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أثر اسرتاتيجية التعليم التبادلي في تحسني مهارات االستماع الناقد لدى 
  طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة الزرقاء

  

  * عايد أبو سرحان
  

 4/8/2014 تاريخ قبوله                   17/3/2014 تاريخ تسلم البحث

 تقصــي أثــر اســتراتيجية التعلــيم التبــادلي فــي تحســين إلــى هــدفت الدراســة  :ملخــص
، ولتحقيق هدف الدراسـة  األساسيمهارات االستماع الناقد لدى طلبة الصف التاسع 

صمم الباحث أداة الدراسة المتمثلة في اختبار مهارات االسـتماع الناقـد المكـون مـن     
تكون أفـراد   .فقرة من نوع االختيار من متعدد لقياس مهارات االستماع الناقد) 25(

، شــعبتين تجــريبيتين : مــوزعين علــى أربــع شــعب  طالبــا وطالبــة  ) 121(الدراســة مــن  
الزرقـاء األولـى للعـام    تربيـة  وشعبتين ضابطتين مـن طلبـة الصـف التاسـع مـن مديريـة       

أظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مسـتوى  . 2014 \2013الدراسي 
)0.05=α ( ــالح المجمـــوعتينبـــين ــوا   طلبـــة لصـ المجموعـــة التجريبيـــة الـــذين درسـ

أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــرق ذي داللـــة  و. اســـتراتيجية التعلـــيم التبـــادلي باســـتخدام
ــاث،        ــر الجــنس ولصــالح اإلن ــار االســتماع الناقــد يعــزى ألث  وعــدم إحصــائية فــي اختب

 .ستراتيجية والجنساالوجود فرق ذي داللة إحصائية يعزى ألثر التفاعل بين 

  .التعليم التبادلي، االستماع الناقد: الكلمات المفتاحية

، ومــا الحــاليإن التقــدم العلمــي الهائــل الــذي يشــهده العصــر  :مقدمــة
ــاالت      ــورة االتصـ ــة، وثـ ــارع  فـــي مجـــال العلـــم والمعرفـ رافقـــه مـــن نمـــو متسـ
الحديثــــة، وانتشــــار اإلنترنــــت والفضــــائيات ومواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي،  
ــدا       ــدادا جيـ ــا إعـ ــداد طلبتنـ ــتم إعـ ــات يحـ ــارف والمعلومـ ــم المعـ ــاعف كـ وتضـ

علـــى ممارســـة عمليـــات التفكيـــر العليـــا، واتخـــاذ القـــرارات   يجعلهـــم قـــادرين
المناســبة، وإصــدار األحكــام علــى مــا يســمعون، فيميــزون النــافع مــن الضــار،  
والغث من السمين، وهذا ال يمكن حدوثه في ظل طرائق تدريس تركز على 
الحفظ والتلقين، وتحصـر دور الطلبـة فـي خـزن المعلومـات، مـن غيـر تنميـة         

ــة التـــي تتطلـــب عمليـــات الـــربط والتحليـــل   مســـتويات تفكيـــر هم، تلـــك التنميـ
  .رتقي بهم إلى التفكير الناقدتوالتصنيف والتركيب والتقييم، و

لعل من أكثر المهـارات اللغويـة اسـتخداما فـي الحيـاة اليوميـة مهـارة        و
درك من خـالل العمليـة   يغوي مركب لاتصال  و ، فهو نشاط يومي،الستماعا

ة يــوتتطلــب كفا ،كــان ضــمنيا، أم صــريحاأي، ســواء والحــس الــداخل ،والنـاتج 
وعمقا في االستماع  ،ودقة في المالحظة ،االتصال الداخلي قوة في اإلدراك

(Marqraete & Laura, 2006).  

أن االستماع عملية تفاعليـة ديناميكيـة    )Kathy,2004(وترى كاثي 
ــة   ــتمع المالئمـ ــر المسـ ــات نظـ ــربط وجهـ ــارف    ،تـ ــرات ومعـ ــن خبـ ــه مـ ــا لديـ ومـ

ســلوكيات لتحقيــق األهــداف المســتهدفة باالســتماع، فهــو عمليــة اســتقبال     و
 .وتقديم استجابة شفوية أو مكتوبة ،وبناء معنى

___________________________  
  .وزارة التربية والتعليم، األردن *   

  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
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Critical Listening Skills of Ninth Grade Students at 
Zarqa Directorate 
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Abstract: This study aimed at exploring the effect of Reciprocal 
Teaching strategy on improving Critical Listening skills of ninth grade 
students. To achieve the aim of the study the researcher designed a 
test consisted of (25) multiple choice items to measure critical 
listening skills. The sample of the study consisted of (121) from 9th 
grade students distributed on (4) sections: (2) representing the 
experimental group and the  other (2) representing the control in the 
school year 2013/2014. The sample was selected using purposeful 
sampling from  Zarqa. Results of the study indicated significant 
differences at (α=0.05) due to the instruction strategy used, in favor of 
those taught using Reciprocal Teaching and significant differences 
due to gender, in favor of females. No significant differences were 
found due to the interaction between Strategy and gender. 
Keywords: Reciprocal Teaching, Critical Listening. 

  

ــتمع      ــا المسـ ــي فيهـ ــدة، يعطـ ــات المعقـ ــلة مـــن العمليـ ــتماع سلسـ واالسـ
اهتمامــا خاصــا، وانتباهــا مقصــودا لمــا تتلقــاه األذن مــن أصــوات، ورمــوز         
لغوية، ومحاولة فهم ما تحمله من دالالت ومضامين وإدراكها، ويحدث ذلك 

ــرات الم   ــع خبـ ــا مـ ــر تفاعلهـ ــل   عبـ ــة تحليـ ــة، ومحاولـ ــه المخزونـ ــتمع ومعارفـ سـ
ــاة  ــوتية المتلقـ ــائل الصـ ــوء    ،الرسـ ــا فـــي ضـ ــم عليهـ ــا والحكـ ــدرات وتقويمهـ قـ

، ويـــرتبط الفهـــم بعمليـــة االســـتقبال، فـــالفهم بمســـتوياته      المســـتمع العقليـــة 
المتدرجــة هــو غايــة تعلــم االســتماع، وفهــم المســموع يعنــي الحصــول علــى     

وظة، أو المتضمن بين الوحدات اللغويـة  المعنى المصرح به في المادة الملف
  .)2007؛ مدكور، 2006طعيمة، (المتلقاة أو فيما وراءها 

وتكتسب مهارة االستماع أهميتها من ممارستها في غالبية مواقف 
من عمليات االستماع  الطالب الحياة، وتفيد هذه العملية في ضوء تمكن

و يفسر الكالم ويتفاعل أ ومهاراته، فقد يكتفي بالمعنى اإلجمالي للمسموع
  ).2005عاشور ومقدادي، (معه، وربما ينقده ويربطه بخبراته السابقة 

والنجـــاح فـــي االســـتماع يتوقـــف علـــى مـــدى معرفـــة المعلـــم بمهـــارات         
االسـتماع وعملياتـه، وقدرتـه علــى تصـميم النشـاطات والتـدريبات المرتبطــة       

وقدرتـه علـى تصـميم     والمناسبة لتوظيف هذه العمليـات فـي مواقـف الـتعلم،    
النشــاطات اللغويــة الداعمــة التــي تقــوم علــى انتقــال أثــر التــدريب وتكامــل          

  .)2005الهاشمي والعزاوي، ؛ 1997نصر، (المهارات مع بعضها 
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وقد عني البحث اللغوي باالستماع الناقد؛ لما له من 
أهمية كبيرة في بناء الطلبة في عصر كثرت فيه وسائل اإلعالم 

قد أورد الباحثون تعريفات عدة لالستماع الناقد المسموعة، ف
بأنه عملية يعطي فيه المستمع " 2006:68)(طعيمة هعرفف

انتباها وتركيزا وإصغاء للمادة المسموعة بهدف فهمها 
وتفسيرها وتحليلها ونقدها وتقويمها في ضوء خبراته وفقا 

   ."لمعايير موضوعية

ماع أن االست") Rubbin, 2006: 152(ويرى روبن 
الناقد عبارة عن الحصول المعنى، وإعمال التفكير فيما وراء 
المسموع؛ إلدراك المعاني الخفية عند المتحدث وكشفها 

