
732018  

22 

 

 

 

ةِ 
َ
غ

ُّ
 فِي الل

ُ
اقِد

َّ
ابِ االستماعي الن

َ
تِيع

ْ
ى االِس

َ
و
َ
ت
ْ
س

ُ
م

ى 
َ
د
َ
اتِ ل

َ
ر
ِّ
ي
َ
غ

َ
ت
ُ
ضِ امل

ْ
ع

َ
ءِ ب

ْ
و
َ
ةِ فِي ض

َّ
بِي

َ
ر
َ
الع

 
َ
دِين

َ
ةِ بِم

َّ
ائِي

َ
تِد

ْ
ةِ االِب

َ
ل
َ
ح

ْ
ر
َ
اتِ امل

َ
مِيذ

ْ
ائِ  ةتِل

َّ
 فالط

ْحَمُد َسِليُم خصاونة
َ
 *نجوى أ

 

 

مستويات االستيعاب االستماعي الناقد لدى طالبات الصف الرابع في مدينة الطائف , وتقص ي أثر هدفت هذه الدراسة إلى تعرف  امللخص _

متغيرات طبيعة املادة وسرعة العرض وعدد مرات العرض على متوسط تحصيل الطالبات في االستيعاب االستماعي الناقد. تكّون أفراد 

س ي، واخترن قصديا، وقِسمن إلى مجموعتين: تجريبية ُدَرست نصوص االستماع ( تلميذة من تلميذات الّصف الّرابع األسا29الدراسة من )

لهدف الدراسة أعدت  األربعة)نصين منهما قصصيين والنصين اآلخرين شعريين(، وضابطة ُدرِست باستخدام الطريقة االعتيادية. وتحقيًقا

وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية  .من صدق االختبار وثباتهالباحثة اختبارا لقياس مستوى االستيعاب االستماعي الناقد، وتم التحقق 

بين املجموعتين التجريبية والضابطة في  (a=0.05) املناسبة أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ادة وسرعة العرض وعدد مرات العرض في وأوصت الباحثة بتوظيف متغيرات طبيعة امل مستويات االستيعاب االستماعي الناقد جميعها،

 .تدريس االستماع

 .: االستيعاب االستماعي الناقد، املهارة، السماع، االنصات، االستماعفتاحيةالكلمات امل
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 قدمة. امل1

العصر الذي نعيش فيه بالتغيرات السريعة والتطورات الكبيرة في يتميز      

مجاالت الحياة كافة فأصبح من املتطلبات األساسية لهذا العصر إيجاد 

عقول مبتكرة قادرة على مواجهة املواقف االجتماعية التي تحوطها وإقدار 

الطلبة على تطبيق املعرفة في مناحي الحياة املختلفة وأصبحت لذلك 

رسة مطالبة بأن تبذل جهدا أكبر لتربية اإلنسان الواعي القادر على املد

 .الفهم والتفكير السليم والبناء

وللغة أهمية كبرى في نفوس أبنائها؛ ألّنها رمز الشخصية. فهي وسيلة       

التفاهم، ووسيلة التعلم، وهي أداة للتفكير والحس والشعور لنقل األفكار. 

ادثوها في تبادل األحاسيس واملشاعر، لذا ارتبطت وهي التي يتعامل بها متح

ه أول سبل 
ّ
عضويا بحياتهم. وأّما التربويون فينظرون إلى االستماع على أن

ه أول املهارات توظيفا وبه يبدأ التلقي، واالستماع يعني االنصات 
ّ
املعرفة ؛ألن

رات والفهم والنقد. وتعد فترة االستماع لدى الطفل فترة حضانة لبقية املها

القراءة، الكتابة(  اللغوية، وعليه تبنى مهارات االتصال )التحدث،

 ].2فاملتحدث يعكس في حديثه ما يسمعه ]

      ُ
ه

وأشار املولى عّز وجّل إلى أهمية مهارة االستماع في كتابه العزيز:" َوَّللا
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وااِلستماع وسيلة املتعلم لبلوغ املعرفة؛ فهو يستمع ملعلميه و زمالئه     

ولكل الذين يحطون به، و قد يسعى جاهدا لالستماع لوسائل اإلعالم 

مسئولية كبيرة، فينبغي إيالء حصة  حوله. وعلى عاتق ُمعِلم اللغة )املسمع(

االستماع أهميه كبيرة، فيصمم التدريبات واألنشطة املعينة ليبلغ الطالب 

 .النص بلوغا سليما وصحيحا

[ على أّن النظم التربوية تتحمل مسؤولية تربية 3] وأكدت دراسة حسين     

ما يتغلب فيه 
ّ
على اإلنسان على نحو ال يحفظ فيه املعرفة و حسب، و إن

تفاقم هذه املعرفة من حوله، و أول ما يتحمله النظام التربوي هو تزويد 

الفرد باملهارات الذهنية و إّن أول مهارة منها هي مهارة االستماع، و عليه 

أصبح االستماع أساس التدريس في كل املراحل التعليمية، ففي قاعة 

املعلم و الزمالء الدرس يتوجب على التلميذ أن يتعمق في كل ما يقال، ألّن 

يقدمون فيه مادة و شرحا قد ال يتوفر في الكتاب املدرس ي. وهذا يتطلب 

تحسين عادات االستماع و مهارته فكل تلميذ يعتمد على ما يسمعه هو، وال 

يمكن ألحد آخر أن يستمع بدال عنه. و ألّن القراءة باألذن أسبق من القراءة 

ي تستدعي اإلصغاء واالنتباه. أّما بالعين. وهو عماد كثير من املواقف الت

[ فهدفت إلى بيان أثر برنامج عالجي خالل االستماع 4دراسة أبو غزالة ]

 .لنصوص أدبية مختارة و التدريب عليها في تحسين مهارات االستماع

إّن تعليم مهارات التفكير يعني مساعدة الطلبة في اإلمساك بزمام       

[ ضرورة 5تفكيرهم بالرؤية والتأمل ورفع مستوى الوعي لديه، ويرى مرس ي ]

[ إلى االنتباه السلبي 6اندماج القارئ بالعمل الفني. وتشير دراسة حرب جاد ]

ر في نفسه. في تدريس النصوص فال يصل الطلبة إلى التذوق الذي يبقى األث

[ ودراسة 8] [ ودراسة الخمايسة7] وكما أكدته دراسة كرومي ف

 ].9] عبدالهادي

فاملعلم الكفؤ يستطيع ِاثارة التفاعل بين املتعلم والنص املسموع,      

فيتلقاه سهال خصبا مترابطا مفهوما. وألّن االستماع قراءة باألذن على املعلم 

ليشارك العين في التقاط املعنى  أْن يركز نشاطه داخل الحجرة الصفية

والفكرة من خالل األنشطة الكتابية والشفهية املصاحبة للنص املسموع 

 .وليبلغ املتعلم االستيعاب النقدي الذي يؤهله للتحليل والحكم والتقييم

وقد حظي االستماع اآلن باهتمام تربوي كبير وصار يدرس بطريقة        

[. وال يخفى 10] خصوصة الّسيدمقصودة وله دروس محددة وحصص م

ّنها توفر لهم املتعة والتسلية 
ّ
على الباحثة تعلق األطفال بالقصة ؛أل

وتربطهم بالعادات والتقاليد وقيم املجتمع التي نسعى جاهدين لغرسها في 

نفوس الناشئة؛ فالقصة تنمي الخيال وتشجعهم على مواجهة املواقف 

ينس ى دورها في التنفيس عن املشاعر  التعبيرية خارج املدرسة وداخلها، وال

املكبوتة. إن مهارة االستماع لها دور رئيس في نمو مهارة الكالم، فإذا ضعفت 

هذه املهارة فإّنها تعوق عملية الكالم، ومن ثم تفشل عملية االتصال تنمو 

قدرات االستماع بالتتابع، وربما كان املستوى األول في نمو االستماع هو 

ه إذا لم تكن األذن قادرة على االستجابة ملوجات الدقة السمعية
ّ
؛ وذلك أن

الصوت وترجمتها عن طريق الجهاز العصبي، فكل مهارات االستماع األخرى 

 .تصبح معطلة أو ال وجود لها

 مشكلة الدراسة. 2

احتل تعليم االستماع مكانة مهمة في املدارس السعودية في ضوء ما       

تؤديه من وظائف كثيرة في حياة املتعلمين وقد سعت وزارة التعليم في 

اململكة العربية السعودية إلى تطوير املناهج، والكتب املدرسية 

وإستراتيجيات التدريس في املواد كافة، وفي اللغة العربية على وجه 

أداء [ وجود ضعف واضح في 11وأثبتت دراسة الشرايري ]الخصوص. 

