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املقدمة:
امللخص:
هدف البحث احلايل �إىل الك�شف عن م�ستوى متكن معلمي
اللغة العربية من �أ�ساليب تنمية مهارات اال�ستماع الإبداعي لدى
تالميذ ال�صف الثاين املتو�سط؛ ولتحقيق هذا الهدف �أُعدت مواد
البحث و�أدواته ،التى متثلت فى :قائمة مبهارات اال�ستماع الإبداعي
املنا�سبة لتالميذ ال�صف الثاين املتو�سط  ،قائمة ب�أ�ساليب تنمية
مهارات اال�ستماع الإبداعي لدى تالميذ ال�صف الثاين املتو�سط فى
�ضوء مهارات اال�ستماع الإبداعي ،بطاقة مالحظة �أ�ساليب تنمية
مهارات اال�ستماع الإبداعي ،ومت الت�أكد من ثبات تلك الأدوات
و�صدقها ،ثم اختيار عينة البحث من معلمي اللغة العربية مبدينة
�أبها ،وقد مت تطبيق �أداة الدرا�سة على عينة البحث ،ثم التحليل
الإح�صائي ،وتف�سري النتائج ،وتقدمي التو�صيات ،واملقرتحات،
و�أظهرت النتائج :عدم متكن معلمي اللغة العربية من �أ�ساليب تنمية
مهارات اال�ستماع الإبداعي لدى تالميذ ال�صف الثاين املتو�سط ،
وعدم وجود فروق ترجع �إىل �سنوات اخلدمة� ،أو الدورات التدريبية
فى متكن معلمي اللغة العربية من �أ�ساليب تنمية مهارات اال�ستماع
الإبداعي لدى تالميذ ال�صف الثاين املتو�سط.
كلمات مفتاحية :معلمو اللغة العربية ،م�ستوى التمكن،
مهارات اال�ستماع الإبداعي ،طالب املرحلة املتو�سطة

Abstract
The aim of the current research is to show the
ability level of Arabic language teachers to develop
creative listening skills for second-grade middle
school pupils. To achieve this goal, the researcher
prepared the following research materials and tools:
A list of creative listening skills appropriate for
second-grade middle school pupils, a list of skills
development methods for creative listening for secondgrade middle school pupils, flashcards for developing
creative listening skills. All the tools were validated
for consistency and credibility. The sample of the study
consisted of Arabic language teachers in Abha. The
study tools were applied to the sample. The researcher
performed the statistical analysis, interpretation of
the results, and the presentation of recommendations.
The results showed the inability of Arabic language
teachers to develop creative listening skills for secondgraders in middle schools. The results also showed
that there were no differences due to years of service
or acquired training courses in the ability of Arabic
language teachers to develop methods for creative
listening skills for middle school students.
 Keywords: Arabic language teachersempowerment level - creative listening skills - middle
school students.

للغة فنون ومهارات تت�شكل منها؛ حيث يتم تعليمها للطالب
واملتعلمني ،ويهدف تعليم اللغة العربية �إىل تنمية هذه املهارات
لدى املتعلمني يف مراحل تعليمهم املختلفة؛ حتى يتم تعليم اللغة
ويكتمل ب�شكل �صحيح ،ويتخرج جيل قادر متمكن من لغته ومتقن
لها ،وهذه الفنون واملهارات هي :اال�ستماع والتحدث والقراءة
والكتابة.
ويعد اال�ستماع �أحد فنون اللغة املهمة ،و�أحد مهاراتها
الرئي�سة التي نهدف �إىل تنميتها من تعليم اللغة؛ وال ميكن تعلم �أي
لغة دون �إتقان مهاراتها الرئي�سة ،وبخا�صة مهارة اال�ستماع.
واال�ستماع ب�أنه االنتباه �إىل �شيء م�سموع مثل اال�ستماع �إىل
متحدث� ،أما ال�سمع فهو حا�سة الأذن ،فاال�ستماع �رشط �أ�سا�س للنمو
اللغوي ب�صفة عامة؛ حيث �إن الإن�سان يولد �صام ًتا �إال من بكاء ،ثم
كالما
بعد مدة �ضحك ،ثم مناغاة ،فكلمة ب�سيطة ،كما �أن الطفل ي�سمع ً
كثريا قبل �أن ينطق ،ويحاول �أن يتعلم؛ في�صيب مرة ،ويتعرث �أخرى
ً
�إىل �أن يتقن التلفظ (�شحاتة.)75 .2008 ،
ويرى مدكور (� )71 ،2000أن اال�ستماع عامل مهم فى عملية
مهما فى عملية التعليم والتعلم على مر
دورا ً
االت�صال؛ فلقد �أدى ً
الع�صور ،ومع ذلك مل يلقَ حظه من العناية والدرا�سة حتى وقت
دائما �أن كل التالميذ ي�ستطيعون اال�ستماع ،وهم
قريب .لقد اُفرت�ض ً
ي�ستمعون بكفاية �إذا طُ
أخريا،
�
تغريت
الفكرة
هذه
لكن
ذلك،
منهم
لب
ً
فقد �أثبتت الدرا�سات �أن اال�ستماع فن ذو مهارات كثرية ،و�أنه عملية
معقدة حتتاج �إىل تدريب وعناية.
مهما فى العملية التعليمية؛ حيث �إنه
كما يعد فن اال�ستماع ً
ي�شكل جزءاً حيوي ًا فى الربنامج املدر�سى ،فمعظم �أوقات احل�ص�ص
داخل الف�صول تخ�ص�ص للعمل ال�شفهى .واال�ستماع جزء حيوى يف
معظم برامج تعليم اللغة ،وهو �رشط �أ�سا�س و�رضورى لتعلم فنون
اللغة الأخرى ،ولنجاح العملية التعليمية؛ لذلك ف�إننا نحتاج �إىل
لتدريب التالميذ على مهارات اال�ستماع منذ املراحل الأوىل فى
التعليم (�شحاتة. )2008 ،
ويبد�أ الطفل فى املدر�سة باال�ستماع؛ لأنه ال يتهي�أ له �إال �إذا
كان قادراً على �أن ي�ستمع فيفهم ،ويتحدث في�سمع ويفهم ما يدور
فى نف�سه ،وينمو بهذا فى خرباته ولغته وفكره ،كما �أن التلميذ
ي�ستمع من مدر�سيه ومن زمالئه وممن يحيطون به فى املدر�سة،
وي�ستمع من املذياع والتليفزيون؛ وملا ي�ستمع �إليه �أثره فى تعلمه
وثقافته (ظافر وحمادى.)1994 :
كما �أن اال�ستماع هو �أحد �أهم مهارات اللغة عامة ،وهو
الأ�سا�س الذى تقوم عليه مهارات اللغة الأخرى؛ حيث �إنه الأداة
الأوىل التى حملت الرتاث الثقافى من جيل �إىل جيل قبل ظهور عملية
الكتابة؛ فقد كان اال�ستماع والتحدث هما الو�سيلتان الوحيدتان فى
نقل الرتاث واملعارف ون�رشها فى ظل ع�رص كان االت�صال يعتمد
فيه على الكلمة املنطوقة (عبدااهلل.)65 .2007 ،
ويذكر مدكور (� )74 ،2000أنه هناك من يقولَّ � :إن اال�ستماع
ينمو مع الإن�سان بطريقة تلقائية ما دام له �أذنان ،فهو كامل�شي
والكالم ،وهذا القيا�س خط�أ ب�شكل كلي ،فالطفل يف حاجة �إىل من
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فما ،وبحاجة �إىل من يدربه على
يعلمه الكالم على الرغم �أن له ً
أي�ضا – �إىل من يدربه
امل�شي على الرغم �أن له رجلني ،وهو بحاجة – � ً
على مهارات اال�ستماع رغم �أن له �أذنني.
ويذكر جماور (� )89 ،1998أن ال�صوت عامل رئي�س فى
منو اال�ستعمال اللغوى؛ فاملتعلم �إذا ما �سمع ت�سجيلاً �أو ق�صة من
فكرا وطالق ًة و�إن�سيا ًبا ،ف�إذا
متحدث ف�إنه يفيد من ذلك فى حتدثه؛ ً
كان فى املدار�س ت�سجيالت ب�أ�صوات املتحدثني البارعني من �أمثال
الدكتور طه ح�سني ،وفكرى �أباظة ،وبنت ال�شاطىء ،وغريهم من ذوى
الأحاديث املمتعة� ،أفاد التالميذ من ه�ؤالء املتحدثني فى حماكاتهم
بعد �سماعهم �إياهم
ويرى �شحاتة (� )75 ،2008أن عملية االت�صال تت�ضمن
جانبى الإر�سال واال�ستقبال ،ويت�ضمن جانب الإر�سال فى عملية
االت�صال اللفظى احلديث والكتابة� ،أما جانب اال�ستقبال؛ فينظر
�إليه عادة على �أنه من عمل حا�ستى الب�رص وال�سمع ،وبالتاىل فهو
يعتمد على القراءة والكتابة ،وكالهما يتطلب عملاً عقل ًيا ،وهو
الفهم ،ويت�ضمن الفهم �إل�صاق املعنى بر�سالة مرئية �أو م�سموعة ،و�أن
ي�ستمع الفرد �إىل حديث �أو �إىل معلومات �أخرى.
كما يرى عطا (� )80 ،1990أن اال�ستماع اجليد هو تلقي اللغة
ال�سليمة ،لأن اللغة تقليد وحماكاة .من هنا تبدو قيمة املحاكى
وانتباه املحاكى ،يت�ساوى فى ذلك ال�صغري والكبري؛ حيث يقلد كل
منهما ما ي�سمعه ،ف�إن كان عرب ًيا �صاف ًيا حاكاه ،و�إن كان ملحو ًنا
ردده .وفى كلتا احلالتني يكت�سب منطً ا لغو ًيا معي ًنا.
ويرى مدكور (َّ � )72 ،2000أن كفاءة امل�ستمع كما هو احلال
مع كفاءة القارىء هى �أحد العوامل احلا�سمة فى تكوين الأمم
املتح�رضة ،والتميز بينها وبني الأمم املتخلفة.
ويذكر ع�رص (� )116 ،1999أن اال�ستماع �أول فن ذهني
لغوي عرفته وتربت عليه الب�رشية ،وتدور عليه قاعات الدرو�س كلها
فى كل مرحلة تعليمية ،وهو �أ�سا�س كل الفنون .ومن املحال -ولو
نظر ًيا على الأقل� -أن تكون الكفاية فى القراءة والكتابة من دون
الكفاية فى اال�ستماع.
�إن اال�ستماع ي�ؤثر فى احلياة التعليمية �سواء اللغوية �أم غري
اللغوية ،كما �أنه ي�ؤثر يف احلياة ب�صورة عامة؛ حيث �إن املتعلم
ي�ستمع من معلميه ،ومن زمالئه ،وممن يحيطون به فى املدر�سة،
وي�ستمع من املذياع والتلفزيون؛ وكل ما ي�ستمع �إليه له �أثره فى
تعلمه وثقافته( ظافر واحلمادى.)1994 ،
ويق�صد باال�ستماع فهم الكالم� ،أو االنتباه �إىل �شيء م�سموع،
كاال�ستماع �إىل متحدث ،بخالف ال�سمع الذى هو حا�سة الأذن ،ومنه
ال�سماع وهو عملية ف�سيولوجية يتوقف على حدوثها �سالمة الأذن،
وال يحتاج �إىل �إعمال الذهن �أو االنتباه (�شحاتة.)75 .2008 ،
وي�ؤكد �شحاتة (� )76 ،2008أن ال�شخ�ص ي�ستطيع �أن ي�ستمع
ثالثة �أ�ضعاف ما يقر�أ ،ي�ضاف �إىل ذلك �أن اال�ستماع فى الربنامج
جزءا حيو ًيا؛ فمعظم �أوقات ح�ص�صنا داخل الف�صول
املدر�سى ي�شكل ً
تخ�ص�ص للعمل ال�شفهي ،فنحن فى حاجة �إىل �أن ندرب التالميذ على
ا�ستخدام اللغة بطالقة .ومن ناحية �أخرى فقد �أدى الدور الذى ي�ؤديه
اال�ستماع فى عملية االت�صال �إىل النتيجة القائلة � َّإن تدري�سه �أمر
�رضورى ،ما مل تكن مهارة اال�ستماع قدرة �إن�سانية كامنة.
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كما ك�شفت درا�سة جراهام (� )Graham,S et al, 2008أن
( )15دقيقة من احل�صة املدر�سية التي مدتها ( )45دقيقة تق�ضى
يف الكتابة ،وهذا يعني �أن معظم الوقت الباقي ي�ستخدم يف �رشح
املعلم وحواره مع طالبه ،وهذا يتطلب ح�سن اال�ستماع.
واال�ستماع ي�أتي فى ال�صدارة من فنون اللغة ،فاملتعلم ي�ستمع
�أولاً  ،ثم يتحدث ،ثم ينتقل اىل مرحلة القراءة والكتابة ،وينبغى على
املعلمني �أن ينتبهوا لذلك يف �أثناء تعاملهم مع التالميذ داخل
الف�صل و�أثناء ال�رشح؛ وذلك ب�أن ي�ستمعوا لتالميذهم ،و�أن يعطوهم
الفر�صة؛ ليتعودوا على اال�ستماع من معلميهم؛ ففاقد ال�شيء ال
يعطيه (عبدالقادر.)40 .2013 ،
ويدلل مدكور ( )125 ،2000على �أهمية اال�ستماع يف �أنه
ي�ساعد على تو�سيع ثروة التلميذ اللفظية؛ فمن خالل اال�ستماع يتعلم
التلميذ كثرياً من الكلمات واجلمل والتعبريات التى �سوف يراها
مكتوبة� .إن اال�ستماع يحدث فى كل الأوقات ،فاملدر�سون يو�ضحون
�شفو ًيا معانى الكلمات ،وما يقوله الكتاب املدر�سي ،والتالميذ
ي�ستمعون �إىل الآخرين وهم يقر�أون قراءة جهرية� ،أو يتحدثون عن
مو�ضوع معني فى كتاب القراءة ،ويو�ضحون حمتوياته.
وقد �أ�شار مدكور (� )70 ،2000إىل �أن احلق – عز وجل� -أكد
على �أهمية اال�ستماع؛ حيث وردت �آيات عديدة ت�ؤكد ذلك منها :و�إذا
قرئ القر�آن فا�ستمعوا له و�أن�صتوا لعلكم ترحمون( الأعراف:
 ،)204لي�س كمثله �شىء وهو ال�سميع الب�صري (ال�شورى،)11 :
واهلل �أخرجكم من بطون �أمهاتكم ال تعلمون �شيئًا وجعل لكم
ال�سمع والأب�صار والأفئدة لعلكم ت�شكرون(النحل ،) 87 :وال
تقف ما لي�س لك به علم �إن ال�سمع والب�رص والف�ؤاد كل �أولئك كان
عنه م�سئوال(الإ�رساء� .)36 :إن اهلل كان �سمي ًعا ب�صريًا(الن�ساء:
 ،)58ولو �شاء اهلل لذهب ب�سمعهم و�أب�صارهم(البقرة)20 :
ف�أ�صمهم و�أعمى �أب�صارهم(حممد� ،)23 :صم بكم عمى فهم ال
يرجعون(البقرة.)18 :
وتوجد عالقة وثيقة بني اال�ستماع وفنون اللغة الأخرى ،وهى
عالقة ت�أثري وت�أثر؛ فهناك عالقة بني اال�ستماع والقراءة؛ فاال�ستماع
�رضوري فى فهم القراءة والدقة فى اال�ستماع ت�ساعد على القراءة
اجليدة .كما �أن هناك عالقة بني اال�ستماع والكتابة؛ فاال�ستماع
ي�ساعد على التمييز بني �أ�صوات احلروف ،ومن ثم ي�سهل كتابتها،
وامل�ستمع اجليد تزداد ثروته الفكريه؛ فيعرب عن �أفكاره فى الكتابة،
وهناك عالقة بني اال�ستماع والتحدث ،فاملتعلم يتحدث عما �سمعه،
�أي �إن املتحدث يعك�س اال�ستماع ،والدقة فى التحدث تكت�سب
باال�ستماع اجليد (جماور.)1998 ،
وتزداد �أهمية اال�ستماع فى الع�رص احلايل ،الذى يت�سم ب�أنه
ع�رص التطور التكنولوجي والإنرتنت ،والأجهزة والقنوات الف�ضائية،
فهو بحق ع�رص الكلمة امل�سموعة واملنطوقة؛ مما يتطلب من الفرد �أن
فاهما ملا ي�ستمع �إليه ،متفاعلاً مع
يكون م�ستمع ًا ن�شطً ا� ،إيجاب ًيا،
ً
أداء جي ًدا فى حياته ،و�أن
املادة امل�سموعة؛ حتى ي�ستطيع �أن ي�ؤدي � ً
يتعلم ،وينجز ما يطلب منه (عبدالقادر.)2013 ،
فاال�ستماع بفاعلية �أمر �رضورى لعملية التوا�صل؛ حيث �إننا
نتعلم فى املدر�سة القراءة والكتابة ،وحينئذ ف�إننا نكت�سب مهارة
اال�ستماع ب�شكل غري مبا�رش ،وبذلك ف�إن املهارتني اللتني نق�ضي
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فيها وق ًتا طويلاً فى املدر�سة وخارج املدر�سة ،وهي اال�ستماع،
والتحدث ،ال يتم الرتكيز عليهما ب�شكل ر�سمى� ،أومبا�رش مثل باقى
املهارات :كالقراءة والكتابة (عبدالقادر.)2012 ،
أنواعا منها  (♦�Rock
وميكن القول�  :إن لال�ستماع م�ستويات و� ً
ey,1993؛ مدكور:)2007 ،
 اال�ستماع احلريف :ويتم الرتكيز فيه على معرفة داللة
املفردات ،وتعرف الأفكار الرئي�سة ،وا�ستخال�ص الفكرة العامة
للن�ص اال�ستماعي ،وكذلك الأفكار الفرعية واجلمل املفتاحية.
 اال�ستماع اال�ستنتاجي :ويتم الرتكيز فيه على ا�ستنتاج
غر�ض املتحدث ،وتلخي�ص املو�ضوع ،وتعرف الأ�ساليب البالغية
وال�صور املجازي.
 اال�ستماع الناقد :ويتم الرتكيز فيه على التمييز بني
احلقيقة واخليال ،وحتديد �أ�سباب الظاهرة ،واحلكم على امل�سموع،
و�إبداء الر�أي ،وكذلك متييز �أمناط الدعاية والتحيز.
 اال�ستماع الإبداعي :ويتم الرتكيز فيه على تقدمي مقرتحات
�إبداعية ،واقرتاح �أكرب قدر ممكن من الكلمات املعربة عن املعنى،
وتقدمي حلول مبتكرة للم�شكالت الواردة يف الن�ص ،والتنب�ؤ بنهاية
معينة للن�ص ،و�إ�ضافة �أفكار جديدة للمو�ضوع ،و�إعادة بناء الن�ص
وتغيري �شكله الأدبي.
ويعد اال�ستماع الإبداعي �أحد �أنواع اال�ستماع التي ن�سعى �إىل
تنميتها لدى املتعلمني يف خمتلف املراحل التعليمية ،فتنمية مهارة
اال�ستماع لدى الطالب تعد من الأمور املهمة ،ويزداد الأمر �أهمية يف
مهارة اال�ستماع الإبداعي ،تلك املهارة التي تتطلب من املتعلم �أن
ي�أتي باجلديد فيما ي�ستمع �إليه ،و�أن يعرب عنه يف �شكل غري تقليدي،
و�أن يتنب�أ بالفكر التي يت�ضمنها الن�ص ،و�أن ي�ضع خامتة �أو نهاية
لق�صة لي�س لها نهاية.
مهما ت�سعى �إليه الرتبية
وتعد القدرة على الإبداع هدف ًا ً
احلديثة؛ فلم يعد الهدف من العملية التعليمية هو تنمية القدرة على
قادرا على
احلفظ واال�ستظهار واال�سرتجاع ،بل البد �أن يكون املتعلم ً
توليد الأفكار والتنب�ؤ بها و�إنتاجها ،والتعبري عما يجول يف خاطره
ب�أ�سلوب جديد وعبارات جديدة.
وميكن القول� :إن اال�ستماع الإبداعي �أعلى م�ستويات اال�ستماع
التي ي�صل �إليها املتعلم؛ حيث يتميز هذا النوع من اال�ستماع
بالإبداعية والإتيان ب�شيء جديد من خالل اال�ستماع �إىل الن�ص.
فاال�ستماع الإبداعي �أحد م�ستويات اال�ستماع و�أنواعه ،بل يعد
�أعلى م�ستوى من م�ستوياته ،ويعني قدرة املتعلم على ترجمة الن�ص
امل�سموع �إىل �ألفاظ ،و كلمات ،وجمل ،وفقرات لها عالقة بالن�ص،
والتفاعل مع املادة امل�سموعة ،والقدرة على الإ�ضافة للن�ص،
والرتكيب والتوليف وتكوين املعنى ،وبذل املجهود لي�س فقط لفهم
ما يقال ،ولكن لفهم ما وراء ذلك من �أحا�سي�س املتحدث وم�شاعره،
والقدرة على التعرف ذهن ًيا �إىل النقاط املهمة يف كالم املتحدث،
والتفكري يف �أ�سئلة متنوعة للإجابات� ،أو �إجابات متنوعة للأ�سئلة،
�أو التنب�ؤ بنتائج متعددة.
وامل�ستمع املبدع هو ذلك امل�ستمع الذى لديه القدرة على
التوا�صل ،واالهتمام بالر�سالة ،وفهم مو�ضوع اال�ستماع اللفظى

