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 ملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر برنامج تعليمي قائم على عمليات االستماع المعرفية وما 

بلغ و  ،وراء المعرفية في تحسين مهارات االستيعاب االستماعي لدى طلبة الصف السابع األساسي
اختيرت منها شعبتان  أربع شعب صفّية، علىن موزعي، وطالبة ا( طالب  120عدد أفراد الدراسة )

البرنامج التعليمي القائم على  ( طالبا وطالبة، كمجموعة تجريبية ُدرست باستخدام 60عشوائيا )
( طالبا وطالبة، كمجموعة 60والشعبتان األخريان، ) عمليات االستماع المعرفية وما وراء المعرفية،
وبعد تحليل نتائج اختبار االستيعاب االستماعي، بينت ضابطة، درست وفق البرنامج االعتيادي، 

 التجريبية والضابطة ،وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسطي أداء مجموعتي الدراسة نتائج الدراسة
في مهارات االستيعاب المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا  طلبة  لمصلحة

الباحثان باعتماد البرنامج التعليمي وتطبيقه في تعليم وقد أوصى االستماعي تعزى إلى الجنس، 
 االستماع.

، ما وراء المعرفة، االستيعاب االستماعي، عمليات االستماع البرنامج التعليمي، الكلمات المفتاحية:
 .طلبة الصف السابع
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The Effect of an Educational Program Based on the Cognitive and 
Metacognitive Listening Operations on the Improvement of Listening 

Comprehension Skills among the Seventh Grade Students 

Abstract 

This study aimed at investigating the effect of an educational 
programme based on cognitive and metacognitive listening operations on 
the improvement of listening comprehension skills among seventh grade 
students. 

The study sample consisted of (120) students chosen randomly and 
distributed into (2) male and (2) female sections. The sections were divided 
into an experimental group and a control one. The experimental group 
consisted of (60) students who were taught using the educational 
programme based on cognitive and metacognitive listening operations while 
the control group consisted of (60) students who were taught 
conventionally. 

The results showed statistically significant differences related to the 
educational programme in favor of the experimental group. The results also 
showed that there were no statistically significant differences in the listening 
comprehension skills related to the Sex in the mean scores of the 
experimental group and the control one. 

It was recommended by the researchers to employ the proposed 
educational programme in teaching listening comprehension. 

Key Words: Educational Programme; Metacognition; listening 
Comprehension; listening Operation; Seventh Grade Students. 
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 :المقّدمة
يشهد عالم التربية والتعليم تطور ا كبير ا في عمليات التعّلم والتعليم، وما يصاحبها من إعداٍد 
جراءات تنفيذها، ألهمية إعداد اإلنسان وتعليمه، واالهتمام  للمناهج، وتنويع في أساليب التدريس، وا 

مية التي تتطلب تحسين قدراته به، معرفيا ووجدانيا، ومهاريا، وأصبح الطالب محور العملية التعلّ 
 العقلية ومهاراته في التفكير.

وتعّد اللغة وظيفة اتصالية رئيسة للتواصل بين الناس، حيث يقوم الفرد بإرسال الفكرة التي يريد 
إيصالها للمستقبل، بعد أن يجري عليها عمليات عقلية، يعّبر عنها بكالم، وهذه الرسالة التواصلية، 

االستماع أو تُقرأ، أو ُتكتب، أو ُيتحدُث بها، وهذه هي مهارات اللغة األربعة، و قد ُيستمع إليها، 
مع الطلبة في المعلمين تواصل ف ؛بوصفه مهارة لغوية استقبالية له دور مهم في العملية التعليمية

طابع لفظي، وبذلك فإن أكثر األوقات التي يعيشها الطالب في تعلمه، يعيشها مستمعا   مجمله، له
على اكتساب مهارة االستماع  لطلبةاألمر الذي يتطلب من المعلمين تدريب ا؛ (2008لزهراني، )ا

 .(2005،)عاشور ومقداديلتنمو مهاراتهم الّلغوية منذ المراحل التعليمية األولى، 
ّلغية فيي الحيياة الّتعليمّييةل الّلغوّيية وايير الّلغوّيية، فهيو أحيد أهيّم مهيارات ال ا  بالغ ا  لالستماع أثر إن 

فقييد يقضييي الّطلبيية معظييم وقييتهم داخييل  ،تقييوم عليييه مهييارات الّلغية األخييرى  عاّمية، وهييو األسيياس اّلييذي
المدرسية مسيتمعين، فاالسييتماع ليه دور مهييّم فيي العملّييية الّتعليمّيية، ويييزداد دوره فيي تعّلييم الّلغية بصييفة 

حيييث إّن المسييتمع الجّيييد  خاّصيية؛ وبييذلك فاالسييتماع يعمييل علييى تحسييين مسييتوى الييّتعّلم لييدى الّطلبيية؛
ييزداد تحصييله فيي الميواّد الّدراسيّية المختلفية  وليذلك يتوقيع أنوكاتيب جّييد،  ،وقيار  جّييد ،متحّدث جّيد
 (.1993 ،)الّدراويش

على وجود عالقة موجبة بين االستماع  (Linebarger. 2001)ويؤكد الينبارجر 
، ستماعي قد يؤّثر في النمو اللغوي للطالبواالستيعاب، ومن ثم فإن االختالل في االستيعاب اال

سهام المستمع في صيااة معاني ما تم  االستماع مفهوم يتضّمن استقبال األفكارف من اآلخرين، وا 
 .سماعه من أصوات، ثم تقييمها من خالل ما لدى الفرد من معارف سابقة

رية والخفية لهذا األاراض الظاهأي معرفة  ،المسموع النص الغاية من االستماع استيعابو  
 (.2007، ةوالحوامدعاشور ؛ 2006 )صياح،النص 

 فهم الرسالة بين المتحدث والمستمعبينهما عالقة؛ ألن إن االستيعاب هو هدف االستماع، و 
وسيلة للمتعلمين األسوياء لتعّلم القراءة والكتابة والحديث الصحيح، وقد حرص المربون على تربية 
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وفي تحقيق  ،االستماعي لما له من أهمية كبرى في العملية التعليمية الطلبة على حسن االستيعاب
 ,Engraffia )،1999:185ف انجراف وكراف وجزويت )ويعرّ  (.2005أهدافها )الهاشمي والعزاوي،

Craff,& Jezuit  واالستجابة  ،قبلةاالستيعاب االستماعي بأنه إعطاء االنتباه الكامل للرسالة المست
 قد اتفق بعض الباحثينو  وعمل تنبؤات متعلقة بالموضوع. ،تقييم ما يقاللهذه المعلومات و 

 ل  االستيعاب االستماعي وقسموها إلى أربعة مستويات تحديدفي ( 2005رسالن،، 2004)رجب،
معنى الكلمات والجمل والعبارات، وتحديد  تعّرفل مهارات فرعية مثل فهم المسموع ويشمل -

 .لتفاصيل، والتعرف على هدف المتحدث، ووصف الشخصياتاألفكار الرئيسة، وتذكر تتبع ا
معرفة المعنى المقصود من الحديث المسموع، وترتيب األفكار حسب  تحليل المسموع ويشملل -

أهميتها، والترتيب الزمني لألحداث، وتعّرف عالقات السبب والنتيجة، وربط الخبرات الجديدة 
 .بالسابقة

واتخاذ قرارات  والحكم على مصداقية المتحدث، الخطأ، نقد المسموع ويشملل تحديد األفكار -
بداء الرأي فيما يعرض من أفكا النص المسموعتقويم ل وذكر أسباب الرفض والقبول لما  ر،وا 

 استمع إليه.
الستجابة العاطفية للمسموع ويشملل تعّرف دوافع المتحدث واتجاهاته، وتحديد القيم الجمالية ا -

