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لدى طالبات المرحمة  التحّدثفي تحسين مهارات فهم المسموع و  القفازّيةأثر استخدام مسرح العرائس 
 في األردن األساسّية

 
 سامي محمد الهزايمة  مد العميماتحمود مح

 الممخص

لدى  لتحّدثافي تحسيف ميارات فيـ المسموع، و  القفازّيةإلى الكشؼ عف أثر استخداـ مسرح العرائس  الدراسة ىذه تىدف
في محافظة  لمبنات األساسّيةممف يدرسف في مدرسة رحاب  ،( طالبة65بمغت) األساسيّ عينة مف طالبات الصؼ الثالث 
عبارة عف  أعّد الباحثاف أداتي الدراسة، وىما، والثانية ضابطة، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تجريبّيةالمفرؽ، بواقع شعبتيف األولى 
، وجرى اختبار قبمي السيكومترّية، تـ التأكد مف خصائصيما التحّدثة لمالحظة مواقؼ اختبار فيـ المسموع، وبطاق

تة ، تـ تطبيؽ التجربة لمدة سالقفازّيةلمجموعتي الدراسة لضمات التكافؤ، وبعد تدريب المعممة عمى استخداـ العرائس 
ح المجموعة لولصا إحصائّيةفروؽ ذات داللة  ت عمى وجود، واستخراج النتائج التي دلّ البعديّ  االختبارإجراء أسابيع، ثـ 

 .التحّدثف فيـ المسموع، و التي درست باستخداـ مسرح العرائس، حيث تحسّ 

 .التحّدث، فيـ المسموع، القفازّيةلعرائس االكممات المفتاحية: مسرح 

 

Impact of Using Glove Puppet Theatre on Improving the Comprehension 

Skills of Listening and Speaking for Basic Grade Female Students in 

Jordan 

Abstract 

    This project aimed to investigate the impact of using glove puppet theatre on improving the 

comprehension skills of listening and speaking for a sample of 65 third grade female students 

who were studying at Rehab Basic School of Females in Al-Mafraq governorate. Two 

sections, experimental and control, were used. To achieve the goal of the study, the 

researchers prepared a listening comprehension test and a note card to monitor speaking. The 

psychometric characteristics for the two tools were verified. A pretest was performed for the 

two groups to assure equivalency. The teacher was trained on using glove puppets and then 

the experiment was applied for six weeks. After that a post-test was performed, the data were 

analyzed, which indicated a statistically significant differences in favor of the experimental 

group, where the listening and speaking comprehension were significantly improved. 
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 :الدراسة وأهميتهامشكمة 

ة بػػػػػػػيف البشػػػػػػػر قبػػػػػػػؿ ة التواصػػػػػػػميّ اف لمغػػػػػػػة، وأسػػػػػػػاس العممّيػػػػػػػىمػػػػػػػا المظيػػػػػػػراف الحقيقّيػػػػػػػ التحػػػػػػػّدثيعػػػػػػػد االسػػػػػػػتماع و  
ًا ة، وأف يبنػػػػػػي كيانػػػػػػًا اجتماعّيػػػػػػة والنفسػػػػػػيّ اكتشػػػػػػاؼ الكتابػػػػػػة والقػػػػػػراءة، بيمػػػػػػا اسػػػػػػتطاع ا نسػػػػػػاف أف يشػػػػػػبع حاجاتػػػػػػو المعرفّيػػػػػػ

، المغػػػػويّ البنػػػػاء قػػػػؿ تراثػػػػو إلػػػػى األجيػػػػاؿ القادمػػػػة، محققػػػػًا بػػػػذلؾ مبػػػػدأ الخالفػػػػة فػػػػي األرض، وىمػػػػا أسػػػػاس متماسػػػػكًا، وأف ين
الػػػػػػذي نممسػػػػػػو فػػػػػػي عصػػػػػػرنا الحاضػػػػػػر، ففػػػػػػي ظػػػػػػؿ ثػػػػػػورة  ،والتقنػػػػػػيّ  حػػػػػػراز ىػػػػػػذا التقػػػػػػدـ العممػػػػػػيّ ف البشػػػػػػر مػػػػػػف إالػػػػػػذي مّكػػػػػػ

؛ ممػػػػػػا ينػػػػػػذر بظيػػػػػػور جيػػػػػػؿ اً أغمبػػػػػػو ىامشػػػػػػيأصػػػػػػبح االتصػػػػػػاالت المعاصػػػػػػرة، بػػػػػػدأت فتػػػػػػرات الصػػػػػػمت تػػػػػػزداد، واالسػػػػػػتماع 
لػػػػة فػػػػي كػػػػؿ شػػػػيء؛ البػػػػد د ذىنػػػػي، باعتمػػػػاد العقػػػػؿ اآمػػػػتخـ بالعجمػػػػة، ومػػػػع مػػػػرور الوقػػػػت سػػػػتتحوؿ ىػػػػذه العجمػػػػة إلػػػػى تمّبػػػػ

ة تعمػػػػػؿ ة حّيػػػػػعمػػػػػى ممارسػػػػػة ميػػػػػارات المغػػػػػة فػػػػػي مواقػػػػػؼ تواصػػػػػميّ  -خصوصػػػػػًا فػػػػػي الصػػػػػفوؼ األولػػػػػى -الطمبػػػػػة مػػػػف حػػػػػثّ 
 .العقمّيةعمى رفع قدراتيـ 

مجموعػػػػػة مػػػػػف البشػػػػػر؛ لمتواصػػػػػؿ فيمػػػػػا  و، تعػػػػػارؼ عميػػػػػداللػػػػػيّ  يػػػػػا عبػػػػػارة عػػػػػف نظػػػػػاـ صػػػػػوتيّ ذات المغػػػػػة فػػػػػي حػػػػػدّ  
المغػػػػػػة فػػػػػػي األسػػػػػػاس ذات  بيػػػػػنيـ، والتعبيػػػػػػر عػػػػػػف أفكػػػػػػارىـ، مػػػػػػف خػػػػػػالؿ الفطػػػػػػرة التػػػػػي أودعيػػػػػػا ا  فػػػػػػييـ، وىػػػػػػذا يعنػػػػػػي أفّ 

لقديمػػػػػة والحديثػػػػػة ىنػػػػػاؾ الكثيػػػػػر مػػػػػف المغػػػػػات ا ، والػػػػػدليؿ عمػػػػػى ذلػػػػػؾ، أفّ ة قبػػػػػؿ أف يكػػػػػوف ليػػػػػا شػػػػػكؿ كتػػػػػابيّ صػػػػػبغة صػػػػػوتيّ 
 الشػػػػفويّ  وىػػػػذا الكػػػػالـ يػػػػدفع باتجػػػػاه البػػػػدء بتعمػػػػيـ الجانػػػػب الصػػػػوتيّ لػػػػيس ليػػػػا صػػػػورة مكتوبػػػػة، فيػػػػي لغػػػػة تخاطػػػػب فقػػػػط، 

 (.7331قبؿ القراءة والكتابة)مدكور، التحّدث؛ أي تعميـ االستماع و لمغة، قبؿ الجانب الكتابيّ 

فػػػػػال يمكػػػػػف أف نفصػػػػػؿ إحػػػػػداىما عػػػػػف األخػػػػػرى، فيمػػػػػا  تػػػػػاف تنمػػػػػواف معػػػػػًا،ميارتػػػػػاف لغويّ  التحػػػػػّدثاالسػػػػػتماع و  إفّ  
فالطالػػػػب يسػػػػمع  -والعكػػػػس صػػػػحيح -دة، فالمسػػػػتمع الجيػػػػد ىػػػػـ متحػػػػدث جّيػػػػة االتصػػػػاليّ وجيػػػػاف لعممػػػػة واحػػػػدة فػػػػي العممّيػػػػ

بتخزينػػػػػو فػػػػػي ذاكرتػػػػػو، وفػػػػػي ، وىنػػػػػا تحػػػػػدث عمميػػػػػة فيػػػػػـ المسػػػػػموع، ثػػػػػـ يقػػػػػـو ولديػػػػػ الكػػػػػالـ، ويوائمػػػػػو مػػػػػع البنػػػػػاء المعرفػػػػػيّ 
لػػػػـ يسػػػػمعو مػػػػف قبػػػػؿ؛  بػػػػداعيّ إ تـ اسػػػػتعادة ىػػػػذا الكػػػػالـ مػػػػف الػػػػذاكرة، ويعيػػػػد صػػػػياغتو فػػػػي نسػػػػؽ لغػػػػويّ يػػػػ التحػػػػّدثمواقػػػػؼ 

 )الياشػػػػميّ ا يزيػػػػد مػػػػف قدرتػػػػو عمػػػػى التفكيرلمطالػػػػب، مّمػػػػ مغوّيػػػػةالر بػػػػو عػػػػف مشػػػػاعره وأفكػػػػاره، وبػػػػذلؾ تنمػػػػو الحصػػػػيمة ليعّبػػػػ
 (.5070،دعابوحالسعيد و أبو ؛ 5002العزاوي و 

ة معقػػػػػدة، ة عقمّيػػػػػليسػػػػػت مجػػػػػرد عمميػػػػػة إرسػػػػػاؿ واسػػػػػتقباؿ فقػػػػػط  بػػػػػؿ ىػػػػػي عممّيػػػػػ ّدثالتحػػػػػعمميػػػػػة االسػػػػػتماع و  إفّ  
ؿ إلػػػػػػى المعنػػػػػػى و ولػػػػػػة الوصػػػػػػومحاى المسػػػػػػتمع المعمومػػػػػػات الػػػػػػواردة إليػػػػػػو، فيقػػػػػػـو بتحميميػػػػػػا يتمقّػػػػػػ ففػػػػػػي الموقػػػػػػؼ التواصػػػػػػميّ 

لػػػػػػف  النتيجػػػػػػةبة تصػػػػػػبح مقطوعػػػػػػة، و ة االتصػػػػػػاليّ العممّيػػػػػػ لػػػػػػـ يسػػػػػػتطع أف يفيػػػػػػـ فػػػػػػ فّ  ، فػػػػػػ ف  المقصػػػػػػود بيػػػػػػدؼ فيػػػػػػـ الرسػػػػػػالة
ة فػػػػي بنػػػػاء الخبػػػػرات، والتفاعػػػػؿ مػػػػع يعػػػػد ضػػػػرورة ممّحػػػػ يحػػػػدث تخػػػػزيف لممعمومػػػػات فػػػػي الػػػػذاكرة؛ وعميػػػػو فػػػػالفيـ االسػػػػتماعيّ 

ذا حػػػػػػدث ىػػػػػػذا الفيػػػػػػـ فػػػػػػ فّ  ، وىػػػػػػذا ى، ويرتقػػػػػػي إلػػػػػػى مسػػػػػػتوى التػػػػػػذوؽ السػػػػػػمعيّ المسػػػػػػتمع سيسػػػػػػتمتع بمػػػػػػا يتمقّػػػػػػ المسػػػػػػموع، واث
 (.Lindsa&Dockrell, 2002)التحّدثسيزيد مف متعتو في 

األولػػػػػػػى؛  التعميمّيػػػػػػػة فػػػػػػػي المراحػػػػػػػؿ  التحػػػػػػػّدثاالسػػػػػػػتماع و ممارسػػػػػػػة  أىمّيػػػػػػػة( 5072د الياشػػػػػػػمي والعػػػػػػػزاوي)ويؤّكػػػػػػػ 
ة تحػػػػاكي مػػػػف خػػػػالؿ أنشػػػػطة حقيقّيػػػػ ،حساسػػػػة فػػػػي تعمػػػػيـ المغػػػػة لمطمبػػػػة وتػػػػدريبيـ عمػػػػى ممارسػػػػتيا ىػػػػذه المرحمػػػػة تعػػػػدّ  ألفّ 

 العربّيػػػػػػةالصػػػػػػحيحة، فاالسػػػػػػتماع إلػػػػػػى المغػػػػػػة  مغوّيػػػػػػةلا، وىػػػػػػي المرحمػػػػػػة التػػػػػػي تغػػػػػػرس بيػػػػػػا أسػػػػػػس التربيػػػػػػة الواقػػػػػػع اليػػػػػػوميّ 
نػػػػػػو مػػػػػػف النطػػػػػػؽ فػػػػػػي ىػػػػػػذه المرحمػػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػػاة الطالػػػػػػب، يمكّ  بيػػػػػػا فػػػػػػي مواقػػػػػػؼ االتصػػػػػاؿ الحقيقػػػػػػيّ  التحػػػػػػّدثالفصػػػػػيحة، و 

 نو مف النجاح والتقدـ في مرحؿ التعميـ القادمة.؛ مما سيمكّ لمفرداتيا الصحيح ألصوات المغة، وتخزيف المعاني
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حػػػػػػديث الفػػػػػػػرد يعكػػػػػػس مػػػػػػػا اسػػػػػػتمع إليػػػػػػػو فػػػػػػي إطػػػػػػػار البيئػػػػػػة التػػػػػػػي يعػػػػػػيش بيػػػػػػػا،  ( أفّ 5072)ويػػػػػػرى الصػػػػػػػمادي 
يمتمكيػػػػػػا  ا فػػػػػػي الػػػػػػنفس ميػػػػػػارات ال يمكػػػػػػف أف  ة والطالقػػػػػػة فػػػػػػي الحػػػػػػديث، والتعبيػػػػػػر عّمػػػػػػالتمقائّيػػػػػػ ويتفاعػػػػػػؿ معيػػػػػػا، لػػػػػػذا تعػػػػػػدّ 

مػػػػػذة المسػػػػػموع، عنػػػػػدىا يشػػػػػعر العقػػػػػؿ ب بالنتيجػػػػػةو  مػػػػػف خػػػػػالؿ االسػػػػػتماع الػػػػػدقيؽ لمرسػػػػػالة وفيػػػػػـ مضػػػػػمونيا،  الطالػػػػػب إاّل 
ى مػػػػػف خاللػػػػو الطالػػػػػب المغػػػػػة، تركيػػػػػز النمػػػػوذج الػػػػػذي يتمقّػػػػصػػػػحيحة، وفػػػػػي ضػػػػوء ىػػػػػذا الكػػػػالـ يجػػػػػب تحػػػػدث االسػػػػػتجابة ال

 ث بو.كي نرتقي بنوعية الكالـ الذي سيتحدّ 

، تػػػػػػػػافميم تػػػػػػػػاف عقميتػػػػػػػػافعمميّ  التحػػػػػػػػّدثة االسػػػػػػػػتماع و عممّيػػػػػػػػ أفّ  لنػػػػػػػػا بنػػػػػػػػاًء عمػػػػػػػػى السػػػػػػػػياقات السػػػػػػػػابقة  يتضػػػػػػػػح 
ا يسػػػػػػاعده مّمػػػػػػ -األولػػػػػػى األساسػػػػػػّيةخصوصػػػػػػًا فػػػػػػي المرحمػػػػػػة  -الصػػػػػػحيحة مغوّيػػػػػػةالعمػػػػػػى بنػػػػػػاء قدراتػػػػػػو  لمػػػػػػتعّمـا افتسػػػػػػاعد

، فػػػػػ مػػػػػو يومػػػػػاً ـ فػػػػػي تعمّ نػػػػػو مػػػػػف التقػػػػػدّ ا يمكّ الالحقػػػػػة؛ مّمػػػػػ التعميمّيػػػػػة عمػػػػػى التفاعػػػػػؿ مػػػػػع الخبػػػػػرات  الػػػػػذي  المتعّمـبعػػػػػد يػػػػػـو
ة بينػػػػو وبػػػػيف أقرانػػػػو، حتػػػػى يصػػػػؿ إلػػػػى مرحمػػػػة مّيػػػػاألكاديضػػػػعيؼ، سػػػػتزداد الفجػػػػوة  يتجػػػػاوز ىػػػػذه المرحمػػػػة بمحصػػػػوؿ لغػػػػويّ 

ػػػػػؿّ  التعميمّيػػػػػة عمػػػػػى القػػػػػائميف عمػػػػػى العمميػػػػػة يجػػػػػب ؛ لػػػػػذلؾ ميػػػػػـال يسػػػػػتطيع مجػػػػػاراتيـ فػػػػػي تعمّ   أف يولػػػػػوا فيػػػػػـ المسػػػػػموع ج 
 في الصفوؼ الالحقة. األكاديميّ الصحيح، والتصور  التحّدثاىتماميـ، فيو أساس 

، وفكػػػػػػػػره المػػػػػػػػتعّمـة ؿ العامػػػػػػػػؿ الحاسػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي بنػػػػػػػػاء شخصػػػػػػػػيّ كّ فيػػػػػػػػـ المسػػػػػػػػموع يشػػػػػػػػ ( أفّ 5072د الجينػػػػػػػػي)ويؤّكػػػػػػػػ 
لممػػػػػػتعمـ، وتحديػػػػػػدًا إذا مارسػػػػػػو فػػػػػػي  العقمّيػػػػػػة، وعميػػػػػػو تعتمػػػػػػد القػػػػػػدرة المغػػػػػػويّ فيػػػػػػـ المسػػػػػػموع أسػػػػػػاس النمػػػػػػو  وثقافتػػػػػػو، ويعػػػػػػدّ 