وغري اللفظى ،والتفاعل �أثناء عملية اال�ستماع ،وتدوين املالحظات،
والرتكيز يف �أثناء اال�ستماع ،واملتابعة ،والإيجابية ،والنقد و�إبداء
الر�أي ،وامل�شاركة فى �إجابة الأ�سئلة التى تطرح عليه بعد عملية
اال�ستماع.
والعملية التعليمية تتطلب اال�ستماع الإبداعي؛ حيث �إن املتعلم
ا�ستماعا عاد ًيا،
قد ي�ستمع �إىل املعلم ،ولكن هذا اال�ستماع قد يكون
ً
�أى �أنه دون �إ�ضافة �أو �إبداع� ،أما املتعلم الذي يتمكن من مهارة
اال�ستماع الإبداعي ف�إنه قادر على الإبداع ،والتنب�ؤ ،والإ�ضافة �إىل
الن�ص امل�سموع.
ونظرة �إىل مدى االهتمام باال�ستماع الإبداعي فى الواقع،
وتنمية مهاراته ،جند �أنه اهتمام �ضئيل ،فمعظم اهتمام معلمي اللغة
العربية من�صب على فنون وفروع �أخرى عدا اال�ستماع ،كالقراءة،
والكتابة ،والنحو ،والبالغة ،والأدب ،وغريها� ،أما اال�ستماع فحظه
من احل�ص�ص قليل� ،إن مل يكن غري موجود ،فال يوجد منهج خم�ص�ص
لتعليم اال�ستماع وتنمية مهاراته؛ مما ي�ؤدى �إىل �ضعف فى مهارات
اال�ستماع ،وان�رصاف التالميذ عن اال�ستماع وخا�صة الإبداعي داخل
احل�صة ،و�إبقائهم على اال�ستماع من امل�ستوى الب�سيط .
وقد �أكدت درا�سات عديدة على �أهمية اال�ستماع و�رضورة
تنميته فى خمتلف املراحل التعليمية ،ملا له من �أثر فى التح�صيل
الدرا�سي ،وفى جميع جوانب العملية التعليمية ،من هذه الدرا�سات
ما ي�أتي:
درا�سة جراهام وماكرو ( )Graham & Macaro ,2008التى
هدفت معرفة �أثر �إ�سرتاتيجية تعليم مهارة اال�ستماع املتعلمني ذوي
امل�ستوى دون املتو�سط من الفرن�سيني ،وكان من نتائجها فاعلية
الربنامج فى حت�سني �أداء امل�ستمعني  ،وزيادة ثقتهم ب�أدائهم حول
اال�ستماع ،ودرا�سة �آرثر ( )Arthur.s, 2006التى هدفت معرفة �أثر
برنامج تلفزيوين تربوي �صمم لأطفال بعمر (� )8 - 4سنوات وهو
عبارة عن ق�صتني ملارك براون ،وكان من نتائجها منو اللغة لدى
املجموعة التجريبية ،وقدرتهم على تطوير لغتهم يف امل�ستقبل،
وحت�سن وا�ضح يف فهم امل�سموع ،ودرا�سة حممد (� )2005إىل معرفة
�أثر ا�ستخدام الطرائف اللغوية يف تنمية مهارات اال�ستماع لدى
تالميذ ال�صف الرابع االبتدائي ،وكان من نتائجها فاعلية الطرائف
اللغوية يف تنمية مهارات اال�ستماع لدى تالميذ ال�صف الرابع
االبتدائي ،ودرا�سة يو�سف ( )2004التى هدفت التعرف �إىل فاعلية
برنامج يف تنمية بع�ض مهارات اال�ستماع لدى تالميذ ال�صف الثاين
الإعدادي ،وكان من نتائجها فاعلية الربنامج فى تنمية مهارات
اال�ستماع والكفاءة اللغوية ،ودرا�سة الن�رص ( )2003التى هدفت
معرفة �أثر الأن�شطة اللغوية القائمة يف ا�ستخدام الأغنية والإمالء
واحلوار لتنمية مهارات اال�ستماع يف اللغة االجنليزية املنا�سبة
لتالميذ ال�صف اخلام�س االبتدائي ،وكان من نتائجها تنمية مهارات
اال�ستماع لديهم ،وارتفاع الدافعية للم�شاركة واال�ستماع لدى
التالميذ ،درا�سة غايل ( )2002التى هدفت �إعداد برنامج مقرتح
لتنمية مهارات اال�ستماع فى اللغة الإجنليزية لتالميذ ال�صف الرابع
االبتدائي ،وكان من نتائجها تنمية مهارات اال�ستماع لدى التالميذ
عينة البحث.
وهناك بع�ض العادات التى البد �أن تتوافر يف امل�ستمع اجليد
�أهمها (جماور:)94 .1998 ،
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معرفة الغر�ض من اال�ستماع ،والربط بني �أفكار املتحدث،
و�إدراك العالقات بينها ،وربط كالم املتحدث بخرباته ال�سابقة،
ومالحظة الأمثلة ،وال�رشح ،والعر�ض ،والق�صة ،والربط بينها
للو�صول لهدف املتحدث ،وفهم ما يقوله املتحدث قبل �أن يحكم
عليه ،ووزن حديث املتحدث مبعيار اال�ستيعاب وال�شمول ،و�أن يكون
له وجهة نظر يف ما املادة امل�سموعة ،و �أن يربط بني وجهة نظر
املتحدث وخرباته.
وهناك بع�ض الأ�س�س التى ت�ستند �إليها تنمية اال�ستماع
الإبداعي منها (�شحاتة:)2008 ،
االنتباه وهو عن�رص �أ�سا�س ومهم ل�سماع الن�ص امل�سموع
وفهمه وتف�سريه ،والتلميذ يحتاج �إىل االنتباه والرتكيز فيما ي�سمع؛
حتى يكون اال�ستماع ن�شطاً ،وجتنب عوامل الت�شتيت :فينبغى على
امل�ستمع �أن يبتعد عن م�شتتات اال�ستماع ،كالرتكيز على املتحدث
�أكرث من الن�ص امل�سموع ،الت�أثر ب�إنفعاالته ،والفهم واال�ستيعاب:
و�أن يبذل ق�صارى جهده حتى يفهم ما ي�ستمع �إليه ،ويدرك الفكرة
الرئي�سة ،و�أجزاءها؛ حتى يكون م�ستمع ًا �إبداع ًيا ،والتف�سري :وهو �أي�ض ًا
مهم لال�ستماع ،فالبد للم�ستمع �أن يف�رس ما ي�ستمع �إليه فى �ضوء
خرباته ال�سابقة ،وما يعر�ضه عليه الن�ص امل�سموع من معاين جديدة،
 النقد :فعلى امل�ستمع �أن يكون له ر�أي ووجهة نظر فيما ي�ستمع�إليه ،و�أال يقبل كل �شىء كما هو ،بل عليه �أن يحلل الآراء واحلقائق،
ويكت�شف املتناق�ضات ،حتى يكون م�ستمع ًا �إبداع ًيا .واليقظة :وهى
�أن يبتعد امل�ستمع عن النوم ،فال ي�صح �أن ي�ستمع التلميذ �إىل الن�ص
وهو نائم ،كما ال ي�صح �أن يحدث التعلم �أثناء النوم.
كما توجد خ�صائ�ص لال�ستماع الإبداعي �أهمها :فهم الن�ص؛
فاال�ستماع الإبداعي يتطلب من امل�ستمع �أن يفهم ما ي�سمع� ،سواء
للمعلومات اللفظية� ،أو غري اللفظية ،واالهتمام بالن�ص؛ حيث يتميز
امل�ستمع املبدع باهتمامه بالر�سالة وبالن�ص امل�سموع؛ حتى يفهمه
جيداً ،وحتمل امل�سئولية :فامل�ستمع املبدع عليه م�سئولية �أثناء
عملية اال�ستماع ،وهى و�صول الر�سالة �إليه ،و�إدراكها ،فهو ي�سعى
جاهداً للتمكن منها ،والتفاعل؛ حيث يتفاعل امل�ستمع مع املتحدث
واملادة امل�سموعة ويندمج معها؛ اال�ستماع �إىل الن�ص كامالً؛
فامل�ستمع املبدع ي�ستمع �إىل الن�ص� ،أو الق�صة� ،أو املادة امل�سموعة
كاملة؛ حتى يفهم كل حمتواها و�أحداثها ،ويدون املالحظات حولها؛
حيث يقوم امل�ستمع املبدع بتدوين بع�ض املالحظات يف �أثناء
عملية اال�ستماع ،التي ت�ساعده على الفهم ،واال�ستيعاب ،والإبداع؛
والنقد؛ حيث يبدي امل�ستمع املبدع ر�أيه فيما ي�سمع ،ويفكر فيه
وينقده نقداً �إيجابياً ،مبين ًا وجهة نظره ،راف�ض ًا ملا ال يتفق مع ر�أيه،
والنظر �إىل املتحدث؛ حيث �إن من �صفات امل�ستمع املبدع توجيه
نظره �إىل املتحدث لالهتمام به ،االلتفات �إىل املعلومات اخلفية فى
الن�ص ،ولي�س الظاهرة فقط ،والرتكيز على املادة امل�سموعة ،ولي�س
على املتحدث و�أفعاله و�شخ�صيته ،وتقبل الر�أى الآخر ،و�إبداء وجهة
النظر ،واملرونة فى احلكم على املادة امل�سموعة ،والرتكيز على
النقاط املهمة فى الن�ص ،وطرح الأ�سئلة حول الن�ص امل�سموع �أو
الق�صة ،والإيجابية والتوا�صل؛ وهى �أن يبدي امل�ستمع �أنه يفهم ما
ي�سمع ،ويظهر ذلك فى حركاته و�إ�شاراته ،وتعبرياته ،وتعليقاته،
والعالقة الطيبة؛ فامل�ستمع املبدع له عالقة حميمة وطيبة مع
مبا�رشا� ،أما �إذا كان من خالل جهاز؛
�شخ�صا
املتحدث �إذا كان
ً
ً
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فامل�ستمع يتقبل املتحدث ويكن له كل تقدير واحرتام.
وهناك بع�ض النقاط املهمة لال�ستماع بفاعلية �أهمها:
�إعداد البيئة واملناخ املنا�سبني من خالل تقليل �أ�سباب الت�شوي�ش،
و�أي عوائق ملمو�سة� ،أو �أي �سبب لقطع احلديث ،التجاوب مع حديث
املر�سل من خالل تركيزه على الفكرة الرئي�سة يف احلديث (الر�سالة)،
وا�ستخال�ص م�ضمونها ،وما يود �أن ير�سله املر�سل ،وحتكم امل�ستقبل
يف م�شاعره؛ بحيث ال تنتابه �أية م�شاعر جتاه املر�سل؛ تعمل على عدم
تقبله لر�سالته ،و�أن يكون مو�ضوعياً ،و�أن ي�ستطيع امل�ستقبل تقييم
ما ي�سمعه ،وما يريد �أن ير�سله �إليه املر�سل (عبدالقادر.)2013 ،
ولال�ستماع الإبداعي مهارات ميكن تو�ضيحها فيما ي�أتي
(مدكور:)2007 ،
 اقرتاح عدد من الأفكار املتنوعة للن�ص الذي مت اال�ستماع
�إليه.
 اقرتاح حلول جديدة مل�شكالت وردت فى الن�ص اال�ستماعي.
 التنب�ؤ ب�أحداث للق�صة امل�ستمع �إليها.
 توقع نهاية لق�صة ما مل ترد يف الن�ص اال�ستماعي.
 حتويل الن�ص ل�شكل �آخر كامل�رسحية والتمثيليه وغريها.
 اقرتاح عناوين بديلة للن�ص اال�ستماعي.
 و�ضع مقرتحات جديدة ومتنوعة لتطوير الن�ص
اال�ستماعي.
 تقدمي �صياغة جديدة للن�ص امل�ستمع �إليه كالر�سم
والتخطيط والكتابة.
 طرح �أ�سئلة والبحث عن �إجابات لها من خالل الن�ص
اال�ستماعي.
 توظيف الن�ص اال�ستماعي فى عالج م�شكلة وردت فى
الن�ص� ،أو م�شكلة حياتية.
 �إعادة �صياغة الن�ص اال�ستماعي بطريقة جديدة.
 ذكر �أكرب عدد من ال�صفات ل�شخ�صيات وردت فى الن�ص
اال�ستماعي.
 تلخي�ص الن�ص ب�أ�سلوب امل�ستمع.
 �إنتاج �أفكار جديدة مرتبطة بالن�ص اال�ستماعي.
 ا�ستخال�ص املعاين ال�ضمنية من الن�ص اال�ستماعي.
 تقدمي �إجابات متعددة لأ�سئلة وردت فى الن�ص اال�ستماعي.
وتعد تنمية مهارات اال�ستماع �إحدى �أهداف تدري�س اللغة
العربية يف التعليم العام؛ لذا ال بد من اهتمام امل�سئولني عن تعليم
اللغة العربية بتعليم تلك املهارات مب�ستوياتها املختلفة ،والعمل
على �إك�سابها للطالب يف خمتلف املراحل التعليمية ،وح�سب
امل�ستويات املختلفة.
ويعد املعلم هو امل�سئول عن تنمية مهارات اللغة وفنونها،
ف�إذا كان متمك ًنا من الأ�ساليب الرتبوية املنا�سبة لتنمية تلك
املهارات لدى طالبه؛ ف�إنه �سوف يتم تنمية تلك املهارات ب�شكل
�صحيح لديهم� ،أما �إذا مل ي�ستخدم الأ�ساليب املنا�سبة لتنمية مهارات
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اللغة؛ ف�إنه ال ميكن تنميتها بال�شكل املنا�سب.
ومعلم اللغة العربية منوط به تنمية مهارات اللغة العربية
وفنونها املختلفة لدى طالبه ،فهو امل�سئول عن تنمية مهارات
اال�ستماع ،ومهارات التحدث ،ومهارات القراءة ومهارات الكتابة يف
�شتى املراحل ،وخمتلف ال�صفوف وفق �أ�ساليب تربوية تنا�سب كل فن
ومهارة ،وتنا�سب كل مرحلة وكل �صف تعليمي.
ولتنمية مهارات اال�ستماع الإبداعي �أ�ساليب ميكن تو�ضيحها
فيما ي�أتي:
 �إثارة الطالب لتقدمي �أكرب عدد ممكن من الأ�سئلة على
الن�ص اال�ستماعي.
 ت�شجيع الطالب على اقرتاح �أكرب عدد من الأفكار على
الن�ص اال�ستماعي.
 توجيه �أ�سئلة للطالب تتطلب �إنتاج �أكرب عدد ممكن من
الإجابات على الن�ص اال�ستماعي.
 تدريب الطالب على �إنتاج �أكرب عدد من احللول مل�شكلة فى
الن�ص اال�ستماعي.
 ت�شجيع الطالب على �إعطاء �أكرب عدد ممكن من املرتادفات،
واملت�ضادات من خالل الن�ص اال�ستماعي .
 ت�شجيع الطالب على �إنتاج فِكر متنوعة على الن�ص
اال�ستماعي.
 توجيه �أ�سئلة للطالب ذات �إجابات متعددة ومتنوعة من
خالل الن�ص اال�ستماعي.
 ت�شجيع الطالب على تقدمي تعليالت ومربرات متنوعة
حول ما ورد فى الن�ص اال�ستماعي.
 تكليف الطالب ب�إعادة ترتيب �أفكار الن�ص اال�ستماعي مرة
�أخرى وب�شكل �آخر.
 ت�شجيع الطالب على اقرتاح عناوين متنوعة وخمتلفة على
الن�ص اال�ستماعي.
 تكليف الطالب بتلخي�ص الن�ص اال�ستماعي ب�أ�سلوبهم.
 حتفيز الطالب على تقدمي تف�سريات حول ما ورد للن�ص
اال�ستماعي.
 دعوة الطالب �إىل توقع نهاية للن�ص اال�ستماعي من خالل
الأحداث.
 ت�شجيع الطالب على التنب�ؤ بالأحداث من خالل مقدمات
من الن�ص اال�ستماعي.
 دعوة الطالب �إىل التعبري عن مواقف وردت فى الن�ص
اال�ستماعي ب�أ�سلوبهم.
وهناك العديد من الدرا�سات التي تناولت درا�سات خا�صة
باملهارات اللغوية ،وكان من هذه الدرا�سات درا�سة عطية (:)2016
التي هدفت التعرف �إىل الأداءات الكتابية ودورها فى تنمية املهارات
اللغوية لدى تالميذ املرحلة الثانوية .وتو�صلت النتائج �إىل وجود �أثر
للأداء الكتابي فى تنمية املهارات اللغوية لدى الطالب عينة البحث.
درا�سة املجدالوى ( :)2015التي هدفت التعرف �إىل �أثر توظيف