 في النص. والفكرية
إلحداث  ؛والجديدةلدى المستمع ل مجتمعة بطريقة تكاملية مع بنية المعرفة السابقة وهي تعم

 في تحسين مهارات االستيعاب االستماعي. إيجابي ا التفاعل الذي يؤثر
 عليهولكي يستطيع المتعّلم سبر اور النصوص المسموعة، وتحليل أفكارها وفهما فهما وافي ا؛ 

 ،والتركيب ،والتحليل ،والفهم ،ال العمليات المعرفية، كالتذكرممارسة عمليات ذهنية معقدة، منه
 تشكل) بلوم ( العمليات المعرفية إلى ستة مستويات هرمية، حيث  حيث صّنفوالتطبيق والتقويم، 

، كما تهقاعدة الهرم المستويات السهلة، في حين تزداد صعوبة المستويات األخرى كلما اقتربنا من قم
 وقسمت تلك العمليات المعرفية إلى ل ،ة تختلف ضمن هذه المستوياتالعقليأن العمليات 

والمطليييوب مييين الميييتعلم، تيييذكر المعلوميييات أو المعيييارف أو الحقيييائق التيييي تعلمهيييا سيييابقا  التذذذ: ر: .1
وتتمثيل أهيم األفعيال السيلوكية المسيتخدمة فيي هيذا المسيتوى فيي اآلتييل ) اذكير، متيى، أيين، ميين، 

 عّدد، عّرف، سّم(
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 ،أو اسييترجاع المعلومييات ،والمطلييوب ميين المييتعلم إدراك معيياني المييواد التعليمييية سذذتيعاب:الفهذذم واال .2
وفهم معناها الحقيقي، والتعبير عنها بلغته الخاصة، وتتمثل أهم األفعال السلوكية المسيتخدمة فيي هيذا 

 المستوى في اآلتيل )فّسر، عّلل، ترجم، استخلص، استنتج(.
 ،والتعميميات ،والمفياهيم ،المتعلم في هذا المستوى أن يطبق الحقائقوالمطلوب من  مستوى التطبيق: .3

والنظرييييات والطيييرق التيييي درسيييها وفهمهيييا فيييي مواقيييف تعلميييية جدييييدة، وتتمثيييل أهيييم األفعيييال السيييلوكية 
 المستخدمة في هذا المستوى في اآلتي ل ) طّبْق، استخدم، ُصغ (.

وى هييو القيييام بتجزئيية المييادة التعليمييية إلييى والمطلييوب ميين المييتعلم فييي هييذا المسييت مسذذتوى التحليذذ : .4
دراك ما بينها من عالقيات؛ لفهيم بنيتهيا وتنظيمهيا، وتتمثيل أهيم األفعيال السيلوكية  عناصرها الثانوية، وا 

 المستخدمة في هذا المستوى في اآلتيل ) حّلْل، قّسْم، قارن، وازن، فّرق(
ادة التعليميية مييع بعضيها فييي قالييب أو والمطلييوب مين المييتعلم هيو وضييع أجيزاء الميي مسذتوى التر يذذب: .5

مضمون جديد، وتتمثل أهيم األفعيال السيلوكية المسيتخدمة فيي هيذا المسيتوى فيي اآلتييل )رّكيْب، أّليْف، 
 اربط، صْغ جملة، اقترح، رتْب(.

الحكييم علييى المييواد التعليمييية؛ بإبييداء الييرأي فيهييا، أو فييي بعييض  ،والمطلييوب ميين المييتعلم هييو التقذذويم: .6
ضييوء معيايير تتعلييق بالهييدف ميين التقيويم، وتتمثييل أهييم األفعيال السييلوكية المسييتخدمة فييي أجزائهيا، فييي 

براهيم،  هذا المستوى في اآلتيل )احكْم، اختْر، أبِد رأيا، قرْر(. )سعادة  .(2008وا 

 وقد تجاوز االهتمام بتنمية التفكير من العمليات المعرفية إلى العمليات ما وراء المعرفية
أصبح من أهم أهداف التدريس تعليم الّطلبة كيف يفكرون، وذلك  قدو  ،اقبة، والتقويم()التخطيط، والمر 

وكيفية معالجة  ،"Metacognitionتهم على كيفية التفكير في التفكير "اعن طريق تحسين قدر 
 ،االنتقاء والتجديد يكونوا قادرين علىلالستفادة منها في مواقف الحياة المختلفة، حتى  ،المعلومات

قدرتهم على التعلم الذاتي وكيفية البحث عن وتحسين ، ياتهبتكار وممارسة مهارات التفكير وعملواال
، والوهر، 2003(، ويشير الباحثون ) عبد الهادي، 2000المعرفة من مصادرها المختلفة )شهاب، 

نشاط عقلي يستخدمه الفرد ليعطي معنى للمواقف  ل( إلى أن التفكير هو2007، ونوفل،2006
صنفت مهارات ما وراء وقد  ،البنية المعرفية المتوافرة لديه خبرات التي يواجهها اعتمادا  علىوال

 (2005)إبراهيم،  إلى ثالث هيلالمعرفة 
 :والذي يعني اختيارا واعيا لالستراتيجيات التي تعين المتعّلم على تحقيق الهدف، وتحديد  التخطيط

والتنبؤ بالنتائج  المراوب تحقيقها، وتتضمن أسئلة  المشكالت التي ربما تواجهه، وأساليب حلها،
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مثلل ما طبيعة المهمة التي سأقوم بها؟ ما المعلومات التي أعرفها؟ ما المعلومات الجديدة؟ ما الوقت 
 الالزم لتحقيق الهدف أو المهمة؟ ما االستراتيجية التي سأستخدمها لتنفيذ المهمة؟

  :جالمراقبة راء التوجيه الالزم وتعديل السلوك عند الحاجة، وتذكر وهي عملية الضبط الذاتي وا 
الهدف دائما، ومتابعة مدى تقدم اإلجراءات التي ُخطط لها، والحفاظ على تسلسل تلك الخطوات، 
ومعرفة متى يجب االنتقال من خطوة إلى خطوة، واكتشاف العقبات والمشكالت، وتتضمن أسئلة 

ءات حسب الوقت المفروض؟ هل األهداف تتحقق؟ هل مثلل هل أفهم ما أفعله؟ هل تنفذ اإلجرا
 يجب إجراء تغيير في الخطوات؟ 

  :وهي خطوة تقدير درجة تحقق التقدم في العمليات المحددة، والحكم على النتائج من حيث التقييم
دقتها، وكفايتها، ودرجة مالءمة األساليب المتبعة في تحقيق المهمة، ومراجعة النقاط التي وضعت 

 تخطيط للحكم على مدى تنفيذها.عند ال

يتضح مما سبق أن العمليات المعرفية، والعمليات ما وراء المعرفية تساعد المتعلم على 
ومن هذا المنطلق اتجهت ، اكتساب مهارات الفهم واالستيعاب، واكتساب عادات جديدة في التفكير

ن مهارات االستيعاب االستماعي، أنظار المربين لتوظيف البرامج التعليمية لما لها من أثر في تحسي
باستخدام استراتيجيات معرفية وما وراء معرفية في مواقف التعلم المختلفة، لدورها في توفير بيئة 
تعليمية تبعث على التفكير، ويمكن أن تسهم في تحسين مهارات الطلبة في االستيعاب بعامة 

 (.2004)بهلول، 
 مش لة الدراسة 

وعلى الرام من ي البرامج التعليمية المصممة لتعليم االستماع، بدت الحاجة ملحة للنظر ف
إال أنها ما أهمّية هذه المهارة، وما احتوته مناهج اللغة العربية المطّورة في األردن من اهتمام بها؛ 

