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فاعلية برنامج مقترح قائم على نماذج ما بعد البنائية في تنمية  

 مهارات فهم المسموع لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي 

 إعداد . د/ أمل إسماعيل محمد علي 

 جامعة العريش  –كلية التربية  -مدرس بقسم المناهج وطرق تدريس اللغة العربية 

 ملخص البحث: 

رنامج مقترح قائم على نماذج ما بعد البنائية في هدف البحث إلى قياس فاعلية ب

سار   ذلك؛  ولتحقيق  االبتدائي،  السادس  الصف  تالميذ  لدى  المسموع  فهم  مهارات  تنمية 

المسموع   فهم  بمهارات  قائمة  بناء  أهمها:  من  الخطوات  من  مجموعة  في  البحث  هذا 

ج القائم على نماذج ما المناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائي وتحديد أسس بناء البرنام

أهدافها والمحتوى المراد تدريسه،   المتمثلة في تحديد  بنائها  البنائية وتحديد خطوات  بعد 

وبناء البرنامج وخطواته وإجراءاته واألنشطة والوسائل المستخدمة، وتقويمه وبناء دليل  

اال السادس  الصف  تالميذ  من  البحث  عينة  اختيار  تم  كما  فاعليته،  وقياس  بتدائي معلم 

 ( تلميذًا، وطبق عليهم االختبار قبليًا، ثم تم تطبيق االختبار بعديًا. 30وعددهم )

القائم   البرنامج  لعل من أهمها: فاعلية  النتائج  البحث إلى مجموعة من  وتوصل 

السادس   الصف  تالميذ  لدى  المسموع  فهم  مهارات  تنمية  في  البنائية  بعد  ما  نماذج  على 

 االبتدائي. 

الدال السادس    : ليةالكلمات  الصف  تالميذ  المسموع،  فهم  مهارات  البنائية،  بعد  ما  نماذج 

 االبتدائي. 



Effectiveness of a Proposed Program Based on Post 

Constructvisim Models in Developing Listening 

Comprehension Skills for Sixth Grade Pupils 

Abstract 

The current study aimed at determining the 

effectiveness of a proposed program based on post- 

constructivism models in developing listening comprehension 

skills for sixthgrade pupils. Tools of the study were: listening 

comprehension checklist, program based on post- 

constructivism models including its (objectives- content- 

procedures- activities- aids), and teacher guide. Participants 

were (30) pupils at the sixth primary stage. The researcher 

presented pre- test, followed by the post- test. Findings 

revealed the effectiveness of the program based on post- 

constructivism models in developing listening comprehension 

skills for sixthgrade pupils. 

Key words: Post-constructivism models- listening 

comprehension skills- sixth grade pupils 
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في تنمية  فاعلية برنامج مقترح قائم على نماذج ما بعد البنائية 

 مهارات فهم المسموع لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي 

 إعداد . د/ أمل إسماعيل محمد علي 

 جامعة العريش  –كلية التربية  -مدرس بقسم المناهج وطرق تدريس اللغة العربية 

 خلفية البحث الحالي: 

 المقدمة:  -أوالا 

عد االستماع األداة  االستماع أول مهارة لغوية يستخدمها الكائن البشرى، حيث ي

اللغوية الوحيدة التى يتمثل بها ومن خاللها وعن طريقها اإلنسان عالمه المحيط به، حتى  

القراءة   وهما  فالرابعة،  الثالثة  ثم  الحديث،  وهى  الثانية،  المهارة  يستخدم  أن  يستطيع 

 (  94، 2000والكتابة.) حسني عصر، 

لها   التي  العوامل  أهم  من  واحد  االستماع  األمم  ويعد  نشأة  في  كبير  تأثير 

ونهضتها، فنجد أن مهارة االستماع مهمة مثل أهمية مهارة القراءة ومهارة الكتابة، كما 

وتأخرها،   أوتخلفها  األمم  تقدم  خالله  من  يقاس  مقياس  بمثابة  تعد  المهارة  هذه  أن  نجد 

ارة أن  ويوجد بعض الدراسات التي تمت في أوروبا وأميركا والتي من خاللها أثبتت بجد

المتعلم الناجح المتفوق في دراسته يكون هذا ناتج عن تقدمه وتفوقه في مهارات االستماع  

ككل. كما أثبتت هذه الدراسات أن المتعلم يمكنه أن يقوم بتقويم نفسه في مهارة االستماع،  

ى  وفي كافة الفنون الخاصة باللغة، وفي عملية التعليم والتعلم بأكملها، وهذا كله يعتمد عل

 (۷3-۷2: 2010)علي مدكور، تعرفه على النمط االستماعي الخاص به. 

كما نجد أن االستماع عامل أساسي في العديد من المواقف التي تستلزم وجوده  

واألحاديث وغيرها،   واألجوبة  المناقشات  :کـــأسئلة  واالنتباه  اإلصغاء  في:  تتمثل  والتي 

ع المتعلمين  تساعد  االستماع  مهارة  خالل  على فمن  والقدرة  اإلصغاء،  حسن  كيفية  لى 

بشكل  فهمه  من  والتمكن  المتكلم،  لحديث  االنتباه  على  والقدرة  الذهن،  حصر 

 ( .۷1:  2006سريع.)إبراهيم عطا، 



أن   يتحدث عما سمعه، أي  فالتلميذ  التحدث واالستماع،  بين  قوية  وهناك عالقة 

ماع الجيد، ولكي يكون التلميذ المتحدث يعكس االستماع، والدقة في التحدث تُكتسب باالست 

أن   ينبغي  فإنه  جيدة،  بطريقة  المطبوعة  والعبارات  والجمل  الكلمات  إدراك  على  قادراً 

يكون قد استمع إليها بطريقة صحيحة من قبل، فاالستماع يساعد على توسيع ثروة التليمذ 

والج الكلمات  من  الكثير  التلميذ  يتعلم  الواعي  االستماع  من خالل  والتعابير  اللغوية،  مل 

االبتدائية   المرحلة  في  القراءة  دروس  تبدأ  أن  ينبغي  ولذلك  مكتوبة،  يراها  سوف  التي 

 باالستماع أوالً من المعلم، ثم بعد ذلك بتنمية مهارات القراءة لديهم. 

الجهني، )عبدهللا  الحاسم  180،  2015ويشير  العامل  يشكل  المسموع  فهم  أن   )

قافته، ويعد فهم المسموع أساس النمو اللغوي، وعليه في بناء شخصية التلميذ، وفكره وث

من  فيتمكن  األولى،  التعليم  مراحل  في  مارسه  إذا  وتحديًدا  للتميذ،  العقلية  القدرة  تعتمد 

محاكاة النطق السليم للمفردات، والقدرة على إيداع الحديث في المواقف االتصالية الحيّة،  

 بأسلوب علمي صحيح.   والقدرة على مواجهة المشكالت الوتفكير بها

كما ذكرها  االبتدائية  المرحلة  لتالميذ  المناسبة  المسموع  فهم  مهارات  أهم  ومن 

صومان، فهم  62،  2014)أحمد  الكلمات،  معاني  إدراك  المتحدث،  غرض  إدراك   :)

األفكار وإدراك معاني العالقات بينها، تحديد المعلومات المهمة، استنتاج ما يود المتحدث 

األفكار المطروحة، استخدام إشارات  قوله، تحليل   كالم المتحدث والحكم عليه، تلخيص 

 سياق الكالم للفهم، يميز الحقيقة من الخيال. 

المواقف   في  التحدث  على  والقدرة  المسموع،  فهم  في  التلميذ  ينجح  لكي  و 

اللغوية، ال بد من استخدام نظريات ونماذج تساهم في تنمية المهارات الخاصة للغة والتي 

ـإكسابه  م التلميذ على  تساعد  والتي  البنائية،  بعد  ما  نماذج  مثل  االستماع  مهارة  بينها  ن 

الجديدة،   المواقف  في  ومبتكر  جديد  بشكل  توظيفها  على  والحرص  والمعارف  الخبرات 
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ويتم ذلك عن طريق القيام بدراستها جيًدا وبتعمق شديد، وذلك من خالل عمليات البحث 

ة ويكون من مصادر كثيرة، بجانب االهتمام بعمليات ابتكار للوصول إلى معلومات محدد 

مجموعة من األسئلة الفرعية التي تقوم بالبحث عن كل ما هو جديد ومبهم، كما نجد أن  

بالمعرفة  الخاصة  المهارات  التمكن من  التالميذ عملية  البنائية تسهل على  بعد  ما  نماذج 

 ً  . وذلك يكون تقييًما وتحليالً وتفسيراً وتقويما

وهذه الدراسة تساهم في الوصول إلى أدق وأهم المعلومات، ومن ثم البحث عن   

بحر  في  بالتعمق  ليقوم  فرصة  للتلميذ  تترك  ثم  ومن  المفقودة،  واألفكار  المعلومات 

من   التي  المعرفة  ومجاالت  مصادر  اختالف  طريق  عن  إليها  توصل  التي  المعلومات 

يقوم بتحليلها وعمل مناظرة بينهما ومن ثم يقوم  الممكن أن تكون إلكترونية أو مطبوعة، ل

( والخبرات.  المعلومات  ترسيخ  في  يساهم  وهذا  بينهم،  المناسب    2006:  125بتحديد 

,s.Taber ) 

كما نجد أن نماذج ما بعد البنائية تحتوي على مجموعة من التوصيات التي تقوم  

ا بعملية  القيام  على  االبتدائي  السادس  الصف  تالميذ  عن  بمساعدة  متعمق  بشكل  لبحث 

الخبرات والمعارف والمعلومات ومن ثم القيام بإعادة تشكيلها وبنائها بشكل مميز، ومثال  

على ذلك األمر: نموذج البحث العميق والمنظم الكتساب المعرفة، و نموذج االستقصاء  

هذه   فكل  المعرفي،  اإلبحار  ونموذج  جوانبها،  وتحديد  المعرفة  الكتشاف  التقدمي 

مع التوجه بالتعامل  الخاصة  األنشطة  كافة  تنظيم  عملية  في  تساعد  والتوصيات  ات 

العمليات   على  تركز  منها  مجموعة  أن  نجد  كما  واكتساباً،  إتقاناً  والمعارف  الخبرات 

العقلية التي تساهم بدورها في تحفيز تالميذ الصف السادس االبتدائي القدرة على التمكن 

ونقًدا   دراسة  المعرفة  اكتساب  المشكالت، من  حل  العمليات  هذه  ومن ضمن  وابتكاًرا، 

األسئلة  وتوليد  واالستقراء،  واالستنتاج  المعرفة،  بناء  وإعادة  واالستقصاء،  والبحث 

المتعددة، والتلخيص، والتقييم ... إلخ تلك العمليات التي ترتكز إليها طبيعة هذه نماذج ما 

 . (Derger,D,et al.,2009)بعد البنائية. 



التي تحكم إكساب  وعليه، نظ البنائية وأسسها  ًرا لطبيعة توجهات نماذج ما بعد 

التلميذ المعرفة فهًما واستيعابًا، االهتمام بمجموعة العمليات العقلية التي تمكن التالميذ من 

فهم   مهارات  تنمية  في  البنائية  بعد  ما  نماذج  استخدام  إلى  تسعى  الباحثة  فإن  المعرفة؛ 

وجود عجز في االهتمام  السادس االبتدائي، لما الحظته من    المسموع لدى تالميذ الصف

تالميذ   لدى  الكبيرة  أهميته  الرغم من  العربية، على  اللغة  بمهارة االستماع في مقررات 

التركيز واالهتمام  المناهج تتغافل بشكل كلي عن  االبتدائية، كما نجد أن معظم  المرحلة 

الت يمكن  خاللها  من  والتي  االستماع،  لجميع بمهارة  المعرفي  العمق  على  ركيز 

واسع،   بشكل  فيها  والتعمق  والدراسات،  المناهج  في  الموجودة  لمساعدة  الموضوعات 

التلميذ على ممارسة المهارة الخاصة باالستماع ويكون ذلك في أكثر من مصدر ويكون 

نماذج في  محلالً ومقارناً ومناقشاً لكافة المعلومات التي يستمع إليها، وقد تم تجريب هذه ال 

دراسة  من:  كل  دراسة  في  كما  فنلندا  في  التعليمية  والمراحل  البيئات  مختلف 

(Rahikainen,M&Hakkarainen,K,2001)  ودراسة  ،

(Muukkonen,H.,et.al.,2004)  ودراسة  ،(Wang.s,Reeves.t.,2006)  ،

 . (Lakkala,M.,etal.,2008)ودراسة 

 اإلحساس بالمشكلة:   -ثانياا

ما أش السابقة، حيث ذكرت دراسة  وتأسيًسا على  والدراسات  البحوث  إليه  ارت 

(، ودراسة  2011(، ودراسة )شيماء العمري،  2009كالً من: دراسة )صبري عفيفي،  

حرب، هالل،2011)ماجد  )محمود  ودراسة  وآخران،  2013(  عادل  )أكرم  ودراسة   )

السبيعي،  2014 )عبدهللا  ودراسة  ت1434(  ال  المسموع  فهم  مهارة  أن  إلى  حظى  ه(، 

مهارات   تنمية  مجال  في  أجريت  التي  الدراسات  في  ندرة  هناك  وأن  الكافي،  باالهتمام 

لتدريب   برامج متخصصة  أعداد  الدراسات، بضرورة  هذه  نتائج  االستماع، كما أوصت 
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االبتدائي   السادس  الصف  لتالميذ  المسموع  فهم  مهارات  تنمية  كيفية  على  المعلمين 

ديثة، وذلك في إطار ما تهدف إليه مناهج اللغة العربية  باستخدام استراتيجيات تعليمية ح

هنا  ومن   ، المسموع  فهم  مهارات  بعض  التالميذ  هؤالء  الكساب  االبتدائية  بالمرحلة 

وجدت الباحثة أن هناك حاجة ضرورية وماسة إلى إجراء دراسة علمية تستهدف تنمية  

ن هناك ضرورة إلعداد  مهارات فهم المسموع لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، وأ

الصف   لتالميذ  المسموع  فهم  مهارات  لتنمية  البنائية  بعد  ما  نماذج  على  يقوم  برنامج 

 السادس االبتدائي.

 تحديد المشكلة:   -ثالثاا

مهارات  في  االبتدائي  السادس  الصف  تالميذ  البحث في ضعف  مشكلة  تحددت 

لة االبتدائية يفتقر إلى استخدام  فهم المسموع، كما أن ميدان تعليم اللغة العربية في المرح 

لتنمية مهارات فهم المسموع لدى تالميذ   قائمة على نظريات حديثة  استراتيجيات جديدة 

 الصف السادس االبتدائي.