الطرائف الأدبية فى تنمية مهارات التوا�صل ال�شفوي فى مبحث
اللغة العربية لدى تالميذ ال�صف الثانى الأ�سا�سى فى غزة .وتو�صلت
النتائج �إىل وجود �أثر لتوظيف الطرائف الأدبية فى تنمية مهارات
التوا�صل ال�شفوي فى مبحث اللغة العربية لدى التالميذ عينة البحث.
درا�سة �أبو �شنب ( :)2013التي هدفت التعرف �إىل م�شكالت
التوا�صل اللغوي التى تواجه معلمي اللغة العربية فى مرحلة التعليم
الأ�سا�سى فى اجلمهورية العربية ال�سورية .وتو�صلت النتائج �إىل
حتديد بع�ض م�شكالت التوا�صل اللغوي لدى املعلمني واملعلمات
عينة البحث ،التى تقف عائ ًقا �أمام تنمية مهارات التوا�صل اللغوي.
درا�سة حجاج ( :)2013التي هدفت التعرف �إىل فاعلية
برنامج �إلكرتوين قائم على املدخل املعريف فى تنمية مهارات
التعبري الكتابى الإبداعى فى اللغة العربية لطالب املرحلة الثانوية.
وتو�صلت النتائج �إىل فاعلية الربنامج الإلكرتونى القائم على
املدخل املعريف فى تنمية مهارات التعبري الكتابى الإبداعى فى
اللغة العربية لدى الطالب عينة البحث.
درا�سة   الأحمدي ( :)1431التي هدفت التعرف �إىل واقع
ا�ستخدام الإعالم املدر�سي فى تنمية مهارات االت�صال اللغوى فى
املرحلة االبتدائية باملدينة .وتو�صلت النتائج �إىل �ضعف الإعالم
املدر�سى فى ا�ستخدام مهارات التوا�صل اللغوي باملرحلة االبتدائية.
درا�سة على ( :)2009التي هدفت التعرف �إىل �أثر برنامج
مقرتح فى تنمية مهارات التحدث لدى تلميذات ال�صف اخلام�س من
التعليم الأ�سا�سي فى �أمانة العا�صمة �صنعاء .وتو�صلت النتائج �إىل
وجود �أثر للربنامج املعد فى تنمية مهارات التحدث لدى التلميذات
عينة البحث.
درا�سة حممد ( :)2008التي هدفت التعرف �إىل فاعلية برنامج
مقرتح لتنمية مهارات اال�ستماع الإبداعي لدى الطالبات املعلمات
ب�شعبة ريا�ض الأطفال .وقد تو�صلت نتائجها �إيل فاعية الربنامج
املقرتح يف تنمية مهارات اال�ستماع الإبداعي لدى الطالبات عينة
البحث.
درا�سة �أحمد ( :)2001التي هدفت التعرف �إىل فاعلية
ا�سرتاتيجية مقرتحة قائمة على املدخل املعريف فى تنمية
مهارات التعبري الكتابى فى اللغة العربية لتالميذ ال�صف اخلام�س
االبتدائى من مرحلة التعليم الأ�سا�سي .وتو�صلت النتائج �إىل فاعلية
اال�سرتاتيجية القائمة على املدخل املعريف فى تنمية مهارات
التعبري الكتابي فى اللغة العربية لدى التالميذ عينة البحث.
ومن الدرا�سات اخلا�صة باال�ستماع درا�سة  القر�شي (:)2018
التي هدفت التعرف �إىل م�ستوى متكن معلمات اللغة العربية من
�أ�ساليب تنمية مهارات اال�ستماع الناقد لدى تلميذات ال�صف الأول
املتو�سط بالعا�صمة املقد�سة .وتو�صلت النتائج �إىل �أن م�ستوى متكن
معلمات اللغة العربية من �أ�ساليب تنمية مهارات اال�ستماع الناقد
لدى تلميذات ال�صف الأول املتو�سط بالعا�صمة املقد�سة منخف�ض.
درا�سة خ�صاونة ( :)2011التي هدفت بناء برنامج قائم على
فاعلية ا�سرتاتيجية التخيل الب�رصي لتنمية مهارات اال�ستماع لدى
طالبات املرحلة املتو�سطة.
درا�سة حوا�س ( :)2010برنامج مقرتح قائم على ا�ستخدام
الكمبيوتر لتنمية مهارات اال�ستماع الناقد وامليل نحو التعليم
6