  ."وتفسيرها، حتى وإن كان المتحدث نفسه ال يعلم بها

فيرى أن االستماع الناقد  ") (2011:221أما عبد الباري 
نص يعني القدرة على استخالص األفكار الرئيسة من ال

 ،واكتشاف العالقات ،المسموع، و تحديد موضوع االستماع
وفهم دالالت  ،وعمل استنتاجات ،واسترجاع معلومات مخزونه

وتقديم األدلة و البراهين، وتعرف الكلمات  ،الكلمات المفتاحية
  ."واكتشاف األخطاء اللغوية ،الجديدة

ن االستماع الناقد يتطلب اإلصغاء إوجملة القول 
 ،ويتضمن ممارسة العمليات العقلية العليا كالفهموالتركيز، 
والتقويم، وإصدار  ،والمقارنة ،والربط ،والتحليل ،والتفسير

  .أحكام بشأن المادة المسموعة، وقد يقبلها أو يرفضها

 يعد االستماع الناقد مستوى متقدما من مستوياتو
يعتمد  إذ هرميا، المسموع التي تتخذ شكال استيعاب

 استيعاب في نجاح المستمع على العليا المستويات في االستيعاب

 االستيعاب تصنيف في الباحثون وقد اختلف .الدنيا المستويات

ومسمياتها، والمهارات الفرعية لكل  مستوياته عدد حيث من
 بين هذه كبير تشابه وجود مالحظة يمكن إال أنه مستوى،

   .المختلفةه في مستويات المتضمنة والمهارات التصنيفات

مستويات فهم ) Rockey,1993(فقد صنف روكي  
مستويات ذات شكل هرمي، وكل مستوى  أربعةالمسموع إلى 

  :يعتمد على المستويات السابقة، وهذه المستويات هي
ــــ المســتوى الحرفــي ويتضــمن تعــرف األفكــار الرئيســة وتسلســلها،   1

  . والعالقات القائمة بين األفكار، وخصائص اللغة المسموعة
اســـتنتاج غـــرض المتحـــدث،   : ويشـــمل االســـتنتاجيـ المســـتوى ــــ 2

ــور    ــة، والصــ ــاليب البالغيــ ــوع، وتعــــرف األســ وتلخــــيص الموضــ
  . المجازية

ــه   3 ـــ المســـتوى الناقـــد ومـــن مهاراتـ ــال،  : ــ ــة مـــن الخيـ ــز الحقيقـ تمييـ
والتمييــز بــين الحقيقــة والــرأي، وتمييــز صــدق المتحــدث مــن        

  .  في المسموع كذبه، وتحديد العناصر المقبولة والمرفوضة

االســتجابة العاطفيــة، والتفاعــل مــع : ــــ المســتوى التــذوقي ويتضــمن4
ــة      ــذوق اللغــ ــنص، وتــ ــي الــ ــواردة فــ ــيات الــ ــداث والشخصــ األحــ

  .المجازية

أن االستيعاب االستماعي يقسم إلى ) 2007مدكور، ( ويرى
  :ثالثة مستويات هي

وتعرف  معرفة داللة المفردات،: ومن مهاراته ،ــ المستوى الحرفي 1
األفكار الرئيسة وتسلسلها، واستخالص الفكرة العامة للمسموع، 

  .وتحديد الجمل المفتاحية، ومعرفة األفكار الفرعية
تحديد أسباب الظاهرة، والتمييز : ومن مهاراته ،ــ االستماع الناقد 2

بين الحقيقة والخيال، وتميز أنماط الدعاية والتحيز، والحكم 
رأي فيه، وعمل استنتاجات حول على المسموع وإبداء ال

  .الموضوع
ــداعي   3 ـــ االســتماع اإلب ــه  ، ـ تقــديم مقترحــات إبداعيــة   : ومــن مهارات

لتحسـين المعنــى، وإعطــاء أكبــر قــدر ممكــن مــن الكلمــات المعبــرة  
عـــن المعنـــى، وتقـــديم حلـــول مبتكـــرة للمشـــكالت التـــي تواجهـــه،   

نبـؤ  ويربط بين معلومـات الـنص المسـموع وخبراتـه السـابقة، والت     
بنهاية معينة للنص بناء على ما سبق من مقدمات، وإضافة أفكار 

  .وإعادة بناء النص، وتغيير شكله األدبي ،جديدة للموضوع

وسيتناول الباحث في هذه الدراسة االستيعاب االستماعي 
وإعادة  الناقد لما له من دور كبير في توليد المعاني،

لمستمع وقدرته ويعكس وعي اصياغتها، وإبداء الرأي فيها، 
على فهم الرسالة المسموعة، فالمستمع ال يستطيع إصدار 
األحكام، ونقد الرسالة المسموعة إال إذا امتلك مهارات 

  .االستماع الناقد

والمهارات التي يحتاج إليها المستمع في االستماع الناقد 
تلك التي تمكنه من الربط بين ما يسمعه من أفكار ومعلومات، 

بقة، فيقوم بمناقشتها، ونقدها، وإعادة بنائها، وخبراته السا
اختلف وهي شبيهة إلى حد بعيد بمهارات القراءة الناقدة، وقد 

الباحثون في تحديد مهارات االستماع الناقد، وتباينت اآلراء 
الهاشمي العزاوي  هافقد حدد. في عددها ومسمياتها

 ة بينالتمييز بين الحقيقة والرأي، والمقارن :باآلتي) 2005(
األفكار الصحيحة وغير الصحيحة، والموازنة بين المتحدث 
ومتحدث آخر، واكتشاف مشاعر المتحدث، وتعرف األفكار 

  .الضمنية غير المصرح بها، و تحديد أسباب النتائج

فيرى أن مهارات االستماع الناقد ) 2007(أما مدكور
تعرف العالقات بين األفكار وربط األسباب : تتمثل باآلتي

 لنتائج، وتحديد األفكار الرئيسة والتفاصيل الداعمةبا
واالستدالل على المعنى من خالل األداء الصوتي، والتمييز 
بين الحقيقة والخيال، وتمييز أنماط الدعاية والتحيز، والحكم 
على المسموع وإبداء الرأي فيه، وعمل استنتاجات حول 
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وه الشبه التمييز بين الحقيقة والرأي، وتعرف وج، والموضوع
  .واالختالف، واالستدالل على وجهة نظر الكاتب ومشاعره

وسيتناول الباحث في هذه الدراسة خمس مهارات 
التمييز بين األفكار الرئيسة والداعمة، : لالستماع الناقد هي

بين الحقائق واآلراء، و تحديد وجوه الشبه  فريقوالت
النتائج، وعمل تعميمات باألسباب  ربطواالختالف، و

ورد ذكرها فقد ن عليها، يالباحث ؛ وذلك إلجماعواستنتاجات
، إضافة إلى ذلك مناسبتها لمستوى طلبة الصف في قوائمهم

  .التاسع األساسي موضع الدراسة

من أهم أسباب ضعف الطلبة في االستماع الناقد  لعل
التدريس التقليدية القائمة على التلقين  طرائقيعود إلى 

يزها على المستوى الحرفي، وضعف واتصافها بالجمود وترك
ولتمكين هذه المهارات لدى برامج إعداد معلمي اللغة العربية؛ 

الطلبة عني الباحثون بتوظيف استراتيجيات حديثة تركز على 
الطلبة، وتجعلهم محور العملية التعليمية التعلمية، ومن 

استراتيجية التعليم التبادلي التي االستراتيجيات الحديثة 
، و )Palinscar(العالمتان األمريكيتان بالينسكار صممتها
وقامتا  )1984(من جامعة ميتشيغان عام ) Brown(براون 

بتطبيق هذه االستراتيجية على الطلبة ذوي صعوبات التعلم 
بهدف زيادة الفهم القرائي، وسرعان ما انتشرت االستراتيجية 

في  وبلغت اآلفاق، وأجريت حولها مئات الدراسات، واستخدمت
والعلوم االجتماعية، وأثبتت فاعليتها  ،والرياضيات ،العلوم
ها، ومناسبتها لكافة األعمار، ومختلف المستويات من يتوكفا

الصفوف األساسية الدنيا إلى المراحل الجامعية العليا 
)Oszkus, 2003؛Salter & Horstman, 2002(.  