؛ و ألّن االستماع الناقد لم يلّق االهتمام الالزم مهارات االستماع االستيعابي

في غرفة الصف أو املناهج أو الكتب املدرسية جاءت هذه الدراسة لتؤكد 

على االستماع وهو الفن اللغوي األقل اهتماما في املدرسة، ونتيجة لذلك 

التركيز ومن هنا جاءت الميذ من مقدرتهم على االنتباه و يشتكي بعض الت

الحاجة لتعرف مستويات االستيعاب االستماعي الناقد لدى تلميذات 

الصف الرابع، وتقص ي أثر متغيرات طبيعة املادة وسرعة العرض وعدد 

مرات العرض في االستيعاب االستماعي الناقد. وتحددت مشكلة الدراسة 

مستويات االستيعاب االستماعي الّناقد لدى طالبات الّصف  في تعرف

ائف، وتقص ي أثر متغيرات طبيعة املادة وسرعة العرض 
ّ
الّرابع في مدينة الط

وعدد مرات العرض على متوسط تحصيل الطالبات في االستيعاب 

 .االستماعي الناقد
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 أ. أسئلة الدراسة

 :وحاولت الدراسة إجابة األسئلة التالية

هل توجد فروق فردية ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات  -1

عزى إلى عدد مرات 
ُ
الطالبات على اختبار االستيعاب االستماعي الناقد ت

 العرض لكل من النص القصص ي والنص الشعري؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات  -2

عزى لسرعة العرض الطالبات على اختبار االستيعاب االستم
ُ
اعي الناقد ت

 لكل من النص القصص ي والّنص الشعري؟

 أهمية الدراسةب. 

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من انسجامها مع تطلعات األدب التربوي،  -

الذي ال يفتأ ساعيا وجاهدا لالرتقاء بالقدرات العقلية، وال سيما العليا 

هم بناة الغد اآلتي واملستقبل الذي منها، إيمانا منه بأّن أبناء املدارس اليوم 

ق عليه األمة رجاءها، وتأتي هذه الدراسة لتؤكد على دور املتعلم في 
ّ
تعل

 .العملية التعليمية

تبدو أهمية هذه الدراسة فيما يتوقع أْن تسفر عنه نتائج عملية تقويم  -

 االستيعاب االستماعي الناقد لدى تلميذات الّصف الّرابع االبتدائي أفراد

ومدى بلوغهن هذه املستويات ؛ األمر الذي يدعو أن تحتل مهارة  ،الدراسة

االستماع مساحة أكبر في مناهج اللغة العربية، كأْن تضاهي هذه املهارة ما 

 .يحظى به النحو من اهتمام

إفادة القائمين على تدريس اللغة العربية وبالذات مهارة االستماع، وقد  -

لغرس مهارات النقد والتحليل واإلبداع في مهارات  تلفت أنظار خبراء املناهج

 .اللغة العربية األخرى وفروعها التي من شأنها االرتقاء بتدريس اللغة العربية

تؤمل هذه الدراسة أْن تكتسب الطالبات سلوك هذه املهارة اللغوية  -

 .املرجوة

للفروق تؤمل هذه الدراسة أن يركز على الكيفية التي يعامل بها الطلبة  -

الفردية املوجودة بينهم واجراء التعديالت املناسبة، واملتعلقة بطريقة 

 .عرض النصوص وكيفية عرضها

 أهداف الدراسةج. 

 :تتحدد أهداف الدراسة في

تعرف أثر عدد مرات العرض لكل من النص القصص ي والنص الشعري 

 .دائيعلى االستيعاب االستماعي الناقد لدى طالبات الّصف الرابع االبت

عري على 
ّ
تعرف أثر سرعة العرض لكل من الّنص القصص ي والنص الش

 .االستيعاب االستماعي الّناقد لدى طالبات الّصف الّرابع االبتدائي

 حدود الدراسةد. 

 :تم اجراء الدراسة وفق الحدود التالية

تقتصر عينة الدراسة على طالبات الصف الرابع االبتدائي اللواتي      

ه(حيث يشكل 1432-1431مدارس الشافي للعام الدراس ي )يدرسن في 

الصف الّرابع االبتدائي بداية املناهج املطورة التي تعلم مهارة االستماع التي 

تساعد على التعامل مع النص املسموع واستيعابه ويتوقع اقدار الطلبة 

 .فيه على توظيف املهارات اللغوية بفاعلية

( غير قصص ي. وهي نصوص من 2و)( قصص ي 2تطبيق أربعة نصوص:) -1

 .الكتاب املقرر على التلميذات

يقتصر القياس في الدراسة على االستيعاب االستماعي الناقد باعتباره  -2

 .أهم نتاجات عملية االستماع لشيوعه في مواقف التعليم الحياتي

ائف غرب للعام  -3
ّ
تم اختيار أفراد الدراسة من املدارس املوجودة في الط

، وذلك لتوافر اإلمكانات الالزمة وسهولة تطبيقها من 1432-1431الدراس ي 

 .قبل الباحثة

البة 65) املعيار املعتمد لالستيعاب االستماعي هو -4
ّ
%( من تحصيل الط

املتحقق على الدرجة الكلية على اختبار أداة الدراسة، نظرا لعدم وجود 

ستماعي، واالستيعاب خبرات تراكمية في مجال االستماع واالستيعاب اال 

االستماعي الناقد. كما أّن هذا املعيار يمثل مستوى االتقان ملهارات 

 .االستماع الفرعية وتوظيفها

 مصطلحات الدراسةه. 

البد للباحثة من تحديد املصطلحات التي وردت في مواضع مختلفة في 

 .البحث منًعا للغموض واإلبهام

 :االستماع

واعي للرسائل املتلقاة وما يصاحب ذلك من ويقصد به االصغاء ال      

[. واشتق االستماع من مادة 7عمليات ذهنية وأدائية مرافقة كرومي ]

"سمع", يقال سمعه سمعا وسماعا سماعة وسماعية. والسمع حس األذن 

استمع له. وتسمع  وما وقر فيها من ش يء تسمعه، وسمعه الصوت وأسمعه:

إذا كان كثير االستماع مِلا يقال وينطق  [ ورجل سّماع12] أصغى آبادي إليه:

 ].13به ]

 :االستيعاب االستماعي الناقد

وهو التعلم الناتج الذي يتحقق لدى الفرد في مواقف االستماع والذي        

والدرجة الكلية التي تحوزها الطالبة على أداة ، يعبر عنه بالدرجات الجزئية

ه إدراك، 14] الدراسة وتقول األحمدي
ّ
وتحليل، وتفسير،  وفهم،[ أن

[ عليه االستماع الدقيق ويعني 15] وتطبيق، ونقد، وتقويم، وأطلق جنس

ه يعني 
ّ
"االستماع امللتزم بالفهم وتقيم الحلول ملا يقوله املتحدث، إن

االنخراط أو املشاركة االيجابية في استخالص التفاصيل الخاصة باملحتوى 

 .على نحو يضمن الفهم ملا يقوله املتحدث

توفر القدرة الالزمة ألداء سلوك معين بكفاءة تامة وقت الحاجة  املهارة:

سيارة وما إلى 
ّ
سباحة، وقيادة ال

ّ
إليه. كالقراءة والكتابة، ولعب الكرة، وال

 .ذلك

سماع: مجرد التقاط األذن لذبذبات صوتية من مصدرها دون إعارتها أي  
ّ
ال

ى فسيولوجية األذن، انتباه، وهو عملية سهلة غير معقدة، تعتمد عل

 .وسالمتها العضوية، وقدرتها على التقاط الذبذبات

اإلنصات: تركيز االنتباه على ما يسمعه اإلنسان من أجل تحقيق غرض  

 .معين

االستماع: مهارة معقدة يعطي فيها الشخص املستمع املتحدث كل  -

ءاته، اهتماماته، ويركز انتباهه إلى حديثه، ويحاول تفسير أصواته، وإيما

 .وكل حركاته، وسكناته

من املفاهيم السابقة نستنتج أن الّسماع عملية فسيولوجية تولد مع       

اإلنسان وتعتمد على سالمة العضو املخصص لها وهو األذن. في حين يكون 

اإلنصات واالستماع مهارتين مكتسبتين. والفرق بين اإلنصات واالستماع: 

وقة ليس غير، بينما يتضمن االستماع اعتماد األول على األصوات املنط

ربط هذه األصوات باإليماءات الحسية والحركية للمتحدث. فاالتصال 

الشفوي من أهم املهارات األساسية التي ينبغي أن تنميها املدرسة 

االبتدائية، فالطالب ال بد أن يستمع ويستمع ليحس بالفرق بين الكلمات 
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 أستاذا يسمعه العربية فصيحة والطالب املحظوظ ذاك الذي يحبوه هللا