مستوى متكن معلمى اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات االستماع اإلبداعى لدى طالب املرحلة املتوسطة

الألكرتوين لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.
درا�سة الناقة والعيد ( :)2009مدى امتالك طلبة املرحلة
الأ�سا�سية ملهارات اال�ستماع.
درا�سة الزهراين ( :)2008التي هدفت التعرف �إىل فاعلية
الق�ص�ص امل�سجلة على الأقرا�ص املدجمة يف تنمية مهارات اال�ستماع
الناقد لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي .وتو�صلت النتائج �إىل
وجود فاعلية ال�ستخدام الق�ص�ص امل�سجلة على الأقرا�ص املدجمة
يف تنمية مهارات اال�ستماع الناقد لدى التالميذ عينة البحث.
درا�سة الطويل ( :)2007فاعلية برنامج يف اال�ستماع الناقد
يف تنمية امل�ستويات املختلفة للقراءة لدى تالميذ املرحلة الإعدادية
درا�سة حوا�س ( :)2004التى هدفت تقومي مهارات اال�ستماع
لدى تالميذ ال�صف الرابع االبتدائي ،وتقومي �أداء املعلم لتنمية
هذه املهارات من �أجل ت�شخي�ص الو�ضع احلايل لتدري�س مهارات
اال�ستماع .وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إيل � َّأن م�ستوى تنمية مهارات
اال�ستماع منخف�ض ،و� َّأن التالميذ متكنوا من بع�ض مهارات اال�ستماع
العامة ،ومل يتمكنوا من مهارات اال�ستماع الناقد.
درا�سة يو�سف ( :)2004التى هدفت معرفة فاعلية برنامج
تعليمى فى تنمية مهارات اال�ستماع لدى طالب ال�صف الثاين
الإعدادي .وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إيل فعالية الربنامج التعليمي يف
تنمية مهارات اال�ستماع لدى الطالب عينة البحث.
درا�سة الن�رص ( :)2003التي هدفت التعرف �إىل فعالية بع�ض
الأن�شطة اللغوية يف تنمية مهارات اال�ستماع يف اللغة االجنليزية
لدى تالميذ ال�صف اخلام�س االبتدائي .وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل
فعالية بع�ض الأن�شطة اللغوية يف تنمية مهارات اال�ستماع يف اللغة
االجنليزية لدى التالميذ عينة البحث.
درا�سة حممد ( )2003التى �أعدت برناجم ًا لتنمية مهارات
اال�ستماع لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائى املتخلفني عقل ًيا
القابلني للتعلم .وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إيل فعالية الربنامج يف
تنمية مهارات اال�ستماع لدى التالميذ عينة البحث.
درا�سة بدوي ( :)2002التى هدفت بناء برنامج لتنمية مهارات
اال�ستماع الناقد لدى تالميذ ال�صف الأول الإعدادي ،التى �أ�شارت
�إىل �ضعف التالميذ فى مهارات اال�ستماع ،وفاعلية الربنامج فى
تنميتها ،وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل فعالية الربنامج يف تنمية
مهارات اال�ستماع الناقد لدى التالميذ عينة البحث.
درا�سة غايل ( :)2002التي هدفت التعرف �إىل فعالية برنامج
مقرتح لتنمية مهارات اال�ستماع اخلا�صة باللغة الإجنليزية لتالميذ
ال�صف الرابع يف احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي يف مدار�س اللغة
الفرن�سية .وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل فعالية الربنامج املقرتح يف
تنمية مهارات اال�ستماع اخلا�صة باللغة الإجنليزية لدى التالميذ
عينة البحث.
درا�سة الهواري ( :)2002التى �أعدت برناجما لتنمية بع�ض
مهارات اال�ستماع والقراءة لتالميذ ال�صف اخلام�س االبتدائي ،وقد
�أ�شارت �إىل �ضعف التالميذ فى بع�ض مهارات اال�ستماع والقراءة،
وفاعلية الربنامج فى تنميتها.
درا�سة تايه وال�سليطي ( :)2002التي �أعدت خطة مقرتحة
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لتنمية مهارات اال�ستماع يف اللغة العربية لدى تالميذ املرحلة
االبتدائية بدولة قطر.
درا�سة ال�صوايف ( :)2001التى هدفت تقومي �أداء تالميذ احللقة
الأوىل من التعليم الأ�سا�سي فى مهارات اال�ستماع ،وقد �أكدت على
انخفا�ض م�ستوى التالميذ فى مهارات اال�ستماع.
درا�سة حممود ( :)2001التى هدفت تنمية مهارات اال�ستماع
لدى تالميذ ال�صف اخلام�س االبتدائي .وقد �أ�شارت �إىل وجود
�ضعف فى مهارات اال�ستماع لدى التالميذ ،و�أثبتت فاعلية املداخل
املقرتحة يف تنمية مهارات اال�ستماع.
درا�سة عوي�س ( :)1999التى هدفت حتديد مهارات اال�ستماع
لطالب ال�صف الأول الثانوي يف مناهج اللغة العربية التى تو�صلت
�إىل وجود �ضعف فى مهارات اال�ستماع الناقد لدى الطالب ،وهناك
عالقة بني التح�صيل واكت�ساب مهارات اال�ستماع الناقد.
درا�سة طاحون ،وخليل ( :)1997التي هدفت التعرف �إىل
امليول اال�ستماعية وعالقتها بخ�صائ�ص ال�شخ�صية عرب البيئة
واجلن�س.
ومن الدرا�سات اخلا�صة مبهارات التدري�س الإبداعي درا�سة
الفقيه ( :)2016التي هدفت التعرف �إىل فاعلية برنامج تدريبى
مقرتح فى تنمية مهارات التدري�س الإبداعي وعادات العقل لدى
الطالبات املعلمات بكلية الرتبية .وتو�صلت النتائج �إىل فاعلية
برنامج التدريبى املقرتح فى تنمية مهارات التدري�س الإبداعي
وعادات العقل لدى الطالبات عينة البحث.
درا�سة حممد ( :)2016التي هدفت �إعداد برنامج تدريبى
مقرتح لتنمية مهارات التدري�س الإبداعي لدى معلمي العلوم
باملرحلة الإعدادية و�أثره على تنمية الفهم ومهارات احلل الإبداعى
للم�شكالت لدى طالبهم .وتو�صلت النتائج �إىل فاعلية الربنامج
التدريبى املقرتح يف تنمية مهارات التدري�س الإبداعى لدى املعلمني
أثرا يف تنمية الفهم ومهارات احلل الإبداعى
عينة البحث ،و�أن له � ً
للم�شكالت لدى طالبهم.
درا�سة حممد ( :)2015التي هدفت �إعداد برنامج تدريبي فى
مهارات التدري�س الإبداعي ملعلمي اللغة العربية و�أثره فى تنمية
املهارات النحوية لدى تالميذ ال�صف الثاين الإعدادى .وتو�صلت
النتائج �إىل فاعلية الربنامج التدريبي فى تنمية مهارات التدري�س
أثرا فى تنمية املهارات
الإبداعي للمعلمني عينة البحث ،و�أن له � ً
النحوية لدى تالميذهم.
درا�سة القحفة ( :)2013التي هدفت التعرف �إىل فاعلية برنامج
الرتبية العملية التدريبي فى تنمية مهارات التدري�س الإبداعي لدى
الطلبة املعلمني بكلية الرتبية جامعة �إب .وتو�صلت النتائج �إىل
فاعلية الربنامج التدريبي فى تنمية مهارات التدري�س الإبداعي لدى
الطلبة عينة البحث.
درا�سة الطيب ( :)2012التي هدفت التعرف �إىل فاعلية برنامج
مقرتح فى تنمية مهارات تدري�س التفكري الإبداعي والناقد ملعلمى
اللغة العربية و�أثره يف الكتابة الإبداعية لدى تالميذهم .وتو�صلت
النتائج �إىل فاعلية الربنامج املقرتح يف تنمية مهارات تدري�س
أثرا على
التفكري الإبداعي والناقد ملعلمي اللغة العربية ،و�أن له � ً
الكتابة الإبداعية لدى تالميذهم.
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درا�سة حممود ( :)2012التي هدفت �إعداد برنامج قائم على
معايري التدري�س احلقيقى لتنمية مهارات معلمى اللغة العربية
الإبداعية وعادات العقل املنتج لدى تالميذهم .وتو�صلت النتائج
�إىل فاعلية الربنامج القائم على معايري التدري�س احلقيقي لتنمية
مهارات معلمى اللغة العربية الإبداعية وعادات العقل املنتج لدى
تالميذهم
درا�سة �أبو�ستة ( :)2011التي هدفت التعرف �إىل فاعلية
برنامج تدريبي فى تنمية مهارات التدري�س الإبداعي وخف�ض قلق
التدري�س لدى طالب كلية الرتبية فى �إطار اجلودة .وتو�صلت النتائج
�إىل فاعلية الربنامج التدريبي فى تنمية مهارات التدري�س الإبداعي
وخف�ض قلق التدري�س لدى الطالب عينة البحث.
درا�سة �أبو العال ( :)2009التي هدفت �إعداد برنامج تدريبي
مقرتح لتنمية مهارات التدري�س الإبداعي و�إ�سرتاتيجياته لدى
الطالبات املعلمات �شعبة ريا�ضيات .وتو�صلت النتائج �إىل فاعلية
الربنامج التدريبي املقرتح يف تنمية مهارات التدري�س الإبداعي
لدى الطالبات عينة البحث.
درا�سة مراد ( :)2006التي هدفت �إعداد برنامج مقرتح للتدريب
الذاتي �أثناء اخلدمة وت�أثريه على تنمية بع�ض مهارات التدري�س
الإبداعي لدى معلمى الريا�ضيات باملرحلة الإعدادية واجتاهاتهم
نحو التدري�س الإبداعى .وتو�صلت النتائج �إىل فاعلية الربنامج
أثريا يف تنمية بع�ض
املقرتح للتدريب الذاتى �أثناء اخلدمة ،و�أن له ت� ً
مهارات التدري�س الإبداعي لدى املعلمني عينة البحث.
درا�سة التودري ( .)2002التي هدفت �إك�ساب بع�ض مهارات
التدري�س الإبداعي للريا�ضيات ملعلمى الريا�ضيات باملرحلة
الإعدادية .وتو�صلت النتائج �إىل �إك�ساب بع�ض مهارات التدري�س
الإبداعي للريا�ضيات ملعلمى الريا�ضيات باملرحلة الإعدادية.
درا�سة الرفاعى ( :)2001التي هدفت فاعلية برنامج التدري�س
امل�صغر فى تنمية بع�ض مهارات التدري�س الإبداعي لدى الطالب
املعلمني بكلية الرتبية بطنطا .وتو�صلت النتائج �إىل فاعلية
الربنامج فى تنمية بع�ض مهارات التدري�س الإبداعي لدى الطالب
عينة البحث.
درا�سة ال�سعيد ( :)1998التي هدفت تنمية بع�ض مهارات
التدري�س الإبداعي لدى طالبات ق�سم الريا�ضيات بكلية الرتبية
للبنات بال�سعودية .وتو�صلت النتائج �إىل تنمية بع�ض مهارات
التدري�س الإبداعي لدى الطالبات عينة البحث.
معاطي ن�رص ( :)1998التي هدفت التعرف �إىل فعالية التدري�س
الإبداعي للن�صو�ص الأدبية يف تنمية املهارات اللغوية الإبداعية
لدى طالب ال�صف الأول الثانوي ب�سلطنة عمان .وتو�صلت النتائج
�إىل فعالية التدري�س الإبداعي للن�صو�ص الأدبية يف تنمية املهارات
اللغوية الإبداعية لدى الطالب عينة البحث.
يت�ضح مما �سبق �أن من الدرا�سات ال�سابقة درا�سات اهتمت
بقيا�س مهارات التدري�س الإبداعى عند املتعلمني ،ومنها ما اهتم
بتنمية مهارات التدري�س الإبداعي .وتتفق الدرا�سة احلالية مع
الدرا�سات ال�سابقة فى قيا�س مهارات الإبداع ،لكنها تختلف فى
�أنها تقي�س م�ستوى متكن معلمى اللغة العربية فى �أ�ساليب تنمية
مهارات اال�ستماع الإبداعى ،وقد �أفاد الباحث من هذه الدرا�سات فى