وبرام ما أثبتته الدراسات من أهمية هذه المهارة في زالت بحاجة إلى مزيد من العناية واالهتمام، 
احل إال أنها لم تستوِف حقها، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى سوء فهم طبيعة عملية جميع المر 
اللغة  فنون  واعتقاد كثير من المعلمين أن تعليم ،وقلة وجود أدوات موضوعية لقياسها االستماع،

كما أظهرت بعض على تحسين مهارات االستيعاب االستماعي بطريقة متوازنة،  العربية يساعد
؛ طبيل، 2015ف الطلبة في مادة االستماع بخاصة، ومنهال دراسات )األحمدي، الدراسات ضع

في أثناء تدريسهما  بناء  على ما تم عرضه، وما لمسه الباحثانو (، 2008؛ الزهراني، 2015
شرافهما على المراحل التعليمّية المختلفة، قلة توظيف من ضعف بّين في هذه المهارة لدى الطلبة، و  وا 
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قائم ؛ فقد أجريا هذه الدراسة، لقياس أثر برنامج تعليمي راء المعرفة في أثناء التدريسمهارات ما و ل
طلبة لدى  في مهارات االستيعاب االستماعي، على عمليات االستماع المعرفية وما وراء المعرفية

 .الصف السابع األساسي
 هدف الدراسة وسؤاالها:

برنامج تعليمي قائم  ما أثر تطبيق رئيس وهولاإلجابة عن سؤال الدراسة ال الباحثان إلى يسعى
وما وراء المعرفية في مهارات االستيعاب االستماعي لدى طلبة  ،على عمليات االستماع المعرفية

 نلاِن اآلتيالسؤاال الذي ينبثق عنهالصف السابع األساسي، و 
ساسي باختالف السؤال األولل هل تختلف درجة االستيعاب االستماعي لدى طلبة الصف السابع األ

 ؟(البرنامج التعليمي )القائم على عمليات االستماع المعرفية وما وراء المعرفية، والبرنامج االعتيادي
السؤال الثانيل هل تختلف درجة االستيعاب االستماعي لدى طلبة الصف السابع األساسي باختالف 

 الجنس؟ 
 أهمية الدراسة

 يين همال وتتمثل أهمية الدراسة هذه في بعدين أساس
البعد النظريل تتمثل األهمية فيه من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة، وما تضيفه لجسم المعرفة  .1

 وتأثيرها في اكتساب مهارات االستيعاب االستماعي. ،بما يتعلق باستراتيجيات تعليم االستماع
وما  ،ستماع المعرفيةالبعد التطبيقيل ويتمثل بما ستقدمه الدراسة من برنامج قائم على عمليات اال .2

وراء المعرفية، وأداة الدراسة التي أعدها الباحثان  لقياس مهارات االستيعاب االستماعي، والتي قد 
 والقائمين على المناهج. ،والمعلمين ،تفيد الباحثين

 :ومحدداتها الدراسةحدود 
شعب صفّية،  حدود بشريةل اقتصار أفراد الدراسة على طالب الصف السابع األساسي، في أربع .1

 تمّثالن مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة.
 م.2016 – 2015من العام الدراسي  ثاني،حدود زمنيةل  طبقت الدراسة في الفصل الدراسي ال .2
حدود مكانيةل طبقت الدراسة في إحدى مدارس مديرية التربية والتعليم بمنطقة عّمان الثانية  .3

 ائنة في منطقة الجبيهة.)أكاديمية الرواد الدولية( الك
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حدود موضوعيةل تحددت موضوعات الدراسة بنصوص االستماع الدراسية المقررة للصف السيابع  .4
األساسييي للفصيييل الدراسيييي الثييياني، واشيييتملت أربعييية نصيييوص هيييي )دعييياء األقويييياء، نفيسييية بنيييت 

 الحسين، مشورة تقود إلى نصر، التدخين(
، إلى جانب المعتمدة في هذه الدراسة عاب االستماعيوتتحدد نتائج الدراسة بأداة قياس االستي .5

البرنامج التعليمي القائم على عمليات االستماع المعرفية وما وراء المعرفية، وهما من إعداد 
 الباحثْين.

 التعريفات اإلجرائية 
 البرنامج التعليمي:

مهارات التي لالمحتوى، واألساليب، واألنشطة، والتقويم، والنتاجات وا هو نظام متكامل من
الصف السابع في مهارة االستماع في اللغة العربية، ومحتوى نهاية الطالب في  يحققهايجب أن 

، 2014/2015ن من نصوص االستماع المقررة في كتاب اللغة العربية للصف السابع للعام مكوّ 
ت االستماع تقوم على عمليا هيالتي أعدها الباحثان و و  ،ومجموعة من األنشطة المخططة والمنظمة

وتم اختيار طرائق التقويم البنائية والختامية  المعرفية وما وراء المعرفية، ومجموعة من أنشطة التقويم،
 التي تتناسب مع البرنامج.
 عمليات االستماع المعرفية
لتي يمارسها المستمع لفهم النص واستيعابه، وتتمثل في التذكر والفهم اهي المهارات العقلية 

والتقويم، مثل تذكر معاني المفردات المسموعة، وفهم الفكرة العامة  ،والتركيب ،التحليلو  ،والتطبيق
والخيال في النص المسموع، واقتراح  ،للنص المسموع، وربط النتائج باألسباب، والتمييز بين الحقيقة
 عنوان للنص المسموع، والحكم على أفكار النص المسموع.

 ةما وراء المعرفي االستماع عمليات
سلسلة من المهارات الذهنية التي يمارسها المتعّلم في أثناء التفكير في التفكير، وتبدأ  هي

وكأن يخطط بمهارة التخطيط لعملية االستماع، مثل أن يخطّط المستمع لكيفية االستماع للنص، 
راقب ثم مهارة المراقبة، مثل أن يمثالل للتركيز على صفات الشخوص الذين سيرد ذكرهم في النص، 

المستمع عملية إنصاته في أثناء عملية االستماع، وتنتهي بمهارة التقويم، مثل أن يسأل المستمع 
 عملية االستماع بطريقة جيدة؟  نفسهل هل أتقنتُ 
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 االستيعاب االستماعي
جملة من العمليات الذهنية المقصودة التي يقوم بها المستمع الستيعاب النص المسموع، هو 

ويمثل كل مستوى مجموعة من الحرفي، واالستنتاجي، والتطبيقي،  ة مستويات هيلوتتكون من ثالث
بالعالمات التي حصل عليها طلبة الصف هذه المستويات بمهاراتها، وقيست المهارات الفرعية، 

 السابع األساسي في االختبار الذي أعّده الباحثان لهذا الغرض. 
 الدراسات السابقة :ات الصلة:

دراسة قام الباحثان باالطالع على بعض الدراسات التي بحثت في البرامج لتحقيق هدف ال
التعليمية التي صممت لتحسين مهارات االستماع، وبخاصة التي قامت على المهارات المعرفية أو 

جراءاتها، و  زمنيا من األحدث إلى  ُرتبتما وراء المعرفية، وذلك لالستفادة من منهجيتها وأدواتها وا 
 األقدم.

