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 مستدلص الدراس٘:

الدراسة الحالية إلى تقديـ برنامج مقترح لتعميـ االستماع يرتكز عمى تعريؼ ىدفت 
شامؿ لبلستماع بوصفو عممية تتضمف جوانب معرفية و ووجدانية و سموكية ، وقياس فاعمية 
ىذا البرنامج في تنمية كفاية االستماع وتوظيؼ استراتيجياتو المختمفة لدى طبل بالمرحمة 

جراءات عممية المتوسطة ، و استخدمت ا لدراسة المنيج الوصفي في تحديد مراحؿ وا 
االستماع و إجراءات التدريب المنظـ عمى ىذه المراحؿ ، كما استخدمت المنيج شبو 
التجريبي في تطبيؽ البرنامج المقترح و معالجة النتائج القبمية و البعدية عمى مجموعة 

األدوات ذات األىمية النظرية و البحث، و لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد مجموعة مف 
واختبار مواقؼ لقياس توظيؼ طبلب  التجريبية ، ومف أىميا مقياس كفاية االستماع ،
إلى البرنامج المقترح لتعميـ  باإلضافةالمرحمة المتوسطة الستراتيجيات االستماع ، ىذا 

في مجاليا ؛ إلى نتائج ذات أىمية االستماع وفؽ مدخؿ العمميات ، و قد توصمت الدراسة 
منيا أف تعميـ االستماع وفؽ مدخؿ العمميات قد أسيـ في تنمية األبعاد الوجدانية والسموكية 

لبلستماع ، وساىـ أيضا في تعزيز توظيؼ طبلب الصؼ  –باإلضافة إلى األبعاد المعرفية  –
معرفية وراء ال المعرفية  وما :الثالث المتوسط استراتيجيات االستماع بأنواعيا المختمفة 

ت نتائج الدراسة الحالية أيضا إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف ، وأشار  والوجدانية 
مستوى كفاية االستماع و مستوى توظيؼ استراتيجياتو لدى الطبلب مجموعة الدراسة.  

 وقدمت الدراسة توصيات ومقترحات معتبرة في موضوعيا ومرتبطة بنتائجيا.

استراتيجيات  –كفاية االستماع  –خؿ العمميات دم –ماع االست الكممات المفتاحية :
 إجراءات عممية االستماع –عممية االستماع  –االستماع 
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Abstract 
The Effectiveness of A Suggested Listening Program Based on The 

 Processes Approach in Developing Listening Competency  

And Using its Strategies Among Middle School Students 

 
Dr. Nayel Youssef Saif 

Associated prof. at The College of Education - New Valley University, 

and The College of Education and Arts - University of Tabuk 

The current study aimed to present a suggested listening program based 

on a comprehensive definition of listening as a process that includes cognitive, 

emotional and behavioral aspects, and measuring the effectiveness of this 

program in developing the competency of listening and employing its various 

strategies for students in the middle stage, and The study used the descriptive 

approach in determining the stages and procedures of the listening process and 

the procedures for structured training on these stages. It also used the quasi-

experimental approach in implementing the suggested program and addressing 

the pre and post results on the research group. To achieve the goals of the 

current study, the researcher prepared some research instruments includes : a 

measure of listening competency , and a test to measure the employment of 

middle school students for listening strategies, in addition to the proposed 

program for teaching listening according to the processes approach. The study 

has reached results of importance in its field; The listening according to the 

processes approach has contributed to the development of emotional and 

behavioral dimensions - in addition to the cognitive dimensions - to listen, and 

also contributed to enhancing the employment of third-graders middle school 

listening strategies of various kinds: cognitive and metacognitive and 

emotional, and the results of the current study also indicated a proof of positive 

correlation between the level of competency of listening and the level of 

employing its strategies among the students in the study group. The study 

presented recommendations and proposals considered in their subject matter 

and linked to the  results. 

Key Words: Listening - Processes Approach – Listening Competency - 

Listening Strategies - Listening Process - Procedures for the Listening Process. 
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 مكدم٘

، وكاف الغالب وبصور متعددةذكر اهلل تعالى السمع في كتابو الكريـ في مواضع كثيرة 
: } َوالمَُّو َأْخَرَجُكـ مِّف قولو تعالى ومف ذلؾ ؛في ىذه المواضع ىو تقدـ ذكر السمع عمى البصر

ـُ السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة  ـْ اَل َتْعَمُموَف َشْيًئا َوَجَعَؿ َلُك َياِتُك { ) َتْشُكُروفَ  َلَعمَُّكـْ  ۙ  ُبُطوِف ُأمَّ
نَساَف ِمف نُّْطَفٍة َأْمَشاٍج نَّْبَتِميِو ( وقولو تعالى :} 56: النحؿ { َفَجَعْمَناُه َسِميعًا َبِصيراً ِإنَّا َخَمْقَنا اإلِْ

بطبيعتو  - اإلنسافولعؿ في ىذا التقديـ  داللة عمى األىمية والخصوصية ؛ ف ،(2اإلنساف: )
يسمع أكثر مما يقرأ أو يتكمـ أو يكتب، وحاسة السمع ترتبط بتعمـ الكبلـ، وىي الحاسة  -

حصوؿ عمى المعمومات، ولذلؾ ال عفالميمة لتطور المدركات العقمية والفكرية ونموىا، فضبل 
ما لـ تعالج ىذه  فقد معيا القدرة عمى الكبلـ - إذا فقد الطفؿ حاسة السمع بعد الوالدة

 الحاسة.
التي يقوـ بيا العقؿ الفكرية المغوية و  لمعظـ العمميات المدخؿ الطبيعيواالستماع ىو 

وفي مجاؿ تعميـ المغة ال يمكف لمفرد أف يتعمـ ميارات التحدث والقراءة والكتابة ما   البشري، 
ميارة االستماع بيف الميارات المغوية األربع التي  تظير أىميةلـ يسبقيا االستماع، ومف ىنا 

وقد ذىب ابف خمدوف إلى أف لطبلب التعميـ العاـ، ييدؼ تعميـ المغة العربية إلكسابيا 
تفسد بما يمقى إلييا  –وفؽ تعبيره  –فالممكة المسانية  ؛و أبو الممكات المسانية االستماع ى

بالتالي و ( ، 246، ص 2002مما يغايرىا ، لجنوحيا إليو باعتياد السمع ) ابف خمدوف ، 
 .تقاف الميارات األخرى إ  إتقاف ىذه الميارة يعني تتابعفإف 

االستماع ىو أىـ ميارة لتعمـ المغة  أف إلى بعض الدراسات العممية جنتائ وتشير   
كونو أكثر الميارات استخداما في الحياة اليومية  وعمى نطاؽ واسع ، عبلوة عمى أنو يتطور 
أسرع مف الميارات الثبلث األخرى ، مما يشير إلى دوره في تسييؿ ظيور باقي الميارات 

،  الخياط) (Bozorgian, 2012B,p.661) ؛ Abdalhamid,2012,p.12)المغوية )
 (254، ص 2067ومحمد، 

بالبطء حياؿ توسيع مفيوـ  وعمى الرغـ مف أىميتو إال أف أداء الباحثيف قد اتسـ 
االستماع ليشمؿ أكثر مف مجرد معالجة وفيـ المعمومات المتضمنة في المادة المسموعة 

(Graham& Bodie,2017,p.3) 
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 تنمية الستماع ركزت عمىا أجريت لتنميةالتي  الدراساتونتيجة لذلؾ فإف معظـ 
االستدعاء والفيـ السمعي، واستمر ىذا االتجاه لعقود متتالية وحتى اآلف، و األكثر مف ذلؾ 

ىو االختيار مف  مف األسئمة واحد نوع اعتمدت عمىتقويـ االستماع اختبارات و مقاييس أف 
وىو ما ، مف بيف عدة بدائؿ " خاطئة"   "صحيحة"الذي يعتمد عمى وجود إجابة واحدة متعدد 

 والتي يتشكؿ مف خبلليا فيمنا لممادة المسموعةوالمتنوعة يخالؼ حقيقة خبراتنا المتعددة 
(Janusik,2007,p.140). 

قياس تعميـ و و قد كشفت بعض الدراسات عف ضعؼ وقصور ىذا المدخؿ في 
حاجة ممحة لتعريؼ شامؿ لبلستماع يتضمف باإلضافة إلى معالجة وجود ظيرت أاالستماع، و 

 &Graham)واتجاىاتيـ  تتصؿ بخبرات األفرادالمعمومات أبعادا أخرى 
Bodie,2017,p.3 ،) ميدت ىذه الدراسات لظيور مفيـو أكثر شموال لبلستماع و بذلؾ فقد

المعرفية و الجوانب الوجدانية و السموكية، و قد  لعممياتيتضمف مجموعة مف ا ويقـو عمى أن
تمت مناقشة المكونات التي يجب أف يتضمنيا تعريؼ االستماع بشكؿ كبير في كثير مف 

عقود امتدت مف تسعينيات القرف  ةأدبيات البحث المتعمقة بدراسة االستماع عمى مدار ثبلث
رية ، كما اعتمد الكثير منيا ، وكاف بعض ىذه الدراسات دراسات نظالماضي و حتى اآلف 

 (;Bostrom,1990) عمى نتائج عمـ النفس المعرفي .
Bozorgain,2012;Gilakjani&Ahmadi,2011) 

 والمعمموف مطمب أساسي يسعى الباحثوفىي تنمية االستماع وعمى الرغـ مف أف 
ف التدريب وأعممية ذات طبيعة معقدة إال أف القصور في إدراؾ أف االستماع إلى تحقيقو ، 

أف االستماع يتطمب مف المستمع عمميات عقمية مثؿ و عمييا يحتاج إلى مزيد مف الجيد؛ 
البد مف األخذ بنماذج وصور ذىنية مف وأنو دراؾ الرموز، والحكـ عمييا، ا  االنتباه والتحميؿ، و 

تعريؼ شامؿ لو يتضمف أبعاده االستماع في ضوء  تعميـ تطويرتصميـ المختصيف تسيـ في 
ىذه األمور ىو أحد أسباب ضعؼ االىتماـ بتعميـ االستماع  إدراؾلعؿ القصور في  –حقيقية ال

تدريس ال يمكف تحقيؽ ىذا المطمب إال باتباع مداخؿ واستراتيجيات في مراحؿ التعميـ العاـ؛ إذ 
 مناسبة.

ومف بيف أىـ المداخؿ التعميمية التي تحقؽ مبادئ التكامؿ الحقيقي في توظيؼ 
مدخؿ العمميات الذي يقـو عمى افتراض  -العربية تعميـ المغة المفيـو الشامؿ لبلستماع في 
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المغة ىو عممية عقمية تتضمف استخداـ استراتيجيات توضح كيؼ أف المعرفة بالمغة  تعمـأف 
حيث انتقؿ االىتماـ في ضوء ىذا المد خؿ ؛  ونظاميا يمكف تطويره و توظيفو في التواصؿ

عمى ناتج النشاط العقمي إلى جوىر ىذا النشاط؛ فالمغة ليست مجرد تجميع  مف التركيز
نتاج المغة أال يكوف الفرد قادرًا عمى معرفة معاني  لمعاني أو كممات ؛ حيث يتطمب فيـ وا 
نما يكوف أيضا قادرا عمى بناء الجمؿ وفؽ بنية لغوية سميمة ومعبرة ، وىي  الكممات ، وا 

et Chan ,)اجتماعيةسموكية و ة و معرفية و عممية تتضمف جوانب إدراكي
.21,Pal.,2011.) 

المغة  مياراتو مدخؿ العمميات ىو مدخؿ حديث أثبت فاعميتو في تعميـ بعض 
 لكف ىناؾ حاجة لتوظيفو في باقي الميارات المغوية وخاصة االستماع،  العربية مثؿ الكتابة،

و كما يوصي بعض العمماء فإف التوجو الحاصؿ في مجاؿ تعميـ الكتابة بوصفيا عممية البد 
( Eskey ,2005أف يشمؿ باقي ميارات المغة األربع، وعمى سبيؿ المثاؿ وعمى حد تعبير ) 

يمكف النظر إليو عمى أنو عممية   -مثؿ الميارات االستقبالية األخرى  -:" فإف االستماع 
 (P.564 نفس لغوية")

ونظرا ألىمية االستماع كأحد أىـ الميارات المغوية في منيج المغة العربية في 
مقترح لتطوير تعميـ االستماع  ـ إطاريتقدحاولت الدراسة الحالية فإف  المرحمة المتوسطة، 

جوانب و إجراءات واستراتيجيات تضمف يرتكز عمى تعريؼ شامؿ لبلستماع بوصفو عممية ت
مدخؿ العمميات  ووجدانية و سموكية ، ثـ بناء برنامج مقترح لتعميـ االستماع وفؽمعرفية 

تعميـ و  تعميـ االستماع  قد يساىـ في تحسيفالذي ييدؼ إلى تنمية ىذا المفيـو الشامؿ ، و 
 وفؽ ما يتـ بالفعؿ داخؿ العقؿ البشري. واستراتيجياتو داخؿ الفصؿ المدرسي إجراءاتو

 مصهل٘ الدراس٘: 

وقمة المخزوف الثقافي ، و المعمموف عزوؼ طبلبيـ عف االستماع وعدـ تحممويشك
العديد مف الدراسات  يؤيدو ، يـوالمغوي والذي بدوره يجعؿ المادة المطروحة صعبة بالنسبة ل

؛ ومف تمؾ الطبلب ضعؼ مستوى ميارات االستماع لدى شكوى المعمميف ويؤكد السابقة 
( و التي ىدفت إلى قياس  أثر برنامج استماع 2067محمد،دراسة )الخياط، و الدراسات: 

التي  (2063عمي، وآخروف ،  دراسةتعميمي عمى تحصيؿ االستماع لدى طبلب الثانوية  ، و 
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 تناولت  ميارات االستماع الناقد في عصر المعموماتية لممتعمـ في مرحمة المراىقة ، 
خداـ السرد القصصي في تحسيف أثر است التي ىدفت إلى التعرؼ عمى  (2065)العنزي،

ميارات االستماع لدى طالبات الصؼ الثالث االبتدائي في دولة الكويت،  ودراسة )يوسؼ، 
بناء برنامج تعميمي قائـ عمى استخداـ المختبر المغوي واختبار أثره  التي ىدفت إلى (2005

كما ، سية في األردف في اكتساب ميارتي االستماع والقراءة الجيرية لدى طمبة المرحمة األسا
دراسة  ستراتيجيات االستماع، مثؿ:الطبلب الضعؼ توظيؼ يؤكد العديد مف الدراسات السابقة 

( التي ىدفت إلى قياس أثر استخداـ استراتيجية مثمث االستماع في تنمية 2067 المطيري، )
، ودراسة ميارتي القراءة والتحدث لدى طبلب الصؼ الثالث االبتدائي في دولة الكويت 

( و التي ىدفت إلى قياس أثر التدريب عمى استراتيجيتيف مف استراتيجيات 2063)عيسى، 
، التعمـ التوليدي في الفيـ السمعي واالستماع االستراتيجي لدى تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي

( التي ىدفت إلى قياس أثر برنامج تعميمي قائـ عمى 2006ودراسة )الياشمي، وىزاع ، 
اتيجيات ما وراء المعرفة لتنمية ميارات االستماع الناقد لدى طمبة المرحمة األساسية استر 

 .العميا في األردف
مجاؿ اإلشراؼ عمى التربية الميدانية عمى بعض الطبلب المعمميف  فيومف خبلؿ خبرة الباحث 

حاجة ماسة لدراسة  في  في المرحمة المتوسطةتخصص المغة العربية، اتضح لو أف الطبلب 
كما أف المعمميف  بصفة عامة، وميارات االستماع بصفة خاصة، المغويوتعمـ ميارات األداء 

أف ىؤالء المعمميف  واعتقادًا منيـ بأف االستماع ال ُيدرَّس، ييمموف تدريس ميارة االستماع 
 فيجب مراعاتيا ي التيليس لدييـ فكرة واضحة حوؿ معايير تقويـ االستماع أو أىـ الميارات 

 عممية التقويـ سوى أنو مجرد تذكر لمضموف المادة المسموعة.
فيو يفيـ لغػة الصػؼ ألنيػا أقػرب ، تعمؽ بما يسمعو الطالبالمشكمة ي وىناؾ جانب مف جوانب

المسػموعة  مغػةاليفشػؿ فػي فيػـ أنػو إلى الميجة المحمية التي يسمعيا خػارج الفصػؿ فػي حػيف 
كمػا أف ىنػاؾ مشػكمة تتعمػؽ بعػدـ تضػػمف ، ألنيػا لغػة فصػحى قمػيبل مػا يسػمعيا خػػارج الصػؼ 

بيػذه  الطبلب ال ييتمػوف كثيػراً ختبار االستماع  ، وىو ما يجعؿ ىؤالء اختبارات المغة العربية ال
 .مياراتالالميارة مثؿ غيرىا مف 

تتكػوف مػف جػانبيف ؛ األوؿ :   - ىػاعمى تعدد  - السابقة  المظاىر يمكف القوؿ إفو 
، الميدانيػة  ؤكػده الدراسػات السػابقة و المشػاىداتكمػا ت ضعؼ ميارات االسػتماع لػدى الطػبلب
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مجرد تذكر لممعمومػات المتضػمنة االستماع وفؽ مفيـو ضيؽ يركز فقط عمى  تدريسوالثاني : 
الدراسػات والبحػوث التػي تمػت فػي   نتػائج وتوصػيات األمر الػذي ال يمبػيفي النص المسموع ، 

االسػتماع  ليتضػمف  تشير إلى اتسػاع مفيػـو ، والتي العقديف األخيريف  في مجاؿ تعميـ المغة 
وجوانب وجدانية و سموكية خاصة في ظؿ تنػوع وتعػدد مواقػؼ االسػتماع  عمميات عقمية معقدة

وفػؽ  ذلؾ ضرورة البحث عف مداخؿ تدريسػية مناسػبة لطبيعػة االسػتماع تطمب، وقد  وسياقاتو
لدراسػة ، ومف بيف تمؾ المداخؿ مػدخؿ العمميػات ، ومػف ىنػا تػتمخص مشػكمة ا مفيومو الشامؿ

بنػاء  الحاجػة إلػى، و بمفيومو الشػامؿاالستماع  ميارات ضعؼ مستوى الطبلب في  في ةالحالي
والتعػػرؼ ، فػػو الشػػامؿ وفػػؽ مػػداخؿ تدريسػػية مناسػػبة لتػػدريس االسػػتماع بتعريامج بػػر وتطبيػػؽ 

المعرفيػػة والوجدانيػػة والسػػموكية  واالسػػتراتيجيات الجوانػػبتنميػػة فػػي امج ىػػذه البػػر عمػػى فاعميػػة 
 .التي يتضمنيا االستماع

 ساؤالت الدراس٘ :ت

 اإلجابة عف التساؤؿ الرئيسي التالي : ةالحالي الدراسة تحاول
 توظيؼتنمية كفاية االستماع و االستماع وفؽ مدخؿ العمميات ل لتعميـما فاعمية برنامج مقترح 

 استراتيجياتو لدى طبلب المرحمة المتوسطة؟
 و تتطمب اإلجابة عف ىذا التساؤؿ الرئيسي اإلجابة عف التساؤالت الفرعية التالية:

 ؟ما مراحؿ و إجراءات عممية االستماع -6
جراءات عمميةما إجراءات التدريب المنظـ المناسبة لتنمية  -2 االستماع لدى طبلب  مراحؿ وا 

 المرحمة المتوسطة ؟ 
جراءات عممية  -5 لدى طبلب المرحمة  االستماعما صورة برنامج مقترح لتنمية مراحؿ وا 

 ؟ المتوسطة
 ؟عمى تنمية كفاية االستماع لدى طبلب المرحمة المتوسطة البرنامج المقترحفاعمية ما  -2
استخداـ استراتيجيات االستماع لدى طبلب المرحمة البرنامج المقترح عمى  فاعميةما  -3

 المتوسطة؟
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 الدراس٘أٍداف 

 إلى: ةالحالي الدراسة ىدفت
جراءات عممية االستماع -6  .إعداد قائمة بمراحؿ وا 
جراءات عممية إعداد قائمة بإجراءات التدريب  -2 المنظـ المناسبة لتنمية مراحؿ وا 

 االستماع لدى طبلب المرحمة المتوسطة.
جراءات عممية االستماع لدى طبلب  وبناء تصميـ -5 برنامج مقترح لتنمية مراحؿ وا 

 المرحمة المتوسطة .
البرنامج المقترح عمى تنمية كفاية االستماع لدى طبلب المرحمة  فاعمية.قياس  -2

 المتوسطة.
استخداـ استراتيجيات االستماع لدى طبلب  البرنامج المقترح عمى فاعمية قياس -3

 المرحمة المتوسطة.

 أٍنٔ٘ الدراس٘

 فيما يمى: ةالحالي تتمثؿ أىمية الدراسة
 معرفية ووجدانية و سموكية.  جوانبمفيوـ شامؿ يتضمف  دراسة االستماع وفؽ -6
جراءات واضحة  ومحددة نموذج تقديـ  -2 لعممية االستماع وكيفية يتضمف مراحؿ  وا 

 التدريب عمى ىذه اإلجراءات .
 .وفؽ مدخؿ العمميات بمفيومو الشامؿ لتعميـ االستماعتقديـ برنامج مقترح  -5
المغة العربية عمى ضوء  تعميـ مناىجتوجيو وتطوير  في ةالحالي قد تفيد الدراسة -2

 .وفؽ مدخؿ العمميات االستماعنموذج تعميـ 
  ضوء مفيـو الكفاية في االستماعتقويـ مقاييس تطوير  في ةالحالي قد تفيد الدراسة  -3

 .وتوظيؼ االستراتيجيات

  



 ........................................................ فاعلية برنامج مقترح لتعليم االستماع وفق مدخل العمليات

- 6542 - 

 فزّض الدراس٘ :

 الفروضتـ اختبار  الرابع والخامس مف تساؤالت الدراسة لئلجابة عف التساؤليف
 :التالية البحثية

في  الدراسةمجموعة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب  .6
 .( 0.06داللو )عند مستوى  عمى مقياس كفاية االستماعالقياسيف القبمي والبعدي 

في  لدراسةمجموعة اتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب  .2
عند مستوى داللو  مقياس استخداـ استراتيجيات االستماعالقياسيف القبمي والبعدي عمى 

(0.06). 
 في القياس الدراسةمجموعة  الطبلبدرجات  يموجبة بيف متوسطتوجد عبلقة ارتباطية  .5

 .ار استخداـ استراتيجيات االستماعكفاية االستماع و اختب البعدي عمى مقياس

 حدّد الدراس٘ :

االستماع  إجراءات عمميةالموضوعي: اقتصرت ىذه الدراسة عمى تدريس بعض  الحد
 .مدخؿ العممياتباسػتخداـ 

طبلب الصؼ الثالث المتوسط بمدرسة الحد المكاني: تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى عينة مف  -
  . السميمانية بمدينة تبوؾ الجراج بحيعامر بف  عبيدةأبي 
  مػف العػاـ الدراسػي الدراسي الثانيالحد الزماني: تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ  -

 ىػ6257/6220
 الدراس٘: التعزٓفات اإلجزأٜ٘ ملصطلخات

بأنو "العممية التي يستقبؿ فييا اإلنساف  ( والحوامدةعاشور )يعرفو  :االستماع 
الكافية وراء ما يسمعو مف األلفاظ والعبارات التي ينطؽ بيا المتحدث في  المعاني واألفكار

 (  .75،ص 2005،والحوامدة ،)عاشور. موضوع ما
عممية عقمية ايجابية مقصودة يستقبؿ فييا  إجرائيا في الدراسة الحالية بأنو: ويعرؼ

المتعمـ المادة الصوتية، والوعي بو ومحاولة فيميا وتحميميا ونقدىا لتحسيف مياراتو 
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عمى  افتراضياً موزعة  و وجدانية وسموكية  معرفية  استراتيجياتو وفؽ إجراءات  التواصمية
  بعد االستماع. ما، ومرحمة االستماع، ومرحمة االستماع: مرحمة ما قبؿ ىيثبلث مراحؿ 

أفضؿ مستوى يمكف أف يصؿ إليو الفرد ، إذا حصؿ  :تعرؼ الكفاية بأنيا :كفاية االستماع
( ، وىذا يعني أنيا تشمؿ 224، ص 2006عمى أنسب تدريب أو تعميـ )شحاتو ، والنجار، 

المعرفية و الوجدانية مثؿ الجوانب ؛  ياو تعميمعمييا أ تدريبال المتنوعة  التي يمكف جوانبال
 و السموكية.

