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امللخ�ص
تهدفت الدرا�سة تعرف مهارات اال�ستماع وعالقتها بالتح�صيل لدى طلبة الثانوية العامة يف املدار�س
احلكومية يف حمافظة طولكرم يف �ضوء متغريي اجلن�س والتخ�ص�ص ،لهذا الغر�ض طبق اختبار مهارات
اال�ستماع الفعال على عينة من الطلبة بلغ حجمها ( )383طالب ًا وطالبة ،وهم ميثلون ما ن�سبته ( )%10من
جمتمع الدرا�سة مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية طبقية تبع ًا ملتغريي اجلن�س والتخ�ص�ص الدرا�سي ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى مهارات اال�ستماع لدى طلبة الثانوية العامة كان متو�سط ًا ب�شكل عام ،وكان هذا
امل�ستوى مرتفع ًا على املجالني االهتمام باال�ستماع واحلد�س باال�ستماع ،بينما كان هذا امل�ستوى متو�سط ًا على
باقي املجاالت ،ومن جهة �أخرى تو�صلت النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى مهارات اال�ستماع
لدى الطلبة تبع ًا ملتغري اجلن�س ،وذلك على املجالني الرتكيز على اال�ستماع واحلد�س باال�ستماع ل�صالح الإناث،
بينما ال يوجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى هذه املهارات على املجاالت الأخرى .كما خل�صت النتائج �إىل
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى مهارات اال�ستماع لدى طلبة الثانوية تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص الدرا�سي
وذلك على املجالني االهتمام باال�ستماع واحلد�س ل�صالح التخ�ص�صات العلمية ،بينما عدم وجود فروق يف
هذا امل�ستوى على باقي املجاالت .وبينت النتائج �أي�ض ًا وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة �إح�صائي ًا بني
مهارات اال�ستماع والتح�صيل الدرا�سي وذلك على املجاالت االهتمام باال�ستماع والبحث وال�س�ؤال والبناء يف
اال�ستماع وامل�ستوى الكلي ،بينما عدم وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا بني باقي املجاالت والتح�صيل الدرا�سي.

الكلمات املفتاحية :مهارات اال�ستماع ،التح�صيل ،طلبة الثانوية العامة ،طولكرم.
http://journals.uob.edu.bh
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Abstract
This study proposed to determine the nature of the values system among Yarmouk
University student, and to examine the effects of gender, college type, family percapita, father education, and students study level. (952) students were randomly
selected from university requirement course (Military Sciences) in which students
from all university colleges and different study levels were represented. To collect
data, a scale of values system were developed, validity and reliability of the scale
were ensured. Means, standard deviations, 5-WAYS ANOVA, 5-WAYS MANOVA,
were used to analyze collected data.
The study pointed out that the students values systems are arranged as follows:
religion, political, knowledge, social, economic, and artistic subsequently. Significant
differences were reported and contribute to student gender and fathers level of
education in the values of religion, knowledge, economic and artistic, while these
differences were in favor of female students in values of religion, knowledge, political,
and artistic. Also, outcomes of the study revealed that student of fathers with Bachelor
degrees or less scored higher than students of fathers with Masters Degree or higher in
religion, economic, and political values. Finally, students of fathers with Diploma or
Bachelor degree scored higher than students of fathers with General Education degree
or less and with Masters, degree or higher. Several recommendations were suggested.

Keywords: Listening Skills, High School Students, Public Schools, Tulkarm.
http://journals.uob.edu.bh

38

Ziad Barakat: Listening Skills among High School Students in Public ....

مهارات االستماع وعالقتها بالتحصيل لدى
طلبة الثانوية العامة في المدارس الحكومية
في محافظة طولكرم في ضوء متغيري
الجنس والتخصص
زياد بركات
أستاذ علم النفس التربوي  -كلية التربية
جامعة القدس المفتوحة  -فرع طولكرم

مقدمة:
اال�ستماع هو فن ي�شتمل على عدة عمليات
معقدة؛ �إذ هو لي�س �سماع ًا جمرد ًا و�إمنا هو تلك
العملية التي ي�صاحبها اهتمام امل�ستمع اخلا�ص
وانتباهه املق�صود ملا ت�ستقبله �أذنه من �أ�صوات
م�سموعة وكالم منطوق (� .)Rubin, 1994أما
الإن�صات �أو الإ�صغاء فهما كم ًا وكيف ًا مبعنى واحد
حيث يختلفان عن اال�ستماع يف الدرجة ولي�س يف
طبيعة الأداء ال�سمعي ،ف�إذا كان اال�ستماع يبد�أ
بتعرف الأ�صوات مع الفهم والتحليل وينتهي
بالقدرة على النقد والتقومي ،ف�إن ك ًال من الإ�صغاء
والإن�صات جانب االنتباه فيه كبري ويكون موقف
امل�ستمع من املتحدث على جانب كبري من الأهمية،
وامل�ستمع املتعاطف مع من يتحدث �إليه وي�ستفيد
مما ي�سمعه منه بعك�س امل�ستمع الذي له اجتاهات
�سلبية جتاه املتحدث (عا�شور واحلوامدة2007 ،؛
 .)Mccaulley, 1992واال�ستماع الرتبوي املن�شود
يف حقيقته ما هو �إال �إن�صات وفهم وتف�سري ونقد
وتقومي .وت�شتمل عملية اال�ستماع من حيث طبيعتها
كغريها من العمليات املعرفية الأخرى على عدة
مكونات تتمثل يف الإدراك والفهم والتحليل
والتف�سري والنقد والتقومي والإفادة والتطبيق
(�إبراهيم.)2004 ،
والدور الذي لعبه اال�ستماع يف منو احلياة
الإن�سانية ويف نقل ون�شر الثقافة قبل �أن تظهر
http://journals.uob.edu.bh

الكتابة ي�ؤكد ما له من داللة اجتماعية وتاريخية،
كما �أن التحقق من دوره احلا�ضر يف كل من
عملية االت�صال ،ويف ن�شر الأفكار والقيم يجعل
من التدريب على اال�ستماع الدقيق �أمر ًا مهم ًا
بالن�سبة لكل فرد ،ففي الع�صر الأول للغة ات�صل
الإن�سان البدائي بال�صراخ ثم باحلديث� ،أي �إن
اللغة املتكلمة �أقدم بكثري من اللغة املكتوبة هذه
اللغة التي بد�أت حني نطق الإن�سان �أ�صواته الأوىل
معان (م�سعد.)2009 ،
املفهومة �أو التي حتمل ٍ
وبالرغم من �أن اال�ستماع هو الفن اللغوي الأول
�إال �أنه �أكرث فنون اللغة �إهما ًال يف مدار�سنا ،فالطلبة
ي�أتون �إىل املدر�سة ليتعلموا القراءة والكتابة،
ولكنهم نادر ًا ما يلقون عناية يف تعليم الكالم
واال�ستماع ،ونتيجة لذلك جند �أن كثري ًا ما ي�شتكي
الطلبة من عدم قدرتهم على االنتباه والرتكيز،
وبالرغم من �أن بع�ض الطلبة تتاح لهم فر�ص كثرية
يف مواقف ا�ستماع �أكرث من �آخرين لكنهم يرتكون
دون تعلم �أو يتلقون قلي ًال من التعلم ،وه�ؤالء لديهم
طاقة كبرية لال�ستماع ولكن دون �أن يتعلموا كيف
يركزون مع املتكلم ومعظمهم ي�أتي �إىل املدر�سة
دون �إعداد لعملية اال�ستماع التي ينبغي �أن تهتم
املدر�سة بتنميتها (اجلعفري.)2007 ،
ونتيجة لذلك ،ف�إن كثري ًا من الأطفال
ي�سمعون ولكنهم ال يفهمون فهم يدركون الأ�صوات
ويالحظونها ولكن دون فهم �أو تف�سري لل�صوت،
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وقد يرجع كل ذلك �إما لعدم مباالة املعلم �أو لعدم
معرفته بطبيعة عملية اال�ستماع �أو رمبا نتيجة
ت�شجيع الطلبة على اال�ستماع دون م�ساعدته
على تنمية وتطوير مهارات اال�ستماع لديه ،بينما
احلقيقة التي يجب �أن يعرفها املعلمون هي �أن
اال�ستماع عملية ي�صعب على الطلبة �إجادة بع�ض
جوانبها �إذا قورنت بالقراءة ،و�إن �إهمال اال�ستماع
يف املنهج املدر�سي �أمر يدعو �إىل الده�شة وي�ؤدي
�إىل �ضرر بالغ (طعيمة .)2004 ،فاملهارة يف
اال�ستماع تت�صل ات�صا ًال وثيق ًا بالكفاءة يف عديد من
امليادين الأكادميية بالن�سبة لبع�ض الطلبة خا�صة
طلبة املراحل الأوىل والطلبة ال�ضعاف يف القراءة
ميثل اال�ستماع بالن�سبة لهم و�سيلة للتح�صيل �إذ
�أن امل�ستمع ولي�س املتحدث هو املوجه الأول للعملية
التعليمية (جاب اهلل.)2009 ،
واال�ستماع اجليد عادة يحتاج �إىل تعلم
وتدريب ،و�إن الرتكيز يف اال�ستماع ،وحماولة فهم
الأفكار ،وحتليلها ،وتف�سريها ،يحتاج �إىل تربية
عادة اال�ستماع اجليد عند الأطفال من ال�صغر،
واال�ستمرار يف ذلك لفرتة طويلة (،)Arthur, 2006
ومن هنا يق�صد مبهارات اال�ستماع مدى ما ميتلكه
الفرد من قدرات معرفية ومدى ما يقوم به من
ن�شاط عقلي يت�صل بالتذكر والفهم والتحليل
والتف�سري واال�ستنتاج والنقد والتقومي عند التعامل
مع الن�ص امل�سموع (يون�س.)2000 ،
ومييز ويدو�سون ( )Widdowson, 2009يف عملية
اال�ستماع هذه بني م�صطلحني :الأول هو ال�سماع
( ،)Hearinوالآخر هو اال�ستماع (،)Listening
ويق�صد بالأول ا�ستقبال الفرد لرموز �صوتية يركبها
يف ذهنه بعد ذلك ليجعل منها �شيئا ذا معنى،
وهو عند فهمه ملعناها يتعرف دالالت الكلمات
واجلمل وطريقة تركيبها .هذا الن�شاط يجعله
ويد�سون ترجمة ملفهوم الدقة يف اال�ستخدام اللغوي
( ،)Usageوهناك ن�شاط �آخر يتعدى به الفرد هذا
العمل وهو تعرف الوظائف املختلفة التي ت�ؤديها
الكلمات واجلمل� ،أي ما الذي يريد املتحدث �أن
يو�صله له؟ ويف هذه العملية الثانية يربط امل�ستمع
بني ما يقال الآن ،وما قيل �سابق ًا� ،إنه ي�ضع هذه
http://journals.uob.edu.bh
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اجلمل يف �إطار �أو �سياق معني يجعل لها معنى،
�إنه مبعنى �آخر ي�ستعمل اللغة ( ،)Useولي�س فقط
(.)Usage
هناك فرق بني مهارات ال�سماع (،)Hearing
واال�ستماع
(،)Attentiveness
والإن�صات
()Listening؛ فال�سماع هو جمرد التقاط الأذن
لذبذبات �صوتية من م�صدرها دون �إعارتها �أي
انتباه ،وهو عملية �سهلة غري معقدة ،تعتمد على
ف�سيولوجية الأذن ،و�سالمتها الع�ضوية ،وقدرتها
على التقاط الذبذبات ،والإن�صات هو تركيز
االنتباه على ما ي�سمعه الإن�سان من �أجل حتقيق
غر�ض معني� ،أما اال�ستماع فهو مهارة معقدة يعطي
فيها ال�شخ�ص امل�ستمع املتحدث كل اهتماماته،
ويركز انتباهه �إىل حديثه ،ويحاول تف�سري �أ�صواته،
و�إمياءاته ،وكل حركاته ،و�سكناته (& Graham
 .)Roberta, 2008من املفاهيم ال�سابقة ميكن
اال�ستنتاج �أن ال�سماع عملية ف�سيولوجية تولد مع
الإن�سان وتعتمد على �سالمة الع�ضو املخ�ص�ص
لها وهو الأذن ،يف حني يكون الإن�صات واال�ستماع
مهارتني مكت�سبتني ،والفرق بني الإن�صات
واال�ستماع ،اعتماد مهارة الإن�صات على الأ�صوات
املنطوقة لي�س غري ،بينما يت�ضمن اال�ستماع ربط
هذه الأ�صوات بالإمياءات احل�سية واحلركية
للمتحدث.
وتت�ضح �أهمية اال�ستماع من خالل النقاط
الآتية:
 اال�ستماع هو �أ�سبق احلوا�س و�أ�سا�س للنمو اللغوي؛فاال�ستماع هو ال�سبيل الرئي�س للتعلم يف �سنوات
الطفولة ،وعن طريقه يكت�سب الطفل املعارف
وغريها ،مما يدور بالعامل املحيط به عرب اللغة
(Utely, 2008؛ .)Rubin, 1994
 ح�سن اال�ستماع �سمة ح�ضارية تدعو �إليها كلاحل�ضارات احلديثة ،بل �إن القر�آن قد �سبق
يف هذا ال�ش�أن احل�ضارة احلديثة مبدة طويلة.
قال تعاىلَ ( :و� َإذا ُق ِر َئ ال ُقرء ّانُ َفا�س َتمِ ُعوا َل ُه
رح ُمونَ ﴾ (�سورة الأعراف:
و�أَن�صِ تُوا َل َع َل ُكم ُت َ
�آية.)204 :
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 تزايد �أهمية اال�ستماع يف الوقت احلا�ضر ،نتيجةلتطوير و�سائل الإعالم والتي اعتمد الإن�سان
عليها ،يف تلقي الأخبار واملعلومات والعلوم
واملعارف املختلفة من م�صادر متعددة بني
ال�صديق والعدو ،مما ي�ستوجب على الإن�سان
�أن يتلقى هذه الر�سائل ال�شفهية ،ويتعامل
معها بفاعلية ،ليميز بني املفيد وال�ضار منها
(.)Bygarve, 1994
 ت�شري الدرا�سات �إىل �أن اال�ستماع �أكرث �أ�ساليبالتوا�صل �شيوعا� ،إذ �أظهرت �أن الإن�سان يق�ضي
( )%45منها يف اال�ستماع (حجاب.)1999 ،
 ويف جمال التعليم تك�شف الدرا�سات �أن اال�ستماعيكون �أكرث ا�ستخدام ًا لدى طلبة اجلامعة� ،إذ
يحققون عن طريقه ا�ستفادة تزيد ثالث مرات
عما يحققونه با�ستخدام �أية مهارة توا�صل
�أخرى (اجلعفري.)2007 ،
 ُيعد اال�ستماع من العوامل الرئي�سة املطلوبةلفهم الآخرين ،لأن فهم الآخرين ُيعد �ضرورة
حتمية للتوا�صل والتعامل معهم� ،سواء كان
ذلك يف حميط العمل �أم الأ�سرة �أم غريهما
(.)Mccaulley, 1992
 اال�ستماع الن�شط ي�ساعد املتحدث على قول مايدور يف ذهنه ،وعدم الإ�صغاء يقوم بدور مثبط
لهمة املتحدث (ال�صوايف.)2001 ،
 اال�ستماع اجليد �أ�سا�س �إبداء الر�أي املو�ضوعيال�صحيح (يون�س.)2000 ،
 اال�ستماع �أحد مقومات النجاح الرئي�سةلل�سيا�سيني والإعالمني والرتبويني والدعاة
وغريهم ممن يتوا�صلون مع الآخرين للت�أثري
فيهم (جاب اهلل.)2009 ،
 اال�ستماع �ضروري لتحقيق اال�ستجابة ال�صادرةمن امل�ستمع �إذا ما �أح�سن فهم ما ا�ستمع
�إليه ،والفهم هو الهدف الأ�سا�سي لال�ستماع
(حجاب.)1999 ،
ً
تعددت تق�سيمات اال�ستماع وفقا ملعايري
خمتلفة ،فاال�ستماع وفقا للغر�ض منه ي�شتمل على:
http://journals.uob.edu.bh

