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Abstract: The study aimed in addition to the teaching strategies, the study body, and the teaching staff in the management
program of a training program, where the result was an intentional sample sample sample consisting of (75) teachers of the
Arabic language, and the researcher recommended the formation of Arabic language teachers, and the researcher
recommended in The first page for Arabic language teachers, and recommended the modern researcher in listening skills in
the Arabic language, and its adoption of an effective method of teaching.
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تحديد استراتيجيات تدريس مهارة االستماع املستخدمة في أثناء تعليم مقررات اللغة
العربية في اململكة العربية السعودية
أمل بنت ناصر الحربي
وفاء بنت حافظ العريض ي
جامعة جدة || اململكة العربية السعودية
املستخلص :هدفت هذه الدراسة إلى تحديد استراتيجيات تدريس مهارة ا السمما املسمددمة ي ثناا ععلي مرررات اللةة العربية ي
اململكة العربية السعودية ،وكانت ثداة الدراسة عبارة عن استبانة بةرض تحريق هدف الدراسة وهو تحديد واقع اسمددام استراتيجيات
المدريس املااسبة ملهارة السمما  ،وثما عياة الدراسة عياة قصدية فرد تكونت من ( )75من معلمي ومعلمات اللةة العربية ي اململكة
األدوار ي املركز األو ال
ا
العربية السعودية ،وقد اسمددمت الباحثمان املاهج الوصفي ،ومن ثبرز نمائج الدراسة جا ت استراتيجية ثخذ
ملعرفتها وكثرة اسمددامها من معلمي ومعلمات اللةة العربية ،اواستاادا للامائج ثوصت الباحثمان بتشجيع معلمي ومعلمات اللةة العربية
على اسمددام العديد من الستراتيجيات الحديثة ي مهارات السمما ي اللةة العربية ،واعممادها ثسلوبا فعال ي المدريس .ا
الكلمات املفتاحية :استراتيجية المدريس ،املهارة ،مهارة السمما  ،المعلي  ،مرررات اللةة العربية .ا

املقدمة:
ععد املااهج الدراسية ثه مكونات الاظام التربوي؛ باعمبارها الوسيلة التي تمحرق بها ثهداف املجممع ،فهي
اإلطار املرجع الذي يمضمن محموى املعرفة واملهارات والري  ،وتلعب املااهج دورا مهما ي العملية التربوية فهي املعين
الخصب الذي يستزيد الطالب ماه املعارف ويكتسب ماه املهارات ويترجمها إلى سلوك وقي نبيلة ،وعليه فال بد ثن
يكون باا املااهج باا رصياا يعكس فلسفة املجممع وعاداته وقيمه( .عسيري .)2020 ،ا
ا
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ويشكل ثدا املعل للكماب املدرس ي ي ععلي مهارات اللةة العربية ثهمية عظيمة ،ومكانة كبيرة ي امليدان
التربوي ،فعليه ععممد العملية المعليمية؛ لذا فرد حظيت مااهج اللةة العربية باهممام وزارة المعلي باململكة
العربية السعودية ،وعملت على تطويرها وفق مداخل ععلي اللةة والتجاهات التربوية الحديثة ي ععليمها وععلمها
ً
إيمانا بأهميتها؛ حيث إنها لةة الررآن الكري  ،ووعا حفظ املورونات اإلسالمية والعربية ،كما ععد إحدى الوسائل
املهمة ي تحريق املدرسة ووظائفها ،ألنها من ثه وسائل التصال والمفاه بين املمعل والبيئة (وزارة التربية
والمعلي  ،1427 ،ص .)7ا
"وتميزت اللةة العربية خاصة بردرتها الفائرة على المواصل ألنها غاية ودقيرة إلى حد كبير نرلت إلى العال
ثسس الحضارة ،وعوامل المردم ي جميع العلوم ،ومازالت تارل البشرية ثجمع العريدة الشاملة ممثلة ي الرران
الكري وساة رسوله الكري عليه ثفضل الصالة وثت والتسلي "(الشوبكي ،2011 ،ص.)3
ويهدف ععلي اللةة العربية إلكساب املمعلمين مهارات التصال اللةوي من خالل ثربع مهارات تمثل ثشكال
السمددام اللةوي ،وتمثل كل مهارة منها ثهمية ي ذاتها ،وثهمية بالنسبة للمهارات األخرى ،وتحمل مهارة الســمما
املرتبة األولى بين هذه املهارات .وقد جا تكرار السمع ي الررآن الكري ي ( )27آية ،ويظهر ي هذه اآليات ثهمية
َ ُ َ َّ ٓ َ َ َ َ ُ ُ َّ ْ َ َ ْ َ ْ ََٰ َ َ ْ َ
ّ
ٱأل ْفـ َد َة ۚ َقل ًيال َّما َع ْش ُك ُر َ
ون} (املؤماـون )78 :وقوله
ِ
السمع فيرول الله عز وجل {وهو ٱل ِذُى ثنشأ لك ٱلسمع وٱألبصر و ِ
ً
ص َر َو ْال ُف َؤ َاد ُك ُّل ث ْو َلئ َك َك َ
الس ْم َع َو ْال َب َ
ععالى{ :إ َّن َّ
ان َع ْا ُه َم ْس ُئول} (اإلسرا  .)36 :ا
ِ
ِ
ففي هذه اآلية الكريمة خص هللا عز وجل هذه الحاسة وقدمها على البصر ،فهي ثدق الحواس وثرقاها ،ألنها
عامل مه ي عملية التصال اللةوي وه مهارة ل يجيدها إل املمدرب عليها (مدكور .1980 ،ص .)8ا
واملعارف املدملفة الااتجة
ا
وتزداد ثهمية اكتساب مهارات السمما ي الوقت الحاضر؛ نتيجة لمدفق العلوم
عن الثورة العرقية ،والمكاولوجيا املعاصرة ،مما جعل اإلنسان ي الوقت الحاضر بحاجة ماسة إلى الممكن من
مهارات السمما  ،ليسمطيع مواكبة المردم العلمي والمرني (فضل هللا ،2003 ،ص .)38ا
وان مهارة السمما لها طرق عديدة يكتسب املمعل من خاللها املفردات ويمعل ثنماط الجمل والتراكيب
ويملرى األفكار واملفاهي وعن طريق مهارة السمما يكتسب املمعل املهارات األخرى .ا
مشكلة البحث
يوجد غموض ي معرفه واقع اسمددام استراتيجيات المدريس املالئمة لمعلي مهارة السمما املسمددمة
ي ثناا ععلي مرررات اللةة العربية ي اململكة العربية السعودية .ا
أسئلة البحث
ما استراتيجيات تدريس مهاره السمما املسمددمة ي تدريس مرررات اللةة العربية ي اململكة العربية
السعودية؟ ا
أهداف البحث
يهدف البحث الحال إلى تحديد وصف استراتيجيات المدريس املااسبة ملهارة السمما املسمددمة ي تدريس
مرررات اللةة العربية ي اململكة العربية السعودية .ا
أهمية البحث
تمحدد ثهمية هذا البحث الحال ي جانبين جانب نظري وجانب تطبيري وي ما يل توضيحهما :ا
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اث-
-1
-2
اب-
-1
-2

األهمية الاظرية :ا
وصف استراتيجيات تدريس مهارة السمما ي مرررات اللةة العربية .ا
العربية ي استراتيجيات حديثه تااسب ععلي مهاره السمما  .ا
تزويد انرا مجال ععلي اللةة ا
األهمية المطبيرية :ا
تفيد نمائج هذا البحث معلمات اللةة العربية ي اململكة العربية السعودية .ا
يفيد الحال ي اكتشاف مشكالت استراتيجيات المدريس املسمددمة ي مهارة السمما مما يعين الباحثين
على انمرا مشكالت بحثيه.

