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 مستخلص الدراسة
 

االسةترا  لالة   ات اهةار هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعليةة اةا اراا الرعرفةة فةم ة ريةة    

 الصف الثالث الثانوي.  

( طالبةا  60اقد استُخدم الر هج التجريبم ذا التصريم شبه التجريبم حيث ةكونت عي ة الدراسة اة          

ا  الصف الثالث الثانوي، قُسروا بالتسااي إلى اجروعتي  ضابالة، اةجريبية. اأعد الباحةث قامرةة برهةارات 

اهةةارات االسةةترا ، اباسةةتخدام ابتبةةار  ت( للرجروعةةات الرسةةت لة، ااعاالةةة اربةة  إيتةةا  االسةةترا ، اابتبةةار

 لحسا  حجم الفاعلية أسفرت الدراسة ع  ال تامج التالية:

( بةي  اتوسةالم ارجةات طة   الرجرةوعتي  α (0.01 =ةوجد فراق االةة إحصةاميا ع ةد اسةتو   .1

رع ى اإلجرالم ا  اهةارات االسةترا  لصةال  التجريبية االضابالة فم ال ياس البعدي لرهارة فهم ال

 الرجروعة التجريبية.

( بةي  اتوسةالم ارجةات طة   الرجرةوعتي  α (0.01 =ةوجد فراق االةة إحصةاميا ع ةد اسةتو   .2

التجريبية االضابالة فم ال ياس البعدي لرهارة ةحليل الك م الرسرو  ا  اهارات االسترا  لصال  

 الرجروعة التجريبية. 

( بةي  اتوسةالم ارجةات طة   الرجرةوعتي  α (0.01 =االةة إحصةاميا ع ةد اسةتو  ةوجد فراق  .3

التجريبية االضابالة فم ال ياس البعةدي لرهةارة التفكيةر االسةت تاجم اة  اهةارات االسةترا  لصةال  

 الرجروعة التجريبية.

( بةي  اتوسةالم ارجةات طة   الرجرةوعتي  α (0.01 =ةوجد فراق االةة إحصةاميا ع ةد اسةتو   .4

يبية االضابالة فم ال ياس البعدي للدرجة الكلية لرهارات االسترا  لصال  التجريبيةة، ايوجةد التجر

حجةم فاعليةة بةةي  اتوسةي االبيةر السةةتراةيجية اةا اراا الرعرفةةة فةم ة ريةة اهةةارات االسةترا  لةةد  

 ط   الصف الثالث الثانوي.

  التوصيات ا ها: ةدريب افم ضوا اا ةوصلت إليه الدراسة ا  نتامج ف د أاصى الباحث بعدا ا

، اراا الرعرفة على اااراا الرعرفة فم ةدريس االسترا ، اةدريب الال    على اااعلرم اللغة اإلنجليزية 

 االستفااة ا  استراةيجية اا اراا الرعرفة فم ةعليم اهارات لغوية أبر . ازيااة اعيهم بعرلية االسترا ، ا

 اهارات االسترا ، الررحلة الثانوية، اللغة اإلنجليزية: اا اراا الرعرفة، الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 



 --------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  ----------------

 م ( 2021(،  68)ع ) 

- 72 - 

 

The effectiveness of Metacognitive Strategy in Developing 

Listening Skills of English Language of the Secondary Stage in Taif 

Homaid Abdul Hameed Al-Mansouri 

 

Abstract 

     The study aimed to identify the effectiveness of metacognitive strategy in developing the 

listening skills of third-year secondary school students.  

     The study used a quasi-experimental design. The study sample consisted of (60) third-year 

secondary school students, equally divided into control and experimental groups. The researcher 

prepared a list of listening skills of English language which third-year secondary school students 

should have, a test for listening skills, and by using independent samples t-test and ETA square; 

to calculate the effect size, the study revealed the following results:  

1. There were statistically significant differences at (α= 0.001) level between the mean 

scores of the experimental group and the control group in the post-measurement in 

overall meaning understanding skills; in favor of the experimental group. 

2. There were statistically significant differences at (α= 0.001) level between the mean 

scores of the experimental group, and the control group in the post-measurement in 

auditory speech analysis skills; in favor of the experimental group. 

3. There were statistically significant differences at (α= 0.001) level between the mean 

scores of the experimental group, and the control group in the post-measurement in 

deductive thinking skills; in favor of the experimental group. 

4. There were statistically significant differences at (α= 0.001) level between the mean 

scores of the experimental group, and the control group in the post-measurement in 

listening skills combined, in favor of the experimental group. 

      In light of the findings, some recommendations were provided including, training English 

language teachers to use metacognitive strategy in teaching listening skill, training students to 

use metacognitive strategy and raise their awareness of the listening process, and benefiting from 

metacognitive strategy in teaching other language skills. 