[16.[ 

 الدراسات السابقة . 3

االستماع مهارة لغوية معقدة تتكون من مجموعة من املهارات الذهنية      

واألدائية، وهي التركيز، واملتابعة، واالستدعاء والتفاعل، واالستيعاب 

والنقد وهذه املهارات تتفاعل مع بعضها البعض وتعمل كمنظومة واحدة 

أثناء قيام املتعلم بعمليات التلقي واستقبال الرسائل الصوتية من  في

 .مصادرها املتنوعة، سواء أكان ذلك داخل الفصل أم خارجه

ويعتبر االستماع إحدى الوسائل التي يعتمد التلميذ في املرحلة االبتدائية      

[، حيث تؤدي 3] عليها في اكتساب املعلومات واملعارف املختلفة حسين

عدا عن  كلمة الشفوية دورا كبيرا ومهما في عملية التعلم والتعليم،ال

مهارات االستماع في املرحلة االبتدائية هي التي يعتمد عليها املعلم في تعليم 

جميع أنواع املعارف؛ فاالستماع هو األساس في التعلم اللفظي في سنوات 

صوات الحروف الدراسة األولى. واملستمع الجيد يتمكن من التمييز بين أ

فيكتبها ويكتب كلماتها كتابة صحيحة، كما أن الثروة اللغوية تنمو فيتجلى 

 ].8ذلك في تعبيره الكتابي ]

[. ووجد أّن طلبة 17] واالستماع يقض ي فيه الطلبة ُجَل وقتهم املستريحي     

%( منه في 16( من وقتهم في الحديث و)30املدارس الثانوية يقضون )%

%( في االستماع، بينما طلبة املدارس 45في الكتابة و)%( 9القراءة و)

املتوسطة يقضون ساعتين من الساعات الخمس في اليوم الدراس ي في 

االستماع وقد أثبتت دراسات أخرى امكانية تفوق التلميذ في الدراسة كلها 

 ].18] تبعا لتفوقه في مهارات االستماع

الستماع ففي السبعينات كان وقد طرأ تطور على استراتيجيات تدريس ا      

التركيز على في االستماع على إكساب الطلبة مهارات املعالجة اللغوية 

للنصوص املسموعة، وفي الثمانينات جرى انتقال من التركيز على املظاهر 

اللغوية في النص إلى تفعيل دور املتعلم والتركيز على فهم املسموع في ضوء 

ام باملعالجة النقدية له، وقد أثبت ذلك ثقافة السامع وخبراته، واالهتم

أّما اآلن فهناك اتجاهان رئيسان  جدواه أكثر من منحى املعالجة اللغوية.

يجسدان التوجهات الراهنة في تدريس االستماع، األول يعنى بتدريس 

االستماع بشكل متكامل مرتبط باملهارات اللغوية األخرى، والثاني يركز على 

 .ات البنائية والنقدية فوق املعرفية في تدريسهاستخدام االستراتيجي

ومن هنا ينبغي تدريب األطفال على مهارة االستماع في سن مبكرة ألهميتها 

 .في عملية التعلم, وفي أنشطة املجتمع وفي الحياة بصفة عامة

ستخلص بأن تنمية مهارتي القراءة والكتابة في رياض األطفال تحتاج يو      

في البداية إلى التركيز على تنمية قدرة الطفل لالستماع ؛ألنها أساس القدرة 

الكالمية، وهناك بالطبع مراحل يمر بها الطفل أثناء تنمية هذه القدرة مثل 

يستمع إليه االنتباه للمتكلم واإلنصات له من أجل فهم واستيعاب ما 

الطفل، واالستمتاع بما يسمع، واالستشعار بالحاجة إلى التواصل مع 

املتكلم من جهة، وتعريض الطفل الستماع املضامين املحببة إليه من جهة 

أخرى، وتدريبه على تمييز املتشابه واملختلف من األصوات بطريقة شائقة 

ة التدرب تثير فيه الرغبة لالستماع والتحدث، وتحفيزه على مواصل

واملشاركة، ذلك أّن االستماع يعتبر مهارة تتطلب من الطفل املستمع 

 ملا سوف تتلقاه أذنه من أصوات وما يتوقع منه من 
ً
 وجهدا خاصا

ً
اهتماما

استيعاب وما يترتب عليه من تواصل، هذا باإلضافة إلى حاجة الطفل إلى 

عليه بدافع الدعم والتعزيز من أجل مواصلة التعلم الذاتي واإلقبال 

 .ورغبة

كما وتتأثر مهارة االستماع بعوامل النضج العقلي حيث تلعب الذاكرة      

السمعية الدور الحيوي والحاسم في عملية التعلم وتنمية مهارة االستماع، 

حيث تساعد الذاكرة السمعية الطفل على معرفة وتحديد األصوات التي 

املعلومات املخزنة بالشكل سبق وأن اختبرها فيما سبق، فيستدعي الطفل 

والوقت املناسب ويوظفها بالكلمات املناسبة. وتكمن األهمية في إعادة 

تكرار املعلومات على مسامع الطفل بالتدريج وبشكل مبرمج مما يزيد من 

فعالية تخزين واسترجاع الخبرات لديه بشكل منظم. وتتأثر الذاكرة 

لفعال والبعد عن املشتتات السمعية باملقدرة على االنتباه والتركيز ا

الخارجية في البيئة الصفية، وال شك بأّن طبيعة املادة املقدمة للطفل 

تلعب هي األخرى دورا حيويا في جذب انتباه الطفل وإطالة مدة االنتباه 

والبعد عن امللل والتشتت، وبالتالي تخزين واستدعاء الخبرات وتوظيفها في 

عد التأكد من خلو الطفل من املشاكل املواقف املختلفة، هذا دون شك ب

 .التي ربما تؤدي إلى إعاقة في السمع والكالم والتركيز 

 بتلك املكانة الالئقة بها واملفترضة لها في بعض      
َ
ومهارة االستماع لم تحظ

[ ويشير األدب التربوي في مجال البحث في 20الدول العربية إال مؤخرا ]

اسات االجنبية و ندرة الدراسات العربية التي مهارات االستماع إلى قلة الدر 

تبحث بعمق في مهارة االستماع قياسا بعدد الدراسات التي أجريت بمهارات 

 ].16اللغة األخرى ]

إّن االستيعاب هو هدف االستماع، وبينهما عالقة وثيقة ألهميته في      

األسس التواصل اللغوي، وفهم الرسالة بين املتحدث واملستمع واحتوائه 

وهو وسيلة للمتعلمين  النفسية املتعلقة باإلدراك والتذكر واالسترجاع.

ه وسيلة الفرد 
ّ
األسوياء لتعلم القراءة والكتابة والحديث الصحيح ,كما أن

لفهم ما يدور حوله من أحاديث وأخبار ونصائح يسمعها من قنوات سمعية 

ن االستيعاب وقد حرصت املجتمعات على تربية أبنائها على حس مختلفة،

 االستماعي ملا له من أهمية كبرى في العملية التعليمية وفي تحقيق أهدافها

[9.[ 

[ إلى تقويم االستيعاب االستماعي في اللغة 8] وهدفت دراسة الخمايسة

العربية لدى طالب الصف العاشر ,وقد أظهرت هذه الدراسة وجود 

 .انخفاض في مستوى استيعاب املسموع

كون استجابات املستمعين انعكاسا حقيقيا للحاالت ويرى أهمية أن ت

الذهنية املتحفزة في مواقف التلقي والتوظيف. وظهرت تصنيفات 

 Sporer [21] Sung [23] Thompson [22] لالستماع وذكرت عند كل من:

 :ومنها

املستوى الحرفي: ويشير إلى القدرة على التعرف, واستذكار األحداث،  -

 .الحقائق، وتسلسل األحداث، واستذكار التفاصيلواألفكار الرئيسة، و 

املستوى االستنتاجي: ويشير إلى القدرة على استنتاج الغرض الذي يهدف  -

إليه الكاتب، والقدرة على التنبؤ بالنتائج املتوقعة، واستنتاج الفكرة 

 .الرئيسة من النص واستنتاج عالقة السبب بالنتيجة

ة على اصدار أحكام تتعلق بمحتوى النص املستوى التقويمي: ويعني القدر  -

,أو القدرة على تقويم األحداث والشخصيات من حيث الواقعية ,والخيال، 

والتمييز بين الحقيقة والرأي، ويتم اصدار أحكام في ذلك وبناء معايير 

 .خارجية أو معايير داخلية
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الفنية املستوى التقديري: ويتضمن إدراك النواحي البالغية والخصائص  -