حدود البحث
 الحدود املوضوعية :استراتيجيات ،مهارة السمما  .ا
 الحدود املكانية :ي اململكة العربية السعودية .ا
 الحدود الزمانية :ت اجرا هذا البحث ي الفصل الدراس ي األول لعام  .2020ا
مصطلحات البحث:
املهارة بأنها "الحذق ي الش ي  ،واملاهر :الحاذق بكل
 مفهوم املهارة لغة :عرف ابن ماظور ( ،199ي باب :مهر) اً
عمل ،وثكثر ما يوصف به السابح املجيد  -والجمع مهرة  -ويرال مهرت بهذا األمر ثمهر به مهارة صرت به حاذقا" .ا
َ
 مفهوم املهارة اصطالحا :عرفها مان  Munnبأنها ععني الكفا ة ي ثدا مهمة ما .ويميز بين نوعين من املهام :األ اولاحركي والثاني لةوي .ويضيف بأن املهارة الحركية ه  :إلى حد ما ،لفظية وثن املهارات اللفظية ععمبر ي جز منها
حركية (طعمية29 ،2006،ـ .)30ا
َ
 مفهوم املهارة اجرائيا :ه معارف وخبرات يجب توفرها لدى الفرد ليممكن من اتران عمل ما .ا مفهوم االستماع لغة :السمما وفرا ملا ذكر ي املعج الوسيط (:)2011ا"اسممعه :سمع وثصغ وعسامع الااسبالكالم :سمع بعضه من بعض وتااقلوه بينه " (ص .)467ا
َ
 مفهوم االستماع اصطالحا :وعرفه مدكور2007( ،م) بأن" :عملية معردة ي طبيعتها عشممل على إدراك الرموزااللةوية املاطوقة عن طريق الممييز السمع  ،وفه مدلول هذه الرموز ،وإدراك الوظيفة التصالية "الرسالة
املمضماة ي الرموز ،ثو الكالم املاطوق ،وتفاعل الخبرات املحمولة ي هذه الرسالة مع خبرات املسممع وقيمه
ومعاييره ،ونرد هذه الخبرات وترويمها ،والحك عليها ي ضو املعايير املوضوعية املااسبة لذلك" ص  .79ا
 مفهوم االستماع إجرائيا :ه عملية يسمربل فيها املمعل املادة املسموعة ليممكن من فهمها وتحليلها والجابةعلى األسئلة املرتبطة بها.
ّ
 مفهوم استراتيجيات التدريس لغة :كلمة استر ّاليونانية استراتيجوس ،ومعااها ي
اتيجية مأخوذة من الكلمة
اللةة العربية فن الريادة .ا
َ
 مفهوم استراتيجيات التدريس اصطالحا :ثشار يس قاديل إلى ثن "استراتيجيات المدريس ه سياق من طرقالمدريس الخاصة والعامة املمداخلة واملااسبة ألهداف املوقف المدريس ي ،والتي يمكن من خاللها تحريق ثهداف
ذلك املوقف بأقل اإلمكانات ،وعلى ثجود مسموى ممكن ".
َ
 مفهوم استراتيجيات التدريس اجرائيا :ه مجموعة من الخطوات التي نسمددمها ي تدطيط وتافيذ العمليةالمعليمية .ا
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 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة.
ا
أوال -اإلطار النظري.
مهارة االستماع
عرف خاطر وآخرون ( )1989السمما بأنه" :عملية اتصال تمضمن جانبي اإلرسال والسمربال ،ويمضمن
جانب اإلرسال ي عملية التصال اللفظي الحديث والكمابة ،ثما جانب السمربال فيعممد على الررا ة والسمما ،
ً
ً
وكالهما يمطلب عمال عرليا هو الفه  ،ويمضمن الفه إلصاق املعنى برسالة مرئية ثو مسموعة" ص ( .)75ا
ويؤكد عاشور والحوامدة ( )2007على ثن السمما شرط ثساس ي للامو اللةوي لدى الطفل ،حيث يكتسب
نروته اللةوية عن طريق الربط بين الصوت والصورة ،والصوت والحركة ،والصوت والعمل ،ولذلك فالسمما عامل
حاس ي ظهور الاطق عاد الطفل ،وبمطور الاطق وقرا ة الكلمات والجمل ،وهكذا نرى ثنه لول السمما ما كانت
لمم مهارات اللةة األخرى .ص( .)96ا
مستويات التلقي الصوتي (السماع ،االستماع ،اإلنصات):
ولرد ميز التربويون بين مسمويات الملري الصوعي بين املادة الصوتية بمفاهي خاصة وجعلوها ي نالنة
ق بياه وبين برية املسمويات (الشاطي،
مسمويات ،ومن خالل الاظر فيها ومعرفتها يتبين لاا مفهوم السمما والفر ا
 ،2001ص .)146ا
وهذه املستويات هي:
 -1السما  :هو عملية اسمربال طبلة األذن لذبذبات صوتية من مصدر معين من غير الهممام بها ثو إعادة النتباه
املرصود ،مثل سما آلة إنذار ثو صوت قطار ،ثو سما عملية بسيطة ععممد على وظيفة األذن البيولوجية بما
ل تحماج إلى ععلي ثو ععل  ،ويولد ا األفراد مزودين بهذه الحاسة السمعية مثل حاسة البصر والش ثو حاسة
اللمس .ا
 -2السمما  :هو فن يشممل على عدة عمليات معردة ،إذ هو ليس سماعة مجردة وإنما هو تلك العملية التي
يصاحبها اهممام املسممع الخاص وانتباهه املرصود ملا عسمربله إذنه من ثصوات مسموعة وكالم ماطوق .ا
 -3اإلنصات ثو اإلصةا  :فهما  -كما وكيفا بمعنى واحد؛ حيث يدملفان عن السمما ي الدرجة وليس ي طبيعة
ا األدا السمع  ،فإذا كان السمما يبدث بالمعرف على األصوات مع الفه والمحليل وينمهي بالردرة على الارد
والمروي  ،فإن كال من اإلصةا واإلنصات جانب النتباه فيه كبير ،ويكون موقف املسممع من املمحدث على
جانب كبير من األهمية ،وبذلك يكون كل من اإلنصات (اإلصةا ) اسمماعا مسممرة ومركزا على درجة عالية من
النتباه للمادة املسموعة وهذا على عكس السمما الذي يكون ممرطعة (إبراهي  .)190 :1973 ،ا
ويؤكد مدكور ( ،2007ص )128بان :هااك فروقا جوهرية بين السما والسمما واإلنصات ،فالسما هو
ً
ً
مجرد اسمربال األذن لذبذبات صوتية من مصدر معين دون إعارتها انتباها مرصودا ،ثما السمما فهو إدراك سمع ،
وفه  ،وتحليل ،وتفسير ،ونرد ،وتروي للمادة املسموعة ي ضو معايير موضوعية وعلمية مااسبة ،وبالنسبة
لإلنصات فهو :تركيز النتباه على ما يسمعه اإلنسان من ثجل تحريق هدف معين فهو كالسمما  ،فالفرق بينهما ي
الدرجة وليس ي طبيعة ا األدا  .ا
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أهمية االستماع:
ً
ً
والسمما ي املاض ي ثسه إسهاما عظيما ي عملية المعل ثكثر من الررا ة ،ألن عملية التصال بين الااس
كانت ععممد على الف والكلمة املاطوقة ،وعن طريرة انمرل امليراث الثراي من جيل إلى جيل ،فالشعر والرصة واملثل
والحكمة وغيرها .انمرلت إلياا عبر الرواية الشفوية ،إلى ثن جا ت الطباعة ،فانمرل الدورا إلى الررا ة ،مع احمفاظ
السمما بأهميمه (طاهر .)76 :2010 ،ا
ً
ومن خالل السمما يكتسب الفرد الكثير من املفردات ،ويمعل ثنماط الجمل والتراكيب مملريا األفكار
ً
واملفاهي  ،ويسمطيع ثن يكتسب املهارات األخرى للةة كالما وقرا ة وكمابة ،فالردرة على تمييز األصوات شرط
لمعلمها ،والسمما الجيد شرط ثساس لحماية اإلنسان من الوقو ي ثخطا كثيرة ،فاألص يمعرض لكثير من
األخطا التي ل يسمطيع ثن يدرك مصدرها ث او ثن يحدد اتجاهها (السليتي .)21 :2008 ،ا
يحضر ذهاه فيما
ا
اوععد عملية السمما ثكثر مهارات اللةة اسمعمال ي المعلي  ،لن املسممع عليه ثن
يسممع إليه ،وثن يمحك ي إدارته ،فيلزم الصمت ما دام الاص الذي يسممع إليه ل ينمه بعد ،وي بعض الدراسات
وجدت ثن املمعلمين ي املدارس األساسية يرضو ان ساعمين ونصف من خمس ساعات ي السمما  ،ولرد برهات
الدراسات الحديثة بأن ثفضل طريرة لمعل اللةة هو البد بسماعها ،ن المحدث بها ،وبعد ذلك قرا تها ن كمابتها
والعزاوي .)22 :2011 ،ا
(الهاشمي؛ ا
من هاا يتبين ما لالسمما من ثهمية ي حياة اإلنسان ،وما له من قيمة تربوية عظيمة يجب على املعلمين
األخذ بعين العمبار ،بحيث يموجب عليه مراعاة ذلك مع تالمذته  ،وحث هؤل المالمذة على ممابعة ثحاديثه
وشروحه وجذبه إلى ذلك بشتى الطرق والوسائل (زقوت .)119 :2013 ،ا
طبيعة عملية االستماع:
فالسمما عملية معردة ي طبيعتها فهي عشمل :ا
ثول :إدراك الرموز اللةوية املاطوقة عن طريق الممييز الصوعي .ا
نانيا :فه مدلول هذه الرموز .ا
نالثا :إدراك الوظيفة التصالية ثو الرسالة التي تمضمنها الرموز ثو الكالم املاطوقا (الهاشمي؛ والعزاوي،
 .)17 :2005ا
ولرد ثنبتت الدراسات ثن الفروق الفردية ي السمما ثوسع من مثيالتها ي املهارات األخرى ،فاحن نمحدث