ة والتعليم التبادلي سهل التطبيق، يمكن أن يتقنه الطلب
ويتضمن التعليم التبادلي تعلما تعاونيا  ،والمعلمون بسهولة

مبنيا على الحوار، والنقاش بين الطلبة أنفسهم، وبين الطلبة 
والمعلم، كما يمكن تبادل األدوار بين المعلم والطلبة، حيث 
يشعر الطالبة بدورهم في العملية التعليمية، ويجعل تعلمهم ذا 

يعابهم، وتعينهم على التلخيص، معنى، وتمكنهم من مراقبة است
ن التلخيص يحمل داللة كبيرة تشير إلى الفهم والتمكن إ إذ

Jeffrey, 2000) ؛Gruenbaum, 2012.(  

ويتكون التعليم التبادلي من أربع استراتيجيات فرعية 
)Palinscar & Brown,1984(:  

ويقصد به أن يتوقع الطلبة ما ) Predicting(ــ التنبؤ 
من معلومات وأفكار، وهذا يتأتى بعد مسح  سيتضمنه النص

والعناوين الفرعية، وما  ،واالطالع على عنوانه الرئيس ،النص

أشكال ورسوم وتوضيحات، مستفيدا من خبراته  يحويه من
  .السابقة حول الموضوع

حيث يطرح الطلبة أسـئلة مباشـرة    )Questioning(ـــ التساؤل 
بــــة عنهــــا بهــــدف واإلجا ،واســــتداللية حــــول الــــنص المســــموع 

تعلمها، حتى إذا بـدأوا باالسـتماع توجهـوا للبحـث عـن إجابـات       
بشـيء مـن التركيـز،     يسـتمعون لتلك األسئلة، وهذا يعني أنهم س

وهــــذا يقــــودهم إلــــى فهــــم أوســــع، واســــتيعاب أعمــــق، وأثنــــاء  
ــردة      ــة، أو مفـ ــرة غامضـ ــى فكـ ــة علـ ــا وقـــف الطلبـ ــتماع ربمـ االسـ

  .ثةوهنا تأتي االستراتيجية الثال ،مبهمة

وفيه يتنبه الطلبة إلى ما يمكن أن ) Clarifying(ــ التوضيح 
يجعل المادة صعبة الفهم كوجود فكرة غامضة، أو مفاهيم غير 
مألوفة، أو صور لم يعتد عليها، أو مفردات مبهمة، وهذا 
يحفزهم على استخدام العمليات العقلية العليا، وحين ال يسعفه 

اور زمالءه، وربما استعان مخزونه المعرفي يسأل معلمه، ويح
  .بمرجع خارجي

حيث يعبر الطلبة عما فهموه ) Summarizing(التلخيصــ 
بأسلوبهم الشخصي، وكلماتهم الخاصة ليصلوا إلى لب 

  .واإلضافات والتكرار ،الموضوع بعد تجريده من الزوائد

وقد قام العديد من الباحثين باستخدام استراتيجية  
 وثهم ودراساتهم،   فقد تقصت دراسةالتعليم التبادلي في بح

أثر ) Spivey and Cuthbert, 2006(سبيفي وكوثبرت 
المحاضرات لدى  استيعابالتعليم التبادلي في تنمية مهارة 

طالبا وطالبة ) 80(الدراسة من  تكون أفرادطلبة الجامعة، 
التجريبية، والضابطة، تلقت : موزعين على المجموعتين

لتدريس باستراتيجية التعليم التبادلي، في المجموعة التجريبية ا
حين تلقت المجموعة الضابطة التدريس بطريقة المحاضرة، 

وطبق اختبار . المجموعتين لتامحاضرة لك) 16(وقدمت 
وأظهرت النتائج تفوق . التحصيل، والقدرة اللفظيةلقياس 

والقدرة اللفظية واالحتفاظ  ،في االستيعاب المجموعة التجريبية
ذلك إلى استراتيجية التعليم  يعزىومة بشكل أكبر، وبالمعل

التنبؤ، التساؤل، التوضيح، (التبادلي، واستراتيجياتها الفرعية
  .وما توفره هذه االستراتيجية من تفاعل بين الطلبة) التلخيص

برنامج قائم  عن أثر) 2006(مستريحي دراسةوكشفت 
تنمية في إستراتيجيات ما وراء المعرفة وقياس فاعليته، على 

مهارات االستماع الناقد، لدى طلبة الصف التاسع األساسي في 
موزعين طالبا وطالبة،  120)( تكون أفراد الدراسة من. األردن

 البرنامج ُطبق ضابطة،الو ،تجريبيةال :مجموعتينال على
على المجموعة التجريبية، و أظهرت النتائج وجود  المذكور
لطلبة على اختبار مهارات في أداء ا داللة إحصائية يفرق ذ
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االستماع الناقد في الدرجة الكلية، وعلى كل مهارة من هذه 
أظهرت النتائج وجود و. لصالح المجموعة التجريبية المهارات

 ،عزى للتفاعل بين الطريقة والجنستداللة إحصائية  اتق ذوفر
   .لصالح اإلناثو

دراسة هدفت تقصي أثر برنامج  ب) 2010(العظامات  قامو
عمليات االستماع لدى تنمية قائم على المنحى التكاملي في 

 )69(الدراسة من  أفرادتكون  ،طلبة الصف السابع األساسي
في البادية  الصف السابع األساسي طلبة طالبا وطالبة من
إلى مجموعتين تجريبية وضابطة،  وا، قسمالشمالية الشرقية

اختبار في  بني برنامج تعليمي، وُأعدولتحقيق هدف الدراسة 
وأشارت النتائج إلى . لقياس عمليات االستماع  االستماع

داللة إحصائية في عمليات االستماع لصالح  يوجود فرق ذ
. المجموعة التجريبية التي درست وفق البرنامج المذكور

فرق ذي داللة إحصائية يعزى لمتغير  وأظهرت النتائج وجود
فروق ذلك وجود ك الجنس، ولصالح اإلناث، وأظهرت النتائج

، دالة إحصائيا تعزى ألثر التفاعل بين الطريقة والجنس
  .لصالح اإلناثو

 & Chebaani(تشيباني وتوماس وكشفت دراسة 

Tomas, 2011 ( والمتابعة الذاتية  ،أثر التعليم التبادليعن
في تحسين االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الرابع 

طالبا تم ) 59(دراسة من ال أفراداألساسي في إسبانيا، تكون 
درست المجموعة األولى وفق  :تقسيمهم إلى ثالث مجموعات

استراتيجية التعليم التبادلي، ودرست المجموعة الثانية وفق 
استراتيجية التعليم التبادلي والمتابعة الذاتية، ودرست 

اختبار لقياس ثم طبق المجموعة الثالثة بالطريقة االعتيادية، 
ئي، وكشفت نتائج الدراسة عن تفوق االستيعاب القرا

المجموعتين اللتين درستا بطريقة التعليم التبادلي، والتعليم 
التبادلي والمتابعة الذاتية، على المجموعة التي درست 

داللة إحصائية بين  يفرق ذ وعدم وجودبالطريقة االعتيادية، 
  .المجموعتين التجريبيتين

صي أثر دراسة هدفت تق) kok, 2011(كوك  أجرىو
استراتيجية التعليم التبادلي في تحسين االستيعاب القرائي، 

طالبا وطالبة من الجامعة ) 68(الدراسة من  أفرادتكون 
الماليزية من ذوي التحصيل المتدني، حيث قام الباحث باختيار 
تسعة دروس درست باستخدام استراتيجيات التعليم التبادلي 

المجموعة الضابطة للمجموعة التجريبية، في حين درست 
بالطريقة االعتيادية، ثم أعطي لكل مجموعة خمسة أسئلة 

للمقارنة بين أداء ) T(مفتوحة، واستخدم اختبار 
المجموعتين، وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة 

إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام 
  .استراتيجية التعليم التبادلي

أثر استراتيجية  كشف 2011)( حربوحاولت دراسة 
التعليم التبادلي في الوعي القرائي لطالب الصف العاشر 

 طالبا من) 77(الدراسة من  أفراداألساسي في األردن، تكون 
: تم تقسيمهم إلى مجموعتين الصف العاشر األساسي، طلبة

وضابطة، درست المجموعة التجريبية باستخدام  ،تجريبية
الوعي القرائي  لقياس التبادلي، وأعد اختبار استراتيجية التعليم