Keywords: Metacognition, Listening Skills, Metacognitive strategies, Secondary School 

Students 
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 :مقـــدمــة
يتزايد االهتمام بتدريس اللغة اإلنجليزية حول العالم، ويتفق الجميع على دور اللغة اإلنجليزية      

األساسي في عصر العولمة، وعلى دورها كأداة للتواصل بين الشعوب المختلفة حول العالم.  وبناء  على 
على أهمية تنمية مهاراتها من خالل الكثير من  ذلك، فقد ازداد االهتمام بتعليم اللغة اإلنجليزية والتأكيد

الدراسات التي تبحث في أفضل األساليب والطرق التي تساعد المتعلمين على اتقان هذه اللغة. ومع بروز 
 communicativeالمدخل التواصلي في تعليم اللغة اإلنجليزية وتركيزه على تنمية الكفاية التواصلية )

competenceساس التكامل بين مهارات اللغة )االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة(، أخذ (، وقيامه على أ
المختصون بتدريس اللغات باالهتمام بدراسة العالقة بين هذه المهارات، حيث إن تنمية أي مهارة يعد تنمية 

 (.16، ص1433للمهارات األخرى )الشيخ علي، 
عصرنا الحاضر، على اعتبار أن اللغة هي وسيلة ونظرا  لألهمية البالغة للكفاية التواصلية في    

اتصال، ركزت الخطط التعليمية في المملكة العربية السعودية جهودها على رفع مستوى التحصيل العلمي 
للطالب في اللغة اإلنجليزية من خالل اقرار مناهج جديدة لمواكبة هذا التطور. وكان من أهم األهداف التي 

و تحقيق التواصل والتفاعل داخل فصول تعلم اللغة اإلنجليزية بين المتعلم والمعلم، ُعنيت بها هذه المناهج ه
.  إن تحقيق االتصال والتفاعل يتطلب تنمية مهارة (Macmillan, 1430) وكذلك بين المتعلمين أنفسهم.

يصدره االستماع في المقام األول، حيث يستحوذ االستماع على النسبة األكبر في مجمل ما يتلقاه وما 
% من مجمل االتصال اللغوي الذي يقوم به الشخص 45الشخص من اللغة. وقد توصلت الدراسات إلى أن 

(. كما أن االستماع 6، ص2009هو من نصيب مهارة االستماع مقارنة بالمهارات االخرى )الناقة والعيد، 
مهارات استماع جيدة هم أكثر هو المهارة األكثر استخداما في الفصل الدراسي، وأن الطالب الذين يملكون 

 ((Ross, 2006قدرة على المشاركة بفاعلية في الصف. 
تقان مهاراتها، حيث أظهرت دراسة     ويقوم االستماع بدور بارز في اكتساب اللغة وا 

(Danaher,1996 .أن التدريبات المكثفة في االستماع تهيئ المتعلم الكتساب اللغة بطريقة أكثر فاعلية )
( أن هناك تحسن في النطق لدى الطالب الذين تعرضوا Anderbakke,1993, p.80دراسة ) كما أظهرت

لبرنامج استماعي مكثف. وبالرغم من أهمية مهارة االستماع، يواجه معظم طالب المرحلة الثانوية صعوبات 
مون عند ممارستهم لالستماع تتضح من خالل ضعف المشاركة والتفاعل داخل الفصل. كما يواجه المعل

صعوبة في مساعدة الطالب على تطوير مهارة االستماع لديهم وذلك لصعوبة مالحظة العمليات التي تتم 
إلى أنه في كثير من الحاالت ال توجد استراتيجية  Wong,2005,28)أثناء عملية االستماع. ويشير )

د. وقد كشفت دراسة تعليمية واضحة داخل الفصل الدراسي لتساعد المتعلمين على حدوث االستماع الجي
((Davis,2009   أن تعلم القدرة على االستماع يمثل تحديا  لدى األفراد في كل مكان، ولكي يحدث فهما

 استماعيا  سليما  البد من توفير أنشطة واستراتيجيات تعلم مناسبة. 
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اتيجيات إن مساعدة الطالب والمعلمين للتغلب على صعوبات االستماع يستدعي تدريبهم على االستر   
الفاعلة والتركيز على المتعلم ودوره في عملية االستماع. ونظرا  لذلك يسعى الباحثون إليجاد أفضل 
االستراتيجيات واألساليب من أجل تطوير مهارة االستماع لدى المتعلمين. وُتعد استراتيجية ما وراء المعرفة 

تعمل على توجيه عملية التعلم باالتجاه من االستراتيجيات المهمة في مجال تعلم اللغة وتعليمها حيث 
الصحيح، ألنها تعود إلى مستوى متقدم من التفكير تساعد في تمكين المتعلم من التحكم بشكل فاعل في 
تفكيره من خالل زيادة وعيه بالعمليات ما وراء المعرفية التي تتم أثناء الموقف التعليمي، وزيادة مقدرته على 

دارة هذه العمليا  .(Flavel,1997)ت تقويم وا 
وقد أكدت الكثير من الدراسات األثر اإليجابي الستخدام هذه االستراتيجية على مهارة االستماع، وكشفت  
إلى أن تدريب الطالب على استراتيجية ما وراء المعرفة يشجعهم على  (Goh and Taib,2006) دراسة

كتشاف أوجه مهمة في عملية االستماع، كما اتخاذ دور نشط في تعلمهم وذلك من خالل ارشاد الطالب إلى ا
أن تحسن قدرة المتعلمين في مهارة االستماع يعود إلى تحسن قدرتهم في إدارة عملية االستماع. وأظهرت 

( أن هناك ترابطا  بين إلمام المتعلم باستراتيجية ما وراء المعرفة والدافعية نحو Vandergrift 2005دراسة )
 تعلم مهارة االستماع.