عن بعض الااس كعرليات مسممعة مرابل البعض اآلخر كعرليات ناظرة ،يراجع املعلمون ومعلمو املااقشة والكالم
واملوسيرى يعرفون بكل دقة الفر اوق بين المالميذ ي السمما إلى ثصوات معياة (الهاشمي؛ والعزاوي .)70 :2004 ،ا
ويمكن مساعدة األطفال على تطوير مهارة السمما وكذلك الحساسية لكل ثنوا األصوات بما فيها
املوسيري فيمكن الحث على السمما بطرق غير شكلية ثو من خالل ثنشطة السمما الشكلية (عيس ى .)355 :2006 ،ا
طرق تدريس االستماع:
إن تحديد طريرة نابمة لمدريس السمما ثمر يحبط عملية المدريس ألن الطرق ممجددة وممبدلة تبعا
للموقف المعليمي الطارئ ولكن هااك مراحل نابمة إلى حد ما يمكن ثن تمر بها طريرة تدريس مهارة السمما ثل وه  :ا
املرحلة األولى :مرحلة اإلعداد :ا
يعد املعل مادة السمما مسبرا بحيث يدمارها مااسبة لردرات وميول وخبرات المالميذ ن يعد األدوات
والوسائل التي عساعد على السمما الجيد وفيها يم تحديد الهدف من السمما والةرض من تدريسه .ا
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املرحلة الثانية :وه مرحلة المافيذ :ا
نظر المالميذ إليها
إبراز الاراط املهمة بحيث يسلط الضو عليها ويلفت ا
ويلجا املعل ي هذه املرحلة إلى ا
بطريرة عسجيلها وسماعها مع المالميذ وإفساح املجال ثمام المالميذ للمااقشة حو ال هذه الاراط باآللية التي يراها
مااسبة لذلك املوقف وعملية التركيز على نراط مهمة من قبل املعل يوجه ثسما المالميذ بالتجاه الصحيح بما
يسمح بعملية تجويد عملية السمما  .ا
املرحلة الثالثة :وه مرحلة املمابعة :ا
هذه املرحلة ه ثشبه بما يسمى بعملية المةذية الراجعة بحيث يروم املعل بمااقشة بعض المالميذ الذين
يبدون بعض التساؤلت والسمفسارات حول املادة املسموعة وهاا يم وضع الاراط على الحروف ي معرفة ما تحرق
من األهداف وتروي املوقف السمماع لمفادي األخطا التي قد تحدث ثو حدنت ي موقف سابق (عاشور؛
والحوامدة .)100 :2007 ،ا
أنواع االستماع:
 -1السمما يرصد الحصول على معلومات .ا
 -2السمما برصد السممما  .ا
 -3السمما برصد المحليل والارد .ا
 -4السمما املرطع .ا
 -5السمما العابر .ا
 -6السمما المذوق ( .طاهر ،2010 ،ص  .)79ا
مبادئ في تنمية مهارات االستماع:
يمكن تامية مبادئ مهارات السمما من خالل ما يأعي :ا
 -1ثن يكون املعل قدوة لمالميذه ،وذلك باسمماعه إليه وإصةائه ي ثناا حديثه  .ا
 -2الموجيهات اللفظية التي يسمددمها املعل مع طالبه نحو :ثرجو ا النصات مع زميلك ثناا السمما  .ا
 -3المدرج ي تدريبه على مواقف السمما  ،وذلك كان يسأله ي البداية عن اسمه  ،وعن اليوم .ا
 -4قرا ة خبر من جريدة ثو مجلة على مسامعه ن مااقشته فيها برصد اكتشاف مدى استيعابه له .ا
 -5سرد قصة قصيرة سهلة واضحة املعاني والمعرف إلى مدى إدراكه لها .ا
 -6الريام بممثيل بعض األدوار الشخصيات ي الرصة إذا كان املررو قصة .ا
 -7ينبغ المدريب على السمما ي كل فرصة ممكاة ي دروس اللةة العربية .ا
 -8يسممع إلى موضو معين من خالل شريط مسجل (البحة .)2001،2000 ،ا
استراتيجيات تنمية مهارات االستماع:
يمكن للمعل اسمددام العديد من استراتيجيات ععلي مهارة السمما وتاميتها لدى الطلبة ومن هذه
الستراتيجيات (نصر هللا ،2019،ص :)22ا
ا
ا
ا
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 .1استراتيجيات الرصة :ا
يمكن ثن عسمددم الرصة كاستراتيجية لمطوير مهارة السمما لدى الطلبة ،حيث يدمار املعل قصة قصيرة
ى الاضج لديه  .يررث املعل الرصة على الطلبة ،ن يوجه إليه ثسئلة
ثو حكاية تالئ قدرات الطلبة العرلية ومسمو ا
األحداث فيه .ا
يدمبر من خاللها مدى فه الطلبة ملجريات الرصة وعسلسل ا
 .2استراتيجية الرائ بدور املؤلف :ا
وذلك بأن يسمح املعل للطالب ثن يررث بصوت مرتفع ملا قام بمأليفه ،ث او ثن يررث استراتيجية تحديد كلمات
ثو ثسما  :يحدد املعل مجموعة من الكلمات ثو األسما ثو الضمائر ،ن يوضح الهدف للطالب وهو تحديدها عاد
ورودها ي نص معين بعد قرا ته .يروم املعل ثو ثحد الطلبة بررا ة الاص ويطلب من البرية السمما بشكل جيد،
وبعد ذلك يوجه له ثسئلة حول الكلمات املحددة ،ثو األسما  ،ثو الضمائر الواردة ي الاص من حيث عددها وترتيب
ورودها ي الاص .ا
 .3استراتيجية الملخيص :ا
يحدد املعل ثن الهدف هو تلخيص ثه األفكار األساسية ي فيل تلفزيوني ثو سيامائي يعالج قضية
اجمماعية ثو قصة تاريدية ذات مةزى .يشاهد الطلبة املادة ،يطلب املعل منه تردي ملخص عنها إلى زمالئه ،
وإجرا مااقشات حول املادة التي يحمويها الفل  .ا
 .4استراتيجية ثخذ األنوار :ا
ويرصد بذلك تدريب الطالب على تحديد الوقت املااسب للرد والمعريب على الحديث ،فعلى الطالب
السمما بشكل جيد ليحدد الوقت الذي يبدث به الحديث .ا
 .5استراتيجية ) (DLATاوه نشاط اسمماع تفكيري موجه :ا
ي هذه الستراتيجية يحدد املعل الهدف من نشاط السمما ويدبر الطلبة به ،على سبيل املثال قد يكون
الهدف من النشاط تحديد الفكرة األساسية للاص ويطلب من الطلبة الملخيص ثو تحديد نص من ثدب األطفال
ثمام زمالئه ،ويطلب من برية الطلبة السمما بانتباه ن يسأله ثسئلة ح او ال ما سمعوه .ا
 .6استراتيجية ترتيب ثحداث الرصة :ا
بعد سما قصة معياة يطلب إلى الطلبة تصور ثحداث الرصة ثو املشاهد الرئيسة فيها وترتيبها.
مكونات عملية االستماع:
اآلخر وه  :ا
يرس السمما إلى ثربعة عااصر ل يافصل ثحدها عن ا
 فه املعنى اإلجمال  .ا تفسير الكالم والمفاعل معه .ا تروي الكالم ونرده .ا ربط املضمون بالخبرات الشخصية (عبد الهادي وآخرون .)159 :2003 ،امهارات االستماع:
من خالل الطال على األدبيات وجد الباحث(الحربي )1437،اتفاق بعض الباحثين مثل (الصواي :2001 ،
 )99و (مدكور ،)83 :2007 ،على ثن لالسمما ست مهارات رئيسية ،ه  :ا
 -1الممييز السمع  :وه مهارة رئيسة عشممل على عدد من املهارات الفرعية منها :ا
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المذكر السمع  ،وهو الردرة على تذكر األصوات ي نظام تمابع معين ،وكذلك تمييز ثصوات البداية ،والوسط،
والنهاية ي الكلمة ،والردرة على صهر األصوات فيما بينها فيما يسمى بالدمج .ا
المصنيف :وهو مهارة تركز على وجود العالقات املعاوية بين الكلمات ،والحرائق ،واملفاهي  ،واألفكار ،طبرا
لخاصية مشتركة فيما بينها ،ويشممل المصنيف على عدة مهارات فرعية خاصة به .ا
اسمدالص الفكرة الرئيسية :هذه املهارة تمطلب من املسممع ثن يركز على الكثير من الكلمات املفماحية،
والحرائق ،واملفاهي الواردة ي املوضو  ،وتحديد الارطة التي تدورا حولها هذه الكلمات ،والحرائق ،واملفاهي  .ا
المفكير السمنماج  :ثن من ثه سمات املسممع الجيد ثن يكونا قادرة على المفكير السمنماج  ،وعلى المنبؤ،
وحسن الموقع ،فهو ي حاجة إلى هذه املهارة ليمنبأ بنهاية قصة ما ،ثو لمحديد املعلومات املهمة والرضايا
األساسية ي الكالم املسمو  ،ويشمل المفكير السمنماج على عدة مهارات فرعية خاصة به .ا
الحك على صدق املحموىا :هذه املهارة من نو المفكير المرويمي الذي يمجاوزا مجرد اسمربال الرسالة إلى تردها
بإبراز محاسنها ،وعيوبها ،والحك عليها ي ضو معايير موضوعية ،ويشممل الحك على صدق املحموىا على عدة
مهارات فرعية خاصة به .ا
تروي املحموىا :وهذه املهارة ثيضا من نو المفكير المرويمي ،وه ثرقى مهارات المفكير ،والفه على اإلطالق ،كما
ثنها ترف على مدى دقة املمحدث واخمياراته ،وعساعد املسممع على اكتشاف مدى تحيز املمحدث ،وتبرز جوانب
الضعف والروة ي املادة املسموعة ،ويشممل تروية املحمويا على عدة مهارات فرعية خاصة به .ا