التخطيط : فقرة موزعة على أربعة مجاالت 20)(من  تكون
. للقراءة، وتنظيم الوعي القرائي،  والتقويم، والمعرفة الشرطية

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في الوعي 
لتي القرائي بمجاالته األربعة لصالح المجموعة التجريبية ا

درست  النصوص القرائية باستراتيجية التعليم التبادلي، 
وأوصت الدراسة بتوظيف استراتيجية التعليم التبادلي في 

  .والمباحث كافة ،تدريس النصوص القرائية

) Dewi & Ewi ,2013(ديوي وإيوي وتوصلت دراسة 
قنيات التدريس التبادلي في تحليل النصوص إلى فاعلية ت

 بةوالصعوبات التي يواجهها الطل كالتلمشالسردية، وتقصي ا
 RTT  /Reciprocal(من خالل  وتحليلها في فهم النصوص

Teaching Technique (منهجية البحث النوعي،  تواستخدم
حيث تم الحصول على البيانات عن طريق المالحظة والمقابلة، 

طلبة الصف الحادي طالبا من ) 28(أفراد الدراسة من  تكون
نيسيا، وتعرض أفراد الدراسة الختبار قبلي حيث عشر في أندو

في حين كان متوسط  ،)45.67(كان متوسط أدائهم في االختبار
، وخلصت الدراسة إلى أن )64.65(أدائهم في االختبار البعدي 

)RTT (تزيد من قدرة الطلبة في فهم النصوص السردية 
  .وتحليلها

أثر ) 2013(الزبيدي والحداد والوائلي  وتقصت دراسة
برنامج تعليمي قائم على المنحى التواصلي في تحسين مهارات 
االستماع الناقد، ولتحقيق هدف الدراسة بني برنامج تعليمي، 

) 158(وُطّور اختبار في االستماع، تكون أفراد الدراسة من 
. طالبا وطالبة موزعين على المجموعتين التجريبية والضابطة

لة إحصائية بين وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دال
المجموعتين تعزى ألثر البرنامج، ولصالح المجموعة 
التجريبية، وعدم وجود فرق ذي داللة إحصائية يعزى ألثر 

  .الجنس، أو للتفاعل بين الطريقة والجنس

يتبين من استعراض الدراسات السابقة جملة من 
المالحظات، فقد كشفت عن فاعلية استراتيجية التعليم التبادلي 

فهم النصوص، وأشارت إلى تنوع أفراد الدراسة بدءا من في 
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الصف الرابع، وانتهاء بطلبة الجامعة، وهذا يؤكد مناسبة هذه 
 وقد أفاد االستراتيجية لكافة األعمار واختالف المستويات،

واالطالع الباحث  من الدراسات السابقة في تطوير دراسته، 
في أفاد منها على منهج تلك الدراسات وتبني إجراءاتها، و

واستخدام المنهج  الدراسة، وبلورة مشكلة، البحث اةتطوير أد
  .شبه التجريبي، واإلفادة من نتائجها في تفسير النتائج

استخدام استراتيجية التعليم تميزت الدراسة الحالية في و
أول  التبادلي في تحسين مهارات االستماع الناقد، وهذه

دم استراتيجية التعليم تستخ -في حدود علم الباحث -دراسة
، وهو ما سعت االستماع الناقدتحسين مهارات في التبادلي 

  .الدراسة الحالية إلى تحقيقه

  وأسئلتهامشكلة الدراسة 

تكمن مشكلة الدراسة في ضعف معظم طلبة الصف 
التاسع األساسي في مهارات االستماع الناقد، وقصور طرائق 

ن تحقيق النتاجات التدريس المتبعة في تدريس االستماع ع
؛  1997نصر، (الموضوعة، فقد أكدت دراسة كل من 

؛ الزبيدي والحداد 2010 ؛ العظامات، 2006مستريحي، 
أن الطلبة ال يتقنون مهارات االستماع ) 2013والوائلي، 

الحظه الباحث خالل عمله الميداني من تركيز الناقد، وهذا ما 
نصوص االستماع، المعلمين على المستوى الحرفي في معالجة 

وعدم إعطاء االهتمام الالزم للمستوى الناقد، وقلة التدريبات 
، فكان من والنشاطات التي تركز على مهارات االستماع الناقد

الضروري البحث عن استراتيجية حديثة لتدريس نصوص 
االستماع؛ لتحسين مهارات االستماع الناقد، والبعد عن 

تولدت الرغبة لدى الباحث  ومن هنا فقد الطرائق التقليدية،
الستقصاء أثر استراتيجية التعليم التبادلي في تحسين مهارات 
االستماع الناقد لدى طلبة الصف التاسع األساسي، وتمثل 
هذه الدراسة محاولة إلعادة النظر في استراتيجية التدريس 
االعتيادية، ويأمل الباحث أن تضيف جديدا لتالفي الضعف في 

    .الناقد عاب االستماعياالستيمهارات 

  :حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال اآلتيو

الداللـــة  عنـــد مســـتوى هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية 
بـــــــين  متوســـــــطي أداء مجمـــــــوعتي ) α=0.05( اإلحصـــــــائية

فــي تحســين مهــارات االســتماع   ) التجريبيــة والضــابطة (الدراســة
 ،التبـادلي م التعلـي ( دريساستراتيجية التـ  :لمتغيريالناقد تعزى 

  .، والجنس، والتفاعل بينهما)واالعتيادية

وقد انبثق عن هذا السـؤال ثـالث فرضـيات صـفرية فرعيـة علـى       
  :النحو اآلتي

ــة      1) ــتوى الداللـ ــد مسـ ــائية عنـ ــة إحصـ ــرق ذو داللـ ــد فـ ال يوجـ
متوســـطي أداء مجمـــوعتي   بـــين )α=0.05(اإلحصـــائية 

فــــي تحســــين مهــــارات   ) التجريبيــــة والضــــابطة (الدراســــة
ــريعــزى يســتماع الناقــد  اال  دريساســتراتيجية التــ  :لمتغي
  .)واالعتيادية ،التبادليالتعليم (

ال يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة   2) 
بـــين  متوســـطي أداء مجمـــوعتي  )α=0.05(اإلحصـــائية 

فــــي تحســــين مهــــارات   ) التجريبيــــة والضــــابطة (الدراســــة
  ).، أنثىذكر(الجنس  لمتغيرعزى ياالستماع الناقد 

ــة     ) 3 ــة إحصــائية عنــد مســتوى الدالل ال توجــد فــروق ذات دالل
أداء مجمـــوعتي  اتمتوســـط بـــين )α=0.05(اإلحصـــائية 

فــــي تحســــين مهــــارات   ) التجريبيــــة والضــــابطة (الدراســــة
ــد تعـــزى  ــتماع الناقـ ــين متغيـــري   االسـ ــائي بـ ــل الثنـ : للتفاعـ

  .استراتيجية التدريس، والجنس

  أهمية الدراسة

إضافة في مجال تدريس االستماع، تعد هذه الدراسة 
بمعلومات  ومعلماتها تزويد معلمي اللغة العربيةوتسهم في 

نظرية عن استراتيجية التعليم التبادلي، وآليات تنفيذها، وكيفية 
إحالتها إلى تطبيقات إجرائية من شأنها تحسين استيعاب 

، وإفادة مخططي مناهج اللغة المسموع بالمستوى الناقد
إعداد دروس االستماع تستند إلى استراتيجية  العربية في

التعليم التبادلي، والمساهمة في معالجة الضعف لدى طلبة 
الصف التاسع األساسي في مهارات االستماع الناقد، وقدمت 
الدراسة معرفة نظرية عن استراتيجية التعليم التبادلي، 

ات واستراتيجياته الفرعية، وكيفية اإلفادة منها في تحسين مهار
االستماع الناقد، وتحديد المؤشرات السلوكية الدالة على هذه 

يتوقع أن تكون هذه الدراسة إضافة علمية لألبحاث و. المهارات
، الناقد التربوية في مجال التعليم التبادلي، وتدريس االستماع

  .يتوقع أن تمهد لدراسات علمية أخرىو

  اإلجرائية و االصطالحية التعريفات

بتناول عدد من المصطلحات، يعرفها  قامت الدراسة
  :الباحث إجرائيا على النحو اآلتي

 على تأتي تعليمية أنشطةالتعليم التبادلي ": التعليم التبادلي
 بحيث ،أنفسهم لبةالط بين أو ،طلبةوال المعلم بين حوار شكل