بػػػػػداع الحػػػػػػديث فػػػػػي المواقػػػػػػؼ السػػػػػػميـ  لممفػػػػػردات، والقػػػػػػدرة عمػػػػػى إ مػػػػػػف محاكػػػػػاة النطػػػػػؽ تمّكفمراحػػػػػؿ التعمػػػػػيـ األولػػػػػػى، فيػػػػػ
 صحيح. سموب عمميّ مواجية المشكالت والتفكير بيا بأ والقدرة عمىة، ة الحيّ التصاليّ ا

 األساسػػػػػػّيةفػػػػػػي المرحمػػػػػػة  التحػػػػػػّدثممارسػػػػػػة أنشػػػػػػطة  ( أفّ 5075وفػػػػػػي ذات السػػػػػػياؽ يػػػػػػرى اليزايمػػػػػػة والعميمػػػػػػات) 
يػػػػػػزداد وعػػػػػػي فيػػػػػػـ المػػػػػػادة المسػػػػػػموعة؛ ف، خصوصػػػػػػًا إذا قامػػػػػػت ىػػػػػػذه األنشػػػػػػطة عمػػػػػػى المػػػػػػتعّمـيعػػػػػػود بػػػػػػالنفع الكبيػػػػػػر عمػػػػػػى 

ا لديػػػػو، كػػػػذلؾ تقػػػػويـ روابػػػػط المعنػػػػى عنػػػػده؛ مّمػػػػ المغػػػػويّ ، وزيػػػػادة المحصػػػػوؿ لغوّيػػػػةبالكممػػػػات المنطوقػػػػة كوحػػػػدات  المػػػػتعّمـ
مػػػػو لممعنػػػػى؛ فكممػػػػا فيػػػػـ مػػػػا يسػػػػمع وتمثّ  المػػػػتعّمـنػػػػو مػػػػف بنػػػػاء جمػػػػؿ صػػػػحيحة، كػػػػذلؾ تسػػػػيـ ىػػػػذه األنشػػػػطة فػػػػي نطػػػػؽ يمكّ 

 ة.؛ فتقؿ لديو العيوب االنفعاليّ التحّدثمواقؼ  يندمج في بالنتيجةؿ، و زادت قدرتو عمى التخيّ 

ده مػػػػػف التمييػػػػػز بػػػػػيف الحػػػػػروؼ المتشػػػػػابية فػػػػػي األصػػػػػوات، وتػػػػػزوّ  المػػػػػتعّمـ تمّكػػػػػفالقػػػػػدرة عمػػػػػى فيػػػػػـ المسػػػػػموع،  إفّ  
يعتمػػػػػد بشػػػػػكؿ  -فالنجػػػػػاح فػػػػػي عمميػػػػػة القػػػػػراءةـ القػػػػػراءة بالشػػػػػكؿ الصػػػػػحيح، بالمعػػػػػاني والتراكيػػػػػب، التػػػػػي تسػػػػػاعده فػػػػػي تعمّػػػػػ

ممػػػػات فػػػػي ذاكرتػػػو مػػػػف معػػػػارؼ وأفكػػػار، وكػػػػذلؾ تعتمػػػد عمػػػػى قدرتػػػػو عمػػػى نطػػػػؽ الك المػػػتعّمـمػػػػا اختػػػػزف  عمػػػػى مػػػدى -كبيػػػر
و كممػػػػػػا ة، بمعنػػػػػػى أّنػػػػػػعالقػػػػػػة طردّيػػػػػػ التحػػػػػػّدثالقػػػػػػة بػػػػػػيف ميػػػػػػارة القػػػػػػراءة، وفيػػػػػػـ المسػػػػػػموع و المقػػػػػػروءة نطقػػػػػػًا صػػػػػػحيحًا، فالع

 ,Romanthan&Bruingة)، زادت فػػػػػػرص نجاحػػػػػػو فػػػػػػي ميػػػػػػارة القػػػػػػراءالتحػػػػػػّدثأنشػػػػػػطة االسػػػػػػتماع و  المػػػػػػتعّمـمػػػػػػارس 
2002.) 

 المتعّمـ، فػػػػػػطرديػػػػػػاً  مزجيػػػػػػاً  ارتباطػػػػػػاً  التحػػػػػػّدثالقػػػػػػراءة تػػػػػػرتبط ب ( أفّ Seely,1995وفػػػػػػي ذات االتجػػػػػػاه يػػػػػػرى سػػػػػػمي) 
يكػػػػػػػوف قارئػػػػػػًا ناجحػػػػػػًا، مػػػػػػػف خػػػػػػالؿ قدرتػػػػػػو عمػػػػػػػى نطػػػػػػؽ الكممػػػػػػات المقػػػػػػػروءة،  -غالبػػػػػػاً  -الػػػػػػذي يحسػػػػػػف النطػػػػػػػؽ الصػػػػػػحيح

خرا مػػػػػداده ر بػػػػو تػػػػػأثيرًا مباشػػػػرًا عػػػػػف طريػػػػؽ إؤثّ وتػػػػػ التحػػػػّدثي القػػػػراءة تغػػػػػذّ  فّ جيػػػػا مػػػػػف مخارجيػػػػا الصػػػػػحيحة، فػػػػي حػػػػػيف إواث
 مدار الحديث. المغويّ التي تساعده عمى استحضار المعنى المناسب لمموقؼ  ،بالخبرات

ر برمػػػػػوز مخطوطػػػػػة عػػػػػف أفكػػػػػار فػػػػػي مرحمػػػػػة الكتابػػػػػة يعّبػػػػػ المتعّمـبالكتابػػػػػة، فػػػػػ التحػػػػػّدثويػػػػػرتبط فيػػػػػـ المسػػػػػموع و  
الػػػػذي يفيػػػػـ  المتعّمـ؛ لػػػػذلؾ فػػػػةقػػػػد اكتسػػػػبيا مػػػػف خػػػػالؿ ممارسػػػػتو لمغػػػػة فػػػػي المواقػػػػؼ االتصػػػػاليّ  مختزنػػػػة فػػػػي ذاكرتػػػػو، كػػػػاف
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2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) , الل للبحوثجملت  جامعت احلسني بن ط  

 

ؿ سػػػػػياقات ذات معنػػػػػى؛ ممػػػػػا فتشػػػػػكّ  ًا،رص بجانػػػػػب بعضػػػػػيا بعضػػػػػت ػػػػػ ،نػػػػػة مػػػػػف أصػػػػػواتالكممػػػػػة مكوّ  مػػػػػا يسػػػػػمع يكتشػػػػػؼ أفّ 
تػػػػى يصػػػػؿ إلػػػػى مسػػػػتوى الكتابػػػػة ـ ميػػػػارة الكتابػػػػة، فيبػػػػدأ باسػػػػتخداـ الرمػػػػوز لمتعبيػػػػر عػػػػف أفكػػػػاره بالتػػػػدريج حتعمّػػػػ يػػػػويسػػػػيؿ عم

بعيػػػػػػػوب النطػػػػػػػؽ، فػػػػػػػالنطؽ غيػػػػػػػر الصػػػػػػػحيح لمكممػػػػػػػات المسػػػػػػػموعة،  -بدرجػػػػػػػة كبيػػػػػػػرة-الناضػػػػػػػجة، وتػػػػػػػرتبط أغػػػػػػػالط الكتابػػػػػػػة
 فّ إ، ويمكػػػػػف القػػػػػوؿ مغوّيػػػػػةالة و مػػػػػف خػػػػػالؿ: ركاكػػػػػة ا سػػػػػموب، وانتشػػػػػار األغػػػػػالط ا مالئّيػػػػػ المػػػػػتعّمـيػػػػػنعكس عمػػػػػى كتابػػػػػة 

مػػػػػػف خػػػػػػالؿ كمتػػػػػػا الصػػػػػػورتيف عػػػػػػف معػػػػػػاني  المػػػػػػتعّمـلمنطوقػػػػػػة، والتػػػػػػي يعبػػػػػػر ة لألصػػػػػػوات االكتابػػػػػػة ىػػػػػػي الصػػػػػػورة الرمزّيػػػػػػ
 (.Burns& Joyce, 1997محفوظة في ذاكرتو، كاف قد سمعيا وخزنيا في ذاكرتو)

، والنجػػػػػاح األولػػػػػى األساسػػػػػّيةفػػػػػي المرحمػػػػػة  التحػػػػػّدثالتػػػػػدريب عمػػػػػى فيػػػػػـ المسػػػػػموع و  أىمّيػػػػػةممػػػػػا تقػػػػػدـ يتضػػػػػح   
ة ال ة آلّيػػػػػػتصػػػػػػبح القػػػػػراءة عبػػػػػارة عػػػػػف عممّيػػػػػ لغوّيػػػػػةتابػػػػػػة، فمػػػػػف غيػػػػػر حصػػػػػيمة بيمػػػػػا يػػػػػنعكس عمػػػػػى ميػػػػػارتي القػػػػػراءة والك

و ال يمتمػػػػؾ ممارسػػػػة الكتابػػػػة سيفشػػػػؿ أيضػػػػًا؛ ألّنػػػػ المػػػػتعّمـ، وعنػػػػد محاولػػػػة مجػػػػرد فػػػػؾ رمػػػػوز، المػػػػتعّمـمعنػػػػى ليػػػػا فػػػػي ذىػػػػف 
ف استطاع أف ينجح في رسـ الرموز رسماً تمّكن لغوّيةحصيمة   صحيحًا. و مف التعبير عف أفكاره ومشاعره، واث

لػػػػو مػػػػف إدراؾ  ، ال بػػػػدّ مغوّيػػػػةالفػػػػي المواقػػػػؼ  التحػػػػّدث، والقػػػػدرة عمػػػػى فػػػػي الفيػػػػـ االسػػػػتماعيّ  المػػػػتعّمـلكػػػػي يػػػػنجح  
ميػػػػػػارة فيػػػػػػـ المسػػػػػػموع تػػػػػػتـ مػػػػػػف  ( أفّ 5001الميػػػػػػارات الالزمػػػػػػة لكػػػػػػؿ منيمػػػػػػا، وأف يمتمكيػػػػػػا؛ وعميػػػػػػو يػػػػػػرى مػػػػػػدكور) أىمّيػػػػػػة

 مف تدريب طمبتو عمييا. وىي: تمّكف، ويفيميا؛ حتى ياة، عمى المعمـ أف يطمع عمييخالؿ عدة ميارات فرعيّ 

o  ّالمباشػػػػػر، وتتضػػػػػمف: تحديػػػػػد األفكػػػػػار المباشػػػػػرة، تحديػػػػػد األشػػػػػخاص واألمػػػػػاكف الػػػػػواردة  ميػػػػػارة الفيػػػػػـ االسػػػػػتماعي
 في النص، ترتيب األحداث، تمييز أقساـ الكالـ، تحديد أكثر مف معنى لمكممة الواحدة.

o  ّة، تفسػػػػػػير األحػػػػػػداث والظػػػػػػواىر الػػػػػػػواردة ضػػػػػػمف: اسػػػػػػتنتاج األفكػػػػػػار الجزئّيػػػػػػاالسػػػػػػتنتاجي، ويت الفيػػػػػػـ االسػػػػػػتماعي
ص وتفسػػػػػيرىا، يمّخػػػػػ فػػػػػي الػػػػػنص المسػػػػػموع، اسػػػػػتخالص القػػػػػيـ والػػػػػدروس المسػػػػػتفادة، اسػػػػػتنتاج معػػػػػاني المفػػػػػردات

 الكالـ المسموع بمغتو الخاصة.
o بػػػػػػػيف الحقيقػػػػػػػة ؽ رة حػػػػػػػوؿ الػػػػػػػنص المسػػػػػػػموع، يفػػػػػػػرّ صػػػػػػػدار أحكػػػػػػػاـ مبػػػػػػػرّ الناقػػػػػػػد، ويتضػػػػػػػمف: إ لفيػػػػػػػـ االسػػػػػػػتماعيّ ا

والػػػػػػػػرأي، تحديػػػػػػػػد األفكػػػػػػػػار التػػػػػػػػي تنتمػػػػػػػػي لمػػػػػػػػنص المسػػػػػػػػموع، الحكػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػى الشخصػػػػػػػػيات الػػػػػػػػواردة فػػػػػػػػي الػػػػػػػػنص 
 المسموع.

o  ّفيػػػػـ داللػػػػة تكػػػػرار بعػػػػض الكممػػػػات، ف: اسػػػػتنتاج القػػػػيـ السػػػػائدة فػػػػي الػػػػنّص ، ويتضػػػػمّ التػػػػذوقيّ  الفيػػػػـ االسػػػػتماعي ،
 عاؿ.، االستجابة لنوع االنفتحديد نوع المشاعر السائدة في النّص 

o  ّويتضػػػػػػمف: وضػػػػػػع عنػػػػػػواف لمػػػػػػنص المسػػػػػػموع، يػػػػػػذكر أكبػػػػػػر عػػػػػػدد مػػػػػػف األفكػػػػػػار ا بػػػػػػداعيّ  الفيػػػػػػـ االسػػػػػػتماعي ،
ع مػػػػػا سػػػػػيقاؿ، اقتػػػػػراح حمػػػػػوؿ لمشػػػػػاكؿ الػػػػػواردة فػػػػػي المحػػػػػددة، توقّػػػػػ المتصػػػػػمة بالموضػػػػػوع، يػػػػػذكر مرادفػػػػػات الكممػػػػػة

 النص المسموع.

غػػػػػػػػرض المتحػػػػػػػػدث، إدراؾ  (، ميػػػػػػػػارات فيػػػػػػػػـ المسػػػػػػػػموع، ومػػػػػػػػف أىميػػػػػػػػا: إدراؾ5072ولقػػػػػػػػد لخػػػػػػػػص صػػػػػػػػوماف )
دراؾ العالقػػػػػػات بينيػػػػػػا، تحديػػػػػػد المعمومػػػػػػات الميمػػػػػػة، اسػػػػػػتنتاج مػػػػػػا يػػػػػػود المتحػػػػػػدث  معػػػػػػاني الكممػػػػػػات، فيػػػػػػـ األفكػػػػػػار واث
قولػػػػو، تحميػػػػؿ كػػػػالـ المتحػػػػدث والحكػػػػـ عميػػػػو، تمخػػػػيص األفكػػػػار المطروحػػػػة، اسػػػػتخداـ إشػػػػارات سػػػػياؽ الكػػػػالـ لمفيػػػػـ، 

 يميز الحقيقة مف الخياؿ.
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2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) , الل للبحوثجملت  جامعت احلسني بن ط  

 

انطالقػػػػػػًا مػػػػػػف ميػػػػػػارة فيػػػػػػـ المسػػػػػػموع، بػػػػػػنفس القػػػػػػدر الػػػػػػذي حظيػػػػػػت  التحػػػػػػّدثميػػػػػػارة  وفػػػػػػي ذات الوقػػػػػػت حظيػػػػػػت 
(، 5001(، والصػػػػػويركي)5072، لػػػػػدى البػػػػػاحثيف جميعػػػػػًا، فقػػػػػد أجمػػػػػع كػػػػػؿ مػػػػػف: الصػػػػػمادي)تكامميػػػػػة المغػػػػػة ووحػػػػػدتيا

 تتمخص في أربع ميارات ىي:  التحّدثميارات  (، أفّ Hassard,2000(، ىازارد )5002والتميمي)

o المغػػػػػػويّ ، وتتضػػػػػػمف: القػػػػػػدرة عمػػػػػػى إنتػػػػػػاج أكبػػػػػػر قػػػػػػدر مػػػػػػف األفكػػػػػػار المرتبطػػػػػػة بػػػػػػالموقؼ ميػػػػػػارة الطالقػػػػػػة ،
 التحػػػػػّدث، إكمػػػػػاؿ الػػػػنقص فػػػػػي الكػػػػػالـ المسػػػػػموع، عػػػػػدد مػػػػػف العبػػػػارات التامػػػػػة، الػػػػػرد التمقػػػػػائيّ صػػػػياغة أكبػػػػػر 

 بشكؿ مستمر بدوف تردد.
o  صػػػػػػػحيحة، اج األصػػػػػػػوات مػػػػػػػف مخارجيػػػػػػػا الميػػػػػػػارة التنغػػػػػػػيـ، وتتضػػػػػػػمف: مالءمػػػػػػػة الصػػػػػػػوت لممعنػػػػػػػى، إخػػػػػػػر

 ظيار الفصؿ والوصؿ في الكالـ.إ
o ؿ إلػػػػػى حمػػػػػوؿ غيػػػػػر رات جديػػػػػدة، التوّصػػػػػؿ، وتتضػػػػػمف: توليػػػػػد األفكػػػػػار المبتكػػػػػرة، تكػػػػػويف تصػػػػػوّ ميػػػػػارة التخّيػػػػػ

 األشياء والمعاني غير المحسوسة. رمألوفة، تصوّ 
o  ّوتتضمف: توظيؼ تعبيرات الوجو، استخداـ حركات الجسد.ميارة األداء الحركي ، 

الكػػػػػالـ المسػػػػػموع فيػػػػػـ يػػػػػـ المسػػػػػموع فػػػػػي اكتسػػػػػاب القػػػػػدرة عمػػػػػى وميػػػػػارات ف التحػػػػػّدثميػػػػػارات  أىمّيػػػػػةح تضػػػػػممػػػػػا تقػػػػػدـ ت 
نتػػػػػػػاج حػػػػػػػديث ينسػػػػػػػجـ مػػػػػػػع الموقػػػػػػػؼ التواصػػػػػػػميّ  ، وترسػػػػػػػيخًا ليػػػػػػػذه والتفاعػػػػػػػؿ معػػػػػػػو، مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ االسػػػػػػػتجابة الصػػػػػػػحية، واث

ة ي مواقػػػػؼ تواصػػػػػميّ فػػػػرات، أف يعػػػػي دوره الميػػػػـ فػػػػي تػػػػدريب طمبتػػػػو عمػػػػى ىػػػػذه الميػػػػا العربّيػػػػةعمػػػػى معمػػػػـ المغػػػػة  ىمّيػػػػةاأل
يمارسػػػػو المعمػػػػـ مػػػػف غيػػػػػر  اً ادًا أو اعتيػػػػة، ولػػػػيس اجتيػػػػػادة حقيقّيػػػػيقػػػػـو عمػػػػػى أسػػػػس عممّيػػػػ ة، ضػػػػمف إطػػػػار منيجػػػػيّ حقيقّيػػػػ

 تخطيط.