أهداف االستماع:
لالسمما عدة اهداف منها :ا
 -1تامية جانب المذوق الجمال من خالل السمما إلى املسمحدنات العصرية واخميار املالئ منها (عبد الهادي
وآخرون .)163 :2003 ،ا
َ
ً
ً
ً
هما سليما ،وندرك
 -2ععويد الطلبة على السمما إلى اآلخرين اسمماعا جيدا؛ ليممكاوا من فه ما يررث ويرال ف ا
ً
َ
را والدليل على هذه الصلة فه التراكيب
اتصال وني ا
ا
من هذا ثن هذه املهارة تمصل بمهارعي املحادنة والررا ة
ً
مثال (البجة .)17 :2001 ،ا
والمعابير اللةوية ا
شروط االستماع:
العضو الفعال ي عملية السمما هو األذن ،وذلك بالسمما إلى املصدر الحريري للصوت اللةوي .ولكي
تاجح عملية السمما هااك عدة شروط وجب توفرها ي مصدر الصوت ،اوشروط ي األذن ،وشروط ي داخل
العرل اإلنساني ،وتفعيل ذلك :ا
اث -شروط املصادر اللةوية :ا
قد يكون املصدر اللةوي إنسانا يمحدث ،ثو شريطا مسجال ،ثو إذاعة تارل عبر موجات األنير وي جميع
الحالت يجب توفر الشروط المالية :ا
 -1يجب ثن تكون مدارج األصوات عاد املمحدث واضحة ،بحيث تصدر ثصواتا ممميزة عن بعضها ،ومطابرة
للممعارف عليه بين ثهل اللةة املسمددمة .ا
 -2جهورة الصوت وذلك ثن يكون الصوت واضحا مسموعا ،ألن عكس ذلك يعيق نجاح عملية السمما  .ا
 -3خلو البيئة املحيطة من موانع وصول الصوت إلى األذن ،كاألصوات املمداخلة والضجيج ،ألنهما يعيران عملية
السمما مما يؤدي إلى عدم الفه والستيعاب .ا
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 -4سالمة جهاز التسجيل ي حالة كان املصدر شريطا مسجال وذلك لنمرال الصوت بوضوح فيكون بذلك
مسموعا .ا
 -5يجب ثن تكون العبارات والكلمات املسمددمة واضحة وممعارف عليها بين ثباا املجممع (مصطفى .)50،2014،ا
آداب االستماع الجيد
من الصفات التي يتس بها املسممع الجيد ما يل  :ا
 -1إن املسممع الجيد يمعل ثسلوب النصات وليس فرط تمرير األصوات إلى اذنيه بمعنى انه يمفكر ويمأمل
ويسمدلص قي واتجاهات ومبادئ ومعارف تطور من ذاته .ا
 -2إن املسممع الجيد هو الذي يحاول المراط األفكار الرئيسية واألساسية املهمة ،فيما يسممع إليه ويميز بينها
وبين األفكار الثانوية .ا
 -3إن املسممع الجيد هو الذي يمرن تراليد السمما وآدابه ،فال ياصت للممحدث فرط بل يعرف كيف يردر
مشاعره ،كيف يجامله ي الحديث .ا
 -4إن املسممع الجيد هو الذي يحترم مشاعر ثولئك الذين لديه عجز ي الحديث ...يصبر و ال يظهر اشمئزازا منه  .ا
 -5إن املسممع الجيد هو الذي يسمطيع الحمفاظ بما يسمعه حيا ي ذهاه ،يعرف ما هو جديد ي الحديث وما
هو معاد وما هو ممااقض مع بعضه البعض .ا
 -6إن املسممع الجيد هو الذي يحاول إعمال عرله ثسر من لسان املمحدث ،يسأل ثسئلة تدل على فطامه
وممابعمه للحديث .ا
 -7إن املسممع الجيد هو الذي يحاو ال ثن يلمرط بسرعة ثفكار املسرعين ي الحديث ،وهو من يممهل مع املبطئين
فيه .ا
 -8إن املسممع الجيد هو من يسمطيع ثن يربط بين ما يسمعه األن وما لديه من خبرة سابرة بموضو الحديث.
(طعمية .)2007،ا
ا
ثانيا -الدراسات السابقة.
 دراسة علمي صفية توفیانتي ( )2012هدفت هذه الدراسة إلى المعرف على اسمددام معمل اللةة ي ععليمهارة السمما ي املدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة مالنج ،وقد اسمددمت الباحثة املاهج الوصفي
الكيفي لوجود البيانات التي بحدها الباحثة ه صورة املعلومات البيئية المفصيلية عن ععلي مهارة السمما
باسمددام عمل اللةة ،اويسعى هذا البحث إلى تحريق الوصف عن األهداف ععلي مهارة السمما  ،الوصف عن
ععلي طريرة مهارة السمما  ،الوصف عن الوسائل ععلي مهارة السمما الوصف عن عملية المعلي مهارة
السمما  ،ومن ابرز تلك الامائج قدرة الطالب على تفريق صوت الكلمات املسمو صحيحا إما ثولا الكلمة ثو
وسطها ثو ثخرها ،قدرة الطالب على تفريق ثحرف الكلمات املسموعة باألحرف املكموبة ،قدرة الطالب على فه
معنى الكلمات والجمل املسموعة ثو الحوار ،قدرة الطالب على ثخذ الفكرة الرئيسية ي الفررة املسموعة .ا
 دراسة أبو سهمود ( )2018هدفت هذه الدراسة إلى بيان فاعلية برنامج بالرسوم املمحركة ي تامية مهاراتالسمما والفه الررائي ي مادة اللةة العربية لدى طالب الصف الثاني األساس ي .وكانت ثداة الدراسة :ثداة
تحليل املحموى ،بطاقة مالحظة املهارات السمما  ،اخمبار ملهارات الفه الررائي ،واما عياة الدراسة )76( :طالبا
من طالب الصف الثاني األساس ي من الشيخ عجلين األساسية غرب غز ،وقد اسمددمت الباحثة املاهج
المجريبي ،ومن ابرز تلك الامائج عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عاد مسموى دللة ( )0.05= aبين
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-

