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 ملخص الدزاسة باللغة العسبية:

تطبيقات النظرية البنائية في تنمية برنامج قائـ عمى  الدراسة إلى معرفة أثر ىدفت
معممي المغة العربية بشعبة التعميـ  الطالبميارات: فيـ المسموع، والتفكير الجمعي لدى 

 .جامعة اإلسكندرية –األساسي، في كمية التربية 
والتجريبي؛ بتصميمو ف: الوصفي التحميمي، االمنيج -المشكمةفي بحث  - واسُتخِدـ

 المجموعة الواحدة بقياسيف: قبمي، وبعدي. يذالتجريبي  شبو
 موع، ومقياس التفكير الجمعي.اختبار ميارات فيـ المس :الدراسة في أداتاوتمثمت 

( طالًبا مف طالب الفرقة الثانية )شعبة المغة 87وقد ُطبِّؽ البحث عمى عينة ِقواميا )
 جامعة اإلسكندرية. –تعميـ أساسي( في كمية التربية  –العربية 

وسطي ( بيف مت0.01 ≥  إحصائيًّا عند مستوى ) داؿوأثبتت النتائج وجود فرؽ 
الختبار ميارات فيـ المسموع؛ درجات طالب مجموعة الدراسة في القياسيف: القبمي، والبعدي 

 .(3.9836)بمغ  كبير، تأثيروبحجـ  البعدي،لصالح القياس 

( بيف متوسطي درجات طالب 0.01 ≥  إحصائيًّا عند مستوى ) داؿوجود فرؽ و 
لصالح القياس لمقياس التفكير الجمعي؛ ف: القبمي، والبعدي مجموعة الدراسة في القياسي

 .(3.8532)بمغ  كبير، تأثيروبحجـ  البعدي،
  

تطبيقات النظرية البنائية / ميارات فيـ المسموع / ميارات التفكير  انكهًبد انًفزبحُخ:
 جامعة اإلسكندرية –/ كمية التربية الطالب معممو المغة العربيةالجمعي / 
 .لتعميـ األساسي/ شعبة ا
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Abstract: 

A Program Based on the Applications of the Constructivism Theory to 

Develop the Skills of Listening Comprehension and Collective 

Thinking for Arabic Student Teachers in Basic Education 

Presented by: 
Dr. Naglaa Ahmed Abdelkader 

Elmahalawy 
Asst.Prof of Curricula & Methods of 

teaching Arabic Language 

Faculty of Education - Alexandria 

University 

Dr. Elshaymaa Elsayed Mohammed 

Mohammed Abdulgawad 
Asst.Prof of Curricula & Methods of 

teaching Arabic Language 

Faculty of Education - Alexandria 

University 

     The study aimed at finding out the impact of a program based on the 

applications of the constructivism theory on developing the skills of listening 

comprehension and collective thinking for Arabic student teachers in Basic 

Education at the Faculty of Education, Alexandria University. 

     Both the analytical descriptive method and the quasi-experimental method, 

with one group pre-posttests, were used in the research problem. 

     The two research instruments were represented in the listening 

comprehension skills test and the collective thinking scale. 

     The research was applied on a sample of (76) students in second year 

(Arabic Language Section- Basic Education) at the Faculty of Education, 

Alexandria University. 

     Results showed that there is a statistically significant difference at (a ≤ 0.01) 

between the mean scores of the study group students in the pre and posttests of 

the listening comprehension skills test in favor of the posttest, with a 

significant impact of (2.8725). 

     There is also a statistically significant difference at (a ≤ 0.01) between the 

mean scores of the study group students in the pre and posttests of the 

collective thinking scale in favor of the posttest, with a significant impact of 

(2.7421). 

Key Words: Applications of Constructivism Theory, Listening 

Comprehension Skills, Collective Thinking Skills, Arabic 

Student Teachers, Faculty of Education- Alexandria University, 

Basic Education. 
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 مكدمة:

ستقباؿ(، فضاًل عف كونو مدخاًل لتعمـ المواد الدراسية االستماع أوؿ فنَّي التمقي )اال
المختمفة؛ فمراحؿ التعميـ المختمفة؛ بدًءا مف رياض األطفاؿ، وانتياًء بالتعميـ الجامعي تعتمد 

 عمى االستماع في تعميـ طالبيا مختمؼ المواد الدراسية؛ وبخاصة المغة. –ال محالة  –
كما ذكر كؿ مف: عمي عبد السميع قورة،  –وتحيط بالطالب في المرحمة الجامعية 

عممية  -( 5 - 4ـ، ص. 3122وسيد محمد السيد سنجي، ووجيو المرسي أبو لبف )
تعميمية قواميا المحاضرة، والحوار، وقد تسير ىذه الوسائؿ بمعدؿ سريع ربما ال تسعفو قدراتو 

وممارًسا إياىا مف قبؿ؛  عمى استيعاب جميع ما تمقاه؛ ما لـ يكف مدرًبا عمى االستماع الجيد،
بما يحقؽ لو الفيـ، واالستيعاب؛ مما يساعده في حسف المشاركة، والتحصيؿ؛ ومف ثـ 

 كو ميارات االستماع الجيد.التفوؽ الدراسي، وال يحدث ذلؾ إال؛ مف خالؿ تمم  
محتويات المقررات الدراسية في  ( أف26، ص. 3129وذكر وائؿ صالح السويفي )

قصورًا في ميارات االستماع، ومف تعاني  -وبخاصة الجامعية  -التعميميةراحؿ مختمؼ الم
جانب آخر تولي مراكز تعميـ المغات األجنبية االستماَع أىمية قصوى، وتعنى بتوفير مواد 

 .ب الطالب، وتشوقيـ لتعمـ المغةرغِّ االستماع أكثر بكثير مما تُ 
كما  –مناشط تعميمية، تساعد وبالنظر في مناىجنا الدراسية قمما نجد مواقؼ، أو 

في تكويف العقؿ الجمعي، أو تنمية التفكير  –( 27ـ، ص. 3118ذكر محمد أميف المفتي )
تساعد في تكويف العقؿ األحادي، وتنمية التفكير الفردي،  –في معظميا –التعاوني؛ ولكنيا 

أيًضا؛ فمف النادر كما أف الممارسات التعميمية التعممية في حجرات الدراسة تنحو ىذا النحو 
أف يعطي المعمـ أسئمة، أو مشكالت، أو تعيينات، تحتاج جيًدا مشترًكا، تبذلو مجموعة مف 
الطالب؛ لمتعامؿ معيا، ويجرى التعميـ في حجرات الدراسة بشكؿ جماعي؛ ولكف دوف تفاعؿ 
 بيف الطالب؛ فكؿ منيـ يفكر، ويجيب، ويحؿ مشكمة مستقاًل عف زمالئو؛ مما يحوؿ دوف

 تكويف العقؿ الجمعي، أو تنمية التفكير التعاوني.
مف ميارات  ، والمعمميف عمى السواءتمكف الطالبويتطمب القرف الحادي والعشروف 

التفكير الناقد، واإلبداعي، فضاًل عف ميارات التواصؿ، والتفاوض االجتماعي، والتشارؾ مع 
كما ذكر تركي  –وري لتأىيؿ المعمميف اعتمد المشروع السنغافاآلخريف في عممية التعمـ؛ لذلؾ 

عشر ميارات لتأىيميـ لمقرف الحادي والعشريف؛ ومف  - (9ـ، ص. 3128فيد المساعيد )
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دارة الذات، والتواصؿ، والتفكر، واالبتكار وروح المبادرة،  أىـ ىذه الميارات: إدارة البشر، وا 
 والميارات االجتماعية والذكاء الوجداني.

جة في ىذا القرف إلى كفايات ناعمة الزمة لكؿ مف: الطالب، بذلؾ تتزايد الحاو 
كما ذكرت نادية يوسؼ جماؿ  -التي تمثؿ  الكفايات الوجدانية االجتماعية منيا:والمعمميف؛ 

مكوًنا فعااًل في التمدرس، ومؤثًرا إيجابيًّا في تنمية التالميذ،  -( 93ـ، ص. 3131الديف )
دارة الذات، والوعي االجتماعي، والميارات المرتبطة وتتمثؿ ىذه الكفايات في: الوعي ا لذاتي، وا 

بالتحصيؿ الدراسي،  -إلى حد كبير – بالعالقات اإلنسانية، واتخاذ القرار، وترتبط جميًعا
والتكيؼ اإليجابي، وقد زادت العناية حديثًا بالكفايات المرتبطة بالتعمـ الوجداني االجتماعي 

عمميف؛ ألنيـ يؤدوف دورًا أساًسا في جعؿ التالميذ يتفاعموف اإليجابي بالنسبة إلعداد الم
 اجتماعيًّا، ووجدانيًّا؛ مما يؤثر في نوعية الحياة.

وفي ظؿ التوجيات التربوية الحديثة نحو العناية بالبناء الفكري لممتعمـ، وتنمية 
جتماعية، ، وااليـ المتكامؿ في الجوانب المعرفيةقدراتو الذىنية المختمفة، وتحقيؽ التعم

 - 245ـ، ص. :312كما ذكرت مريـ حسف عمي البموشي ) -والوجدانية؛ يتطمب األمر
مف معمـ المغة العربية اإللماـ بالمباديء الحديثة في التعميـ، وُحسف انتقاء  -( 246

االستراتيجيات الفاعمة في التدريس التي مف شأنيا تنمية ميارات التفكير، والحوار، والعمؿ 
دى الطالب، ومعرفة الطرائؽ، واإلجراءات التي تسيـ في جعؿ المتعمـ محور الجماعي ل

في إعادة بناء المعرفة  لمساعدتوالعممية التعميمية، وتييئة بيئة التعمـ؛ ليكوف نشًطا، وبنَّاًء؛ 
 .السابقة داخؿ سياؽ المعرفة الجديدة؛ بالتفاعؿ مع أقرانو، ومحيطو االجتماعي

تصميـ برنامج، الحاضرة عمى تطبيقات النظرية البنائية في مف ىنا اعتمدت الدراسة 
ت كؿ مف: فيـ المسموع، والتفكير الجمعي لدى الطالب معممي المغة يستيدؼ تنمية ميارا

 العربية بشعبة التعميـ األساسي.
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 اإلسساس باملصهلة:

 :ثالثة مصادرنبع اإلحساس بالمشكمة؛ مف 
 الدزاسات السابكة:توصيات أواًل: 

 الدزاسات املتعلكة بتينية مَازات فَه املسنوع:( 1)

( بإضافة مقررات في االستماع، 82ـ، ص. 3118أوصى محمد السيد أحمد سعيد )
والتحدث في أقساـ المغة العربية في كميات إعداد المعمميف، وتدريبيـ عمى إتقاف تمؾ 

 الميارات، ثـ كيفية تنميتيا لدى التالميذ. 
 بضرورة: (219ـ، ص. 3119الفي )سعيد عبد اهلل  وأوصى

  تطوير تدريس المغة العربية؛ بالتقميؿ مف استخداـ الطرائؽ التقميدية، واالتجاه نحو
االستراتيجيات التربوية المعاصرة التي ثبتت فاعميتيا؛ ومنيا: الترابطات المغوية؛ تمؾ 

 االستراتيجية المنبثقة مف الفمسفة البنائية.

 ة باالستماع؛ أسوة بما ىو كائف بالنسبة لجميع فروع المغة بناء مقررات تعميمية خاص
 العربية، وتدريسيا في جميع المراحؿ التعميمية.

  توجيو أنظار معممي المغة العربية إلى أىمية االستماع، ومياراتو، واألساليب المستخدمة
 في تنمية ىذه الميارات لدى المتعمميف.

 ( بضرورة:69ـ، ص. 3119وأوصت ىدى مصطفى محمد عبد الرحمف )
 .الكشؼ عف مستويات االستماع اإلبداعي، ومياراتو لدى معممات رياض األطفاؿ 

  تدريب معممات رياض األطفاؿ عمى االستماع الناقد، واإلبداعي؛ فذلؾ مف شأنو تنمية
 ميارات االستماع لدى األطفاؿ في الرياض.

 يارات االستماع في الدروس، وضع دليؿ إرشادي لممعمميف؛ إلرشادىـ إلى كيفية تنمية م
 والمقررات كميا.

  عقد دورات تدريبية لممعمميف، والمعممات في أثناء الخدمة؛ لتنمية ميارات االستماع
 الناقد، واإلبداعي؛ ألف فاقد الشيء ال يعطيو.  
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 بضرورة:( 566، ص. ـ3124ماىر شعباف عبد الباري )وأوصى 
  وتغيير النظرة إلى ىذا الفف؛ والتي تراه  –قد وبخاصة النا –العناية بميارات االستماع

 ، ال يؤدي فيو الطالب أي دور؛ وىذا تصور خطأ.استقباؿ   ففَّ 

 .تدريب الطالب عمى ممارسة التفكير الناقد قبؿ عممية االستماع، وفي أثنائيا، وبعدىا 

  عمى مراقبة عممياتيـ الذىنية عند االستماع ألي نص، ومحاولة إعماؿ حث الطالب
 ىانيـ فييا.أذ

كؿ مف: سمر سامح محمد محمد عمي، وشاكر عبد العظيـ محمد قناوي،  وأوصى
 (894، ص. ـ3126ومنى محمود محمد جاد، وأماني محمد عبد المقصود قنصوه )

 بضرورة:
  االستماع الناقد، ودوره األساس في العممية التعميمية بجميع مراحميا.بعناية الباحثيف 
  ،وندوات تعميمية لممعمميف، وأولياء األمور، والمراىقيف بشأف تخطيط دورات تدريبية

 أىمية تدريس االستماع الناقد في عصر المعموماتية. 
 – ( بتصميـ مقرر في كمية التربية52ـ، ص. 3129وائؿ صالح السويفي ) وأوصى    

 شعبة المغة العربية لتدريس االستماع؛ لإلعداد الميني لمعممي ما قبؿ الخدمة عمى كيفية
 تدريس االستماع، وأيًضا ببرامج الدراسات العميا في الدبموـ العامة. 

لـ تقتصر عناية الدراسات السابقة بتنمية ميارات فيـ المسموع عمى مصر فحسب؛ و 
، ـ3116)محمد لطفي محمد جاد دراسة  :بؿ شممت دراسات أخرى، أجريت خارج مصر؛ منيا

 بضرورة: أوصت( التي 98ص. 
 معمميف عمى استراتيجيات تنمية ميارات االستماع الناقد.تدريب الطالب ال 

  إعداد دورات تدريبية لمعممي المغة العربية في أثناء الخدمة؛ لتدريبيـ عمى األساليب
 الحديثة في تنمية ميارات االستماع الناقد.

  تدريب المعمميف عمى استخداـ مناشط االستماع، واستراتيجياتو المتنوعة؛ لتنمية
  لدى المتعمميف.مياراتو 

براىيـ سميماف شيخ العيد ) ، ص. ـ:311ودراسة صالح أحمد عبد اليادي الناقة، وا 
بضرورة تصميـ برامج تدريبية لممعمميف بمراحؿ التعميـ المختمفة، والعمؿ التي أوصت  (218
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عمى تنفيذ تمؾ البرامج؛ حتى يتمكف المعمموف مف ميارات االستماع؛ ومف ثـ يتمكنوف مف 
 .إياىاب تالميذىـ إكسا

ودراسة كؿ مف: عمي عبد السميع قورة، وسيد محمد السيد سنجي، ووجيو المرسي 
 :( التي أوصت بضرورة63، ص. ـ3122أبو لبف )

  العناية بتدريس مقررات في االستماع لمرحمة التعميـ الجامعي؛ لمتدريب المبكر عمى
تقانيا؛ وفًقا ألسس عممية.  مياراتو، وا 

 ناشط الثقافية: الصفية، والالصفية؛ بما يساعد في صقؿ ميارات االستماع تفعيؿ دور الم
 لدى طالب الجامعة.

 .العناية بتقييـ ميارات االستماع، ورصد درجات خاصة ليا ضمف المقررات 

  إضافة مقررات االستماع في أقساـ المغة العربية في كميات إعداد المعمميف، وتدريبيـ
 كيفية تنميتيا لدى طالبيـ. عمى إتقاف تمؾ الميارات، ثـ

أوصت  التي( 323، ص. ـ3129هلل بف عبد ربو القرشي )وفاء بنت عبد ادراسة و 
 بضرورة:

  وبخاصة المرحمة  –عناية معممي المغة العربية، ومعمماتيا في جميع مراحؿ التعميـ العاـ
وتعويدىف بميارات االستماع الناقد، والعمؿ عمى إكساب التمميذات إياىا،  –المتوسطة 

بداء الرأي.  النقد، وا 

  تدريب معممات المغة العربية قبؿ الخدمة، وفي أثنائيا عمى أساليب تنمية ميارات
 االستماع الناقد لدى التمميذات.

 :أيًضا واقترحت ىذه الدراسة
 عف أىمية تنمية  لمعممي المغة العربية، ومعمماتيا؛ تقديـ دورات تدريبية، وورش عمؿ

حتى تسيـ في تطوير أداء معممات المغة العربية،  –وبخاصة الناقد  –ميارات االستماع
 وزيادة حصيمتيف المعرفية، ورفع مستوى أدائيف الوظيفي.

 يب تنمية ميارات االستماع بناء برنامج؛ لتدريب معممات المغة العربية عمى استخداـ أسال
   أداء التمميذات.، وقياس أثره في الناقد

، ص. ـ3129أحمد القضاه، وعبد الرحمف عبد الياشمي )ودراسة كؿ مف: مراد 
بضرورة: تدريب معممي المغة العربية عمى كيفية استخداـ إجراءات وصت ( التي أ496
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االستماع االستراتيجي في مواقؼ تدريس نصوص االستماع المقررة في مناىج المغة العربية 
 لممرحمة األساسية العميا.

 بضرورة:التي أوصت ( :36، ص. ـ:312ي )محمد عمي حسف الصويركودراسة 
  عناية الباحثيف بميارات االستماع الالزمة لمتفوؽ الدراسي في المرحمة الجامعية، وفي

 مرحمة التعميـ العاـ.

  إعداد برامج، ودورات تدريبية لممعمميف بشأف أىمية تدريس ميارات االستماع الالزمة
التعميمية؛ بدًءا مف رياض األطفاؿ، لمتفوؽ الدراسي، وتنميتيا في جميع المراحؿ 

 وانتياًء بالجامعة.

  توجيو معممي المغة العربية في المرحمة الجامعية، وحثيـ عمى تنمية ميارات االستماع
 لدى الطالب؛ لتحقيؽ التفوؽ الدراسي.