لممػػػػتعمـ،  المغػػػػويّ و  فػػػػي البنػػػػاء المعرفػػػػيّ  التحػػػػّدثالكبيػػػػرة لميػػػػارتي فيػػػػـ المسػػػػموع و  ىمّيػػػػةعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف ىػػػػذه األ 
فػػػػي القػػػػػدرة  ومػػػػا يصػػػػػاحب ذلػػػػؾ مػػػػف نجػػػػاح  -األساسػػػػّيةخصوصػػػػػًا فػػػػي المرحمػػػػة -العقمّيػػػػةرات تيػػػػا فػػػػي تنميػػػػة الميػػػػاوأىميّ 

 مػػػػػف نجػػػػػاح فػػػػػي الحيػػػػػاة العمميػػػػػة الحقػػػػػًا، إال أفّ  المػػػػػتعّمـة، ومػػػػػا يػػػػػنعكس عمػػػػػى ة والكتابّيػػػػػعمػػػػػى اكتسػػػػػاب الميػػػػػارات القرائّيػػػػػ
ومػػػػف ىػػػػػذه  ،التحػػػػّدثموع و مػػػػف ضػػػػعؼ فػػػػي ميػػػػػارتي فيػػػػـ المسػػػػ -وبنسػػػػػب متفاوتػػػػة -الطمبػػػػة يعػػػػانوف الدراسػػػػات أثبتػػػػت أفّ 

(، عمػػػى الصػػػعيد المحمػػػي Mira& Paula, 2013ميػػػرا وبػػػاوال)(، ودراسػػػة Rubin, 2013الدراسػػػات: دراسػػػة روبػػػف)
نوف مػػػػػف ضػػػػػعؼ فػػػػػي القػػػػػدرة عمػػػػػى متابعػػػػػة المتحػػػػػدث وفيػػػػػـ االطمبػػػػػة يعػػػػػ أفّ  )5002أكػػػػػدت الدراسػػػػػات كدراسػػػػػة الخزاعمػػػػػة)

(، والتػػػػي 5077قامػػػػت بيػػػػا وزارة التربيػػػػة والتعمػػػػيـ األردنيػػػػة عػػػػاـ)،  وممػػػػا يؤكػػػػد ىػػػػذا الضػػػػعؼ نتػػػػائج الدراسػػػػة التػػػػي وكالمػػػػ
 فّ ، إاألساسػػػػيّ ممػػػػف تضػػػػـ طمبػػػػة مػػػػف الصػػػػؼ األوؿ ولغايػػػػة الصػػػػؼ الثالػػػػث  ،( مدرسػػػػة أساسػػػػية200ضػػػػمت أكثػػػػر مػػػػف )

 .العربّيةنوف مف ضعؼ شديد في جميع ميارات المغة االطمبة وبنسب عالية جدًا يع

ة، ضػػػػػػػعؼ الطمبػػػػػػػة يظيػػػػػػػر فػػػػػػػي المواقػػػػػػػؼ االتصػػػػػػػاليّ  ( أفّ Flotit&Levorato,2011ويػػػػػػػرى فموتػػػػػػػت، واليفػػػػػػػارتو) 
عالمػػػػات القمػػػػػؽ، والتػػػػػردد، ويقػػػػػع فػػػػي مواقػػػػػؼ تسػػػػػبب لػػػػػو  وفػػػػال يسػػػػػتطيع الطالػػػػػب التواصػػػػػؿ بطريقػػػػة منظمػػػػػة، فتظيػػػػػر عميػػػػػ

ى لػػػػب عػػػػف فيػػػػـ الرسػػػػالة المنقولػػػػة إليػػػػو، أو لعػػػػدـ القػػػػدرة عمػػػػإمػػػػا عػػػػف عجػػػػز الطا افالقمػػػػؽ والتػػػػردد ناتجػػػػاالرتبػػػػاؾ، و الحػػػػرج و 
ر إلػػػػػػى ضػػػػػػعؼ واضػػػػػػح فػػػػػػي ميػػػػػػارتي فيػػػػػػـ ر عػػػػػػف أفكػػػػػػاره، وىػػػػػػذا الكػػػػػػالـ يؤّشػػػػػػتوليػػػػػػد أفكػػػػػػار وصػػػػػػياغتيا فػػػػػػي جمػػػػػػؿ تعّبػػػػػػ

 ر عمى ميارتي القراءة والكتابة.معًا، وىذا الضعؼ سيؤثّ  التحّدثالمسموع و 

والنػػػػػاتج لػػػػػدى الطمبػػػػػة،  المغػػػػػويّ ( أسػػػػػباب ىػػػػػذا الضػػػػػعؼ إلػػػػػى ضػػػػػعؼ التحصػػػػػيؿ 5000)ومنػػػػػاع ويعػػػػػزو طعيمػػػػػة 
المتطمبػػػػػات ىػػػػػا الطالػػػػػب فػػػػػي بيئتػػػػػو يتعػػػػػارض مػػػػػع االمغػػػػػة، فالمغػػػػػة التػػػػػي يتمق ةالػػػػػذي يعانونػػػػػو نتيجػػػػػة ازدواجّيػػػػػ الصػػػػػراععػػػػػف 
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، إضػػػػػافة إلػػػػػى قمػػػػػة ممارسػػػػػة أنشػػػػػطة االسػػػػػتماع اليػػػػػادؼ والمخطػػػػػط ليػػػػػا، األمػػػػػر الػػػػػذي التعميمّيػػػػػةة الالزمػػػػػة لمعممّيػػػػػ مغوّيػػػػػةال
 بشكؿ عاـ. المغويّ ولو ة، ومحصة الحيّ في المواقؼ االتصاليّ  المتعّمـانعكس عمى قدرة 

إلػػػػى ضػػػػعفيـ فػػػػي المغػػػػة  التحػػػػّدث( ضػػػػعؼ الطمبػػػػة فػػػػي ميػػػػارتي فيػػػػـ المسػػػػموع و 2005فػػػػي حػػػػيف يعػػػػزو البجػػػػة) 
ز عمػػػػى األنشػػػػػطة المدرسػػػػػية ترّكػػػػػ ،ةتدريسػػػػػيّ  إسػػػػتراتيجّياتبشػػػػكؿ عػػػػػاـ، وىػػػػػذا نػػػػاتج عػػػػػف ضػػػػػعؼ المنػػػػاىج، وقمػػػػػة اسػػػػػتخداـ 

مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ ممارسػػػػػػػة أنشػػػػػػػطة الخطابػػػػػػػة،  التحػػػػػػػّدثوع و تي فيػػػػػػػـ المسػػػػػػػمر ودورىػػػػػػػا فػػػػػػػي إظيػػػػػػػار الجانػػػػػػػب التطبيقػػػػػػػي لميػػػػػػػا
 يف أنفسيـ.المتعّممواالستماع ليا ونقدىا مف 

ًا أكاديمّيػػػػػ العربّيػػػػػةلمغػػػػػة ىػػػػػذا الضػػػػػعؼ نػػػػػاتج عػػػػػف ضػػػػػعؼ إعػػػػػداد معممػػػػػي ا ( أفّ 5002ويػػػػػرى الػػػػػدليمي والػػػػػوائمي) 
ـ، كػػػػذلؾ فشػػػػميـ فػػػػي أف يكونػػػػوا قػػػػدوة لممػػػػتعم المغػػػػويّ مثػػػػؿ ىػػػػذه الميػػػػارات فػػػػي النمػػػػو  أىمّيػػػػةال يػػػػدركوف  بالنتيجػػػػةًا، و وتربوّيػػػػ

تيف الميػػػػػارتيف، وكػػػػػذلؾ احسػػػػنة لطمبػػػػػتيـ، كػػػػذلؾ عػػػػػدـ قػػػػػدرتيـ عمػػػػى اسػػػػػتغالؿ الفػػػػرص المتاحػػػػػة لتػػػػػدريب طمبػػػػتيـ عمػػػػػى ىػػػػ
عػػػػػػدـ اىتمػػػػػػاـ الطمبػػػػػػة أنفسػػػػػػيـ باالسػػػػػػتماع لموضػػػػػػوعات ذات فائػػػػػػدة ومسػػػػػػتوى لغػػػػػػوي راؽ، وعػػػػػػزوفيـ عػػػػػػف االشػػػػػػتراؾ فػػػػػػي 

 والمسابقات األدبية. التحّدثأنشطة 

متعػػػػػددة، فمنيػػػػػا مػػػػػا يعػػػػػود  التحػػػػػّدثأسػػػػػباب ضػػػػػعؼ الطمبػػػػػة فػػػػػي فيػػػػػـ المسػػػػػموع، و  ممػػػػػا تقػػػػػدـ يجػػػػػد الباحثػػػػػاف أفّ 
ومػػػػا يعايشػػػػو  مغوّيػػػػةالة ئػػػػإلػػػػى: طبيعػػػػة المنيػػػػاج الػػػػذي ال يػػػػولي ىػػػػذه الميػػػػارات العنايػػػػة المطموبػػػػة، ومنيػػػػا مػػػػا يعػػػػود إلػػػػى البي

 د إلػػػػى المعمػػػػـ ووسػػػػائؿ إعػػػػداده، وا سػػػػتراتيجّياتمػػػػا يعػػػػو  ة والفصػػػػيحة، ومنيػػػػاتتجاذبػػػػو العامّيػػػػ مػػػػف انفصػػػػاـ لغػػػػويّ  المػػػػتعّمـ
ىػػػػذه  وميولػػػػو واتجاىاتػػػػو، وفػػػػي حقيقػػػػة األمػػػػر فػػػػ فّ  المػػػػتعّمـالمسػػػػتخدمة فػػػػي تػػػػدريس ىػػػػذه الميػػػػارات، ومنيػػػػا مػػػػا يعػػػػود إلػػػػى 

 العوامؿ متداخمة وتسيـ جميعيا في ىذا الضعؼ.

يـ طمبػػػػػػة الصػػػػػػفوؼ األولػػػػػػى فػػػػػػي عػػػػػػاـ ولقػػػػػػد تنبيػػػػػػت وزارة التربيػػػػػػة والتعمػػػػػػيـ إلػػػػػػى ىػػػػػػذا الضػػػػػػعؼ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تقيػػػػػػ
(، ومػػػػػػا طػػػػػػرأ 5072/5072(، وسػػػػػػعت مػػػػػػف خػػػػػػالؿ المنيػػػػػػاج المطػػػػػػور الػػػػػػذي تبنتػػػػػػو فػػػػػػي بدايػػػػػػة العػػػػػػاـ الدراسػػػػػػي)2012)

، وسػػػػعت إلػػػػى عقػػػػد التحػػػػّدثحقػػػػًا إلػػػػى الحػػػػد مػػػػف ىػػػػذا الضػػػػعؼ بػػػػ فراد دروس خاصػػػػة باالسػػػػتماع و و مػػػػف تعػػػػديالت العميػػػػ
 إلػػػػػى عػػػػػدـ اسػػػػػتخداـ معممػػػػػي المرحمػػػػػة  سػػػػػتراتيجّياتالواقػػػػػع يشػػػػػير   أفّ دورات لتػػػػػدريب المعممػػػػػيف عمػػػػػى ميػػػػػارات المغػػػػػة، إال

ارسػػػػة ىػػػػذه الميػػػػارات، فكثيػػػػر مػػػػف المعممػػػػػيف تنسػػػػجـ مػػػػع ىػػػػذه المنػػػػاىج المطػػػػورة، وتػػػػػدفع الطمبػػػػة إلػػػػى مم ،ثػػػػةتػػػػدريس حدي
ظػػػػػر لنفيػػػػو مجػػػػرد ا التحػػػػّدثيقػػػػـو فػػػػي درس االسػػػػتماع بقػػػػراءة الػػػػدرس والطمبػػػػة يسػػػػتمعوف، ثػػػػػـ يقػػػػـو بطػػػػرح األسػػػػئمة، أمػػػػا 

 .إلى مجموعة مف الصور والتعبير عنيا

وفػػػػي ظػػػػؿ ىػػػػذا الضػػػػعؼ تقػػػػاطر البػػػػاحثوف لمبحػػػػث عػػػػف حمػػػػوؿ تسػػػػيـ فػػػػي الحػػػػد منػػػػو، فسػػػػعى العديػػػػد مػػػػنيـ إلػػػػى 
عمػػػػػى ممارسػػػػػة ميػػػػػارتي  المػػػػػتعّمـيػػػػػا تحػػػػػد مػػػػػف ىػػػػػذا الضػػػػػعؼ وتطػػػػػور قػػػػػدرات عمّ لتػػػػػدريس  إسػػػػػتراتيجّياتمحاولػػػػػة توظيػػػػػؼ 

التػػػػػػػي سػػػػػػػعت إلػػػػػػػى معرفػػػػػػػة أثػػػػػػػر األناشػػػػػػػيد فػػػػػػػي تنميػػػػػػػة ميػػػػػػػارات الفيػػػػػػػـ ( 5072، ومػػػػػػػنيـ محجػػػػػػػز)التحػػػػػػػّدثاالسػػػػػػػتماع و 
( فػػػػػي تحسػػػػػيف 5072، وحػػػػػاوؿ الػػػػػزؽ )تسػػػػػيـ فػػػػػي تحسػػػػػيف الفيػػػػػـ االسػػػػػتماعيّ  ىػػػػػذه ا سػػػػػتراتيجّية ، وأكػػػػػدت أفّ االسػػػػػتماعيّ 
 فػػػػػي ليػػػػا أثػػػػر إيجػػػػابيّ  ىػػػػذه ا سػػػػتراتيجّية أنشػػػػطة الصػػػػور المتحركػػػػة، وتبػػػػيف أفّ  مػػػػف خػػػػالؿ إسػػػػتراتيجّية التحػػػػّدثميػػػػارات 
روايػػػػػػة القصػػػػػػة تسػػػػػػيـ فػػػػػػي تحسػػػػػػف الفيػػػػػػـ االسػػػػػػتماعي لػػػػػػدى  إسػػػػػػتراتيجّية فّ ( إ5072)الجينػػػػػػي وقػػػػػػاؿ، التحػػػػػػّدثميػػػػػػارات 

المعػػػػػب الحركػػػػػي أدت إلػػػػػى  إسػػػػػتراتيجّية( أف 5072، فػػػػػي حػػػػػيف أكػػػػػد الياشػػػػػمي والعػػػػػزاوي)األساسػػػػػيّ طمبػػػػػة الصػػػػػؼ الثػػػػػاني 
 ( أفّ 5070طارئػػػػػػػة، وأشػػػػػػارت الشػػػػػػػنطي)ة الطمبػػػػػػػة، خصوصػػػػػػًا فػػػػػػي المواقػػػػػػػؼ االتصػػػػػػاليّ التحسػػػػػػف التعبيػػػػػػر الشػػػػػػػفوي لػػػػػػدى 

التػػػػي تقػػػػـو عمػػػػى النشػػػػاط التمثيمػػػػي تسػػػػيـ فػػػػي الحػػػػد مػػػػف الضػػػػعؼ فػػػػي ميػػػػارات االسػػػػتماع لػػػػدى طمبػػػػة  التعميمّيػػػػة البػػػػرامج 
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يػػػػدفعيـ  ة لمطمبػػػػة، فالنشػػػػاط التمثيمػػػػيّ نسػػػػجـ مػػػػع المرحمػػػػة الع مرّيػػػػىػػػػذا النشػػػػاط ي األولػػػػى، خصوصػػػػًا أفّ  األساسػػػػّيةالمرحمػػػػة 
 ستمتاع، وليس لمحفظ واالستظيار.لالستماع بيدؼ اال

تػػػػػػػدريس حديثػػػػػػػة لتنميػػػػػػػة ميػػػػػػػارات االسػػػػػػػتماع  إسػػػػػػػتراتيجّياتتوظيػػػػػػػؼ  أىمّيػػػػػػػةه الدراسػػػػػػػات يتضػػػػػػػح ذبػػػػػػػالنظر ليػػػػػػػ
، إّمػػػػػا عمػػػػػى المغػػػػػويّ زت عمػػػػػى جانػػػػػب واحػػػػػد مػػػػػف جوانػػػػػب الموقػػػػػؼ ، لكػػػػػف يالحػػػػػظ عمػػػػػى ىػػػػػذه الدراسػػػػػات أنيػػػػػا رّكػػػػػالتحػػػػػّدثو 

ّمػػػػػػا عمػػػػػػى  معػػػػػػًا؛ وفػػػػػػي  التحػػػػػػّدثيقػػػػػػـو عمػػػػػػى ميػػػػػاراتي االسػػػػػػتماع و  المغػػػػػػويّ موقػػػػػػؼ ال فّ ، فػػػػػػي حػػػػػيف إالتحػػػػػػّدثاالسػػػػػتماع، واث
تدريسػػػػية تسػػػػيـ فػػػػي الحػػػػد مػػػػف  إسػػػػتراتيجّية، سػػػػعت الدراسػػػػة الحاليػػػػة لمبحػػػػث عػػػػف التحػػػػّدثلالسػػػػتماع و  ىمّيػػػػةضػػػػوء ىػػػػذه األ

، وتجمػػػػػع بػػػػػيف ركنػػػػػي األساسػػػػػّيةفػػػػػي المرحمػػػػػة  المػػػػػتعّمـىػػػػػذا الضػػػػػعؼ، وفػػػػػي ذات الوقػػػػػت تقػػػػػـو عمػػػػػى ميػػػػػوؿ واىتمامػػػػػات 
، التػػػػي تقػػػػـو القفازّيػػػػةمسػػػػرح الػػػػدمى  إسػػػػتراتيجّيةف عمػػػػى فوقػػػػع اختيػػػػار البػػػػاحثي -التحػػػػّدثاالسػػػػتماع و  -موقػػػػؼ التواصػػػػميال

 بتقديـ نصوص االستماع بصورة شائقة باالعتماد عمى التمثيؿ مف خالؿ ىذه الدمى.