للنص، وإدراك الخصائص األسلوبية للكاتب، ويتطلب ذلك قدرة عالية في 

التذوق األدبي، وابراز مواطن الجمال كما يقتض ي هذا األسلوب التجاوب 

 ].24,25] العاطفي مع تراكيب النص

أما فيما يتعلق في املهارات االستيعابية االستماعية الصغرى التي يجب       

ع فهي: اإلبقاء على أجزاء من اللغة في الذاكرة على املدى أن يدركها املستم

القصير، والتمييز بين األصوات املميزة في لغة جديدة، و التعرف التوتر 

وأنماط اإليقاع، وأنماط لهجة، ومالمح الترنيم، و أشكال االعتراف خفض 

من الكلمات، و تميز حدود كلمة وإدراك املفردات، و الكشف عن الكلمات 

 .ئيسية، مثل تلك التي تحدد املوضوعات واألفكارالر 

 :أهداف تدريس االستماع

ص طعيمة ومناع ]     
ّ
األهداف التي ينبغي تحقيقها عند تدريس  [26يلِخ

االستماع بتنمية قدرة الطالب على استنباط النتائج مما يستمعون إليه، و 

الربط بين على إدراك العالقات بين أطراف الحديث، و على فهم الحديث و 

موضوعه وطريقة عرضه، و على تخيل ما يستمعون إليه من أحداث، وعلى 

معرفة التشابه واالختالف بين اآلراء، وعلى املشاركة اإليجابية في الحديث، 

وعلى تحصيل املعارف مما يستمعون إليه. تنمية قدرة الطالب على إدراك 

بين األفكار الرئيسية  التعليمات وفهمها من خالل االستماع، و على التمييز

والثانوية، واحترام اآلخرين وأخذ أحاديثهم باعتبار شديد، وعلى حسن 

متابعة الحديث وفهم جوانبه، و التمييز بين نغمات املتحدث، وتدريب 

الطالب على أفضل استخدام لوسائل اإلعالم املسموعة واملرئية، و على 

ددة، وتدريب الطالب على نقد وتحليل ما يستمعون إليه في ضوء معايير مح

تركيز االنتباه وعزل مصادر التشتت عما يستمعون إليه. وهذا يتفق مع 

 ].16] خصاونة

 :قسم التربويون مهارات االستماع إلى أربعة أقسام رئيسة هي 

 :أوال: مهارات الفهم ودقته، وتتكون من العناصر اآلتية

، وتركيزه فيما االستعداد لالستماع بالفهم والقدرة على حصر الذهن

يستمع إليه. و إدراك الفكرة العامة التي يدور حولها الحديث. وإدراك 

 .األفكار األساس للحديث

و استخدام إشارات السياق الصوتية للفهم. وإدراك األفكار الجزئية 

املكونة لكل فكرة رئيسة. والقدرة على متابعة تعليمات شفوية، وفهم 

 .املقصود منها

 :االستيعاب، وتتكون من العناصر التاليةثانيا: مهارات 

والخيال مما يقال.  القدرة على تلخيص املسموع. والتمييز بين الحقيقة،

والقدرة على إدراك العالقات بين األفكار املعروضة. والقدرة على تصنيف 

 .األفكار التي تعرض لها املتحدث

: مهارة التذكر: وعناصرها كالتالي: املقدرة على تع
ً
رف الجديد في ثالثا

املسموع، وربط الجديد املكتسب بالخبرات السابقة، وإدراك العالقة بين 

املسموع من األفكار، والخبرات السابقة. والقدرة على اختيار األفكار 

 .الصحيحة؛ لالحتفاظ بها في الذاكرة

 :مهارة التذوق والنقد: وتتصل بها العناصر اآلتية

ث، والقدرة على مشاركة املتحدث حسن االستماع والتفاعل مع املتحد

، والقدرة على تمييز مواطن القوة، والضعف في الحديث. والحكم 
ً
عاطفيا

على الحديث في ضوء الخبرات السابقة، وقبوله أو رفضه، وإدراك مدى 

أهمية األفكار التي تضمنها الحديث، ومدى صالحيتها للتطبيق، والقدرة على 

 ].9]التنبؤ بما سينتهي إليه الحديث 

 :صفات النص املسموع

و يعتمد تحقيق ما تقدم على توافر جملة من الصفات في النص املسموع 

 :[ و منها4املقدم للطلبة أبو غزالة ]

الوضوح: أن تكون لغة النص واضحة بعيدة عن اإلغراب أو التفاصح أو  -

 .التقصير الذي يعيق االستيعاب ويمنع الفهم

مناسبا للمستوى العمري املعطى له. وأن أن يكون النص  املناسبة: -

 .يتناسب مع مستواهم اللغوي وجوهم البيئي الذي ينشؤون فيه

األهداف: أن يكون النص هادفا إلى تعليم مجموعة من القيم للمتعلمين،  -

 وبيد معلم
ً
 .فيكون النص معلما

 ]27شروط االستماع: السلتيني ]

يتكون من مجموعة من األجزاء شروط األذن: تعد األذن جهاًزا عضوًيا  -1

قد يصيب أحدها الخلل مما يعيق عملية االستماع، عندها يجب عالج 

املريض بالوسائل الطبية، وإذا لم يتم التمكن من ذلك يجب على املستمع 

أن يثبت مما يسمع بطلب تكراره إذا لم يكن واضًحا، أو رفع صوت املتحدث 

 .األذنإذا كان املستمع يعاني ضعًفا في طبلة 

شروط العقل: يجب أن تكون الكلمات من ضمن الثروة اللغوية التي  2-

يمتلكها املستمع فإذا استمع إلى كلمة جديدة لم يسمعها من قبل, فقد 

يؤدي إلى افتراض معنى خاطئ، وهذا يؤدي إلى سوء الفهم، ويجب أن يكون 

وقادًرا على العقل قادًرا على ربط ما يستمع إليه بالخبرات السابقة لديه، 

توظيف الخبرات السابقة من خبرات الحقة تحقق بالتالي فائدة للمستمع, 

 .وقادًرا على تقييم ما يستمع إليه من أفكار ومبادئ ومعتقدات سابقة

شروط املصادر اللغوية: قد يكون املصدر اللغوي إنساًنا يتحدث أو  3-

ا مسج ً ال، فعليه يجب أن تكون مخارج األصوات عن
ً
د املتحدث شريط

بصورة واضحة، فمثً  ال إذا كان املتحدث يخلط بين النون أو امليم، أو ما 

بين السين والتاء وغير ذلك من األصوات, فإن عملية االستماع لن تتم 

بشكل سليم. وبالتالي تحتاج من املستمع جهًدا كبيًرا ملعرفة املقصود. ويجب 

ذا كان منخفًضا فذلك أن يكون الصوت عالًيا مسموًعا بشكل واضح، فإ

يعيق االستماع, ويجب أن تخلو البيئة املحيطة من موانع وصول الصوت 

إلى األذن كالضجيج أو األصوات املتداخلة؛ ألن ذلك يعيق عملية االستماع 

 .وقد يؤدي إلى سوء الفهم

  أسس تدريس االستماع

 :أوال: االنتباه

ديد السلوك املترتب من املطالب الرئيسة لسمع الرسالة وتفسيرها، وتح

 .عليها

ثانيا: التخلص من املشتتات الشعورية والالشعورية، كالبعد عن مصادر 

الضوضاء، واالستماع للمتحدث بدال من الرسالة، واملستمع الكفء هو 

من يقدر أهمية االستماع الفعال، ويعلم أنها تنقص كلما كان املستمع 

 .يعانى من متاعب جسدية أو نفسية

تدريس الفعال الذى يزيد من وعى التالميذ بأساليب توجيه االنتباه، ثالثا: ال

 .وتجنب عوامل التشتت الذهني

 .رابعا: استرجاع الخبرات السابقة له أكبر األثر في فهم املوضوع وتفسيره
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خامسا: تكوين مهارة االستماع النقدي بالتدريب على اكتشاف 

