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امللخص _ هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج قائم على الوسائط املتعددة في تنمية مهارات االستماع لدى طالب الصف
السادس األساس ي ،ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام املنهج التجريبي ،وقد صممت أدوات الدراسة ،وبناء برنامج قائم على الوسائط
املتعددة واختبار تحريري وبطاقة مالحظة ،وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية شعبتين من طالب الصف السادس األساس ي في
الفصل الثاني من العام الدراس ي 2017-2016م .وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α = 0.01بين
متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية ودرجات أقرانهم في املجموعة الضابطة في االختبار البعدي ملهارات االستماع لصالح املجموعة
التجريبية ،كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α = 0.01بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية ومتوسط
أقرانهم في املجموعة الضابطة في االختبار البعدي لبطاقة املالحظة لصالح املجموعة التجريبية .وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات
واملقترحات منها :دعم املدارس بمستلزمات املختبرات الحاسوبية لتطبيق تكنولوجيا الوسائط املتعددة ،واالهتمام بمهارات االستماع التي
ً
يمكن تنميتها من خالل استخدام طرق وتقنيات حديثة في تدريس اللغة العربية واالعتناء بمهارة االستماع باعتبارها جزءا من مقرر اللغة
العربية لطلبة املراحل املختلفة ،كونها من أهم مهارات اللغة العربية.
كلمات مفتاحية :الوسائط املتعددة ،مهارات االستماع ،طالب الصف السادس األساس ي.
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فاعلية برنامج قائم على الوسائط املتعددة في تنمية مهارات االستماع لدى
طالب الصف السادس األساس ي
برامج الوسائط املتعددة التي تتميز باملتعة والتشويق ،بل إنها تساعد على
تشجيع أهم دوافع التعلم ،ومنها الفضول وحب االستطالع [.[9
ويساعد استخدام برامج الوسائط املتعددة على تكوين مفاهيم
ومدركات علمية مفيدة ،ومهما كانت اللغة سليمة وواضحة في توصيل
ً
ً
ً
املعلومة للمتعلمين ،يبقى أثرها مؤقتا ومحدودا مقارنة مع أثر استخدام
الوسائل التكنولوجية التي تزيد القدرة على الفهم واالستيعاب ،وتعين على
تكوين القيم واالتجاهات ،بما تقدمه من إمكانيات على دقة املالحظة،
ً
والتمرين على استخدام أسلوب التفكير العلمي ،وصوال إلى حل
املشكالت ،وترتيب األفكار التي يكونها املتعلمين ،كما أنه توفر لدى املتعلم
خبرات تقرب واقعه إليه ،وهذا يؤدي إلى زيادة خبراته ،وتجعله أكثر
ً
استعدادا للتعلم والتكوين والتقويم الذاتيين؛ مما يضفي على عملية
التعليم والتعلم صبغة العاملية ،والخروج من اإلطار املحلي الضيق [.[10
ً
وال ريب أن مجال التعلم من أهم املجاالت تأثرا بالتطور التكنولوجي،
واللغة لها النصيب األوفر من هذا التطور الكبير ،لذا فإن اللغة هي
الوعاء الذي يحفظ ميراث األمة وتاريخها الفكري ،والثقافي ،من الضياع
والتفكك ،ومن املعروف أن الشعوب ،واألمم التي أوجدت كيانها ،وأبرزت
شخصيتها ،كانت أول ما تلجأ إلى اللغة باعتبارها وسيلة لوحدة األمة
وتكاملها ،وانبعاث قوتها ،واعادة مجدها ،فاألمة تقوى بقوة لغتها وتضعف
بضعفها [.[11
وتتفرد اللغة العربية عن اللغات األخرى بمكانتها الفريدة ،فهي لغة القرآن
ولسان البيان والفكر اإلسالمي ،كما أن لها الدور األكبر في حفظ تراث
األمة وتوحيد أبنائها [.[12
ويتم التواصل اللغوي من خالل أربع مهارات هي (االستماع ،التحدث،
القراءة ،الكتابة) وهي تمثل أشكال االستخدام اللغوي ،وتمثل كل مهارة
منفردة أهمية في ذاتها ،وأهمية بالنسبة للمهارات األربع األخرى ،وتعتمد
كل مهارة أثناء استخدامها على إجادة الفرد ملهارات أخرى مترابطة ،ليؤثر
بعضها في اآلخر ويتأثر به ،وهذه املهارات تحتاج لإلدراك واالنتباه.
ومن خالل عدة دراسات تجريبية تبين أن اإلنسان عادة يستغرق في
استماعه ثالثة أمثال ما يستغرقه في قراءته ،وتبين أن اإلنسان يستغرق
ما يقارب  %70من ساعات صحوته في نشاطه اللفظي ،ويوزع هذا
ً
النشاط بالنسب املئوية التالية %11 :كتابة %15 ،قراءة %30 ،حديثا،
ً
 %40استماعا ،ويتضح أن  %70من وقت البالغين يذهب في عمليات
اتصال لغوي تبلغ مهارات االستماع ما يقارب  %40وأثبتت البحوث
العلمية أن أغلب الناس يستوعبون  %30من استماعهم كما أثبتت أن
أغلبهم يتذكر أقل من  %25مما يصل إلى أذنيه [.[13
وبالرغم من ذلك فلم تعط ملهارة االستماع األولوية التي تستحقها في
املناهج الدراسية مقارنة مع غيرها من املهارات مثل الحديث والقراءة
والكتابة ،وهذا يعود عادة لصعوبة تدريسها ،كما يعود لقلة استخدام
الوسائل السمعية البصرية والتكنولوجيات الحديثة في الصفوف لكونها
ً
ً
تضيف عبئا جديدا على املعلم من حيث االعداد واالستخدام ،باإلضافة

