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إـعداد
املعيدة بقسم املناهج وطرق تدريس اللغة العربية وتكنولوجيا التعليم

إـشراف

أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية
والدراسات اإلسالمية ،بكلية الرتبية ،جامعة بنها

أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية
والدراسات اإلسالمية ،بكلية الرتبية ،جامعة بنها

مدرس املناهج وطرق تدريس اللغة العربية
والدراسات اإلسالمية ،بكلية الرتبية ،جامعة بنها

يهدف البحث الحالي إلى تنمية مهارات االستماع لدى تالميذ الصف
بمدارا التربية الفكرية باستخدام القصف

الرمميفة ،ولتحقيف ذفذا الهفدف تفد إ فدا ما مفة مهفارات

االس ففتماع ،واختب ففار االس ففتماع ،وما م ففة مر ففايير القصف ف
القصف ف

الافا ا االدتفدا ي

الرممي ففة ،وت ففد تص ففميد م م ففة م ف ف

الرممي ففة ،وتف فد تص ففميد البح ففث مف ف م م ففة ت ريوي ففة وا ففد تك ف ف

مف ف

 )11تلمي ففذا

وتلميففذ بمففدارا التربيففة الفكريففة ،ومففد تففد تلويف ل وات البحففث موليففا لتحديففد ماففت ى التالميففذ ،ففد
التففدريل للم م ففة الت ريويففة باسففتخدام القص ف
الم م ففة فاففها ،ومففد ت

فل

تففا

مهارات االستماع لدى تالميذ الص

الرمميففة ،ففد تلوي ف ل وات البحففث برففد ا لففى

البحففث إلففى عا ليففة اسففتخدام القص ف

الرمميففة عففي تنميففة

الاا ا االدتدا ي بمدارا التربية الفكرية.

الكلمات املفتاحية :مهارات االستماع – القص

الرممية – مدارا التربية الفكرية.
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USING DIGITAL STORIES IN DEVELOPING ORAL COMMUNICATIONSKILLS
AMONG PRIMARY STAGE PUPILS IN INTELLECTUAL EDUCATION SCHOOLS
Abstract
The aim of the research was to developing listening skills among
sixth grade of primary pupils at intellectual education schools by using
digital stories. The main instruments were used: A listening skills
checklist, a listening test, List of digital story criteria, and a collection of
digital stories. The design of the research was one experimental group
pre- posttest consisted of (11) pupils at intellectual education schools.
Before using the digital stories, the pretest was administered to
determine the study participants level in listening skills. Then, the post
test was a determined after using the digital stories. Results revealed that
the digital stories were effective in developing listening skills among
sixth grade of primary pupils at intellectual education schools.
Key

Words:

Listening Skills – Digital Stories – Intellectual
Education Schools.
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اللغ ففة وس ففيلة ال ا ففا للت ا ففج مف ف لعف ف ار م تمر ففا ،وتب ففا

ا عك ففار وا ار والم ففا ر

مرهد ،وسويلا لمررعة مذاذوهد وتررف لذوامهد ووسا ج التأ ير عيهد؛ وذلك دهدف تلويفة ا تياااتفا

الفر ة واالاتماعية.
ويؤكد الترب ي

ل مهارات اللغة لرب مهارات :االسفتماع ،والتحفد  ،والقف ار  ،والكتابفة ،وتنميفة

ذذه المهارات تُرد ذدعا من

ا ل مي الدراسات والبح

الاابقة عي امي م ار ج الترليد المختلفة.

ويرد االستماع مهار مهمة م مهفارات اللغفة التفي تحقف اتصفا الففر بالرفالد الخفاراي

المح ففي ب ففا ،وب ففا خري مف ف

ل ففا ،عالن ففاا يتح ففد

ُليا ففتم إل ففيهد ،و حف ف

ا ففتم و ت ا ففج

و ترامج م ا خري بالحديث واالستماع (محمود الناقة ،وحيد حافظ.)105 :2002 ،

وإذا كففا االسففتماع مذففج ذففذه ا ذميففة لففدى التالميففذ الرففا يي  ،عا ففا مذففج لذميففة خا ففة

و ااففة يففديد لففدى تالميففذ المر لففة االدتدا يففة بمففدارا التربيففة الفكريففة؛ يففث اففهد عففي (فاااقو

صاد )100 :2010 ،؛ و(سعيد الفي:)126 :2015 ،

 تنمي ففة اللغ ففة ال فففهية والمه ففارات المترلق ففة ده ففا مف ف م ففدر ل ففى التروي ففر و ففيا ة ال م ففج
الصحيحة ،والنل الصحيح ،وترتيب ا عكار وتنظيمها.

 تمييز ا

تمييز
ا
ات والحروف والكلمات

حيحا.

 إ ف ار الحصفيلة اللغ يفة بالرديففد مف ا لففال وا سفاليب واللبففارات ال ديفد لو تصفحيح مففا
ذ خلأ.

 تنمية الذاكر الاملية وتدريبا لى اال تفال بالمرل مات لفتر لط .

 زيا مد اال تباه لديهد م خال التدرج عي استما هد للم ض ات لو ا اييد لو القص
 كما تكم لذمية االستماع عي ل المترلد قضي مرظد ومتا ماتمرا اخج

ر الفصفج،

عففالمرلد

ففرض م ض ف ات روسففا ،ويقففدم ت ايهاتففا ،وياففتذير ا تبففاه المترلمففي ماففتخدما

لذا ظي

مهارات االستماع لتالميذ مدارا التربية الفكرية باذتمفام الرديفد مف البفا ذي

اللغة ال فهية عي مرظد ا
عأاري

.

ا  ،دينما المترلد صغى وياتم لما ق لا المرلد.

لها الرديد م الد ارسفات والبحف

زين ففب زي ففدا

الافابقة مذفج :ارسفة و يفد فاع

 ،)2001و ارسفة

 ،)2005و ارس ففة وي ففر و ففد ال ففر يد  ،)2009و ارس ففة اف ف س ففريد ،)2010

و ارسففة ذنففا ي القحلففا ي  ،)2011و ارسففة منيففر لد ف زيففد  ،)2014و ارسففة س ففليما

اوو ،
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 ،)2014يففث لكففدت ذففذه الد ارسففات لففى ل ذنففاه تففد يا عففي ذففذه المهففارات لففدى التالميففذ عففي
م ار ج الترليد المختلفة بمدارا التربية الفكرية.

وم ذنفا كفا الدفد مف البحفث ف اسفتراتي يات تدريافية تقف م لفى موفدل تفريفد الترلفيد،

وت ذب ا تباه ذؤال التالميذ للمذيرات؛ لتنمية مهارات االستماع ،ومنها "القص
عالقصف

الرمميففة  )Digital Storiesذففي تي ففة للتلف ر التكن لف اي الففذي يتاففد بففا

الرصففر الحففالي ،يففث إ هففا تففاج تلف ر ال سففا
ال سا

الرممية".

الفا قففة التففي تقففدم محتف ى مفيففدا و نيففا برنا ففر

المترد كالص ت ،والص ر ،والحركة ...إلخ ،ويمك

فظها لى مرص مفدم

لو لي وسففي إلكترو ففي .وبهففذا التن ف ع والترففد عففي مخاطبففة ف اا المففترلد تك ف
القا مة لى ال سا

)CD

القصففة الرمميففة

الفا قة م ا ساليب ا كذر مال مة للفئات الخا فة مف المترلمفي لتحقيف

ا ذداف الترليمية المختلفة( .ناصر السبيعي)27 :2015 ،

ومد اتف كج م  :محمد موسى ،ووفاء سالمة ( ،)413 :2004و"دوجان" Dogan

 ،)(2007: 1-10و"مااوق "  ،More (2008: 170-17ووفاااء فرحااا (،)26 :2011

و(محمود عبد القاادق ،)25 :2013 ،وحساي عباد الساسا ( ،(20 :2014وهنااء الررححاان

( ،)67 :2014و"برنر" ( ، Brenner (2014: 27وفوزحة الجالمدة ( )323 :2016لفى
ل للقص

الرممية م م ة م المميزات منها:

 ترمج لى تنمية لغة المترلد :استما ا ،وتحد ا ،وزيا

روتا اللغ ية.

 تاا د المترلد لى ت ظيف ا لفال والتراكيب التي اكتاوها عي م ام
 تتيح للمترلمي عر ة التروير

اديد .

ل فاهد ،وترزيز ال ر ر الفر ي لكج منهد.

 تاهد عي را القيد واالت اذات المر بة.
 تنمي

اا المترلد المختلفة ،عهي تخاطب استي الام والبصر عي آ وا د.

 تقدم للمفترلد مرل مفات وخوفرات مبافلة و يقفة متضفمنة عفي محتف ى القصفة ترتمفد لفى
الص ت والص ر والحركة والم سيقى والمؤ رات الص تية وا ل ا والخلفيات...الخ.

 ت ار ي الفروق الفر ة دي المترلمي عي القدرات واالستردا ات ،وذلفك مف خفال التبفاي
عففي ال م ف

الماففتخدم عففي ففر

القص ف

لى د  ،وبذلك حق مودل التفريد.

لو مففدر المرل مففات التففي حتااهففا كففج طفففج

 تنمي مهارات القر الحا ي والر فري  ،وتؤكفد الذقفة بفالنفل لفدى اللفالب الخ ف لي مف
ذوي ال امة الفكرية.
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 تتناسب م خصفا

التالميفذ ذوي ال امفة الفكريفة القفادلي للفترلد ،مف

يفث :إمكا يفة

س ففما ها ،وم ففاذدتها مف فرات دي ففد  ،وذ ففذا التكف فرار ا ففا د ذف فؤال التالمي ففذ ل ففى تذويف ف
المرل مففات والمهففارات وكففذلك إمكا يففة الفتحكد عففي محتف ى القصف

بمففا يلوففي ا تيااففات

ذؤال التالميذ.
وبالر د م لذمية مهفارات االسفتماع لتالميفذ المر لفة االدتدا يفة بمفدارا التربيفة الفكريفة،
وما الها م اذتمامات ديد عي سويج تنميتها لدى ذؤال التالميذ عا ذناه تد يا واضفحا لفدى
ذؤال التالميذ عي المهارات اللغ ية وبخا فة مهفارات االسفتماع ،ويؤكفد ذفذا التفد ي تفا

برف

الد ارسف ف ففات الاف ف ففابقة؛ عقف ف ففد لكف ف ففدت ارسف ف ففة كف ف ففج م ف ف ف باااااااوقدن "  ،(1993( " Brodinباقحااااااا
" ،)1994( "Paretteحسااا ساااعيد ( ،)2010أحاااال حرنااااو ( ،)2008محماااد التبي اااي
( ،)2011هنااااد القحيااااني ( ، )2011عباااد الساااال القحيااااني ( ،)2013منيااارة أباااو زحاااد
( ،)2014ساااايمان حماااودة (  ،)2014محماااد عباااد ال رااااق(  ،)2015ل ففى وا ف

ت ففد ع ففي

مهارات اللغة الرربية وبخا ة مهارات االستماع لدى التالميذ بمدارا التربية الفكرية.
تتح ففد م ففكلة البح ففث الح ففالي ع ففي ت ففد ي مه ففارات االس ففتماع ل ففدى تالمي ففذ الصف ف
االدتدا ي بمدارا التربية الفكرية ،وللتصدي لهذه الم كلة مام البا ذة بالاابة
 -1ما مهارات االستماع المناسبة لتالميذ الص
 -2ما لسل استخدام القص

الا ففا ا

ا سئلة ا تية:

الاا ا االدتدا ي بمدارا التربية الفكرية؟

الرممية عي تنمية مهارات االستماع المناسفبة لتالميفذ الصف

الاا ا االدتدا ي بمدارا التربية الفكرية؟
 -3ما عا لية استخدام القص

الرممية عي تنمية مهارات االستماع المناسبة لتالميذ الص

الاا ا االدتدا ي بمدارا التربية الفكرية؟
امتصر البحث الحالي لى الحد ا تي:
 -1بر ف