 .ثاملتناقضات، وأساليب الدعاية، وأهداف املتحد

سادسا: التدريب الجيد على فهم معانى الكلمات من السياق، حيث يتعذر 

 .على املرء استعمال القاموس أثناء االستماع

سابعا: مما يعوق االستماع أن تفكير املستمع يسبق املتحدث، مما يتطلب 

 .من املستمع توظيفه في إبعاد املشتتات، وخدمة االستماع الفعال

 :خطوات درس االستماع

 :[ بأنها4[، وأبو غزالة ]28] وذكرتها أبو دية

 :أوال: مرحلة اإلعداد

دمها للطالب في هذه املرحلة يقوم املعلم باختيار املادة التي سيق      

اختياًرا يناسب مستواهم العمري والثقافي واالجتماعي. وعلى املعلم في هذه 

نًيا لتقديمها لهم, بحيث يعد نفسه ذهم باملادة إملاًما واسًعا، ولاملرحلة أن ي

 .ييهئ نفسه لكل سؤال, ولكل استفسار, ويعطيه جواًبا وتوضيًحا

وعليه أيًضا أن يحدد أهداف الدرس بطريقة سلوكية وإجرائية, وأن يكون 

 قد حدد املهارات واألنشطة التي يجب أن يتدرب عليها الطالب خالل الدرس

 :ثانًيا: مرحلة التنفيذ

 :خول املعلم حجرة الصف فيقوم بتبدأ هذه املرحلة بد

 .تهيئة الجو املناسب للتدريس من إنارة، وتهوية، وهدوء -أ

تهيئة الطالب ذهنًيا عن طريق تشويقهم للمادة املختارة، وما فيها من  -ب

معلومات ستعجبهم، حتى تستثير دافعيتهم. فإذا أثيرت دافعية الطالب, 

ثر حرًصا في عملية االستماع, فإنهم سيبذلون جهًدا كبيًرا, وسيكونون أك

حتى يحصلوا على املعلومات املطلوبة، ويكونوا أكثر قدرة على التحليل 

 .والتفسير

 .توضيح الهدف من تقديم املادة املختارة وهو تدريبهم على االستماع -ج

يقرأ املدرس القطعة أو القصة أو القصيدة والطالب يستمعون باهتمام  -د

التسجيل، إذا كانت املادة مسجلة, أو للقصة حسب وتركيز إلى جهاز 

أسلوب الدراما, ويمكن أن يسجل الطالب أثناء االستماع بعض املالحظات 

 .واألفكار التي يجب العودة إليها

مناقشة املعلم لطالبه في محتوى املادة العلمية التي استمعوا إليها،  -ه

قيق األهداف املرجوة ويكون ذلك من خالل طرح األسئلة التي تؤدي إلى تح

 .بشكل تدريجي مناسب مع األحداث التي استمعوا إليها

توفير كل ما يمكن أن يساعد على تحقيق أهداف الدرس, كتوضيح  -و

معاني الكلمات الجديدة أو املصطلحات غير املألوفة واالبتعاد عن 

 .املشتتات الذهنية

ا: مرحلة التقويم
ً
 :ثالث

املعلم من طرح املادة املختارة, وإلقائها على  تبدأ هذه املرحلة مع انتهاء

الطالب، حيث تعتبر هذه املرحلة مهمة جًدا في سياق درس االستماع، ألنها 

عبارة عن عملية تقويمية للمهارة التي تم التدريب عليها, ويمكن تنفيذ 

 :خطوات هذه املرحلة من خالل النقاط التالية

ية يقصد من ورائها التحقق من مدى يطرح املعلم على الطالب أسئلة نظر  -أ

 .إملام الطالب بمعلومات املادة املختارة

يكلف املعلم الطالب بإعادة طرح ما قيل بأسلوب آخر, أو تلخيص  -ب

 .النقاط الرئيسية

يطلب املعلم من طالبه تحليل املادة املطروحة، ونقدها وإبداء الرأي  -ج

 .حولها

روح املسئولية واملشاركة الجادة فهذه املرحلة تنمي لدى الطالب  -د

والحوار اإليجابي الّبناء الذي يسهم في إثراء الدرس وتحقيق أهدافه 

 .املرجوة

 :توجيهات عامة في تدريس االستماع

ينبغي للمعلم أن يكون دائما قدوة لتالميذه، وفى درس االستماع ينبغي على  -

صات، وعدم مقاطعة التالميذ أن يقتدوا بمعلمهم في حسن االنتباه، واإلن

 .املتحدث، أو القارئ قبل أن ينتهى إال لتنبيهه إلى خطأ ال يجوز السكوت عنه

التخطيط الجيد للدرس، ووضوح األهداف املطلوب تحقيقها بدقة  -

 .متناهية

انتقاء النصوص الشيقة املالئمة ملستوى التالميذ، واختيار املواقف  -

املساعدة على تحقيق األهداف  اللغوية املعينة على تهيئة اإلمكانات

 .املنشودة

 :تنمية مهارات االستماع االستيعابي الناقد

 على      
ً
يعد التفكير الناقد من أكثر أشكال التفكير املركب استحواذا

اهتمام الباحثين واملفكرين التربويين، وهو في عالم الواقع يستخدم للداللة 

ألخطاء، والشك في كل ش يء، على مهام كثيرة منها: الكشف عن العيوب وا

والتفكير التحليلي، والتفكير التأملي، ويشمل كل مهارات التفكير العليا في 

 .تصنيف بلوم

 :تعريفه

عرفه بعضهم بأنه فحص وتقييم الحلول املعروضة. وهو حل      

املشكالت، أو التحقق من الش يء وتقييمه باالستناد إلى معايير متفق عليها 

. وهو تفك
ً
ز على اتخاذ قرار بشأن ما نصدقه مسبقا

ه
ير تأملي ومعقول، مرك

 .ونؤمن به أو ما نفعله

والتفكير الناقد هو التفكير الذي يتطلب استخدام املستويات املعرفية 

 م(.التقويالعليا الثالث في تصنيف بلوم )التحليل ـ التركيب ـ 

 :مهارات التفكير الناقد

 :ناقد في اآلتيلخص بعض الباحثين مهارات التفكير ال

 والتمييز بين املعلومات واالدعاءات. التمييز بين الحقائق التي يمكن إثباتها.

 وتحديد مصداقية مصدر املعلومات. وتحديد مستوى دقة العبارة.

والتعرف على االفتراضات غير املصرح  والتعرف على االدعاءات والحجج.

 .القرار أو الحلوالتنبؤ بمترتبات  بها. و تحديد قوة البرهان.

 :معايير التفكير الناقد

يقصد بمعايير التفكير الناقد تلك املواصفات العامة املتفق عليها لدى  

 في الحكم على نوعية التفكير 
ً
الباحثين في مجال التفكير، والتي تتخذ أساسا

االستداللي أو التقويمي الذي يمارسه الفرد في معالجة املوضوع ويمكن 

 :ايير في التاليتلخيص هذه املع

الوضوح: وهو من أهم معايير التفكير الناقد باعتباره املدخل الرئيس . 1

لباقي املعايير األخرى، فإذا لم تكن العبارة واضحة فلن نستطيع فهمها، ولن 

 .نستطيع معرفة مقاصد املتكلم، وعليه فلن يكون بمقدورنا الحكم عليه

وثقة، وقد تكون العبارة الصحة: وهو أن تكون العبارة صحيحة وم. 2

 .واضحة ولكنها ليست صحيحة
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الدقة: الدقة في التفكير تعني استيفاء املوضوع صفة من املعالجة، . 3

 .والتعبير عنه بال زيادة أو نقصان

الربط: ويقصد به مدى العالقة بين السؤال أو املداخلة بموضوع . 4

 .النقاش

الفكرية للموضوع أو املشكلة في العمق: ويقصد به أال تكون املعالجة . 5

كثير من األحوال مفتقرة إلى العمق املطلوب الذي يتناسب مع تعقيدات 

 .املشكلة، وأال يلجأ في حلها إلى السطحية

 .االتساع: ويعني األخذ بجميع جوانب املوضوع. 6 

، ألنه املعيار . 7
ً
املنطق: ويعني أن يكون االستدالل على حل املشكلة منطقيا

استند إليه الحكم على نوعية التفكير، والتفكير املنطقي هو تنظيم  الذي

األفكار وتسلسلها وترابطها بطريقة تؤدي إلى معنى واضح، أو نتيجة مترتبة 

 .على حجج معقولة

لذا علينا أن نحرص  إن االستماع الناقد عملية معقدة كالتفكير تماما؛      

وذلك بإيصال املتعلم إلى درجة كبيرة  أكثر على تنمية املهارات املؤدية إليه.

من اإلدراك وهو يعبر مهتما بالحديث الذي يجري، عن طريق حفزه على 

التفكير بما يدور في النص الذي يسمعه، فال بد له أن يتقن لغة ما بين 

أي أن يدرك السامع العالقات التي  السطور واستنتاج ما هو غير مكتوب.

 ار الفرعية أي أن يرى ما ال يراه األخرون.جمعت األفكار الرئيسة باألفك

 :ومن االستراتيجيات املعينة وهذا يستدعي التدريب واملمارسة.