الجوانب المعرفية كفاية االستماع في البحث الحالي بأنيا: مجموعة وتعرؼ 
مراحؿ  تنفيذلوالبلزمة  طبلب المرحمة المتوسطةيجب توافرىا لدى  التيوالوجدانية والسموكية 

جراءات عممية   س المعد لذلؾ، ويمكف قياسيا مف خبلؿ المقيااالستماع في سياقات متعددةوا 
 في الدراسة الحالية.

: استراتيجيات االستماع بأنيا  (وجوه،  )فاندرجريفتيعرؼ  :استراتيجيات االستماع  
 ( Vandergrift & Goh,  2009) طرؽ لتعزيز عممية فيـ االستماع

واعية لمتعامؿ  بأنيا: خطط الدراسة الحاليةإجرائيا في استراتيجيات االستماع تعرؼ و  
خاصة عندما يواجو المستمع مشاكؿ بسبب عدـ اكتماؿ  المسموع ،والمحتوى مع الكبلـ 
 اجتماعية ستراتيجيات امعرفية و  ما وراءوىي تنقسـ إلى استراتيجيات معرفية و الفيـ، 

 وجدانية.و 
 :مدخل العنلٔات

ويشير مفيـو العممية إلى سمسمة مف األنشطة أو اإلجراءات المنتظمة الموجية نحو 
ىدؼ معيف، وىى نشاط متصؿ أو سمسمة مف التغيرات تأخذ شكبًل معينًا. كما أنَّيا تمثؿ 
سمسمة مف الخطوات المتتالية والمتصمة التي يتـ عف طريقيا تحقيؽ ىدؼ مقدر سمفًا. 

 (636 )شاكر عبد الحميد، د.ت، ص
أحد المداخؿ أما مدخؿ العمميات فيتـ تعريفو إجرائيا في الدراسة الحالية عمى أنو : 

الحديثة في تعميـ المغة، يقوـ عمى تفسير الميارات المغوية بوصفيا عمميات عقمية تتضمف 
مراحؿ متتالية ومتكاممة بشكؿ دائري، و تتضمف كؿ مرحمة مجموعة مف اإلجراءات التي 

ضيا، وتيدؼ بمجمميا إلى تحسيف الميارة المغوية. ويشتمؿ ىذا المدخؿ في تتكامؿ مع بع



 ........................................................ فاعلية برنامج مقترح لتعليم االستماع وفق مدخل العمليات

- 6544 - 

الدراسة الحالية عمى ثبلث مراحؿ، ىي: ما قبؿ االستماع، ومرحمة االستماع، ومرحمة ما بعد 
 االستماع.

 :الربىامج 

مجموعة األىداؼ والموضوعات  في الدراسة الحالية بأنو: إجرائيا يعرؼ البرنامج
وتوظيؼ  االستماعتيدؼ إلى تنمية مراحؿ إجراءات عممية  التيواألنشطة المخطط ليا، 

 استراتيجياتو لدى طبلب المرحمة المتوسطة.
 فاعلٔ٘  الربىامج:

أداء  مستوى فيمدى التغير الحادث : الدراسة الحالية في يقصد بفاعمية البرنامج
عمى مقياس كفاية االستماع  ومقياس توظيؼ استراتيجيات  المرحمة المتوسطةالطبلب 

الفاعمية في الدراسة الحالية باستخداـ  تقدرو نتيجة تمقييـ البرنامج المقترح،  االستماع 
 اختبار)ت( .

 أدّات الدراس٘:

 الباحث بإعداد األدوات التالية:قاـ 
جراءات عممية  -6  .االستماعقائمة مراحؿ وا 
جراءات عممية  -2  .االستماعقائمة إجراءات التدريب المنظـ عمى مراحؿ وا 
 مقياس كفاية االستماع لدى طبلب المرحمة المتوسطة -5
 استراتيجيات االستماع لدى طبلب المرحمة المتوسطة توظيؼ اختبار -2
 برنامج مقترح لتعميـ االستماع وفؽ مدخؿ العمميات -3

 ميَج الدراس٘ :

 المنيجيف الوصفي وشبو التجريبي، كالتالي:تستخدـ الدراسة الحالية 
جراءات عممية الدراسة الحالية بالبحث في  قامتالمنيج الوصفي : حيث  تحديد مراحؿ وا 

جراءاتاالستماع ،  التدريب المنظـ المناسبة لتعميـ عممية االستماع لطبلب المرحمة  وا 
 العمميات في تعميـ المغة.مدخؿ ، ويستند الجزء الوصفي مف الدراسة الحالية عمى المتوسطة
مف  مجموعةالتجريبي، مف خبلؿ اختيار شبو اتبعت الدراسة المنيج  : التجريبيشبو  المنيج
عبيدة عامر بف الجراج بحي السميمانية بمدينة  أبيالمتوسط  في مدرسة  الثالثالصؼ طبلب 
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والمبني عمى معالجة محتوى كتاب "لغتي  البرنامج المقترح مجموعة الدراسة، ودرست  تبوؾ
  .وفؽ مدخؿ العمميات لمصؼ الثالث المتوسط ، "الخالدة 

 :ّالدراسات السابك٘اإلطار اليظزٖ 

 حنْ مفَْو شامل لالستناع -أّاًل

 تعزٓف االستناع -1

االستماع لغة : السمع ىو المصدر الصريح لمفعؿ ) سمع ( ؛ و ىو إيناس الشيء 
، ص 6757باألدف ، مف الناس وكؿ ذي أذف ، تقوؿ سمعت الشيء سمعا ) القزويني ، 

وتسمع إليو: أصغى ) ابف ، وفي لساف العرب : سمعو الصوت وأسمعو : استمع إليو ( 602
صصوف في مجاؿ تعميـ المغة بيف عدة ويفرؽ المتخ، ( 645، ص  2005منظور ،

السمع ىو أو اإلصغاء ، فمصطمحات في مجاؿ االستماع ىي: السماع واالستماع واإلنصات 
مجرد استقباؿ األذف لمذبذبات الصوتية دوف إبداء اىتماـ بيا ، مثؿ سماع أبواؽ السيارات في 
الشارع و غيرىا.، وىو يعتمد عمى الوظيفة الفسيولوجية لؤلذف وال يحتاج إلى تعميـ أو تدريب 

يو: فف االستماع ف أما اإلنساف،بؿ يعتمد عمى مجرد وجود الحاسة السمعية التي يولد بيا 
لغوي يتضمف عدة عمميات معقدة ، يكوف فييا المستمع منتبيا و مدركا لما يستقبمو مف مادة 
مسموعة عبر أذنيو، واالنصات واإلصغاء بمعنى واحد ، وىما يختمفاف عف االستماع في 
الدرجة و ليس في األداء السمعي ، فإذا كاف االستماع يبدأ بتعرؼ األصوات مع الفيـ و 

ينتيي بالقدرة عمى النقد والتقويـ ، فإف كبل مف اإلصغاء واإلنصات يتضمناف جانبا  التحميؿ و
كبيرا مف االنتباه ، وىما بذلؾ استماع مستمر و مركز و عمى درجة عالية مف االنتباه لما يتـ 

 ، ص2005 ،مدكور) سماعو ، أما الستماع فقد يكوف متقطعا وفي اتجاه واحد أو تفاعمي
 (655-654، ص ص 2066الدليمي، و أكـر ، و ) (  52-56ص 
عرفو حسف شحاتة االستماع بأنو: فيـ الكبلـ، أو فقد  لبلستماع  المعنى االصطبلحيعف أما 

االنتباه إلى شيء مسموع ، مثؿ االستماع إلى متحدث، بخبلؼ السمع الذي ىو حاسة وآلتو 
سبلمة األذف، وال تحتاج  األذف، ومنو السماع، وىو عممية فسيولوجية يتوقؼ حدوثيا عمى

عرفو رشدي و ، ( 53. ، ص 2006إلى إعماؿ الذىف، أو االنتباه لمصدر الصوت )شحاتة،
طعيمة بأنو : " عممية يعطى فييا المستمع اىتماما خاصا وانتباىا مقصودا لما تتمقاه أذنو 

ويعرفو عصر عمى أنو عممية معقدة يستوعب  ،( 267، ص 6767مف أصوات )طعيمة ،
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فييا اإلنساف األصوات المتناىية إليو عبر أذنيو بطرؽ عديدة مف المناشط العقمية 
، ص 2000والفسيولوجية مثؿ سماع األصوات نفسيا و تعرفيا وتمييزىا وتفسيرىا ) عصر ، 

متداخمة فيي ليست مجرد و يعرفو مدكور بأنو  فف يشتمؿ عمى عمميات معقدة، ، ( 606
طي فييا المستمع اىتماما وانتباىا مقصوديف لما تتمقاه أذنيو مف عممية تمقي ألنيا عممية يع

دراؾ الرسالة المتضمنة في ىذه الرموز عف طريؽ  أصوات ، و رموز لغوية، وفيـ مدلوالتيا وا 
تفاعميا مع خبرات المستمع ، و محاولة تحميؿ مضموف الرسالة و تفسيرىا و تقويميا و 

ص ، 2005،مدكورايير الموضوعية المناسبة لديو" ) االستجابة بالحكـ عمييا في ضوء المع
626 ). 

ومعقدة  االستماع عمى أنو عممية عقمية فعالة إلى آخروف(و  نسبت )وقد نظر 
  et al، 2005 (  تتطمب مف المتعمميف تحويؿ كممات الحديث إلى معنى في العقؿ"

(Nisbet ميارة بحاجة إلى  فييفاالستماع عممية تحتاج إلى جيد وطاقة وذىف يقظ ، لذا ؛
 المتمثمة في الفيـ وزيادة الوعي .تدريب و اىتماـ حتى تتحقؽ المقاصد مف ورائيا 

( بأنو : سمسمة مف العمميات الذىنية المترابطة تحتاج وىزايمو ويعرفو ) العظامات
إلى متابعة و تركيز و إعماؿ لمفكر وصفاء في الذىف بعيدا عف المشتتات ، و االستماع إلى 

لفكر الذي يقاؿ و ليس كيؼ يقاؿ ، ألف اليدؼ األساسي ىو التركيز عمى المضاميف في ا
 (25، ص 2060، ، وىزايمو )العظامات الرسائؿ المتمقاة 

بعض التعريفات ركزت عمى االستماع أف يمكف مبلحظة في ضوء التعريفات السابقة و 
، في حيف ركز البعض األخر عمى أنو عممية معقدة يتمثؿ في الفيـ والتحصيؿ  بوصفو منتج 

االستماع عممية وناتج في آف و استراتيجيات متنوعة ، و يرى الباحث أف  إجراءاتتتطمب 
واحد، حيث يصغي المستمع إلدراؾ المضاميف عف طريؽ الرسائؿ المتمقاة، ليحمميا ويفسرىا 

ابقة، لفيـ الدالالت المصاحبة لمصور ويقوميا، ويستجيب إلييا، مف خبلؿ قدراتو وخبراتو الس
مثؿ االستماع إلى محاضرة أو  ؛االستماع الشامؿ بمواقؼ، خاصة فيما يتعمؽ الصوتية 

خطبة، واالستماع التربوي بحد ذاتو، ما ىو إال تمؽ وفيـ وتفسير وتقويـ و استجابة لما 
 (.2005مدكور، ؛  2060 ، ، وىزايموالعظامات)يستمع إليو بصورة شفوية أو كتابية  

  



 ........................................................ فاعلية برنامج مقترح لتعليم االستماع وفق مدخل العمليات

- 6547 - 

 أىْاع االستناع-0
  الطالبحاجة السياقات التي يتـ فييا ، وبناء عمى  تتعدد أنواع االستماع بناء عمى  

سبؽ وأف أشير إلى أف االستماع فف يعتمد عمى القصد واإلرادة لفيـ المادة ، و أو المستمع
 الفيـ، والتحميؿ، والتفسير المسموعة وتحميميا و تفسيرىا، ثـ نقدىا و الحكـ عمييا، ولما كاف

فإف عمماء التربية  -قد ال تتحقؽ كميا أو بعضيا عند المستمع تجاه ما سمع  عمميات 
 االستماع -رأوا أف االستماع أنواع عديدة أبرزىا اآلتية: (   Feyten، 1991يـ فائيف )نوم

العامة تجاه اليامشي وىو االستماع الغالب في المجتمعات، ذلؾ االستماع الذي تمارسو 
المادة المسموعة مف وسائؿ اإلعبلـ المرئية أو المسموعة، أو مف مجالسيـ ،ويعني ىذا 
النوع مف االستماع بمعرفة الخطوط العريضة لما يقاؿ دوف الخوض في التفاصيؿ، ودوف 
 الحكـ عميو، كما يشوبو خمؿ في الفيـ و النقؿ، ومعظـ أستماع صغار السف مف ىذا النوع.

 ىـ أنواع االستماع :ي استعراض ألفيما يم
وىو االستماع الذي ييدؼ المرء مف ورائو المتعة النفسية  :  االستماع االستمتاعي -

والروحية، وال يخمو مف فيـ، وتحميؿ و تفسير، إال أف المتعة تغمب عميو ، وذلؾ مثؿ : 
االستماع إلى المعمـ وىو يمقي الشعر مف أناشيد ومحفوظات، و إلى المحاضر الذي يعمد 

ت، ولكي يؤتي ىذا النوع مف االستماع إلى بث روح السرح كما في األمسيات والميرجانا
ا في إنارتو مناسبكمو ينبغي أف يكوف الطالب مرتاحا في جمستو، والصؼ 

 (  Feyten، 1991)وتيويتو
يحتاج المرء إلى مثؿ ىذا االستماع في المواقؼ التي تسترعي الدقة و  : االستماع اليقظ

والمحاضرات )المعبر، الفيـ أكثر مف غيرىا ، و ىو ما يحتاج إليو الطمبة في القاعات الصفية 
 (.35، ص 2007

االستماع التحميمي : وىذا النوع مف االستماع يحتؿ مكانة في نفس المستمع عندما يفكر 
فيما سمعو ، و ربما يكوف ما سمعو ضد خبرتو الشخصية وأفكاره ومعموماتو عندما يقوـ 

( و ىو استماع 24، ص2065المستمع بتحميؿ ما سمع إلبداء وجية نظره ) المالكي ، 
والمعارؼ السابقة لدى المستمع ، و ينتج المسموع و بيف الخبرات  يرتبط بالتفكير لمربط بيف

عف ىذا النوع مف االستماع مجموعة مف المسببات والنتائج والتوقعات المستقبمية لما حممو 
 المستمع بناء عمى ما سمعو ، و ىو كذلؾ يستمـز الخبرة و بعد النظر .
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أو االستماع مف أجؿ الحصوؿ  ديميالشامؿ أو ما يطمؽ عميو باالستماع األكا االستماع
وىو االستماع الذي ييدؼ المرء مف ورائو إلى المادة المسموعة نفسيا؛  عمى معمومات، 

بقصد فيميا، وتحميميا، وتفسيرىا وذلؾ غالبا ما يكوف في المحاضرات والندوات وقاعات 
 (.35، ص 2007)المعبر، الدروس 

يقؼ المرء مف ورائو عند الفيـ، والتحميؿ،  وىو االستماع الذي ال:  االستماع النقدي
مف خبلؿ األسس والمبادئ  ويعتقدهوالتفسير بؿ يتعدى ذلؾ إلى مقارنة ما يسمعو بما يراه 

الكامنة فيو، ثـ يصدر الحكـ لو أو عميو، وقد يكوف بعد المقارنة مناقشة وىذا النوع مف 
،  السماف.) الثقافة والوعي والتخصص.  االستماع ال يتأتى إال لمف لديو قدر كاؼ مف

 (55، ص 2062شحاتو ، و 
وعند النظر في أنواع االستماع نجد أنو عمى الرغـ مف االختبلؼ في االستماع التفاعمي: 

حضور العقؿ في أثناء االستماع ؛ فاالستماع أصوات المسمى إال أنيا تشترؾ جميعا في 
وف الثقافي واألحداث المحيطة بالحوار ، ليصؿ تدخؿ األذف يترجميا العقؿ و يربطيا بالمخز 

المستمع إلى الفيـ والتحميؿ والموازنة و التقويـ ،وقد يستخدـ المستمع أكثر مف نوع مف 
أنواع االستماع فقد يكوف استماعا أكاديميا وتحميميا و ناقدا في الوقت ذاتو ، و لعمو يبدأ 

المعمومات والحصوؿ عمييا ، ثـ يتحوؿ إلى  بنوع ثـ ينتقؿ إلى آخر فكأف يكوف االستماع لنقؿ
)المحناء،  الموضوع اىتماـ المستمع و استفز تفكيره. ؿاستماع ناقد ، و ذلؾ فيما لو نا

 (2،ص 2007
 :تيفالتالي تيففيمكف تمخيصيا في النقط االستماعأما جوانب االختبلؼ بيف أنواع  

  السياؽ: ىناؾ عدة أنواع مف السياقات المختمفة لبلستماع و عمى سبيؿ االستماع
الخطي لمحاضرة مسجمة أو مادة مسموعة مف طرؼ واحد يختمؼ عف السياؽ  عاالستقبالي

أثناء المحادثة أو المناقشة أو المناظرة ، ويختمؼ السياؽ النقدي عف السياقيف  عمياالتف
 مى الجوانب النقدية في المادة المسموعة.السابقيف مف حيث التركيز ع

  يختمؼ توظيؼ المكونات المعرفية والوجدانية الجوانب الوجدانية والسموكيةتوظيؼ :
والسموكية باختبلؼ أنواع االستماع فيناؾ أنواع تركز بطبيعتيا عمى المكونات والعمميات 

أنواع تحتاج إلى توظيؼ المعرفية مثؿ االستماع الشامؿ أو االستماع األكاديمي، و ىناؾ 
 المكونات الوجدانية والمكونات السموكية مثؿ االستماع التفاعمي، واالستماع النقدي.
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 مهْىات االستناع -3

  االستناع:ميَا  ٓتألف إجزاٛاتأّ دلنْع٘ مهْىات  مث٘
مجموعة عمميات يقـو بيا المستمع تشمؿ " السمع، والفيـ، والتفسير  (روست)حدد  

والنقد حيث يتـ التعرؼ إلى الرموز المنطوقة وفيميا وتفسيرىا، ومف ثـ االستجابة ليا بعد 
الحكـ عمييا، إضافة إلى ميارات فرعية مصاحبة لعمميات االستماع  كمتابعة الحديث، والقدرة 

. وىكذا فإف (Rost,1994,p.4 ) التعميمات وتحصيؿ المعرفة "عمى تمييز األفكار، وفيـ 
االستماع ليس مجرد سماع أصوات بؿ ىو عممية معقدة فعالة تشتمؿ عمى رموز عدة، 
والمستمع الجيد مف يفكر ويقيـ بشكؿ دائـ، ويربط ما يستمع إليو ويوظؼ ما تـ سماعو في 

 مواقؼ حياتية متنوعة 
عممية  تتطمبيا إلى أف ىناؾ أموراً سف شحاتو ()مرواف ، وح أشار كؿ مف  و 

االستماع وىي: إدراؾ الرموز المغوية المنطوقة عف طريؽ التمييز السمعي وفيـ مدلوؿ 
دراؾ الوظيفة االتصالية المتضمنة في الرموز أو الكبلـ المنطوؽ، وتفاعؿ الخبرات  الرموز، وا 
المنقولة في ىذا االتصاؿ مع خبرات المستمع وقيمو و معاييره، ونقد الخبرات، والحكـ عمييا 

 . (56، ص 2062شحاتو ، و ،  السماف)في ضوء معايير مسبقة
 ٘ لالستناع:التفاعلٔ املهْىات
الردود لمتأكد مف طرح و أطمب التوضيح،  مثؿلمتحدث مع اتفاعبل االستماع  يتطمب 
واالستماع التفاعمي يضـ الكثير مف ردود  (Vandergrift ,1997 )تواصؿ ناجح حدوث 

: الرد بعبارات  الفعؿ الكبلمية وغير الكبلمية مف المستمع. إذ يعمؿ عمى إظيار التواصؿ مثؿ
 ...الرأس أو ىز الكتؼ كانحناءأو إشارات غير لغوية  ذلؾ أو أتفؽ معؾ،...، فعبل أنا أرى 

وعبلوة عمى ذلؾ  بأنواعيا المختمفة، اءاتأو استخداـ اإليم ، إلظيار الفيـ أو عدمو لممتكمـ
بإمكاف الطمبة فيـ مضاميف النصوص المسموعة دوف فيـ كؿ المفردات المستخدمة في تمؾ 

ف عممية فيـ النص عممية تفاعمية أو  .المضاميف، وباستطاعتيـ أيضًا فيـ حبكات معقدة 
في  ما، واستيعاب بيف المستمع وما لديو مف معارؼ وخبرات وبيف خبرات النص المسموع

معرفة الالنص يقـو عمى التداخؿ ما بيف خبرات الكاتب وخبرات المستمع، وال يعتمد فقط عمى 
   .المغوية
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وبصفة عامة فقد اتفؽ العديد مف الباحثيف عمى أف عممية االستماع تتكوف مف عمميات 
 فرعية مركبة ىي:

تعد عممية التمقي أوؿ عممية يستقبميا اإلنساف، إذ تحمؿ موقعا ميما في االتصاؿ  :التمقي  -
إذ تقوـ عمى تمقي األصوات  ، والتعمـ المغوي، وأىـ ما يستخدـ مف عمميات االستماع المغوية

عممية معقدة تشتمؿ عمى خطوات  يفيواألفكار والمعاني مف أنماط المعرفة المختمفة. 
 .متتابعة

: إدراؾ الرموز المغوية المنطوقة عف طريؽ التمييز السمعي وىي عممية سابقة لمتعرؼ أوال
والزمة لحدوثو إذ يعد المثير السمعي مؤقتا، وال يمكف فحصو إال باألذف. ثانيا: فيـ مدلوؿ 
ىذه الرموز مف كممات و عبارات ووحدات لغوية صغيرة ومتوسطة. ثالثا: إدراؾ الوظيفة 

رسالة المتضمنة في تمؾ الرموز أو الكبلـ المنطوؽ. رابعا: تفاعؿ الخبرات االتصالية أو ال
الجديدة مع خبرات المستمع السابقة المتوافرة لديو، وذات صمة بالرسالة المتمقاة، حيث يتـ 
تحميميا وترجمتيا إلى معاف في الذىف. خامسا: نقد ىذه الخبرات وتقويميا والحكـ عمييا في 

وعية المناسبة لذلؾ، وىذه الخطوات ىي أولية لعممية رئيسة وىي ضوء المعايير الموض
( أف عممية 6775االستجابة لممسموع تعقيبا وتعميقا وحكماء وفي ىذا اإلطار يذكر شحاتو )

التمقي تتركز في عمؿ حاستي البصر والسمع في إطار مف التكامؿ، فيي تعتمد عمى القراءة 
الفيـ، ويتضمف إلصاؽ المعني برسالة مرئية  عقمًيا ىو ا، وكبلىما يتطمب عمبلً معواالستماع 

 أو مسموعة، ويضـ التفسير والتقويـ.
عادة ما تضمنو نص :  االستيعاب  - ويقصد بو في ىذه الدراسة قدرة الطالب عمى فيـ وا 

( عممية 25، ص 2003،الياشمي و الغزاوي )االستيعاب كما يراه فاالستماع بمغتو الخاصة، 
بالنشاط والقدرة عمى تفسير ما يسمعو الطالب وتطويره ليتناسب مع معموماتو فكرية تمتاز 

وخبراتو السابقة، وىو عممية اقتباس المعنى الصريح أو الضمني لممادة المحكية أو المكتوبة 
( فيشير إلى أف االستيعاب ييدؼ إلى اإللماـ بالنص المسموع 2060) عصربو". أما 

يا المادة المسموعة بحيث يفيـ ما عمى السطور، وما بينيا بعناصره المختمفة التي تتضمن
 وما وراءىا. 