ا�ستماع عار�ض ،وا�ستماع هادف ،وا�ستماع فعال
ذكي ،وا�ستماع ترفيهي ،واال�ستماع وفقا لعن�صر
املواجهة بني طريف عملية التوا�صل ال�شفوي ي�شتمل
على ا�ستماع مبا�شر ،وا�ستماع غري مبا�شر (Change
� .)& Brown, 2006أما اال�ستماع وفقا ملدى االنتباه
في�شتمل على اال�ستماع ال�سلبي ،واال�ستماع املتقطع،
واال�ستماع اليقظ ،واال�ستماع الهام�شي ،واال�ستماع
وفق ًا لأمناط امل�ستمعني ي�شتمل على امل�ستمع
امل�صغي ،واملتظاهر ،والذاتي ،واملحدود االهتمام،
والف�ضويل (�إبن �سامل2010 ،؛ .)Graham, 2006
�إن مهارات اال�ستماع والتحدث مهارات
متكاملة ،ولكل منهما مهاراتها اخلا�صة ،ولكنهما
ي�شرتكان يف عملية الفهم واال�ستيعاب وبع�ض
املهارات الأخرى على النحو (Geddes, 2009؛
Utely, 2008؛ Stankeviciene, 2007؛ Huanq,

2005؛ اجلميلي )2004 ،الآتي:
 القدرة على تبادل الأفكار واملعلومات من خاللاملحادثة ،خ�صو�صا يف �أثناء املناق�شات.
 تعرف املفردات وتعرف الأفكار الرئي�سة. حتديد العالقة بني الفكرة الرئي�سة والأفكارالفرعية.
 القدرة على الإجابة ال�شفوية عن الأ�سئلة ،وكذلكطرح الأ�سئلة يف �صورة موجزة ومرتابطة.
 القدرة على تنظيم الأفكار وت�سل�سلها. القدرة على ت�صور الأفكار التي ي�شتمل عليهااملو�ضوع ،وتخيل كيفية تقدمي هذه الأفكار
يف �صورة وا�ضحة من حيث الرتكيب اللغوي
لتحقيق �أهداف املتحدث.
وت�أكيد ًا لهذا االجتاه مت اعتبار اال�ستماع
والتحدث مهارات واحدة� ،إذ يوجد لدى الكرث من
جامعات اختبارات املهارات التكاملية بني اال�ستماع
والتحدث ،وبالرغم مما تقرر من وجود مهارات
م�شرتكة بني اال�ستماع والتحدث وت�سليم البحث
بذلك� ،إال �إن الباحث يرى �أن اال�ستماع والتحدث فن
يتميز كل منهما عن الآخر مبهاراته اخلا�صة ،وعليه
ف�سوف تعر�ض مهارات كل فن م�ستقلة عن الآخر.
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م�شكلة الدرا�سة:
�أثبتت الدرا�سات (م�سعد2009 ،؛ اجلميلي،
2004؛ العزواي2003 ،؛ ال�صوايف� )2001 ،أن
مهارة اال�ستماع ميكن �أن تعلم و�أن الأفراد بحاجة
�إىل تعلم هذه املهارة ،و�أن هذه املهارة حتتاج
�إىل �أ�سلوب منظم وعلمي لإك�سابها للمتعلمني،
ويف درا�سة �أجريت على تالميذ ال�صف اخلام�س
االبتدائي بق�صد قيا�س مدى فعالية برنامج
لتدري�س اال�ستماع وجدت �أنه ميكن تنمية مهارات
اال�ستماع عند ه�ؤالء التالميذ ،و�أن التالميذ
مع اختالف م�ستويات ذكائهم قد ا�ستفادوا من
الربنامج و�أن مهارات الفهم يف القراءة والتهجي
والذكاء ،بل والن�شاط اللغوي ككل ترتبط مبهارة
الفهم يف اال�ستماع ،وقد قام كانفليد ()Kanvlid
الوارد يف �إبن �سامل ( )2010بدرا�سة عن الفرق
بني تعلم اال�ستماع من خالل عمليات مق�صودة
ون�شاط م�ستهدف وبني تعلم اال�ستماع من خالل
املواقف الطبيعية يف اليوم الدرا�سي ،وانتهى �إىل
�أن التالميذ ي�ستفيدون من الربامج و�أوجه الن�شاط
املختلفة التي ت�ستهدف تعليم اال�ستماع كمهارة،
وبهذا ف�إن مهارة اال�ستماع ميكن تنميتها و�صقلها
عن طريق برامج تعليمية مق�صودة؛ لأن اال�ستماع
قابل للنمو املطرد خ�صو�ص ًا �إذا وجهت له العمليات
التعليمية الهادفة �إىل �إك�ساب املتعلم هذه املهارة.
لقد خلق اهلل لنا فم ًا واحد ًا و�أذنني اثنتني،
وذلك �إ�شعار ًا لنا ب�أهمية حا�سة الكائن احلي
بجميع تنوعاته ،والإن�سان يتمتع بحا�سة ال�سمع
رحمة من اهلل ،حيث �إن هذه احلا�سة تعزز من
قدرة الإن�سان لأدراك ما يجري حوله من �أ�س�س
االت�صال والتوا�صل ،حيث �إن الإن�سان ال يعي�ش
مبعزل عن الآخرين ،وعليه �إيجاد و�إتقان التوا�صل
حتى ي�صل �إىل نتيجة تعزز من قناعاته وقدراته،
وبالتايل ت�أكيد نف�سه ،وهذا ينطبق على جمتمع
الطلبة ،حيث من �أ�س�س املذاكرة والفهم ح�سن
اال�ستماع ،ومن خالل خربة الباحث كمدر�س يلحظ
�أهمية اال�ستماع وت�أثريها يف جناح عملية التعلم
والتعليم ،ويلحظ �أي�ض ًا وجود م�شكالت عدة يف
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مهارات اال�ستماع لدى الطلبة ،وهذا ال�ضعف يف
هذه املهارات له �آثاره املبا�شرة وغري املبا�شرة يف
حت�صيل الطلبة وتكيفهم الدرا�سي .من هنا� ،أقدم
على بحثه من �أجل تعرف م�ستوى مهارات اال�ستماع
الفعالة لدى طلبة الثانوية العامة� ،إذ ميكن �صياغة
م�شكلة الدرا�سة احلالية وبلورتها بالأ�سئلة الآتية:
 ما م�ستوى مهارات اال�ستماع الفعالة لدى طلبةالثانوية العامة يف املدار�س احلكومية يف مدينة
طولكرم؟
 هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوىمهارات اال�ستماع الفعالة لدى طلبة الثانوية
العامة يف حمافظة طولكرم تبع ًا ملتغري اجلن�س؟
 هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوىمهارات اال�ستماع الفعالة لدى طلبة الثانوية
العامة يف حمافظة طولكرم تبع ًا ملتغري
التخ�ص�ص؟
 هل توجد عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائيا بنيم�ستوى مهارة اال�ستماع الفعالة وم�ستوى
التح�صيل الدرا�سي لدى طلبة الثانوية العامة
يف حمافظة طولكرم؟
�أهمية الدرا�سة:
تربز �أهمية هذه الدرا�سة من الناحيتني
النظرية والتطبيقية :فمن الناحية النظرية ،ف�إنه
ما زال مو�ضوع النمو اللغوي ومظاهره املختلفة
فن الكالم ومهارات اال�ستماع ،والتحدث من
املوا�ضيع احليوية يف البحث والتق�صي العلمي
ملا لذلك من �أهمية وفائدة يف حياة الطالب
املعرفية واالجتماعية والتعليمية التعلمية� .أما من
الناحية التطبيقية فتربز �أهمية هذه الدرا�سة مما
�ستوفره من نتائج ت�سهم يف فهم مهارات اال�ستماع
لدى الطلبة مما ي�ؤدي �إىل تقدمي برامج ميكن
ا�ستخدامها يف عملية توجيه الطلبة و�إر�شادهم
نف�سي ًا ومعرفي ًا ولغوي ًا وعملي ًا ف�إن هذه الدرا�سة تعد
حماولة علمية حلث معلمي املوا�ضيع املختلفة بعامة
ومعلمي اللغة العربية وم�شرفيها الرتبويني بخا�صة
لالهتمام مبهارة اال�ستماع ك�أ�سا�س لعملية الفهم
واال�ستيعاب والقراءة واملحادثة يف املوا�ضيع كافة.
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هدف الدرا�سة:
حتاول الدرا�سة احلالية حتقيق الأهداف
الآتية:
 تعرف م�ستوى مهارات اال�ستماع الفعالة لدىطلبة الثانوية العامة يف حمافظة طولكرم.
 معرفة داللة الفروق الإح�صائية يف م�ستوىمهارات اال�ستماع الفعالة لدى طلبة الثانوية
العامة يف حمافظة طولكرم تبع ًا ملتغريات
اجلن�س والتخ�ص�ص.
 معرفة طبيعة العالقة االرتباطية بني م�ستوىمهارات اال�ستماع الفعالة وم�ستوى التح�صيل
الدرا�سي لدى طلبة الثانوية العامة يف حمافظة
طولكرم.
التعريفات الإجرائية واال�صطالحية:
املهارة :توفر القدرة الالزمة لأداء �سلوك معني
بكفاءة تامة وقت احلاجة �إليه كالقراءة
والكتابة ولعب الكرة وال�سباحة وقيادة ال�سيارة
وما �إىل ذلك (�إبراهيم.)2004 ،
ال�سماع :جمرد التقاط الأذن لذبذبات �صوتية من
م�صدرها دون �إعارتها �أي انتباه وهو عملية
�سهلة غري معقدة تعتمد على ف�سيولوجية
الأذن و�سالمتها الع�ضوية وقدرتها على التقاط
الذبذبات (.)Utely, 2008
الإن�صات :تركيز االنتباه على ما ي�سمعه الإن�سان من
�أجل حتقيق غر�ض معني (الطحان.)2003 ،
عملية اال�ستماع :مهارة حتتاج �إىل مران وتدريب،
و�أنها تت�ضمن عددا من العمليات العقلية التي
تن�شط الذاكرة ،وت�ساعدها على �أداء مهمتها
من حيث ا�سرتجاع ما ا�ستقبله من معارف
ومعلومات ،ومن حيث �إنها تت�ضمن عددا
من العمليات العقلية مثل الإدراك والفهم،
والتحليل والتف�سري والتقومي؛ لذا فهي حتتاج
فهمنا لفاعلية املتعلم ون�شاطه وحتتاج منا
�إىل فهم جيد ،وتخطيط م�سبق ي�ساعد املتعلم
على التفاعل مع ما ي�سمعه ب�سهولة ،وفهمه،
واال�ستفادة منه (الطحان.)2003،
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اال�ستماع :هو عملية معقدة يف طبيعتها ت�شتمل
على �إدراك الرموز اللغوية املنطوقة عن طريق
التمييز ال�سمعي ،وفهم مدلول هذه الرموز،
و�إدراك الوظيفة االت�صالية (الر�سالة)
املت�ضمنة يف الرموز �أو الكالم املنطوق،
وتفاعل اخلربات املحمولة يف هذه الر�سالة
مع خربات امل�ستمع وقيمه ومعايريه ،ونقد هذه
اخلربات وتقوميها واحلكم عليها يف �ضوء
املعايري املو�ضوعية املنا�سبة لذلك (مدكور،
 .)2000واال�ستماع هو احلر�ص على ا�ستقبال
الذبذبات ال�صوتية ،وتو�صيلها �إىل ع�صب
ال�سمع مع االهتمام مبا ي�سمع من حديث ،وهو
وظيفة عقلية تعنى بفهم امل�سموع وا�ستيعابه
وتقوميه ،وهو ن�شاط مكت�سب له مهاراته،
وهو يف حاجة �إىل تعلم وتدريب موجة ون�شط
(حجاب .)1999 ،ويعد اال�ستماع وهو �أول
فن ذهني لغوي ،تربت عليه الب�شرية ،ويعتمد
عليه كثري ًا داخل قاعات الدرو�س كلها يف كل
املراحل التعليمية ،وهو �أ�سا�س كل الفنون ،وكل
الرتبيات العقلية التي تليه بعد ذلك يف التعليم
والتعلم مع ًا ،وهو الطريق الطبيعي لال�ستقبال
اخلارجي؛ لأن القراءة بالأذن �أ�سبق من العني،
وهو عماد كثري من املواقف التي ت�ستدعي
الإ�صغاء واالنتباه (عا�شور واحلوامدة.)2007 ،
وهو مهارة معقدة يعطي فيها ال�شخ�ص امل�ستمع
املتحدث كل اهتماماته ،ويركز انتباهه �إىل
حديثه ،ويحاول تف�سري �أ�صواته ،و�إمياءاته ،وكل
حركاته ،و�سكناته (اجلفري.)2007 ،
وتتبنى الدرا�سة احلالية تعريف ًا ملفهوم اال�ستماع
ب�أنه ن�شاط �أ�سا�سي من �أن�شطة االت�صال بني الب�شر،
وهو النافذة التي يطل الإن�سان من خاللها على
العامل من حوله ،وهو الأداة التي ي�ستقبل بو�ساطتها
الر�سالة ال�شفوية ،و�إجرائي ًا ف�إن مفهوم اال�ستماع
يعرف بالدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص على
�أداة الدرا�سة املتمثلة با�ستبانة ت�شتمل على �ستة
جماالت من مهارات اال�ستماع الفعال ،وبذلك يح�صل
كل مفحو�ص على درجة عامة ملهارة اال�ستماع ب�شكل
عام و�ست درجات فرعية تقي�سها هذه اال�ستبانة.

