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 ملخص الدراسة:

االسددتماع الناقددد فددي اللغددة العربيددة فددي تنميددة مهددارات الت سددير والتحليدد  يسددهم 
واالسدددتدالا والتقدددويم بمدددا ينمدددل الحصددديلة اللغويدددة لددددى التالميدددذ  حيدددث  نددد  يسدددتلزم مددد  
ا ألفكددار المتحدددل و رائدد   لددذا هدددفم الدراسددة  لددل تنميددة مهددارات  المسددتمأ  ي يصددغي جيدددا

االبتدائيددة باسددتخدام اسددتراتيجية المسدداجلة الحلقيددة   االسددتماع الناقددد لدددي تالميددذ المرحلددة
وتحددت  داتا الدراسة في: قائمة بمهارات االستماع الناقد الالزمة لتالميدذ الصدا السداد  
االبتدائي  واختبار مهارات االستماع الناقد لتالميدذ الصدا السداد  االبتددائي  كمدا تحدددت 

االسدتماع الناقدد  وكتداب التلميدذ ودليد  المعلدم  جراءات الدراسة في:  عدداد قائمدة بمهدارات 
فدددي درو  القدددراءة المصدددااة باسدددتخدام اسدددتراتيجية المسددداجلة الحلقيدددة  و عدددداد اختبدددار 
مهدددارات االسدددتماع الناقدددد فدددي اللغدددة العربيدددة  و جريدددم تجربدددة الدراسدددة باسدددتخدام المدددنهج 

 الضدددابوة والتجريبيدددة التجريبدددي والتصدددميم التجريبدددي باسدددتخدام المجمدددوعتي  المتكددداف تي 
بعدى(  وتوصلم نتائج الدراسة  لدل فعاليدة اسدتخدام اسدتراتيجية المسداجلة  -)توبيق قبلي

الحلقية في تنمية مهارات االستماع الناقد المرتبوة بالت سير والتحلي  واالستدالا والتقدويم  
 لعلد ة لتددريبهمبعقد دورات تدريبية لمعلمي اللغدة العربيدة  انداء الخدمدكما  وصم الدراسة 

 استخدام استراتيجية المساجلة الحلقية في التدريس.
مهدددارات االسدددتماع  ،تددددريس القدددراءة ،اسدددتراتيجية المسددداجلة الحلقيدددةالكلمدددات الم تاحيدددة: 

 .تالميذ المرحلة االبتدائية ،الناقد
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Using the Ring Debate Strategy in Teaching Reading to Develop 
some Critical Listening Skills for Primary School Pupils 
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Department of Curriculum and Instruction (Arabic Language), 
Faculty of Education, Qena, South Valley University, Egypt. 
Email: Meminashat86@gmai.com 
Abstract: 

Critical Listening in the arabic language helps to develop 
the skills of interpretation, analysis, reasoning and evaluation in 
order to develop the linguistic outcome of the students, as it 
requires the listener to listen carefully to the ideas of the speaker, 
so the study aimed to develop critical listening skills for primary 
school pupils using the Round Robin strategy,study tools were 
identified in a list of critical listening skills needed for sixth-grade 
primary students, pupil booklet and teachers guide in reading 
leasons that were formulated using the Round Robin strategy and 
testing critical listening skills for sixth-grade primary students, 
the procedures of the study were also determined in preparing a 
list of critical listening skills,the student booklet and the teachers 
guide in writing lessons drafted using the Round Robin strategy 
and preparing the test of critical listening skills in the arabic 
language, and the study experiment was conducted using the 
experimental approach and design experimental using the 
equivalents of control and groups(pre-post applicaton), the results 
of the study reached the effectiveness of the Round Robin strategy 
in developing critical listening skills related to 
interpretation,analysis,reasoning and evaluation,and it also 
recommended holding training sessions for Arabic language 
teachers during the service to train them in using the Round 
Robin strategy strategy in teaching.     

Keywords: ring debate strategy, teaching reading, critical 
listening skills, primary school pupils. 
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 مقدمة:
   ربأ مهارات رئيسدة هدي: االسدتماع  والتحددل  والقدراءة  تتكوي اللغة العربية م

والكتابددة  وتشددتم  تلددا المهددارات الرئيسددة علددي مهددارات فرميددة  تختلددا مدد  مرحلددة ألخددرى 
ا للنمو العقلي والجسمي واالن عالي للتالميذ.  وفقا

وتعد مهارة االستماع  حدى المهارات األساسدية األربدأ فدي تعلدم اللغدة  لدل جاند  
ت: الكتابددة والقددراءة والتعبيددر  وقددد يصددع  علددي الباحددث المتخصددص  ي يرتدد  هددذه مهددارا

المهددارات وفددق درجتهددا فددي األهميددة  ولكدد  مدد  الممالدد  القددوا:  ي االسددتماع  هددم هددذه 
ددا سريعاا)نصددرت عبددد الددرحم   المهددارات جميعاددا  لمددا لدد  مدد   اددر فعدداا فددي تعلددم اللغددة تعلما

 (.952  9002و خروي  
ستماع ررطاا  ساسياا للنمو اللغوي لدي الو    حيدث يالتسد  اروتد  وبذلا يعد اال

اللغوية ع  طريق الربط بي  الصدوت والصدورة  والصدوت والحركدة  والصدوت والعمد   ولدوال 
االسددتماع مددا كانددم مهددارات اللغددة األخددرى  فددالمو ا التعليمددي فددي المحا ددرة  والمناقشددة 

ا كبيراا علدي االسدتم اع الدواعي الناقدد)رات  عاردور  ممحمدد الحوامددة  وايرها يعتمد اعتمادا
9002.) 

ويعددد االسدددتماع الناقددد مددد   هددم  ندددواع االسددتماع  وولدددا لمددا يعالسددد  مدد  وعدددي 
المستمأ وقدرت  علي فهم الرسالة المسدموعة  فالمسدتمأ ال يسدتويأ  صددار األحالدام ونقدد 

                        &Engraffiaالرسددددددالة المسددددددموعة   ال  وا امتلددددددا مهددددددارات االسددددددتماع الناقددددددد
schall,1999).) 

وبددذلا يددتمال  المسددتمأ عدد  طريددق مهددارات االسددتماع الناقددد مدد   درا   وت سددير 
الكدددالم الدددذي اسدددتمأ  ليددد   ومعرفدددة الهددددي مددد  الحدددوار  والتمييدددز بدددي   فكددداره الصدددحيحة 

 والخاط ة والتحلي  والتقييم لما استمأ  لي  م  مو وعات متنوعة و راء مختل ة.
التددددي تناولددددم االسددددتماع الناقددددد دراسددددة: )مسددددعد محمددددد ومدددد  بددددي  الدراسددددات 

(  وسدددددددددددمر سدددددددددددام  9002(  مددددددددددداهر رددددددددددد باي عبددددددددددد البددددددددددداري)9002 بددددددددددرا يم)
(  وعبددد السددالم مددرو  9005(  ومددريم بنددم محمددد عايددد األحمدددي)9005محمددد و خروي)

(( 9002(  وسددماهر  حمددد عبددد د  وعبددد الكددريم بدد  محمددود  بددو جددامو )9002خلددا)
اسدددات بضدددرورة تنميدددة مهدددارات االسدددتماع الناقدددد فدددي المراحددد  التعليميدددة و وصدددم تلدددا الدر 

 المختل ة.
( لددي التعددري علددي 9002فددي حددي  سددعم دراسددة مر ددي بدد  اددرم د الزهرانددي)

فاعلية القصص المسجلة علي األقدرا  المدمجدة فدي تنميدة مهدارات االسدتماع الناقدد لددي 
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 لدي تحديدد ادالل عشدرة مهدارة مناسدبة  تالميذ الصا الساد  االبتدائي  وتوصلم الدراسدة
للتالميذ، منها سم مهارات تتعلق باالستماع العام، وسبأ مهارات تتعلق باالسدتماع الناقدد، 

(بددي  0.00وكشدد م نتددائج الدراسددة عدد  وجددود فددروق وات داللددة  حصددائية عنددد مسددتوي)
فدي اختبدار  تالميذ المجموعتي  التجريبية والضابوة في متوسوات درجات التحصي  البعدي

االستماع الناقد لصدال  تالميدذ المجموعدة التجريبيدة  ممدا ياكدد فاعليدة القصدص المسدجلة 
 علي األقرا  المدمجة في تنمية مهارات االستماع الناقد. 

(  لدددي الكشدددا عددد   ادددر اسدددتخدام 9002وهددددفم دراسدددة سدددمحة عدددادا محمدددد )
اقد والقراءة اإلبداميدة لددي طلبدة استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارات االستماع الن

الصدا السدداد  األساسددي  و نهددرت نتددائج الدراسددة وجددود فددروق وات داللددة  حصددائية فددي 
اختبار االستماع الناقدد تعدزي لوريقدة التددريس لصدال  المجموعدة التجريبيدة  وكدذلا وجدود 

كدذلا وجدود فروق دالة  حصائياا في اختبار االستماع الناقد تعزي للجنس لصدال  اإلندال  و 
فدددروق دالدددة  حصدددائياا فدددي اختبدددار االسدددتماع الناقدددد تعدددزي للت اعددد  بدددي  طريقدددة التددددريس 
والجنس  وكانم ال روق لصال  اإلنال في المجموعة التجريبية  و وصم الدراسدة بضدرورة 

 تونيا هذه االستراتيجية في تدريس اللغة العربية.
ندداء برنددامج قددائم علددي (  لددي ب9002وهدددفم دراسددة مدداهر ردد باي عبددد البدداري)

المدخ  المعرفدي األكداديمي والتحقدق مد  فاعليتد  فدي تنميدة مهدارات االسدتماع الناقدد لددي 
تالميددذ المرحلددة اإلعداديددة  وكشدد م الدراسددة عدد  النتددائج ا تيددة: وجددود فددرق داا  حصددائياا 

وفدي بي  متوسوي درجات تالميذ الصا األوا اإلعدادي في اختبار االستماع الناقدد كالد   
ك  مهارة فرمية علي حدة في التوبيقي  القبلي والبعدي لصال  التوبيق البعدي للمجموعدة 
التجريبية  ويعزو الباحث هذا ال رق  لي اإلجدراءات التدريسدية المتبعدة فدي البرندامج القدائم 
علددي المدددخ  المعرفددي األكدداديمي لددتعلم اللغددة الددذي تددم بنددايه فددي  ددوء اسددتراتيجيات تعلددم 

عددالوة علددي اسددتثارة البرنددامج لممارسددة التالميددذ لعمليددات الت كيددر فددي المسددموع  اللغددة  
 و عماا عقولهم فيما يقاا.

(  لدي تنميدة بعدض مهدارات 9002وهدفم دراسة  يات محمود محمود الحسديني )
االستماع الناقد لدي تالميذ الصا الثاني اإلعددادي باسدتخدام بعدض اسدتراتيجيات مدا وراء 

التوصدد   لددي عدددد مدد  النتددائج مدد   همهددا: فعاليددة اسددتخدام اسددتراتيجيات مددا المعرفدة  وتددم 
)اسدددددتراتيجية التسدددددايا الدددددذاتي واسدددددتراتيجية العصدددددا الدددددذهني  وراء المعرفدددددة الدددددثالل

( فدددي تددددريس مو دددوعات االسدددتماع الناقدددد لتالميدددذ الصدددا الثددداني KWLHواسدددتراتيجية)
 اإلعدادي. 
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االستراتيجيات التدريسية التدي تهددي  لدي  وُتعد استراتيجية المساجلة الحلقية م 
تشددجيأ التالميددذ علددي حسدد  االسددتماع واإلنصددات  وتدددريبهم علددي التقددويم الددذاتي  اندداء 

 (.90  9005القراءة وتقويم األقراي م  خالا المتابعة)جواهر  حمد سعيد  
كما  ي اسدتراتيجية المسداجلة الحلقيدة  حددى اسدتراتيجيات الدتعلم التعداوني  وهدي 
تسددم  لمجموعددة مدد  التالميددذ بالمشدداركة بأفكددارهم و جابدداتهم فددي الوقددم ن سدد   كمددا تتددي  

 ال رصة إلنتاج  فكار وحلوا  بدامية للمشالالت.
ومددددددددد  الدراسدددددددددات التدددددددددي اسدددددددددتخدمم اسدددددددددتراتيجية المسددددددددداجلة الحلقيدددددددددة 

(التي هدفم  لي التعري علي  ادر اسدتخدام اسدتراتيجية المسداجلة (Adigun,2016دراسة
ية التدريسدية فدي التحصدي  الدراسدي لودالب المددار  الثانويدة العليدا لمدادة الكيميداء  الحلق

واعتمد الباحث علدي التصدميم ردب  التجريبدي  وتكوندم عيندة الدراسدة مد  الدذكور واإلندال 
(  واعتمدددت الدراسددة علددي  داتددي  همددا: االختبددار التحصدديلي لمددادة الكيميدداء 020وعددددهم)

حدددوا اسدددتخدام االسدددتراتيجية  و نهدددرت نتدددائج الدراسدددة ت دددوق ودليددد  تعليمدددي للمدرسدددي  
 المجموعة التجريبية علي المجموعة الضابوة في االختبار التحصيلي.