 :استراتيجية التخيل -

 ]:29تمكننا هذه اإلستراتيجية من أن نحقق ذوقان وسهيلة ]

 .مشاركة فاعلة وحقيقية من الطالب -

في الذاكرة مدة أطول  امتالك الطالب للخبرة الحية والحقيقية التي تبقى -

 .وذات أثر

 .امتالك طرائق جديدة ويوصلنا إلى اكتشافات جديدة -

 .التعلم التخيلي الذي يؤدي إلى التعلم اإلتقاني -

 :استراتيجية االستدالل -

تسهم هذه االستراتيجية في الوصول إلى استدالالت أعمق بناء على      

أال يقف عند حدود املعاني  القرائن املوجودة في النص لذا على الطالب

املباشرة للنص املسموع ,فينبغي له أن يفكر فيما يسمع مليا وأن يوظف 

خبراته وتجاربه في استحضار البنى املعرفية التي يكنزها النص املسموع, 

فاالستدالل هو الذهاب إلى ما وراء التفسير والتأويل الحرفي ,وتعرف عالم 

تنا ,فهذه االستراتيجية تمزج معرفتنا من املعاني مرتبط بعمق في حيوا

القبلية مع النص ومع املخططات لدينا ,إنها أداة تساعدنا على استخالص 

النتائج وأخذ العبر عبر التحليل النقدي ,والتنبؤ وابتكار املعاني الجديدة 

[. وتؤدي استراتيجيات التدريس املوجهة دورا 17] حول النص. املستريحي

رات االستماع االستيعابي الناقد ؛ألنها تتيح فرصا فاعال في تنمية مها

متعددة للوصول إلى التعلم اإلتقاني، وهذا يحدث عندما يجعل التدريس 

الطلبة يفكرون فيما يسمعون ويتقدمون بوعي نحو املهارات العليا من 

 .التفكير

لذا جاءت هذه الدراسة لتبين مستوى االستيعاب االستماعي الناقد في       

غة العربية لدى طالبات املرحلة االبتدائية ؛ألنها ال تحسن من قدرتهن الل

على االستيعاب فقط ,وإنما تزيد من قدرتهن على االحتفاظ ,كونهن يمارسن 

وتهتم  تعلما ذاتيا ,فتكون املعلمة لهن مرشدة وميسرة وموجهة ومساعدة.

علومة الباحثة في هذه الدراسة بتنمية قدرة الطالبات على معاملة امل

وشروعها بتفسيرها وتحليلها ,وتمييزها ,وتقييمها ؛لتصل املتعلمة إلى الغاية 

املنشودة وهي اقدار الطالبات على االستماع االستيعابي الناقد ,لتأخذ 

مكانها اإليجابي في مجتمعها الذي تعيش فيه ,ولتأخذ دورها في املبادرة 

 .واالبداع

 :فروض الدراسة

الدراسة وفي ضوء املبررات النظرية والعلمية وما لإلجابة عن سؤالي 

أسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة يمكن صوغ فرض ي الدراسة علي 

 :النحو التالي

ال توجد فروق فردية ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب أداء  -

الطالبات على اختبار االستيعاب االستماعي الناقد تعزى لعدد مرات 

 .نص القصص ي والنص الشعري العرض لكل من ال

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب أداء الطالبات  -2

على اختبار االستيعاب االستماعي الناقد تعزى لسرعة العرض لكل من 

 .النص القصص ي والنص الشعري 

 الطريقة واإلجراءات. 4

 عينة الدراسة أـ. 

طالبات الصف الرابع اللواتي ( طالبة من 29تكونت عينة الدراسة من)

يدرسن في مدارس الشافي بمدينة الطائف باململكة العربية السعودية, 

ه موزعة على 1431/1432وذلك في الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي 

 (:1أربع مجموعات كما يتضح من جدول رقم )

 1 جدول 

 مجموعات الدراسة

 العدد املجموعة

 7 عرض بطيء ** / نص قصص ي ملرة واحدة *: االولى

 7 نص شعري ملرة واحدة / عرض بطيء: الثانية

 8 عرض سريع نص قصص ي ملرتين /: الثالثة

 7 نص شعري ملرتين / عرض سريع :الرابعة

 29 املجموع

 

 الثاني التطبيق**  األول  التطبيق *

 

 الدراسة ب. أداة

 وقد الناقد االستماعي االستيعاب في اختبارين بأعداد الباحثة قامت     

 من االختيار نوع من املفردات على لالختبارين تصميمها في الباحثة تداعتم

 على الدراسة عينة الطالبات قدرات لقياس وذلك .البدائل رباعي متعدد

 ويضم األول , قسمين من اختبار كل ويتكون , املسموعة املادة استيعاب

 من االختبار كل ويتكون  الشعري  النص ويضم والثاني, القصص ي النص

 (.1) فقرة لكل واحة وبعالمة فقرات( 10) نص لكل فقرة( 20)

 في كالتباين االختبار، محتوى  صياغة عند مراعاته ينبغي ما روعي وقد      

 واملحتوى  والطول  والصعوبة السهولة حيث من النصين بين مستوى 

 للتراكيب النصين شمولية حيث ومن, اللغوية واإلنقرائية الثقافي

 قياس ملؤشرات قويا أساسا تشكل التي والعالقات واملضامين والسياقات
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 الباحثة اختارت فقد الدراسة موضع الناقد االستيعابي االستماع

 وهي الرابع الصف في الطالبات على االستماع مقرر  من األربعة النصوص

 الفصول : الشعريان والنصان القمر عين العيد،: القصصيان النصان)

 (.العيد أقبل األربعة،

 ثم مناسب الكتروني قرص على النصوص بتسجيل الباحثة وقامت     

 الطالبات على النص قرئ  بحيث لسهولتها، وذلك وحدة تخزين على نسختها

 القصص ي للنص دقائق( 4) استغرقت عادية قراءة الدراسة عينة

 واحدة، مرة الدراسة عينة الطالبات على عرضت ثم الشعري، للنص(2)و

 دقائق(6) استغرقت فقد البطيئة للقراءة وبالنسبة. القراءة بتكرار مرتين

 فقد السريعة القراءة وعن. الشعري  للنص(4)و القصص ي للنص

 في كلمة (55) بواقع اثنتين دقيقتين (2) القصص ي للنص القراءة استغرقت

 فقط واحدة دقيقة (1) قراءته استغرقت فقد الشعري  النص أما, الدقيقة

 .الدقيقة في كلمة (70) بواقع

 خالل من للنصين الالزم العرض زمن بحساب قامت قد الباحثة وكانت     

 فتوصلت, الدراسة مجتمع من استطالعية عينة على االختبار تجريب

 لزمن للعرض الالزم الزمن أضافت ثم. للعرض املناسب الزمن إلى الباحثة

 .دقائق (8) بلغت حيث الحقيقي االختبار زمن فكان, االختبار

 أساتذة من مجموعة على عرضهما تم االختبارين صدق من وللتأكد      

 شمول  مدي علي للوقوف العربية اللغة ومشرفي التدريس وطرائق املناهج

 في التعديالت بعض بأجراء الباحثة وقامت العينة ألفراد ومناسبتها األسئلة

 ريتشاردسون  -كيود معادلة باستخدام الباحثة قامت كما اآلراء، هذه ضوء

 ألغراض مقبولة وهي الترتيب على,( 73 ،71) ووجدا الثبات معامل لحساب

 صورتهما في لالستخدام صالحين االختباران أصبح وبذلك الحالية الدراسة

 .النهائية

 :اإلحصائية األساليب

 داللة لتعرف وذلك واالس– كال كروس اختبار الباحثة استخدمت     

 اختبار في الدراسة مجموعات درجات رتب متوسطات بين الفروق

 ويتني – مان اختبار الباحثة استخدمت كما الناقد، االستماعي االستيعاب

 .متعددة كمقارنات مجموعتين كل متوسطي بين الفروق داللة لتعرف

 ومناقشتها نتائجال. 5

 :األول  الفرض صحة اختبار (1)

 ذات فردية فروق توجد ال: أنه على الحالية للدراسة األول  الفرض نص

 االستيعاب اختبار على الطالبات أداء رتب متوسطات بين إحصائية داللة

 القصص ي النص من لكل العرض مرات عدد إلى تعزى  الناقد االستماعي

 باستخدام أوال الباحثة قامت الفرض هذا صحة والختبار. الشعري  والنص

 وذلك الرتب باستخدام احادي تباين كتحليل واالس– كال كروس اختبار

 في الدراسة مجموعات درجات رتب متوسطات بين الفروق داللة لتعرف

 رقم جدول  في موضحة النتائج وهذه الناقد االستماعي االستيعاب اختبار

(2.) 