 وتتحدد مشكلة هذا البحث في السؤال الرئيس اآلتي: 

فهم   مهارات  لتنمية  البنائية  بعد  ما  نظرية  على  قائم  برنامج  بناء  يمكن  كيف 

 ع لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ؟  المسمو

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية: 

 ما مهارات فهم المسموع المناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائي ؟ -1

فهم    -2 مهارات  لتنمية  البنائية  بعد  ما  نماذج  على  قائم  برنامج  بناء  أسس  ما 

 المسموع لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ؟

الب -3 لتنمية مهارات فهم المسموع لدى  ما  البنائية  القائم على نماذج ما بعد  رنامج 

 تالميذ الصف السادس االبتدائي؟ 

ما فاعلية البرنامج القائم على نماذج ما بعد البنائية لتنمية مهارات فهم المسموع   -4

 لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ؟



 حدود البحث:  -رابعاا

 دود اآلتية: يقتصر هذا البحث علي الح

الموضوعية:   -1 السادس    -الحدود  الصف  لتالميذ  المناسبة  المسموع  فهم  مهارات 

 فأكثر من آراء المحكمين. %80االبتدائي، والتي تحظى بوزن نسبي 

نموذج البحث العميق    –بعض نماذج ما بعد البنائية )نموذج االستقصاء التقدمي    -

 والمنظم الكتساب المعرفة(. 

المكا  -2 التعليمية  الحدود  العريش  بإدارة  المشتركة  االبتدائية  عرابي  أحمد  مدرسة  نية: 

 بمحافظة شمال سيناء حيث إنها تمثل المجتمع البدوي والحضرى .

الحدود الزمانية: أهداف تعليم اللغة العربية والمواد التعليمية المقدمة لتالميذ الصف    -3

 م . 2020: 2019السادس االبتدائي 

 حث: فروض الب -خامًسا

 يحاول هذا البحث التأكد من صحة الفروض اآلتية: 

( بين متوسطي درجات تالميذ  0.01يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -

 مجموعة البحث في مهارات الفهم العام للمسموع لصالح القياس البعدي. 

تالميذ    (  بين متوسطي درجات0.01يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -

 مجموعة البحث في مهارات نقد المسموع لصالح القياس البعدي.

(  بين متوسطي درجات تالميذ  0.01يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -

 مجموعة البحث في مهارات فهم المسموع ككل لصالح القياس البعدي. 
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 أهمية البحث:  -سادساا

 يفيد هذا البحث كالً من:  

ف السادس االبتدائي: حيث يرتفع بمستوى تحصيلهم في مهارات فهم  تالميذ الص -1

 المسموع باعتبارها األساس في تعليم وتعلم اللغة العربية. 

على  -2 قائمة  جديدة  تدريسية  باستراتيجيات  يزودهم  حيث   : العربية  اللغة  معلمي 

 نماذج ما بعد البنائية.

فهم -3 بمهارات  يزودهم  العربية: حيث  اللغة  مناهج  من حيث    مخططي  المسموع 

مهارات الفهم العام للمسموع ومهارات نقد المسموع لتضمينها في مناهج تعليم  

 اللغة العربية. 

تعليم   -4 في  البنائية  بعد  ما  نماذج  استخدام  في  األخرى  البحوث  أمام  الطريق  فتح 

 وتعلم اللغة العربية. 

 تحديد مصطلحات البحث:   -سابعاا

 نماذج ما بعد البنائية: .1

مجموعة من التوجهات التي تحكم عملية اإلبحار في المعلومات ودراستها دراسة          

عميقة وواسعة واكتسابها وتنظيم بنائها من خالل مهارات ذهنية تساعد التلميذ على القيام 

بعمليات عقلية فكرية مثل: البحث واالستقصاء وتوليد األسئلة والتقييم الناقد؛ وذلك تحقيقًا  

 (. 23: 2016واإلبحار فيها تركيزاً واتساًعا .)سيد إبراهيم،  الكتساب المعرفة

 التعريف اإلجرائي:  

هو إطار تعليمي تعلمي يساعد التالميذ على اكتساب المعرفة، ودراستها دراسة 

القيام  االبتدائي على  عميقة وذلك من خالل مهارات ذهنية تساعد تلميذ الصف السادس 

و البحث  مثل  فكرية  عقلية  الناقد،  بعمليات  والتقييم  األسئلة،  وتوليد  التقدمي،  االستقصاء 

لتنمية  تدريسية  استراتيجية  بناء  خاللها  من  يمكن  والتي  المعرفة  اكتساب  بهدف  وذلك 

 مهارات فهم المسموع لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي. 



 فهم المسموع:  .2

البشير وآخران،    )أكرم  لغوية ذ506،  2014عرفها  أنها مهارة  أدائية ( على  هنية 

في  مصاحبة  وتدريبات  مختلفة  وقصص  لنصوص  تعرضه  نتيجة  التلميذ  لدى  تتشكل 

 مواقف محددة ومضبوطه، تمكنه من اإلصغاء الواعي للرسائل الصوتية المتلقاة. 

 التعريف اإلجرائي:  

للنص   العام  الفهم  من  االبتدائي  السادس  الصف  تالميذ  تمكن  التي  المهارة  هي 

ث تحديد الفكرة الرئيسة ، واألفكار الفرعية لهذا النص، كما يميز بين  ونقده، وذلك من حي

 األفكار واألدلة والمقدمات والنتائج. 

 خطوات البحث وإجراءاته: -ثامناا

 يسير هذا البحث وفق الخطوات واإلجراءات اآلتية: 

بناء قائمة بمهارات فهم المسموع المناسبة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي،   -1

 م ذلك من خالل: ويت

دراسة البحوث السابقة في مجال فهم المسموع وأهداف تعليم اللغة العربية   -أ

 في الصف السادس االبتدائي. 

القومية   -ب الهيئة  على  الصادرة  والمؤشرات  المعايير  وثيقة  في  جاء  ما  تتبع 

 .2009لضمان الجودة واالعتماد 

ن السابقين لمعرفة بناء استبيان بمهارات فهم المسموع المشتقة من المصدري -ج

 صدق المهارات واألوزان النسبية لها.

لتنمية مهارات فهم   -2 البنائية  القائم على نظرية ما بعد  البرنامج  بناء  تحديد أسس 

 المسموع لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، وذلك من خالل:



 د/ أمل إسماعيل محمد علي 

البنائية،   -أ بعد  ما  نماذج  تناولت  التي  واألدبيات  والدراسات  البحوث  مسح 

 ها.ونماذج

 تعرف طبيعة نماذج ما بعد البنائية واختيار ما يناسب البحث الحالي  -ب

 توظيف مهارات فهم المسموع التي سبق التوصل إليها في القائمة السابقة.   -ج

الصف    -د تالميذ  ومتطلبات  وخصائص  االبتدائية  المرحلة  أهداف  تتبع 

 السادس االبتدائي من خالل البحوث السابقة.

على نماذج ما بعد البنائية لتنمية مهارات فهم المسموع  لدى    بناء البرنامج القائم  -3

التوصل   سبق  التي  األسس  خالل  من  وذلك  االبتدائي،  السادس  الصف  تالميذ 

 إليها وعرضه على مجموعة من المحكمين للتأكد من صدقه. 

 إعداد دليل المعلم لبيان أهداف تدريس البرنامج وإجراءات التدريس.  -4

في فهم المسموع من خالل قائمة المهارات السابقة والتأكد  بناء اختبار تحصيلي   -5

 من صدقه وثباته.

مدرسة   -6 من  االبتدائي  السادس  الصف  تالميذ  بين  من  البحث  مجموعة  اختيار 

عليهم   االستماع  اختبار  وتطبيق  بشمال سيناء  المشتركة  االبتدائية  أحمد عرابي 

 قبليًا. 

ال  -۷ بعد  ما  نماذج  على  القائم  البرنامج  المسموع  تطبيق  فهم  مهارات  لتنمية  بنائية 

 لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي. 

 تطبيق االختبار بعديًا على مجموعة البحث.  -8

 التوصل إلى النتائج ومعالجتها إحصائيًا وتفسيرها ومناقشتها. -9

 قضايا البحث ومنطلقاته: 

على   قائم  برنامج  بناء  أسس  استخالص  إلى  للبحث  النظري  اإلطار  عرض  يهدف 

البرنامج ن يسعى  التي  المسموع  فهم  مهارات  استخالص  وكذلك  البنائية،  بعد  ما  ماذج 

لتنميتها لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، ولتحقيق ذلك يعرض اإلطار النظري من 



ومستوياته   المسموع  وفهم  إليها،  تستند  التي  والمبادئ  وأنواعها  البنائية  بعد  ما  نماذج 

 يجياته، وفيما يلي تفصيل ذلك: ومهاراته وأنشطته واسترات 

 مابعد البنائية   -أوالا 

البنائية     قائم على نماذج ما بعد  يهدف هذا العرض إلى استخالص بناء برنامج 

لتنمية مهارات فهم المسموع لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، ولتحقيق هذا الهدف تعرض  

الب بعد  ما  نماذج  مفهوم  المطلب  هذا  في  الحالية  تستند  الدراسة  التي  مبادئها  وأهم  نائية، 

 إليها، وأنواعها، وبيان ذلك كما يلي: 

 مفهوم نماذج ما بعد البنائية ومبادئها.  -1

تعد نماذج ما بعد البنائية إحدى التوجهات واألسس الجديدة التي ظهرت لتحكم   

العديد من المواقف الجد للتلميذ وقيامه بحفظها وتوظيفها في  يدة،  عملية إكساب المعرفة 

خالل   من  التلميذ  عقل  في  تبني  المعرفة  أن  إلى  فلسفتها  في  النماذج  هذه  تستند  حيث 

بعمليات  واالهتمام  الفرعية  األسئلة  بتوليد  الخاصة  العمليات  مجموعة  على  التركيز 

عمقها.   أو  تكاملها  حيث  من  المعرفة  على  كله  ينعكس  وبذلك   :S. 2006البحث، 

125),Taber  .) 

رجب، )سيد  من  23،  2016ويشير  مجموعة  هي  البنائية  بعد  ما  نماذج  إن   )

التوجهات واألسس التي تحكم عملية اإلبحار في المعومات، ودراستها، واكتسابها، وتنظيم 

البحث،   مثل  فكرية  بعمليات  القيام  على  التلميذ  تساعد  ذهنية  مهارات  خالل  من  بنائها 

 ا الكتساب المعرفة واإلبحار فيها.  واالستقصاء، وتوليد األسئلة والتقييم الناقد، تحقيقً 

( بأنها مجموعة من المبادئ واالفتراضات  2۷،  2019ويعرفها )مروان السمان،

بنائها،  وتنظيم  وإنتاجها،  ودراستها،  واكتسابها  المعرفة،  من  كل  طبيعة  إلى  تستند  التي 

واالست  البحث،  مثل  الفكرية  العقلية  العمليات  وكذلك  جديدة،  مواقف  في  قصاء،  وتوظيفها 



 د/ أمل إسماعيل محمد علي 

وتوليد األسئلة، والتقييم الناقد، باإلضافة إلى البيئة التعليمية التي تحفز على إنتاج المعرفة،  

في  إليها  االستناد  يمكن  التي  واألسس  التوجهات  من  النهاية مجموعة  في  تؤلف  التي  تلك 

 دائية. بناء االستراتيجية التدريسية بغية تنمية الثروة اللغوية، لدى تالميذ المرحلة االبت 

مهدي،   )إيمان  لمساعدة  1۷6،  2019وتعرفها  تعلمي  تعليمي  إطار  بأنها   )

إنشاء   تتضمن:  واضحة  خطوات  ضوء  في  المشكالت  وحل  اإلكتشاف  على  التالميذ 

السياق أي التخطيط لدراسة المعرفة وتحديد الهدف منها، وطرح األسئلة وإعدادها، وبناء 

والبحث   الناقد،  التقييم  العمل،  األسئلة  نظريات  وتوليد  المعرفة،  عن  والواسع  العميق 

 الفرعية، وضع وتطوير نظريات جديدة ، والخبرة الموزعة.

تحقيق   تقوم على  يعد سلسلة مترابطة  البنائية  بعد  ما  نماذج  مفهوم  أن  كما نجد 

في   تستند  النظرية  هذه  أن  نجد  كما  وتحلياًل،  وتفسيًرا  فهًما  كان  سواء  المعرفة  تكامل 

ى أن المعلومات التي يتم الحصول عليها في جميع المصادر تعد مواد بسيطة  مبادئها إل

والقيام  وتدقيقها  وتبويبها  بمعالجتها  القيام  بعد  إال  منها  االستفادة  يتم  أن  يمكن  وعادية ال 

بربطها مع من يتشابه معها ويتم تصنيفها في الذاكرة الخاصة بالمتعلم وحفظها، وفي هذه  

المتع أن  نجد  لها. اآلونة  وموظف  منتج  إلى  للمعلومة  مستهلك  شخص  من  يتحول  لم 

(Deleuze,2004.170  ) 

نظريات   ثالثة  إلى  المعرفة  الكتساب  تنفيذها  في  البنائية  بعد  ما  نماذج  وتشمل 

ونموذج   وبنائها،  المعرفة  الكتساب  والمنظم  العميق  البحث  نموذج  في:  تتمثل  رئيسة، 

وت المعرفة  الكتشاف  التقدمي  في  االستقصاء  والتوسع  اإلبحار  ونموذج  جوانبها،  حديد 

الخاصة   األنشطة  تنظيم  في  بدورها  تساهم  النماذج  هذه  أن  نجد  حيث  المعرفة،  دراسة 

بالتعامل مع المعرفة اكتسابًا وإتقانًا، وذلك من خالل االهتمام الكبير بالتركيز والتدريب 

واالستد االستنتاج  يلي:  ما  بينها  ومن  العمليات  من  عدد  والبحث  على  واالستقراء،  الل 

والفرعية،   الرئيسة  األسئلة  وتوليد  المشكالت،  المعرفة، وحل  بناء  وإعادة  واالستقصاء، 

الخاصة  الدراسة  تعمق  في  بدورها  تساهم  التي  العمليات  هذه  والتقييم،  والتلخيص، 



ميقًا بالمعرفة والعمل على توسعها واكتسابها، كما أنها تسهم في استيعابها وفهمها فهًما ع

 (Berger , D . , et al., 2009)وتخزينها وتوظيفها في مواقف تعلم كثيرة. 

وعن طريق عرض مفهوم نماذج ما بعد البنائية يمكن أن يتم تعريفها إجرائيًا في  

المعرفة،  اكتساب  على  التالميذ  يساعد  تعلمي  تعليمي  إطار  هو  بأنها:  الدراسة  هذه 

خالل من  وذلك  عميقة  دراسة  السادس   ودراستها  الصف  تلميذ  تساعد  ذهنية  مهارات 

وتوليد   التقدمي،  واالستقصاء  البحث  مثل  فكرية  عقلية  بعمليات  القيام  على  االبتدائي 

بناء  خاللها  من  يمكن  والتي  المعرفة  اكتساب  بهدف  وذلك  الناقد،  والتقييم  األسئلة، 

 سادس االبتدائي. استراتيجية تدريسية لتنمية مهارات فهم المسموع لدى تالميذ الصف ال 

 مبادئ ما بعد البنائية  -2

تستهدف نماذج ما بعد البنائية طبيعة عصر ما بعد الحداثة وتعقده المعرفي وبناء  

اإلنسان المستوعب لكافة الثقافات المختلفة، وقدرته على التعايش مع اآلخر وذلك من خالل 

التالم تتحدى قدرات  تركز على مشكالت  تعاونية نشطة  تعلم  إنتاج بيئة  يذ وتحفزهم على 

من  مجموعة  إلى  البنائية  بعد  ما  نماذج  وتعتمد  الذاتي،  التعلم  خالل  من  بأنفسهم  المعرفة 

المبادئ التي تحكم عملية دراسة المعرفة واإلبحار فيها، وإكسابها للتلميذ وحفظها وتوظيفها 

)محمد سكران،  : من  كل  ويحدد  مواقف جديدة،  مينا،  156:  2006في  )فايز   ،)2011 ،

 ( بعض المبادئ لنماذج ما بعد البنائية فيما يأتي: 22،  2018(، ) أمل الطباخ، 24

التعلم من أجل بناء المعرفة: حيث تركز ما بعد البنائية بشكل كبير على كيفية الحصول    -

أثناء  في  المتعلم  قبل  من  بتوظيفه  يقوم  سليم  بشكل  بنائها  على  والحرص  المعرفة  على 

تكتفي   فال  إتقان تعلمه،  على  الحرص  و  تحصيلها  بكيفية  وإنما  وتحديدها،  بتعرفها  فقط 

 أدوات التعامل معها، وربط بعضها ببعض. 