)Int. J. Res. Edu. Psy. 3, No. 1 (Apr. 2015

حدود الدرا�سة:
ميكن تعميم نتائج هذه الدرا�سة يف حدود
اجلوانب الآتية:
 احلدود املكانية� :أجريت هذه الدرا�سة يفاملدار�س احلكومية الثانوية يف حمافظة
طولكرم.
 احلدود الزمانية :طبقت �إجراءات الدرا�سةيف الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي
( ،)2014-2013حيث ا�ستغرقت عملية
تطبيق الدرا�سة �ستة �أ�سابيع تقريب ًا ،فقد بد�أت
�إجراءات الدرا�سة يف ( )2013\9\15وانتهت
يف (.)2013\10\31
 احلدود الب�شرية :طبقت الدرا�سة على عينة منطلبة الثانوية العامة.
 احلدود املو�ضوعية والإجرائية :تعمم نتائج هذهالدرا�سة يف حدود اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية
التي تتمتع بها �أداة الدرا�سة و�إجراءاتها
التطبيقية على عينتها املختارة.
الدرا�سات ال�سابقة:
هدفت درا�سة مدكور (� )1990إىل تق�صي
�أثر تدريب طلبة ال�صف الأول الإعدادي على عدد
من مهارات اال�ستماع باللغة العربية على م�ستوى
�أدائهم يف الكتابة التعبريية� ،أجريت الدرا�سة على
عينة مكونة من ( )56طالب ًا ،يدر�سون يف مدر�سة
امللك عبد العزيز املتو�سطة مبدينة الريا�ض ،ومن
�أهم النتائج التي ك�شفت عنها الدرا�سة وجود عالقة
�إيجابية دالة بني التدريب املق�صود على مهارات
اال�ستماع يف الدرا�سة ،وم�ستوى �أداء الطلبة يف
التعبري التحريري .وك�شفت الدرا�سة �أي�ضا �أن تقدم
الطلبة يف املجموعة التجريبية يف الكتابة كان �أف�ضل
من �أقرانهم يف املجموعة ال�ضابطة ،و�أن م�ستوى
مهارات اال�ستماع كان مرتفع ًا لدى عينة الدرا�سة.
وهدفت درا�سة بيقارف ( � ) Bygarve, 1994إىل
تقدمي برنامج لتنمية مهارات اال�ستماع لدى تالميذ
معاهد التعليم اخلا�ص ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )29تلميذا ا�سرتاليا ترتاوح �أعمارهم بني
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(�)9-6سنوات ،طبق الربنامج ملدة (� )23أ�سبوعا،
وقد ت�ضمن بع�ض القطع املو�سيقية واحلكايات،
وانتهت هذه الدرا�سة �إىل عدة نتائج من �أهمها:
حت�سن ملحوظ يف م�ستوى الفهم للقطع امل�سموعة
لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،وقد كان م�ستوى فهم
الأطفال للدالئل ال�صوتية و�سرعة فهم املفردات
اللغوية متو�سط ًا ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى مهارة اال�ستماع
تبع ًا ملتغري اجلن�س.
وهدفت درا�سة عوي�س (� )1999إىل حتديد
مهارات اال�ستماع الناقد لدى طلبة ال�صف الأول
ثانوي ،وحتديد مدى �إتقان الطلبة لهذه املهارات،
ثم تقدمي ت�صور مقرتح ملنهج ينمي مهارات
اال�ستماع الناقد الالزمة للطالب عينة الدرا�سة،
تناولت الدرا�سة مفهوم اال�ستماع وطبيعته و�أهدافه،
ومتطلباته ،و�أ�سباب �ضعفه ،ومعوقاته ،و�سمات
امل�ستمع اجليد ،و�أنواع اال�ستماع .وتكونت عينة
الدرا�سة من طلبة ال�صف الأول الثانوي ب�إحدى
مدار�س حمافظات اجليزة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
وجود فروق دالة �إح�صائيا بني الأداء بني القبلي
والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار مهارات
اال�ستماع الناقد ل�صالح االختبار البعدي ،وثبت
وجود ارتباط دال �إح�صائيا بني الذكاء واكت�ساب
مهارات اال�ستماع الناقد ( )0.86و�أي�ضا بني
التح�صيل الدرا�سي واكت�ساب مهارات اال�ستماع
الناقد حيث بلغ معامل ارتباطه (.)0.98
�أما درا�سة هاليل ( )2001فهدفت �إىل تنمية
مهارات اال�ستماع لدى تالميذ ال�صف اخلام�س
االبتدائي با�ستخدام بع�ض املداخل التدري�سية
املقرتحة (حل امل�شكالت ،ومتثيل الأدوار،
واملناق�شة) ،ومعرفة مدى فاعلية كل مدخل من
املداخل التدري�سية املقرتحة على حدة ،اختريت
عينة الدرا�سة من تالميذ ال�صف اخلام�س
باحللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي مبحافظة
القاهرة ،و�أثبتت نتائج الدرا�سة فاعلية املداخل
املقرتحة يف تنمية مهارات اال�ستماع لدى تالميذ
ال�صف اخلام�س االبتدائي ،و�أن هناك فروق ًا دالة
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�إح�صائيا ل�صالح املجموعة التجريبية؛ وهذا ي�ؤكد
�أن مهارة اال�ستماع لدى تالميذ ال�صف اخلام�س ال
ميكن �أن تنمو دون تعلم مق�صود ،وبرامج خمططة،
وال ميكن �أن ترتك لل�صدفة �أو التعليم غري املبا�شر.
كما هدفت درا�سة فرج (� )2002إىل تق�صي
فعالية برنامج ا�ستماع مقرتح يف تنمية مهارات
ا�ستماع اللغة الإجنليزية لتالميذ ال�صف الرابع
االبتدائي يف مدار�س اللغة الفرن�سية ،مت تطبيق
اختبار قبلي على تالميذ العينة وعددهم ()12
تلميذا وتلميذة ،ومت بعد ذلك تدري�س الربنامج
املقرتح ملدة (� )11أ�سبوع ًا ،و�أتبع ذلك تطبيق
االختبار البعدي ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة بعد
املعاملة الإح�صائية للبيانات �أن هناك حت�سن ًا
ملحوظ ًا و�صل للم�ستوى املتو�سط ،قد طر�أ على
مهارات ا�ستماع اللغة الإجنليزية اخلا�صة ب�أفراد
العينة� .أن معدل الك�سب بلغ ()%28؛ �أي �إن برنامج
اال�ستماع املقرتح كان فعاال يف تطوير مهارات
اال�ستماع لتالميذ �أفراد العينة.
وهدفت درا�سة الهواري (� )2002إىل حتديد
مدى فاعلية برنامج الكمبيوتر متعدد الو�سائل يف
تنمية بع�ض مهارات اال�ستماع والقراءة ،والك�شف
عن مدى فاعلية برنامج الكمبيوتر يف تعديل
اجتاهات تالميذ ال�صف اخلام�س االبتدائي نحو
تعلم اللغة العربية ،والك�شف عن �أف�ضل �أ�ساليب
تنظيم حمتوى الربامج الكمبيوترية ،وحتديد
�أف�ضل �أمناط تقدمي الربامج الكمبيوترية ،يف
تنمية بع�ض مهارات اال�ستماع والقراءة ،تكونت
عينة الدرا�سة من ( )210تالميذ من تالميذ
ال�صف اخلام�س االبتدائي مبدار�س تابعة لإدارة
عني �شم�س التعليمية ،ومت تق�سيم عينة الدرا�سة
�إىل �سبع جمموعات ع�شوائي ًا يف �ضوء ا�سرتاتيجية
تنظيم حمتوى الربنامج ،ومنط تقدميه ،وقد بلغ
عدد �أفراد العينة يف كل جمموعة من املجموعات
ال�سبع ( )30تلميذ ًا ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة
فعالية تنوع ا�سرتاتيجيات برامج الكمبيوتر متعددة
الو�سائل يف تنمية بع�ض مهارات اال�ستماع والقراءة
لدى تالميذ ال�صف اخلام�س االبتدائي ،حيث
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تراوح هذا امل�ستوى بني املنخف�ض واملرتفع جد ًا
على املهارات املختلفة ،كما تبني �أن هناك فروق ًا
دالة �إح�صائي ًا يف هذا امل�ستوى تبع ًا للجن�س ل�صالح
الإناث ،والتخ�ص�ص ل�صالح املواد النظرية،
والتح�صيل ل�صالح الطلبة ذوي التح�صيل املرتفع.
�أما درا�سة عمرية ( )2003فقد هدفت �إىل
التحقق من فعالية برنامج مقرتح يف تنمية مهارات
اال�ستماع الناقد وكفايات تدري�سها لدى الطلبة
املعلمني بكليات الرتبية يف �ضوء املدخل التوا�صلي،
وقد اختريت عينة مكونة من ( )102طالب ًا وطالبة
من طلبة الفرقة الرابعة �شعبة اللغة العربية بكليات
الرتبية ،مت تدري�سهم با�ستخدام �أ�سلوب التدري�س
امل�صغر وطريقة احلوار االكت�شايف ملدة ف�صل
درا�سي كامل ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة فعالية
الربنامج املقرتح يف حتقيق �أهداف الدرا�سة التي
تتمثل يف تنمية مهارات اال�ستماع الناقد وكفايات
تدري�سها لدى ه�ؤالء الطلبة ،وتعرف مهارات
اال�ستماع الناقد وكفايات تدري�سها الواجب
توافرها لدى ه�ؤالء الطلبة ،وتو�ضيح مكونات
الربنامج املقرتح ،حيث تراوح متو�سط هذا
امل�ستوى من املهارة ما بني املتو�سط واملرتفع يف
املهارات املختلفة ،كما تبني عدم وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا يف م�ستوى مهارة اال�ستماع تبع ًا ملتغريات
اجلن�س والتح�صيل.
وهدفت درا�سة ح�سني (� )2003إىل معرفة
�أثر برنامج تنمية مهارات اال�ستماع والتحدث
باللغة الفرن�سية لدى الطلبة غري املتخ�ص�صني،
وتنمية املهارات الثقافية واملهارات اللغوية لديهم،
اختريت عينة الدرا�سة من طلبة الفرقة الرابعة
غري املتخ�ص�صني –�شعبة اللغة الفرن�سية – كلية
الرتبية جامعة حلوان بلغ عددهم ( )87طالب ًا
وطالبة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �إثبات فاعلية
الربنامج القائم على ا�سرتاتيجية التعلم ،يف
حني مل ي�ستطع الربنامج �إيجاد عالقة بني ال�سن
واخلربة ال�سابقة ،وتنمية مهارات اال�ستماع
والتحدث ،كما مل ي�ستطع �إثبات وجود عالقة بني
تنمية مهارات اال�ستماع وتنمية مهارات التحدث،
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وقد كان امل�ستوى العام ملهارة اال�ستماع لدى الطلبة
متو�سط ًا ،وعدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف
م�ستوى مهارة اال�ستماع تبع ًا ملتغريي اجلن�س
والتخ�ص�ص والتح�صيل.
�أما درا�سة ال�سيد ( )2004فقد هدفت �إىل
الك�شف عن �أثر ا�ستخدام املدخل امل�سرحي يف
تدري�س القراءة لتالميذ ال�صف الثاين الإعدادي
على تنمية بع�ض مهارات القراءة اجلهرية وبع�ض
مهارات اال�ستماع الناقد الالزمة لتالميذ ال�صف
الثاين الإعدادي ،مت اختيار عينة البحث ع�شوائي ًا
من بني تالميذ وتلميذات ال�صف الثاين الإعدادي
مبدر�سة عقبة بن نافع الإعدادية باجلريدة القبلية
– طهطا ،وتو�صلت الدرا�سة لنتائج عديدة كان من
بينها� :أن م�ستوى مهارة اال�ستماع لدى الطلبة كان
متو�سط ًا ب�شكل عام ،ووجود فروق دالة �إح�صائي ًا
ل�صالح املجموعة التجريبية يف ثالث مهارات
لال�ستماع الناقد هي :ا�ستنتاج الأحكام ال�صحيحة،
والتمييز بني الأفكار اخلط�أ ،ا�ستخال�ص النتائج
يف حني مل تكن الفروق دالة �إح�صائي ًا يف مهارة
اكت�شاف م�شاعر التحدث ومهارة االنتفاع بامل�سموع
واال�ستفادة منه .وعدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
يف م�ستوى مهارة اال�ستماع تبع ًا ملتغريات اجلن�س
والتح�صيل الدرا�سي.
وهدفت درا�سة حممد ( )2004ا�ستخدام
برنامج للتعرف على فاعليته يف تنمية بع�ض
مهارات اال�ستماع لدى طلبة ال�صف الثاين
الإعدادي ،تكونت عينة البحث من ( )33طالب ًا
من طلبة ال�صف الثاين الإعدادي مبدر�سة
الفارابي الإعدادية للبنني ،وتو�صلت الدرا�سة
�إىل �أن الربنامج التعليمي املقرتح يت�صف بدرجة
منا�سبة من الفاعلية يف حتقيق �أهدافه املعرفية
والوجدانية ،وذلك بالن�سبة الختبار الكفاءة اللغوية
للربنامج ب�شكل عام ولكل مهارة من مهارات
اال�ستماع التي ا�ستهدفها الربنامج ،كما بينت
النتائج �أن م�ستوى مهارة اال�ستماع كان متو�سط ًا،
وعدم وجود فروق يف م�ستوى هذه املهارة تبع ًا ملتغري
التح�صيل.
http://journals.uob.edu.bh