 المتضمنة الفرعية ستراتيجياتلال اطبق األدوار يتبادلون
 المادة فهم بهدف) والتلخيص وضيح،والت والتساؤل، التنبؤ،(

 وضبط مراقبته طريق عن الفهم هذا في والتحكم المقروءة،
  ).Palinscar, 1986:115(" عملياته
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 واألنشطة مجموعة من اإلجراءاتويقصد به في هذه الدراسة 
التي يقوم بها الطلبة تحت إشراف المعلم ومتابعته، حيث 

مضمونه، يتنبؤن عن محتوى النص، ويتساءلون عن 
، ويتم تبادل ويستوضحون عن بعض جوانبه، وأخيرا يلخصونه

  .األفكار واألدوار بين الطلبة أنفسهم، وبين الطلبة والمعلم

عملية يعطي فيه المستمع انتباها وتركيزا  " :االستماع الناقد
بهــدف فهمهــا وتفســيرها وتحليلهــا   وإصــغاء للمــادة المســموعة 

وفقـــــــا لمعـــــــايير  ونقـــــــدها وتقويمهـــــــا فـــــــي ضـــــــوء خبراتـــــــه 
   ). 68 :2006طعيمة، ("موضوعية

ــذي يـــؤدي فيـــه         ــذه الدراســـة االســـتماع الـ ــد بـــه فـــي هـ ويقصـ
ــة      ــة الصــف التاســع األساســي المهــارات اآلتي  :المســتمع مــن طلب

بــين الحقيقــة  تفريــقاألفكــار الرئيســة والداعمــة، وال التمييــز بــين
ــرأي، و ــدوالـ ــتالف،   تحديـ ــبه واالخـ ــوه الشـ ــباب وربـــط وجـ األسـ

، وقـيس  وعمل استنتاجات وتعميمـات حـول الموضـوع    ،تائجالنب
 المعــداختبــار االســتماع الناقــد   بالدرجــة المتحققــة للطلبــة فــي  

  .لهذه الغاية

  محددات الدراسة 

  :تتحدد نتائج الدراسة الحالية بالمحددات اآلتية
ــ أفراد الدراسة من طلبة الصف التاسـع األساسـي ممثلـة فـي      1

ابطة يتوزعون في أربـع مـدارس   تجريبية، وض: مجموعتين
ــى      ــيم لمنطقــة الزرقــاء األول ــة والتعل ــة التربي تابعــة  لمديري

  .م 2014/  2013للعام الدراسي 
ــي     2 ــق هـ ــدار التطبيـ ــتماع مـ ــوص االسـ ـــ  نصـ ــرم عثمـــان،  : ــ كـ

واألردن، والكون، والقول اللين من كتاب مهارات االتصال 
انيـة  ، واستغرق تطبيق الدراسة ثمللصف التاسع األساسي

  .أسبوعيا حصة واحدةأسابيع بواقع 
التمييــز بــين األفكــار : ــــ مهــارات االســتماع الناقــد خمــس هــي 3

ــائق واآلراء،     ــين الحقـــ ــق بـــ ــة، والتفريـــ ــة والداعمـــ الرئيســـ
وتحديد وجوه الشبه واالختالف، وربط األسباب بالنتائج، 

  .وعمل تعميمات واستنتاجات

  منهج الدراسة

ه التجريبي، حيث ُطبق استخدمت الدراسة المنهج شب
التجريبية : اختبار االستماع الناقد القبلي على المجموعتين

استراتيجية  وفق تجريبيةال والضابطة، ثم درست المجموعة
،  بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة التعليم التبادلي

، ثم طبق اختبار الموصوفة في دليل المعلم االعتيادية
  . ياالستماع الناقد البعد

  أفراد الدراسة 

طالبا وطالبة من ) 121(يتكون أفراد الدراسة من حوالي 
في  2014/  2013طلبة الصف التاسع األساسي للعام الدراسي

أربع مدارس تابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء 
  .يوضح ذلك) 1(والجدول  األولى،

  والجنسة المجموع: توزيع أفراد الدراسة حسب متغيري :1جدول
  النسبة المئوية  العدد الجنس  المجموعة

  الضابطة
 ذكور
  إناث

  المجموع

31 
30  
61  

%25.6  
%24.8  
%50. 4 

  التجريبية
 ذكور
  إناث

  المجموع

30 
30  
60 

%24.8  
%24.8  
%49.6 

  المجموع
 ذكور
  إناث

  المجموع

61  
60  

121  

%50. 4  
%49.6 

100 %  

وف وقد اختيرت المدارس بطريقة قصدية لتوافر الظر
والتسهيالت الالزمة لتنفيذ إجراءات الدراسة، وتعاون إدارة 
المدارس والزمالء المعلمين في تطبيق الدراسة، وموقع 

  . المدارس وقربها من عمل الباحث وسهولة الوصول إليها

  أداة الدراسة 

في  ا تحصيلياالباحث اختبار أعّد ،الدراسة هدفلتحقيق 
لقياس تحصيل أفراد  )أ( مهارات االستماع الناقد، الملحق

الدراسة في مهارات االستماع الناقد، وقد تكون االختبار في 
فقرة من نوع االختيار من متعدد، ) 30(صورته األولية من 

اقد التي وقد شملت فقرات االختبار مهارات االستماع الن
التمييز بين األفكار الرئيسة : تناولها الباحث في دراسته وهي

والداعمة، والتفريق بين الحقائق واآلراء، وتحديد وجوه الشبه 
واالختالف، وربط األسباب بالنتائج، وعمل تعميمات 

  . واستنتاجات

وقد تم بناء االختبار التحصيلي في مهارات االستماع 
  :آلتيةالناقد وفق اإلجراءات ا

ــ 1 ـــــ ــابقة ذات    ا ـــ ــات الســ ــري والدراســ ــى األدب النظــ ــالع علــ الطــ
والمؤشـرات   ، فـي تحديـد المهـارات    االصلة، واإلفادة منهـ 

؛ مســتريحي،  1997نصــر، (الســلوكية الدالــة عليهــا مثــل   
 ,Chebaani &Tomas؛ 2010 ،؛ العظامـــات 2006

  ).2013 ،؛ الزبيدي والحداد والوائلي 2011

ص لبناء فقرات االختبار، روعي في اختيار عدة نصوــ  2
اختيارها أن تكون مكافئة لما درسه الطلبة، وقد اختيرت 
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النصوص من المناهج األردنية القديمة، أو من مناهج 
الدول العربية الشقيقة، وقد قام الباحث بإعداد فقرات 
االختبار بما يتوافق مع المؤشرات السلوكية التي حددت 

  .مسبقا
االختبار بداللة المؤشرات السلوكية  لمهارات  بنيت فقراتــ  3

االستماع الناقد مدار البحث، وقد بلغت في صورتها 
  .فقرة من نوع االختيار من متعدد) 25(النهائية 

  صدق االختبار

 ،للتحقق من صدق االختيار ومهارات االستماع الناقد
والمؤشرات السلوكية الدالة عليها، فقد تّم عرضه على هيئة 

لمحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال مناهج من ا
وأساليب تدريسها، وفي مجال علم النفس  ،اللغة العربية

ووزارة التربية والتعليم، وقد  األردنية، التربوي في الجامعات
  ).ج(الملحق  محكما،) 16(بلغ عددهم 

وآرائهم في محتوى  ،وطلب إليهم إبداء مالحظاتهم
ووضوحها،  ،حيث مدى مالءمة فقراتهوتنظيمه من  ،االختبار

وصحتها اللغوية، ومدى ارتباط فقرات االختبار بالمؤشرات 
أو إضافة أو  ،وطلب إليهم حذف السلوكية لمهارات االستماع،

تعديل ما يرونه مناسبا، واقتراح الملحوظات المناسبة، وفي 
ضوء مالحظات المحكمين صححت األخطاء اللغوية، وأعيدت 

الخيارات التي  تذفُحو، 23, 12, 7ذات األرقام  اتصياغة الفقر
تم تعديل الفقرة و، )جميع ما ذكر، ال شيء مما ذكر( تحتوي