( دراسة هدفت إلى تقصي فاعلية برنامج تعليمي مقترح في تحسين 2015أجرى طبيل ) فقد
لدى طالب الصف الثامن واتجاهاتهم نحو االستماع في اللغة اإلنجليزية،  ،مهارات الفهم االستماعي

بغزة، تم توزيعهم على ( طالبا، من ذكور مدرسة جباليا 60وقد تكونت عينة الدراسة من )
بطة ودرست بالطريقة االعتيادية، وتجريبية ودرست باستخدام البرنامج التعليمي، مجموعتينل ضا

ومن المهارات السماعية المعتمدة في الدراسةل التعرف على موضوع النص المسموع، وتحديد الفكرة 
لنص المسموع، واستنتاج المعنى المجازي لمفردات النص المسموع، وقد أعد الباحث لالرئيسة  
يس األداء االستماعي للطالب، وبعد تطبيق البرنامج، بينت النتائج فاعلية للبرنامج اختبارا يق

 التعليمي في أداء الفهم االستماعي لدى طالب الصف الثامن.
( دراسة على مجموعة من الطلبة اإليرانيين في مرحلة الدراسة   Zare,2015) يروأجرى ز 

ي قائم على ما وراء المعرفة على أداء الطلبة في الجامعية، هدفت إلى الكشف عن أثر برنامج تعليم
( طالبا  تم توزيعهم إلى مجموعتينل ضابطة 60الكفاءة الذاتية في االستماع، وتكونت العينة من )

 ودرست البرنامج التعليمي، وتجريبية درست بالطريقة االعتيادية، وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوقا دااّل 
برنامج التعليمي في اكتساب مهارات الفهم االستماعي للغة اإلنجليزية لدى الطلبة الذين خضعوا لل

 .أجنيةكلغة 
( pdeode( بدراسة فاعلية برنامج تعليمي قائم على استراتيجية )2015وقامت األحمدي )

، في تنمية مهارات االستماع الناقد لدى طالبات المرحلة المتوسطة، حيث قامت الباحثة المعرفية
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ا البمهارات االستماع الناقد المناسبة لطالبات الصف األول بإعداد قائمة  متوسط، وأعدت برنامج 
ن في تنمية  مهارات تعليمي ا قائما على االستراتيجية المذكورة، وأشارت النتائج إلى وجود تحسّ 

الذي و  ،االستماع الناقد لدى طالبات المجموعة التجريبية، وقد بينت النتائج فاعلية البرنامج التعليمي
ووضع  ،تم بناؤه على أساس توفير بيئة تعلمّية تتيح التنبؤ، والمناقشة، والتفسير، والمالحظة

 الطالبات في جّو تفاعلي من خالل مجموعة األنشطة التي احتواها البرنامج التعليمي.
تعّرف أثر التدريس ما وراء (  هدفت إلى Bzorgian,2014وفي دراسة أجراها بزورجيان )

مهارات االستماع، حيث طبقت على طلبة فارسيين يتحدثون الفارسية كلغة أم، وهم في  فيالمعرفي 
المرحلة المتوسطة، فتلقوا تعليما وفق مهارات ما وراء المعرفة )التخطيط، والمراقبة، والتقويم(، 

الدولي باستخدام الطريقة الدائرية خالل فصل دراسي مدته ثمانية أسابيع، وقد استخدم نظام االختبار 
للغة اإلنجليزية للتعرف على أداء المشاركين في مهارات االستماع، وقد أكمل المشاركون أيضا 
استبانة تعكس معرفتهم بالمهارات فوق المعرفية، وقد أظهرت النتائج تحسنا في مهارات االستماع، 

 ولكن لم تظهر تحسنا في مهارات ما وراء المعرفة.
(، هدفت إلى تقصي أثر برنامج تعليمي قائم على 2013)دراسة أجراها عبد الباري  وفي

المدخل المعرفي في تنمية مهارات االستماع الناقد لطلبة المرحلة اإلعدادية، ولتحقيق الهدف قام 
الباحث بإعداد قائمة بمهارات االستماع الناقد واختبارا لقياس هذه المهارات، وقام ببناء البرنامج 

خل المعرفي لتعّلم اللغة، وقسم الباحث أفراد  الدراسة إلى مجموعتينل التعليمي القائم على المد
( طالب ا وطالبة، وتم 40( طالب ا وطالبة، ومجموعة تجريبية وتكونت من )40ضابطة وتكونت من )

تطبيق البرنامج التعليمي لمدة ستة أسابيع، وكشفت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا لصالح 
ة تعزى إلى البرنامج التعليمي، وبخاصة بممارسة الطلبة عمليات التفكير في المجموعة التجريبي

 المسموع.
(  بدراسة هدفت إلى تقصي مستوى األسئلة الصفية المستخدمة لدى 2010وقام العظامات )
، حيث وعالقته باالستيعاب االستماعي عند طلبة الحلقة الثانية ،ومعلماتها ،معلمي اللغة العربية

قياس معّدة ألاراض الدراسة، من إعداد الباحث، على مجموعة من مذكرات التحضير طبق أداة 
واستخلص الباحث أن كال من ) األسئلة لمعلمي اللغة العربية ومعلماتها، لحصص االستماع، 

الدراسة فأظهرت الصفية، واالستيعاب االستماعي تربطهما عالقة وثيقة ولكن بطريقة اير مباشرة ( 



 .2017العدد األول، األردنية، المجلد الثاني، مجلة التربوية ال، األردنيةالجمعية التربوية 

400 

ولكنها جاءت )المعرفة، الفهم، التطبيق، التذكر(، مستوياتل في  ، مرتفعةسئلة الصفيةأن مستوى األ
 . ) التحليل، والتركيب، والتقويم(منخفضة في مستوياتل 

 ،لية البرامج التعليميةاعلوحظ أنها قد أكدت على ف ،من خالل استعراض هذه الدراسات
لمهارات ل توظيفها من خالل االستماعي،مهارات االستيعاب المتعلقة بخصوص واالستراتيجيات 

وقد أفاد الباحث من  ،باالستيعاب االستماعيكونها مرتبطة ارتباطا وثيقا ة يما وراء المعرفالمعرفية و 
جراءاتها،  ويشير الباحثان إلى أن الدراسات المتعلقة  هذه الدراسات في االطالع على منهجيتها، وا 

هارات ما وراء المعرفة ما زالت قليلة، وبخاصة في مناهج بربط مهارات االستيعاب االستماعي وم
البرامج التعليمية واالستراتيجيات التي تعمل على  اللغة العربية، وهي مع قلتها أكّدت على فاعلية

 ستوظف عمليات االستماعأنها الدراسة وما يمّيز هذه ، تماعيتحسين مهارات االستيعاب االس
، ببناء برنامج تعليمي يجمع في تحسين مهارات االستيعاب االستماعي المعرفية وما وراء المعرفية 

والمهارات المعرفية وما وراء المعرفة، للمرحلة ، بين االهتمام بمهارات االستيعاب االستماعي
 األساسية العليا وتحديدا لطلبة الصف السابع األساسي.

 الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة

عشوائيا منحى شبه التجريبي، حيث قاما باختيار مجموعتين الدراسة اعتمد الباحثان في هذه ال
من أفراد الدراسةل تجريبية وضابطة؛ لقياس أثر البرنامج القائم على عمليات االستماع المعرفية وما 

 مهارات االستيعاب االستماعي لدى طلبة الصف السابع. تحسينوراء المعرفية في 
 أفراد الدراسة:

مدارس  واختيرت( طالبا وطالبة من مدارس الرواد بعمان، 120لدراسة )بلغ عدد أفراد ا
كون أحد  ؛لسهولة تطبيق الدراسة فيها قة لواء الجامعةأكاديمية الرواد الدولية الخاصة، التابعة لمنط

وّزعت شعب أفراد الدراسة إلى مجموعتينل تجريبية )شعبة ذكور و  الباحثين يعمل مشرفا تربويا فيها،
 .( طالبا وطالبة60)ناث( وضابطة )شعبة ذكور وشعبة إناث(، عدد كل منهماوشعبة إ

 :الدراسةأداة 
في اختبار االستيعاب االستماعيل وهو اختبار تم تصميمه ليقيس أداء طلبة السابع األساسي 

قبليا وبعديا،  وطّبقمهارات االستيعاب االستماعي، وذلك باالستعانة باألدب التربوي ذي الصلة، 
 ( فقرة. 20)عدد فقراته تنوعت أسئلته بين المقالي والموضوعي، و و 
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 لصدق االختبار وثباته
تم التحقق من صدق االختبار بعرضه على لجنة من عشرة محكمين مكونة من  :صدق االختبار .أ

وجامعة عمان العربية، وعدد  ،وجامعة اليرموك ،أساتذة في كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية
جراء التعديال ،وطلب إليهم قراءة فقرات االختبار ،علمي اللغة العربية ومشرفيهامن م ت التي وا 

أخرى، وعدلت  بعض الفقرات من االختبار، استبدلت وبناء على آراء المحكمين، يرونها مناسبة.
 حتى وصل االختبار إلى صورته النهائية.