ويشمؿ فيـ المعنى عف طريؽ الحواس، حيث يقوـ الفرد بترجمة الرموز المفظية  :التفسير  -
ماذا يقصد المتكمـ ؟ وما الرسالة التي يريد أف يوصميا إلى المستمع ؟  ليقررأو غير المفظية 
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بالتفسير عندما يحاوؿ أف يفيـ الرسالة التي يسمعيا، أما عممية تفسير ويقـو المستمع 
الرسائؿ فتعتمد عمى العديد امف العوامؿ الخبرات الشخصية، والمفردات، والمزاج، و الوقت، و 

 و االنفعاؿ، والتفاعؿ وغيرىا. الرسائؿ السابقة، والعواطؼ،
معا حيث يشمؿ الحكـ عمى ما قد يفيـ  يتـ فيو دمج المستويات الثبلثة السابقة: التقويـ -

مف ترجمة كبلـ المتحدث الذي يستخدـ الرسالة في بناء المعنى الحرفي واالستداللي مف 
الشيء المسموع، وربط الرسائؿ بشيء معروؼ بالفعؿ، و تنظيـ مكونات الرسالة بصورة 

 متحدث أو ال يوافقو مفيدة ثـ مقارنة المصادر العديدة لممعمومات بما يمكف أف يوافؽ رأي ال
وفحص دقيؽ لعناصر المسموع بيدؼ تحديد مواطف القوة والضعؼ فيو عبر عمميات التحميؿ 
والتقييـ استنادا إلى معايير تتخذ أساسا لمنقد، أو إصدار األحكاـ، والتوصؿ إلى استنتاجات 

.) مرواف ، وحسف شحاتو ، منطقية حياؿ النص المسموع مف حيث الشكؿ والمضموف
 . (55، ص 2062

  نفآ٘ االستناع-4

؛ إذ ورد في تيذيب المغة قوؿ ما بيف لغوية و اصطبلحية  الكفاية تعريفات  تعددت  
، و يقاؿ : كفاؾ ىذا  فكفانيو الميث : كفى يكفي كفاية ؛ إذا قاـ باألمر ، و استكفيتو أمراً 

( و قد فسر ابف منظور معنى الكفاية في 207، ص2006األمر ؛ أي حسبؾ )األزىري ، 
بقولو : صمى اهلل عميو و سمـ: " مف قرأ باآليتيف مف آخر سورة البقرة في ليمة كفتاه" قولو 

، و قيب  "أي أغنتاه  عف قياـ الميؿ ، وقيؿ إنيما أقؿ ما يجزئ مف القراءة في قياـ الميؿ
، و ىذا يعني أف الكفاية  (72، ص 2005تكفياف الشر وتقياف مف المكروه") ابف منظور ، 

في معناىا المغوي العاـ عند القدماء تدؿ عمى االكتفاء واالستغناء و بموغ الحد المطموب. أما 
المعنى االصطبلحي فقد تعددت تعريفات الكفاية و لكف ال يوجد اختبلؼ كبير في تمؾ 

عريفات و كميا تتقارب و تتمحور عند خصائص مشتركة ، و مف تمؾ التعريفات :تعريؼ الت
الدريج لمكفاية عمى أنيا : " قدرات مكتسبة تسمح بالسموؾ و العمؿ في سياؽ معيف ، و 
يتكوف محتواىا مف معارؼ وميارات وقدرات و اتجاىات مندمجة اندماجا مركبا ، كما يقوـ 

ظيفيا قصد مواجية مشكمة ما و حميا في وضعية محددة )الدريج ، الفرد الذي اكتسبيا بتو 
 ( 22، ص 2004
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و يعرفيا معجـ المصطمحات التربوية والنفسية بأنيا : أفضؿ مستوى يحتمؿ أف يصؿ إليو 
و يعرفيا ( 224، ص 2006الفرد إذا حصؿ عمى أنسب تدريب أو تعميـ ")شحاتة و النجار، 

((Good  نجاز مع اقتصاد في الجيد و الوقت و النفقات ) الفتبلوي ، بأنيا القدرة عمى اال
 ( 26، ص 2002
حيث كاف التركيز في البداية  بقياس االستماع مفيوـ كفاية االستماع ارتبط وقد  

تزايد تركيز الباحثيف عمى النواحي ب، و الذي يقـو بو المستمعمعرفي النشاط منصب عمى ال
إليو عمى أنو عممية خطية تتضمف اختيار وتنظيـ وتكامؿ المعرفية لبلستماع، تـ النظر 

المعمومات باإلضافة إلى االستعادة و التذكر ، و قد كانت ىذا المنظور مفيدا في فيـ 
االستماع في سياؽ واحد فقط ىو سياؽ حضور المحاضرات أو االستماع إلى الكممات 

بدأ يواجو العديد مف االنتقادات والخطابات العامة. و عمى الرغـ مف ذلؾ فإف ىذا المنظور 
بسبب عدـ موضوعية المقاييس المستخدمة في قياس وذلؾ كما ظير مف خبلؿ المفحوصيف 

لـ تكف تمؾ المقاييس تعكس الجوانب المتعمقة بالتفكير الناقد  أنفسيـ ، و عمى سبيؿ المثاؿ
ميـ ، كما أف البحوث ة لمتع،و نتيجة لذلؾ كانت نتائجيا محدودة في تطبيقاتيا ، و غير قابم

التي قصرت مفيـو االستماع عمى الفيـ و االسترجاع أىممت جوانب متعددة مثؿ صياغة 
و لذلؾ اقترح  ،( Bodie et al.,2011المعنى كأحد أىـ مخرجات أو نواتج االستماع )

(Rhodes,1987 أف يتـ التعامؿ مع كفاية االستماع مثؿ غيرىا مف الكفايات الشخصية )
اقترح أف يتـ قياس و جمع البيانات عف كفاية االستماع مف تـ منظور تفاعمي ، و  مف خبلؿ

خبلؿ أطراؼ أخرى مشاركة في عممية االستماع مثؿ المتحدث نفسو و عدـ االقتصار عمى 
.Bodie et al. ,2012المستمع ، و قد دعـ )  ( ىذا المفيـو

ما يركزوف عمى  -غالبا –ومف خبلؿ استعراض تعريفات االستماع أف الباحثيف  
واحدة فقط مف ثبلث مكونات تشمميا عممية االستماع  وىي المكونات المعرفية والوجدانية 

 والسموكية، وذلؾ عمى الرغـ مف أف التعريفات في مجمميا ترصد ىذه المكونات الثبلثة.
يمكف تمخيصيا في قياس االستماع تعميـ و ( أف مشكبلت Cooper,1997و يرى كوبر ) 

 ىي :ثة جوانب ثبل 
 النظر إلى االستماع عمى أنو مكوف واحد فقط. 
 .النظر إلى االستماع عمى أنو بصفة أساسية عبارة عف ميارات معرفية و إدراكية 
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  التعامؿ مع االستماع منظور خطي و ليس تفاعمي و في سياؽ واحد ىو سياؽ
 التمقي.

أف  (Cooper & Husband ,1993)و لحؿ ىذه المشكبلت اقترح كؿ مف  
تتضمف دراسة االستماع أبعادا سموكية قابمة لممبلحظة لدى المستمع ، و أف تقوـ دراسة 
االستماع  في سياقات أخرى غير التمقي الخطي لتشمؿ سياقات تفاعمية بيف المستمع و 
المتحدث ، و يرى كوبر و بوشماف أف مبررات ذلؾ تتمثؿ في أف عممية االستماع ىي في حد 

ضافة إلى أنيا تشمؿ الدقة في فيـ مضموف ومتعددة األبعاد ، و باإلة معقدة ذاتيا عممي
الكبلـ فإنيا تشمؿ أيضا أبعادا تتعمؽ بدعـ المتكمـ نفسو والعبلقة بينو و بيف المستمع.، ومف 

 ىنا ظير بعد آخر ىو البعد الوجداني لبلستماع .
كفاية االستماع و السموكية لجوانب المعرفية والوجدانية الو فيما يمي يتناوؿ الباحث 

 بالتفصيؿ:
 : املهْىات املعزفٔ٘  - أ

العمميات الداخمية التي تتـ لمساعدة الفرد عمى االنتباه والفيـ و التفسير و وتشمؿ   
فكرة أف االستماع ىو عممية معالجة  كما أنيا تدعـ التقييـ و النقد لممادة المستمعة . 

لممعمومات تتكوف مف عدد ثابت مف الممارسات والتي يمكف التدرب عمييا وتحسينيا وتطويرىا 
ىي مف أكثر األفكار انتشارا حوؿ مفيوـ االستماع و ىي منتشرة في بحوث و دراسات ، و 

 ( (Bostrom, 2011االستماع حتى اآلف
، فيو يقـو بمعالجة األصوات التي ىي عبارة  أو مستيقظاً  وسواء كاف اإلنساف نائماً  

عف ذبذبات تمر عبر اليواء لتصؿ إلى األذف ثـ العصب السمعي لتتـ معالجتيا في العقؿ 
مف ىذه  يسمعوواٍع كؿ ما بشكؿ البشري بشكؿ مستمر، و مع ذلؾ فإف اإلنساف ال يدرؾ 

ميا ، و قد يتـ تخزينيا في الذاكرة ثـ وكثير منيا ال تتـ معالجتو معرفيا أو في صواتاأل
 الحقًا. تسترجع بعد ذلؾ و توظؼ

فإف معظـ الدراسات التي  وعمى الرغـ مف إدراؾ عمماء تعميـ المغة ألىمية السماع  
تناولت االستماع قد ركزت عمى االستماع بوصفيا عممية معرفية ، و ركزت عمى كيفية تحويؿ 

ارات و جمؿ يتـ فيميا و تفسيرىا و تقييميا و استرجاعيا األصوات المدركة إلى كممات و عب
األكبر في أدبيات البحث في ، وبصفة عامة فقد كاف التركيز  ( Burleson,2011و نقدىا.)
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مجاؿ االستماع منصبا عمى االستدعاء العاممي لؤلجزاء الكبيرة مف الكبلـ خاصة ذلؾ الذي يتـ 
 Bodie, et .alيتـ داخؿ القاعات الدراسية )في صورة حوار أو مناقشة ، و مف ذلؾ ما 

,2008) 
ىي حجر الزاوية في بحوث  6726وتعد دراسة )رالؼ نكسوف ( التي نشرت في عاـ  

االستماع المعاصرة ؛ ففي ىذه الدراسة قاـ نيكسوف بتشغيؿ محاضرات صوتية مسجمة مدتيا 
طمب منيـ اإلجابة عف دقائؽ لعينة مف طبلب المرحمة الجامعية و الذيف  60إلى  4مف 

عشرة أسئمة مف نوع االختيار مف متعدد بعد كؿ محاضرة ، و تـ تصميـ و صياغة األسئمة 
في االختبارات لتقييـ حجـ المادة العممية التي يستطيع الطبلب استرجاعيا مف القطع 

 استدعاء أف متوسطالمسموعة دوف مساعدة أو تدويف مبلحظات، وأشارت النتائج إلى 
، مع %( 46القطع المسموعة بمغ ) المتضمنة فيعممية المادة لم  -عينة الدراسة  -ب الطبل

 وجود ارتباط إيجابي بيف معدؿ االستدعاء ومستوى الذكاء .
استمرت فكرة دراسة كيفية فيـ الطبلب لممعمومات المنطوقة في جذب اىتماـ المزيد و  

والمزيد مف الباحثيف ، والذيف حاولوا التأكيد عمى أىمية فيـ و استدعاء المعمومات المتضمنة 
في الحاضرات والحصص المدرسية باعتبارىا أحد أسس نجاح الطبلب أكاديميًا، كما ركزت 

في تمؾ الفترة و حتى سبعينيات القرف العشريف عمى قياس استدعاء مقاييس االستماع 
المعمومات مف الذاكرة قصيرة و طويمة المدى؛ حيث اعتمدت ىذه المقاييس عمى االختيار 
الصحيح لبديؿ واحد مف بيف أربعة أو خمسة بدائؿ أخرى غير صحيحة ، حتى مع تغير 

، ير مف القرف العشريف و بداية القرف الحاليالعقد األخأىداؼ مقاييس االستماع بعد ذلؾ في 
منيجية المقاييس المعتمدة عمى اختيار بديؿ مف بيف أربعة بدائؿ ظمت مستخدمة و إال أف 

 (Burleson,2011) معتمدة حتى اآلف.
يا مف قو واالحتفاظ بيا ظمت مكونا أساسيا و إف القضايا المتعمقة بتذكر المعمومات  

عمى مدار عقود متعددة ، وتقترح ىذه البحوث أف االستماع ) كما مكونات بحوث االستماع 
رنة بالذكاء الفردي ، و أيضا بحجـ المفردات و تيتـ قياسو بالتذكر ( ىو ميارة مدعومة ومق

بقدرة الفرد عمى التعرؼ عمى العناصر التنظيمية لبنية المادة المسموعة . وقد قاد ىذا التركيز 
إلى االعتقاد بأف االستماع ميارة منفصمة ومركزة  تعتمد عمى  -في مرحمة ما  -الباحثيف 
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الذكاء ، وتقمص مفيـو االستماع إلى مجرد نشاط يتعمؽ باكتساب المعمومات ) 
Bostrom,1990.) 

بيف مقاييس   -و بدرجة تفوؽ باقي المتغيرات  – و قد يكوف االرتباط العالي 
ذي قاد الباحثيف إلى االعتقاد السابؽ ، كما أنو اختبارات الذكاء السبب الرئيسي الاالستماع و 

قد يكوف الدافع وراء إعادة تقييميـ فيما بعد لبلستماع و النظر إليو بوصفو عممية ذات أبعاد 
 متعددة .
لممقاييس المبكرة لبلستماع تقترح أف  Kellyو عمى سبيؿ المثاؿ فإف انتقادات   

ستماع ، و ليست ىي كؿ االستماع ، و قد دعمت القدرة المعرفية تساىـ في القدرة عمى اال
( و جعمت Thomas & Levine ,1994البحوث و الدراسات بعد ذلؾ ىذا النقد ) 

المكونات المعرفية جزءا مف عممية االستماع و ليست كؿ االستماع ، و تـ التركيز عمى 
ت دراسات كيمي ستماع ، و مف تمؾ الدراساالذاكرة و دراستيا ضمف المكونات المعرفية لبل

 نينياتفي الثما "وليارت"و  "بوسترـو"و دراسات  Kelly,1975)) المبكرة في السبعينيات
(Bostrom & (Waldhard,1980;1983;1988.  

، وظير ألوؿ وقد انعكست نتائج ىذه الدراسات عمى تطوير مقاييس الفيـ السمعي  
 Kentucky Comprehensive ) مرة مقياس متعدد األبعاد لمفيـ السمعي ىو مقياس

Listening Test  KCLT)  : والذي تـ تصميمو لقياس خمسة مكونات لبلستماع ىي
االستماع قصير المدى ، واالستماع المعتمد عمى التسميع المؤجؿ ، واالستماع التفسيري ، 

 Thomas &Levineواالستماع لممحاضرة ، االستماع قصير المدى مع التشويش.) 
,1994  ) 
إال و عمى الرغـ مف الدور الذي أدتو نماذج الذاكرة في إعادة بناء مفيـو االستماع  

أف العبلقة بيف االستماع و التذكر ظمت متداخمة و غير واضحة الحدود، و قد أثار ذلؾ تساؤال 
كبيرا حوؿ جدوى االستدعاء ، و لماذا يختمؼ االستدعاء مف مادة عممية عف االستدعاء في 

يمكف أف تؤثر الجوانب العاطفية عمى ؿ شخصية أو موقؼ شخصي ، و ى سياؽ مقابمة
االستدعاء ، وتطمبت اإلجابة عف ىذه التساؤالت البحث عف مقاييس أخرى لبلستماع ، وتـ 

(  لبلستماع ، و مقاييس االستماع أثناء المحادثة ، Rubrics) تصميـ المقاييس المتدرجة
ني مف عدـ امتبلؾ مستوى مرٍض مف المصداقية و غيرىا، لكف ىذه المقاييس كانت تعا
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(Bodie ,Worthington & Fich – Hauser,2011 وربما في بعض األحياف عدـ ،)
 ( Janusik,2007فيـ لكيفية تذكر الناس لتفاصيؿ المحادثة وموضوعاتيا )

  الْجداىٔ٘ :املهْىات  - ب
بحوث االستماع لسنوات متعددة ، حيث )فقط ( التركيز عمى التذكر واالسترجاع  قاد 

ركز الباحثوف عمى العبلقة بيف الفيـ و غيره مف المكونات المعرفية ، و مع وجود تقدـ في 
التقنيات المستخدمة في االختبارات و أساليب القياس مثؿ استخداـ الفيديو أو المواد المسجمة 

أف بعض العوامؿ مثؿ صوت المتكمـ و بالفيديو )مقابؿ التسجيبلت الصوتية العادية ( و إدراؾ 
سماتو الجسدية و سمات الرسالة يمكنيا أف تؤثر في الفيـ لدى المستمع ، كؿ ذلؾ أدى إلى 
تغيير االنتباه نحو عوامؿ التداخؿ و المشتتات و التقييـ عوضا عف التذكر و االجترار والتكرار 

 -عمى سبيؿ المثاؿ  -ة تتعمؽ متغيرات مستحدث دراسةبحوث االستماع تتجو إلى ، و بدأت 
التي يصموف إلييا أثناء وبعد  واالستنتاجاتكيؼ ولماذا يصؿ المستمعوف إلى الخبلصة ب

الرسالة المسموعة  باستراتيجيات تفسيراالستماع ، تمت دراسة ذلؾ مع االىتماـ بشكؿ مواز 
(Edwards,2011 )ة مثؿ ، و أيضا في ظؿ نظريات متعددة ظيرت عمى الساحة البحثي

 (.Bodi&Jones,2016غيرىما )ائية ونظرية الخرائط الذىنية و نظرية البن
أف فيـ المسموع أعقد بكثير مف مجرد تذكر  جمياً  يبدوو في ضوء ما سبؽ  

المعمومات المسموعة أو التذكر الكامؿ لمضموف الكبلـ المسموع ، و باإلضافة إلى ذلؾ أكدت 
البحوث في مجاؿ عمـ النفس التعميمي أف الذاكرة ليست مجرد تكرار أو استدعاء لما تتـ 

أنيـ يتذكروف أشياء بمعنى رؤيتو أو سماعو ،كما أف الناس قد يكونوف ذكريات خاطئة ،
 خاطئة حتى لو كانت مجرد قوائـ قصيرة مف الكممات أو العبارات

و انصبت الدراسات في مجاؿ المكونات الوجدانية لبلستماع عمى: كيؼ يفكر الفرد  
في االستماع،  أو حوؿ ما يستمع إليو ،  أو عما يستمع إليو ،  و أيضا دافعية الفرد 

و بما يستمع  أو باألنشطة االستماعية ، ووجية نظره حوؿ االستماع لبلستماع ، و استمتاع
، وكذلؾ رغبتو في االستماع لآلخريف ،  وشممت أيضا الحواجز التي تقؼ بيف المستمعيف  
وبيف اآلخريف أو التي تعيؽ استماعيـ لآلخريف أو تحوؿ بينيـ وبيف حضورىـ الذىني أثناء 

فيـ المادة المسموعة ، وأيضا التتابعات واإلجراءات   االستماع، وكؿ ما يمكف أف يؤثر في
المتعمقة بالنواحي الشخصية والمينية، أو تمؾ المرتبطة بالعبلقات بيف األفراد ،  والتي تضمف 
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و فيما يتعمؽ بسياؽ االستماع فقد ثبت أف النجاح في تحقيؽ أىداؼ المستمع أو المتكمـ ،  
ؿ تقدير فإنيـ لمادة الشفيية الواحدة ، أو عمى أقاألفراد يفيموف معمومات مختمفة مف ا

 .(Edwards,2011تقييمات مختمفة ليذه المعمومات)يمتمكوف تفسيرات و 
عمى لبلستماع نسبة كبيرة مف الدراسات و البحوث في المكونات الوجدانية  وقد ركزت 

االرتباط بيف االستماع والعوامؿ المتعمقة بسمات الشخصية التي يمكف أف تؤثر في دافعية 
األفراد أثناء وبعد االستماع ، و قد تـ التركيز عمى ميوؿ األفراد و أثرىا عمى تفسير و معالجة 
المعمومات المقدمة ليـ شفييا ، و قد ظيرت تمؾ الدراسات بصورة واضحة مف خبلؿ ما تـ 

في كتابو  (Carl Weaverو الذي قدمو )  6752شره عف النموذج المعرفي لبلستماع عاـ ن
أف يتـ تضميف اتجاىات كارؿ ويفر  اقترحاالستماع البشري : العمميات و السموؾ ؛ حيث 

المستمعيف كجزء مف نموذج اإلدراؾ االنتقائي لتفسير االستماع ، و ألوؿ مرة تـ تعريؼ 
اتجاىات المستمع و رغبات االستماع عمى أنيا مكونات مستقمة ضمف مكونات عمميات 

بوصفو عنصرا أساسيا مف  "االختيار الفردي"االستماع ، و بكممات أخرى أصبح ينظر إلى 
 ( (Weaver, 1972 عناصر االستماع ، فنحف نختار ما نستمع أو ال نستمع إليو

بدراسة " االختيار الفردي" إلى تساؤؿ ميـ ىو : وقادت البحوث و الدراسات الميتمة  
لماذا يمتمؾ بعض األفراد ميارات استماع عميا أكثر مف غيرىـ ؟ و تـ بذؿ المزيد مف الجيود 
البحثية لمكشؼ عف التغيرات الوقتية و اإلجراءات التي يمتمكيا و يتبعيا المستمع الجيد 

(Bodie,et al.,2012و درس الباحثوف أثر الف ، ) روؽ الفردية في تشكيؿ الخرائط الذىنية
 &Schrodt,Wheelesعمى ميارات االستماع ) –وخرائط المفاىيـ و التذكر 

PtaceK,2000  2005(، ومف أبرز تمؾ الدراسات دراسات )ورثنجتوف( المتتالية في عاـ ،
 .( Worthington ,2003;2005;2008وما بعدىا )
وكما ىو واضح فإف ىذا المجاؿ مف دراسة االستماع ىو مجاؿ واسع و متنوع ، لكف  

ما يؤخذ عمى الدراسات التي أجريت في ىذا المجاؿ ىو صعوبة المقارنة بيف نتائجيا نظرا 
ختبلؼ في منيجية البحث بيف تمؾ الدراسات ، في االصطبلح البحثي ، و كذلؾ االلمفروؽ 

ض الدراسات التي تناولت أنماط االستماع  استخدمت االستبانة وعمى سبيؿ المثاؿ فإف بع
 كأداة بحثية والبعض األخر استخدـ اختبارات مقننة مثؿ اختبارات الشخصية

Worthington, 2003)) ، كما أنو و عمى الرغـ مف ظيور متغيرات وجدانية متعددة في
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بشكؿ دقيؽ مازالت في قياس االستماع  عممية االستماع إال أف تحديد مساىمة تمؾ المتغيرات
تتـ بشكؿ منعزؿ ، ومف النادر أف  ات، و قد يرجع ذلؾ إلى أف دراسة المتغير غير واضحة 

تتضمف دراسة واحدة استخداـ أكثر مف مقياس لقياس أكثر مف متغير ، أو أف بعض ىذه 
العكس مف ذلؾ في العينات أو شموؿ عينات واسعة ، بؿ عمى  الدراسات لـ تتضمف تنوعاً 

فإف معظـ تمؾ الدراسات تـ إجراؤىا وفؽ تصميـ بحثي محدد سمفا في أذىاف الباحثيف ) 
Bodie et al.,2008,p.111.) 