-

-

مموسط درجات طالب املجموعة المجريبية واملجموعة الضابطة ي بطاقة املالحظة املهارات السمما ي المطبيق
البعدي ،وجود فروق ذات دللة إحصائية عاد مسموى دللة ( )0.05 =aبين مموسط درجات طالب املجموعة
المجريبية واملجموعة الضابطة ي اخمبار مهارات الفه الررائي البعدي الصالح املجموعة المجريبية .ومن ابرز
نمائج تلك الدراسة ضرورة اسمددام الرسوم املمحركة ي تامية بعض املهارات األخرى مثل المعبير الشفوي،
والررا ة الجهرية ،وجود فروق ذات دللة إحصائية عاد مسموى دللة ( )0.05=αبين مموسط درجات طالب
الررائي البعدي الصالح املجموعة المجريبية،
ا
املجموعة المجريبية واملجموعة الضابطة ي اخمبار مهارات الفه
وثوصت الباحثة بضرورة اسمددام الرسوم املمحركة ي تامية بعض املهارات األخرى مثل المعبير الشفوي،
والررا ة الجهرية ،العمل على تحديد مهارات السمما املااسبة لكل مرحلة ععليمية وتاميتها من خالل استثمار
املواقف المعليمية ،العمل على تحديد مهارات الفه الررائي املااسبة لكل مرحلة ععليمية وتاميتها من خالل
استثمار املواقف المعليمية .ا
دراسة السواعدة ( )2018هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ثنر اسمددام استراتيجيتي المدريس المبادل والمعل
بالمديل على المحصيل ي مهارات السمما ي اللةة العربية لدى طالبات الصف الرابع األساس ي ي املدارس
الحكومية المابعة ملديرية تربية وععلي محافظة مأدبا باململكة األردنية الهاشمية .تكونت عياة الدراسة من ()67
طالبة ت اخميارهن بالطريرة الرصدية وتوزيعهن ي نالث مجموعات :املجموعة المجريبية األولى وعشمل ()23
طالبة درس وفرا لستراتيجية (المدريس المبادل ) ،املجموعة المجريبية الثانية ( )22طالبة درس وفرا لستراتيجية
(المعل بالمديل) ،ثما املجموعة الثالثة املجموعة الضابطة" ت تدريسهن باألسلوب المرليدي وتكونت من ()22
طالبة .ولمحريق ثهداف الدراسة اسمددمت الباحثة املاهج شبه المجريبي ،وقامت بإعداد األدوات المالية (قائمة
بمهارات السمما واخمبار تحصيل وخطة لمافيذ استراتيجيتي المدريس المبادل والمعل بالمديل) وت إجرا
عمليات الصدق والثبات .وقد ثظهرت نمائج الدراسة ،وجود فروق ذات دللة إحصائية عاد مسموى الدللة
( )a=0.05بين مموسط درجات طالب املجموعمين المجريبيمين ولصالح املجموعة المجريبية التي ت تدريسها
باسمددام استراتيجية المدريس المبادل  .وي ضو الامائج التي توصلت إليها الدراسة ثوصت الدراسة :بتشجيع
معلمي ومعلمات اللةة العربية على اسمددام استراتيجيتي المدريس المبادل والمعل بالمديل لزيادة قدرات
طالبات الصف الرابع األساس ي ي مهارات السمما ي اللةة العربية ،واعممادها ثسلوبا فعال ي المدريس .ا
دراسة أبو عمرة ( )2019هدفت هذه الدراسة إلى بيان ثنر استراتيجية األركان المعليمية على تامية مهارعي
المحدث والسمما لدى طالبات الصف الرابع األساس ي ي مادة اللةة العربية .وكانت ثداة الدراسة عباره عن
بطاقة مالحظة تريس مهارات المحدث ،اخمبار ملهارات السمما  ،واما عياة الدراسة فرد تكونت من ( )77طالبة
من طالبات الصف الرابع األساس ي من مدرسة العائشية األساسية الدنيا ،وقد اسمددم ي هذه الدراسة املاهج
المجريبي ،ومن ثبرز نمائج تلك الدراسة وجود ثنر الستراتيجية األركان المعليمية على تامية مهارعي المحدث
والسمما لدى طالبات الصف الرابع األساس ي ي مادة اللةة العربية ،وثوصت بموفير بيئة ععليمية مااسبة
لمطبيق استراتيجية األركان المعليمية ي مؤسسات المعلي  ،اوثن يدرس المحدث باعمباره جز ا من مادة اللةة
العربية لطلبة املراحل المعليمية الدنيا ،بأن تدصص له حصص دراسية ثسبوعية .ا
دراسة املصري ( )2019هدفت هذه الدراسة إلى المعرف على فاعلية اسمددام برنامج تلوين صوعي ( )Podcast
مرترح ي تامية مهارة السمما لدى طلبة اللةة العربية للااطرين بةيرها ي املدارس الخاصة ي محافظة
العاصمة عمان .وقد اسمددمت الباحثة املاهج شبه المجريبي على عياة قصدية تكونت من ( )50طالبا وطالبة
من طلبة املدارس العاملية الدارسين للةة العربية للااطرين بةيرها ي عمان ي العام الدراس ي  ،2019-2018وقد
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جرى ترسي عياة الدراسة بطريرة عشوائية إلى مجموعمين اننمين ،تكونت كل واحدة من ( )25طالبا وطالبة،
وهما املجموعة المجريبية وه التي ت تدريسها مهارة السمما ي اللةة العربية باسمددام برنامج المدوين
تدريسها بالطريرة العميادية ،واسمددمت
الصوعي ( )Podcastلذي ثعدته الباحثة ،واملجموعة الضابطة التي ت ا
الباحثة الخمبار المحصيل الربل والبعدي املكونا من ( )15فررة كأداة للدراسة ،بعد المأكد من صدقه ونباته.
وقد ثشارت الامائج إلى وجود فروق ذات دللة إحصائية عاد مسموى الدللة ( )a0.05بين مموسطات ثدا
مجموعتي الدراسة ي الخمبار البعدي ولصالح املجموعة المجريبية التي درست باسمددام برنامج المدوين
الصوعي ) )Podcastالذي ثعدته الباحثة ،كما ثظهرت الامائج وجود فروق بين مموسطات درجات العياة
المجريبية قبل وبعد اسمددام برنامج المدوين الصوعي )(Podcastلمامية مهارة السمما ي اللةة العربية،
لصالح الخمبار البعدي .وتوص ي الدراسة باسمددام المدوين الصوعي (  )Podcastكوسيلة من وسائل تدريس
مهارة السمما ي اللةة العربية للااطرين بةيرها ،وإجرا املزيد من البحوث والدراسات حول ثهمية اسمددامه
ي المعلي  .ا
التعقيب على الدراسات السابقة
تؤكد الدراسات السابرة على ثهمية استراتيجيات مهارة السمما وتطبيرها ي مرررات اللةة العربية ،ومدى
ثهميتها للممعلمين وتوصيل املعلومة له بكل سهولة .ا