 د/ أمل إسماعيل محمد علي 

التعلم من أجل مشاركة اآلخرين، وذلك عن طريق تنظيم حلقات النقاش ومجموعات العمل   -

 . التعاوني بين الطالب، التي تحثهم على دراسة المعرفة والعمل على اكتسابها بشكل أفضل

التعلم من أجل االستقاللية، حيث نجد أن نماذج ما بعد البنائية تهتم بتوجيه التلميذ إلى   -

معها،   يتناسب  بما  بتوظيفها  والقيام  المعرفة  اكتساب  على  والعمل  التعلم  في  االستقاللية 

واالستعانة بكافة الوسائل التي تعين التلميذ على التحرر من قيود المعرفة التي يدرسها،  

مجموعة وم عن  خاللها  من  باحثًا  متعددة،  ومصادر  مجاالت  إلى  ينطلق  خاللها  ن 

 المعارف والمعلومات، بجانب قيامه بتحمله لمسئولية تعلمه. 

التعلم من أجل الذاتية الشخصية، من خالل التركيز على مهارات التعلم الذاتي للمعرفة،   -

الذاتي في عملية اكتساب المعرفة   وتوجيه المعلم تالميذه إلى مجموعة من مهارات التعلم 

 والعمل على تكوين شخصياتهم عن طريق إبداء الرأي فيما يتعلمونه.  

المعرفة   - على  الحصول  حول  يدور  الذي  وتجديدها،  المعرفة  خلق  أجل  من  التعلم 

ومشاركتها، واستخدامها، وتوظيفها، وابتكارها، بهدف تحسين نوعية الحياة واإلفادة من  

 لمعلوماتية والتطبيقات التكنولوجية المتطورة. من الثورة ا

التالميذ وحفظ    - البنائية بتحصيل  التعلم في بيئة تعليمية جيدة، حيث تهتم نماذج ما بعد 

المعرفة لديهم، لتصل بالتلميذ إلى بنائها وتكوينها من خالل البحث وراء معلومات جيدة  

 وجديدة، أو معالجة تلك المعلومات.

بالبحث    التعلم من أجل  - الخاصة  العمليات  بمجموعة  البنائية  بعد  ما  تهتم  البحث، حيث 

بنائها   يتم  وكيف  المعرفة،  عن  البحث  هو  هدفها  يكون  أنها  نجد  ثم  ومن  المعرفة،  عن 

 وفهما بشكل كامل، عن طريق جميع المصادر والوسائط المعرفية المتاحة للتلميذ.  

ة وأهم مبادئها وأسسها يمكننا  وفي ضوء استعراض مفهوم نماذج ما بعد البنائي

 استخالص المبادئ األتية لبناء استراتيجية التدريس: 

االعتماد على نماذج ما بعد البنائية وأسسها عند تدريب تالميذ الصف السادس االبتدائي   -

 على مهارات فهم المسموع.



دائي على  اختيار الموضوعات المقترحة للبرنامج التي تساعد تلميذ الصف السادس االبت  -

 التوسع في دراسة الموضوعات المقدمة.

واألسئلة    - الموضوعية  األسئلة  بين  ما  الموضوعات  داخل  المقدمة  األسئلة  تتنوع  أن 

 المقالية لتنمية قدرتهم وتفكيرهم نحو دراسة الموضوعات. 

تكوين    - على  والعمل  المعرفة  إلكتساب  للمعرفة  الذاتي  التعلم  بمهارات  االهتمام 

 عن طريف التكليفات الفردية والتكليفات الجماعية.شخصياتهم 

 نماذج مابعد البنائية: -3

يقتصر هذا البحث على عرض نموذجين من نماذج ما بعد البنائية هما: نموذج 

في   ألهميتهما  التقدمي؛  االستقصاء  ونموذج  المعرفة،  الكتساب  والمنظم  العميق  البحث 

السادس االبتدائي، وسوف نقوم بالتحدث    تنمية مهارات فهم المسموع لدى تالميذ الصف

 بشكل تفصيلي عن هذه النماذج كما يلي: 

 نموذج البحث العميق والمنظم الكتساب المعرفة: -أ

بالعمليات العقلية التي تحدث وتتفاعل داخل ذهن التلميذ، ومجموعة أخرى   يهتم هذا النموذج

ات تتحد جميعها، لكي تتمكن من تحدث داخل البيئة الخاصة بالتعلم، حيث نجد أن هذه العملي

في  القدرة  لديه  التلميذ  يجعل  األمر  وهذا  للتلميذ،  مرونة  وأكثر  أفضل  بصورة  تعلم  تحقيق 

النهاية على القيام ببناء المعرفة وتكوينها وتوظيفها بشكل جديد ومبتكر تماما عما كانت عليه  

التالي:   في  العمليات  هذه  وتتمثل  قبل،  إبراهيم،  ،(Moradi,et.al.,2008,5)من  )سيد 

 (. 30، 2019(، )مروان السمان، 45، 2016

 العمليات التي تحدث داخل ذهن المتعلم:  -

اعتماًدا على هذا النموذج نجد أن التلميذ يدير تعلمه بنفسه، ويعتمد حدوث التعلم  

حتى   معها،  متناقضة  أو  لها  امتداًدا  الجديدة  المعرفة  كانت  السابقة، سواء  المعرفة  على 
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لشرح  يفه الخاصة  مهاراته  باستخدام  السابقة،  معرفته  من  يبدأ  جديًدا،  موقفًا  التلميذ  م 

الوضع الذي يواجهه ذلك من أجل فهمها بدقة، يتم تحقيق الفهم العام للتلميذ إذا كان قادًرا  

على الربط بين المعلومات المقدمة إليه والمعلومات السابقة، حتى يخرج منه بشيء جديد  

 ه على فهم المعرفة بشكل كامل. أو شيء يساعد

الدراسات مثل دراسة )عاتقة جياش،       العديد من  (، )غازي المطرفي، 2009كما نجد 

كركوكلي،  2009 هللا  )عبد  ودراسة  ودراسة)  200۷(،   ،) Giordan,A,2012 )

(، فقد أكدوا على أن هذا  2019(، ودراسة )مروان السمان،  2016ودراسة )سيد إبراهيم،  

يفترض اكتساب المفاهيم والمعارف والمعلومات ومعالجتها تحليالً وتفسيراً وتقييًما النموذج  

من  تمكنه  التي  الذهنية  لألنشطة  ممارسته  على  المتعلم  حرص  مدى  على  تقوم  بحيث 

إلى مجموعة  الوصول  قدرته على  بجانب  وذلك  ويسر،  بسهولة  المعلومات  إلى  الوصول 

 ار عدد من الحلول المبتكرة والمعلومات الجديدة.  التفاصيل المعقدة، والحرص على ابتك

بعمق  المعرفة  دراسة  في  النشط  دورها  والذهنية  العقلية  العمليات  تلعب  ولكي 

واتساع، يجب أن تستند إلى التدريب التدريجي لتالميذ الصف السادس االبتدائي لتوظيفهم 

 ,.Moradi, M., et alفي دراسة المعرفة واكسابها، وهذه العمليات تتمثل في اآلتي: )

2008: 5 ) 

تحديد األهداف الخاصة من القيام بدراسة المعرفة، حيث تنجح العمليات العقلية   

في اكتساب المعرفة والتعلم بسرعة ، وحتى بناءها بطريقة جديدة إذا تم تحديد  

 هدف دراستها ، ويتضح في أذهان التالميذ والمعلم.  

ى فهم المعرفة، حيث ينشط المعلم العمليات  التحفيز التدريجي للعقل مما يؤدي إل 

العقلية التي تساهم في فهم التالميذ للمعرفة بشكل سليم، مثل االستنتاج والبحث  

فهم   على  قادًرا  التلميذ  تجعل  التي  العمليات  من  ذلك  وغير  التساؤالت  وطرح 

 المعارف والمعلومات التي يدرسها. 



حيث نجد أن هذه الخطوة تأتي بعد   الحرص على حفظ المعرفة والقيام بتوظيفها، 

اكتساب العقل للمعلومات والمعارف والقيام بفهمها بشكل مميز، حيث يحتفظ بها  

يقوم   أو  إليها،  يضيف  أن  الممكن  ومن  اخرى،  مواقف  في  بتوظيفها  يقوم  ثم 

 بإعادة تكوينها من جديد.  

المعارف  البحث عن  مجموعة من المعارف الجديدة، حيث يقوم العقل باستخدام   

إلى معلومات   الوصول  متعددة من أجل  قام بحفظها وتخزينها في مواقف  التي 

جديدة، ومن ثم يحدث إبدال لهذه المعلومات التي تم تخزينها بالفعل لتحل محلها 

 تلك المعلومات الجديدة التي سعى العقل ليقوم بحفظها بكل الطرق. 

 العمليات التي تحدث داخل بيئة التعلم:  -

داخل  يفترض   تفاعلية  أنماًطا  المعرفة  الكتساب  المنظم  التفاعلي  التعلم  نموذج 

(، )سيد (Giordan, A.,2012:6بيئة الفصل الدراسي. وتتمثل هذه األنماط في اآلتي:  

 (. 46، 2016إبراهيم، 

أن البيئة التعليمية جذابة للتالميذ، وتعمل على تحفيز تفكيرهم وقدراتهم العقلية،   -1

مجم طريق  عن  تفاعل وذلك  في  دائًما  تجعلهم  التي  والمهام  األنشطة  من  وعة 

  ، دراستهم  أثناء  بينهم  فيما  والحوار  والكشف  البحث  إلى  بالحاجة  وإحساس 

 وأنماط التفاعل داخل هذه البيئة التعليمية بين كل من: 

ما   -2 مع  يتفاعل  حتى  فرصة  للتلميذ  يترك  يدرسها؛ حيث  التي  والمعارف  التلميذ 

 ومعارف، وذلك بتوجيه من المعلم وتحت إشرافه يدرسه من معلومات 

والتكليفات   -3 والعروض  النقاش  حلقات  تنظيم  طريق  وذلك عن  وزمالئه؛  التلميذ 

يمكن إضافتها  ومعلومات جديدة  معارف  ينتجون  التالميذ  تجعل  التي  الجماعية 

 لما يدرسونه . 
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ش والعروض المعلم وتالميذه؛ التلميذ وزمالئه ؛ يتم ذلك من خالل حلقات النقا

معارف  ينتجون  الطالب  تجعل  التي  التعاونية  الجماعية    والتكاليف  التقديمية 

 ومعلومات جديدة يمكن إضافتها إلى ما يدرسون. 

أثناء   -4 للتالميذ  والتعزيز  والتوجيه  المستمر  التوجيه  خالل  من  وتالميذه.  المعلم 

يصلون إليه خطوة  تعلمهم واكتسابهم للمعرفة ، باإلضافة إلى دورها في تقييم ما  

تساعد   التي  الصوتية  األساليب  من  عدد  على  يعتمد  التعليمي  الجو  أن  بخطوة: 

للتفكير ، وقد تأخذ هذه   اكتساب و بناء المعرفة ، كوسيلة مساعدة  التلميذ على 

العمليات   تحفز  أدوات  هذه  المسموعة،  الكتب  مثل:   ، مختلفة  صوًرا  األساليب 

 ل البيئة التعليمية. العقلية على التفاعل النشط داخ 

 نموذج االستقصاء التقدمي الكتشاف المعرفة وتحديد جوانبها: -ب

التقدمي يهتم بدراسة المحتوى المعرفي الذي سيتم   حيث نجد أن نموذج االستقصاء 

تقديمه لتالميذ الصف السادس االبتدائي بشكل دقيق ومفصل، وعليهم أن يتخطوا مرحلة 

وا في النهاية إلى تحليله وتفسيره وتحكيم العقل فيه، ويتم حفظه وفهمه فهًما مباشًرا، ليصل

ذلك عن طريق التركيز على المجموعة الخاصة بمهارات التفكير المتعددة ويتم ذلك أثناء  

إبداء   على  والحرص  واألفكار  المعلومات  من  مجموعة  من  المحتوى  يحتويه  ما  دراسة 

 R,2003.7) .,(Kozmaالرأي فيه ومن ثم القيام بتقييمه. 

العميقة   الدراسة  تحقيق  على  تعمل  التي  العمليات  من  بعدد  النموذج  هذا  ويهتم 

للمعرفة ومن ثم الفهم الواسع لها، و القيام بدراسة عدد من أدبيات نماذج ما بعد البنائية  

حيث تعرض الدراسة مجموعة من العمليات التي ترتبط بشكل مباشرمع طبيعة مهارات 

تسع والتي  المسموع،  وهذه  فهم   ، تنميتهم  تتم  لكي  الوسائل  بكل  البحث  إلى  الدراسة  ى 

( اآلتي:  في  تتمثل  (،)سيد  Muukkonen, H, et al. 2004: 39العمليات 

 (   32، 2019(، )مروان السمان،2016،44إبراهيم،



دراسة   • من  المرجو  الهدف  تحديد  يتم  حيث  معلومات:  إلكتساب  التخطيط 

ة تحقيق األهداف، فيخطط للبحث عن عن  المعلومات والمعارف األساسية، وكيفي

 معنى معين أو أفكار معينة.

المعلومات   • بتحديد  القيام  في  التالميذ  مشاركة  التالميذ:  عند  المعلومات  فهم 

ليتمكنوا من فهم المغزى من تلك المعلومات المهمة، تحديد المعلومات األساسية  

في فهم المعنى العام لها،  والمفاهيم الرئيسية في المعرفة المقدمة بحيث تساعدهم  

معاكس   بشكل  المعرفة  بمعالجة  للقيام  وذلك  بالحوار  القيام  على  التالميذ  تحفيز 

 ومن ثم يتم بنائها بشكل مبتكر و جديد.  

معينة   • مهارات  حول  األسئلة  من  مجموعة  المعلم  يعد  وطرحها:  األسئلة  إعداد 

ب الخاصة  الطرق  على  أنفسهم  تدريب  بهدف  للتالميذ  األسئلة  وطرحها  طرح 

واالستفسارات، وذلك إلثارة دافعيتهم للبحث واالستكشاف عن اإلجابات الخاصة  

 بهذه األسئلة.  