 .1املقدمة
أصبحت التكنولوجيا الرائدة في كل مجاالت الحياة ،والتي استطاعت أن
تساعد اإلنسان في التقدم والتطور حتى وصلت به إلى أرقى املستويات.
ً
وجاءت الثورة التكنولوجية املتسارعة التي تتسارع يوما بعد يوم ،وهي
ذات أهمية كبيرة لم تقتصر على خدمة اإلنسان وممارساته الوظيفية
املختلفة فحسب ،إنما لها دور ذو تأثير واضح في تنمية مهاراته وزيادة
معارفه ،وصقل قدراته ،وكفاياته ،ومسايرته للتقدم العلمي والتكنولوجي
[.[2
ً
ً ً
والعالم اليوم يشهد تطورا كبيرا ومتسارعا للتقنية في كثير من املجاالت
املختلفة ،وخاصة في مجال تقنية املعلومات واالتصاالت ،حيث برزت
أنواع جديدة من الوسائل التعليمية التي تعمل بواسطة الحاسوب ،حيث
أثبتت العديد من الدراسات فاعليتها ونجاحها ،وفاقت نتائجها الطرائق
والوسائل التربوية والتعليمية التقليدية بنسبة كبيرة ،ملا تتميز بـه هذه
الوسائل الحديثة من صـفات مؤثرة في العملية التعليمية والتعلمية التي
اتسمت بالتفاعل واإلثارة [.[3
ً
ونظرا لزيادة املعرفة وتسارعها وزيادة أعداد املتعلمين ،ازداد االهتمام
بالتكنولوجيا وتوظيفها في العملية التعليمية والتعلمية في الوطن العربي،
ملا لها من دور هام في تطوير التعليم وتسهيله واكتسابه بأقل وقت ممكن،
واستمراريته إلى أقص ى ما يمكن [.[4
ً
وتمشيا مع حاجة املجتمع الفلسطيني إلى أهمية التكنولوجيا
ومستحدثاتها ضمن املنهاج التعليمي ومسايرته للثورة املعلوماتية في
العالم والتحديات املحيطة باملجتمع الفلسطيني مما يتوجب مسايرة هذا
التقدم وايجاد الحلول لتلك العوائق بوساطة التقنيات في سبيل خدمة
عمليتي التعليم والتعلم [.[5
وتعد الوسائط املتعددة أحد املستحدثات التكنولوجية التي لها قيمها
التربوية والتعليمية في رفع كفاءة العملية التعليمية التعلمية فهي تعتبر
نظام تعليمي أكثر جدوى وفاعلية حيث أن محورها هو املتعلم من خالل
تفاعله ومشاركته بصورة فعالة مع برنامج تعليمي يتحكم فيه تقنيات
الكمبيوتر وإيجاد صيغ التفاعل بين املتعلم والكمبيوتر [.[7
ومصطلح الوسائط املتعددة تطلـق عليهـا أيضا كلمة أوسطه وهي
ترجمة لكلمة ) ،(Multimediaومهما تعددت املسميات واملصطلحات فإن
ً
األكثر شيوعا هـو "الوسائط املتعددة" ،وهي تحتوي على العديد من
ً
ً
ً
املكونات والعناصر ،قد تكون رسما ،أو نصا ،أو صوتا ،أو صورة
ً
متحركة ،أو صورة ثابتة ،وكل مكون من هذه املكونات يعتبر وسيطا
ً
مستقال ،وعند اندماج مكونين في نظام واحد ،نطلق علـى ذلك النظام
"وسائط متعددة" [.[8
وتعطي الوسائط املتعددة طرائق متعددة لجعل عمليتي التعليم
ً
والتعلم أكثر يسرا على املعلم واملتعلم ،مما يعمل على زيادة تحول
التربويين من الطرق التعليمية التقليدية التي تتسم بالرتابة إلى استخدام
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ً
إلى هذا تم اعتبارها مهارة يكتسبها الطالب ضمنيا ألنه يستمع إلى معلمه
وزمالئه [.[14
وألن االستماع عملية تسمح باالنتباه إلى املتكلم وسؤاله ومناقشته فيما
يقول والحكم عليه واتخاذ قرار بشأنه فإنه من املهم أن يواكب هذا
التطور التكنولوجي سابق الذكر ،ويتعايش معه ويستخدم في تنمية هذه
املهارة في عمليتي التعليم والتعلم.
وقد هيأ هللا سبحانه وتعالى اإلنسان لهذه العملية فخلق له حاسة السمع
التي تعد إحدى الوسائل األساسية واملهمة في اتصاله بالعالم املحيط به،
ً ً
ً
ً
سواء أكان جنينا أو كائنا يعيش في عامله الخارجي ،وخلق له عقال منيرا؛
ليستطيع فهم ما يسمعه وما يقرأه وما يدور حوله.
وقد دلت بعض اآليات القرآنية على ذلك ،ومن هذه اآليات ]امللك[23 :
]النحل.[78 :
إن الفرد املتحدث ال يشير في حديثه إلى املعنى الكامل ،بل يشير بـ ــك
[ ] 15إلى أنه ينبغي على املتلقي أن يفسر املعنى املطلوب من خالل سياق
الحديث ،وكي يتم الفهم واالستيعاب الجيد ملا يقصده املتحدث فإنه
ينبغي على السامع أن يحاول الفهم وأن يعطي ُجل انتباهه للمتحدث،
وهذا يعد مهم لفهم واستيعاب املضمون الحقيقي للمعنى ،مما يعنى
التوصل إلى االستنتاجات التي تعد لب عمليات الفهم [.[16
وهذا ما أثبتته الدراسات السابقة كدراسة األخرس [ ]17ودراسة الراجح
[ ]18ودراسة الهواري [ ]19التي هدفت إلى تنمية مهارات االستماع
والقراءة لدى طلبة الصف الخـامس األساس ي ،وتحديد فاعلية البرنامج
املحوسب متعدد الوسائط والكشف عن مدى فاعلية البرنامج املحوسب
في تعديل اتجاهات الطلبة للصف الخامس نحو تعليم وتعلم اللغة
العربية.
وهنـاك دراسات اهتمت باالستماع كفن لغوي يتأثر بالكثير من
العوامل ،وهناك دراسات أخرى اهتمت بالعالقة بين االستماع والقراءة،
ومن هذه الدراسات دراسة أحمد [ ]20التي كشفت عـن فاعلية أنواع
قصص األطفال في تنمية مهارات االستماع ،وأكدت علـى ضـرورة تزويـد
األطفال بمهارات االستماع االستيعابي والناقد والتذوق وتدريبهم على
كفاءات املستمع الجيد.
 .2مشكلة الدراسة
أ .أسئلة الدراسة
تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما فاعلية برنامج قائم على الوسائط املتعددة في تنمية مهارات االستماع
لدى طالب الصف السادس األساس ي؟
يتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 -1ما مهارات االستماع الواجب تنميتها لدى طالب الصف السادس
األساس ي؟
 -2ما صورة البرنامج القائم على الوسائط املتعددة املراد توظيفه لتنمية
مهارات االستماع لدى طالب الصف السادس األساس ي؟
 -3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≤ 0.05بين
متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية ومتوسط أقرانهم في
املجموعة الضابطة في االختبار البعدي ملهارات االستماع؟

 -4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≤ 0.05بين
متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية ومتوسط أقرانهم في
املجموعة الضابطة في االختبار البعدي لبطاقة املالحظة ملهارات
االستماع؟
ب .فرضا الدراسة
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين
متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية ودرجات أقرانهم في املجموعة
الضابطة في االختبار البعدي ملهارات االستماع.
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين
متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية ودرجات أقرانهم في املجموعة
الضابطة في االختبار البعدي لبطاقة املالحظة ملهارات االستماع.
ج .أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي:
 -1تحديد مهارة االستماع الواجب تنميتها لدى طالب الصف السادس
األساس ي.
 -2التعرف إلى قائمة معايير التعلم اإللكتروني الالزم اتباعها عند تصميم
برنامج الوسائط املتعددة لتنمية مهارات االستماع.
 -3معرفة داللة الفروق بين متوسط تحصيل طالب الصف السادس
األساس ي في املجموعة التجريبية ومتوسط تحصيل زمالئهم في املجموعة
الضابطة.
 -4التعرف على فاعلية برنامج قائم على الوسائط املتعددة في تنمية
مهارات االستماع لدى طالب الصف السادس األساس ي في مادة اللغة
العربية.
د .أهمية الدراسة
تبرز أهمية الدراسة في أنها:
ُ
 قد تسهم في رفع مستوى طالب الصف السادس األساس ي في تعلم اللغةالعربية من خالل إتقان مهـارات االستماع.
 قد تمكن الطالب من االشتراك في الدرس بشكل أكثر إيجابية من خاللتفاعلهم مع برنامج الوسائط املتعددة.
 قد تفيد املعلمين في توجيههم إلى ضرورة توظيف برامج الوسائطاملتعددة في التدريس.
 قد تعطي صورة صادقة وحقيقية عن واقع امتالك الطلبة ملهاراتاالستماع في منهاج اللغة العربية.
 قد تنمي من قدرة الطالب في التعامل مع املستحدثات التكنولوجية فيتنمية مهارات االستماع لديهم.
 قد تفتح الباب أمام دراسات أخرى مشابهة في صفوف ومراحل تعليميةأخرى.
ه .حدود الدراسة
 اقتصرت الدراسة على تنمية بعض مهارات االستماع باسـتخدام برنامجقائم على الوسائط املتعددة.
 اقتصرت الدراسة على عينة من طالب الصف السادس األساس ي فيمدرسة النقب األساسية (ب) للبنين ،في املدارس التابعة ملديرية التربية
والتعليم شمال غزة.
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وأوصت الدراسة بأهمية استخدام البرمجيات القائمة على الوسائط
املتعددة في تدريس مقرر العلوم.
 -3دراسة السحيمي [:[24
هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية البرنامج القائم على الوسائط
املتعددة في تنمية مهارات الكتابة لدى طالب معهد تعليم اللغة العربية
لغير الناطقين بها بالجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،واتبعت الدراسة
املنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من طلبة معهد
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
وتمثلت أداة الدراسة في اختبار مهارات الكتابة ،وكشفت النتائج عن
وجود فروق ذات داللة إحصائية في التطبيقين القبلي والبعدي
للمجموعة التجريبية لصالح املجموعة التجريبية ،وكذلك تفوق
املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة في اختبار مهارات الكتابة.
وأوصت الدراسة باالهتمام بالوسائط املتعددة في تعليم اللغة العربية لغر
الناطقين بها.
 -4دراسة عطا املنان [:[25
هدفت الدراسة إلى تقص ي أثر استخدام الوسائط املتعددة في تدريس
مادة اللغة العربية بمرحلة األساس الحلقة األولى :دراسة تجريبية بمحلية
الخرطوم .واتبعت الدراسة املنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من
ً
( )50طالبا ،وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي في اللغة العربية،
وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فرق ذي داللة احصائي بين متوسط
أداء الطلبة في املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي
لصالح املجموعة التجريبية ،وأوصت الدراسة بتوفير أطر بشرية إلنتاج
الوسائط املتعددة.
 -5دراسة الغامدي [:[26
هدفت الدراسة الكشف عن فاعلية برمجية متعددة الوسائط في
التحصيل ملقرر قواعد اللغة العربية لدى تالميذ الصف السادس
االبتدائي .واتبعت الدراسة املنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من
ً
( )40طالبا موزعين إلى مجموعتين بالتساوي .وتمثلت أدوات الدراسة في
اختبار تحصيلي لقواعد اللغة العربية .وكشفت النتائج عن وجود فروق
لصالح املجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي .وأوصت الدراسة بتبني
تدريب معلمي اللغة العربية على كيفية استخدام البرمجيات القائمة على
الوسائط املتعددة في تعليم اللغة العربية.
ً
ثانيا :الدراسات التي تناولت مهارات االستماع:
 -1دراسة الراجح [:[18
هدفت الدراسة إلى وضع تصور لبرنامج مقترح للهاتف الجوال لتنمية
مهارة االستماع لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها .وتكونت عينة
الدراسة من مجموعة من طالب معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين
بها بالجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،وتمثلت أدوات الدراسة في
استبانة مهارات االستماع ،وكشفت النتائج عن فاعلية التصور املقترح في
تسحين مهارات االستماع لدى طالب املعهد.
 -2دراسة عطية [:[27
هدفت الدراسة التعرف على أثر استخدام الدراما التعليمية في تنمية
مهارات االستماع لدى طالب اللغة العربية لغة ثانية ،وقد تكونت عينة
ً
البحث من ( )60طالبا باملستوى الثالث من طالب اللغة العربية لغة ثانية