إن استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة في تدريس االستماع يساعد في زيادة وعي المتعلم بعملية     
االستماع من خالل استخدام قدراته بشكل واٍع في التخطيط والمراقبة والتقويم، وتركيز انتباهه نحو العمليات 

. ويؤكد (Goh, 2010)عملية الفهم المعرفية والخطوات التي يقوم بها للتغلب على الصعوبات التي تعوق 
(Vandergrift and Goh,2012, 108 أن ما وراء المعرفة تساعد المتعلم في التغلب على صعوبات )

االستماع من خالل زيادة معرفته بنفسه كمستمع، وفهمه لطبيعة عملية االستماع ومتطلبات تعلم االستماع، 
دد من الباحثين بتصميم نماذج تدريسية قائمة على ما وراء وفهمه لدور استراتيجيات االستماع. وقد اهتم ع

المعرفة لتدريس االستماع، تهدف إلى زيادة وعي المتعلمين بعملية االستماع، وتمكينهم من تنظيم عملية 
التعلم بشكل ذاتي. وُتستخدم هذه النماذج في تدريب المتعلمين على العمليات واالستراتيجيات الفاعلة للوصول 

 ,Chamot, Barnhardt، ونموذج Wenden (1991)م النص المسموع. ومن هذه النماذج: نموذج إلى فه
El-Dinary, & Robbins (1999) كما قدم .(Vandergrift,2004)  نموذج تدريسي قائم على عمليات

ف إلى ما وراء المعرفة )التخطيط، المراقبة، التقويم، وحل المشكالت( يتألف من خمس مراحل متتابعة، ويهد
 زيادة وعي المتعلمين بعملية االستماع وتمكينهم من القيام بالخطوات الالزمة لتحقيق فهم المسموع.

وبرغم ما توصلت إليه العديد من الدراسات األجنبية بشأن دور استراتيجية ما وراء المعرفة في زيادة    
 ;Mareshal,2007; Coskun 2010; Baleghizadeh & Rahim 2011) قدرة المتعلم على االستماع
Goh and Hu,2013) إال أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات في بيئات تعلم مختلفة ومجتمعات ،

 . Vandergrift and Tafaghodtari( 2010تعليمية متنوعة )
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  مشكلة الدراسة
رفا تربويا  فيما من خالل الخبرات الشخصية للباحث كمعلم للغة اإلنجليزية في المرحلة الثانوية، ومش   

بعد، فقد الحظ الباحث تدني مستوى الطالب في مهارة االستماع، ومواجهتهم لصعوبات تعوق قدرتهم على 
االنخراط بشكل كامل وصحيح في دروس االستماع، نتيجة عدم إلمامهم بطرق وأساليب االستماع الجيد، 

 لصعوبات.وعدم تمكنهم من استخدام استراتيجيات فعالة للتغلب على هذه ا
وبالرجوع إلى عدد من الدراسات المتخصصة وجد الباحث ما يعضد مالحظاته بشأن تدني مستوى    

إلى أن الطالب يواجهون صعوبات  (Hasan, 2010)الطالب في مهارة االستماع، حيث توصلت دراسة 
لغة اإلنجليزية لدى عديدة أثناء عملية االستماع. كما أبرزت عدد من الدراسات تدني مهارة االستماع بال

الطالب وبخاصة في المرحلة الثانوية األمر الذي استلزم التدخل لتحسينها، ومن بين هذه الدراسات دراسة 
 (.   2009(، والعليلي )2009(، والطويرش )2008(، ومجلي )2006هالل )
المعرفة في تنمية  وفي ضوء ما سبق فإن هذه الدراسة حاولت التعرف على فاعلية استراتيجية ما وراء    

 مهارة االستماع في اللغة اإلنجليزية لدى طالب الصف الثالث الثانوي من خالل اإلجابة على األسئلة التالية: 
 أسئلة الدراسة

 ما فاعلية ما وراء المعرفة في تنمية مهارة االستماع المتعلقة بفهم المعنى االجمالي؟ .1
 االستماع المتعلقة بتحليل الكالم المسموع؟ما فاعلية ما وراء المعرفة في تنمية مهارة  .2
 ما فاعلية ما وراء المعرفة في تنمية مهارة االستماع المتعلقة بالتفكير االستنتاجي؟ .3
 ما فاعلية ما وراء المعرفة في تنمية مهارات االستماع مجتمعة؟ .4

 Metacognitionالمبحث األول: ما وراء المعرفة 
عرفة بأنها استراتيجية توظيف لعمليات وموارد الفرد المعرفية لبناء ما وراء الم (Brown,2000)تعرف    

المعرفة، وتوظيف التفكير ومهارات حل المشكالت للوصول إلى الفهم والرؤية في بيئة الفرد. وتضيف أن ما 
وراء المعرفة هي تحكم واعي ومترو يقوم به الفرد في أفعاله واستجاباته المعرفية عن طريق استخدامه 

 ( 18، ص1432ارات التنظيم الذاتي )التخطيط والمراقبة والتقييم(. )الفلمباني،لمه
 ال يعرفه، ووضع وما يعرفه ما تحديد على الفرد على أنها "قدرة (Costa, 2002, p. 2)ويعرفها    
 ههذ إتمام حتى وتقويمها الخطة تلك في والتأمل معينة زمنية فترة تطويرها خالل نحو والسير للعمل خطة

 الخطة.
 أفكاره في له بالتحكم يسمح وهو للمرء، الذاتي التفكير في أيضا  بأنها التفكير المعرفة وراء ما وٌتعرف 
عادة الذاتية  .Guss and Wiley, 2007, pالمشكالت. ) وحل في التعلم مهما   دورا   يلعب كما بنائها، وا 
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 تفكيره في المتعلم تفكير تتضمن رفةالمع وراء ما إلى أن (Fisher,2005, p. 220)(. كما يشير 8
كما  .تعلمه وتحصيله لتحسين عمله يستطيع ما تعلمه، وتحديد وما يعرفه ما لنفسه لتحديد الخاص، ومعرفته