لتصبح مغزى النص يتفق مع القول بدال من هذه القصة ) 13(
، وقد عّد األخذ تتوافق في معناها مع المثل الشعبي

بمالحظات المحكمين، وإجراء التعديالت الالزمة بمثابة 
  .2011)الكيالني والشريفين، (دق الخارجي لالختبار الص

 ثبات االختبار

للتأكد من ثبات االختبار قام الباحث  بتطبيقه على عينة 
طالبا ) 40( استطالعية من خارج أفراد الدراسة، قوامها

وبعد ظهور النتائج وطالبة من طلبة الصف التاسع األساسي، 
وفقا لمعادلة  اخليبطريقة االتساق الد ُحسب معامل الثبات
لكل مهارة  )Kuder Richardson-20(كودر ريتشاردسون 

وتراوحت معامالت ولالختبار ككل،  االستماع الناقدمن مهارات 
لمهارة تحديد وجوه ) (0.80ثبات االتساق الداخلي بين 

لمهارة التمييز بين األفكار الرئيسة  )(0.89الشبه واالختالف و 
وكانت  )(0.84 الختبار ككلوالداعمة، ومعامل ثبات ا

المعامالت مناسبة ألغراض الدراسة، ودل على استقرار نتائج 
  :يوضح ذلك )2( المفحوصين على االختبار، والجدول

معامالت ثبات االتساق الداخلي لكل مهارة من مهارات : 2جدول 
  اختبار مهارات االستماع الناقد ولالختبار ككل

  داخليمعامل ثبات االتساق ال  المهارة
  التمييز بين األفكار الرئيسة والداعمة

  التفريق بين الحقائق واآلراء
  تحديد وجوه الشبه واالختالف

  ربط األسباب بالنتائج
  عمل تعميمات واستنتاجات

0.89 
0.85 
0.80 
0.85  
0.82 

  0.84  االختبار ككل

ولمزيد من التثبت من مدى مالءمة فقرات االختبار 
عامالت الصعوبة والتمييز للفقرات، ألفراد الدراسة، حسبت م

و  0.35(حيث تراوحت قيم معامالت الصعوبة للفقرات بين 
، في حين تراوحت قيم معامالت )0.55(بوسيط مقداره ) 0.75

) 0.54(بوسيط مقداره ) 0.77و  0.30(التمييز للفقرات بين 
وتعد هذه القيمة مقبولة ألغراض هذه الدراسة التي تتلخص 

، )0.20(رات التي تزيد معامالت تمييزها على في قبول الفق
 و 0.80(وقبول الفقرات التي تتراوح معامالت صعوبتها بين

  .)2011الكيالني والشريفين، () 0.25

  تطبيق االختبار

بعد أن عدل االختبار في صورته النهائية، ُطبق قبليا 
وبعديا على أفراد الدراسة، وطلب منهم اإلجابة عن فقرات 

حسب التعليمات المرفقة، وفي ضوء نتائج العينة االختبار 
  .دقيقة) 40(االستطالعية حسب الوقت الالزم لالختبار فكان 

  تصحيح االختبار

صححت إجابات الطلبة على فقرات االختبار وفق اإلجابة 
النموذجية المعدة لهذا الغرض، ورصدت لكل فقرة درجتان، 

حح االختبار ثالث درجة وقد ُص) 50(أما الدرجة الكلية فكانت 
األولى من قبل المعلم الذي قام بتطبيق الدراسة في : مرات

مدرسة الذكور، الثانية من قبل المعلمة التي قامت بتطبيق 
الدراسة في مدرسة اإلناث، والمرة الثالثة من الباحث، ورصدت 
الدرجات المتحصلة على االختبار في سجل خاص أعد لهذه 

  .حليالت اإلحصائيةالغاية تمهيدا إلجراء الت

  متغيرات الدراسة

  :تناولت الدراسة المتغيرات اآلتية
  :وله مستويانوهو استراتيجية التدريس ــ المتغير المستقل  1
  .التعليم التبادليــ استراتيجية أ ـ

  .ب ـ الطريقة االعتيادية الموصوفة في دليل المعلم
  .مهارات االستماع الناقد :ــ المتغير التابع 2
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ذكــر  :الجــنس ولــه مســتويان   :المعــدل/المتغيــر المتــدخل  ــــ 3
  .وأنثى

  تصميم الدراسة 

ة، شبه التجريبي يعد تصميم الدراسة الحالية من التصاميم     
 علــى المجموعــة اســتراتيجية التعلــيم التبــادلي  حيــث تــم تطبيــق 

المتمثلة بشعبتين إحداهما للذكور، واألخرى لإلناث،  تجريبيةال
 ت المجموعــة الضــابطة بالطريقــة االعتياديــة وفــي المقابــل درســ 

وبواقـع شـعبتين إحـداهما للـذكور،      الموصوفة فـي دليـل المعلـم   
واألخرى لإلناث،  وبلغة الرموز يمكن تمثيـل التصـميم الخـاص    

  :بهذه الدراسة على النحو اآلتي

E G     O1      X1     O2 

C G     O1      X0     O2 

  .بية للذكور واإلناثالمجموعة التجري )(E G: حيث

      )C G( المجموعة الضابطة للذكور واإلناث.  

      O1) (لجميع المجموعات االستماع الناقد القبلي اختبار.  

   O2) (البعدي لجميع المجموعات االستماع الناقد تباراخ.  

   X1)( استراتيجية التعليم التبادلي)  .X0 ( الطريقة االعتيادية
                   .المعلم الموصوفة في دليل

  نتائج الدراسة

ينّص سؤال الدراسة على هل توجد فروق ذات داللة 
بين  ) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية

في ) التجريبية والضابطة(متوسطي أداء مجموعتي الدراسة
استراتيجية  :لمتغيريتحسين مهارات االستماع الناقد تعزى 

، و الجنس، و التفاعل )واالعتيادية ،التبادليالتعليم ( دريسالت
  ؟بينهما

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات 
والمتوسطات المعدلة ألداء  ،واالنحرافات المعيارية ،الحسابية

طلبة الصف التاسع األساسي على اختبار االستماع الناقد تبعا  
نهما، ويبين لمتغيري استراتيجية التدريس والجنس والتفاعل بي

  )3(ذلك الجدول 

ــار مهــارات االســتماع لمتغيــري الدراســة           :3جــدول ــى اختب ــراد الدراســة عل ــات المعياريــة ألداء أف اســتراتيجية  :المتوســطات الحســابية، واالنحراف
  .التدريس، والجنس
  

استراتيجية 
 التدريس

  
 الجنس

  
 العدد

 القبلي                      البعدي         

االنحراف  سط الحسابيالمتو
 المعياري

االنحراف  المتوسط الحسابي
 المعياري

  
 االعتيادية

 7.87 29.73 6.21 27.02 30 ذكر
 11.82 25.53 11.14 24.55 32 أنثى
 10.54   27.63 8.95 25.82 62 الكلي

استراتيجية التعليم 
 التبادلي

 8.17 39.89 8.02 27.10 27 ذكر
 9.12  43.85 11.07 21.90 32 أنثى
 8.54 41.87 9.80 24.72 59 الكلي

  
 الكلي

 8.95 34.31 7.11 27.06 57 ذكر
 13.06 34.69 11.09 23.29 64 أنثى
 11.21 50 .35 9.36 25.29 121 الكلي

تباينا واضحا بين أّن هناك ) 3( يتبين من الجدول
المتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات 

استراتيجية التدريس،  :الستماع الناقد وفقا لمتغيري الدراسةا
والجنس، حيث كانت المتوسطات البعدية ألفراد المجموعة 
التجريبية الذين درسوا وفق استراتيجية التعليم التبادلي أعلى 
من أداء أفراد المجموعة الضابطة الذين درسوا وفق 

ء أفراد الدراسة متوسط أداكان فقد  ،االستراتيجية االعتيادية
القبلي على اختبار مهارات االستماع للمجموعة التجريبية 

، بينما كان )41.87( مقابل أدائهم على البعدي) 24.72(
  متوسط أداء أفراد الدراسة القبلي على اختبار مهارات 

مقابل أدائهم على ) 25.82(للمجموعة الضابطة  االستماع
  ).27.63( البعدي

داء أفراد الدراسة على اختبار الفروق في أ ولتثبت
مهارات االستماع القبلي، وكذلك لمعرفة الداللة اإلحصائية 