كتابة الإطار النظري للدرا�سة ،و�إعداد مواد البحث و�أدواته ،وكذلك
اال�سرت�شاد بها فى حتديد مهارات اال�ستماع الإبداعي و�أ�ساليب
تنميته ،و�إجراءات �إعداد اختبار لقيا�سها ،وقد �أو�صت تلك الدرا�سات
ب�رضورة االهتمام مبهارات اال�ستماع الإبداعي و�أ�ساليب تنميتها
لدى املعلمني والطالب فى خمتلف املراحل ،وتعد هذه الدرا�سة
ا�ستجابة للدرا�سات ال�سابقة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
على الرغم من �أهمية تنمية مهارات التدري�س الإبداعي،
ومهارات اللغة الإبداعية ،ومنها مهارات اال�ستماع الإبداعي؛ �إال �أن
هناك �ضعفًا قد الحظه الباحث لدى طالب املرحلة املتو�سطة فى
مهارات اال�ستماع الإبداعي ،وعدم متكنهم من تلك املهارت ،وهذا
ال�ضعف قد يكون �أحد �أ�سبابه معلم اللغة العربية املنوط به تنمية
مهارات اال�ستماع الإبداعي لدى طالبه ،فاملعلمون ي�ستخدمون
�أ�ساليب تقليدية يف �أثناء تدري�سهم ملهارات اللغة وفروعها املختلفة،
و�أ�ساليب ال تعمل على تنمية مهارات التفكري العليا ،وكذلك مهارات
الإبداع .وهذا ما دعا الباحث �إىل حماولة الك�شف عن مدى متكن
معلمي اللغة العربية من �أ�ساليب تنمية اال�ستماع الإبداعي لدى
طالب ال�صف الثاين املتو�سط.
حتددت م�شكلة البحث فى الك�شف عن م�ستوى متكن معلمي
اللغة العربية من �أ�ساليب تنمية مهارات اال�ستماع الإبداعي لدى
طالب ال�صف الثاين املتو�سط باململكة العربية ال�سعودية.
وحتاول هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
◄◄ما مهارات اال�ستماع الإبداعي املنا�سبة لطالب ال�صف
الثاين املتو�سط ؟
◄◄ما �أ�ساليب تنمية مهارات اال�ستماع الإبداعي لدى طالب
ال�صف الثاين املتو�سط ؟
◄◄ما م�ستوى متكن معلمى اللغة العربية من �أ�ساليب تنمية
مهارة اال�ستماع الإبداعي لدى طالب ال�صف الثاين املتو�سط ؟
◄◄ما مدى اختالف متكن معلمي اللغة العربية من �أ�ساليب
تنمية مهارة اال�ستماع الإبداعي لدى طالب ال�صف الثاين املتو�سط
ح�سب عدد �سنوات اخلربة والدورات التدريبية؟

فرضيات الدراسة:
حاولت الدرا�سة اختبار �صحة  الفر�ضيتني الآتيني:
 م�ستوى متكن معلمي اللغة العربية من �أ�ساليب تنمية
مهارات اال�ستماع الإبداعي لدى طالب ال�صف الثاين املتو�سط مرتفع.
 يختلف م�ستوى متكن معلمي اللغة العربية من �أ�ساليب
تنمية مهارات اال�ستماع الإبداعى لدى طالب ال�صف الثاين املتو�سط
باختالف �سنوات اخلربة �أوالدورات التدريبية.

أهدف الدراسة:
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل    :
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مستوى متكن معلمى اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات االستماع اإلبداعى لدى طالب املرحلة املتوسطة

أ .د .محمود هالل عبد القادر

1 .1
حتديد مهارات اال�ستماع الإبداعي املنا�سبة لطالب ال�صف التعريفات االصطالحية واإلجرائية
الثاين املتو�سط.
2 .2م�ستوى متكن معلمي اللغة العربية من �أ�ساليب تنمية
مهارات اال�ستماع الإبداعي لدى طالب ال�صف الثاين املتو�سط.
3 .3مدى اختالف متكن معلمي اللغة العربية من �أ�ساليب
تنمية مهارات اال�ستماع الإبداعي لدى طالب ال�صف الثاين املتو�سط
ح�سب عدد �سنوات اخلربة والدورات التدريبية.

 - 1مستوى التمكن:
يعرفه الباحث �إجرائ ًيا ب�أنه :متو�سط الدرجة املحددة م�سب ًقا،
واملرجو �أن يح�صل عليها معلمو اللغة العربية فى بطاقة مالحظة
�أ�ساليب تنمية مهارات الفهم الإبداعى �أثناء تنمية تلك املهارات لدى
تالميذهم.

أهمية الدراسة:
1 .1يفيد الباحثني فى �إجراء بحوث مماثلة تك�شف عن م�ستوى
املعلمني فى �أ�ساليب التدري�س.

 - 2مهارات االستماع اإلبداعي:
يعرفها الباحث �إجرائ ًيا ب�أنها :قدرة طالب ال�صف الثاين
املتو�سط على الإبداع ،بعد اال�ستماع للن�صو�ص؛ وذلك بالإ�ضافة
للن�ص ،كاقرتاح �أكرب عدد من العناوين ،والأفكار ،والنهايات،
واملرتادفات ،واحللول ،والتنب�ؤات؛ بحيث تت�صف بالتنوع واجلدة.

�3 .3إعداد قائمة ب�أ�ساليب تنمية مهارات اال�ستماع الإبداعى
ميكن الإفادة منها فى حتديد م�ستوى معلمى اللغة العربية.

 - 3أساليب تنمية مهارات االستماع اإلبداعى:
يعرفها الباحث �إجرائ ًيا ب�أنها :الإجراءات التى ي�ستخدمها
معلمو اللغة العربية لتنمية مهارات الإبداع فى اال�ستماع ،كاقرتاح
�أكرب عدد من العناوين والفكر ،والنهايات ،واملرتادفات ،واحللول،
والتنب�ؤات؛ بحيث تت�صف بالتنوع واجلدة.

تنطلق �أهمية الدرا�سة من الآتى     :

�2 .2إعداد اختبار مهارات اال�ستماع الإبداعي ميكن الإفادة
منه فى حتديد م�ستوى تالميذ ال�صف الثاين املتو�سط فى مهارات
اال�ستماع الإبداعي.

4 .4الإفادة من نتائج البحث فى �إعداد برامج تدريبية ملعلمي
اللغة العربية فى حال وجود �ضعف.

إجراءات الدراسة وإعداد موادها وأدواتها:

5 .5الإفادة من نتائج البحث فى �إعداد برامج لتنمية مهارات
اال�ستماع الإبداعي فى حال وجود �ضعف.

أوالً  :قائمة مبهارات االستماع اإلبداعى:
 –1الهدف من بناء القائمة:

حدود الدراسة وحمدداتها:

هدفت هذه القائمة �إىل حتديد مهارات اال�ستماع الإبداعي املنا�سبة
لتالميذ ال�صف الثاين املتو�سط.

حتددت الدرا�سة باحلدود واملحددات الآتية:
1 .1مهارات اال�ستماع الإبداعي املنا�سبة لتالميذ ال�صف
الثاين املتو�سط.
�2 .2أ�ساليب تنمية مهارات اال�ستماع الإبداعي لدى معلمى
اللغة العربية.
3 .3عينة من معلمي اللغة العربية لل�صف الثاين املتو�سط
مبدينة �أبها التعليمية باململكة العربية ال�سعودية.
4 .4طبقت هذه الدرا�سة فى الف�صل الدرا�سي الأول للعام
اجلامعي 1441/ 1440هـ.
منهج الدراسة وتصميمها التجرييب:
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي التف�سريي؛ وذلك
ملنا�سبته لطبيعة البحث وحتقيق �أهدافه.
جمتمع ،وعينة الدراسة:
متثل جمتمع الدرا�سة من معلمي اللغة العربية للمرحلة
املتو�سطة مبدينة �أبها باململكة العربية ال�سعودية� ،أماعينة الدرا�سة
معلما من معلمي اللغة العربية ال�صف
فتكونت من ( )15خم�سة ع�رش ً
الثاين املتو�سط مبدينة �أبها باململكة العربية ال�سعودية.
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 – 2م�صادر بناء القائمة:
ا�ستند الباحث فى بناء القائمة �إىل الآتي:
 االطالع على بع�ض الكتب واملراجع و الدرا�سات والبحوث
ذات ال�صلة مبو�ضوع البحث.
 �آراء بع�ض املتخ�ص�صني فى اللغة العربية و�آدابها،
واملناهج وطرائق تدري�سها ،حول مهارات اال�ستماع الإبداعي،
املنا�سبة لتالميذ ال�صف الثاين املتو�سط.
 – 3و�صف القائمة:
تكونت القائمة من ثالث مهارات رئي�سة هى( :الطالقة،
واملرونة ،والأ�صالة) ،ويندرج حتت كل مهارة رئي�سة خم�س مهارات
فرعية؛ لي�صبح عدد املهارات الفرعية )12( ،اثنتي ع�رشة مهارة
فرعية.
 – 4حتكيم القائمة:
بعد �إعداد القائمة فى �صورتها الأولية ،مت عر�ضها على
جمموعة من املتخ�ص�صني فى اللغة العربية و�آدابها واملناهج
وطرائق تدري�س اللغة العربية ،وذلك لإبداء الر�أي فيها من حيث:
انتماء املهارة الفرعية للمهارة الرئي�سة ،منا�سبة املهارة و�أهميتها
لعينة البحث� ،إ�ضافة� ،أو حذف� ،أو تعديل �صياغة .وفى �ضوء
مالحظات ال�سادة املحكمني مت مراجعة القائمة و�إجراء التعديالت