وممددا سددبق تتضدد   هميددة تنميددة مهددارات االسددتماع الناقددد لدددي تالميددذ المرحلددة 
موع  االبتدائيددة  بمددا يسدداعدهم فددي تحديددد ال كددرة الرئيسددة واألفكددار ال رميددة للددنص المسدد

وتحديددد العالقددة بددي  األفكددار فددي الددنص المسددموع  كددذلا  كمدداا  حدددال الددنص المسددموع  
وايرهددا مدد  المهددارات  وتسدداعدهم اسددتراتيجية المسدداجلة الحلقيددة الشدد وية فددي تنميددة تلددا 

 المهارات. 
 مشاللة الدراسة:

كإحدى المهدارات الرئيسدة للغدة  -بص ة عامة-بالرام م   همية مهارة االستماع 
لعربيددة ومهددارات االسددتماع الناقددد بصدد ة خاصددة  ال  ي هنددا  دراسددات عديدددة  رددارت  لددي ا

وجددود  دد ا لدددي التالميددذ فددي تلددا المهددارات ومنهددا دراسددة: )مر ددي بدد  اددرم د حسددي  
(  نسدددري  9000  وعبدددد الدددرحيم عبدددد الهدددادي عبدددد الدددرحيم  و خدددروي )9002الزهراندددل  
  و سددددماء جمدددداا محمددددود و خددددروي  9002(  و يددددات محمددددود محمددددود  9002الزبيدددددي)

 (.9002ومني  برا يم جاسم    9002  وسمحة عادا محمد  9002
(  لددي تقصددي  اددر اسددتراتيجية التعلدديم 9002وهدددفم دراسددة عايددد  بددو سددرحاي)

التبادلي في تحسي  مهارات االستماع الناقد لدي طالب الصا التاسدأ األساسدي  و نهدرت 
 حصددائية فددي اختبددار االسددتماع الناقددد ُيعددزي ألاددر الجددنس النتددائج وجددود فددرق وي داللددة 
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لصال  اإلنال  وعدم وجود فرق وي داللة  حصدائية ُيعدزي ألادر الت اعد  بدي  االسدتراتيجية 
 والجنس.

( لقيدا  فاعليدة برندامج 9005كما هدفم دراسة مريم بنم محمد عايد األحمدي)
ات االسدتماع الناقدد لددي طالبدات ( فدي تنميدة مهدار Pdeodeمقتر  قائم علي اسدتراتيجية )

المرحلدددة المتوسدددوة  و ردددارت النتدددائج  لدددي فاعليدددة البرندددامج المقتدددر  فدددي تنميدددة مهدددارات 
 االستماع الناقد.

(  لددي التعددري علددي 9002وهدددفم دراسددة سددلمي بنددم عيددد بدد  عبددد د الحربددي)
اإلنجليزيددة  فاعليددة القصددص الرقميددة فددي تنميددة مهددارات االسددتماع الناقددد فددي مقددرر اللغددة 

و وصددم الدراسددة بضددرورة تضددمي  مهددارات االسددتماع الناقددد فددي مقددررات اللغددة اإلنجليزيددة  
وخاصة في المرحلة الثانوية نظراا لوبيعة العصر وخصدائص المتعلمدي  المالئمدة لدتعلم تلدا 

 المهارات.
( لددي تقصددي  اددر  سددلوب 9002وكددذلا هدددفم دراسددة عبددد السددالم مددرو  خلددا)

ي تحسددي  مهددارة االسددتماع الناقددد لدددي طددالب الصددا العارددر ولتحقيددق السددرد القصصددي فدد
هدددي الدراسددة قددام الباحددث ببندداء األداة وهددي: اختبددار مهددارات االسددتماع الناقددد:)التحلي   
واالستنتاج  واالستدالا  والتقييم(  و نهرت نتائج الدراسة وجود فروق وات داللة  حصائية 

وسوات الحسابية ألداء طالب مجموعدة الدراسدة وفدي ( بي  المت0.05عند مستوي الداللة)
ك  مهارة م  مهارات االسدتماع الناقدد  وللمهدارات مجمعدة ُتعدزي لوريقدة التددريس ولصدال  

  داء الوالب الذي  خضعوا للتدريس بأسلوب السرد القصصي.
(  لددي تنميددة مهددارات 9002كمددا هدددفم دراسددة  سددماء جمدداا محمددود  و خددري )

في المراح  التعليمية المختل ة وخاصة المرحلدة الثانويدة  واسدتخدام طرائدق  االستماع الناقد
التدريس التي تساعد علي تنمية قدرة الوالب علي فهم المدادة المسدموعة  وقدد اسدتخدمم 
الدراسة مدخ  التحلي  األخالقدي لتنميدة مهدارات االسدتماع الناقدد  وتمثلدم  هدم النتدائج فدي 

قددي فددي تنميددة مهددارات االسددتماع الناقددد  حيددث يوجددد فددرق وو فاعليددة مدددخ  التحليدد  األخال
داللة  حصائية بي  متوسوات درجات طالب مجموعة البحث في االختبدار البعددي لمهدارات 
االسددتماع الناقددد لصدددال  االختبددار البعددددي  وفاعليددة مددددخ  التحليدد  األخالقدددي فددي تنميدددة 

ة  حصدائية بدي  متوسدوي درجتددي مهدارات االسدتماع الناقدد كالد   حيدث يوجدد فدرق وو داللد
طدالب مجموعدة البحدث فدي االختبددار البعددي لمهدارات االسدتماع الناقددد فدي كد  مهدارة علددي 

 حدة لصال  االختبار البعدي.
( لي الكشا ع   ار اسدتخدام اسدتراتيجية 9002وهدفم دراسة اادة خلي   سعد)

الصا العارر األساسدي فدي  التعلم المقلوب في تنمية مهارات االستماع الناقد لدي طالبات
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األردي  واتجاهدداته  نحددوه  ولتحقيددق هدددي الدراسددة صددممم الباحثددة  دوات الدراسددة وهمددا 
االختبددار التحصدديلي فددي مهددارات االسددتماع الناقددد  ومقيددا  االتجاهددات نحددو اسددتراتيجية 

(بدي  0.05التعلم المقلوب  و نهرت النتدائج وجدود فدرق وي داللدة  حصدائية عندد مسدتوي)
مجموعتي  لصال  طالبات المجموعة التجريبية الالتي درس  باستخدام اسدتراتيجية الدتعلم ال

 المقلوب  كما  كدت النتائج تحسناا في اتجاهات الوالبات نحو استراتيجية التعلم المقلوب.
هذا وترتبط مهنة التدريس بالتحديات التي تواج  اإلنساي والمجتمأ ك  يوم  ف ي 

ر  الحيدداة معويددات جديدددة و ليددات للتعامدد  معهددا بنجددا   ي  نهددا كدد  يددوم تظهددر علددي مسدد
دددا للقددديم  تحتدداج  لدددي  نسدداي مبددددع ومبتكدددر بصدديرت  نافدددذة  قددادر علدددي تكييدددا البي ددة وفقا
واألخددالق السددائدة فددي المجتمددأ  ولدديس التكيددا معهددا فقددط  وال يتحقددق ولددا دوي تربيددة 

ال اعد  فدي وبالتدالي فدإي ممارسدت  متجددة تواك  متولبات العصدر  ويمثد  المعلدم العنصدر 
ا  ولكدي يدتمال  المعلدم مد  تأديدة مسداوليات  وواجباتد   لمهنة التعليم تتول  عمالا فنياا د يقا
ددا قبدد  تخرجدد  لكددي يددتمال  مدد  ممارسددة مهنددة  ا خاصا المختل ددة فالبددد مدد   عددداده  عدددادا

 (.22  9005التعليم)ابتسام صاح  موسي  
( لدي التعدري 9002و ي داء عددناي مايخداي) وهدفم دراسدة ناديدة حسدي  يدونس 

علي  ار استراتيجية المساجلة الحلقية والكرسي الساخ  في تحصدي  طدالب الصدا الثداني 
المتوسط لمادة علم األحياء  وتدم  عدداد  داة الدراسدة المتمثلدة فدي االختبدار التحصديلي   و 

ما تمثد  فدي االختبدارات ( فقرة اختبارية م  ندوعي    حدده29تألا االختبار التحصيلي م )
(  وفقدرتي  مد  الندوع 20المو ومية م  نوع االختيار م  متعدد بأربعة بدائ  بلد  عدددها)

المقالي  و نهرت النتائج ت وق طالب المجموعة التجريبية األولي والثانيدة علدي المجموعدة 
 الضابوة في تحصي  مادة عليم األحياء.

سددتخدام اسدتراتيجية المسداجلة الحلقيددة ومد  الدراسدات التدي  رددارت  لدي فاعليدة ا
(  كمددا هدددفم دراسددة باسددم Adigun,2016  ودراسددة 9002دراسددة ماجددد عبددد الكددريم  

(  لي معرفة  ار استخدام استراتيجية المساجلة الحلقيدة فدي الدراسدات 9002صبري محمد)
  و جريددم االجتماميددة علددي تنميددة مهددارات الت كيددر الجددانبي لدددي تالميددذ المرحلددة االبتدائيددة

تجربة الدراسة باستخدام المنهج التجريبي والتصميم التجريبي وي المجموعتي  المتكداف تي  
الضابوة والتجريبية  وتوصلم الدراسة  لي  ي استخدام استراتيجية المساجلة الحلقيدة كداي 
لدد   اددر فددي تنميددة مهددارات الت كيددر الجددانبي لدددي تالميددذ المجموعددة التجريبيددة مدد  خددالا 

ام األسلوبي )الش وي والكتابي( في تن يذ استراتيجية المساجلة الحلقيدة  كمدا  وصدم استخد
بتشددجيأ وتدددري  المعلمددي  علددي اسددتخدام اسددتراتيجيات حديثددة فددي التدددريس كاسددتراتيجية 

 المساجلة الحلقية لما لها م   ار فعاا في نشاط وفاعلية التالميذ.
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 - عدتدددد  الباحثددددة-الناقددددد وبتوبيددددق اختبددددار تشخيصددددي فددددي مهددددارات االسددددتماع
استوالمياا علي مجموعة م  التالميذ بالمرحلدة االبتدائيدة   و دحم النتدائج تددني مسدتوي 
هدداالء التالميددذ فددي اختبددار مهددارات االسددتماع الناقددد  حيددث جدداءت نسددبة متوسددط درجدداتهم 

مدد  الدرجددة الكليددة  كمددا تددم  جددراء مقابلددة رخصددية مددأ عدددد مدد  معلمددي  %92حددوالي 
ت اللغدددة العربيدددة بالمرحلدددة االبتدائيدددة فدددي عددددة مددددار  حدددوا اهتمدددامهم بمهدددارات ومعلمدددا

االسددتماع الناقددد المتمثلددة فددي: الت سددير والتحليدد  واالسددتدالا والتقددويم فددي اللغددة العربيددة  
و رارت النتائج  لي عدم اهتمدامهم بتنميدة تلدا المهدارات لددي التالميدذ  فدال يدتم تخصديص 

 حصص دراسية لالستماع.
التدي اهتمدم  -علدي حدد علدم الباحثدة–يمال  القوا بأي هنا  ندرة في الدراسات و 

بتنمية مهارات االسدتماع الناقدد فدي اللغدة العربيدة باسدتخدام اسدتراتيجية المسداجلة الحلقيدة 
لدي تالميذ المرحلة االبتدائية  فتجاوباا مأ هدذه المشداللة  واسدتجابة لمدا ندادت بد  البحدول 

االتجاهات الحديثة في مجاا طرق تدريس اللغة العربية بضرورة تنمية والدراسات السابقة و 
مهارات االستماع الناقد  جاءت فكرة هدذه الدراسدة للسدعي نحدو التعدري علدي  ادر اسدتخدام 
استراتيجية المساجلة الحلقية في تدريس القراءة علي تنمية بعض مهارات االستماع الناقدد 

 لدي تالميذ المرحلة االبتدائية.
بددذلا تحددددت مشدداللة الدراسددة فددي  دد ا بعددض مهددارات االسددتماع الناقددد لدددي و 

 تالميذ المرحلة االبتدائية.
 سااال الدراسة:

 تمث  سااال الدراسة فيما يلي:
 ما مهارات االستماع الناقد الالزمة لتالميذ الصا الساد  االبتدائي؟ -0
ض مهدارات االسدتماع ما فعالية استخدام استراتيجية المساجلة الحلقية في تنمية بع -9

 الناقد للتالميذ بالصا الساد  االبتدائي؟
 هدي الدراسة:

تحدددد هدددي الدراسددة فددي: التعددري علددي فعاليددة اسددتخدام اسددتراتيجية المسدداجلة 
 الحلقية في تنمية بعض مهارات االستماع الناقد لدي تالميذ الصا الساد  االبتدائي.
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 محددات الدراسة:
 حددات التالية:الم لاقتصرت الدراسة عل

محدد بشري: تالميذ الصا السداد  االبتددائي  حيدث يحتداج هداالء التالميدذ  لدي  -
 تنمية مهارات االستماع الناقد قب  االنتقاا  لي المرحلة اإلعدادية.

فدأكثر  %20بعض مهارات االستماع الناقد التي يوافق عليها -محدد مو وعي:  -
 م  السادة المحالمي .

لة الحلقية الش وية( بخوواتهدا و جراءاتهدا المحدددة  حيدث  ي استراتيجية )المساج -
هددذه االسدددتراتيجية تناسددد  المرحلددة العمريدددة لتالميدددذ الصددا السددداد  االبتددددائي 

 وخصائصهم اللغوية والن سية.
محدد مالاني: مدرسة السيد عبد الرحيم االبتدائية المشتركة لقربها م  مقر  قامدة  -

ي بعدض مجموعدات التربيدة العمليدة بالليدة التربيدة الباحثة  ولقيامها باإلرراي علد
 بقنا  ولتعاوي  دارة المدرسة مأ الباحثة.

 م(.9002-م9002محدد زماني: ال ص  الدراسي الثاني م  عام) -
  دوات ومواد الدراسة:

قائمة مهارات االستماع الناقد الالزمة لتالميذ الصا الساد  االبتدائي) عدداد:  -0
 الباحثة(.

فدددي القدددراءة باسدددتخدام اسدددتراتيجية المسددداجلة الحلقية) عدددداد: كتددداب التلميدددذ  -9
 الباحثة(.

دلي  المعلم الستخدام استراتيجية المسداجلة الحلقيدة فدي درو  القدراءة لتنميدة  -2
 مهارات االستماع الناقد لدي تالميذ الصا الساد  االبتدائي) عداد: الباحثة(.