  حث مؤلفي كتب المغة العربية في المرحمة الجامعية عمى مراعاة جميع ميارات المغة
 عند التأليؼ. –اصة االستماعوبخ –العربية 

 .تنمية آداب االستماع الجيد لدى طالب الجامعة 

  إكساب طالب الجامعة ميارات االستماع الناقد التي تزودىـ باإلدراؾ، والوعي المغوييف
 لمغزى ما يستمعوف إليو، والقدرة عمى إصدار حكـ صحيح بشأنو.

 االستماعبتنمية ميارات وما سبؽ عرضو مف دراسات سابقة يوضح أىمية العناية 
لدى معممي المغة العربية قبؿ الخدمة، وفي أثنائيا، وأف ىذه العناية لـ تقتصر عمى مصر 

 فحسب؛ بؿ شممت عدة دوؿ؛ مما يدؿ عمى أف المشكمة عامة، والحاجة ممحة لعالجيا.
 ( الدزاسات املتعلكة بتينية مَازات التفهري اجلنعي:2)

مف  –( بعض التوجيات التي يمكف 63ـ، ص. 3111قدَّـ محمد أميف المفتي )
 تنمية التفكير التعاوني )الجمعي(؛ منيا: –خالليا 
  االتجاه إلى استراتيجيات: التعمـ التعاوني، والتعميـ في مجموعات صغيرة، وحؿ

المشكالت؛ عف طريؽ اشتراؾ مجموعات مف الطالب في التفكير، ووضع بدائؿ 
 واتج.لمحموؿ، وتنفيذىا، وتقويـ الن
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  التركيز في المناشط التعميمية، والمناشط الالصفية عمى المناشط الجماعية التي
تتيح لممتعمـ العمؿ، والتفكير بطريقة جماعية تعاونية، تعتمد عمى توزيع األدوار 

 حسب إمكانات كؿ فرد في المجموعة، وقدراتو.

 مقاالت  تكميؼ مجموعات مف الطالب إجراء دراسات، وبحوث يسيرة، أو كتابة
عممية؛ بحيث تتاح ليـ فرص التفكير الجماعي، وتبادؿ اآلراء، والخبرات في أثناء 

 ىذا العمؿ التعاوني الجماعي.
( أف الجيد الذي يبذلو الباحثوف في 29ـ، ص. 3118وذكر محمد أميف المفتي )
لتفكير"؛ حؿ المشكالت يأخذ منحى، يخالؼ تكويف "ِفرؽ ا ىدراسات تنمية التفكير، والقدرة عم

ألف ىذه البحوث تركز عمى تنمية تفكير الفرد مستقاًل عف غيره، وال تتيح الفرص الشتراؾ 
 مجموعة مف األفراد في عمميات تفكير، وال التعامؿ الجمعي مع المشكالت.

 ( بضرورة: 2:2 - 2:1ـ، ص. 3125وأوصت سميرة عطية عرياف )
  كميات التربية، وألعضاء ىيئة إعداد برامج، ودورات تدريبية، وتثقيفية لطالب

التدريس، ُتعنى بتنمية الوعي بالتفكير الجمعي، وكيفية اإلفادة منو في إعداد المعمـ، 
 واألدوار التي يمكف لممعمميف أداؤىا؛ طبًقا آلليات تطبيقو في التدريس.

  ًا العناية بتنمية االتجاىات اإليجابية نحو ميارات التواصؿ التي تحقؽ تعميًما، وتعمم
ناجًحا، وفعااًل لدى الطالب المعمميف بكميات التربية؛ مف خالؿ تقديـ المقررات 

 الدراسية بصورة تسمح بذلؾ.

  ،تضميف ميارات التفكير الجمعي في مقررات طرائؽ تدريس المواد اإلنسانية
 واالجتماعية في برنامج إعداد معممي ىذه المواد.

 –معله التعليه األساسي )احللكة األوىل( يف نلية الرتبية ثاىًيا: االطالع على الئشة بسىامر إعداد 

 دامعة اإلسهيدزية:

باسـ: "ميارات وقد تبيَّف أف طالب ىذا البرنامج ال يدرسوف إال مقرًرا واحًدا فقط 
في الفصؿ الدراسي األوؿ مف  لغوية"؛ وىذا المقرر يتضمف ميارتي: االستماع، والقراءة،

، ويعاَلج فييا ىذا المقرر : )ساعة نظرية، وساعة تطبيقية(الفرقة األولى لمدة ساعتيف
ال تتضمف أي تطبيقات عمى نصوص  -حسب استطالع رأي الطالب – معالجة نظرية بحتة
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متنوعة مف نظـ المعرفة المختمفة؛ بما ينمي لدى الطالب ميارات فيـ المسموع حسب تنوع 
  بنية ىذه النصوص.

أف ىناؾ  -طة الدراسة في المرحمة االبتدائيةوفؽ خ -مف جية أخرى فمف المفترض
فكيؼ لطالب معمـ ال يدرس ميارات  ؛؛ وىنا تتضح المشكمةا مخصصة لالستماعحصصً 

 لدى تالميذه؟وينمييا  ،االستماع بطريقة تطبيقية أف ُيدرس الميارات نفسيا
 :(1)ة: الدزاسة االستطالعيثالًجا

دراسة استطالعية؛ استيدفت  افتباحثلمزيد مف تعميؽ اإلحساس بالمشكمة؛ أجرت ال
تعميـ أساسي( في كمية التربية  –طالب الفرقة الثانية )شعبة المغة العربية  قياس مدى تمكف

 طالًبا.( 48. وتكونت العينة مف )فيـ المسموعميارات  مف جامعة اإلسكندرية؛ –

ف االختبار مف )  ـ المسموعفيبعض ميارات جميعيا قيس ، يسؤاالً ( أربعة عشروتكوَّ
ميارات فيـ بعض الطالب مف ىؤالء  تمكفضعؼ وقد أظيرت النتائج  في مستوياتو المختمفة،

 مف النياية العظمى لالختبار%( 61عدد الحاصميف عمى ) بمغالمسموع بوجو عاـ؛ حيث 
الذيف لـ يحققوا نسبة النجاح؛ فبمغ عددىـ )اثنيف  أما، %(24.62) )خمسة( طالب؛ بنسبة

 %(.97.59الًبا؛ بنسبة )وثالثيف( ط
 ( نتائج الدراسة االستطالعية تفصياًل:2ويوضح الجدوؿ رقـ )

  

                                                           
(1)

شعبة المغة  –ثانية )تعميم أساسي لطالب الفرقة ال اختبار الدراسة االستطالعية(: 1ممحق رقم ) 
 .العربية(
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 (1عذول رلى )

 َزبئظ انذراضخ االضزطالعُخ: 

 انطؤال انًهبرح

عذد 

اإلعبثبد 

 انظىاة

َطجخ 

اإلعبثبد 

 انظىاة

عذد 

اإلعبثبد 

 انخطأ

َطجخ 

اإلعبثبد 

 انخطأ

عذد 

األضئهخ 

 انًزروكخ

َطجخ 

األضئهخ 

 خانًزروك

رحذَذ انًعًُ انًعغًٍ 

نهكهًبد انىاردح فٍ 

 انُض.

1 11 38.73% 33 63.16% - - 

وطف أحذاس وردد 

 فٍ انُض.
3 38 83.28% 8 17.21% 3 7.1% 

اضزُزبط انفَِكر انضبَىَخ 

 يٍ انُض.
3 1 3.8% 33 76.17% 1 18.71% 

رحذَذ انحبنخ انُفطُخ 

 نهًزحذس.
1 3 4.1% 31 21.72% 1 3.8% 

رأٌ ثشأٌ ركىٍَ 

انفَِكر، وانمؼبَب 

 انًضبرح فٍ انُض.

4 31 73.87% 1 18.71% 3 4.1% 

رحذَذ انًعًُ انىظُفٍ 

نهكهًبد انىاردح فٍ 

 انُض.

6 38 83.28% 7 31.63% 3 4.1% 

وػع عُىاٌ يعجر عٍ 

 انُض.
8 33 42.14% 13 34.13% 3 4.1% 

رحذَذ انفَِكر انرئُطخ 

 فٍ انُض.
7 38 71% 4 13.41% 3 4.1% 

رىػُح دالنخ ثعغ 

األضبنُت انىاردح فٍ 

 انُض.

2 17 17.61% 13 33.13% 8 17.21% 

رىػُح دالنخ ثعغ 

األضبنُت انىاردح فٍ 

 انُض.

18 17 17.61% 3 4.1% 18 14.21% 

رحذَذ َىع انظىر 

انجالغُخ انىاردح فٍ 

 انُض.

11 14 18.41% 18 38.83% 13 33.13% 

رحذَذ لًُخ انزعجُراد 

 فٍ انُض. انًغبزَخ
11 13 34.13% 3 7.1% 31 46.84% 

رحذَذ انمُى انطبئذح فٍ 

 انُض.
13 7 31.63% 33 63.16% 6 16.31% 

اخزُبر ألرة األثُبد 

 يعًُ إنً ثُذ يعٍُ.
13 18 38.83% 13 34.13% 11 38.73 

رهخُض انُض 

انًطًىع فٍ أضهىثك 

 انخبص.

11 8 17.21% 18 14.21% 13 34.13% 



 م0206( 78) -6ج-يوليوعدد                              ...                    برنامج قائم على تطبيقات النظرية البنائية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 11 - 

 –طالب الفرقة الثانية )شعبة المغة العربية نسب السابقة ضعؼ تمك ف ويالَحظ مف ال
معظـ مف  –عينة التجربة االستطالعية  –جامعة اإلسكندرية  –تعميـ أساسي( في كمية التربية

استنتاج منيا: )تحديد المعنى المعجمي لمكممات الواردة في النص، و ؛ فيـ المسموعميارات 
وتحديد الحالة النفسية لممتحدث، وتوضيح داللة بعض األساليب  الِفَكر الثانوية مف النص،

الواردة في النص، وتحديد نوع الصور البالغية الواردة في النص، وتحديد قيمة التعبيرات 
المجازية في النص، وتحديد القيـ السائدة في النص، واختيار أقرب األبيات معنى إلى بيت 

حيث انخفضت نسب إجاباتيـ (؛ يـ الخاصمعيف، وتمخيص النص المسموع في أسموب
 الصواب بشكؿ ممحوظ؛ مما يدعـ الحاجة إلى إجراء مثؿ ىذه الدراسة.

 حتديد املصهلة:

في ضوء ما أوصت بو الدراسات السابقة، فضاًل عف نتائج الدراسة االستطالعية؛ 
  يمكف تحديد مشكمة الدراسة؛ مف خالؿ األسئمة اآلتية:

الطالب معممي المغة العربية بشعبة التعميـ المراد تنميتيا لدى  ما ميارات فيـ المسموع -2
 ؟ األساسي

الطالب معممي المغة العربية بشعبة التعميـ ما ميارات التفكير الجمعي المراد تنميتيا لدى  -3
 ؟األساسي

فيـ  :تنمية مياراتل؛ تطبيقات النظرية البنائيةالبرنامج القائـ عمى بناء ما أسس  -4
 ؟الطالب معممي المغة العربية بشعبة التعميـ األساسيلدى  كير الجمعي؛التفو ، المسموع

فيـ المسموع،  :ما صورة البرنامج القائـ عمى تطبيقات النظرية البنائية؛ لتنمية ميارات -5
 ؟الطالب معممي المغة العربية بشعبة التعميـ األساسيالتفكير الجمعي؛ لدى و 

في تنمية ميارات فيـ المسموع لدى نظرية البنائية تطبيقات الما أثر البرنامج القائـ عمى  -6
 ؟الطالب معممي المغة العربية بشعبة التعميـ األساسي

ميارات التفكير الجمعي في تنمية تطبيقات النظرية البنائية ما أثر البرنامج القائـ عمى  -7
 ؟الطالب معممي المغة العربية بشعبة التعميـ األساسيلدى 
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 سدود الدزاسة:

ات فيـ المسموع التي اختيرت بعد االطالع عمى الكتابات التربوية المختمفة في بعض ميار  -2
، وتنتمي ىذه الميارات إلى مستويات فيـ المسموع الخمسة؛ وىي: )الفيـ ىذا المجاؿ

 .المباشر، والفيـ االستنتاجي، ونقد المسموع، وتذوقو، واالستماع اإلبداعي(

ت بعد االطالع عمى الكتابات التربوية المختمفة التي اختير  التفكير الجمعيبعض ميارات  -3
 .في ىذا المجاؿ

شعبة المغة  –)تعميـ أساسي طالب الفرقة الثانية  – اختيرت عينة الدراسة الحاضرة -4
ألنيا ستتولى فيما بعد في مرحمة التدريب الميداني التعامؿ مع تالميذ المرحمة  -العربية( 

لدييـ؛ بوصفيا مف الميارات الميمة لتالميذ ىذه االبتدائية، وتنمية ميارات االستماع 
 المرحمة.

 – ـ3131) األوؿ مف العاـ الجامعيالفصؿ الدراسي بِّقت الدراسة الحاضرة في طُ  -5
 .ـ(3132

تضمَّف البرنامج ثمانية نصوص، تنوعت ما بيف: التاريخي، والجغرافي، واألدبي )شعًرا،  -6
 ونثًرا(، والعممي، والدرامي.

 ٍدف الدزاسة:

تطبيقات النظرية البنائية؛ ـ عمى ئبرنامج قاؿ ىدؼ الدراسة الحاضرة في استخداـ مثَّ ت
، وميارات التفكير الجمعي؛ لدى طالب الفرقة الثانية )شعبة المغة لتنمية ميارات فيـ المسموع

 جامعة اإلسكندرية. –تعميـ أساسي( في كمية التربية –العربية 
 أٍنية الدزاسة:

 استجابًة لػ: تأتي ىذه الدراسة -2

  ما أوصى بو عديد مف الدراسات؛ مف ضرورة العناية بتنمية ميارات فيـ المسموع لدى
 معممي المغة العربية؛ سواء أكاف ذلؾ قبؿ الخدمة، أـ في أثنائيا.

  ،ما أوصى بو عديد مف الدرسات؛ مف ضرورة العناية بتنمية ميارات التفكير الجمعي
وني؛ بداًل مف التفكير األحادي في حؿ المشكالت، وأداء وتشجيع الطالب عمى العمؿ التعا

 ميمات التعمـ.
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 التي تدعو إلى تحمي الطالب بميارات التواصؿ،  متطمبات القرف الحادي والعشريف
 والعمؿ التشاركي، والتفكير الناقد، واإلبداعي.

 قد تفيد الدراسة كالًّ مف: -3

  ف في المغة العربية، وطرائؽ المتخصصي –أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية
بحيث يمكنيـ اإلفادة مف البرنامج المقترح في تنمية ميارات فيـ المسموع  -تدريسيا 

لدى طالبيـ؛ مف خالؿ تنويع النصوص المقدَّمة إلييـ، وتدريبيـ عمى كيفية التعامؿ 
 معيا بشكؿ إيجابي نشط.

  بحيث يمكنيـ  –صات في مختمؼ التخص –أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية
 فيو تجمعيـ، تصميـ مواقؼ التعمـ؛ بما يتيح لطالبيـ العمؿ في إطار تشاركي اجتماعي
 أىداؼ مشتركة يسعوف إلى تحقيقيا، ويتحمموف جميًعا مسئولية تعمميـ.

 مف االتجاه نحو تنمية ميارات فيـ  ؛باحثي المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية
التعميـ، وكذلؾ تنمية ميارات التفكير الجمعي لدى طالبيـ؛  المسموع في مختمؼ مراحؿ

 بداًل مف العناية بالتفكير الفردي.

  معممي المغة العربية في مختمؼ مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي؛ مف ضرورة العناية بتنمية
ميارات فيـ المسموع لدى طالبيـ في سياؽ تشاركي إيجابي نشط مستمد مف تطبيقات 

 ئية.النظرية البنا
  ميَر الدزاسة:

 عمى كؿ مف المنيجيف: -في بحث مشكمتيا  –اعتمدت الدراسة الحاضرة 
 في ؛الوصفي التحميمي: 

 فيـ المسموع، والتفكير ميارات كؿ مف: تحديد فحص الكتابات التربوية المختمفة؛ ل
 الدراسة، وخطة تنفيذىا. أداتي؛ ومف ثـ إعداد الجمعي المناسبة لعينة الدراسة

  النصوص التي سيجرى االعتماد عمييا في برنامج الدراسة، وميارات فيـ تحديد
 المسموع الالزمة ليا. 