 أو الخاص تفكيره نتائج وتقييم ومراقبة الفرد لمدى تقدمه بالمشكالت واإلحساس اإلدراك مهارات على تشتمل
 المشكالت.  حل نشاط

المفهوم  به وأن هذا فيما نفكر أو التفكير المعرفة عن تأمالت أنها على المعرفة وراء ما عرفكما تُ     
 تفكيره وصف في دقته ومدى تفكيره عمليات عن الشخص معرفة :العقلي السلوك من صنوف بثالثة يرتبط
 حل مشكلة مثل ،ذهني بعمل انشغاله عند به يقوم لما ومتابعته الذاتي وضبطه الشخص به، تحكم يفكر وما

رشاد المتابعة لهذه استخدامه جودة ومراقبة معينة  طريقة تأثر المشكلة، مدى حل هذه في الذهني نشاطه وا 
، ص 2009)عبيد، ذهنه به الذي ينشغل بالمجال يتعلق فيما ووجدانياته وحدسياته بمعتقداته الشخص تفكير
217.) 

 ومراقبة التعلم عملية وتنظيم وتخطيط التعلم أثناء نتباهاال بتوجيه الخاصة وتعرف أيضا  بأنها "العمليات
 ( 27، ص 2007، )خطاب التعلم". عملية تقويم وكذلك التعلم ومراجعة عملية

ويمكن تعريفها إجرائيا  بأنها    مجموعة من الخطوات العقلية التي يقوم بها المتعلم بشكل واٍع وبإشراف 
خطيط، المراقبة، التقويم، وحل المشكالت( بهدف توجيه وتنظيم الموقف وتدريب من المعلم للقيام بعمليات )الت

 التعليمي أثناء عملية االستماع وبما يحقق استيعاب المسموع بشكل فاعل وسليم. 
 Components of Metacognitionمكونات ما وراء المعرفة 

العمليات التي تندرج تحت هذا حاول الكثير من الباحثين دراسة أبعاد مفهوم ما وراء المعرفة وتصنيف   
المفهوم، ولذلك ظهرت الكثير من التصنيفات فيما يتعلق بمكونات ما وراء المعرفة. ويتناول الباحث بعض 
منها في محاولة للوصول إلى فهم شامل لعمليات وتطبيقات ما وراء المعرفة من خالل النظر في أبعاد مفهوم 

 ما وراء المعرفة من جوانب مختلفة:
 Flavellنيف تص  -1

ما وراء المعرفة إلى مكونين رئيسيين هما معرفة ما وراء المعرفة، وخبرات  (Flavell, 1979) صنف    
 ما وراء المعرفة:

إلى المعرفة والمعتقدات عن  (Livingston, 1997) وهي تعود كما وصفهامعرفة ما وراء المعرفة:  - أ
 وهذه المعرفة تشمل:العوامل التي تتفاعل مع بعضها في أي نشاط معرفي. 

  معرفة متعلقة بالشخصPerson Knowledge 
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وهي معرفة الشخص لنفسه كمتعلم وما الذي يقود إلى النجاح في التعلم كما تعود إلى المعرفة العامة     
 التي اكتسبها المتعلم عن العوامل االنسانية التي تسهل عملية التعلم.

  معرفة تتعلق بالمهمةTask Knowledge 
وهي تعود إلى معرفة المتعلم بطبيعة المهمة وما الذي يعرفه المتعلم عن الهدف من المهمة وعن     

 االنماط المختلفة للمعالجة بناء  على اختالف نمط المهمة.
  معرفة تتعلق باالستراتيجيةStrategy Knowledge 

ة عن متى وكيف يستخدمها وهي المعرفة العامة عن االستراتيجيات ومدى أهميتها والمعرفة الدقيق    
 المتعلم من أجل تحقيق هدف أو غرض معين.

 وهي تتعلق بالقدرة الواعية والمقصودة على مراقبة وتنظيم المعرفة.خبرات ما وراء المعرفة:  - ب
  Marzanoتصنيف  -2
 تصنيفا شامال لما وراء المعرفة يتألف من مكونين رئيسيين: (Marzano et al., 1988)قدم    
 Knowledge and Self Controlالتحكم الذاتي المعرفة و  - أ

 attention، االنتباه attitudes، االتجاه commitmentوينقسم إلى ثالثة مكونات فرعية هي االلتزام 
 : تتألف منKnowledge and control of processالمعرفة والتحكم في العملية  - ب
 تتضمن ثالثة أنواعالمعرفة:  .1
  معرفة تصريحيةdeclarative knowledge وهي المعرفة التي تتعلق إلى حد كبير بالحقائق :

 والمفاهيم المتضمنة بموضوع التعلم وهي المعرفة التي تجيب عن )ماذا(
  معرفة اجرائيةprocedural knowledge وهي المعرفة التي تتعلق بعمليات التفكير لدى المتعلم :

 رفة التي تجيب عن )كيف( والمعرفة باستخدام االستراتيجيات المناسبة وهي المع
  معرفة شرطيةconditional knowledge وهي المعرفة التي تتعلق باختيار االستراتيجيات بحسب :

 الموقف التعليمي ومعرفة الزمن المناسب الستخدامها وهي المعرفة التي تجيب عن )متى، لماذا(
  :التخطيط الضبط االجرائي والذي يتألف من أربع مكوناتplanning ، المراقبةmonitoring ،

 (10، ص 1432)الفلمباني،  Evaluation، والتقويم regulationالتنظيم 
وعلى الرغم من اختالف الباحثين في تحديد مكونات وأبعاد ما وراء المعرفة والتي تعكس االهتمام     