توليد األسئلة الفرعية: تدريب التالميذ على تحويل األسئلة الرئيسة التي تم طرحها  •

جميع   األسئلة  هذه  تقيس  بحيث  تحديًدا،  أكثر  فرعية  أسئلة  إلى  المعلم  قبل  من 

يساهم  التفاصيل   األسئلة  توليد  أن  فنجد  المقدمة،  المعلومات  عليها  تحتوي  التي 

وتفاصيل   خاصة  لمعلومات  واالستخالص  والتنقيب  القيامبالبحث  على  الطالب 

دقيقة، ونجد أنه عن طريق سماع المعرفة التي يتم تقديمها والقيام بدراستها مرات  

الت  األسئلة  إجابات  وتحديد  الفهم  تعميق  أجل  من  أثناء ومرات  في  طرحت  ي 

 الدراسة، وذلك يكون بهدف تركيز االنتباه وعمليات البحث والكشف.  

التعلم   • مصادر  استخدام  خالل  من  المعرفة:  عن  والواسع  العميق  البحث 

اإللكترونية، وكذلك المصادر المطبوعة في القيام بتمكين التالميذ البحث العميق  
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لمعلومات والمعارف وتحديدها  والواسع عن المعرفة، حيث نجد أن البحث عن ا 

والقيام   واالستنتاج  لالستقصاء  جيدة  فرصة  توفير  في  يسهم  المصادر  من 

بتحديد   يقوم  أن  المعلم  على  يجب  ثم  ومن  وواسع،  دقيق  بشكل  بمعالجتها 

المعلومات التي يريد من المتعلمين أن يتعمقوا في دراستها، وتلك التي البد أن  

 ي العديد من مصادر المعرفة.يتوسعوا فيها ويبحثوا عنها ف

التالميذ، والتفاعل فيما   • بين  التنوع في الخبرات  الخبرة الموزعة: تساهم عملية 

بينهم في تحسين وتطوير عمليات المعرفة المكتسبة ومن ثم القيام ببنائها، ويتم  

ذلك عن طريق توزيع األدوار على التالميذ فكل تلميذ يتم تكليفه بمهمة محددة،  

الجميع لعمل مناقشة والقيام بتبادل اآلراء أثناء الحوار والتعديل، وفي  ثم يجلس  

 النهاية يقوم المدرس بعملية تقييم العمل. 

يمكن  التي  األمور  بعض  استخالص  يمكن  البنائية  بعد  ما  نماذج  عرض  خالل  ومن 

 االستناد إليها عند بناء البرنامج:

دام نموذج االستقصاء التقدمي،  االهتمام أثناء عملية تدريس البرنامج على استخ ◼

والنموذج المنظم إلكتساب المعرفة لتدريب تالميذ الصف السادس االبتدائي على  

 مهارات الفهم العام للمسموع ومهارات نقد المسموع.  

 فهم المسموع مفهومه وأنواعه ومستوياته ومهاراته:  -ثانيا

اللغو      المهارات  أهم  من  واحدة  االستماع  مهارة  المهارات  تعد  أساس  تعد  بل  ية 

أن   حيث  سليم،  بشكل  اللغة  اكتساب  في  الرئيسي  السبب  أنها  إلى  يرجع  وذلك  اللغوية، 

تأتي  بعدها  ومن  التحدث،  مهارة  من  الطالب  تمكن  أساس  هما  والفهم  الجيد  االستماع 

 (. 263، 2011القدرة على الكتابة والقراءة. )ماهر عبدالباري، 

عبدالباري، )ماهر  السماع  2011،65ويرى  بين  المتخصص  غير  يخلط  قد  أنه   .)

واالستماع دون الوعى أن السماع عملية تولد مع اإلنسان وترتبط بسالمة األذن وقدرتها  

أما االستماع فهو مهارة مكتسبة تتم فيها عدة عمليات تتمثل فى  التقاط األصوات،  على 



المستمع، وما   لدى  وثقافية  يرافق هذه األصوات من  ربط األصوات بمرجعيات معرفية 

 إيماءات وحركات إضافة إلى كيفية أدائها وربطها بالتنغيم الذى يرافقه. 

)أحمد صومان،   مقصودة  123،  2009ويعرف  إنسانية  عملية  بوصفه  االستماع   )

 تهدف إلى االكتساب، والفهم، والتحليل، والتفسير، واالشتقاق، ثم البناء المعرفي".  

 مفهوم فهم المسموع: -

( بأنه مهارة لغوية ذهنية أدائية تتشكل  506،  2013عرفه ) أكرم البشير؛ وآخران،  ي

مواقف   في  مصاحبة  وتدريبات  مختلفة  وقصص  لنصوص  تعرضه  نتيجة  التلميذ  لدى 

 محددة ومضبوطة، تمكنه من اإلصغاء الواعي للرسائل الصوتية المتلقاه. 

عملية ذهنية لغوية تفاعلية    ( فهم المسموع بأنه193،  2015ويرى )عبدهللا الجهني،  

المهارات الذهنية   تهدف إلى بناء معاٍن لغوية من المادة المسموعة، عن طريق توظيف 

 المتنوعة. 

( بأن فهم المسموع هو فهم الكالم أو االنتباه إلى  5۷،  2002وأشار )حسن شحاتة،

آلته األذن،   ومنه شئ مسموع مثل االستماع إلى متحدث بخالف السمع الذي هو حاسة 

السماع وهو عملية فسيولوجية يتوقف حدوثها على سالمة األذن، وال يحتاج إلى إعمال 

 الذهن أو االنتباه لمصدر الصوت.

رجب،   )ثناء  مقصودة  40،  2004وأضافت  عملية  المسموع  فهم  مهارة  بأن   )

 وبتركيز من المستمع بغرض إدراك معنى الكالم المنطوق وفهمه وتفسيره وتقويمه. 

ا : عملية عقلية منظمة  وتعرف  بأنه  الحالي  البحث  المسموع إجرائيًا في  فهم  لباحثة 

الصوتية   بالصورة  التعريف  التلميذ على  تساعد  التي  المهارات  من  من مجموعة  تتكون 

صلة   ماله  بين  وتمييز  وتصنيفها،  األفكار  واستخراج  المنطوقة  والكلمات  للحروف 
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األفك أهم  ومعرفة  له صلة  ليس  وما  من بالموضوع  بحصيلة  الطالب  ومد  والمعاني،  ار 

 المعلومات والمفاهيم التي تنمي خبرته وتزيد من ثقافته. 

 مستويات الفهم االستماعي ومهاراته: -

تتنوع مستويات فهم المسمع فيوجد منها المهارات الرئيسة والمهارات الفرعية،  

فرعي مهارات  من  تحتها  يأتي  وما  الرئيسة  المهارات  بعرض  نقوم  متنوعة:  وسوف  ة 

:  2010)علي مدكور،(،  196،  2006(، )محسن عطية،  68:  2003)طاهرة الطحان ،

 (.203 -2009،202)باسم الصرايرة وآخرون،  (،136-141

 (. االستماع التمييزي: 1)

التالميذ أن يتدربوا عليها، ألنها    - التي يجب على  المهارات  أولى  وهي واحدة من 

 ليم، وتشمل اآلتي: ستجعلهم يتقنون نطق اللغة بشكل س

 تمييز بين الكلمات ذوات األصوات المتشابهة في النطق.   -

تمييز الحرف الصوتي الناقص في الكلمة المسموعة من بين عدة حروف متشابهة    -

 في النطق.  

 تمييز الحرف الصوتي المختلف في أول الكلمات.  -

 تعرف الكلمات التي بها حروف مشددة.  -

 بها حركات طويلة. تعرف الكلمات التي -

 التذكر المباشر للنص المسموع. -

 ذكر الكلمات التي تبدأ بحركات متشابهة في النطق في الكلمات المسموعة.  -

 (. االستماع الستنتاج الفكرة الرئيسة: 2)

وتشمل التركيز على الكلمات المفتاحية والحاقائق والمفاهيم، كما أنها تحتوي  

 على المهارات اآلتية: 

 يام بوضع عنوان مالئم للنص.الق -

 القيام بوضع تلخيص للقصة يكون في حدود جملة أو جملتين. -



 القيام باستنتاج األفكار الرئيسة التي توجد في الموضوع المسموع. -

 يقوم بتحديد الفكرة في كل جزء في الموضوع التي يتم سماعها.  -

 استخالص معاني الكلمات في النص المسموع.  -

 تماع التصنيفي: (. االس3)

وهي مجموعة من المهارات التي لها دور كبير في التركيز على الوصول إلى  

العالقات المعنوية التي تكون بين الكلمات واألفكار والحقائق والمفاهيم وذلك يكون تبعاً 

اآلتية:     المهارات  على  تحتوي  أنها  كما  بينها،  فيما  مشتركة  معاني    -لخاصية  تحديد 

 موعة.الكلمات المس

 تمييز الكلمات المفتاحية في النص المسموع.  -

 ترتيب أحداث النص المسموع وفق تتابعها.  -

 عليه أن يقوم بتكوين كلمة مجموعة من أصوات الحروف.  -

 اللجوء لمجموعة من إشارات السياق الصوتية المعينة على الفهم.   -

 وعة .تجاهل الكلمة التي ال تتناسب من ضمن مجموعة كلمات مسم -

 (. مهارات التفكير االستنتاجي: 4)

أساس تواجد هذه المهارة توفر التفسير والتحليل والقدرة على معالجة األفكار، ولهذا  

يمكن أن نعتبر هذه المهارة من أهم المهارات التي يحتاجها السامع ألن من خاللها يمكن  

تحت هذه المهارة مجموعة   أن يقوم بعدة مهارات مثل: التنبؤ والتخيل واالستنتاج، ويأتي

 من المهارات الفرعية التي تتمثل في اآلتي: 

 تحديد الفكرة العامة من النص المسموع.   -

 استنتاج معاني الكلمات غير الواضحة من خالل السياق.  -

 استنتاج األفكار الرئيسة من النص المسموع.  -
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 إدراك العالقات المختلفة في النص المسموع. -

 الكاتب من النص المسموع.   استنتاج هدف -

 (. مهارات االستماع الناقد:5) 

وهي نوع يحتوي على القيام بالحكم على المسموع، وعملية الموازنة في ما تم  

 سماعه في الموقف ككل. وتشمل اآلتي: 

 التنبؤ بالنتائج بعد االستماع إلى أحداث متسلسلة.  -

 إدراك العالقات المختلفة في النص المسموع. -

 دار أحكام موضوعية على شخصيات النص المسموع.إص -

 التمييز بين األفكار الصحيحة واألفكار غير الصحيحة.  -

 التمييز بين الحقيقة والخيال في النص المسموع.  -

 التمييز بين الرأي والحقيقة في النص المسموع.  -

 التمييز بين ما له صلة وماليس له صلة بالنص المسموع.  -

 قي حول أحداث النص المسموع.إبداء رأي منط -

سعودي، الدين  )عالء  مهارات  168،  2015وأضاف  أهم  يعد  المسموع  فهم  أن   )

االستماع التي ينبغي أن يتمكن تلميذ المرحلة االبتدائية منها، فمن خالله يفسر النص الذي  

يحدد غرض   كما  النص،  لهذا  الفرعية  واألفكار  الرئيسة،  الفكرة  يحدد  إليه حيث  يستمع 

عليه،  ال التعليق  خالل  من  للنص  االستجابة  من  يمكنه  وكذلك  النص،  تقديم  من  متحدث 

نقد النص؛   التلميذ على  والتفاعل معًا لفظيًا، أو حركيًا، كما تساعد مهارة فهم المسموع 

الصحيحة   المعلومات  بين  والتمييز  والخيال،  الواقع  بين  التمييز  من  تمكنه  حيث 

 إليه.  والمعلومات الخطأ، فيما يستمع

وبذلك فإن النمو اللغوي يرتبط بفهم المسموع، ولذا فإن فهم المسموع جزء ال يتجزأ  

 (89، 2006من البرامج الحديثة في تعليم اللغات. )سعيد الفي، 



وقد استفادت الباحثة من هذه المهارات السابقة، واإلطالع على وثيقة معايير الجودة  

ثم قامت باختيار مجموعة من مهارات فهم المسموع  الشاملة الخاصة بالمرحلة االبتدائية،  

التي ترى أنها تتناسب مع تالميذ الصف السداس االبتدائي، وتم وضعها في قائمة مبدئية  

 وعرضها على السادة المحكمين ألخذ آرائهم. 

 عالقة مهارة فهم المسموع بمهارات اللغة األخرى:

ارات األساسية في تعلم اللغة للغة مهارات أربع، ويعد مهارة االستماع من المه

فكل فرد يرغب في إتقان تعلم اللغة، وال بد وأن يكون قادًرا على إتقان مهارة االستماع،  

المهارة. هذه  تعليم  إهمال  يمكن  ال  وبذلك  المنطوقة،  الرسالة  لفهم  ضرورية    فهي 

(Kristiani, 2008,1) 

بتعلم القراءة والكتابة،  كما أن مهارة االستماع لها دور كبير وواضح قبل القيام  

ولهذا نجد أن هذه المهارة لها صلة كبيرة بالعديد من مهارات اللغة األخرى، واللغة وحدة 

الصدد نقوم بعرض العالقة بين كٍل  متكاملة وتترابط عناصرها ترابًطا وثيقًا، وفي هذا 

(،  145:  2009من االستماع ومهارات اللغة االخرى على النحو اآلتي: )أحمد صومان،  

الحوامدة،   محمد  عاشور؛  الفيومي،  224-222،  200۷)راتب  )الزهراء   ،)2019  ،

243- 244.) 

عالقة فهم المسموع بالقراءة: تتضح الصلة القوية بين مهارات االستماع والقراءة في    -

االتصال،   عملية  وجوهر  والقراءة،  االستماع  مهارات  ذروة  وهي   " الفهم   " مهارة 

الفه  مستويات  االستماع  وتشترك  فمهارة  القراءة،  في  الفهم  مستويات  مع  االستماع  في  م 

تنقسم إلى ثالثة مستويات هي: المستوى الحرفي، والمستوى التفسيري، والمستوى الناقد،  

التفسيري   الفهم  أم  المتحدث،  قاله  ما  المستمع  يستدعى  أن  الحرفي  بالمستوى  ويقصد 

ما المستمع على إصدار حكم حول  قدرة  به  المقروء هي    فيقصد  فهم  ومستويات  سمعه 
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المستوى   القرائي ثالثة مستويات هي:  الفهم  السابقة، فمستويات  المسموع  فهم  مستويات 

وتلخيص   العالقات  وإدراك  التعميمات،  واستنتاج  التنبؤ،  القدرة على  به  ويقصد  الحرفي 

على تمييز  المعلومات، وتحليل البيانات، والمستوى التفسيري، والمستوى الناقد، ويشمل  

 األسباب الحقيقية من الزائفة، وتعرف المعلومات المناسبة وغير المناسبة. 