 بتدائي) عداد: الباحثة(.اختبار االستماع الناقد لتالميذ الصا الساد  اال -2
 مصولحات الدراسة:

 Round Robin Strategyاستراتيجية المساجلة الحلقية:
هي  حدى استراتيجيات التعلم التعاوني التي يقوم فيها  عضداء المجموعدة بتبدادا 
األفكار ل ظياا في مو وع ما  والمشداركة دوي انقوداع والتعليدق والمناقشدة  وطدر  األسد لة 

-Fernandez&Streichألي عضددددو فددددي المجموعددددة ال رصددددة للمشدددداركةبحيددددث ُتتددددا  
Rodgers,2010,22).) 
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ددا بأنهددا:  حدددى االسددتراتيجيات التدريسددية الحديثددة التددي يقددوم فيهددا  وُتعددري  جرائيا
المعلدددم بتقسددديم التالميدددذ  لدددي مجموعدددات صدددغيرة  ادددم يسدددتمعوي  لدددي  حددددى ال قدددرات مددد  

ا تعليمياا  و سااال يتعلق بمهارات االستماع مو وعات القراءة  ام يور  عليهم المعل م موق ا
ا تلو ا خر  بحيث  الناقد ر وياا  ويشار  التالميذ  عضاء ك  مجموعة بأفكارهم ر وياا واحدا

 يشتر  تالميذ المجموعة جميعهم في اإلجابات.
 Critical Listening االستماع الناقد:

ينامياليددة تهددتم بددإبراز وجهددات نظددر ُيعددري االسددتماع الناقددد بأندد  عمليددة ت اعليددة د
المستمأ  وما لدي  م  خبرات ومعاري  وسلوكيات لتحقيدق األهدداي فهدو عمليدة اسدتقباا 

 (.Kathy&Susan,2004,227وبناء معني  وتقديم استجابة ر وية  و كتابية)
ددا بأندد : عمليددة تحليليددة تقويميددة تتضددم  عمليددات  وُيعددري االسددتماع الناقددد  يضا

قويم و صدار حالم ام العم  وفق هذا الحالم واالست ادة من  في التعام  مأ مواد التحلي  والت
 (.29  9005 خري)جماا ال يسوي و خروي  

كما يعري بأن : اسدتماع يتولد  مد  المسدتمأ  ي يقديم  و يحالدم علدي المددخالت 
ددددا يعالددددس انوباعاتدددد  حددددوا الرسددددالة  السددددم ية  وعلددددي المسددددتمأ لددددذلا  ي يصددددب  معالجا

  وبددذلا فهددو يحتداج  لددل توددوير اسددتنتاجات  تميدز السددب  والنتيجددة والتقويمددات المسدموعة
 (.002  9002واألحالام المتعلقة بالرسالة والمتحدل)رات  عارور  ممحمد مقدادي  

ددا بأندد :  حدددى فنددوي اللغددة العربيددة  وهددو  ويمالدد  تعريددا االسددتماع الناقددد  جرائيا
نهددا: الت سددير  والتحليدد   واالسددتدالا  عمليددة وهنيددة تشددتم  علددي عدددة مهددارات رئيسددة م

والتقويم  ويندرج تحتها مهارات فرمية عديدة منها: تحديد ال كرة الرئيسدة للدنص المسدموع  
وتحديددد األفكددار ال رميددة للددنص المسددموع  وتو ددي  القدديم المتضددمنة بددالنص المسددموع  

سددة لتنميددة تلددا وتحديددد العالقددة بددي  األفكددار فددي الددنص المسددموع  وايرهددا  وتسددعي الدرا
)الرئيسدة وال رميدة( لددي تالميدذ الصدا السداد  االبتددائي باسدتخدام اسدتراتيجية  المهارات

 المساجلة الحلقية.
 منهج الدراسة:

اتبعدددددم الدراسدددددة المدددددنهج التجريبدددددي المعتمدددددد علدددددي  يدددددا  فعاليدددددة المتغيدددددر 
ستماع الناقدد( لددي المستق )استراتيجية المساجلة الحلقية( علي المتغير التابأ )مهارات اال

 مجموعة م  تالميذ الصا الساد  االبتدائي.
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واستخدمم الدراسدة التصدميم التجريبدي القدائم علدي المجمدوعتي  المتكداف تي  مد  
خددالا اختيددار مجمددوعتي   حددداهما تجريبيددة  واألخددرى  ددابوة  ويددتم تدددريس مو ددوعات 

لتجريبيددة  فددي الوقددم الددذي القددراءة باسددتخدام اسددتراتيجية المسدداجلة الحلقيددة للمجموعددة ا
يدر  في  تالميذ المجموعة الضابوة بدالورق المعتدادة المتبعدة فدي المددار   مدأ توبيدق 

  داة الدراسة علي كلتا المجموعتي  قبلياا وبعدياا.
  همية الدراسة:

 تتض   همية الدراسة فيما يلي:
 ة فدي: الت سدير  مساعدة التالميذ في تنمية مهارات االستماع الناقد لديهم المتمثل

 والتحلي  واالستدالا  والتقويم.
  قددد يسددت يد المعلمددوي مدد  اسددتراتيجية المسدداجلة الحلقيددة باسددتخدامها فددي فددروع

 اللغة العربية المختل ة.
  قد تساعد في تنمية وتووير  داء المعلم و عداده الستخدام اسدتراتيجيات التددريس

التالميدذ  ومدراحلهم التعليميدة الحديثة التي تتماردي مدأ طبيعدة العصدر  وتناسد  
 مما يساعد في رفأ ك اءت  العلمية والمهنية.

  تحديد مهارات االستماع الناقدد الالزمدة لتالميدذ المرحلدة االبتدائيدة  وو دأ قائمدة
بتلددا المهددارات يمالدد   ي يسددت يد منهددا مشددرفو التربيددة العمليددة  وموجهددو اللغددة 

عم  علي تنمية تلا المهارات لدي تالميدذ العربية  ومراكز التدري   اناء الخدمة لل
 المرحلة االبتدائية.

  فدددت  المجددداا  مدددام دراسدددات  خدددري لممارسدددة وتجريددد  التددددري  علدددي التددددريس
باسددتخدام االسددتراتيجيات الحديثددة ومنهددا اسددتراتيجية المسدداجلة الحلقيددة لتنميددة 

 مهارات اللغة العربية األخرى في المراح  التعليمة المختل ة.
 ر النظري للدراسة:اإلطا

يتندداوا اإلطددار النظددري المحددوري  التدداليي : المحددور األوا: اسددتراتيجية المسدداجلة 
الحلقيددة فددي اللغددة العربيددة  والمحددور الثدداني: مهددارات االسددتماع الناقددد فددي اللغددة العربيددة 

 لتالميذ المرحلة االبتدائية.
: استراتيجية المساجلة الحلقية)التعاق  الحلقي( وتد  ريس اللغة العربية: والا

 ويتناوا هذا المحور: م هوم استراتيجية المساجلة  و هميتها  وخوواتها كالتالي:
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 م هوم استراتيجية المساجلة الحلقية: -0
تعددد اسدددتراتيجية المسدداجلة الحلقيدددة مدد  االسدددتراتيجيات التددي يمالددد  اسدددتخدامها 

ركة وتقددديم مسدداهمة لتبددادا األفكددار   و  ي كدد  طالدد  فددي المجموعددة لدد  دوره فددي المشددا
مالتوبة لمهمة المجموعة  فيسأا المعلم الوالب سااالا ل   جابات متعددة  ويالت  ك  طال  
ا م  اإلجابة  ويمرر الورقة  لي الوال  التالي  ويولد  مد   حدد الودالب فدي   جابة  و جزءا

 (.Alyassen,2014, 94-95المجموعة مناقشة ما كتبت  مجموعت )
لمساجلة الحلقية  لدي تشدجيأ الودالب علدي حسد  االسدتماع وتهدي استراتيجية ا

واإلنصات  وتدريبهم علي التقدويم الدذاتي  انداء القدراءة وتقدويم األقراي)جدواهر  حمدد سدعيد  
9005  90.) 

كما  نها استراتيجية تعاونية طورها كاجاي يتم فيها تقسيم التالميذ  لي مجموعات 
تعددد اإلجابدات  اددم يشدار  كد  تلميدذ بإجابتدد   و ( حيدث يوجد  المعلددم سدااالا م2-2صدغيرة)

 عوددددداء فكرتددددد  ويسدددددجلها  وهالدددددذا بوريقدددددة يدويدددددة  لدددددي  ي يشدددددار  التالميدددددذ جمددددديعهم 
 (.Kaleigh,2013بأفكارهم)

وُتعد استراتيجية المساجلة الحلقية  حدى االسدتراتيجيات التدريسدية الحديثدة التدي 
ت صدغيرة  ادم يسدتمعوي  لدي  حددى ال قدرات يقوم فيها المعلم بتقسيم التالميذ  لي مجموعدا

ددا تعليميددا  و سددااال يتعلددق بمهددارات  مدد  مو ددوعات القددراءة  اددم يوددر  علدديهم المعلددم موق ا
ا تلددو  االسدتماع الناقدد ردد وياا  ويشدار  التالميدذ  عضدداء كد  مجموعدة بأفكددارهم رد وياا واحددا

 ا خر  بحيث يشتر  تالميذ المجموعة جميعهم في اإلجابات.
 ية استراتيجية المساجلة الحلقية: هم -9

والتدددي تعدددد  حددددى اسدددتراتيجيات الدددتعلم  -تسددداعد اسدددتراتيجية المسددداجلة الحلقيدددة
التلميذ في اسدتخدام ت كيدره ليندتج  فكداراا متعدددة ايدر تقليديدة  و نمويدة   -التعاوني النشط

لميدذ  ي وولا عد  طريدق تسدجيلها كتابيادا   و عر دها رد وياا كمدا  نهدا تسدم  ألكثدر مد  ت
 (.Kagan,2009, 5يشار  في الوقم ن س  بوريقة حلقية)

 ي اسددددتراتيجية المسدددداجلة الحلقيددددة مناسددددبة لتالميددددذ  Kagan,2016و و دددد  
المرحلة االبتدائية  حيث يقوم المعلم بتقسيم التالميذ  لي مجموعدات صدغيرة  ويودر  سدااالا 

ارهم  بحيددث يبنددي كدد  تلميددذ  و قضددية  و مشدداللة تثيددر ت كيددرهم  فينتجددوي ويشدداركوي بأفكدد
علي  فكار زميل   م  خالا تسجي   فكارهم في ورقة واحدة  فديمال  اسدتخدامها فدي  نتداج 

  فكار اير مألوفة.
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وتحقدق اسدتراتيجية المسدداجلة الحلقيدة وندائا  كاديميددة واجتماميدة وتسدم  لكدد  
ة فددي المشدداركة فددرد مدد   فددراد المجموعددة التعبيددر عدد  ر يدد  و فكدداره  وتمددن  فرصددة المسدداوا

 (.(Kagan,2009, 25للجميأ  واحترام  راء ا خري   واالست ادة منها واإل افة  ليها
وتتض   همية اسدتراتيجية المسداجلة الحلقيدة فدي  ي العمد  فدي ردال  مجموعدات 
تعاونية في حجرات الدراسة قد ينتج عن  اردترا  بعدض المتعلمدي  فدي النقدال بشدال  ايدر 

ا يعدود لوجدود ال دروق ال رديدة بدي  التالميدذ  ممدا يدادي  لدي وجدود متكافئ مأ ايرهم  وهذ
متعلمددي  ين ددردوي بالنقددال  و خددري  يسددتمعوي دوي تح يددزهم للمشدداركة فددي طددر   فكددارهم 
و نشوتهم  وهذا ال يعني  ي ف ة المستمعي  في العم  الجماعي موافقوي علي ما طر  م  

لحلقيدددة فدددي حددد  مشددداللة تهمدددي  بعدددض  راء و فكدددار وتعليقدددات  لدددذا تسدددهم المسددداجلة ا
 .(Hormah,2011,21التالميذ)

وبدددذلا يمالددد  تحديدددد  هميدددة اسدددتراتيجية المسددداجلة الحلقيدددة  فدددي كونهدددا تعودددي 
ال رصة للتالميذ جمديعهم فدي المشداركة فدي النقدال فدي الموا دا التعليميدة المختل دة  كمدا 

تالميدذ فدي االطدالع علدي  فكدار  نها تراعدي ال دروق ال رديدة بدي  التالميدذ  ويسدت يد منهدا ال
زمالئهدددم  بمدددا ينمدددي لدددديهم مهدددارات االسدددتماع الناقدددد المتمثلدددة فدددي: التحليددد  والت سدددير 
واالسدتدالا والتقدويم  وكددذلا يمالنهدا تنميدة مهددارات الت كيدر اإلبدداعي المتمثلددة فدي الوالقددة 

 والمرونة واألصالة وايرها.
 خووات استراتيجية المساجلة الحلقية:-2

  خووات استراتيجية المساجلة الحلقية فيما يلي)ماردي بد  محمدد الشدمري  تتمث
9000  20-20:) 
 مجموعات بحيث تتألا ك  مجموعة م   ربعة طالب. ليتم تقسيم الوالب  ل -
يور  المعلم مشاللة عد  م هدوم  و فكدرة معيندة فدي الددر   وُتن دذ  مدا رد وياا  و  -

 كتابياا  وتتمث  خووات الوريقة الش وية:
ا. -  يستمأ الوال   لي السااا جيدا
 ي كر الوال  بجميأ اإلجابات المناسبة. -
 يشار  الوال  باإلجابة ع  السااا عندما يحي  دوره بصوت مسموع. -
ا لك   جابة يشار  بها زميل  في المجموعة. -  يستمأ الوال  جيدا
ا  انداء اكتمد - اا يشار  الوال  بأية   دافة علدي اإلجابدات عنددما يدأتي دوره مجدددا

 الحلقة.
يسددتمر الوالدد  بتقددديم  جابددة واحدددة علددي األقدد  عندددما يحددي  دوره حتددل ينقضددي  -

 الوقم.