از كل مكون وعالقته بإبراز مفهوم ما وراء المعرفة من خالل تغطية جميع المكونات المتداخلة ومحاولة إبر 
بالمكون االخر. إال أن هذه التصنيفات المختلفة لمكونات ما وراء المعرفة يمكن حصرها في مجال تعلم اللغة 

 في مكونين رئيسيين هما: 
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 Self-appraisal of cognition الوعي الذاتي بالمعرفة: - أ

 –االجرائية  –معرفة )التصريحية ويشير إلى الوعي بما وراء المعرفة والذي يندرج تحته أنواع ال    
 الشرطية( 

 Self-Management of cognitionالتنظيم الذاتي للمعرفة:  - ب
دراك وتنظيم المعرفة ويشمل عمليات      وذلك من خالل عمليات الضبط الذاتي لسلوك المتعلم. وا 
 التقويم  –التنظيم -المراقبة -التخطيط 
، أصبح يتفق عليهما عدد متزايد   Paris & Winograd  (1990) وهذين المكونين اللذين صنفهما    

 (Vandergrift & Goh, 2012, p. 85من الباحثين المهتمين بإيجاد فهم موحد لمفهوم ما وراء المعرفة 
 ثالثًا: استراتيجيات ما وراء المعرفة  
م، والتي تعتبر مهارات ويميز الباحثون بين عمليات ما وراء المعرفة مثل التخطيط، المراقبة، التقوي   

؛ تساعد المتعلمين على الفهم (O'Malley and Chamot,1990, p. 44)تنفيذية لما وراء المعرفة 
والتحكم الذاتي في عملية تفكيرهم للنجاح في المهمة التعليمية، وبين استراتيجيات تنمية ما وراء المعرفة والتي 

لزيادة وعي المتعلمين بالعمليات ما وراء المعرفية، وزيادة  هي عبارة عن طرق وأساليب ُتستخدم أثناء الدرس
 قدرتهم على التحكم بعملية التعلم وتوجيهها بشكل منهجي نحو تحقيق األهداف.

وقد أشار الباحثون إلى مجموعة من االستراتيجيات لتنمية ما وراء المعرفة منها استراتيجية التعلم   
 استراتيجية تنشيط المعرفة السابقة، استراتيجية التساؤل الذاتي. التعاوني، استراتيجية العصف الذهني،

 ما وراء المعرفة في تدريس مهارة االستماع
يعاني الكثير من المتعلمين صعوبات كبيرة في اتقان مهارة االستماع، وُتظهر الكثير من الدراسات     

 ,Hasan)صعوبات، ومنها دراسة عدم تمكن المتعلمين من استراتيجيات االستماع للتغلب على هذه ال
حيث وجد أن غالبية العينة يصنفون مهام االستماع كمهام صعبة. كما وجد الباحث ضعف واضح  (2000

في قدرة المتعلمين على استخدام استراتيجيات االستماع بطريقة مناسبة وفاعلة. ووجد غراهام وماركو  
(Graham & Macaro, 2008)  أن كثير من المتعلمين يجهلون طرق تحسين مهارة االستماع وغير

مدركين الستراتيجيات االستماع. كما أن ضعف إدراك المتعلمين لعملية االستماع وعدم قدرتهم على تحديد 
اء عملية االستماع مما خطوات صحيحة تساعدهم في فهم المسموع، يفقدهم الثقة ويسبب لهم القلق أثن

(.  وتوصل الباحثون إلى أن الشخص Graham, 2006, p. 177ينعكس سلبا على قدراتهم الحقيقية )
 Oxford (2000), O’Malley and أثناء عملية االستماع يستخدم ثالثة أنواع من االستراتيجيات:
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Chamot (1990), and Vandergrift (1997).راتيجيات ما وراء المعرفة، : استراتيجيات معرفية، است
 استراتيجيات عاطفية واجتماعية

و       (Vandergrift L. , 1997)و  (O’Malley & Chamot, 1990)كما توصل كٌل من      
( Ratebi & Amirian, 2013)تمعين الماهرين يستخدمون استراتيجيات ما وراء المعرفة بشكل إلى أن المس

أكبر من المستمعين األقل مهارة، وذلك لقدرتهم على إتمام الخطوات التالية أثناء االستماع: تحليل متطلبات 
االستماع، تفعيل العمليات المناسبة لعملية االستماع، يقومون بالتنبؤات المناسبة، يراقبون عملية الفهم، 

 ويقومون مدى نجاح طريقتهم في الوصول إلى الفهم. 
  Vandergrift 2004نموذج 

على مراحل تدريس مهارة هو نموذج تدريسي يهدف إلى زيادة وعي المتعلمين بعملية االستماع. ويركز   
وذج في تصميم هذا النم Vandergriftاالستماع، وما يرتبط بها من عمليات ما وراء معرفية مختلفة. واعتمد 

على الوظيفتين االساسيتين لما وراء المعرفة في عملية التعلم وهي الوعي الذاتي بالمعرفة واإلدارة والتحكم في 
المعرفة. ولتحقيق هاتين الوظيفتين وزيادة الوعي ما وراء المعرفي بعملية االستماع، قام بتقسيم ما وراء 

رفة، خبرة ما وراء المعرفة، استخدام االستراتيجيات( المعرفة إلى ثالث مكونات رئيسية )معرفة ما وراء المع
 الشكل رقم
 معرفة ما وراء المعرفة: وهي تتعلق بثالث أنواع من المعرفة: .1

  معرفة الشخص لذاته كمستمع من حيث معرفة العوامل المعرفية والوجدانية التي تساعد في
 عملية االستيعاب.