مهففارات االسففتماع المناسففبة للويرففة تالميففذ الص ف

الاففا ا االدتففدا ي بمففدارا

التربية الفكرية؛ لصر بة تنمية كج المهارات م ذذه الفئة م التالميذ.
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 -1مهــــــــارات االستمــــــــاع :Listening Skills

ُرفرف االسفتماع بأ فا مليفة قليفة مرقففد تتضفم مهفارات مترفد  ،وذف وسفيلة لساسففية
مف وسففا ج االتصففا اللغف ي و ف طريقففا يتفا ففج ال اففا مف يفره بمففا قضففي اااتففا ،ويلوففي

متللباتا ،ويحق لذداعا ،وتنمفى خو ارتفا عفي الم تمف الفذي حيفا يفا( .محماد المرساي؛ وسامير
عبد الوهاب)65-63 :2014 ،
وتعاارا الساحتااة متااا اق االسا ماً جراهيااا ب نتااا :م م ففة مف المهففارات ال فففهية التففي

تتللففب تفففا ال دففي ا نففي لو لكذففر ،لتبففا

الت ا ج المتحفد  ،والمافتم ) ،عفي الم امف

ا عكففار والم ففا ر وا ار يفففهيا دففي طرعففي مليففة
الترليميفة المختلففة ،والتفي سفيؤ يها تالميفذ الصف

الاففا ا االدتففدا ي بمففدارا التربيففة الفكريففة خففال ل ففلة الور ففام  ،وتُقففاا ذففذه المهففارات م ف
المرد لهذا الغر .
خال اختبار االستماع ُ

 -2القصــــــص الـــــرقميــــــــــة ):(Digital Stories

ررعها "دوجان" بأ ها :وا د م تلويقات التكن ل ايا ال ديد التي ت مف دفي عف روا فة

القصففة م ف م م ففة متن ففة م ف ال سففا

المترففد  ،كففالن

الفيففدي  ،والص ف ر الرمميففة ،وتاففتمر ففا دففي

لتنمية مهارات القر الحا ي والر ري عي الفص
لل سففا

يقتففي إلففى

ففر مففا ) ،وياففتخدمها المرلففد

الدراسية)Dogan,2007:7) .

وتعرفتا الساحتة جراهيا ب نتا :م م ة م القصف
ُ
المترففد كففالن

 ،والص ف ت ،والم سففيقى ،وي ف ار

التفي تتف اعر عيهفا نا فر الونفا الفنفي

 ،والصف ت ،والصف ر ،والفيففدي  ،والم سففيقى...الخ .ويففتد ترففديلها لو إ تااهففا

د اسففلة م م ففة مف الوفرام المرففد لففذلك ،وعف م م ففة مف المرففايير التففي تناسففب ماففت ى تالميففذ

الصف ف الا ففا ا االدت ففدا ي بم ففدارا التربي ففة الفكري ففة ده ففدف تنمي ففة مه ففارات الت ا ففج ال فففهي والت ففي
تاا دذد لى التكيف االاتما ي عي الم ام اللغ ِ
ية المتن ة ،وتقدم ور وسي إلكترو ي.
لقد سار البحث الحالي وعقا لإلا ار ات ا تية:

أوالً :حتديــد مهــارات االســتماع املناســبة لتالمي ـ الصــا الســاالس االبتــدا مبــدارس الرتبيــة
الفكرية ،وذلك من خالل:


راسة البحف



ارسففة ا ديففات الترب يففة التففي تناول ف

التربية الفكرية.
التربية الفكرية.
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ارسففة خصففا

تالميففذ المر لففة االدتدا يففة بمففدارا التربيففة الفكريففة ،ول ففر ال امففة لففى



ا ا ب م ذد المختلفة وذلك لتحديد ا تياااتهد اللغ ية.

 لذففداف ترلففيد مهففارات االسففتماع بالمر لففة االدتدا يففة بمففدارا التربيففة الفكريففة كمففا ففد تها
وزار التربية والترليد.

 إ ففدا ما مفففة مود يفففة بمه ففارات االسفففتماع المناس ففبة لتالمي ففذ الص ف ف
بمففدارا التربيففة الفكريففة ،و ففر
وترديلها عي ض

القا م فة عففي

آ ار هد ،ووضرها عي

الافففا ا االدتفففدا ي

ف رتها ا وليففة لففى الاففا المحكمففي

رتها النها ية.

ثانيًا :حتديـد أسـس اسـتمدا القصـص الرقميـة يف تنميـة مهـارات االسـتماع املناسـبة لتالميـ
الصا الساالس االبتدا مبدارس الرتبية الفكرية ،وذلك من خالل:


راسة خصا

تالميذ المر لة االدتدا ية بمدارا التربية الفكرية.



راسة ا ديات والدراسات الاابقة التي تناول



راسة طويرة المها ارت اللغ ية امة ومهارات االستماع خا ة.

بصفة خا ة.

 إ فففدا ما مف ففة بمرف ففايير القص ف ف

الرمميف ففة المناس ففبة لتالميف ففذ الص ف ف

بمدارا التربية الفكرية ،وت مج:

 مرايير خا ة باختيار القص

 مرايير خا ة دتصميد القص


ففر

ووضرها عي

الاف ففا ا االدتف ففدا ي

الرممية.

الرممية.

 مرايير خا ة باستخدام القص
القا مففة عففي

القص

بصفة امفة والقصف

الرمميفة

الرممية.

ف رتها ا وليففة لففى الاففا المحكمففي  ،وترففديلها عففي ض ف

آ ار هففد

رتها النها ية.

ثالثًا :حتديد فاعلية استمدا القصـص الرقميـة يف تنميـة مهـارات االسـتماع املناسـبة لتالميـ
الصا الساالس االبتدا مبدارس الرتبية الفكرية ،وذلك من خالل:

 إ ففدا اختب ففار االس ففتماع المناس ففبة لتالمي ففذ الصف ف
الفكرية ،عي ض

الا ففا ا االدت ففدا ي بم ففدارا التربي ففة

ما مة المهارات المرد مابقا وضبلا.

 اختيار م م ة وا د م تالميذ الص

الاا ا االدتدا ي بمدارا التربية الفكرية.

 تلوي اختبار االستماع موليا لى التالميذ ينة الدراسة.
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 التدريل باستخدام القص

الرممية للتالميذ ينة الدراسة.

 تلوي اختبار االستماع برد ا لى ذؤال التالميذ.
 ر د الويا ات ومرال تها إ صا يا.
 تحليج النتا

وتفايرذا ،د تقد د الت

يات والمقتر ات.

اتمد البحث الحالي لذميتا مما مك ل

اهد با عي إعا الفئات ا تية:

 مخييي مناهج الا ة العربية بالمرحاة االب داهية بمداقس ال ربية الركرحة:
يث إ ها ستقدم لهد استراتي ية ترليمية ما مة لى القص



الرممية لتنميفة مهفارات

االستماع المناسبة لتالميذ المر لة االدتدا ية بمدارا التربية الفكرية.

 معامي الا ة العربية لتذه الرئة م خالل:

 إمدا ذد باختبار االستماع ،لتررف مات ى تالميذذد.
 إمففدا ذد دففدليج مرلففد يوففي لهففد كيفيففة اسففتخدام القص ف

الرمميففة عففي تنميففة مهففارات

االستماع لدى تالميذذد.

 تالميذ المرحاة االب داهية بمداقس ال ربية الركرحة:
 تنميففة مهففارات االسففتماع المناسففبة عففي ض ف
لتالميذ ذذه الفئة.

 رعف ف الكف ففا
م تمرهد.

اللغ ي ففة ل ففديهد ومف ف

الخصففا

الرقليففة والنفاففية واللغ يففة

ففد زي ففا تك ففيفهد االاتم ففا ي وتف ففا لهد مف ف لعف ف ار

 أسر تالميذ مداقس ال ربية الركرحة:
يث إ ها ستقدم لهد استراتي ية ترليمية ما مة لى القص



االستماع لدى لدنا هد م تالميذ مدارا التربية الفكرية.
 ت

الرممية لتنميفة مهفارات

ي لسر ذؤال التالميذ لى ت ظيف التقنيات الترب ية الحديذة ،ومنها :القص

الرممية عي ترليد مهفارات االسفتماع لفدى لدنفا هد مف تالميفذ مفدارا التربيفة الفكريفة؛

لماا دتهد لى التكيف االاتما ي عي الم ام

 الابااحتي :

 وذلففك م ف خففال عففتح الم ففا لمففامهد لا ف ار

الحياتية المتن ة.

ارسففات لخففرى ت ظ ف

عيهففا ال سففا ج

التكن ل اية الحديذة لتنمية المهارات اللغ ية لدى تالميذ مدارا التربية الفكرية.
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يهففدف الطففار النظففري إلففى تحديففد مهففارات االسففتماع المناسففبة لتالميففذ الص ف
االدتدا ي بمدارا التربية الفكريفة ،وتنميتهفا باسفتخدام القصف

الاففا ا

الرمميفة ،وتحقيقفا لفذلك يفتد تنفاو

المحاور الذال ة ا تية:
 المحوق األول :ال امة الفكرية.
 المحوق التاني :مهارات االستماع.
 المحاااوق التالااا  :القص ف

الرمميففة وتنميففة مهففارات االسففتماع لتالميففذ الص ف

الاففا ا

االدتدا ي بمدارا التربية الفكرية.

تعـــريـــا اإلعـــاقـــة الفكـــريـــة:
ترففرف ال مليففة ا مريكي ففة لإل امففات الفكري ففة والنما يففة ) (AAIDD, 2010ال ام ففة
الفكريففة بأ هففا :إ امففة تتاففد بقصف ر كويففر عففي كففج مف ا ا الفكففري ال ف ظيفي والاففل ه التكيفففي،
والففذي ظهففر اليففا عففي المهففارات التكيفيففة المفاايميففة واالاتماعيففة والرمليففة الي ميففة ،وتن ففأ ذففذه
ال امففة مو ففج دلف ف

سف ف  18س ففنة ،)http://aaidd.org .ويرففد ذ ففذا الترري ففف ل ففد

ال امة الفكرية ،ومد ور ذكره عي اللبرة الحا ة

ر الصا ر

ترريف ففات

ال ملية ا مريكية لإل امفة

الفكرية :الترريف ،والتصنيف ،و ظد الد د ام 2010م.
وطسقا لتذا ال عرحف يع بر الررد مصابا بإعاقة فكرحة في الحاال اآلتية:
 ماففت ى القففدر الرقليففة الرامففة ا ا الفكففري لو الففذكا ) وتتفراوض مف  70لو لمففج مف 75
راة ،وتُقاا م ما باختبار الذكا .