التواصل   - اإليجابى من  الجانب  تمثل  التحدث  إن مهارة  بالتحدث:  المسموع  فهم  عالقة 

اللغوى حيث يأتى التحدث مقابل االستماع، ويقوم التلميذ فيه بتحويل الخبرات التى تمر  

لغوية   رموز  إلى  التحدث به،  أن  يعنى  وهذا  حوله،  من  إلى  رسالته  تحمل  مفهومة 

تعليمى سواء أكان ذلك داخل   بالنسبة ألى موقف  أهمية كبيرة  واالستماع مهارتان ذات 

مهارة  أن  إدراك  التلميذ  بتعليم  يقوم  من  على  ينبغى  لذا  خارجها؛  أو  التعليم،  حجرة 

ووقتاً   تتطلب جهداً  وإيجابية  فعالة،  لممارستها بصورة جيدة لكى تحقق  االستماع عملية 

الهدف المرجو منها؛ كما أنها تحتاج إلى جهد فى اختيار المحتوى المسموع، ويبرز هذا  

الجهد فى كيفية تعليم التلميذ تمييز األصوات المسموعة، والمعنى المقصود من المحتوى  

التلميذ ذاته فى كونه منصتاً    المسموع، ويبرز ذلك أيضاً من خالل جهد من يقوم بتعليم 

 جيداً أوالً، ثم مقدماً لألنشطة المختارة والمنتقاة من جانبه بدقة.

عالقة فهم المسموع بالكتابة: التلميذ المتمكن من مهارة االستماع يكون لديه القدرة على    -

المهارات   التلميذ  إكساب  إلى  مباشر  بشكل  يؤدي  وهذا  األصوات،  مخارج  بين  التمييز 

الصحيحة، وهذا يعمل على إثراء ثروته اللغوية، وهذا ينعكس على    الخاصة بفن الكتابة

و   متلقي  يكون  المميز  الكاتب  أن  ونجد  الكالمي،  أو  الكتابي  كان  سواء  التعبيري  أدائه 

 مستمع جيد، وذلك ألنه يحتاج إلى االستفادة من الفكر الخاص بالمتحدثين وآرائهم. 

الل المهارات  تنمية  في  المسموع  فهم  والتحدث،  وألهمية  والكتابة  كالقراءة  األخرى  غوية 

المراحل   جميع  في  المسموع  فهم  مهارات  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  بعض  جاءت 

 التعليمية مثال ذلك: 



( حيث كشفت عن تدني مهارات الفهم االستماعي  201۷دراسة )نادية العتيبي،  

استراتيجي استخدام  إلى  أدي  مما  المتوسط  االول  الصف  المعرفة لطالبات  وراء  ما  ات 

بمهارات  قائمة  إعداد  تم  الهدف؛  هذا  ولتحقيق  لديهم،  االستماعي  الفهم  مهارات  لتنمية 

الفهم االستماعي المناسبة لطالبات الصف األول المتوسط، واختبار لقياس مهارات الفهم  

ما االستماعي، كما تم إعداد دليلي المعلمة والطالبة للتدريس وفق بعض من استراتيجيات  

االستماعي   الفهم  لمهارات  قائمة  اآلتية:  النتائج  إلى  الدراسة  وتوصلت  المعرفة،  وراء 

المناسبة لطالبات الصف االول المتوسط، كما وجدت فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات 

المباشر،   الفهم  لمهارات  البعدي  القياس  في  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  درجات 

والنقدي، كما   واالستنتاجي،  التجريبية،  المجموعة  لصالح  الكلية  والدرجة  واإلبداعي، 

للمجموعة  والبعدي  القبلي  القياسين  درجات  متوسطات  بين  إحصائيًا  دالة  فروق  وجدت 

 التجريبية على اختبار مهارات الفهم االستماعي لصالح القياس البعدي. 

الفقيه،   وأحمد  العمري؛  )عبدهللا  دراسة  تعرف 2019كماهدفت  إلى  فاعلية    ( 

الصف  لتالميذ  االستماعي  الفهم  مهارات  تنمية  في  القصصي  المدخل  على  قائم  برنامج 

على   المعتمد  التجريبي  شبه  المنهج  الباحث  استخدم  ذلك  ولتحقيق  االبتدائي؛  السادس 

إل التوصل  وتم  التجريبية والضابطة،  المجموعتين  اآلتية: وجود فروق  تصميم  النتائج  ى 

الفهم   مهارات  لمستويات  البعدي  األداء  في  التجريبية  المجموعة  لصالح  إحصائيًا  دالة 

 االستماعي والقرائي، كذلك كان حجم تأثير البرنامج كبيًرا لكل المستويات. 

( إلى تعرف فاعلية استراتيجية التعلم النشط 201۷وأشارت دراسة ) منار الطوالبة،      

في   الخامس  الصف  طلبة  لدى  المسموع  وفهم  الصوتي  الوعي  مهارات  تحسين  في 

( طالبة، وتوصلت نتائج الدراسة  60محافظة مادبا، وطبق هذا البحث على عينة عددها )

مهارات  اختبار  في  البحث  عينة  أفراد  متوسطي  بين  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  إلى 
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ا نوع  إلى  تعزى  المسموع  وفهم  الصوتي  النشطالوعي  )التعلم  التدريس   -ستراتيجية 

 االعتيادية(. 

قد        أنه  تبين  البحث  بموضوع  الخاصة  السابقة  الدراسات  على  الباحثة  اطالع  وبعد 

فاعلية   وأظهرت  المسموع،  فهم  مهارات  لتنمية  استراتيجيات عديدة  التركيز على  جرى 

سات السابقة البحث الحالي هذه االستراتيجيات وتفوقها في مجال التعليم، وقد أفادت الدرا

في اختيار منهجية البحث، وإعداد أدوات البحث، واختيار األساليب اإلحصائية المناسبة،  

 ومقارنة نتائجها بنتائج البحث الحالي.

من    المسموع  فهم  مهارات  لتنمية  متنوعة  استراتيجيات  توظيف  خالل  ومن 

المسمو فهم  مهارات  فإن  البنائية  بعد  ما  نماذج  التالميذ،  ضمنها  لدى  وتتحسن  تنمو  ع 

ويظهر تحسنًا في اتجاهاتهم، وتزداد مشاركتهم اإليجابية في المواقف التعليمية، وينتهي 

التعامل بإيجابية  قادًرا على  التلميذ  التعليمية، ويصبح  المواقف  الذي قد يرافق  الملل  جو 

هنية تنمو وتتحسن مثل  مع المواقف الحياتية التي يواجهها، وإذا ثبت ذلك فإن القدرات الذ

مهارات الربط واالستنتاج والتحليل والتفسير والنقد والتقييم )طارق عامر؛ ربيع محمد،  

2008 ،32 ) 

 ثانياا: الدراسة الميدانية وأدواتها: 

تنمية   في  البنائية  بعد  ما  نماذج  قائم على  برنامج  بناء  إلى  الحالي  البحث  هدف 

الص  تالميذ  لدى  المسموع  فهم  تم  مهارات  الهدف،  هذا  ولتحقيق  االبتدائي،  السادس  ف 

 إعداد بعض الدروس واألدوات البحثية، ثم تم تنفيذ تجربة البحث.  

 المحور األول: أدوات البرنامج: 

 قائمة مهارات فهم المسموع:   -1

 الهدف من القائمة: -أ

الصف   لتالميذ  المناسبة  المسموع  فهم  مهارات  تحديد  إلى  القائمة  هذه  هدفت 

 بتدائي التي يسعى البحث الحالي إلى تنميتها. السادس اال 



 مصادر بناء القائمة: -ب

 اعتمدت الباحثة في بناء القائمة على اآلتي: 

التي تناولت مهارات فهم المسموع    - االطالع على الدراسات واألبحاث السابقة 

 Mona)(، ودراسة  2005(، ودراسة ) أحالم حلمي، 2004مثل دراسة ) ثناء رجب ،

Othman,2007)،(، ودراسة )أسامة 2010، ودراسة )صالح الناقة وإبراهيم سليمان

 (. 2014السيد ،

لتالميذ    - المناسبة  العربية  اللغة  مهارات  تعليم  في  المتخصصين  بعض  آراء 

 المرحلة االبتدائية. 

 القائمة في صورتها األولية: -ج

م  مجموعة  على  عرضها  تم  حيث  األولية،  صورتها  في  القائمة  إعداد  ن تم 

القائمة  بالمرحلة اإلعدادية، وذلك إلبداء الرأي في  اللغة العربية  تعليم  المتخصصين في 

 من حيث: 

 مناسبة المهارة لتالميذ الصف السادس االبتدائي.  -

 إضافة أو تعديل أو حذف صياغة المهارة.  -

ا  وفي ضوء مالحظات السادة المحكمين تم مراجعة القائمة وإجراء التعديالت التي أشارو

 إليها، وأصبحت القائمة في صورتها النهائية.

 القائمة في صورتها النهائية: -د

تكونت القائمة في صورتها النهائية من محوريين رئيسيين هما: المحور األول:   

محور  كل  تحت  ويندرج  للمسموع  النقدي  الفهم  الثاني:  والمحور  للمسموع  العام  الفهم 

ع  بلغ  الفرعية،  المهارات  من  )مجموعة  القائمة  في  الفرعية  المهارات  مهارات 10دد   )

 (.  2)انظر ملحق رقم 



 د/ أمل إسماعيل محمد علي 

ما   ونصه:  البحث،  أسئلة  من  األول  السؤال  عن  اإلجابة  تم  قد  يكون  وبذلك 

 مهارات فهم المسموع المناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائي؟

 المحور الثاني: إعداد البرنامج: 

 الهدف من إعداد البرنامج:  -أ

ال إعداد  من هدف  عدد  باختيار  القيام  طريق  عن  وضعه  تم  والذي  الحالي  برنامج 

المسموع   فهم  مهارات  لتنمية  وذلك  البنائية،  بعد  ما  نماذج  باستخدام  المختلفة  النصوص 

 لدى تالميذ عينة البحث. 

 محتوى البرنامج:  -ب

من   عدد  باختيار  القيام  طريق  عن  الحالي  البحث  برنامج  محتوى  اختيار  يتم 

المخ  األسس  النصوص  من  مجموعة  على  اعتماًدا  النصوص  هذه  اختيار  وتم  تلفة، 

والمعايير الخاصة بتعليم اللغة العربية المناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائي ، وكان  

 عددها خمسة دروس هى:

 ما أجمل الصداقة. -4التعاون فضيلة عظيمة.                       -1

 الجندي المصري درع األمة العربية. -5    التدخين آفة اجتماعية خطيرة.       -2

 مصر هبة النيل.  -3

للتالميذ   تدريسها  يتم  لم  أن تكون نصوص جديدة  النصوص  وقد روعي في اختيار 

 من قبل حتى ال يتم التأثير عليهم من قبلها أثناء مرحلة التقويم. 

 استراتيجية تدريس البرنامج:  -ج

با     الخاصة  االستراتيجية  بناء  البنائية،  تم  بعد  ما  نماذج  من  إلى مجموعة  لتدريس 

 وذلك من خالل مجموعة من األسس، تمثلت هذه األسس في: 

 أ. الحرص على توضيح المهارات الخاصة بفهم المسموع .

ب. القيام بتحديد األسس والتوجهات التدريسية التي يتم استخالصها من طبيعة نماذج ما  

 بعد البنائية.  



ترجم على  العمل  تسهم  ج.  تدريسية،  إجرائية  خطوات  إلى  والتوجهات  األسس  هذه  ة 

بدورها في القيام بتنمية مهاراتهم المسموعة اعتماًداعلى الطبيعة الخاصة بنماذج ما بعد 

الكتساب   المنظم  التعلم  ونموذج  التقدمي،  االستقصاء  نموذج  في:  تتمثل  التي  البنائية 

ث ومن  المعرفي،  اإلبحار  على  والعمل  إلى المعرفة  بالتوصل  الدورالخاص  يأتي  م 

والتي   ، االبتدائي  السادس  الصف  في  للتالميذ  البرنامج  بتدريس  الخاصة  االستراتيجية 

 تتمثل في ثالث خطوات رئيسية، هي:

 . تدريب التالميذ لكي يتمكنوا من اكتشاف المعرفة وتحديد كافة جوانبها.1

 معرفة.. البحث بشكل متعمق وواسع من أجل الحصول على ال2 

 . التعمق واإلبحار في القيام بالبحث عن المعرفة.3

 األنشطة التعليمية للبرنامج ووسائله:  -د

األنشطة          من  عدد  على  بعرضه  الحالية  الدراسة  تقوم  الذي  البرنامج  يحتوي 

وهذه   المسموع،  بفهم  الخاصة  المهارات  تنمية  عملية  في  تساهم  أن  الممكن  من  التي 

 األنشطة هي:  

حلقات  اال -أ من  مجموعة  بتنظيم  القيام  الفردية،  والمهام  الجماعية  المهام  على  عتماد 

بمناقشته   وتقوم  إليه  توصلت  ما  بعرض  مجموعة  كل  تقوم  لكي  العمل  وورش  النقاش 

 لتصل في النهاية إلى اإلجابات السليمة. 

أثناء العمل على توظيف البطاقات التي يقوم التالميذ بتدوين فيها بعض مالحظاتهم    -ب

سماعهم للنصوص والموضوعات، وهذا يكون بداية األمر لكي يتوصلوا في النهاية إلى 

 اإلجابة عن أسئلة كل درس. 

المسموعة  اليوتيوب  فيديوهات  التكنولوجيا، مثل:  العمل على تضمين بعض وسائل  ج. 

يكون   وذلك  المعرفي،  واإلبحار  التصفح  في  دمجها  يتم  لكي  اإلنترنت  مواقع  وبعض 



 د/ أمل إسماعيل محمد علي 

ب االستعانة بمنتديات التعليم ومنصات التعليم ومواقع الجرائد المصرية اإللكترونية  بجان

 لكي يتم الحصول على عدد من المقاطع المسموعة .

 تقويم البرنامج التدريسي:   -ه 

يتمثل التقويم في البرنامج الختبار مجموعة المهارات الخاصة بالفهم العام للمسموع       

 لفهم الناقد للمسموع.والمهارات الخاصة با

 صدق البرنامج:  -و

من    مجموعة  على  مبدئية  بصورة  إعداده  بعد  البرنامج  محتوى  عرض  تم 

مدى صالحيته  في  رأيهم  إلبداء  التدريس،  وطرق  المناهج  في  المتخصصين  المحكمين 

 للتطبيق، وقد قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي أشار بها السادة المحكمون.

 دليل المعلم لتدريس البرنامج:   إعداد -ز

وقد   البنائية،  بعد  ما  نماذج  باستخدام  البرنامج  لتدريس  المعلم  دليل  بإعداد  الباحثة  قامت 

 تضمن هذا الدليل ما يأتي: 

 األهداف اإلجرائية لكل درس من الدروس:  -

 المحتوى المعد باستخدام نماذج ما بعد البنائية. -

 ما بعد البنائية.  خطوات التدريس باستخدام نماذج -

 األنشطة المصاحبة.  -

 االدوات والوسائل المعنية.  -

 الزمن المناسب لكل درس.  -

 وقد تم عرض الدليل على مجموعة من السادة المحكمين الذين أقروا صالحيته للتطبيق. 

 المحور الثالث: اختبار فهم المسموع:

 فيما يلي بيان بهذه األداة:       

 بار: الهدف من إعداد االخت -أ



الصف    يهدف    تالميذ  لدى  المسموع  فهم  مهارات  قياس  إلى  االختبار  بناء 

 .السادس االبتدائي

 مصادر بناء االختبار:   -ب

تم اختيار قطعتين من خارج المقرر على تالميذ الصف السادس االبتدائي ، وقد  

   روعي فيهما مناسبتهما للمستوى الثقافي والتعليمي لهؤالء التالميذ.