45

وهدفت درا�سة �أحمد (� )2005إىل معرفة �أثر
ا�ستخدام الطرائف اللغوية على تنمية مهارات
اال�ستماع لدى تالميذ ال�صف الرابع االبتدائي،
�أعدت ا�ستبانه مهارات اال�ستماع املنا�سبة ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )80تلميذ ًا وتلميذة من تالميذ
ال�صف الرابع االبتدائي مبدر�سة املنيا التجريبية
مبدينة املنيا ،و�أثبتت النتائج �أن م�ستوى مهارة
اال�ستماع لدى التالميذ كان مرتفع ًا ،و�أن فاعلية
الطرائف اللغوية يف تنمية مهارات اال�ستماع لدى
تالميذ ال�صف الرابع االبتدائي ،وعدم وجود فروق
يف م�ستوى مهارة اال�ستماع تبع ًا ملتغريات اجلن�س
والتح�صيل الدرا�سي.
وهدفت درا�سة �أرثار (� )Arthur, 2006إىل
تق�صي �أثر برنامج تلفزيوين تربوي �صمم لأطفال
بعمر (� )8-4سنوات وهو عبارة عن ق�صتني
ملارك براون حول �آرثر (�آكل النمل) ،تكونت عينة
الدرا�سة من (� )108أطفال من مرحلة ريا�ض
الأطفال الناطقني باال�سبانية يف �ست مدار�س من
منطقة ح�ضرية كبرية على ال�ساحل ال�شرقي يف
�إجنلرتا ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة تطور نتائج اللغة
لدى املجموعة التجريبية بالإ�ضافة �إىل قدرتهم
على تطوير لغتهم يف امل�ستقبل – �أي�ضا – وحت�سن
وا�ضح يف فهم امل�سموع ،حيث و�صل هذا امل�ستوى
�إىل املتو�سط دون وجود فرق �إح�صائي دال بني
اجلن�س يف هذا امل�ستوى.
وهدفت درا�سة جاجن وبروان (& Chang
� ) Brown, 2006إىل معرفة ت�أثري �أربعة من �أنواع
الدعم امل�سموع وهي :اختبار اال�ستماع ،وتكرار
ما ي�ساهم به ،والتزود مبعلومات عامة حول
املو�ضوع ،وتدري�س املفردات ،تكونت عينة الدرا�سة
من ( )160طالب ًا در�سوا يف قاعة واحدة باللغة
الإجنليزية يف كلية بتايوان ،و�أظهرت النتائج ب�أن
م�ستوى مهارة اال�ستماع لدى الطلبة كان متو�سط ًا،
و�أن النوع الأكرث فعالية كان التزود مبعلومات حول
املو�ضوع ثم يليه تكرار ما ي�ساهم به ،وكان تفاعل
املتعلمني مع الأ�سئلة �إيجابي ًا .كما بينت النتائج
وجود فروق يف م�ستوى مهارة اال�ستماع تبع ًا ملتغري
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اجلن�س ل�صالح الإناث ،وعدم وجود فروق يف هذا
امل�ستوى تبع ًا ملتغريات ال�صف والتح�صيل.
وهدفت درا�سة جراهام (� )Graham, 2006إىل
معرفة ت�صور املتعلمني لفهم امل�سموع لدى عينة
الدرا�سة من جمموعة من الطالب الإجنليز بعمر
(� )18-16سنة ،وذلك لفهم امل�سموع يف اللغة
الفرن�سية ،وتقدمي وجهة نظرهم حول جناحهم
�أو ف�شلهم يف فهم امل�سموع ،و�أظهرت الدرا�سة
ب�أن الطلبة يف املرحلة بعد الإلزامية ي�شعرون ب�أن
فهم امل�سموع لديهم منخف�ض وهو �أقل من ذي
قبل .امل�شكلة الرئي�سة برزت عندما �أرادوا التعامل
ب�شكل كاف وب�سرعة مع الن�صو�ص ،ونطق الكلمات
الفرن�سية املفردة ،وتكوين جمل مبفردهم ،عالوة
على ذلك �صعوبات اال�ستماع �إىل ما امتلكوه،
و�ضعف القدرة يف هذه املهارة و�إىل �صعوبات القدرة
ال�سماعية �إىل جمموعة الن�صو�ص ،وعدم وجود
فروق دالة يف م�ستوى مهارة اال�ستماع تبع ًا ملتغريات
اجلن�س والتح�صيل والتخ�ص�ص الدرا�سي.
�أما درا�سة دوفي�ستون ( )Doveston, 2007فقد
هدفت �إىل تطوير مهارات اال�ستماع الن�شط لدى
التالميذ داخل ال�صف ،وقد قام املعلم بو�صف
ال�صعوبات التي تواجه التالميذ �أثناء العمل مع
املجموعة خالل ال�سنة الدرا�سية ،وهم من �سن
(� )9 -7سنوات ،اختريت موا�ضيع ذات �صلة
بالعالقات االجتماعية والتي جتعل ال�صف �أكرث
مرحا وجاذبية ،وقد اكت�شف �أن هناك عالقة
و�صلة وثيقة بني املوا�ضيع االجتماعية املرحة وكل
من اال�ستماع الن�شط واالهتمام والرتحيب والتعاون
الن�شط ،و�أظهرت النتائج �أهمية الرتويح ،و�أن هناك
حت�سن ًا ملمو�س ًا للمهارات امل�ستمعة واالجتماعية،
وهذا ناجت عن العالقات الطيبة واجلو املرح الذي
ي�سود العملية التعاونية واجلو العاطفي االجتماعي
بني املعلم وتالميذه.
وهدفت درا�سة جراهام وماكرو (Graham
� )& Roberta, 2008إىل معرفة �أثر ا�سرتاتيجية
تعليم مهارة اال�ستماع للمتعلمني ذوي امل�ستوى دون
املتو�سط من الفرن�سيني ،وتكونت عينة الدرا�سة
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من ( )68متعلم ًا من امل�ستوى دون املتو�سط من
الفرن�سيني يف �إجنلرتا ،وقد قورنت مع جمموعة
�أخرى .تعر�ضت املجموعة الأوىل �إىل برنامج
لتح�سني مهارة اال�ستماع لديها ،و�أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن الربنامج �أدى �إىل حت�سن ملحوظ يف
�أداء امل�ستمعني حيث كان م�ستوى مهارة اال�ستماع
متو�سط ًا  ،وكذلك �أدى �إىل زيادة ثقتهم ب�أدائهم
حول اال�ستماع.
هدفت درا�سة خ�صاونة (� )2009إىل بناء
برنامج �إثرائي لتح�سني مهارة اال�ستماع ،مقارنة
مع امل�ستوى التقليدي للذين در�سوا املقرر فقط
دون �إ�ضافة ،تكونت عينة الدرا�سة من ()46
طالبة من م�ستوى ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف
الأردن ،اختريوا بالطريقة الق�صدية ،وقد وزعوا
على جمموعتني� :إحداهما جتريبية مكونة من
( )25طالبة ،وثانيتهما �ضابطة مكونة من ()21
طالبـة ،ولتحقيق هدف الدرا�سة �أعدت الباحثة
برناجما �إثرائي ًا يف مهارة اال�ستماع مل�ستوى ال�صف
الثامن الأ�سا�سي يف الأردن ،و�أعدت اختبارا لقيا�س
مهارة اال�ستماع ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج كان
من �أهمها وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية للربنامج
الإثرائي يف مهارة اال�ستماع يف التح�صيل لدى
طالبات ال�صف الثامن الأ�سا�سي ،و وجود �أثر ذي
داللة �إح�صائية يف حت�سني مهارة اال�ستماع يف
الأداة عامة تعزى �إىل الربنامج الإثرائي ،ومل�صلحة
املجموعة التجريبية.
وهدفت درا�سة الناقة والعيد (� )2009إىل
تعرف مدى امتالك طلبة املرحلة الأ�سا�سية
ملهارات اال�ستماع ،طبقت �إجراءات الدرا�سة على
عينة الدرا�سة من ( )42طالب ًا من ال�صف التا�سع،
و( )44طالب ًا من ال�صف العا�شر ،وتو�صلت نتائج
الدرا�سة �إىل و�ضع قائمة مبهارات اال�ستماع
املطلوب توافرها لطلبة العينة ،كما �أظهرت النتائج
تدين م�ستوى الطلبة يف جميع مهارات اال�ستماع
املطلوبة عدا مهارة ترتيب الأفكار ،و�أظهرت عدم
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني مدى امتالك كال
ال�صفني يف مهارة حتديد الفكرة العامة للن�ص
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امل�سموع ،والتمييز بني الأفكار الرئي�سة يف الن�ص،
و�إدراك �أهداف الن�ص امل�سموع ،وا�ستخال�ص بع�ض
النتائج ال�صحيحة من الن�ص امل�سموع ،وترتيب
الأفكار الواردة يف الن�ص امل�سموع ،والقدرة على
�إيجاز امل�سموع ،ووجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني
مدى امتالك كال الن�صني يف مهارة تذكر بع�ض
املعلومات املت�ضمنة يف الن�ص ،ومهارة احلكم على
الن�ص امل�سموع يف �ضوء اخلربات ال�سابقة ل�صالح
طلبة ال�صف العا�شر.
وهدفت درا�سة جاب اهلل (� )2009إىل حتديد
مهارات اال�ستماع العامة الالزمة لنجاح الطلبة يف
الدرا�سة اجلامعية ،ومعرفة العالقة بني م�ستوى
اكت�ساب الطلبة لهذه املهارات وبع�ض املتغريات
الأخرى :التخ�ص�ص ،النوع ،التح�صيل ،مت تطبيق
اختبار لقيا�س مهارات اال�ستماع على طلبة خم�س
كليات يف جامعة بنها مب�صر هي :التجارة والزراعة
والآداب واحلقوق والرتبية ،وخل�صت نتائجها
�إىل �أن م�ستوى اكت�ساب الطلبة للمهارات متو�سط
ب�صفة عامة ،وقد جاءت مهارات اال�ستماع على
الرتتيب :تذكر املعلومات ،وترتيب الأفكار الواردة
يف الن�ص ،ثم نقد الر�سالة ،ا�ستخال�ص النتائج،
والربط ال�صحيح بني املهارات امل�سموعة ،و�أخري ًا
�إدراك الهدف من الر�سالة .كما بينت النتائج عدم
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني م�ستوى اكت�ساب
مهارات اال�ستماع تبع ًا للمتغريات :اجلن�س والكلية
والتخ�ص�ص والتح�صيل.
وهدفت درا�سة �إبن �سامل (� )2010إىل معرفة
مدى توافر مهارات اال�ستماع الالزمة لتالميذ
احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي يف درو�س
اال�ستماع املقررة عليهم ،وطبقت �إجراءات الدرا�سة
على عينة مكونة من ( )433طالب ًا وطالبة من طلبة
ال�صف الرابع ،و�أظهرت نتائجها �أن هناك ()36
مهارة موزعة �إىل ( )5مهارات رئي�سة لال�ستماع،
حيث بينت �أن ما ن�سبته ( )%19 .4فقط من الأ�سئلة
تدور حول مهارات اال�ستماع املحددة وهي ن�سبة
قليلة ،بينما ح�صلت مهارتا ا�ستخال�ص الأفكار
والتفكري اال�ستنتاجي على �أعلى م�ستوى ،يف حني
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ح�صلت مهارة التقومي على م�ستوى متو�سط ،على
متدن جد ًا.
�أن مهارة الت�صنيف ح�صلت على تكرار ٍ
وهدفت درا�سة فيندر (� )Fender, 2011إىل
معرفة العالقة بني مهارة القراءة والقدرة على
اال�ستماع للغة الإجنليزية كلغة ثانية لدى عينتني
من الطلبة العرب وغري العرب بلغ حجمها ()244
طالب ًا وطالبة ،وقد بينت النتائج �أن م�ستوى مهارة
اال�ستماع لدى الطلبة كان متو�سط ًا ب�شكل عام،
وعدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني العرب
وغري العرب يف قدرة اال�ستماع ،ووجود فروق يف
مهارة اال�ستماع ومتغريي التح�صيل والتخ�ص�ص
الدرا�سي ل�صالح الطلبة ذوي التح�صيل املرتفع
ومن ذوي التخ�ص�صات الأدبية ،وعدم وجود فروق
بني اجلن�سني يف القدرة على اال�ستماع يف اللغة
الإجنليزية كلغة ثانية.
تعقيب عام على الدرا�سات ال�سابقة:
من خالل العر�ض ال�سابق للدرا�سات ال�سابقة
العربية والأجنبية التي �أجريت يف جمال مهارات
اال�ستماع حتديد ًا �أو تنمية هذه املهارات وتقوميها،
ميكن ت�سجيل امللحوظات الآتية:
 �أن الدرا�سات ال�سابقة تربز �أهمية مهاراتاال�ستماع لدى الطلبة يف جميع املراحل
التعليمية ،ومن ثم �ضرورة حتديد املهارات
الالزمة لكل مرحلة تعليمية ،والعمل على
تقوميها وتنميتها.
 �أن م�ستوى مهارات اال�ستماع اللغوية املختلفةيف نتائج الدرا�سات ال�سابقة تراوح ما بني
منخف�ضة ومرتفعة جد ًا ،ومل تتو�صل هذه
الدرا�سات لنتائج مت�سقة وثابتة يف هذا االجتاه؛
�إذ �أظهرت نتائج بع�ض الدرا�سات ال�سابقة
(Fender, 2011؛ جاب اهلل2009 ،؛ & Graham
Roberta, 2007؛ Artthur’s, 2006؛ & Chang