الػػػػػػدمى؛ وذلػػػػػػؾ األولػػػػػػى ينجػػػػػػذبوف نحػػػػػػو مسػػػػػػرح  األساسػػػػػػّيةالطمبػػػػػػة فػػػػػػي المرحمػػػػػػة  وممػػػػػػا تجػػػػػػدر ا شػػػػػػارة إليػػػػػػو أفّ 
، وانسػػػػجاميا مػػػػع طبيعتػػػػو الرتباطيػػػػا بفكػػػػرة الدميػػػػة التػػػػي امتمكيػػػػا الطفػػػػؿ ولعػػػػب بيػػػػا، والتػػػػي يقػػػػيـ معيػػػػا الحػػػػوارات المباشػػػػرة

 (.5002في التجسيـ والتشخيص في ىذه المرحمة)عيسى، 

طفػػػػػػػؿ؛ الفاعمػػػػػػة والمػػػػػػػؤثرة فػػػػػػػي ال التعميمّيػػػػػػػة مسػػػػػػػرح الػػػػػػدمى أحػػػػػػػد أىػػػػػػػـ األدوات  ( أفّ 5070د عبػػػػػػػدالمنعـ )وتؤّكػػػػػػ
يػػػػػا تخاطػػػػػب حواسػػػػػو المختمفػػػػػة وتجعمػػػػػو يسػػػػػتمع لمضػػػػػموف الرسػػػػػالة بتركيػػػػػز مرتفػػػػػع، فتسػػػػػتقر المعػػػػػاني والمفػػػػػردات فػػػػػي ألنّ 

يسػػػػػوده روح الفػػػػػرح واالسػػػػػتقرار  د أمامػػػػػو فػػػػػي جػػػػػوّ الػػػػػذي تجّسػػػػػذاكرتػػػػػو، ثػػػػػـ تظيػػػػػر فػػػػػي حديثػػػػػو مػػػػػف خػػػػػالؿ تقميػػػػػد النمػػػػػوذج 
 .االنفعاليّ 

ة أكثػػػػػػر ممػػػػػػا يتعممػػػػػػو مػػػػػػف المعمػػػػػػـ ـ مػػػػػػف الدميػػػػػػيػػػػػػتعمّ  اسػػػػػػّيةاألسفػػػػػػي المرحمػػػػػػة  المػػػػػػتعّمـ ( أفّ 5070ويجػػػػػػد حسػػػػػػف)
، وكثػػػػػرة انشػػػػػغالو فػػػػػي ىػػػػػذه المرحمػػػػػة يتصػػػػػؼ بالعنػػػػػاد وعػػػػػدـ الطاعػػػػػة المػػػػػتعّمـسػػػػػموؾ  المباشػػػػػر؛ ألفّ  سػػػػػموب التدريسػػػػػيّ باأل

مػػػػف تفاعمػػػػو مػػػػع  فػػػػي درس االسػػػػتماع أكثػػػػر بكثيػػػػرالتػػػػي يحركيػػػػا تفاعمػػػػو مػػػػع الدميػػػػة  فّ إبالمشػػػػتتات مػػػػف حولػػػػو، فػػػػي حػػػػيف 
 لمعمـ المباشر.حديث ا

ي إلػػػػػػػى داخػػػػػػػؿ غرفػػػػػػػة الصػػػػػػػؼ يػػػػػػػؤدّ  األداء التمثيمػػػػػػػيّ  ( أفّ Stephen,1999وفػػػػػػػي ذات السػػػػػػػياؽ يجػػػػػػػد سػػػػػػػتيفف)
التػػػػي تجسػػػػد الكممػػػػة المسػػػػموعة أو  ،ويزيػػػػد مػػػػف فيمػػػػو لمرسػػػػالة المنقولػػػػة عبػػػػر الدميػػػػة ،المػػػػتعّمـصػػػػقؿ ميػػػػارات المغػػػػة لػػػػدى 

فػػػػي فيػػػػـ الػػػػنص المسػػػػموع، ممػػػػا يسػػػػيـ فػػػػي تجنيػػػػب  المػػػػتعّمـتحقػػػػؽ مسػػػػتويات عميػػػػا مػػػػف ا تقػػػػاف لػػػػدى  بالنتيجػػػػةالمكتوبػػػػة، و 
 .بمضمونيايفشؿ في الحديث  بالنتيجةص، و لإلحباط عندما يفشؿ في فيـ ىذه النصو  المتعّمـ

ة والقصػػػػػػص فػػػػػػي المنيػػػػػػاج مػػػػػػف أفضػػػػػػؿ الوسػػػػػػائؿ فػػػػػػي تقػػػػػػديـ النصػػػػػػوص القرائّيػػػػػػ القفازّيػػػػػػةمسػػػػػػرح الػػػػػػدمى  ويعػػػػػػدّ 
 الػػػػنصليظيػػػػر كامػػػػؿ طاقاتػػػػو ا بداعيػػػػة، خصوصػػػػًا عنػػػػدما يقػػػػـو بحفػػػػظ  الفرصػػػػة المػػػػتعّمـ؛ مػػػػف خػػػػالؿ إعطػػػػاء المدرسػػػػيّ 

، المغػػػػػويّ ه أكثػػػػػر انػػػػػدماجًا مػػػػػع الػػػػػنص، فيػػػػػنعكس ذلػػػػػؾ عمػػػػػى نمػػػػػو  المػػػػػتعّمـ، ممػػػػػا يجعػػػػػؿ القفازّيػػػػػةو بواسػػػػػطة الدميػػػػػة ئػػػػػوأدا
 .التحّدثي الجو التفاعمي النشط لممتعمـ مع الدمية إلى تذكر األحداث وممارستيا في مواقؼ ويؤدّ 

 ، مػػػػف خػػػػالؿ الجػػػػو التفػػػػاعميّ المغػػػػويّ عمػػػػى النشػػػػاط  القفازّيػػػػةدـ يتضػػػػح حجػػػػـ األثػػػػر الػػػػذي تتركػػػػو الػػػػدمى ممػػػػا تقػػػػ
، والناتجػػػػػة عػػػػػف انسػػػػػجاـ ىػػػػػذه المغػػػػػويّ ة الداعمػػػػػة لمموقػػػػػؼ التفاعمّيػػػػػ التعميمّيػػػػػةالػػػػػذي تثيػػػػػره داخػػػػػؿ غرفػػػػػة الصػػػػػؼ، والبيئػػػػػة 

ة فػػػػي االسػػػػتماع، ممػػػػا يجعمػػػػو أكثػػػػر قػػػػدرة عمػػػػى فيػػػػـ برغبػػػػة داخمّيػػػػ المػػػػتعّمـة لممػػػػتعمـ، فيسػػػػتمع الػػػػدمى مػػػػع المرحمػػػػة الع مرّيػػػػ
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2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) , الل للبحوثجملت  جامعت احلسني بن ط  

 

التػػػػػػي تمػػػػػػي ىػػػػػػذا  التحػػػػػػّدثرىا، وفػػػػػػي ذات الوقػػػػػػت ال يجػػػػػػد صػػػػػػعوبة فػػػػػػي توظيفيػػػػػػا فػػػػػػي مواقػػػػػػؼ المػػػػػػادة المسػػػػػػموعة وتػػػػػػذكّ 
 النشاط.

 ( ىي:5002حيا شعباف )ف مسرح عرائس الدمى مف أربعة أنواع كما توضّ يتكوّ 

  ّة أو ة ا نسػػػػػانيّ د الشخصػػػػػيّ رسػػػػػـ رأس يجّسػػػػػف مػػػػػف عصػػػػػا يوضػػػػػع فػػػػػي أعالىػػػػػا عػػػػػرائس العصػػػػػا، وتتكػػػػػو
ة، وتوضػػػػػع عمييػػػػػا المالبػػػػػس ويقػػػػػـو الممثػػػػػؿ بػػػػػالقبض أسػػػػػفؿ العصػػػػػا وتحريكيػػػػػا بمػػػػػا يتناسػػػػػب الحيوانّيػػػػػ

 مع أحداث النص.
  ّة، وىػػػػي عبػػػػػارة خيػػػػاؿ الظػػػػػؿ: وىػػػػي مػػػػػف أقػػػػدـ أنػػػػػواع الػػػػدمى التػػػػػي اسػػػػتخدمت فػػػػػي العػػػػروض المسػػػػػرحي

يػػػػػا الضػػػػػوء مػػػػػف الخمػػػػػؼ فػػػػػيعكس ظميػػػػػا ة، يسػػػػػمط عميعػػػػػف ورؽ وقػػػػػوى بقػػػػػص عمػػػػػى شػػػػػكؿ الشخصػػػػػيّ 
عمػػػػػػى شاشػػػػػػة بيضػػػػػػاء مسػػػػػػطحة يشػػػػػػاىدىا الجميػػػػػػور، يقػػػػػػـو الممثػػػػػػؿ بتحريكيػػػػػػا بمػػػػػػا ينسػػػػػػجـ وأحػػػػػػداث 

 النص.
  أو القمػػػػػػاش أو الػػػػػػورؽ المقػػػػػػوى، وىػػػػػػي ذات مفاصػػػػػػؿ دمػػػػػػى الماريونيػػػػػػت)الخيوط( تصػػػػػػنع مػػػػػػف الخشػػػػػػب

حركيػػػػا حسػػػػب كثيػػػػرة يػػػػربط كػػػػؿ مفصػػػػؿ بخػػػػيط تجتمػػػػع فػػػػي إطػػػػار أعمػػػػى الدميػػػػة، يمسػػػػكيا الممثػػػػؿ وي
 مف أصعب الدمى وتحتاج إلى ميارة عالية في تحريكيا. النص، وتعدّ 

  وىػػػػػي المسػػػػػتيدفة فػػػػػي ىػػػػػذه الدراسػػػػػة، وىػػػػػي مػػػػػف أبسػػػػػط أنػػػػػواع الػػػػػدمى سػػػػػواء مػػػػػف القفازّيػػػػػةالعػػػػػرائس :
حيػػػػػػث االسػػػػػػتخداـ أو الصػػػػػػناعة، وتتكػػػػػػوف مػػػػػػف: رأس وذراعػػػػػػيف وجسػػػػػػـ طويػػػػػػؿ مفػػػػػػرغ مػػػػػػف الػػػػػػداخؿ، 

بواسػػػػػطة أصػػػػػابعو، وىػػػػػي مػػػػػف أكثػػػػػر الػػػػػدمى المحببػػػػػة لألطفػػػػػاؿ،  يضػػػػػع الممثػػػػػؿ يػػػػػده داخميػػػػػا ويحركيػػػػػا
ـ لػػػػػػو الػػػػػػنص فػػػػػػي إطػػػػػػار مػػػػػػف البيجػػػػػػة ألنيػػػػػػا؛ تمػػػػػػزج الخيػػػػػػاؿ بػػػػػػالواقع، وتقػػػػػػدّ  المػػػػػػتعّمـويقبػػػػػػؿ عمييػػػػػػا 

 فػػػػػػي والسػػػػػػرور، ويصػػػػػػؿ الطمبػػػػػػة معيػػػػػػا إلػػػػػػى ذروة التفاعػػػػػػؿ، ومػػػػػػف السػػػػػػيؿ عمػػػػػػى المعمػػػػػػـ أف يوظفيػػػػػػا
اج إلػػػػػػى تػػػػػػدريب خػػػػػػاص أو ميػػػػػػارة؛ وفػػػػػػي معػػػػػػًا، وىػػػػػػي ال تحتػػػػػػ التحػػػػػػّدثتعمػػػػػػيـ نصػػػػػػوص االسػػػػػػتماع و 

 (.5007ضوء ىذه المميزات تـ اختيارىا لتنفيذ ىذه الدراسة ، القرشي والمقائي)

 مغوّيػػػػػػػةاليسػػػػػػػيـ فػػػػػػػي زيػػػػػػػادة الحصػػػػػػػيمة  القفازّيػػػػػػػةباسػػػػػػػتخداـ الػػػػػػػدمى  األداء التمثيمػػػػػػػيّ  ( أفّ 7337يؤكػػػػػػػد الزنػػػػػػػاري)
مػػػػف والمعػػػػب الػػػػذي تضػػػػفيو عمػػػػى الغرفػػػػة الصػػػػفّية  جػػػػو المػػػػرحيعػػػػد ده عمػػػػى النطػػػػؽ الصػػػػحيح لألصػػػػوات، و لممػػػػتعمـ، وتسػػػػاع

ة، فاالسػػػػػتماع بشػػػػػغؼ ضػػػػػمف ضػػػػػوابطو الحقيقّيػػػػػ التحػػػػػّدثعمػػػػػى ممارسػػػػػة االسػػػػػتماع و  المػػػػػتعّمـأقػػػػػوى الوسػػػػػائؿ التػػػػػي تسػػػػػاعد 
االسػػػػػتماع فػػػػػي ىػػػػػذا الجػػػػػو  لمػػػػػنص المسػػػػػموع، إفّ  ر عمػػػػػى الفيػػػػػـ النيػػػػػائيّ التػػػػػي تػػػػػؤثّ  ،ؿ مػػػػػف تػػػػػأثير المشػػػػػتتاتلمدميػػػػػة يقمّػػػػػ

 .التحّدثلممتعمـ؛ مما ينعكس عمى قدرتو في مواقؼ  مغوّيةالإلى أعمى درجة ممكنة الحصيمة  سيرفع ذالتفاعمي

لممػػػػتعمـ، ومػػػػف ىػػػػذه  المغػػػػويّ النشػػػػاط التمثيمػػػػي يسػػػػيـ فػػػػي رفػػػػع األداء  وقػػػػد أكػػػػدت كثيػػػػر مػػػػف نتػػػػائج الدراسػػػػات أفّ 
الطمبػػػػػػػة تحسػػػػػػػف بشػػػػػػػكؿ مرتفػػػػػػػع لػػػػػػػدى  الشػػػػػػػفويّ  األداء التعبيػػػػػػػريّ  التػػػػػػػي أكػػػػػػػدت أفّ  (5002الدراسػػػػػػػات دراسػػػػػػػة عبدالػػػػػػػدايـ )

النشػػػػػػط  أىمّيػػػػػػة( والتػػػػػػي أكػػػػػػدت نتائجيػػػػػػا 5007، وفػػػػػػي ذات السػػػػػػياؽ ذىبػػػػػػت دراسػػػػػػة جػػػػػػاب ا  )نتيجػػػػػػة النشػػػػػػاط التمثيمػػػػػػيّ 
سػػػػػػاعد الطمبػػػػػػة  النشػػػػػاط المسػػػػػػرحيّ  ( إلػػػػػػى أفّ 5002ج )و مت دراسػػػػػة دحػػػػػػر ، وتوّصػػػػػػفػػػػػػي تحسػػػػػػف التعبيػػػػػر الشػػػػػػفويّ  التمثيمػػػػػيّ 

دت نتػػػػػائج دراسػػػػػػة ، فػػػػػي حػػػػػيف أّكػػػػػاألساسػػػػػػيّ لمصػػػػػؼ األوؿ  العربّيػػػػػةلمغػػػػػة عمػػػػػى تعمػػػػػـ الميػػػػػارات المتضػػػػػمنة فػػػػػػي منيػػػػػاج ا
لػػػػػػػػدى طمبػػػػػػػػة المرحمػػػػػػػػة  المعػػػػػػػػب الحركػػػػػػػػي فػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػيف ميػػػػػػػػارات التعبيػػػػػػػػر الشػػػػػػػػفويّ  أىمّيػػػػػػػػة( 5072والعػػػػػػػػزاوي) الياشػػػػػػػػميّ 
 ة في التعبير مف غير قمؽ أو توتر.مف حريّ ، نتيجة لما منحتو ىذه األلعاب األساسّية
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2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) , الل للبحوثجملت  جامعت احلسني بن ط  

 