 مواصفات االختبار: جدول  -ج

فهم   لمهارات  النسبية  األوزان  تحديد  مع  المفردات  على  المهارات  توزيع  تم 

 (. 1المسموع، كما هو موضح في الجدول رقم )

 ( جدول يوضح مواصفات اختبار مهارات فهم المسموع1جدول )   

توزيع المهارات   عدد األسئلة مهارات الفهم العام والناقد للمسموع 

 على المفردات 

الوزن  

 النسبي

 % 10 11، 1 2 تحديد الفكرة العامة للنص. -1

 % 10 2،12 2 تحديد األفكار الفرعية للنص.  -2

 تحديد الكلمات المترادفة. -3
 

2 3،13 10 % 

 % 10 4،14 2 تحديد التضاد بين الكلمات.  -4

 % 10 5،15 2 ترتيب األحداث واألفكار في النص. -5

 % 10 6،16 2 تحديد أنسب العناوين للنص.  -6

 % 10 ۷،1۷ 2 ييز بين الفكرة الشائعة والمبتكرة. التم -۷

 % 10 8،18 2 التمييز بين الرأي والحقيقة في النص.  -8

التمييز بين ماله صلة بالنص المسموع وماليس له   -9
 صلة به.

2 9،19 10 % 

 % 10 10،20 2 التمييز بين أنواع األدلة.  -10

 % 100 20 20 المجموع 



 د/ أمل إسماعيل محمد علي 

 صياغة تعليمات االختبار:  -د

جموعة من التعليمات لتحديد الهدف من االختبار، وطريقة اإلجابة عن  يتم صياغة م

 أسئلته، والتأكيد على اإلجابة في المكان المخصص من ورقة اإلجابة. 

 وضع مفتاح تصحيح االختبار:  -ه

متعدد،   المسموع من عشرين سؤااًل من نوع االختيار من  فهم  اختبار مهارات  يتكون 

خصص لكل سؤال درجة واحدة لإلجابة الصحيحة،   حيث خصص لكل مهارة سؤاالن، كما

 ( درجة. 20وصفر لإلجابة الخاطئة، وبالتالي فإن الدرجة الكلية لالختبار تساوي )

 صدق االختبار:  -و

خطاب،    )علي  لقياسه  وضع  ما  االختبار  هذا  يقيس  أن  االختبار  بصدق  ويقصد 

المواصفات 161،  2001 جدول  تم عرض  االختبار  من صدق  وللتأكد   ، فقرات   (  مع 

عرضه    –االختبار   في   –السابق  المتخصصين  المحكمين  السادة  من  مجموعة  على 

( يوضح أسماء السادة المحكمين  1مناهج وطرق تدريس اللغة العربية، انظر ملحق رقم )

المستهدف  للمهارة  االختبار  فقرات  من  فقرة  كل  قياس  من  للـتأكد  وذلك  ووظائفهم، 

ل  الفقرة  ومدى سالمة  آراء  قياسها،  الباحثة  تلقت  وقد  االختبار،  تعليمات  ووضوح  غويًا، 

السادة المحكمين في االختبار وأجرت التعديالت التي طلبها السادة المحكمون انظر ملحق  

( اختبار مهارات فهم المسموع لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بعد التعديل، وبذلك  5رقم )

 ه. يكون االختبار صادق في قياس ما وضع لقياس

مجموعة  درجات  ترتيب  من خالل  وذلك  لالختبار  التمييزي  الصدق  حساب  تم  كما 

% من أفراد العينة( وتحديد    2۷الدراسة ترتيباً تنازليًا، ثم تحديد الميزان العلوي )أعلى  

)أدنى   السفلي  بين طرفي   % 2۷الميزان  الفرق  داللة  ثم حساب  ومن  العينة(،  أفراد  من 

)الع االختبار  في  التالي    -لوي  الميزان  والجدول  لها،  الحرجة  النسبة  وحساب  السفلي(، 

 يوضح قيمة النسبة الحرجة. 

 



 ( النسبة الحرجة لحساب الصدق التمييزي لالختبار2جدول )

 الميزان
 العدد

 المتوسط 
االنحراف  

 المعياري

قيمة  

 )ت( 
 الداللة 

8.0 1.04 1۷.25 8 األعلى

8 

دالة عند مستوى داللة  

 1.0۷ 13 8 األدنى 0.01

)  (2)يتضح من جدول   دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  قيمة )ت(  (، مما 0.01أن 

 يشير إلى قدرة االختبار على التمييز. 

 ثبات االختبار:  -ز

 للتأكد من ثبات االختبار تم حساب الثبات بأكثر من طريقة كما يلي:

)سبيرمان   -أ النصفية   Spearman-Brownبراون(    –التجزئة 

Coefficient 

   Guttmanالتجزئة النصفية )جتمان(  -ب

اإلحصائي   التحليل  برنامج  باستخدام  هي   (SPSS)وذلك  كما  النتائج  وجاءت 

 موضحة في الجدول التالي: 

 ثبات االختبار معامالت( قيم 3جدول )

 التجزئة النصفية

 )جتمان(  براون(   –)سبيرمان 

1 1 

مرتفعة الثبات  معامالت  أن  السابق:  الجدول  من  ثبات    ويتضح  إلى  تشير  مما  جًدا، 

 االختبار بدرجة يمكن االطمئنان إليها. 
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 التجربة االستطالعية:  -ح

اجريت التجربة االستطالعية بعد إجراء التعديالت التي طلبها السادة المحكمون على 

مفردات االختبار وقامت الباحثة بتطبيقها على عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي  

( عددهم  الزمن  30بلغ  ولتحديد  للتطبيق،  االختبار  صالحية  من  التأكد  بهدف  تلميذاً   )

 المناسب لالختبار، ومعامل سهولة وصعوبة االختبار.

 تحديد زمن االختبار:  -ط

يتحدد زمن االختبار عن طريق متوسط الزمن الذي يستغرقه أسرع تلميذ وأبطأ   

خالل   من  وذلك  االختبار،  أسئلة  عن  اإلجابة  في  خطاب،  تلميذ  )علي  اآلتية:  المعادلة 

2001 ،234 ) 

 

 

 

  

 

 

 االختبار في صورته النهائية:   -ي

   ( رقم  ملحق  النهائية  في صورته  االختبار  )  2أصبح  من  مكوناً  ( سؤاالً  20( 

 ( أسئلة على كل قطعة استماع.10موزعة بواقع )

 

 إجراء تجربة البحث:   -ثالثاا

حديد الخطوات الخاصة بالتطبيق الميداني للبرنامج القائم  يهدف هذا المحور إلى القيام بت

 على تنمية مهارات فهم المسموع لتالميذ الصف السادس االبتدائي ، ويحتوي كالً من:  

 التصميم التجريبي المستخدم في الدراسة:  -أ

2 

 

2 



مجموعة  على  رئيس  بشكل  يعتمد  تجريبي  شبه  تصميم  استخدمت  الدراسة 

المحتوى لنمط  وتبعاً  عام   واحدة،  من  األول  النصف  في  الصف  هذا  في  للتالميذ  المقدم 

م، وهذا بغض النظر عن طبيعة مهارات فهم المسموع التي تحتاج إلى مجموعة 2020

 من النصوص المبتكرة التي لم يتعرض التالميذ لمعالجتها قبل ذلك تدريسيًا.

 عينة الدراسة:   -ب

االبت  أحمد عرابي  من مدرسة  الدراسة  عينة  اختيار  بمحافظة تم  المشتركة  دائية 

 تلميذًا .  30شمال سيناء على عينة مكونة من 

 تدريس البرنامج:    -ج

اسبوعيًا،         بواقع ثالث حصص  أسابيع  لمدة خمسة  البرنامج استمرت  تدريس  فترة 

 وفيما يلي عرض الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج: 

 ( يوضح المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج 4جدول)

 عدد الحصص  مهارات فهم المسموع  عات المختارةالموضو

 تحديد الفكرة العامة للنص.  - التعاون فضيلة عظيمة.  -1
 تحديد أنسب العناوين للنص. -

 ثالث حصص

التدخين آفة اجتماعية   -2
 خطيرة.

 تحديد األفكار الفرعية للنص.  -
الشائعة   - الفكرة  بين  التمييز 

 والمبتكرة. 
 

 ثالث حصص

 تحديد الكلمات المترادفة.  - مصر هبة النيل.  -3
في    - والحقيقة  الرأي  بين  التمييز 

 النص. 

 ثالث حصص

 تحديد التضاد بين الكلمات.  - ما أجمل الصداقة.  -4
بالنص   - صلة  ماله  بين  التمييز 

 المسموع وماليس له صلة به. 

 ثالث حصص

الجندي المصري درع   -5
 األمة العربية.

في    - األفكار  أو  األحداث  ترتيب 
 النص. 

 تمييز بين أنواع األدلة. ال -

 ثالث حصص
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 التطبيق القبلي الختبار مهارات فهم المسموع:  -د

قامت الباحثة بتطبيق اختبار مهارات فهم المسموع على مجموعة البحث، وذلك    

للوقوف على مدى تمكن عينة البحث من مهارات فهم المسموع، ويوضح جدول رقم )  

الصف  5 تالميذ  درجات  االبتد(  فهم   ائيالسادس  مهارات  الختبار  القبلي  التطبيق  في 

 المسموع ككل.

 وقد سار تدريس البرنامج في الخطوات اآلتية:   -ه 

تم البدء في تدريس البرنامج لمجموعة البحث باستخدام نماذج ما بعد البنائية،    

 حيث قامت الباحثة نفسها بتطبيق تجربة البحث على تالميذ الصف السادس االبتدائي. 

 تطبيق البعدي ألدوات البحث:  ال -ز

مجموعة    تالميذ  على  بعديًا  تطبيقًا  المسموع  فهم  مهارات  اختبار  تطبيق  تم 

الدرجات    تم تصحيح االختبار، ورصد  التدريس، وقد  االنتهاء من عمليات  البحث عقب 

 (. 5ومعالجتها احصائيا كما هو موضح في جدول رقم )

 تطبيق:  المعالجة اإلحصائية لنتائج ال  -رابعًا

 الفرض األول:

(  بين متوسطي درجات  0.01يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

 تالميذ مجموعة البحث في مهارات الفهم العام للمسموع لصالح القياس البعدي. 

بين   الفروق  لداللة  )ت(  قيمة  حساب  تم  صحته  من  والتحقق  الفرض  هذا  الختبار 

سطي درجات تالميذ مجموعة البحث في مهارات الفهم  متوسطين مرتبطين وذلك بين متو

التحليل  برنامج  باستخدام  وذلك  والبعدي،  القبلي  القياسين  في  للمسموع  العام 



البعدي لدرجات التالميذ، وذلك باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي    –. كما تم حساب حجم التأثر على المتوسطين القبلي  SPSSاإلحصائي  

 وجاءت النتائج كما تظهر في الجدول اآلتي:  EESC وحجم التأثير  لحساب الفاعلية 

 والبعدي ( نتائج اختبار )ت( وحجم التأثير لداللة الفروق بين درجات تالميذ مجموعة البحث في مهارات الفهم العام للمسموع في القياسين القبلي 5جدول )

 المتوسط  العدد  التطبيق  المهارة 
االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 ية الحر

 اختبار ت 
 حجم التأثر 

 )2(مربع إيتا d معامل كوهين

 الحجم  القيمة  الحجم  القيمة  الداللة  المعنوية  القيمة 

تحديد الفكرة  
 العامة للنص 

 قبلي 
30 

0.5۷ 0.626 
 0.692 ضخم  2.024 دالة  0.00 8.0۷4 29

 ضخم 
 0.45 1.۷3 بعدي 

تحديد األفكار  
 الفرعية للنص 

 بلي ق
30 

0.۷۷ 0.626 
 1.4۷ دالة  0.00 6.113 29

كبير 
 جدا 

 ضخم  0.563
 0.498 1.6 بعدي

تحديد الكلمات  
 المترادفة 

 قبلي 
30 

0.۷ 0.۷02 
 1.45 دالة  0.00 6.440 29

كبير 
 جدا 

 ضخم  0.588
 0.43 1.۷۷ بعدي

تحديد التضاد  
 بين الكلمات 

 قبلي 
30 

0.6۷ 0.802 
 ضخم  0.615 ضخم  1.698 دالة  0.00 6.810 29

 0.43 1.۷۷ بعدي

ترتيب األحداث  
أو األفكار في  

 النص 

 قبلي 
30 

0.۷3 0.64 
 ضخم  0.6 ضخم  1.583 دالة  0.00 6.595 29

 0.45 1.۷3 بعدي

مهارات الفهم  
 العام للمسموع 

 قبلي 
30 

3.43 1.524 
 ضخم  0.889 ضخم  3.452 دالة  0.00 15.22۷ 29

 0.۷۷ 8.6 بعدي



 د/ أمل إسماعيل محمد علي 

 

 

 ( 1شكل )

متوسطات درجات تالميذ مجموعة البحث في مهارات الفهم العام للمسموع مقارنة بين 

 في القياسين القبلي والبعدي 

 يتضح مما سبق أن: 

الفرعية   -أوالً  المهارات  في  البحث  مجموعة  درجات  مجموع  متوسطي  بين  فرقًا  هناك 

تطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي، وبلغت قيمة "  للفهم العام للمسموع في ال 

( في المرتبة األولى تليها  8.0۷4ت " المحسوبة لمهارة " تحديد الفكرة العامة للنص" )

الكلمات " بقيمة ) بين  أو  6.810مهارة " تحديد التضاد  ثم مهارة " ترتيب األحداث   ،)

( بقيمة   " النص  في  مهار6.595األفكار  ثم  بقيمة (،   " المترادفة  الكلمات  تحديد   " ة 

(، كما 6.113(، ثم في المرتبة األخيرة مهارة " تحديد األفكار الفرعية للنص )6.440)

بقيمة  للمسموع  العام  الفهم  لمهارة  الكلي  للمجموع  المحسوبة   " ت   " قيمة  بلغت 

للمس15.22۷) العام  للفهم  الفرعية  المهارات  في  واضًحا  تحسنًا  يؤكد  مما  لدى  (؛  موع 



البنائية   بعد  ما  نماذج  على  القائم  البرنامج  تطبيق  بعد  االبتدائي  السادس  الصف  تالميذ 

 لتنمية مهارات فهم المسموع.

(، مما يدل على 29ودرجة حرية )  0.01جميع قيم )ت( دالة عند مستوى داللة    -ثانيًا

 العام للمسموع.  القبلي والبعدي في مهارات الفهم القياسين  وجود فرق دال إحصائيا بين 

 ( الجدول المرجعي لحجم التأثير بداللة معامل كوهين ومربع إيتا 6جدول )

 األسلوب 
 حجم التأثير 

 ضخم  كبير جدا  كبير متوسط  صغير ضئيل 

 d معامل كوهين
أقل من   

0.20 

0.20 –   

0.49 

0.50 –   

0.۷9 

0.80 –   

1.09 

1.10 –   

1.49 

1.50  

 فأكثر

)2( 
أقل من   

0.010 

0.010 –   

0.058 

0.059 –   

0.13۷ 

0.138 –   

0.231 

0.232 –   

0.359 

0.360  

 فأكثر

 (284، 2011المصدر: )عزت عبد الحميد حسن، 

)يتضح   الجدول  قيم حجم  6،  5من  أن  إيتا  بداللة معامل كوهين ومربع  التأثير  لقياس حجم   ،)

ضخم الستخدام برنامج   التأثير المحسوبة هي ما بين كبير جًدا وضخم، أي أنه يوجد حجم تأثير

قائم على نظرية ما بعد البنائية في تنمية مهارات الفهم العام للمسموع لدى تالميذ الصف السادس  

 االبتدائي.