Brown, 2006؛ ال�سيد2004 ،؛ حممد2004 ،؛
عمرية2003 ،؛ ح�سني2003 ،؛ فرج2002 ،؛
Bygarve, 1994؛ مدكور� ،)1990 ،إجما ًال
توفر مهارات اال�ستماع مب�ستوى متو�سط لدى
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الطلبة .بينما �أظهرت درا�سات �أخرى (�إبن
�سامل2010 ،؛ الناقة والعبد2009 ،؛ Graham,
 ،)2006تدين م�ستوى مهارات اال�ستماع ،يف
حني �أظهرت درا�سات (�أحمد2005 ،؛ الهواري،
 ،)2002ارتفاع م�ستوى مهارات اال�ستماع لدى
الطلبة.
 �أن هذه الدرا�سات تو�صلت �إىل نتائج متعار�ضةبخ�صو�ص عالقة مهارات اال�ستماع ومتغريات
دميغرافية خمتلفة؛ �إذ �أظهرت نتائج درا�سات
(Chang & Brown, 2006؛ الهواري،)2002 ،
وجود فروق يف م�ستوى مهارات اال�ستماع
ل�صالح الإناث ،بينما نتائج باقي الدرا�سات
�أظهرت عدم وجود فروق �إح�صائية يف هذه
املهارات تبع ًا ملتغري اجلن�س .وبخ�صو�ص
متغري التخ�ص�ص العلمي فقد �أظهرت نتائج
بع�ض الدرا�سات ال�سابقة (جاب اهلل2010 ،؛
Graham, 2007؛ ح�سني ،)2003 ،عدم
وجود فروق يف مهارات اال�ستماع تبع ًا ملتغري
التخ�ص�ص ،بينما �أظهرت درا�سات (Fender,
2011؛ الهواري ،)2002 ،وجود فروق يف
مهارات اال�ستماع تبع ًا لهذا املتغري ل�صالح
الطلبة من التخ�ص�صات الأدبية� .أما بخ�صو�ص
عالقة مهارات اال�ستماع مب�ستوى التح�صيل
الدرا�سي فقد تو�صلت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة

(Fender, 2011؛ الهوراي2002 ،؛ عوي�س،
� ،)1997إىل وجود عالقة ارتباطية مرتفعة بني
مهارات اال�ستماع والتح�صيل الدرا�سي.
 يف خ�ضم هذا التناق�ض يف نتائج الدرا�ساتال�سابقة وعدم اال�ستقرار جاءت هذه الدرا�سة
بهدف تق�صي م�ستوى مهارات اال�ستماع لدى
الطلبة يف �ضوء بع�ض املتغريات اخلا�صة
بالطلبة.
الطريقة والإجراءات:

�أو ًال :منهج الدرا�سة:

ا�ستخدام املنهج الو�صفي االرتباطي ملنا�سبته
لهذا النوع من الدرا�سات؛ وذلك بتوزيع الأداة
املعدة لغر�ض هذه الدرا�سة على عينة الدرا�سة
وحتليل البيانات الالزمة.

ثانياً :جمتمع الدرا�سة:

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة الثانوية
العامة يف املدار�س احلكومية يف حمافظة طولكرم
والبالغ عدد ( )3830طالب ًا وطالبة وفق �إح�صائيات
مديرية الرتبية والتعليم لهذه املحافظة للف�صل
الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي (،)2014/2013
وهم موزعون تبع ًا ملتغريي الدرا�سة اجلن�س
والتخ�ص�ص كما هو مبني يف اجلدول ( )1الآتي:

اجلدول رقم ( :)1توزع �أفراد جمتمع الدرا�سة
تبعاً ملتغريي اجلن�س والتخ�ص�ص
الإناث

الذكور

اجلن�س
التخ�ص�ص

العدد

%

العدد

%

الأدبي

1316

%34

1495

%39

2811

العلمي

559

%15

460

%12

1019

%27

املجموع

1875

%49

1955

%51

3830

%100
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%
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ثالثاً :عينة الدرا�سة:

�أجريت الدرا�سة على عينة مكونة من ()383
طالب ًا وطالبة من طلبة الثانوية العامة يف املدار�س
احلكومية يف حمافظة طولكرم ،وهم ميثلون ما

ن�سبته ( )%10من احلجم الكلي ملجتمع الدرا�سة
مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية طبقية تبع ًا ملتغريي
اجلن�س والتخ�ص�ص كما هو مبني يف اجلدول ()2
الآتي:

اجلدول رقم ( :)2توزع عينة الدرا�سة تبعاً
ملتغريي اجلن�س والتخ�ص�ص

املتغري
اجلن�س
التخ�ص�ص

رابعاً� :أداة الدرا�سة:

امل�ستوى
الذكور
الإناث
الأدبي
علمي

تكونت �أداة الدرا�سة من ا�ستبانة �أعدها
الباحث لقيا�س مهارات اال�ستماع وحتتوي على
( )30فقرة موزعة بالت�ساوي �إىل �ستة جماالت
من مهارات اال�ستماع هي :مهارة الرتكيز على
اال�ستماع الفعال ،ومهارة االهتمام باال�ستماع
الفعال ،ومهارة البحث وال�س�ؤال لال�ستماع الفعال،
ومهارة التحكم العاطفي لال�ستماع الفعال ،ومهارة
احلد�س يف اال�ستماع الفعال ،ومهارة البناء يف
اال�ستماع الفعال .وقد ا�ستفاد الباحث من بع�ض
الدرا�سات ال�سابقة يف بناء الأداة مثل درا�سات
(ابن �سامل2010 ،؛ جاب اهلل2009 ،؛ الناقة
والعيد2009 ،؛ Geddes, 2009؛ )Doveston, 2007؛
حيث قام بجمع  )33بند ًا من الأدوات امل�ستخدمة
يف هذه الدرا�سات ،وبعد التحكيم مت حذف ثالث
فقرات لتكرار مو�ضوعها مع فقرات �أخرى ،يجيب
املفحو�ص عن فقرات هذه اال�ستبانة با�ستخدام
�سلم ثالثي للإجابة هي :دائم ًا ( 3درجات)،
و�أحيان ًا (درجتان) ،ونادر ًا (درجة واحدة)،
وبذلك ترتاوح درجة املفحو�ص على اال�ستبانة
ما بني ( )90 – 30درجة ،حيث ت�شري الدرجة
املرتفعة �إىل ارتفاع م�ستوى مهارة اال�ستماع ،بينما
تعد الدرجة املنخف�ضة م�ؤ�شر ًا النخفا�ض م�ستوى
مهارة اال�ستماع .لتف�سري النتائج اعتمد معيار
التقييم الن�سبي بحيث يتم حتويل املتو�سطات
احل�سابية �إىل ن�سب مئوية وتف�سر النتائج على هذا
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العدد
188
195
281
102