 المجموعة شبو التجريبي ذي تصميـ ال: في تجربة الدراسة التي اعتمدت عمى التجريبي
 محتوى جديًدا. اقترحتالواحدة؛ بقياسيف: قبمي، وبعدي؛ ألف الدراسة 

 أدارب انذراضخ:
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 راسة الحاضرة في كؿ مف:تمثمت أداتا الد
تعميـ أساسي(  –لطالب الفرقة الثانية )شعبة المغة العربية  ميارات فيـ المسموعاختبار  -2

 .(الباحثتيف)إعداد 

تعميـ  –التفكير الجمعي لطالب الفرقة الثانية )شعبة المغة العربية مقياس ميارات  -3
 (.الباحثتيف)إعداد  أساسي(

 مصطلشا الدزاسة:

 سنوع:مَازات فَه امل

األداءات الذىنية لعممية االستماع بمستوياتو  :يقصد بيا في الدراسة الحاضرة
االستماع ا أخيرً و  ،وتذوقو نقد المسموع،فالمختمفة: الفيماف: المباشر ثـ االستنتاجي، 

في أثناء تدريبيـ  ؛ األولى:كفاءات المتعمميف في أداء الميارات بطريقتيفوتقاس  اإلبداعي،
)مثؿ: تناقص األخطاء بتكرار التفاعؿ  نفيذ البرنامج، ودرجة استجابتيـ لمنصوصفي لقاءات ت

والرضا عف العمؿ(،  ،، وتزايد القدرة عمى التطبيؽ مع الثقة بالنفسمع إدراؾ عالقات جديدة
 درجتيـ الكمية في اختبار الدراسة )ميارات فيـ المسموع(. :والثانية

 مَازات التفهري اجلنعي:

كافة األداءات التي تعبر عف اشتراؾ المتعمميف في الدراسة الحاضرة: يقصد بيا في 
في الدراسة  -وتتمثؿ ىذه األداءات ، العمميات الذىنية التي يجرونيا في أثناء تعمميـ

دارة الجيد، وأسس التواصؿ، ىي: الحوار الجمعي، ؛في أبعاد خمسة -الحاضرة  وتحمؿ  وا 
وتقاس كفاءات المتعمميف في أداء  .والتقييـ الجمعي د،واتخاذ القراروتقبؿ النق المسئولية،

ا عند دراسة في أثناء تفاعميـ معً  :األولى ؛السابقة بطريقتيف بعادالميارات المنبثقة مف األ
التي  درجتيـ الكمية :التعمـ التالية لمتدريبات، واألخرى ميماتفي  إياىا النصوص التي كمفوا

  ت مقياس الدراسة.عبارالتعبر عف مجموع استجاباتيـ 
  



 م0206( 78) -6ج-يوليوعدد                              ...                    برنامج قائم على تطبيقات النظرية البنائية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 11 - 

 إطاز الدزاسة اليظسي:

ميارات فيـ بيتناوؿ اإلطار النظري ثالثة محاور، تمثؿ متغيرات الدراسة؛ بدًءا 
وىذا ما سُيعَرض  ؛يقات النظرية البنائيةبوانتياًء بتطالمسموع، ثـ ميارات التفكير الجمعي، 

 تفصياًل فيما يأتي:
 :مَازات فَه املسنوعاحملوز األول: 

طبيعة عممية فيـ (؛ مف حيث فيـ المسموعاوؿ ىذا المحور المتغير التابع األوؿ )يتن
وانتياًء بمياراتو التي استيدفت الدراسة  ومستويات فيـ المسموع، ،المسموع، وأىميتيا

 :تفصيالً  الحاضرة تنميتيا؛ وىذا ما يعرضو الجزء اآلتي
 طبيعة عنلية االستناع، وفَه املسنوع:

ة ذىنية معقدة ذات جانبيف متكامميف؛ أوليما: الجانب الحاسي االستماع عممي
الخارجي المعتمد عمى استقباؿ األذف الذبذبات الصوتية؛ تمييًدا لمتعامؿ الذىني معيا، 

مد عمى ما يجريو الذىف مف عمميات؛ لفيـ النص، وثانييما: الجانب الذىني الداخمي المعت
نتاج نصوص موازية معب  رة عف فيمو.ونقده، وتذوقو، وا 

؛ حيف أوضح أف مف قبؿ (87ـ، ص. 2::2وىذا ما ذكره عمي أحمد مدكور )
عممية االستماع تشمؿ أواًل: إدراؾ الرموز المغوية المنطوقة؛ عف طريؽ التمييز السمعي، 

، أو "الرسالة" المتضمنة في الرموز وظيفة التواصؿثانًيا: فيـ مدلوؿ ىذه الرموز، ثالثًا: إدراؾ 
ـ المنطوؽ، رابًعا: تفاعؿ الخبرات المحمولة في ىذه الرسالة مع خبرات المستمع أو الكال

وقيمو ومعاييره، خامًسا: نقد ىذه الخبرات وتقويميا والحكـ عمييا في ضوء المعايير 
إدراؾ، وفيـ، وتحميؿ، وتفسير، وتطبيؽ، ونقد،  –إذف –الموضوعية المناسبة لذلؾ؛ فيو 

 وتقويـ. 
ـ، 2::2كما ذكر عمي أحمد مدكور ) –عقيًدا مف القراءة؛ فالقاريء أكثر ت واالستماع

قد يستعيف في فيمو النص المقروء بالصور، أو الرسوـ، وقد يعاود قراءة  -( :8ص. 
الجممة أو الفقرة التي استعصى عميو فيميا؛ حتى يحقؽ غرضو مف القراءة، أما في 

سريعة؛ تحقيًقا لمفيـ، أو التحميؿ،  االستماع؛ فعمى المستمع أف يتابع المتحدث متابعة
 والتفسير، والنقد، والتقويـ.
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، ورشدي (235 - 234ـ، ص. :::2)حسني عبد الباري عصر  كؿ مف: ؼعرَّ و 
عممية إنسانية واعية بأنو:  ؛االستماع (91ـ، ص. 3111أحمد طعيمة، ومحمد السيد مناع )

ذف أصوات الناس في المجتمع في مدبرة؛ لغرض معيف ىو اكتساب المعرفة، تستقبؿ فييا األ
وتحمؿ فييا األصوات إلى ظاىرىا المنطوؽ،  –وبخاصة المقصود  - مختمؼ حاالت التواصؿ

سياقات معارؼ سابقة، و خبرات، و مما لدى الفرد مف وباطنيا المعنوي. وتشتؽ معانييا 
ف خالؿ ثـ تكوف أبنية المعرفة في الذىف؛ م ،لموقؼ الذي يجرى فيو التحدثاالتحدث، و 

؛ وبذلؾ فيو عممية االستماع المعتمد عمى اإلنصات، وعدـ التشتت، والتركيز عمى المسموع
عرؼ المسموعات، وتفسيرىا؛ ذىنية عميقة، تجرى فييا مناشط ذىنية فسيولوجية؛ أىميا: ت

 المعنى عمييا. أي: خمع
نما لو دور إي جابي في فيـ والمستمع ليس متمقًيا سمبيًّا لما يتمقاه مف المتحدث؛ وا 

عادة إنتاج نصوص موازية إياه، ولكؿ مستمع نصو  معنى النص المسموع، وتفسيره، وا 
الموازي الذي يترجـ ما فيمو مف النص؛ وىذا االختالؼ في التفسير، وفي التعبير عف الفيـ 
مرده اختالؼ البنى العميقة لدى المستمعيف، والظروؼ المحيطة بيـ في أثناء تمقييـ النص 

وع؛ منيا ما يرتبط بالنص نفسو، ومنيا ما يرتبط بعوامؿ أخرى: ثقافية، وبيئية، المسم
 ونفسية، وغيرىا كثير.  

( 252ـ، ص. :::2حسني عبد الباري عصر ) كما عرَّفو –ويعني فيـ المسموع 
إعماؿ الذىف؛ لمربط بيف المسموع، والخبرات السابقة؛ بإيجاد العالقات الممكنة بيف ىذه  -

 وتمؾ المسموعات؛ وىنا يكوف خمع المعنى عمى المسموع. الخبرات،
ـ، ص. 3129وعرَّفو كؿ مف: غادة بنت ناصر التميمي، وفاطمة بنت سعود الرقيب )

ليا إلى معاف  217 ( بأنو: عممية ذىنية فكرية، يعالج فييا المستمع الرموز الصوتية، ويحوِّ
   تقويـ.مقصودة؛ مستخِدًما التحميؿ، والتركيب، والنقد، وال

قدرة المستمع عمى  –( 34ـ، ص. 3129كما ذكر وائؿ صالح السويفي ) – وىو
فيـ معاني الكممات التي يسمعيا، والربط بينيا بأي طريقة؛ إما مف أسفؿ إلى أعمى؛ وتتمثؿ 
في االستماع إلى الكممات، وتكرارىا، ومحاولة معرفة معنى كؿ منيا بصورة منفصمة، وتعرؼ 

يز بيف الجمؿ اإليجابية والسمبية، واالستماع إلى نياية الكممات، وتعرؼ الضمائر، والتمي
أو مف أعمى إلى أسفؿ؛ ، العالقات، والمعاني المعجمية؛ لموصوؿ إلى المعنى النيائي لمنص
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مف خالؿ تعرؼ نوع النص، وفكرتو الرئيسة، وتخميف الحوار، وعمؿ استدالالت، وتمخيص ما 
الموضوع مسبًقا قبؿ البدء في عممية االستماع، وفي أثناء  يسمعو، وقراءة المعمومات عف
 التي قرأ عنيا. المعموماتاالستماع يحاوؿ التحقؽ مف 

 أٍنية االستناع، وتينية مَازاتُ:

كما ذكر خمؼ عبد المعطي عبد  –كبرى، تتمثؿ ت فيـ المسموع العميا أىمية لميارا
 في أف: –( 412ـ، ص. 3131الرحمف طمبة )

 لمغوية؛ مف تحدث، وقراءة، وكتابة تحتاج متطمبات لغوية؛ مف مفردات، وتراكيب، الفنوف ا
 وأساليب، وجمؿ، وىذه المتطمبات ُتكتسب مف االستماع.

  تواصؿ  إلىاالستماع ضروري لفيـ اآلخر، والتواصؿ معو؛ فالفيـ الجيد لممتحدث قد يؤدي
 ناجح.

  عمى تحميؿ النصوص المسموعة، متطمبات المحظة الراىنة تتطمب وجود أشخاص قادريف
ونقدىا؛ وخاصة في وقت صارت فيو الرقابة عمى ما يقاؿ غير مؤثرة، وأف الِفَكر يمكف أف 

 تُنقؿ بسيولة.

  اليدؼ الرئيس لمتعميـ اآلف يتطمب وجود متعمـ قادر عمى التكيؼ مع معطيات الحياة؛ وىذا
ستمع يستوعب النص المسموع، لف يتأتى مف دوف ميارات االستماع العميا التي تجعؿ الم

 ويبيف أوجو جودتو، ونقاط ضعفو.
 :، ومَازاتُفَه املسنوع مستويات

تحددت ميارات فيـ المسموع في الدراسة الحاضرة؛ مف خالؿ االطالع عمى الكتابات 
عمي  ؛ ومنيا ما ذكره كؿ مف:والدراسات السابقة ذات الصمة بتنمية تمؾ المياراتالتربوية، 

محمد ـ(، ورشدي أحمد طعيمة، و :::2حسني عبد الباري عصر )و ـ(، 2::2)أحمد مدكور 
محمد لطفي محمد جاد ـ(، و 3115ثناء عبد المنعـ رجب )ـ(، و 3111السيد مناع )

 ىدىو ـ(، 3119سعيد عبد اهلل الفي )ـ(، و 3118محمد السيد أحمد سعيد )و ـ(، 3116)
براىيـ سميماف وصالح أحمد عبد اليـ(، 3119مصطفى محمد عبد الرحمف ) ادي الناقة، وا 

سيد سنجي، ووجيو المرسي وعمي عبد السميع قورة، وسيد محمد الـ(، :311شيخ العيد )
سمر سامح محمد محمد عمي، و  ـ(،3124ماىر شعباف عبد الباري )و ـ(، 3122)أبو لبف 

ه وشاكر عبد العظيـ محمد قناوي، ومنى محمود محمد جاد، وأماني محمد عبد المقصود قنصو 
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وائؿ و ـ(، 3127ورحاب طمعت محمود عطية )ـ(، 3126مريـ محمد األحمدي )و ـ(، 3126)
محمد ـ(، و 3129وفاء بنت عبد اهلل بف عبد ربو القرشي )و ـ(، 3129صالح السويفي )

ومحمد بف إبراىيـ الفوزاف  ـ(،:312)ومحمد عمي حسف الصويركي  ـ(،:312أحمد عيسى )
 (.ـ3131لرحمف طمبة )وخمؼ عبد المعطي عبد ا ـ(،:312)

 فيما يأتي: –في الدراسة الحاضرة  –وتمثمت مستويات فيـ المسموع، ومياراتو 
 أواًل: الفَه املباشس )احلسيف(:

األحػداث كمػا الشخصػيات، و و  ،والمعمومػات ،والجمػؿ ،الكمماتُيعنى ىذا المستوى بفيـ 
 . ويتضمف الميارات اآلتية:في النص -وبشكؿ مباشر  –وردت صراحة

 تحديد المعنى المعجمي لمكممات الواردة في النص. (2

 ِذكر الحقائؽ الواردة في النص. (3

 ترتيب الحقائؽ / األحداث الواردة في النص حسب أىميتيا. (4

 وصؼ شخصيات / أحداث وردت في النص. (5
 ثاىًيا: الفَه االستيتادي )التفسريي(:

ت مػف الػنص، قػد ال يقيس ىذا المستوى مف الفيـ قدرة الطالب عمػى اسػتنتاج معمومػا
عػادَة اسػتماع  إلػى الػنص، ومحاولػة  تبدو ظاىرة لو بشكؿ مباشر؛ ومف ثـ تحتاج منو تركيزًا، وا 
الػػػربط بػػػيف أجزائػػػو، وأحداثػػػو؛ لموصػػػوؿ إلػػػى المطمػػػوب إليػػػو فػػػي كػػػؿ ميػػػارة مػػػف ميػػػارات ىػػػذا 

 المستوى. ويتضمف الميارات اآلتية:

 ص.تحديد المعنى السياقي لمكممات الواردة في الن (2

 تحديد المعنى الوظيفي لمكممات الواردة في النص. (3

 تحديد الِفَكر الرئيسة في النص. (4

 استنتاج الِفَكر الثانوية مف النص. (5

 استنتاج عالقة العبارات الواردة في النص ببعضيا. (6

 استنتاج أغراض المتحدِّث، ودوافعو. (7

 استنتاج المعاني الضمنية مف النص. (8

 اردة في النص.توضيح داللة بعض األساليب الو  (9
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 ثالًجا: ىكد املسنوع:

ُيقَصد بيذا المستوى: قدرة الطالب عمى إصدار حكـ عمى النص؛ مف حيث التمييز 
بيف ما فيو مف حقائؽ وآراء أو خياؿ، وتوضيح ما لو عالقة بيذا النص وما ليس لو عالقة 

زائو، فضاًل بو مف معمومات وردت فيو، والحكـ عمى ما فيو مف اتساؽ وعدـ تناقض بيف أج
عف قدرتو عمى تكويف رأي بشأف القضايا والِفَكر الواردة فيو. ويتضمف ىذا المستوى الميارات 

 اآلتية: 

 التمييز بيف الحقيقة، والرأي في النص. (2

 إصدار حكـ عمى المسموع. (3

 توضيح ما لو عالقة بالمسموع، وما ليس لو عالقة بو. (4

 موع.الحكـ عمى االتساؽ الداخمي بيف أجزاء المس (5

 تكويف رأي بشأف الِفَكر، والقضايا المثارة في النص. (6
 زابًعا: تروم املسنوع:

ُيقَصػد بيػذا المسػتوى: قػػدرة الطالػب عمػى اإلحسػاس بالجمػػاؿ فػي الػنص؛ أي: إصػػدار 
حكـ عميو؛ مػف حيػث الِفَكػر، والخيػاؿ، والعاطفػة، والمعػاني، والحالػة النفسػية لممتحػدِّث، والقػيـ 

يستمـز ذلؾ كمو منو االستماع جيػًدا إلػى الػنص، وفيمػو؛ ومػف ثػـ إصػدار السائدة في النص، و 
 ويتضمف ىذا المستوى الميارات اآلتية:الحكـ المناسب عميو في ضوء ما سبؽ. 

 الموازنة بيف المعمومات الواردة في نص مسموع، وآخر. (2

 تحديد الحالة النفسية لممتحدث. (3

 تحديد القيـ السائدة في النص. (4

 ور البالغية الواردة في النص.تحديد نوع الص (5

 تحديد قيمة التعبيرات المجازية في النص. (6

 وضع عنواف معبر عف النص. (7

 اختيار أقرب األبيات / العبارات معنى إلى بيت / عبارة معينة. (8
 خامًسا: االستناع اإلبداعي:
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ُيعَنػػى ىػػذا المسػػتوى بتقػػديـ كػػؿ مػػا ىػػو جديػػد لمػػنص المسػػموع؛ بحيػػث يمكػػف لمطالػػب 
ؽ مما فيو مف معمومات، وحقائؽ، وِفَكر؛ ليقدِّـ مقترحاتو؛ مػف حمػوؿ جديػدة لممشػكالت االنطال 

الواردة فيو، أو التنبؤ بنيايات لنصوص مفتوحة النياية، أو إعادة ترتيب أحػداث قصػة بطريقػة 
 مبتكرة، أو إعادة إنتاج النص مرة أخرى في أسموبو الخاص؛ وىو ما يسمى: "الػنص المػوازي".

   ا المستوى الميارات اآلتية:ويتضمف ىذ

 تقديـ حموؿ مبتكرة لبعض المشكالت الواردة في النص. (2

 الربط بيف الخبرات الواردة في النص، وخبرات حيوية معيشة. (3

 التنبؤ بنياية معينة؛ بناًء عمى ما سبؽ مف مقدمات. (4

 إكماؿ الفراغات الواردة في النص. (5

 ورة مبتكرة.إعادة ترتيب أحداث قصة، أو ترتيب شخصياتيا بص (6

 تصميـ تصور لمشخصيات الرئيسة، والثانوية في النص. (7

 تمخيص النص المسموع في أسموبو الخاص. (8
عرض المتغير التابع األوؿ في الدراسة، يعرض الجزء اآلتي مف وبعد االنتياء 

ثـ ا، تأصيؿ المصطمح تاريخيًّ المتغير التابع الثاني؛ وىو: ميارات التفكير الجمعي؛ مف حيث 
 ؛، ودور المعمـ المنوط بووخصائصو وأىميتو ،التي يستند إلييا، والمبادئ يفو، والفمسفةتعر 

 .بأبعاده انتياءً و قؼ التعمـ/ التعميـ، التفعيمو في أثناء مو 
 Collective Thinking Skills التفهري اجلنعيمَازات احملوز الجاىي: 

أميف المفتي  كما ذكر محمد –ظيرت حركة "صناعة التفكير" التي استندت 
إلى عدة مباديء؛ مف أىميا: أف العقؿ الجمعي أكثر إنتاًجا مف العقؿ  –(26ـ، ص. 3118)

دارة  الفردي؛ ومف ثـ فالتفكير التعاوني أكثر فاعمية مف التفكير الفردي في حؿ المشكالت، وا 
ا؛ مجرد نشاط فردي؛ لتحقيؽ ىدؼ م –في ظؿ ىذه الحركة –األزمات؛ لذلؾ لـ يعد التفكير 

بؿ صار نشاًطا ذىنيًّا جماعيًّا، ييدؼ إلى إيجاد حموؿ مبتكرة لمشكالت متعددة األبعاد، 
 ظيرت؛ نتيجة تعقد الحياة، وكثرة متغيراتيا.