استراتيجية  :للفروق الظاهرية البعدية وفقا لمتغيري الدراسة
فقد تم استخدام تحليل التباين الثنائي  ،التدريس، والجنس

، كم هو مبين في )Two Way ANCOVA(المصاحب
  ).4(الجدول
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ئج تحليل التباين الثنائي المصاحب للمتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات االستماع البعدي حسب متغير نتا :4جدول
  .والتفاعل بينهما ،والجنس ،استراتيجية التدريس

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 متوسط المربعات
  قيمة
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

 حجم األثر

  ختبار القبلياال
 326.  000.  56.068 2984.246 1  2984.246 )المصاحب(

 252. .000  39.086 2080.345 1 2080.345 استراتيجية التدريس

 177. .000  25.030 1332.220 1 1332.220 الجنس

 007.  360.  844. 44.912 1  44.912 الجنس × االستراتيجية
     53.225 116 6174.140 الخطأ

     120 12615.865 يالكل

) 4(وبالنظر إلى نتائج تحليل التباين الثنائي المبينة في الجدول
  :يتبين ما يأتي

وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
بين المتوسطين الحسابيين ألداء ) α  =0.05(اإلحصائية

البعدي  الناقد أفراد الدراسة على اختبار مهارات االستماع
غير استراتيجية التدريس، حيث كانت قيمة الداللة يعزى لمت

 ،)α  =0.05( اإلحصائية أقل من مستوى الداللة اإلحصائية
  وبذلك ُترفض الفرضية الصفرية األولى وُتقبل الفرضية البديلة 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى : "التي تنص على
عتي متوسطي أداء مجمو بين) α=0.05(الداللة اإلحصائية 

في تحسين مهارات االستماع ) التجريبية والضابطة( الدراسة
 ،التبادليالتعليم ( دريساستراتيجية الت :لمتغيريعزى يالناقد 

ولمعرفة لصالح من ذلك الفرق الدال إحصائيا، . )واالعتيادية
على المتوسطات ) Bonferroni( استخدم اختبار بونفيروني
  كن ذليبي) 5( الحسابية المعدلة والجدول

 المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات االستماع  على )Bonferroni(نتائج اختبار بونفيروني  :5جدول
  البعدي حسب متغير استراتيجية التدريسالناقد 

 المعدلين الفرق بين المتوسطين الحسابيين المعدل الخطأ المعدل المتوسط الحسابي استراتيجية التدريس

 82. 25.77 االعتيادية
 84. 43.45التعليم التبادلي -17.68

أن الفرق الدال إحصائيا لصالح ) 5( يتبين من الجدول
أداء طلبة المجموعة التجريبية الذين خضعوا للتدريس 
باستخدام استراتيجية التعليم التبادلي، بمتوسط حسابي معّدل 

ألداء طلبة ) 25.77(مقابل متوسط حسابي معدل) 43.45(
المجموعة الضابطة الذين خضعوا للتدريس باستخدام 

  .االستراتيجية االعتيادية

وهذا يدل على الفارق الواضح بين متوسطي أداء 
المجموعتين الضابطة والتجريبية يعزى إلى استخدام 

تدريس مهارات االستماع في استراتيجية التعليم التبادلي 
. لصالح المجموعة التجريبيةالناقد، حيث جاءت الفروق 

وإليجاد فاعلية متغير استراتيجية التدريس في اختبار مهارات 
)  Effect Size(، تم إيجاد حجم األثرالناقد االستماع

) 252.(وجد أنه يساوي و) Eta Square(باستخدام مربع إيتا
من التباين في المتوسط الحسابي %) 25.2(وهذا يعني أن 

عائد الناقد على اختبار مهارات االستماع  ألداء أفراد الدراسة
  وهذا يؤكد تفوق أداء المجموعة  ،لمتغير استراتيجية التدريس

التجريبية الذين خضعوا للتدريس باستخدام استراتيجية 
  .التعليم التبادلي

وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة  *
اء أفراد بين المتوسطين الحسابيين ألد) α=0.05(اإلحصائية

البعدي يعزى  الناقد الدراسة على اختبار مهارات االستماع
، حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية أقل من الجنسلمتغير 

وبذلك ُترفض  ،)α  =0.05( مستوى الداللة اإلحصائية
الفرضية الصفرية الثانية، وُتقبل الفرضية البديلة التي تنص 

مستوى الداللة  يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند: "على
 متوسطي أداء مجموعتي الدراسة بين) α=0.05(اإلحصائية 

في تحسين مهارات االستماع الناقد ) التجريبية والضابطة(
  . )ذكر، أنثى( الجنس :لمتغيرعزى ي

ولمعرفة لصالح من ذلك الفرق الدال إحصائيا، تم  
على المتوسطات ) Bonferroni(استخدام اختبار بونفيروني

  . يبين ذلك) 6( ة المعدلة والجدولالحسابي
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المتوسطات  على) Bonferroni(نتائج اختبار بونفيروني  :6جدول
 الحسابية المعدلة ألداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات االستماع

  البعدي حسب متغير الجنس الناقد
  

 الجنس

  المتوسط الحسابي
 المعدل

  الخطأ
 المعدل

الفرق بين المتوسطين 
 ن المعدلينالحسابيي

  ذكر
 

39.85 .97   
3.02-  

  أنثى 
 

42.88 .92 

أن الفرق الدال إحصائيا لصالح ) 6( يتبين من الجدول
، مقابل متوسط )42.88(أداء اإلناث، بمتوسط حسابي معّدل

ألداء الذكور؛ وهذا يؤكد تفوق أداء ) 39.85(حسابي معدل
الذين خضعوا للتدريس باستخدام  طالبال علىالطالبات 

وإليجاد فاعلية متغير الجنس في . استراتيجية التعليم التبادلي
 Effect(، تم إيجاد حجم األثرالناقد اختبار مهارات االستماع

Size  (باستخدام مربع إيتا)Eta Square ( فقد وجد أنه
من التباين في %) 17.7(وهذا يعني أن ) 177.(يساوي 

تبار مهارات المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة على اخ
  .عائد لمتغير الجنس الناقد االستماع

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم *
بين المتوسطات الحسابية ) α  =0.05(الداللة اإلحصائية

في تحسين ) التجريبية والضابطة( مجموعتي الدراسةألداء 
: بين متغيري الثنائي تعزى للتفاعلمهارات االستماع الناقد 

حيث كانت قيمة الداللة  ،جية التدريس، والجنساستراتي
). α  =0.05(من مستوى الداللة اإلحصائية  كبراإلحصائية أ

ال :  " وبذلك ُتقبل الفرضية الصفرية الثالثة التي تنص على
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

داء أل المتوسطات الحسابية بين) α=0.05(اإلحصائية 
في تحسين مهارات ) التجريبية والضابطة( لدراسةمجموعتي ا

: للتفاعل الثنائي بين متغيري االستماع الناقد تعزى
 .استراتيجية التدريس، والجنس

  مناقشة النتائج

داللة  يأظهرت نتائج تحليل التباين وجود فرق ذ
بين ) α  =0.05( إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية

أفراد الدراسة على مهارات  ألداء ينالحسابي ينالمتوسط
التعليم ( عزى لمتغير استراتيجية التدريسياالستماع الناقد 

لصالح أداء المجموعة التجريبية الذين ) التبادلي، واالعتيادية
خضعوا للتدريس باستخدام استراتيجية التعليم التبادلي، 
ويستدل من هذه النتائج على فاعلية االستراتيجية في تحسين 

  .الستماع الناقدمهارات ا

وإليجاد فاعلية استراتيجية التعليم التبادلي في تحسين 
 Effectمهارات االستماع الناقد، فقد تم إيجاد حجم األثر

Size  ايتاباستخدام مربعEta Square،  حيث أظهر الجدول
وهذا يعني أن متغير ): 0.252(أنه يساوي ) 4(رقم 

في المتوسط  من التباين%) 25.2(المجموعة يفسر حوالي 
 -طلبة الصف التاسع األساسي  -الحسابي ألداء أفراد الدراسة 

البعدي على مهارات االستماع الناقد، فلو تم نقل طالب أو 
طالبة من المجموعة الضابطة إلى المجموعة التجريبية فسوف 