 م 0202لسنة  يناير( الثالث، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -339- 

 كما تتمث  خووات الوريقة الكتابية فيما يلي:
 توزع ورقة واحدة يشار  فيها  فراد المجموعة الواحدة جميعهم. -
ا  لي السااا الذي يورح  المعلم. -  يستمأ الوال  جيدا
 جابات المناسبة.ي كر الوال  بجميأ اإل -
 يالت  الوال   جابت  عندما يحي  دوره ويتحدل بصوت مسموع ألفراد المجموعة. -
 يمرر الوال  الورقة  لي زميل  المجاور. -
ا. -  يالت  الوال   ي   افة علي اإلجابات عندما تص   لي  الورقة مجددا
 يستمر الوال  بالتابة اإلجابات حتل ينقضي الوقم المحدد. -

  وجدواهر  حمدد 522  9002دي  وهدي بنم علدي الحوسدنية  ووكر ) مبو سعي
(خودوات اسدتراتيجية المسداجلة الحلقيدة تتمثد  فدي تقسديم الودالب  لدي 90  9005سعيد  

مجموعات ربامية  و خماسية  ام يودر  علديهم المعلدم سدااالا تشدعيبياا وعلدي كد  طالد   ي 
 يجي  ع  جزء م  السااا حينما يحي  دوره.

(  ي اسدتراتيجية المسداجلة الحلقيدة 9002اسة ماجد عبد الكدريم )هذا و رارت در 
لهددا فاعليتهددا فددي تنميددة التحصددي  المعرفددي والت كيددر الناقددد لدددي تالميددذ الصددا الخددامس 

 العلمي بالمرحلة االبتدائية.
وتستخدم الدراسة الوريقة الش وية  حيدث  نهدا مناسدبة لتنميدة مهدارات االسدتماع 

معلدم السدااا علدي التالميدذ  فيسدتمأ التالميدذ فدي المجموعدة للسدااا الناقد  وفيها يودر  ال
ا  ام يشار  كد  تلميدذ بإجابتد   ويمالد  للتلميدذ  ي يضديا لتلدا اإلجابدة  وهالدذا بحيدث  جيدا
يشار  التالميذ جميعهم في عرض  فكارهم واإلجابة ع  األس لة المختل دة  بمدا يسداعد فدي 

 ثلة في: الت سير والتحلي  واالستدالا والتقويم.تنمية مهارات االستماع الناقد المتم
 اانياا: مهارات االستماع الناقد في اللغة العربية لتالميذ المرحلة االبتدائية:

يتناوا هذا المحور: م هدوم االسدتماع الناقدد فدي اللغدة العربيدة  و ندواع االسدتماع 
 كالتالي:و هميت   و هداف   ومهارات االستماع الناقد في اللغة العربية 

 م هوم االستماع الناقد في اللغة العربية: -0
وبالرام م  ولا لم يجمأ العلماء علي تعريا محدد لالستماع  فهو مهارة لغويدة 
ا مدد  العمليدات العقليدة  التددي تمثد  مضدامينها قدددرة ال درد علدي ال هددم  معقددة  تتضدم  عدددا

 (.092  9002كور  والت سير  والتنبا  والربط  واكتشاي العالقات)علي  حمد مد
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كما  ي االستماع الناقد عمليدة وهنيدة مركبدة ُتددر  سدلوكياا عبدر الحدس الدداخلي  
 .(Marqraete&Laura2006,79)فم  خالا العملية والناتج تنمو نتاجات االستماع

وُيعري بأن : استماع يهدي  لدي النقدد والتحليد   حيدث  ند  يسدتلزم مد  المسدتمأ 
ا ألفكار الم تحدل و رائ   ام يعمد  لي تحليلها ونقدها في  دوء خبراتد  وفدق  ي يصغي جيدا

 (.55  9009معايير مو ومية) حمد كماا عماد الدي   
(االسددتماع الناقددد بأندد  مجموعددة 222  9002ويعددري مدداهر ردد باي عبددد البدداري)

مدد  االسددتجابات اللغويددة التددي يبددديها تالميددذ الصددا األوا اإلعدددادي  اندداء ت دداعلهم مددأ 
ع  وتبددو هدذه االسدتجابات فدي التمييدز بدي  العناصدر المختل دة للمو دوع المسدموع المسمو 

 وتحليلهم ل  ونقدهم المسموع بإنهار جوان  قوت  وجوان   ع   و صدار الحالم علي .
ددا بأندد :  حدددى فنددوي اللغددة العربيددة  وهددو  ويمالدد  تعريددا االسددتماع الناقددد  جرائيا

سددة منهددا: الت سددير  والتحليدد   واالسددتدالا  عمليددة وهنيددة تشددتم  علددي عدددة مهددارات رئي
والتقويم  ويندرج تحتها مهارات فرمية عديدة منها: تحديد ال كرة الرئيسدة للدنص المسدموع  
وتحديددد األفكددار ال رميددة للددنص المسددموع  وتو ددي  القدديم المتضددمنة بددالنص المسددموع  

لدراسددة لتنميددة تلددا وتحديددد العالقددة بددي  األفكددار فددي الددنص المسددموع  وايرهددا  وتسددعي ا
المهارات)الرئيسددة وال رميددة( لدددي تالميددذ الصددا السدداد  االبتدددائي باسددتخدام اسددتراتيجية 

 المساجلة الحلقية.
  نواع االستماع و هميت : -9

يعد االستماع  حد  هم ال نوي اللغوية التي لها  همية عظيمة فدي حيداة اإلنسداي  
ا مد  المحيودي  حيث  ن   وا قنوات التواص  اللغدوي بدي  اإلنسد اي وجماعتد  اللغويدة  بددءا

ب  م   فراد  سرت   لي ك  م  يتواص  مع   وهدو  سدا  لل هدم والت كيدر  وقدد ركدز القدر ي 
الكريم علي  همية االستماع كواقة  وقد ُقدمم في سدياق ا يدات القر نيدة علدي سدائر قدوي 

اد  بمددا لهددا مدد   هميددة اإلدرا  األخددرى  حيددث قدددمها د عددز وجدد  علددي نعمددة البصددر وال ددا 
عظيمددة فددي حياتنددا اإلنسددانية باعتبارهددا مصدددراا للعلددم والمعرفددة وال بددادة  كمددا فددي قولدد  
ددد  ُبُودددوِي ُ َمَهددداِتُكُم اَل َتُعَلُمدددوَي َردددُي اا َوَجَعدددَ  َلُكدددُم اُلَسدددُمَأ  سدددبحان  وتعددداليُ َمْخُ َ ُخدددَرَجُكم مِْ

  9002( )فددايزة عدددوض  22{ ُ )سددورة النحدد   22َتُشدداُلُروَي   َواأَلُبَصدداَر َواأَلُفِ ددَدَة َلَعَلُكددمُ 
29.) 
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 نددواع االسددتماع  لددي  ربعددة  نددواع وات رددال  هرمددي   Rockey,1993وصددنا 
 وهذه األنواع هي:

االستماع الحرفي  ويتضم  تعري األفكدار الرئيسدة وتسلسدلها  والعالقدات القائمدة  .0
 بي  األفكار  وخصائص اللغة المسموعة.

االستنتاجي  ويتضم : استنتاج ارض المتحدل  والت اع  مأ األحدال  االستماع .9
 والشخصيات الواردة في النص  وتلخيص المو وع.

االسددتماع الناقددد  ويتضددم : تمييددز الحقيقددة مدد  الخيدداا  والتمييددز بددي  الحقيقددة  .2
والر ي  وتمييز صدق المتحددل مد  كذبد   وتحديدد العناصدر المقبولدة والمرفو دة 

 .في المسموع
االسددتماع التددذوقي: ويتضددم  االسددتجابة العاطريددة  وتعددري األسددالي  البال يددة   .2

 والصور المجازية  وتذوق اللغة المجازية.
ا  بد  هدو 092-092  9005و رار سعيد الفي) (  ي االستماع ليس نوعاا واحددا

يختلدددا بددداختالي المو دددا التعليمدددي  والهددددي منددد   ومددد   نواعددد  االسدددتماع التدددذكري  
 يلي  واالستمتاعي  والتوقعي  واالستنتاجي  والناقد  وفيما يلي رر  لهذه األنواع:والتحص
االستماع التذكري: حيث يلدي عمليدة االسدتماع تدذكر واسدترجاع لمدا تدم االسدتماع  -0

  لي  م   فكار و حدال.
االسددددتماع التحصدددديلي: ويددددرتبط هددددذا النددددوع مدددد  االسددددتماع بقاعددددات الدددددر    -9

جلسدددات المناقشدددة  والهددددي منددد  تحصدددي  المعددداري والمحا دددرات  والنددددوات  و 
 والمعلومات  واالست ادة منها.

االستماع االستمتاعي: والهدي من  الشعور بالمتعدة  والتدروي  عد  الدذات  وهدو  -2
برندامج  واعدي معدي   و  لال رد  فقدد يسدتمأ  لدي قصدة   و  لديرتبط كثيراا بميوا 

  لي  بيات م  الشعر  فيستمتأ بما يقاا.
تماع التوقعي: حيث يمال  للمستمأ توقأ ما سوي يقول  المتحدل  والوقوي االس -2

اسدتخال   لديث  وبالتدالي يلجدأ ال درد هندا  لدم  خالا ولا علي  هداف  م  الحد
 المعاني م  الحديث  كما يمال  التوص   لي المعاني الضمنية للحديث.

يسددة وال رميددة  االسددتماع االسددتنتاجي: وهددو اسددتماع يليدد  اسددتنتاج ل فكددار الرئ -5
 لارددرة مدد  السددياق  وكددذلا التوصدد   لددواسددتنتاج المعدداني المبارددرة  وايددر المب

 معاني الكلمات  واستخال  المعلومات المهمة  والنتائج الصحيحة.
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االسدتماع الناقدد: وفددي هدذا النددوع مد  االسدتماع يقددوم ال درد بالموازنددة بدي  حددديث  -2
موعة  ومعانيهددا  والمقارنددة بددي  رخصددي   و  كثددر  والتمييددز بددي  الكلمددات المسدد

األفكدددار الصدددحيحة والخاط دددة  ويسدددتلزم هدددذا الندددوع مددد  االسدددتماع التمييدددز بدددي  
الحقيقدددة والدددر ي  والوقدددوي علدددي  فكدددار المتحددددل وتحليلهدددا تحلددديالا مو دددومياا  
وتدددذوقها  ومناقشدددتها  ونقددددها  و بدددداء الدددر ي فيمدددا تتضدددمن  مددد  عناصدددر قدددوة 

 و  ا.
 اع االستماع في الشال  التالي:وتلخص الباحثة  نو 

 
 
 
 
 

                           
 

 
 (  نواع االستماع0رال )

دددا  ومددد  هندددا يمالددد  القدددوا بدددأي لالسدددتماع  ندددواع متعدددددة وقدددد يولدددق عليهدددا  يضا
مسددتويات فمنهددا االسددتماع التددذكري  والتحصدديلي  واالسددتمتاعي  والتددوقعي  واالسددتنتاجي  

م التركيدددز علدددي االسدددتماع الناقدددد ومهاراتددد  المتمثلدددة في)الت سدددير والتحليددد  والناقدددد  وسددديت
واالسددتدالا والتقددويم( كمهددارات رئيسددة يندددرج تحددم كدد  مهددارة منهددا مجموعددة مدد  األداءات 
السلوكية المعبرة عنهدا  وتلدا المهداراة )الرئيسدة وال رميدة( سديتم تنميهدا مد  خدالا درو  

 صا الساد  االبتدائي.القراءة المقررة علي تالميذ ال
و ما ع   همية االستماع  فاالسدتماع لد   هميدة بالغدة لددوره فدي عمليتدي التعلديم 

 (.022  9002والتعلم ب  وفي مختلا الموا ا الحياتية) برا يم محمد حرارة  
فاالستماع يساعد علي توسيأ ادروة التلميدذ الل ظيدة  فمد  خدالا االسدتماع يدتعلم 

كلمات والجم  والتعبيرات التي سوي يراها مالتوبة  واالستماع يحدل فدي التلميذ كثيراا م  ال
كدد  األوقددات  فالمدرسددوي يو ددحوي ردد وياا معدداني الكلمددات  ومددا يقولدد  الكتدداب المدرسددي  
والتالميددذ يسددتمعوي  لددي التالميددذ ا خددري  وهددم يقددريوي قددراءة جهريددة   و يتحددداوي عدد  

  االستماع أنواع

 االستماع

 التوقعي
 الناقد االستماع

 االستماع

 االستنتاجي
 االستماع

 التحصيلى
 االستماع

 ذكريالت

 االستماع

 االستمتاعي
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توياتد   ومد  هدذا كلد  وايدره تظهدر العالقدة مو وع معي  في كتاب القدراءة ويو دحوي مح
 (.092  9002بي  االستماع والقراءة)علي  حمد مدكور  

وبذلا تتض   همية االستماع الناقد بالنسبة للتالميدذ فدي المرحلدة االبتدائيدة فهدو 
يساعد التالميذ علي تحديد ال كرة الرئيسة وال رمية  والمقارنة بي   حددال الدنص المسدموع 

والتعري علدي دالالت بعدض الجمد  الموجدودة فدي الدنص المسدموع  وتحديدد هددي  والواقأ 
الكات  م  النص المسموع  و كماا  حدال النص المسدموع  وتحديدد اإليجابيدات والسدلبيات 

 في النص المسموع  وتو ي  ر ي  في النهاية التي و عها الكات  للنص المسموع.
 بية:مهارات االستماع الناقد في اللغة العر -2

( مهدارات االسدتماع الناقدد فدي 9005حدد عبددالرحم  الهاردمي  وفدائزة العدزاوي)
 ا تي:
        التمييز بي  الحقيقة والر ي. -
 المقارنة بي  األفكار الصحيحة واير الصحيحة. -
       الموازنة بي  المتحدل ومتحدل  خر. -
 اكتشاي مشاعر المتحدل. -
      .تعري األفكار الضمنية اير المصر  بها -
 تحديد  سباب النتائج.  -