 لد ففا م ففدرات مح ففدو ع ففي الا ففل ه التكيف ففي ال ففذي يتض ففم

ففال

مه ففارات ر يا ففة ،ذ ففي:

المهارات التكيفية المفاايمية ،والمهارات االاتماعية ،والمهارات الرملية.
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تصنيـــــا اإلعـــاقـــة الفكـــريـــة:
تترفد تصفنيفات ال امفة الفكريففة وذلفك تبرفا لترفد لبرا ذففا وترفد الر امفج المؤ فة إليهففا،
وذي التصنيف الايك ل اي بحاب ابة الذكا  ،والتصنيف االاتما ي ،والتصنيف الترب ي).
وتون

ظر الرتباطا بم ض ع الدراسة الحالية.
البا ذة التصنيف الترب ي ا

التصنيف التربوي لإلعاقة الفكرية (أمل الجرريل ( )176 :2002علال ممملل )83 :2010
):(Brue & Wilmshurst, 2016: 50 -51
رتمففد ذففذا التصففنيف لففى اال تيااففات الترب يففة والترليميففة ،ومففدى مادليففة ذوي ال امففة
الفكريففة لففى الترلففيد والتففدريب ،وذلففك مف لاففج تحديففد الوفرام الترب يففة المناسففبة لهفؤال التالميففذ،
وياففترا

فار لت ضففيح ماففت ى
لففى تحديففد القففدر لففى الففترلد بمررعففة اففبة الففذكا با تبارذففا مليف ا

ا ا ال ظيفي للقدر الرقلية ،ويتضم ذذا التصنيف ال

عئات لإل امة الفكرية ،ذي:

ل) عئفففة القف ففادلي للف ففترلد  70 -50راف ففة)  :Educableوذ ففد لطفف ففا مفففا رو

لف ففى ترلف ففد

المهارات ا كا مية ا ساسية إذا ما ت اعرت لهد خدمات ترب ية خا ة دهد.
لى ترلفد المهفارات

ب) عئة القادلي للتدريب  50-30راة)  :Trainableوذد لطفا ما رو

ال ظيفية عق إضاعة إلى مهارات الرنا ة بالذات لكذر م ترلد المهارات ا كا مية.
لم ففج مف ف  30را ففة)  :Custodialوذ ففد لطف ففا

ج) عئ ففة المرتم ففدي

حت ففاا

إل ففى ر ا ففة

خا ة ماتمر .
ويرففد التلففرق للخصففا
لتحديففد ااففات وميف
و يما يلي ر

المتن ففة للتالميففذ ذوي ال امففة الفكريففة م ف ا ذميففة بمكففا ؛

ذفؤال التالميففذ ،ومف

ذد ذذه الخصا

ففد تصففميد وتقففد د القصف

الرمميففة المناسففبة لهففد،

:

أ) الخصائصالجسميةوالحركية(طارقعامر؛وربيعمحمد(،)138:2008،فوزية
الجالمدة:)41:2016،
تتمذ ففج الخص ففا

ال ا ففمية والحركي ففة للتالمي ففذ ذوي ال ام ففة الفكري ففة ع ففي ت ففأخر مف ف ذد

ال امي والحركي ،ولديهد اضلرابات عي ترلد الم ي ،عغالبا ما ك
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ال امية والحركية ذات لذمية كوير للتالميذ ذوي ال امفة الفكريفة؛

وترد الخصا
ذففذه الخصففا

لينففا نففد اسففتخدام القصف

تفففر

الرمميففة عففي تنميففة مهففارات االسففتماع لففدى

ذؤال التالميذ م ار ا ا تي:
 ل تكف

الرمميففة المقدمففة لهففد مصففير  ،بحيففث ال مففج التالميففذ مف م ففاذدتها،

القصف

ومتابرة ل دا ها.
 ل تركز القص
 ل ترفر

الرممية المقدمة لهد لى عكر وا د  ،لو م ض ع وا د.
الرمميففة لفى يايففات كويفر بحيففث تتناسفب وخصففا

ذففذه القصف

مف ذد

ال امي والحركي.
ب) الخصائصالعقليةالمعرفية:
الرقلي ففة للتالمي ففذ ذوي ال ام ففة الفكري ففة د ا ففا ففام ع ففي ت ففأخر النمف ف

وتتمذ ففج الخص ففا

الرقلففي ،وتففد ي اففبة الففذكا بحيففث تقففج ف  70راففة ،وكففذلك ا مففر يمففا يترل ف بالرمليففات
الرقليففة ا خففرى ،مذففج ضففر
التركيز ،ويك

الففذاكر واال تبففاه والتخيففج والتفكيففر والقففدر لففى الفهففد ،والقففدر لففى

تي ة ذلك ضرفا عي التحصيج ،و قصا عي المرل مات والخورات (محمد االما ؛

وفؤاد الجوالدة.)145 :2010 ،

الرقلي ففة المرر ي ففة تتلل ففب ن ففد اس ففتخدام القصف ف

وذ ففذه الخص ففا

الرممي ففة ع ففي تنمي ففة

مهارات االستماع للتالميذ ذوي ال امة الفكرية م ار ا ال ا ب ا تية:
 ل تكف

القصف

الرمميففة المقدمففة لهففد مناسففبة لميف

وا تيااففات واسففتردا ات التالميفذ

ذوي ال امة الفكرية عي القدرات الرقلية المتمايز .
 تكرار فر

الرمميفة لكذفر مف مفر لفى التالميفذ ،تفى افا دذد لفى تفذكر

القصف

المرل مات وا عكار المتضمنة دها ،و قج ل ر الترلد عي م ام
 تن ي ف ف ف

نا ف ف ففر ال سف ف ففا

المترف ف ففد عف ف ففي القص ف ف ف

اديد .

الرمميف ف ففة ،ممف ف ففا اف ف ففهد عف ف ففي إ ف ف ففار

ا تباذهد ،و اسهد.
الرممية ،بما يتال م والفروق الفر ة دي ذؤال التالميذ.

 ل تترد ل اع القص
 التركيففز عففي القص ف

الرمميففة لففى المذي فرات الحاففية المتن ففة التففي تخاطففب لكذففر م ف

اسة عي ملية الترلد.
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ج) الخصــــائــــصاللغــــويــــة:
تُ َر فاد الخصففا

اللغ يففة ومففا يترل ف دهففا م ف م ففكالت م ف لذففد الاففمات التففي يتميففز دهففا

التالميذ ذوو ال امة الفكرية ف

يفرذد مف الرفا يي الفذي ينفاظرو هد عفي الرمفر الزمنفي ،كمفا ل

ي ففد ذ ففذه الم ففكالت تف فرتب ب ففد ال ام ففة الفكري ففة ،عكلم ففا از ا ت را ففة ال ام ففة الفكري ففة از ا ت
الم كالت الكالمية واللغ ية ول بح

ار ،وم لذد الم كالت اللغ ية يي ا لفدى ذفؤال
لكذر ا ت ا

التالميذ ذي م كالت النل والكالم "التأتأ " ،وملة الحصيلة اللغ ية ،وضر

دنا الق ا د اللغ يفة،

ل ضا المففر ات اللغ يفة التفي افتخدم ها مففر ات بافيلة وال تتناسفب والرمفر الزمنفي؛ لفذا فتقفرو

ل فاهد د ض ض( .ماجدة عبيد)179-178 :2013 ،

إلى استخدام ا لفال التي رورو دها
وذذه الخصا

لينا ند اسفتخدام القصف

اللغ ية تفر

الرمميفة عفي تنميفة مهفارات

االستماع لتالميذ المر لة االدتدا ية بمدارا التربية الفكرية م ار ا ا م ر ا تية:
 استخدام لغة بايلة وواضحة ومريبة م ديئة التالميذ.
 تضمي مفر ات اديد عي القص
 اتاام محت ى القص
 تضمي القص
 ت

الرممية ،والرمج لى ربلها بالمفر ات المأل عة.

الرممية بالاالمة اللغ ية والرلمية.

الرممية للفال وتراكيب لغ ية بايلة ،وواضحة ومناسبة للتالميذ.

ي التالميذ لى التروير اللغ ي ،والم اركة عي تمذيج م اذد م القص

مهـــــــــارات االستمــــــــاع:

ذففي المهففارات ال فففهية للغففة والتففي تتللففب تفففا ال دففي ا نففي لو لكذففر ،لتبففا

والم ا ر وا ار يفهيا دي طرعي ملية الت ا ج المتحد  ،والماتم ) ،عي الم ام
المختلفة ،والتي سيؤ يها تالميذ الصف

الرممية.

ا عكففار

الترليمية

الافا ا االدتفدا ي بمفدارا التربيفة الفكريفة خفال ل فلة

المرد لهذا الغر .
الور ام  ،وتُقاا ذذه المهارات م خال اختبار االستماع ُ
ومد اتف كج مف (ووحياد حاافظ251 :2001 ،؛ وهنااد القحيااني )65 :2014،؛
ومنياارة أبااو زحااد171 :2014،؛ وسااايمان داوود )232 :2014 ،لففى ل مهففارات االسففتماع

المناسبة للتالميذ بمدارا التربية الفكرية تتمذج يما يلي:
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ختار ن ا ا مناسبا لقصة ،لو م ض ع.



فهد مرا ي الكلمات ال ار عي الن



حكد لى يخصيات القصة.

 يتذكر بر

ا

 يتررف ا

دا

والمرل مات التي استم إليها دنفل الترتيب.

ات المختلفة.

 يذكر مصا ر بر

المام ع.

ا

ات التي اتم إليها.

 يذكر لسما ا ييا المأل عة برد االستماع إلى لو اعا.


اتم إلى مصة مصير .

 يركز ا تباذا عي الن

المام ع.

 يركز سمليا دي الكلمات المت ادهة والمت اور عي النل .
 يرتب ا




دا

حكي مضم

ص

قلد بر

وع تتابرها المام ع.

مصة مصير برد االستماع إليها.

يخصيات القصة المام ة.
ا

ات التي اتم إليها.

 ينفذ الترليمات المناسبة لا وعقا لما استم إليها.
كما د ت وزاقة ال ربية وال عايم ( )10-9 ،2007لذداف ترليد اللغفة الرربيفة للمر لفة

االدتدا ية بمدارا التربية الفكرية ،ومنها لذداف ترليد مهارات االستماع يما يلي:
 تنمية مدرات التالميذ لى التروير والنل الاليد والت ا ج.

 تنمية مدرات التالميذ البصرية -الاملية وبامي القدرات الحاية.

د صيلتهد اللغ ية.

 إكااب التالميذ المهارات اللغ ية ا ساسية ،وزيا

 تزوي ففدذد بالقف ففدر الض ففروري م ف ف المررع ففة والخو ف فرات ا ساس ففية التف ففي تناس ففوهد ،وتحقي ف ف
ير رذد بأ هد ل ضا عي الم تم مادل

للترلد.

ومف ف خ ففال اس ففتق ار ا دي ففات الترب ي ففة ،والد ارس ففات والبحف ف

المنه عي المر لة االدتدا ية بمدارا التربية الفكرية ،ت

االستماع المناسبة لتالميذ الص

ل

الا ففابقة ،وو يق ففة لذ ففداف

البا ذة إلى ما مة مود ية بمهارات

الاا ا االدتدا ي بمدارا التربية الفكرية.
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لقففد ترففد ت ترريفففات القصففة الرمميففة دففي البففا ذي وعقففا لترففد واهففات ظففرذد ،ومففنهد:

يمان الشرحف( ،)386 :2014 ،حسي عبد الساسا (Burgess, 2006: ،)21 :2014 ،

) ، (Robin, 2016: 18) ،) Frazel, 2011: 9)،6ولكنهد لامر ا لى ل ها:
 إ ففدى تلويقففات التكن ل ايففا ال ديففد

يففر المأل عففة ،والماففتخدمة عففي الفص ف

لتحقي لذداف ترليمية مرينة.

 وذي ال م المنظد دي ع سر القص
الرممي ففة القف ف

القف

الد ارسففية
المترفد

التقليفدي) و نا فر ال سفا

الرمم ففي) ،مذ ففج :الصف ف ر ،والصف ف ت ،والرسف ف مات ،والنصف ف ص ،والا ففر

الما ج ،والم سيقى التص يرية ،ولقلات الفيدي  ،...ويفتد مفزج ذفذه الرنا فر باسفتخدام

درام الحاس ب المت عر؛ لتقد د مرل مات


كا ففة ذريففة وامليففة لو خياليففة ،تمففزج دففي

م ض ع محد .