يقها على عينة استطالعية من خارج أفراد تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بتطب ثبات االختبار: .ب
استخدام معامل االرتباط ( طالب ا وطالبة، وتم حساب معامل الثبات ب30الدراسة بلغ عددها)

وجد أن و  ( يوما،17باالختبار، وا عادة االختبار، حيث أعيد االختبار على العينة نفسها بعد )
ت هذه القيمة كافية ألاراض هذه د  عُ ( و 0,81) االستماعي معامل الثبات الختبار االستيعاب

  الدراسة.
من  تم تحديد عالمة لكل سؤال من نوع اختيار ه،ل لحساب الدرجة الكلية لتصحيح االختبار .ج

عالمات األسئلة المقالية فتم وضع معايير محددة للتصحيح  فقرة، أما (14متعدد، وكان عددها)
( 16( أسئلة بوزن )6بية، وكان مجموعها )تم االتفاق عليها مع مجموعة من معلمي اللغة العر 

نموذج وفق  ،عالمة وقد ُصّحح ت من ُمعلمْين ،(30عالمة، ليصبح المجموع الكلي للعالمات )
 .االختبارمع تحكيم نموذج هذا الوتم تحكيم علما أنه اإلجابة المعّد للتصحيح، 

 ء المعرفيةالبرنامج التعليمي القائم على عمليات االستماع المعرفية وما ورا
الدراسات واألبحاث في العلوم  أعد الباحثان البرنامج التعليمي بعد االطالع على عديد من  
(، 2006؛ العدوي،2008؛ الهاشمي،2011؛ الزاارنة، 2013؛ البشير، 2013)القرارعة، والتربوية

وذلك لالستفادة  ومهارات االستيعاب االستماعي بخاصة، عامة،التي اهتمت بتنمية المهارات اللغوية ب
، وكيفية بنائها، وأساليب التدريس المناسبة، واألنشطة وخصائصها من مواصفات البرامج التعليمية

المالئمة، وأساليب التقويم الالزمة. فتم بناء البرنامج التعليمي وفق عمليات االستماع المعرفية وما 
 متوقعة لطلبة الصف السابع األساسي،وراء المعرفية، وقد جاء هذا البناء بعد مراجعة النتاجات ال

وطرح األسئلة التي تقود إلى  ،والنقاش ،من خالل المشاركةوطّور يعتمد الطلبة فيه على أنفسهم، 
تم التركيز على العمليات المعرفية  ،التفكير، وتدريب الطلبة على أن يكونوا مستمعين متفاعلين، لذا

 .والتعليم قيام بدورهم كمحور أساس في عملية التعّلملمساعدة الطلبة على ال ؛وما وراء المعرفية



 .2017العدد األول، األردنية، المجلد الثاني، مجلة التربوية ال، األردنيةالجمعية التربوية 

402 

 وإلعداد هذا البرنامج فقد قام الباحثان باإلجراءات اآلتيةل
االطالع على األدب التربوي والدراسات التي اهتمت بالبرامج التعليمية في تدريس المهارات  -

للفصل  ساسي،األ أربعة نصوص استماع من كتاب الصف السابع البرنامج اللغوية، وتضمين
 م.2015/2016الدراسي األول للعام الدراسي 

 تحديد النتاجات المتوقعة. -
تحديييد محتييوى البرنييامج، وهييو مييادة نصييوص االسييتماع المقييررة فييي  كتيياب اللغيية العربييية للصييف  -

واشيتملت أربعية نصيوص هيي )دعياء األقويياء،  نفيسية  السابع األساسي، للفصيل الدراسيي الثياني،
 ورة تقود إلى نصر، التدخين(.بنت الحسين، مش

 وما وراء المعرفية. ،عمليات االستماع المعرفيةن إعداد أنشطة لغوية تتضم -
ر التعلم، إعداد مخطط عام لكل نّص من النصوص األربعة، يتضمن النتاجات التعليمية، ومصاد -

امج المعلم في تدريس البرنبها المستخدمة والخطوات التي سيقوم  واستراتيجيات التدريس
 والمرتبطة بمراحل عمليات االستماع.

تحديد أنواع التقويم المستخدمة في البرنامج التعليمي وهيل التقويم القبلي، ويستخدم قبل البدء  -
، بهدف إيجاد مرجعية للمقارنة مع ) اختبار االستيعاب االستماعي( بتنفيذ البرنامج التعليمي

تزويد المعلم والمتعلم بتغذية راجعة من أجل تحسين والتقويم التكوينيل وارضه العالمة البعدية. 
ومعرفة درجة تقدم الطالب، وللتأكد من سالمة سير البرنامج بشكل  ،العملية التعليمية التعلمية

مناسب، وقد أرفق البرنامج بساللم تقدير وقوائم شطب، وبعض أوراق العمل واألنشطة التقويمية. 
وهو االختبار الذي نفذ قبل تنفيذ البرنامج؛ ويعاد  ،ر بعديوالتقويم الختاميل ويتم بشكل اختبا

 .تطبيقه على الطلبة أنفسهم بعد االنتهاء من البرنامج التعليمي
تم التحقق من صدق البرنامج التعليمي بعرضه على لجنة من عشرة تحكيم البرنامج التعليميل  -

وجامعة  ،وجامعة اليرموك ،ألردنيةمحكمين مكونة من أساتذة في كلية العلوم التربوية بالجامعة ا
وطلب إليهم قراءة البرنامج  ،من معلمي اللغة العربية ومشرفيهاعمان العربية، كذلك من عدد 

جراء التعديال وبناء على آراء المحكمين، تم استبدال بعض األنشطة،  ت المناسبة،التعليمي، وا 
ضافة بعض التدريبات، وتعديل بعض أدوات التقويم، حتى و   صل إلى صورته النهائية.وا 

المدرستين والمعلمتين اللتين ستقومان بتطبيق البرنامج؛ إلطالعهم على  ي االجتماع مع مدير  -
 أهداف الدراسة واألساس النظري لها، وعلى إجراءات تطبيقها.
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عن طريق عقد مجموعة من اللقاءات وورش العمل؛  تدريب المعلمتين المتعاونتين في الدراسة -
جراءاتإلكسابهما م وكيفية تنفيذ األنشطة الواردة  ها،هارات استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة وا 

 .لقاءات ة، وبواقع ثمانيالمعتمد في هذه الدراسة في البرنامج التعليمي
شعبة الطالبات، و  ،حصتين صفيتين في شعبة الطالب ،بحضور المعلمتينين، الباحثأحد قّدم  -

 وذج لالسترشاد به حين تنفيذ البرنامج.كنم الدراسة؛ أفرادخارج من 
 الهدف العام للبرنامج:

يهدف البرنامج التعليمي إلى تنمية مهارات االستيعاب االستماعي، لدى طلبة الصف السابع 
 األساسي.

 مسوّغات بناء البرنامج:
 وقد أعّد الباحثان البرنامج التعليمي المقترح منطلقا من المسواات اآلتيةل

ق استراتيجيات تدريسية حديثة، معتمدة على أساس نظري يناسب بيئة تفاعلية تنمي الحاجة لتطبي -
 مهارات االستيعاب االستماعي لدى الطالب.