كما ذكر محمد أميف المفتي  –ومف ىنا نشأ ما ُأطمؽ عميو: "ِفرؽ التفكير" التي تضـ 
عة، تفكر في تضافر، مجموعة مف المفكريف في تخصصات متنو  –( 26ـ، ص. 3118)

يجاد حموؿ مبتكرة لمم إلدارة األزمات، شكالت، ووضع السيناريوىات وتعمؿ عمى إنتاج ِفَكر، وا 
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تفكير جمعيًّا،  -بذلؾ  –حتماالتو، وقد صار مفيـو التفكيرواستشراؼ المستقبؿ؛ لمواجية ا
تفكير التعاوني يشترؾ فيو مجموعة مف المفكريف؛ وىو ما أطمؽ عميو محمد أميف المفتي: "ال

Co-operative Thinking ." 
 ,Mercer)كما ذكر ميرسر  –" Social Brain  مفيـو "العقؿ االجتماعي وظير

2013, p. 1 - 2) - دَجبرعالـ األنثروبولوجيا التطوري  عمى يدDunbar (1998) ،  ومنذ
فاعؿ االجتماعي؛ نشأت مناقشات ثرية بشأف العالقة بيف قدرات العقؿ الفردي، والت ذلؾ الحيف

وىذا ما يمثؿ وجية النظر القائمة بأف الذكاء البشري لو صفة اجتماعية جوىرية؛ ومف ثـ 
والذي يمكف ربطو أيًضا  -اينخرطوف اجتماعيًّ  األفرادأحد األسباب التي تجعؿ  يمكف القوؿ: إف

؛ لذلؾ جمعيًّا؛ لتحقيؽ أىداؼ مشتركةىو أنو يمكنيـ التفكير  - التطور البشري بنجاح
 فأذىاننا "اجتماعية"؛ لذلؾ فقد ُصمِّمت؛ لتمكِّننا مف التفكير مًعا.

وفضاًل عف المصطمحات السابقة ظيرت مصطمحات أخرى؛ لمتعبير عف مفيوـ 
 Groupوالتفكير الجماعي  ،Thinking Togetherالتفكير الجمعي؛ مثؿ: التفكير مًعا 

Thinkingوالعقؿ الجمعي ، Collective Mind، لذكاء الجمعي واCollective 

Intelligence.وغيرىا مف المصطمحات ، 
بالتعمـ (Wong,2002, p.42) و وونج تويقترب مفيـو التفكير الجمعي مما قصد

 الِفَكرعف  أعضاء الفريؽ -مف خالليا  – يبحث ؛الجمعي؛ حيث عرَّفتو بأنو: عممية تفاعمية
أف  وفي إطار التقصي، والتفاوض يمكف .وجيات النظر المختمفة بشأفويتفاوضوف  ،الجديدة

يعرؼ  التعمـ الجمعي : عف طريؽعبارة أخرىوفي معرفة مشتركة بيف أعضاء الفريؽ.  ىبنتُ 
؛ ومف ثـ ينتج عف ذلؾ فيـ أكبر لمميمة عما يعرفو كؿ عضو مزيًداأعضاء الفريؽ 

 المطموبة.
نظاـ، تكوف فيو  :لمتعمـ الجمعي بأنو (Ozeki, 2013, p.15) وكذلؾ تعريؼ أوزيكي
 .المقصودة جمعيةً  نتائج التعمـ، و)أو( عممياتو

ىناء حسني عمي إبراىيـ  :وثمة دراسات استخدمت مصطمح التفكير الجمعي؛ مثؿ
بأنو: اشتراؾ المتعمميف في العمميات الذىنية التي  التي عرَّفتو( 321ـ، ص. :311)

وعة مف األىداؼ في موقؼ مخطط لو يجرونيا في أثناء تعمميـ مًعا؛ لتحقيؽ ىدؼ، أو مجم
 مف ِقبؿ المعمـ، أو َمف ينوب عنو.
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أحد أنواع  -( 326ـ، ص. :311كما ذكرت ىناء حسني عمي إبراىيـ ) -وىو
(، وقد ظير ىذا المصطمح في العقديف الماضييف؛ Together Thinkingالتفكير مًعا )

إلى مجموعة  –المستقبمية عند عرضو أنظمة الفكر  –( Burkeحيث أشار مارتف بيوركي )
 Collective)مف الطرائؽ المختمفة لعممية "التفكير مًعا"؛ منيا: أنظمة الفكر الجمعي 

Thought Systems) وأنظمة الفكر الجمعي المنسقة ،(Coordinated Collective 

Thought Systems). 
رد عمى ( بأنو: قدرة الف322ـ، ص. 3122وعرَّفو محمد سيد فرغمي عبد الرحيـ )

االشتراؾ مع اآلخريف في التفكير في قضية، أو مشكمة محددة، وبحثيا مف مختمؼ جوانبيا، 
وأبعادىا؛ القتراح حموؿ، وبدائؿ مناسبة؛ لمواجيتيا، واستشراؼ وضعيا المستقبمي، وما 
يستمزمو ذلؾ مف القدرة عمى اإلنصات الفعاؿ لجميع ِفَكر اآلخريف ووجيات نظرىـ المطروحة، 

يرىا، وتحديد افتراضاتيا األساسية، وتقويـ الحجج التي تستند إلييا، والتوصؿ إلى وتفس
استنتاجات جماعية بجانب تقبؿ النقد، واحتراـ جميع الِفَكر، وتقديـ المساعدات لآلخريف في 

 أثناء العمؿ الجماعي.
( بأنو: مجموعة مف العمميات الذىنية 96ـ، ص. 3125وعرَّفتو ىبة ىاشـ محمد )

تي يجرييا عدد مف األذىاف؛ إليجاد حموؿ مبتكرة لممشكالت، واستشراؼ وضعيا المستقبمي؛ ال
 مف خالؿ التعاوف، وتحمؿ المسئولية الجماعية، واتخاذ القرار الجماعي. 

وعرَّفو كؿ مف: عمي سيد محمد عبد الجميؿ، وشعباف عبد العظيـ أحمد، ونسريف 
و: عممية التفكير التي تحدث بيف مجموعة ( بأن::5ـ، ص. :312ثويني نجـ السعدوف )

مف األفراد يشتركوف؛ إليجاد حؿ لمشكمة، أو التوصؿ إلى ِفَكر متعددة، والوصوؿ إلى األفضؿ 
 مف ىذه الحموؿ، أو الِفَكر.

ومف خالؿ التعريفات السابقة يتضح أف التفكير الجمعي ُيعنى بقضية، يجتمع بشأنيا 
د سمًفا، فيتبادلوف وجيات النظر المختمفة فييا، أعضاء فريؽ يجمعيـ ىدؼ واحد محد

؛ لمتفاوض بؿ المعمـويحددوف أدواًرا فيما بينيـ؛ ألداء ميمات تعمـ معينة مسندة إلييـ مف قِ 
بشأف ىذه القضية، ويحرصوف داخؿ الفريؽ عمى التزاـ اليدؼ المشترؾ، والميمة المحددة، 

ى كؿ منيـ، فضاًل عف التحمي بآداب الحوار والوقت الالـز إلنجازىا، واألدوار المسندة إل
 -في النياية -والتفاوض البنَّاء داخؿ الفريؽ، وتحمؿ مسئولية تعمميـ، وأدائيـ؛ بما يؤدي 
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إلى تحقيؽ ىدفيـ، واتخاذ قرار جمعي بشأف القضية موضع المناقشة، والتوصؿ إلى معرفة 
ة شبيية، وفي النياية البد مف جديدة، واكتساب ميارات، يمكف تطبيقيا في مواقؼ مستقبمي

  تقييـ جمعي ألدائيـ داخؿ الفريؽ.
 الفلسفة اليت يستيد إليَا التفهري اجلنعي:

ـ، ص. 3122كما ذكر محمد سيد فرغمي عبد الرحيـ ) –يستند التفكير الجمعي 
راء وفًقا آل -إلى التوجيات، واالفتراضات الرئيسة لمنظرية البنائية الحديثة التي ترى  -( 324

أف المعرفة تُبنى؛ حينما يشعر الفرد بنوع مف عدـ التوازف المعرفي،  -بياجيو، وفيجوتسكي 
يدفعو إلى محاولة إعادة التوازف لديو مرة أخرى؛ مف خالؿ تنظيـ بنيتو المعرفية مجدًدا في 
ضوء ما اكتسبو مف معمومات، ومعارؼ جديدة، وأف بناء المعرفة عممية تشاركية، تحدث بيف 

 طالب، وُتبنى، وُتكتسب؛ مف خالؿ السياقات االجتماعية المختمفة.ال
 مباديء التفهري اجلنعي:

أربعة مكونات، أو مباديء يجب  (Ringer, 2007, p.135 - 136) رينجر حدَّد
 العناية بيا في أثناء العمؿ الجماعي الذي يسعى إلى التفكير مًعا بشكؿ فعاؿ؛ وىي:

أو "ميمتو" بيف المشاركيف في  ليدفو،فيًما مشترًكا  أف يطورالفريؽ  عمى :الميمة .1
 .بشكؿ دائـ العمؿ

 ،العاطفية :أف يكوف المشاركوف قادريف عمى إدارة عوالميـ الداخمية :إدارة التركيز الذاتي .3
 العمؿ مًعا، ويحقؽ التواصؿ داخؿ الفريؽ.الغرض مف  ؛ بما يدعـوالنفسية بشكؿ مناسب

يحتاج أعضاء الفريؽ توقعات دائمة بأف  :احات تفكيرلخمؽ مس ؛االرتباط باآلخريف .4
بالحدوث  يسمح لمتفكيربما  ؛ومستجيبة ،ستظؿ آمنة أقرانيـ داخؿ الفريؽعالقاتيـ مع 

، وخمؽ مساحات تفكير كبرى، ومساحات فرعية داخؿ كؿ في سياؽ تمؾ العالقات
 مجموعة عمى حدة.

ولية النشطة لبناء ئفريؽ ككؿ المسيتحمؿ ال :ولية المشتركة عف التفكير الجمعيئالمس .5
أو الميسر  ،بداًل مف افتراض أف القائد؛ واستخداميا ،والحفاظ عمييا ،مساحة التفكير
 .تمؾ المسئوليةسيتحمؿ وحده 
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 أٍنية التفهري اجلنعي:

 ,Wong, 2002)في تكويف المعرفة، والمكاممة بينيا، ومشاركتيا مًعا  األعضاءتعاوف  .2

p.176). 
، والدمج فيـ وجيات النظر المختمفة؛ مف خالؿ فيما بينيـ التوافؽإلى  سعي األعضاء .3

 .(Wong, 2002, p.44) ؛ وصواًل إلى فيـ مشترؾبينيا
الجمعي؛ مف خالؿ زيادة الدافع لمشاركة  تعزيز العالقات االجتماعية القوية التعمـَ  .4

 .(Wong, 2002, p.58) المعرفة، وتيسير عممية تبادؿ المعرفة
عمـ الجمعي بدرجة االعتماد المتبادؿ بيف أعضاء الفريؽ في أداء الميمات الت تأثر .5

 .(Wong, 2002, p.59)الموكمة إلييـ 
 األعضاءمف  تضـ عديًدا –بطبيعتيا  –تعزيز اإلبداع داخؿ المجموعة؛ فالمجموعة  .6

 .(Story, 2008, p.6)آراؤه، وقيمو، واتجاىاتو لكؿ منيـ  ؛المختمفيف
والمنسؽ لعمميات التفكير التي تحدث داخؿ أذىاف أفراد المجموعة؛  التفاعؿ المشترؾ، .7

 (.268ـ، ص. 3125مف خالؿ تبادؿ الخبرات، والمعارؼ )سميرة عطية عرياف، 

التركيز عمى الحموؿ، واآلراء البديمة المتنوعة؛ الختيار أفضميا؛ وليس التركيز عمى رأي  .8
 (.268ـ، ص. 3125أحد األفراد )سميرة عطية عرياف، 

 خصائص التفهري اجلنعي:

 :( فيما يأتي323 - 322ـ، ص. 3122حددىا محمد سيد فرغمي عبد الرحيـ )
 .التعددية، والتنوع الفكري 

 .الشمولية، والنظرة الكمية 

 .النظرة المستقبمية االستشرافية 

 .التأثير المعرفي الجماعي 

 .المرونة الفكرية 
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 أدواز املعله يف تينية التفهري اجلنعي: 

 في:( 328ـ، ص. 3122محمد سيد فرغمي عبد الرحيـ )ىا ددح
  تشجيع الحوار المفتوح بيف الطالب؛ مف خالؿ توفير البيئة التعميمية التي تتيح ليـ فرًصا

والمناقشات المتعمقة بِفَكرىـ، ووجيات نظرىـ لالشتراؾ في مجموعة مف الحوارات، عديدة 
رسونيا، ويبحثوف فييا؛ وىذا يتضمف توجيو المطروحة بشأف القضايا، والمشكالت التي يد

رشادىـ إلى ضرورة تقبؿ النقد، واحتراـ وجيات النظر المتعددة ، المعمـ دائًما لطالبو، وا 
والتسامح معيا، واإلنصات الفعاؿ لمِفَكر المطروحة كميا، وعدـ التعجؿ في الحكـ عمييا إال 

ا، ال يصح التشبث بيا إذا ثبت عدـ بعد فحصيا بعناية، والنظر في ِفَكرىـ؛ بوصفيا فروضً 
 .صحتيا

  تدريب الطالب عمى تقويـ أدائيـ الجماعي بأنفسيـ، وتقديـ التغذية الراجعة المستمرة
 ما يجرى بينيـ مف مناقشات، وحوارات، وتفاعالت. فاعميةبشأف مدى 

 مف خالؿ تشجيعيـ عمى التحرر مف  تشجيع الطالب عمى التخيؿ، والتوجو المستقبمي؛
طالؽ العناف لخياليـ، وتحفيزىـ عمى استشراؼ الوضع المستقبمي قي ود المكاف، والزماف، وا 

 لمقضية التي يبحثونيا.

  ،ووجيات نظرىـ المطروحة ميما كانت نوعيتيا؛ فضاًل عف توجيييـ تقبؿ ِفَكر الطالب
 دائًما إلى محاولة تطويرىا، وتعديميا في ضوء نتائج المناقشات التي تجرى بينيـ.

 ؛ حتى يكوف متواصاًل معيـ مف الناحية الوجدانية دعيـ العالقات اإليجابية بيف الطالبت
؛ ومف ثـ يجب عميو تشجيعيـ عمى بناء عالقات اجتماعية طيبة فيما بصفة مستمرة

 .بينيـ
 أبعاد التفهري اجلنعي، ومَازاتُ:

االطالع عمى تحددت أبعاد التفكير الجمعي، ومياراتو في الدراسة الحاضرة؛ مف خالؿ 
 الكتابات التربوية، والدراسات السابقة ذات الصمة بتنمية تمؾ الميارات؛ ومنيا ما ذكره كؿ مف:

محمد و  ،(Ringer, 2007) مارتف رينجرـ(، و 3117نبيمة عبد الرؤوؼ عبد اهلل شراب )
ـ(، وىبة ىاشـ محمد 3125ـ(، وسميرة عطية عرياف )3122سيد فرغمي عبد الرحيـ )

 ـ(. 3131وسامية جماؿ حسيف أحمد ) ـ(،3125)
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 خمسة أبعاد؛ ىي:في  –في الدراسة الحاضرة  – وقد تمثمت أبعاد التفكير الجمعي
 .الحوار الجمعي، وأسس التواصؿ 
 .إدارة الجيد 
 .تحمؿ المسئولية 
 .اتخاذ القرار، وتقبؿ النقد 
 .التقييـ الجمعي 

وف فيو المتعمموف؛ لبناء يتعاسموؾ تشاركي ويظير مما سبؽ أف التفكير الجمعي 
 بدوره – معاف جديدة، وتعديؿ تصورات سابقة، واالنخراط في مشروعات تعاونية، وىذا يتسؽ

 وىو ما ستتناولو الدراسة في المحور الثالث. ؛مع ما دعت إليو المدرسة البنائية -
 احملوز الجالح: اليظسية البيائية، وتطبيكاتَا الرتبوية:

عمى أف التعمـ عممية اجتماعية،  –الؿ نظرياتيا المتعددة مف خ –ركزت البنائية 
تحدث؛ مف خالؿ عممية التفاعؿ، والتشارؾ، والتفاوض االجتماعي بيف المتعمميف في مواقؼ 

 التعمـ المختمفة؛ بما يسيـ في إكسابيـ المعارؼ، والميارات المتضمنة فييا.
 The American Psychological)صاغت الجمعية األمريكية لعمـ النفس وقد 

Association )2::8 شانؾ  كما ذكر –ـSchunk (2012, p.263) -  مجموعة مف
، وتخاطب ميارات القرف تعكس نيج التعمـ البنائي، المبادئ النفسية المتمحورة حوؿ المتعمـ

 ،والعالقات الشخصية ،بالتفاعالت االجتماعيةيتأثر التعمـ  أف الحادي والعشريف؛ ومنيا:
  ؿ مع اآلخريف.والتواص

إلى التعمـ بوصفو  - (Ozeki, 2013, p.52)كما ذكر أوزيكي  –وتنظر البنائية 
 عممية بناء لممعرفة، والمعتقدات؛ مف خالؿ المشاركة االجتماعية. 

ـ، 3127زيد سميماف العدواف، وأحمد عيسى داود )كما ذكر كؿ مف:  –والبنائية 
رقاوي، وشاكر عبد العظيـ محمد قناوي، وجيياف رانيا إسماعيؿ عبد المنعـ الش(، و 45ص. 

فمسفة تربوية تعنى بدراسة العمميات الذىنية التي  -( 539ـ، 3127عبد الحميد عمارة )
ف معرفتو بنفسو؛ إما بشكؿ فردي، أو جماعي؛  تحدث داخؿ ذىف المتعمـ، وأف المتعمـ يكوِّ

ؿ نشط بيف التراكيب المعرفية بناًء عمى معارفو الحاضرة، وخبراتو السابقة؛ فيحدث تفاع
السابقة، والتراكيب المعرفية الجديدة في مناخ اجتماعي تعميمي، يتولد عف ىذا التفاعؿ بناء 
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معرفة جديدة؛ حيث ينتقي المتعمـ المعمومات، ويحوليا، ويكوف الفرضيات، ويتخذ القرارات؛ 
 معتمًدا عمى البنية المفيومية التي تمكِّنو مف أداء ذلؾ. 

كما ذكر كؿ مف: رانيا إسماعيؿ عبد المنعـ  –زز التعمـ القائـ عمى الفكر البنائي ويع
 -( 542ـ، 3127الشرقاوي، وشاكر عبد العظيـ محمد قناوي، وجيياف عبد الحميد عمارة )

 دافعيتيـمشاركة الطالب في المناشط المختمفة، والتعاوف في أداء الميمات، كما يزيد مف 
التدريب عمى ميارات التفكير األساسية؛ مثؿ: الفيـ، والتطبيؽ، كما  لمتعمـ، ويشجعيـ عمى

يشجع عمى ممارسة ميارات التفكير العميا المختمفة؛ مثؿ: التحميؿ، والتركيب، والتقويـ، وحؿ 
 المشكالت.