 -3منهجية البحث وإجراءاته
منهج البحث:
اسمددمت الباحثمان ي البحث الحال املاهج الوصفي .ا
عينة البحث:
عياة قصدية فرد تكونت من ( )75من معلمي ومعلمات اللةة العربية ي اململكة العربية السعودية .ا
خصائص عينة الدراسة:
سوف عسمعرض الباحثمان نظرة عامة حول ثفراد العياة ،من خالل المعرف على ممةيرات (الجنس ،املرحلة
المعليمية ،املاطرة الجةرافية) .ا
جدول رقم ( )2توزيع مفردات العينة وفقا للمتغيرات الديموغرافية
النسبة
التكرار
الفئات
املتغيرات
%97.3
73
انثى ا
 %2.7ا
2
ذكر ا
الجنس ا
 %100ا
 75ا
املجمو ا
%57.3
43
ابمدائي ا
%33.3
25
مموسط ا
املرحلة المعليمية ا
%9.3
7
يا
نانو ا
 %100ا
75
املجمو ا
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املتغيرات

املاطرة الجةرافية ا

الفئات
املاطرة الوسطى ا
املاطرة الشرقية ا
املاطرة الةربية ا
املاطرة الشمالية ا
املاطرة الجاوبية ا
املجمو ا

التكرار
5
3
58
4
5
75

النسبة
%6.7
%4
%77.3
%5.3
%6.7
 %100ا

يمضح من الجدول رق ( )2العي :ا
 -1كانت نسبة ا اإلناث  %97.3من مجمو العياة ،بياما بلةت نسبة الذكور  %2.7فرط.
 -2بلةت نسبة معلمي املرحلة البمدائية  %57.3من ثفراد العياة ،يليها معلمو املرحلة املموسطة بنسبة ،%33.3
بياما كان معلمو املرحلة الثانوية .%9.3
 -3عاد توزيع العياة حسب املااطق الجةرافية ،نجد ثن معلمي املاطرة الةربية كانوا  %77.3من ثفراد العياة،
بياما كانوا معلمو املاطرة الوسطى والجاوبية بنسب متشابهة بلةت  ،%6.7وبلغ معلمو املاطرة الشمالية
 ،%5.3ي حين بلغ معلمو املاطرة الشرقية  %4من ثفراد العياة .ا
أداة البحث:
اسمددمت الباحثمان ي البحث الحال ثداة الستبانة ملعرفة مدى اسمددام معلمات اللةة العربية
لستراتيجيات تدريس مهارة السمما  .ا
خطوات وإجراءات البحث
 الرجو إلى البحوث والدراسات السابرة ذات الصلة واملمعلرة بممةيرات البحث الحال  .ا باا ثداة البحث الستبانة وقياس صدقها ونباتها .ا اخميار عياة البحث بطريرة قصدية من معلمي ومعلمات اللةة العربية .ا تمضمن ثسئلة الستبانة بعض من استراتيجيات مهارة السمما املسمددمة ي البحث الحال  .ا تفسير ومااقشة نمائج البحث .ا اسمدالص الموصيات وتردي املرترحات املسمربلية ي ضو ما عسفر عاه نمائج البحث .اصدق االتساق الداخلي:
صدق العساق الداخل هو درجة اعساق كل فررة من فررات الستبانة مع املحور الذي تنممي اليه ،وقد ت
حساب معامالت الرتباط بيرسون والذي يبين ثن معام االت الرتباط املبياة دالة عاد مسموى معاوية ()𝛼=0.05
وبذلك ععمبر ثسئلة الستبانة صادقة ملا وضعت لرياسه .ا
جدول ( )1معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل عبارة في املحور والدرجة الكلية:
مستوى الداللة
معامل االرتباط
العبارة
 0.000ا
 **0.334ا
اسمددام استراتيجية سرد الرصة ا
 0.000ا
 **0.621ا
اسمددام استراتيجية الرائ بدور املؤلف ا
 0.000ا
 **0.364ا
اسمددام استراتيجية الملخيص ا
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معامل االرتباط
 **0.454ا
 **0.641ا
 **0.580ا

مستوى الداللة
 0.000ا
 0.000ا
 0.000ا

العبارة
اسمددام استراتيجية ثخذ األدوار ا
اسمددام استراتيجية  DLATا
اسمددام استراتيجية ترتيب ثحداث الرصة ا
(**) دالة عاد مسموىا دللة إحصائي ( )0.01ا
يوضح الجدول ( )1معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية للتساؤل" ما هو واقع استراتيجيات تدريس
مهارة السمما املسمددمة اناا ععلي مفردات اللةة العربية ي السعودية " وعبارته ،فاجد ثن جميع معامالت
يشير إلى
الرتباط طردية تراوحت بين ( )0.641-0.334وجميعها ذات دللة إحصائية عاد مسموى دللة ( ،)0.00مما ا
ثن هااك اعساقا داخليا بين العبارات والدرجة الكلية لتساؤل الستبانة .ا
أساليب املعالجة اإلحصائية:
بةرض تحريق اهداف الدراسة والجابة على عساؤلتها اسمددمت الباحثمان العديد من األساليب
اسمددام ثساليب اإلحصا الوصفي ي حساب المكرارات والنسب املئوية للمعرف على الخصائص
اإلحصائية مثل
ِ
الشخصية والوظيفية األفراد العياة ،وثيضا اسمددام حساب املموسطات الحسابية املوزونة والنحراف املعياري
لمحديد اسمجابات ثفرادها تجاه عبارات التساؤل التي تمضمنها ثداة الدراسة ،واسمددام معامل ارتباط بيرسون
إليجاد العالقة بين كل عبارة واملحور الذي تنممي له ي العساق الداخل لالستبانة ،واسمددام اخمبار تحليل المباين
األحادي  One Way ANOVAللمعرف على ما اذا كانت هااك فروق ذات دللت إحصائية بين اتجاهات ثفراد العياة
نحو عساؤل الدراسة باخمالف ممةيراته الشخصية ،واسمددام اخمبار  LSDلمحديد صالح الفروق ي فئة من فئات
املمةيرات ..ا

