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ة تدريسية قائمة عىل النظرية التداولية يف تنمية مهارات الفهم االستامعي لدى طالب الصف األول  إسرتاتيجيفاعلية 
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  .فاعليتها يف تنمية مهارات الفهم االستامعي لدى طالب الصف األول املتوسط  ومعرفةة قائمة عىل النظرية التداولية  إسرتاتيجيهدفت الدراسة إىل بناء  :  املستخلص

أربعة مستويات: )الفهم احلريف،    عىلموزعة    ،( مهارة14قائمة بمهارات الفهم االستامعي املناسبة لطالب الصف األول املتوسط وعددها )  ُحددت  ؛ولتحقيق ذلك

فاعليتها يف تنمية    فةومعرة القائمة عىل النظرية التداولية  سرتاتيجيبناء اإل استخدم املنهج شبه التجريبي يف    .(اإلبداعي والفهم التفسريي، والفهم الناقد، والفهم  

ة، واألخرى ضابطة ُدّرست  سرتاتيجياألوىل جتريبية ُدّرست باستخدام اإل  :، وقسمت العينة إىل جمموعتي ا ( طالب  48بتطبيقها عىل عينة من )  ، وذلكهذه املهارات

بي املتوسطات    ا ي. وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائي  بالطريقة التقليدية، وكانت أداة القياس هي االختبار القبيل والبعدي يف مهارات الفهم االستامع

 . ة يف تنمية هذه املهاراتسرتاتيجياحلسابية لدرجات الطالب يف االختبار البعدي لصالح املجموعة التجريبية، وأوصت الدراسة باستخدام اإل
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Abstract: The study aimed to build a strategy based on pragmatic theory and determine its effectiveness in developing listening comprehension 

skills among first-grade intermediate students. To achieve this, a list of appropriate listening comprehension skills was identified for first-grade 

intermediate students, which included (14) skills distributed in four levels: (literal comprehension, explanatory comprehension, critical 

comprehension, and creative comprehension). Also, the strategy was built and its effectiveness in developing these skills was determined using 

the quasi-experimental approach by applying it to a sample of (48) students. The sample was divided into two groups, the first is an experimental 
one that was taught using the strategy, and the other is a control group that was taught in the traditional way. The measurement tool was a pre 

and post test in listening comprehension skills. The results showed that there are statistically significant differences between the arithmetic 

means of students' scores in the post-test in favor of the experimental group. The study recommended using the strategy in developing these 
skills. 
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    :المقدمة

اإلنساين      الرتاث  نقل  وسائل  من  االستامع  يعّد 

أهم  وحفظه   ومن  والفكر،  واللغة  الثقافة  ونرش 

سامع   طريق  عن  والتواصل  والتعلم  التعليم  أدوات 

الكالم املنطوق وتقييمه وفهمه والتجاوب والتفاعل  

مهارة من مهارات اللغة يعدُّ  واالستامع بوصفه    معه.

ويشري   اللغوي،  واالستقبال  التلقي  عمليات  أول 

( هبا  2011عبدالباري  يتصل  التي  الوسيلة  أنه  إىل   )

اإلنسان يف مراحل حياته األوىل باآلخرين، ويكتسب  

والرتكيب.   اجلمل  ويتعلم  ويعرفه مدكور  املفردات، 

فن يشتمل عىل عمليات معقدة وليس  "( بأنه  2008)

  ا بل هو عملية يعطي فيها املستمع اهتامم    ، جمرد سامع

فهو    ، ملا تلقاه أذنه من أصوات  امقصود    ا وانتباه    ا خاص  

إىل   املعنىإحيتاج  لفهم  الذهن  رجب    . "عامل  وتشري 

أن لالستامع مهارات أساسية ومهارات    إىل   (2004)

جهد    ، فرعية تتطلب  بدني  ومجيعها  وعقلي  ا  من  ا  ا 

من   وأن  ينبغي  املستمع،  التي  األساسية  املهارات 

املعنى فهم  مهارات  عليها  الكلامت    ، الرتكيز  كفهم 

األ  ،واجلمل  التفاصيل وحتديد  وتتبع  الرئيسية    ، فكار 

التوسع يف  والتعرف عىل هدف املتحدث، ومهارات  

وحتليله املسموع  وترتيب    ، فهم  املضمون  كفهم 

النتائج،    ،األفكار العالقات وافرتاض  والتعرف عىل 

ومهارات نقد الكالم وتقويمه وتذوقه واحلكم له أو  

للموضوع  عليه،   العاطفية  االستجابة  ومهارات 

يتم    ، املسموع مما  واإلفادة  فيه  اجلاملية  القيم  كتحديد 

أهنا    .سامعه املهارات  هذه  طبيعة  من  ويالحظ 

االستامع عملية  يف  أساسية  كالعمليات    ،مكونات 

املتضمنة يف    ، العقلية  والتوسع  اإلمجايل  املعنى  وفهم 

والتقويم   والنقد  والتأمل  والتحليل  املسموع  فهم 

 والتذوق واالستجابة العاطفية مما يتم سامعه. 

يتضمنها   التي  املهارات  أهم  أحد  الفهم  ويعد 

الغاية   وهو  عملياته،  من  أساسية  وعملية  االستامع، 

إىل أن الفهم هو  (  2017عتيبي )إذ تشري ال  ؛األهم له

فيه   املتعلم  يستخدم  والذي  لالستامع،  األهم  الغاية 

واإل  اعدد   املهارات  يمكن  سرتاتيجيمن  التي  ات 

معقدة بنائية  معرفية  عملية  ضمن  يمكن    ،تعلمها 

وإثرا طريق  ؤتنميتها  عن  وطرق  إسرتاتيجيها  ات 

( الرشايري  من  كل  ويتفق  وعبد  2004تدريسية.   )

)2011)الباري   واجلهني  الفهم  عىل  (  2015(  أن 

ترتجم   بالغة  أمهية  ذات  عقلية  قدرة  االستامعي 

اللغوي   املسموع،  اخلطاب  النص  سياق  ضمن 

 وخيتلف باختالف القدرات بي شخص وآخر. 

بحسب   االستامعي  الفهم  تعريفات  وتعددت 

ونيفرز   ولينتز  طومسون  فيعرفه  األدبيات، 

 & Thompson, Leintz, Nevers)ووتكوسكي  

Witkowski, 2004)    عملية بنائية تفاعلية يقوم هبا  "بأنه
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هي:    ،املتعلم عنارص  ثالثة  العملية  هذه  وتتضمن 

املسموع  ،املتعلم ويعّرفه    .( p3)   "والسياق  ،والنص 

إجيابية  عملية عقلية نشطة  "بأنه    (Morley, 1995)موريل  

مرحلة فهم الرسالة الصوتية    ايقوم هبا الفرد متجاوز  

للوصول   مستوىومضموهنا  النص    إىل  مع  التفاعل 

وفكر  معلومات  من  حيتويه  بام  لتقويمه    ؛املسموع، 

فيه الرأي  )  ."وإبداء  الطنخاين  بأنه 2008وعّرفه   )

جمموعة من العمليات الذهنية التي يقوم هبا الطالب  "

إىل   الواعي  بإصغائهم  املطلوب  التعلم  إىل  للوصول 

حمددة بمهارات  عنها  واملعرب  املسموعة    "الرسائل 

عىل  44)ص الرتكيز  عىل  التعريفات  هذه  وجتمع   .)

إىل   للوصول  نشطة  عقلية  كعملية  االستامعي  الفهم 

من   وهي  وتقويمه،  النص  وتفسري  املطلوب،  التعلم 

 املهارات التي يركز عليها الفهم االستامعي. 

عملية    تضح أن الفهم االستامعي يعدي   ،سبق  ومما 

عقلية حتتاج إىل الرتكيز واالنتباه، ومما يؤكد أمهيته ما  

من تقسيم أمهيته  (  2018)  إسامعيلقامت به دراسة  

وأمهية اجتامعية يف التعامل مع النص    ، إىل أمهية عقلية

املتعلمي تصيب  التي  املشكالت  لبعض    ، كعالج 

 كاالنطواء واخلجل والرتدد.  

)  وصنفت الفهم  2004رجب  مهارات   )

ومهارات   العام،  املعنى  فهم  مهارات  إىل  االستامعي 

نقد   ومهارات  وحتليله،  املسموع  فهم  يف  التوسع 

ومهارات   وتذوقه،  وتقويمه  االستجابة  الكالم 

وعىل نحو من ذلك صنفها عبد    .العاطفية للمسموع

( إىل مهارات الفهم احلريف، ويندرج  2011الباري )

وحتديد   للموضوع،  التفصيلية  األفكار  تعرف  حتتها 

وتتابعها،   األفكار  تسلسل  وحتديد  الرئيسة،  األفكار 

وحتديد   األفكار،  بي  القائمة  العالقات  وتعرف 

املسموعة،  اللغة  الفهم    خصاص  ومهارات 

ويندرج حتتها استنتاج عرض املتحدث،    ،االستنتاجي

البالغية،   األساليب  وتعرف  املوضوع،  وتلخيص 

الفهم   املجازية، ومهارات  الصور  واستنتاج دالالت 

الناقد، ويندرج حتتها متييز احلقيقة من اخليال، والتمييز  

الكذب،   من  الصدق  ومتييز  والرأي،  احلقيقة  بي 

ي العنارص املقبولة واملرفوضة يف املسموع،  والتمييز ب

املسموع تذوق  حتتها   ، ومهارات  االستجابة   ويندرج 

األحداث   مع  والتفاعل  للموضوع،  العاطفية 

املستمع   الواردة يف املوضوع، وتفاعل  والشخصيات 

 مع لغة املتحدث، وتذوق اللغة املجازية. 

أن التصنيفات الواردة متقاربة إىل حد  وقد لوحظ 

ري مع اختالف يف تسمية املستوى، ووجود تداخل  كب

الباحثي، وقد استفادت    بيهذه املهارات    يف تصنيف

  ا الدراسة احلالية من هذه التصنيفات وحددت تصنيف  

 هلا.   ا مقارب  
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االستامعي    ا وتبع   بالفهم  املتزايد  االهتامم  هلذا 

لتنمية    ؛ ومهاراته واألبحاث  الدراسات  جاءت 

أو مداخل    ،ربامج تعليمية بمتعددة  مهاراته بمتغريات  

ات ونامذج تدريسية قائمة أو  إسرتاتيجيتدريسية، أو  

(  2009ففي الربامج جاءت دراسة عفيفي )  . مقرتحة

ات املبارشة  سرتاتيجيلبناء برنامج قائم عىل بعض اإل

وتأثريه   املبارشة  املهارات  يف وغري  ودراسة    ، هذه 

( برناجم  2013السبيعي  اقرتحت  التي  عىل    قائام    ا ( 

اقرتحت  إسرتاتيجي وكذلك  املعرفة،  وراء  ما  ات 

 عىل حتليل اخلطاب،  قائام    ا ( برناجم  2020دراسة طلبة )

Weng)وكذلك جاءت دراسة وينج وبوك    , Bouck ,& 

Emily لتعرف الفهم القرائي واالستامعي وأثره    (2014 ,

ويف املداخل جاءت دراسة    .اجلربية   يف حل املشكالت 

( للتعرف  2004رجب  املدخل  إ (  استخدام  أثر  ىل 

لدى   االستامعي  الفهم  مهارات  تنمية  يف  الدرامي 

ات  سرتاتيجيويف اإل  .طالب الصف األول اإلعدادي

)جاءت   اجلهني  ة  إسرتاتيجيأثر    يف(  2015دراسة 

( عطية  ودراسة  القصة،  فاعلية  2016رواية  يف   )

التشاركية إسرتاتيجي  الرقمية  القصص  حكي  ،  ة 

ة  إسرتاتيجيالتي استخدمت ( 2016ودراسة رضار )

ة  إسرتاتيجي( يف  2019ودراسة بريكيت ) التلخيص، 

يف حي أن دراسات أخرى بحثت    .التدريس التباديل

  ، يف املقرراتيف مدى توافر مهارات الفهم االستامعي  

  ، بناء وحدات مقرتحة بأو    ،(2014كدراسة العليان )

قائمة  2018)  إسامعيلكدراسة   وحدة  بنت  التي   )

 ة التصور الذهني. إسرتاتيجيعىل 

املختلفة بمتغرياهتا  الدراسات  نتائج هذه    ؛ وبتتبع 

وجود   إىل  أشارت  الدراسات  بعض  أن  وجد 

( إىل  2010ويشري مدكور )صعوبات حول تدريسه،  

تراعي   املعلم ال  التي يستخدمها  التدريس  أن طريقة 

 الدوافع إىل االستامع أو الفهم. 