حتاج إلى المزيد لبلستماع ما تزاؿ ت ةالوجداني الجوانبيرى الباحث أف دراسة و  
 أكثر تعقيداً  تحميميةوتوظيؼ منيجيات بحثية  ، والمزيد مف الجيد واالستخداـ األفضؿ لمتقنية

في المتغيرات الوجدانية والجوانب الشخصية  لموصوؿ إلى فيـ أفضؿ لدور الفروؽ الفردية 
 المختمفة ، وأثرىا عمى عمميات االستماع.

 املهْىات السلْنٔ٘:  - ج
األفعاؿ التي تتـ أثناء عممية االستماع مثؿ: المكونات السموكية لبلستماع  تتضمف  
االستجابات غير المفظية، و التي تعمؿ كمؤشرات و االتصاؿ البصري، وطرح األسئمة، حدوث 

عمى حضور الذىف و االنتباه واالىتماـ باآلخريف. إنيا االستجابات التي يقوـ بيا المستمع 
 )تماع يتـ أو أنو قد تـ بالفعؿعبلمات سموكية تدؿ عمى أف االس ىي، و عأثناء االستما

).69,P(Worthington, 2003 
عمى الرغـ مف تركيز االىتماـ عمى دافعية المتعمـ ورغبتو في االستماع بطرؽ و  

مف أىمية االستجابة السمعية كمتغير بحثي في مجاؿ االستماع ، ولـ )ويفر( معينة ؛ فقد قمؿ 
يكف الباحثوف قادريف عمى التركيز عمى سموؾ المستمعيف قبؿ منتصؼ الثمانينيات حينما 

لدى طبلب المرحمة الثانوية التحدث و االستماع ظيرت حاجة قوية لتطوير دراسة كفايات 
السمعية عمى أنيا  السموكية إلى االستجابة –ة قبؿ ىذه الفتر  –والجامعة ، و كاف ينظر 

 .( Berger,2011,P.104عممية جديدة وتتعمؽ بشكؿ أكبر بعممية التحدث )
السمعية و تبعو مباشرة الكفاية  نينيات مف القرف الماضي ظير مفيـوو في الثما 

 ( و ربوف سترنبرج ،و ، ويماف )الكفاية االتصالية عمى يد  ظيور مفيـو
(Wilson&Sabee,2003 ) ، كفايات إلى إعادة التركيز لم المفاىيـ ىذه وقد أدى ظيور

محورا أساسيا لمحكـ عمى الفرد بأنو مستمع جيد  أصبح مرة أخرى عمى سموؾ المستمعيف ، و 
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أو غير جيد ، و كاف ىذا التركيز نتاجا طبيعيا لنتائج بحوث سابقة  أجراىا التربويوف أكدت 
اىرة الدالة عمى االستماع مثؿ االنتباه و التفاعؿ داخؿ حجرة عمى أىمية العبلمات الظ

 (Schrodt,Wheeles& PtaceK,2000; Thomas &Levine ,1994)الصؼ
، و غيرىما فإف  (ورانكف، نيكولوس )و عمى الرغـ مف جيود بعض العمماء مثؿ  

النظرة السموكية لبلستماع لـ تكف قد تكونت بشكؿ كامؿ حتى ظيور حركة تطوير القياس و 
األمريكية  الفيدراليةبالميزانية  خاصة بياتخصيص مبادرة التقويـ التي تـ دعميا مف خبلؿ 

(Beard&Bodie,2014. )  و يقـو المنظور السموكي لبلستماع عمى مبدأ أساسي ىو
مجموعة واضحة مف الميارات واالتجاىات و القدرات التي يمكف تكوينيا وتعميميا وجود 

  .( Bodie et al.,2008,p107لتنمية السموؾ السمعي الفردي ) 
في سبيؿ دراسة  تـتمخيص نتائج  مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة  و يمكف 

أساسييف كاف ليما الفضؿ في بمورة ىذا  مبدأيفالعمميات السموكية الظاىرة لبلستماع في 
المبدأ األوؿ : أف اختياراتنا السموكية تنظـ و تتـ مف خبلؿ عبلقاتنا بمحيطنا،  المتغير البحثي:
برة عف السموؾ السمعي ، وأف كفايتنا السمعية ىي المعأف كفاية االستماع  : والمبدأ الثاني

محيطنا و األحكاـ التي يصدرىا األخروف  معنا وأف عبلقات يتـ الحكـ عمييا مف قبؿ اآلخريف ،
وتماشيا مع ىذا التحوؿ المفاىيمي فقد عمؿ ،عمى كفايتنا السمعية تختمؼ باختبلؼ السياؽ  

أبعد إلى االتجاه السموكي عمى نشر تقنيات و أساليب تقييمية جديدة و توسع مفيـو الكفاية 
دد ليتضمف مقاييس تقوـ عمى التتمة مف مجرد تقييـ الفيـ القائـ عمى االختيار مف متع

، و أيضا مقاييس التقارير الذاتية التي  "باختبارات التتمة "وىو ما يعرؼ ، لعناصر متعددة 
تستخدـ لتقييـ المكونات الوجدانية لبلستماع ، و ىناؾ أنواع أخرى مف المقاييس القائمة عمى 

المعمـ أو األقراف أو األصدقاء أو  دادىابإعالتقارير مثؿ : مقاييس الطرؼ الثالث ، والتي يقوـ 
 .(Bodie et al.,2008,p108)  األسرة....إلخ

ف الكفاية السمعية تعتمد عمى لؾ فقد كاف ىناؾ اعتراؼ متزايد بأوباإلضافة إلى ذ 
مجاالت سياقات متعددة وفي  دراسة الكفاية السمعية فيوظيرت بحوث متعددة ل ، السياؽ

دارةو   والطب اإلعبلـ مختمفة مثؿ  والتي  -قاـ الباحثوف بربط الكفاية السمعية و  ،األعماؿ  ا 
بعدد مف المتغيرات مثؿ االنتباه والذاكرة والفيـ إلى جانب عوامؿ  -تـ قياسيا بطرؽ متعددة 
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,et  Wanzerوالسموؾ التعميمي )، واالتجاه ، الدافعية  شممت متنوعة وجدانية
al.,2004.) 

وعمى الرغـ مف كؿ المميزات التي تحققت مف خبلؿ التركيز عمى السموؾ السمعي فإنو تظؿ 
 الجوانب -عمى سبيؿ المثاؿ -فيما يمي بعض الجوانب التي تحتاج إلى مزيد مف الدراسة ، و 

  :أنيا ماتزاؿ تحتاج إلى الدراسة  -عمى حد عممو  -الباحث  يرى التي 
  التدريب وجو اىتماـ البحوث و الدراسات بعيدا عف أف التركيز عمى الميارات و

تعريؼ و تحديد مكونات الكفاية السمعية ، و لذلؾ فإف الميارات التي يتـ تعميميا 
في الصؼ المدرسي أو البرامج التدريبية ال تحقؽ العناصر األساسية لمكونات الكفاية 

 السمعية التي يجب أف يتـ التركيز عمييا و تعميميا.
الدراسات التي أجريت في ىذا المجاؿ كانت ذات طبيعية نظرية ، و لذلؾ ال  أف معظـ -

إطار موحد حاليا لتنظيـ و قياس و تقويـ الكفاية السمعية ، و حتى أف بعض  يوجد
( Purdy,2011) مثؿ دراسة الدراسات أخذت الموضوع مف منظور نظري عاـ 

دراسات النظرية في أنيا ( ، و مع ذلؾ تبقى أىمية تمؾ الBodie,2011bودراسة )
ىي التي تمد المقاييس بما يجب التركيز عميو ، و ىي التي تساعد في تقديـ 

 تفسيرات ثرية لمنتائج.
  :اسرتاتٔجٔات االستناع -5

ركزت بحوث ودراسات االستماع في الفترة األخيرة عمى العمميات التي يقوـ بعا  
، وكنتيجة لذلؾ ظير االىتماـ المتعمموف لمعالجة وفيـ وتوظيؼ ونقد ما يستمعوف إليو 

بدراسة االستراتيجيات التي يستخدميا المتعمموف لحؿ المشكبلت والتغمب عمى الصعوبات التي 
الستماع ، و قد ازداد عدد البحوث الموجية لفيـ وتوضيح العمميات تواجييـ أثناء و بعد ا

 .(Vandergrift,1997,p.496العقمية واالستراتيجيات التي تيسر لممتعمميف فيـ المغة.) 
فإف استراتيجيات االستماع تنقسـ إلى فئتيف أساسيتيف ( وشاموت  أوممي )ووفقا لتصنيؼ 

وراء المعرفية ، وأضيفت فئة ثالثة ىي  اتيجيات ماىما االستراتيجيات المعرفية و االستر 
االستراتيجيات الوجدانية.، و ىي تتعمؽ باالستراتيجيات التي يستخدميا المعمموف أثناء 
التفاعؿ داخؿ الفصؿ مثؿ سؤاؿ المعمـ لبلستيضاح أو تمؾ التي تستخدـ لخفض القمؽ لدييـ 

 (Oxford, 1990  O'Mally and Chamot,1990 ;) و تعديؿ اتجاىاتيـ .
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 وفيا يمي عرض ألنواع استراتيجيات االستماع :
 االسرتاتٔجٔات املعزفٔ٘ - أ

االستراتيجيات المعرفية ىي إجراءات لحؿ المشكبلت يستخدميا المتعمموف لتنفيذ المياـ 
بالمياـ التعميمية وتتضمف  التعميمية و ىي تيسر عمييـ اكتساب المعرفة ، وىي أكثر ارتباطاً 

ويستخدـ الطبلب االستراتيجيات المعرفية لتساعدىـ  ،لممادة التعميمية  مباشراً  ويبلً و تح نقبلً 
 ( Goh,2008,p.189عمى معالجة وحفظ واستدعاء المعمومات الجيدة في المادة المغوية.)

و ىناؾ نوعاف رئيسياف مف االستراتيجيات المعرفية تمت دراستيما ضمف االستراتيجيات 
اع ، النوع األوؿ : ىو االستراتيجيات الصاعدة أو ) مف أسفؿ إلى أعمى ( ، المعرفية لبلستم

، و يتضمف النوع األوؿ والنوع الثاني يسمى االستراتيجيات اليابطة أو ) مف أعمى إلى أسفؿ (
 , Gilakjani&Ahmadi ))االستراتيجيات الصاعدة (  االستراتيجيات التالية :

2011,pp.979-980 ) 
 كممة بكممةشرح معنى  -
 تكييؼ نمط الكبلـ وسرعتو  -
 تكرار الكبلـ المسموع أو النص المنطوؽ -
 التركيز عمى الخصائص الصوتية و التنغيـ  في الكبلـ المسموع. -

 أما النوع الثاني ) االستراتيجيات اليابطة( يتضمف :
 التنبؤ  -
 االستنتاج  -
 التفصيؿ و التقسيـ  -
    التمثيؿ التصويري -

 لبعض ىذه االستراتيجيات: توضيحو فيما يمي  
متعمقة بمحاولة فيـ الكممات استراتيجية شرح معنى كممة بكممة ىي استراتيجية  

الجديدة مف خبلؿ السياؽ ، وكما ىو واضح فإنيا تستخدـ حينما تمر عمى المتعمـ كممة أو 
السياؽ  أكثر تبدو جديدة بالنسبة لو، و ىي مفيدة مف حيث أف معاني الكممات قد تتغير بتغير

كما أف ىناؾ كممات ليا العديد مف االستعماالت و المعاني حسب السياؽ ، وىذه االستراتيجية 
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  )توجو بشكؿ مباشر انتباه المتعمميف إلى المعنى والتركيب في السياؽ المغوي.
Goh,2000,p.58)  ) 

تركز عمى الكممات الرئيسة أو المفتاحية لفيـ معنى  أما استراتيجية التصنيؼ فيي  
النص بصفة عامة و ىي استراتيجية مفيدة حيث يستطيع المتعمـ إدراؾ المعني اإلجمالي 

 الرئيسةمف معارؼ بمعاني الكممات  ما لديولممادة المسموعة أو جزء منيا مف خبلؿ توظيؼ 
 ((Goh, 2002,p.189األخرى في الجممة 

استراتيجية تخميف المعنى عمى أية مؤشرات أو دالئؿ سياقية أو لغوية و  وتعتمد 
يستخدميا المتعمموف حينما ال يعرفوف جميع المفردات أو عند عدـ معرفتيـ المعنى الكمي 

تيجية يستخدميا المتعمموف حينما ال يستمعوف بشكؿ جيد أو حينما ال المجممة و ىي استر 
 ( (Goh,2000,p.58  يكوف المعنى واضحًا.

 االسرتاتٔجٔات ما ّراٛ املعزفٔ٘ - ب

المتعمموف لمتحكـ في تعمميـ مف  أو يوظفياوىي إجراءات يستخدميا المتعمموف  
و عمى  ( ،Rubin,1987خبلؿ التخطيط والتحكـ و التقويـ والتطوير أو التعديؿ أو التكيؼ )

أف يتعرؼ المستمع عمى  تعتمد عمى معرفية الوراء  مااستراتيجيات التخطيط سبيؿ المثاؿ فإف 
أبعاد  ثـ يحددمدخبلت شفيية محددة لمموقؼ االستماعي ،  يحددأىداؼ النشاط السمعي ، و 

إدراؾ المتعمميف  فإف (6770 ،ألكسفورد)ىذا الموقؼ لمحاولة فيـ المدخؿ الشفيي ، ووفقا 
كيز أثناء االستماع حيف وراء المعرفية يجعميـ قادريف عمى استعادة التر  لبلستراتيجيات ما

 يطورونو.
، وعمى الرغـ مف أنيا تساعد وراء المعرفة  وعمى الرغـ مف أىمية استراتيجيات ما 

يا بشكؿ دائـ ، و قد إال أف المتعمميف ال يوظفون -في التحكـ في عممية التعمـ والتقييـ الذاتي 
( فئتيف مف فئات االستراتيجيات ما Baker & Rubin,1984حدد كؿ مف بيكر وروبف ) 

المعرفة عف أو ) ، و معرفة كيؼ)أو معرفة المعرفة (وراء المعرفية وىي : معرفة ما 
 .المعرفة(
و ييتـ النوع األوؿ بوعي المتعمميف بما يتـ ، أما النوع الثاني فيتعمؽ بما يجب أف  

( ، Goh,2003) دراسة كؿ مفيفعمو المتعمـ ليستمع بشكؿ فعاؿ، وأشارت نتائج 
(Vandergrift,2003) وراء المعرفية  إلى أف ىناؾ تفاوت في توظيؼ االستراتيجيات ما
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 ,.O'Malley et al)الحظ كما حسب مستوى الميارات المغوية لدى الطبلب،  
وراء معرفية بقصد إعادة توجيو  أف الطبلب المتفوقيف يستخدموف استراتيجيات ما (  1989

الميمة حينما يكوف ىناؾ نقص في الفيـ أو عند حدوث نقص في االنتباه انتباىيـ إلى 
في حيف يتوقؼ الطبلب ذووا الميارات المنخفضة عف االستماع و المتابعة ، كما وجد  لدييـ.

Vandergrift,2003وراء  ف يستخدموف ضعؼ عدد االستراتيجيات ماي( أف الطبلب المتفوق
 . وا الميارات المغوية المنخفضةطبلب ذو الالمعرفية التي يستخدميا 

 ّراٛ املعزفٔ٘ : ّمً أمجل٘ االسرتاتٔجٔات ما

الطبلب عمى استراتيجية التركيز عمى ما يقولو المتكمـ ، و ىي استراتيجية تساعد  
أية معيقات ، و ىي استراتيجية ميمة  تعوقيـتركيز انتباىيـ عمى رسالة المتكمـ مف دوف أف 

تساعد عمى التشاركية داخؿ الفصؿ ، و أثناء االستماع حتى في وجود مشوشات مثؿ الراديو 
 (.(Goh, 2008) أو التمفزيوف أو حديث طبلب أخريف .

تحدد ما الذي سوؼ معرفية وراء  استراتيجية مااستراتيجية االنتباه االنتقائي  وىي  
؛ حيث يوظؼ المستمع انتباىا انتقائيا لتسييؿ إجراءات عممية الفيـ ، و المستمع ركز عميو ي

عمى سبيؿ المثاؿ يختار بعض المستمعيف التركيز عمى النبر و التنغيـ في صوت المستمع 
لمتعرؼ عمى المكنة أو ليجة المتكمـ ، و مع ذلؾ فإف التركيز بشكؿ كبير عمى مثؿ ىذه 

د سمبي عمى الفيـ ألنو عامؿ مشتت و قد يقود إلى سوء الفيـ النواحي الشكمية لو مردو 
(Vandergrift,2003) 

 الْجداىٔ٘ االسرتاتٔجٔات 

و ىي استراتيجيات تركز عمى محاولة إيجاد ردود أفعاؿ واتجاىات إيجابية ومحفزة  
( ، و يعرؼ Chamot & O'Malley,1987نحو المادة المغوية المستمعة .) 

(Vandergrift,2003 االستراتيجيات الوجدانية عمى أنيا إجراءات يوظفيا المستمع )
لمتعاوف مع اآلخريف و لمتعرؼ والفيـ ولتقميؿ القمؽ ، وىي استراتيجيات ميمة في التحكـ في 

ألنيا تتعمؽ بسياؽ التعمـ ، و العوامؿ الوجدانية و النفسية التي توجو العمـ ، خبرات التعمـ  
( أف ىناؾ عبلقة ارتباطية موجبة بيف Anerio,1989د )و عمى سبيؿ المثاؿ فقد وج

انخفاض مستوى القمؽ وارتفاع مستوى الفيـ السمعي لدى متعممي المغة اإلنجميزية ، وقد 
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أشار أوممي و شاموت إلى أنو مف بيف جميع استراتيجيات االستماع فإف االستراتيجيات 
 ( Chamot & O'Malley,1987.) فوري عمى سياؽ وحدوث التعمـ الوجدانية ذات مردود

 يف تعلٔه اللػ٘مدخل العنلٔات  -ًاثالج

تأثر مجاؿ تعميـ المغة بداية مف ثمانينيات القرف الماضي بالتحرؾ الحادث في مجاؿ  
تعظيـ  دور العمميات وليس فقط التركيز عمى المنتجات ؛ وكما أف ثورة تجاه الصناعة 

االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية قد طورت مجاؿ تعميـ المغة ، فإف  "حركة المعايير 
والمؤشرات المتعمقة بمجاؿ جودة العمميات واألنشطة المسؤولة عف تحويؿ المدخبلت إلى 

لـ تكف حدثا منعزاًل عف العالـ ،  -فقط عف جودة المخرج النيائي بداًل مف البحث  -مخرجات 
نما أصبحت تمثؿ نواًة التجاه عالمي عاـ أمتد إلى المجاؿ األكاديمي والتعميمي وخاصة  وا 

 (p.2Chan; Chin, et al.,2011,.)مجاؿ تعميـ المغة" 
كبيرة بدأت بمجاؿ "وقد أحدث اتجاه تعميـ المغة القائـ عمى العمميات نقمة نوعية و  

تعميـ المغة األجنبية و امتدت إلى مجاؿ تعميـ لغة األـ ، و حاوؿ ىذا االتجاه تأصيؿ أفكاره 
مف خبلؿ البحث في النظريات المعرفية في مجاؿ اكتساب المغة والتي تـ بناؤىا عمى افتراض 

ح كيؼ أف أف اكتساب المغة ىو عممية عقمية تتضمف استخداـ إجراءات واستراتيجيات توض
المعرفة بالمغة ونظاميا يمكف تطويره و توظيفو في السياقات واألغراض المختمفة الستخداـ 

   Cohen & (Macaro, 2007p. 12 )المغة "
وفي ضوء ىذا التوجو انتقؿ االىتماـ مف التركيز عمى ناتج النشاط العقمي إلى جوىر  

نتاج المغة أال ىذا النشاط؛ فالمغة ليست مجرد تجميع لمعاني أو كمم ات ؛ حيث يتطمب فيـ وا 
نما يكوف أيضا قادرا عمى بناء الجمؿ  يكوف الفرد قادرًا فقط عمى معرفة معاني الكممات ، وا 
 )وفؽ بنية لغوية سميمة ومعبرة ، وىي عممية تتضمف جوانب إدراكية و معرفية واجتماعية

Cohen, & Dörnyei, 2002,p.172) 
البحث المستحدثة في ذلؾ الوقت وفؽ مدخؿ العمميات  تمجاالأىـ ( سترنبرج)حدد و  
 وشممت:
 . العمميات العقمية التي تكمف وراء األداء الذي يتسـ بالميارة في مياـ متنوعة 
 .السرعة و الدقة التي تتـ بيا تمؾ العمميات العقمية 
 .االستراتيجيات التي ترتبط بيا تمؾ العمميات العقمية في أداء الميمة 
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 مثيبلت العقمية ليذه العمميات و دور االستراتيجيات في ذلؾ.أشكاؿ الت 
القدرات المعرفية لمفرد والتي تنظـ ىذه التمثيبلت و كيؼ تؤثر ىذه القدرات المعرفية  

,et Chan)في العمميات واالستراتيجيات و التمثيبلت العقمية التي يستخدميا األفراد
al.,2011,p.3) 

 –كاف ليا األثر الكبير في ظيور مدخؿ العمميات  ومف النظريات المعرفية التي 
نظرية التحكـ التكيفي في األفكار ألندرسوف ؛ فقد ربطت ىذه النظرية بيف المعرفة التحصيمية 

. رؼ عف ، و ماذا نعرؼ عف كيؼ نفعؿوالمعرفة اإلجرائية ، و بعبارة أخرى ربطت بيف ماذا نع
رفة التحصيمية سريعًا ) مثؿ تحصيؿ قاعدة نحوية و عمى سبيؿ المثاؿ: بينما يتـ اكتساب المع

ما( فإف اكتساب المعرفة اإلجرائية ) مثؿ القدرة عمى تطبيؽ القاعدة النحوية في إنتاج أو فيـ 
نتاجيا ىما ميارتاف معقدتاف  نص ما ( يتطمب وقتًا و جيدا أكبر . وعميو فإف فيـ المغة وا 

ر، و يتطمب تعمـ المغة تطوير القدرة عمى تنفيذ و تتطمباف عمميات نشطة لبناء المعنى والتعبي
 & ,Cohen .)اتقاف ىذه اإلجراءات المعقدة ، أي تطوير وتطبيؽ المعرفة اإلجرائية

Dörnyei, 2002,p.173) 
وكاف أندرسوف قد اقترح أف المعرفة التحصيمية يمكف تحويميا إلى معرفة إجرائية )  

وىي عممية تتـ مف خبلؿ ثبلث مراحؿ ىي : مرحمة  ميارات ( مف خبلؿ الممارسة والتطبيؽ ،
المعرفة ، مرحمة التداعي ، ومرحمة التمقائية في التطبيؽ، وأثناء االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرى 
فإف مقدار الوعي المتضمف في تنفيذ النشاط الذي يتطمب فيما أو إنتاجا يمكف أف يساعد في 

ا كاف مستوى الميارة مرتفع ، والزمف المستغرؽ تقميؿ زمف النجاح في ىذا النشاط، خاصة إذ
في تنفيذ الميارات طويؿ نسبيًا ، و يتـ التقميؿ مف ىذا الزمف  تدريجيًا حتى تصبح الميارة 

 Chan; Chin, et) تمقائية ، ويتـ تطبيقيا مف قبؿ المتعمـ بدوف جيد يذكر.
al.,2011,p.3) 

وت ( في تسعينيات القرف الماضي كما ساىمت البحوث التي قاـ بيا ) أوممي وشام 
إلى مساىمة كبيرة في تطور مدخؿ العمميات ، فقد خمصا  –في مجاؿ استراتيجيات تعمـ المغة 

أف استراتيجيات التعمـ مكوف ضروري لمعمميات المعرفية المسؤولة عف فيـ و إنتاج المغة ، و 
مسؤولة عف تكويف المعرفة بالتالي تعمميا.، كما يرياف أف استراتيجيات تعمـ المغة ىي ال

اإلجرائية ) الميارات ( ، حيث إف ىذه االستراتيجيات قادرة عمى تحويؿ المعرفة التحصيمية إلى 
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تمكف المتعمميف حاؿ ممارستيا  -وعبر أنواع متعددة منيا  -معرفة إجرائية، و لذلؾ فإنيا 
 & O'Mallyمف القياـ بالتعرؼ و التمخيص و التمثيؿ و الربط بيف المعمومات) 

Chamot,1990,p.26 ) 
و بمغت بحوث أوممي و شاموت ذروتيا في المقترح الذي تناوؿ توظيؼ المدخؿ  

المعرفي لتعمـ المغة األكاديمية و الذي ىدؼ إلى مساعدة الطبلب عمى امتبلؾ معرفة إجرائية 
 توى.) مثؿ استراتيجيات تعمـ المغة ( تيسر ليـ تعمـ المغة األكاديمية وتحصيؿ المح

O'Mally & Chamot,1990..) 
وبصفة عامة فإف مدخؿ تعميـ المغة القائـ عمى العمميات قد أوجد تطبيقات متعددة  

بؿ في مجاؿ تعميـ المغة بصفة عامة ، و قد عمؿ  المغة، ليس في مجاؿ تعميـ استراتيجيات 
 (.4Chan, et al.,2011,p) ىذا المدخؿ عمى توجيو االنتباه إلى ما يمي:

  المتعمـ بوصفو العنصر النشط في عممية التعمـ ، في الوقت نفسو ، التركيز عمى
 العمميات الداخمية التي ترسخ و تدعـ تعممو، و تؤدي إلى تطوير كفاية المغة لديو.