الن�سبة املئوية
%49
%51
%73
%27

الأ�سا�س وفق املعيار الآتي:
 (�أقل من �( )1.67أقل من  )%56م�ستوى مهارةا�ستماع منخف�ض.
 ( )%78-%56( )2.34 –1.67م�ستوى مهارةا�ستماع متو�سط.
 (�أكرث من �( )2.34أكرث من  )%78م�ستوىمهارة ا�ستماع مرتفع.
�صدق الأداة وثباتها:
للتحقق من �صدق اال�ستبانة ا�ستخدمت طريقة
�صدق املحكمني (� ،)Construct Validityإذ مت
عر�ض اال�ستبانة على جمموعة من املتخ�ص�صني
بلغ عددهم ( )8حمكمني ،طلب منهم حتديد
مدى مالئمة فقرات اال�ستبانة من الناحية اللغوية
واملو�ضوعية ،وحتديد مدى مالئمة هذه الفقرات
ملجالها ،وقد �أخذ الباحث مبلحوظات ه�ؤالء
املحكمني عند �إخراج الأداة يف �صورتها النهائية؛
حيث مت حذف ثالث فقرات من اال�ستبانة لتكرار
مو�ضوعها مع فقرات �أخرى كما �أقر �أغلب ه�ؤالء
املحكمني .كما مت التحقق من ثبات اال�ستبانة
بطريقة االت�ساق الداخلي ()Internal Consistency
با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا (Cronbach
 ،)Alphaعلى عينة الدرا�سة الفعلية� ،إذ بلغت
معامالت الثبات بهذه الطريقة على املتو�سط الكلي
لال�ستبانة وعلى املجاالت الفرعية كما هو مبني يف
اجلدول ( )3الآتي:
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اجلدول رقم ( :)3معامالت الثبات للمتو�سط الكلي
لأداة الدرا�سة وجماالتها الفرعية
املجال
مهارة الرتكيز على اال�ستماع الفعال
مهارة االهتمام باال�ستماع الفعال
مهارة البحث وال�س�ؤال لال�ستماع الفعال
مهارة التحكم العاطفي لال�ستماع الفعال
مهارة احلد�س يف اال�ستماع الفعال
مهارة البناء يف اال�ستماع الفعال
املتو�سط الكلي

خام�ساً :املعاجلات الإح�صائية:

معامل الثبات
0.69
0.70
0.73
0.78
0.80
0.84
0.84

 .3عالقة االرتباط بري�سون
.)Coefficient of Correlation
نتائج الدرا�سة ومناق�شتها:
�أو ًال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول وهو:
ما م�ستوى مهارات اال�ستماع الفعالة لدى طلبة
الثانوية العامة يف املدار�س احلكومية يف مدينة
طولكرم؟ للإجابة عن ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية واالنحراف املعياري والن�سب املئوية لكل
فقرة ولكل جمال من جماالت مهارات اال�ستماع
ال�سائدة واملبينة يف اجلداول ( )9 -4الآتية:

(Pearson›s

من �أجل معاجلة البيانات مت ا�ستخدام
الربنامج الإح�صائي للعلوم االجتماعية ()Spss
وذلك با�ستخدام املعاجلات الإح�صائية الو�صفية
والتحليلية الآتية:
 .1املتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري
والن�سب املئوية.
 .2اختبار (ت) ملجموعتني م�ستقلتني
(.)Independent-Samples T-test

�أو ًال :جمال مهارة الرتكيز على اال�ستماع الفعال:

اجلدول رقم ( :)4املتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري والن�سب املئوية
والتقييم الن�سبي ملهارة الرتكيز على اال�ستماع الفعال

الرتبة الت�سل�سل
1
2
3
4
5

الفقرات

املتو�سط االنحراف

 1عندما يتحدث يل الآخرون �أعطيهم كامل تركيزي
� 5أالحظ بدقة عندما يت�ضايق مني الذي �أحتدث معه ب�سبب قربي جدا
�أو بعدي عنه
 3عندما يتحدث معي الآخرون �أ�ؤجل تعليقاتي حتى ينتهون من حديثهم
متام ًا
 2عندما يتحدث معي الآخرون ال �أجعل امل�شتتات مثل اجلوال �أو �صديق
�آخر يقاطعني
� 4أنتبه لنربة �صوتي عند احلديث مع الآخرين
املتو�سط الكلي على جمال الرتكيز على اال�ستماع الفعال

يت�ضح من خالل اجلدول (� )4أن تقديرات
�أفراد العينة ملهارات الرتكيز على اال�ستماع لديهم
كانت مب�ستوى مرتفع على الفقرتني ( ،)5 ،1حيث
بلغت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها (�أكرث من
 ،)%78وكانت هذه التقديرات مب�ستوى متو�سط على
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%

التقييم

2.44

0.57

81.31

مرتفع

2.36

0.74

78.79

مرتفع

2.24

0.70

 74.75متو�سط

2.20
2.18
2.28

0.67
0.78
0.36

 73.23متو�سط
 72.73متو�سط
 76.00متو�سط

الفقرا ت ()4 ، 2 ، 3؛ حيث تراوحت الن�سبة املئوية
لال�ستجابة عليها ما بني (.)%74.75 -%72.73
�أما بالن�سبة للمتو�سط الكلي ملهارة الرتكيز على
اال�ستماع الفعال فقد كان مب�ستوى متو�سط حيث
و�صلت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليه (.)%76
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ثانياً :مهارة االهتمام باال�ستماع الفعال:
اجلدول رقم ( :)5املتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري والن�سب املئوية
والتقييم الن�سبي ملهارة االهتمام باال�ستماع الفعال
الفقرات
الرتبة الت�سل�سل
� 7أنا على وعي تام ب�أن تعابري وجهي ونظرات عيني تر�سل ر�سائل للمتحدث
1
مبدى انتباهي وا�ستمتاعي بحديثه
� 9أعلم متام ًا ب�أن مقاطعة املتحدث م�ضاد لال�ستماع اجليد
2
 6عندما يتحدث معي �شخ�ص �أبني له اهتمامي با�ستخدام عبارات مثل نعم،
3
جيد� ،أكمل� ،صحيح
 8عند حديث الآخرين معي �أجتنب بع�ض احلركات والإ�شارات مثل التثا�ؤب
4
وفرقعة الأ�صابع
� 10أحر�ص دائم ًا على �أ ّال تتعار�ض نربة �صوتي مع كلماتي
5

2.61

 87.04 0.58مرتفع

2.53
2.51

 84.18 0.64مرتفع
 83.67 0.66مرتفع

2.23
2.23

 74.41 0.71متو�سط
 74.24 0.74متو�سط

املتو�سط الكلي على جمال االهتمام على اال�ستماع الفعال

2.42

 80.67 0.35مرتفع

يت�ضح من خالل اجلدول (� )5أن تقديرات �أفراد
الدرا�سة كانت مب�ستوى مرتفع على الفقرات (،7
)6 ،9؛ حيث تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة
عليها ما بني ( ،)%87.04 - %83.67وكانت هذه
التقديرات مب�ستوى متو�سط على الفقرتني ()10 ،8؛

املتو�سط االنحراف

%

التقييم

حيث تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها ما بني
(� .)%74.41 -%74.24أما بالن�سبة للم�ستوى الكلي
ملهارة االهتمام لال�ستماع الفعال فقد كان مب�ستوى
مرتفع ،حيث بلغت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليه
(.)%80.67

ثالثاً :مهارة البحث وال�س�ؤال لال�ستماع الفعال:
اجلدول رقم ( :)6املتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري والن�سب املئوية
والتقييم الن�سبي ملهارة البحث لال�ستماع الفعال
الفقرات
الرتبة الت�سل�سل
 12عندما �أ�سمع �شيئ ًا ال �أفهمه �أ�س�أل حتى �أت�أكد �أين فهمته متاماً
1
� 15أحر�ص على �أن يكون هناك ات�صال متبادل ب�إعطاء املتحدث معلومات تدل
2
على فهمي لكالمه
� 13أجعل الآخرين يعلمون ب�أين �أ�ستمع لهم ب�إعطائهم عبارات مثل �أعطني
3
مثا ًال ،و�أخربين �أكرث ،ثم ماذا
 11عندما يتحدث معي �شخ�ص �أ�سئله �أ�سئلة مفتوحة �إجابتها لي�ست كلمة
4
كاف من املعلومات
واحدة للح�صول على قدر ٍ
� 14أ�س�أل املتحدث للت�أكد من جوانب االختالف �إذا �أنا �أح�س�ست بوجودها
5
املتو�سط الكلي على جمال مهارة البحث وال�س�ؤال على اال�ستماع الفعال

يت�ضح من خالل اجلدول (� )6أن تقديرات �أفراد
الدرا�سة كانت مب�ستوى مرتفع على الفقرات رقم
()15 ، 12؛ حيث تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة
عليها ما بني ( ،)%84.18 - %82.49وكانت هذه
التقديرات مب�ستوى متو�سط على الفقرات (،11 ،13
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التقييم
%
املتو�سط االنحراف
 84.18 0.63مرتفع
2.53
مرتفع

2.47

0.62

82.49

2.20

0.71

 73.40متو�سط

2.12

0.63

 70.71متو�سط

2.11
2.29

0.70
0.35

 70.20متو�سط
 76.33متو�سط

)14؛ حيث تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها
ما بني (� .)%73.4-%70.20أما بالن�سبة للمتو�سط
الكلي ملهارة البحث وال�س�ؤال لال�ستماع الفعال فقد
كان مب�ستوى متو�سط ،حيث وبلغت الن�سبة املئوية
(.)%76.33
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رابعاً :مهارة التحكم العاطفي لال�ستماع الفعال:
اجلدول رقم ( :)7املتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري والن�سب املئوية
والتقييم الن�سبي ملهارة التحكم العاطفي لال�ستماع الفعال
الفقرات
الرتبة الت�سل�سل
�أحكم فقط على قيمة م�ضمون احلديث ولي�س على طريقة املتحدث
16
1
�أو �شكله
عند وجود اختالفات بيني وبني متحدث ما ف�إنني �أحر�ص دائم ًا على
20
2
تلم�س نقاط االتفاق بيننا والرتكيز عليها
عندما يحدثني �شخ�ص ب�شيء �أختلف معه فيه ب�شكل جدي ف�إنني
18
3
ا�ستمع له حتى ينتهي متام ًا من حديثه
 17عندما يحدثني �شخ�ص ال ت�شتتني لهجته �أو نربته �أو لكنته �إن وجدت
4
ً
�إذا حتدث معي �شخ�ص وذكر ما قد يكون تلميحا فيه تعليق جارح
19
5
ف�إنني �أ�ستمع له حتى ينتهي متام ًا
املتو�سط الكلي على جمال التحكم العاطفي على اال�ستماع الفعال

يت�ضح من خالل اجلدول (� )7أن تقديرات
�أفراد الدرا�سة ملهارات اال�ستماع يف هذا املجال
مب�ستوى متو�سط على جميع الفقرات ،حيث
تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها ما بني

%

التقييم

املتو�سط االنحراف
2.26

0.74

75.25

متو�سط

2.21

0.70

73.57

متو�سط

2.20

0.72

73.23

متو�سط

2.09

0.68

69.70

متو�سط

1.90

0.81

63.30

متو�سط

2.13

0.40

71.00

متو�سط

(� ،)%75.25-%63.30أما بالن�سبة للمتو�سط
الكلي ملهارة التحكم العاطفي لال�ستماع الفعال
فقد كانت التقديرات مب�ستوى متو�سط حيث بلغت
الن�سبة املئوية اىل (.)%71

خام�ساً :مهارة احلد�س يف اال�ستماع الفعال:
اجلدول رقم ( :)8املتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري والن�سب املئوية
والتقييم الن�سبي ملهارة احلد�س يف اال�ستماع الفعال
الفقرات
الرتبة الت�سل�سل
� 23أحاول قراءة م�شاعر املتحدث من خالل نربة �صوته
1
� 21أتفهم توقف �شخ�ص �أثناء حديثه لإيجاد الكلمة املنا�سبة وال �أت�سرع
2
و�أقفز ملقاطعته
 25عندما يتحدث معي �شخ�ص ف�إنني �أتعرف على انفعاله �أو ثقته بنف�سه
3
�أو تخوفه �أثناء احلديث
 22عندما يتحدث معي الآخرون �أقر�أ لغة ج�سدهم كما �أنتبه لنربة
4
�صوتهم
� 24أ�س�أل نف�سي دائم ًا ملاذا يقول املتحدث ما يقول وما الذي يدفعه لذلك
5
املتو�سط الكلي على جمال احلد�س يف اال�ستماع الفعال