اإل هذه  أو  سرتاتيجيوتتعدد  املداخل  أو  ات 

لتنمية   توظف  التي  التعليمية  الوحدات  أو  الربامج 

ما تستند أو تشتق من نظريات    ا غالب  هذه املهارات، و 

د النظرية  يف نمو هذه املهارات، وتع  افعالة حتدث تأثري  

يف   وتطورت  برزت  التي  النظريات  من  التداولية 

املتحدة  يالسبعين  الواليات  العرشين يف  القرن  ات من 

السلوكية املدرسة  أنقاض  عىل  وقامت    ، األمريكية، 

إطار   لبعض يف  الناس بعضهم  فهم  بكيفية  واهتمت 

التي   املعاين  مع  التعامل  يف  ملموس  كالمي  موقف 

)لعور،   الداللة  علم  القادر،    ؛2011يتضمنها  عبد 

الفيلسوف األمريكي موريس    (.2018 وكانت عند 

Moris  العالمات علم  فروع  من  فرع  عىل    ؛ تدل 

فروع   من  فرع  يف  فالتداولية  يبحث  اللغة  كيفية  علم 

مقاصد  السامع  معنى    اكتشاف  دراسة  وهو  املتكلم، 

وتتحدد   الثالثةباملتكلم،  الفروع  بي  وهي:    ،التمييز 
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والداللة،   العبارة،  صورة  وتعني  والرتكيب،  النحو 

بوظيفة   وهتتم  والتداولية،  العبارة،  معنى  وتعني 

 (. Soler & Pitarch, 2010 ؛2004العبارة )إبراهيم، 

املتعلم باستقبال الرموز اللغوية وفهم  ويتمثل دور  

تعريف   فيختلف  السابقة،  باخلربات  وربطها  داللتها 

الباحث نفسه اهتامم  باملعنى يف    ، التداولية حسب  إما 

التواصيل  )  ، السياق  سليامن  تعريف  يف  (  2015كام 

بمستعمليه،  "بأهنا   اللغوي  النشاط  عالقة  دراسة 

اللغو  العالمات  استخدام  وكيفية  بنجاح،  وطريقة  ية 

والسياقات والطبقات املقامية املختلفة التي ينجز منها  

للخطاب   املكونة  العوامل  عن  والبحث  اخلطاب،  

أو من وجهة نظر املرسل  ،  "كرسالة تواصلية واضحة

كيفية إدراك املعايري  "( بأهنا  2004إبراهيم )  كام عرفها 

واملبادئ التي توجه املرسل عند إنتاج اخلطاب بام يف  

ضوء  ذلك   يف  اللغوية،  اجلوانب  خمتلف  استعامل 

يكفل   بام  السياق  لدن  عنارص  من  التوفيق  ضامن 

هدفه وحتقيق  قصده  تأويل  عند  إليه    "املرسل 

نظرية تعنى  "( بأهنا  2020(، وعرفها سيف )42)ص

  وصوال    ،بدراسة استعامل دالالت األلفاظ يف سياقها 

مع    ،اقإىل الفهم الصحيح هلا يف ضوء عالقاهتا يف السي

حييط   ما  بي  بمراعاة  من عالقة  واخلطاب  السياقات 

وحماولة اكتشاف األغراض    ، اإلشارات ومستعمليها 

والوقوف عىل املعاين    ،التي يريدها املرسل من رسالته 

 (. 12)ص   "املسترتة والضمنية هلا 

التصاق   يتضح  السابقة  التعريفات  وباستقراء 

اك بكيفية  تعنى  وأهنا  باللغة،  السامع  التداولية  تشاف 

املرسل،   قصد  تأويل  طريق  عن  املتكلم  مقاصد 

 والتحقق من هدفه.  

النظرية   هذه  اللغوية  وألمهية  املهارات  تنمية  يف 

  ؛ والكتابة  ، والقراءة  ،واالستامع   ،التحدث   :األربع

ففي   التدريس،  تناوهلا يف  الدراسات يف  تنوعت  فقد 

( التي بنت  2016نامذج التدريس تأيت دراسة عطية )

لتنمية    قائام    ا تدريسي    ا نموذج   التداولية  النظرية  عىل 

ودراسة   الناقد،  واالستامع  التحدث  مهارات  بعض 

  قائام    ا تدريسي    ا ( التي بنت نموذج  2018عبد القادر )

التداولية يف تدريس اللغة العربية لتنمية   النظرية  عىل 

اللغوية،   والطالقة  اللغوي  االستقبال  مهارات 

سيف  دراسة  نموذج  2020)  وكذلك  بنت  التي    ا ( 

لتنمية مهارات التواصل الشفهي، يف حي أن    ا تدريسي  

  قائام    ا ( استخدمت برناجم  2015دراسة عبد العظيم )

لتنمية مهارات حتليل اخلطاب   التداولية  النظرية  عىل 

 اللغوي. 

آخر وآخرين    ،وبأسلوب  القن  دراسة  اقرتحت 

وحدة قائمة عىل نظرية التداولية، وُيستنتج  (  2020)

فاعلية   األدبيات  من  األمثلة  هذه  يف  التنوع  هذا  من 
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اللغة   مهارات  تنمية  يف  النظرية  هذه  بناء  بتوظيف 

 برامج وحدات تدريسية أو نامذج يف ضوئها. 

 : مشكلة الدراسة

اللغة     مهارات  أول  االستامع  مع    تفاعال  يعّد 

وحماولة   لآلخرين  وحماكاته  للغة  تلقيه  يف  اإلنسان 

السيام مهارات    ،فهمهم، وألمهية االستامع ومهاراته

الفهم كام أشارت إىل ذلك مجلة من الدراسات ومنها  

( )Malkawi, 2010دراسة  ودراسة   ،)Gilakjani, 

2016) ،   ( العتيبي  أكدت  2017ودراسة  فقد   ،)

الفهم   بمهارات  االهتامم  رضورة  الرتبوية  األدبيات 

ضمن   وجعلها  التعليمي  امليدان  يف  االستامعي 

وتطوير طرق    ،أولويات التخطيط للمناهج الدراسية

و حمور    ؛ اتهإسرتاتيجيالتدريس    ا أساسي    ا بوصفها 

واالستيعاب الفهم  ،للتعلم  صعوبات    ، ومواجهة 

األنشطةوتطبي التفكري    ،ق  الناقد  وتنمية  اجلانبي  يف 

 .اإلبداعيو

إليه وزارة التعليم يف   وهذا ما يتسق مع ما دعت 

من   السعودية  العربية  عىل  "اململكة  التأكيد  رضورة 

وحتليله االستامعي  الفهم  عىل  الطالب    ، تدريب 

إليه   يستمع  فيام  الضمنية  أو  الرصحية  القيم  وكشف 

والتمييز بي  املتعلم   الشخصيات واألحداث،  وربط 

واحلكم عىل    ،اجلاملوإبراز مواطن    ،احلقائق واآلراء 

)وزارة    "حمتوى النص املسموع يف ضوء معايري معينة

 (. 110، ص 2006التعليم، 

أكدت الدراسات السابقة    ، يف مقابل هذه األمهية

توصياهتا - خالل  يف    - من  وضعف  مشكلة  وجود 

ال لدى  االستامعي  الفهم  كدراسة    ،طالب مهارات 

( هذه  2014العليان  توافر  ضعف  أكدت  التي   )

اخلاميسة  املها  ودراسة  الدراسية،  املقررات  يف  رات 

االستيعاب    (2015) قصور  معاجلة  إىل  دعت  التي 

 االستامعي لدى الطالب. 

البحث مشكلة  من  التحقق  من  ُأجري    ؛وملزيد 

يف   االستامعي  الفهم  مهارات  لبعض  قصري  اختبار 

مقرر   يف  النصوص  اخلالدة)بعض  وتطبيقها    (، لغتي 

املرحلة  طالب  من  عينة  صفوفها  املتوسطة    عىل  يف 

مع   بالتعاون  مدرستي  منصة  خالل  من  الثالثة 

املعلمي املساعدين يف برنامج اإلرشاف عىل تدريب  

املعلمي  االختبار  ،الطالب  تصحيح  لوحظ    ؛ وبعد 

العينة   املهارات لدى طالب  ضعف ملحوظ يف هذه 

 ( رأي  استطالع  تم  كذلك    معلام  (  13االستطالعية. 

اإل  ا تربوي    ا ومرشف   يف  سرتاتيجيحول  تتخذ  التي  ات 

مهارات   تنمية  من  والتأكد  االستامع  مهارات  تنمية 

الطالب لدى  االستامعي  وجود    .الفهم  تبي  وقد 

املهارات هذه  معرفة  يف  القصور  إىل    ،بعض  إضافة 

اإل بعض  واألساليب  سرتاتيجيتوظيف  والطرق  ات 
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التقليدية ملناقشات  وا  ، واإللقاء  ، كالرشح  ، التدريسية 

والتي قد ال تساعد عىل    ، والطريقة القياسية  ، الرسيعة

 تنمية هذه املهارات. 

معاجلة  يمكن  الدراسات إىل أنه    أشارت   ، يف املقابل

برامج أو نامذج أو أو اقرتاح    ،توظيف بهذا الضعف  

تساعد  إسرتاتيجي تدريسية  مهارات    عىل ات  تنمية 

)  ، الفهم االستامعي   Yildiz & Albay, 2015)كدراسة 

قررت  املؤثرة    التي  االستامعي    يفالعوامل  الفهم 

وإسرتاتيجيو ( يف  2004دراسة رجب )ات حتسينه، 

(  2009استخدام املدخل الدرامي، ودراسة عفيفي )

بعض   عىل  قائم  برنامج  بناء  استخدام  يف 

ودراسة  سرتاتيجياإل املبارشة،  وغري  املبارشة  ات 

( برنام2013السبيعي  توظيف  يف  عىل  (  قائم  ج 

(  2020ات ما وراء املعرفة، ودراسة طلبة )إسرتاتيجي

دراسة  يف توظيف برنامج قائم عىل حتليل اخلطاب، و 

( أثر  2015اجلهني  يف  القصة،  إسرتاتيجي (  رواية  ة 

( عطية  يف  2016ودراسة  حكي  إسرتاتيجي(  ة 

(  2016، ودراسة رضار )القصص الرقمية التشاركية 

Kirbas )ودراسة  التلخيص،ة  إسرتاتيجييف استخدام   , 

وجود فاعلية للتعلم التعاوين يف    التي أظهرت   (2017

طالب   لدى  واالستيعاب  االستامع  مهارات  حتسي 

الثامن،   )الصف  بريكيت  يف  2019ودراسة   )

أو  ة  إسرتاتيجي استخدام   التباديل،  بناء  بالتدريس 

مقرتحة  وقد    . (2018)  إسامعيلكدراسة    ، وحدات 

أكدت نتائج هذه الدراسات فعالية هذه املتغريات يف  

تنمية مهارات الفهم االستامعي، وقد أفادت الدراسة  

احلالية من هذه الدراسات وغريها، واختلفت عنها يف  

لتنمية  إسرتاتيجياقرتاح   النظرية  هذه  عىل  قائمة  ة 

     مهارات الفهم االستامعي. 