 اقتصرت الدراسة على خمسة دروس قرائية من كتاب لغتنا الجميلة،الجزء الثاني ،وتوزيع زمن التطبيق على خمسة أسابيع بواقع أربعة
ً
حصص أسبوعيا.
 تم تطبيق الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراس ي 2017 – 2016م.و .مصطلحات الدراسة
 -1الوسائط املتعددة :مصطلح أو مفهوم واسع االنتشار ويتكون من
مجموعة من الوسائل املختلفة (الصوت والصورة والفيديو والنصوص
والبيانات) لتوصيل املعلومة بشكل أفضل ،وتحفز الطالب على التفاعل
معها بغية تحقيق األهداف التعليمية.
 -2املهارة :أداء سهل ودقيق لش يء ما ،قائم على فهم عميق واستيعاب ملا
يقوم به مع توفير الوقت والجهد والتكاليف.
 -3االستماع :فن ومهارة وعملية مكتسبة تتم من خالل القصد واإلرادة
ً
ً
والتمكن من فهم املسموع واستيعابه وتحليله وتفسيره تفسيرا منطقيا
والتفاعل معه ،وإبداء الرأي فيه واصدار الحكم عليه".
 -4التعليم األساس ي :يعرف التعليم األساس بأنه" :ذلك القدر من التعليم
ً
ً
واملعرفة الذي يعده كل مجتمع حقا للمواطن ،وواجبا توفره له ،وهو
يمثل القدر الضروري من املعارف والقدرات الذهنية ،والتربية الروحية،
واملهارات واالتجاهات التي ينبغي للفرد أن ينالها في مرحلة من مراحل
ً
ً
حياته صغيرا كان أم شابا كبيرا [.[21
 .3الدراسات السابقة
ً
أوال :الدراسات التي تناولت الوسائط املتعددة في تدريس املواد الدراسية
املختلفة:
 -1دراسة ديب [.[22
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى فاعلية توظيف برنامج قائم
على الوسائط املتعددة في معالجة صعوبات تعلم بعض املهارات القرائية
لدى تالمذة الصف الثالث األساس ي .اتبعت الدراسة املنهج التجريبي،
وتألفت عینة الدراسة من ( )60تلميذا وتلميذة من تالمذة الصف الثالث.
وتمثلت أدوات الدراسة في :االختبار التشخيص ي واالختبار املعرفي وبطاقة
مالحظة .وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
درجات تالمذة املجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي
لالختبار املعرفي للمهارات القرائية وفي بطاقة املالحظة لصالح املجموعة
التجريبية .وأوصت الدراسة بتشجيع املعلمين على تبني أساليب حديثة في
التدريس ،وتنويع طرائق التدريس ،وتوظيف الوسائل التعليمية الحديثة
في عملية التعلم .وضرورة توظيف الوسائط املتعددة في تعليم املهارات
القرائية.
 -2دراسة العدوان [:[23
هدفت الدراسة إلى تقص ي أثر استخدام برمجیة وسائط متعددة على
التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر األساس ي في مادة العلوم
الحیاتیة في لواء الشونة الجنوبية واتجاهات الطالبات نحو فاعلية
استخدام برمجیة الوسائط املتعددة .واتبعت الدراسة املنهج شبه
التجریبي باستخدام مجموعتين تجريبية وضابطة وتكونت عينة الدراسة
من ( )40طالبة ،وتمثلت أداة الدراسة في اختبار تورنس للتفكير اإلبداعي،
ومقياس االتجاهات ،وكشفت النتائج عن تفوق املجموعة التجريبية على
املجموعة الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي ومقياس االتجاهات.
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 .2أثبتت الدراسات السابقة فاعلية الوسائط املتعددة في تنمية متغيرات
تابعة مختلفة منها مهارات التفكير ،ومهارات القراءة والكتابة ،ونواحي
وجدانية مختلفة كاالتجاهات نحو املواد الدراسية.
 .3استخدمت معظم الدراسات السابقة االختبارات كأدوات قياس
مهارات االستماع.
 .4اتبعت معظم الدراسات السابقة املنهج التجريبي ملقارنة أداء
ً
ً
مجموعتين تجريبية وضابطة أو مقارنة أداء الطلبة قبليا وبعديا ،وتتشابه
هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخدام املنهج التجريبي ذو
املجموعتين التجريبية والضابطة.
 .4الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة
ً
املنهج املستخدم وفقا لطبيعة الدراسة املنهج التجريبي ،وذلك باستخدام
مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة من طالب الصف السادس
األساس ي ،حيث تدرس املجموعة التجريبية من خالل برنامج الوسائط
املتعددة ،وتدرس املجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية املعتادة.
ب .مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من طالب الصف السادس األساس ي في محافظات
ً
غزة التابعة لوزارة التربية والتعليم ،والبالغ عددهم ( )8347طالبا ،وذلك
في الفصل الثاني من العام الدراس ي (2017 -2016م).
ج .عينة الدراسة
ً
تكونت عينة الدراسة من ( )90طالبا من طالب الصف السادس
األساس ي من مدرسة النقب األساسية (ب) للبنين الحكومية التابعة لوزارة
التربية والتعليم بشمال قطاع غزة بطريقة قصدية ،وقد تم تقسيم عينة
الدراسة إلى شعبتين بطريقة عشوائية (القرعة) ،األولى مجموعة تجريبية
ً
مكونة من ( )45طالبا تدرس بواسطة برنامج الوسائط املتعددة ،والثانية
ً
مجموعة ضابطة مكونة من ( )45طالبا تدرس بالطريقة التقليدية
املعتادة.
د .أدوات الدراسة
• اختبار لقياس مهارات االستماع.
• بطاقة مالحظة ملهارات االستماع.
صدق وثبات االختبار املعرفي:
 صدق االختبار :للتحقق من صدق االختبار اتبعت عدة طرق منها: -1صدق املحكمين :للتحقق من صدق االختبار فقد تم عرضه على
مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال املناهج
وطرق التدريس ومختصو اللغة العربية وأساليب تدريسها ،وتم الطلب
منهم ابداء مالحظاتهم ,وآرائهم في محتوى االختبار ،وتنظيمه من حيث
مالئمة فقراته ،ووضوحها ،وصحتها اللغوية ،ومدى ارتباط فقرات
االختبار باملؤشرات السلوكية ملهارات االستماع ،وطلب منهم بحذف أو
ً
اضافة أو تعديل ما يرونه مناسبا ،واقتراح امللحوظات املناسبة ،وفي ضوء
آراء املحكمين ،فقد تم حذف عدد ( )5فقرات من أصل ( )45فقرة،
ليصبح االختبار بشكله النهائي يحتوي على( )40فقرة موزعة على ()24
مهارة ،وتم تعديل صياغة بعض األسئلة ،مع العلم بأن جميع املحكمين
أشادوا باالختبار لشموليته ودقته العلمية ومناسبته للهدف من حيث
اعداده ،وبذلك تم التحقق من صدق املحكمين لالختبار.