نا ففر الونففا الفنففي المرففروف للقصففة م ف :

عك ففر ،ويخص ففيات ،ول ففدا  ،وزمف فا  ،ومك ففا  ،و بك ففة ،..و نا ففر ال س ففا
الرمميففة م ف :

ف ر ،و ص ف ص ،وم سففيقى ...،إلففخ دهففدف تنميففة مهففارات ترليميففة لففدى

المترلد ،وذلك عي ا م المترة وال ار والت ي .

 مرظ ففد القصف ف

المتر ففد

الرممي ففة مص ففير ا ففويا ،تتف فراوض ففا د ففي

يقت ففي إل ففى

ففر م ففا ،

ويتفاوت ط لها الزمني وعقا للهدف م إ تااها.

 يففتد إ تااهففا د اسففلة م م ففة م ف الو فرام لو الم ام ف اللكترو يففة المرروعففة ،وال يتللففب
تصففميمها خوففر كويففر مف منت هففا ،مذففج دفرام

(Photo Story3, PowerPoint,

)… ،movie maker,لو م ام ).)PowToon, animate,..

 يفتد فظهففا دتنافي رممففي مكف م ففاذدتا لففى اهفاز اسف ب لو لي اهفاز آخففر مففا ر
لففى ت ففغيج ملفففات الفيففدي  ،ويمك ف تحميلهففا و ففرذا لففى يففبكة ال تر ف  ،واالطففالع

ليها عي لي وم .

وترف ففرف البا ذف ففة القص ف ف

الرمميف ففة عف ففي الد ارسف ففة الحاليف ففة ،بأ هف ففا :م م ف ففة م ف ف القص ف ف

ص َّممة والمنت ة باستخدام درام القصف
الم َ
ُ
مففا  ،ويففتد عيهففا ال مف المففنظد دففي
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والرق ففد  ،والنها ففة) و نا ففر ال س ففا

المتر ففد الرممي ففة ال ففن

 ،والصف ف ت ،والم س ففيقى ،والحرك ففات،

الخلفيففة الم سففيقية ،الرس ف مات ،والص ف ر الرمميففة) ،وتُقف َّفدم للتالميففذ لففى لي وسففي إلكترو ففي ،دهففدف
تنمية مهارات االستماع لدى تالميذ الص

الاا ا االدتدا ي بمدارا التربية الفكرية.

مراحل إنتاج (تصميم) القصص الرقمية:
اتفف ف ف ك ف ففج مف ف ف 20-23) :

2011:

 (، (Frazel,يمااااااان الشاااااارحف:2014 ،

 (Brenner, 2014: 22) (397لففى ل إ تففاج القصففة الرمميففة مففر دففذال

م ار ففج لساسففية

وذي :م ار ج ما موج ال تاج ،م ار ج ال تاج الفرلي ،وم ار ج ما برفد ال تفاج ،وكفج ذفذه الم ار فج
ا ساسففية ،يتفففرع لم م ففة م ف الم ار ففج الفرعيففة ،والتففي دففدورذا يتفففرع كففج منهففا لم م ففة م ف
الا ار ات ،و يما يلي ت ضيح لهذه الم ار ج:
أوالً :ملللرامللل ملللا قبللل اإلنتلللاج:
وذي تنقاد لم ار ج عرعية ذي :التخلي  ،وال دا  ،والتفأليف ،وكفج ذفذه الم ار فج ينقافد
ددوره لم

ة م الا ار ات كما يلي:

 -1مرحلةالتخطيط،ويتمفيها:
يففث:

 تحديففد الفئففة الماففتهدعة التففي سففتقدم لهففا القصففة الرمميففة ،وتحديففد خصا صففها مف
الخلفية المرر ية واالاتماعية والنفاية واللغ ية التي تتمت دها ذذه الفئة.

 تحديففد مصففا ر اختيففار لعكففار القصففة الرمميففة ،س ف ا تففأليف مصففة اديففد  ،لو االسففترا ة
بأعكار لقص

سابقة.

 -2مرحلةاإلعداد،ويتمفيها:
 تحديد عكر القصة لو واهة النظر لو الم ض ع ،لو المهارات التفي يريفد المؤلف

البا ذفة)

تنميتها م خال القصة الرممية لتالميذ المر لة االدتدا ية بمدارا التربية الفكرية.
 تحديد الغر

لو الهدف الرام م القصة الرممية.

 ت مي المحت ى المرل ماتي للقصة الرممية الذي غلي ذذه ا ذداف ويحققها.
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 -3مرحلةالتأليف(كتابةالقصة)،ويتمفيها:


قف ف م المؤلفف

البا ذ ففة) برملي ففة كتاب ففة القص ففة الرممي ففة مف ف خ ففال المف ففر ات ،والمحتف ف ى

المرل م ففاتي ل ففى الف ف رق ،وتحدي ففد نا ففر القص ففة الرممي ففة مف ف ال خص ففيات الر يا ففة،
وال خصففيات الماففا د  ،وتالاففج ا

ففدا  ،والم ففكلة ،والحففج ،ومففا لل ف

ليففا خريلففة

تدع القصة الرممية.
 تخلففي القصففة المر يففة عففي برففدي  :البرففد ا و  :ال م ف

الففذي سففيحد

ال س وعي النها ة ،والبرد ا خفر :تفا فج نا فر ال سفا
القص ففة :وذف ف خ ففت
والم سيقى ،وا

عففي الودا ففة ففد

المترفد التفي سف ف ت فكج

بكيفي ففة م ففج الم ففؤ رات الا ففملية والبصف فرية الترليف ف الصف ف تي،
ات ،والص ر)...

ثانيًا :مللللراملللل اإلنتللللاج الفعللللل :
وذي ددورذا تنقاد لمر لتي ذما :مر لفة الت ميف والتنظفيد ،ومر لفة الونفا لو التصفميد،
ويندرج تحتهما م م ة م الا ار ات:
 -1مرحلةالتجميع،والتنظيم،ويتمفيها:
 إ ففا م لففد لففى سففلح المكتففب لت ميف ف وتنظففيد الم ف ا والمصففا ر البص فرية التففي ت ففد
امره ففا ،مذ ففج :الصف ف ر والرسف ف مات وم ففا إل ففى ذل ففك ،و فظه ففا ع ففي ذل ففك الم ل ففد ،وتحدي ففد
المصا ر الاملية مذج :الم سيقى ،والمؤ رات الص تية ،و ف ذذه الم ار عي م لد.
 -2مرحلةالبناءأوالتصميم،ويتمفيها:
 تحديففد در ففام تففأليف القصففة الرمميففة ،وذنففاه الرديففد مف دفرام تففأليف القصففة الرمميففة ،ولكف
ليهرذا ولبالها لى الطالق درام .Power point, Photo story, Moviemaker
 إ ت ففاج الرنا ففر الصف ف تية وتاف ف يلها باس ففتخدام الميكرعف ف
بأ وات درام تأليف القصة الرممية ،لو استي ار ل

الم

ففج بال ه ففاز ،والم ففدرج

ات ما لة م يبكة ال يب.

 يتد استي ار الرنا ر التي تد إ تااها إلى در ام تأليف القصة.
 إ ففا القصففة الرمميففة ،و فظهففا برففد اال تهففا مف ال تففاج عففي
استرراضها ،وت غيلها لى لي اهاز و متللبات ت غيج.
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ثالثًا :مللللراملللل مللللا بعللللل اإلنتللللاج:

وذي ددورذا تنقاد لمر لتي  ،ويندرج تحتهما م م ة م الا ار ات ذي:
 -1مرحلةالنشر،ويتمفيها:
ر القصفة الرمميفة لفى يفبكة ال تر ف



مف خفال م امف الت ا فج االاتمفا ي لو مف

خال المنتد ات والمدو ات ،لو م خال م ام ال يب ،لو تضمينها عي ملفات ال فاز

الرممية الخا ة بالترلد ،لو فظها لى ل د وسا

التخزي الرممية.

 -2مرحلــةاســتخدامالقصــةالرقميــة(عــراالقصــةالرقميــة)،وتســيروفــق
اإلجراءاتاآلتية:



حد المرلد المكا المناسب لرر
حد المرلد الت مي

المناسب الستخدام القصة الرممية.

هز المرلد وسيلة الرر



القصة الرممية.

المناسبة لرر

 ينظد المرلد ترتيب ال ا التالميذ موج ر

 يهيئ المرلد لذذا التالميذ إلى عكر ومضم


ر ف ففر

المرل ف ففد ملخص ف ففا سف ف فريرا لمض ف ففم

لى التالميذ.

 برففد الرففر

القصة الرممية.

القصة الرممية.

القص ف ففة الرممي ف ففة مو ف ففج رض ف ففها إلكترو ي ف ففا

قففدم المرلففد ل ففلة متن ففة  -لففى التالميففذ -ف

ختففار المرلففد بر ف

لتقم

القصة الرممية.

التالميففذ ل ففا س فر القصففة الرمميففة ،ول

يخصيات القصة الرممية.

القصففة الرمميففة مذففج :ل
ف

المرلففد التالميففذ

لقد سارت إا ار ات البحث الحالي وعقا لإلا ار ات ا تية:

أوالً :حتديد مهارات االستماع املناسبة لتالمي الصا الساالس االبتدا مبدارس الفكرية:
تد تحديد مهارات االسفتماع المناسفبة لتالميفذ الصف

م خال :


راسة البحف



ارسففة ا ديففات الترب يففة التففي تناول ف

التربية الفكرية.
التربية الفكرية.

والد ارسفات الافابقة التفي تناولف

الافا ا االدتفدا ي بمفدارا الفكريفة

مهفارات االسفتماع لفدى التالميفذ بمفدارا

ترلففيد مهففارات االسففتماع لففدى التالميففذ بم ففدارا
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ارسففة خصففا



تالميففذ المر لففة االدتدا يففة بمففدارا التربيففة الفكريففة ،ول ففر ال امففة لففى

ا ا ب م ذد المختلفة.

 لذففداف ترلففيد مهففارات االسففتماع بالمر لففة االدتدا يففة بمففدارا التربيففة الفكريففة كمففا ففد تها
وزار التربية والترليد.

وتففد وض ف المهففارات عففي ما مففة مود يففة ،ففد رضففها لففى ففد م ف الاففا المحكمففي م ف
متخصصي المناذ وترليد اللغة الرربية ومرلميها بمدارا التربية الفكريفة ،والبفال

محكم ففا *) ،وذل ففك ده ففدف الحك ففد ليه ففا وتر ففديلها ،ومف ف خ ففال ذل ففك ت ففد تر ففديج
المهففارات ،ومف خففال

اففاب الف ز الناففوي للمهففارات تففد الت

رتها النها ية  ،)كما بال دو ا تي:

عي

فد ذد )25

ففيا ة برف ف

ففج إلففى ما مففة مهففارات االسففتماع

جدول ( )1حساب الوزن النسيب ملهارات االستماع
مهـــــــــــــــارات االستمـــــــــــــــاع
1
2
3
4
5
6
7

الــــــــوزن النسبــــــــ
%95
%86
%84
%96
%85
%92
%72

حيدال فهم املضمون العا للقصة املسموعة.
حيدال عنوانًا مناسبًا للقصة املسموعة اليت تُحكى له.
ي كر أمساء الشمصيات أو األشياء املتضمنة بالنص املسموع.
حيك ملمصَ قص ٍة قصرية بعد االستماع إليها يف مجلة أو أكثر.
حيدال األالوار اليت تقو بها بعض شمصيات القصة املسموعة.
يرتب األحداث املتضمنة بالنص املسموع.
جييب عن أسئلة متعلقة بتفاصيل قصة مسموعة.

ثانيًا :بناء اختبار االستماع:
هللللللللف االختبلللللللار:
تففد دنففا اختبففار االسففتماع عففي ض ف

المهارات لدى تالميذ الص

ما مففة المهففارات الاففابقة؛ وذلففك دهففدف يففاا تلففك

الاا ا بمدارا التربية الفكرية.