  سات أن أظهرت بعض الدرا  ،وعىل وجه التحديد 

مناسبة  إسرتاتيجي تبني   نظرية  عىل  مبنية  تدريسية  ة 

االستامعي  الفهم  يف  قد    ،تسهم  التداولية  كالنظرية 

يف عالج هذا الضعف، كام أسهمت هذه    ا يكون إسهام  

النظرية يف تنمية جوانب أخرى يف مهارات اللغة كام  

كدراسة عبد العظيم    ،تشري لذلك الدراسات السابقة 

(2015( عطية  ودراسة  عبد  2016(،  ودراسة   ،)

( )2018القادر  ودراسة سيف  ودراسة  2020(،   ،)

ُيستنتج أن هناك    ؛ومما سبق(.  2020القن وآخرين )

إليه  إىل  اجة  ح املشار  الضعف  ملعاجلة  علمية  دراسة 

وفع  ب اجتاه حديث  متغريات  تبني  فاعليته يف  أثبت  ال 

هذه   وأتت  الدراسات،  أكدته  ما  بحسب  متنوعة 

امتداد   واستكامال  الدراسة  الدراسات  هلذه  للجهود  ا   

الفهم االستامعي   املبذولة يف تطوير تدريس مهارات 

قائمة  إسرتاتيجياقرتاح  ب لتنمية  ة  النظرية  هذه  عىل 

وبشكل يربز اإلضافة التي    ،مهارات الفهم االستامعي

التداولية يف   النظرية  تناول  تقدمها السيام يف ظل قلة 
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اللغوية. وعليه  املهارات  الدراسة    ؛تنمية  فإن مشكلة 

يف   املتوسطة  املرحلة  طالب  ضعف  يف  حتدد  احلالية 

االستامعي الفهم  ذلك  . مهارات  عت  س  ؛وملعاجلة 

ة تدريسية قائمة عىل  إسرتاتيجيالدراسة احلالية إىل بناء  

االستامعي   الفهم  مهارات  لتنمية  التداولية  النظرية 

 لدى طالب الصف األول املتوسط. 

 : أهداف الدراسة

ة  إسرتاتيجيمتثل هدف الدراسة يف تعرف فاعلية 

تدريسية قائمة عىل النظرية التداولية يف تنمية  

مهارات الفهم االستامعي لدى طالب الصف األول  

 املتوسط. 

الدراسة عن السؤال   تجيب: أسئلة الدراسة

 :اآلتي

ة التدريسية القائمة عىل  سرتاتيجيما فاعلية ال 

النظرية التداولية يف تنمية مهارات الفهم االستامعي  

 لدى طالب الصف األول املتوسط؟ 

الدراسة من  فرضيات  للتحقق  الدراسة  سعت   :

 : اآلتيةالفرضية 

مستوى   عند إحصائّية داللة ذات فروق توجد ال"

ألداء    بني   (α=0.05)الداللة احلسابّية  املتوسطات 

التجريبّية   )املجموعة  املتوسط  األول  الصف  طالب 

املسموع   فهم  مهارات  عىل  الضابطة(  واملجموعة 

ة التدريس  إسرتاتيجيمنفردة وجمتمعة ُتعزى إىل متغري  

 ة املقرتحة، والطريقة االعتيادّية(. سرتاتيجي)ال

 الدراسة: أهمية 

 األهمية النظرية:   

الدر - كاجتاه إبراز  التداولية  النظرية  احلالية  اسة 

يوّظف  فعّ  تنمية  إسرتاتيجيال  يف  تفيد  تدريسية  ات 

 مهارات اللغة العربية. 

االجتاهات احلديثة التي  مواكبة الدراسة احلالية   -

بتبني   االستامعي  الفهم  مهارات  لتنمية  تسعى 

 ات تدريسية فعالة. إسرتاتيجي

   األهمية التطبيقية:  

تقديم قائمة حمكمة بمهارات الفهم االستامعي   -

طالب   لدى  تنميتها  املناسب  األربعة  بمستوياته 

مقرر   يف  تضمينها  ويمكن  املتوسط،  األول  الصف 

 لغتي اخلالدة. 

النظرية  إسرتاتيجيتقديم   - عىل  قائمة  تدريسية  ة 

التدريس  يف  منها  اإلفادة  يمكن  لتنمية    ؛التداولية 

الفهم   املهارات  مهارات  من  غريها  أو  االستامعي 

 املناسبة. 

االستامعي   - الفهم  مهارات  يف  اختبار  تقديم 

هذه   توافر  درجة  عىل  التعرف  خالله  من  يمكن 

 املهارات لدى طالب الصف األول املتوسط. 
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مساعدة املعلمي واملرشفي الرتبويي وخمططي   -

املعلم   ات  إسرتاتيجيتبني    عىل املناهج وبرامج إعداد 

 ة مقرتحة لتنمية املهارات اللغوية. تدريسي

 وتمثلت يف اآلتي:  ، حدود الدراسة ومحدداتها  

يف   - البرشية  احلدود  متثلت  البرشية:  احلدود 

مدرسة   يف  املقيدين  املتوسط  األول  الصف  طالب 

 رجاء بن حيوة املتوسطة. 

التابعة لإلدارة    احلد - املتوسطة  املدارس  املكاين: 

الدراسة    ُطبقتالعامة للتعليم بمدينة الرياض، وقد  

 عن بعد يف ظل جائحة كورونا.

احلد املوضوعي: مهارات الفهم االستامعي يف   -

احلريف الفهم    ، والناقد  ، والتفسريي  ، مستويات 

واإلاإلبداعيو هذه  سرتاتيجي،  يف  التدريسية  ة 

الدراسة، والوحدات التعليمية املناسبة يف مقرر لغتي  

 اخلالدة.  

الدرايس  الزمايناحلد   - العام  الثاين من  الفصل   :

 . ـه1442/ ـ ه1441

 : مصطلحات الدراسة

)سرتاتيجيال التدريسية    (: Teaching Strategyة 

بأهنا   واألنشطة  "ُتعّرف  اإلجراءات  من  جمموعة 

اتباعها   واملخطط  املعلم،  خيتارها  التي  واألساليب 

متسلسل بشكل  األخرى  تلو    ا مستخدم    ،الواحدة 

اإلمكانات املتاحة ملساعدة طالبه عىل حتقيق األهداف  

 . ( 159، ص 2003)احليلة،   "املتوخاة

املقرتحة إجرائي  سرتاتيجيوتعرف اإل التدريسية    ا ة 

وابأهنا:   واإلجراءات  اخلطوات  من  ألنشطة  جمموعة 

النظرية   ضوء  يف  املبنية  واملناسبة  املقرتحة  التدريسية 

لدى    ؛ التداولية االستامعي  الفهم  مهارات  لتنمية 

 طالب الصف األول املتوسط. 

( التداولية  ُعرفت    (:Pragmatic Theory النظرية 

ألنه    ؛ دراسة اللغة يف االستعامل أو يف التواصل  "بأهنا 

شيئ   ليس  املعنى  أن  إىل  الكلامت    متأصال    ا يشري  يف 

تداول   يف  يتمثل  وإنام  وحده،  السامع  وال  وحدها، 

إىل    وصوال    ، اللغة بي املتكلم والسامع يف سياق حمدد

 (. 34، ص2016)عطية،   "ما  املعنى الكامل يف كالم  

إجرائي   التواصل  ا وتعرف  توظف يف  نظرية  بأهنا   :

ومستمع متحدث  تداول    ،بي  طريق  عن  والبحث 

الفهم   مهارات  لتنمية  حمددة  سياقات  يف  اللغة 

 االستامعي لدى طالب الصف األول املتوسط.  

االستامعي  (:  Listening Comprehension)  الفهم 

فن يشتمل عىل عمليات معقدة يعطي فيها    "ُعرف بأنه

بام تتلقاه أذنه    امقصود    ا وانتباه    ا خاص    ا املستمع اهتامم  

اللغوي الصويت  النظام  أصوات  التمييز    ؛من  بقصد 

والنقد   والرتكيب  والتحليل  والفهم 

 (. 76، ص2010)مدكور،"والتقويم
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بأهنا:   إجرائي ا  االستامعي  الفهم  مهارات  وتعرف 

العمليات العقلية املصحوبة باالهتامم املقصود للنص  

متوسط  األول  الصف  طالب  من  لفهم    ؛ املسموع 

ومن ثم اإلبداع بأفكار جديدة   ،نص وتفسريه ونقدهال

حوله، ويقاس بالدرجة التي حيصل عليها الطالب يف  

 اختبار مهارات الفهم االستامعي. 

 :منهج الدراسة وإجراءاتها

الدراسة شبه  :  منهج  املنهج  الدراسة  استخدمت 

بالقياس   ويعرف  التصميامت  أحد  وهو  التجريبي، 

والبعدي   تسمى ضابطة  : ملجموعتيالقبيل    ، أحدمها 

 واألخرى جتريبية. 

  الدراسة: اختريت عينة الدراسة بطريقة قصدية عينة  

( بـ  طالب  48متثلت  األول    ا (  الصف  طالب  من 

موزعي    ،املتوسط يف مدرسة رجاء بن حيوة املتوسطة 

دراسيي فصلي  يف  جمموعتي  أحدمها    ، عىل  يمثل 

، ويمثل  ا ( طالب  24املجموعة التجريبية وعدد طالبه )

 .   ا ( طالب  24اآلخر املجموعة الضابطة وعدد طالبه )

   :أدوات الدراسة

   :قائمة بمهارات الفهم االستامعي -1

التي  أوال     الكتب  يف ضوء  األولية  القائمة  بناء   :

تنميتها   وأساليب  اللغوية  املهارات  وخاصة  تناولت 

االستامع العربية    ،مهارة  اللغة  فنون  تدريس  ككتاب 

( النشط  2010ملدكور  االستامع  مهارات  وكتاب   ،)

( السابقة  2011لعبدالباري  الدراسات  واستقراء   ،)

ض بعضها يف  ر  الفهم االستامعي والتي عُ   تالتي تناول 

كدراسة   الدراسة،  (،  2018)  إسامعيل أدبيات 

ىل وثيقة اللغة العربية  (. وبالرجوع إ2019والعتيبي )

النامئية   اخلصائص  ومراعاة  املتوسطة،  للمرحلة 

اللغة   تدريس  وأهداف  املتوسطة،  املرحلة  لطالب 

الطالب   العربية، واالطالع عىل كتاب املعلم وكتاب 

 للصف األول املتوسط. 

وذلك بعرضها عىل حمكمي    ،: ضبط القائمةا ثاني  

وط ومناهجها  العربية  اللغة  يف  رائق  متخصصي 

املهارات   هذه  دقة  حول  رأهيم  إلبداء  تدريسها 

صياغتها،   وسالمة  الفرعية،  للمستويات  وانتامئها 

املهارة   التعديالت  للطالبومناسبة  واقرتاح   ،

 املناسبة. 