 ( مهارات االستماع الناقد كالتالي:9002ووكر رردي ط يمة )
     تعري العالقات بي  األفكار. -
 وربط األسباب بالنتائج. -
 تحديد األفكار الرئيسة والت اصي  الداعمة.  -
 االستدالا علي المعني م  خالا األداء الصوتي. -
                 التمييز بي  الحقيقة والخياا. -
 الحالم علي المسموع و بداء الر ي في . -
           عم  استنتاجات حوا المو وع. -
 التمييز بي  الحقيقة والر ي. -
              تعري وجوه الشب  واالختالي. -
 االستدالا علي وجهة نظر الكات  ومشاعره. -

الناقدد فدي  واست ادت الباحثة م  عرض تلا المهارات السابقة المتعلقة باالستماع
 تحديد قائمة مهارات االستماع الناقد لتالميذ الصا الساد  االبتدائي وتمثلم فيما يلي:
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: مهارة الت سير    ويندرج تحتها المهارات ال رمية ا تية: والا
 يذكر ال كرة الرئيسة للنص المسموع. -0
 يحدد األفكار ال رمية للنص المسموع. -9
 يو   القيم المتضمنة بالنص المسموع. -2
 يتعري دالالت الجم  بالنص المسموع. -2
 يحدد معني الكلمة م  السياق. -5
 يحدد مضاد الكلمة م  السياق. -2
 يميز بي  األفكار المنتمية للنص المسموع واير المنتمية ل . -2

 ويندرج تحتها المهارات ال رمية ا تية:اانياا: مهارة التحلي   
 يحدد العالقة بي  األفكار في النص المسموع. -0
 بي   حدال النص المسموع والواقأ. يقاري  -9
 يتعري دالالت بعض الجم  الموجودة في النص المسموع. -2
 يذكر األدلة بالنص المسموع. -2

   ويندرج تحتها المهارات ال رمية ا تية:االثاا: مهارة االستدالا
 يذكر عنواناا مناسباا للنص المسموع. -0
 يحدد هدي الكات  م  النص المسموع. -9
 المسموع.يالم   حدال النص  -2
 يضأ نهاية م  عنده ألحدال النص المسموع. -2
   يستدا علي المعني م  نغمة الصوت. -5

   ويندرج تحتها المهارات ال رمية ا تية:رابعاا: مهارة التقويم
 يحدد اإليجابيات في النص المسموع. -0
 يحدد السلبيات في النص المسموع. -9
 وع.يو   ر ي  في النهاية التي و عها الكات  للنص المسم -2
 يعزز مواط  القوة في النص المسموع. -2
 يذكر ر ي  في الشخصيات التي وردت في النص المسموع. -5
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  جراءات الدراسة:
 تمثلم  جراءات الدراسة في الخووات التالية:

 :  عداد قائمة بمهارات االستماع الناقد فدي اللغدة العربيدة لتالميدذ المرحلدة  والا
 االبتدائية:

 ة بالخووات التالية:مرت عملية  عداد القائم
تحديددد الهدددي مدد  القائمددة: هدددفم القائمددة  لددي تحديددد بعددض مهددارات االسددتماع الناقددد  - 

 الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية. 
تحديد مصادر ارتقاق القائمة وتم ولا م  خالا: االطالع علي بعض الكت  والمراجأ  -ب

والبحددول والدراسددات السددابقة المرتبوددة بمو ددوع الدراسددة ومنهددا دراسددة)ماهر  المتخصصددة
(  وعبدددد السدددالم مدددرو  خلدددا  9002  وعايدددد  بدددو سدددرحاي)9002رددد باي عبدددد البددداري  

بهدي تكدوي  خلريدة نظريدة عد  مهدارات االسدتماع ( 9002  ومني  برا يم جاسم  9002
 المهارات.في تحديد بعض  الناقد في اللغة العربية  وقد تم االست ادة منها

وفي  وء ولدا قامدم الباحثدة بإعدداد قائمدة بدبعض مهدارات االسدتماع الناقدد فدي 
مهددارات  –مهددارات مرتبوددة بالتحليدد   –ندد  المهددارات الرئيسددة )مهددارات مرتبوددة بالت سددير

مهارات مرتبوة بالتقويم( وقد تمم صديااة م دردات القائمدة فدي ردال   -مرتبوة باالستدالا
 رئيسة يندرج تحم ك  منها  داءات سلوكية مرتبوة بها.مهارات 

 بط القائمة األولية: م  خالا عرض القائمة في صورتها األولية علي مجموعة مد   -جد
المتخصصدي  فدي المنداهج وطدرق تددريس اللغدة العربيدة مد   عضداء  (*) السادة المحالمي 

لعربيدددة بمراحددد  التعلددديم هي دددة التددددريس بدددبعض كليدددات التربيدددة  ومدددوجهي ومعلمدددي اللغدددة ا
 األساسي  بهدي التحقق م :

 الدقة اللغوية والعلمية للقائمة. -
 هميددة المهددارة الرئيسددة ومددا يندددرج تحتهددا مدد  مهددارات فرميددة لتالميددذ المرحلددة  -

 االبتدائية.
 مناسبة المهارات الرئيسة وال رمية لتالميذ المرحلة االبتدائية. -
 رئيسة.ارتباط المهارة ال رمية بالمهارة ال -

                                                           

 ( 5ملحق ) *
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   افة  و تعدي   و حذي  ية مهارة رئيسة  و فرمية بالقائمة. -
  عداد الصورة النهائية للقائمة: -د

وعلددي  ددوء المقترحددات التددي  بددداها المحالمددوي حددوا قائمددة مهددارات االسددتماع  
وبدذلا  مالد  ، (*)تم  جدراء التعدديالت المناسدبة حتدل تأخدذ القائمدة صدورتها النهائيدة، الناقد

التقددويم   -االسددتدالا –التحليدد   –هددارات االسددتماع الناقددد الخاصددة بددد: بالت سدديرتحديددد م
 والالزم توافرها لدي تالميذ المرحلة االبتدائية.

 عداد كتاب التلميذ في درو  القدراءة المصدااة باسدتخدام اسدتراتيجية اانياا: 
 المساجلة الحلقية:

باسدددتخدام اسدددتراتيجية تدددم  عدددداد كتددداب التلميدددذ فدددي درو  القدددراءة المصدددااة 
 : المساجلة الحلقية  وولا م  خالا تحديد ما يلي

تحديد مالونات كتاب التلميذ في درو  القراءة لتالميدذ الصدا السداد   -0
 االبتدائي  وتضم  العناصر التالية:

مقدمة الكتداب: ومد  خاللهدا تدم تعريدا التالميدذ بددرو  القدراءة المقدررة وكيريدة  -أ
 تيجية المساجلة الحلقية.دراستها باستخدام استرا

األهداي العامدة: تدم  عدادة صديااة األهدداي العامدة لددرو  القدراءة مدأ مراعداة   -ب
الشدددددروط العلميدددددة السدددددليمة  وتضدددددمينها جوانددددد  الدددددتعلم المعرفيدددددة والمهاريدددددة 

 والوجدانية.
مو ددوعات الكتدداب: وقددد ارددتم  الكتدداب علددي  ربعددة درو  هددي )الحيدداة..  -جددد

ددا ااندداي  وفددي م نتصددا الوريددق  والصددديقاي وكعالددة السددالر  ودعنددا نتحدداور( دائما
 وتضم  ك  در  بالكتاب علي العناصر التالية:

األهددداي السددلوكية: وروعددي فددي صدديااتها تضددمينها لمهددارات االسددتماع الناقددد   -
 والصيااة العلمية السليمة لها.

 التهي ة: وروعي فيها التنوع واستثارة داف ية التالميذ للتعلم. -
محتددوي: وقددد تددم  عدددادة صدديااة درو  القددراءة باسددتخدام اسدددتراتيجية عددرض ال -

المساجلة الحلقية بما يساعد تالميذ الصا الساد  االبتدائي فدي تنميدة مهدارات 
 االستماع الناقد لديهم.

                                                           

 ( 0ملحق ) *
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 الوسائ  التعليمية المعينة: وروعي التعدد والتنوع في استخدامها. -
مالا ل هدداي السدلوكية بالددر   تقويم الددر : وروعدي فدي التقدويم  ي يالدوي ردا -

 و ي تكوي  س لت  متنوعة ومتعددة  ومتضمنة لمهارات االستماع الناقد.
  بط كتاب التلميذ: -9

 تم  بط كتاب التلميذ كما يلي:
عرض كتاب التلميذ المشتم  علي درو  القراءة المصااة باستخدام اسدتراتيجية  -أ

خصصي  في المناهج وطدرق المساجلة الحلقية علي مجموعة م  المحالمي  المت
التدريس)اللغدددة العربيدددة( ومدددوجهي ومعلمدددي اللغدددة العربيدددة بالمرحلدددة االبتدائيدددة  
لمعرفة  رائهدم حدوا الصدحة اللغويدة والعلميدة للمحتدوي  ومددي مناسدبة األنشدوة 
بعددد  عددادة صدديااتها باسددتخدام اسددتراتيجية المسدداجلة الحلقيددة لتالميددذ المرحلددة 

 م المحتوي التعليمي.االبتدائية  ومدي تنظي
وقددد  رددار المحالمددوي بضددرورة   ددافة بعددض األنشددوة لتنميددة مهددارات االسددتماع 
الناقدددد  كمدددا  و دددحوا عددددم مالءمدددة بعدددض األنشدددوة و دددرورة حدددذفها  و جدددرت الباحثدددة 
ا إلجراء التجربة االستوالمية علي مجموعدة مد   التعديالت التي  و حها المحالموي تمهيدا

 البتدائي.تالميذ الصا الساد  ا
  جراء التجربة االستوالمية لكتاب التلميذ: -ب

درو  القدددراءة المصدددااة باسدددتخدام  -تدددم توبيدددق بعدددض درو  كتددداب التلميدددذ
علي مجموعدة مد  التالميدذ بمدرسدة نجدأ السديد االبتدائيدة  -استراتيجية المساجلة الحلقية

الميدذ  وبدذلا تدم التوصد  المشتركة بإدارة قنا التعليمية  وولا للتأكد م  مناسدبة الكتداب للت
ا للتوبيق علي مجموعة الدراسة األصلية.   لي الصورة النهائية لكتاب التلميذ و صب  صالحا

 االثاا:  عداد دلي  المعلم وفق استراتيجية المساجلة الحلقية:
دا لد   لتحقيدق األهدداي التعليميدة لددي  ا وموجها تم  عداد دلي  المعلم ليالوي مرردا

 دلي  المعلم مما يأتي:التالميذ  وتكوي 
 مالونات دلي  المعلم: -0

تضددم  دليدد  المعلددم المالونددات التاليددة: مقدمددة لتو ددي  الهدددي مندد   وخوددوات 
اسددتخدام اسددتراتيجية المسدداجلة الحلقيددة  واألهددداي السددلوكية لدددرو  القددراءة باسددتخدام 

ة لتددددريس اسدددتراتيجية المسددداجلة الحلقيدددة  والوسدددائ  التعليميدددة المعيندددة  والخودددة الزمنيددد
 مو وعات القراءة.
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  بط دلي  المعلم: -9
مجموعددة مدد  السددادة المحالمددي   السددتوالع  للضددبط دليدد  المعلددم تددم عر دد  علدد

 رائهددم حددوا ارتبدداط الدددلي  بدددرو  كتدداب التلميددذ مدد  حيددث األهددداي والتهي ددة والوسددائ  
حية الددلي  التعليمية واألنشوة  و سالي  التقويم  ومدي ارتباط عناصر دليد  المعلدم  وصدال

 لكتاب التلميذ  و  افة  ية مقترحات.
هذا و رار المحالموي  لي صالحية الدلي  لالسدتخدام عندد تددريس درو  القدراءة 
المقررة علي تالميذ الصا الساد  االبتدائي  وبدذلا  صدب  دليد  المعلدم الخدا  بتددريس 

ا لالس  تخدام.درو  القراءة باستخدام استراتيجية المساجلة الحلقية صالحا
 رابعاا:  عداد اختبار مهارات االستماع الناقد لتالميذ الصا الساد  االبتدائي:

ا للخووات التالية:  تم  عداد اختبار مهارات االستماع الناقد وفقا
 تحديد الهدي م  االختبار: -0

هدددي االختبددار  لددي التعددري علددي مسددتوي تالميددذ الصددا السدداد  االبتدددائي فددي 
 د.مهارات االستماع الناق

 مصادر ارتقاق االختبار: -9
تدم االطددالع علددي بعددض الكتدد  والدراسددات السددابقة التددي  عدددت اختبددارات مرتبوددة 
بمهارات االستماع بص ة عامة ومهارات االستماع الناقد بص ة خاصة وتدم االسدت ادة منهدا 

  9002  ودراسدة وفداء عبدد د بد  عبدد ربد   9002مث : )دراسدة سدمحة عدادا محمدد  
 (.9002ني  برا يم جاسم  ودراسة م

  عداد وصيااة م ردات االختبار: -2
اهتمدم الدراسددة بتضددمي  مهددارات االسددتماع الناقدد )الرئيسددة وال رميددة(  كمددا ُ خددذ 
فدددي االعتبدددار و دددو  م دددردات االختبدددار  و ي تكدددوي م دددردات االختبدددار مرتبودددة بمهدددارات 

 االستماع الناقد.
 صيااة تعليمات االختبار: -2

مجموعة م  التعليمات التي تساعد التالميذ علي  دائ  بسدهولة  تضم  االختبار 
ددا لالختبددار  واسددم التلميددذ وفصددل   والهدددي مدد  االختبددار  وكيريددة اإلجابددة   فتضددمنم عنوانا

 و رورة اإلجابة ع  جميأ األس لة.
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  بط االختبار: -5
تم  بط االختبار وولا مد  خدالا  جدراء تجربدة اسدتوالمية لد   حيدث تدم توبيدق 

بار مهارات االستماع الناقد علي مجموعة م  تالميذ المرحلدة االبتدائيدة بمدرسدة السديد اخت
( تلميدذاا  وولدا مد   جد  20عبد الرحيم االبتدائية بدإدارة قندا التعليميدة وكداي عددد التالميدذ)