 -4عرض نتائج البحث وتحليلها وتفسيرها:
 نتائج السؤال األول :ما واقع استراتيجيات تدريس مهارة االستماع املستخدمة اثناء تعليم مفردات اللغة
العربية في السعودية؟
اولإلجابة على هذا التساؤل قامت الباحثمان بمدصيص ( )6عبارات ملعرفة واقع استراتيجيات تدريس مهارة
السمما املسمددمة اناا ععلي مفردات اللةة العربية ي السعودية ،حيث اسمددمت المكرارات والنسب املئوية
اإلجابات كما هو موضح ي الجدول ( :)3ا
لإلجابات ،ومن ن حساب الوسيط والنحراف املعياري لخمبار الفروق ي ا
جدول رقم ( )3واقع استراتيجيات تدريس مهارة االستماع املستخدمة اثناء تعليم مفردات اللغة العربية في
السعودية
الفقرة

نعم

ال داري

ال

69

0

6

%92

%0

%8

36

14

25

%18.7

%33.3

2

9

1

استخدام استراتيجية سرد القصة

2

استخدام استراتيجية القائم بدور
املؤلف

%48

3

استخدام استراتيجية التلخيص

64
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املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

2.840

0.55

3

2.147

0.89

5

2.733

0.66

4
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نعم

ال داري

ال

%85.3

%2.7

%12

70

2

3

%93.3

%2.7

%4

13

27

35

%17.3

%36

%46.7

70

0

5

%93.3

%0

%6.7

الفقرة

4

استخدام استراتيجية أخذ األدوار

5

استخدام استراتيجية DLAT

6

استخدام استراتيجية ترتيب أحداث
القصة

الدرجة الكلية

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

2.893

0.42

1

1.706

0.75

6

2.867

0.50

2

2.531

0.32

يوضح الجدول رق ( )3المحليل الوصفي لواقع اسمددام استراتيجيات تدريس مهارة السمما اناا ععلي
مفردات اللةة العربية ي السعودية ،وذلك حسب قيمة الدرجة الكلية لجميع الستراتيجيات حيث بلغ مموسطها
 2.531وهذا يعني ثن إجابات املبحونين تجاه العبارات عسير ي التجاه اليجابي مما يعني موافرته عليها ،ي حيث
بلةت قيمة النحرافات املعيارية ما بين  0.89إلى  0.42مما يدل على تجانس اجابات املبحونين .حيث جا ت
األدوار ي املركز األول بمموسط حسابي  ،2.893يليها استراتيجية ترتيب ثحداث الرصة بمموسط
ا
استراتيجية ثخذ
حسابي  ،2.867وكانت استراتيجية سرد الرصة ي املركز الثالث بمموسط حسابي  ،2.840يليها اسمددام استراتيجية
الملخيص بمموسط حسابي  ،2.733ويأعي بعدها اسمددام استراتيجية الرائ بدور املؤلف بمموسط حسابي ،2.174
بياما ثن اسمددام استراتيجية  DLATكان األقل اسمدداما ما بين الستراتيجيات بمموسط حسابي .1.706
 الفروق حسب املرحلة التعليمية
سعت الدراسة إلى المعرف على مدى وجود فروق ذات دللة إحصائية ي إجابات ثفراد العياة وفق املرحلة
المعليمية ،وجا ت الامائج كالمال  :ا
جدول رقم ( :)4نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق في متوسطات اتجاهات أفراد عينة الدراسة
تبعا ملتغير املرحلة التعليمية
التباين

مجموع
املربعات

درجة
الحرية

متوسط
املربعات

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات

1.012
21.068
22.080
1.656
57.731

2
72
74
2
72

0.506
0.293

1.729

0.828
0.802

1.032

املجموع

59.387

74

بين املجموعات
داخل املجموعات

.557
32.110

2
72

املجموع

32.667

74

بين املجموعات
داخل املجموعات

0.356
12.791

2
72

املحاور
استخدام استراتيجية سرد
القصة

استخدام استراتيجية
القائم بدور املؤلف
استخدام استراتيجية
التلخيص
استخدام استراتيجية أخذ
األدوار
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0.278
0.446
0.178
0.178

قيمة ف

0.624

1.002

الداللة

0.185

0.361

0.538

0.372
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التباين

مجموع
املربعات

درجة
الحرية

املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

13.147
1.938
39.609
41.547
.315
18.352
18.667

74
2
72
74
2
72
74

املحاور

استخدام استراتيجية
DLAT
استخدام استراتيجية
ترتيب أحداث القصة

متوسط
املربعات
0.969
0.550
0.158
0.255

قيمة ف

1.761

0.618

الداللة

0.179

0.542

يمضح من الجدول رق ( :)4عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عاد مسموى ( )0.05≥ αفاقل ي
اتجاهات اسمجابة ثفراد العياة لسمددامات استراتيجيات تدريس مهارة السمما اناا ععلي مفردات اللةة العربية
ي السعودية وفرا للمرحلة المعليمية.
 الفروق حسب املنطقة الجغرافية:
سعت الدراسة إلى المعرف على مدى وجود فروق ذات دللة إحصائية ي إجابات ثفراد العياة وفق املاطرة
الجةرافية ،وجا ت الامائج كالمال  :ا
جدول رقم ( :)5نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق في متوسطات اتجاهات أفراد عينة الدراسة
تبعا ملتغير املنطقة الجغرافية
املحاور

التباين

استخدام استراتيجية سرد
القصة
استخدام استراتيجية
القائم بدور املؤلف
استخدام استراتيجية
التلخيص

استخدام استراتيجية أخذ
األدوار
استخدام استراتيجية
DLAT
استخدام استراتيجية
ترتيب أحداث القصة

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات

مجموع درجة
املربعات الحرية
4
.563
70
21.517
74
22.080
4
3.713
70
55.674
74
59.387
4
1.179
70
31.487
74
32.667
4
.250

داخل املجموعات

12.897

70

املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات

13.147
6.061
35.486
41.547
.391
18.276

املجموع

18.667
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متوسط
املربعات
0.141
0.307

0.458

0.928
0.795

1.167

0.295
0.450

0.655

قيمة ف

الداللة
0.766

0.333

0.625

0.063
0.184

0.339

74
4
70
74
4
70

1.515
0.507

2.989

0.098
0.261

0.374

74

0.141

0.850

0.024

0.826
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يمضح من الجدول رق ( :)5ا
عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عاد مسموى ( )0.05≥ αفاقل ي اتجاهات اسمجابة ثفراد العياة
لسمددامات استراتيجيات تدريس مهارة السمما اناا ععلي مفردات اللةة العربية ي السعودية وفرا للماطرة
الجةرافية لسمددام استراتيجيات (سرد الرصة ،الرائ بدور املؤلف ،الملخيص ،ثخذ األدوار ،ترتيب ثحداث
الرصة) .ا
توجد فروق ذات دللة إحصائية عاد مسموى ( )0.05≥ αفاقل اتجاهات اسمجابة ثفراد العياة
لسمددامات استراتيجيات تدريس مهارة السمما اناا ععلي مفردات اللةة العربية ي السعودية وفرا للماطرة
الجةرافية ي اسمددام استراتيجية  ،DLATووفرا لخمبار ( )LSDفان الفروق لصالح معلمي املاطرة الشرقية .ا
خالصة بأهم نتائج البحث
 -1توصلت الدراسة إلى مجموعة من الامائج ثهمها ثن مهارة السمما من ثه مهارات الذكا اللةوي الواجب تاميتها
لدى الطالبات .ا
األدوار ي املركز األول ملعرفتها وكثرة اسمددامها بين معلمي
ا
 -2ان ثبرز نمائج الدراسة جا ت استراتيجية ثخذ
ومعلمات اللةة العربية 0.ا