النهائيةا ثالث    القائمة  إىل  االنتهاء  وذلك    ، : 

آراء   ضوء  يف  القائمة  تعديالت  عىل  باالطالع 

( باملائة عىل  82إذ اتفق املحكمون بنسبة )  ؛ املحكمي

وُح   ، القائمة  عالية،  اتفاق  نسبة  بعض    ت ذفوهي 

بعضها  ودمج  بعض    ، املهارات  يف  حمدود  وتغيري 

( إىل  النهائية  القائمة  لتنتهي  مهارة  14الصياغات   )

 : يأيتت تتمثل فيام  أربعة مستويا  عىل فرعية موزعة 
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( القائمة النهائية ملهارات الفهم االستامعي 1جدول رقم )

 .املناسبة لطالب الصف األول املتوسط

 املهارة  املستوى 

 احلريف  

 

 . حتديد الفكرة الرئيسة للنص

 . حتديد األفكار الفرعية للنص

 .ترتيب اجلمل واألفكار كام وردت يف النص 

بعض   يف  ذكر  الواردة  األشخاص  أو  املعلومات 

 .النص

 . حتديد معنى مناسب لكلمة يف النص التفسريي 

 .ذكر كلامت مرادفة لكلامت وردت يف النص 

 . استنتاج الغرض من النص

 . ذكر املعاين الضمنية يف النص

 .التمييز بي احلقائق واآلراء يف النص الناقد 

 .ال يتصل به باملوضوع وما التمييز بي ما يتصل  

 . إصدار أحكام موضوعية عىل النص

 . اقرتاح عناوين أخرى للنص   اإلبداعي

 . إعادة ترتيب األحداث أو األفكار بصورة مبتكرة

 . توليد أفكار جديدة حول النص

 اختبار مهارات الفهم االستامعي: -2

إىل  أوال   االختبار  هيدف  مستوى    عىل   تعرفال: 

مهارات   من  املتوسط  األول  الصف  طالب  متكن 

للمجموعتي   االستامعي    ، التجريبية )الفهم 

ة، وبعدها سرتاتيجي قبل التدريس وفق اإل  (والضابطة

فاعلية   عىل  للتعرف  املجموعتي  بي  للمقارنة 

االختبار  سرتاتيجي اإل يف  تكافؤمها  من  التأكد  بعد  ة 

 القبيل. 

اثاني   بناء  بناء بالختبار  ا: حتديد مصادر  اإلفادة يف 

االختبار من البحوث والدراسات السابقة التي متت  

دراسة    :مثل  ،يف اختبارات مهارات الفهم االستامعي

( )2006هالل  ودراسة رضار  ودراسة  2016(،   ،)

(، والكتب واملراجع املختصة بأساليب  2020طلبة )

لغتي   مقرر  وحمتوى  االختبارات،  وبناء  القياس 

للص املتوسط، ونص سامعي خمتار  اخلالدة  األول  ف 

 .   ا ومسجل صوتي  

ا: تم بناء االختبار يف أربعة مستويات بحسب  ثالث  

القائمة   يف  االستامعي  الفهم  مهارات  مستويات 

 (.اإلبداعيوالناقد،  والتفسريي، و)احلريف، 

إلكرتوني  رابع   املعد  االختبار  حيتوي  كون  -  ا ا: 

عىل    - الدراسة أجريت وقت تطبيق الدراسة عن بعد

والفصل( )االسم  الطالب  وتعليامت    ، بيانات 

وكيفية   االختبار،  هدف  عن  للطالب  توضيحية 

االستامع للنص املرافق، وطريقة اإلجابة عن األسئلة  

االختبار   وأسئلة  لذلك،  املخصصة  الزمنية  واملدة 

 ( مهارة سؤال  ( سؤاال  14وعددها  لكل  من    واحد   ، 

نوع االختيار من متعدد، عدا أسئلة مهارات املستوى  

فإجاباهتا مفتوحة، مع وضع سلم تقديري   ؛اإلبداعي

 لإلجابة مناسب لطبيعة اإلبداع.  

عىل    ُعرض   ؛ ا: للتحقق من صدق االختبارخامس  

ومهاراهتا،   العربية  اللغة  تدريس  طرق  يف  خرباء 

املرح ومعلمي  الرتبويي  املرشفي  لة،  وبعض 

تعليامت   يف  للنظر  والتقويم  القياس  يف  وخمتصي 
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صياغتها  وصحة  دقتها  ومدى  وفقراته،  االختبار 

ومناسبتها للمرحلة، وصحة صياغتها اللغوية، ومتت  

بعض التعديالت واالتفاق بي املحكمي بنسبة تفوق  

82 .% 

لالختبارسادس   االستطالعية  التجربة  هبدف    ؛ا: 

ق ظروف التعليم عن بعد،  التأكد من سري االختبار وف

اللغوية،   األخطاء  من  وسالمته  التعليامت،  ودقة 

عن   ا ( طالب  16وقد طبق االختبار عىل ) .وحتديد زمنه 

األول    اختريوابعد،   الصف  طالب  من  للتجربة 

املتوسط )غري عينة الدراسة( من مدرسة مصعب بن  

االختبار،   مناسبة  واتضح  املتوسطة،    وُحسب الزبري 

االختب االختبار  زمن  إتاحة  من  الوقت  بقياس  ار 

وبداية أول طالب باإلجابة حتى إرسال آخر طالب  

متوسط الزمن    وُأخذ  ،لإلجابة يف التطبيق اإللكرتوين 

 ( دقيقة.  40بينهام وهو )

االختبارسابع   ثبات  من  للتأكد  عىل    ؛ا:  طبق  فقد 

املتوسطة   بالزبري  مصعب  مدرسة  من  أخرى  عينة 

( من  مكونة  الدراسة  عينة  طالب  22خارج  وبنفس    ا ( 

و  بعد،  عن  عن    ُحسب اإلجراءات  لالختبار  الثبات 

 :  يأيت طريق حساب التجزئة النصفية كام 

 . معامالت الثبات لالختبار :(2)جدول 

 معامل الثبات  معامل االرتباط  املهارة 

 0.71 0.55 الفهم احلريف

 0.72 0.57 الفهم التفسريي 

 معامل الثبات  معامل االرتباط  املهارة 

 0.83 0.71 الفهم الناقد 

 0.67 0.50 اإلبداعي الفهم 

 0.95 0.90 االختبار ككل 

اجلدول   من  درجة  2)يتضح  عىل  االختبار  أن   )

الثبات من  لالختبار    ؛ عالية  العام  الثبات  بلغ  حيث 

 وهو معامل ثبات مناسب.  ،( 0.95ككل )

معامال ثامن  حساب  تم  ألسئلة  لالتمييز    ت ا: 

 (: 3، كام يف اجلدول )اخلاصة باملهارات األربع عرشة 

 . معامل التمييز ألسئلة االختبار :(3)جدول رقم 

 معامل التمييز  م معامل التمييز  م معامل التمييز  م

1 0.33 6 0.67 11 0.50 

2 0.67 7 0.50 12 0.50 

3 0.50 8 0.33 13 0.25 

4 0.50 9 0.83 14 0.50 

5 0.50 10 0.67   

 مواد الدراسة: 

النظرية  سرتاتيجياإل  -1 القائمة عىل  التدريسية  ة 

 التداولية: 

مهارات  سرتاتيجي هتدف اإل تنمية  إىل  التدريسية  ة 

الفهم االستامعي لدى طالب الصف األول املتوسط  

التي  ب التعلمية  التعليمية  األنشطة  من  جمموعة  توفري 

 :  يأيتتتمثل فيام   ،تنتظم يف سلسلة من اخلطوات 

األوىل اإلعداداخلطوة  املتطلبات    ، :  املعلم  يعد  وفيها 

و  الدليل  يف  ذكرها  الدرس  حيددالسابق    ، أهداف 

وآليات االستامع    ،ونصوصه  ، وأنشطته  ، وخطة سريه
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صوت مسجل بوسائط    - للنصوص )بصوته مبارشة

  ، واإلجراءات الالزمة قبل االستامع وبعده  ، متعددة(

وتدوين   األهداف،  من  والتحقق  التقويم  وأدوات 

بالوقت املحدد والالزم    ا رس مقرون  ذلك يف خطة الد

إذ تساعد النظرية التداولية عىل مهارات   ؛ لكل خطوة

 التنظيم ذايت التعلم قبل عملية التعلم. 

الثانية التداولية اخلطوة  النظرية  التهيئة يف ضوء  إذ    ؛: 

من املهم التهيئة الستقبال النص قبل سامعه من أجل  

ويتم  هبدف تقبل النص املسموع،    ؛املعايشة والتفاعل

بالربط   القضايا  بذلك  يف  للطالب  السابقة  اخلربات 

ذات   األسئلة  من  جمموعة  وطرح  هلم،  االهتامم  حمل 

مبارش،   غري  بشكل  بالنص  هذه  العالقة  وتكون 

ومن شأن هذه  ستامع للنص،  لال  ةاألسئلة مثرية حمفز

القضايا   ألهم  انتباههم  تركيز  عىل  تعمل  أن  اخلطوة 

 وتوظيف اخلربة السابقة يف ذلك. واألفكار الواردة  

وفيها يوضح املعلم أن    ، : قبل االستامعاخلطوة الثالثة

ويطلب من الطالب االهتامم    ،إليه   عمست سيُ   ا هناك نص  

وا واأللفاظ  الكلامت  وحتديد  فيه،  والرتكيز  لرتاكيب 

ويلفت   الفرعية،  والقضايا  الرئيسية  قضيته  وفهم 

الكلامت  يف  الدقة  إىل  بعض    ،نظرهم  إىل  واإلشارة 

سوف   التي  مرحلة    سُيسألاملهارات  بعد  عنها 

التفكري   إثارة  عىل  التداولية حتث  فالنظرية  االستامع؛ 

 وتنشيطه ليتم التفاعل مع النص املسموع. 

الرابعة:  النص    ُيستمعوفيها    ،االستامع  اخلطوة  إىل 

أو االستامع    ، إما عن طريق قراءة املعلم للنص  مبارشة،

وتكون قراءة    ،لنص مسجل يف أحد الوسائط املناسبة

ومتأنية،   لرتكيز  معربة  ومتابعته  املعلم  مالحظة  مع 

  ها وهو ما تؤكدالطالب واهتاممهم بعملية االستامع،  

املوضوع بصلب  االرتباط  من  التداولية    ، نظرية 

ع الطالب عىل البحث عن املعلومات والدقة  يوتشج

 فيها يف النص املسموع. 

يناقش املعلم  وفيها    ،: ما بعد االستامعاخلطوة اخلامسة

العامة   كالفكرة  والتفسريي،  احلريف  الفهم  مهارات 

الكلامت   بعض  ومعاين  الفرعية،  واألفكار  للنص 

وعن بعض املعلومات األساسية الواردة    ،ا هدضداأو

الطالب   النص، وحيث  مما  يف  بينهم  فيام  التداول  عىل 

احلوار   من  التداولية  النظرية  إليه  تدعو  ما  يفعل 

النص  هذا  من  الغرض  واستنتاج  وذكر    ، الفعال، 

بعض املعاين الضمنية الواردة فيه، وتدوين ما فهموه  

 منه بشكل مبارش. 

السادسة النص:  اخلطوة  املعلم    يثريوفيها    ،تقويم 

كطلب إبداء الرأي يف    ، بعض التساؤالت حول النص

يز بي احلقيقة والرأي، وما  يوالتماحلقائق الواردة فيه،  

إذا كان هناك أفكار هلا عالقة باملوضوع الواردة فيه،  

حول   بموضوعية  رأهيم  إبداء  الطالب  من  ويطلب 

منفر بشكل  وتقويمه  فيه  ورد  وما  وإبداء  النص،  د، 
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رأهيم كذلك عن طريق تداول احلوار فيام بينهم بشكل  

النص  عىل  احلكم  يف  وأفكاره منظم  النص  وجودة   ،

وهذه اخلطوة    ،مة األلفاظ والرتكيب الواردة فيهءومال

إعامل   يف  التداولية  النظرية  إليه  تسعى  ما  أهم  من 

 القدرات العقلية يف النقد والتقويم وإصدار األحكام. 