والذي أكده األدب التربوي  ،الضعف في اللغة العربية لدى الطلبة وبخاصة في مهارات االستماع -
 لباحثين التدريسية واإلشرافية.(، وخبرة ا2015، وطبيل، 2013والدراسات السابقة)عبد الباري، 

بدال من االعتماد على الدور الرئيسي للمعلم في  ،ازدياد االتجاه نحو تفعيل دور المتعلم اإليجابي -
 عملية الّتعلم.

 بما يتالءم والموقف التعليمي. ،ضرورة التنويع في استراتيجيات التدريس -
 زمن تنفي: البرنامج التعليمي 
( حصة صفية على طالب المجموعة 12لتعليمي أربعة أسابيع بواقع )استغرق تنفيذ البرنامج ا

التجريبية وطالباتها، موزعة على ثالث حصص في األسبوع الواحد، باإلضافة إلى تنفيذ األنشطة 
درست و م(، 15/5/2016حتى  10/4/2016الواردة في البرنامج. وقد كان ذلك من تاريخ ) 

دليل المعّلم المعتمد من وزارة  فقو  ،وفي المدة نفسها، صصالمجموعة الضابطة العدد نفسه من الح
التربية والتعليم، والذي اشتمل على مجموعة من األسئلة الواردة في الكتاب المقرر، وبعض التدريبات 

 واألنشطة وأوراق العمل، لتحقيق النتاجات المتوقعة في دليل المعلم.
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 النتاجات العامة للبرنامج 
وبعد االطالع على بعض الدراسات  اجات الوحدة المقررة في دليل المعلم،اعتمد الباحثان نت

والمتعلقة باالستيعاب  ،المتوقعة النتاجات الباحثان حدد (.2013والبشير،؛ 2004)الشرايري،
تمييز ، و فهم األفكار التفصيلية للمسموع لللمجموعتين التجريبية والضابطة ومن أمثلتها االستماعي

 أو ،تحديد أوجه الشبه واالختالف بين األشياءوالتمييز بين الحقائق واألفكار، و ، النمط الّلغوي 
تحديد ، و حديد سمات بعض الشخصيات الواردة في المسموع، وتالعناصر الواردة في الموضوع

، استنتاج تعميمات من النص المسموع، و استخالص النتائج من المسموع، و المعنى المجازي للمسموع
على ، و الحكم على مناسبة األفكار، و ئج نتيجة االستماع إلى أحداث النص المسموعالتنبؤ بالنتاو 

  اقتراح عنوان مناسب للنص المسموع.، و موضوعية المتكلم في عرضه لجوانب الموضوع
 اإلحصائية: المعالجات

 سئلة الدراسة استخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية لألإلجابة عن 
 حرافات المعيارية.واالن ،المتوسطات الحسابية .1
 لقياس ثبات أداة الدراسة. حمعامل االرتباط باستخدام االختبار وا عادة االختبار  .2
 (.ANCOVAالثنائي  ) تحليل التباين المشترك .3

 نتائج الدراسة ومناقشتها:  
 نتائج الدراسة على النحو اآلتيلسيتم هنا عرض 

: النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:    أوالا
هل تختلف درجة االستيعاب االستماعي لدى طلبة الصف  لسؤال الدراسة األوللإلجابة 

السابع األساسي باختالف البرنامج التعليميل )البرنامج التعليمي القائم على عمليات االستماع 
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  المعرفية وما وراء المعرفية، والبرنامج االعتيادي(؟

باختالف البرنامج  ،البعدي عيارية ألداء  أفراد الدراسة في اختبار االستيعاب االستماعيالم
التعليميل)البرنامج التعليمي القائم على عمليات االستماع المعرفية وما وراء المعرفية، والبرنامج 

 ( يبين ذلك.1والجدول ) وباختالف الجنس، االعتيادي(،
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في اختبار االستيعاب االستماعي  ة واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسةالمتوسطات الحسابي.(1الجدول )
 وباختالف الجنس البعدي  باختالف البرنامج التعليمي: )البرنامج التعليمي، والبرنامج االعتيادي(،

 العدد الجنس المجموعة
 القياس البعدي القياس القبلي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 توسطالم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الضابطة 
 4.55 19.37 4.26 12.20 30 ذكور
 3.48 17.87 6.00 14.70 30 إناث
 4.08 18.68 5.31 13.45 60 المجموع

 التجريبية
 3.86 26.17 4.43 14.70 30 ذكور
 3.17 26.07 5.99 14.60 30 إناث
 3.50 26.12 5.22 14.65 60 المجموع

 المجموع
كورذ  60 13.45 4.49 22.77 5.41 

 5.29 21.97 5.94 14.65 60 إناث
 5.34 22.37 5.28 14.05 120 المجموع

( أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة من المجموعة التجريبية في 1يالحظ من الجدول )
ألداء أفراد  (، وهو أعلى من المتوسط الحسابي26.12اختبار االستيعاب االستماعي البعدي بلغ )
المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة بلغ و (، 18.68الدراسة من المجموعة الضابطة والذي بلغ )

من المتوسط أعلى (، وهو 22.77بلغ ) اختبار االستيعاب االستماعي البعديمن الذكور في 
روق بين ولمعرفة ما إذا كانت الف(، 21.97بلغ )و الحسابي ألداء أفراد الدراسة من اإلناث 

( تم إجراء تحليل التباين الثنائي α= 0.05المتوسطات الحسابية ذات داللة عند مستوى الداللة )
 ( يبين نتائج التحليل.2(، والجدول )ANCOVAالمشترك  )

اختبار (  ألداء أفراد الدراسة في ANCOVA)  نتائج تحلي  التباين الثنائي المشترك.(2الجدول )
 والجنس لبعدي لدى طلبة الصف السابع األساسي باختالف البرنامج التعليمياالستيعاب االستماعي ا

 مجموع مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة اإلحصائي
 )ف(

مستوى 
 الداللة

قيمة إيتا 
 تربيع

  0.188 1.756 25.179 1 25.179 االختبار القبلي
 0.495 *0.000 112.804 1617.794 1 1617.794 البرنامج التعليمي
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 مصدر التباين
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة اإلحصائي
 )ف(

مستوى 
 الداللة

قيمة إيتا 
 تربيع

  0.195 1.697 24.338 1 24.338 الجنس
    14.342 115 1649.288 الخطأ

     119 3395.867 الكلي المعدل
 الفرق دال احصائيا . * 

اختبار االستيعاب  فيأن قيمة ) ف ( بالنسبية للبرنامج التعليمي ( 2يالحظ من الجدول )
(، مما يدل على وجود فروق 0.000، وبمستوى داللة )(112.804)قد بلغت ، االستماعي البعدي

وتم استخراج   التجريبية والضابطة.ذات داللة إحصائية بين متوسطي أداء مجموعتي الدراسة 
تعرف لصالح أي مجموعة كان الفرق، وتظهر النتائج في الجدول لالمتوسطات الحسابية المعدلة ل

 اآلتيل
اختبار  فيلمعدلة  واألخطاء المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة المتوسطات الحسابية ا.(3الجدول )

 االستيعاب االستماعي البعدي باختالف البرنامج التعليمي: )البرنامج التعليمي، والبرنامج االعتيادي(
 الخطأالمعياري  معدلال الحسابي المتوسط العدد المجموعة
 0.49 18.67 60 الضابطة
 0.49 26.06 60 التجريبية

يالحظ من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة التجريبية التي     
كان األعلى برنامج التعليمي القائم على عمليات االستماع المعرفية وما وراء المعرفية استخدمت ال
(، وهذا يشير إلى 18.67(، في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )26.06إذ بلغ )
(. وهذا يدعم 0.495بلغ حجم األثر لهذا البرنامج )و  ،رق كان لصالح المجموعة التجريبيةأن الف