وصلللللف االختبلللللار:
 م ض ات اختبار االستماع ،ال

مص

رممية ،ومد تد تقد مهد ب كج رممي.

 بالنابة سئلة اختبار االستماع ،و د ذا ما ية
بمرد

ال ة لسئلة لقياا كج مهار .

*) ما مة بأسما الاا المحكمي .
 )ما مة مود ية بمهارات االستماع المناسبة لرينة البحث.
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ضبللللللط االختبللللللللار:
تد ضب االختبار م خال التحق م ا تي:
صــــدقاالختبــــار:
يث تد فر

االختبفار – عفي

ف رتا المود يفة – لفى فد مف الافا المحكمفي ؛ وذلفك
برف

دهدف ضبلا وترديلا عي ض

آ ار هد ،ومد تمذل

البا ذة و ال باالختبار إلى

رتا النها ية ،عي ا تي:

لهفد والتفي اسفت اد

ا ار الونفا

لهفا

 تحديد مصدر ص ص االستماع التي اا ت باالختبار.
اختبار االستماع إلى مص

 تح يج مص

 تغييففر الوففديج ج) عففي الافؤا
متضمنة عي الاؤا

 ترففديج دففدا ج برف

 )5عففي الففن

رممية ترر

لى ياية الحاس ب.

الاابففة

الذففا ي عففي اختبففار االسففتماع

 .)3م  :رمى م ر الم ز لى ا ر  ،إلى :ذذب إلى المنز .

ا سففئلة عففي اختبففار االسففتماع لتصففبح لكذففر مناسففبة مف

والل  ،وذلك مذج :الوديج ل) ،و ب) ،ج) عي الن

يففث الصففيا ة

ا و م اختبار االستماع

م  :ل) -سمر عي المات فى .ب) -سمر عي المدرسة .ج) -سمر والحي ا ات.

إلى :ل)  -سمر ولزذار الحد قة .ب) -سمر ومالبل الريد .ج) -سمر و ي ا ات المزر ة.
رتا النها ية و الحا للتلوي

وبذلك ل بح االختبار عي

 ومفد تفد دنففا ما مفة بمرففايير القصف
وضرها عي

ع ففي

تك

الرمميففة و رضفها لففى م م فة مف المحكمفي

رتها النها ية  ،)د مفج سفيناري للقصف

ف ف رتا النها ي ففة  ،)ففد تص ففميد م م ففة مف ف القصف ف

المرايير وسيناري القص

)

الرممية.

م م ة البحث االستلالعية م

الرمميفة وتحكيمفا ،ووضفرا
الرممي ففة ع ففي ضف ف

ينة اسفتلالعية مف تالميفذ الصف

والا ففا ا "ترليم ففي" بمدرس ففة التربي ففة الفكري ففة التابر ففة ل ار بلف ف ب ،وم ففد اس ففتخدم

الم م ة عي:

 )اختبار االستماع عي

رتا النها ية.

 )ما مة مرايير القص

الرممية عي

 )سيناري القص

الرممية عي

ففد

ذ ففذه

الخفامل

ديا ففات ذ ففذه

رتها النها ية.
رتا النها ية.
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أوالً :حساب الزمن املناسب لالختبار:

تد ااب زم االختبار م خال المرا لة ا تية:

الزم =
لي ل زم االختبار مد تحد عي  15يقة.

ثانيًا :حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز ألسئلة اختبار مهارات االستماع:
تد ااب مرامج سه لة كج سؤا م لسئلة االختبار

مرامج الاه لة = د الاابات الصحيحة

مرامج الصر بة =  -1مرامج الاه لة

طري استخدام المرا لة ا تية:

الاؤا  /د التالميذ.

وي ففتد اال تف ففال بالاف فؤا إذا ك ففا مرامف فج الا ففه لة لو الص ففر بة مت ففد مف ف

 )0.30إل ففى

 ،)0.70لما مرامج الاه لة لالختبار االستماع ككج عقد تد اابا م المرا لة ا تية:

معامل الستولة اخ ساق االس ماً ككل

= م م ف ف ع الف ففدراات التف ففي صف ففج ليهف ففا التالميف ففذ لف ففى امي ف ف ا سف ففئلة)  /النها ف ففة الرظمف ففى

لالختبار × د التالميذ) (صالح عال .)275 – 268 :2011 ،

وتم حساب معامل ال مييز لكل سؤال م أسئاة اخ ساق االس ماً م خالل:

 ترتيب راات التالميذ الكلية ترتيبا تنازليا.
 تحديففد الفئففة الرليففا وذففد مف
لى ل ى الدراات.

ااب مرامج التميز م المرا لة ا تية:



معامل ال مييز لاسؤال

=

صففل ا لففى ل لففى الففدراات ،والفئففة الففد يا وذففد مف

صففل ا

ففد ا عف ار الففذي لاففاد ا إاابففة
م

ففحيحة عففي الفئففة الرليففا – ففد ا عف ار الففذي لاففاد ا إاابففة

ففحيحة عففي الفئففة الففد يا)  /ففد لع ف ار لي الم مف تي  ،ويقوففج مرامففج التمييففز إذا امتففد

 )0.20إلى ( )1.00صالح الدي عال .)287 – 284 :2000 ،

وتم حساب معامل ال مييز الخ ساق االس ماً ككل م خالل المعادلة.

معامل ال مييز الخ ساق االس ماً ككل

= م م ف ع الففدراات التففي صففل

ليهففا الفئففة الرليففا  -م م ف ع الففدراات التففي صففل

الفئة الد يا)  /الدراة الكلية الختبار االستماع × د لع ار لي الم م تي ).
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وال دو ا تي ي ضح مرامالت سه لة و ر بة وتمييز لسئلة اختبار مهارات االستماع:
جدول ( )2معامالت السهولة والصعوبة والتمييز ألسئلة اختبار مهارات االستماع (ن= )11
مفرالات االختبار
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

القطعــة

معامل السهولة

معامل الصعوبة

معامل التمييز

0.71
0.64
0.57
0.57
0.43
0.71
0.71
0.71
0.64
0.57
0.64
0.64
0.64
0.71
0.71
0.64
0.64
0.71
0.65

0.29
0.36
0.43
0.43
0.57
0.29
0.29
0.29
0.39
0.43
0.36
0.36
0.36
0.29
0.29
0.36
0.36
0.29
0.35

0.29
0.43
0.29
0.57
0.57
0.57
0.29
0.29
0.43
0.86
0.71
0.43
0.43
0.29
0.29
0.43
0.71
0.29
0.45

األوىل

الثانية

13

14
15
الثالثة
16
17
18
اختبار مهارات االستماع ككل

 يتضففح مف ال ففدو الاففاد ل مرففامالت الاففه لة الختبففار مهففارات االسففتماع مففد امتففدت
م

 )0.43إلى  ،)0.71لي ل امي مرامالت الاه لة مد ومر

يففتد يففا االبقففا
باستذنا بر

م

لففى الا فؤا وذ ف المففدى الففذي متففد م ف

المفر ات والتفي دلغف

 )0.70ولذلك تد االبقا

ليها.

 )0.30إلففى  ،)0.70وذلففك

يمفة الافه لة لهفا  ،)0.71وذفي يمفة مريبفة افدا

 ل مرامف ف ففج الاف ف ففه لة الختبف ف ففار مهف ف ففارات االسف ف ففتماع ككف ف ففج دل ف ف ف
سه لة مقو .

 ل مرففامالت التمييففز سففئلة االختبففار امتففدت مف
مرامالت التمييز مد ومر

اخج المدى الفذي

 )0.65وذ ف ف ف مرامف ف ففج

 )0.29إلففى  ،)0.86لي ل اميف

اخج المدى الذي يتد يا مو

مرامج تمييز الاؤا .
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 ل مرامج التمييز الختبار مهارات االستماع ككج ااوى  ،)0.45وذ مرامفج تمييفز مقوف ،
مما يد

لى مدر االختبار لى التمييز دي المات يات الضليفة والمات يات الق ية.

ثالثًا :حساب ثبات اختبار مهارات االستماع:
تد ااب بات لسئلة اختبار مهارات االستماع بأسل بي إ صا يي  ،ذما:
 األساااوب اصحصاااهي األول :افاب مرامففج للفففا ل ف كرو بففاب  Alpha-Cronbachبرففد
لس ففئلة االختب ففار ،وع ففي ك ففج م ففر ي ففتد ففذف را ففات إ ففدى ا س ففئلة مف ف الدرا ففة الكلي ففة
لالختب ففار ،ولس فففرت تل ففك الخلف ف ف ف ل اميف ف لس ففئلة االختب ففار ادت ففة ،ي ففث ُوا ففد ل
مرامفج للفففا لالختبففار ككففج عفي الففة ليففاب الافؤا لمففج مف لو اففاوي مرامففج للفففا الرففام
لالختبار عي الة وا

اميف ا سفئلة ،لي ل تفدخج كفج سفؤا ال يفؤ ي إلفى ا خففا

مرامج الذبات الكلي لالختبار.
 األساوب اصحصاهي التاني :ااب مرامالت االرتباط دفي

رافة الافؤا والفدراات الكليفة

للمهار التي تقفيل الافؤا  ،عُ ِافد ل اميف مرفامالت االرتبفاط الفة إ صفا يا نفد مافت ى
 ،)0.01مما يد

لى االتااق الداخلي و بات امي لسئلة اختبار مهارات االستماع.

ثالثًا :إجراءات استمدا القصص الرقمية يف تنمية مهارات االستماع لتالمي مدارس الرتبية الفكرية:
تفد تحديفد م ار فج اسفتخدام القصف

الرمميفة عففي الد ارسفة الحاليفة ومفا ينفدرج تحف كفج مر لففة

م ف خل ف ات تدرياففية؛ وذلففك عففي ض ف لسففل ترلففيد التالميففذ بمففدارا التربيففة الفكريففة وخصا صففهد
المتن ففة ،ولسففل ترلففيد مهففارات االسففتماع لففذوي ال امففة الفكريففة ،ول ضففا عففي ضف طويرففة القص ف
الرممية وما تتللبا م إمكا يات ولاهز لت غيلها ،يث تمذل ذذه الم ار ج عي ا تي:
مللللرملللللة التجيئللللة:
ذ ففذه المر ل ففة – يليه ففا ففر

القص ففة الرممي ففة – وعيه ففا ي ففتد تهيئ ففة التالمي ففذ ،وت ف ف يقهد

ويللففب مف ف التالمي ففذ تركيففز ا تب ففاذهد لحك ففي
لالسففتماع إل ففى القص ففة الرمميففة ،ومتابر ففة ل ففدا هاُ ،
القصة الرممية برد رضها ليهد.
عتهيئففة التالميففذ تاففهد عففي اففذب ا تبففاذهد ،وت ف رهد فاففيا وواففدا يا لففى ترمففب ففر
القصة الرممية.
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مرملة عرض القصة الرقمية إلكترونيًا:


ق ف م المرلففد برففر
ل ن ففا ذل ففك كف ف
ويال

القصففة الرمميففة لففى التالميففذ م ف خففال ل ففد لاهففز الرففر  ،وعففي
ور المرل ففد -ذن ففا -متابر ففة التالمي ففذ ع ففي اس ففتما هد للقص ففة الرممي ففة،

مدى ا تباذهد عي متابرة ل دا ها ،ويقيد مدى تفا لهد مرها.

 ويمكف ف ل يت مف ف

المرل ففد للحظ ففات ل ن ففا

وت يقهد لمتابرة ل دا
 برففد ا تهففا

ففر

ففر

القص ففة الرممي ففة ل ففار ا تب ففاه التالمي ففذ

القصة الرممية.

القصففة الرمميففة ،ق ف م المرلففد دتك فرار رضففها لففى التالميففذ ،مففر لو

لكذر م مر وعقا لحالة التالميذ ،بحيث يتحق الهدف م

ر

ذذه القصة الرممية.