 ستمع للهدف من مهمة االستماع ومعرفة طبيعتها معرفة المهمة وهذه المعرفة تتعلق بمعرفة الم
 ومتطلباتها.

  معرفة االستراتيجية وهي تتعلق بمعرفة االستراتيجيات الفاعلة ومعرفة أفضل طريقة للتعامل مع
 عملية االستماع

خبرة ما وراء المعرفة: وهي تتعلق بالفكرة أو الشعور حول عملية التفكير التي يقوم بها المستمع  .2
ولة استيعاب نقطة معينة في النص مثل استدعاء خبرة سابقة أو استراتيجية معينة سبق أن أثناء محا

استخدمها المستمع للوصول إلى فهم معنى كلمة معينة في النص أو معالجة أي مشكلة في 
 االستيعاب.

سبة استخدام االستراتيجية: وهي تتعلق بالقدرة الفردية على استخدام وتوظيف االستراتيجيات المنا .3
   Vandergrift and Goh,2012)أثناء االستماع. )
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 Vandergriftالعمليات ما وراء المعرفية في نموذج  - أ
نموذج تدريسي يتألف من خمسة مراحل متتابعة منطقيا  لتدريس  ببناء (Vandergrift, 2004)قام   

وفيما يلي عرض  معرفة.مهارات االستماع، وتعتمد كل مرحلة على واحدة أو أكثر من عمليات ما وراء ال
 لهذه العمليات:

 التخطيط .1
وتتضمن عملية التخطيط وضع الخطط واألهداف وتحديد االحتياجات وتنظيم المصادر الرئيسة قبل   

التعلم، ويقوم المعلم في درس االستماع بتدريب المتعلمين ورفع الوعي لديهم للقيام بالخطوات التالية: استدعاء 
د نوع النص، توقع الكلمات واألفكار في النص قبل االستماع، االنتباه االنتقائي )حدد المعرفة السابقة، تحدي

مسبقا النقاط التي سوف تركز عليها أثناء االستماع بناء  على أهداف االستماع(، التنبؤ بمضمون النص، 
 اء.االنتباه الموجه )االنتباه ومقاومة التشتت، تحديد أساليب مواجهة هذه الصعوبات واألخط

 المراقبة  .2
ويتم فيها استخدام المعلومات السابقة وربطها بالمعلومات الجديدة، واالختيار بين االستراتيجيات   

واستخدام استراتيجيات بديلة لتصحيح الفهم أثناء االستماع. ويتم تدريب المتعلمين للقيام بالخطوات التالية: 
أثناء االستماع، تقييم مستوى االستيعاب، التحقق من  مقارنة التنبؤات قبل االستماع بمحتوى نص االستماع

 التأكد من اختيار الطريقة الصحيحة لفهم النصمدى التقدم في فهم النص والوصول إلى المعلومات المهمة، 
 حل المشكالت .3
هي العملية التي يتم من خاللها التغلب على الصعوبات التي تحول دون التوصل إلى استيعاب نص    

من خالل استخدام االستراتيجية المناسبة. ويتم تدريب المتعلمين للقيام بالخطوات التالية: تعديل  االستماع،
طريقة التعاطي من النص وتفعيل االستراتيجيات المناسبة، استنتاج معنى األجزاء الغير مفهومه في النص 

 من خالل سياق االجزاء التي تم التوصل إلى فهمها
 التقويم .4
ة التقويم فحص مدى تحقق االهداف ومدى نجاح الخطوات واالستراتيجيات. ويتم تدريب ويتم في عملي   

المتعلمين للقيام بالخطوات التالية: تقويم النتائج، تقويم االستراتيجيات والخطوات، تقويم كيفية التغلب على 
 .الصعوبات
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 (Vandergrift,2004)مراحل تدريس االستماع في نموذج  - ب
نموذج تدريسي قائم على عمليات ما وراء المعرفة لتدريس االستماع   Vandergrift (2004)اقترح 

 ويتألف من خمس مراحل:
 المرحلة األولى: مرحلة ما قبل االستماع: التخطيط/التنبؤ

تعريف الطالب بالموضوع المتناول، وبنوعية النصوص التي سيستمعون إليها ثم إتاحة الفرصة أمامهم    
  .علومات، والكلمات التي من المحتمل أن يستمعوا إليها بعد ذلكللتنبؤ بأنماط الم

 ) التحقق األولي من االستماع (المرحلة األولى لالستماع :المرحلة الثانية
تحقق الطالب من صحة فروضهم األولية على النحو المطلوب، وفهمهم لما يقدم لهم من معلومات  

دخال إضافية جديدة أثناء االستماع، وعقد الطالب  للمقارنات بين ما فهموه/كتبوه مع أقرانهم اآلخرين، وا 
التعديالت الالزمة عليه، وتحديد نقاط الضعف وأوجه النقص والقصور، فضال  عن الوقوف بدقة على 

 .التفاصيل الهامة التي ال تزال تحتاج إلى اهتمام خاص بها أثناء االستماع الحقا  
 ستماع: )التحقق ثانيًة من االستماع(المرحلة الثالثة: المرحلة الثانية لال

جراء عمليات التصحيح، وتدوين ما فهموه من  تحقق الطالب من نقاط االختالف السابقة في الرأي، وا 
التفاصيل اإلضافية أثناء االستماع، ودخول، ومشاركة كافة طالب الفصل الدراسي في مناقشات صفية تهدف 

ة الواردة بالنص الذي يتم االستماع إليه، وأبرز تفاصيله الفرعية ذات إلى إعادة بناء، وهيكلة النقاط الرئيسي
الصلة جنبا  إلى جنب مع تأمل كيفية وصول الطالب إلى المعاني المطلوبة لكلمات، أو أجزاء محددة من 