حساب صدق االختبار واباتد  ومعدامالت السدهولة والصدعوبة لالختبدار والدزم  المناسد  لد  
 كالتالي:

 ب معام  صدق االختبار:حسا -أ
ُيعددري صدددق االختبددار بأندد  صدد ة فددي االختبددار تدددا علددي  ندد  صددال  لقيددا  مددا 
و أ لقياسد   وتدم التأكدد مد  صددق االختبدار عد  طريدق: الصددق الظداهري: هدو المظهدر 
العدام لالختبدار  و الصدورة الخارجيدة لد  مد  حيدث ندوع الم دردات  وكيريدة صديااتها ومددي 

  وتعليمات االختبار ومدي دقتها ودرجة ما تتمتأ ب  مد  مو دومية  و و  هذه الم ردات
وتدددم التأكدددد مددد  الصددددق الظددداهري لالختبدددار بنددداءا علدددي موافقدددة السدددادة المحالمدددي  علدددي 

 صالحيت .
 حساب معام  ابات االختبار: -ب

يقصددد بثبددات االختبددار قدرتدد  علددي  عودداء النتددائج ن سددها  وا مددا تددم توبيقدد  مددرة 
يذ  ن سهم  ويوجد  سالي   حصائية عديددة لحسداب ابدات االختبدار  ولكد   خري علي التالم

 سلوب مميزات  وعيوب   ولحساب معام  ابات االختبار تم استخدام طريقة  عدادة التوبيدق  
وفيهددا يوبددق االختبددار علددي المجموعددة ن سددها مددرتي  بينهمددا فاصدد  زمنددي مناسدد   وولددا 

بددار فددي المددرة األولددي وتوبيقدد  فددي المددرة الثانيددة  إليجدداد معامدد  االرتبدداط بددي  توبيددق االخت
  وتصددل  هددذه الوريقددة لالختبددارات الموقوتددة وايددر الموقوتددة  وبعددد توبيددق االختبددار مددرتي 

وهدو معامد   00.0وهذه القيمة دالة عند مستوي  292.0وجد  ي معام  ابات االختبار = 
ي االختبار علي درجة جيدة يتض  مما سبق  ابات مناس  يمال  الواوق ب  علمياا  وبذلا 

 م  الثبات بما يدا علي صالحيت .
 حساب معامالت السهولة والصعوبة والتباي  ألس لة االختبار: -جد

تددم حسدداب معددامالت السددهولة والصددعوبة ألسدد لة االختبددار  وبعددد  جددراء العمليددات 
   ،.25ة وتراوحم ومعامالت السهول. 95   ،.22الحسابية تراوحم معامالت الصعوبة بي  

 وتعد هذه المعامالت مناسبة لمعامالت الصعوبة والسهولة. . 92
ولحسددداب الدددزم  المناسددد  لأجابدددة عددد   سددد لة االختبدددار ُتركدددم الحريدددة لتالميدددذ 
مجموعددة الدراسددة ألخددذ الوقددم الكددافي لأجابددة عدد   سدد لة االختبددار  وبعددد االنتهدداء مدد  
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قدات التدي اسدتغرقها كد  التالميدذ علدي اإلجابة تم حساب المتوسط لهدم بقسدمة مجمدوع األو 
         د يقة. 25عددهم  فكاي زم  االختبار 

  عداد جدوا مواص ات االختبار: -2
بعددد  جددراء التعددديالت التددي  جراهددا السددادة المحالمددوي وحسدداب صدددق االختبددار 

المناسدد  لدد    صددب  االختبددار فددي صددورت   والددزم واباتدد  ومعددامالت السددهولة والصددعوبة 
ا للتوبيددق علددي مجموعددة الدراسة)الضددابوة النهائيددة التجريبيددة(  ويو دد  الجدددوا -صددالحا

 التالي مواص ات اختبار مهارات االستماع الناقد:
 (0جدوا)

 مواص ات اختبار مهارات التذوق األدبي لتالميذ الصا الساد  االبتدائي
 الدرو 

األس لة 
 والدرجات

  األهداي)مخرجات التعلم(
مجموع 
 األس لة

 مجموع
 الدرجات

األوزاي 
النسبية 
 للدرو 

مهارات 
 (2الت سير )

مهارات 
 (2) التحلي 

مهارات 
 االستدالا

(5) 
مهارات 

 (5التقويم)
الددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  
األوا:الحيدددددددددددداة.. 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  دائما

 ااناي)حصتاي(

 0 9 0 9 األس لة
2 09 

 9 2 9 2 الدرجة 95% 

الدر  الثاني: في 
منتصددددددددددددددددددددددددددددددا 

 الوريق)حصتاي(

 9 9 0 9 األس لة
 2 2 9 2 الدرجة 95% 02 2

الدددددددر  الثالددددددث: 
الصدددديقاي وكعالدددة 

 السالر)حصتاي(

 0 9 0 9 األس لة
 9 2 9 2 الدرجة 95% 09 2

الددددددددر  الرابدددددددأ: 
دعنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

 نتحاور)حصتاي(

 0 9 0 9 األس لة
 9 2 9 2 الدرجة 95% 09 2

  50 95 5 5 5 00 مجموع األس لة
    00 00 00 90 مجموع الدرجات

 %000   %20.92 %20.92 %05.02 %22.22 األوزاي النسبية ل هداي
( سددااالا لكدد  سددااا درجتدداي  95(  ي عدددد  سدد لة االختبددار)0يتضدد  مدد  جدددوا)

ا للوزي النسبي لك  در .50والنهاية العظمي ل )  ( درجة  وكاي عدد األس لة وفقا
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 الدراسة التجريبية وعرض النتائج وت سيراتها:
 وعرض نتائج الدراسة وت سيراتها وولا كما يلي: التجريبيةة تمم الدراس

 تحديد الهدي م  تجربة الدراسة:  : والا 
تحدددد الهدددي مدد   جددراء تجربددة الدراسددة فددي تحديددد فعاليددة اسددتخدام اسددتراتيجية 
المساجلة الحلقية عندد تددريس مو دوعات القدراءة فدي تنميدة مهدارات االسدتماع الناقدد فدي 

 دي تالميذ الصا الساد  االبتدائي.اللغة العربية ل
 اانياا:  جراءات تن يذ تجربة الدراسة:

تددم اختيددار مدرسددة السدديد عبددد الددرحيم االبتدائيددة المشددتركة بمدينددة قنددا  وطبقددم 
( تلميددددذاا 20( بالصددددا السدددداد  االبتدددددائي وعددددددهم )2/9التجربددددة علددددي تالميددددذ فصدددد )

( تلميددددذاا 20( وعددددددهم )2/2))المجموعددددة التجريبيددددة(  فددددي حددددي  در  تالميددددذ فصدددد  
 )المجموعة الضابوة( بالوريقة المعتادة.

 االثاا: التصميم التجريبي و جراء تجربة الدراسة:
اعتمدددت الدراسددة علددي تصددميم المجمددوعتي  المتكدداف تي  )التجريبيددة والضددابوة( 

 وات التوبيقي  القبلي والبعدي  وجاءت  جراءات تجربة الدراسة كما يلي:
 بار مهارات االستماع الناقد قبلياا:توبيق اخت -0

تم توبيق اختبار مهارات االستماع الناقد قبلياا علدي مجمدوعتي الدراسدة)التجريبية 
ا لمعالجتهددا  حصددائياا وجدداءت النتددائج  والضددابوة( كمددا تددم تصددحيح  ورصددد النتددائج تمهيدددا

 كالتالي:
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(9جدوا)  
و يمة ُتُ والداللة اإلحصائية لدرجات تالميذ المتوسوات الحسابية واالنحرافات الم يارية 

 الضابوة( في التوبيق القبلي الختبار مهارات االستماع الناقد -المجموعتي )التجريبية
المهارات 
المتوسط  العدد المجموعة الرئيسة

 الحسابي
االنحراي 
 الداللة  يمةُتُ الم ياري 

مهارات 
 الت سير

 9.95 2.2 20 التجريبية
22. 

اير 
 دالة

 9.029 2.095 20 الضابوة

مهارات 
 التحلي 

 0.22 2.05 20 التجريبية
22. 

 0.25 9.25 20 الضابوة

مهارات 
 االستدالا

 0.02 2.2 20 التجريبية

 0.09 9.22 20 الضابوة .95

مهارات 
 التقويم

 0.02 2.52 20 التجريبية
 0.92 2.095 20 الضابوة

92. 
مهارات 

االستماع 
 اقد كال الن

 9.22 02.295 20 التجريبية

 .20 2.92 05.225 20 الضابوة

(  ي  يمددة ُتُ المحسددوبة  قدد  مدد  الجدوليددة فددي مهددارات 9يتضدد  مدد  جدددوا)
االستماع الناقد في ك  مهارة علي حدة  وكذلا في مهارات االستماع الناقد كالد   ممدا يددا 

وي درجدددات تالميدددذ مجمدددوعتي علدددي  نددد  ال يوجدددد فدددرق وو داللدددة  حصدددائية بدددي  متوسددد
الدراسة)التجريبية والضابوة( في التوبيق القبلدي الختبدار مهدارات االسدتماع الناقدد  ويمالد  

 تو ي  بيانات الجدوا السابق في الشال  البياني التالي: 
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التجريبية

الضابطة

 (9رال )
ضابوة( في التوبيق ال روق بي  متوسوي درجات تالميذ مجموعتي الدراسة)التجريبية وال

 القبلي الختبار مهارات االستماع الناقد
ُيالحددم مدد  الشددال  البيدداني السددابق  ندد  ال يوجددد فددرق وو داللددة  حصددائية بددي  
متوسوي درجتي تالميذ الصا الساد  االبتدائي مجموعتي الدراسدة)التجريبية والضدابوة( 

لغدة العربيددة فددي كد  مهددارة مدد  فدي التوبيددق القبلدي الختبددار مهددارات االسدتماع الناقددد فددي ال
 مهارات االستماع الناقد علي حدة  وكذلا في المهارات كال .

 تدريس درو  القراءة لمجموعتي الدراسة: -9
تدددم تددددريس تالميدددذ المجموعدددة التجريبيدددة درو  القدددراءة باسدددتخدام اسدددتراتيجية 

يندة و سدالي  المساجلة الحلقية  حيث تنوعم األنشوة المستخدمة والوسائ  التعليميدة المع
التقددويم  فددي حددي  در  تالميددذ المجموعددة الضددابوة الدددرو  ن سددها بالوريقددة المعتددادة  

 م.9002/م 9002وولا في ال ص  الدراسي الثاني لعام 
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توبيق اختبار مهارا ت االستماع الناقد علي مجموعتي الدراسدة)التجريبية  -2
 رها:والضابوة( بعدياا ورصد نتائج الدراسة وتحليلها وت سي

لأجابددة عدد  السددااا الثدداني الددذي نددص علدديُ مددا فعاليددة اسددتخدام اسددتراتيجية 
المسدداجلة الحلقيددة فددي تنميددة بعددض مهددارات االسددتماع الناقددد للتالميددذ بالصددا السدداد  
االبتددددددائي؟ تدددددم توبيدددددق اختبدددددار مهددددددارات االسدددددتماع الناقدددددد بعددددددياا علدددددي مجمددددددوعتي 

اء مدد  توبيددق االختبددار تددم تصددحيح  ورصددد الدراسددة)التجريبية والضددابوة(  وبعددد االنتهدد
مقارنة متوسوات درجدات مجمدوعتي الدراسدة)التجريبية والضدابوة(  و ديم  النتائج كما يلي:

ُتُ ومستوي الداللة في التوبيق البعدي الختبار مهارات االسدتماع الناقدد  ويمالد  تو دي  
 ( التالي: 2ولا ت صيلياا كما بالجدوا)

 (2جدوا)
ابية واالنحرافات الم يارية و يمة ُتُ والداللة اإلحصائية لدرجات تالميذ المتوسوات الحس

 الضابوة( في التوبيق البعدى الختبار مهارات االستماع الناقد -المجموعتي )التجريبية
المهارات 
 الرئيسة

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراي 
 الم ياري 

 الداللة  يمةُتُ

مهارات 
 الت سير

دالة عند  5.20 9.025 09.5 20 ةالتجريبي
مستوى 
0.00 

 2.92 2.095 20 الضابوة

مهارات 
 التحلي 

دالة عند  2.52 0.29 2.295 20 التجريبية
مستوى 
 9.02 2.2 20 الضابوة 0.00

مهارات 
 االستدالا

دالة عند  2.022 0.022 2.55 20 التجريبية
مستوى 
0.00 

 0.92 5.22 20 الضابوة

 مهارات
 التقويم

دالة عند  2.20 0.922 2.225 20 التجريبية
مستوى 
 0.22 2.2 20 الضابوة 0.00

مهارات 
االستماع 
 الناقد كال 

دالة عند  02.50 2.92 25.25 20 التجريبية
مستوى 
 2.00 92.0 20 الضابوة 0.00
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( بدي  0.00(  ي هنا  فرقاا وو داللة  حصائية عند مستوي )2يتض  م  جدوا)
توسدددوي درجدددات تالميدددذ مجمدددوعتي الدراسدددة)التجريبية والضدددابوة( فدددي التوبيدددق البعددددي م

الختبار مهارات االستماع الناقد في ك  مهارة علي حدة وفي مهارات االستماع الناقدد كالد   
وولا لصال  تالميذ المجموعة التجريبية  ويمال  تو ي  بيانات الجدوا السابق في الشال  

 البياني التالي: 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

مهارات

التفسير

مهارات

التحليل

مهارات

االستدالل

مهارات

التقويم

مهارات

االستماع

الناقد ككل

تجريبية ال

ضابطة ال

 (2) رال 
ال روق بي  متوسوي درجات تالميذ مجموعتي الدراسة)التجريبية والضابوة( في التوبيق 

 البعدي الختبار مهارات االستماع الناقد
ُيالحددم مدد  الشددال  البيدداني السددابق ال ددرق بددي  متوسددوي درجتددي تالميددذ الصددا 