مرملة التلريب على مجارات االيتماع:
تمذفج ذفذه المر لفة ال ا فب التلويقفي ا و الففذي ُمفارا يفا التالميفذ مهفارات االسففتماع
لو مهارات اكتااب اللغة ،وذلك برد اال تها م م اذد القصة الرممية ،ختور المرلد مهارات
االستماع التي اكتاوها ذؤال التالميذ.
 ويكف

ور المرلففد -ذنففا -منصففبا لففى متابرففة مففدى عهففد التالميففذ للقصففة الرمميففة التففي

اسففتمر ذا ،وذلففك مف خففال طففرض م م ففة مف ا سففئلة التففي تاففتهدف يففاا مففدى عهففد
التالميذ لمضم
عففي

القصة الرممية التفي اسفتمر ذا ،ويرفر

المرلفد لفيهد القصفة الرمميفة

ف ر ملو ففة دهففدف يففاا مففدى عهففد التالميففذ لمففا اسففتمر ه عففي كففج م ففهد م ف

م اذد القصة الرممية.
 يتد تقد د ل لة متن ة  -رممية  /ور ية -تقيل مهاراتهد عي االستماع ،كتقد د ل لة
اماعي ففة مرتبل ففة بالقص ففة الرممي ففة الت ففي اس ففتمر ا إليه ففا ،ول ففلة ترب ي ففة عر ففة م اه ففة
متن ة اب مات ى ومدرات كج تلميذ لتدريوهد لى مهارات االستماع.
مرملة تقليم الخطط التربوية الفرلية:
وذذه المر لفة تتمايفى مف موفدل تفريفد الترلفيد وت ار في الففروق الفر فة دفي ذفؤال التالميفذ
الففذي

مذل ف

م م ففة يففر مت ا اففة عففي الخصففا

ولففذلك ينبغففي الترامففج م ف كففج تلميففذ ك ففخ
تتناسب و اااتا ذ والفرالة مرا ذ .

الرقليففة واللغ يففة واالاتماعيففة والنفاففية،

لففا خصا صففا المميففز ،واسففتخدام الخل ف الت ففي
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ور المرلد ذنا ذ ال دا الماو لهذه الخل  ،لى ا تبار ل ا سف ف ي ظفهفا

 ويك
عففي ال مف

قففب كففج مر لففة لو عففي ها ففة تنميففة كففج مهففار  ،لو عففي

المناسففب ،عقففد تكف

ها ففة الففدرا ،وي فتد عيهففا التركيففز لففى بر ف
ا ا سف ا

التالميففذ الففذي لظهففروا تففد يا ملح ظففا عففي

نففد تنميففة مهففارات االسففتماع لو ل نففا تنميففة مهففارات التحففد  .ومففد اففتري

المرلد بمتخص

عي م ا ذوي ال امة الفكرية وذلك دت ايا م المرلد.

مرملة التقويم البنائ :
ويكف

فتمر ،عففال قتصففر لففى ها ففة الففدرا عقف دففج ذف تقف يد تكف يني،
التقف يد ذنففا ماف ا

ذدعا التررف لى ا ا ب الضر

عي مهارات االسفتماع التفي مارسفها التالميفذ لتصفحيحها عفي

ددايتها ،و الاها ،تى ال تؤ ر لى اكتااب بقية مهارات اللغة.
مرملة األنشطة اإلثرائية:
وترففد ذففذه المر لففة امتففدا ماففتمر ل ظيفي ففة اللغففة واسففتم ارريتها ،عم ففاركة ا سففر وع ففتح
من ات الت ا ج دي المدرسة والمنز م لكذر القضفا ا التفي تحظفى باذتمفام الرفاملي عفي ميفدا
التربية الخا ة؛ عم اركة ا ذج ال تر

بالنف

ع زية ال المد  ،)78 :2016 ،وعيها يتد

ليهد عحاب وإ ما لى اللففج والمرلمفي ل ضفا
ر القصة الرممية وتداولها م لوليا لم ر التالميذ،

س ا وض القصة الرممية ول لتها لى لسل ا ة مدم ة ،لو
متف

رذا لى ال ميفج لو لي م مف

ليا م لسر ذؤال التالميذ ،ويللب م لسر ذؤال التالميذ تكرار فر

القصفة الرمميفة

لفيهد عفي لومفاتهد المحوبفة إلفيهد ،وت فغيلها لففى ذف اتفهد عفي يفكج عيفدي مصفير تافهج متابرتففا
ومحاكا ل دا ا ،و ج ا

لة المتن ة.

رابعًا :بنــــــــاء الليــــــــل املعلــــــــم(:)1
تللب التدريل باستخدام القص

الرممية إ دا كتيب التلميذ ،و ليج يوفي للمرلفد كيفيفة

اسففتخدامها ،ويهففدف إلففى تقففد د م م ففة مف الاف ار ات والريففا ات والت ايهففات التففي مكف ل
اففتري دهففا المرلففد نففد تنميففة مهففارات االسففتماع باسففتخدام السففتراتي ية المقتر ففة القا مففة لففى
القص
 )1ملح
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ومففد لُ ففد ليففج المرلففد عففي ض ف
وطويرة القص

 ومففد تك ف

الد ارسففات الاففابقة المتصففلة دتنميففة مهففارات االسففتماع،

الرممية ،وطويرة م تالميذ المر لة االدتدا ية بمدارا التربية الفكرية.

الففدليج م ف  :مقدمففة ف مفه ف م الت ا ففج ال فففهي ولذميتففا لتالميففذ المر لففة

االدتدا ية بمفدارا التربيفة الفكريفة ،مقدمفة ف مفهف م القصف
ف الرالمففة دففي الت ا ففج ال فففهي والقص ف

المحت ى ،ا

الرمميفة ولذميتهفا ،مقدمفة

الرمميففة ،ا ذففداف ،المحت ف ى ،ت

ففيف

لة الترليمية ،ال سا ج الترليمية ،ل وات التق يد ،الا ار ات التنفيذ ة لكفج

را ،و ور المرلد والمترلد عيها).

خامسًا :التطبيــــــــق امليــــــــدانــــــــ :
تملليلل مرملوعللة البمللث:
تمذل ف ف

م م ف ففة البحف ففث الح ف ففالي عف ففي م م ف ففة ت ريوي ف فة وا ف ففد م ف ف تالميف ففذ الصف ف ف

الاف ف ففا ا االدتف ف ففدا ي ،دل ف ف ف

ف ف ففد ذا  )11تلميف ف ففذا وتلميف ف ففذ  ،بمدرسف ف ففة التربيف ف ففة الفكريف ف ففة التابرف ف ففة

ل ار دنها بمحاعظة القلي بية.

التصميلللللم الترلللللريبللللل :
ا تمفد البحفث الحفالي لفى التصفميد الت ريوفي ذي الم م فة ال ا فد  ،وذلفك لقيفاا ل ففر

اس ففتخدام المتغي ففر الما ففتقج /الت ريو ففي ذف ف
االسففتماع) لففدى تالميففذ الص ف

القصف ف

الرممي ففة) ل ففى المتغي ففر الت ففاب

مه ففارات

الاففا ا االدتففدا ي بمففدارا التربيففة الفكريففة ،وتضففم الت ريففب

يفاا مولففي لمررعففة ماففت ى ينففة الد ارسففة عففي المتغيففر التففاب  ،كمففا تضففم الت ريففب يففاا برففدي

لقياا ل ر المتغير الماتقج لى المتغير التاب .
التطبيق القبل الختبار االيتماع:
الص ف

تد تلوي اختبار االستماع موليا لى م م ة البحث؛ وذلك لتحديفد مفدى تمكف تالميفذ

الاففا ا االدتففدا ي  -ينففة الد ارسففة -م ف مهففارات االسففتماع ،وذلففك ي ف م ال نففي الم اع ف

2019 /11/18م ،وبرد ا تها التلوي تد ر د الدراات ومرال تها إ صا يا.
تلللريللس القصللص الللرقميللة:
تفد تففدريل مففا ِ مصف
لى القص

رمميففة للم م ففة الت ريويففة باسففتخدام السففتراتي ية المقتر ففة القا مففة

الرممية عي الفتر م 2019/11/19م إلى 2019/12/29م؛ لي لمد ستة لسادي .
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التطبيق البعلي الختبار االيتماع:
برد اال تها م التدريل باستخدام الستراتي ية المقتر ة القا مة لفى القصف

الرمميفة

الذي استغرق ستة لسادي تد تلوي اختبار االستماع برد ا لى م م ة البحث ،وذلك عي يف م
ا

ففد الم اعف 2019/12/29م ،وبرففد ا تهففا التلويف تففد ر ففد الففدراات ومرال تهففا إ صففا يا،
د الت

وم

ج إلى د م النتا .

للتحق ف مف ف ل ففر اس ففتخدام القصف ف
الص ف

الرممي ففة عففي تنمي ففة مه ففارات االس ففتماع ل ففدى تالمي ففذ

الاففا ا االدتففدا ي بمففدارا التربيففة الفكريففة ،تففد

ففيا ة الفففر

الففذي يففن

لففى ل ففا:

"يوجد فر ذو داللة حصاهية بي م وسيي قتب دقجا مجموعة الدقاسة في اخ ساق متا اق
االس ماً ككل وعند كال متااقة عااى حادة ما متاقاتتاا فاي ال يبيقاي القبااي والسعاد لصاال
م وس قتب دقجا ال يبيق السعد " .لذا تد استخدام ا ساليب ال صا ية ا تية:
 -1اختبار ويلك كا

ليارات الرتب الفدراات المرتبلفة Wilcoxon Signed Ranks

 ،Testلحااب الفرق دي مت سلي رتب لزواج الدراات المرتبلة.
 -2مرامففج االرتبففاط الذنففا ي لرتففب ا زواج المرتبلففة Matched- Pairs Rank )rprb
 biserial correlationلمررعففة

ففد تففأ ير الور ففام

لو م ف الرالمففة دففي المتغي فري

الماتقج والتاب ) الذي يتد اابا م المرا لة التالية:
)4( T1
1
)n ( n  1

يث= rprb :



rprb

د التأ ير لو م الرالمة مرامج االرتباط الذنا ي لرتب ا زواج المرتبلة).

 = T1م م ع الرتب ذات اليار الم ابة = n .د لزواج الدراات.
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وح م ترسير ( )rprbكما ياي:
إذا كا  0.4  )rprb :عيد

د تأ ير ضليف.

لي المة ضليفة لو

إذا كا  0.7  )rprb  0.4 :عيد

لي المة مت سلة لو

إذا كا  0.9  )rprb  0.7 :عيد

لي المة م ية لو

إذا كففا

 0.9  )rprbعيففد

د تأ ير مت س .
د تأ ير م ي.

ففد تففأ ير م ف ي اففدا (عاااز حسااا ،

لففي المففة م يففة اففدا لو

.)280 :2011
 -3افاب افبة الكافب المردلفة ل ف بفاله  Modified Blake's Gain Ratioالتفي يفتد
اادها م المرا لة التالية:
M 2  M1 M 2  M1

P  M1
P

MG Blake 

يث = MG Blake :ابة الكاب المردلة لف باله.
 = M 1مت س القياا القولي = M 2 ،مت س القياا البردي.
P

= الدراة الممكنة لالختبار النها ة الرظمي).
ويمتد مدى ابة الكاب المردلة لف باله م

إذا كا ف  :يمفة افبة الكافب المردلفة
لو منخف

عرفا  ،لو يفر مقوف
يفر َّ

الفراليففة،

الفرالية.

إذا كا  1 :يمة ابة الكاب المردلة
ل الحد ا

 1رتوففر الور فام

فر) إلى  ،)2بحيث:

ى المقو

 1.2رتور الور ام مرق

لو مت س الفراليفة .لي

لنابة الكاب المردلة ذ ال ا د الصحيح.