 2 جدول 

 واالس– كال كروس اختبار  باستخدام الشعري  والنص القصص ي النص من لكل العرض مرات لعدد التباين تحليل نتائج

 الداللة قيمة مربع كأي درجات الحرية متوسط الرتب ن املجموعة

1 7 10,75 3 17,424 0,001 

2 7 17,86 

3 8 23,56 

4 7 6,79 

  29 كلي

 رتب متوسطات بين دالة فروق وجود يالحظ( 2) رقم جدول  من     

 رفض على النتائج هذه وتدل( 0,001) مستوى  عند الدراسة مجموعات

 ينص والذي البديل الفرض وقبول  الحالية للدراسة األول  الصفري  الفرض

 أداء رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فردية فروق توجد: على

 مرات عدد إلى تعزى  الناقد االستماعي االستيعاب اختبار على الطالبات

 ذات الفروق ولتعرف. الشعري  والنص القصص ي النص من لكل العرض

 الباحثة قامت الدراسة مجموعات رتب متوسطات بين اإلحصائية الداللة

 "  قيمة لحساب ويتني – مان اختبار باستخدام

 (.3) رقم جدول  في موضحة النتائج وهذه" ى

 3 جدول 

 الناقد االستماعي االستيعاب اختبار  في الدراسة مجموعات درجات رتب متوسطات بين للفروق اإلحصائية وداللتها" ى" قيمة

 مستوى الداللة قيمة "ى" متوسط الرتب ن املجموعات

 األولى

 الثانية

7 

7 

5,43 

9,57 

 غير دال 10,00

 األولى

 الثالثة

7 

8 

4,29 

11,25 

2,00 0,05 

 الثانية

 الرابعة

7 

7 

4,93 

10,07 

6,5 0,05 

 الثالثة

 الرابعة

8 

7 

11,5 

4,00 

0,01 0,05 



732018  

30 

 ملرتين، نص: الثالثة واحدة، ملرة شعر: الثانية واحدة، ملرة نص :األولى

 ملرتين شعر: الرابعة

 إحصائيا دالة فروق وجود إلى( 3) رقم جدول  في املوضحة النتائج تشير     

 نص) األولى املجموعة درجات رتب متوسط بين( 0,05) مستوى  عند

 نص) الثالثة املجموعة درجات رتب متوسط و( واحدة ملرة قصص ي

 درجات رتب متوسط بين وكذلك الثالثة املجموعة لصالح( ملرتين قصص ي

 املجموعة درجات رتب متوسط و( واحدة ملرة شعر) الثانية املجموعة

 عند إحصائيا دالة فروق وجود يالحظ وكذلك( ملرتين شعر) الرابعة

 قصص ي نص) الثالثة املجموعة درجات رتب متوسط بين( 0,05) مستوى 

 النتائج أن اال( ملرتين شعر) الرابعة املجموعة درجات رتب متوسط و( ملرتين

 درجات رتب متوسط بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم إلى تشير

 درجات رتب متوسط و( واحدة ملرة قصص ي نص) األولى املجموعة

 تكرار آللية اإليجابي األثر ويتفق(. واحدة ملرة شعر) الثانية املجموعة

 بعض إليه توصل ما مع الناقد االستيعاب مستوى  على مرتين املسموع

 مع النتيجة هذه تتعارض بينما ،[30] دويير دراسة أثبتت حيث. الباحثين

 نتائجهم في أكدوا الذين ،[36] فرس وترا وفرانس [34] موندا من كل نتائج

 إلى يؤدي وال الطلبة، عند ملل حدوث إلى بآخر أو يشكل، يؤدي التكرار ان

 ليست الشقة أن الدراسة وأوضحت. املسموع استيعاب في ملموس تحسين

 تفضله الذي القصص ي للنص الناقد االستيعابي االستماع بين بالكبيرة

 السعودي املجتمع ثقافة يعكس وهذا الشعري  والنص غالبا الطالبات

 األصوات تعدد ظّل  في وبخاصة كافة العربي بالشعر كثيرا يعنى الذي

 وتنوع الحديث، النص بانفتاح االقتناع ظّل  وفي وتناميها، الحديثة الشعرية

 .تأويالته

 :الثاني الفرض صحة اختبار (2)

 ذات فردية فروق توجد ال: أنه على الحالية للدراسة الثاني الفرض نص     

 االستيعاب اختبار على الطالبات أداء رتب متوسطات بين إحصائية داللة

 والنص القصص ي النص من لكل العرض سرعة إلى تعزى  الناقد االستماعي

 اختبار باستخدام أوال الباحثة قامت الفرض هذا صحة والختبار. الشعري 

 لتعرف وذلك الرتب باستخدام احادي تباين كتحليل واالس– كال كروس

 اختبار في الدراسة مجموعات درجات رتب متوسطات بين الفروق داللة

(:4) رقم جدول  في موضحة النتائج وهذه الناقد، االستماعي االستيعاب

 

 4 جدول 

 واالس– كال كروس اختبار  باستخدام الشعري  والنص القصص ي النص من لكل العرض لسرعة التباين تحليل نتائج

 الداللة قيمة مربع كأي درجات الحرية متوسط الرتب ن املجموعة

1 7 12,07 3 10,092 0,05 

2 7 18,93 

3 8 20,19 

4 7 8,07 

  29 كلي

 رتب متوسطات بين دالة فروق وجود يالحظ( 4) رقم جدول  من      

 رفض علي النتائج هذه وتدل( 0,001) مستوى  عند الدراسة مجموعات

 والذي البديل الفرض وقبول  الحالية للدراسة الثاني الصفري  الفرض

 أداء رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فردية فروق توجد: على ينص

 العرض سرعة إلى تعزى  الناقد االستماعي االستيعاب اختبار على الطالبات

 الداللة ذات الفروق ولتعرف. الشعري  والنص القصص ي النص من لكل

 الباحثة قامت الدراسة مجموعات رتب متوسطات بين اإلحصائية

 موضحة النتائج وهذه" ى"  قيمة لحساب ويتني – مان اختبار باستخدام

 (:5) رقم جدول  في

 

 

 5 جدول 

 الناقد االستماعي االستيعاب اختبار  في الدراسة مجموعات درجات رتب متوسطات بين للفروق اإلحصائية وداللتها" ى" قيمة

 مستوي الداللة قيمة "ى" متوسط الرتب ن املجموعات

 األولى

 الثانية

7 

7 

5,79 

9,21 

 غير دال 12,5

 األولى

 الثالثة

7 

8 

5,71 

10,00 

 غير دال 12,00

 الثانية

 الرابعة

7 

7 

4,86 

10,14 

6,00 0,05 

 الثالثة

 الرابعة

8 

7 

10,81 

4,79 

5,5 0,05 
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 شعر: الرابعة بطئ، نص: الثالثة سريع، شعر: الثانية سريع، نص :األولى

 بطئ

 إحصائيا دالة فروق وجود إلى( 5) رقم جدول  في املوضحة النتائج تشير      

 أن الباحثة ترى  املجموعة درجات رتب متوسط بين( 0,05) مستوى  عند

 لحداثة وذلك متوقعة ولكنها منخفضة كانت عليها حصلت التي النتيجة

 وقياسا مرة ألول  االستماع يدرسن وألنهن, الدراسة عينة الطالبات أعمار

 الذي الناقد املتعمق الفهم إلى أيضا ويعلل(.20)وهي الكلية العالمة بسقف

 الدراسة عينة للطالبات متاحة تكن لم فالفرصة. الدراسة إليه هدفت

 يراه ما على عالوة, الصف هذا في إال عليها التدرب أو االستماع مهارة بتعلم

 , [16] والخصاونة[ 11] والشرايري [ 8] الخمايسة: أمثال الباحثون 

 مختلف في االستماع مهارة في ضعاف الطلبة معظم أن[ 17] واملستريحي

 ضعف إلى أيضا يعزى  وقد. عامة العربية باملدرسة العام التعليم مراحل

 .العام التعليم في العربية اللغة مهارات أجزاء بين التكامل

 أن يمكن – الدراسة وأداة العينة حدود في – الدراسة نتائج وباستعراض

 :يلي بما نخلص

 أداء رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فردية فروق توجد -1

 مرات عدد إلى تعزى  الناقد االستماعي االستيعاب اختبار على الطالبات

 .الشعري  والنص القصص ي النص من لكل العرض

 أداء رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فردية فروق توجد -2

 العرض سرعة إلى تعزى  الناقد االستماعي االستيعاب اختبار على الطالبات

 .الشعري  والنص القصص ي النص من لكل

 زاد كلما الشعري  والنص القصص ي النص إعادة مرات زادت كلما -3

 .االبتدائية املرحلة تلميذات لدي الناقد االستماعي االستيعاب

 االستماعي االستيعاب زاد كلما بطيئا الشعري  النص عرض كان كلما -4

 االبتدائية املرحلة تلميذات لدي الناقد

 االستيعاب علي البطء أو السرعة حيث من القصص ي النص عرض تأثير -5

 .متساو االبتدائية املرحلة تلميذات لدي الناقد االستماعي

 النتائج مناقشة. 6

 االستماعي االستيعاب مستوى  عن الكشف الدراسة هذه استهدفت     

 نتائج أوضحت وقد. الدراسة أفراد لدى املتغيرات بعض ضوء في الناقد

 املجموعتين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود اإلحصائي التحليل