 ،لممػػػػػتعمـ عمػػػػػى األداء الشػػػػػفويّ  زت عمػػػػػى دور النشػػػػػاط التمثيمػػػػػيّ الباحثػػػػػاف أنيػػػػػا رّكػػػػػ بػػػػػالنظر ليػػػػػذه الدراسػػػػػات يجػػػػػد
زت عمػػػػى النشػػػػاط التمثيمػػػػي كػػػػأداء، ولػػػػـ ىػػػػذه الدراسػػػػات رّكػػػػ ، وأفّ التحػػػػّدثة االسػػػػتماع فػػػػي عممّيػػػػ أىمّيػػػػةعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف 

 ة، وميمػػػػػو الفطػػػػػريّ خيمّيػػػػػالت المػػػػػتعّمـمػػػػػف خػػػػػالؿ مسػػػػػرح العػػػػػرائس الػػػػػذي ينسػػػػػجـ مػػػػػع طبعػػػػػة  ز عمػػػػػى النشػػػػػاط التمثيمػػػػػيّ ترّكػػػػػ
 ز الدراسة الحالية.ليذه الدمى، وىو أىـ ما يميّ 

لممػػػػػتعمـ، وسػػػػػيولة اسػػػػػتخداميا  مغوّيػػػػػةالفػػػػػي رفػػػػػع الحصػػػػػيمة  القفازّيػػػػػةمسػػػػػرح العػػػػػرائس  أىمّيػػػػػةعمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف 
الػػػػػرغـ يػػػػػا غيػػػػر مسػػػػػتخدمة. عمػػػػى ارات خاصػػػػة، إال أنّ يػػػػا ال تحتػػػػػاج إلػػػػى ميػػػػػة مػػػػػف قبػػػػؿ المعمػػػػػـ، وأنّ داخػػػػؿ الغرفػػػػػة الصػػػػفيّ 

ورصػػػػػػػػدت جػػػػػػػػوائز لممعمػػػػػػػػـ  ،حديثػػػػػػػػة إسػػػػػػػػتراتيجّياتت المعممػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػى اسػػػػػػػػتخداـ وزارة التربيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي األردف حثّػػػػػػػػ مػػػػػػػػف أفّ 
ف عمػػػػػى إعطػػػػػاء معممػػػػػي المرحمػػػػػة فكػػػػػرة عػػػػػف مسػػػػػرح يمػػػػػف البػػػػػاحث المتميػػػػػز كجػػػػػائزة الممكػػػػػة رانيػػػػػا لممعمػػػػػـ المتميػػػػػز، وحرصػػػػػاً 

سػػػػػعت الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة إلػػػػػى إلقػػػػػاء الضػػػػػوء عمػػػػػى ىػػػػػذه  يفالمتعّممػػػػػلػػػػػدى  المغػػػػػويّ فػػػػػي تحسػػػػػيف النشػػػػػاط  القفازّيػػػػػةالعػػػػػرائس 
 .ستراتيجّيةا 

 مشكمة الدراسة:

 ،لممػػػػػػتعمـ المغػػػػػػويّ فػػػػػػي تشػػػػػػكيؿ البنػػػػػػاء  التحػػػػػػّدثميػػػػػػارتي فيػػػػػػـ المسػػػػػػموع، و  أىمّيػػػػػػةتضػػػػػػح فػػػػػػي ضػػػػػػوء مػػػػػػا تقػػػػػػدـ ت 
قػػػػػدر مػػػػػا يكتسػػػػػب مػػػػػف فيػػػػػـ الكػػػػػالـ المسػػػػػموع، ب المػػػػػتعّمـ تمّكفالػػػػػدنيا، فبالقػػػػػدر الػػػػػذي يػػػػػ األساسػػػػػّيةخصوصػػػػػًا فػػػػػي المرحمػػػػػة 

لذاتػػػػو،  المػػػػتعّمـة الطارئػػػػة، وىػػػػذا االنطػػػػالؽ فػػػػي الكػػػػالـ يػػػػنعكس عمػػػػى تقػػػػدير الطالقػػػػة فػػػػي الحػػػػديث فػػػػي المواقػػػػؼ التواصػػػػميّ 
عنػػػػػد  التحػػػػػّدثفيػػػػػـ المسػػػػػموع و  أىمّيػػػػػةفػػػػػي فيػػػػـ الكػػػػػالـ. وال تقػػػػػؼ ة التػػػػػي تنشػػػػػأ عػػػػػف الفشػػػػػؿ ويتجنػػػػب المشػػػػػكالت االنفعالّيػػػػػ
د البنػػػػاء، فػػػػال لممػػػػتعمـ، والقػػػػدرة عمػػػػى التفكيػػػػر المعقّػػػػ العقمّيػػػػةاه إلػػػػى بنػػػػاء القػػػػدرات دّ ة بػػػػؿ يتعػػػػالتػػػػأثير فػػػػي المواقػػػػؼ االتصػػػػاليّ 

التػػػػي تسػػػػاعده عمػػػػى التفكيػػػػر،  ،المعمومػػػػات والبيانػػػػات المػػػػتعّمـف يوجػػػػد تفكيػػػػر مػػػػف غيػػػػر لغػػػػة، ففػػػػي مواقػػػػؼ االسػػػػتماع يخػػػػزّ 
ا، وىػػػػػػػذا يػػػػػػػنعكس عمػػػػػػػى التطػػػػػػػور ي إلػػػػػػػى اكتسػػػػػػػاب ميػػػػػػػارتي القػػػػػػراءة والكتابػػػػػػػة والنجػػػػػػػاح بيمػػػػػػػيػػػػػػػؤدّ  ر العقمػػػػػػػيّ وىػػػػػػذا التطػػػػػػػوّ 

 وبوتيرة متصاعدة. األكاديميّ 

راسػػػػات إلػػػػى ضػػػػرورة ؛ دعػػػػت العديػػػػد مػػػػف الدالتحػػػػّدثبنػػػػاًء عمػػػػى ىػػػػذا المػػػػردود الكبيػػػػر لميػػػػارتي فيػػػػـ المسػػػػموع و  
الػػػػػػدنيا، وفػػػػػػؽ أنشػػػػػػطة مخططػػػػػػة تنسػػػػػػجـ مػػػػػػع  األساسػػػػػػّيةخصوصػػػػػػًا فػػػػػػي المرحمػػػػػػة  ،تيف الميػػػػػػارتيفاىػػػػػػ االىتمػػػػػػاـ بتػػػػػػدريس
(، 5075(، واليزايمػػػػػػة والعميمػػػػػػات )5072ة لممػػػػػػتعمـ، ومػػػػػػف ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػات دراسػػػػػػة الياشػػػػػػمي والعػػػػػػزاوي )المرحمػػػػػة النمائّيػػػػػػ

 (.5001ودراسة الصويركي )

ة ي مسػػػػػتوى الطمبػػػػػة فػػػػػي مواقػػػػػؼ المغػػػػػة التواصػػػػػميّ الواقػػػػػع يشػػػػػير إلػػػػػى تػػػػػدنّ  إال أفّ  ىمّيػػػػػةوعمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف ىػػػػػذه األ 
دت العديػػػػػػد مػػػػػػف الدراسػػػػػػات ىػػػػػػذا الضػػػػػػعؼ ومنيػػػػػػا: ، وأّكػػػػػػّدثالتحػػػػػػالمباشػػػػػػرة، التػػػػػػي تقػػػػػػـو عمػػػػػػى ميػػػػػػارتي فيػػػػػػـ المسػػػػػػموع و 

نسػػػػػػػبة كبيػػػػػػػرة مػػػػػػػف الطمبػػػػػػػة فػػػػػػػي  دت أفّ ( التػػػػػػػي أّكػػػػػػػ5075ة )الدراسػػػػػػػة التػػػػػػػي قامػػػػػػػت بيػػػػػػػا وزارة التربيػػػػػػػة والتعمػػػػػػػيـ األردنّيػػػػػػػ
بعقػػػػػد المػػػػػؤتمرات  ذا الواقػػػػػع المقمػػػػػؽ قامػػػػػت وزارة التربيػػػػػةيػػػػػالصػػػػػفوؼ الػػػػػثالث األولػػػػػى ال يجيػػػػػدوف ميػػػػػارات المغػػػػػة، ونتيجػػػػػة ل

صػػػػى بضػػػػرورة االرتقػػػػاء و ( والػػػػذي أ5072-2-5إلػػػػى7لنػػػػدوات، وكػػػػاف آخرىػػػػا المػػػػؤتمر الػػػػذي عقػػػػد فػػػػي عمػػػػاف بتػػػػاري ) وا
يػػػػػالء ميػػػػػارتي االسػػػػػتماع و  العنايػػػػػة الالزمػػػػػة؛ لمػػػػػا ليمػػػػػا مػػػػػف تػػػػػأثير واضػػػػػح فػػػػػي اكتسػػػػػاب  التحػػػػػّدثبتعمػػػػػيـ ميػػػػػارات المغػػػػػة واث

سػػػػػػػتراتيميػػػػػػارتي القػػػػػػػراءة والكتابػػػػػػػة، مػػػػػػػف خػػػػػػالؿ منػػػػػػػاىج حديثػػػػػػػة ومطػػػػػػػورة، و  االرتقػػػػػػػاء تدريسػػػػػػية حديثػػػػػػػة تسػػػػػػػيـ فػػػػػػػي  جّياتاث
خاصػػػػػة باالسػػػػػتماع  اً بمسػػػػػتوى الطمبػػػػػة، وعميػػػػػو أصػػػػػدرت وزارة التربيػػػػػة المنيػػػػػاج المطػػػػػور الػػػػػذي أفػػػػػردت مػػػػػف خاللػػػػػو دروسػػػػػ

 إسػػػػػتراتيجّياتمػػػػػف خػػػػػالؿ  التحػػػػػّدث، وعقػػػػػدت الػػػػػورش التدريبيػػػػػة لتػػػػػدريب المعممػػػػػيف عمػػػػػى كيفيػػػػػة تعمػػػػػيـ االسػػػػػتماع و التحػػػػػّدثو 
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فػػػػػػالمعمموف يدرسػػػػػػوف  ،الواقػػػػػػع يشػػػػػػير إلػػػػػػى خػػػػػػالؼ ذلػػػػػػؾ ، إال أفّ جـ مػػػػػػع مسػػػػػػتوى الطمبػػػػػػة النمػػػػػػائيّ تنسػػػػػػ ،تدريسػػػػػػية حديثػػػػػػة
 اً منصػػػػب المػػػتعّمـفيكػػػوف جيػػػد  ،قػػػػراءة الػػػنص وا جابػػػة عػػػف أسػػػئمة الفيػػػـ فػػػػي آخػػػر الػػػدرس ؿميػػػارة فيػػػـ المسػػػموع مػػػف خػػػال

 ،ورة المعروضػػػػػةمػػػػػف خػػػػالؿ الحػػػػػديث عػػػػف مضػػػػػموف الصػػػػ التحػػػػّدثعمػػػػى حفػػػػظ المعمومػػػػػات فقػػػػط، فػػػػػي حػػػػيف يػػػػػتـ تػػػػدريس 
المعممػػػػػوف  ، كػػػػػذلؾ يشػػػػػكوالعربّيػػػػػةة الطارئػػػػػة لمغػػػػػة ا الطالػػػػػب فػػػػػي مواقػػػػػؼ مصػػػػػنوعة ال تنسػػػػػجـ مػػػػػع الطبيعػػػػػة التواصػػػػػميّ أّمػػػػػ

 يـ يجدوف صعوبة في ضبط الصؼ أثناء درس االستماع.ؼ االستماع لدى الطمبة، وأنّ عمف ض

ة حديثػػػػػػػة تنسػػػػػػػجـ مػػػػػػػع النضػػػػػػػج تعميمّيػػػػػػػ إسػػػػػػػتراتيجّياتالمعمػػػػػػػيف ال يسػػػػػػػتخدموف  ىػػػػػػػذا الواقػػػػػػػع يشػػػػػػػير إلػػػػػػػى أفّ  إفّ  
 تعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى النشػػػػػػػاط الحركػػػػػػػيّ  ،إسػػػػػػػتراتيجّياتة، وليسػػػػػػػوا مجبػػػػػػػريف، خصوصػػػػػػػًا لمطمبػػػػػػػة، ويميمػػػػػػػوف إلييػػػػػػػا بتمقائّيػػػػػػػ العقمػػػػػػػيّ 
 .التحّدثة المممة في ممارسة دروس االستماع و عمى اخراج الطمبة مف النمطيّ في ذات الوقت ، وتعمؿ والتمثيميّ 

فػػػػي تحسػػػػيف ميػػػػارتي  القفازّيػػػػةة إلػػػػى الكشػػػػؼ عػػػػف أثػػػػر مسػػػػرح الػػػػدمى لّيػػػػاـ سػػػػعت الدراسػػػػة الحفػػػػي ضػػػػوء مػػػػا تقػػػػدّ  
 ساسي في األردف.لدى طالبات الصؼ الثالث األ التحّدثفيـ المسموع و 

 أسئمة الدراسة:

أداء أفػػػػػراد الدراسػػػػػة  ( بػػػػػيف متوسػػػػػطيα=0.05عنػػػػػد مسػػػػػتوى) إحصػػػػػائّيةىػػػػػؿ توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة  -7
، الطريقػػػػػػػػة القفازّيػػػػػػػػةدريس )مسػػػػػػػػرح الػػػػػػػػدمى تػػػػػػػػعػػػػػػػػزى إلػػػػػػػػى طريقػػػػػػػػة الع تاختبػػػػػػػػار فيػػػػػػػػـ المسػػػػػػػػمو  عمػػػػػػػػى

 ( عتياديةاال
أداء أفػػػػػػػػراد  ( بػػػػػػػػيف متوسػػػػػػػػطيα 0,05=عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتوى)  إحصػػػػػػػػائّيةىػػػػػػػػؿ توجػػػػػػػػد فػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػة  -5

، الطريقػػػػة القفازّيػػػػةتعػػػػزى إلػػػػى طريقػػػػة التدريس)مسػػػػرح الػػػػدمى  التحػػػػّدثميػػػػارات  اختبػػػػار عمػػػػىالدراسػػػػة 
 ( االعتيادية

 ة:الدراس أهمّية

، المػػػػتعّمـلػػػػدى  والمعرفػػػػيّ  المغػػػػويّ ، فػػػػي النمػػػػو التحػػػػّدثميػػػػارتي فيػػػػـ المسػػػػموع و  أىمّيػػػػةىػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػف  أىمّيػػػػة 
 :باآتي ىمّيةوتتمخص ىذه األ

  ّبميػػػػػػارات فيػػػػػػـ المسػػػػػػموع،  األساسػػػػػػّيةة، ومعممػػػػػػي المرحمػػػػػػة ي المنػػػػػػاىج، ومػػػػػػؤلفي الكتػػػػػػب المدرسػػػػػػيّ تبصػػػػػػير معػػػػػػد
 مناسبة لتعميـ ىذه الميارات. إستراتيجّيةاقتراح الالزمة لطمبتيـ، و  التحّدثوميارات 

  عمػػػػى أسػػػػاليب تػػػػدريس  األساسػػػػّيةالتػػػػي تيػػػػدؼ إلػػػػى تػػػػدريب معممػػػػي المرحمػػػػة  العربّيػػػػةدعػػػػـ جيػػػػود مشػػػػرفي المغػػػػة
 لمطمبة. العقمّيةر والمرحمة حديثة تنسجـ مع المنياج المطوّ 

  اـ طريقػػػػػة تػػػػػدريس تعتمػػػػػد عمػػػػػى باسػػػػػتخد التحػػػػػّدثا سػػػػػياـ فػػػػػي معالجػػػػػة جوانػػػػػب الضػػػػػعؼ فػػػػػي فيػػػػػـ المسػػػػػموع، و
 .القفازّيةؿ في الدمى ، باستخداـ أدوات بسيطة تتمثّ األداء التمثيميّ 

 فػػػػي تحسػػػػيف فيػػػػـ المسػػػػموع  القفازّيػػػػة جػػػػراء دراسػػػػات حػػػػوؿ أثػػػػر الػػػػدمى  بػػػػاحثيف آخػػػػريف ـفػػػػتح أفػػػػؽ جديػػػػدة أمػػػػا
 أخرى. لغوّيةفي مراحؿ تعميمية أخرى، وعمى ميارات  التحّدثو 

 ة:يّ التعريفات اإلجرائ
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  عبػػػػارة عػػػػف دميػػػػة مصػػػػنوعة مػػػػف القمػػػػاش ومفرغػػػػة مػػػػف الػػػػداخؿ تقػػػػـو معممػػػػة الصػػػػؼ القفازّيػػػػةمسػػػػرح العػػػػرائس :
عمػػػػػى لسػػػػػاف الدميػػػػػة، وتحريكيػػػػػا بمػػػػػا ينسػػػػػجـ  االسػػػػػتماع مػػػػػف خػػػػػالؿ أداء تمثيمػػػػػيّ  بتقػػػػػديـ نػػػػػّص  األساسػػػػػيّ الثالػػػػػث 

 يمثؿ المسرح. مع أحدث النص، وتطؿ عمى الطمبة مف خالؿ إطار خشبيّ 
 نصػػػػػوص االسػػػػػتماع المقدمػػػػػة عمػػػػػى التفاعػػػػؿ مػػػػػع  األساسػػػػػيّ موع،: ىػػػػػو قػػػػػدرة طالبػػػػات الصػػػػػؼ الثالػػػػػث فيػػػػـ المسػػػػػ