عرففاال ومقو ف ال ،وذففي القيمففة التففي
إذا كا ف  :يمففة اففبة الكاففب المردلففة  1.2 رتوففر الور ففام َّ

امتر ها باله للحكد لى عا لية الور ام (عز حس .)298-297 ،2011 ،
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عكا

النتا

كما بال دو ا تي:

جدول ( )3نتا ج اختبار ويلكوكسون  WILCOXON SIGNED RANKS TESTعند الراسة الفرق
بني متوسط رتب الرجات جمموعة الدراسة يف اختبار مهارات االستماع ككل وعند كل مهارة على حدة من
مهاراتها يف التطبيقني القبل والبعدي
مهـــــــارات االستمـــــــاع

1

2

يقــــرتو عنوانًــــا مناســــبًا للقصــــة
املسموعة اليت حتكى له.
حيــدال فهــم املضــمون العــا للقصــة
املسموعة.
يـ كر أمســاء الشمصــيات أو األشــياء

 3املتضمنة بالنص املسموع.
حيكـ ـ ملمـــص قصـــة قصـــرية بعـــد
 4االستماع إليها يف مجلة أو أكثر.
حيــدال األالوار الــيت تقــو بهــا بعــض
 5شمصيات القصة املسموعة.
يرتـــب األحـــداث املتضـــمنة بـــالنص
 6املسموع.

مهارات االستماع ككل

متوسط جمموع قيمة مستوى حجم التأثري مستوى
اإلشارات
العدال
الرتب الرتب ( )Zالداللة ) (RPRBالتأثري
(البعدي -القبل )
السالبة(*)

0

0.00

0.00

املوجبة(**)

10

5.50

3.051 55.00

صفرية(***)

1

السالبة

0

0.00

املوجبة

11

0.01 3.207 66.00 6.00

صفرية

0

السالبة

0

0.00

املوجبة

11

0.01 3.207 66.00 6.00

صفرية

0

السالبة

0

0.00

املوجبة

11

0.01 3.071 66.00 6.00

صفرية

0

0.00
1

0.00
1

0.00

السالبة

0

0.00

0.00

املوجبة

10

5.50

0.01 3.162 55.00

صفرية

1

السالبة

0

0.00

املوجبة

11

0.01 3.125 66.00 6.00

صفرية

0

السالبة

0

0.00

املوجبة

11

0.01 2.994 66.00 6.00

صفرية

0

*) اصشاقة السالسة :ندما ك  :البردي القولي.
**) اصشاقة الموجسة :ندما ك  :البردي > القولي.
***) اصشاقة صررحة :ندما ك  :البردي = القولي.
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0.01

0.67

1

0.67

0.00
1

0.00
1

متوسط

قوي
جدًا
قوي
جدًا
قوي
جدًا

متوسط

قوي
جدًا
قوي
جدًا
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جدول ( )4نسبة الكسب املعدلة لـ  BLAKEيف مهارات االستماع ككل
وعند كل مهارة من مهاراتها لدى جمموعة الدراسة
مهارات االستماع
1
2
3
4
5
6

متوسط

متوسط

النهاية العظمى

التطبيق القبل التطبيق البعدي

يقرتو عنوانًا مناسبًا للقصة
املسموعة اليت حتكى له.
حيــدال فهــم املضــمون العــا للقصــة
املسموعة.
ي ـ كر أمســاء الشمصــيات أو األشــياء
املتضمنة بالنص املسموع.
حيكـ ـ ملمـــص قصـــة قصـــرية بعـــد
االستماع إليها يف مجلة أو أكثر.
حيــدال األالوار الــيت تقــو بهــا بعــض
شمصيات القصة املسموعة.
يرتـــب األحـــداث املتضـــمنة بـــالنص
املسموع.
مهارات االستماع ككل

لالختبار

نسبة الكسب املعدلة

الرجة

(*)

لـ BLAKE

الكسب

1.27

2.27

3

1.00

0.91

1.45

2.55

3

1.10

1.08

1.45

2.55

3

1.10

1.08

1.36

2.64

3

1.19

1.21

1.45

2.36

3

0.91

0.89

1.18

2.45

3

0.91

1.12

8.18

14.82

18

6.64

1.05

ي ض م الجدولي السابقي ما ياي:

 واف ف ع ففرق ا إ ص ففا يا

ن ففد ما ففت ي  )0.01د ففي مت س ففلي رت ففب را ففات م م ففة

الدراسة عي التلويقي القولي والبردي عي مهارات االستماع ككج و ند كج مهار لفى فد

م مهاراتها لى د  ،لصفالح مت سف رتفب رافات القيفاا البرفدي عفي اميف الحفاالت.

لي ل مت سلات م م ة الد ارسفة عفي التلويف البرفدي عفي مهفارات االسفتماع ككفج و نفد
كج مهار م مهاراتها ،ل لى دداللة إ صا ية

ظا رذا عي القياا القولي.

 وت ير يد مرامج االرتباط الذنا ي لرتب ا زواج المرتبلة  )rprbإلى :واف
ادا لفلمرال ة الت ريوية عي تنمية مهارات االسفتماع تحديفد عهفد المضفم
الماففم ة ،وذكففر لسففما ال خصففيات لو ا يففيا المتضففمنة بففالن
ملخ

مصة مصير عي املفة لو لكذفر ،وترتيفب ا

فدا

*) راة الكاب = مت س التلوي البردي  -مت س التلوي القولي).

تفأ ير مف ي

الرفام للقصفة

الماففم ع ،و كففي

المتضفمنة بفالن

المافم ع)
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لفدى م م فة الد ارسفة عفي التلويف البرفدي مقار فة بفالتلوي القولفي ،وتُراف البا ذفة ذففذا
التقففدم ال اضففح عففي ذففذه المهففارات إلففى ففدو للفففة وا ففدماج دففي التالميففذ وم ض ف ات
الرممية التي ياذدوذا ،بالضاعة إلى اسفتمتا هد بمتابرفة ل فدا ها ويخصفياتها

القص

عففي تكامففج دففي الصف ت والصف ر والحركففة والم سففيقى التصف يرية ،ول ضففا تكفرار ففر

القصففة الرمميففة لكذففر م ف مففر لففى التالميففذ ل ى إلففى ففدو ذففذه ا لفففة ،ومصففر مففد
ر

ال حد

كج مصة رممية بما يتناسب م خصا صهد الرقلية واللغ ية واالاتماعية؛ بحيث
القصة الرممية.

لي ع م الملج لو النايا باوب ط

 وت ففير ففيد مرام ففج االرتب ففاط الذن ففا ي لرت ففب ا زواج المرتبل ففة  )rprbإل ففى :واف ف

ت ففأ ير

مت سف عفي المهفارتي  :امتففرض نف ا مناسفب للقصفة الماففم ة التفي تحكفى لفا ،وتحففد
ا وار التففي تق ف م دهففا بر ف
ر بة ذاتي المهارتي

يخصففيات القصففة الماففم ة) ،وترا ف البا ذففة ذففذا إلففى

لى مات ى التالميذ؛ ظ ار

هما يتللبا

مليات قلية لكور

م مدراتهد ،بالضاعة إلفى مصف ر مفدراتهد لفى التفكيفر وال راه والدفداع ،ولكف بفالر د

م ف ذففذا إال ل ذنففاه تحاففنا ملح ظففا عففي ماففت ى ل ا هففد عففي ذففاتي المهففارتي  ،والففذي
اتضففح م ف خففال تفففا لهد م ف البا ذففة والقص ف

الرمميففة والتففدريبات المتن ففة والتغذ ففة

الراارة بص ر واضحة خال عتر التلوي الميدا ي.
يد ابة الكاب المردلفة ل ف بفاله عفي المهفار

 ل

لو لكذر) لكور م  1.2وذذا يد
تحديففد عهففد المضففم

المتضمنة بالن

د ففي

لى عا لية كوير للقص

المام ع ،وترتيب ا

المهففارات ،لمففا عففي المهففارتي

 مم ففا س ففو يتو ففي تحقف ف الف ففر
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الرممي ففة ع ففي تنمي ففة ذ ففذه

امتفراض نف ا مناسففب للقصففة الماففم ة التففي تحكففى لففا،
يخصففيات القصفة المافم ة) عقيمففة مرامفج بففاله

لم ففج مف ف ال ا ففد الص ففحيح مم ففا ي ففد

المهارتي وعقا لمرامج باله.

دا

التي استم إليها دنفل الترتيب) تتراوض ما

ل ففى عا لي ففة مت س ففلة للقصف ف

وتحديفد ا وار التفي تقف م دهفا برف

الفففر

الرممية ،لمفا عفي المهفارات

الرففام للقصففة الماففم ة ،وذكففر لسففما ال خصففيات لو ا يففيا

 )1.12 – 1وذ ففذا ي ففد

إلففى واف

كفي ملخف

مصفة مصفير عفي املفة

ل ففى ففدم عا لي ففة القصف ف

ا و مف ف ع ففرو

الرممي ففة ع ففي ذ ففاتي

الد ارس ففة ،ي ففث لي ففارت ت ففا

ذ ففذا

عففرق ا إ صففا يا دففي مت سففلي رتففب راففات م م ففة الد ارسففة عففي
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التلويقففي القولففي والبرففدي عففي مهففارات االسففتماع ككففج و نففد كففج مهففار لففى ففد م ف
مهاراتها لصالح مت س رتب راات القياا البردي.

 وتتف ذذه النتي ة م مفا ور بالطفار النظفري للد ارسفة الحاليفة ،و تفا

الرديفد مف الد ارسفات

الاابقة مذج راسة زينفب زيفدا  )2005:التفي لكفدت عيهفا لفى ل ذنفاه تقفدما واضفحا عفي

الور ام الذي ل دتا لتالميذ مدارا التربية الفكريفة عفي تنميفة مهفارات االسفتماع ف مهفارات

القف ف ار  ،كم ففا لك ففدت ارس ففة مني ففر لدف ف زي ففد )2014 :ل ففى ت ففد ي ما ففت ى تالمي ففذ الصف ف
الا ففا ا االدتف فدا ي بم ففدارا التربي ففة الفكري ففة ع ففي مه ففارات االس ففتماع ،وت

ففل إل ففى عا لي ففة

المنه المل ر الذي ل دتا لهد عي تنمية مهارات االستماع لدى ذؤال التالميذ.
وحمك ترسير الن يجة السابقة كما ياي:

 تد اختيار م ض ات القص

الرمميفة مف م امف

ياتيفة وظيفيفة لي فها التالميفذ مف

لسرتهد ،وعي مدرستهد وعي مرظد م امفهد االاتماعية التي مرو دها.

 تففدريل مهففارات االسففتماع مف خففال م م ففة مف القصف

الرمميففة التففي تففد تصففميمها

لتناسففب ذ فؤال التالميففذ والتففي ميففج التالميففذ إلففى سففما ها وم ففاذد ل ففدا ها ،وم ف

ير و ها؛ مما

 مامف

ففد

رج مهارات االستماع لكذر مترة وت يقا لهد.

البا ذفة دتف عير ديئفة ترليميفة م هففز بال سفا ج الترليميفة وا اهفز المتللبفة لت ففغيج

ور

 إ ففا

القص

ففر

الرممية لى ياية كوير لتناسب خصا صهد المتن ة.

القص ف

الرمميففة لكذففر م ف مففر لففى التالميففذ ل ى إلففى اال تفففال دففبر

الكلمففات وال مففج ولسففما ال خصففيات واال ففدا
تحا مهارات االستماع.

المتضففمنة عففي ذففذه القصف

؛ ومف

ففد

 تقف ف ففد د ل ف ف ففلة متن ف ف ففة عر ف ف ففة واماعيف ف ففة تناسف ف ففب تن ف ف ف ع الفف ف ففروق الفر ف ف ففة ديف ف ففنهد عف ف ففي
الخصا

والمي .