التوصيات واملقترحات.
-1
-2
-3
-4
-5

ضرورة المعرف على مهارة السمما ألنها الوسيلة األولى لمعل الفرد واكتسابه اللةة .ا
العمل على تحديد طرق تدريس مهارات السمما املااسبة للمرحلة المعليمية وتاميتها من خالل استثمار املواقف
المعليمية .ا
عشجيع معلمي ومعلمات اللةة العربية على اسمددام العديد من الستراتيجيات الحديثة ي مهارات السمما ي
اللةة العربية ،واعممادها ثسلوبا فعال ي المدريس .ا
إجرا دراسة بهدف المط اوير من معرفة معلمي ومعلمات اللةة العربية لستراتيجيات مهارة السمما وتطبيرها
على املمعلمين .ا
عمل دورات تدريبية لزيادة الحصيلة العلمية للمعلمين واملعلمات .ا

قائمة املراجع
-

-

إبراهي  ،عبد العلي  .)1973( .املوجه الفني ملدرس ي اللةة العربية ،ط ،7مصر :دار املعارف .ا
ابن ماظور ،ثبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم .)1990( .لسان العرب .ط ،3بيروت :دار صادر .ا
ثبو سمهود ،خلود رجب " .)2018( .فاعلية برنامج بالرسوم املمحركة ي تامية مهارات السمما والفه الررائي ي
مادة اللةة العربية لدى طالب الصف الثاني األساس ي"( .رسالة ماجسمير) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين .ا
ثبو عمرة ،هبة سليمان سال " .)2019( .ثنر استراتيجية األركان المعليمية على تامية مهارعي المحدث والسمما
لدى طالبات الصف الرابع األساس ي ي مادة اللةة العربية"( .رسالة ماجسمير) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطين .ا
البجة ،عبد الفماح .)2000( .ععلي األطفال املهارات الررائية والكمابية ،دار الفكر للطباعة والنشر والموزيع .ا
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-

-

-

-

الحربي ،محمد عبيد صالح" .)1437( .تروي نشاطات المعل ي كماب لةتي الخالدة لطالب الصف الثالث
مموسط ي ضو مهارات السمما املااسبة له "( .رسالة ماجسمير) .جامعة ام الررى ،اململكة العربية
السعودية .ا
الحالق ،عل سامي .)2018( .تدريس اللةة العربية وعلومها ،دار املؤسسة الحديثة للكماب .ا
خاطر ،وآخرون .)1989( .طرق تدريس اللةة العربية والتربية الدينية ي ضو التجاهات التربوية الحديثة .ط.4
الراهرة :دار الفكر للنشر والموزيع .ا
الركابي ،جودت .)2005( .طرق تدريس اللةة العربية ،ط ،1إربد :عل الكمب الحديث للنشر والموزيع .ا
زقوت ،محمد .)2013( .املرشد ي تدريس اللةة العربية ،ط ،3غزة :الجامعة اإلسالمية .ا
السليتي ،فراس .)2008( .من فاون اللةة :املفهوم ،األهمية ،املعوقات ،البرامج المعليمية .األردن :عال الكمب .ا
السواعدة ،عائشة محمد " .)2018( .ثنر اسمددام استراتيجيتي المدريس المبادل والمعل بالمديل ي تامية
مهارات السمما ي اللةة العربية لدى طالبات الصف الرابع األساس ي ي محافظة مأدبا"( .رسالة ماجسمير)،
جامعة مؤته ،األردن .ا
الشاطي ،محمد صالح .)2001( .املهارات اللةوية ،ط ،4سوريا :دار األندلس .ا
الشوبكي ،مها محمد ".)2011( .فاعلية برنامج قائ على مهارات السمما لمامية مهارات الررا ة لدى تلميذات
الصف الرابع األساس ي بةزة"( .رسالة ماجسمير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،فلسطين .ا
ً
طاهر ،علوي .)2010( .تدريس اللةة العربية وفرا األحداث الطرائق التربوية ،ط ،1عمان :دار املسيرة للنشر
والموزيع .ا
طعمية ،رشدي ثحمد .)2007( .املفاهي اللةوية عاد األطفال ،دار املسيرة للنشر والموزيع .ا
طعمية ،رشدي ثحمد .)2006( .املهارات اللةوية مسموياتها صعوبتها تدريسها ،دار الفكر العربي ،الراهرة .ا
عاشور ،راتب ،والحوامدة ،محمد .)2007( .ثساليب تدريس اللةة العربية .ط ،2األردن :دار املسيرة .ا
مهارات ي المفكير واللةة ،ط ،1عمان :دار املسيرة للنشر والموزيع .ا
عبد الهادئ ،نبيل وآخرون .)2003( .ا
عسيري ،مهدي مانع .)2020( .واقع تطوير املااهج ي اململكة العربية السعودية .ا
عيس ى ،ثحمد ( ".)2006فاعلية األلعاب المعليمية ي إكساب بعض املفاهي العلمية ألطفال الرياض املعاقين
ً
سمعيا باململكة العربية السعودية"( ،رسالة ماجسمير غير منشورة) ،كلية التربية ،جامعة الراهرة .ا
فضل هللا ،محمد رجب ( .)2003التجاهات التربوية املعاصرة ي تدريس اللةة العربية .الراهرة :عال الكمب .ا
قاديل ،يس .)1418( .المدريس وإعداد املعل  ،ط 2الرياض ،دار النشر الدول  .ا
مدكور ،عل ثحمد ( .)2007طرق تدريس اللةة العربية .ط ،1عمان ،دار امليسرة .ا
مدكور ،عل ثحمد .)1980( .تدريس فاون اللةة العربية ،الراهرة ،مكمبة النجلو املصرية .ا
املصري ،رنا فوزي ".)2019( .فاعلية اسمددام برنامج تلوين صوعي (  )Podcastمرترح ي تامية مهارة السمما
لدى طلبة اللةة العربية للااطرين بةيرها ي املدارس الخاصة ي محافظة العاصمة عمان"( .رسالة ماجسمير)،
جامعة الشرق األوسط ،كلية العلوم التربوية ،األردن .ا
مصطفى ،عبد هللا عل  .)2014( .مهارات اللةة العربية .دار املسيرة للنشر والموزيع .ا
نصر هللا ،فجر ثكرم رفيق".)2019( .ثنر استراتيجية مثلث السمما على تامية الذكا اللةوي لدى طالبات الصف
الرابع األساس ي ي مادة اللةة العربية"( .رسالة ماجسمير) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين .ا
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-

-

نوفيانتي ،علمي صفية .)2012( .اسمددام معمل اللةة ي ععلي مهارة السمما ي املدرسة الثانوية اإلسالمية
الحكومية الثالثة مالنج .كلية العلوم اإلنسانية والثراقة .جامعة مولنا مالك إبراهي اإلسالمية الحكومية
بمالنج .ا
الهاشمي ،عبد الرحمن؛ والعزاوي ،فائزة .)2005( .تدريس مهارة السمما من ماظور واقع  ،ط ،1عمان :دار
املااهج للنشر والموزيع .ا
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