بمعهد اللغويات العربية بجامعة امللك سعود ،وتم تقسيمها إلى
مجموعتين :تجريبية وضابطة ،وقد وتمثلت أدوات الدراسة في :قائمة
ً
مهارات االستماع الالزمة لطالب املستوى الثالث ،واختبارا لقياس مهارات
االستماع .وقد أسفرت نتائج البحث عن وجود أثر إيجابي كبير لطريقة
الدراما التعليمية في تنمية مهارات االستماع لدى الطالب أفراد عينة
البحث ،حيث كان هناك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات
املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار
مهارات االستماع لصالح املجموعة التجريبية.
 -3دراسة محمد وعلي [:[28
هدفت الدراسة إلى تقص ي أثر التفاعل بين استراتيجية التدريس
(استراتيجية التنبؤ واستراتيجية تدوين املالحظات) واللغة األم (أسيوية،
أفريقية ،أوروبية) في تنمية بعض مهارات االستماع لدى متعلمي اللغة
ً
العربية الناطقين بغيرها .وتكونت عينة الدراسة من ( )50طالبا من
متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بمعهد تعليم اللغة العربية لغير
الناطقين بها بجامعة اإلمام ،وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار ملهارات
ً
االستماع ،وتوصلت إلى نتائج عديدة من أهمها :وجود فرق دال احصائيا
لصالح القياس البعدي في اختبار مهارات االستماع لصالح
االستراتيجيتين ،كما تفوقت استراتيجية التنبؤ على استراتيجية تدوين
ً
املالحظات .وأوصت الدراسة بمراعاة اختيار طريقة التدريس وفقا
لطبيعة املهارات.
 -4دراسة العتيبي [:[29
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فعالية استخدام الوسائط املتعددة في
تنمية مهارات االستماع باللغة اإلنجليزية لدى طالبات املرحلة املتوسطة.
واتبعت الدراسة املنهج التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )72طالبة
من طالبات الصف الثاني املتوسط بمدينة الطائف بالسعودية ،وتمثلت
أدوات الدراسة في اختبار االستماع التحصيلي .وكشفت نتائج الدراسة
عن أن الوسائط املتعددة كانت وسيلة فعالة في تنمية مهارات االستماع
باللغة اإلنجليزية لدى طالبات املرحلة املتوسطة .وأوصت الدراسة
باستخدام الوسائط املتعددة في تنمية مهارات االستماع.
 -5دراسة عماد الدين [:[30
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام السرد القصص ي لتنمية بعض
مهارات االستماع في القراءة لدى طلبة الصف الرابع األساس واتجاهاتهم
نحوها .واتبعت الدراسة املنهج التجريبي .وتكونت عینة الدراسة من
( )136طالبا وطالبة .وتمثلت أدوات الدراسة في استبانة تمثل مهارات
ً
االستماع .وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة احصائيا بين درجات
املجموعة التجريبية والضابطة في مهارات االستماع لصالح املجموعة
التجريبية ،وال توجد فروق بين الذكور واإلناث في املجموعة التجريبية في
مهارات االستماع .وأوصت الدراسة بضرورة استخدام طريق السرد
القصص ي كجزء من برنامج اعداد املعلم.
التعليق العام على الدراسات السابقة:
 .1أشارت جميع الدراسات السابقة فاعلية الوسائط املتعددة في تحسين
تحصيل ومهارات تفكير الطلبة في املواد الدراسية املختلفة وفي جميع
املراحل التعليمة والجامعية.
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ثبات البطاقة:
تم تقدير ثبات البطاقة على أفراد العينة االستطالعية وذلك باستخدام
ثالث طرق هي طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ ومعادلة
هولستي.
ً
أوال :طريقة التجزئة النصفية:
حيث تم تجزئة الفقرات إلى نصفين ،واعتبرت األسئلة ذات األرقام
الفردية هي فقرات النصف األول ،والفقرات الزوجية وهي فقرات النصف
الثاني ،ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين النصف األول من بطاقة
املالحظة والنصف الثاني من البطاقة فكان ( ،)0.836ثم استخدام
معادلة سبيرمان براون لحساب معامل ثبات البطاقة الكلي فحصل على
معامل ثبات ( ،)0.911ويتضح ما سبق ان البطاقة تتمتع بدرجة ثبات
جيدة.
ً
ثانيا :طريقة ألفا كرونباخ:
طريقة أخرى من طرق حساب الثبات تم استخدامها وهي طريقة ألفا
كرونباخ ،وذلك إليجاد معامل ثبات بطاقة املالحظة ،حيث حصل على
قيمة معامل ألفا للبطاقة ( )0.957مما يدل على أن البطاقة تتمتع بدرجة
عالية من الثبات تطمئن إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
ً
ثالثا :ثبات البطاقة باستخدام ثبات املالحظين:
لقد تم اختيار اثنين من ذوي الخبرة من املتخصصين في مجال اللغة
العربية ،وتم القيام بمالحظة خمسة من أفراد العينة االستطالعية في
أدائهم ملهارات االستماع كما وردت في بطاقة املالحظة.
نقاط االتفاق
×100
ــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
=
معامل االتفاق
نقاط االتفاق +نقاط االختالف
وقد تم استخدام معادلة هوليستي للتحقق من الثبات عبر األفراد ،وهي:
فحصل على معامل اتفاق عال ومرض حيث معامالت االتفاق كانت
 %85.96وهذا معامل جيد ويطلق على هذا النوع من الثبات باالتساق
عبر األفراد ويقصد به وصول املحلل نفسه مع شخص آخر عند تطبيق
إجراءات عملية التحليل نفسها ,مما يؤكد ثبات األداة.
ضبط إجراءات الدراسة :لضمان سالمة نتائج الدراسة من خالل تجنب
املتغيرات الدخيلة ,فقد تم ضبط تكافؤ املجموعتين التجريبية,
والضابطة ,من خالل املتغيرات التالية:
 -1التحصيل في مادة اللغة العربية.
 -2االختبار القبلي للمجموعتين الضابطة و التجريبية.
 -3بطاقة املالحظة القبلي للمجموعتين الضابطة والتجريبية.
وفيما يلي عرض موجز لتكافؤ املجموعتين لكل من املتغيرات السابقة:
ً
أوال :التحصيل في اللغة العربية:
تم رصد درجات التالميذ في اللغة العربية ،قبل بدء التجريب واستخرجت
الدرجات لضبط متغير التحصيل في اللغة العربية ،وتم
استخدام اختبار )(tللتعرف على الفروق بين املجموعتين الضابطة
والتجريبية قبل البدء في التجربة ،والجدول ( )1يوضح ذلك:

 -2صدق االتساق الداخلي:
حيث تم حساب معامل االرتباط (بيرسون) بين درجات كل مهارة من
مهارات االختبار ،والدرجة الكلية لالختبار الذي تنتمي إليه ،وذلك
باستخدام البرنامج اإلحصائي ) (spssواتضح أن جميع املهارات ترتبط
بالدرجة الكلية لالختبار عند مستوى دالة داللة (.)0.05،0.01
 -3ثبات االختبار:
تم إيجاد ثبات االختبار باستخدام طريقتي التجزئة النصفية وكودر-
ريتشارد سون  20على النحو التالي:
ً
أوال :طريقة التجزئة النصفية:
حيث تم تجزئة األسئلة إلى نصفين ،واعتبرت األسئلة ذات األرقام الفردية
هي أسئلة النصف األول ،واألسئلة الزوجية هي أسئلة النصف الثاني ،ثم
حساب معامل ارتباط بيرسون بين النصف األول من االختبار والنصف
الثاني من االختبار فكان ( ،)0.861ثم استخدام معادلة سبيرمان براون
لحساب معامل ثبات االختبار الكلي من املعادلة التالية:
حيث م :معامل ثبات االختبار  //ر :معامل ارتباط العبارات الزوجية مع
العبارات الفردية وبالتعويض في املعادلة السابقة ينتج معامل الثبات
( ،)0.925ويتضح ما سبق ان االختبار يتمتع بدرجة ثبات جيدة.
ثانيا :طريقة كودر -ريتشارد سون :21
ملعرفة مدي ثبات االختبار ،تم استخدام معادلة كودر -ريتشارد سون 21
لفقرات االختبار ،وهي طريقة مناسبة لالختبارات التي تكون نتيجة أسئلتها
إما صواب وإما خطا أي للمتغيرات الثنائية ،حيث تم الحصول علي قيمة
ً
معامل كودر-ريتشارد سون 21طبقا للمعادلة التالية :والجدول ( )9-4يبين
ذلك:
ر  =1- 21م (ك – م)
ع2ك
حيث أن :م :املتوسط ك :عدد الفقرات ع :2التباين
وبالتعويض في املعادلة تنتج قيمة كودر -ريتشارد سون 21لالختبار
ككل( )0.944وهي قيمة تطمئن إلى تطبيق االختبار علي عينة الدراسة،
وبذلك التأكد من صدق وثبات االختبار.
 -2بطاقة مالحظة لقياس مهارات االستماع لطالب الصف السادس
األساس ي:
صدق البطاقة:
ً
أوال :صدق املحكمين:
تم عرض بطاقة املالحظة على مجموعة من الخبراء في مجال املناهج
وطرائق التدريس ومعلمي اللغة العربية الذين حكموا االختبار املعرفي،
وذلك للتحقق من مدى مناسبة فقرات البطاقة ،وكذلك وضوح صياغاتها
اللغوية ،وفي ضوء تلك اآلراء تم إجراء بعض التعديالت على بطاقة
املالحظة.
ً
ثانيا :صدق االتساق الداخلي:
تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لبطاقة املالحظة بتطبيقها على
العينة االستطالعية ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل
فقرة من فقرات البطاقة والدرجة الكلية للبطاقة إليه وذلك باستخدام
البرنامج اإلحصائي )(SPSS
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جدول 1
املتوسطات واالنحر افات املعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطي درجات املجموعتين الضابطة والتجريبية ملتغيرالتحصيل في اللغة
العربية
االنحراف املعياري
مستوى الداللة
قيمة الداللة
"ت "
املتوسط
املجموعة العدد
املتغير
ً
غير دالة إحصائيا
0.655
0.448
2.654
11.844
45
تجريبية
التحصيل في اللغة العربية
2.987
12.111
45
ضابطة

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )88وعند مستوى داللة ((α 0.05
≥ = 2.00
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )88وعند مستوى داللة ((α 0.01
≥ =2.66
يتضح من الجدول السابق أن قيمة ) (Tاملحسوبة في املقارنة بين
متوسطي املجموعتين كانت أصغر من قيمة ) (Tالجدولية ،وهذا يعني أن
ً
قيمة ) (Tاملحسوبة غير دالة إحصائيا عند مستوى ()0.05؛ أي أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط املجموعة التجريبية مع
متوسط املجموعة الضابطة  ,وهذا يدل على أن هاتان املجموعتان
متكافئتان من حيث التحصيل في اللغة العربية.
ً
ثانيا :التطبيق القبلي لالختبار املعرفي :تم رصد درجات التالميذ في
االختبار القبلي ،قبل بدء التجريب واستخرجت الدرجات لضبط متغير
التحصيل في االختبار القبلي .وتم استخدام اختبار ) (tللتعرف على

الفروق بين املجموعتين الضابطة والتجريبية قبل البدء في التجربة.
واتضح أن قيمة ) (Tاملحسوبة في املقارنة بين متوسطي املجموعتين كانت
أصغر من قيمة ) (Tالجدولية ،وهذا يعني أن قيمة ) (Tاملحسوبة غير دالة
ً
إحصائيا عند مستوى ()0.05؛ أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسط املجموعة التجريبية مع متوسط املجموعة الضابطة  ,وهذا
يدل على أن هاتان املجموعتان متكافئتان من حيث التحصيل في االختبار
املعد للدراسة.
ثالثا :التطبيق القبلي لبطاقة املالحظة:
تم رصد درجات التالميذ في بطاقة املالحظة القبلية ،قبل بدء التجريب
واستخرجت الدرجات لضبط متغير املالحظة .وتم استخدام اختبار )(t
للتعرف على الفروق بين املجموعتين الضابطة والتجريبية قبل البدء في
التجربة ،والجدول ( )2يوضح ذلك:

جدول 2
املتوسطات واالنحر افات املعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطي درجات املجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق القبلي
لبطاقة املالحظة
االنحراف املعياري
الداللة اإلحصائية
الداللة
قيمة
املتوسط
العدد
العينة
املتغير
اإلحصائية
(ت)
ً
غير دالة إحصائيا
0.786
-0.273
8.367
79.356
45
املجموعة التجريبية
الدرجة الكلية
7.860
79.822
45
املجموعة الضابطة
للبطاقة

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )88وعند مستوى داللة ((α 0.05
≥ = 2.00
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )88وعند مستوى داللة ((α 0.01
≥ =2.66
يتضح من الجدول السابق أن قيمة ) (Tاملحسوبة في املقارنة بين
متوسطي املجموعتين كانت أصغر من قيمة ) (Tالجدولية ،وهذا يعني أن
ً
قيمة ) (Tاملحسوبة غير دالة إحصائيا عند مستوى ()0.05؛ أي أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط املجموعة التجريبية مع
متوسط املجموعة الضابطة  ,وهذا يدل على أن هاتين املجموعتين
متكافئتان من حيث التحصيل في بطاقة املالحظة املعدة للدراسة.

 .5النتائج
اإلجابة املتعلقة بالسؤال األول وتفسيرها:
ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على ":ما مهارات االستماع الواجب
تنميتها لدى طالب الصف السادس األساس ي؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم االطالع على األدب التربوي والدراسات
السابقة املتعلقة بموضع الدراسة الحالية ،وبالتالي تم إعداد قائمة
باملهارات من كتاب لغتنا الجميلة للصف السادس األساس ي ،وتحديد
مهارات االستماع الواجب تنميتها ،حيث تم حصر املهارات ،وعرضها على
مجموعة من املختصين والخبراء في املناهج وطرائق التدريس للتأكد من
صحتها وشموليتها ،ومن أجل التعديل والحذف أو اإلضافة وإبداء الرأي.
وجدول رقم ( )5.1يوضح قائمة املهارات.