 الفرض الثاني: 

-  ( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  تالميذ 0.01يوجد  درجات  متوسطي  بين   )

 اس البعدي.مجموعة البحث في مهارات نقد المسموع لصالح القي

متوسطين   بين  الفروق  لداللة  )ت(  قيمة  حساب  تم  صحته  من  والتحقق  الفرض  هذا  الختبار 

القياسين  في  المسموع  نقد  مهارات  في  البحث  مجموعة  تالميذ  درجات  متوسطي  بين  وذلك  مرتبطين 

اإلحصائي   التحليل  برنامج  باستخدام  وذلك  والبعدي،  عSPSSالقبلي  التأثر  حجم  حساب  تم  كما  لى  . 

البعدي لدرجات التالميذ، وذلك باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي لحساب الفاعلية    –المتوسطين القبلي  

 وجاءت النتائج كما تظهر في الجدول اآلتي:   EESCوحجم التأثير 



 د/ أمل إسماعيل محمد علي 

 المسموع في القياسين القبلي والبعدي( نتائج اختبار )ت( وحجم التأثير لداللة الفروق بين درجات تالميذ مجموعة البحث في مهارات نقد ۷جدول )

 المتوسط  العدد  التطبيق  المهارة 
االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 الحرية

 اختبار ت 
 حجم التأثر 

 )2(مربع إيتا d معامل كوهين

 الحجم  القيمة  الحجم  القيمة  الداللة  المعنوية القيمة 

تحديد أنسب 
 العناوين للنص

 قبلي
30 

0.9 0.548 
 1.25 دالة  0.00 5.4۷3 29

كبير 
 جدا

 ضخم  0.508
 0.521 1.۷3 بعدي

التمييز بين 
الفكرة الشائعة  

 والمبتكرة 

 قبلي
30 

0.۷۷ 0.626 
29 6.1۷6 0.00 

 دالة 
 ضخم  0.568 ضخم  1.58۷ 

 0.535 1.۷ بعدي

التمييز بين 
الرأي والحقيقة  

في النص 
 المسموع 

 قبلي

30 

0.۷3 0.583 

29 6.922 0.00 

 دالة 

 ضخم  0.623 ضخم  1.۷41
 0.466 1.۷ بعدي

التمييز بين ما 
له صلة بالنص 

وما ليس له  
 صله به

 قبلي

30 

0.8 0.84۷ 

29 6.100 0.00 

 دالة 

 ضخم  0.562 ضخم  1.5۷5
 0.3۷9 1.83 بعدي

التمييز بين 
 أنواع األدلة 

 قبلي
30 

0.۷ 0.۷5 
29 6.922 0.00 

 دالة 
 ضخم  0.623 ضخم  1.508

 0.4۷9 1.6۷ بعدي

مهارات نقد  
 المسموع 

 قبلي
30 

3.9 1.9۷1 
29 11.805 0.00 

 دالة 
 ضخم  0.828 ضخم  2.985

 0.89 8.63 بعدي



 

 

 (2شكل )

 متوسطات درجات تالميذ مجموعة البحث في مهارات نقد المسموع مقارنة بين 

 في القياسين القبلي والبعدي 

 يتضح مما سبق أن: 

الفرعية   -أوالً  المهارات  في  البحث  مجموعة  درجات  مجموع  متوسطي  بين  فرقًا  هناك 

لنقد المسموع في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي، وبلغت قيمة " ت "  

(  " المسموع  النص  في  والحقيقة  الرأي  بين  التمييز   " لمهارة  في  6.922المحسوبة   )

األ )المرتبة  بقيمة   " األدلة  أنواع  بين  التمييز   " مهارة  تليها  "  6.922ولى  مهارة  ثم   ،)

بقيمة)  " للنص  العناوين  أنسب  الشائعة  6.4۷3تحديد  الفكرة  بين  التمييز   " مهارة  ثم   ،)

( بقيمة   " له صلة 6.1۷6والمبتكرة  ما  بين  التمييز   " مهارة  األخيرة  المرتبة  في  ثم   ،)

(  " به  له صله  ليس  وما  للمجموع 6.100بالنص  المحسوبة   " " ت  قيمة  بلغت  كما   ،)



 د/ أمل إسماعيل محمد علي 

( بقيمة  المسموع  نقد  لمهارة  المهارات  11.805الكلي  في  واضًحا  تحسنًا  يؤكد  مما  (؛ 

القائم   البرنامج  تطبيق  بعد  االبتدائي  السادس  الصف  تالميذ  لدى  المسموع  لنقد  الفرعية 

 على نماذج ما بعد البنائية لتنمية مهارات نقد المسموع. 

قيم )ت( دالة عند مستوى داللة  ثا (، مما يدل على  29ودرجة حرية )  0.01نيًا: جميع 

 القبلي والبعدي في مهارات نقد المسموع. القياسين  وجود فرق دال إحصائيا بين 

( الجدول  من  يتضح  كوهين ۷ثانياً:  معامل  بداللة  التأثير  لحجم  المرجعي  والجدول   ،)

سوبة هي بين كبير جًدا وضخم، أي أنه يوجد حجم  ومربع إيتا أن قيم حجم التأثير المح 

نقد   مهارات  تنمية  في  البنائية  بعد  ما  نظرية  على  قائم  برنامج  الستخدام  ضخم  تأثير 

 المسموع لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي. 

 الفرض الثالث: 

بين متوسطي درجات تالميذ  (  0.01)  يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

 عة البحث في مهارات فهم المسموع ككل لصالح القياس البعدي. مجمو

بين   الفروق  لداللة  )ت(  قيمة  حساب  تم  من صحته  والتحقق  الفرض  هذا  الختبار 

متوسطين مرتبطين وذلك بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة البحث في مهارات فهم 

برنام باستخدام  وذلك  والبعدي،  القبلي  القياسين  في  ككل  اإلحصائي  المسموع  التحليل  ج 

SPSS  البعدي لدرجات التالميذ،    –. كما تم حساب حجم التأثر على المتوسطين القبلي

التأثير   وحجم  الفاعلية  لحساب  اإلحصائي  التحليل  برنامج  باستخدام     EESCوذلك 

 وجاءت النتائج كما تظهر في الجدول اآلتي: 

فروق بين درجات تالميذ مجموعة البحث في  ( نتائج اختبار )ت( وحجم التأثير لداللة ال8جدول )

 مهارات فهم المسموع ككل في القياسين القبلي والبعدي 

 المتوسط  العدد  التطبيق 
االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 الحرية

 اختبار ت 
 حجم التأثر 

 )2(مربع إيتا d معامل كوهين

 الحجم  القيمة  الحجم  القيمة  الداللة  المعنوية  القيمة 

 قبلي 
30 

۷.33 2.368 
 ضخم  0.93۷ ضخم  5.26 دالة  0.00 20.۷16 29

 1.194 1۷.23 بعدي



 

 

 ( 3شكل )

متوسطي درجات تالميذ مجموعة البحث في مهارات فهم المسموع ككل في مقارنة بين 

 القياسين القبلي والبعدي 

جدول)   من  يتضح  ف8وهكذا  وجود  على  يدل  مما  كبير،  أثر  حجم  للفروق  أن  اعلية  ( 

للبرنامج المقترح القائم على نماذج ما بعد البنائية في تنمية مهارات فهم المسموع، حيث  

( وهو 1۷.23أن قيمة حجم األثر وداللته فيما يتعلق بمهارات فهم المسموع ككل بلغت )

فهم   مهارات  تنمية  في  كبيًرا  أثًرا  البنائية  بعد  ما  لنماذج  أن  على  يدل  مما  كبير  حجم 

 المسموع. 

 تفسير ومناقشة النتائج:  -خامساا

( الجدول من  البحث في  نتائج  المقترح في تحقيق  8-5توضح  البرنامج  ( نجاح 

 أهدافه؛ من حيث تنمية مهارات فهم المسموع لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي. 

فمن خالل النتائج السابقة الختبار مهارات فهم المسموع يتضح أن هناك فروقًا 

إحصائيً  لدى  دالة  المسموع  فهم  مهارات  قياس  ألدوات  والبعدي  القبلي  التطبيقين  بين  ا 

تالميذ الصف السادس االبتدائي لصالح التطبيق البعدي، وقد تبين ذلك في نتائج اختبار  

( في النتيجة  اإلجمالية الختبار مهارات 0.01)ت(؛ حيث جاءت الداللة عند مستوى )



 د/ أمل إسماعيل محمد علي 

الفرعية له والتي تكون منها االختبار، مع وجود    فهم المسموع ككل، وكذلك في المهارات

فروق واضحة في متوسطي مجموع درجات تالميذ الصف السادس االبتدائي مجموعة 

البحث على التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي، وهذا يؤكد فاعلية نماذج ما 

خالل من  اتضح  كما  المسموع،  فهم  مهارات  تنمية  في  البنائية  أثر   بعد  حجم  حساب 

البرنامج القائم على نماذج ما بعد البنائية، وذلك يشير إلى التقدم والتحسن والواضح في  

مهارات فهم المسموع لتالميذ الصف السادس االبتدائي من خالل تطبيق البرنامج القائم  

 على نماذج ما بعد البنائية لتنمية مهارات فهم المسموع. 

ال البرنامج  فاعلية  ترجع  مهارات وقد  تنمية  في  البنائية  بعد  ما  نماذج  على  قائم 

االبتدائي السادس  الصف  تالميذ  لدى  المسموع  الحالي  -فهم  بالبحث  ُحددت  إلى   -كما 

 مجموعة من العوامل، يمكن توضيحها في اآلتي:

الموضوعات   - المقترح مجموعة من  البنائية  بعد  ما  نماذج  القائم على  البرنامج  تضمن 

بشكل أُعدت  في   التي  تنوًعا  حقق  الذي  األمر  االبتدائي؛  السادس  الصف  تالميذ  يناسب 

إلى تحسين مهارات   تسعى هذه األهداف  والوجدانية، بحيث  والمهارية  المعرفية  أهدافها 

 فهم المسموع وتنميتها لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي مجموعة البحث. 

على    - القائم  المقترح  البرنامج  مع  التالميذ  والبحث تفاعل  االستقصائي  التعلم  نموذج 

المسموع، جعل   لفهم  والفرعية  العامة  مهارات  لتنمية  المعرفي  واإلبحار  المنظم  العميق 

النصوص   فهم  لتحقيق  اكتسابها  المراد  المهارات  باقي  لمعرفة  متشوقون  التالميذ 

 المسموعة فهًما واعيًا.

نشطة االستقصائية؛ التي تتطلب استخدام نموذج االستقصاء التقدمي أدي إلى زيادة األ  -

دافعيتهم   التالميذ وزيادة  لدى  التفكير  إثارة  إلى  أدى  مما  العقل،  التفكير وإمعان  عمليات 

 للتعلم. 

استخدام نموذج اإلبحار المعرفي كأحد نماذج ما بعد البنائية في التدريس واستخدام بيئة   -

ا المعرفة في فريق  تعاوني من  وبناء  اإللكتروني  إلى زيادة رغبة  التعلم  أدى  مما  لتعلم، 



واالنتباه   التركيز  على  القدرة  وإكساب  للتعلم  االبتدائي  السادس  الصف  تالميذ  وحماس 

والمشاركة الجادة أثناء التطبيق مما انعكس ذلك إيجابيًا على تحصيلهم الدراسي، وقدرتهم  

 كل نص.  على فهم النصوص المسموعة ونقدها وتحديد األفكار الرئيسة والفرعية في

البرنامج،    - في  حدة  على  مهارة  لكل  منفصل  المسموع  فهم  مهارات  على  التركيز  تم 

ساعد بشكل كبير على اكتساب مهارات فهم المسموع للبرنامج ككل، وكان لهذا التدرج  

 أثًرا واضًحا عند تالميذ الصف السادس االبتدائي مجموعة البحث. 

ذ الصف السادس االبتدائي على تجنب الشعور ساعد تنوع األنشطة التي يقوم بها تالمي  -

باستخدام   المقدمة   النصوص  والبهجة واالستمتاع بسماع  بالمتعة  الشعور  بالملل، ونمت 

 نماذج ما بعد البنائية.

القائم   - المقترح  البرنامج  عليها  يعتمد  التي  التدريسية  واالستراتيجيات  األساليب  اختيار 

بطريق البنائية  بعد  ما  نماذج  وخصائص  على  المتعلمين  ومهارات  ميول  مع  تتناسب  ة 

 نموهم.

الباحثة    - بين  الفاعلة  المناقشة  على  البنائية  بعد  ما  نماذج  على  القائم  البرنامج  اعتماد 

 والتالميذ )عينة البحث(، مما أدى إلى زيادة الثقة والود بين التالميذ والباحثة.

 القبلي والتكويني والنهائي. تنوع أساليب التقويم، والتي تمثلت في التقويم  -

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة التي أكدت على أهمية مهارات فهم المسموع،    -

الدراسات:دراسة   هذه   & Ramirez) ودراسة,،(Rebeco,l.,at.al.,2004)ومن 

Belmonte,2007)   ودراسة  ،(Klonek,King,2014)    آل )الحسن  ودراسة 

 (.  2019(، ودراسة )حمود العليمات؛ سامي الهزايمة،2015مناخرة؛ سليمان العمري،

كما تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة واألدبيات التي أكدت على أهمية نماذج   -

مابعد البنائية في تنمية المهارات المختلفة سواء أكانت علمية أو أدبية لدى المتعلمين  



 د/ أمل إسماعيل محمد علي 

اسة  بمراحل التعليم المختلفة، ومن هذه الدراسات: در 

(Rahikainen,M&Hakkarainen,K,2001) ودراسة ،

(Muukkonen,H.,et.al.,2004) ودراسة ،(Wang.s,Reeves.t.,2006)  ،

(، ودراسة 2019، ودراسة )إيمان مهدي، (Lakkala,M.,etal.,2008)ودراسة 

 (. 2019)مروان السمان، 

 التوصيات:  -سادساا

 ي بما يلي: في ضوء مشكلة البحث وما كشفت عنه من نتائج يوص

لما كان البحث الحالي قد توصل إلى قائمة بمهارات الفهم المسموع التي تتماشى   (1

مع تالميذ المرحلة االبتدائية، فإن البحث الحالي يوصي بإعادة النظر في أهداف  

دراسية  خطة  وضع  يتم  بحيث  االبتدائية،  المرحلة  في  المسموع  فهم  تدريس 

 تعمق. لتعليم مهارة الفهم المسموع بشكل م

ما   (2 نماذج  يعتمد بشكل رئيس على  برنامج  بتقديم  قام  قد  الحالي  البحث  كان  لما 

لذا   االبتدائي،  السادس  الصف  لتالميذ  المسموع  فهم  مهارات  لتنمية  البنائية  بعد 

 يوصي البحث الحالي بما يلي: 

التي يتم إتباعها مع تالميذ المرحلة االبتدائية   أثناء  أ. الحرص على إعادة تأهيل الطرق 

عملية التدريس وهذا يرجع إلى الرغبة في تنمية المهارات الخاصة بمهارة فهم المسموع،  

 وهذا يتم من خالل مجموعة من الخطوات التي توجد في البرنامج المقترح. 