فاعلية البرنامج الذي تم بناؤه على عمليات االستماع المعرفية وما وراء المعرفية، والذي وضع 
مل مع الطلبة في أجواء تعّلمية نشطة جعلتهم ينفذون األنشطة المرفقة في البرنامج التعليمي، والتعا

اإلجراءات والتقويم بشكل فعال، حيث ركز البرنامج في أنشطته على تفعيل دور الطالب، وا عطائه 
مساحة أكبر للتعّلم، وكان دور المعلم مسهال  وميسرا  لسير األنشطة التفاعلية، مما زاد من فرصة 

من خالل تنظيم  مهارات االستيعاب االستماعي،كسابه ممارسة الطالب للتفكير وبذل جهد ذهني؛ إل
المدخالت المعرفية الجديدة، وتفاعلها مع مخزونه المعرفي، لتكّون معرفة جديدة. فالقدرة على 
االستيعاب االستماعي تتطّلب عمليات تفكير متدرجة من التذكر إلى الفهم ثم التحليل والتطبيق 
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صدار الحكم المبني على ما سبق من مهارات. وقد تعزى هذه النتائج إلى  اعتياد الطالب في وا 
تفاعل إجابة مجموعة محدودة من األسئلة الموجهة من المعلم، وعندما  االعتيادية، حصة االستماع

ته ازادت فرصته في اكتساب مهارات أكثر، مما ساعده على تنمية مهار  مع البرنامج، قد تكون قد
ستراتيجيات التفاعلية في االستماع والتفكير. كما أن البرنامج التعليمي احتوى مجموعة من اال

كالحوار والمناقشة، والعمل في مجموعات، والعصف الذهني، وحّل المشكالت، والتفكير بصوت 
ا من التفاعل مع المحتويات،  عاٍل، ضمن مجموعة أنشطة رفدت البرنامج التعليمي وأنتجت مزيد 

التعليمي للدراسة بشكل يعمل  فقد تم بناء البرنامج وجعلت من التعلم أمرا  ماتعا  ومرتبط ا بالواقع.
على تنمية مهارات التعّلم الذاتية للطلبة. ومن خالل النتائج يظهر أهمية وضع برامج تعليمية لغوية 
قائمة على عمليات االستماع المعرفية وما وراء المعرفية كمدخل لتطوير باقي مهارات اللغة العربية 

؛ وعبد 2015؛ وطبيل، 2015دراسات )األحمدي، ، وتتشابه نتائج هذه الدراسة و من أجل تحسينها
 (، مع اختالف طبيعة البرامج التعليمية للدراسات المذكورة.2013الباري،
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:ثانياا: 

هل تختلف درجة االستيعاب االستماعي لدى طلبة الصف السابع  لإلجابة عن السؤال الثانيل 
البرنامج التعليميل )البرنامج التعليمي القائم على عمليات االستماع المعرفية وما  األساسي باختالف

فقد بلغت قيمة ) ف ( بالنسبية للجنس  وراء المعرفية، والبرنامج االعتيادي( وباختالف الجنس؟
مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة ، (2جدول رقم )(، 0.195(، وبمستوى داللة )1.697)

اختبار االستيعاب بين متوسطي أداء مجموعتي الدراسة من الذكور واإلناث في إحصائية 
ذلك إلى حالة التشابه بين  وقد يرجعي أداء المجموعتين يعزى إلى الجنس. االستماعي البعدي ف

الذكور واإلناث في امتالكهم لخبرات تعليمية سابقة، وتساوي فرص االشتراك في التعلم من خالل 
ليمي القائم على عمليات االستماع المعرفية وما وراء المعرفية، ضمن البيئة التعليمية البرنامج التع

الذكور واإلناث بالمراحل نفسها من حيث التعريف العام بالنتاجات وكيفية تطبيق  الواحدة؛ فقد مر
ن مما يعكس حالة م لكليهما قد تكون واحدة، التنشئة التعليميةزيادة على أن أنشطة البرنامج، 

؛ 2015،األحمدي) كل من  ات. وتتفق النتائج مع ما توصلت إليه دراس،لتماثل في الخبرات السابقةا
 (.Bzorgian ،2015وبزورجيان 
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 التوصيات:
 إليها الدراسة يوصي الباحثان باآلتيل تفي ضوء النتائج التي توصل  
والمعتمد في  ،ما وراء المعرفيةاعتماد البرنامج التعليمي القائم على عمليات االستماع المعرفية و  .1

 مهارات االستيعاب االستماعي.  طلبة الصف السابع األساسيهذه الدراسة في تعليم 
اعتماد أداة الدراسة ) اختبار االستيعاب االستماعي (، في قياس مهارات االستيعاب االستماعي  .2

 لدى طلبة السابع األساسي.

 المراجع
فييييييي  (pdeodeييييييية برنيييييامج قييييييائم علييييييى اسييييييتراتيجية )(، فاعل2015األحميييييدي، مييييييريم محمييييييد ) -

، مجلذذذذة العلذذذذوم التربويذذذذة. تنمييييية مهييييارات االسييييتماع الناقييييد لييييدى طالبييييات المرحليييية المتوسييييطة
 .234-131(ل 3جامعة اإلمام محمد بن سعود، السعودية، )

، مصيييير، القيييياهرةل عييييالم الكتييييب المذذذذنهج التربذذذذوي وتعلذذذذيم التف يذذذذر(، 2005إبييييراهيم، مجييييدي ) -
 والتوزيع. للنشر

(، أثيييييير اليييييتعلم المتميييييازج فييييييي 2013البشيييييير، أكيييييرم، والحسييييينات، عيسييييييى، واحمييييييدة، فتحيييييي ) -
تحسيييييين مهيييييارات االسيييييتيعاب السيييييمعي باللغييييية العربيييييية ليييييدى طلبييييية المرحلييييية األساسيييييية اليييييدنيا، 

 520-496(ل 3)14، الكويت، مجلة العلوم التربوية والنفسية
ديثييييية فييييييي اسيييييتراتيجيات مييييييا وراء المعرفييييية فييييييي (، اتجاهييييييات ح2004ابييييييراهيم أحميييييد ) ،بهليييييول -

 .193-161(ل 30)4، جامعة عين شمس، مجلة القراءة والمعرفةتعليم القراءة. 
 فّن تدريس مهارات الّلغة العربّية في المرحلة (،1993الّدراويش، محمود أحمد أبو كّبة ) -

 ، المكتبة الوطنّيةل عّمان، األردن.األساسّية
(، أثيييير اسييييتخدام المييييدخل الييييدرامي علييييى تنمييييية مهييييارة الفهييييم 2004)رجييييب، ثنيييياء عبييييد الميييينعم  -

–13، 30، مجلذذذذذذة القذذذذذذراءة والمعرفذذذذذذةاالسيييييتماعي لييييييدى تالميييييييذ الصييييييف األول اإلعييييييدادي. 
58. 

 . القاهرةل دار الثقافة للنشر والتوزيع.تعليم اللغة العربية(، 2005رسالن، مصطفى ) -
تذذذدريبي لمعلمذذذي اللغذذذة العربيذذذة قذذذائم  بنذذذاء برنذذذامج (،2011زاارنييية، "محميييد ياسييير" موسيييى ) -

علذذذى التحليذذذ  األدبذذذي للنصذذذوص القرائيذذذة، وقيذذذاس أثذذذرف فذذذي تنميذذذة مهذذذارات التف يذذذر مذذذذا 
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رسييييالة دكتييييوراة اييييير منشييييورة،  فذذذذوق المعرفذذذذي ومهذذذذارات االسذذذذتيعاب القرائذذذذي لذذذذدى طلبذذذذتهم،
 جامعة عمان العربية، عمان، األردن.