 .النص
 المرحلة الثالثة لالستماع )التحقق النهائي من االستماع( :المرحلة الرابعة

للمعلومات التي تقدمها لهم المناقشات الصفية الدائرة التي لم يكن -خاص بشكل-استماع الطالب  
 .بمقدورهم التوصل إليها سابقا  خالل المراحل األولى السابقة لالستماع

 مرحلة ما بعد االستماع )التأمل( :المرحلة الخامسة
ناقشات األولية السابقة كتابة الطالب ألهداف التعلم المنشودة ألنشطة االستماع التالية في ضوء الم   

لالستراتيجيات الما وراء معرفية المستخدمة في تعويض أجزاء النص التي لم يتم فهمها، واستيعابها أثناء 
 ((Vandergrift, 2004, p. 11 .االستماع بشكل كامل
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 Listeningالمبحث الثاني: االستماع 
وم عليها البناء اللغوي عند االنسان. وهذه يمثل االستماع أحد المهارات األربعة الرئيسية التي يق  

الكتابة( تتكامل مع بعضها لتعكس المستوى اللغوي للمتعلم. وتنقسم هذه -القراءة-التحدث-المهارات )االستماع
وهي التحدث  productiveوهي القراءة واالستماع. ومهارتي إنتاج  Receptive المهارات إلى مهارتي تلقي

للغة تحظى مهارة االستماع باهتمام متزايد من قبل الباحثين الن مقدار وجودة ما والكتابة. وفي تعليم ا
يستطيع المتعلم أن يستوعبه من االستماع ينعكس على ما يستطيع ان ينتجه من خالل مهارتي التحدث 

 والكتابة.
 استراتيجيات االستماع

ع للمدخالت أثناء عملية االستماع يمكن تصنيف استراتيجيات االستماع بناء  على كيفية معالجة المستم
(. ويندرج تحت كل bottom-upومن أسفل إلى أعلى  Top-downإلى استراتيجيتين )من أعلى إلى أسفل 

بأنها أساليب وأنشطة محددة تساهم  Robin( 1987استراتيجية مجموعة من االستراتيجيات المعرفية يعرفها )
 ((Schwartz, 1998, p. 6 ذكر النص.مباشرة في االستيعاب وتساعد المستمع على ت

 Top-downاستراتيجية 
وهي تعتمد بشكل رئيس على السياق والمعرفة السابقة لتفسير النص المسموع. ويعتمد المستمع على    

هذه االستراتيجية لتفسير وفهم النص من خالل التركيز على السياق اللغوي ونوع النص والشخصيات 
راتيجية مجموعة من االستراتيجيات المعرفية مثل التنبؤ، االستنتاج، تلخيص والموقف. وتشمل هذه االست

 المسموع.
  bottom-upاستراتيجية 

تعتمد هذه االستراتيجية على النص وعلى اللغة في هذا النص، فالفهم يبدأ من األدنى إلى األعلى،   
فالمستمع يصل إلى المعنى تدريجيا  وتشمل فهم األصوات والكلمات والعناصر النحوية للوصول إلى المعنى. 

 من أصغر وحدة لغوية إلى الكلمات ثم الجمل ثم على أجزاء من النص إلى الفهم الكامل للنص.
وبجانب االستراتيجيات المعرفية تساهم استراتيجيات ما وراء المعرفة بصورة كبيرة في استيعاب نص    

يم استخدام االستراتيجيات المعرفية بشكل متكامل االستماع عن طريق التحكم في عملية االستماع وتنظ
 للتغلب على الصعوبات أثناء عملية االستماع.
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 ( بتصنيف استراتيجيات االستماع إلى ثالث أنواع رئيسية:Vandergrift, 1997; 94وقام )   
 :استراتيجيات معرفية 

ساسي لمعالجة المواد التعليمية مثل ترتبط بالمهام التعليمية التي يقوم بها المتعلم وتستخدم بشكل أ   
 استراتيجية االستدالل، التلخيص، التوسع، الترجمة، تدوين المالحظات، االستنتاج، االستقراء.

  :استراتيجيات ما وراء المعرفة 
تتضمن التفكير في عملية التعلم، التخطيط للتعلم، مراقبة الفرد لنفسه في مستوى الفهم أو االنتاج،    
الذاتي بعد اكتمال عملية التعلم، وهذه االستراتيجيات تندرج تحت أربع عمليات رئيسية )التخطيط، والتقويم 

 & Vandergrift, Goh)و  (Chamot et al., 1999) المراقبة، التقويم، وحل المشكالت(
Mareschal, 2006) 

 :استراتيجيات اجتماعية وجدانية 
لتعاون والمشاركة مع االخرين، خفض القلق، طلب ترتبط بالعناصر النفسية واالجتماعية مثل ا  

  (Vandergrift, 1997, p.  95)التوضيح أو التفسير، تشجيع الذات. 
إن الغاية من تدريب المتعلمين على استراتيجيات االستماع هو الوصول بهم إلى مرحلة المستمع     

 .Schwartz, 1998,pالستماع. ويشير )الكفء أو االستراتيجي والعمل على زيادة وعي المتعلمين بعملية ا
 ( إلى أن المستمع الكفء يتصف بما يلي: 7

 يكون مدركا  لعملية االستماع 
  لديه مخزونrepertoire .من استراتيجيات االستماع، ويعرف ما يتناسب مع كل مهمة 
 مجموعات يكامل بين مجموعة من االستراتيجيات الستخدامها أثناء عملية االستماع؛ وتختلف هذه ال