واألخريةاخلطوة   اإلبداعالسابعة  النظرية    ،:  أن  بام 

فإنه بمرور الطالب    ؛التداولية هتدف إىل تعميق الفهم

حول   عميقة  نظرة  لدهيم  يصبح  السابقة  باخلطوات 

ونقده   فيه  ورد  ما  وتفسري  فهمه  حيث  من  النص 

ثم وتقويمه،   املعلم حوار    ومن  حول    ا مفتوح    ا جيري 

  ، اقرتاح عناوين أخرى مناسبة للنصيطلب فيه  النص  

األفكار   حيث  من  جديد  بشكل  النص  إخراج  أو 

من   الطالب  استفادها  أفكار  اقرتاح  أو  واألحداث، 

 خالل سامعه للنص. 

للتدريس يف ضوء   -2 دليل إجرائي للمعلم  بناء 

 : يأيتة املقرتحة كام  سرتاتيجي اإل

علم اللغة العربية  : هيدف الدليل إىل تزويد مأوال  

اإل  وفق  التدريس  عىل  سرتاتيجي بخطوات  القائمة  ة 

للدروس   األهداف  كتابة  يف  التداولية،  النظرية 

الالزمة واألنشطة  الدروس،  تنفيذ    ، وإجراءات 

املستخدمة التعليمية  التقويم    ،والوسائل  وأساليب 

وفق   وللتدريس  للدرس  األهداف  لتحقق  املناسبة 

 ة املقرتحة. سرتاتيجي اإل

ضوء  ثاني   يف  الدليل  لبناء  مصادر  اعتامد  تم  ا: 

األول   للصف  اخلالدة  لغتي  مقرر  تدريس  أهداف 

املرحلة   لطالب  النامئية  واخلصائص  املتوسط، 

واخلطة   العربية،  اللغة  منهج  ووثيقة  املتوسطة، 

املقرر،   لتدريس  التعليم  املعتمدة من وزارة  الدراسية 

وطرق تدريس  ات  إسرتاتيجيواألدبيات اخلاصة ببناء  

ومهاراهتا  األربعة  بفنوهنا  العربية  كتاب    : مثل   ،اللغة 

( )2010مدكور  سليامن  وكتاب   ،)2015  ،)

والدراسات   التداولية،  للنظرية  الفلسفية  واألسس 

ودليل   تدريسية،  وبرامج  نامذج  بنت يف ضوئها  التي 

 املعلم وكتاب الطالب. 

ا: اشتمل الدليل عىل مقدمة حول اهلدف منه  ثالث  

بنا وم التي تستند    ، هئصادر  النظرية  إضافة إىل مفهوم 

اإلإ الفلسفية  سرتاتيجيليها  األسس  أهم  وبيان  ة، 

تستند   التي  التداولية،  إ واألفكار  النظرية  ليها 

اإل وفق  للتدريس  القبلية  )مع  سرتاتيجيواملتطلبات  ة 

اختيار   وكيفية  بعد(،  عن  التدريس  ظروف  مراعاة 

والنصوص   الزمنية  الوحدات  واخلطة  املناسبة، 

وسائل   وحتديد  املقرر،  خطة  وفق  للتطبيق  املناسبة 

اإل حضوري  سرتاتيجيتنفيذ  وحتديد    ا ة  بعد،  عن  أو 

 أو عن بعد.  ا طرق التقويم للطالب حضوري  

الدليلرابع    صدق  من  للتأكد  عىل    ،ا:  ُعرض 

و العربية  اللغة  مناهج  يف  اهتا  إسرتاتيجيخمتصي 
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و تدريسها،  يف  وطرائق  ومعلمي  تربويي  مرشفي 

العربية اللغة  الدليل    ؛ ختصص  كفاءة  يف  للنظر 

تعديل   وجرى  امليداين،  تطبيقه  وإمكانية  ووضوحه 

بعض امللحوظات اليسرية يف حمتواه بعد أن اتفقوا عىل  

 كفاءته بنسبة عالية. 

 الجراءات امليدانية للتطبيق: 

املتوسطة،    خوطبت  حيوة  بن  رجاء  مدرسة 

امليداين وحتديد   التطبيق  املوافقة عىل  املدرسة  وأبدت 

  ُأجري معلم من التخصص متعاون للتطبيق امليداين، و 

)التجريبية الدراسة  ملجموعتي  القبيل    ، االختبار 

االثني   يوم  بعد  عن    ، هـ 25/6/1442والضابطة( 

لتحقيق  التجريبية  غري  العوامل  ضبط  بعد    وذلك 

الزمني العمر  يف  الدراسة  جمموعتي  بي    ، التكافؤ 

السابق الدرايس  التعلم  ،واملستوى  ومستوى    ،وبيئة 

من أجل استبعاد وجود أي تأثري قد يعزى    ؛أداء املعلم 

التأكد من    للمعلم يف حال اختالف املعلمي.  كام تم 

)التجريبية الدراسة  يف    ،تكافؤ جمموعتي  والضابطة( 

بار مهارات الفهم االستامعي كام  التطبيق القبيل الخت

 : ( 4)يتضح من اجلدول رقم  

 .يل ملهارات الفهم االستامعيداللة الفروق بني متوسطي درجات جمموعتي الدراسة يف التطبيق القب :(4)جدول 

 املستويات 
 التطبيق القبيل للمجموعة الضابطة التطبيق القبيل للمجموعة التجريبية 

 مستوى الداللة "ت"قيمة 
 االنحراف املعياري  املتوسط احلساب  االنحراف املعياري  املتوسط احلساب 

 0.39 0.85 0.86 2.71 0.83 2.92 الفهم احلريف

 0.37 0.89 1.15 2.13 1.1 2.42 الفهم التفسريي  

 0.17 1.39 1.13 1.38 0.93 1.79 الفهم الناقد 

 0.87 0.16 0.93 2.79 0.87 2.83 الفهم اإلبداعي 

 0.11 1.63 2.04 9 2.01 9.96 االختبار ككل

 

اجلدول  ي من  ذات    ( 4)تضح  فروق  وجود  عدم 

داللة إحصائية بي متوسطي جمموع درجات طالب  

القبيل   التطبيق  يف  والضابطة  التجريبية  املجموعتي 

لكل مستوى من   الفهم االستامعي  الختبار مهارات 

املستويات األربعة، ويف االختبار ككل، وتأكد تكافؤ  

يف مهارات الفهم    (والضابطة  ،التجريبية )املجموعتي  

اإلاالست تطبيق  وإمكانية  وقياس  سرتاتيجي امعي،  ة 

اإل  فاعليتها. وفق  التدريس  بدأ  ة  سرتاتيجيوقد 

املعلم   هتيئة  بعد  التجريبية  للمجموعة  التدريسية 

اإل خطوات  وفق  للتدريس  ة  سرتاتيجي وتدريبه 

املعلم  بدليل  املواد    ،وتزويده  توافر  من  والتأكد 

التدر   ، التعليمية الالزمة التي  وإملامه باألساليب  يسية 

اإل خطوات  من  خطوة  كل  ة،  سرتاتيجيتستلزمها 

ما قد   للعمل عىل تذليل  املعلم  الدائم مع  والتواصل 
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عقبات من  التدريس  سري  عن    ،يعرتض  واإلجابة 

استفساراته. يف حي قام املعلم نفسه ويف ذات املدى  

الضابطة   املجموعة  بتدريس  التجربة  لتطبيق  الزمني 

علام   املعتادة،  قد  بالطريقة  بأنه  التطبيق  ُوظف   

لتدريس   بعد  عن  التعليم  لظروف  اإللكرتوين 

املجموعتي خالل مدة زمنية استغرقت معظم الفصل  

الثاين من عام   التدريس  1442الدرايس  ه وفق خطة 

هـ، وتم  12/8/1442املقررة وانتهت يوم اخلميس 

خالل   من  املدرسة  مع  التواصل  املدة  هذه  خالل 

املتاحة  اإلجراءاتللت  ؛القنوات  سالمة  من    ، أكد 

التطبيق يف  صعوبات  أي  عىل    ، ومعاجلة  والرد 

ويف يوم    . تساؤالت املعلم حول الدليل واإلجراءات

البعدي عن    قُطبهـ  1442/ 15/8األحد   االختبار 

باستخدام   اإلحصائية  املعاجلات  ُأجريت  ثم  بعد، 

املعيارية،   واالنحرافات  احلسابية،  املتوسطات 

املتعدد  ،  T-Testواختبار   التباين  وحتليل 

(MANOVA)  .ومربع إيتا، ورصد النتائج وتفسريها ، 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

ونصه:      الدراسة  سؤال  عن  فاعلية  "لإلجابة  ما 

ة التدريسية القائمة عىل النظرية التداولية  سرتاتيجي اإل

طالب   لدى  االستامعي  الفهم  مهارات  تنمية  يف 

تحقق من صحة فرضية  الصف األول املتوسط؟ تم ال

 إحصائّية داللة ذات فروق توجد ال":  اآلتية الدراسة  

الداللة عند املتوسطات    بي   (α=0.05)مستوى 

املتوسط   األول  الصف  طالب  ألداء  احلسابّية 

التجريبّية  عىل    ،)املجموعة  الضابطة(  واملجموعة 

مهارات فهم املسموع منفردة وجمتمعة ُتعزى إىل متغري  

)اإل إسرتاتيجي  التدريس  املقرتحة،  سرتاتيجي ة  ة 

الفرضية هذه  والختبار  االعتيادّية(.    ؛ والطريقة 

املتعدد )استُ  التباين  لتحديد    (MANOVAخدم حتليل 

بي  فروق  يف  متوسطات    وجود  الطالب  درجات 

حسب    (والتجريبية   ، الضابطة)املجموعتي  

   ذلك: يوضح   (5) ة التدريس واجلدول إسرتاتيجي 

)   :(5)جدول   املتعدد  التباين  حتليل  نتائج  منفردة    الختبار   (MANOVAملخص  املسموع  الفهم  مهارات  مستوى  يف  الفروق  داللة 

 . ة املقرتحة، والطريقة االعتيادّية(سرتاتيجية التدريس )الإسرتاتيجيوجمتمعة لدى الطالب ُتعزى إىل متغري 

 مستوى الداللة "ف"قيمة  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  املتغري التابع  املصدر 

إسرتاتيجية  

  التدريس

)املجموعتان:  

الضابطة،  

 والتجريبية( 
 

 0.00 12.67 6.75 1 6.75 مهارات الفهم احلريف

 0.00 18.07 16.33 1 16.33 مهارات الفهم التفسريي 

 0.00 14.16 11.02 1 11.02 مهارات الفهم الناقد 

 0.00 117.25 58.52 1 58.52 مهارات الفهم اإلبداعي 

 0.00 135.95 310.08 1 310.08 املجموع الكيل 
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 (: 5بع/ جدول )ات

 مستوى الداللة "ف"قيمة  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  املتغري التابع  املصدر 