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )36آب 2021م

التى �أ�شاروا �إليها �سواء باحلذف �أو الإ�ضافة ،حتى �أ�صبحت القائمة
فى �صورتها النهائية.
ثانيًا :قائمة بأساليب تنمية االستماع اإلبداعى:
 –1الهدف من بناء القائمة:
هدفت القائمة حتديد �أ�ساليب تنمية اال�ستماع الإبداعي
املنا�سبة لتالميذ ال�صف الثاين املتو�سط؛ لقيا�سها عند معلمي اللغة
العربية.
 – 2م�صادر بناء القائمة:
ا�ستند الباحث فى بناء القائمة �إىل الآتي:
 االطالع على بع�ض الكتب واملراجع و الدرا�سات والبحوث
ذات ال�صلة مبو�ضوع البحث.
 �آراء بع�ض املتخ�ص�صني فى اللغة العربية و�آدابها،
واملناهج وطرائق تدري�سها ،حول �أ�ساليب تنمية اال�ستماع الإبداعي،
املنا�سبة لتالميذ ال�صف الثاين املتو�سط.
 – 3و�صف القائمة:
تكونت القائمة من ثالث مهارات رئي�سة ،و( )12اثني ع�رش
�أ�سلو ًبا فرع ًيا.
 – 4حتكيم القائمة:
بعد �إعداد القائمة فى �صورتها الأولية ،مت عر�ضها على
جمموعة من املتخ�ص�صني فى اللغة العربية و�آدابها واملناهج
وطرائق تدري�سها ،وذلك لإبداء الر�أى فيها من حيث :انتماء املهارة
الفرعية للمهارة الرئي�سة ،منا�سبة املهارة و�أهميتها لعينة البحث،
�إ�ضافة� ،أو حذف� ،أو تعديل �صياغة .وفى �ضوء مالحظات ال�سادة
املحكمني مت مراجعة القائمة ،و�إجراء التعديالت التى �أ�شاروا �إليها
�سواء باحلذف �أو الإ�ضافة ،حتى �أ�صبحت القائمة فى �صورتها
النهائية.
ثالثاً :بطاقة مالحظة أساليب تنمية مهارات االستماع اإلبداعي:
�أعدت بطاقة مالحظة �أ�ساليب تنمية مهارات اال�ستماع
الإبداعي لدى معلمى اللغة العربية ،وذلك لقيا�س مدى متكنهم منها.
وقد اتبعت اخلطوات الآتية:
 الهدف من البطاقة:
هدفت بطاقة مالحظة �أ�ساليب تنمية مهارات اال�ستماع
الإبداعي قيا�س متكن معلمى اللغة العربية عينة البحث من �أ�ساليب
تنمية مهارات اال�ستماع الإبداعى لدى تالميذ ال�صف الثاين املتو�سط.
 حمتوى البطاقة:
مت حتديد حمتوى البطاقة من خالل قائمة مهارات تنمية
مهارات اال�ستماع الإبداعي و�أ�ساليبها ،وقد ت�ضمنت البطاقة
جمموعة من العبارات بلغ عددها ( )12اثنتى ع�رشة عبارة .تندرج
حتت ثالث مهارات رئي�سة.
 طريقة الت�صحيح وتقدير الدرجات:
مت تقدير الدرجات للبطاقة وفق ًا ملا ي�أتي:
 ( )2درجات ملن يتمكن من الأ�سلوب بدرجة مرتفعة.

 ( )1ملن يتمكن من الأ�سلوب بدرجة متو�سطة.
 (�صفر) ملن ال يتمكن من الأ�سلوب.
وبذلك تكون النهاية العظمى للبطاقة (�)24أرب ًعا وع�رشين
درجة.
ضبط البطاقة إحصائياً:
مت تطبيق بطاقة مالحظة على عينة ا�ستطالعية من معلمي
اللغة العربية بلغت (� )6ستة معلمني ،وذلك ل�ضبط البطاقة �إح�صائ ًيا
وح�ساب ما ي�أتي:
�1 .1صــدق البطاقة :مت الت�أكد من �صدق البطاقة بطريقتني
هما:
 .أ�صدق املحتوى �أو امل�ضمون:
منظما؛ لتحديد
فح�صا دقي ًقا
ويعنى فح�ص حمتوى البطاقة
ً
ً
ما �إذا كان ميثل عينة ال�سلوك املراد قيا�سه ،وقد قام الباحث بتحديد
�صدق املحتوى للبطاقة؛ حيث مت عر�ضها على ال�سادة املحكمني،
وذلك لإبداء الر�أى فيها من حيث :انتماء كل مهارة فرعية للمهارة
الرئي�سة� ،سالمة ال�صياغة ،عبارات يرون �إ�ضافتها �أو حذفها �أو
تعديل �صياغتها .وقد قام الباحث ب�إجراء التعديالت التى �أ�شار �إليها
ال�سادة املحكمون؛ حتى �أ�صبحت البطاقة فى �صورتها النهائية.
.ب�صدق املقارنة الطرفية:
مت ح�ساب �صدق املقارنة الطرفية لبطاقة املالحظ ،واجلدول
الآتي يو�ضح ذلك:
جدول ()1
صدق المقارنة الطرفية لبطاقة مالحظة أساليب تنمية االستماع اإلبداعى

املجموعة

املتو�سط

االنحراف
املعياري

املجموعة العليا

8.50

.708

املجموعة الدنيا

4.50

.707

قيمة  « ت «

م�ستوى
الداللة

5.68

.05

يت�ضح �أن «ت» املح�سوبة >”ت” اجلدولية ،فهى دالة عند
م�ستوى  .05؛ ولذلك فالبطاقة تتمتع بدرجة منا�سبة من ال�صدق.
ج� .صدق االت�ساق الداخلى:
وي�ستخدم لتحديد التجان�س الداخلي للبطاقة مبعنى �أن
كل عبارة تهدف �إىل قيا�س نف�س الوظيفة التى تقي�سها العبارات
الأخرى فى البطاقة (�أحمد ،)293 ،1983 :وقد مت التحقق من
�صدق البناء الداخلي للبطاقة من خالل ح�ساب االت�ساق الداخلي
لها .وقد مت ح�ساب معامل االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة
الكلية للبطاقة  .وقد مت ذلك با�ستخدام برنامج الإح�صائى .SPSS
وقد �أظهرت النتائج �أن معامالت االرتباط قد تراوحت ما بني
( ،)0.640( ،)0.80وجميع هذه االرتباطات دالة �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى()0.01؛ وبذلك فالبطاقة تتميز بدرجة منا�سبة من االت�ساق
الداخلى واجلدول التاىل يو�ضح ذلك.
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جدول ()2
معامالت االرتباط بين درجات أبعاد البطاقة والدرجة للكلية

�أبعاد البطاقة

البطاقة ككل

الطالقة

.780

املرونة

.644

الأ�صالة

.806

يت�ضح من نتائج االت�ساق الداخلي �أن عبارات البطاقة دالة
�إح�صائ ًيا جميعها عند م�ستوى ( .) .01
 .2ثبات البطاقة:
قام الباحث بح�ساب ثبات البطاقة عن طريق �إعادة تطبيق البطاقة
على عينة البحث اال�ستطالعية بعد مرور �إ�سبوعني من التطبيق الأول ،وقد
بلغت قيم معامل الثبات للبطاقة ( ،) .905وهى قيمة عالية.

تطبيق أدوات البحث:
مت تطبيق �أداة البحث على عينة البحث الأ�سا�سية فى الف�صل
الدرا�سى الأول للعام اجلامعى 1441/ 1440هـ .وبعد االنتهاء من
تطبيق �أداة البحث مت ت�صحيحها ،ور�صد الدرجات متهي ًدا ملعاجلتها
�إح�صائ ًيا ،ومناق�شتها وتف�سريها.

نتائج البحث وتفسريها والتوصيات واملقرتحات:

أ .د .محمود هالل عبد القادر

 1 .1الإجابة عن ال�س�ؤال الأول:
كان ال�س�ؤال الأول ين�ص على:
ما مهارات اال�ستماع الإبداعي املنا�سبة لطالب ال�صف الثاين
املتو�سط؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت �إعداد قائمة مبهارات اال�ستماع
الإبداعى املنا�سبة لطالب ال�صف الثاين املتو�سط ،ومت عر�ضها على
ال�سادة املحكمني ،ومت الو�صول �إىل قائمة وذلك مو�ضح تف�صيل ًيا فى
�إجراءات البحث.
2 .2الإجابة عن ال�س�ؤال الثانى:
كان ال�س�ؤال الثاين ين�ص على:
ما �أ�ساليب تنمية مهارات اال�ستماع الإبداعي لدى معلمى
اللغة العربية املنا�سبة لتالميذ ال�صف الثاين املتو�سط؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت �إعداد قائمة ب�أ�ساليب تنمية
مهارات اال�ستماع الإبداعي لدى معلمى اللغة العربية ،ومت عر�ضها
على ال�سادة املحكمني ،ومت الو�صول �إىل قائمة وهو مو�ضح تف�صيل ًيا
فى �إجراءات البحث.
3 .3الإجابة عن ال�س�ؤال الثالث واختبار �صحة الفر�ض الأول:
كان ال�س�ؤال ين�ص على:
ما م�ستوى متكن معلمي اللغة العربية من �أ�ساليب تنمية مهارات
اال�ستماع الإبداعي لدى تالميذ ال�صف الثاين املتو�سط؟

ا�ستهدف هذا املحور عر�ض نتائج البحث ،وتف�سريها،
وتو�صيات البحث ومقرتحاته ،وفيما ي�أتي عر�ض لذلك:

وكان الفر�ض ين�ص على :م�ستوى متكن معلمي اللغة العربية من
مهارات اال�ستماع الإبداعي لدى تالميذ ال�صف الثاين املتو�سط مرتفع.

أولاً  :نتائج البحث:
تناول الباحث نتائج البحث من خالل اختبار �صحة الفرو�ض،
وحتليل النتائج وتف�سريها كالآتي:

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال واختبار �صحة الفر�ض ،مت ح�ساب داللة
املتو�سطات والإنحراف املعياري وامل�ستوى؛ وقد مت ح�ساب متو�سط
التقدير كالآتى� :أعلى درجة – �أقل درجة /عدد البدائل=  ، 0.67وبذلك
تكون امل�ستويات كالتاىل:

(جدول)3
المتوسطات لمستوى التمكن من أساليب تنمية مهارات االستماع اإلبداعي

بالن�سبة للأبعاد

بالن�سبة  للمهارة الواحدة

بالن�سبة االختبار ككل

مرتفع من 2 - 1.34

مرتفع من 10 - 6.7

مرتفع من 30 - 20.1

متو�سط من 1.33 - 0.68

متو�سط من 6.65 - 3.4

متو�سط من 19.95 - 10.2

منخف�ض من �صفر.67 -

منخف�ض من �صفر3.35 -

منخف�ض من �صفر. 10 -

جدول()4
المتوسطات واإلنحراف المعيارى لبطاقة مالحظة أساليب تنمية مهارات االستماع اإلبداعى

املهارة
الرئي�سة

الطالقة

املتو�سط

الإنحراف
املعيارى

درجة
التمكن

1

يدرب التالميذ على �إنتاج �أكرب عدد من احللول مل�شكلة فى الن�ص اال�ستماعي

.98

.83

متو�سط

2

يطلب من التالميذ �أكرب عدد ممكن من املرتادفات واملت�ضادات الواردة يف الن�ص اال�ستماعي

.78

.63

متو�سط

3

يثري التالميذ لتقدمي �أكرب عدد ممكن من الأ�سئلة على الن�ص اال�ستماعي

.49

.52

منخف�ض

4

ي�شجع التالميذ على اقرتاح �أكرب عدد من الأفكار على الن�ص اال�ستماعي

.69

.49

متو�سط

م

املهارة

11
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املهارة
الرئي�سة

املرونة

الأ�صالة

املتو�سط

الإنحراف
املعيارى

درجة
التمكن

املتو�سط الكلى للبعد

3.47

1.50

متو�سط

5

ي�س�أل التالميذ �أ�سئلة ذات �إجابات متعددة ومتنوعة من الن�ص اال�ستماعي

.53

.52

منخف�ض

6

ِكرا متنوعة على الن�ص اال�ستماعي
يطلب من التالميذ ف ً

.65

.82

منخف�ض

7

يطلب من التالميذ اقرتاح عناوين متنوعة وخمتلفة على الن�ص اال�ستماعي

.76

.70

متو�سط

8

يكلف التالميذ ب�إعادة ترتيب �أفكار الن�ص اال�ستماعي مرة �أخرى وب�شكل �آخر

.99

.99

متو�سط

املتو�سط الكلى للبعد

3.45

1.22

متو�سط

9

ي�شجع التالميذ على التنب�ؤ ب الأحداث من خالل مقدمات من الن�ص اال�ستماعي

.45

.63

منخف�ض

10

يدعو التالميذ �إىل توقع نهاية للن�ص القا�ستماعي من خالل الأحداث

.33

.79

متو�سط

11

يكلف التالميذ بتلخي�ص الن�ص اال�ستماعي ب�أ�سلوبهم

.88

.74

متو�سط

12

يطلب من التالميذ تقدمي تف�سريات حول ما ورد للن�ص اال�ستماعي

.77

1.72

منخف�ض

املتو�سط الكلى للبعد

3.65

1.21

متو�سط

9.88

2.9

منخف�ض

املهارة

م

املتو�سط العام

ات�ضح من اجلدول ال�سابق درجة متكن معلمي اللغة العربية
من �أ�ساليب تنمية مهارات اال�ستماع الإبداعى الالزمة لتالميذ
ال�صف الثاين املتو�سط تراوحت بني متو�سط ومنخف�ض؛ حيث � َّإن
املتو�سط العام لبطاقة ملالحظة كان ( ،)9.88وهو ينح�رص فى
امل�ستوى املنخف�ض ،وجاءت �أبعاد البطاقة كالآتي :متو�سط الطالقة
( ،)2.77ومتو�سط املرونة( ،)3.45وهو ينح�رص فى امل�ستوى
املتو�سط ،ومتو�سط الأ�صالة( ،)3.65وهو ينح�رص فى امل�ستوى
املتو�سط .وبذلك مت رف�ض الفر�ض الأول من فرو�ض البحث ،ومتت
الإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة البحث ،الذى ين�ص على :ما مدى
متكن معلمي اللغة من �أ�ساليب تنمية مهارات اال�ستماع الإبداعي
لدى تالميذ ال�صف الثاين املتو�سط؟