 اختبار في الطالبات أداء رتب متوسطات في والضابطة التجريبية

 النص من لكل العرض مرات عدد إلى تعزى  الناقد االستماعي االستيعاب

 على التلميذات تشجيع إلى ذلك يعود وقد. الشعري  والنص القصص ي

 أحداث لتوقع حفزهن مما للقصة؛ وحبهن القصص ي بالنص املشاركة

 يتوفر لم وهذا عليها والحكم شخصياتها وتعرف املسموعة القصة

 .االعتيادية بالطريقة الدارسات للتلميذات

 وحب دافعية من التلميذات نفوس في القصة أثارته بما التفسير يمكن كما

 الفرصة التلميذة أعطت العرض مرات عدد أن وكما .املسموع النص لتعلم

 املسموع النص مع فتفاعلت وشخوصها القصة أحداث ملعرفة كبيرة

 .إيجابيا تفاعال

 فاعلية من السابقة الدراسات أثبتته ما النتيجة هذه وتدعم محاولة في

 فهم مهارات تنمية محاولة في واإلستراتيجيات واألساليب الطرائق استخدام

 وذلك .وواضحة مرتبة علمية خطوات على تقوم عندما املسموع النص

 Paula [39] ،[43] وعطية[ 42] والعموش ،[41] ربابعة دراسة مع يتفق

[38] Glonek [40] Aida, Y. 

 :ب الباحثة توص ي ذلك ضوء وفي

 في االهتمام من تستحقه ما الناقد االستيعابي االستماع مهارات اعطاء

 واملحتوى  األهداف حيث من العريضة وخطوطه العربية اللغة منهاج

 .والتقويم التدريس وطرائق والوسائل

 الناقد االستماعي االستيعاب قياس مهارات على املعلمين الطلبة تدريب

 .املقننة االختبارات صناعة وكيفية

 الفردية الفروق مع لتتناسب متباينة بسرعات املادة محتوى  عرض

 .الطلبة بين املوجودة

 .االستماع تدريس على واملساعدة املتعددة بالطرائق املدرس ي الكتاب اثراء

 االستماعي االستيعاب تأسيس على معينة تمرينات املدرس ي الكتاب تضمين

 .الناقد

 تدريسية استراتيجيات على املعلمين الطلبة تدريب بضرورة الباحثة توص ي

 الطلبة تساعدان ألنهما.Le  وليه Beyerبايلر استراتيجية سيما وال جديدة

 .الدرس في املعروف الروتين من الخروج على

 املراجع

 أ. املراجع العربية

 .الكريم القران[1] 

 والثانوية االساسية للمرحلتين االستماع منهاج(. 2007. )كامل العتوم، [2]

 عليها التدرب جرى  التي املهارات الستقصاء تحليلية دراسة :االردن في

 .عليها يدرب لم التي واملهارات ,نالتها التي التدريب وفرص

 استراتيجية استخدام(. 2015. )عبدالحميد أحمد مروة حسين، [3]

 املرحلة تالميذ لدى االستماعي الفهم مهارات لتنمية اللغوي  التحليل

 .147-89 الصفحات مصر، واملعرفة، القراءة مجلة. اإلعدادية

 مهارات تحسين في عالجي برنامج أثر(. 2002. )سليمان سامي غزالة، أبو [4]

 مديرية مدارس في األساس ي التاسع الصف طلبة لدى االستماع

 منشورة، غير( ماجستير) رسالة. جرش محافظة في والتعليم التربية

 .إربد اليرموك، جامعة التربية، كلية

 جماليات لتذوق  الالزم القراءة مستوى (. 2003) .حسن محمد املرس ي [5]

 .187فبراير, 20 ع واملعرفة، القراءة مجلة األدبي، النص

 العربية، اللغة في التعلم صعوبات(. 2003) .املطلب عبد محمد جاد، [6]

 .األردن .عمان

 استخدام أثر(. 2011. )يلدا عمار كرومي، مشعل، طه فتحي الجبوري، [7]

 التربية تالميذ لدى االستماعى االستيعاب فى الدرامى التمثيل أسلوب

 جامعة\التربية كلية\األساسية التربية كلية أبحاث مجلة. الخاصة

 .143-110 الصفحات العراق،\ املوصل

 تحسين في املالحظات تدوين استراتيجية أثر(. 2011. )إياد الخمايسة، [8]

 مجلة. حائل جامعة في التربية كلية طالب لدى االستماعي االستيعاب

 .220-183 ص ص العربية، الجامعات اتحاد

 مقترحة إستراتيجية(. 2011. )عبدالهادي عبدالرحيم عبدالرحيم، [9]

 بدولة األساسية التربية كلية لطالبات الناقد اإلستماع مهارات لتنمية

 .52-3 الصفحات مصر،- التربوية العلوم. الكويت
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 تلميحات استخدام أثر(. 2014. )أحمد والّسيد، سامي، عيس ى، [10]

 السمع ضعاف األطفال وحاجات املعايير ضوء في الرقمية الفيديو

. لديهم والتحدث اإلستماع مهارتي لتنمية األطفال رياض بمرحلة

 .772- 731ص ص واجتماعية، تربوية دراسات

 العربية اللغة مادة في مقترح برنامج بناء(. 2004) .سالفة الشرايري، [11]

 طلبة لدى االستماعي االستيعاب مهارات تنمية في فاعليته وقياس

 كلية منشورة، غير (دكتوراه) رسالة .األردن في العاشر الصف

 .عمان العربية، عمان جامعة التربية،

 .الفكر دار: بيروت. املحيط القاموس(. م1978. )الفيروز  آبادي، [12]

: بيروت. العرب لسان(. م1991 – ه1410. )الدين جمال منظور، ابن [13]

 .صادر دار

 سامح؛ سمر قنصوة، شاكر؛ وقناوي، محمود؛ منى جاد، [14]

 في الناقد االستماع مهارات(. 2015. )محمد أماني وعبداملقصود،

 تربوية دراسات. املراهقة مرحلة في للمتعلم املعلوماتية عصر

 .788-763 ص ص مصر، .وإجتماعية

 .جرير مكتبة تعريب. الفعال التدريس(. 2007) .إيريك جنس، [15]

 على قائم اثرائي يرنامج بناء(. 2011. )سليم أحم نجوى  خصاونة، [16]

 لدى االستماع مهارات لتنمية البصري  التخيل استراتيجية فاعلية

 .45-32 الصفحات النفس، وعلم التربية. املتوسطة املرحلة طالبات

 استراتيجيات على قائم تعليمي برنامج بناء(. 2006) .قطنة املستريحي، [17]

 االدبي والتذوق  الناقد االستماع تنمية في وفاعليته املعرفية وراء ما

, منشورة غير دكتوراه رسالة .األردن في األساسية املرحلة طلبة لدى

 .العربية عمان جامعة

. العربية تعليم في وأثره اإلستماع(. 2016. )السيد عبدالسالم حامد، [18]

 .900-877 الصفحات طنطا، جامعة\األداب كلية مجلة

 الحاسوب استخدام فعالية(. م٢٠٠٧) محمد محمود محمد موس ى، [24]

 عشر الحادي الصف طالب لدى القرائي الفهم مهارات تنمية في

 القـراءة مجلة ،"املتحدة العربية اإلمارات بدولة الثانوي  للتعليم
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ABSTRACT_ This study is aimed to identify levels of auditory comprehension of the fourth-grade 

students in the city of Taif, and investigate the impact of variables of natural article and speed 

display and number of views on the average of student achievement in auditory comprehension. 

Study subjects consist of (29) students of the fourth-grade students, they have chosen intentionally, 

and divided into two groups: Experimental studied the four listening texts (Two texts are stories and 

the other two poems), and control studied using the usual method. To achieve the objective of the 

study, the researcher prepared a test to measure the level of auditory comprehension, the validity of 

the test was verified. After the appropriate statistical analysis, the study results showed that there 

were statistically significant differences at the level of significance (a = 0.05) between experimental 

and control groups at all auditory comprehension levels, the researcher recommended to employ 

the variety of the material nature, the speed of presentation and the number of times in teaching 

listening. 
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