دراؾ المعنػػػػػى القريػػػػػب والبعيػػػػػد لمػػػػػنص، وفيػػػػػـ معػػػػػاني المفػػػػػردات؛ بيػػػػػدؼ القفازّيػػػػػةمػػػػػف خػػػػػالؿ مسػػػػػرح الػػػػػدمى  ، واث
لػػػػذي ، ويقػػػػاس بالدرجػػػػة التػػػػي تحصػػػػؿ عمييػػػػا كػػػػؿ طالبػػػػة عمػػػػى اختبػػػػار فيػػػػـ المسػػػػموع االمغػػػػويّ زيػػػػادة مخػػػػزونيف 

 أعده الباحثاف ليذه الغاية.
 عمػػػػى اسػػػػتخداـ المصػػػػطمحات والمفػػػػاىيـ والمعػػػػاني التػػػػي  األساسػػػػيّ : ىػػػػو قػػػػدرة طالبػػػػات الصػػػػؼ الثالػػػػث التحػػػػّدث

ة حيػػػػة تنسػػػػجـ ، فػػػػي مواقػػػػؼ تواصػػػػميّ القفازّيػػػػةتمقنيػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ نصػػػػوص االسػػػػتماع الممسػػػػرحة بواسػػػػطة الػػػػدمى 
ييػػػػػػا كػػػػػػؿ طالبػػػػػػة عمػػػػػػى المالحظػػػػػػة التػػػػػػي أعػػػػػػدىا مػػػػػػع نصػػػػػػوص االسػػػػػػتماع، ويقػػػػػػاس بالدرجػػػػػػة التػػػػػػي تحصػػػػػػؿ عم

 الباحثاف ليذه الغرض.
  تتػػػػراوح أعمػػػػارىف األساسػػػػيّ الدارسػػػػات فػػػػي الصػػػػؼ الثالػػػػث جميػػػػع الطالبػػػػات  : ىػػػػفّ األساسػػػػّيةالمرحمػػػػة طالبػػػػات ،

 .5072/5071لمعاـ الدراسي  األساسّيةرحاب ف يدرسف في مدرسة إلى تسع سنوات، ممّ  بيف ثماف  

 ها:حدود الدراسة ومحددات

 األساسػػػػػّيةرحػػػػػاب الدارسػػػػػات فػػػػػي مدرسػػػػػة  ،األساسػػػػػيّ اقتصػػػػػرت الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة عمػػػػػى طالبػػػػػات الصػػػػػؼ الثالػػػػػث  
، اقتصػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػة عمػػػػػػػى نصػػػػػػػوص االسػػػػػػػتماع الممسػػػػػػػرحة، كػػػػػػػذلؾ اقتصػػػػػػػرت 5072/5071لمبنػػػػػػػات لمعػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػي 

ارات فيػػػػػـ المسػػػػػموع وميػػػػػارات الباحثػػػػػاف باالعتمػػػػػاد عمػػػػػى ميػػػػػ هعػػػػػدالػػػػػذي أ التحػػػػػّدثعمػػػػػى اختبػػػػػار فيػػػػػـ المسػػػػػموع، واختبػػػػػار 
 المستيدفة، وتعتمد نتائج الدراسة عمى صدؽ أداتي الدراسة وثباتيما. التحّدث

 جرااات:الطريقة واإل

، بشػػػػػػػعبتيف األولػػػػػػػى اتبعػػػػػػػت الدراسػػػػػػػة الحاليػػػػػػػة المػػػػػػػنيج شػػػػػػػبو التجريبػػػػػػػي لمناسػػػػػػػبتو ليػػػػػػػذا النػػػػػػػوع مػػػػػػػف الدراسػػػػػػػات 
 ، والثانية ضابطة.تجريبّية

 أفراد الدراسة:

قصػػػػػػديًا كونيػػػػػػا لمبنػػػػػػات، والتابعػػػػػػة لمدريػػػػػػة تربيػػػػػػة لػػػػػػواء قصػػػػػػبة المفػػػػػػرؽ،  األساسػػػػػػّيةمدرسػػػػػػة رحػػػػػػاب يػػػػػػار تػػػػػػـ اخت 
ف ، مّمػػػػػاألساسػػػػػيّ طالبػػػػػة مػػػػػف طالبػػػػػات الصػػػػػؼ الثالػػػػػث  (65ف أفػػػػػراد الدراسػػػػػة مػػػػػف)ف، وقػػػػػد تكػػػػػوّ المتيسػػػػػرة لمبػػػػػاحثي المدرسػػػػػة

ًا لتكػػػػػوف حػػػػػداىما عشػػػػػوائيّ رت إمقسػػػػػمات إلػػػػػى شػػػػػعبتيف، اختيػػػػػ، 5072/5071لمعػػػػػاـ الدراسػػػػػي ىػػػػػذه المدرسػػػػػة يدرسػػػػػف فػػػػػي 
، والشػػػػػعبة القفازّيػػػػػةمسػػػػػرح العػػػػػرائس  إسػػػػػتراتيجّيةطالبػػػػػة، درسػػػػػت باسػػػػػتخداـ  (32، بمػػػػػ  عػػػػػدد أفرادىػػػػػا )تجريبّيػػػػػةمجموعػػػػػة 

درسػػػػػت بالطريقػػػػػة التػػػػػي تتبعيػػػػػا المعممػػػػػة عػػػػػادًة فػػػػػي تػػػػػدريس نصػػػػػوص  ،( طالبػػػػػة33الثانيػػػػػة ضػػػػػابطة، بمػػػػػ  عػػػػػدد أفرادىػػػػػا )
 .التحّدثاالستماع و 

 اسة:أداتا الدر 

 : وقد اتبع الباحثاف الخطوات اآتية في إعداده:أواًل اختبار الفيـ االستماعي 
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( بيػػػػػػػدؼ تحديػػػػػػػد ميػػػػػػػارات 5072االطػػػػػػػالع عمػػػػػػػى األدب التربػػػػػػػوي السػػػػػػػابؽ المتعمػػػػػػػؽ بفيػػػػػػػـ المسػػػػػػػموع، كدراسػػػػػػػة الجينػػػػػػػي)
رئيسػػػػة ىػػػػي:)  سػػػػتوياتم ةفيػػػػـ المسػػػػموع، والمؤشػػػػرات السػػػػموكية الدالػػػػة عمييػػػػا، وقػػػػد توصػػػػؿ الباحثػػػػاف إلػػػػى أربعػػػػ التحػػػػّدث

( مؤشػػػػػػػرًا سػػػػػػػموكيًا 72بػػػػػػػداعي(، وقػػػػػػػد توصػػػػػػػؿ الباحثػػػػػػػاف إلػػػػػػػى )ا الفيػػػػػػػـ االسػػػػػػػتماعي الحرفػػػػػػػي، واالسػػػػػػػتنتاجي، والناقػػػػػػػد، و 
 موزعة عمى ميارات فيـ المسموع.

االطػػػػػػػالع كػػػػػػػذلؾ عمػػػػػػػى نصػػػػػػػوص االسػػػػػػػتماع المعتمػػػػػػػدة فػػػػػػػي منيػػػػػػػاج الصػػػػػػػؼ الثالػػػػػػػث، وكػػػػػػػذلؾ عمػػػػػػػى نتاجػػػػػػػات 
 يقيا.تحقـ المتوقع مف الطمبة التعمّ 

ة الدالػػػػػػة عمييػػػػػػا عمػػػػػػى عػػػػػػدد مػػػػػػف المحكمػػػػػػيف مػػػػػػف ذوي عرضػػػػػػت ميػػػػػػارات فيػػػػػػـ المسػػػػػػموع والمؤشػػػػػػرات السػػػػػػموكيّ 
، ونقػػػػؿ بعػػػػػض مغوّيػػػػةالالخبػػػػرة واالختصػػػػاص فػػػػي الجامعػػػػات األردنيػػػػة، والػػػػذيف أبػػػػدوا بعػػػػض الممحوظػػػػات عمػػػػى الصػػػػياغة 

 المؤشرات السموكية مف ميارة إلى ػخرى.

( فقػػػػرة مػػػػف 52تاجػػػػات الػػػػتعمـ، والػػػػذي تكػػػػوف فػػػػي صػػػػورتو األوليػػػػة مػػػػف )بنػػػػاء اختبػػػػار فيػػػػـ المسػػػػموع فػػػػي ضػػػػوء ن
 موزعة عمى ميارات فيـ المسموع. ،بدائؿ ةنوع االختيار مف متعدد بأربع

 صدؽ اختبار فيـ المسموع:

قػػػػاـ الباحثػػػػاف بعرضػػػػو فػػػػي صػػػػورتو األوليػػػػة عمػػػػى عػػػػدد مػػػػف المحكمػػػػيف مػػػػف أسػػػػاتذة لمتأكػػػػد مػػػػف صػػػػدؽ االختبػػػػار 
، بمػػػػ  عػػػػددىـ تسػػػػعة محكمػػػػيف، وقػػػػد العربّيػػػػة، وأسػػػػاتذة القيػػػػاس والتقػػػػويـ، وعػػػػدد مػػػػف مشػػػػرفي المغػػػػة ةالعربّيػػػػمنػػػػاىج المغػػػػة 

ميػػػػػػػا، ومػػػػػػػدى مناسػػػػػػػبة االختبػػػػػػػار ط مػػػػػػػب مػػػػػػػنيـ النظػػػػػػػر فػػػػػػػي االختبػػػػػػػار مػػػػػػػف حيػػػػػػػث ارتبػػػػػػػاط الفقػػػػػػػرات بالميػػػػػػػارات التػػػػػػػي تمثّ 
ظػػػػػات كانػػػػػت تتعمػػػػػؽ و حمجميػػػػػع المف أف ممحوظػػػػػات المحكمػػػػػيف تبػػػػػيّ الصػػػػػؼ الثالػػػػػث، وبعػػػػػد االطػػػػػالع عمػػػػػى لمطالبػػػػػات فػػػػػي 

ػػػػػ ، فػػػػػي حػػػػػيف لػػػػػـ يعتػػػػػرض أحػػػػػد عمػػػػػى أيّ مغوّيػػػػػةالبالصػػػػػياغة  ّد ىػػػػػذا ا جػػػػػراء بمثابػػػػػة الصػػػػػدؽ مػػػػػف فقػػػػػرات االختبػػػػػار، وع 
 الظاىري لالختبار.

 ثبات اختبار فهم المسموع:

أفػػػػػراد الدراسػػػػة، تكونػػػػػت ة مػػػػف خػػػػارج عمػػػػػى عينػػػػة اسػػػػػتطالعيّ  بتطبيقػػػػولمتأكػػػػد مػػػػف ثبػػػػػات االختبػػػػار قػػػػػاـ الباحثػػػػاف 
التابعػػػػػة لمديريػػػػػة  األساسػػػػػّية، ممػػػػػف يدرسػػػػػف فػػػػػي مدرسػػػػػة عػػػػػيف األساسػػػػػيّ ( طالبػػػػػة مػػػػػف طالبػػػػػات الصػػػػػؼ الثالػػػػػث 51مػػػػػف )

تربيػػػػػػة لػػػػػػواء قصػػػػػػبة المفػػػػػػرؽ؛ وذلػػػػػػؾ لتشػػػػػػابو الظػػػػػػروؼ بػػػػػػيف المدرسػػػػػػتيف، وقػػػػػػد جػػػػػػرى حسػػػػػػاب الثبػػػػػػات بطريقػػػػػػة االتسػػػػػػاؽ 
القيمػػػػػػة مناسػػػػػػبة لمداللػػػػػػة عمػػػػػػى ىػػػػػػذه  (، وتعػػػػػػدّ 0.89(، وقػػػػػػد بمػػػػػػ  معامػػػػػػؿ الثبػػػػػػات)K.R.20الػػػػػػداخمي باسػػػػػػتخداـ معادلػػػػػػة )

، حيػػػػث تػػػػـ حػػػػذؼ فقػػػػرة واحػػػػدة كػػػػاف معامػػػػؿ الصػػػػعوبة والتمييػػػػزثبػػػػات االختبػػػػار. كػػػػذلؾ قػػػػاـ الباحثػػػػاف بحسػػػػاب معػػػػامالت 
كػػػػػػػذلؾ تحديػػػػػػػد الػػػػػػػزمف الػػػػػػػالـز  ( فقػػػػػػػرة. وتػػػػػػػـّ 25ة عمػػػػػػػى )االختبػػػػػػػار بصػػػػػػػورتو النيائّيػػػػػػػ ، وبػػػػػػػذلؾ اسػػػػػػػتقرّ صػػػػػػػعوبتيا مرتفػػػػػػػع

 ( دقيقة.42ختبار، والذي قدرة الباحثاف بػ )لال

 ثانيًا: بطاقة المالحظة:

 قاـ الباحثاف ببناء بطاقة المالحظة تبعًا لإلجراءات اآتية: التحّدثبيدؼ قياس قدرة الطالبات عمى 

ة الدالػػػػػػة عمييػػػػػػا، كدراسػػػػػػة والمؤشػػػػػػرات السػػػػػػموكيّ  التحػػػػػػّدثاالطػػػػػػالع عمػػػػػػى األدب التربػػػػػػوي السػػػػػػابؽ بيػػػػػػدؼ تحديػػػػػػد ميػػػػػػارات 
 (.2014الياشمي والعزاوي)
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، والصػػػػػػوتي، المغػػػػػػويّ أربعػػػػػػة مجػػػػػػاالت ىػػػػػػي:) المجػػػػػػاؿ الفكػػػػػػري، و ( ميػػػػػػارة موزعػػػػػػة عمػػػػػػى 22تػػػػػػـ تحديػػػػػػد )وقػػػػػػد 
 .والمجاؿ المممحي(، وقد صممت البطاقة وفؽ تدريج خماسي

 صدق بطاقة المالحظة:

لمتأكػػػػػد مػػػػػف صػػػػػدؽ بطاقػػػػػة المالحظػػػػػة قػػػػػاـ الباحثػػػػػاف بعرضػػػػػيا عمػػػػػى مجموعػػػػػة مػػػػػف المحكمػػػػػيف مػػػػػف ذوي الخبػػػػػرة 
حيػػػػػث تػػػػػـ حػػػػػذؼ  ،، وقػػػػػد تػػػػػـ األخػػػػػذ بممحوظػػػػػاتيـ، والقيػػػػػاس والتقػػػػػويـ التربػػػػػويالعربّيػػػػػةاىج المغػػػػػة واالختصػػػػػاص، فػػػػػي منػػػػػ

ت بطاقػػػػة المالحظػػػػػة أجمػػػػػع المحكمػػػػوف عمػػػػػى عػػػػدـ مناسػػػػبتيا لمطالبػػػػػات فػػػػي ىػػػػػذه المرحمػػػػة، وبػػػػذلؾ اسػػػػػتقرّ  ،أربػػػػع ميػػػػارات
رة واحػػػػد، وأعمػػػػى عالمػػػػة وبػػػػذلؾ تكػػػػوف أقػػػػؿ عالمػػػػة عمػػػػى كػػػػؿ ميػػػػا عػػػػة عمػػػػى مجاالتيػػػػا األربعػػػػة،موزّ  ،( ميػػػػارة18عمػػػػى )
 (.18( وأقؿ عالمة)90ميارة خمسة، في حيف أعمى عالمة عمى البطاقة مجتمعة ) عمى كؿّ 

 :ثبات بطاقة المالحظة

قػػػػػػاـ الباحثػػػػػػاف بتػػػػػػدريب معممػػػػػػة حيػػػػػػث ثبػػػػػػات التصػػػػػػحيح: تػػػػػػـ التحقػػػػػػؽ مػػػػػػف ثبػػػػػػات بطاقػػػػػػة المالحظػػػػػػة باسػػػػػػتخداـ 
، ثػػػػـ جػػػػرى تطبيػػػػؽ البطا ف قػػػػة عمػػػػى سػػػػت طالبػػػػات، مػػػػف خػػػػارج عينػػػػة الدراسػػػػة، مّمػػػػعمػػػػى بطاقػػػػة المالحظػػػػة كمالحػػػػظ ثػػػػاف 

التابعػػػػػة لمديريػػػػػة تربيػػػػػة لػػػػػواء قصػػػػػبة المفػػػػػرؽ، وجػػػػػرى حسػػػػػاب معامػػػػػؿ االتفػػػػػاؽ بػػػػػيف  األساسػػػػػّيةيدرسػػػػػف فػػػػػي مدرسػػػػػة عػػػػػيف 
(، وعػػػػػدت ىػػػػػذه النسػػػػػبة مقبولػػػػػة 0.77( حيػػػػػث بمػػػػػ  معامػػػػػؿ االتفػػػػػاؽ )COOPERالباحػػػػػث والمعممػػػػػة باسػػػػػتخداـ معادلػػػػػة )

 ألغراض ثبات التصحيح.