 تففد التففدريب لففى كففج مهففار مف مهففارات االسففتماع عففي مرظففد القصف

الرمميففة المقدمففة

لتالميذ ينة الدراسة.

وبالتالي عقد تحق ذذا الفر

ممااا تقااد ي بااي فاعايااة القصااف الرقميااة فااي تنميااة متااا اق االس ا ماً لااد تالميااذ

المرحاة االب داهية بمداقس ال ربية الركرحة.
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بناء عاى الن اهج ال ي توصل ليتا السح الحالي ،يمك تقديم ال وصيا اآلتية:
 إ ففا النظ ففر ع ففي من ففاذ اللغ ففة الرربي ففة له ففذه الفئ ففة مف ف التالمي ففذ ،وربله ففا بخصا ص ففهد
وم تمرهد؛ يث يتد اال دماج دي التالميذ وبي ما يترلم ه.
 ت ظيف الل ار
القص

واالستراتي يات الحديذة القا مة لى استخدام التكن ل ايفا الحديذفة مذفج:

الرممية عي تنمية مهارات االستماع لدى تالميذ مدارا التربية الفكرية.

 ضف ففرور تصف ففميد د ف فرام وم الفففب ترليميف ففة خا فففة دترل ففيد ذ ف فؤال التالمي ففذ وتتناسفففب م ف ف
طويرف ففة م ف ف ذد وترلمهف ففد ،وت نف ففب الل ف ف

للو ف فرام ال ف ففاذر يف ففر المناسف ففبة عف ففي ترلف ففيد

ذذه الفئة م التالميذ.
 ت ظيف لكذر م

اسة لدى التالميذ عي التدريب لى مهارات االستماع.

 ضرور الت ا ج م ا سفر للترفرف لفى م فكالت التالميفذ وا تياافاتهد وتقفد د الوفرام
التدريوية والترليمية التي تناسوهد.

 تلف ير مففنه اللغففة الرربيففة عففي بقيففة
عي ض
 ل ر القص

ففف ف المر لففة االدتدا يففة بمففدارا التربيففة الفكريففة

المدخج القصصي الرممي.
الرممية عي تنمية اله ية السفالمية والقفيد ال ماليفة وا خال يفة لفدى تالميفذ

المر لة الذا ية.
 در ام مقترض ما د لى القص
بمدارا التربية الفكرية.
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أوال :املــــــراجــــــع العــــــربيــــــة:

اله رسي  .)2002تربية األطرال المعوقي عقايا .القاذر :ار الفكر الرربي.

 -1لمج مر

 -2إ م ففا زك ففي م س ففى محم ففد ال ف فريف  .)2014القص ففة الرممي ففة الترليمي ففة م ففدخج تكن لف ف اي

لتنميففة التفكيففر النامففد والتحصففيج المررعففي ومهففارات ال تففاج واالت ففاه ح ذففا لففدى اللففالب.

دقاسا تربوحة واج ماعية ،مصر .م  ،20ع  ،2إدريج.462 -377 ،
 -3اف محمففد سففريد  .)2010عا ليففة در ففام للتففدخج المبكففر لتنميففة برف
لدى ا طفا المتخلفي

ي لي .434 -398 ،

المهففارات اللغ يففة

قليا " القادلي للترلد" ،مجاة كاية ال ربياة ،اامرفة د رسفريد ،ع ،8

 -4اففي ل مففد وففد الباس ف

مليففة السففتخدام كففي القص ف

 .)2014م ام ف

الرمميففة عففي

تففدريل المق ففررات الد ارسففية ،م ل ففة الترل ففيد اللكترو ففي ،وحااادة ال عاااايم اصلك روناااي ،اامر ففة

المنص ر  ،ع .26 -20 ،13
 -5زينب ل مد محمد زيدا

 .)2005تنمية بر

مهارات اللغة الرربيفة لفدى التالميفذ ذوي ال امفة

الذذنية عي المر لة االدتدا ية .ماااتير ير من ر ،كلية التربية :اامرة ي يمل.

 -6سريد العي  .)2015تعايم الا ة العربية المعاصرة .القاذر  :الد الكتب.
 -7سففليما

مف

محمففد  .)2014در ففام مففا د لففى بر ف

اسففتراتي يات ترلففد اللغففة لتنميففة

مهففارات الت ا ففج ال ففف ي لففدى تالميففذ مففدارا التربيففة الفكريففة ،رسففالة كت ف راه يففر من ف ر،

كلية التربية ،دنها.
-8

الض الدي محم

الم  .)2011القياا والتق يد التربف ي والنفافي :لساسفياتا وتلويقاتفا

وت اهاتا المرا ر .القاذر :ار الفكر الرربي.

 -9طفارق وففد الفرعوف ففامر؛ وربيف
مؤساة طيبة للن ر والت زي .
 -10ا

وففد الففرعوف محمفد  .)2008اصعاقااة العقايااة ،القففاذر ،

ود هللا محمد  .)2010مقدمة عي التربية الخا ة .القاذر :ار الريا .

 -11وير ود الر يد ل مد  .)2009عا لية در ام تدريوي باسفتخدام الحاسفب ا لفي عفي تنميفة
بر ف

مهففارات اللغففة االسففتقبالية والترويريففة لففذوي ال امففة الرقليففة الباففيلة .ماااففتير يففر

من ر .كلية التربية :اامرة ي يمل.
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 .)2011ال صففا النفاففي والترب ف ي .تلويقففات باسففتخدام

 -12ففزت وففد الحميففد محمففد ا ف

در ام  .SPSS18القاذر .ار الفكر الرربي.
 -13عففاروق محمففد

ففا ق  .)2010اللغففة والت ا ففج لففذوي اال تيااففات الخا ففة ،القففاذر  ،ار

روا للن ر والت زي .
 -14ع زية ود هللا ال المد  .)2016إسفتراتي يات ترلفيد ا طففا ذوي ال امفة الرقليفة .مفا ،
ار الماير للن ر والت زي .
 -15مااد الايد ويد  .)2013اصعاقة العقاية .ط  ،3ما  :ار

فا للن ر والت زي .

 -16محمد ا المرسي؛ سمير ود ال ذاب  .)2014ت اهات ترب ية عي ترلفيد اللغفة الرربيفة.
مياط :مكتبة ا اي.
 -17محمد

الح المام؛ عؤا

يد ال الد  .)2010ال امفة الرقليفة ومهفارات الحيفا عفي ضف

ظرية الرقج .ما  :ار الذقاعة.
 -18محمففد محمف

م سففى؛ وعففا محمففد سففالمة  .)2004القصف

مر لف ففة مف ففا موف ففج المدرسف ففة ،المف ففؤتمر المليمف ففي ا و
المرا ر) ،مركز البح

اللكترو يففة المقدمففة طفففا

اللفف ففج الرربف ففي عف ففي ظف ففج المتغي ف فرات

والدراسات المتكاملة ،كلية الونات ،اامرة ي يمل25 -24 ،

يناير.514 -462 ،
 -19محمف ف

كام ففج النام ففة؛ و ي ففد الا ففيد ففاع

 .)2002ترل ففيد اللغ ففة الرربي ففة ع ففي الترل ففيد الر ففام

"مداخلا وعنياتا " ،دنها ،ملبرة الخالص.
 -20محم ف ف

ذف ففال

وف ففد الباس ف ف

وف ففد القف ففا ر  .)2013در ف ففام مقتف ففرض مف ففا د لف ففى القص ف ف

اللكترو ية لتنمية مهارات االسفتماع الن ف ول فره عفي الداعليفة للفترلد لفدى التالميفذ منخفضفي
التحصففيج بالمر لففة االدتدا يففة ،م لففة ارسففات ربيففة عففي التربيففة و لففد الففنفل ،الاففر ة ،ع
 ،41ج  ،2سوتمور.56 -11 ،
 -21منيف ف ف ففر سف ف ف ففالمة لد ف ف ف ف زيف ف ف ففد  .)2014تل ف ف ف ف ير مف ف ف ففنه اللغف ف ف ففة الرربيف ف ف ففة لتالميف ف ف ففذ المر لف ف ف ففة
االدتدا ي ف ف ف ففة بم ف ف ف ففدارا التربي ف ف ف ففة الفكري ف ف ف ففة ع ف ف ف ففي ضف ف ف ف ف
اال تياا ف ففات الخا ف ففة ول ف ف فره ع ف ففي تنمي ف ففة برف ف ف

مه ف ففارات االتص ف ففا اللغف ف ف ي ل ف ففديهد ،رس ف ففالة

كت راه ير من ر ،كلية التربية ،اامرة الزمازي .
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 -22ا ففر دففداض الاففويري  .)2015ل ففر التفا ففج دففي ل ا البحففار وا سففل ب المررعففي عففي ففر
القصة اللكترو ية لى تنمية مهارتي التحد واالسفتماع لفدى تالميفذ المر لفة االدتدا يفة ضفراف
الام بالمملكة الرربية الار ة ،رسالة كت راه ير من ر ،كلية التربية ،ي يمل.
 -23ذنا عريحا الفريحفا
لتنمي ففة برف ف

 .)2014عا ليفة م مف ترليمفي إلكترو في مفا د لفى اسفتخدام القصفة

المه ففارات االاتماعي ففة ل ففذوي اال تياا ففات الخا ففة بم ففدارا ال ففدم بالمملك ففة

الرربية الار ة ،رسالة ماااتير ير من ر  ،مرهد الدراسات الترب ية ،القاذر.
 -24ذن ففا ي ا ففي القحل ففا ي  .)2011عرالي ففة در ففام إ ار ففي لتنمي ففة المه ففارات اللغ ي ففة ل ففدى
ا طف ففا ذوي ال ام ففة الرقلي ففة .رس ففالة كتف ف ار

ي ففر من ف ف ر ) ،كلي ففة التربي ففة :اامر ففة ففي

يمل.
 -25ذنففا ي اففي القحلففا ي  .)2014المهففارات اللغ يففة لففذوي ال امففة الفكريففة .الريففا

 :ار

الزذ ار .
 -26و يففد الاففيد ففاع

 .)2001دنففا مففنه عففي اللغففة الرربيففة لتالميففذ مر لففة ال ففدا المهنففي

بمدارا التربية الفكرية .رسالة كت راه ير من ر كلية التربية دونها ،اامرة الزمازي .
 -27وزار التربيففة والترلففيد  .)2007ال ار الرامففة للتربيففة الخا ففة ،إ ار التربيففة الفكريففة :الق فرار
ال زاري رمد  )37دتاريخ 1990/10/28م ب أ الال حة التنظيمية لمدارا وعص

التربيفة

الخا ة ،القاذر ،ص .)26
 -28وزار التربيففة والترلففيد  .)2007ليففج مدرسففي ومدرسففات الصففف ف الذال ففة ا خيففر للمر لففة
االدتدا ية بمدارا التربية الفكرية .القاذر  ،ملاع الكتب.
 -29وزار التربي ففة والترل ففيد  .)2014ال ار الرام ففة للتربي ففة الخا ففة ،إ ار التربي ففة الفكري ففة :القف فرار
الف ف زاري رم ففد  )561دت ففاريخ 2014/12/8م لتر ففديج برف ف
لانة 1990ب أ الال حة التنظيمية لمدارا وعص
 -30وعففا

وففد الاففالم عر ففات  .)2011عراليففة القصف

ل ك ففام القف فرار الف ف زاري رم ففد )37

التربية الخا ة ،القاذر ،ص .)7-6
اللكترو يففة التفا ليففة عففي تنميففة الف ي

الاياسففي لففدى لطفففا الحلقففة ا ولففى م ف الترلففيد ا ساسففي ،رسففالة ماااففتير يففر من ف ر،
مرهد الدراسات الترب ية ،القاذر .
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