 .مداخؿ التدريس والمناىج والمواد التعميمية التي تعكس ىذا المدخؿ في تعميـ المغة 
  في ىذه العمميات الداخمية مثؿ السياؽ الثقافي العوامؿ األخرى التي قد تؤثر

االجتماعي ، و التفاعؿ االجتماعي ، و المعيقات االجتماعية ، والسمات الفردية ، و 
 الفروؽ الفردية .

في مجاؿ تعميـ المغة  فإف جيود  كبيراً  و منذ ظيور ىذا المدخؿ الذي شكؿ تحوالً  
بشكؿ مباشر نحو  تبحت تركز بشكؿ أكبر وتوجيعمماء تعميـ المغة والمغوييف التطبيقييف أص

القائمة عمى العمميات لتيسير اكتساب وتعمـ المغة  استراتيجيات وطرائؽ التدريستطوير 
وتطبيؽ اإلجراءات الفاعمة واالستراتيجيات الخاصة التي تساعد المتعمميف عمى اتقاف المغة 

  Chan, etة)واالستراتيجيات التي تمكنيـ مف االستقباؿ والفيـ و اإلنتاج السميـ بيذه المغ
al.,2011,p.5). 

لتي يقوـ عمييا مدخؿ العمميات باختصار ىي أف: العمميات أف الفكرة ا ويرى الباحث 
الصحيحة تؤدي إلى المنتج المستيدؼ ، وىي فكرة تختمؼ عف التوجو المعتاد لتعميـ المغة 
العربية في مدارسنا ؛ حيث يركز المعمموف  ومطورو  المناىج انتباىيـ عمى كيؼ يمكف 



 ........................................................ فاعلية برنامج مقترح لتعليم االستماع وفق مدخل العمليات

- 6567 - 

محدد ، حتى صارت مناىج ومحتوى تعميـ  لممتعمميف الوصوؿ أو تحقيؽ منتج لغوي معييف أو
 المغة العربية عبارة عف محتوى لمقرر دراسي يجب االنتياء منو.

تقدما في تطبيؽ مدخؿ  أكثر مجاالت تعميـ المغةو ربما يعد مجاؿ تعميـ الكتابة ىو   
( حيث انتشرت الكثير مف البحوث التي تركز عمى عمميات Corbett,2001العمميات )
بدال مف المنتج الكتابي، كما ظير العديد مف نماذج تعميـ عمميات الكتابة أو تعميـ الكتابة 

الكتابة وفؽ مدخؿ العمميات. و جميع ىذه النماذج اقترح عددا مف الطرؽ و اإلجراءات و 
المراحؿ التي تتـ مف خبلليا عممية االستماع . كذلؾ فإف االستماع والقراءة ينظر إلييما اآلف 

عمميات نشطة ىادفة و عقمية مبدعة ، وتوافقا مع مدخؿ العمميات يقترح ) عمى أنيما 
اسكي( أف تكوف االستراتيجيات المعرفية و ما وراء المعرفية جزءا اساسيًا في جميع برامج 

 ( Eskey,2005,p.564مياراتيا المختمفة ) مجاالتيا و تعميـ المغة و 
كتاب "ويبلنس" لقائـ عمى العمميات المحورية في مجاؿ تعميـ المغة ا المؤلفاتومف  

أف يقوـ المعمموف بتدريس عمميات  فيو الذي يقترح  (Wallance,1992) بعنواف القراءة 
القراءة اعتمادا عمى االستراتيجيات التي يستخدميا و يوظفيا الطبلب المتميزوف وذوي 

تي اقترحت ( و الRuschoff &Wolff,1999الخبرات القرائية الجيدة، وىناؾ دراسة  )
نموذجا شامبل لتعميـ عمميات المغة، و ييدؼ ىذا النموذج إلى مساعدة المتعمميف عمى تطوير 

الوقت ذاتو :  فيمترابطة و لكنيا مستقمة  جوانبفي الكفاية المغوية ، وىي  جوانبثبلث 
الوعي باستراتيجيات تعمـ المغة ، و في القمب مف ىذا  –الوعي المغوي  –الكفاية االتصالية 

 النموذج أف المغة يمكف تعمميا فقط مف خبلؿ استخداميا.
( ، و الذي تناوؿ تعميـ عمميات الكتابة الوظيفية و 2006) فضؿ اهلل ، وىناؾ كتاب  

لتي تناولت تعميـ المغة العربية وفؽ مدخؿ العمميات و إف كاف تقويميا ، وىو مف الدراسات ا
 الكتاب قد ركز بشكؿ أساسي عمى عمميات الكتابة الوظيفية .

 االستناع ّفل مدخل العنلٔات تعلٔه -ثالجًا

نماذج واستراتيجيات تدريس  مف خبلؿ المحاوالت التي يقـو بيا الخبراء لتطوير 
نموذج تدريس العمميات الذي يعتمد (al.,2011,p.22 Chan, et) اقترح االستماع فقد 

 عمى ثبلث مراجؿ ىي:
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 :مزحل٘ ما قبل االستناع 

التحضير لبلستماع وىي مرحمة أساسية وضرورية لتحقيؽ المخرجات وتشمؿ  
المطموبة ألي حدث اتصالي، مف خبلؿ تحديد األىداؼ مف االستماع، سواء كانت تمييزية أـ 

والمشاركة الفاعمة في عممية  االستماعأـ تفاعمية، وتحميؿ سياؽ  تقييميةأـ استيعابية 
 االستماع وتأكيد الذات.

يقصد بيذه المرحمة تييئة المتعمـ لنص االستماع ؛ إذا يركز في تقديـ ميارة و  
عطاء مدخبلتيا مف خبلؿ النص ، إذ يندر أف يتعرض المرء في  االستماع عمى تعميـ المغة وا 

مية لبلستماع إلى موضوعات دوف فكرة مسبقة عنيا ، و ىذا يعني أىمية التعرؼ حياتو اليو 
عمى موضوعات االستماع قبؿ بدء المعمـ بالحديث ليعطي فكرة لممتعمميف عما سيدور الحديث 
، و ىذا قد يؤدي إلى رسميـ األفكار في أذىانيـ و يعينيـ عمى ربط مسبؽ لمموضوع الذي 

 ( 35، ص 2066،  سيسمعو الطالب.) الشوبكي
 مزحل٘ االستناع :

تشمؿ ىذه المرحمة النشاطات التي يقـو بيا الطالب أثناء االستماع ، و ىي موجية  
لفيـ المعمومات األساسية كموضوع النص والفكرة الرئيسة ، و مكاف الحدث و الشخصية التي 

يتخمؼ عف  تبرز في الحدث ، و تكوف ىذه النشاطات غالبا ذات طابع موضوعي بحيث ال
ىو "مساعدة التمميذ في النص المسموع بكتابة شيء مقالي ، و الغرض مف ىذه المرحمة 

شحف مياراتو لمتفكير حوؿ الموضوع الممقى عميو، ويجب التنبيو ىنا إلى أف التركيز عمى 
 (52، ص 2065، )األخرس، و أكـر المضموف أثناء االستماع يجب أف يكوف مرنة ودقيقة

حتى يحكـ حكمة دقيقة عمى الموضوع األساسي، وتيدؼ أيضا إلى فيـ أفكار المتكمـ 
واألساليب التي يستخدميا في كبلمو، ولتشجيع ردود فعؿ الطبلب. ومف ثـ قد يطمب المعمـ 
مف الطبلب في ىذه المرحمة أف يبلحظوا الكممات الرئيسة لتحديد األفكار األساسية الموجودة 

أف يضع ليـ سؤاال أو أكثر لئلجابة عميو في أثناء االستماع وفؽ فيميـ في النص، ويمكف 
 .(2067)خوالدة،  و حمداف،  راعي فيـ الطبلبوينبغي البدء بمواضيع سيمة تلما يسمعوه، 

 :مزحل٘ ما بعد االستناع 
الغاية مف ىذه المرحمة ىو "التركيز أكثر لئلحاطة بالموضوع مف جوانبو كافة...  

وىذه المرحمة متكاممة مع الميارات المغوية األخرى؛ مف الطبلب في ىذه المرحمة أف يبلحظوا 
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الكممات الرئيسة لتحديد األفكار األساسية الموجودة في النص، ويمكف أف يضع ليـ سؤاال أو 
عميو في أثناء االستماع وفؽ فيميـ لما يسمعوه، وينبغي البدء بمواضيع سيمة أكثر لئلجابة 

 (2067)خوالدة،  و حمداف، تراعي فيـ الطبلب. 
ثالثا : مرحمة ما بعد االستماع الغاية مف ىذه المرحمة ىو "التركيز أكثر لئلحاطة بالموضوع 

وية األخرى؛ مثؿ: التحدث مف جوانبو كافة... وىذه  المرحمة متكاممة مع الميارات المغ
 والقراءة والكتابة حسب نوع الموضوع

أف أنشطة ما بعد االستماع تمتاز بنقطتيف محوريتيف؛  "ريكسوف " تحت الدراسة". ويرى
األولى: أنيا تجذب المتعمميف إلى النقاط ذات العبلقة بالنحو ومفردات الكممات في النص 

بحوف عمى وعي بخصائص نظاـ األصوات وتطؽ الممقي عمييـ، والثانية: أف التبلميذ يص
ويرى بعض الباحثيف أف ىذه  (Rixon,1981)المغة التي تعد ضرورية لفيـ المتكمـ. 

لمحوار والحديث عف التجارب الشخصية  المرحمة ميمة جدا لما تمنحة لمطبلب مف فرصو
معمـ مف معرفة وتشجع عمى التفسير واالستماع الناقد والتفكير التأممي، وىي وسيمة مف ال

 ( 2066.) الشوبكي ، مدى تأثير االستماع في لغة الطبلب وفيميـ، 
لذا يتـ االنتقاؿ مف ميارة االستماع إلى ميارة التحدث؛ أي مف االستقباؿ إلى اإلنتاج،  

والمتحدث الجيد وصاحب الفكرة السميمة مف المتعمميف ينـ عمى أنو مستمع جيد استقبؿ 
، فالعبلقة  المنطوؽ بطريقة سميمة واعية، ومف ثـ نظـ أفكاره وتحدث عنيا عمى نحو مفيـو

التحدث عبلقة تكاممية، بحيث ال يمكف فصميما عف بعضيما إذ إنيما تتطوراف بيف االستماع و 
مع الطفؿ منذ والتو، بخبلؼ عمميتي القراءة والكتابة المتيف تستمزماف الذىاب إلى المدرسة 

 لتحصيميما واستعماليما، والشكؿ أدناه يمؿ ىذه العبلقة. 
  ّضبطَا إعداد أدّات الدراس٘

 :االستناعمزاحل ّإجزاٛات عنلٔ٘ بياٛ استباى٘ حتدٓد  -1
 اهلدف مً االستباى٘: - أ

جراءات عممية   المستمع كما يؤدييا  االستماعىدفت االستبانة إلى تحديد مراحؿ وا 
 في، وكما تتـ داخؿ العقؿ البشرى، وذلؾ مف خبلؿ مراجعة األدبيات المغوية والتربوية الجيد

المناىج وطرؽ التدريس، والمغة  فيىذا المجاؿ، ثـ استطبلع آراء عينة مف المتخصصيف 
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وبعض المعمميف مف طبلب برنامج الماجستير في قسـ المناىج و طرؽ ،  وآدابيا  العربية
 التدريس بجامعة تبوؾ.

 متجلت مصادر بياٛ االستباى٘ فٔنا ٓلٙ:؛  مصادر بياٛ االستباى٘  - ب

 .لمدراسة الحالية اإلطار النظري  -
حوؿ  المغة العربية وطرؽ تعميميا فيمف المتخصصيف  ثبلثةمع مفتوحة إجراء مقابمة  -

كمصدر مف ،  وقد تـ تبويب استجاباتيـ وتحميميا واستخداميا إجراءات تعميـ االستماع
 مصادر إعداد االستبانة.

 الصْرٗ املبدٜٔ٘:  -ج
 جراءاتاإلمف  إجراء( 42)إلى عدد كبير توصمت الدراسة مف خبلؿ المصادر السابقة 

ىذه اإلجراءات بيدؼ:  في، وقد تـ إعادة النظر  عممية االستماع المقترحة التي قد تتضمنيا
، تدقيؽ صياغة اإلجراءات، و دمج اإلجراءات المتشابية. حذؼ اإلجراءات المتضمنة أو المكررة

التوصؿ  ، و أيضا االستماعمية تصنيؼ اإلجراءات تحت ثبلثة محاور عامة تمثؿ مراحؿ عمو 
لئلجراءات حسب نتائج الدراسات السابقة، وحسب وجية نظر الدراسة  منطقيإلى ترتيب 

 الحالية.
قائمة تمييدًا لتصميـ الصورة المبدئية  فيبعد ذلؾ تـ وضع اإلجراءات المرتبة  
 جاءت كما يمى: التيلبلستبانة 

 :ىي االستماعرئيسة تمثؿ مراحؿ عممية  * احتوت الصورة المبدئية عمى ثبلثة محاور
 .ما بعد االستماعمرحمة  -     .االستماعمرحمة  - الستماع.مرحمة ما قبؿ ا -

،اختص كؿ جزء بمرحمة مف مراحؿ  تـ تقسيـ االستبانة إلى ثبلثة أجزاء رئيسة  
وتـ تصدير كؿ جزء بتعريؼ المرحمة الخاصة بو، ثـ تـ تقسيـ االستبانة إلى  ،االستماععممية 

االستبانة  في، والنير األوسط مراحؿ االستماعأربعة أنيار: النير األيمف ويخصص إلجراءات 
، حيث تـ تقسيمو إلى خانتيف )ينتمى لكؿ مرحمة مف المراحؿلتوضيح مدى انتماء اإلجراءات 

االستبانة لتوضيح مدى أىمية اإلجراء إلتماـ عممية  فيالنير األيسر  ال ينتمى(، وُخصِّص -
غير  -ميـ  -: )ميـ جدًا التالي، وتـ تقسيـ ىذا النير إلى ثبلث خانات عمى النحو االستماع

ية، والمبلحظات ميـ(، أما النير الرابع فتـ تخصيصو إلبداء المبلحظات حوؿ الصياغة المغو 
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ترؾ بند مفتوح وفى نياية كؿ جزء مف أجزاء االستبانة الثبلثة تـ الشخصية لممحكميف، 
 قد تكوف االستبانة قد أغفمتيا. التي عممية االستماعإجراءات إلضافة المزيد مف 

 ضبط االستباى٘:  -د

ُصدِّرت االستبانة بخطاب يوضح اليدؼ منيا، وكيفية التعامؿ مع بنودىا، ثـ ُعِرَضْت  
بيدؼ معرفة مدى: ، وذلؾ ( 6) ممحؽ رقـ السادة المحكميف  بعد ذلؾ عمى مجموعة مف
 التيوضوح المغة نيا مف حيث الشكؿ وطريقة التنظيـ، ومدى مبلءمة االستبانة لمغرض م

استيفاء االستبانة إلجراءات صيغت بيا محتويات االستبانة، باإلضافة إلى التعرؼ عمى مدى 
لمندرجة تحت كؿ مرحمة، اواإلجراءات  االستماعاالتساؽ بيف مراحؿ عممية ، و االستماععممية 
ضافات وآراء أخرى قد تفيد كما  ُطِمَب مف السادة المحكميف إضافة ما يرونو مف مقترحات وا 
 بناء االستبانة. في

 أف: أشار السادة المحكموف إلى :الستباى٘اىتاٜج حتهٔه 
 يقة تنظيميا يبلئماف الغرض منيا.شكؿ االستبانة وطر  -
يجب أف تنتمى  التيغير مصنفة تحت المرحمة  جراءات عممية االستماعإىناؾ بعض  -

 :كالتاليإلييا وىى 
 االستماعالمطروحة باألدلة والبراىيف(، تنقؿ مف مرحمة  والمعاني)تدعيـ األفكار إجراء  -

 .ما بعد االستماعإلى مرحمة 
إلى مرحمة  االستماعما قبؿ الفكرة الرئيسة لمموضوع(، تنقؿ مف مرحمة  تحديد)إجراء  -

 االستماع
)ربط األفكار الفرعية بالفكرة الرئيسة مع إظيار الترتيب والتواصؿ بينيا(، تنقؿ مف  إجراء -

 .ما بعد االستماعإلى مرحمة  االستماعمرحمة 
اتفؽ المحكموف عمى إضافة وحذؼ بعض اإلجراءات وقد أقرت الدراسة الحالية كما  

عدد اإلجراءات موزعة عمى المراحؿ الثبلث لعممية بعض ىذه التعديبلت بحيث أصبح 
 :كالتالي االستماع
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 (1جذول )

 يىصػح ػهً انًشاحم انثالز العرًاعػذد إجشاءاخ ػًهُح ا

 ػذد اإلجشاءاخ انًشحهــــــــــــح

 عثؼح إجشاءاخ .االعرًاع يشحهح يا لثم 

 أحذ ػشش إجشاء   .االعرًاعيشحهح 

 إجشاءاخ حذغؼ .يا تؼذ االعرًاعيشحهح 

 وػششوٌ إجشاء   حعثؼ يجًىع اإلجشاءاخ.

َـّ تحكيـ استبانة مراحؿ إجراءات عممية و   صورتيا المبدئية،  في االستماعبعد أْف ت
ضوء آراء المحكميف كما سبقت  فيقاـ الباحث بإجراء التعديبلت عمى قائمة اإلجراءات 

جراءات عممية وحساب الوزف النسبي لكؿ إجراء اإلشارة،  والوصوؿ إلى قائمة نيائية لمراحؿ وا 
 .االستماع

وتمت اإلجابة عف ، مراحؿ و إجراءات عممية االستماع  قائمةوبذلؾ يكوف قد تـ التوصؿ إلى  
 .( 2، انظر ممحؽ )التساؤؿ األوؿ مف تساؤالت الدراسة

 :الستناعاستباى٘ حتدٓد إجزاٛات التدرٓب امليظه علٙ مزاحل ّإجزاٛات عنلٔ٘ ا  -0
 اهلدف مً االستباى٘: - أ

جراءات   ىدفت االستبانة إلى تحديد اإلجراءات التدريبية المناسبة لتنمية مراحؿ وا 
راء عينة مف الخبراء ؛ مف خبلؿ استطبلع آالمتوسطةالمرحمة  طبلبلدى  االستماععممية 

 ىذه المرحمة. فيوالمعمميف العامميف  والمتخصصيف
 متجلت مصادر بياٛ ٍذِ االستباى٘ فٔنا ٓلٙ:مصادر بياٛ االستباى٘ ؛  - ب

 .اإلطار النظري لمدراسة الحالية -
مف تدريبات  وما تضمنتو المتوسطةكراسة التدريبات المغوية لصفوؼ المرحمة  االطبلع عمى -

 لغوية .
مف طبلب برنامج  المتوسطةالمغة العربية بالمرحمة  معممي سبعة مفإجراء مقابمة مع  -

، وسؤاليـ عف التدريبات المغوية المناسبة الماجستير في قسـ المناىج و طرؽ التدريس
 .تعميـ االستماع، وتساعد عمى ىذه المرحمةلتبلميذ 

 الصْرٗ املبدٜٔ٘ لالستباى٘: -ج
 التيتوصمت الدراسة مف خبلؿ المصادر السابقة إلى قائمة باإلجراءات التدريبية  

جراءاتيا. وقد تـ إعادة النظر  االستماعتناسب مراحؿ عممية  محتويات ىذه القائمة  فيوا 
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حذؼ اإلجراءات التدريبة المتضمنة  ج اإلجراءات التدريبية المتشابية، ودم بيدؼ : 
الربط بيف اإلجراءات التدريبية  تدقيؽ الصياغة المغوية لئلجراءات، وأيضا ررة، وأو المك

جراءا لئلجراءات التدريبية  منطقيالتوصؿ إلى ترتيب  ، والستماعت عممية اومراحؿ وا 
بعد ذلؾ تـ وضع إجراءات عممية  .مف إجراءات عممية االستماعالمناسبة لكؿ إجراء 

 دد اإلجراءات التدريبية ع إجماليواإلجراءات التدريبية المناسبة لكؿ إجراء ، وقد بمغ  االستماع
 .سبعة و ستوف إجراءً 

 صورتيا المبدئية كما يمى: فيتصميـ االستبانة  وقد تـ 
: )مرحمة ما قبؿ االستماعاشتممت االستبانة عمى ثبلثة محاور رئيسة تمثؿ مراحؿ عممية  -

 (.ما بعد االستماعمرحمة  - االستماعمرحمة  -االستماع
واإلجراءات  عممية االستماعاندرج تحت كؿ محور مف ىذه المحاور عدد مف إجراءات  -

 ترى الدراسة أنيا مناسبة لتنميتيا: التيالتدريبية 
حسب درجة صعوبة اإلجراءات، وبما  عممية االستماعتـ دمج وتفصيؿ بعض إجراءات  -

 .المتوسطةالمرحمة  طبلبيناسب 
 بمغ عدد اإلجراءات التدريبية المندرجة تحت كؿ مرحمة كما يمى: -

 (2جذول )

 االعرًاعػذد اإلجشاءاخ انرذسَثُح نكم يشحهح يٍ يشاحم ػًهُح 

ػذد إجشاءاخ يشاحم ػًهُح  انًشحهح

 االعرًاع

ػذد اإلجشاءاخ 

  انرذسَثُح

 12 7 االعرًاعيا لثم 

 32 11 االعرًاع

 23 9 يا تؼذ االعرًاع

 67 27 انًجًىع انكهً

 ضبط االستباى٘: -د

وما يناسبيا مف إجراءات تدريبية، صدرت  الستماعبعد ترتيب إجراءات مراحؿ عممية ا 
االستبانة بخطاب يوضح اليدؼ منيا، وكيفية التعامؿ مع بنودىا، ثـ ُعِرَضت بعد ذلؾ عمى 

تبانة وذلؾ بيدؼ معرفة: مبلءمة شكؿ االس ( ،6) ممحؽ رقـ مجموعة مف السادة المحكميف 
صيغت بيا محتويات االستبانة،  التيوضوح وسبلمة المغة  وطريقة تنظيميا لمغرض منيا ، و

، وحساب الوزف االستماعاستيفاء االستبانة لئلجراءات التدريبية المناسبة إلجراءات عممية  و
 النسبي لكؿ إجراء.
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 وقد أسفر ىذا اإلجراء عف الممحوظات التالية: 
 أف شكؿ االستبانة بوجو عاـ وطريقة تنظيميا يتبلءماف مع الغرض منيا. -
 غة المصوغ بيا محتويات االستبانة واضحة وسميمة.أف الم -
المصاحب لكؿ مجموعة إجراءات تدريبية لئلجراء  الفرعيرأى المحكموف حذؼ العنواف  -

الواحد والخاص بػ "إجراءات تدريبية أخرى تروف إضافتيا" حيث إف اإلجراءات  االستماعي
 التدريبية المندرجة أماـ كؿ إجراء كافية.