 : التعميمّية المادة 

لمصػػػػػػؼ الثالػػػػػػث  العربّيػػػػػػةة لالسػػػػػػتماع فػػػػػػي كتػػػػػػاب المغػػػػػػة تػػػػػػـ اختيػػػػػػار أربعػػػػػػة نصػػػػػػوص مػػػػػػف النصػػػػػػوص المعػػػػػػدّ 
، الغػػػػػذاء المتػػػػػوازف(، وقػػػػػد قػػػػػاـ الباحثػػػػػاف ب عػػػػػادة وىػػػػػي:) المختػػػػػرع الصػػػػػغير، اليػػػػػاتؼ الػػػػػذكي، الػػػػػذىب والتػػػػػراب ،األساسػػػػػيّ 

بشػػػػكؿ درامػػػػي،  القفازّيػػػػةفرصػػػػة لتقػػػػديميا باسػػػػتخداـ الػػػػدمى يتػػػػيح لممعممػػػػة ال ،صػػػػياغة النصػػػػوص عمػػػػى شػػػػكؿ حػػػػوار ثنػػػػائي
 ث ال يظيػػػػر عمػػػػى الطالبػػػػات سػػػػوى الػػػػدمىغيبػػػػًا، وتضػػػػع الػػػػدمى فػػػػي كمتػػػػا يػػػػدييا، بحيػػػػوتقػػػػـو المعممػػػػة بحفػػػػظ النصػػػػوص 

لكػػػػػف تعػػػػػرض مػػػػػف خػػػػػالؿ  ،فيػػػػػي ذاتيػػػػػا نصػػػػػوص االسػػػػػتماع التحػػػػػّدثطػػػػػار يشػػػػػبو المسػػػػػرح. أّمػػػػػا بخصػػػػػوص دروس إفػػػػػي 
 نيا في ضوء المعمومات التي اكتسبنيا في درس االستماع.والطالبات يتحدثف ع ،صور

 تكافؤ مجموعتي الدراسة:

بتطبيػػػػػػػػؽ اختبػػػػػػػػار الفيػػػػػػػػـ  وثباتيمػػػػػػػػا قػػػػػػػػاـ الباحثػػػػػػػػافبعػػػػػػػػد أف اطمػػػػػػػػأف الباحثػػػػػػػػاف إلػػػػػػػػى صػػػػػػػػدؽ أداتػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػة 
( 1والجػػػػػدوؿ)قبػػػػػؿ البػػػػػدء بالتجربػػػػػة  ،د مػػػػػف تكػػػػػافؤ مجمػػػػػوعتي الدراسػػػػػةًا لمتأّكػػػػػتطبيقػػػػػا قبمّيػػػػػ التحػػػػػّدث، وبطاقػػػػػة االسػػػػػتماعيّ 
 حاف ذلؾ( يوضّ 2والجدوؿ)

 (1الجدول)
 القبمي المسموعتغير المجموعة عمى اختبار الفهم تبعًا لم Tواختبارالمعيارّية واالنحرافات  الحسابّية المتوسطات 

 مستوى الداللة tقيمة  االنحراف المعياريّ  المتوسط الحسابيّ  العدد المجموعة المتغير

 فيـ المسموع
 1.772 2.066 6.47 32 تجريبّيةال

 
0.64 

 2.264 7.58 33 الضابطة
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( بػػػػػػػيف α=0.05عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػة) إحصػػػػػػػائّيةذات داللػػػػػػػة  فػػػػػػػروؽ( عػػػػػػػدـ وجػػػػػػػود 1يتضػػػػػػػح مػػػػػػػف الجػػػػػػػدوؿ)
 مجموعتي الدراسة مما يعني تكافؤ المجموعات.

 (2الجدول)
 القبمي التحّدثوعة عمى اختبار تبعًا لنتغير المجم Tواختبارالمعيارّية واالنحرافات  الحسابّية المتوسطات 
 مستوى الداللة tقيمة  االنحراف المعياريّ  المتوسط الحسابيّ  العدد المجموعة المتغير

 التحّدث
 0.365 5.44 33.19 32 تجريبّيةال

 
0.71 

 4.62 31.63 33 الضابطة
( بػػػػػػػيف α=0.05عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػة) إحصػػػػػػػائّيةذات داللػػػػػػػة  فػػػػػػػروؽ( عػػػػػػػدـ وجػػػػػػػود 2يتضػػػػػػػح مػػػػػػػف الجػػػػػػػدوؿ)

 ا يعني تكافؤ المجموعات.ممّ  ،مجموعتي الدراسة

 إجرااات الدراسة:

 اتبع في تنفيذ ىذه الدراسة ا جراءات االتية:

 ة، وكػػػػػػذلؾ تنظػػػػػػيـ المػػػػػػادة والتأكػػػػػػد مػػػػػػف خصائصػػػػػػيا السػػػػػػايكومتريّ  - كمػػػػػػا ذكػػػػػػر سػػػػػػابقا_ عػػػػػػداد أدوات الدراسػػػػػػة إ
، وتجييػػػػػػػز المسػػػػػػػرح الػػػػػػػالـز القفازّيػػػػػػػةالػػػػػػػدمى  ي التػػػػػػػدريس، وتحضػػػػػػػيرتسػػػػػػػتراتيجبمػػػػػػػا ينسػػػػػػػجـ مػػػػػػػع إ  ،التعميمّيػػػػػػػة

لتطبيػػػػػؽ الػػػػػدروس، زيػػػػػارة المدرسػػػػػة واالتفػػػػػاؽ مػػػػػع المعممػػػػػة عمػػػػػى التطبيػػػػػؽ، والتػػػػػي بػػػػػدورىا رحبػػػػػت بػػػػػالفكرة وأبػػػػػدت 
تػػػػػـ  مػػػػػف خػػػػػالؿ فيػػػػػديو تعميمػػػػػيّ  القفازّيػػػػػةاسػػػػػتعدادىا لمتطبيػػػػػؽ، ثػػػػػـ قػػػػػاـ الباحثػػػػػاف بتػػػػػدريب المعممػػػػػة عمػػػػػى الػػػػػدمى 

 تنزيمو مف ا نترنت.
 ًا قبػػػػػػػػػػؿ البػػػػػػػػػػدء بتنفيػػػػػػػػػػذ الدراسػػػػػػػػػػة تطبيػػػػػػػػػػؽ أدوات الدراسػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى مجمػػػػػػػػػػوعتي الدراسػػػػػػػػػػة تطبيقػػػػػػػػػػًا قبمّيػػػػػػػػػػالقيػػػػػػػػػػاـ ب

وفقػػػػػًا لمسػػػػػرح العػػػػػرائس ولمػػػػػدة سػػػػػتة أسػػػػػابيع، وبعػػػػػد   ،التعميمّيػػػػػة، ثػػػػػـ البػػػػػدء بتػػػػػدريس المػػػػػادة 72/5/5071بتػػػػػاري 
، 2/2/5071ري  بتػػػػػػا القبمػػػػػػيّ  انتيػػػػػاء المعممػػػػػػة مػػػػػػف التطبيػػػػػؽ ب سػػػػػػبوعيف تػػػػػػـ تطبيػػػػػؽ اختبػػػػػػار الفيػػػػػػـ االسػػػػػتماعيّ 

ف يوميػػػػػًا لػػػػػدى كػػػػػؿ بواقػػػػػع حصػػػػػتي ،دار ثالثػػػػػة أيػػػػػاـتطبيقػػػػػو عمػػػػػى مػػػػػ فقػػػػػد تػػػػػـّ  ،التحػػػػػّدثأّمػػػػػا بخصػػػػػوص اختبػػػػػار 
 شعبة.

 تصػػػػػػػحيح أدوات الدراسػػػػػػػة، ورصػػػػػػػد العالمػػػػػػػات تمييػػػػػػػدًا لتحميميػػػػػػػا حاسػػػػػػػوبيًا، وفقػػػػػػػًا لرزمػػػػػػػةSPSSk ثػػػػػػػـ عػػػػػػػرض ،
 النتائج ومناقشتيا.

 :حصائّيةالمعالجات اإل

، الحسػػػػػػػػػابّيةاآتيػػػػػػػػػة: المتوسػػػػػػػػػطات  حصػػػػػػػػائّيةا الوسػػػػػػػػػائؿ  الباحثػػػػػػػػػافدراسػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػتخدـ لإلجابػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػئمة ال
 (.ANOVAالمصاحب) األحادي ، وتحميؿ التبايفT، واختبارالمعيارّيةواالنحرافات 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا:

 سئمتيا، ومناقشتيا:عمى أ عرض لنتائج الدراسة بناءً  فيما يػأتي
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( بػػػػػػػػػػػيف α=0.05عنػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػتوى) إحصػػػػػػػػػػػائّيةىػػػػػػػػػػػؿ توجػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػػة  ص:نتائج السؤاؿ األوؿ، والذي ين
، الطريقػػػػػػة القفازّيػػػػػػةدريس )مسػػػػػػرح الػػػػػػدمى تػػػػػػتعػػػػػػزى إلػػػػػػى طريقػػػػػػة ال ،فيػػػػػػـ المسػػػػػػموع اختبػػػػػػارأداء أفػػػػػػراد الدراسػػػػػػة  متوسػػػػػػطي
 ( ةاالعتياديّ 

سػػػػػػػػطات ، والمتو المعيارّيػػػػػػػػةواالنحرافػػػػػػػػات  الحسػػػػػػػػابّية اسػػػػػػػػتخراج المتوسػػػػػػػػطات  لإلجابػػػػػػػػة عػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذا السػػػػػػػػؤاؿ تػػػػػػػػـّ 
( يوضػػػػػػح 3(، والجػػػػػػدوؿ)ةاالعتيادّيػػػػػػ، القفازّيػػػػػػةلطريقػػػػػػة التدريس)مسػػػػػػرح العػػػػػػرائس  المعدلػػػػػػة، الختبػػػػػػار فيػػػػػػـ المسػػػػػػموع تبعػػػػػػاً 

 ذلؾ.

 (3الجدول)
 والمتوسطات المعدلة الختبار فهم المسموع تبعًا لطريقة التدريس المعيارّيةواالنحرافات  الحسابّية المتوسطات 

 الطريقة
 البعدي القبمي

ط المتوس
المتوسط  العدد المعدل

 الحسابيّ 
االنحراف 
 المعياريّ 

المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

مسرح 
العراس 
 القفازّية

6.47 2.066 19.92 3.778 19.97 32 

 33 14.18 2.087 14.22 2.264 7.58 االعتيادية
 65 17.07 4.361 17.07 2.322 7.2 المجموع

، والمتوسػػػػػػػػطات المعدلػػػػػػػػة، المعيارّيػػػػػػػػةايف ظػػػػػػػػاىرًي فػػػػػػػػي المتوسػػػػػػػػطات واالنحرافػػػػػػػػات ( وجػػػػػػػػود تبػػػػػػػػ3يتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػف الجػػػػػػػػدوؿ)
مػػػػػػػف مجمػػػػػػػوعتي الدراسػػػػػػػة تسػػػػػػػير تػػػػػػػـ اسػػػػػػػتخداـ تحميػػػػػػػؿ التبػػػػػػػايف األحػػػػػػػادي  ولمكشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف داللػػػػػػػة الفػػػػػػػروؽ لصػػػػػػػالح أيّ 

 ( يوضح ذلؾ.4(، والجدوؿ )ANOVAالمصاحب)

 (4الجدول)
 دريسعمى اختبار فهم المسموعنتائج تحميل التباين األحادي المصاحب ألثر طريقة الت

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المربعات

 حجم األثر مستوى الداللة Fقيمة 

 االختبار القبمي
 )المصاحب(

 ستراتيجّيةا 
 الخطأ

 الكمي المعدؿ

1.389 
 

464.083 
557.120 
1022.842 

1 
 
1 
62 
64 

1.389 
 

464.083 
8.969 

.154 
 

50.624 

.693 
 

.000 

.003 
 

.540 

( يعػػػػػزى ألثػػػػػر طريقػػػػػة التػػػػػدريس حيػػػػػث بمغػػػػػت قيمػػػػػة α=0.05) إحصػػػػػائّية( وجػػػػػود فػػػػػرؽ ذي داللػػػػػة 4يتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدوؿ)
(F)(50.624) ولمكشػػػػػؼ القفازّيػػػػػة، وكانػػػػػت ىػػػػػذه الفػػػػػروؽ لصػػػػػالح طريقػػػػػة مسػػػػػرح العػػػػػرائس (000.)إحصػػػػػائّية، وبداللػػػػػة .

، تػػػػـ حسػػػػاب مربػػػػع يتػػػػا لقيػػػػاس حجػػػػـ سػػػػيف الفيػػػػـ االسػػػػتماعيّ فػػػػي تح القفازّيػػػػةة طريقػػػػة مسػػػػرح العػػػػرائس عػػػػف مػػػػدى فاعمّيػػػػ
%( مػػػػػف التبػػػػػايف فػػػػػي أداء الطالبػػػػػات يرجػػػػػع الػػػػػى طريقػػػػػة مسػػػػػرح العػػػػػرائس 54(، ممػػػػػا يعنػػػػػي أف)540.، والػػػػػذي بمػػػػػ )األثػػػػػر
 ، بينما يرجع المتبقي لعوامؿ غير متحكـ بيا.القفازّية
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2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) , الل للبحوثجملت  جامعت احلسني بن ط  

 

 إحصػػػػػػائّيةينص:ىػػػػػػؿ توجػػػػػػد فػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػة بالسػػػػػػؤاؿ الثػػػػػػاني، ومناقشػػػػػػتيا، والػػػػػػذي ثانيػػػػػػًا: النتػػػػػػائج المتعمقػػػػػػة 
تعػػػػػػػػزى إلػػػػػػػػى طريقػػػػػػػػة  التحػػػػػػػػّدثميػػػػػػػػارات  عمػػػػػػػػى اختبػػػػػػػػارأداء أفػػػػػػػػراد الدراسػػػػػػػػة  ( بػػػػػػػػيف متوسػػػػػػػػطيα=0.05عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتوى)

 ( االعتيادية، الطريقة القفازّيةالتدريس)مسرح الدمى 

لمتوسػػػػػطات المعدلػػػػػة، الختبػػػػػار ، واالمعيارّيػػػػػةواالنحرافػػػػػات  الحسػػػػػابّيةاسػػػػػتخراج المتوسػػػػطات  لإلجابػػػػة عػػػػػف ىػػػػػذا السػػػػػؤاؿ تػػػػػـّ 
 ( يوضح ذلؾ.5(، والجدوؿ)ةاالعتياديّ ، القفازّيةتبعا لطريقة التدريس)مسرح العرائس  التحّدث

 (5الجدول)
 تبعًا لطريقة التدريس التحّدثوالمتوسطات المعدلة الختبار  المعيارّيةواالنحرافات  الحسابّية المتوسطات 

 الطريقة
 البعدي القبمي

المتوسط 
 عدلالم

المتوسط  العدد
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

مسرح 
العراس 
 القفازّية

33.19 5.44 61.63 8.398 61.61 32 

 33 38.30 7.287 38.28 4.62 31.63 االعتيادية
 65 49.955 7.842 47.995 5.03 32.41 المجموع

، والمتوسػػػػػػػػطات المعدلػػػػػػػػة، المعيارّيػػػػػػػػةفػػػػػػػػي المتوسػػػػػػػػطات واالنحرافػػػػػػػػات  ظػػػػػػػػاىري ف( وجػػػػػػػػود تبػػػػػػػػاي5يتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػف الجػػػػػػػػدوؿ)
مػػػػػػػف مجمػػػػػػػوعتي الدراسػػػػػػػة تسػػػػػػػير تػػػػػػػـ اسػػػػػػػتخداـ تحميػػػػػػػؿ التبػػػػػػػايف األحػػػػػػػادي  ولمكشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف داللػػػػػػػة الفػػػػػػػروؽ لصػػػػػػػالح أيّ 

 ( يوضح ذلؾ.6(، والجدوؿ )ANOVAالمصاحب)

 (6الجدول)
 التحّدثعمى اختبار  سنتائج تحميل التباين األحادي المصاحب ألثر طريقة التدري

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المربعات

 حجم األثر مستوى الداللة Fقيمة 

 االختبار القبمي
 )المصاحب(

 ستراتيجّيةا 
 الخطأ

 الكمي المعدؿ

1.939 
 

984.814 
387.490 
1303.135 

1 
 
1 
62 
64 

1.939 
 

984.814 
5.898 

.422 
 

187.481 

.538 
 

.001 

.006 
 

.660 

( يعػػػػػزى ألثػػػػػر طريقػػػػػة التػػػػػدريس حيػػػػػث بمغػػػػػت قيمػػػػػة α=0.05) إحصػػػػػائّية( وجػػػػػود فػػػػػرؽ ذي داللػػػػػة 6يتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدوؿ)
(F()187.481 وبداللػػػػػػػػػة ،)القفازّيػػػػػػػػػة(، وكانػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػذه الفػػػػػػػػػروؽ لصػػػػػػػػػالح طريقػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػرح العػػػػػػػػػرائس 001.)إحصػػػػػػػػػائّية .