عمى أىمية التفاعؿ بيف الطالب بياجيو مؤسس البنائية في العصر الحديث  وقد ركز
ـ، 3116بيذه الطريقة فقط كما ذكر يوسؼ محمود قطامي ) –ـ أنفسيـ، ورأى أف المتعم

يطور القدرة عمى اعتبار وجية نظر اآلخريف، كما أف شيوع التبادؿ مع اآلخريف  –( 396
عادة تنظيـ وجيات  يمكِّف الطالب مف اختبار أنماط تفكيرىـ الخاص، واكتشاؼ البدائؿ، وا 

 نظرىـ. 
ـ، 3116كما ذكر يوسؼ محمود قطامي ) –لذلؾ تتطمب نظرية بياجيو التطبيقية 

توافر التعاوف، والتبادؿ بيف الطالب أنفسيـ في أثناء عمميـ؛ والذي عادة ما تغفمو  -( 384
ممارسات التدريس التقميدية؛ لذلؾ ينبغي تشجيع التبادؿ االجتماعي بيف المعمـ، والطالب، 

ر األخذ، والعطاء لدى المتعمـ؛ مف واستخداـ ألواف النشاط الفردية، والجماعية، وتطوير مشاع
خالؿ االندماج، والتفاعؿ في مواقؼ جماعية مع زمالئو؛ فالعمؿ في مجموعة صغيرة، تجمعيا 

 اىتمامات مشتركة ينبغي أف يحظى بعناية أكثر داخؿ الصؼ.
 النموأف  - Schunk (2012, p.240)كما ذكر شانؾ  –نظرية بياجيو  برغـ تأكيدو 
؛ المعرفي لمنموالبيئة االجتماعية مصدر رئيس ف ؛دوف تفاعؿ اجتماعي مفستمر ييمكف أف 
تفيدىـ؛ مف حيث إدراكيـ تفاعالت اجتماعية ب تزود الطالب فألواف النشاط التي ومف ثـ

 وجيات نظر اآلخريف؛ ومف ثـ يصيروا أقؿ تمركًزا حوؿ ذواتيـ.
 ,Schunk (2012شانؾ  كما ذكر – المعرفية االجتماعية نظرية باندورا وسمطت

p.252) - والتأثيرات البيئية االجتماعية،  ،الضوء عمى العالقات المتبادلة بيف المتعمميف
 .التعمـ في اقويًّ  امنمذجة االجتماعية تأثيرً لأف  الدراساتوأظير كثير مف 



 م0206( 78) -6ج-يوليوعدد                              ...                    برنامج قائم على تطبيقات النظرية البنائية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 12 - 

  افرتاضات اليظسية البيائية:

حميد زيتوف حسف حسيف زيتوف، وكماؿ عبد الكما ذكر كؿ مف:  –البنائية  ترتكز
، (262 - :25، ص. ـ3119كماؿ عبد الحميد زيتوف )(، و 215 - 7:ـ، ص. 3114)

 االفتراضات؛ ىي:عمى بعض  - (2:4ـ، ص. 3121وعايش محمود زيتوف )
 ( تؤند البيائية بياء املعسفة؛ وليس ىكلَا:1)

دة، داع المتعمـ تراكيب معرفية جدييمثؿ عممية إب –بوصفو عممية بنائية  –فالتعمـ 
تنظـ خبراتو، وتفسرىا مع معطيات العالـ الخارجي؛ ومف ثـ يصير لديو إطار مفيومي، 
يساعده في إعطاء معنى لخبرتو التي مر بيا. وكمما مر المتعمـ بخبرات جديدة، أدى ذلؾ إلى 

داع منظومات جديدة، وىذا ليس معناه أف التعمـ مجرد ؿ المنظومات الموجودة لديو، أو إبتعدي
داع عضوي لممعرفة؛ حيث يعيد فييا بناء بتراكمية آلية لوحدات المعرفة؛ بؿ عممية إعممية 

 التراكيب المعرفية لديو مف جديد؛ اعتماًدا عمى نظرتو الجديدة لمعالـ.
 ( التعله عنلية ىصطة:2)

 يبذؿ المتعمـ جيًدا ذىنيًّا في عممية التعمـ؛ الستكشاؼ المعرفة بنفسو، وتمؾ العممية
 سئولية المتعمـ نفسو؛ وليست مسئولية المعمـ.النشطة م

تتضنً عنلية التعله إعادة بياء الفسد معسفتُ؛ مً خالل التفاوض االدتناعي مع ( 3) 

 اآلخسيً:

ال يبني الفرد معرفتو عف معطيات العالـ الخارجي؛ مف خالؿ مناشطو الذاتية معيا 
االجتماعي مع اآلخريف؛ تبًعا مف خالؿ التفاوض  –أيًضا  -فحسب؛ ولكف ُتبنى المعرفة 

الموجودة لديو؛ ولذلؾ ينظر البنائيوف إلى المعرفة؛ بوصفيا  Schemaلممنظومة المعرفية 
 سياقية؛ ومف ثـ يصير لكؿ فرد بصمتو المعرفية التي تميزه عف غيره.

 ( معسفة املتعله الكبلية شسط أساس لبياء التعله ذي املعيى:4)

ضوء المعرفة القبمية القديمة؛ مف خالؿ عالقة دائرية تُبنى المعرفة الجديدة في 
تنتج المعرفة بينيما؛ حيث يعاد تنظيـ المعرفة القبمية بتغيرات تكيفية في التراكيب المعرفية؛ ل

 بكؿ مف: الخبرة، والبيئة. –بدورىا  –الجديدة التي تتأثر
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 يكية:تتَيأ للنتعله أفضل الظسوف؛ عيدما يواَدُ مبصهلة، أو مَنة سك( 5)

عندما يواَجو المتعمموف بمشكالت، أو ميمات حقيقية يساعدىـ ذلؾ في بناء معنى 
 لما تعمموه، وينمي لدييـ الثقة في قدرتيـ عمى حؿ المشكالت التي تواجييـ.

سة ( اهلدف اجلوٍسي مً عنلية التعله ٍو إسداخ تهيفات، تتواءو مع الضغوط املعسفية املناَز6)

 عله(.على خربة الفسد )املت

 مباديء اليظسية البيائية:

 :أف في –( 2:3ـ، ص. 3121كما ذكر عايش محمود زيتوف ) –وتتمثؿ 
 .معرفة المتعمـ السابقة ىي محور االرتكاز في عممية التعمـ 

 .المتعمـ يبني معنى لما يتعممو بنفسو بناًء ذاتيًّا 

 تغيير في بنية المتعمـ المعرفية. يجرَ ما لـ  التعمـ ال يحدث 

 حقيقية واقعية.و الفرد مشكمة يحدث عمى أفضؿ وجو عندما يواجتعمـ ال 

  المتعمـ ال يبني معرفتو في معزؿ عف اآلخريف؛ بؿ يبنييا؛ مف خالؿ التفاوض
 االجتماعي.

 أدواز املعله، واملتعله يف ضوء مباديء اليظسية البيائية:

 أدواز املتعله البيائي:

 286ـ، ص. 3114د الحميد زيتوف )حدد كؿ مف: حسف حسيف زيتوف، وكماؿ عب
 ( أدوار المتعمـ البنائي فيما يأتي:287 -

  ،المتعمـ النشط؛ حيث يؤدي دورًا نشًطا في عممية التعمـ؛ مف خالؿ المناقشة، والجدؿ
وفرض الفروض، والتقصي، وبناء الرؤى؛ بداًل مف االستقباؿ السمبي لممعمومات؛ عف 

 اء التدريبات الروتينية.طريؽ االستماع، أو القراءة، أو أد

  المتعمـ االجتماعي؛ حيث تؤكد البنائية دائًما أف المعرفة، والفيـ ليما صفة اجتماعية
ف الفيـ بصورة فردية؛ ولكف بصورة اجتماعية؛ عف  في المقاـ األوؿ؛ فالمتعمـ ال يكوِّ

 طريؽ محادثاتو مع اآلخريف.



 م0206( 78) -6ج-يوليوعدد                              ...                    برنامج قائم على تطبيقات النظرية البنائية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 11 - 

 أو يعيدوا اكتشاؼ  -تشؼ الطالب المتعمـ المبتكر؛ حيث تؤكد البنائية ضرورة أف يك– 
يوا  المعرفة بأنفسيـ؛ فال تكتفي بجعميـ نشطيف في عممية التعمـ؛ بؿ البد مف أف يوجَّ

 إلعادة اكتشاؼ النظريات العممية، والرؤى التاريخية المصاحبة تمؾ االكتشافات.
في ( أدوار المتعمـ البنائي 256ـ، ص. :312ولخصت مريـ حسف عمي البموشي )

 :وأن
 .يبني معرفتو الجديدة بشأف موضوع التعمـ؛ بالتفاعؿ مع خبراتو، ومعموماتو السابقة 

 .يتنبأ بمحتوى التعمـ الجديد في ظؿ معطيات، وفرضيات معينة 

 .يجابية، ويتعاوف مع الزمالء في إنجاز مناشط التعمـ  يتفاعؿ في بيئة التعمـ بنشاط، وا 

  مكاناتو، ويقيِّـ أداءه ذاتيًّا.يتحمؿ مسئولية تعممو؛ بما يتناسب مع قدر  اتو، وا 

 .يسعى إلى حؿ المشكالت المطروحة أمامو بحموؿ مبتكرة قابمة لمتنفيذ 

 .يشارؾ برأيو في حرية تامة، ويتقبؿ آراء اآلخريف، وينقد ما يدور حولو بأسموب عممي 

 .يطبؽ ما يكتسبو مف ميارات في مواقؼ التعمـ خارج بيئة الصؼ 
 ائي: أدواز املعله البي

( إلى أدوار المعمـ في ضوء 254ـ، ص. :312توصمت مريـ حسف عمي البموشي )
 مباديء النظرية البنائية؛ وىي:

  ِّختار ما يناسبو مف إجراءات، وأساليب ط: الذي يخطط ألىداؼ التعمـ، ويالمخط
 تدريس.

 ونواتجو؛ الُمِعّد: الذي يعد مناشط التعمـ: الفردية، والجماعية المرتبطة بأىداؼ التعمـ ،
بما يطور معارؼ الطالب، وخبراتيـ، ويساعدىـ في إعادة تكويف المعرفة الجديدة، 

 وتنمية التفكير.

 .المالحظ: الذي يعمؿ بطريقة مباشرة، وغير مباشرة؛ لتوضيح ِفَكر الطالب 

 .المنظِّـ: الذي ينظـ بيئة التعمـ، ويوفر ما يحتاجو الطالب في عممية التعمـ 

  يساعد الطالب في تكويف عالقات اجتماعية فاعمة فيما بينيـ؛ لتنفيذ المساعد: الذي
 ميمات التعمـ التعاونية. 

، يعرض الجزء اآلتي الثالثةوبعد عرض اإلطار النظري الممثَّؿ في متغيرات الدراسة 
  إطار الدراسة الميداني الممثَّؿ في تجربتيا.
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 إطاز الدزاسة امليداىي:

عداد يتناوؿ ىذا الجزء إطا البرنامج ر الدراسة الميداني الممثَّؿ في اختيار العينة، وا 
عداد المقترح،   ا، وما أسفر عنو ىذا التطبيؽ مف نتائج.  م، وتطبيقياألداتيفوا 

 أواًل: إدساءات ما قبل التيفير:

 :الدزاسة دلنوعةاختياز )أ(         

انية )شعبة طالب الفرقة الث)ستة وسبعيف( طالًبا مف مف  الدراسة مجموعة تكونت
 .جامعة اإلسكندرية –تعميـ أساسي( في كمية التربية –المغة العربية 
 :ثرَبيظ انذراضخإعذاد  )ة(

 :أسس بياء الربىامر 

 اعتمد البرنامج عمى أساسيف؛ معرفي، ونفسي اجتماعي:
 األساس المعرفي: -

 :ىما؛ محوريف رئيسيفيتمثؿ ىذا األساس في 

 .ميارات فيـ المسموع 

  ير الجمعيالتفكأبعاد. 
الدراسة.  وأداتيوقد اعُتِمد عمى ىذا األساس في إعداد كتاب الطالب، ودليؿ المعمـ، 

؛ بحيث يطبِّؽ الطالب المحوريفكما اتسمت المعرفة المقدَّمة لمجموعة الدراسة بالتكامؿ بيف 
النصوص ؛ عمى ميارات فيـ المسموعما تعممو مف  -بالتعاوف مع أقرانو في المجموعة –
؛ مف خالؿ عممو داخؿ التفكير الجمعي، وفي الوقت ذاتو ُيدرَّب عمى أبعاد سموعةالم

 مجموعتو.
 األساس النفسي االجتماعي: -

 النظرية البنائية؛ اعتماًدا عمى المباديء اآلتية:تطبيقات ُيستَمد ىذا األساس مف 
 نمط تعممووفؽ  ؛ونشط يبني معانيو الخاصة ،المتعمـ فاعؿ. 

 تميزه عف باقي  ،استعدادات وقبميات ،ومستقؿ ولو ،ردالمتعمـ كياف متف
 وىذا نفسو ىو ما يثري مواقؼ التعمـ/ التعميـ التشاركية. ؛المتعمميف
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  ؛ تسمح ليـ وبعضيـمواقؼ التعمـ/ التعميـ بيئات تفاعمية بيف المتعمميف
 ، ونقدىا، وتوظيفيا في سياقات جديدة.بمناقشة المعارؼ

 مسئوؿ عف  - في مجموعات التعمـ –ممو؛ وىوتحمؿ المتعمـ مسئولية تعي
 وكؿ إنجاز لمفرد إنجاز ألقرانو في مجموعة التعمـ. اآلخريف،تعممو وتعمـ 

  والتحميؿ، والتفسير، والمقارنة، مثؿ: المالحظة، -تعد العمميات الذىنية 
وفقا لمتعمـ  ؛القاسـ المشترؾ بيف مواقؼ التعمـ / التعميـ -والتقييـ  والتركيب،

 نائي.الب
 :ذلتوى الربىامر 

ميارات فيـ كؿ مف: المتعمقة ب ، والدراسات السابقةبعد االطالع عمى الكتابات التربوية
محتوى البرنامج؛ لتدريب مجموعة الدراسة  الباحثتاف؛ أعدت المسموع، وأبعاد التفكير الجمعي

 عميو. وقد تمثَّؿ محتوى البرنامج في:
 ميارات كؿ مف:الذي تضمَّف  كتاب الطالب( 2)
 .فيـ المسموع 
 الجمعي. التفكير 

 :إعداد قائنة مَازات فَه املسنوع

 ، والدراسات السابقة ذات الصمة بتنمية مياراتبعد االطالع عمى الكتابات التربوية
موضع  –فيـ المسموع؛ صممت الباحثتاف قائمة بميارات فيـ المسموع الالزمة لمنصوص 

، ثـ ُعرضت القائمة عمى بعض المحكميف في مجاؿ المناىج تيامجموعوالمناسبة  –الدراسة 
 وطرائؽ تدريس المغة العربية، وقد أقروا صالحيتيا، ومناسبتيا ىدؼ الدراسة.

وقد تضمف محتوى البرنامج )ثمانية( نصوص مسموعة متنوعة؛ ما بيف: التاريخي، 
دت الفترة الزمنية الالزمة لتدريس والجغرافي، واألدبي )شعًرا، ونثًرا(، والعممي، والدرامي، وُحدِّ 

 .النصوص المتضمنة
 :دليل املعله( 2) 

بإحدى الزميالت في تخصص المناىج وطرائؽ تدريس المغة  الباحثتافاستعانت 
ميارات العربية؛ في تنفيذ البرنامج؛ ولذلؾ ُأِعدَّ دليؿ المعمـ الذي تضمَّف مقدمة نظرية عف 
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، ثـ اإلجراءات المتبعة ، وتطبيقات النظرية البنائيةر الجمعي، وميارات التفكيفيـ المسموع
دت بنسخة  وتسجيالت صوتية لمنصوص كتاب الطالب، مف لتنفيذ البرنامج؛ وفًقا ليا، وقد ُزوِّ

(، ورابط النص youtubeالنصيف: الرابع، والسادس عمى ) ورابَطي، المتضمنة في البرنامج
 .( عمى بنؾ المعرفة المصريDiscovery Educationعمى قاعدة بيانات ) الثامف
 :أٍداف الربىامر 

 :تنمية قدرة مجموعة الدراسة عمى ىدؼ البرنامج المقترح إلى
 فيـ المسموع؛ مف خالؿ التعرض لنصوص متنوعة مف نظـ المعرفة المختمفة. -

 التفكير الجمعي؛ مف خالؿ العمؿ مع أقرانيـ في مجموعات. -

 ة يف الربىامر:اسرتاتيذيات التدزيس املتبع 

والعمؿ في ، والمناقشة، التدريس المباشر ما بيف: االستراتيجيات المستخدمة؛ تنوعت
 .مجموعات

 :ألواٌ اليصاط املستخَدمة يف الربىامر 

فقد تضمنت مشاركات بتنوع موضوعات البرنامج،  ألواف النشاط المستخدمة؛ تنوعت
المتنوعة، والتعاوف في اإلجابة عنيا،  جماعية مف الطالب في االستماع إلى نصوص البرنامج

  ومناقشة اإلجابات بيف المجموعات المختمفة.

 :أساليب التكويه املتبعة يف الربىامر 

 تنوعت أساليب التقويـ المستخدمة؛ ما بيف:

الدراسة؛ لتحديد مستوى الطالب  ألداتيالذي َتمثَّؿ في التطبيؽ القبمي  التقويـ القبمي: .2
 البرنامج المقترح عمييـ. المبدئي قبؿ تطبيؽ 

؛ حيث تضمف كؿ لقاء مف تقويـ كؿ متغير عمى حدة الذي َتمثَّؿ فيالتقويـ المرحمي:  .3
طبيعة كؿ نص مف النصوص، المقاءات تطبيقات متنوعة؛ لمتأكد مف فيـ الطالب 

 وميارات فيمو الالزمة لو.