 استماعيف أف ىناؾ تكرارًا لبعض اإلجراءات التدريبية ولكف تحت إجراء رأى المحكمو -
مختمؼ وقد أبدى بعض المحكميف اعتراضيـ عمى ىذا التكرار، ولكف الباحث أبقى عميو 

 .االستماعيواإلجراء  التدريبيماداـ ىناؾ ارتباط بيف اإلجراء 
وما يندرج تحتيا   االستماعيةبصفة عامة ذكر المحكموف أف ىناؾ اتساقًا بيف اإلجراءات  -

 مف إجراءات تدريبية.
 قاٜن٘ اإلجزاٛات التدرٓبٔ٘:  -ٍـ 

بعد أف تـ األخذ بآراء السادة المحكميف حوؿ الصورة المبدئية لبلستبانة، وتـ إجراء التعديبلت 
لكؿ حساب الوزف النسبي  تمت اإلشارة إلييا وفؽ رأى الدراسة وآراء المحكميف، تـ  التي
الحصوؿ عمى قائمة اإلجراءات التدريبية لمراحؿ و إجراءات عممية االستماع ، وبذلؾ تـ إجراء

  .واألوزاف النسبية لئلجراءات التدريبية
 و بذلؾ تكوف قد تمت اإلجابة عف التساؤؿ الثاني مف تساؤالت الدراسة.

 االستناع  نفآ٘ مكٔاس -3

تتكوف مف جوانب  ياأنلمكفاية  الحالية الذي تتبناه الدراسة اإلجرائي يبلحظ مف خبلؿ التعريؼ
 يةكفاالكمي لمقياس ال، و ىو ما انعكس عمى مكونات سموكيةانية وأخرى معرفية وثالثة وجد

 االستماع:
 ٍدف املكٔاس: -

طبلب لدى االستماع عممية  في كفايةييدؼ المقياس بصفة عامة إلى قياس جوانب ال
 :ىي، وىذه الجوانب المرحمة المتوسطة 

  الجوانب المعرفية لعمميات االستماعقياس. 
 .تقدير الجوانب  الوجدانية المرتبطة بعممية االستماع 
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 قياس الجوانب السموكية لعمميات االستماع. 
 محتوى المقياس: -

 :أقساـ ىييتكوف المقياس مف ثبلثة  
 اختبار تحصيمي لقياس الجوانب المعرفية لعمميات االستماع. -أ
 تقدير الجوانب  الوجدانية المرتبطة بعممية االستماع. استبانة -ب
 .لقياس الجوانب السموكية لعمميات االستماعبطاقة مبلحظة  -ج

 :المقياس وفيما يمى تفصيؿ خطوات إعداد  
 :االستناع. لعنلٔ٘اختبار حتصٔلٕ لكٔاس اجلْاىب املعزفٔ٘  -أ

  :التخصٔلٕحتدٓد الػزض مً االختبار 
، وىو كفايةينتمى إلى االختبارات النيائية لتعييف اإلنجاز ومستوى الىذا االختبار  

طبلب لدى  في المادة المسموعةالمتضمنة المعرفية  النواحيتحصيؿ ييدؼ إلى قياس 
 .المرحمة المتوسطة

 ّاملعطٔات التعلٔنٔ٘ املتطلب٘: التخصٔلٕحتدٓد أبعاد االختبار 

 .، والفيـ، والنقدالتذكرالتالية: االنتباه، و  المعرفية النواحيييدؼ االختبار إلى قياس  
 :التخصٔلٕبياٛ جدّل مْاصفات االختبار 

االنتباه،  :الجوانب المعرفية عمى ضوء  التحصيميتـ بناء جدوؿ مواصفات االختبار  
الدروس المتضمنة عمى المحتوى التعميمي توزيع عمى ضوء وكذلؾ  والتذكر، والفيـ، والنقد، 

 البرنامج. في 
 :االختبار التحصيمي وفيما يمى جدوؿ مواصفات 

 (3جذول )

 انرحصُهٍَثٍُ جذول انًىاصفاخ نالخرثاس 

 انذسوط و
 

 انجىاَة انًؼشفُح

انمًُح 
انؼذدَح 
نهجىاَة 
 انًؼشفُح

انذسط 
 األول 

انذسط 
 انثاٍَ 

انذسط 
 انثانس

انذسط 
 انشاتغ 

انؼذد انكهً 
نهفمشاخ 
 االخرُاسَح

   -  3 1 االَرثاِ 1
     4 2 انرزكش 2
     5 3 انفهى 3
    4 -   4 انُمذ 4
 انؼذد انكهً نهفمشاخ 

 االخرثاسَح
3 4 4 5 16 
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 :التخصٔلٕصٔاغ٘ مفزدات االختبار 

 ، أىميا ما يمى:التحصيميعيت عند إعداد مفردات االختبار ىناؾ عدة اعتبارات رو  
 الصياغة المغوية، ووضوح المطموب مف السؤاؿ بدقة. سبلمة -
 .بالمكونات المعرفية المتضمنة في محتوى الدروسارتباط المفردات  -
 تـ اختيار مفردات االختبار مف نوع "االختيار مف متعدد". -
واحد، وىى مستقمة ال تقوـ عمى غيرىا مف  تعميميتـ تخصيص كؿ مفردة لقياس معطى  -

 المفردات.
 كؿ مفردة صياغة لغوية واضحة قدر اإلمكاف. فيصياغة الدعامات االختبارية  تمت -
 كؿ مفردة. فيمراعاة توحيد صياغة البدائؿ  تتم -
اختيار اإلجابة الصحيحة واقصاء  فيتعاوف الدارس  التيتـ تجنب التمميحات المفظية  -

 اإلجابة الخاطئة.
ف االختبار كما ىو مبيف   عشرة مفردة  اثنتيجدوؿ المواصفات مف  فيوقد تكوَّ

 اختبارية وتتكوف كؿ مفردة مف دعامة وأربعة بدائؿ.
 مفتاح تصخٔح االختبار التخصٔلٕ:

لمجوانب المعرفية التي يتضمنيا االختبار كما ىو  تصاعديةقيـ عددية تـ تخصيص  
( لمتذكر ، و 2)( لبلنتباه ، والقيمة 6حيث تـ تخصيص القيمة ) ؛مبيف في جدوؿ المواصفات

( لمنقد ، وتتكوف الدرجة الكمية لبلختبار مف حاصؿ ضرب 2( لمفيـ ، و القيمة )5القيمة )
، حيث  عدد المفردات في كؿ جانب في قيمتو العددية ثـ جمع القيـ الكمية لمجوانب األربعة

 ( درجة.22بمغت الدرجة الكمية لبلختبار) 
 :التخصٔلٕالتجزب٘ االستطالعٔ٘ لالختبار 

صورتو األولية وعرضو عمى السادة المحكميف  في التحصيميبعد إعداد االختبار  
جراء التعديبلت البلزمة، تـ تطبيؽ االختبار  عمى المجموعة االستطبلعية لمبحث  التحصيميوا 

 بيدؼ حساب زمف االختبار، وحساب ثبات االختبار وصدقو.
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 :التخصٔلٕسمً االختبار حتدٓد 

االستماع  عف طريؽ حساب الزمف الذى استغرقو التحصيميزمف االختبار  تحديدتـ  
، وقد بمغ زمف اإلجابة عف االختبار إلى الفقرات مضافا إليو دقيقتاف لئلجابة عف كؿ فقرة 

 دقيقة(. 53) التحصيمي
 :التخصٔلٕثبات االختبار 

حساب  يف االختبار عمى المجموعة االستطبلعية استخدـ الباحث طريقة إعادة  
( مما يدؿ عمى درجة 0.65درجات التطبيقيف ) متوسطيالثبات، وقد بمغ معامؿ االرتباط بيف 

 ثبات عالية لبلختبار.
 :التخصٔلٕصدم االختبار 

وصبلحياتيا لقياس  التحصيميتـ استخداـ صدؽ المحكميف لمتأكد مف صدؽ االختبار  
، وباإلضافة إلى صدؽ المحكميف االستماععممية المعرفية البلزمة لتوظيؼ إجراءات  النواحي

لمعامؿ الثبات، وقد بمغ  التربيعيلبلختبار وىو يساوى الجذر  الذاتيتـ حساب الصدؽ 
 ( وىو أكبر مف معامؿ الثبات مما يدؿ عمى صدؽ االختبار.0.75)

 تكدٓز اجلْاىب  الْجداىٔ٘ املزتبط٘ بعنلٔ٘ االستناع. استباى٘ -ب 

 اجلْاىب الْجداىٔ٘:تكدٓز  استباى٘اهلدف مً 

كفاية المكوف الثاني مف مكونات  قياسالجوانب الوجدانية إلى  استبانة تقديريدؼ ت 
االستبانة طبلب المرحمة المتوسطة ، ويمكف تصنيؼ  لدى، وىو المكوف الوجداني االستماع 
النواحي الذاتية، التي تعتمد عمى تعبير الفرد بنفسو عف أدوات القياس كأحد أنواع  الحالية

: اختبار الترتيب حسب األفضمية، ألدواتىذه االصور التي تأتي عمييا ، ومف الوجدانية لديو 
مثؿ ة تمعينأو استجابة ؛ حيث يقـو الفرد باختيار تقدير تقدير االستجابة المناسبة استبانةو 

؛  الثانيالحالي مف النوع  االستبانة. و الستجابة الذاتيةباسموكو في إطار أداء سموؾ يتعمؽ 
 االستجابة التي تناسبو.التقدير أو حيث يستجيب الفرد معبرًا عف 

تميز " في تقدير استجابات الطبلب ؛ لما يوتستخدـ الدراسة الحالية مقياس "ليكرت  
لجميع درجات  بو مف عدة مميزات؛ حيث القدرة عمى التمييز، واحتماؿ إجابة كؿ عبارة

 ستجاباتاالسمـ يتضمف ، و  الموافقة أو المخالفة وسيولة تطبيقو وتصحيحو ومعالجة نتائجو
 في الدراسة الحالية الفئات التالية:
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 ال يحدث نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 اجلْاىب الْجداىٔ٘: استباى٘ تكدٓزصٔاغ٘ عبارات 

المتعمقة التي رأى أنيا ترتبط بالجوانب الوجدانية  االستبانةقاـ الباحث بصياغة عبارات 
جراءات عممية ب عممية االستماع، وفى ضوء التعريؼ اإلجرائي والتصور المقترح لمراحؿ وا 

 التقدير الذاتي ؛ مثؿ اختباراالستماع، وكذا االطبلع عمى بعض اختبارات قياس االستماع
استبانة الوجوه العقمية ( ، و Bouskila-Yam&Kluger,2011)  ( FLS) لبلستماع

وعند FFMQ (Smith, et al .,2006  )الخمسة لتقدير الجوانب االنفعالية لبلستماع 
والعبارات  لماضي،ا، التـز الباحث تجنب العبارات التي تشير إلى االستبانةصياغة عبارات 

جميع أفراد  التي ال تتصؿ بموضوع الدراسة، والعبارات التي يحتمؿ أف يقبميا أو يرفضيا
 العينة، والعبارات الغامضة، وكذلؾ تـ استبعاد العبارات التي قد ُتفسَّر عمى أنيا حقائؽ.

 األّلٔ٘: ايف صْرتَ االستباى٘إعداد 

مف خبلؿ مراجعة االطار النظري لمدراسة الحالية و مراجعة بعض اختبارات االستماع  
تتعمؽ  التي عباراتالمف  مجموعة شاممةوتصنيؼ  المشار إلييا سابقا ، أمكف لمباحث جمع 

 ثبلثة محاور ىي:، وقد تـ تقسيميا عمى بالجوانب الوجدانية لعممية االستماع 
 الوعي بعمميات االستماع.  -6
 الدافعية لبلستماع. -2
 الحالة الوجدانية الداخمية لممستمع. -5

عبارة، ، كما  األولية إلى ثبلث وعشريف افي صورتي االستبانةووصؿ عدد عبارات  
 افي صورتي ةً معد االستبانة تفي الصفحة األولى، وبذلؾ أصبح االستبانةُأعِّدت تعميمات 

 األولية.
 علٙ احملهنني: االستباى٘عزض 

عمى لجنة مف السادة  ااألولية، تـ عرضي افي صورتي االستبانةبعد إعداد  
تعديؿ  ، والمحكميف، وقد طمب منيـ ما يمى: تحديد انتماء كؿ عبارة لمبعد الذى وضعت فيو

إضافة أو حذؼ ما يروف  ، وصياغة بعض العبارات بما يناسب طبلب المرحمة المتوسطة
ض وقد قاـ الباحث بتجميع آراء السادة المحكميف واألخذ ببع إضافتو أو حذفو مف عبارات.

بعض العبارات، وحذؼ عبارتيف  فيمبلحظاتيـ والتي تمثمت في إعادة صياغة بعض الكممات 
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تكوف مف ت االستبانة تلتشابيما في المعنى مع عبارتيف أخرتيف. وبعد ىذه التعديبلت أصبح
 إحدى وعشريف عبارة موزعة عمى األبعاد الثبلثة الرئيسة كما في الجدوؿ التالي:

 (4جذول )

 انجىاَة انىجذاَُحذمذَش انجىاَة انىجذاَُح ػهً أتؼاد  اعرثاَحذىصَغ ػذد ػثاساخ 

انىػٍ تؼًهُاخ  األتؼاد

 االعرًاع.

انحانح انىجذاَُح  انذافؼُح نالعرًاع

 انذاخهُح نهًغرًغ.

 انًجًىع

 21 7 8 6 ػذد انؼثاساخ

 تكدٓز اجلْاىب الْجداىٔ٘: استباى٘تصخٔح 

( 2درجات الستجابات الطبلب عمى مقياس ليكرت ) مف صفر و حتى تـ تخصيص  
يمكف لممستجيب  درجة أقصى بذلؾ تصبح حسب سمـ االستجابات الموضح سابقا ، و 

الدرجة الكمية  لحساب( درجة، و 62) تقدير الجوانب الوجدانية الستبانةالكمية الحصوؿ عمييا 
 لتصبح(  2 )عمى عف تقدير االستجابات الناتجة يتـ قسمة الدرجةاالستبانة لمطالب عمى 

وبذلؾ يكوف ىناؾ توازف في قياس الجانب ، ( 22)لبلستبانةالدرجة الكمية المحسوبة 
 كفاية االستماع.الكمي ل مقياسالالوجداني مع الجانب المعرفي عمى 

 تكدٓز اجلْاىب الْجداىٔ٘: الستباى٘التجزب٘ االستطالعٔ٘ 

عمى لجنة مف المحكميف، قاـ  ااألولية، وبعد عرضي افي صورتي االستبانةبعد إعداد  
ستطبلعية مف طبلب الصؼ الثالث المتوسط المجموعة االعمى  االستبانةالباحث بتطبيؽ 

مرة  االستبانةعددىا خمسة عشر طالبًا، وبعد مضى عشرة أياـ، أعاد الباحث تطبيؽ والبالغ 
، ولمتعرؼ اوثباتي االستبانةالتحقؽ مف صدؽ وذلؾ مف أجؿ  المجموعة نفسيا ، أخرى عمى 

اتضح مف التجربة االستطبلعية وح العبارات وقدرتيا عمى التمييز؛ حيث عمى مدى وض
 عمى التمييز.ليا قدرة  ياأف جميع عبارات لبلستبانة

 تكدٓز اجلْاىب الْجداىٔ٘: االستجاب٘ الستباى٘حساب سمً 

 مف خبلؿ التجربةالجوانب الوجدانية  استبانةـز لبلستجابة لبنود تـ حساب الزمف البل  
وذلؾ عف طريؽ أخذ متوسط زمف إجابات الطبلب أفراد العينة  لبلستبانة ،االستطبلعية 

 االستطبلعية، حيث إف:
 + زمف انتياء آخر طالب االستبانةزمف انتياء أوؿ طالب مف        

 = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ االستبانةمتوسط زمف 
       2 
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 ثبلثوف دقيقة. االستبانةـز لبلستجابة لبنود وقد بمغ متوسط الزمف البل 
 تكدٓز اجلْاىب الْجداىٔ٘: استباى٘ثبات 

وحساب معامؿ االرتباط بيف  تطبيؽ االستبانة استخدـ الباحث في ذلؾ: طريقة إعادة 
( مما يدؿ عمى درجة 0.65) لبلستبانة متوسط درجتي التطبيقيف، وقد بمغ معامؿ االرتباط 

 ثبات عالية .
 تكدٓز اجلْاىب الْجداىٔ٘: استباى٘صدم 

لقياسو، وقد استخدـ الباحث  تعمى قياس ما وضع اقدرتي االستبانةيقصد بصدؽ  
عمى عدد مف المحكميف الستطبلع آرائيـ بشأف  االستبانةصدؽ المحكميف، وتـ فيو عرض 

؛ مف حيث صياغة العبارات، ومدى تمثيؿ ىذه العبارات لؤلبعاد الثبلثة االستبانةمدى مناسبة 
أجمع  التيتوصيات ، وتـ مراعاة الاالستبانةوأيضًا بالنسبة لتعميمات  ،لمجوانب الوجدانية

والذى يساوى  الذاتيعمييا المحكموف، وباإلضافة إلى صدؽ المحكميف تـ حساب الصدؽ 
( وىو أكبر مف معامؿ الثبات مما يدؿ 0.76لمعامؿ الثبات، وقد بمغت قيمتو ) التربيعيالجذر 

 .االستبانةعمى صدؽ 
 املزحل٘ املتْسط٘: لدٚ طالباجلْاىب السلْنٔ٘ لعنلٔات االستناع بطاق٘ مالحظ٘   -ج

بالخطوات الجوانب السموكية لعمميات االستماع مر إعداد بطاقة المبلحظة الخاصة  
 اآلتية:

 ٍدف البطاق٘:حتدٓد  -

الجوانب السموكية إلى مبلحظة  ةالحالي الدراسة فيتيدؼ البطاقة المستخدمة  
مف الجوانب األدائية  مدى تمكف طبلب المرحمة المتوسطة لعمميات االستماع ، لتحديد 

 عممية االستماع.المتضمنة في 
 مت االعتناد علَٔا عيد بياٛ البطاق٘: اليتاملصادر  -

في إعداد بطاقة المبلحظة عمى اإلطار النظري لمبحث الحالي، و قائمة اعتمد الباحث  
 (  .(Ellis, 2002) دراسةإجراءات عممية االستماع )مف إعداد الباحث(، و 

 صز البطاق٘:صٔاغ٘ عيا -

 تمت صياغة عناصر البطاقة مرورًا بالخطوات اآلتية: 
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في عبارات  ّصٔاغتَا  املدتلف٘ بأىْاعُ االستناع اجلْاىب السلْنٔ٘ لعنلٔاتحتدٓد أٍه  -
سموكية قصيرة تتضمف األفعاؿ المتوقعة في صيغة المضارع وتوضع في بطاقة تحتوى عمى 

 .مقياس متدرج يعتمد عمى الدرجات أو العبلمات لتحديد مستويات سموؾ المتعمـ
يوضحيا المقياس المتدرج:  والتيوضع فئات قياس لمستويات األداء ليذه الميارات  -
مرتفع وتقدر بثبلث درجات، ومتوسط وتقدر بدرجتيف، ربع درجات ، و مرتفع جدا و تقدر ب أ)

 وضعؼ وتقدر بدرجة واحدة، ولـ يقـ باألداء وتقدر بصفر.
 حتدٓد تعلٔنات البطاق٘: -

مراعاة صياغة تعميمات واضحة محددة  تإلجراء المبلحظة عمى نحو سميـ تم 
تماـ عممية مبلحظة الطبلب داخؿ بأحد المعمميف إل االستعانة  ؛ حيث تمتممبلحظيف ل

إجراءات المبلحظة لدى المبلحظيف ، وقد تضمنت  فيالفصوؿ، وذلؾ لضماف وجود اتفاؽ 
 التعميمات:

 بٔاىات خاص٘ بالطالب املستَدف مالحظ٘ أداُٜ ، مشلت: -أ

 تاريخ المبلحظة. -   الحصة. -   اسـ الطالب. -
 المبلحظاسـ  -    الفصؿ. -
 الحظ الذٚ سٔستددو البطاق٘، مشلت:إرشادات للن -ب

 وحتى نيايتو. االستماع يجب مبلحظة الطالب مف بداية  -
إحدى  فيأف يكوف ذلؾ عمى  الطالبالذى يؤديو  اإلجرائي( أماـ الفعؿ ضع عبلمة ) -

 في، دوف اعتبار لتكرار الممارسة لنفس الفعؿ إال إجرائيخانات تقدير مستوى األداء لكؿ فعؿ 
 حالة ارتفاع مستوى األداء، فإنو يتـ اختبار المستوى األعمى.

 مفتاح تصخٔح بطاق٘ املالحظ٘:

( أماـ ووضع عبلمة )الطالب تتـ مبلحظة  :كالتالييتـ حساب الدرجة لكؿ طالب  
 فيبعد تحديد مستوى األداء واختيار فئة القياس كما ىو موضح السموؾ الذي يؤديو ، 
، ثـ تحسب الدرجة عف طريؽ استبداؿ العبلمة دد مرات تكرار األداء البطاقة، مع تجاىؿ ع

( بدرجة حسب فئات القياس )وىكذا يتـ تجميع الدرجات لمميارات  سبؽ اإلشارة إلييا. التي
و حيث إف عدد  ثـ تحسب النسبة المئوية لؤلداء.ومف وتحسب الدرجة الكمية لمطالب، 
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( عبارات ؛ فإف أقصى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا 60العبارات التي تتضمنيا البطاقة ىو )
 ( درجة.20الطالب عمى بطاقة المبلحظة ىي )

 ضبط بطاق٘ املالحظ٘:

بعد أف تـ التوصؿ إلى الصورة األولية لبطاقة المبلحظة كاف البد مف التأكد مف  
بيدؼ ( 6)ممحؽ رقـ  سبلمتيا، وقد تـ استطبلع رأى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف

 التأكد مف سبلمتيا العممية وسبلمة أسموب بنائيا، وقد طمب مف المحكميف:
 حوؿ مدى مناسبة بنود البطاقة لميدؼ منيا. الرأي* إبداء 
 تضمنتيا البطاقة. التيحوؿ مبلءمة مستويات القياس لمميارات  الرأي* إبداء 
طمب مف المحكميف إبداء المبلحظات حوؿ سبلمة الصياغة المغوية ودقة التعبير،   * كما

وأسفرت ىذه الخطوة عف بعض اآلراء والمقترحات، أخذ الباحث منيا ما يناسب  
 الغرض مف البطاقة.