أولاً  :سنوات اخلدمة:
جدول ()5
نتائج اختبار مان وتنى Man-Whitenyلحساب داللة الفروق بين متوسطى الدرجات فى
سنوات الخبرة لبطاقة مالحظة االستماع اإلبداعي

وكان الفر�ض ين�ص على :ال يوجد فرق دال �إح�صائيا بني
م�ستوى متكن معلمى اللغة العربية من �أ�ساليب تنمية مهارات
اال�ستماع الإبداعى ترجع ل�سنوات اخلربة �أو الدورات التدريبية.
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال واختبار �صحة الفر�ض ،مت �إجراء
اختبار مان وتنى ( )Mann-Whitenyوذلك با�ستخدام برنامج
( )Spss 18باحلا�سب الآيل ،حل�ساب داللة الفروق وكانت النتائج
كالآتي:

�سنوات اخلربة

العدد

متو�سط الرتب

جمموع الرتب

قيمة «”Z

()Sig.P.Value

من � 5إىل � 10سنوات

6

6.04

45.33

.844

.583

�أكرث من � 10سنوات

9

9.03

66.13

ثانيًا  :الدورات التدريبية:
جدول ()6
نتائج اختبار مان وتنى  Man-Whitenyلحساب داللة الفروق بين متوسطى الدرجات فى
الدورات التدريبية لبطاقة مالحظة االستماع اإلبداعي

4 .4الإجابة عن ال�س�ؤال الرابع واختبار �صحة الفر�ض الثانى    :
كان ال�س�ؤال ين�ص على:
ما مدى اختالف متكن معلمي اللغة العربية من �أ�ساليب تنمية
مهارات اال�ستماع الإبداعي ح�سب عدد �سنوات اخلربة والدورات
التدريبية؟

الرتتيب

الدورات

العدد

متو�سط الرتب

جمموع الرتب

ال توجد

5

9.55

45.32

توجد

10

8.22

52.44

قيمة «”Z

()Sig.P.Value

1.05

.156

يت�ضح من اجلدول (� )5أن القيمة االحتمالية =(  ) .583وهى
�أكرب من ( ) .05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
ترجع �إىل �سنوات اخلربة .وبذلك مت رف�ض الفر�ض الثانى من فرو�ض
البحث ،ومتت الإجابة عن ال�س�ؤال الثانى من �أ�سئلة البحث (اجلزء
الأول) ،الذى ين�ص على :ما مدى اختالف متكن معلمى اللغة من
�أ�ساليب تنمية مهارات اال�ستماع الإبداعى لدى تالميذ ال�صف الثاين
املتو�سط باختالف �سنوات اخلربة؟
ويت�ضح من جدول (� )6أن القيمة االحتمالية =( ) .156هى
�أكرب من ( ) .05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
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ترجع �إىل الدورات التدريبية .وبذلك مت رف�ض الفر�ض الثانى من
فرو�ض البحث ،ومتت الإجابة عن ال�س�ؤال الثانى من �أ�سئلة البحث
(اجلزء الثانى) ،الذى ين�ص على :ما مدى اختالف متكن معلمى اللغة
من �أ�ساليب تنمية مهارات اال�ستماع الإبداعى لدى تالميذ ال�صف
الثاين املتو�سط باختالف الدورات التدريبية؟
ثانيًا :تفسري النتائج:
1 .1تف�سري النتائج اخلا�صة بالفر�ض الأول:
�أ�سفرت نتائج الفر�ض الأول من فرو�ض البحث عن عدم متكن
معلمى اللغة العربية من �أ�ساليب تنمية مهارات اال�ستماع الإبداعى
لدى طالب ال�صف الثاين املتو�سط .وميكن �إرجاع هذه النتيجة
�إىل ا�ستخدام معلمى اللغة العربية لأ�ساليب تدري�س واحدة جلميع
مهارات اللغة العربية وفروعها ،وعدم ا�ستخدامهم لأ�ساليب تدري�س
�إبداعية تنمي مهارات اللغة الإبداعية لدى طالبهم ،وا�ستخدامهم
�أ�ساليب تقليدية ،ال تنا�سب تنمية امل�ستوى الإبداعى ،وال ت�شجع على
الإبداع ،وال تثري الإبداع عند الطالب.
2 .2تف�سري النتائج اخلا�صة بالفر�ض الثانى:
�أ�سفرت نتائج الفر�ض الثانى من فرو�ض البحث عن عدم
اختالف م�ستوى متكن معلمى اللغة العربية من مهارات اال�ستماع
الإبداعى باختالف �سنوات اخلربة �أو الدورات التدريبية.
وميكن �إرجاع هذه النتيجة �إىل:
 �سنوات اخلدمة:
مل يفد معلمو اللغة العربية من �سنوات اخلدمة يف تطوير
�أ�ساليب التدري�س املنا�سبة للمهارات اللغوية ،وكذلك عدم ا�ستخدام
�أ�ساليب تدري�س �إبداعي تنا�سب مهارات اللغة الإبداعية ومنها
مهارات اال�ستماع الإبداعي ،وقد يكون غياب الدافع واحلافز �سب ًبا
يف ذلك؛ ف�إذا مل يكن لدى املعلمني دافع حقيقى لتطوير مهاراتهم
و�أ�ساليبهم التدري�سية؛ ف�إنهم لن ي�سعوا �إىل التطوير والتح�سني مهما
مرت ال�سنوات ،و�سوف يظلون م�ستمرين يف ا�ستخدام الأ�ساليب
التدري�سية التقليدية فى التدري�س.
 بالن�سبة للدورات التدريبية:
ميكن القولَّ � :إن الدورات التدريبية التي تعر�ض لها املعلمون
مل ت�ؤثر يف �أدائهم التدري�سي ب�شكل كبري ،وقد يرجع ال�سبب يف ذلك
يف عدم اهتمام املعلمني مبا يتم داخل هذه الدورات ،وكذلك عدم
توظيف ما يتم يف تلك الدورات التدريبية يف ا�ستخدام �أ�ساليب
تدري�س �إبداعي تنا�سب مهارات اللغة الإبداعية ومنها مهارات
اال�ستماع الإبداعي.
ثالثًا :توصيات البحث:
التوصيات:
يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه نتائج البحث ،ميكن تقدمي جمموعة
من التو�صيات� ،أهمها:
 �رضورة االهتمام ب�أ�ساليب تنمية مهارات الإبداع يف
خمتلف املواد الدرا�سية.
 عقد دورات تدريبية تركز على �إ�سرتاتيجيات حديثة يف
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تعليم اللغة العربية وتعلمها.
 �رضورة االهتمام ب�أ�ساليب تنمية مهارات اللغة الإبداعية
يف خمتلف املراحل التعليمية
 عقد دورات تدريبية تركز على ا�سرتاتيجيات حديثة فى
تنمية مهارات الإبداع يف خمتلف املواد.
 االهتمام بالأ�ساليب واال�سرتاتيجيات احلديثة فى
التدري�س فى خمتلف املراحل التعليمية.
 االهتمام بتنمية مهارات الإبداع لدى املتعلمني فى
خمتلف املواد واملراحل التعليمية.
 االهتمام بتكوين الدافع لدى الطالب للإبداع واالبتكار يف
عملية التعليم والتعلم.
 الرتكيز على الأ�ساليب والإ�سرتاتيجيات املنا�سبة لكل
مهارة من مهارات اللغة.
 االهتمام بالتنمية املهنية للمعلمني فى جماالت التدري�س
املختلفة؛ ملواكبة التطور واجلديد فى امليدان.
 الربط بني الأ�سلوب التدري�سى واملهارات امل�ستهدفة؛ حتى
تنا�سب �أ�ساليب التدري�س مع مهارات اللغة.
 الرتكيز على الأ�ساليب والإ�سرتاتيجيات التى تعمل على
تنمية الإبداع فى جماالت التعليم املختلفة.
 عقد دورات تدريبية تركز على ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات
والأ�ساليب احلديثة لتنمية مهارات اللغة املختلفة
 تطوير املعلمني من مهاراتهم و�أ�ساليبهم فى تدري�س اللغة
العربية مبهاراتها املختلفة.
 اهتمام معلمي اللغة العربية بتنويع �أ�ساليب التدري�س مبا
ينا�سب كل مهارات اللغة املختلفة.
 ب -بحوث مقرتحة:
  يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه نتائج البحث وتو�صياته ،ميكن
اقرتاح نقاط البحث الآتية:
 م�ستوى متكن معلمي اللغة العربية من �أ�ساليب تنمية
مهارات اال�ستماع الناقد فى املرحلة االبتدائية.
 درجة امتالك معلمي اللغة العربية من �أ�ساليب تنمية
مهارات التحدث فى املرحلة االبتدائية.
 درجة امتالك معلمي اللغة العربية من �أ�ساليب تنمية
مهارات الكتابة فى املرحلة االبتدائية.
  م�ستوى متكن معلمي اللغة العربية من �أ�ساليب تنمية
مهارات القراءة فى املرحلة االبتدائية.

قائمة املصادر واملراجع
أوالً :املصادر واملراجع العربية
 القر�آن الكرمي
 �أبو العال ،ناني�س( :)2009برنامج تدريبى مقرتح لتنمية مهارات التدري�س
الإبداعى و�إ�سرتاتيجياته لدى الطالبات املعلمات �شعبة ريا�ضيات.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )36آب 2021م

تربويات الريا�ضيات ،اجلمعية امل�رصية لرتبويات الريا�ضيات .كلية
الرتبية .جامعة بنها .مج.)12( .

املدجمة يف تنمية مهارات اال�ستماع الناقد لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س
االبتدائي .درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س .ع.256 - 202 .140 .

 �أبو �سته ،فريال( :)2011فاعلية برنامج تدريبى فى تنمية مهارات
التدري�س الإبداعى وخف�ض قلق التدري�س لدى طالب كلية الرتبية فى �إطار
اجلودة .درا�سات تربوية ونف�سية :جملة كلية الرتبية بالزقازيق ،ع،)70(.
.161 - 113

 ال�سعيد ،ر�ضا( :)1998تنمية بع�ض مهارات التدري�س الإبداعى لدى
طالبات ق�سم الريا�ضيات بكلية الرتبية للبنات بال�سعودية .جملة البحوث
الرتبوية والنف�سية .كلية الرتبية .جامعة املنوفية .ع.)2(.