جدول 3
مهارات االستماع الواجب تنميتها لدى طالب الصف السادس األساس ي
م
1
2
3
4
5

املهارة
تحديد الفكرة الرئيسة للنص املسموع.
استخالص األفكار الجزئية من النص املسموع.
ربط األفكار املسموعة بما لدى املستمع من أفكار وخبرات سابقة.
ً
ترتيب األفكار وفقا لتتابعها املسموع.
إدراك العالقات بين األفكار املسموعة.
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املهارة
م
تحديد معاني املفردات من خالل السياق املسموع.
6
التمييز بين الكلمات املسموعة ومعانيها.
7
التعرف إلى التناقضات في املوضوع املسموع.
8
التمييز بين األفكار الصحيحة واألفكار غير الصحيحة.
9
التمييز السمعي بين أصوات الكلمات املتشابهة في النطق.
10
استنتاج األحكام الصحيحة من النص املسموع.
11
التنبؤ بما سيقال.
12
استخالص بعض املعلومات املتضمنة في النص.
13
الربط بين السبب والنتيجة.
14
تحديد ما ليس وثيق الصلة بالنص املسموع.
15
اإلجابة عن األسئلة التفصيلية للمادة املسموعة.
16
تحديد شخصيات النص املسموع.
17
تمييز أدوار الشخصيات في النص املسموع.
18
التقاط األفكار من املتحدث السريع.
19
الربط بين الكلمات املسموعة مع ما يناسبها من الجمل.
20
تحديد الجمل والتعبيرات التي تشير إلى سلوك معين في النص املسموع.
21
توظيف املادة املسموعة في الخبرات الالحقة.
22
ربط األصوات بالصور.
23
استخالص املعنى من نغمة الصوت.
24
وصف بعض املظاهر التي ورد ذكرها في النص املسموع بكلمات مالئمة
25
إكمال الفراغات في الجمل املنطوقة بكلمات مالئمة.
26
تكوين جملة مفيدة من مجموعة من الكلمات املعطاة.
27
تتبع املسموع مع املكتوب في الكتاب املدرس ي.
28
ذكر كلمات على نفس وزن الكلمة املنطوقة.
29
تطبيق أصول أدب االستماع وقواعده.
30
استخالص املعلومات املهمة مما يسمع
31
القدرة على تلخيص ما يسمع.
32

التجريبية ومتوسط أقرانهم في املجموعة الضابطة في االختبار البعدي
ملهارات اإلستماع؟
ولإلجابة عن السؤال تمت صياغة الفرض الصفري التالي:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين
متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية ودرجات أقرانهم في املجموعة
الضابطة في االختبار البعدي ملهارات االستماع.
 وللتحقق من صحة هذا الفرض ،تم حساب املتوسطات الحسابيةواالنحرافات املعيارية ،واستخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين " T-
" test Independent sampleللكشف عن داللة الفروق بين متوسطي
األداء في االختبار املعرفي البعدي لكل من املجموعة التجريبية واملجموعة
الضابطة ،وجدول رقم ( )4يوضح ذلك.

اإلجابة املتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرها:
ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على" :ما صورة البرنامج
القائم على الوسائط املتعددة املراد توظيفه لتنمية مهارات االستماع لدى
طالب الصف السادس األساس ي؟ تم اعداد برنامج قائم على الوسائط
املتعددة ،حيث تم تحكيمه بصورته األولية ،ثم إجراء التعديالت سواء
التي اقترحها املحكمون في هذا املجال ،أو ما أظهرته التجربة االستطالعية
للبرنامج على عينة صغيرة غير عينة البحث ،وبعد ذلك وضع البرنامج في
صورته النهائية لتطبيق تجربة البحث.
اإلجابة املتعلقة بالسؤال الثالث وتفسيرها:
ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على" :هل توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( (α ≤ 0.05بين متوسط درجات طالب املجموعة

جدول 4
املتوسطات واالنحر افات املعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية والضابطة لالختباراملعرفي في التطبيق البعدي

تحديد الفكرة الرئيسة للنص املسموع.

املجموعة

العدد

املتوسط

تجريبية
بعدي
ضابطة

45

1.933

االنحراف
املعياري
0.252

45

1.444

0.725
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قيمة
"ت"
4.274

قيمة
الداللة
0.000

مستوى الداللة
ً
دالة إحصائيا عند
0.01

املجموعة

ربط األفكار املسموعة بما لدى املستمع من أفكار وخبرات
سابقة.

إدراك العالقات بين األفكار املسموعة.

تحديد معاني املفردات من خالل السياق املسموع.

التمييز بين الكلمات املسموعة ومعانيها

التعرف إلى التناقضات في املوضوع املسموع.

 .التمييز بين األفكار الصحيحة واألفكار غير الصحيحة.

التمييز السمعي بين أصوات الكلمات املتشابهة في النطق.

 .استنتاج األحكام الصحيحة من النص املسموع

التنبؤ بما سيقال

استخالص بعض املعلومات املتضمنة في النص.

 .الربط بين السبب والنتيجة.

تحديد ما ليس وثيق الصلة بالنص املسموع

بعدي
تجريبية
بعدي
ضابطة
بعدي
تجريبية
بعدي
ضابطة
بعدي
تجريبية
بعدي
ضابطة
بعدي
تجريبية
بعدي
ضابطة
بعدي
تجريبية
بعدي
ضابطة
بعدي
تجريبية
بعدي
ضابطة
بعدي
تجريبية
بعدي
ضابطة
بعدي
تجريبية
بعدي
ضابطة
بعدي
تجريبية
بعدي
ضابطة
بعدي
تجريبية
بعدي
ضابطة
بعدي
تجريبية
بعدي
ضابطة
بعدي
تجريبية

العدد

املتوسط

االنحراف
املعياري

45

3.889

0.318

45

2.956

1.205

45

0.956

0.208

45

0.667

0.477

45

1.933

0.252

45

1.467

0.694

45

1.978

0.149

45

1.533

0.625

45

0.911

0.288

45

0.667

0.477

45

3.889

0.383

45

3.244

1.026

45

1.978

0.149

45

1.422

0.753

45

1.867

0.344

45

1.311

0.633

45

0.933

0.252

45

0.644

0.484

45

1.756

0.529

45

1.267

0.780

45

1.956

0.208

45

1.133

0.786

45

0.911

0.288
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قيمة
"ت"
5.023

3.725

4.239

4.639

2.945

3.948

4.852

5.172

3.550

3.479

6.781

3.642

قيمة
الداللة
0.000

0.000

0.000

0.000

0.004

0.000

0.000

0.000

0.001

0.001

0.000

0.000

مستوى الداللة
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
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قيمة
قيمة
املجموعة العدد املتوسط االنحراف
املعياري
الداللة
"ت"
بعدي
0.495
0.600
45
ضابطة
بعدي
0.000
4.898
0.149
0.978
45
تجريبية
اإلجابة عن األسئلة التفصيلية للمادة املسموعة.
بعدي
0.495
0.600
45
ضابطة
بعدي
0.000
5.013
0.252
0.933
45
تجريبية
تمييز أدوار الشخصيات في النص املسموع.
بعدي
0.506
0.511
45
ضابطة
بعدي
0.000
3.810
0.344
1.867
45
تجريبية
التقاط األفكار من املتحدث السريع.
بعدي
0.659
1.444
45
ضابطة
بعدي
0.003
3.008
0.149
0.978
45
تجريبية
الربط بين الكلمات املسموعة مع ما يناسبها من الجمل.
بعدي
0.420
0.778
45
ضابطة
بعدي
0.001
3.491
0.208
0.956
45
تجريبية
تحديد الجمل والتعبيرات التي تشير إلى سلوك معين في
بعدي
النص املسموع.
0.468
0.689
45
ضابطة
بعدي
0.000
3.879
0.288
0.911
45
تجريبية
استخالص املعنى من نغمة الصوت
بعدي
0.499
0.578
45
ضابطة
بعدي
0.000
4.314
0.367
0.844
45
تجريبية
وصف بعض املظاهر التي ورد ذكرها في النص املسموع
بعدي
بكلمات مالئمة
0.503
0.444
45
ضابطة
بعدي
0.000
4.932
0.208
0.956
45
تجريبية
إكمال الفراغات في الجمل املنطوقة بكلمات مالئمة.
بعدي
0.503
0.556
45
ضابطة
بعدي
0.001
3.317
0.471
1.778
45
تجريبية
تكوين جملة مفيدة من مجموعة من الكلمات املعطاة.
بعدي
0.869
1.289
45
ضابطة
بعدي
0.000
3.752
0.633
1.689
45
تجريبية
ذكر كلمات على نفس وزن الكلمة املنطوقة.
بعدي
0.915
1.067
45
ضابطة
بعدي
0.000
6.517
0.149
0.978
45
تجريبية
استخالص املعلومات املهمة مما يسمع
بعدي
0.505
0.467
45
ضابطة
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مستوى الداللة
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01
ً
دالة إحصائيا عند
0.01