ليييييييية القصيييييييص المسيييييييجلة عليييييييى األقييييييييراص (، فاع2008الزهرانيييييييي، مرضيييييييي بييييييين ايييييييرم   ) -
المدمجيييييية فييييييي تنمييييييية مهييييييارات االسييييييتماع الناقييييييد لييييييدى تالميييييييذ الصييييييف السييييييادس االبتييييييدائي، 

 .256 – 203(ل 140) التدريس، دراسات في المناهج وطرق 
، دار 5،طالمذذذذذذذنهج المدرسذذذذذذذي المعاصذذذذذذذر(، 2008سيييييييعادة، جيييييييودت، وابيييييييراهيم، عبيييييييد   ) -

 الفكرل األردن.
بنذذذاء برنذذذامج مقتذذذر  فذذذي مذذذادة اللغذذذة العربيذذذة وقيذذذاس فاعليتذذذه (، 2004)الشيييرايري، سيييالفة  -

فذذذذي تحسذذذذين مهذذذذارات االسذذذذتيعاب االسذذذذتماعي لذذذذدى طلبذذذذة الصذذذذف العاشذذذذر األساسذذذذي فذذذذي 
 . رسالة ماجستير اير منشورة.األردن

(، أثيييييير اسييييييتخدام اسييييييتراتيجيات مييييييا وراء المعرفيييييية فييييييي 2000شييييييهاب، منييييييى عبييييييد الصييييييبور ) -
مهييييارات عمليييييات العلييييم التكاملييييية والتفكييييير االبتكيييياري لييييدى تالميييييذ تحصيييييل العلييييوم وتحسييييين 
 .25-11(ل 4) 3مجلة التربية العلمية، الصف الثالث اإلعدادي، 

 الفذذذذذذروق فذذذذذذي مسذذذذذذتوى معالجذذذذذذة المعلومذذذذذذات بذذذذذذين(، 2006صييييييياح، منصييييييور عبييييييد   ) -
ة فذذذذي صذذذذعوبات الفهذذذذم القرائذذذذي والتالميذذذذ: العذذذذاديين بالمرحلذذذذة االبتدائيذذذذ  التالميذذذذ: :وي 

 .دكتوراه اير منشورة، جامعة دمشق أطروحة مملكة البحرين،
فاعليذذذذة برنذذذذذامج مقتذذذذر  علذذذذذى تحسذذذذين مهذذذذذارات الفهذذذذذم (، 2015طبيييييل، محمييييد محميييييود ) -

رسييييالة ماجسييييتير  االسذذذذتماعي لذذذذدى طذذذذالب الصذذذذف الثذذذذامن واتجاهذذذذاتهم نحذذذذو االسذذذذتماع،
 اير منشورة، الجامعة اإلسالمية، ازةل فلسطين.

المهذذذذذذذارات القرائيذذذذذذذة والكتابيذذذذذذذة طرائذذذذذذذق (، 2005لمقيييييييدادي، محميييييييد )عاشيييييييور، راتيييييييب، وا -
 . عّمانل دار المسيرة.واستراتيجياتها تدريسها

، 2،طأسذذذذذذاليب تذذذذذذدريس اللغذذذذذذة العربيذذذذذذة(،  2007عاشييييييور، راتييييييب و الحوامييييييدة، محمييييييد )  -
 األردنل دار المسيرة . 

كييييياديمي ليييييتعلم (، فاعليييييية برنيييييامج قيييييائم عليييييى الميييييدخل األ2013عبيييييد البييييياري، مييييياهر شيييييعبان ) -
مجلذذذذذذة العلذذذذذذوم اللغيييييية فييييييي تنمييييييية مهييييييارات االسييييييتماع الناقييييييد لتالميييييييذ المرحليييييية اإلعدادييييييية. 

 .520-496(ل 3)14، البحرين، التربوية والنفسية
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مهذذذذارات فذذذذي (، 2003عبييييد الهييييادي، نبيييييل وأبييييو حشيييييش، عبييييد العزيييييز، خالييييد عبييييد الكييييريم )  -
 يع.. عمانل دار المسيرة للنشر والتوز اللغة والتف ير

أثذذذذذذذر اسذذذذذذذتراتيجية تعليميذذذذذذذة توليفيذذذذذذذة قائمذذذذذذذة علذذذذذذذى  (،2006العيييييييدوي، زهيييييييير أحميييييييد ) -
اسذذذتراتيجيات تعليميذذذة )مذذذا فذذذوق المعرفيذذذة، والذذذتعّلم النشذذذط، واتخذذذا: القذذذرار( فذذذي االسذذذتيعاب 

أطروحيييية دكتييييوراة القرائذذذي والتف يذذذذر السذذذذابر لذذذذدى طلبذذذة المرحلذذذذة األساسذذذذية فذذذذي فلسذذذطين، 
 بية، عمان، األردن.اير منشورة، جامعة عمان العر 

مسذذذذتوى األسذذذذذئلة الصذذذذفية المسذذذذذتخدمة لذذذذدى معلمذذذذذي (. 2010العظامييييات، عبييييد السيييييالم ) -
اللغذذذة العربيذذذة ومعلماتهذذذا وعالقتذذذه باالسذذذتيعاب االسذذذتماعي عنذذذد طلبذذذة الحلقذذذة الثانيذذذة مذذذن 

، رسييييالة دكتيييوراة اييييير منشييييورة، المرحلذذذة األساسذذذذية مذذذذن منطقذذذذة الباديذذذذة الشذذذمالية الشذذذذرقية
 البيت، عمانل األردن.جامعة آل 

(، فاعلييييييية برنييييييامج قييييييائم علييييييى الييييييتعلم المييييييدمج فييييييي 2013القرارعيييييية، احمييييييد، وحجيييييية، حكييييييم ) -
تيييييدريس العليييييوم فيييييي تحصييييييل طلبييييية الصيييييف التاسيييييع األساسيييييي وتنميييييية مهيييييارات التفكيييييير ميييييا 

 .602-265(ل 2)14، مجلة العلوم التربوية والنفسيةوراء المعرفة. 
، عمييييييانل دار 2طء المتعذذذذذذدد فذذذذذذي غرفذذذذذذة الصذذذذذذف، الذذذذذذ: ا(، 2007نوفييييييل، محمييييييد بكيييييير ) -

 المسيرة للنشر والتوزيع.
، تدريس مهارة االستماع من منظور واقعي(، 2005الهاشمي، عبد الرحمن، العزاوي، فائزة ) -

 المناهج للنشر والتوزيع. عمانل دار
(، أثيييييير برنييييييامج تعليمييييييي قييييييائم علييييييى 2008الهاشييييييمي، عبييييييد الييييييرحمن، والمسييييييتريحي، قطنيييييية ) -

يجيات مييييييييا وراء المعرفيييييييية لتنمييييييييية مهييييييييارات االسييييييييتماع الناقييييييييد لييييييييدى طلبيييييييية المرحليييييييية اسييييييييترات
 .44-8، 35( 9الكويت، )مجلة الطفولة العربية، األساسية في األردن،

(، تطيييييييور المعرفييييييية ميييييييا وراء المعرفيييييييية المتعلقييييييية 2006الييييييوهر، محميييييييود، والحميييييييوري، هنيييييييد ) -
دراسذذذذذذذذات، العلذذذذذذذذوم ر. بقيييييييراءة العليييييييوم لييييييييدى طلبييييييية الصييييييييفوف مييييييين السيييييييادس إلييييييييى العاشييييييي

 .435-417(ل 2) 33،التربوية
- Bozorgian,H. (2014), The role of metacognition in the development of 

EFL learners listening skills. International Journal of Listening. 25(3): 
149- 161. 
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