 التجزب٘ االستطالعٔ٘ للبطاق٘:

ع ىدؼ الدراسة اتفقت م والتي -اقترحيا السادة المحكموف  التيبعد إجراء التعديبلت  
باستخداـ  (6الباحث باالشتراؾ مع أحد المعمميف بالمدرسة التي أجريت بيا الدراسة ) قاـ

حصؿ عمييا كؿ طالب  التيمبلحظة عشرة طبلب ، وتـ رصد الدرجات  فيبطاقة المبلحظة 
 .المعمـ المتعاوفمف قبؿ الباحث و 

 ثبات البطاق٘:

مبلحظة عينة مف  فيتـ حساب ثبات البطاقة الحالية بطريقة اتفاؽ المبلحظيف  
وقت واحد  فيأف تبدأ عممية المبلحظة وتنتيى  روعيالطبلب بمغ عددىا عشرة طبلب ، وقد 

حصؿ عمييا كبل المبلحظيف، ولمتعرؼ  التيبالنسبة لممبلحظيف، وتـ تفريغ وحساب النتائج 
ظة، تـ حساب معامؿ االرتباط )ر( بيف نتائج المبلحظيف، وقد عمى مدى ثبات بطاقة المبلح

 ( وىذا يدؿ عمى ارتفاع مستوى الثبات وصبلحية البطاقة لبلستخداـ.0.65بمغ )
  

                                                           
1
 انًؼهى انًرؼاوٌ هى أ. خانذ ػىض انثهىٌ 
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 صدم البطاق٘:

باإلضافة إلى إجراء صدؽ المحكميف لمبطاقة، فإنو تـ حساب الصدؽ الذاتى ليا،  
( وىو أكبر مف معامؿ االرتباط 0.75لمعامؿ الثبات، وقد بمغ ) التربيعيوالذى يساوى الجذر 
 .الذى تتمتع بو البطاقة العاليمما يدؿ عمى الصدؽ 

 حساب الدرج٘ الهلٔ٘ علٙ مكٔاس نفآ٘ االستناع :

يتـ حساب الدرجة الكمية لمطالب عمى مقياس كفاية االستماع عف طريؽ مجموع  
الجوانب الوجدانية ، و بطاقة مبلحظة بانة تقدير استدرجاتو عمى االختبار التحصيمي و 

 = 20+22+22الجوانب السموكية ؛ حيث تبمغ أقصى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا الطالب )
  (رجةد  622

 تْظٔف اسرتاتٔجٔات االستناع  مْاقف لكٔاس اختبار -4

الستراتيجيات طبلب المرحمة المتوسطة مدى توظيؼ : ىو قياس اهلدف مً االختبار 
 وراء المعرفية ، و الوجدانية(. )المعرفية ، ومااالستماع 
الطالب ؛ كأف يشارؾ استماع فعمية مواقؼ  ( 3) يتضمف االختبار  ّصف االختبار: 

حواًر يعبر عف موقؼ معيف، أو يستمع لممخص درس أو محتوى  باالستماع والتفاعؿ في
 معيف.

مف خبلؿ المشاركة  مشكمة تتطمب حبلً عبر عف ت أسئمة موقؼ مف المواقؼ يتبع كؿو  
تـ تقديميا مف خبلؿ الميمة  إجابة ىذه األسئمة ، ومواصفات في الموقؼ االستماعي

أنواع ثبلثة وفؽ  المواقؼ االستماعية صياغة  ت، وقد تماستماعي  كؿ موقؼمع المطموبة 
 وىى:   لممواقؼ
لقياس توظيؼ  االستراتيجيات مواقؼ ذات معطيات واضحة ، و مياـ غير واضحة )  -

 المعرفية(.
مواقؼ ذات معطيات غير واضحة أو غير مكتممة ومياـ واضحة )لقياس توظيؼ  -

 وراء المعرفية (. االستراتيجيات ما
مكتممة ، ومياـ غير واضحة أيضا مواقؼ ذات معطيات غير واضحة أو غير  -

 لقياس توظيؼ االستراتيجيات الوجدانية()
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 ذلتْٚ االستناع أىْاع
: وىو الػذي ُيػستمع إلػى نػصوصو داخػؿ الػصؼ الدراسػي، وعػادة تكػوف  االستناع املهجف

نػػصوصو مػػصنوعة وغيػػر طويمػػة، ويػػتـ الػػتحكـ فػػي المفػػردات والتراكيػػب التػػي يػػتـ تضمينيا 
المغػة، واليدؼ مف في النص المسموع؛ ألف نصوصو تكوف جزءا مف برنامج معيف لتعميـ 

االستماع إلى ىذه النوعية مف النصوص تػدريب الدارسػيف عمػى االسػتماع إلى بعض عناصر 
 .المغة تحت إشراؼ المعمـ

وىػػو الػػذي ييػػدؼ إلػػى االسػػتماع لنػػصوص بيػػا مفػػردات وتراكيػػب  :اســتناع مْســع
ػتماع إلييػا داخػؿ الػصؼ، وال يمػـز عمػى ومواقؼ جديدة لـ يألفيا الدارس، وال يػشترط االس

نمػا ُيكتفى بفيـ  الدارسػيف فيػـ جميػع المفػردات والتراكيػب الػواردة فػي ىػذه النػصوص، وا 
المعنى العاـ لمنص، وغالبا ما تكػوف ىػذه النوعيػة مػف النػصوص األصػمية غير مصنوعة، أو 

 .(657-656ص ص،  2066الفوزاف، (األصمية المعدلة
وىػو  اسػتماع مباشػر: ف طرفي عممية االستماع ،: وفًقا لممواجية بي استناع تفاعلٕ

غيػر  مباشرة ، واستماعػتماع وجيػا لوجػو وبػصورة الػذي يتواجػد فيػو طرفػا عمميػة االس
التمفاز، والياتؼ،  :وىػو االسػتماع الػذي يكػوف عبػر وسػائؿ االتػصاؿ الحديثػة، مثػؿ مباشػر:

االستماع التقويمي: وىو االستماع بغرض إصدار أحكاـ عمى المادة ، و واإلذاعة...إلخ
 المسموعة
التعميمية المقدمة  الدروسمف محتوى  متحرراً  االستماعوقد تـ إعداد اختبار مواقؼ  

 في استجابات الطبلب . مؤثراً  كوف التذكر عامبلً حتى ال يالبرنامج،  في
لطبلب الصؼ الثالث مواقؼ البناء اختبار  فيالخطوات اآلتية  الباحثاتبع بناء االختبار: 

 المتوسط.
ذلؾ عمى  فييقيسيا االختبار: وقد تـ االعتماد  التياالستماع  استراتيجياتتحديد اختيار و  -

 .البرنامج المقترح دروس  اإلطار النظري لمدراسة و أيضا عمى
يقيسيا اختبار  التياالستماع وأنواع المشكبلت  استراتيجياتويمكف التعرؼ عمى  
 :التاليمف خبلؿ جدوؿ المواصفات المواقؼ 
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 (5جذول )

 نمُاط ذىظُف اعرشاذُجُاخ االعرًاعَثٍُ جذول يىاصفاخ اخرثاس يىالف  

 و

 

 يىالف

 

 أَىاع يشكالخ

 االعرًاع

انًرضًُح فٍ 

 انًىالف

يؼطُاخ 

واضحح، 

ويهاو غُش 

 يحذدج

 يؼطُاخ

غُش 

واضحح، 

ويهاو 

 يحذدج

يؼطُاخ 

غُش 

واضحح، 

ويهاو 

غُش 

 يحذدج

 

 

 يجًىع انثُىد

 االخرثاسَح

 االعرًاع 

 

 اعرشاذُجُاخ

  االعرًاع

 

 يؼشفُح

يا وساء 

 يؼشفُح

 

 وجذاَُح

 انًىلف االعرًاػٍ األول:  1

 )االعرًاع انًىعغ (

   3 

 : انًىلف االعرًاػٍ انثاٍَ 2

 (االعرُؼاتٍ)االعرًاع 

   4 

 : انثانسانًىلف االعرًاػٍ  3

انرفاػهٍ غُش )االعرًاع 

 (انًثاشش

-   3 

 : انشاتغانًىلف االعرًاػٍ  4

 (االعرًاع انرفاػهٍ انًثاشش)

   3 

انًىلف االعرًاػٍ  5

 :انخايظ

 (االعرًاع انُالذ)

 -  2 

 15 6 5 4 انًجًىع

، يخضع االستماعيةعمى أنواع المشكبلت والمياـ  االستراتيجياتأف توزيع  ويبلحظ 
 مف خبللو. االستراتيجيةقاس فقط العتبار الشكؿ الذى يمكف أف ت

 :االستناعٔ٘صٔاغ٘ املْاقف ّاملَاو 

 روعيضوء جدوؿ المواصفات السابؽ، وقد  في االستماعيةصيغت المواقؼ والمياـ  
 فييا:
مواقؼ  فيتقدـ المواقؼ ضمف سياقات لغوية كاممة المعنى؛ بمعنى أف يوضع الطالب  أف -

 .االستماع إلى محتوى معيفومشكبلت تتطمب منو حبًل مف خبلؿ 
جدوؿ  فيوفؽ أنواع المشكبلت والمياـ المشار إلييا  االستماعيةأف تتنوع المواقؼ  -

 المواصفات.
 االستماع. استراتيجياتوف التقيد بترتيب د عشوائيأف يتـ توزيع المواقؼ بشكؿ  -
 االستماع. مف استراتيجياتأو أكثر مف نوع استراتيجية أكثر مف  توظيؼ الموقؼ يتطمبقد  -
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 مفتاح تصخٔح االختبار:

عف طريؽ إعداد معيار  االستماعمواقؼ  فيتـ إعداد مفتاح تصحيح اختبار األداء  
تقويـ األداء، ويعتمد عمى إعداد بطاقة تقدير األداءات لكؿ موقؼ مف مواقؼ االختبار مف 

ارتباط األداءات بوصؼ استراتيجيات  كؿ موقؼ، وتحديد فيخبلؿ وصؼ أداء الطالب 
لكؿ الدرجة المقابمة وصؼ مستويات  األداء و  االستماع التي بني االختبار لقياسيا، وكذلؾ 

 -جيد  -)متميز  ىيمستوى، وقد تـ تقسيـ مستويات األداء إلى أربع مستويات رئيسة 
كما تـ مناسبة لكؿ موقؼ حسب نوع المشكمة، غير مرضى(، وتـ توزيع الدرجة ال -مقبوؿ 

 :التاليالجدوؿ  فيتوزيع الدرجة لكؿ موقؼ عمى المستويات األربعة كما 
 (6جذول )

 اعرشاذُجُاخ االعرًاع اخرثاس ذىظُفػهً  االعرًاعيشكالخ دسجاخ ويغرىَاخ انرمذَش ألَىاع 

 انًغرىَاخ

 

 َىع انًشكهح

يجًىع  غُش انًشضً انًمثىل انجُذ انًرًُض

 انذسجاخ

يؼطُاخ واضحح، ويهاو 

 غُش يحذدج

7 - 8 

 دسجاخ

5 - 6 

 دسجاخ

4 

 دسجاخ 

 4ألم يٍ 

 دسجاخ

8 

غُش واضحح،  يؼطُاخ

 ويهاو يحذدج

9 - 11 

 دسجاخ

7 - 8 

 دسجاخ

5 - 6 

 دسجاخ

 5ألم يٍ 

 دسجاخ

11 

يؼطُاخ غُش واضحح، 

 ويهاو غُش يحذدج

11 - 12 

 دسجح

8 - 9 

 دسجاخ

6 - 7 

 دسجاخ

 6ألم يٍ 

 دسجاخ

12 

 :تْظٔف اسرتاتٔجٔات االستناعالتجزب٘ االستطالعٔ٘ الختبار 

عمى العينة  المختمفةمواقؼ ال في استراتيجيات االستماع توظيؼتـ تطبيؽ اختبار  
، بغرض حساب زمف االختبار، وحساب لمدراسة والبالغ عددىا خمسة عشر طالبااالستطبلعية 
 صدقو وثباتو.

 :الستناعمْاقف ا يفسمً اختبار األداٛ 

تـ حساب زمف اختبار األداء عف طريؽ حساب متوسط الزمف الذى استغرقو الطبلب   
 دقيقة(. 20اإلجابة عف االختبار، وقد بمغ متوسط الزمف البلـز ألداء المواقؼ ) في

 ثبات االختبار:

نظرًا لصعوبة تطبيؽ االختبار عمى نفس المجموعة تحت نفس الظروؼ، فقد استخدـ  
(، نظرًا لما Kuder & Richardsonالباحث طريقة تحميؿ التبايف "لكودر وريتشارسف" )
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( مما 0.55تتميز بو ىذه الطريقة مف سيولة استخداميا، وقد بمغ معامؿ الثبات لبلختبار )
 يشير إلى أف االختبار ذو معامؿ ثبات مرتفع.

 صدم االختبار:

ويقصد بو صبلحية االختبار لقياس ما وضع لقياسو  الظاىريوتـ استخداـ الصدؽ  
يفية صياغة المواقؼ ومدى وضوحيا، مف حيث المظير العاـ لبلختبار ونوع المفردات، وك

وقد تـ ما يتمتع بو االختبار مف موضوعية، ودقتيا، ومقدار  االستماعيةومدى وضوح المياـ 
صورتو المبدئية عمى السادة المحكميف وذلؾ بيدؼ التأكد مف مناسبة  فيعرض االختبار 

وباإلضافة إلى و، مواقؼ االستماع  لقياس ما وضعت لقياس االختبار لميدؼ منو، ومناسبة
لمعامؿ الثبات،  التربيعيلبلختبار الذى يقدر بالجذر  الذاتيصدؽ المحكميف تـ حساب الصدؽ 

 ( وىو أكبر مف معامؿ الثبات مما يدؿ عمى صدؽ االختبار.0.63وقد بمغ )
 الدراسة. مجموعةوبذلؾ يكوف االختبار جاىزا لمتطبيؽ عمى 

 ّفل مدخل العنلٔاتالربىامج املكرتح لتعلٔه االستناع  -

تـ  اتباع الخطوات التالية عند بناء البرنامج المقترح : صياغة فمسفة البرنامج 
وفيما يمي تفصيؿ تمؾ  ئو وضبطو ،المقترح، ثـ تحديد الخطوات اإلجرائية المتبعة لبنا

 الخطوات:
 :صياغة فمسفة البرنامج 
الواسع لبلستماع بوصفو عممية ينطمؽ البرنامج المقترح مف الفيـ الشامؿ و المفيـو  

انب و ذات مكونات متعددة الجوانب ؛ تشمؿ الجوانب المعرفية والجوانب الوجدانية والج
نما أنو ليس فقط السموكية، و  عممية تفاعمية تؤثر وتتأثر بالمتحدث  ىوعممية تمٍؽ خطية ، وا 

انية لتحقيؽ أيضا ، وتتضمف توظيؼ استراتيجيات متنوعة معرفية و وراء معرفية و وجد
كفاية االستماع و استراتيجياتو التي ييدؼ ترتبط ىذه المكونات بأبعاد أىداؼ االستماع ، و 

 البرنامج إلى تنميتيا وتوظيؼ المستمع ليا بفاعمية.
عادة   واعتمد الباحث في إعداد البرنامج المقترح عمى محتوى كتاب لغتي الخالدة وا 

لبلستماع و الجوانب الوجدانية و السموكية ، كـ  صياغة األىداؼ لتتضمف المفيـو األوسع
قاـ بتضميف البرنامج باإلضافة إلى االستماع الخطي في سياؽ التمقي بعض الحوارات التي 

ىذه تتضمف تفاعؿ الطبلب مع بعضيـ البعض ، وتـ إضافة تدريبات و أنشطة تناسب 
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توظيؼ استراتيجيات  باراختو تـ استخداـ مقياس كفاية االستماع و  ، األىداؼ و تحققيا
ليذا البرنامج في اليدؼ األساسي  تمثؿياالستماع كأداتيف لتقييـ فاعمية البرنامج المقترح. و 

كفايتو وتوظيؼ  الطبلب ألبعاد  بيدؼ تحقيؽ تعميـ االستماع وفؽ مفيومو الشامؿ
كساب ويقوـ البرنامج الحالي عمى فكرة التدرج في مستوى إ المتنوعة ،  استراتيجياتو 

عمى التدرج في مستويات النصوص و الدروس المقدمة ، و  ىدفوالميارة، ويعتمد في تحقيؽ 
كذلؾ التنويع في استخداـ النصوص المسموعة، ويستيدؼ ىذا التنويع مقابمة حاجات الطبلب 
المتنوعة، والتغمب عمى الفروؽ الفردية بينيـ، كما أفَّ ىذا التنويع يمبى تنوع جوانب كفاية 

 .ستماع واستراتيجياتواال
 اخلطْات اإلجزأٜ٘ لبياٛ الربىامج املكرتح:

ىناؾ عدة خطوات إجرائية اتبعت لتصميـ وبناء البرنامج المقترح؛ تمثمت في : تحديد  
أسس بناء البرنامج، وتحديد أىدافو ،وبناء و تنظيـ محتواه، وفيما يمي تفصيؿ ليذه 

 الخطوات:
 أسس بياٛ الربىامج املكرتح: حتدٓد

 ىي : روعي في بناء البرنامج المقترح مجموعة مف األسس 
صورة نتائج سموكية لمتعمـ توضح أنواع التعمـ واألداء المذيف  فيتحديد األىداؼ التعميمية  -

 الطالب  مايجب أف يحققي
 .النواتجأداء تمؾ  فيتقدير السموؾ األولى لمطبلب  -
عمى  ـمما يشجعيلبرنامج و الدروس التعميمية قبؿ دراسة ا الطبلب باألىداؼ تعريؼ -

 االجتياد مف أجؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼ.
 العمؿ عمى أف يقـو الطالب بممارسة اإلجراء االستماعي الذى تدرب عميو.  -
 .تمييدي وبنائي وختامييتـ تقويـ الخبرات التعميمية بشكؿ  -
 حتدٓد أٍداف الربىامج: -ب

اليدؼ األساسي لمبرنامج ىو تعميـ االستماع بمفيومو الشامؿ وفؽ مدخؿ العمميات و تنمية 
، ولمراجعة األىداؼ اإلجرائية لمبرنامج  لدى طبلب المرحمة المتوسطةتوظيؼ استراتيجياتو 

 (.  3يمكف االطبلع عمى ممحؽ )
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 بياٛ ّ تيظٔه ذلتْٚ الربىامج: -ج
وفؽ عدة مبادئ تتفؽ وطبيعة تنمية إجراءات  الحاليتـ تنظيـ محتوى البرنامج  
 قد تقتضى تحقؽ المبادئ اآلتية: التي االستماععممية 

 -حسبما اقترحت الدراسة الحالية  -إلى ثبلث مراحؿ  االستماعتجزئة عممية   
 ودراسة كؿ مرحمة عمى حده مع ربطيا بغيرىا مف المراحؿ.

لمفيوـ الشامؿ لبلستماع ومكوناتو المعرفية ا * البدء بإعطاء فكرة عامة وشاممة حوؿ
 ومراحميا. أىمية عممية االستماع ومكوناتيا والوجداني

التي تتضمنيا  مراحؿ عممية أداء اإلجراءات  فيإكساب مستويات الخبرة  في* التدرج 
باإلجراء، ثـ مستوى الخبرة  يوالوع النظريإلى ثبلثة مستويات: تبدأ بالمستوى االستماع 

 زأة، ثـ مستوى الخبرة المتكاممة.المج
حوؿ مضموف  نظري معرفي ؛ وذلؾ عف طريؽ تقديـ محتوى االستماعجراءات * دراسة إ

 اإلجراء وما قد يتضمنو مف أداءات فرعية، وتقديـ إرشادات لخطوات التنفيذ.
خمسة دروس كما ىو مبيف في وقد تـ تنظيـ محتوى البرنامج المقترح ليشمؿ  

 ( 5الجدوؿ رقـ )
 (7جذول )

 َثٍُ ذىصُف يحرىي انثشَايج انًمرشح

 اإلضافٍ انرذسَثٍ انًحرىي  يحرىي كراب نغرٍ انخانذج انذسوط و

1 
 انذسط األول

 

 دػىج اإلعالو إنً انؼًم

 )انذسط و انرذسَثاخ(

حىاس يغجم ) أٍَ ذمضٍ -

 انؼطهح ( 

ٍَ لضُد حىاس ذفاػهٍ ) أ-

 انؼطهح انًاضُح(

2 
 انذسط انثاٍَ

 

 انشُخ أحًذ انجاعش

 )انذسط و انرذسَثاخ(

 

 حىاس يغجم ) آداب انؼُذٍَ(

حىاس ذفاػهٍ ) كُف ذحرفم 

 تانؼُذ(

3 
 انذسط انثانس

 

 انؼانى اإلنكرشوٍَ

 )انذسط و انرذسَثاخ(

 ح تؼُىاٌيغجهيحاضشج 

 )يكرثرٍ انخاصح(

4 
 انذسط انشاتغ

 

 عًىو لاذهح

 )انذسط و انرذسَثاخ(

 يغجم) أيشاض انغًُح(  حىاس

حىاس ذفاػهٍ ) يىاصفاخ 

 انىجثاخ انصحُح(

 
 انذسط انخايظ

 

 انرخصصاخ انًهُُح و انرمُُح 

 )انذسط و انرذسَثاخ(

يحاضشج يغجهح تؼُىاٌ 

 )هىاَاخ َافؼح(
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 تكوف كؿ  درس مف الدروس السابقة مف :
 المشار إلييا في الجدوؿ السابؽ.  الموضوعاتتضمف ت ةاستماعي مواد -
 المتضمنة .   ممارسة إجراءات عممية االستماعالستخراج و  تفاعمية تدريبات -
 .أبعاد كفاية االستماع لغوية لمتدرب عمى تدريبات -
 تدريبات لغوية لمتدرب عمى استراتيجيات االستماع -

 أسالٔب تكْٓه الربىامج:

كفاية االستماع و توظيؼ استراتيجيات مف تـ قياس فاعمية البرنامج عمى مستوى   
ليذا الغرض، وسوؼ يستخدـ البرنامج األنواع اآلتية مف  واالختبارات المعدة مقاييس الخبلؿ 
 التقويـ:

 تقويـ قبمي: لتحديد مستوى أداء الدارسيف قبؿ دراسة البرنامج. -6
 امج.المغوية المتضمنة في البرن األنشطةتقويـ تكويني: يتـ عف طريؽ  -2
تقويـ ختامي: لتحديد مدى التقدـ الذي طرأ عمى أداء الدارسيف بعد دراسة البرنامج  -5

 الذي تـ قبؿ دراسة البرنامج. القبميومقارنة ىذه النتائج بنتائج القياس 
 حتهٔه الربىامج

أُتيحت فرصة لمباحث لتحكيـ برنامجو مف خبلؿ إعداد استطبلع رأي حوؿ البرنامج 
عمى عدد مف أعضاء ىيئة التدريس في قسـ المناىج و طرؽ التدريس  المقترح و عرضو

وأيضا بعض معممي المغة العربية المسجميف لدرجة  بكمية التربية واآلداب بجامعة تبوؾ،
قد تمت اإلفادة مف بعض مقترحاتيـ، و بذلؾ أصبح و  الماجستير في كمية التربية و اآلداب ،

تكوف قد تمت اإلجابة عف التساؤؿ الرابع مف تساؤالت  و بذلؾالبرنامج جاىزا لمتطبيؽ. 
 البحث.
 ّاستدالص ّتفسري اليتاٜج: الدراس٘جتزب٘ 

  الدراس٘جتزب٘  -

لتعميـ  إلى تطبيؽ البرنامج المقترح ةالحالي الدراسةتحديد اليدؼ مف التجربة: تيدؼ تجربة  -
وقياس فاعميتو في  ،لدراسة لمتحقؽ مف صحة فروض ا االستماع وفؽ مدخؿ العمميات ؛

 الصؼ الثالث المتوسط.وتوظيؼ استراتيجياتو لدى طبلب كفاية االستماع تنمية 
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ستخدـ نموذج التصميـ ت  ةالحالي الدراسة: حيث إف  تحديد الخطوات اإلجرائية لمتجربة -
التجريبي ذا البعد الواحد لممجموعة المستقمة أو غير المرتبطة التي تخضع لمقياس )القبمي/ 

 تتطمب المرور بالخطوات اإلجرائية الموضحة بالجدوؿ التالي: .،فإف تجربة الدراسةالبعدي(
 ( َثٍُ 8جذول )

 افٍ ضىء يرغُشاذه نهذساعح انخطىاخ اإلجشائُح نهرصًُى انرجشَثٍ

 انًؼانجح اإلحصائُح انرطثُك انثؼذٌ ذُفُز انثشَايج انرطثُك انمثهٍ

ذطثُك يمُاط كفاَح االعرًاع 

اخرثاس ذىظُف + 

 اعرشاذُجُاخ االعرًاع

ذذسَظ جًُغ 

دسوط انثشَايج 

 انًمرشح

ذطثُك يمُاط كفاَح 

االعرًاع + اخرثاس 

ذىظُف اعرشاذُجُاخ 

 االعرًاع

ذحهُم انثُاَاخ 

ويؼانجرها إحصائُا  

نحغاب لًُح "خ" 

 ولُاط انفاػهُح.