  %).25.2(يظهر تحسنا في أدائه بنسبة

 ويعزو الباحث تفوق طلبة المجموعة التجريبية إلى
االستراتيجيات الفرعية الستراتيجية التعليم التبادلي، 
فاستراتيجية التنبؤ التي تسبق االستماع عملت على تهيئة 
الذهن، وجذب االنتباه، وتنشيط المعرفة السابقة، والربط بين 
ما هو في الذهن، وما هو قادم من أفكار ومضامين، وهذا 

اتيجية التساؤل أدى إلى االنتباه والتركيز بشكل أفضل، واستر
ساعدت في تحديد الغرض من االستماع، ومعرفة المعلومات 
المهمة من غيرها، واستراتيجية التلخيص جعلت الطلبة أكثر 
تركيزا إلدراك المعنى العام للنص المسموع وإعادة بنائه 

  .بلغتهم الخاصة

وهذا يتفق مع األدب التربوي الذي يؤكد أّن مهارات 
و لدى الطلبة إذا ما قدمت لهم ضمن االستماع الناقد، تنم

إطار ممنهج ومخطط له، وأن عملية التخطيط للحصة الدراسية 
جروان، (تنعكس إيجابا على تنمية مهارات االستماع الناقد

2012.(  

ربما يعود تفوق طلبة المجموعة التجريبية إلى و
النشاطات المتنوعة التي تضمنتها االستراتيجية، والتي أدت 

زيادة التفاعل الصفي، وتبادل األفكار، ومناقشة  بدورها إلى
اآلراء، وهذا شجع الطلبة على طرح أفكارهم والتعبير عن 
آرائهم بكل جرأة في بيئة صفية نشطة يسودها االحترام 
المتبادل، واالستماع لوجهات النظر المختلفة، والموازنة 
والمقارنة والترجيح؛ وهذا أدى إلى رقي تفكيرهم، وتطور 

مهم اللغوي، وقد أشار منظرو النظرية االجتماعية إلى أن تعل
 التفاعل االجتماعي أفضل وسيلة للتعلم اللغوي

فهذه البيئة الصفية أشعرت الطلبة بالسعادة،  .2010)زيتون،(
وأبعدت عنهم أجواء الملل والسأم؛ إذ أتيحت لهم فرصة لم 

ع تكن متاحة من قبل، وهذا عمل على تطوير مهارات االستما
  .  الناقد لديهم

كما أن هذه االستراتيجية وفرت لهم فرصة االنطالق 
للتعلم آخذين أدوارا جديدة لم تكن معهودة لديهم من قبل؛ 
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وهذا كسر الجمود، وهيأ جوا من التنافس بين الطلبة، 
وجعلهم ينظرون إلى النص المسموع من زوايا متعددة، ويأتي 

تي تنظر إلى الطالب على هذا متناغما مع التوجهات الحديثة ال
أنه محور العملية التعليمية التعلمية، فلم يعد متلقيا سلبيا 
للمعرفة، بل أصبح مشاركا فاعال في الحصول على المعلومة 
من مصادرها المختلفة، وفاعال في إنتاجها وإعادة بنائها 
وتوظيفها؛ فالفرصة متاحة للطالب في هذه االستراتيجية 

وإبداعاته من خالل مروره بخبرات عملية، للتعبير عن قدراته 
وجاءت هذه الدراسة متفقة مع معظم الدراسات التي 
استخدمت استراتيجية التعليم التبادلي، فقد أحصى روزنشاين 

تسعين دراسة ) Rosenshine & Meister,2004(وميستر
أجريت في الواليات المتحدة أكدت فاعلية استراتيجية التعليم 

كما جاءت . سين مهارات االستيعاب بشكل عامالتبادلي في تح
 & Chebaani(هذه الدراسة متناغمة مع دراسات كل من

Tomas, 2011,  ؛ kok,2011،؛ 2011؛ حرب Dewi & 

Ewi ,2013(  التي أكدت جميعها تحسن أداء الطلبة لصالح
المجموعة التجريبية التي درست وفق استراتيجية التعليم 

  .التبادلي

ئية الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصا وأظهرت نتائج
بين ) α  =0.05( عند مستوى الداللة اإلحصائية

المتوسطين الحسابيين ألداء أفراد الدراسة على مهارات 
  . االستماع الناقد يعزى لمتغير الجنس، ولصالح أداء اإلناث

وربما تعزى هذه النتيجة إلى أن اإلناث يبدين اهتماما 
الجديدة  أكثر من الذكور، وأن اإلناث  وحماسا لالستراتيجيات

والمهمات الموكولة  ،أثناء التعامل مع الواجباتفي يظهرن قلقا 
وهذا ما أكدته بعض الدراسات النفسية التي أشارت إلى ، نإليه

أن اإلناث يتفوقن على الذكور في اختبارات القدرات اللغوية، 
  بينما يتفوق الذكور في اختبارات القدرات العددية

  ).2005؛ زهران، 1997 نصر، (والميكانيكية

وقد يعزى تفوق اإلناث إلى أن اإلناث يستخدمن النصف 
 األيسر من الدماغ المسؤول عن القدرات اللغوية العليا
وعمليات بناء الخبرة، والطالقة اللغوية وفهم المفردات، وأن 
اإلناث يتفوقن في األعمال التي تتطلب الدقة وإيجاد التفاصيل 

  ).Silverman, 2007(وفق ما يراه سيلفرمان 

تفوق اإلناث على الذكور في المجموعة  ويعزو الباحث
وجديتهن في إنجاز األعمال  ،التجريبية إلى انضباطية اإلناث

أثناء عرض األعمال أكثر من في بدقة عالية، ولديهن الجرأة 
أقرانهن الذكور، وهذا ما الحظه الباحث أثناء متابعة تطبيق 

واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من  .الستراتيجيةا

التي أكدت تفوق  )2010؛  العظامات، 2006 ،مستريحي(
اإلناث على الذكور في مهارات االستماع، واختلفت مع نتيجة 

التي كشفت عن  )2013الزبيدي والحداد والوائلي، ( دراسة
  .عدم وجود أثر يعزى إلى الجنس

وجود فروق ذات داللة إحصائية وأظهرت النتائج عدم 
بين ) α  =0.05( عند مستوى الداللة اإلحصائية

التجريبية ( مجموعتي الدراسةالمتوسطات الحسابية ألداء 
 تعزى للتفاعلفي تحسين مهارات االستماع الناقد ) والضابطة

  استراتيجية التدريس، : بين متغيري الثنائي

تعرضوا وربما يعزى ذلك إلى أن الذكور واإلناث 
لالستراتيجية نفسها، ونفذوا اإلجراءات نفسها، في ظل أجواء 
تعليمية متشابهة، وتنشئة ثقافية واجتماعية متقاربة تسمح 
للذكر واألنثى اتخاذ قراره بنفسه، وممارسة هواياته، وتحقيق 
ذاته دون االعتماد على اآلخرين، وهذا حفزهم على تقديم 

لتدريب الذي تلقاه منفذا استجابات نوعية، يضاف إلى ذلك ا
االستراتيجية، وتبادل الزيارات بينهما، وقيام الباحث بتنفيذ 
بعض الحصص الصفية بحضورهما، كما أن المحتوى التعليمي 
لم يرتبط بجنس دون غيره، فكانت األنشطة والتدريبات مناسبة 
لكال الجنسين وهذا دليل على أن استراتيجية التعليم التبادلي 

ال الجنسين، مما يعني استخدامها مع الجنسين في مناسبة لك
واتفقت نتيجة هذه الدراسة  تحسين مهارات االستماع الناقد،

التي أشارت  )2013الزبيدي والحداد والوائلي، ( مع دراسة
إلى عدم وجود أثر يعزى للتفاعل الثنائي بين الطريقة 

  .والجنس

 التوصيات

اسة يوصي الباحث في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدر
  :باآلتي

ــ توجيه اهتمام القائمين على مناهج اللغة العربية إلى أهمية 
استراتيجية التعليم التبادلي، واعتمادها عند تأليف أدلة 

  .والتدريس المعلمين
ــ عقد ورشات عمل لتدريب معلمي اللغة العربية ومعلماتها 

تهم ياعلى تطبيق استراتيجية التعليم التبادلي، لرفع كف
  .خاصة في تدريس االستماع

ــ إجراء مزيد من الدراسات على عينات مختلفة وتناول 
  .مهارات لغوية أخرى
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