يدة والضدابوة( فدي التوبيدق البعددي الختبدار )التجريب الساد  االبتددائي مجمدوعتي الدراسدة
مهارات االستماع الناقد في اللغة العربيدة فدي كد  مهدارة مد  مهدارات االسدتماع الناقدد علدي 
حدددة  وكددذلا فددي مهددارات االسددتماع الناقددد كالدد   ممددا يشددير  لددي  ي التدددريس باسددتخدام 

االسددتماع الناقددد لدددي اسددتراتيجية المسدداجلة الحلقيددة كدداي لدد   اددر فعدداا فددي تنميددة مهددارات 
 تالميذ الصا الساد  االبتدائي.
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تنميدددة حسددداب حجدددم تدددأاير اسدددتخدام اسدددتراتيجية المسددداجلة الحلقيدددة فدددي -9
 تالميذ الصا الساد  االبتدائي: ىمهارات االستماع الناقد لد

يمث  حجم التأاير مقددار تدأاير المتغيدرات المسدتقلة فدي المتغيدرات التابعدة  فحجدم 
( ولدذا 22  9002الوج  المالم  للداللة اإلحصائية)عبد المدنعم  حمدد الددردير  التأاير هو 

تم حساب حجم التأاير الستخدام استراتيجية المساجلة الحلقية في تنمية مهارات االسدتماع 
الناقد في اللغة العربية لدي تالميذ الصا السداد  االبتدائي)المجموعدة التجريبيدة( مقارندة 

 (:2ضابوة  وكانم النتائج مو حة كما بالجدوا)بتالميذ المجموعة ال
 (2) جدوا

  يمةُتُ ومقدار حجم التأاير في اختبار مهارات االستماع الناقد
 حجم التأاير  يمةُتُ المحسوبة المتغير التابأ المتغير المستق 

 
جلة استراتيجية المسا

 الحلقية

 0.92 5.20 مهارات الت سير
 0.29 2.52 مهارات التحلي 

 0.25 2.022 مهارات االستدالا
 0.22 2.20 مهارات التقويم

مهارات االستماع 
 الناقد كال 

02.50 0.20 

وللتحقددق مدد  فعاليددة اسددتخدام اسددتراتيجية المسدداجلة الحلقيددة فددي تنميددة مهددارات 
 Effect( ²ηتالميدذ المجموعدة التجريبيدة  تدم حسداب حجدم التدأاير) ىاالسدتماع الناقدد لدد

Size التأاير للمتغير المسدتق  علدل المتغيدر التدابأ وهدو يشدير  لدل قدوة العالقدة  وهو حجم
بي  المتغيري   و دلي  األار ال علي ويعري باسم مربأ  يتا ويمال  حساب حجدم التدأاير فدي 

 (522  9000اختبار)ت(: )صال   حمد مراد  
 وبعددد حسدداب حجددم التددأاير  وبددالرجوع  لددل مسددتويات حجددم التددأاير المو ددحة فددي

 (:20  9002الجدوا )عبد المنعم  حمد الدردير  
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 (5جدوا)
 تحديد مستويات حجم التأاير

ا كبير متوسط صغير المارر  كبير جدا
 00.0 02.0 05.0 90.0 ( η²مربأ  يتا)

 %20ممدا يو د   ي   .20يسداوى  (η²)(  ي حجدم التدأاير5يتض  مد  جددوا)
( يرجأ  لدل تدأاير التقويم –االستدالا -لتحلي ا -م  تباي  مهارات االستماع الناقد)الت سير

مما يشير  لي فعاليدة اسدتخدام اسدتراتيجية المتغير المستق )استراتيجية المساجلة الحلقية( 
المسددداجلة الحلقيدددة فدددي تنميدددة مهدددارات االسدددتماع الناقدددد فدددي اللغدددة العربيدددة المتمثلدددة فدددي 

درو  القدددراءة التدددي تمدددم  التقدددويم( وولدددا مددد  خدددالا -االسدددتدالا -التحليددد  -)الت سدددير
دراستها لدي تالميذ الصا السداد  االبتددائي مجموعدة الدراسدة  وبدذلا فقدد تمدم اإلجابدة 
عدد  السددااا الثدداني مدد   سدد لة الدراسددة الددذي نددص علددي: مددا فعاليددة اسددتخدام اسددتراتيجية 
المسدداجلة الحلقيددة فددي تنميددة بعددض مهددارات االسددتماع الناقددد للتالميددذ بالصددا السدداد  

 بتدائي؟اال
 ت سير نتائج الدراسة:

 كما يلي: الدراسةيمال  ت سير نتائج 
 ي اسددتخدام اسددتراتيجية المسدداجلة الحلقيددة كدداي لدد   اددر كبيددر فددي تنميددة مهددارات  -

االستماع الناقد في اللغة العربية لدي تالميذ الصا الساد  االبتدائي  وولا م  
ألنشدوة المختل دة التدي تمدم خالا  تاحة ال رصة للتالميذ جميعهم للمشاركة في ا

 دراستها.
 زيادة داف ية التالميذ م  خالا المشاركة  كثر م  مرة  و زالة الخوي والتردد. -
 تاحم استراتيجية المساجلة الحلقية التنافس والتعاوي بدي  التالميدذ  فتالميدذ كد   -

مجموعة يتعاونوي مأ بعضهم الدبعض إلنتداج األفكدار واإلجابدات الصدحيحة  كمدا 
ا بي  المجموعات إلنتاج  فض  األفكار والحلوا واإلجابات. ي   هنا  تنافسا

اردددتملم األنشدددوة المقدمدددة للتالميدددذ فدددي درو  القدددراءة المصدددااة باسدددتخدام  -
اسدددتراتيجية المسددداجلة الحلقيدددة علدددي مهدددارات االسدددتماع الناقدددد المتمثلدددة فدددي) 

تنميددة تلددا التقددويم( ممددا سدداهم بشددال  كبيددر فددي -االسددتدالا-التحليدد -الت سددير
 المهارات.

تميدددزت درو  القدددراءة المصدددااة وفدددق اسدددتراتيجية المسددداجلة الحلقيدددة بدددالتنظيم  -
 والسهولة  مما ساعد التالميذ في فهمها و تقانها بشال  كبير.
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تنوعدددم  سدددالي  التقدددويم عندددد تددددريس مو دددوعات القدددراءة المصدددااة باسدددتخدام  -
التالميددذ وزيددادة مسددتواهم اسددتراتيجية المسدداجلة الحلقيددة  ممددا سدداعد فددي تح يددز 

 التحصيلي.
وتت ق نتدائج هدذه الدراسدة مدأ بعدض الدراسدات السدابقة التدي  ردارت  لدي فعاليدة 

حيدث  ردارت  Hormah  (2011)اسدتخدام اسدتراتيجية المسداجلة الحلقيدة ومنهدا: دراسدة
نتائجها  لي  ي استراتيجية المساجلة الحلقيدة سداعدت علدي تحسدي  مهدارات التحددل لددي 

فعاليددة اسدددتخدام  Simpson  (2011)ب الصددا السددابأ  كمددا  و ددحم دراسددةطددال
التعاونيددة فددي تحسددي  التصددميم   ددا رددار (-المسدداجلة الحلقيددة-)جيسددالو اسددتراتيجيات

 (2013)الجرافيالي لدي طالب االتصاالت المرئية في جامعدة سدنكلر  كمدا توصدلم دراسدة 
Damanik لهدا  ادر كبيدر علدي  نجداز التالميدذ   لي  ي استراتيجية المساجلة الحلقيدة كداي

للكتابدددة السدددردية  واختل دددم الدراسدددة مدددأ الدراسدددات السدددابقة فدددي المتغيدددر التدددابأ) مهدددارات 
 االستماع الناقد( ومجاا الدراسة ومجموعة الدراسة.

التي توصلم  لي  ي اسدتراتيجية  Tyas (2014)هذا وات قم الدراسة مأ دراسة 
اا فدي تنميدة االسدتيعاب القرائدي لددي طدالب الصدا الثدام   المساجلة الحلقيدة لهدا  ادر فعد

التدي  ردارت  لدي فعاليدة اسدتخدام اسدتراتيجية المسداجلة  Langworthy (2015)ودراسة
الحلقية والريو  المرقمة في تعلم اللغة اإلنجليزية للتالميذ المعاقي   ودراسة باسم صبري 

ية المسداجلة الحلقيدة كداي لد   ادر ( التدي توصدلم  لدي  ي اسدتخدام اسدتراتيج9002محمد)
فددي تنميددة مهددارات الت كيددر الجددانبي لدددي تالميددذ المجموعددة التجريبيددة مدد  خددالا اسددتخدام 
األسلوبي )الش وي والكتابي( في تن يذ استراتيجية المساجلة الحلقيدة  كمدا  وصدم بتشدجيأ 

ية المسدداجلة وتددري  المعلمددي  علدي اسددتخدام اسدتراتيجيات حديثددة فدي التدددريس كاسدتراتيج
 الحلقية لما لها م   ار فعاا في نشاط وفاعلية التالميذ.

 ما فيما يتعلق بتنمية مهارات االستماع الناقد فقد جداءت الدراسدة الحاليدة مت قدة 
مأ دراسات عديدة اهتمم بتنمية مهارات االستماع الناقد في مراح  تعليمية مختل دة منهدا: 

 و حم النتائج وجود فدرق وي داللدة  حصدائية فدي ( وفيها 9002دراسة عايد  بوسرحاي)
اختبددار االسددتماع الناقددد ُيعددزي ألاددر الجددنس ولصددال  اإلنددال  وعدددم وجددود فددرق وي داللددة 
 حصددائية ُيعددزي ألاددر الت اعدد  بددي  االسددتراتيجية والجددنس  ودراسددة مددريم بنددم محمددد عايددد 

ائم علدددي اسدددتراتيجية ( التدددي  ردددارت نتائجهدددا  لدددي فاعليدددة البرندددامج المقتدددر  القددد9005)
(Pdeode فددي تنميددة مهددارات االسددتماع الناقددد ودراسددة سددلمي بنددم عيددد بدد  عبددد د )
( التي  رارت  لي فاعلية القصص الرقمية في تنميدة مهدارات االسدتماع الناقدد فدي 9002)

مقددرر اللغددة اإلنجليزيددة  و وصددم الدراسددة بضددرورة تضددمي  مهددارات االسددتماع الناقددد فددي 
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غددة اإلنجليزيددة  وخاصددة فددي المرحلددة الثانويددة نظددراا لوبيعددة العصددر وخصددائص مقددررات الل
 المتعلمي  المالئمة لتعلم تلا المهارات.

( التدي 9002وكذلا ات قم الدراسدة الحاليدة مدأ دراسدة عبدد السدالم مدرو  خلدا)
( بدددي  0.05 نهدددرت نتائجهدددا وجدددود فدددروق وات داللدددة  حصدددائية عندددد مسدددتوي الداللدددة)

حسابية ألداء طالب مجموعة الدراسدة وفدي كد  مهدارة مد  مهدارات االسدتماع المتوسوات ال
الناقدددد  وللمهدددارات مجمعدددة ُتعدددزي لوريقدددة التددددريس ولصدددال   داء الودددالب الدددذي  خضدددعوا 

( التدي 9002للتدريس بأسدلوب السدرد القصصدي  ودراسدة  سدماء جمداا محمدود  و خدري )
قدي فدي تنميدة مهدارات االسدتماع الناقدد   و حم  هم نتائجها فاعليدة مددخ  التحليد  األخال

حيددث يوجددد فددرق وو داللددة  حصددائية بددي  متوسددوي درجددات طددالب مجموعددة الدراسددة فددي 
االختبار البعدي لمهارات االستماع الناقد لصدال  االختبدار البعددي  وفاعليدة مددخ  التحليد  

صددائية بددي  األخالقددي فددي تنميددة مهددارات االسددتماع الناقددد حيددث يوجددد فددرق وي داللددة  ح
متوسوات درجات طالب مجموعة الدراسة في االختبار البعدي لمهارات االستماع الناقد فدي 

 ك  مهارة علي حدة لصال  االختبار البعدي.
( التي  نهرت نتائجهدا وجدود فدرق 9002كما ات قم مأ دراسة اادة خلي   سعد)

ات المجموعدددة ( بدددي  المجمدددوعتي  لصدددال  طالبددد0.05وي داللدددة  حصدددائية عندددد مسدددتوي)
التجريبية الالتي درس  باستخدام استراتيجية التعلم المقلوب  كما  كدت النتدائج تحسدناا فدي 

 اتجاهات الوالبات نحو استراتيجية التعلم المقلوب.
هذا واختل م الدراسة الحاليدة مدأ الدراسدات السدابقة التدي اهتمدم بتنميدة مهدارات 

راتيجية المسددداجلة الحلقيدددة( ومجددداا الدراسدددة االسدددتماع الناقدددد فدددي المتغيدددر المستق )اسدددت
 مجموعة الدراسة. 

 توصيات الدراسة:
 يمال  و أ التوصيات ا تية: الدراسةفي  وء نتائج 

االسدت ادة مد  قائمدة مهدارات االسدتماع الناقدد الالزمدة لتالميدذ المرحلدة االبتدائيددة  -0
 .التي تم تحديدها  بهدي مساعدة التالميذ في امتال  تلا مهارات 

عقدد دورات تدريبيدة لمعلمدي اللغدة العربيدة  انداء الخدمدة لتددريبهم علدي اسددتخدام  -9
 استراتيجية المساجلة الحلقية في التدريس.

االهتمددام بتدددري  الوددالب المعلمددي  بالليددات التربيددة علددي اسددتخدام االسددتراتيجيات  -2
 الحديثة في التدريس ومنها استراتيجية المساجلة الحلقية.
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لمعلددم لل ددروق ال رديددة بددي  التالميددذ  اندداء تدريسدد  مدد  خددالا  ددرورة مراعدداة ا -2
الوسددائ  التعليميددة واالسددتراتيجيات التدريسددية التددي يسددتخدمها  والتددي ينبغددي  ي 

 تكوي متنوعة ومتعددة ويتحقق ولا باستخدام استراتيجية المساجلة الحلقية.
 هدددافاا عامددة   ددرورة تضددمي  مندداهج اللغددة العربيددة بالمراحدد  التعليميددة المختل ددة -5

و جرائية تركز علي تنمية مهارات االستماع بص ة عامدة واالسدتماع الناقدد بصد ة 
 خاصة.