املجموعة
بعدي
تجريبية
بعدي
ضابطة
بعدي

الدرجة الكلية

العدد

املتوسط

االنحراف
املعياري

45

37.756

2.460

45

26.778

5.640

قيمة
"ت"
11.967

قيمة
الداللة
0.000

مستوى الداللة
ً
دالة إحصائيا عند
0.01

ً
إحصائيا عند  ،0.01وهذا يعني أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.01بين متوسط درجات طالب املجموعة
التجريبية ودرجات أقرانهم في املجموعة الضابطة في االختبار البعدي
ملهارات االستماع  -لصالح املجموعة التجريبية .وبذلك يتم رفض الفرض
الصفري وقبول الفرض البديل .ولحساب حجم التأثير تم حساب حجم
التأثير مربع إيتا "  "η 2باستخدام برنامج قائم على الوسائط املتعددة في
تنمية مهارات االستماع لدى طالب الصف السادس األساس ي ،والجدول
( )5.3يوضح حجم تأثير برنامج الوسائط املتعددة لالختبار املعرفي.

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )88وعند مستوى داللة ((α 0.05
≥ = 2.00
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )88وعند مستوى داللة ((α 0.01
≥ =2.66
يتضح من الجدول السابق أن:
املتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي (،)37.756
وهو أكبر من املتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي
يساوي( ،)26.778وكانت قيمة "ت" املحسوبة تساوي ( )11.967وهي دالة

جدول 5
قيمة "ت" و " " η 2إليجاد حجم تأثيرالوسائط املتعددة لالختباراملعرفي
املهارات

تحديد الفكرة الرئيسة للنص املسموع.
ربط األفكار املسموعة بما لدى املستمع من أفكار وخبرات سابقة.
إدراك العالقات بين األفكار املسموعة.
تحديد معاني املفردات من خالل السياق املسموع.
التمييز بين الكلمات املسموعة ومعانيها.
التعرف إلى التناقضات في املوضوع املسموع.
التمييز بين األفكار الصحيحة واألفكار غير الصحيحة.
التمييز السمعي بين أصوات الكلمات املتشابهة في النطق.
استنتاج األحكام الصحيحة من النص املسموع.
التنبؤ بما سيقال.
استخالص بعض املعلومات املتضمنة في النص.
الربط بين السبب والنتيجة.
تحديد ما ليس وثيق الصلة بالنص املسموع.
اإلجابة عن األسئلة التفصيلية للمادة املسموعة.
تمييز أدوار الشخصيات في النص املسموع.
التقاط األفكار من املتحدث السريع.
الربط بين الكلمات املسموعة مع ما يناسبها من الجمل.
تحديد الجمل والتعبيرات التي تشير إلى سلوك معين في النص املسموع.
استخالص املعنى من نغمة الصوت.
وصف بعض املظاهر التي ورد ذكرها في النص املسموع بكلمات مالئمة
إكمال الفراغات في الجمل املنطوقة بكلمات مالئمة.
تكوين جملة مفيدة من مجموعة من الكلمات املعطاة.
ذكر كلمات على نفس وزن الكلمة املنطوقة.
استخالص املعلومات املهمة مما يسمع
الدرجة الكلية
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درجات
الحرية

قيمة "ت

88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

4.274
5.023
3.725
4.239
4.639
2.945
3.948
4.852
5.172
3.550
3.479
6.781
3.642
4.898
5.013
3.810
3.008
3.491
3.879
4.314
4.932
3.317
3.752
6.517
11.967

قيمة
مربع ايتا
η2
0.172
0.223
0.136
0.170
0.196
0.090
0.150
0.211
0.233
0.125
0.121
0.343
0.131
0.214
0.222
0.142
0.093
0.122
0.146
0.175
0.217
0.111
0.138
0.326
0.619

قيمة d

0.911
1.071
0.794
0.904
0.989
0.628
0.842
1.035
1.103
0.757
0.742
1.446
0.777
1.044
1.069
0.812
0.641
0.744
0.827
0.920
1.052
0.707
0.800
1.389
2.551

نسبة
الكسب
املعدل
1.20
1.24
1.41
1.32
1.24
1.28
1.12
1.30
1.24
1.13
1.05
1.47
1.44
1.49
1.40
1.27
1.52
1.27
1.52
1.28
1.53
1.27
1.05
1.61
1.27

حجم التأثير

كبير
ً
كبير جدا
متوسط
كبير
كبير
متوسط
كبير
ً
كبير جدا
ً
كبير جدا
متوسط
متوسط
ً
كبير جدا
متوسط
ً
كبير جدا
ً
كبير جدا
كبير
متوسط
متوسط
ً
كبير جدا
كبير
ً
كبير جدا
متوسط
متوسط
ً
كبير جدا
ً
كبير جدا

7

يتضح من الجدول أن قيمة " " η 2للدرجة الكلية بلغت ( )0.619وهي
كبيرة ،الن قيمة " "η2أكبر من (.)0.20
وهذا يدل أن "برنامج الوسائط املتعددة عمل على تنمية مهارات االستماع
لدى طالب الصف السادس األساس ي أفضل من الطريقة التقليدية التي
استخدمت مع املجموعة الضابطة ،وتتفق الدراسة الحالية مع نتائج
الدراسات السابقة كما في دراسة العتيبي [ ]29ودراسة الغامدي []26
ودراسة العربيد [.[31
اإلجابة املتعلقة بالسؤال الرابع وتفسيرها:
ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على ":هل توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( (α ≤ 0.05بين متوسط درجات طالب املجموعة
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التجريبية ومتوسط أقرانهم في املجموعة الضابطة في االختبار البعدي
لبطاقة املالحظة؟
ولإلجابة عن السؤال تم صياغة الفرض الصفري التالي:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α ≤ 0.05بين متوسط
درجات طالب املجموعة التجريبية ومتوسط أقرانهم في
املجموعة الضابطة في االختبار البعدي لبطاقة املالحظة.
 وللتحقق من صحة هذا الفرض ،تم حساب املتوسطات الحسابيةواالنحرافات املعيارية ،واستخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين " T-
"  test Independent sampleللكشف عن داللة الفروق بين متوسطي
األداء في بطاقة املالحظة البعدي لكل من املجموعة التجريبية واملجموعة
الضابطة ،وجدول رقم ( )6يوضح ذلك.

جدول 6
املتوسطات واالنحر افات املعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية والضابطة تعزى ملتغيرالتحصيل في بطاقة املالحظة في التطبيق البعدي
االنحراف املعياري
قيمة "ت" قيمة الداللة مستوى الداللة
العدد املتوسط
املجموعة
ً
دالة إحصائيا عند 0.01
0.000
12.547
11.911
106.756
45
الدرجة الكلية للبطاقة تجريبية بعدي
7.836
80.089
45
ضابطة بعدي

عند مستوى ( (α ≤ 0.01بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية
ومتوسط أقرانهم في املجموعة الضابطة في االختبار البعدي لبطاقة
املالحظة  -لصالح املجموعة التجريبية .وبذلك يتم رفض الفرض الصفري
وقبول الفرض البديل.
ولحساب حجم التأثير قام تم حساب حجم التأثير مربع إيتا " "η 2
باستخدام الوسائط املتعددة في تنمية مهارة االستماع لدى تالميذ الصف
السادس األساس ي ،والجدول ( )5.5يوضح حجم تأثير الوسائط املتعددة
لبطاقة املالحظة املعرفي.