ب. يجب أن تحتوى البرامج الخاصة بتأهيل معلمين اللغة العربية على تدريب يساعدهم  

فهم المسموع بشكل خاص أثناء فترة خدمتهم، ويتم ذلك   على القدرة على تنمية مهارات

عن طريق أنشطة ما بعد البنائية وخطواتها وإجراءاتها التي تساعد بشكل رئيس في تنمية  

 كافة المهارات الخاصة بالتفكير في السماع. 



 المقترحات:   -سابعاا

ترح عمل من خالل ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج وتوصيات، فإن الباحثة تق 

 مجموعة من البحوث في ميدان تعليم اللغة العربية، والتي تتمثل في اآلتي: 

القيام بوضع برنامج يعتمد على أنشطة نماذج ما بعد البنائية لتنمية مهارات فهم  •

 المسموع لدى تالميذ المرحلة االبتدائية.  

ما بعد االهتمام بوضع استراتيجية تعتمد بشكل أساسي على أفكار نظرية نماذج   •

البنائية لتساهم بدورها في تنمية مهارات النقد األدبي لدى الطالب المعلم ويكون  

 في كليات التربية. 

المسموع   • فهم  مهارات  لتنمية  البنائية  بعد  ما  أنشطة  على  يعتمد  برنامج  وضع 

 للتالميذ الذين يتمكنوا من نطق عدة لغات. 

البن • بعد  ما  نماذج  على  تعتمد  استراتيجية  خطة  فهم  وضع  مهارات  لتنمية  ائية 

 المسموع لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
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 المراجع 

: المراجع العربية:   أوالا

 .2. القاهرة: دار الكتاب، ط المرجع في تدريس اللغة العربية(. 2006إبراهيم محمد عطا)

ة  (. مستوى االستيعاب االستماعي في مادة المطالعة لدى طلبة المرحل2005أحالم عباس حلمي)

المتوسطة على وفق بعض المتغيرات. جامعة بغداد، كلية التربية 

 .للبنات.رسالة ماجستير )غير منشورة(

 ( .أساليب تدريس اللغة العربية. األردن: دار زهران للنشر والتوزيع. 2009أحمد صومان )

ان:  ( . اللغة العربية وطرائق تدريسها لطلبة المرحلة األساسية أولى. عم2014أحمد صومان )

 دار كنوز المعرفة. 

(. منهج مقترح في العلوم بالمرحلة اإلعدادية في ضوء ما بعد البنائية لتنمية 2018أمل الطباخ )

مهارات عادات العقل ودافعية اإلنجاز لدى التالميذ، كلية التربية، 

 جامعة عين شمس، رسالة دكتوراة )غير منشورة(. 

لمزيج في تنمية االستيعاب االستماعي لدى متعلمي (. استخدام التعلم ا 2014أسامة زكي السيد)

التعلم المزيج،  العربية غير الناطقين بها واتجاهاتهم نحو  اللغة   

مؤتمر اتجاهات حديثة في تعليم العربية لغة ثانية، معهد اللغويات 

 . 335-2۷۷فبراير،   12 -10العربية، جامعة الملك سعود، 

(. أثر التعلم المتمازج 2014ت؛ فتحي محمود إحميده )أكرم عادل البشير؛ عيسى خليل الحسنا

لدى طلبة  العربية  باللغة  السمعي  االستيعاب  في تحسين مهارات 

البحرين/   -المرحلة األساسية الدنيا، مجلة العلوم التربوية والنفسية

 . 521  -495(، ص ص  19(، ع )15مجلد )

ختالف بين طول النص المسموع (. أثر اال2015الحسن بن يحي آل مناخرة؛ سليمان العمري )

وسرعة عرضه إلكترونيًا على فهم المحتوى المسموع لدى تالميذ 

والمعرفة  القراءة  مجلة  لغتي.  مادة  في  االبتدائي  الثالث  الصف 

التربية كلية  شمس،  عين  للقراءة   -جامعة  المصرية  الجمعية 

 . 59 -21(، ص ص 160والمعرفة، ع)



مهدي) محمد  عبدهللا  المتجددة    (.2019إيمان  العصرية  الرياضيات  في  مقترحة  وحدة  فاعلية 

الفازي   البنائية fuzzy logic"المنطق  " باستخدام نماذج ما بعد 

في تنمية التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ المرحلة 

االبتدائية.مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات 

 . 226-16۷ص  (، ص3(، ع)22الرياضيات، مجلد)

(. استراتيجيات التعلم والتعليم النظرية والتطبيق. األردن: عالم  2008باسم الصرايرة، وآخرون) 

 الكتب وجدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع.

لفهم االستماعي  (. أثر استخدام المدخل الدرامي على تنمية مهارة ا2004ثناء عبدالمنعم رجب )

اإلعد   لدى األول  الصف  ع تالميذ  والمعرفة،  القراءة  مجلة  ادي. 

 . 58 -13(، ص ص 30)

( شحاتة  المصرية  2002حسن  الدار   : والتطبيق،القاهرة  النظرية  بين  العربية  اللغة  تعليم   .)

 . 5اللبنانية، ط

عصر) عبدالباري  مركز  2000حسني  القاهرة:  تعلمها.  وتقويم  تعليمها  العربية  اللغة  فنون   .)

 االسكندرية للكتاب. 

(. أثر استخدام مسرح العرئس القفازية في 2019العليمات؛ سامي محمد الهزايمة )حمود محمد  

المرحلة  طالبات  لدى  والتحدث  المسموع  فهم  مهارات  تحسين 

للبحوث طالل  بن  الحسين  جامعة  مجلة  األدرن.  في   -األساسية 

( العليا،مجلد  والدراسات  العلمي  البحث  ع)  5عمادة  (، ص 2(، 

 . 1۷۷ -15۷ص 

الديب   إبراهيم )خلف  التدريس واللغة األم  2013عثمان؛ هداية  استراتيجية  بين  التفاعل  أثر   .)

غير  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  االستماع  مهارات  تنمية  في 

النفس،  وعلم  التربية  في  عربية  دراسات  مجلة  بها،  الناطقين 

 . 145  -101(، ص ص  42(، عدد ) 1مجلد)
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( .أساليب تدريس اللغة العربية. األردن: دار  200۷راتب قاسم عاشور؛ محمد فؤاد الحوامدة )

 . 2المسيرة للطباعة والنشر، ط 

.األردن: دار الفكر  فاعلية االتصاالت التربوية في المؤسسات التعليمية(.  2010رافد الحريري )  

 .للنشر والتوزيع

( الفيومي  السيد  المسم2019الزهراء  فهم  مهارات  تنمية  في  الرقمية  القصص  استخدام   . وع  ( 

التربية  كلية  والمعرفة  القراءة  االبتدائية، مجلة  المرحلة  لدى تالميذ  العربية  اللغة  في  والمقروء 

 . 253  -233( ، ص ص 213جامعة عين شمس، ع ) 

 (. التكامل بين التقنية واللغة. القاهرة: علم الكتب.2006سعيد عبد هللا الفي)

اذج ما بعد البنائية لتنمية مهارات القراءة (. برنامج قائم على نم2016سيد رجب محمد إبراهيم )

المدارس  في  الثانوية  المرحلة  طالب  لدى  الموسعة  المركزة 

الجمعية  التربية،  كلية  شمس،  عين  للفائقين.جامعة  النموذجية 

 . 89 -15( ، ص ص 213المصرية للمناهج وطرق التدريس. ع)

( العمري  الوعي  2011شيماء  لتنمية  مقترج  برنامج  فاعلية  اكتسابمهارات  (.  في  الصوتي 

الناطقين  غير  من  العربية  للغة  المتعلمين  لدى  والكالم  االستماع 

والبحوث  الدراسات  معهد  منشورة.  غير   . دكتوراة  رسالة  بها. 

 جامعة القاهرة. -التربوية

( عفيفي  وغير 2009صبري  المباشرة  االستراتيجيات  بعض  على  قائم  برنامج  تخطيط   .)

تنمية مهارات الفهم االستماعي لدى تالميذ   المباشرة وتأثيره على

كلية  منشورة  غير  ماجيستير.  رسالة  االبتدائي.  الخامس  الصف 

 جامعة عين شمس. -البنات

الناقة؛ وإبراهيم سليمان ) أحمد  لمهارات  2010صالح  المرحلة األساسية  امتالك طلبة  (. مدى 

 االستماع. غزة: الجامعة اإلسالمية.

(. توظيف أبحاث الدماع. عمان: دار اليزوري 2008؛ ربيع محمد )طارق عبد الرؤوف حامد

 العلمية للطباعة والنشر والتوزيع.



الطحان)   أحمد  المبكرة(.  2003طاهرة  الطفولة  في  والتحدث  االستماع  دار  مهارات  األدرن:   .

 الفكر.

لدى طلبة    (. أثر استخدام نموذج التعليم البنائي في التحصيل وعمليات العلم2009عاتقة جياش)

المرحلة الثانوية في الكيمياء بأمانة العاصمة. كلية التربية جامعة 

 صنعاء، رسالة ماجستير)غير منشورة(.

  ( الفقيه  أحمد حسن  العمري؛  االستماعي 2019عبدهللا  الفهم  مهارات  لتنمية  برنامج  فاعلية   .)

 ، أسيوط  جامعة  التربية  كلية  مجلة  االبتدائية،  المرحلة  لتالميذ 

 . 186 –  154(، ص ص  3( ، ع ) 35د) مجل

السبيعي ) المعرفة  1434عبد هللا بن محمد  استراتيجيات ما وراء  قائم على  ه(. برنامج مقترح 

طالب  لدى  الجهرية  والقراءة  االستماعي  الفهم  مهارات  لتنمية 

الصف الثالث المتوسط، جامعة اإلمام حمد بن سعود اإلسالمية ، 

 سالة دكتوراة )غير منشورة( . كلية العلوم  االجتماعية. ر

الجهني) المسموع  2015عبد هللا حمود  فهم  تنمية مهارات  القصة في  استراتيجية رواية  أثر   .)

السعودية،  العربية  بالمملكة  االبتدائي  الثاني  الصف  طالب  لدى 

(، ص ص 1(، ع )4المجلة الدولية التربوية المتخصصة، مجلد )

18۷-  202 . 

الرياضيات على وفق  200۷عبدهللا محمود كركوكلي) أثر استراتيجية مقترحة لتدريس مادة   .)

النظرية البنائية في التفكير الناقد لدى طالب الصف الرابع العام. 

 جامعة الموصل، كلية التربية، رسالة ماجستير )غير منشورة(. 

( حسن  الحميد  عبد  برنامج 2011عزت  باستخدام  تطبيقات  والتربوي:  النفسي  اإلحصاء   .)

SPSS 18.القاهرة: دار الفكر العربي . 
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سعودي)   حسن  الدين  لتالميذ  2015عالء  الكتابي  واألداء  االستماعي  الفهم  مهارات  تنمية   .)

مجلة   التعليمية،  السقاالت  نظرية  ضوء  في  االبتدائية  المرحلة 

 . 214-168(، 210القراءة والمعرفة، ع) 

( مدكور  أحمد  العربية(.2010علي  اللغة  تدريس  والتوزيع، .  طرق  للنشر  المسيرة  دار  األردن: 

 .  2ط

عبدهللا) الصديق  مجلد  2005عمر   ، بغيرها  للناطقين  العربية  مجلة  االستماع،  مهارة  تعليم   .)

 . 238 -221(، ص ص 2(، ع )2)

المطرفي) التحصيل  2009غازي  العلوم على  تدريس  في  البنائي  التعلم  نموذج  استخدام  أثر   .)

طالب الصف الثالث المتوسط. جامعة أم واالتجاه نحو المادة لدى  

السعودية.   العربية  المملكة  )غير القرى،  دكتوراه  رسالة 

 منشورة(.

(. توجهات في الدراسة والبحث التربوي في مجال المناهج مع إشارة خاصة  2011فايز مينا )

 إلى تعليم الرياضيات. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.

االس2011ماجد حرب)   في  (. نصوص  العليا  األساسية  للمرحلة  العربية  اللغة  مناهج  في  تماع 

النصية،   والبنى  المستويات  التربوية  –دراسات  األردن:   -العلوم 

 . 215- 205(، ص ص 1(، ع )83األردن، مجلد )

 . القاهرة: دار السيرة للنشر والتوزيع.مهارات االستماع النشط(. 2011ماهر شعبان عبدالباري )

عطية) علي  العربية(.  2006  محسن  اللغة  تدريس  اساليب  في  الشروق  الكافي  دار  األردن:   .

 للنشر والتوزيع.

 . القاهرة: مكتبة دار الكلمة. عمليات تكنولوجيا التعليم(. 2003محمد عطية خميس)

سكران)   محمد  الحداثة(.  2006محمد  بعد  فيما  والثقافة  األنجلو التربية  مكتبة  القاهرة:   .

 المصرية. 

(. برنامج مقترح قائم على القصص اإللكترونية لتنمية مهارات  2013ل عبد القادر )محمود هال

منخفضي  التالميذ  لدى  للتعلم  الدافعية  في  وأثره  النشط  االستماع 



االبتدائية،   بالمرحلة  التربية التحصيل  في  عربية  دراسات  مجلة 

 . 56 -12(، ص ص  41(، ع)2، مجلد )وعلم النفس

(. استراتيجية تدريسية قائمة على نظرية الذكاء الناجح لتنمية 201۷) مروان أحمد محمد السمان

مهارات االستماع لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها من 

المصرية  الجمعية  التربية،  كلية  شمس،  عين  جامعة  المسلمين. 

 . 6۷ -16(، ص ص  221للمناهج وطرق التدريس. ع)

استراتيجي2019)  ________________  البنائية (.  بعد  ما  على نظرية  قائمة  تدريسية  ة 

تالميذ  لدى  الوظيفية  القراءة  ومهارات  اللغوية  الثروة  لتنمية 

الجمعية  التربية،  كلية  شمس،  عين  جامعة  االبتدائية.  المرحلة 

 .64  -16(، ص ص 241المصرية للمناهج وطرق التدريس. ع)

( الطوالبة  بسام  الت201۷منار  استراتيجية  فاعلية   . الوعي  (  مهارات  تحسين  في  النشط  علم 

محافظة  في  الخامس  الصف  طلبة  لدى  المسموع  وفهم  الصوتي 

مادبا في األردن، مجلة القراءة والمعرفة كلية التربية جامعة عين 

 . 144 -123( ، ص ص  184شمس، ع) 

( العتيبي  عبدهللا  خالد  المعرفة  201۷نادية  وراء  ما  استراتيجيات  بعض  استخدام  فاعلية  في  (. 

تنمية مهارات  الفهم االستماعي لدى طالبات المرحلة المتوسطة، 

)غير  ماجستير  رسالة  السعودية،   ، الطائف  جامعة  التربية  كلية 

 منشورة(.

 . القاهرة: دار الفكر العربي. بيئات التعلم التفاعلية(. 2014نبيل جاد عزمي)
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