 اخلطأ 

   0.53 46 24.50 مهارات الفهم احلريف

   0.90 46 41.58 مهارات الفهم التفسريي 

   0.78 46 35.79 الناقد مهارات الفهم 

   0.50 46 22.96 مهارات الفهم اإلبداعي 

   2.28 46 104.92 املجموع الكيل 

التباين 

 الكيل

    48 500.00 مهارات الفهم احلريف

    48 478.00 مهارات الفهم التفسريي 

    48 251.00 مهارات الفهم الناقد 

    48 705.00 مهارات الفهم اإلبداعي 

    48 7042.00 املجموع الكيل 

 0.00مستوى الداللة =      53.6=  "ف"وقيمة   ، Wilks' Lambda   =0.17قيمة ولكس ملبدا 

( وجود فروق ذات  5يظهر من خالل اجلدول )

مستوى   يف  إحصائية  املسموع  داللة  الفهم  مهارات 

الصف منفردة وجمتمعة   املتوسط    لدى طالب  األول 

متغري   إىل  )اإلإسرتاتيجية  ُتعزى  سرتاتيجية  التدريس 

االعتيادّية(املقرتحة،   قيمة    ؛والطريقة  بلغت  فقد 

وهي دالة عند    Wilks' Lambda   (0.17)ولكس ملبدا  

( الداللة  قيمة  0.00مستوى  وبلغت    "ف"(، 

(53.6( جدول  ويبي  يف  5(،  فروق  وجود  أيضا   )

والفهم   احلريف،  الفهم  مهارات  تنمية  مستوى 

اإلبداعي،   والفهم  الناقد،  والفهم  التفسريي، 

والدرجة الكلية هلا جمتمعة لدى طالب الصف األول  

سرتاتيجية  يس )اإلالتدراملتوسط تعزى إلسرتاتيجية  

  "ف"فقد بلغت قيمة    والطريقة االعتيادّية(؛املقرتحة،  

(12.67    ،18.07    ،14.16    ،117.25    ،

(  0.00( عىل التوايل، عند مستوى الداللة )135.95

من   التفسريي،  لكل  والفهم  احلريف،  الفهم  مهارات 

والفهم الناقد، والفهم اإلبداعي، والدرجة الكلية هلا  

ا. جمتمعة عىل ا    لتوايل أيض 

درجات   متوسطي  بي  الفروق  حساب  تم  وقد 

طالب   ودرجات  التجريبية،  املجموعة  طالب 

وقيمة   املعيارية،  واالنحرافات  الضابطة،  املجموعة 

 :  اآلتية)ت( وداللتها كام يتضح يف اجلداول 
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 ."الفهم احلريف"وداللتها الحصائية بني متوسطات درجات املجموعتني يف التطبيق البعدي الختبار مستوى  "ت"قيمة  :(6)جدول 

 مستوى الداللة  "ت"قيمة  درجة احلرية االنحراف املعياري  املتوسط العينة  املجموعة  املهارة 

الفهم  مهارات  

 احلريف. 

 0.66 3.50 24 التجريبية 
46 3.56 0.001 

 0.79 2.75 24 الضابطة 

 

وجود فروق ذات داللة    (6)اتضح من اجلدول  

( بي متوسط درجات  0.05إحصائية عند مستوى )

املجموعة   وطالب  التجريبية  املجموعة  طالب 

مستوى   مهارات  يف  البعدي  االختبار  يف  الضابطة 

احلريف" كام    "الفهم  التجريبية،  املجموعة  لصالح 

 . (6)كام يف اجلدول    "إيتا "سب حجم التأثري بمربع  ُح 

 ."الفهم احلريف"يف التطبيق البعدي ملستوى  (التجريبية والضابطة)بني جمموعتي الدراسة  "إيتا"حجم التأثري بمربع  :(7)جدول 

 مقدار التأثري  Cohen's        d Effect Size  η2 املستوى 

 كبري  0.22 0.51 مهارات الفهم احلريف

يف    "إيتا "أن حجم التأثري بمربع    ( 7)   يبي اجلدول 

كبري   كان  املستوى  هذا  حتّسن    ؛امهارات  يعني  مما 

مستوى طالب املجموعة التجريبية يف هذه املهارات،  

اجلدول   هذه    (7) ويوضح  يف  الفروق  تفاصيل 

 : يأيت املهارات كام 

يف التطبيق البعدي للمستوى   (والضابطة  ،التجريبية)وداللتها الحصائية بني متوسطات درجات املجموعتني    "ت"قيمة    :(8)جدول  

 . احلريف

 مربع إيتا  مستوى الداللة  "ت"قيمة  االنحراف املعياري  املتوسط املجموعة  املهارة 

 حتديد الفكرة الرئيسة للنص 

 

 0.28 0.92 التجريبية 
1.22 0.22 0.03 

 0.41 0.79 الضابطة 

 0.34 0.88 التجريبية  حتديد األفكار الفرعية للنص 
1.42 0.16 0.04 

 0.46 0.71 الضابطة 

يف   وردت  كام  واألفكار  اجلمل  ترتيب 

 .النص

 0.38 0.83 التجريبية 
1.02 0.31 0.02 

 0.46 0.71 الضابطة 

األشخاص   أو  املعلومات  بعض  ذكر 

 النص الواردة يف 

 0.34 0.88 التجريبية 
2.67 0.01 0.13 

 0.51 0.54 الضابطة 
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اجلدول  ي من  مهارة    (8) تضح  بعض  "أن  ذكر 

حصلت    "املعلومات أو األشخاص الواردة يف النص

فروق  نسبة  أعىل  )ت(    ؛عىل  قيمة  بلغت  حيث 

ويعزى    ، (0.13بلغ )  "إيتا "وبحجم مربع   ، (2.67)

ة يشكل  سرتاتيجيذلك إىل أن التداول واحلوار وفق اإل

تذكر    ا رسيع    ا ذهني    ا عصف   إىل  للوصول  الطالب  بي 

يف  املعلومات  مهارة    .النص   أهم  حتديد  "وجاءت 

الفرعية للنص الثانية   "أفكار  املرتبة  حيث بلغت    ؛يف 

 ( )ت(  مربع  1.42قيمة  وحجم  بلغ    "إيتا "(، 

(؛ إذ تبدو هذه املهارة أقل من سابقتها يف متكن  0.04)

حوهلا  نظرهم  وجهة  واختالف  منها    . الطالب 

مهارة   للنص   "وجاءت  الرئيسة  الفكرة  يف    "حتديد 

ال  )   ؛ ثالثةاملرتبة  )ت(  قيمة  بلغت    ، (1.42حيث 

إىل    ،(0.03بلغ )  "إيتا "وبحجم مربع   ويعزى ذلك 

  . اختالف الطلبة يف االتفاق عىل فكرة واحدة للنص 

ترتيب اجلمل واألفكار كام وردت  "يف حي أن مهارة 

النص تفوق    "يف  يف  األخرية  املرتبة  يف  جاءت 

فيها  التجريبية  )ت(    ؛ املجموعة  قيمة  بلغت  حيث 

(، ويمكن  0.02بلغ )  "إيتا "وبحجم مربع    ،( 1.02)

التي   واجلمل  األفكار  نوع  ذلك الختالف  يعزى  أن 

تفوق   ويالحظ  كأولويات،  الطالب  حددها 

هذا   يف  البعدي  االختبار  يف  التجريبية  املجموعة 

 املستوى. 

اإل  أن  ذلك  تفسري  املقرتحة  سرتاتيجي ويمكن  ة 

التداولية   النظرية  عىل  اإلجرائية  يف  القائمة  خطواهتا 

تفتح   التي  النظرية  عىل  مرتكزة  مفاهيم  من  مشتقة 

ثنائي   أو  فرديَا  للطالب  أن    ا املجال  جمموعة  أو ضمن 

مرتب   للمعلوماتومنظام  ا  يعمل  ومشارك  ومفرس    ،    ، ا ا 

تؤكد اخلطوة   الرتكيز  سرتاتيجي الثالثة يف اإل كام  ة عىل 

واأللفاظ   الكلامت  حتديد  وفهم    ، والرتاكيبعىل 

الكلامت،   يف  والدقة  والفرعية،  الرئيسية  القضايا 

عنها،    ُيسألواإلشارة إىل بعض املهارات التي سوف  

يف أن  (  2020وهذه النتيجة تتفق مع دراسة سيف )

تُ  النظرية  يريد    ىعنهذه  التي  األغراض  باكتشاف 

فيها،   الضمنية  املعاين  عىل  الوقوف  ويمكن  املرسل 

كذ مهارات  التفسري  أن  واحلريف  لك  املبارش  الفهم 

ويالحظ متيز الطالب فيها  جاءت يف املستوى األول، 

( السبيعي  دراسة  يف  أن  2013كام  يؤكد  ما  وهذا   ،)

فهمه   للطالب  يمكن  احلريف  واستيعابه املستوى 

ببسهولة   له  خطط  مناسبة إسرتاتيجيإذا  ووفق   ، ة 

حة، وتتفق  ة املقرتسرتاتيجيكام يف اإل  ،خطوات منظمة 

( العتيبي  دراسة  كذلك  ودراسة    ، ( 2017معه 

 ( حول هذا املستوى من الفهم.  2019بريكيت )
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الفهم  "وداللتها الحصائية بني متوسطات درجات املجموعتني يف التطبيق البعدي الختبار مهارات مستوى    "ت"قيمة    :(9)جدول  

 . "التفسريي

 مستوى الداللة "ت"قيمة  درجة احلرية االنحراف املعياري  املتوسط العينة  املجموعة  املهارة 

الفهم   مهارات 

 التفسريي 

 0.51 3.54 24 التجريبية 
46 4.25 0.000 

 1.24 2.38 24 الضابطة 

  

وجود فروق ذات داللة    ( 9)تضح من اجلدول  ي

( بي متوسط درجات  0.05)  إحصائية عند مستوى

التجريبية املجموعة  املجموعة    ، طالب  وطالب 

مستوى   مهارات  يف  البعدي  االختبار  يف  الضابطة 

التفسريي" كام    "الفهم  التجريبية،  املجموعة  لصالح 

بمربع  ُح  التأثري  حجم  اجلدول    "إيتا "سب  يف  كام 

(10 .) 