 �أبو�شنب ،ميي�ساء �أحمد ( :)2013م�شكالت التوا�صل اللغوى التى تواجه
معلمى ومعلمات اللغة العربية فى مرحلة التعليم الأ�سا�سى فى اجلمهورية
العربية ال�سورية ،ر�سالة دكتوراه (غري من�شورة) ،كلية الآداب والرتبية.
الأكادميية العربية بالدمنرك.
 �أحمد� ،أحالم طرخان ( :)2001فاعلية ا�سرتاتيجية مقرتحة قائمة على
املدخل املعرفى فى تنمية مهارات التعبري الكتابى فى اللغة العربية
لتالميذ ال�صف اخلام�س االبتدائى من مرحلة التعليم الأ�سا�سى ،ر�سالة
ماج�ستري(غري من�شورة) ،معهد الدرا�سات الرتبوية .جامعة القاهرة.
 الأحمدى ،عدنان حممد ( :)1431واقع ا�ستخدام الإعالم املدر�سى فى
تنمية مهارات االت�صال اللغوى فى املرحلة االبتدائية باملدينة .ر�سالة
ماج�ستري (غري من�شورة) .كلية الرتبية .جامعة �أم القرى.
 بدوى ،يا�رس حممد ( :)2002فاعلية برنامج مقرتح لتنمية مهارات
اال�ستماع الناقد لدى تالميذ ال�صف الأول الإعدادى .ر�سالة ماج�ستري .كلية
الرتبية .جامعة الأ�سكندرية.
 تايه ،خ�رض عبداهلل وال�سليطي ،حمدة ح�سن( )2002خطة مقرتحة لتنمية
مهارات اال�ستماع يف اللغة العربية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية بدولة
قطر .جملة الرتبية.128 - 25 .)134( .
  التودرى ،عو�ض (� :)2002إك�ساب بع�ض مهارات التدري�س الإبداعى
للريا�ضيات ملعلمى الريا�ضيات باملرحلة الإعدادية .املجلة الرتبوية .كلية
الرتبية ب�سوهاج .جامعة جنوب الوادى .ع.)17( .
 حجاج� ،إ�سماعيل حممد ( :)2013فاعلية برنامج �إلكرتونى قائم على
املدخل املعرفى فى تنمية مهارات التعبري الكتابى الإبداعى فى اللغة
العربية لطالب املرحلة الثانوية .ر�سالة دكتوراه .معهد الدرا�سات والبحوث
الرتبوية .جامعة القاهرة.
 حوا�س ،جنالء يو�سف(  ) 2004تقومي مهارات اال�ستماع لدى تالميذ ال�صف
الرابع االبتدائي .ر�سالة ماج�ستري .كلية الرتبية .جامعة قناة ال�سوي�س.
 حوا�س ،جنالء يو�سف( .)2010برنامج مقرتح قائم على ا�ستخدام
الكمبيوتر لتنمية مهارات اال�ستماع الناقد وامليل نحو التعليم الألكرتوين
لدى تالميذ املرحلة االبتدائية .جملة القراءة واملعرفة ،م�رص .،ع.107 .
مار�س.197 - 94 .
 خ�صاونة ،جنوى �أحمد( .)2011بناء برنامج قائم على فاعلية ا�سرتاتيجية
التخيل الب�رصي لتنمية مهارات اال�ستماع لدى طالبات املرحلة املتو�سطة.
درا�سات عربية يف الرتبية وعلم النف�س ،رابطة الرتبويني العرب ،ع.4 .
.157 - 154
 الرفاعى ،عبدامللك ( :)2001فاعلية برنامج التدري�س امل�صغر فى تنمية
بع�ض مهارات التدري�س الإبداعى لدى الطالب املعلمني بكلية الرتبية
بطنطا .جملة الرتبية العلمية .اجلمعية امل�رصية للرتبية العلمية .مج.)4(.
ع� .)3( .سبتمرب.
 الزهراين ،مر�ضي غرم اهلل( .)2008فاعلية الق�ص�ص امل�سجلة على الأقرا�ص

 �شحاتة ،ح�سن �سيد( .)2008تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق.
القاهرة :الدار امل�رصية اللبنانية.
 ال�صوافى ،ن�رصة حممد ( :)2001تقومي �أداء تالميذ احللقة الأوىل من
التعليم الأ�سا�سى فى مهارات اال�ستماع .ر�سالة ماج�ستري .كلية الرتبية.
جامعة ال�سلطان قابو�س.
 طاحون ،ح�سني ح�سن؛ خليل ،منري جمال( .)1997امليول اال�ستماعية و
عالقتها بخ�صائ�ص ال�شخ�صية هرب البيئة و اجلن�س .جملة كلية الرتبية.
.323 - 289 .)3(.21
 الطويل� ،أحمد حممد( .)2007فاعلية برنامج يف اال�ستماع الناقد يف
تنمية امل�ستويات املختلفة للقراءة لدى تالميذ املرحلة الإعدادية .ر�سالة
ماج�ستري .كلية الرتبية .جامعة �أم القرى.
 الطيب ،بدوى ( :)2012فاعلية برنامج مقرتح فى تنمية مهارات تدري�س
التفكري الإبداعى والناقد ملعلمى اللغة العربية و�أثره على الكتابة الإبداعية
لدى تالميذهم .جملة القراءة واملعرفة ،م�رص ،ع .)127(.يناير- 112 .
.188
 ظافر ،حممد �إ�سماعيل واحلمادي ،يو�سف ( :)1994التدري�س يف اللغة
العربية .الريا�ض :دار املريخ للن�رش.
 عبدالقادر ،حممود هالل( .)2013برنامج مقرتح قائم على الق�ص�ص
الإلكرتونية لتنمية مهارات اال�ستماع الن�شط و�أثره فى الدافعية للتعلم
لدى التالميذ منخف�ضى التح�صيل باملرحلة االبتدائية .درا�سات عربية يف
الرتبية وعلم النف�س ،رابطة الرتبويني العرب ،العدد ( ،)41اجلزء الثانى.
�سبتمرب.
 ع�رص ،ح�سنى عبدالبارى ( :)1999ق�ضايا فى تعليم اللغة العربية
وتدري�سها .الأ�سكندرية :املكتب العربى احلديث.
 عطا� ،إبراهيم حممد ( :)1990طرق تدري�س اللغة العربية والرتبية الدينية.
اجلزء الأول القاهرة :مكتبة النه�ضة امل�رصية.
 عطية ،م�صطفى( .)2016الأداءات الكتابية ودورها فى تنمية املهارات
اللغوية لدى تالميذ املرحلة الثانوية .درا�سة ل�سانية ميدانية .ر�سالة
دكتوراه .كلية الآداب واللغات .جامعة حممد ملني دباغني .اجلزائر.
 على� ،أروى حممد (� :)2009أثر برنامج مقرتح فى تنمية مهارات التحدث
لدى تلميذات ال�صف اخلام�س من التعليم الأ�سا�سى فى �أمانة العا�صمة
�صنعاء .ر�سالة ماج�ستري .كلية الرتبية .جامعة �صنعاء.
 عوي�س ،حممد �أحمد(  :)1999بناء برنامج لتنمية مهارات اال�ستماع الناقد
لدى طالب املرحلة الثانوية العامة ومدى فعاليته يف حتقيق �أهدافه.
ر�سالة دكتوراه .معهد الدرا�سات والبحوث الرتبوية .جامعة القاهرة.
 غايل ،وجدي فرج ( :)2002فعالية برنامج مقرتح لتنمية مهارات
اال�ستماع اخلا�صة باللغة الإجنليزية لتالميذ ال�صف الرابع يف احللقة
الأوىل من التعليم الأ�سا�سي يف مدار�س اللغة الفرن�سية .ر�سالة ماج�ستري.
كلية الرتبية .جامعة الإ�سكندرية.
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مستوى متكن معلمى اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات االستماع اإلبداعى لدى طالب املرحلة املتوسطة

 الفقيه ،م�شاعل ( :)2016فاعلية برنامج تدريبى مقرتح فى تنمية مهارات
التدري�س الإبداعى وعادات العقل لدى الطالبات املعلمات بكلية الرتبية.
الرتبية .جامعة الأزهر .ع .)169(.ج .)1(.يوليو.757 - 710 .
 القحفة� ،أحمد ( :)2013فاعلية برنامج الرتبية العملية التدريبى فى تنمية
مهارات التدري�س الإبداعى لدى الطلبة املعلمني بكلية الرتبية جامعة �إب.
جملة كلية الرتبية ب�أ�سيوط .مج .)29(.ع� .161 - 90 .)2(.أبريل.
 القر�شي ،وفاء عبداهلل ( .)2018م�ستوى متكن معلمات اللغة العربية من
�أ�ساليب تنمية مهارات اال�ستماع الناقد لدى تلميذات ال�صف الأول املتو�سط
بالعا�صمة املقد�سة .جملة القراءة واملعرفة ،م�رص ،ع .197 .مار�س197 .
 .214 جماور ،حممد �صالح الدين ( :)1998تدري�س اللغة العربية يف املرحلة
الثانوية .القاهرة :دار الفكر العربي.
 املجدالوى ،هدى عبدالفتاح(� .)2015أثر توظيف الطرائف الأدبية فى
تنمية مهارات التوا�صل ال�شفوى فى مبحث اللغة العربية لدى تالميذ
ال�صف الثانى الأ�سا�سى فى غزة .ر�سالة ماج�ستري .كلية الرتبية .جامعة
الأزهر .غزة.
 حممد� ،إمين ( :)2015برنامج تدريبى فى مهارات التدري�س الإبداعى
ملعلمى اللغة العربية و�أثره فى تنمية املهارات النحوية لدى تالميذ ال�صف
الثانى الإعدادى .جملة القراءة واملعرفة ،م�رص ،ع .)163(.مايو- 21 .
.118
 حممد ،عزة �صالح (� :)2005أثر ا�ستخدام الطرائف اللغوية يف تنمية
مهارات اال�ستماع لدى تالميذ ال�صف الرابع االبتدائي .ر�سالة ماج�ستري.
كلية الرتبية .جامعة املنيا.
 حممد ،كرمية عبداهلل ( .)2016برنامج تدريبي مقرتح لتنمية مهارات
التدري�س الإبداعي و�أثره على تنمية الفهم ومهارات احلل الإبداعي
للم�شكالت لدى طالبهم .جملة كلية الرتبية .جامعة بنها.)106( .)27( .
اجلزء الثاين.105 - 51 .
 حممد ،هدى م�صطفى (.)2003برنامج مقرتح لتنمية بع�ض مهارات
اال�ستماع لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائى املتخلفني عقل ًيا القابلني
للتعلم .جملة القراءة واملعرفة .العدد الثالث والع�رشون.
 حممد ،هدى م�صطفى(.)2008فاعية برنامج مقرتح لتنمية مهارات
اال�ستماع الناقد والإبداعي و�أثره يف مهارات اتخاذ القرار لدى الطالبات
املعلمات ب�شعبة ريا�ض الأطفال .جملة القراءة واملعرفة .اجلمعية امل�رصية
للقراءة واملعرفة .ع .)8( .يوليو.63 - 38 .
 حممود ،عبدالرازق( :)2012برنامج قائم على معايري التدري�س احلقيقى
لتنمية مهارات معلمى اللغة العربية الإبداعية وعادات العقل املنتج لدى
تالميذهم .جملة كلية الرتبية ب�أ�سيوط .مج .611 - 517 .)1( 28 .يناير.
 حممود ،هدى حممد ( :)2001فاعلية بع�ض املداخل يف تنمية مهارات
اال�ستماع يف اللغة العربية لدى تالميذ احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي.
ر�سالة ماج�ستري .كلية الرتبية .جامعة حلوان.
 مدكور ،علي �أحمد ( .)2000تدري�س فنون اللغة العربية .عمان :دار الفكر
العربي.
 مدكور ،علي �أحمد ( .)2007طرق تدري�س اللغة العربية .عمان :دار امل�سرية
للن�رش والتوزيع.
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أ .د .محمود هالل عبد القادر

  مراد ،حممود ( :)2006برنامج مقرتح للتدريب الذاتى �أثناء اخلدمة وت�أثريه
على تنمية بع�ض مهارات التدري�س الإبداعى لدى معلمى الريا�ضيات
باملرحلة الإعدادية واجتاهاتهم نحو التدري�س الإبداعى .اجلمعية امل�رصية
لرتبويات الريا�ضيات .كلية الرتبية .جامعة بنها .مج.)9(.
 معاطي ن�رص( :)1998فعالية التدري�س الإبداعي للن�صو�ص الأدبية
يف تنمية املهارات اللغوية الإبداعية لدى طالب ال�صف الأول الثانوي
ب�سلطنة عمان .جملة كلية الرتبية بدمياط .جامعة املن�صورة .العدد التا�سع
والع�رشون .اجلزء �ألأول .يوليو.
 الناقة� ،صالح �أحمد ،العيد� ،إبراهيم �سليمان( ،)2009مدى امتالك طلبة
املرحلة الأ�سا�سية ملهارات اال�ستماع .جملة القراءة واملعرفة .ع.)89(.
.110 - 86
 الن�رص� ،أ�سماء حممد ( :)2003فعالية بع�ض الأن�شطة اللغوية يف تنمية
مهارات اال�ستماع يف اللغة االجنليزية لدى تالميذ ال�صف اخلام�س
االبتدائي .ر�سالة ماج�ستري .كلية الرتبية .جامعة حلوان.
 الهواري ،خالد فاروق (� :)2002أثر تنوع ا�سرتاتيجيات تقدمي برامج
الكمبيوتر متعددة الو�سائل يف تنمية بع�ض مهارات اال�ستماع والقراءة
لدى تالميذ ال�صف اخلام�س االبتدائي .ر�سالة دكتوراه .كلية الرتبية.
جامعة الأزهر.
 يو�سف� ،إبراهيم علي ( :)2004فاعلية برنامج تعليمي يف تنمية بع�ض
مهارات اال�ستماع لدى طالب ال�صف الثاين الإعدادي .جملة العلوم الرتبوية
والنف�سية  ،البحرين .املجلد � .)3( .5سبتمرب.
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