يت�ضح من خالل اجلدول (� )8أن تقديرات
�أفراد الدرا�سة كانت مب�ستوى مرتفع على الفقرات
()25 ،21 ،23؛ حيث تراوحت الن�سبة املئوية
لال�ستجابة عليها ما بني (.)%79.63-%77.61
وكانت هذه التقديرات مب�ستوى متو�سط على
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التقييم
املتو�سط االنحراف %
 79.63 0.72مرتفع
2.39
2.38

0.67

79.29

مرتفع

2.36

0.72

77.61

مرتفع

2.32
2.29
2.35

0.72
0.70
0.41

 77.44متو�سط
 76.26متو�سط
 78.00مرتفع

الفقرات ()24 ،22؛ حيث تراوحت الن�سبة املئوية
لال�ستجابة عليها ما بني ،)%77 .44 - %76.26
�أما بالن�سبة للمتو�سط الكلي ملهارة احلد�س يف
اال�ستماع الفعال فقد كان مب�ستوى مرتفع حيث
بلغت الن�سبة املئوية �إىل (.)%78
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�ساد�ساً :مهارة البناء يف اال�ستماع الفعال:
اجلدول رقم ( :)9املتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري والن�سب املئوية
والتقييم الن�سبي ملهارة البناء يف اال�ستماع الفعال
الفقرات
الرتبة الت�سل�سل
� 28أثناء ا�ستماعي حلديث الآخرين �أحاول �أن �أتذكرها با�ستخدام �أ َّية
1
طريقة من طرق التذكر
 30دائم ًا �أ�ستح�ضر الفكرة الرئي�سة عندما �أحتدث مع �شخ�ص ما
2
 29عندما �أ�ستمع حلديث ما �أفرق بني الر�أي ال�شخ�صي واحلقيقة
3
 26عندما يتحدث معي الآخرون �أنتبه للنقاط الرئي�سة �أو �أقوم بت�سجيلها
4
ً
� 27أقوم برتتيب �أفكار الآخرين ذهنيا �أو على ورقة
5
املتو�سط الكلي على جمال البناء يف اال�ستماع الفعال

يت�ضح من خالل اجلدول (� )9أن تقديرات
�أفراد الدرا�سة ملهارات اال�ستماع على هذا املجال
كانت مب�ستوى متو�سط على جميع الفقرات؛ حيث
تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها ما بني
(� .)%76.43-%59.09أما بالن�سبة للمتو�سط
الكلي لهذه التقديرات ملهارة البناء يف اال�ستماع

املتو�سط االنحراف

التقييم

%

2.29

0.68

 76.43متو�سط

2.29
2.22
2.03
1.77
2.12

0.78
0.74
0.77
0.78
0.44

متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط

76.26
73.91
67.68
59.09
70.67

الفعال فقد كان مب�ستوى متو�سط �أي�ض ًا حيث
و�صلت الن�سبة املئوية اىل (.)%70.67
وبنا ًء على املعطيات ال�سابقة ،ف�إنه ميكن
ترتيب جماالت مهارات اال�ستماع وفق املتو�سطات
احل�سابية لتقديرات �أفراد الدرا�سة كما هو مبني
يف اجلدول (.)10

اجلدول رقم ( :)10املتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري والن�سب املئوية
والتقييم الن�سبي ملهارات اال�ستماع الفعال
املجاالت
الرتبة الت�سل�سل
 2جمال مهارة االهتمام باال�ستماع الفعال
1
 5جمال مهارة احلد�س يف اال�ستماع الفعال
2
 3جمال مهارة البحث وال�س�ؤال لال�ستماع الفعال
3
 1جمال مهارة الرتكيز على اال�ستماع الفعال
4
 4جمال مهارة التحكم العاطفي لال�ستماع الفعال
5
 6جمال مهارة البناء يف اال�ستماع الفعال
6
املتو�سط الكلي ملهارة اال�ستماع على اال�ستبانة

يت�ضح من خالل اجلدول (� )10أن جمال
رقم ( )2وهو جمال مهارة االهتمام باال�ستماع
الفعال قد جاء بالرتتيب الأول ،حيث بلغت الن�سبة
املئوية لتقديرات �أفراد الدرا�سة لال�ستجابة عليه
(� ،)%80.67إذ كانت هذه التقديرات مب�ستوى
مرتفع .كما جاء املجال ( )5وهو جمال مهارة
احلد�س يف اال�ستماع الفعال بالرتتيب الثاين ،حيث
بلغت الن�سبة املئوية للتقديرات عليه (،)%78.26
وكانت مب�ستوى مرتفع .بينما جاء املجال ()3
وهو جمال مهارة البحث وال�س�ؤال لال�ستماع
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املتو�سط
2.42
2.35
2.29
2.28
2.13
2.12
2.27

االنحراف
0.35
0.41
0.35
0.36
0.40
0.44
0.24

%
80.67
78.26
76.33
76.00
71.00
70.67
75.33

التقييم
مرتفع
مرتفع
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط

الفعال بالرتتيب الثالث ،حيث بلغت الن�سبة املئوية
للتقديرات عليه ()%76.33؛ وكانت مب�ستوى
متو�سط ،يف حني جاء املجال ( )1وهو جمال
مهارة الرتكيز على اال�ستماع الفعال بالرتتيب
الرابع؛ حيث بلغت الن�سبة املئوية للتقديرات
عليه ()%76؛ وكانت مب�ستوى متو�سط ،كما جاء
املجال ( )4وهو جمال مهارة التحكم العاطفي
لال�ستماع الفعال بالرتتيب اخلام�س؛ حيث بلغت
الن�سبة املئوية للتقديرات عليه ()%71؛ �إذ كانت
مب�ستوى متو�سط .وجاء بالرتتيب ال�ساد�س والأخري
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جمال مهارة البناء يف اال�ستماع الفعال ،حيث
بلغت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليه (،)%70.67
وكانت مب�ستوى متو�سط� .أما بالن�سبة للمتو�سط
الكلية ملهارات اال�ستماع الفعال فقد بلغت الن�سبة
املئوية العامة ( )%75.33وكانت هذه التقديرات
مب�ستوى متو�سط.
من جممل النتائج ال�سابقة يتبني �أن مهارات
اال�ستماع اخلم�س الأكرث �شيوع ًا لدى طلبة املرحلة
الثانوية كانت على الرتتيب التنازيل الآتي� :أنا
على وعي تام ب�أن تعابري وجهي ونظرات عيني
تر�سل ر�سائل للمتحدث مبدى انتباهي وا�ستمتاعي
بحديثه ( ،)7و�أعلم متام ًا ب�أن مقاطعة املتحدث
م�ضاد لال�ستماع اجليد ( ،)9وعندما �أ�سمع �شيئ ًا
ال �أفهمه �أ�س�أل حتى �أت�أكد �أين فهمت متام ًا (،)12
وعندما يتحدث معي �شخ�ص �أبني له اهتمامي
با�ستخدام عبارات مثل نعم ،جيد� ،أكمل� ،صحيح
( ،)6و�أحر�ص على �أن يكون هناك ات�صال متبادل
ب�إعطاء املتحدث معلومات تدل على فهمي لكالمه
( .)15بينما كانت مهارات اال�ستماع اخلم�س الأقل
�شيوع ًا لدى الطلبة على الرتتيب الت�صاعدي الآتي:
�أقوم برتتيب �أفكار الآخرين ذهني ًا �أو على ورقة
( ،)27و�إذا حتدث معي �شخ�ص وذكر ما قد يكون
تلميح ًا فيه تعليق جارح ف�إنني �أ�ستمع له حتى ينتهي
متاما ( ،)19وعندما يتحدث معي الآخرون �أنتبه
للنقاط الرئي�سة �أو �أقوم بت�سجيلها ( ،)26وعندما
يحدثني �شخ�ص ال ت�شتتني لهجته �أو نربته �أو
لكنته �إن وجدت ( ،)17و�أ�س�أل املتحدث للت�أكد من
جوانب االختالف �إذا �أنا �أح�س�ست بوجودها (.)14
كما �أظهرت نتيجة التحليل الإح�صائي ل�س�ؤال
الدرا�سة الرئي�س �أن املتو�سط الكلي ملهارات
اال�ستماع الفعال كانت متو�سطة ب�شكل عام� ،إذ
بلغت الن�سبة املئوية الكلية ( ،)%75.33حيث كان
االجتاه بارز ًا يف عدة جماالت ويظهر من خالل عدة
�أمور كمهارة االهتمام باال�ستماع الفعال ومهارة
احلد�س يف اال�ستماع الفعال ومهارة البحث وال�س�ؤال
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لال�ستماع الفعال ومهارة الرتكيز على اال�ستماع
الفعال ومهارة التحكم العاطفي لال�ستماع الفعال
ومهارة البناء يف اال�ستماع الفعال ،فمن املعلوم �أن
هذه ال�سلوكيات ت�ساعد الطلبة على تنمية مهارة
اال�ستماع الفعال الذي يحقق الفاعلية يف حفظ
املعلومات وا�سرتجاعها بتن�سيقات معينة فهي تعمل
على تنمية املعرفة و�صقل املهارات ورفع الثقافة،
كما ميكن �أن ي�ستفيد منها الطلبة يف متابعة
الدرا�سة وحل الواجبات واال�ستعداد لالمتحانات،
فمهارة اال�ستماع الفعال ت�ؤدي �إىل رفع احل�صيلة
الثقافية واملعرفة التي حتت�ضنها وبالتايل ت�ؤثر على
�سلوكيات الطالب التعليمية والثقافية والعقلية،
ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات
ال�سابقة تبني �أنها تتفق مع درا�سات (Fender, 2011؛
جاب اهلل2009 ،؛ Graham & Roberta, 2007؛
Artthur’s, 2006؛ Chang & Brown, 2006؛ ال�سيد،
2004؛ حممد2004 ،؛ عمرية2003 ،؛ ح�سني،
2003؛ فرج2002 ،؛ Bygarve, 1994؛ مدكور،
 ،)1990والتي �أظهرت نتائجها �إجما ًال توفر
مهارات اال�ستماع مب�ستوى متو�سط .بينما تعار�ضت
مع درا�سات (�إبن �سامل2010 ،؛ الناقة والعبد،
2009؛  ،)Graham, 2006والتي �أظهرت نتائجها
تدين م�ستوى مهارات اال�ستماع ،كما تعار�ضت مع
درا�سات (�أحمد2005 ،؛ الهواري ،)2002 ،والتي
�أظهرت نتائجها ارتفاع م�ستوى مهارات اال�ستماع
لدى الطلبة.
ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين وهو:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
مهارات اال�ستماع الفعالة لدى طلبة الثانوية
العامة يف طولكرم تعزى ملتغري اجلن�س؟ للإجابة
عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة
على جماالت مهارات اال�ستماع تبع ًا ملتغري
اجلن�س ،وملعرفة داللة الفروق الإح�صائية بني
هذه املتو�سطات ا�ستخدم اختبار (ت) ملجموعتني
م�ستقلتني واملبينة نتائجه يف اجلدول ( )11الآتي:
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اجلدول رقم ( :)11نتائج اختبار ( ت ) ملجاالت مهارات
اال�ستماع الفعال تبعاً ملتغري اجلن�س
اجلن�س
املجاالت
جمال مهارة الرتكيز على اال�ستماع الفعال
جمال مهارة االهتمام باال�ستماع الفعال
جمال مهارة البحث وال�س�ؤال لال�ستماع الفعال
جمال مهارة التحكم العاطفي لال�ستماع الفعال
جمال مهارة احلد�س يف اال�ستماع الفعال
جمال مهارة البناء يف اال�ستماع الفعال
املتو�سط الكلي

ذكر (ن=(188
املتو�سط

االنحراف

2.19
2.41
2.27
2.11
2.23
2.14
2.22

0.33
0.35
0.33
0.38
0.41
0.41
0.24

�أنثى (ن=(195
قيمة
(ت) م�ستوى الداللة
املتو�سط االنحراف املح�سوبة
2.38
2.43
2.30
2.15
2.46
2.10
2.30