 "الفهم التفسريي "بني جمموعتي الدراسة التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ملستوى  "إيتا"حجم التأثري بمربع : (10)جدول 

 مقدار التأثري  Cohen's     d Effect Size  η2 املستوى 

 كبري  0.28 0.61 مهارات الفهم التفسريي 

  "إيتا "( أن حجم التأثري بمربع  10) يبي اجلدول  

ا كبري  كان  املستوى  هذا  مهارات  حتّسن    ؛ يف  يعني  مما 

مستوى طالب املجموعة التجريبية يف هذه املهارات،  

اجلدول   هذه    ( 11) ويوضح  يف  الفروق  تفاصيل 

 : يأيت ام فياملهارات 

 "الفهم التفسريي"وداللتها الحصائية بني متوسطات املجموعتني يف التطبيق البعدي الختبار مستوى  "ت"قيمة  (11)جدول 

 مربع إيتا  مستوى الداللة "ت"قيمة  االنحراف املعياري  املتوسط املجموعة  املهارة 

 النص حتديد معنى مناسب لكلمة يف 

 

 0.20 0.96 التجريبية 
3.05 0.004 0.17 

 0.49 0.63 الضابطة 

يف   وردت  لكلامت  مرادفة  كلامت  ذكر 

 النص

 0.41 0.79 التجريبية 
1.26 0.21 0.03 

 0.49 0.63 الضابطة 

 استنتاج الغرض من النص 

 

 0.34 0.88 التجريبية 
1.73 0.09 0.06 

 0.48 0.67 الضابطة 

 0.28 0.92 التجريبية  املعاين الضمنية يف النص ذكر 
3.85 0.000 0.24 

 0.51 0.46 الضابطة 
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اجلدول   من  مهارة    (11) اتضح  املعاين  "أن  ذكر 

النص يف  فروق   "الضمنية  نسبة  أعىل  عىل    ؛ حصلت 

( )ت(  قيمة  بلغت  وبحجم 3.85حيث  مربع    (، 

ويعزى ذلك إىل قدرة املتعلمي    ،( 0.24بلغ )  "إيتا "

العميقة املعاين  فهم  املتحدث   عىل  هبا  مل يرصح    . ولو 

مهارة   يف  "وجاءت  لكلمة  مناسب  معنى  حتديد 

ا  "النص املرتبة  )ت(    ؛ لثانيةيف  قيمة  بلغت  حيث 

مربع  3.05) )  "إيتا "(، وحجم  إذ  0.17بلغ  ن  إ(؛  

تداوله   تم  عام  خمتلف  بمعنى  بعمق  يفكر  الطالب 

استنتاج الغرض من  "وجاءت مهارة    . بتوجيه املعلم 

الثالثة   "النص املرتبة  )ت(    ؛يف  قيمة  بلغت  حيث 

ويعزى    ، (0.06بلغ )  "إيتا "وبحجم مربع   ،( 1.73)

حث  بة إىل السرتاتيجياإلبواسطة  املعلم    ذلك إىل حث

للنص  املختلفة  املقاصد  األخرية    .عن  املرتبة  ويف 

ذكر كلامت مرادفة لكلامت وردت يف  "جاءت مهارة  

فيها   "النص التجريبية  املجموعة  تفوق  حيث    ؛يف 

بلغ    "إيتا "وبحجم مربع    ،( 1.26بلغت قيمة )ت( ) 

(، ويمكن أن يعزى ذلك الختالف الطالب  0.03)

مرادفات   إجياد  يف  السابق  اللغوي  الثراء  مستوى  يف 

يف   التجريبية  املجموعة  تفوق  ويالحظ  جديدة، 

مما يدل عىل فاعلية    ؛االختبار البعدي يف هذا املستوى

 ة املقرتحة، وتوظيف خطواهتا. سرتاتيجي اإل

املناسب املعنى  حتديد  بأن  ذلك  تفسري    ، ويمكن 

  ، واستنتاج الغرض من النص ،وذكر الكلامت املرادفة 

ما يندرج حتت مستوى الفهم  وذكر املعاين الضمنية، و 

إبراهيم)التفسريي   إليه  أشار  ما  من (  2004يؤكد 

إنتاج   املرسل عند  التي توجه  واملبادئ  املعايري  إدراك 

تؤكده   ما  وهذا  له،  املرسل  قصد  وتأويل  اخلطاب، 

  ، من تركيز االنتباهالثانية والثالثة    ة سرتاتيجياإل  ا خطوت

الرئيسة    ، وتوظيف اخلربة السابقة وفهم قضية النص 

 ( دراسة  وتأكيد  لتفسريها،  الفرعية  عبد  والقضايا 

  ؛ عىل البعد التفسريي يف تداول النص( 2018القادر  

مما يعني االرتباط بي تداول النص وتفسريه، ويمكن  

االستنتاج   املسكذلك  هذا  الفهم  بأن  من  توى 

يعد ذا مستوى أكثر    -وكام تشري النتائج -االستامعي  

سابقهعمق   من  دراسة    ؛ ا  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  إذ 

( )2006هالل  العليان  ودراسة  اللتي  2014(،   )

االستنتاجي،   بالفهم  املهارات  هذه  بعض  سميتا 

وصنفت الدراستان هذا املستوى بمستوى أعمق من  

 الفهم من سابقه. 
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الفهم "يف التطبيق البعدي ملستوى    (والضابطة   ،التجريبية)وداللتها الحصائية بني متوسطات املجموعتني    "ت"قيمة    :(12)جدول  

 . "الناقد

 املتوسط العينة  املجموعة  املستوى 
االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 احلرية

 "ت"قيمة 

 اجلدولية

 "ت"قيمة 

 املحسوبة 
 مستوى الداللة

مهارات  

 الفهم الناقد 

 0.51 2.54 24 التجريبية 
46 2.021 3.76 0.000 

 1.14 1.58 24 الضابطة 

 

( وجود فروق ذات داللة  12) اتضح من اجلدول  

( مستوى  عند  درجات  0,05إحصائية  متوسط  بي   )

التجريبية املجموعة  املجموعة    ، طالب  وطالب 

مستوى   مهارات  يف  البعدي  االختبار  يف  الضابطة 

الناقد" كام    "الفهم  التجريبية،  املجموعة  لصالح 

بمربع  ُح  التأثري  حجم  اجلدول    "إيتا "سب  يف  كام 

(13 ) . 

 . "الفهم الناقد"التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ملستوى بني جمموعتي الدراسة  "إيتا"حجم التأثري بمربع  :(13)جدول 

 مقدار التأثري  Cohen's  d Effect Size η2 املستوى 

 كبري  0.23 0.54 مهارات الفهم الناقد 

  "إيتا "أن حجم التأثري بمربع    (13) يبي اجلدول  

كان   املستوى  هذا  مهارات  حتّسن  اكبري  يف  يعني  مما  ؛ 

مستوى طالب املجموعة التجريبية يف هذه املهارات،  

اجلدول   هذه  14) ويوضح  يف  الفروق  تفاصيل   )

 : يأيت ام فياملهارات 

الفهم "وداللتها الحصائية بني متوسطات املجموعتني يف التطبيق البعدي الختبار املهارات الفرعية مستوى    "ت"قيمة    (14)جدول  

 . "الناقد

 املتوسط املجموعة  املهارة 
االنحراف 

 املعياري 

 "ت"قيمة 

 املحسوبة 

مستوى  

 الداللة
 مربع إيتا 

 التمييز بي احلقائق واآلراء يف النص 
 0.41 0.79 التجريبية 

1.86 0.069 0.07 
 0.51 0.54 الضابطة 

 ال يتصل به التمييز بي ما يتصل باملوضوع وما 
 0.34 0.88 التجريبية 

2.67 0.010 0.134 
 0.51 0.54 الضابطة 

 إصدار أحكام موضوعية عىل النص 
 0.34 0.88 التجريبية 

3.00 0.004 0.164 
 0.51 0.50 الضابطة 
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اجلدول   من  هذا  14) اتضح  مهارات  أن   )

بالرتتيب   جاءت  األوىل اآليتاملستوى  مهارة    : : 

النص" عىل  موضوعية  أحكام  وحصلت    ، "إصدار 

فروق  نسبة  أعىل  )ت(    ؛عىل  قيمة  بلغت  حيث 

مربع    ،(3.00) )  "إيتا "وبحجم  (،  0.164بلغ 

ال    التمييز بي ما يتصل باملوضوع وما "مهارة    :والثانية

(، وحجم  2.67حيث بلغت قيمة )ت( ) ؛ "يتصل به

التمييز  "مهارة    : (، والثالثة0.134بلغ )  "إيتا "مربع  

النص  يف  واآلراء  احلقائق  قيمة    ؛"بي  بلغت  حيث 

 (. 0.07بلغ ) "إيتا "( وبحجم مربع  1.86)ت( ) 

تفسري   بأنويمكن  املست   ذلك  هذا  وى  مهارات 

تع املستوى  دّ الناقد  عالية  اخلطوات    ،مهارات  وتتبع 

التعمق يف نقد النص بعد فهمه والتمييز   املتقدمة من 

مهاراته القن    . بي  دراسة  يف  ورد  وقد 

يف  2020وآخرين) العقلية  القدرات  دور  يؤكد  ما   )

صحيح   حكم  النصبتكوين  النظرية    ؛ معايشة  ألن 

النصوص   تفسري  تتوقف عىل    ، ووصفها التداولية ال 

النص   نقد  إىل  تتجاوز  عليه وحتليله  بل    . واحلكم 

اإل السادسة يف هذه  تقويم  سرتاتيجيوتؤكد اخلطوة  ة 

التساؤالت حولهبالنص   وطلب الرأي    ، إثارة بعض 

فيه الواردة  احلقائق  منفرد   ، يف  بشكل  ثم    ،وتقويمها 

النص   عىل  للحكم  ومنظم  مجاعي  املسموع  بشكل 

املستوى    . وجودته هذا  مهارات  ارتباط  يتضح  وهنا 

اإل من  السادسة  اخلطوة  يف  وثيق  ة،  سرتاتيجي بشكل 

ودراسة السبيعي    ،(2006وقد جاءت دراسة هالل )

(2013( اجلهني  ودراسة  هذه  2015(،  مع  متفقة   )

يف    ا تؤثر إجياب    املستقلة الفعالةالنتيجة يف أن املتغريات  

االستام الفهم  يف  الطالب  مستوى  الناقد رفع    ، عي 

 والذي يعد ذا مستوى عال من الفهم. 

 ."البداعيالفهم "وداللتها الحصائية بني متوسطات املجموعتني يف التطبيق البعدي الختبار مستوى  "ت"قيمة  :(15)جدول 

 املتوسط العينة  املجموعة  املستوى 
االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 احلرية

 "ت"قيمة 

 اجلدولية

 "ت"قيمة 

 املحسوبة 

مستوى  

 الداللة

الفهم   مهارات 

 . اإلبداعي

 0.69 4.71 24 التجريبية 
46 2.021 10.83 0.000 

 0.72 2.50 24 الضابطة 

وجود فروق ذات داللة    ( 15)اتضح من اجلدول 

( مستوى  عند  درجات  0,05إحصائية  متوسط  بي   )

التجريبية املجموعة  املجموعة    ، طالب  وطالب 

مستوى   مهارات  يف  البعدي  االختبار  يف  الضابطة 

كام    "اإلبداعيالفهم  " التجريبية،  املجموعة  لصالح 
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بمربع  ُح  التأثري  حجم  اجلدول    "إيتا "سب  يف  كام 

(16 )  : 

الفهم "يف التطبيق البعدي ملهارات مستوى  (والضابطة ،التجريبية)بني جمموعتي الدراسة  "إيتا"حجم التأثري بمربع  :(16)جدول 

 ."البداعي

 مقدار التأثري  Cohen's  d Effect Size η2 املستوى 

 كبري  0.72 1.56   اإلبداعيمهارات الفهم 

 

يف    "إيتا "أن حجم التأثري بمربع    (16)   يبي اجلدول 

كبري   كان  املستوى  هذا  حتّسن  امهارات  يعني  مما  ؛ 

مستوى طالب املجموعة التجريبية يف هذه املهارات،  

اجلدول   هذه    ( 17) ويوضح  يف  الفروق  تفاصيل 

 : يأيت ام فياملهارات 

 ."البداعيالفهم " وداللتها الحصائية بني متوسطات املجموعتني يف التطبيق البعدي الختبار مستوى "ت"قيمة ( 17)جدول 

 املتوسط املجموعة  املهارة 
االنحراف 

 املعياري 

 "ت"قيمة 

 املحسوبة 

مستوى  

 الداللة
 مربع إيتا 

 اقرتاح عناوين أخرى للنص 
 0.51 1.50 التجريبية 

4.50 0.000 0.31 
 0.45 0.88 الضابطة 

إعادة ترتيب األحداث أو األفكار بصورة 

 مبتكرة 

 0.51 1.54 التجريبية 
3.68 0.001 0.23 

 0.51 1.00 الضابطة 

 توليد أفكار جديدة حول النص 

 0.48 1.67 التجريبية 

7.39 0.000 0.54 
 0.49 0.63 الضابطة 

( أن مهارات هذا املستوى  17)اتضح من اجلدول   

بالرتتيب   األوىل اآليتجاءت  أفكار  "مهارة    ::  توليد 

النص حول  نسبة    ،"جديدة  أعىل  عىل  وحصلت 

)  ؛فروق )ت(  قيمة  بلغت  وبحجم    ،(7.39حيث 

)  "إيتا "مربع   والثانية0.54بلغ  اقرتاح  "مهارة    :(، 

للنص أخرى  )ت(    ؛"عناوين  قيمة  بلغت  حيث 

  : (، والثالثة0.31بلغ )  "إيتا "(، وحجم مربع  4.50)