مؿ عقب كؿ لقاء مف الذي َتمثَّؿ في كؿ مف: التقويـ الختامي الشا التقويـ الختامي: .4
الدراسة؛ لتحديد أثر البرنامج المقترح  ألداتيالمقاءات. كما تمثؿ في القياس البعدي 

   متغيري الدراسة التابعيف.تنمية في 
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 ( إعداد أداتي الدزاسة:ز)

 :(2)مَازات فَه املسنوع( اختباز 1-ز)        

لثانية )شعبة طالب الفرقة الدى  فيـ المسموعميارات قياس ار االختب ىذا استيدؼ
، )ثالثة( أسئمة رئيسة – في صورتو المبدئية – وقد تضمف، تعميـ أساسي( –المغة العربية 

النص  – تضمف السؤاؿ األوؿ، تناولت ثالثة أنواع مف النصوص: األدبي، والتاريخي، والعممي
)أربعة فتضمف  –النص التاريخي  –)خمسة عشر( سؤااًل فرعيًّا، أما السؤاؿ الثاني  -األدبي 

؛ )اثني عشر( سؤااًل فرعيًّا –النص العممي –عشر( سؤااًل فرعيًّا، وأخيًرا تضمف السؤاؿ الثالث 
 .( سؤاالً واحًدا وأربعيفوبذلؾ صار إجمالي عدد األسئمة )

 :ميارات فيـ المسموع( مواصفات اختبار 3رقـ )ويوضح الجدوؿ 
 (:3عذول رلى )

 :يهبراد فهى انًطًىعيىاطفبد اخزجبر 

 و
عذد  األضئهخ انًهبرح

 األضئهخ

انىزٌ 

 انُطجٍ

 انطؤال األول: )انُض األدثٍ(:

1.  
رحذَذ انًعًُ انًعغًٍ نهكهًبد انىاردح 

 فٍ انُض.

1 1 6.66% 

3.  
وطف شخظُبد / أحذاس وردد فٍ 

 انُض.

3 1 6.66% 

 %13.33 3 11+  3 انُض. يٍاضزُزبط انًعبٍَ انؼًُُخ   .3

 %6.66 1 3 إطذار حكى عهً انًطًىع.  .1

4.  
ركىٍَ رأٌ ثشأٌ انفَِكر، وانمؼبَب 

 انًضبرح فٍ انُض.

3 1 6.66% 

6.  
رحذَذ انًعًُ انطُبلٍ نهكهًبد انىاردح 

 فٍ انُض.

1 1 6.66% 

 %6.66 1 4 وػع عُىاٌ يعجر عٍ انُض.  .8

 %6.66 1 6 رحذَذ انفَِكر انرئُطخ فٍ انُض.  .7

 %6.66 1 8 اضزُزبط انفَِكر انضبَىَخ يٍ انُض.  .2

18.  
ضزُزبط عاللخ انعجبراد انىاردح فٍ ا

 انُض ثجعؼهب.

7 1 6.66% 

11.  
رىػُح دالنخ ثعغ األضبنُت انىاردح فٍ 

 انُض.

2 1 6.66% 

                                                           
شعبة المغة  –لطالب الفرقة الثانية )تعميم أساسي  ميارات فيم المسموع تباراخ (:5)ممحق رقم ( 3)

  العربية.(
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 و
عذد  األضئهخ انًهبرح

 األضئهخ

انىزٌ 

 انُطجٍ

13.  
انحكى عهً االرطبق انذاخهٍ ثٍُ أعساء 

 انًطًىع.

18 1 6.66% 

 %6.66 1 11 اضزُزبط أغراع انًزحذِّس، ودوافعه.  .13

 %6.66 1 11 رحذَذ انمُى انطبئذح فٍ انُض.  .11

14.  
انزُجؤ ثُهبَخ يعُُخ؛ ثُبًء عهً يب ضجك 

 يٍ يمذيبد.

13 1 6.66% 

16.  
إعبدح رررُت أحذاس لظخ، أو رررُت 

 شخظُبرهب ثظىرح يجزكرح.

13 1 6.66% 

18.  
انًىازَخ ثٍُ انًعهىيبد انىاردح فٍ َض 

 يطًىع، وآخر.

13 1 6.66% 

17.  
اخزُبر ألرة األثُبد / انعجبراد يعًُ 

 إنً ثُذ/ عجبرح يعُُخ.

11 1 6.66% 

12.  
أضهىثه رهخُض انُض انًطًىع فٍ 

 إَزبط انُض انًىازٌ(.انخبص )

14 1 6.66% 

 انطؤال انضبٍَ: )انُض انزبرَخٍ(:

38.  
رحذَذ انًعًُ انًعغًٍ نهكهًبد انىاردح 

 فٍ انُض.

 %8.11 1 )أ( 1

31.  
رحذَذ انًعًُ انطُبلٍ نهكهًبد انىاردح 

 فٍ انُض.

 %8.11 1 )ة( 1

 %8.11 1 )ط( 1 دح فٍ انُض.كر انحمبئك انىاررِ   .33

 %8.11 1 3 إكًبل انفراغبد انىاردح فٍ انُض.  .33

31.  
رحذَذ انًعًُ انىظُفٍ نهكهًبد انىاردح 

 فٍ انُض.

3 1 8.11% 

 %8.11 1 1 انزًُُس ثٍُ انحمُمخ، وانرأٌ فٍ انُض.  .34

36.  
رىػُح يب نه عاللخ ثبنًطًىع، ويب 

 نُص نه عاللخ ثه.

4 1 8.11% 

38.  
ُراد انًغبزَخ فٍ رحذَذ لًُخ انزعج

 انُض.

6  +18  +

 )ة( 13

3 31.13% 

37.  
رحذَذ َىع انظىر انجالغُخ انىاردح فٍ 

 انُض.

6 1 8.11% 

32.  
وطف شخظُبد/ أحذاس وردد فٍ 

 انُض.

8 1 8.11% 

38.  
انًىازَخ ثٍُ انًعهىيبد انىاردح فٍ َض 

 يطًىع، وآخر.

7 1 8.11% 

31.  
وانمؼبَب  ،ركىٍَ رأٌ ثشأٌ انفكر

 .انًضبرح فٍ انُض

2 1 8.11% 

33.  
انرثط ثٍُ انخجراد انىاردح فٍ انُض، 

 وخجراد حُىَخ يعُشخ.

2 1 8.11% 
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 و
عذد  األضئهخ انًهبرح

 األضئهخ

انىزٌ 

 انُطجٍ

 %8.11 1 11 رحذَذ انحبنخ انُفطُخ نهًزحذس.  .33

 %8.11 1 13 اضزُزبط أغراع انًزحذس، ودوافعه.  .31

34.  
اضزُزبط عاللخ انعجبراد انىاردح فٍ 

 انُض ثجعؼهب.

 %8.11 1 )أ( 13

36.  
ضهىثه أخُض انُض انًطًىع فٍ ره

 انخبص )إَزبط انُض انًىازٌ(.

11 1 8.11% 

 انطؤال انضبنش: انُض انعهًٍ:

38.  
رحذَذ انًعًُ انًعغًٍ نهكهًبد انىاردح 

 فٍ انُض.

1 1 7.33% 

 %7.33 1 3 كر انحمبئك انىاردح فٍ انُض.رِ   .37

32.  
رحذَذ انًعًُ انطُبلٍ نهكهًبد انىاردح 

 فٍ انُض.

3 1 7.33% 

 %7.33 1 1 .وػع عُىاٌ يعجر عٍ انُض  .18

 %7.33 1 4 رحذَذ انفَِكر انرئُطخ فٍ انُض.  .11

 %34 3 7+  8+  6 اضزُزبط انفَِكر انضبَىَخ يٍ انُض.  .13

13.  
اضزُزبط عاللخ انعجبراد انىاردح فٍ 

 انُض ثجعؼهب.

8 1 7.33% 

11.  
انحكى عهً االرطبق انذاخهٍ ثٍُ أعساء 

 انًطًىع.

8 1 7.33% 

 %7.33 1 8 إطذار حكى عهً انًطًىع.  .14

16.  
ركىٍَ رأٌ ثشأٌ انفَِكر، وانمؼبَب 

 انًضبرح فٍ انُض.

8  +2 3 16.66% 

18.  
رمذَى حهىل يجزكرح نجعغ انًشكالد 

 انىاردح فٍ انُض.

2 1 7.33% 

17.  
رحذَذ َىع انظىر انجالغُخ انىاردح فٍ 

 انُض.

18 1 7.33% 

12.  
رحذَذ لًُخ انزعجُراد انًغبزَخ فٍ 

 انُض.

18 1 7.33% 

 %7.33 1 11 زحذِّس، ودوافعه.اضزُزبط أغراع انً  .48

 %7.33 1 11 انُض. يٍاضزُزبط انًعبٍَ انؼًُُخ   .41

 %7.33 1 11 رحذَذ انمُى انطبئذح فٍ انُض.  .43

43.  
 فٍ أضهىثهرهخُض انُض انًطًىع 

 انخبص )إَزبط انُض انًىازٌ(.

13 1 7.33% 
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 ضبط االختباز:

 )أربعيف(عمى  ـ3131ف نوفمبر م األوؿُطبِّؽ االختبار استطالعيًّا يـو األحد الموافؽ 
جامعة  –تعميـ أساسي( في كمية التربية  –طالًبا مف طالب الفرقة الثانية )شعبة المغة العربية 

 عما يأتي : أسفر التجريب االستطالعي، و اإلسكندرية
  عينة الدراسة.تعميمات االختبار مناسبة 
 مف  طالبياء أوؿ ُحسب زمف االختبار؛ عف طريؽ حساب زمف انت :زمف االختبار

، ثـ ُحسب متوسط الزمنيف؛ وبذلؾ صار زمف اإلجابة طالباإلجابة، وزمف انتياء آخر 
 دقيقة(. 1:عف االختبار )

 :المحتوى.ا عمى صدؽ ُحسب صدؽ االختبار؛ اعتمادً  صدؽ االختبار 
 ؛ (86:.1(، و)1.3ما بيف: )المقبولة تراوحت معامالت الصعوبة  األسئمة: صعوبة

وىذا ال يمنع قبوؿ الدراسة الحاضرة بعض المعامالت التي  (،1.592ره )بمتوسط قد
ؾ أبقت الدراسة لانخفضت قمياًل عف الحد األدنى المقبوؿ؛ ألنيا تقيس ميارات ميمة؛ لذ

عمى درجة  –في معظميا  -عمى أسئمتيا؛ وبذلؾ يمكف القوؿ: إف أسئمة االختبار
 مف الصعوبة. ومقبولةمناسبة، 

 ؛ بمتوسط (1.786(، و)1.3ما بيف: )المقبولة  تراوحت معامالت التمييز: ةتمييز األسئم
، وىذا ال يمنع قبوؿ الدراسة الحاضرة بعض المعامالت التي انخفضت (1.436قدره )

ؾ أبقت الدراسة عمى لقمياًل عف الحد األدنى المقبوؿ؛ ألنيا تقيس ميارات ميمة؛ لذ
مناسبة، عمى درجة  –في معظميا -ختباريمكف القوؿ: إف أسئمة اال؛ وبذلؾ أسئمتيا
 .مف التمييز ومقبولة

 عف طريؽ حساب معامؿ ثبات ألفا كرونباخ ُحسب؛  بات االختبار:ثCronbach's 

Alpha( 23:.1، وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات،)  يالَحظ أف االختبار عمى درجة و
 .صار صالًحا لمتطبيؽ في صورتو النيائيةبذلؾ عالية مف الثبات؛ و 
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 :التفهري اجلنعي( مكياس مَازات 2-ز)

 )خمسة(عبارة موزعة عمى  (ثماني وعشريف) –فى صورتو األولية  -شمؿ المقياس 
فيما مف خالؿ االطالع عمى الكتابات التربوية في المجاؿ، وتمثمت ىذه األبعاد ُحددت  ،أبعاد
 يأتى:

 سبع عبارات(.) الحوار الجمعي، وأسس التواصؿ 
 (.اتعبار  سبع) إدارة الجيد 
 ثالث عبارات(. تحمؿ المسئولية( 
 ست عبارات(. اتخاذ القرار، وتقبؿ النقد( 
 خمس عبارات(. التقييـ الجمعي( 

 ضبط املكياس:

 :صدم املكياس 

فى  -، ثـ عرضتو الخماسيعمى التقدير  -في إعداد المقياس  – الباحثتافاعتمدت 
ا بعض الممحوظات الممثمة في إعادة صوغ الذيف أبدو  المحكميف بعضعمى  -صورتو األولية

بعض العبارات؛ لتصير معبرة عف البعد الذي تنتمي إليو، وقد روعيت ىذه الممحوظات؛ ومف 
 ثـ صار المقياس صالًحا لمتطبيؽ في صورتو النيائية.

 :ثبات المقياس  
يـو األحد الموافؽ استطالعيًّا عف طريؽ تطبيقو ؛ جرى التحقؽ مف ثبات المقياس

تعميـ  –ـ، طالًبا مف طالب الفرقة الثانية )شعبة المغة العربية 3131ألوؿ مف نوفمبر ا
تطبيؽ معادلة "ألفا ب معامؿ الثبات؛حساب جامعة اإلسكندرية، و  –أساسي( في كمية التربية 

يالَحظ أف و  (،0.862، وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات )Coronbach's Alphaكرونباخ" 
؛ حيث الًحا لمتطبيؽ في صورتو النيائيةصار صبذلؾ مف الثبات؛ و  اليةعالمقياس عمى درجة 

مواصفات  (4)رقـ  جدوؿالأبعاد رئيسة. ويوضح  خمسة( عبارة؛ موزعة عمى 39شمؿ )
 :المقياس فى صورتو النيائية
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 (:3)رلى  عذول

 :انزفكُر انغًعٍيىاطفبد يمُبش يهبراد  

 انجعذ
أرلبو 

 انعجبراد 
 انًغًىع

 عجبراد. 8 8:  1 حىار انغًعٍ، وأضص انزىاطم.اناألول: 

 عجبراد. 8 11:  7 إدارح انغهذ.انضبٍَ: 

 عجبراد. 3 18:  14 رحًم انًطئىنُخ.انضبنش: 

 د.عجبرا 6 33:  17 ارخبر انمرار، ورمجم انُمذ. انراثع:

 عجبراد. 4 37:  31 انزمُُى انغًعٍ. انخبيص:

 عجبرح. 37 انًغًىع

 الكبلي ألداتي الدزاسة:( التطبيل د) 

 ( التطبيل الكبلي الختباز الدزاسة:1-د)

؛ ـ3131 الخامس عشر مػف نػوفمبرالموافؽ  األحد يـوُطبؽ اختبار الدراسة قبميًّا في 
تعمػيـ أساسػي( فػي  –طالًبا مف طالب الفرقة الثانية )شػعبة المغػة العربيػة ( ستة وسبعيف)عمى 

 ا.وُرصدت درجاتيـ في االختبار، وعولجت إحصائيًّ  ،جامعة اإلسكندرية –كمية التربية 
 :التفهري اجلنعي( التطبيل الكبلي ملكياس مَازات 2-د)

عمػى ـ؛ 3131الخامس عشػر مػف نػوفمبر الموافؽ  األحد يـوقبميًّا في  المقياسُطبؽ 
 تعمػيـ أساسػي( فػي كميػة –( طالًبا مف طالب الفرقة الثانية )شعبة المغػة العربيػة ستة وسبعيف)

 ا.وُرصدت درجاتيـ في االختبار، وعولجت إحصائيًّ  جامعة اإلسكندرية، –التربية 
 ثاىًيا: إدساءات التيفير:

؛ ـ3131الثاني والعشريف مف نوفمبر الموافؽ  األحدبدأت تجربة الدراسة يـو 
الثالث عشر مف ديسمبر الموافؽ  األحد، وانتيت يـو النصوص المقترحة في البرنامجبتدريس 
 ـ.3131

 الدزاسة: ألداتيثالًجا: التطبيل البعدي 

 :الختباز الدزاسةالتطبيل البعدي  (أ 

ُطبِّؽ االختبار بعديًّا عمى مجموعة الدراسة في يوـ الخميس الموافؽ السابع عشر مف 
 . ـ3131ديسمبر 

بعت اإلجراءات نفسيا المتبعة في التطبيؽ القبمي؛ مف حيث رصد النتائج، وات  
 ا؛ تمييًدا الستخالص نتائج الدراسة.وتحميميا إحصائيًّ 
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 :ملكياس التفهري اجلنعيالتطبيل البعدي  (ب 

ُطبِّؽ المقياس بعديًّا عمى مجموعة الدراسة في يوـ الخميس الموافؽ السابع عشر 
 ـ. 3131مف ديسمبر 
بعت اإلجراءات نفسيا المتبعة في التطبيؽ القبمي؛ مف حيث رصد النتائج، وات  

  ا؛ تمييًدا الستخالص نتائج الدراسة.وتحميميا إحصائيًّ 
 زابًعا: ىتائر الدزاسة: عسًضا، ومياقصًة، وتفسرًيا:

تمثمت نتائج الدراسة في اإلجابة عف األسئمة التي ُحدِّدت سمًفا في المشكمة؛ وىذا ما 
 يعرضو الجزء اآلتي:

 ** لإلدابة عً السؤال األول؛ وناىت صيغتُ:

الطالب معممي المغة العربية بشعبة التعميـ تنميتيا لدى ما ميارات فيـ المسموع المراد 
 ؟ األساسي
 تدريس االستماع، وتنمية عمى الكتابات المختمفة في مجاؿ  ت الباحثتافاطمع

 .مياراتو

 المناسبة عينة الدراسة. فيـ المسموعبعض ميارات  احدَّدت 

 بمناسبتيا قائمة بالميارات، وعرضتيا عمى بعض المحكميف الذيف أقروا اصمَّمت. 
 ** لإلدابة عً السؤال الجاىي؛ وناىت صيغتُ:

الطالب معممي المغة العربية بشعبة التعميـ ما ميارات التفكير الجمعي المراد تنميتيا لدى 
 ؟األساسي
 ابات التربوية المختمفة في مجاؿ التفكير الجمعيعمى الكت اطمعت الباحثتاف. 

 مثمت في:التي ت التفكير الجمعيأبعاد  احدَّدت 

 .الحوار الجمعي، وأسس التواصؿ 
 .إدارة الجيد 
 .تحمؿ المسئولية 
 .اتخاذ القرار، وتقبؿ النقد 
 .التقييـ الجمعي 
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 عمى بعض المحكميف الذيف أقروا  ، وعرضتوالتفكير الجمعيمقياس  اصممت
 بمناسبتو بعد إجراء بعض التعديالت عميو. 

 ** لإلدابة عً السؤال الجالح؛ وناىت صيغتُ:

ما أسس بناء البرنامج القائـ عمى تطبيقات النظرية البنائية؛  لتنمية ميارات: فيـ المسموع، 
 ؟الطالب معممي المغة العربية بشعبة التعميـ األساسيوالتفكير الجمعي؛ لدى 

فقد ُأجيب عنو في الجزء الخاص بإعداد برنامج الدراسة؛ مف حيث أسس بنائو؛ 
 سيف في بناء البرنامج المقترح؛ ىما:حيث اعتمدت الباحثتيف عمى أسا

  األساس المعرفي الممثؿ في كؿ مف: ميارات فيـ المسموع، وأبعاد التفكير
 الجمعي، ومياراتو.