مساعدة التالميذ علي استخدام االستماع الناقد بمهارات  المختل ة في حياتهم بما  -2
 يساعدهم علي ت سير وتحلي  ومعالجة الموا ا الحياتية بأن سهم.

اسدددددتخدام األنشدددددوة والوسدددددائ  التعليمدددددة ب -مددددد  قبددددد  المعلمدددددي  -االهتمدددددام  -2
 واالستراتيجيات التدريسية التي تساعد علي تنمية االستماع الناقد لدي تالميذهم.

تووير  سدالي  التقدويم بمنداهج اللغدة العربيدة بالمراحد  التعليميدة المختل دة بحيدث  -2
 تشم   دوات تقيس االستماع الناقد لدي التالميذ. 

 بحول مقترحة: 
مجموعة النتائج التي توصلم  ليها الدراسة والتوصيات التدي توجهدم  انوالقا م 

بها  يمال  اقترا  مجموعة م  الدراسات التي تعد بمثابة دراسات مستقبلية يمال   ي تكوي 
 امتدادا للمجاا ن س  والتي تتمث  في ا تي: 

 اددر اسددتخدام اسددتراتيجية المسدداجلة الحلقيددة فددي تنميددة بعددض مهددارات االسددتماع  -0
 لتذوقي لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية.ا

اسدددتخدام اسدددتراتيجية المسددداجلة الحلقيدددة فدددي تنميدددة مهدددارات التعبيدددر الشددد وي  -9
 اإلبداعي لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية.

فعالية استخدام استراتيجية المساجلة الحلقية في تنمية مهارات الت كير اإلبدداعي  -2
 لدي تالميذ المرحلة االبتدائية.

اسددتخدام اسددتراتيجية المسدداجلة الحلقيددة فددي تنميددة بعددض مهددارات الكتابددة  فعاليددة -2
 اإلبدامية في اللغة العربية لدي طالب المرحلة الثانوية.
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 المصادر والمراجأ:
: المصادر:   والا

 القر ي الكريم
 اانياا: المراجأ العربية:

عمداي   حديثها -(.  سالي  التدريس  قديمها9005ابتسام صاح  موسي الزويني) -0
 الدار المنهجية للنشر والتوزيأ.

(. المهارات القرائية وطرق تدريسدها بدي  النظريدة 9002 برا يم محمد علي حرارة) -9
 والتوبيق  عماي  دار ال كر الخزامي.

 سدددماء جمددداا محمدددود قدددريوم  وريدددم  حمدددد عبدددد العظددديم  و حسددداي عبدددد الدددرحيم  -2
قدددي فدددي تنميدددة مهدددارات (. برندددامج قدددائم علدددي مددددخ  التحليددد  األخال9002فهمدددي)

االسددتماع الناقددد لدددي طددالب المرحلددة الثانويددة  مجلددة البحددث العلمددي فددي التربيددة  
 .292 -202(  5)02جامعة عي  رمس  كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية  

(. فعاليددة اسددتخدام بعددض اسددتراتيجيات مددا 9002 يددات محمددود محمددود الحسدديني ) -2
ت االسددتماع الناقددد  رسددالة ماجسددتير  كليددة التربيددة  وراء المعرفددة فددي تنميددة مهددارا

 جامعة المنصورة.
(.  اددر اسدتراتيجية المسداجلة الحلقيدة فدي تدددريس 9002باسدم صدبري محمدد سدالم) -5

الدراسات االجتمامية علي تنمية بعض مهارات الت كير الجانبي لدي تالميذ المرحلة 
 .222-220(  22)9االبتدائية  مجلة كلية التربية  فبراير  

(. طددرق تدددريس 9005جمدداا ال يسددوي  ممحمددد موسددي  وعبددد الغ ددار الشدديزاوي) -2
اللغة العربيدة بمرحلدة التعلديم األساسدي: بدي  النظريدة والتوبيدق  العدي   دار الكتداب 

 الجامعي.
(. دلي  ت عي  استراتيجيات التعلم النشط في تدريس مدادة 9005جواهر  حمد سعيد) -2

 عربية السعودية   دارة التعليم بمنوقة الباحة.القر ي الكريم  المملكة ال
(.  سالي  تدريس اللغة العربية بي  النظريدة 9002رات  عارور  ممحمد الحوامدة) -2

 والتوبيق  عماي  دار المسيرة.
(. المهدارات القرائيدة والكتابيدة: طرائدق 9002رات  عارور  ممحمدد فخدري مقددادي) -2

 رة للنشر والتوزيأ.تدريس واستراتيجياتها  عماي  دار المسي
(. المهارات اللغوية: مستوياتها  تدريسها  صعوبتها  القاهرة  9002رردي ط يمة) -00

 دار ال كر.
 (. تعليم اللغة العربية المعاصرة  القاهرة  عالم الكت .9005سعيد الفي) -00
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(. فاعليدة القصدص الرقميدة فدي تنميدة 9002سلمي بنم عيدد بد  عبدد د الحربدي) -09
الناقد في مقرر اللغة االنجليزية لدي طالبات المرحلة الثانويدة فدي  مهارات االستماع

 .202-922(  5)2مدينة الرياض  المجلة الدولية التربوية المتخصصة  
(.  ادر 9002سماهر  حمد عبد د السرحاي  وعبد الكريم ب  محمود  بدو جدامو ) -02

د لدددي طالبدددات اسددتراتيجية التعلدديم التشددداركي فددي تحسدددي  مهددارات االسددتماع الناقددد
الصددا العارددر األساسددي فددي الباديددة الشددمالية الغربيددة فددي األردي  الهي ددة العالميددة 

 .95-09(  2)0للتسويق اإلسالمي  فبراير 
(.  ار استخدام اسدتراتيجية مثلدث االسدتماع فدي 9002سمحة عادا محمد القا ي) -02

السددداد   تنميدددة مهدددارات االسدددتماع الناقدددد والقدددراءة اإلبداميدددة لددددي طلبدددة الصدددا
 األساسي  رسالة ماجستير  جامعة القد .

سددمر سددام  محمددد محمددد علددي  وردداكر عبددد العظدديم محمددد قندداوي  ومنددي محمددود  -05
(. مهدارات الدتعلم الناقدد فدي 9005محمد جاد  و ماني محمد عبد المقصدود قنصدوة)

عصر المعلوماتية للمتعلم في مرحلة المراهقة  دراسات تربويدة واجتماميدة   كتدوبر  
2(90 )222-222. 

(. األسددالي  اإلحصددائية فددي العلددوم الن سددية والتربويددة 9000صددال   حمددد مددراد ) -02
 واالجتمامية  القاهرة  مالتبة األنجلو المصرية.

(.  اددر اسددتراتيجية التعلدديم التبددادلي فددي تحسددي  مهددارات 9002عايددد  بددو سددرحاي) -02
المجلدة األردنيدة فدي االستماع الناقد لدي طلبة الصا التاسأ في محافظدة الزرقداء  

 .252-225(  00)2العلوم التربوية  
(. تددددريس مهددارات االسددتماع مددد  9005عبددد الددرحم  الهاردددمي  وفددائزة العددزاوي) -02

 منظور واقعي  عماي  دار المناهج للنشر والتوزيأ.
(.  ادددر  سدددلوب السدددرد القصصدددي فدددي 9002عبدددد السدددالم مدددرو  خلدددا العظامدددات) -02

لددي طدالب الصدا العاردر فدي األردي  مجلدة كليدة  تحسي  مهارات االستماع الناقد
 .02-0(  22التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  )

عبد الرحيم عبد الهادي عبد الرحيم  ووليد  حمد مراد الكندري  وردافي وردافي فهدد  -90
(. استراتيجية مقترحة لتنمية مهارات االستماع الناقد لوالبات كلية 9000المحبوب)

ية األساسية بدولة الكويم  جامعة القاهرة  كلية الدراسات العليا للتربية  يوليو  الترب
2(02  )2-59. 

(.  ار  سلوب 9005عبد السالم مرو  خلا العظامات  ونصر محمد خلي ة مقابلة) -90
السرد القصصي فدي تحسدي  مهدارتي االسدتماع الناقدد والتعبيدر الشد وي لددي طدالب 

 .092-0ية التربية  جامعة اليرمو   الصا العارر في األردي  كل
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(. اإلحصدداء البددارامترى والالبددارامترى فددي اختبددار 9002عبددد المددنعم  حمددد الدددردير) -99
 فروض البحول الن سية والتربوية واالجتمامية  القاهرة  عالم الكت .

(. طرق تدريس اللغة العربية  عماي  دار المسديرة للنشدر 9002علي  حمد مدكور) -92
 والتوزيأ.

 (. تدريس فنوي اللغة العربية  القاهرة  دار ال كر العربي.9002 حمد مدكور) علي -92
(. فعاليدة اسدتخدام اسدتراتيجية الدتعلم المقلدوب فدي 9002اادة خليد   حمدد منسدي) -95

تنميددة مهددارات االسددتماع الناقددد لدددي طالبددات الصددا العارددر األساسددي فددي األردي 
 .25-22(  2)02وق  واتجاهاته  نحوه  المجلة الدولية لتووير الت 

(. مداخ  واستراتيجيات حديثة في تدريس اللغة العربية والتربيدة 9002فايزة عوض) -92
 اإلسالمية  القاهرة  الجزيرة للوباعة والنشر.

(. فاعليدة طريقدة المسداجلة الحلقيدة والجددوا فدي تحصدي  9002ماجد عبد الكدريم) -92
الخددامس العلمددي  مجلددة  مددادة األحيدداء وتنميددة الت كيددر الناقددد لدددي تالميددذ الصددا

 .29-92( 52)2ال ت   جامعة ديالي  
اسددتراتيجية فددي الددتعلم النشددط  المملكددة  000(. 9000مارددي بدد  محمددد الشددمري) -92

 العربية السعودية  اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنوقة حائ .
(. فاعليدددة برندددامج قدددائم علدددي المددددخ  المعرفدددي 9002مددداهر رددد باي عبدددد البددداري) -92

ديمي لتعلم اللغة في تنمية مهارات االستماع الناقد لتالميدذ المرحلدة اإلعداديدة  األكا
 .229-290  ،(02)2مجلة العلوم التربوية والن سية  

(. فاعليدددة القصدددص المسدددجلة علدددي 9002مر دددي بددد  ادددرم د حسددد  الزهراندددي) -20
 األقرا  المدمجدة فدي تنميدة مهدارات االسدتماع الناقدد لددي تالميدذ الصدا السداد 

االبتدائي  دراسات في المناهج وطرق التدريس  الجم ية المصدرية للمنداهج وطدرق 
 .952-909(  020التدريس  نوفمبر  )

(. فاعليددددة برندددامج مقتددددر  قددددائم علددددي 9005مدددريم بنددددم محمددددد عايدددد األحمدددددي) -20
( فددي تنميددة مهددارات االسددتماع الناقددد لدددي طالبددات المرحلددة Pdeodeاسددتراتيجية)

علوم التربوية  جامعة اإلمام محمد ب  سدعود اإلسدالمية  يوليدو  المتوسوة  مجلة ال
(2  )020-922. 

(. فاعليدددة طريقدددة حددد  المشدددالالت فدددي تنميدددة 9002مسدددعد محمدددد  بدددرا يم حليبدددة) -29
مهددارات االسددتماع الناقددد لدددي التالميددذ المعدداقي  بصددرياا بمدددار  النددور اإلعداديددة  

اهج الدراسددددية بددددي  األصددددالة المدددداتمر العلمددددي الحددددادي والعشددددروي  توددددوير المندددد
  90والمعاصددددرة  الجم يددددة المصددددرية للمندددداهج وطددددرق التدددددريس  رقددددم المدددداتمر 

 .220-222(  2يوليو )
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(. فاعليدددة برندددامج مقتدددر  فدددي األنشدددوة اللغويدددة 9002مندددي  بدددرا يم جاسدددم فخدددر) -22
والتعلدديم المدددمج لتحسددي  مهددارات االسددتماع الناقددد والخودداب اإلقندداعي لدددي طددالب 

 لبحري   رسالة دكتوراه  كلية التربية  جامعة عي  رمس.جامعة ا
(.  اددر اسدددتراتيجيتي 9002ناديددة حسددي  يددونس الع ددوي  و ي دداء عدددناي ميخدداي) -22

المسدداجلة الحلقيددة والكرسددي السدداخ  فددي تحصددي  طددالب الصددا الثدداني المتوسددط 
 .922-922  ،(92)000لمادة علم األحياء  مجلة كلية التربية األساسية  

(.  ادر برندامج تعليمدي 9002الزبيدي  وعبدد الكدريم الحدداد  وسدعاد الدوائلي)نسري   -25
قائم علي المنحي التواصلي في تحسي  مهدارات االسدتماع الناقدد لددي طلبدة الصدا 

 .222-225(  2)2التاسأ األساسي  المجلة األردنية في العلوم التربوية  
اللغددة العربيددة،  (.9002نصددرت عبددد الددرحم ، ونهدداد موسددي، وعددودة  بددو عددودة) -22

 القاهرة، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات.
(. مسددتوي تمالدد  معلمددات اللغددة 9002وفدداء بنددم عبددد د بدد  عبددد ربدد  القررددي) -22

العربيددة مددد   سددالي  تنميدددة مهدددارات االسددتماع الناقدددد لدددي تلميدددذات الصدددا األوا 
جم يددة المصددرية للقددراءة المتوسددط بالعاصددمة المقدسددة  مجلددة القددراءة والمعرفددة  ال

 .902-022(  022والمعرفة  مار   )
 :المراجأ األجنبية
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