بصورة  "مهارة   األفكار  أو  األحداث  ترتيب  إعادة 

وبحجم    ،(3.68حيث بلغت قيمة )ت( )  ؛ "مبتكرة

 (. 0.23بلغ ) "إيتا "مربع 

ذلك   تفسري  أعىل  بويمكن  من  يعد  اإلبداع  أن 

التفكري غالب    ، مستويات  احلرية  فيه  للطالب    ا ويرتك 

مناسب  إل يرونه  ما  واقرتاح  البديلة،  احللول    ، ا جياد 

ويعيدون ترتيب األفكار واألحداث، ويشجعون عىل  
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احلوار   تبادل  طريق  عن  اجلديدة  األفكار  توليد 

يف   السابعة  اخلطوة  طبقته  ما  وهذا  والنقاش، 

ة من أن مرور الطالب باخلطوات السابقة  سرتاتيجي اإل

حلوار   املعلم  تنظيم  خالل  النصمن  حول    ، مفتوح 

اقرتاح عناوين أخرى مناسبة  يطلب من الطالب فيه  

حيث    ،للنص من  جديد  بشكل  النص  إخراج  أو 

جديد أفكار  اقرتاح  أو  واألحداث،  ة  األفكار 

- فالنظرية التداولية    ؛سامعه للنصباستفادها الطالب  

إبراهيم)   دراسة  تشري  عطية  2004كام  ودارسة   ،)

عىل    - (2016) والقدرة  العقل  إعامل  عىل  تعمل 

التوقع واخلروج بمعان جديدة يف مواقف أخرى، فال  

يتوقف املتعلم عىل جمرد سامع النص وحتليله واحلكم  

اشت  ،عليه إىل  ذلك  يتجاوز  جديدةبل  معان    ، قاق 

والتداول بي الطالب بطالقة يف اخلطوة السابقة يرفع  

كام أن النتيجة احلالية تتفق    . مستوى العصف الذهني 

( القادر  عبد  دراسة  مع  تنمية    عىل (  2018كذلك 

( الطالب، ودراسة عطية    عىل (  2016الطالقة لدى 

،  دور النظرية التداولية يف رفع مهارات االستامع الناقد

تبع  ثم  ومن   اإلبداعيأيت  له  القن    .ا  وتتفق مع دراسة 

فاعليتها يف تعميق فهم النص    عىل (  2020وآخرين )

واألفكار  األحداث  ترتيب  إلعادة  أعىل  ملستوى 

 بصورة مبتكرة. 

 . وداللتها الحصائية بني متوسطات املجموعتني يف التطبيق البعدي الختبار الفهم االستامعي ككل "ت"قيمة  :(18)جدول 

 
 املتوسط العينة  املجموعة 

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 احلرية

 "ت"قيمة 

 اجلدولية

 "ت"قيمة 

 املحسوبة 
 مستوى الداللة

الفهم   مهارات 

 االستامعي 

 1.20 14.29 24 التجريبية 
46 2.021 11.66 0.000 

 1.77 9.21 24 الضابطة 

وجود فروق ذات داللة    ( 18)اتضح من اجلدول 

( بي متوسط درجات  0.05إحصائية عند مستوى )

التجريبية املجموعة  املجموعة    ، طالب  وطالب 

الضابطة يف االختبار البعدي ملهارات مستويات الفهم  

كام   التجريبية،  املجموعة  لصالح  ككل  االستامعي 

 ( 19كام يف اجلدول )   "إيتا "سب حجم التأثري بمربع  ُح 

 .بني جمموعتي الدراسة يف التطبيق البعدي ملهارات مستويات الفهم االستامعي ككل "إيتا"حجم التأثري بمربع  :(19)جدول 

 مقدار التأثري  Cohen's    d Effect Size η2 املستوى 

 كبري  0.75 1.68 مهارات مستويات الفهم االستامعي ككل 
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يف    "إيتا "أن حجم التأثري بمربع    (19) يبي اجلدول  

كبري   كان  االستامعي  الفهم  مستويات  مما  ا مهارات  ؛ 

يف   التجريبية  املجموعة  طالب  مستوى  حتّسن  يعني 

 هذه املهارات ككل.  

 : يأيت  ويمكن تفسري ذلك بام

ارتفاع مستوى نمو هذه املهارات بشكل متفاوت  

تبع   األربعة  مستوياهتا  التي    ا يف  يف    ُطبقتللخطوات 

اإل سرتاتيجي اإل هذه  وتتميز  يف  سرتاتيجي ة،  بالتوائم  ة 

الفهم  بمستوى  التدرج  مع  من    ،خطواهتا  ابتداء  

الفهم يف  وأيرس  أقل  كمستوى  احلريف    ، املستوى 

املبارش الفهم  يسمى  إىل    ،ولذلك  التفسريي  ثم 

الناقد الفهم  املعقد يف  الطالقة    ،املستوى  مستوى  إىل 

الفهم   يف  معظم    ،اإلبداعيواحلرية  مع  يتفق  وهذا 

السابقة )  ،الدراسات  رجب  (،  2004كدراسة 

( عفيفي  السبيعي  2009ودراسة  ودراسة   ،)

(2013( ودراسة طلبة  و 2020(،  اجلهني  (،  دراسة 

ودراسة بريكيت    (، 2016(، ودراسة عطية )2015)

هذا    ؛ (2019) يف  االتساق  أغلبها  يف  يلحظ  إذ 

بينها يف تسمية مستو  ،اجلانب اختالف    . ى وآخر مع 

ويالحظ كذلك اختالف يف تفاوت نسبة تفوق مهارة  

عىل أخرى يف املهارات التي تتفق الدراسة احلالية مع  

اختالف   إىل  ذلك  ويعزى  فيها،  السابقة  الدراسات 

فاعلية املتغري املستقل يف تأثريه يف املستوى أو املهارة،  

ة احلالية ذات خطوات متعددة متدرجة  سرتاتيجيفاإل

  ، بيعة النظرية التداولية املتصاعد يف مستواهحتكمها ط

وتدرج مستويات احلوار عىل نحو منظم يديره املعلم،  

نحو   عىل  خطوة  كل  يف  العقيلة  القدرات  وتوظف 

سابقتها تخم عن  العصف    ،لف  توظيف  ذلك  ومن 

واملناقشة  واحلوار  والتعلم    ،والتأمل   ،الذهني، 

الع  ؛ التعاوين األفكار  استدعاء  عىل  ساعد  امة  مما 

إىل  -والفرعية يف سياقات جديدة، وتتفق هذا النتيجة  

التي ربطت بي    ،(2016مع دراسة عطية )  -حد كبري

مهارات االستامع التعلمية ونمو  تتميز    .األنشطة  كام 

ربط  سرتاتيجي اإل طريق  عن  املناسبة  بالتهيئة  ة 

تؤكد  ،اخلربات  ما  وتؤكد    هوهذا  التداولية،  النظرية 

املطبقة فيها لغة خاصة بي املعلم    التداولية واخلطوات 

خطوات    ، الطالب يف  أنفسهم  الطالب  وبي 

ساعد    ؛ ةسرتاتيجي اإل املهارات  عىل مما  هذه    . نمو 

التدريس وفق هذه اإل  ة عىل حتويل  سرتاتيجي ويعتمد 

املعلم   دور  وكان  نفسه،  الطالب  إىل  التعلم  حمورية 

ذج  التوجيه وإثارة النقاش، وهذا التفسري يتفق مع النام

 التي اقرتحتها الدراسات السابقة املشار إليها. 

يمكن يف ضوء النتائج التوصية بام  :  توصيات الدراسة

 : يأيت

اإل - وبرامج  سرتاتيجيتفعيل  املعلمي  أدلة  يف  ة 

 إعداد املعلم للمرحلة املتوسطة.
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يف مقرر لغتي    تضمي مهارات الفهم االستامعي -

 يف الصف األول متوسط. 

النظرية   - تطبيقات  من  لإلفادة  املعلمي  توجيه 

اإل واشتقاق  والنامذج  سرتاتيجيالتداولية  ات 

 التدريسية منها. 

الطالب   - دور  تفعل  أنشطة  تقديم  عىل  التأكيد 

 املستمع كمتعلم نشط وإجيايب. 

 : اآلتيةتقرتح الدراسة البحوث : مقرتحات الدراسة

ة تدريسية مقرتحة قائمة عىل النظرية  ي إسرتاتيج -

التداولية وفاعليتها يف تنمية مهارات الطالقة اللغوية  

 .لدى طالب املرحلة املتوسطة

فاعلية برنامج قائم عىل النظرية التداولية لتنمية   -

 .مهارات التحدث لدى طالب املرحلة االبتدائية

التدرييس   - األداء  لتنمية  مقرتح  تدريبي  برنامج 

اللغة العربية يف ضوء النظرية التداولية وأثره  ملعلمي  

 يف تنمية املهارات اللغوية لدى طالهبم. 

ملهارات    - اخلالدة  لغتي  مقررات  تضمي  درجة 

 الفهم االستامعي. 

  

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع 

 : : المراجع العربيةأوًل 

( يوسف.  تنمية  (.  2004إبراهيم، عيل  يف  تعليمي  برنامج  فاعلية 
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 ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة دمشق، دمشق. 

فاعلية وحدة مقرتحة قائمة  (.  2018، عيل أمحد سعد. )إسامعيل

الفهم إسرتاتيجيعىل   مهارات  تنمية  يف  الذهني  التصور  ة 

اإلعدادي   االستامعي الثاين  الصف  تالميذ  رسالة لدى   .

 ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة األزهر، القاهرة. 

(. فاعلية التدريس التباديل يف تنمية 2019بريكيت، أكرم حممد. )

بعض مهارات الفهم االستامعي لدى تالميذ الصف اخلامس 

الرتبويةاالبتدائي.   للعلوم  طيبة  جامعة  -77،  (1)14،  جملة 

104. 

ة رواية القصة  إسرتاتيجي(. أثر  2015اجلهني، عبداهلل محود حممد. )

الثاين  الصف  طالب  لدى  املسموع  فهم  مهارات  تنمية  يف 

السعودية.   العربية  باململكة  الرتبوية االبتدائي  الدولية  املجلة 

 . 202-187(، 1)4، املتخصصة

( أمحد.  مروة  استخدام  2015حسي،  التحلإسرتاتيجي(.  يل  ة 

اللغوي لتنمية مهارات الفهم االستامعي لدى تالميذ املرحلة 

 . 147-89(، 169، )جملة القراءة واملعرفةاإلعدادية، 

( حممود.  حممد  و(.  2003احليلة،  التدريس  . اتهإسرتاتيجيطرائق 

 العي: دار الكتاب اجلامعي.

ة تدوين  إسرتاتيجي(. أثر  2015اخلامسية، إياد حممد خري إبراهيم. )

الحظات يف حتسي االستيعاب االستامعي لدى طالب كلية امل

(، 57، )جملة احتاد اجلامعات العربيةالرتبية يف جامعة حائل.  

183-220 . 

( عبداملنعم.  ثناء  الدرامي  2004رجب،  املدخل  استخدام  أثر   .)
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 . 58-13(، 30، )رفةجملة القراءة واملع اإلعدادي. 
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