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )88وعند مستوى داللة ((α 0.05
≥ = 2.00
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )88وعند مستوى داللة ((α 0.05
≥ = 2.00
يتضح من الجدول السابق أن:
املتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي (،)106.756
وهو أكبر من املتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي
( ،)80.089وكانت قيمة "ت" املحسوبة تساوي ( )12.547وهي دالة
ً
إحصائيا عند  ،0.01وهذا يعني أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية

جدول 7
قيمة "ت" و " " η 2اليجاد حجم تأثيرالوسائط املتعددة لبطاقة املالحظة

الدرجة الكلية للبطاقة

درجات الحرية

قيمة "ت

قيمة مربع ايتا η 2

قيمة d

88

12.547

0.641

2.675

نسبة الكسب
املعدل
0.78

حجم التأثير
ً
كبير جدا

ً
 -3االعتناء بمهارة االستماع باعتبارها جزءا من مقرر اللغة العربية لطلبة
املراحل املختلفة ،كونها من أهم مهارات اللغة العربية.
املراجع
أ .املراجع العربية
] [1القران الكريم
] [2عاشور ,راتب قاسم والحوامدة ,محمد فؤاد (2009م) .فنون اللغة
العربية وأساليب تدريسها بين النظرية والتطبيق .إربد ،عالم الكتب
الحديث.
] [3قطاوي ،محمد إبراهيم (2007م) .طرق تدريس الدراسات االجتماعية.
ط .1عمان :دار الفكر.
] [4التودري ،عوض حسين (2009م) .تكنولوجيا التعليم :مستحدثاتها
وتطبيقاتها .جامعة أسيوط ،كلية التربية.
] [5عاشور ،محمد علي (2009م) .درجة استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت في املدارس الحكومية في األردن .مجلة جامعة الشارقة

ويتضح من الجدول أن قيمة " " η 2للدرجة الكلية بلغت ( )0.641وهي
كبيرة ،الن قيمة " "η2أكبر من (.)0.20
وهذا يدل أن "الوسائط املتعددة" عملت على تنمية مهارات االستماع
لدى طالب الصف السادس األساس ي أفضل من الطريقة التقليدية التي
استخدمت مع املجموعة الضابطة ،وتتفق الدراسة الحالية مع نتائج
الدراسات السابقة كما في دراسة ديب [ ]22ودراسة عطا املنان [.[25
 .6التوصيات
ً
بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم التوصيات
واملقترحات التالية:
 -1دعم املدارس بمستلزمات املختبرات الحاسوبية لتطبيق تكنولوجيا
الوسائط املتعددة.
 -2االهتمام بمهارات االستماع التي يمكن تنميتها من خالل استخدام طرق
وتقنيات حديثة في تدريس اللغة العربية.
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] [21حلس ،داود (2011م) .فلسفة التعليم األساس ي كلية التربية .جامعة
األمة .غزة ،فلسطين
] [22ديب ،مجدي سالم (2015م) .فاعلية برنامج قائم على الوسائط
املتعددة في معالجة صعوبات تعلم بعض املهارات القرائية لدى
تالمذة الصف الثالث األساس ي( .رسالة ماجستير غير منشورة)،
كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.
] [23العدوان ،صفاء سميح (2015م) .أثر استخدام برمجية وسائط
متعددة ملادة العلوم الحياتية في التفكير اإلبداعي لدى طالبات
الصف العاشر األساس ي واتجاهاتهن نحوها(.رسالة ماجستير غير
منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
] [24السحيمي ،صالح بن ملهي (2014م) .فاعلية البرنامج القائم على
الوسائط املتعددة في تنمية مهارات الكتابة لدى طالب معهد تعليم
اللغة العربية لغير الناطقين بها بالجامعة اإلسالمية باملدينة
املنورة(.رسالة دكتوراه غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية باملدينة
املنورة ،كلية الدعوة وأصول الدين ،السعودية.
] [25عطا املنان ،زينب تاج السر (2012م) .أثر استخدام الوسائط
املتعددة في تدريس مادة اللغة العربية بمرحلة األساس الحلقة
األولى :دراسة تجريبية بمحلية الخرطوم(.رسالة دكتوراه غير
منشورة) ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،كلية التربية ،السودان.
] [26الغامدي ،خالد بن عبد السالم خميس (2012م) .فاعلية برمجية
متعددة الوسائط في التحصيل ملقرر قواعد اللغة العربية لدى
تالميذ الصف السادس االبتدائي .رسالة ماجستير غير منشورة،
كلية التربية ،جامعة الباحة ،السعودية.
] [27عطية ،مختار عبد الخالق عبد هللا (2014م) .أثر استخدام طريقة
الدراما التعليمية في تنمية مهارات االستماع لدى طالب اللغة
العربية لغة ثانية ،مجلة القراءة واملعرفة –مصر– 143 ،)165( ،
.182
] [28محمد ،خلف الديب ،وعلي ،هداية (2013م) .أثر التفاعل بين
استراتيجية التدريس واللغة األم في تنمية بعض مهارات االستماع
لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها .دراسات عربية في
التربية وعلم النفس – السعودية.145 – 101 )42( 1،
] [29العتيبي ،جيهان حميد محمد السواط (2012م) .فعالية استخدام
الوسائط املتعددة في تنمية مهارات االستماع باللغة اإلنجليزية لدى
طالبات املرحلة املتوسطة( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،كلية
التربية ،جامعة الطائف ،السعودية.
] [30عماد الدين ،أحمد كمال (2012م) أثر استخدام السرد القصص ي
لتنمية بعض مهارات االستماع في القراءة لدى طلبة الصف الرابع
األساس واتجاهاتهم نحوها(.رسالة ماجستير غير منشورة)،
الجامعة اإلسالمية ،غزة.
[ ]31العربيد ،محمد جمال (2010م) .أثر برنامج بالوسائط املتعددة في
تنمية املفاهيم ومهارات حل املسألة الفيزيائية لدى طالب الصف
الحادي عشر( .رسالة ماجستير غير منشورة)  ،كلية التربية،
الجامعة األردنية ،األردن.

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية( ،عدد خاص) ،الشارقة ،اإلمارات
العربية املتحدة.
] [7الصالح ،ماجد سليم (2016م) .أثر استخدام الوسائط املتعددة
لتنمية وتطوير مهارة االحساس بالكرة لدى ناشئين وناشئات كرة
ً
السلة املعاقين سمعيا .مجلة مؤتمر كلية التربية الرياضية الحادي
عشر ،الجامعة األردنية.
] [8العريش ي ،أيمن بن علي (2009م) .أثر توظيف الوسائط املتعددة في
تدريس مادة العلوم على تحصيل تالميذ الصف السادس االبتدائي
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ABSTRACT_ The study aimed to identify the effectiveness of a multimedia-based program in
developing the sixth graders’ listening skills. In order to achieve the aim of the study, used the
experimental approach and designed the study tools which included a multimedia-based program, a
written test and an observation card. randomly selected two classes of sixth grade students in the
second semester of the academic year 2016-2017. Study main findings: 1. There were statistically
significant differences at the significance level (α = 0.01) between the mean scores of the experimental
group and those of their counterparts of the control group in the listening skills post-test in favor of the
experimental group.2. There were statistically significant differences at the significance level (α = 0.01)
between the mean scores of the experimental group and those of their counterparts of the control group
in the post application of the observation card in favor of the experimental group. Study main
recommendations: 1. Providing schools with the necessary infrastructure of laboratories, showrooms,
computers and modern projectors to accommodate and apply multimedia technology in our schools. 2.
Encouraging supervisors and the school administration to train teachers on using multimedia programs
and modern teaching strategies and encouraging teachers to employ those programs and strategies in
class in a way that is appropriate and interesting for students..3 Holding training courses for the
teachers of different disciplines focusing on how to design and manage multimedia .
Keywords: Multimedia-Based Program, Sixth Graders, Listening Skills.
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