 .األساس النفسي االجتماعي المستمد مف تطبيقات النظرية البنائية 
 ** لإلدابة عً السؤال السابع؛ وناىت صيغتُ:

فيـ المسموع،  :ات النظرية البنائية؛ لتنمية مياراتما صورة البرنامج القائـ عمى تطبيق
 ؟الطالب معممي المغة العربية بشعبة التعميـ األساسيوالتفكير الجمعي؛ لدى 

فقد ُأجيب عنو في الجزء الخاص بإعداد برنامج الدراسة؛ مف حيث محتواه الممثؿ 
الجمعي، فضاًل عف الذي تضمَّف ميارات كؿ مف: فيـ المسموع، والتفكير  كتاب الطالب في

)ثمانية( نصوص مسموعة، تنوعت؛ ما بيف: التاريخي، والجغرافي، واألدبي )شعًرا، ونثًرا(، 
 والعممي، والدرامي.

تضمَّف مقدمة نظرية عف ميارات فيـ المسموع، وميارات  ؛ فقددليؿ المعمـأما 
 .نفيذ البرنامج؛ وفًقا لياالتفكير الجمعي، وتطبيقات النظرية البنائية، ثـ اإلجراءات المتبعة لت

أىداؼ البرنامج، واستراتيجيات التدريس، وألواف النشاط  –كذلؾ  –وُحدِّدت 
 المستخَدمة فيو، وأساليب التقويـ المتبعة فيو.
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 ؛ وناىت صيغتُ:اخلامس** لإلدابة عً السؤال 

المسموع لدى في تنمية ميارات فيـ  تطبيقات النظرية البنائيةما أثر البرنامج القائـ عمى 
 ؟الطالب معممي المغة العربية بشعبة التعميـ األساسي

 :الفرض اآلتيمف كاف البد مف التحقؽ 
مجموعػػة ( بػػيف متوسػػطي درجػػات 01 .0 ≥  )ال يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيًّا عنػػد مسػػتوى 

 .ميارات فيـ المسموعالختبار  ، والبعديالقبمييف: في القياس الدراسة
قبميًّػا  – ميارات فيػـ المسػموعاختبار  تافطبقت الباحث ىذا الفرض ولمتحقؽ مف صحة

 مجموعة الدراسة، ثـ بعد انتياء البرنامج ُطبِّؽ االختبار بعديًّا. عمى –
القياسػػيف: القبمػػي، والبعػػدي؛ الختبػػار ولمعرفػػة داللػػة الفػػرؽ بػػيف متوسػػطي درجػػات 

 (:5)رقـ  (؛ وىذا ما يوضحو الجدوؿمرتبطتيفنتيف )لعي (t-test)؛ ُطبؽ اختبار "ت" الدراسة
 (: 1)رلى عذول 

يهبراد فهى فٍ انمُبضٍُ: انمجهٍ، وانجعذٌ الخزجبر  يغًىعخ انذراضخانفرق ثٍُ يزىضطٍ درعبد 

 :انًطًىع

 

 انمُبش

 

 انعذد

 

 انًزىضط

االَحراف 

 انًعُبرٌ

درعبد 

 انحرَخ

 

 لًُخ )د(

 

، يطزىي انذالنخ

 وَىعهب

 8.81 8.84 34.813 84 18.38841 36.1281 86 انمجهٍ

 دال دال 18.63722 12.7218 86 انجعذٌ

 ( انغذونُخ عُذ يطزىي )(1.272)( = 8.84لًُخ )د. 

 ( انغذونُخ عُذ يطزىي )(.3.637( = )8.81لًُخ )د 

مف متوسط  أعمىفي القياس البعدي؛  مجموعة الدراسةأف متوسط درجات  ويالَحظ
( 36.154، وأف قيمة )ت( المحسوبة التي بمغت )الختبار الدراسة القبمي في القياس ادرجاتي
 داالًّ (؛ ومف ثـ يعد الفرؽ بيف المتوسطيف 86عند درجة حرية ) مف قيمتيا الجدولية أعمى

البرنامج أف ذا معناه ؛ وى(0.01 ≥  )، وكذلؾ عند مستوى (0.05 ≥  )إحصائيًّا عند مستوى 
 المقترح قد كاف ذا أثر في تنمية ميارات فيـ المسموع لدى مجموعة الدراسة.

 ، وُيقبؿ الفرض البديؿ؛ وىو:الفرض الصفري ُيرفضوبذلؾ 
فػي مجموعة الدراسػة ( بيف متوسطي درجات 01 .0 ≥  )يوجد فرؽ داؿ إحصائيًّا عند مستوى 

 .؛ لصالح القياس البعديالختبار ميارات فيـ المسموع ، والبعديالقبمييف: القياس
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 ؛ وناىت صيغتُ:السادس** لإلدابة عً السؤال 

ما أثر البرنامج القائـ عمى تطبيقات النظرية البنائية في تنمية ميارات التفكير الجمعي لدى 
 ؟الطالب معممي المغة العربية بشعبة التعميـ األساسي

 الفرض اآلتي:مف التحقؽ كاف البد مف 
مجموعػة ( بيف متوسػطي درجػات 01 .0 ≥  )ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًّا عند مستوى 

 لمقياس ميارات التفكير الجمعي. ، والبعديالقبمييف: في القياسالدراسة 
ميػارات التفكيػر الجمعػي مقيػاس  تافطبقت الباحثىذا الفرض  ولمتحقؽ مف صحة

 مجموعة الدراسة، ثـ بعد انتياء البرنامج ُطبِّؽ المقياس بعديًّا. عمى –بميًّا ق –
؛ القياسيف: القبمي، والبعدي؛ لممقياسولمعرفة داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 

 (:6)رقـ  (؛ وىذا ما يوضحو الجدوؿمرتبطتيفلعينتيف ) (t-test)ُطبؽ اختبار "ت" 
 (:4) رلى عذول

نًمُبش يهبراد فٍ انمُبضٍُ: انمجهٍ، وانجعذٌ يغًىعخ انذراضخ رعبد انفرق ثٍُ يزىضطٍ د 

 انزفكُر انغًعٍ:

االَحراف  انًزىضط انعذد انمُبش

 انًعُبرٌ

درعبد 

 انحرَخ

، يطزىي انذالنخ لًُخ )د(

 وَىعهب

 8.81 8.84 33.284 84 7.67614 71.7671 86 انمجهٍ

 دال دال 4.84888 114.6316 86 انجعذٌ

 )(1.272)( = 8.84انغذونُخ عُذ يطزىي ) لًُخ )د. 

 ( انغذونُخ عُذ يطزىي )(.3.637( = )8.81لًُخ )د 

مف متوسط  أعمىفي القياس البعدي؛  مجموعة الدراسةأف متوسط درجات  ويالَحظ
( 16:.34، وأف قيمة )ت( المحسوبة التي بمغت )لمقياس الدراسة في القياس القبمي ادرجاتي
 داالًّ (؛ ومف ثـ يعد الفرؽ بيف المتوسطيف 86عند درجة حرية ) دوليةمف قيمتيا الج أعمى

أف البرنامج ؛ وىذا معناه (0.01 ≥  )، وكذلؾ عند مستوى (0.05 ≥  )إحصائيًّا عند مستوى 
 الدراسة. ذا أثر في تنمية ميارات التفكير الجمعي لدى مجموعةالمقترح قد كاف 

 ، وُيقبؿ الفرض البديؿ؛ وىو:الفرض الصفريُيرفض وبذلؾ 
مجموعػة ( بػيف متوسػطي درجػات 01 .0 ≥  )يوجػد فػرؽ داؿ إحصػائيًّا عنػد مسػتوى 

لمقيػػاس ميػػارات التفكيػػر الجمعػػي؛ لصػػالح القيػػاس  ، والبعػػديالقبمػػييف: فػػي القياسػػالدراسػػة 
 البعدي.
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 :تأثريال** سساب سذه 

البرنامج القائـ عمى المستقؿ؛ وىو ) المتغير تأثيرإلى معرفة حجـ  الباحثتافسعت 
ميارات: فيـ المسموع، والتفكير في المتغيريف التابعيف؛ وىما: ) (تطبيقات النظرية البنائية

 :يفاآلتي يفمف الفرضكاف البد مف التحقؽ  (؛ ومف ثـالجمعي
 فيـ المسموع لدى في تنمية ميارات تأثير ة البنائية ريلمبرنامج القائـ عمى تطبيقات النظ

 مجموعة الدراسة.
  التفكير الجمعي في تنمية ميارات تأثير ة البنائية عمى تطبيقات النظريلمبرنامج القائـ

 لدى مجموعة الدراسة.
 متوسطي درجاتلالتأثير لقياس حجـ  ؛Cohen’s d))كوىيف  معادلة توقد ُحسب

رقـ لتطبيقيف: القبمي، والبعدي ألداتي الدراسة؛ وىذا ما يوضحو الجدوؿ مجموعة الدراسة في ا
(7:) 

 (:6) رلى عذول

يغًىعخ انذراضخ فٍ انزطجُمٍُ: انمجهٍ، وانجعذٌ ألدارٍ نًزىضطٍ درعبد  انزأصُرلًُخ حغى  

 انذراضخ:

 انزأصُرحغى  dلًُخ  األداح

 كجُر 3.7834 اخزجبر يهبراد فهى انًطًىع.

 كجُر 3.8131 د انزفكُر انغًعٍ.يمُبش يهبرا

ذا بمغت قيمة )  (Cohen,1988, p.25)كما ذكر كوىيف  -فإنيا تمثؿ (؛ 0.2)( dوا 
ذا بمغت  تأثير  حجـَ  - متوسًطا، أما إذا بمغت  تأثير  فإنيا تمثؿ حجـَ  (؛1.6)صغيًرا، وا 
 .كبيًرا تأثير  فإنيا تمثؿ حجـَ  (؛1.9)

قد تجاوز النسبة التي تمثؿ حجـ  التأثير أف حجـ (7رقـ ) مف الجدوؿ ويتضح
تنمية ميارات فيـ المسموع لدى مجموعة الكبير؛ ومف ثـ فالبرنامج المقترح قد أثر في  التأثير

( بالنسبة 3.8532بالنسبة الختبار الدراسة، و) (3.9836كبير، بمغ ) تأثيربحجـ الدراسة 
رت داللة الفروؽ بيف القياسيف: القبمي، يدعـ النتائج السابقة التي أظيمما ؛ مقياس الدراسةل

 .بحجـ األثر المتعمقيف يفالدراسة، ويؤكد صحة الفرض ألداتيوالبعدي 
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 مياقصة اليتائر، وتفسريٍا:

كاف ذا أثر في تنمية البرنامج المقترح قد أف  -بشكؿ عاـ  -أثبتت نتائج الدراسة 
يا تمف قيم أكبر( المحسوبة )ت ة؛ فكانت قيمميارات فيـ المسموع لدى مجموعة الدراسة

 ≥  )، و(0.05 ≥  ) يي:إحصائيًّا عند مستو  داالًّ  المتوسطيفؽ بيف الجدولية، وكاف الفر

 (.7(، و)5الجدوالف: )ه وىذا ما أظير  كبير؛ تأثيروبحجـ  البعدي،؛ لصالح القياس (0.01
 :إلى وتعزى النتائج السابقة

  ،ثراء المحتوى المقدَّـ لمجموعة الدراسة؛ حيث تنوَّع؛ ما بيف نصوص: تاريخية، وجغرافية
والمتنوعة  ،وأدبية، ودرامية، وعممية؛ مما أسيـ في تنمية ميارات فيـ المسموع المختمفة

 بتنوع بنى ىذه النصوص.

 إلى النصوص  إتاحة الفرص لمطالب لموصوؿ إلى المعرفة بأنفسيـ؛ مف خالؿ االستماع
جابة التدريبات؛  مع دور ذلؾ كمو يتفؽ و عدة مرات قبؿ البدء في العمؿ الجماعي، وا 

الذي يبني معرفتو الجديدة بشأف موضوع التعمـ؛ بالتفاعؿ  الطالب البنائي النشط المبتكر
مع خبراتو، ومعموماتو السابقة؛ مف خالؿ المناقشة، والجدؿ، وفرض الفروض، والتقصي؛ 

 االستقباؿ السمبي لممعمومات. بداًل مف

  اكتساب الطالب القدرة عمى تطبيؽ ما تعمموه مف ميارات فيـ المسموع؛ في مواقؼ أخرى
جديدة، ونصوص متنوعة لـ يتعرضوا ليا مف قبؿ؛ مما يمثؿ دورًا مف أدوار الطالب 

 البنائي.

  ره في تقديـ دور المعمـ؛ كميّسر، وموجو لعممية التعمـ الجمعي داخؿ المجموعات، ودو
حة، فضاًل عف  ميارات فيـ المسموع لمطالب، وشرحيا شرًحا وافًيا مدعوًما باألمثمة الموضِّ

ويتفؽ ذلؾ كمو مع دور المعمـ البنائي  ؛تقديمو التغذية الراجعة الفورية ألداء كؿ مجموعة
ظ الذي يوضح ما غمض عمى الطالب فيمو، والمنظِّـ الذي ينظـ بيئة التعمـ، المالحِ 

 ويوفر ما يحتاجو الطالب في عممية التعمـ.
 مع دراسات كؿ مف:ويتفؽ ما توصمت إليو الدراسة الحاضرة مف نتائج 

فاتف عطية محمد العربي، وشاكر عبد العظيـ محمد قناوي، وصفاء عبد العزيز 
( التي أثبتت نتائجيا فاعمية نموذج بايبي البنائي في 2:4ـ، ص. 3128محمد سمطاف )

رات االستماع والتحدث لدى متعممي المغة العربية الناطقيف بغيرىا في المستوى تنمية ميا
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المتوسط؛ لما يتيحو لممتعمـ مف دور إيجابي، ومشاركة فعالة في العممية التعميمية، وكذلؾ 
فرصة المناقشة والحوار مع غيره مف المتعمميف، ومع المعمـ؛ مما يكسبو لغة الحوار 

حة الفرصة لو لتطبيؽ المعارؼ والميارات التي تعمميا، وتوظيفيا في والتواصؿ، فضاًل عف إتا
 حياتو، وكذلؾ دمج االستماع، والتحدث في المواقؼ التعميمية.

التي أثبتت نتائجيا  ـ(3129وغادة بنت ناصر التميمي، وفاطمة بنت سعود الرقيب )
س ف مستوى أداء طالبات أف استخداـ البرنامج القائـ عمى نموذج بايبي البنائي؛ أدى إلى تح

بإدراج ىذا  -( :24)ص.  –المجموعة التجريبية في ميارات فيـ المسموع؛ ومف ثـ أوصت 
النموذج، وتطبيقاتو التربوية ضمف محتوى مقرر طرائؽ تدريس المغة العربية في برامج إعداد 

 معممي المغة العربية في الجامعات. 
ثبتت نتائجيا فاعمية البرنامج القائـ ( التي أـ:312وأحمد محمد حسف النعيمي )

عمى البنائية االجتماعية في تنمية الميارات المغوية المدرسية لمطالب المعمميف بقسـ المغة 
إلى أنو إذا كاف ىناؾ ضرورة  –(8أيًضا )ص.  –العربية بكميات التربية في العراؽ، وأشارت 

فإنو يمكف أف يجرى ذلؾ؛ مف خالؿ إلكساب الطالب المعمميف الميارات المغوية المدرسية؛ 
النظرية البنائية االجتماعية التي ُتعنى بالمتغيرات، والعوامؿ التي تؤثر في اكتساب المتعمميف 
عادة بناء الفرد معرفتو؛ مف خالؿ عممية  المعرفة، ومعالجتيا؛ حيث التعمـ ذو المعنى، وا 

 تفاوض اجتماعي مع اآلخريف.
في تنمية  قد كاف ذا أثرالبرنامج المقترح أف  -عاـ  بشكؿ -أثبتت نتائج الدراسة و 

يا تمف قيم أكبر)ت( المحسوبة  ة؛ فكانت قيمميارات التفكير الجمعي لدى مجموعة الدراسة
 ≥  )، و(0.05 ≥  ) يي:إحصائيًّا عند مستو  داالًّ  المتوسطيفالجدولية، وكاف الفرؽ بيف 

 (.7(، و)6الجدوالف: )وىذا ما أظيره  ؛كبير تأثيروبحجـ  ،البعدي؛ لصالح القياس (0.01
 :وتعزى النتائج السابقة إلى

  ،عمؿ الطالب في مجموعات، وما حدث بينيـ مف حوار متبادؿ داخؿ ىذه المجموعات
ير وفرص المنافسة بيف المجموعات المختمفة؛ ذلؾ كمو أسيـ في تنمية ميارات التفك

اجتماعيًّا متفاوًضا مع  الجمعي؛ بما يتفؽ مع دور الطالب البنائي؛ مف حيث كونو
يجابية، ويتعاوف مع أقرانو في إنجاز مناشط  مجموعتو، يتفاعؿ في بيئة التعمـ بنشاط، وا 

 .التعمـ
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  شعور كؿ طالب داخؿ المجموعة بمسئوليتو عف تعممو، وعف مستوى مجموعتو، وتقدميا
تحمؿ لمختمفة داخؿ الصؼ؛ ذلؾ كمو أسيـ في تنمية الشعور الجمعي ببيف المجموعات ا

يتحمؿ المسئولية عف أداء المجموعة؛ ويتفؽ ذلؾ كمو مع دور الطالب البنائي الذي 
مكاناتو، ويقيِّـ أداءه ذاتيًّا، وأداء مجموعتو  مسئولية تعممو؛ بما يتناسب مع قدراتو، وا 

 أيًضا.

 ف آرائيـ في حرية تامة، ومف دوف تعصب لآلراء، ودعـ إتاحة الفرص لمطالب لمتعبير ع
يشارؾ ويتفؽ ذلؾ كمو مع دور الطالب البنائي الذي  ىذه اآلراء باألدلة المقنعة المناسبة؛

 برأيو في حرية تامة، ويتقبؿ آراء اآلخريف، وينقد ما يدور حولو بأسموب عممي.