 ّصف دلنْع٘ الدراس٘

عف طريؽ تخصيص أحد فصوؿ الصؼ لغرض الدراسة الحالية تـ تحديد مجموعة الدراسة 
عبيدة عامر ي أبطبلب الصؼ الثالث المتوسط بمدرسة مف / ب( بمدرسة 5الثالث المتوسط )

العاـ  الفصؿ الدراسي الثاني مف  ، وذلؾ خبلؿبف الجراج بحي السميمانية بمدينة تبوؾ
، عمما ( 52) مجموعة الدراسة لمطبلب(، وكاف العدد اإلجمالي ىػ6220-6257) الدراسي

 بأف طبلب ىذا الفصؿ لـ يشاركوا في التجربة االستطبلعية لضبط أدوات الدراسة.
 إجزاٛات التجزب٘  

 تطبٔل أداتٕ الكٔاس قبلًٔا:

 -طبلب الصؼ الثالث المتوسطتـ إجراء التقويـ القبمي ألداء مجموعة الدراسة مف  
و ذلؾ بتطبيؽ أداتي القياس المستخدمتيف في الدارسة الحالية  -تطبيؽ البرنامج المقترحقبؿ 

وتصحيحيما حسب المعايير التي تـ تحديدىا عند إعداد ىاتيف األداتيف، وفيما يمي صورة 
 عامة لممتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد مجموعة الدراسة في التقويـ القبمي:
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 َثٍُ( 9جذول )

 َرائج انرمىَى انمثهٍ ألداء يجًىػح انذساعح 

َىع 

 انمُاط

انُهاَح  األداج انًغرخذيح فٍ انمُاط

 انؼظًً

انًرىعط 

 انحغاتٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

َغثح 

 انرًكٍ

عح
سا
نذ
 ا
ػح
ى
جً
 ي
ء
دا
أل
 ٍ
ثه
نم
 ا
ط
ُا
نم
ا

 

ع
ًا
عر
ال
 ا
َح
فا
 ك
ط
ُا
يم

 

 

اخرثاس انجىاَة 

 انًؼشفُح

42 14.22 3.33 33.85% 

 اعرثاَح ذمذَش

 انجىاَة انىجذاَُح

42 11.43 2.42 24.83% 

تطالح يالحظح 

 انجىاَة انغهىكُح

41 8.35 1.91 21.87% 

 124 انًجًىع انكهٍ 

 

33.11 6.13 26.61% 

ف 
ظُ
ى
 ذ
اس
رث
خ
ا

ع
ًا
عر
ال
 ا
خ
ُا
ج
ذُ
شا
عر
ا

 

االعرشاذُجُاخ 

 انًؼشفُح

8 3.16 1.19 38.25% 

االعرشاذُجُاخ يا 

 انًؼشفُحوساء 

11 2.93 2.13 29.31% 

االعرشاذُجُاخ 

 انىجذاَُح

12 5.48 1.54 45.66% 

 31 انًجًىع انكهٍ

 

11.47 4.38 38.23% 

 طبلب الصؼ الثالث المتوسطوتشير نتائج التقويـ القبمي ألفراد مجموعة الدراسة مف  
بمغ ، فقد االستماعكفاية االستماع عمى مقياس كفاية إلى انخفاض واضح في مستوى 
كما بمغ متوسط  (،%24.46 ) بنسبة تمكف (،55.00 ) متوسط درجات مجموعة الدراسة

(، بنسبة تمكف 66.25) استخداـ استراتيجيات االستماعدرجات مجموعة الدراسة عمى اختبار 
متوسط درجات مجموعة الدراسة في الجوانب المعرفية  %(؛  وتفصيبل فقد بمغ56.25)

مف متوسطي درجات المجموعة في  نسبياً  ( وىو بذلؾ أعمى62.22لمقياس كفاية االستماع )
( عمى الترتيب، و قد 6.53( و )60.25الجوانب الوجدانية و السموكية ، والمذيف  بمغا )

وكما تشير الدراسات  -سئمة ، ألنو يرجع ذلؾ إلى  اعتياد الطبلب عمى ىذه النوعية مف اال
االسئمة التحصيمية ىي المستخدمة في تقويـ االستماع ؛ مثؿ دراسة  –السابقة 

(، ومف ناحية أخرى تظؿ نسبة التمكف 2067حمدمو  ، ودراسة )الخياط، (2065العنزي،)
والتي بمغت ضعيفة في جميع جوانب كفاية االستماع : المعرفية ، والوجدانية ، والسموكية ؛ 

%( عمى الترتيب. وىي مستويات ضعيفة 20.65%( ، و )22.65%( ، و)55.63)
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بصفة  ومتوقعة ، و تتفؽ مع نتائج الدراسات السابقة التي تشبير إلى ضعؼ ميارة االستماع
( ، ودراسة 2065البكر، )ودراسة (، 2066، السويفيلدى الطبلب؛ مثؿ دراسة ) عامة

 (.2067 ،عمراف، وآخروف)
لتوظيؼ استراتيجيات االستماع، فقد بمغ متوسط درجات مجموعة الدراسة أما بالنسبة 

%( ، وىي نسبة 23.44بنسبة تمكف قدرىا ) (3.26االستراتيجيات الوجدانية )توظيؼ  في
تمكف  أعمى مف نسب تمكف مجموعة الدراسة في توظيؼ  االستراتيجيات المعرفية و ما وراء 

، و قد يرجع ذلؾ إلى  ( عمى الترتيب%27.50( و )%56.23تا )المعرفية، والمتيف  بمغ
طبيعة المواقؼ التي تضمنيا اختبار توظيؼ استراتيجيات االستماع ، مف حيث تحررىا مف 
المحتوى ، واعتمادىا عمى المواقؼ التفاعمية المباشرة . وعمى الرغـ مف ذلؾ التمايز في 

، يبقى مستوى الطبلب مجموعة الدراسة ضعيفا  نسب التمكف مف أنواع استراتيجيات االستماع
 , ) المطيريكما يظيره القياس القبمي ، و ىو ما يتفؽ مع الدراسات السابقة مثؿ : دراسة 

)الياشمي، و ، ودراسة   (2065)محمود، (، ودراسة  2063)عيسى، ، ودراسة .(2067
  .(2006ىزاع

 تطبٔل الربىامج املكرتح:

بالبدء في تنفيذ البرنامج المقترح  المتعاوف مع معمـ الصؼبالتعاوف قاـ الباحث   
باالتفاؽ مع المعمـ و بما يتفؽ مع عمى مجموعة الدراسة، وفقًا لجدوؿ زمني تـ إعداده 

، ، وبصفة عامة فقد تـ تقسيـ محتوى وفعاليات توزيع حصص المغة العربية بالجدوؿ الدراسي
حصة الثبلثاء مف كؿ أسبوع  و ذلؾ في  األحد و البرنامج إلى لقاءيف  أسبوعيا، في يومي

يوـ  ـ ، و حتى5/2/2067 ىػ الموافؽ26/3/6257 يوـ األحد  ، بداية مف المغة العربية
ـ. و قد حرص عمى إجراء المراجعات و 2067/ 24/5ىػ الموافؽ 67/5/6257 الثبلثاء 

 لمستمرة خبلؿ مدة تنفيذ البرنامج.التدريبات الدورية ا
 لألداٛ: البعدٖالتكْٓه 

طبلب الصؼ الثالث المتوسط بعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج المقترح، تـ تقويـ  
مقياس )مجموعة الدراسة( بعديًا، وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى المستويات البعدية ألدائيـ عمى 

 وفيما يمي صورة لممتوسطات، كفاية االستماع، و اختبار استخداـ استراتيجيات االستماع 
  :التقويـ البعدي واالنحرافات المعيارية لدرجات مجموعة الدراسة في
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 ( َث11ٍُجذول )

 َرائج انرمىَى انثؼذٌ ألداء يجًىػح انذساعح 

َىع 

 انمُاط

 

 األداج انًغرخذيح فٍ انمُاط

انُهاَح 

 انؼظًً

انًرىعط 

 انحغاتٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

 َغثح انرًكٍ

ح 
ػ
ى
جً
 ي
ء
دا
أل
 ٌ
ؼذ
نث
 ا
ط
ُا
نم
ا

عح
سا
نذ
ا

 

ع
ًا
عر
ال
 ا
َح
فا
 ك
ط
ُا
يم

 

 

اخرثاس انجىاَة 

 انًؼشفُح

42 23.13 2.89 54.83% 

 اعرثاَح ذمذَش

 انجىاَة انىجذاَُح

42 19.37 3.15 46.11% 

تطالح يالحظح 

 انجىاَة انغهىكُح

41 19.28 2.12 48.21% 

 124 انًجًىع انكهٍ 

 

61.68 7.25 49.74% 

ف 
ظُ
ى
 ذ
اس
رث
خ
ا

خ 
ُا
ج
ذُ
شا
عر
ا

ع
ًا
عر
ال
ا

 

االعرشاذُجُاخ 

 انًؼشفُح

8 5.44 1.11 68.11% 

االعرشاذُجُاخ يا 

 وساء انًؼشفُح

11 6.85 1.98 68.51% 

االعرشاذُجُاخ 

 انىجذاَُح

12 8.46 1.16 71.51% 

 31 انًجًىع انكهٍ

 

21.75 2.39 69.16% 

البحث مف طبلب الصؼ الثالث المتوسط ألفراد مجموعة  البعديوتشير نتائج التقويـ  
  استخداـ استراتيجيات االستماع، و ميارات  كفاية االستماعإلى تحسف واضح في مستوى 

( 46.46)  مقياس كفاية االستماعلدييـ، فقد بمغ المتوسط الحسابي لدرجات الدارسيف عمى 
سيف عمى اختبار %(، في حيف بمغ المتوسط الحسابي لدرجات الدار 27.52، بنسبة تمكف )

(، وىى متوسطات %47.64(، بنسبة تمكف ) 20.53) استخداـ استراتيجيات االستماع
كفاية ونسب تمكف مرتفعة تشير إلى أثر ممحوظ  وواضح لمبرنامج المقترح في تنمية مستوى 

، الدراسة مف طبلب الصؼ الثالث المتوسطمجموعة لدى  استراتيجياتو توظيؼ االستماع و 
بعد تمقي وبصفة عامة تشير ىذه النتائج إلى حدوث تحسف في أداء مجموعة الدراسة 

تبار توظيؼ استراتيجيات االستماع، البرنامج التدريبي عمى مقياس كفاية االستماع و اخ
وبصفة عامة فإف ىذه النتائج تدلؿ عمى أثر التدريب عمى تحسف كفاية االستماع بجوانبيا 

ر اإليجابي لمتدريب عمى توظيؼ استراتيجيات االستماع ، وىي نتيجة المختمفة ، وأيضا األث
التي بينت األثر اإليجابي لمتدريب عمى المتغيرات إجمالية تتفؽ مع الدراسات السابقة 
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ودراسة   (2065)محمود، ، ودراسة  ( 2002) أبو غزلة، وآخروف ،  السابقة؛ مثؿ دراسة
Gilakjani, & Ahmadi, 2011) ) ، ودراسةBodie, et al.,2011)) . 

 استدالص ّ تفسري اليتاٜج :

 بعد االنتياء مف إجراءات التجربة وتقويـ أفراد مجموعة الدراسة تقويمًا قبميًا وبعديًا، 
ورصد الدرجات التي حصموا عمييا، تمت معالجة ىذه الدرجات إحصائيًا لتحديد التغير الحادث 

وفيما يمي معالجة النتائج إحصائيًا عمى ضوء  فروض ،  في األداء بعد تطبيؽ البرنامج
 البحث:

 استدالص ّتفسري ىتٔج٘ الفزض األّل، الذٖ ىصُ: 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب مجموعة الدراسة في  
والختبار  ( ،0.06القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس كفاية االستماع عند مستوى داللو )

ي درجات ىذا الفرض استخدـ الباحث معادلة )ت( لدراسة الفروؽ بيف متوسطصحة 
 .التقويميف القبمي والبعدي

( َث11ٍُجذول )  

انفشوق ولًُح )خ( ودالنرها اإلحصائُح  اخويرىعط انًرىعطاخ واالَحشافاخ انًؼُاسَُح 

 نًمُاط كفاَح االعرًاعنهًكىَاخ انفشػُح و انًجًىع انكهٍ 

                         

 انثُاَاخ

يرىعط  تؼذٌ لثهٍ

 انفشوق

لًُح )خ( 

 انًحغىتح

 

 انًرغُش

 انًماط 

االَحشاف  انًرىعط

 انًؼُاسٌ

االَحشاف  انًرىعط

 انًؼُاسٌ
تٍُ 

 انرطثُمٍُ

نهًكىَاخ 

انفشػُح 

 نهًمُاط
ع
ًا
عر
ال
 ا
َح
فا
ك

 

انجىاَة 

 انًؼشفُح

14.22 3.33 23.13 2.89 8.81 28.88 

انجىاَة 

 انىجذاَُح

11.43 2.42 19.37 3.15 8.94 12.84 

انجىاَة 

 انغهىكُح

8.35 1.91 19.28 2.12 11.93 28.63 

 29.33 28.68 7.25 61.68 6.13 33.11 انًجًىع 

 29.33لًُح )خ( انًحغىتح نًمُاط ككم= 

 1.111انذالنح اإلحصائُح: دانح ػُذ يغرىي 

 يمي:يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما  
 البعديفي التقويـ  طبلب الصؼ الثالث المتوسطأف متوسط أداء أفراد مجموعة الدراسة مف 

، وكاف المقياس نفسومرتفع عف أدائيـ في التقويـ القبمي عمى  مقياس كفاية االستماععمى 
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، مما يشير البعدي( لصالح التقويـ 26.46متوسط الفروؽ كبيرًا نسبيًا؛ فقد بمغ ) 
، و تفصيبل فقد المقياسح في مستوى أداء أفراد مجموعة الدراسة عمى ىذا إلى تحسف واض

( 60.75احتمت الجوانب السموكية المركز األوؿ بيف مكونات كفاية االستماع بمتوسط فروؽ )
( ، ثـ الجوانب المعرفية بمتوسط فروؽ 6.72، تمتيا الجوانب الوجدانية بمتوسط فروؽ )

(6.66. ) 
جراءات إل البرنامج الحالية ىذه المستويات مف التحسف إلى توظيؼوترجع الدراسة  

التدريب المنظـ عمى إجراءات عممية االستماع والتي شممت الجوانب الوجدانية والسموكية و 
لـ تقتتصر عمى الجوانب المعرفية ، كما تفسر الدراسة تفوؽ الجوانب السموكية عمى غيرىا 

سط الفروؽ الدالة عمى التحسف ؛ نظرا لتضميف البرنامج مف جوانب الكفاية المغوية في متو 
المقترح تدريبات تفاعمية و نصوص حوارية مارسيا الطبلب في مواقؼ تفاعمية و ليس 

 مواقؼ خطية مف طرؼ واحد.
لصالح التطبيؽ  البعديوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التقويـ القبمي والتقويـ  
(، كانت 27.55مة )ت(، فبينما بمغت )ت( المحسوبة )، ويتضح ذلؾ مف حساب قيالبعدي

( وىذا يدؿ عمى فاعمية البرنامج المقترح في 0.06( عند مستوى داللة )2.5)ت( الجدولية )
وبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض )مجموعة الدراسة(،  مستوى كفاية االستماع لدى الطبلبتنمية 
(، و)عيسى، 2067 , المطيري: )دراسة كؿ مف نتائج  وتتفؽ ىذه النتيجة معاألوؿ، 
 .( 2066،  الشوبكي)و (، 2063

 استدالص ّ تفسري ىتٔج٘ الفزض الجاىٕ، الذٖ ىصُ:

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب مجموعة الدراسة في  
القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس استخداـ استراتيجيات االستماع عند مستوى داللو 

والختبار صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث معادلة )ت( لدراسة الفروؽ بيف  (،0.06)
 .والبعديمتوسطي درجات التقويميف القبمي 
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 ( َث12ٍُجذول )

َح ويرىعطاخ انفشوق ولًُح )خ( ودالنرها اإلحصائُح انًرىعطاخ واالَحشافاخ انًؼُاس 

 االعرًاع اخالخرثاس ذىظُف اعرشاذُجُنهًكىَاخ انفشػُح و انًجًىع انكهٍ 

                         

 انثُاَاخ

يرىعط  تؼذٌ لثهٍ

 انفشوق

لًُح )خ( 

 انًحغىتح

 

 انًرغُش

 انًماط 

االَحشاف  انًرىعط

 انًؼُاسٌ

االَحشاف  انًرىعط

 انًؼُاسٌ
تٍُ 

 انرطثُمٍُ

نهًكىَاخ 

انفشػُح 

 نالخرثاس

ع
ًا
عر
ال
 ا
خ
ُا
ج
ذُ
شا
عر
 ا
ف
ظُ
ى
ذ

 

االعرشاذُجُاخ 

 انًؼشفُح

3.16 1.19 5.44 1.11 2.

38 

9.1

12. 

 االعرشاذُجُاخ يا

 وساء انًؼشفُح

2.93 2.13 6.85 1.98 3.

92 

11.

61 

االعرشاذُجُاخ 

 انىجذاَُح

5.48 1.54 8.46 1.16 2.

98 

8.6

8 

.9 2.39 21.75 4.38 11.47 انًجًىع 

28 

11.

11 

 11.11لًُح )خ( انًحغىتح نًمُاط ككم= 

 1.111ػُذ يغرىي  انذالنح اإلحصائُح: دانح

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي: 
في التقويـ البعدي  البحث مف طبلب الصؼ الثالث المتوسطأف متوسط أداء أفراد مجموعة  -

مرتفع عف أدائيـ في التقويـ القبمي عمى  استخداـ استراتيجيات االستماععمى اختبار 
( لصالح التقويـ 7.26قد بمغ )نفس االختبار، وكاف متوسط الفروؽ كبيرًا نسبيًا؛ ف

، مما يشير إلى تحسف واضح في مستوى أداء أفراد مجموعة الدراسة عمى ىذا البعدي
و قد يرجع ذلؾ إلى ما أتاحو المحتوى اإلضافي  مف فرصة لمتدرب عمى  االختبار.

ىذه اإلجراءات مف توظيؼ الستراتيجيات  إجراءات و مراحؿ عممية االستماع و ما تتطمبو
 االستماع.

لصالح التطبيؽ  البعديوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التقويـ القبمي والتقويـ  -
(، كانت 66.00، ويتضح ذلؾ مف حساب قيمة )ت(، فبينما بمغت )ت( المحسوبة )البعدي

فاعمية البرنامج  ( وىذا يدؿ عمى0.006( عند مستوى داللة )2.5)ت( الجدولية )
 استخداـ استراتيجيات االستماع لدى طبلب الصؼ الثالث المتوسطالمقترح في تنمية 

تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج و )مجموعة الدراسة(، وبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض الثاني، 
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( و )الياشمي، وىزاع ، 2063( ، و )عيسى، 2067) المطيري،  دراسة كؿ مف :
2006. ) 

 ّ تفسري ىتٔج٘ الفزض الجالح، الذٖ ىصُ: استدالص 

توجد عبلقة ارتباطية موجبة بيف متوسطي درجات الطبلب مجموعة الدراسة في  
القياس البعدي عمى مقياس كفاية االستماع و اختبار استخداـ استراتيجيات االستماع، 

الدارسيف والختبار صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث معامؿ االرتباط بيف  متوسطي درجات 
 .، و اختبار استخداـ استراتيجيات االستماع مقياس كفاية االستماعفي التقويـ البعدي عمى 
تدؿ عمى وجود عبلقة  متوسطة ولكنياو ىي قيمة  (0.56)ر( تساوي  و كانت قيمة )

، و .كفاية االستماع و استخداـ استراتيجيات االستماعارتباطية موجبة عالية بيف مستوى 
حة الفرض الثالث مف فروض الدراسة، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة تتحقؽ صبذلؾ 

 ( .2006)الياشمي، وىزاع ، 
مستوى كفاية االستماع و استخداـ وتفسر الدراسة الحالية  العبلقة بيف  نمو 

كفاية االستماع كانت قائمة عمى توظيؼ عمميات عقمية مف منطمؽ أف استراتيجيات االستماع 
حاجة  وأيضاو  متتابعة وفؽ مدخؿ العمميات الذي تـ توظيفو في الدارسة الحالية و إجراءات 
، و بالتالي تتطمب  ـ ليا لموقوؼ عمى مدى فيمي المادة المسموعةإلى التفاعؿ مع الطبلب 

كما ،  وراء المعرفية و الوجدانية ذلؾ توظيؼ العديد مف استراتيجيات االستماع المعرفية و ما
استراتيجيات تتضمنيا توقؼ عمى ما قد يمتمكو القارئ مف ة االستماع  يمستوى كفايأف 

ة قدرتو عمى توظيؼ واستخداـ استراتيجيات استماع متعدد؛ فكمما زادت عممية االستماع ذاتيا
 زاد مستوى كفاية االستماع لديو.
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 التْصٔات ّ املكرتحات 

 تْصٕ الدراس٘ احلالٔ٘ مبا ٓلٕ:

 عمى إعداد مناىج تعميـ المغة العربية في مراحؿ التعميـ العاـ بالعمؿ إلى  توجيو القائميف
ليشمؿ الجوانب الوجدانية و السموكية في مناىج المغة العربية توسيع مفيوـ االستماع 

 باإلضافة إلى الجوانب المعرفية.
 مؿ عمى توجيو القائميف عمى إعداد اختبارات المغة العربية في مراحؿ التعميـ العاـ بالع

اختبارات االستماع في ضوء مفيـو كفاية االستماع بأبعاده المعرفية و الوجدانية و  تطوير
  السموكية .

 مدخؿ  -قبؿ و أثناء الخدمة  -برامج إعداد وتأىيؿ وتدريب معممي المغة العربية  تضميف
 . العمميات

  إتاحة الفرصة لمطبلب لممارسة بأىمية  -قبؿ و أثناء الخدمة –توعية معممي المغة العربية
 المعرفية و ما وراء المعرفية و الوجدانية.االستماع استراتيجيات 

 إضافة االستماع كأحد جوانب التقييـ لطبلب توجيو المسؤوليف عف تعميـ المغة العربية ب
                                                  . التعميـ العاـ في جميع االختبارات النيائية

الحظ الباحث أثناء إجراء ىذا البحث أف ىناؾ بعض الموضوعات والمشكبلت :  المقترحات 
التي تحتاج إلى البحث والدراسة، ويعد بحثيا جيدًا مفيدًا لتطوير تعميـ المغة العربية، وتعد 

 استكمااًل لمبحث الحالي ومف ىذه الموضوعات:
 مناىج المغة العربية وفؽ مدخؿ العمميات.بناء وتدريس أسس  إجراء دراسات موسعة حوؿ 
  طبلب مراحؿ التعميـ التي يستخدميا  استراتيجيات االستماعحوؿ كمية و كيفية إجراء بحوث

 العاـ.
  بلستماع.المواقؼ الوظيفية لتضمنيا حوؿ الجوانب الوجدانية التي ت دراسةإجراء 
 دراسة حوؿ الجوانب السموكية التي تتضمنيا المواقؼ الوظيفية لبلستماع. إجراء 
 .دراسة تفضيبلت االستماع لدى طبلب التعميـ العاـ 
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(. ميارات االستماع الناقد في عصر المعموماتية لممتعمم في 2005جاد، منى محمود محمد. )
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