، تػػػػـ حسػػػػاب مربػػػػع يتػػػػا لقيػػػػاس التحػػػػّدثميػػػػارات فػػػػي تحسػػػػيف  القفازّيػػػػةة طريقػػػػة مسػػػػرح العػػػػرائس ولمكشػػػػؼ عػػػػف مػػػػدى فاعمّيػػػػ
%( مػػػػػػف التبػػػػػػايف فػػػػػػي أداء الطالبػػػػػػات يرجػػػػػػع الػػػػػػى طريقػػػػػػة مسػػػػػػرح 66(، ممػػػػػػا يعنػػػػػػي أف)660.حجػػػػػػـ األثػػػػػػر، والػػػػػػذي بمػػػػػػ )

 ، بينما يرجع المتبقي لعوامؿ غير متحكـ بيا.القفازّيةالعرائس 
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2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) , الل للبحوثجملت  جامعت احلسني بن ط  

 

 مناقشة النتائج:

عنػػػػػػػػد  إحصػػػػػػػػائّيةىػػػػػػػػؿ توجػػػػػػػػد فػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػة  مناقشػػػػػػػػة النتػػػػػػػػائج المتعمقػػػػػػػػة بالسػػػػػػػػؤاؿ األوؿ والػػػػػػػػذي يػػػػػػػػنص:
دريس )مسػػػػرح تػػػػفيػػػػـ المسػػػػموع تعػػػػزى إلػػػػى طريقػػػػة ال اختبػػػػار عمػػػػىأداء أفػػػػراد الدراسػػػػة  ( بػػػػيف متوسػػػػطيα=0.05مسػػػػتوى)
 ( االعتيادية، الطريقة القفازّيةالدمى 

قػػػػػػػػػد تفػػػػػػػػػوقف عمػػػػػػػػػى زمػػػػػػػػػيالتيف فػػػػػػػػػي المجموعػػػػػػػػػة  تجريبّيػػػػػػػػػةأظيػػػػػػػػػرت النتػػػػػػػػػائج أف الطالبػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػي المجموعػػػػػػػػػة ال
، التػػػػػي جعمػػػػػت الطالبػػػػػات القفازّيػػػػػةالػػػػػدور النشػػػػػط لطريقػػػػػة مسػػػػػرح الػػػػػدمى إلػػػػػى ضػػػػػابطة، وىػػػػػذه النتيجػػػػػة يمكػػػػػف إرجاعيػػػػػا ال

ا جعػػػػػؿ الصػػػػػؼ التػػػػػي يػػػػػتـ بيػػػػػا تنفيػػػػػذ درس االسػػػػػتماع؛ مّمػػػػػ ،يسػػػػػتمعف بكػػػػػؿ جػػػػػوارحيف، بعيػػػػػدًا عػػػػػف المواقػػػػػؼ المصػػػػػنوعة
البػػػػػػػات أكثػػػػػػػر ليفػػػػػػػة فػػػػػػػي متابعػػػػػػػة الػػػػػػػدرس ، فيػػػػػػػذه الطريقػػػػػػػة جعمػػػػػػػت الطخميػػػػػػػة متعاونػػػػػػػة لالسػػػػػػػتماع إلػػػػػػػى األداء المسػػػػػػػرحيّ 

، األمػػػػػر ة المعتػػػػػادة فػػػػػي دروس االسػػػػػتماعأخرجػػػػػت الطالبػػػػػات مػػػػػف النمطّيػػػػػ فيػػػػػـ مضػػػػػمونو. كػػػػػذلؾ ىػػػػػذه الطريقػػػػػة بالنتيجػػػػػةو 
 ف فيميف لدروس االستماع.الذي حسّ 

عة، المػػػػادة المسػػػػمو  ىػػػػذا الع مػػػػر جعػػػػؿ أدمغػػػػتيف تشػػػػعر بمػػػػذةالمناسػػػػبة لمطالبػػػػات فػػػػي  القفازّيػػػػةطبيعػػػػة الػػػػدمى  إفّ 
، القفازّيػػػػةالتػػػػي حققتيػػػػا الػػػػدمى  العقمّيػػػػةىػػػػذه المتعػػػػة  فّ ًا لمطالبػػػػات فػػػػي المجموعػػػػة الضػػػػابطة، إوىػػػػو شػػػػعور لػػػػـ يكػػػػف متاحػػػػ

ده حفظنػػػػػا جعمػػػػػت مػػػػػف السػػػػػيولة بمكػػػػػاف تخػػػػػزيف المعمومػػػػػات فػػػػػي الػػػػػذاكرة واسػػػػػترجاعيا وقػػػػػت الحاجػػػػػة، وىػػػػػذا الكػػػػػالـ يؤّكػػػػػ
، ولقػػػػػد أكػػػػػد)التػػػػػي كانػػػػػت تػػػػػروى لنػػػػػا أيػػػػػاـ الشػػػػػتاء البػػػػػا ،اتلقصػػػػػص الجػػػػػدّ   ( أفّ Flotit&Leorato,2011ردة حتػػػػػى اليػػػػػـو

 المعمومات التي يستمتع بيا المستمع تخزف في ذاكرتو أطوؿ مدة ممكنة.

ة زاد مػػػػػف وعػػػػػي عمػػػػػى الغرفػػػػػة الصػػػػػفيّ  القفازّيػػػػػةجػػػػػو المػػػػػرح الخػػػػػالي مػػػػػف القمػػػػػؽ والتػػػػػوتر الػػػػػذي أضػػػػػفتو الػػػػػدمى  إفّ 
ؿ فيػػػػػػـ معنػػػػػػى الكػػػػػػالـ المسػػػػػػموع، ا سػػػػػػيّ ط المعنػػػػػػى لػػػػػػدييف، مّمػػػػػػتقويػػػػػػة روابػػػػػػ بالنتيجػػػػػػةالطالبػػػػػػات بالكممػػػػػػات المسػػػػػػموعة؛ و 

وقػػػػت الحاجػػػػة، وىػػػػذا يتفػػػػؽ مػػػػع  واسػػػػترجاعووعنػػػػدما يفيػػػػـ ا نسػػػػاف معنػػػػى الكػػػػالـ المسػػػػموع يصػػػػبح مػػػػف السػػػػيولة حفظػػػػو 
 (.2012ما ذىب إلية اليزايمة والعميمات)

ة حػػػػػػواس الطالبػػػػػػات عمػػػػػػى مخاطبػػػػػػ القفازّيػػػػػػةر ىػػػػػػذه النتيجػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ قػػػػػػدرة طريقػػػػػػة الػػػػػػدمى ويمكػػػػػػف أف تفّسػػػػػػ
؛ ممػػػػا أسػػػػيـ فػػػػي تركيػػػػز المعػػػػاني فػػػػي مػػػػى مػػػػف المعتػػػػادعفػػػػي دفػػػػع الطالبػػػػات إلػػػػى االسػػػػتماع بتركيػػػػز أ تسػػػػيمقػػػػد أالمختمفػػػػة 

ا انعكػػػػػػػس عمػػػػػػػى فيػػػػػػػـ نػػػػػػػص لػػػػػػػدييف، مّمػػػػػػػ ى بػػػػػػػدوره إلػػػػػػػى تحسػػػػػػػف البنػػػػػػػاء المعرفػػػػػػػيّ أذىػػػػػػػانيف؛ وىػػػػػػػذا التركيػػػػػػػز لممعػػػػػػػاني أدّ 
 سابؽ. فيـ المسموع يحتاج إلى بناء معرفيّ  ( الذي يجد أفّ 2007االستماع، وىذا الكالـ ينسجـ مع عبدالمنعـ)

عمػػػػػػػػى عػػػػػػػػزؿ الطالبػػػػػػػػات عػػػػػػػػف المشػػػػػػػػتتات  القفازّيػػػػػػػػةويمكػػػػػػػػف أف تفسػػػػػػػػر النتيجػػػػػػػػة بقػػػػػػػػدرة طريقػػػػػػػػة مسػػػػػػػػرح الػػػػػػػػدمى 
مػػػػػػػػف أىػػػػػػػػـ العوامػػػػػػػػؿ  أفّ  (Stephen,1999د )اسػػػػػػػػتماعًا متواصػػػػػػػػاًل، فقػػػػػػػػد أّكػػػػػػػػ كػػػػػػػػاف اسػػػػػػػػتماعيفّ  بالنتيجػػػػػػػػةالخارجيػػػػػػػػة، و 

ة، والتػػػػي تػػػػزداد كممػػػػا زاد ممػػػػؿ يعػػػػود إلػػػػى االسػػػػتماع المتقطػػػػع النػػػػاتج عػػػػف المشػػػػتتات الخارجّيػػػػ ،وعرة فػػػػي فيػػػػـ المسػػػػمالمػػػػؤثّ 
 ، وىذا ما استطاعت ىذه الطريقة مف تفاديو.ع مف المادة المسموعةمالمست

عنػػػػػػػػػػػد  إحصػػػػػػػػػػػائّيةمناقشػػػػػػػػػػػة النتػػػػػػػػػػػائج المتعمقػػػػػػػػػػػة بالسػػػػػػػػػػػؤاؿ الثػػػػػػػػػػػاني والػػػػػػػػػػػذي يػػػػػػػػػػػنص: ىػػػػػػػػػػػؿ توجػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػػة 
تعػػػػػػػػػػزى إلػػػػػػػػػػى طريقػػػػػػػػػػة  ،التحػػػػػػػػػػّدثميػػػػػػػػػػارات  عمػػػػػػػػػػى اختبػػػػػػػػػػارأداء أفػػػػػػػػػػراد الدراسػػػػػػػػػػة  متوسػػػػػػػػػػطي( بػػػػػػػػػػيف α=0.05مسػػػػػػػػػػتوى)

 ( ةاالعتياديّ ، الطريقة القفازّيةالتدريس)مسرح الدمى 
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لػػػػػػدى الطالبػػػػػػات الالتػػػػػي درسػػػػػػف بطريقػػػػػػة مسػػػػػػرح الػػػػػػدمى  التحػػػػػػّدثأظيػػػػػرت نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة تحسػػػػػػف القػػػػػدرة عمػػػػػػى 
 ويمكف تفسير ىذه النتيجة باآتي:مقارنة بزميالتيف في المجموعة الضابطة،  ،القفازّية

ة جعػػػػػػؿ وّيػػػػػة، ومػػػػػا تتصػػػػػػؼ بػػػػػو مػػػػػف حركػػػػػػة وحيالنشػػػػػاط التمثيمػػػػػي الػػػػػػذي أضػػػػػفتو ىػػػػػذه الطريقػػػػػػة عمػػػػػى الغرفػػػػػػة الصػػػػػفيّ  إفّ 
 ز الطالبػػػػات عمػػػػى التعبيػػػػرا حفّػػػػة ومػػػػودة، مّمػػػػالػػػػدرس أكثػػػػر بيجػػػػة، وجعػػػػؿ العالقػػػػة بػػػػيف الطالبػػػػات والمعممػػػػة أكثػػػػر حميمّيػػػػ

ىػػػػػػػذا النشػػػػػػػط التمثيمػػػػػػػي ضػػػػػػػيؽ الفجػػػػػػػوة بػػػػػػػيف طبيعػػػػػػػة الطالبػػػػػػػة خػػػػػػػارج الغرفػػػػػػػة  خجػػػػػػػؿ، إفّ أو انفعػػػػػػػاالتيف دوف تػػػػػػػردد  عػػػػػػػف
حػػػػػديثيف فػػػػػي  -وبشػػػػػكؿ كبيػػػػػر –الصػػػػػفية وداخميػػػػػا، إضػػػػػافة إلػػػػػى قيػػػػػاـ الطالبػػػػػات بتقميػػػػػد حػػػػػوار الػػػػػدمى فيمػػػػػا بيػػػػػنيف سػػػػػيؿ 

 .التحّدثاختبار 

الطالبػػػػات ونشػػػػاطيف، يجابيػػػػة إعمػػػػى  القفازّيػػػػةويمكػػػػف أف تفسػػػػر ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ اعتمػػػػاد مسػػػػرح الػػػػدمى 
ؿ الػػػػػػدرس مػػػػػػف معمومػػػػػػات مجػػػػػػردة وتسػػػػػػترجع فػػػػػػي مواقػػػػػػؼ مصػػػػػػنوعة، إلػػػػػػى خبػػػػػػرات اكتسػػػػػػبنيا الطالبػػػػػػات فػػػػػػي وبػػػػػػذؾ تحػػػػػػوّ 

، فالمعمومػػػػػات التػػػػػي التحػػػػػّدث، وىػػػػػذا بػػػػػدورة انعكػػػػػس عمػػػػػى قػػػػػدرة الطالبػػػػػات فػػػػػي ة الطبيعيػػػػػةمواقػػػػػؼ تشػػػػػبو المواقػػػػػؼ الحياتّيػػػػػ
ب عمػػػػػػى لسػػػػػػانو بكػػػػػػؿ يسػػػػػػر وسػػػػػػيولة، وىػػػػػػذا ينسػػػػػػجـ مػػػػػػع كػػػػػػالـ يػػػػػػا تنسػػػػػػاة، ف نّ ف فػػػػػػي الػػػػػػذاكرة فػػػػػػي مواقػػػػػػؼ طبيعّيػػػػػػتخػػػػػػزّ 

ي يػػػػف عضػػػػوات فػػػػاعالت فػػػػي تمقّػػػػكػػػػالـ الفػػػػرد يعكػػػػس مػػػػا اسػػػػتمع إليػػػػو، كػػػػذلؾ شػػػػعور الطالبػػػػات أنّ  ( أفّ 2015الصػػػػمادي)
ؿ عمػػػػػػييف اسػػػػػػترجاع المعمومػػػػػػات فػػػػػػي سػػػػػػيّ  ،جعميػػػػػػف يتفػػػػػػاعمف مػػػػػػع معمومػػػػػػات الػػػػػػنص بوجػػػػػػدانيف وعقػػػػػػوليف ،المعمومػػػػػػات

 بالموضوع. مواقؼ التواصؿ المتعمقة

الػػػػػدى  مػػػػػف تقميػػػػػؿ لمضػػػػػغط النفسػػػػػيّ تفسػػػػػر النتيجػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ مػػػػػا قامػػػػػت بػػػػػو طريقػػػػػة مسػػػػػرح الػػػػػدمى  ويمكػػػػػف أفّ 
، كػػػػذلؾ أسػػػػػيمت وىػػػػػذا مػػػػا يعػػػػرؼ بػػػػػاالتزاف النفسػػػػيّ  ،ورغبػػػػاتيف ؿ تعبيػػػػرىف عػػػػف عػػػػػواطفيف المكبوتػػػػةا سػػػػػيّ الطالبػػػػات؛ مّمػػػػ

ثػػػػػؿ الخجػػػػػؿ والكبػػػػػت والخػػػػػوؼ والتػػػػػردد، وىػػػػػذ مػػػػػا ة مة السػػػػػمبيّ ىػػػػػذه الطريقػػػػػة فػػػػػي القضػػػػػاء عمػػػػػى بعػػػػػض المظػػػػػاىر السػػػػػموكيّ 
 التحػػػػػػػّدثقػػػػػػػؼ تػػػػػػػي كػػػػػػػف يخجمػػػػػػػف عػػػػػػػف التعبيػػػػػػػر فػػػػػػػي موالطالبػػػػػػػات فػػػػػػػي المجموعػػػػػػػة الضػػػػػػػابطة، اللمسػػػػػػو الباحثػػػػػػػاف لػػػػػػػدى ا

 أكثر انطالقًا. تجريبّيةالالطالبات في المجموعة  ف، في حيف كانتبحضور الباحثي

الؿ الػػػػدمى، جعػػػػؿ الطالبػػػػات يتحػػػػدثف عػػػػف ىػػػػذه قيػػػػاـ المعممػػػػة ب شػػػػراؾ الطالبػػػػات فػػػػي بعػػػػض األدوار مػػػػف خػػػػ إفّ 
ار مػػػػف خػػػػالؿ الػػػػدمي كػػػػذؾ رغبػػػػة الطالبػػػػات فػػػػي أداء األدو الالحقػػػػة،  التحػػػػّدثأسػػػػيـ فػػػػي تحسػػػػنيف فػػػػي مواقػػػػؼ و  التجربػػػػة

 .التحّدثالنجاح في مواقؼ بالنتيجةجعميف يركزف عمى فيـ نصوص االستماع، و 

ا سػػػػػػيؿ مّمػػػػػػ التحػػػػػػّدثليػػػػػػة لػػػػػػدروس االسػػػػػػتماع و ر ىػػػػػػذه النتيجػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ دمػػػػػػج الدراسػػػػػػة الحاويمكػػػػػػف أف تفّسػػػػػػ
سػػػػتمعف إليػػػػو وفيمنػػػػو فػػػػي حػػػػديثيف، وىػػػػذا ينسػػػػجـ مػػػػع طبيعػػػػة المغػػػػة التػػػػي تقػػػػـو عمػػػػى اعمػػػػى الطالبػػػػات مػػػػف توظيػػػػؼ مػػػػا 

 .التحّدثمواقؼ االستماع و 

 :التوصيات
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 . القاىرة: عمـ الكتب"المناىج والمدخؿ الدرامي"(. 2010).أبو السعيد، أحمد وعابد، زىير

العػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف: دار                          ."وآدابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العربّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليب تػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات المغػػػػػػػػػػػػػػػػػػة "(. 2005).فتاح البجػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػدال
 الكتاب الجامعي.

 ."فػػػػي التػػػػػراث القػػػػديـ، صػػػػػرؼ نحػػػػو تراكيػػػػػب داللػػػػة معػػػػػاجـ منػػػػاىج بحػػػػػث لغوّيػػػػػةدراسػػػػات "(. 2003).التميمػػػػي، صػػػػػبيح 
 دار مجدالوي. :عماف

خداـ النشػػػػاط التمثيمػػػػػي فػػػػي تنميػػػػػة بعػػػػض ميػػػػػارات التعبيػػػػر الشػػػػػفوي لػػػػدى تالميػػػػػذ أثػػػػر اسػػػػػت"(. 2001).جػػػػاب ا ، عمػػػػػي 
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