 ة فاعمة فيما بينيـ؛ لتنفيذ طالبو في تكويف عالقات اجتماعي دور المعمـ في مساعدة
، فضاًل عما يقدمو ليـ مف دعـ، وتيسير لعممية تعمميـ؛ مما ميمات التعمـ التشاركية

 يتفؽ مع دوره كمعمـ بنائي.
 ويتفؽ ما توصمت إليو الدراسة الحاضرة مف نتائج مع دراسات كؿ مف:

ينمو، التعمـ الجمعي أف  :التي أثبتت نتائجيا  (Wong, 2002, p.143) وونج
كما أكدت وبنية تشاركية.  ممكف اختراقيا،حدود في ظؿ ا فريؽ متكامؿ اجتماعيًّ  فييزدىر و 

نما  واألماف ،يتطمب مشاعر الثقةال التعمـ الجمعي  أف نتائج ىذه الدراسة أيًضا  -فحسب؛ وا 
 التنوع المطموب الذي يعزز التعمـ الجمعي. -

بالعمؿ التعمـ  أفتت نتائجيا التي أثب(Holloway, 2004, p.91) ىولوواي و 
( أكثر فاعمية مف طريقة المحاضرة في Cooperative action learningالتعاوني )

تدريس ميارات االستماع، والمساعدة في اكتسابيا، كما ذكرت أف التعمـ التعاوني يمكف أف 
 ميارات اجتماعية أقوى؛ لدعـ حياتيـ. –كذلؾ  –يمنح الطالب 

( التي ذكرت أف نتائج 3:1ـ، ص. 3117عبد اهلل شراب )ونبيمة عبد الرؤوؼ 
الدراسات، والبحوث العممية التي أجريت عمى شرائح عمرية مختمفة؛ أظيرت أف التعمـ األفضؿ 
ىو التعمـ وسط الجماعة، وأف الحوار المشترؾ، واألداء الفعمي المتبادؿ بيف المعمـ، وطالبو 

 معمـ، ويضع كالىما نفسو موضع اآلخر.يبني فكر الطالب، ويجدد، ويضيؼ لفكر ال
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 التوصيات:

 في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة الحاضرة مف نتائج؛ يمكف تقديـ التوصيات اآلتية:
 مسموع لدى طالب الجامعة في مختمؼتصميـ برامج ثرية؛ لتنمية ميارات فيـ ال 

 التخصصات؛ بوصفيا ميارات ميمة الزمة لمدراسة.

 ا ليـ عمى تنمية ئية رقمية، تتاح لمطالب معممي المغة العربية؛ معينً تصميـ مواد تعمـ إثرا
 ميارات االستماع لدييـ ذاتيًّا.

 .تصميـ مقاييس متدرجة؛ لتقييـ أداء الطالب معممي المغة العربية في ميارات االستماع 

 تصميـ برامج تدريبية لمعممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية؛ لتنمية مياراتيـ في 
 تدريس االستماع؛ إذ إنيا حصص رئيسة في خطة الدراسة في تمؾ المرحمة.

  العناية بميارات التفكير الجمعي، واستراتيجيات التدريس المساِعدة في تنميتيا لدى طالب
 المختمفة. الدراسيةالمراحؿ 

 عيؿ تصميـ برامج تدريبية لمعممي المغة العربية في التعميـ العاـ؛ لتنمية مياراتيـ في تف
 التفكير الجمعي في مواقؼ تعمـ المغة، وتعميميا.

  توظيؼ النظرية البنائية، ونظرياتيا الفرعية في تعميـ المغة العربية في مختمؼ المراحؿ
 .الدراسية

  ية لمعممي المعمـ في تصميـ برامج تدريبية قائمة عمى تطبيقات النظرية البنائية موجَّ
تطبيؽ استراتيجيات التدريس البنائية في  األقساـ غير التربوية؛ لمساعدتيـ في

 محاضراتيـ.
 املكرتسات:

 تقترح الدراسة الحاضرة إجراء بعض الدراسات؛ في:
  نتاج دالالتيا الموازية أثر تنوع بنية النص في تنمية ميارات فيـ المسموع النوعية، وا 

 لدى طالب المرحمة الثانوية.

  االجتماعية؛ لتنمية األداء المغوي، وميارات برنامج قائـ عمى تطبيقات النظرية البنائية
 لدى طالب المرحمة الثانوية. ، والفاعمية الجمعيةالتفاوض االجتماعي
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  استخداـ استراتيجيات التفكير الجمعي في تنمية ميارات األداء المغوي لدى الطالب معممي
 المغة العربية.

 مسموع، والتفكير الجمعي لدى استخداـ حمقات األدب االفتراضية في تنمية ميارات فيـ ال
 الطالب معممي المغة العربية.

  االجتماعية الالزمة لمعممي المغة العربية في ضوء متطمبات القرف الكفايات الوجدانية
 الحادي والعشريف.
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 املسادع:

 أواًل: املسادع العسبية:

جتماعية في تنمية (. فاعمية برنامج قائم عمى البنائية اال9119أحمد محمد حسن النعيمي. ) .1
الميارات المغوية المدرسية لدى الطالب المعممين بكميات التربية في العراق. رسالة دكتوراه. كمية 

: الجمعية التربوية لتدريس المغات، مجمة بحوث في تدريس المغاتالتربية: جامعة عين شمس، 
 .92 – 1(، مارس، 8)

ممين وتأىيميم في ضوء ميارات القرن الحادي م(. تحديات إعداد المع9117تركي فيد المساعيد. ) .9
 18: المؤسسة العربية لالستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية، س عالـ التربية مجمةوالعشرين. 

-https://0810gh9k8-1106-y-https-search، اسُترجع من: 9 – 1(، يناير، 57)
mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/850859 

م(. أثر استخدام المدخل الدرامي عمى تنمية ميارة الفيم االستماعي 9112منعم رجب. )ثناء عبد ال .3
: الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، مجمة القراءة والمعرفةلدى تالميذ الصف األول اإلعدادي. 

 .58 – 13(، يناير، 31)
منظور النظرية  التعمـ والتدريس مفم(. 9113حسن حسين زيتون، وكمال عبد الحميد زيتون. ) .2

 القاىرة: عالم الكتب. .1. ط البنائية
. اإلسكندرية: قضايا في تعميـ المغة العربية وتدريسيام(. 1999حسني عبد الباري عصر. ) .5

 المكتب العربي الحديث.
م(. برنففففففففامج مقتففففففففرح قففففففففائم عمففففففففى تحميففففففففل 9191خمففففففففف عبففففففففد المعطففففففففي عبففففففففد الففففففففرحمن طمبففففففففة. ) .6

لفيفففففم االسفففففتماعي العميفففففا بالمغفففففة العربيفففففة لطمبفففففة الصفففففف الخطفففففاب وفاعميتفففففو ففففففي تنميفففففة ميفففففارات ا
. 393-992، فبرايففففففففر، 9(، ج91، )مجمػػػػػػػػة البحػػػػػػػػث العممػػػػػػػػي فػػػػػػػػي التربيػػػػػػػػةاألول الثففففففففانوي. 

 http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=261074اسُترجع من: 
ميد عمارة. قناوي، وجييان عبد الحمحمد عبد العظيم  وشاكررانيا إسماعيل عبد المنعم الشرقاوي،  .7

م(. مدى تعرف بعض معممي المغة العربية في المرحمة الثانوية أسس التدريس البنائي 9116)
(، 9) 99جامعة حموان،  -: كمية التربية تربوية واجتماعية دراسات مجمةومدى ممارستيم ليا. 

 .228 – 219أبريل، 
التداولية لتنمية بعض  م(. نموذج تدريسي قائم عمى النظرية9116رحاب طمعت محمود عطية. ) .8

: جامعة كفر مجمة كمية التربيةميارات التحدث واالستماع الناقد لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. 
 .716 – 617(، 5) 16الشيخ، 
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نظريات  -تدريس العربية في التعميـ العاـ م(. 9111رشدي أحمد طعيمة، ومحمد السيد مناع. ) .9
 عربي.، القاىرة: دار الفكر ال1. طوتجارب

النظرية البنائية االجتماعية وتطبيقاتيا في م(. 9116زيد سميمان العدوان، وأحمد عيسى داود. ) .11
  : مركز ديبونو لتعميم التفكير.عمَّان. 1. ط التدريس

م(. أثر استراتيجية المكعب في تدريس العموم عمى تنمية عمق 9191سامية جمال حسين أحمد. ) .11
: كمية المجمة التربويةكير الجمعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. المعرفة العممية وميارات التف

  . 1212 – 1383، يوليو، 75جامعة سوىاج، ج  -التربية 
م(. الترابطات المغوية: استراتيجية بنائية لتنمية ميارات االستماع لدى 9118سعيد عبد اهلل الفي. ) .19

: الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريسمجمة دراسات في المناىج تالميذ المرحمة المتوسطة. 
 .113 – 69(، مايو، 133) وطرق التدريس،

سمر سامح محمد محمد عمي، وشاكر عبد العظيم محمد قناوي، ومنى محمود محمد جاد، وأماني  .13
جامعة  –: كمية التربية مجمة دراسات تربوية واجتماعيةم(. 9115محمد عبد المقصود قنصوه. )

 .788 – 763كتوبر، (، أ2) 91حموان، 
م(. برنامج مقترح قائم عمى التفكير الجمعي لتنمية الوعي بو وزيادة 9112سميرة عطية عريان. ) .12

مجمة القراءة االتجاه نحو استخدام ميارات االتصال التربوي لدى الطالب معممي المواد الفمسفية. 
  .195 – 126(، يناير، 127: الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، )والمعرفة

براىيم سميمان شيخ العيد. ) .15 م(. مدى امتالك طمبة المرحمة 9119صالح أحمد عبد اليادي الناقة، وا 
(، 89: الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، )مجمة القراءة والمعرفةاألساسية لميارات االستماع. 

 .111 – 86أبريل، 
. 1. طصرة في مناىج العمـو وتدريسيااالتجاىات العالمية المعام(. 9111عايش محمود زيتون. ) .16

 عمَّان: دار الشروق لمنشر والتوزيع. 
 . القاىرة: دار الشواف لمنشر والتوزيع.تدريس فنوف المغة العربيةم(. 1991عمي أحمد مدكور. ) .17
م(. 9119عمي سيد محمد عبد الجميل، وشعبان عبد العظيم أحمد، ونسرين ثويني نجم السعدون. ) .18

التفكير الجمعي لتدريس مادة عمم النفس لتنمية الميارات االجتماعية لطالب  برنامج قائم عمى
 293، مايو، 9(، ج5) 35: جامعة أسيوط، مجمة كمية التربيةالمرحمة الثانوية المعاقين بصريًّا. 

– 595 .   
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م(. ميارات 9111عمي عبد السميع قورة، وسيد محمد السيد سنجي، ووجيو المرسي أبو لبن. ) .19
: مجمة كمية التربيةماع الالزمة لمتفوق الدراسي لدى طمبة جامعة طيبة "دراسة تحميمية". االست

 .61 – 9، يناير، 9(، ج75جامعة المنصورة، )
م(. فاعمية استخدام نموذج بايبي 9118غادة بنت ناصر التميمي، وفاطمة بنت سعود الرقيب. ) .91

ت الصف السادس االبتدائي في مدينة البنائي في تنمية ميارات الفيم االستماعي لدى طالبا
 .  123 – 96، أكتوبر، 9(، ج 2، )مجمة العموـ التربويةالرياض. 

سمطان. محمد قناوي، وصفاء عبد العزيز محمد فاتن عطية محمد العربي، وشاكر عبد العظيم  .91
مغة م(. فاعمية نموذج بايبي البنائي في تنمية ميارات االستماع والتحدث لدى متعممي ال9117)

: رابطة التربويين العرب، مجمة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعيةالعربية الناطقين بغيرىا. 
 .196 – 165(، أبريل، 6)
تأصيؿ فكري  –تصميـ البرامج التعميمية بفكر البنائية (. م9118كمال عبد الحميد زيتون. ) .99

 . القاىرة: عالم الكتب.وبحث إمبريقي
م(. فاعمية برنامج قائم عمى المدخل المعرفي األكاديمي لتعمم 9113ي. )ماىر شعبان عبد البار  .93

 :مجمة العمـو التربوية والنفسيةالمغة في تنمية ميارات االستماع الناقد لتالميذ المرحمة اإلعدادية. 
 .269 – 291(، ديسمبر، 2) 12شر العممي، مركز الن –جامعة البحرين

رنامج مقترح قائم عمى مدخل التعميم االستراتيجي في تنمية م(. فاعمية ب9119محمد أحمد عيسى. ) .92
 :التربوية المجمةميارات االستماع الناقد والتنظيم الذاتي لدى طالبات الصف الثاني اإلعدادي. 

 .351 – 997(، مارس، 131) 33مجمس النشر العممي،  –جامعة الكويت 
ميارات االستماع والتحدث لدى الطالب م(. برنامج مقترح لتنمية 9117محمد السيد أحمد سعيد. ) .95

 26(، فبراير، 63، )مجمة القراءة والمعرفةمعممي المغة العربية في ضوء مدخل التواصل المغوي. 
– 116. 

 -المؤتمر العممي الثاني عشرم(. فرق التفكير والمشكالت العالمية. 9111محمد أمين المفتي. ) .96
 . 53 – 28، يوليو، 1مصرية لممناىج وطرق التدريس، : الجمعية المناىج التعميـ وتنمية التفكير

م(. الرياضيات وتكوين العقل الجمعي وتنمية التفكير التعاوني. 9117محمد أمين المفتي. ) .97
 18 – 17: الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، الرياضيات لمجميع –المؤتمر العممي السابع 

 .91 – 12يوليو، 
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م(. أثر برنامج مقترح في تنمية بعض ميارات االستماع لدى 9119) محمد بن إبراىيم الفوزان. .98
 31جامعة الممك سعود،  - : كمية التربيةمجمة العمـو التربويةطالب معيد المغويات العربية. 

(1 ،)29– 71. 
م(. ميارات التفكير الجمعي لدى طالب المرحمة الثانوية. 9111محمد سيد فرغمي عبد الرحيم. ) .99

(، يوليو، 179: الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، )مناىج وطرؽ التدريسدراسات في ال
915– 931. 

م(. ميارات االستماع الالزمة لمتفوق الدراسي لدى طمبة 9119محمد عمي حسن الصويركي. ) .31
: المؤسسة المجمة العربية لمعمـو التربوية والنفسيةجامعة الممك عبد العزيز "دراسة تحميمية". 

 . 969 – 921(، يناير، 6ية لمتربية والعموم واآلداب، )العرب
م(. فعالية برنامج مقترح في تنمية ميارات االستماع الناقد لطمبة 9115محمد لطفي محمد جاد. ) .31

، جامعة القاىرة -كمية الدراسات العميا لمتربية : العمـو التربوية مجمةكميات التربية بسمطنة عمان. 
 .93 –53(، يوليو، 3) 13

م(. أثر االستماع االستراتيجي في تحسين 9118مراد أحمد القضاه، وعبد الرحمن عبد الياشمي. ) .39
 – دراسات مجمةاالستيعاب االستماعي اإلبداعي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في األردن. 

 .386 – 375(، 2) 25عمادة البحث العممي،  –: الجامعة األردنية التربوية العمـو
م(. درجة توظيف معممي المغة العربية لمباديء النظرية البنائية 9119ن عمي البموشي. )مريم حس .33

 –: جامعة الكويت التربوية المجمةفي ممارساتيم التدريسية بسمطنة عمان من وجية نظرىم. 
 . 162 – 131(، سبتمبر، 139) 33مجمس النشر العممي، 

( في تنمية pdeodeرح قائم عمى استراتيجية )م(. فاعمية برنامج مقت9115مريم محمد األحمدي. ) .32
: جامعة اإلمام محمد مجمة العموـ التربويةميارات االستماع الناقد لدى طالبات المرحمة المتوسطة. 

 .932 – 131(، يوليو، 3بن سعود اإلسالمية، )
قرن م(. التعمم الوجداني االجتماعي ضرورة الكتساب ميارات ال9191نادية يوسف جمال الدين. ) .35

: كمية التربية مجمة بحوث في التربية النوعيةالحادي والعشرين ولجودة الحياة في مجتمع المعرفة. 
  .89 – 65(، فبراير، 37جامعة القاىرة، ) -النوعية 

م(. التعمم التشاركي ودوره في تنمية التفكير الجماعي. 9116نبيمة عبد الرؤوف عبد اهلل شراب. ) .36
(، أكتوبر، 53) 16: الجمعية المصرية لمدراسات النفسية، النفسية المجمة المصرية لمدراسات

989 – 399.     
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م(. تأثير استخدام التقويم الواقعي في تدريس الجغرافيا عمى تنمية ميارات 9112ىبة ىاشم محمد. ) .37
 مجمة الجمعية التربويةالتفكير الجمعي واالتجاه نحو العمل الجماعي لدى طالب المرحمة الثانوية. 

 . 191 – 79(، مايو، 59: الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية، )لمدراسات االجتماعية
برنامج مقترح لتنمية ميارات االستماع الناقد  (.م9118ىدى مصطفى محمد عبد الرحمن. ) .38

مجمة واإلبداعي وأثره في ميارات اتخاذ القرار لدى الطالبات المعممات بشعبة رياض األطفال. 
 .63 – 38(، يوليو، 81، )والمعرفةالقراءة 

م(. فاعمية برنامج قائم عمى التفكير الجمعي في تنمية ميارات 9119ىناء حسني عمي إبراىيم. ) .39
المؤتمر التدريس لذوي االحتياجات الخاصة والوعي بحقوقيم لدى معممي الدراسات االجتماعية. 

، الجمعية التربوية لمدراسات يةحقوؽ اإلنساف ومناىج الدراسات االجتماع –العممي الثاني 
 . 958 – 198، يوليو، 3االجتماعية: جامعة عين شمس، 

 SWOTم(. فاعمية برنامج قائم عمى استراتيجية التحميل الرباعي 9118وائل صالح السويفي. ) .21
Analysis  في تدريس االستماع لتنمية فيم المسموع واالستماع االستراتيجي لطالب الصف الثاني
 . اسُترجع من:25-11(، سبتمبر، 3) 19، مجمة العمـو التربوية والنفسية. اإلعدادي

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=253479 
م(. مستوى تمكن معممات المغة العربية من أساليب 9118وفاء بنت عبد اهلل بن عبد ربو القرشي. ) .21

مجمة متوسط بالعاصمة المقدسة. تنمية ميارات االستماع الناقد لدى تمميذات الصف األول ال
 .912 - 197(، مارس، 197، )القراءة والمعرفة

 . األردن: دار الفكر. 1. ط نظريات التعمـ والتعميـم(. 9115يوسف محمود قطامي. ) .29
 :االديبيةثاىًيا: املسادع 
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