0.36
0.35
0.36
0.43
0.37
0.48
0.24

3.85
0.46
0.65
0.79
4.10
0.70
2.31

*0.000
0.65
0.51
0.43
*0.000
0.49
*0.02

* دالة عند امل�ستوى ()0.05 ≥ α

يت�ضح من خالل اجلدول رقم (� )11أن قيم
(ت) املح�سوبة للمجاالت :جمال مهارة الرتكيز
على اال�ستماع الفعال ،وجمال مهارة احلد�س يف
اال�ستماع الفعال ،واملتو�سط الكلي ،على التوايل
( ،)2.31 ، 4.10 ، 3.85وتعد هذه القيم ملهارات
اال�ستماع جوهرية ودالة �إح�صائي ًا عند امل�ستوى
( )0.05 ≥ αتبع ًا ملتغري اجلن�س وذلك ل�صالح
الإناث .بينما كانت قيم (ت) املح�سوبة للمجاالت:
جمال مهارة االهتمام باال�ستماع الفعال ،وجمال
مهارة البحث وال�س�ؤال لال�ستماع الفعال ،جمال
مهارة التحكم العاطفي لال�ستماع الفعال ،جمال
مهارة البناء يف اال�ستماع الفعال على التوايل
( ،)0.70 ، 0.79 ، 0.65 ، 0.46وهي قيم غري
دالة �إح�صائي ًا تبع ًا ملتغري اجلن�س.
فمن الناحية العملية ت�شري هذه النتيجة �إىل
وجود فرق بني اجلن�سني يف مهارات اال�ستماع
الفعال فهي تنمي القدرات العقلية ب�شكل جزئي،
وتعمل على اال�ستزادة منها ل�صقل املعرفة
وزيادة الثقافة والتعرف على ما هو جديد يف
جمال العلم والتكنولوجيا وما ميكن اال�ستفادة
منه يف جماالتهم التعليمية والدرا�سية ،فالعديد
من الطلبة ال يحيطون بكل ما يتعلق مبناهجهم
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التعليمية من مواد ب�سبب عدم القدرة على تنمية
مهارة اال�ستماع الفعال ،وح�سب �آرائهم �أن هذه
املهارة ال تقتطع الكثري من الوقت لأنها تعمل على
ترقية التفكري و�سرعة الإجناز العلمي وتطوير
مهارات اال�سرتجاع لأنها تزيد الرتكيز ،ولدى
مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة
تبني �أنها تتفق كلي ًا �أو جزئي ًا مع درا�سات (Chang
& Brown, 2006؛ الهواري ،)2002 ،والتي �أظهرت
وجود فروق يف م�ستوى مهارات اال�ستماع ل�صالح
الإناث ،بينما تعار�ضت مع نتائج باقي الدرا�سات
والتي �أظهرت عدم وجود فروق �إح�صائية يف هذه
املهارات تبع ًا ملتغري اجلن�س.
ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث وهو:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
مهارات اال�ستماع الفعالة لدى طلبة الثانوية
العامة يف طولكرم تعزى ملتغري التخ�ص�ص؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد
الدرا�سة على جماالت مهارات اال�ستماع تبع ًا ملتغري
التخ�ص�ص ،وملعرفة داللة الفروق الإح�صائية بني
هذه املتو�سطات ا�ستخدم اختبار (ت) ملجموعتني
م�ستقلتني واملبينة نتائجه يف اجلدول ( )12الآتي:
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اجلدول رقم ( :)12جدول اختبار ت ملهارات اال�ستماع
الفعال تبعا ملتغري التخ�ص�ص
التخ�ص�ص
املجاالت
جمال مهارة الرتكيز على اال�ستماع الفعال
جمال مهارة االهتمام باال�ستماع الفعال
جمال مهارة البحث وال�س�ؤال لال�ستماع الفعال
جمال مهارة التحكم العاطفي لال�ستماع الفعال
جمال مهارة احلد�س يف اال�ستماع الفعال
جمال مهارة البناء يف اال�ستماع الفعال
املتو�سط الكلي
* دالة عند امل�ستوى ()0.05 ≥ α

�أدبي (ن=)281
املتو�سط

االنحراف

املتو�سط

االنحراف

2.25
2.35
2.27
2.15
2.27
2.10
2.23

0.38
0.40
0.33
0.41
0.45
0.46
0.26

2.31
2.48
2.30
2.11
2.40
2.14
2.29

0.33
0.29
0.36
0.40
0.36
0.34
0.22

يت�ضح من خالل اجلدول رقم (� )12أن قيم
ت املح�سوبة للمجاالت :جمال مهارة االهتمام
باال�ستماع الفعال ،وجمال مهارة احلد�س يف
اال�ستماع الفعال على التوايل (،)2.33 ،2.57
وتعد هذه القيم جوهرية ودالة �إح�صائي ًا عند
امل�ستوى ( )0.05 ≥ αتبع ًا ملتغري التخ�ص�ص
وذلك ل�صالح الطلبة من التخ�ص�صات العلمية.
بينما قيم (ت) املح�سوبة للمجاالت :الرتكيز على
اال�ستماع الفعال ،واالهتمام باال�ستماع الفعال،
والتحكم العاطفي لال�ستماع الفعال ،والبناء يف
اال�ستماع الفعال ،واملتو�سط الكلي ،فقد كانت على
التوايل (،)1.63 ,0.53 ,0.78 , 0.62 ,1.13
وهي قيم غري دالة �إح�صائي ًا تبع ًا لهذا املتغري.
وقد �أظهرت الدرا�سة �أنه توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ملهارات اال�ستماع
الفعال تبعا ملتغري التخ�ص�ص (جمال مهارة
االهتمام باال�ستماع الفعال  ،جمال مهارة احلد�س
يف اال�ستماع الفعال) ل�صالح تخ�ص�ص علمي،
ويرى �أفراد العينة �أن للتخ�ص�ص دور ًا فعا ًال يف
تنمية مهارة اال�ستماع الفعال وخا�صة للتخ�ص�ص
العلمي؛ لأنه يعتمد على الفهم �أكرث من احلفظ،
ويعتمد على قوة الرتكيز وبروز اجلانب العملي
�أكرث من اجلانب املعريف التقليدي فالتخ�ص�صات
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علمي (ن=)102

(ت)
املح�سوبة م�ستوى الداللة
1.13
2.57
0.62
0.78
2.33
0.53
1.63

0.26
*0.01
0.54
0.44
*0.02
0.60
0.11

العلمية تعتمد على احلوار الطبيعي الذي حتكمه
متغريات كثرية منها :نوع املو�ضوع الذي يدور حوله
احلديث ،والعالقة بني �أطراف احلديث ،والظروف
املحيطة باحلديث مثل زمانه ومكانه وغريها من
املتغريات .ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج
الدرا�سات ال�سابقة تبني �أنها تتفق كلي ًا �أو جزئي ًا
مع درا�سات (جاب اهلل2010 ،؛ Graham, 2007؛
ح�سني ،)2003 ،والتي �أظهرت عدم وجود فروق
يف مهارات اال�ستماع تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص ،بينما
تعار�ضت مع درا�سات (Fender, 2011؛ الهواري،
 ،)2002والتي �أظهرت نتائجها وجود فروق يف
مهارات اال�ستماع تبع ًا لهذا املتغري ل�صالح الطلبة
من التخ�ص�صات الأدبية.
رابعاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع وهو:
هل توجد عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائيا بني
م�ستوى مهارة اال�ستماع الفعالة وم�ستوى
التح�صيل الدرا�سي لدى طلبة الثانوية العامة
يف طولكرم؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت
معامالت االرتباط بني مهارات اال�ستماع يف
املجاالت املختلفة واملعدل املدر�سي با�ستخدام
معامل بري�سون واملبينة نتائجه يف اجلدول ()13
الآتي:
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اجلدول رقم ( :)13نتائج اختبار معامل االرتباط بري�سون بني
مهارات اال�ستماع الفعال واملعدل الرتاكمي
املجاالت
مهارة الرتكيز على اال�ستماع الفعال
مهارة االهتمام باال�ستماع الفعال
مهارة البحث وال�س�ؤال لال�ستماع الفعال
مهارة التحكم العاطفي لال�ستماع الفعال
مهارة احلد�س يف اال�ستماع الفعال
مهارة البناء يف اال�ستماع الفعال
املتو�سط الكلي
** دالة عند امل�ستوى ()0.01 ≥ α

يو�ضح اجلدول ( )13ال�سابق وجود عالقة
ارتباطية موجبة جوهرية دالة �إح�صائي ًا بني
املعدل الرتاكمي وكل من املجاالت :مهارة االهتمام
باال�ستماع الفعال ،ومهارة البحث وال�س�ؤال
لال�ستماع الفعال ،ومهارة البناء يف اال�ستماع
الفعال ،واملتو�سط الكلي ملهارة اال�ستماع� ،إذ
بلغت قيم معامالت االرتباط لهذه العالقات على
التوايل ( ،)0.27 ,0.21 ,0.16 ,0.32وهي
قيم دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة .بينما
كانت قيم معامل االرتباط للعالقة بني املعدل
الرتاكمي للطلبة وجماالت مهارات اال�ستماع
للمجاالت :مهارة الرتكيز على اال�ستماع الفعال،
ومهارة التحكم العاطفي لال�ستماع الفعال ،ومهارة
احلد�س يف اال�ستماع الفعال ،على التوايل (,0.13
 ،) 0.12 , 0.10وهي غري دالة �إح�صائي ًا.
وكانت نتيجة التحليل الإح�صائي لهذه
الفر�ضية �أنه توجد عالقة ارتباط ذات داللة
�إح�صائية بني مهارة االهتمام باال�ستماع الفعال
واملعدل الرتاكمي وعالقة االرتباط بني املتغريين
هي عالقة ارتباط طردية موجبة ،وهذا يعني �أنه
كلما زادت لدى الطلبة مهارة االهتمام باال�ستماع
الفعال زاد املعدل الرتاكمي ،وميكن عزو ذلك �إىل
�أن العمل على تنمية املهارات اخلا�صة باال�ستماع
الفعال كمهارة االهتمام باال�ستماع فهو يزيد من
الرتكيز ومن قدرة الفهم واال�ستيعاب واحلفظ
وا�سرتجاع املعلومات وربطها مع بع�ضها مب�ؤ�شرات
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معامل االرتباط
0.13
**0.32
*0.16
0.10
0.12
**0.21
**0.27

تعمل على �سهولة التذكر وا�سرتجاع املعلومات التي
مت تخزينها ،خرجت نتيجة الدرا�سة ب�أنه توجد
عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية بني مهارة
البحث وال�س�ؤال لال�ستماع الفعال واملعدل الرتاكمي
وعالقة االرتباط بني املتغريين هي عالقة ارتباط
طردية موجبة وذلك يعني �أنه كلما زادت لدى
الطلبة مهارة البحث وال�س�ؤال لال�ستماع الفعال
زاد املعدل الرتاكمي ،ويرجع ذلك �إىل �أن مهارة
احلد�س يف اال�ستماع الفعال ومهارة البناء يف
اال�ستماع الفعال تزيد من املعدل الرتاكمي للطلبة،
فمن املعلوم �أن مهارة البحث وال�س�ؤال تزيد من
القدرات العقلية والذهنية لدى الطلبة عن طريق
التو�سع يف البحث عن املعلومات واحل�صول على
العديد من القراءات التي تخ�ص املو�ضوع الذي
يتم مناق�شته واال�ستماع الفعال لعدة وجهات نظر
تتمحور حول مو�ضوع النقا�ش �أو البحث وهذا
يزيد من قدرات ومعلومات الطلبة التي تزيد من
معدالتهم الرتاكمية و�أيدت ذلك جميع الدرا�سات
ال�سابقة ومل تعار�ضها �أية درا�سة .ولدى مقارنة
هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة تبني �أنها
تتفق كلي ًا �أو جزئي ًا مع درا�سات (Fender, 2011؛
الهوراي2002 ،؛ عوي�س ،)1997 ،والتي �أظهرت
نتائجها وجود عالقة ارتباطية مرتفعة بني مهارات
اال�ستماع والتح�صيل الدرا�سي ،بينما تعار�ضت مع
بقية الدرا�سات التي �أظهرت عدم وجود عالقة
جوهرية يف هذا املجال.
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التو�صيات:
يف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة ومناق�شتها ميكن
اقرتاح التو�صيات الآتية:
 لرفع م�ستوى مهارات اال�ستماع لدى الطلبةملا لذلك من �أهمية وفائدة يف عملية تعلمهم
وتعليمهم ميكن ا�ستخدام برامج تدريبية
متخ�ص�صة مبراحل التعليم املختلفة.
 اختيار �أن�شطة من �أجل تنمية مهارات اال�ستماعلدى الطلبة.
 �إجراء درا�سات مماثلة للدرا�سة احلالية تتناولمتغريات خمتلفة مثل امل�ؤهل العلمي ومكان
ال�سكن ،دور املعلم ،القدرة على اال�ستماع.
 �إجراء درا�سات مماثلة على عينات من م�ستوياتعمرية ومراحل درا�سية خمتلفة كاملرحلة
الأ�سا�سية واجلامعية.
 �ضرورة عمل م�سابقات حتث الطلبة على تنميةمهارة اال�ستماع الفعال ب�شكل م�ستمر وتعزيز
هذا ال�سلوك مادي ًا من قبل امل�شرفني على تلك
امل�سابقات عن طريق اجلوائز والهدايا.
 بناء برامج توعية وتدريبية منا�سبة لتنميةمهارات اال�ستماع لدى الطلبة.
 الرتكيز عند ت�صميم املناهج الرتبوية املختلفةعلى مهارات اال�ستماع وتنميتها.
املراجع:
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