 باختالف مهام االستماع.
 .مرن في استخدام االستراتيجيات ويجرب استراتيجية مختلفة إذا لم تنجح االستراتيجية التي استخدمها 
  يستخدم كل من االستراتيجيات المعرفية التي تعتمد على السياق والمعرفة السابقة )من األعلى إلى

 ص )من األسفل إلى األعلى(.األسفل( وأيضا تلك التي تعتمد على تحليل الن
 .يستخدم استراتيجيات ما وراء المعرفة )التخطيط، المراقبة، التقويم( قبل وأثناء وبعد االستماع 
ويجدر االشارة إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في اختيار استراتيجية التعلم المناسبة.    
الدراسات توصلت إلى مجموعة من العوامل التي يجب ( أن نتائج العديد من Zare, 2012, p.  6ويذكر )

أن تؤخذ في االعتبار عند اختيار االستراتيجية المناسبة ومنها: مستوى االدراك لدى المتعلم، العمر، الجنس، 
الجنسية، أسلوب التعلم، الخصائص الشخصية، مستوى الدافعية، السياق الذي تتم فيه عملية التعلم، ومستوى 

 للغةالمتعلم في ا
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 ثانيًا: الدراسات السابقة
دراسة الستكشاف العالقة بين وعي الطالب اإليرانيين  Kassaian & Ghadiri (2011)أجرى    

الدارسين للغة اإلنجليزية كلغة أجنبية باستراتيجيات االستماع ما وراء المعرفية والدافعية. وتكونت عينة 
في اللغة اإلنجليزية حيث ُطلب من أفراد العينة اكمال طالبا  من المستوى فوق المتوسط  30الدراسة من 

استبانة الوعي باستراتيجيات ما وراء المعرفة في االستماع، باإلضافة إلى استبانة قياس الدافعية. وقد كشفت 
نتائج الدراسة عن وجود عالقة ايجابية بين الدافعية والوعي باستراتيجيات ما وراء المعرفة، باإلضافة إلى أن 

اك فرق دال احصائيا  بين متوسط درجات الطالب األقل دافعية واألكثر دافعية لصالح األكثر دافعية في هن
استخدامهم لبعض استراتيجيات ما وراء المعرفة )التخطيط والتقويم، االنتباه الموجه، المعرفة الشخصية(. كما 

ستخدام االستراتيجيات في تدريس توصلت الدراسة إلى أهمية تنمية الوعي بما وراء المعرفة وضرورة ا
 االستماع. 
للتعرف على أثر التدريس باستخدام ما وراء المعرفة على  Bozorgian (2012)كما هدفت دراسة      

االستيعاب السماعي لدى عينة من المتعلمين مستواهم اللغوي فوق المتوسط. وقد تكونت عينة الدراسة من 
ماع قبلي، ثم تدريسهم بطريقة قائمة على االستراتيجيات التالية )التنظيم طالبا ، ُطبق عليهم اختبار است 28

المتقدم، االنتباه الموجه، االنتباه االنتقائي، اإلدارة الذاتية( في جميع دروس االستماع األربعة، وبعد ذلك ُطبق 
ي االختبار القبلي اختبارا االستماع بعديا . وتوصل الباحث من خالل مقارنة متوسط درجات أفراد العينة ف

والبعدي إلى أن تحسن أداء الطالب األقل مهارة في االستماع أكبر من تحسن األعلى مهارة، كما أن نتائج 
هذه الدراسة تعزز فكرة أن التدريس باستخدام ما وراء المعرفة يساعد المتعلمين على التفكير بعملية االستماع 

 ويزيد من قدرتهم على االستيعاب السماعي.
إلى التعرف على أثر استراتيجية ما وراء المعرفة على  Birjandi & Rahimi (2012)وهدفت دراسة    

أداء طالب الجامعة الدارسين للغة اإلنجليزية كلغة أجنبية في مهارة االستماع. وقد تكونت عينة الدراسة من 
وعة تجريبية ومجموعة ضابطة. طالبا  يدرسون الترجمة واألدب اإلنجليزي، ُقسموا إلى مجموعتين، مجم 62

طالبا  تم تدريسهم باستخدام استراتيجية ما وراء المعرفة، بينما تم  32وقد اشتملت المجموعة التجريبية على 
طالبا في المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة. واستخدم الباحثان جزء االستماع من االختبار  30تدريس 
س أثر البرنامج. وكان من نتائج هذه الدراسة أن مستوى أداء طالب قبليا  وبعديا  لقيا TOEFL الدولي

المجموعة التجريبية في االختبار البعدي قد فاق مستوى طالب المجموعة الضابطة مما يشير إلى دور 
 استراتيجية ما وراء المعرفة في تطوير مهارة االستماع.
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بدراسة أثر التدريب على  Abdul Malik, Sarudin, Muhamad, & Ibrahim (2013)كما قام 
استراتيجية ما وراء المعرفة في االستماع على االستيعاب السماعي وعلى استخدام االستراتيجية من قبل 

طالبا  من الطالب المسجلين في برنامج  54متعلمي اللغة االنجليزية كلغة ثانية. واشتملت عينة الدراسة على 
عة. واستخدم الباحثون المنهج شبه التجريبي حيث تم تقسيم الطالب إلى اللغة اإلنجليزية ما قبل الجام

طالبا . وقد طبق  25طالبا ، واألخرى ضابطة تكونت من  29مجموعتين، مجموعة تجريبية تكونت من 
الباحث اختبار استماع قبليا  على المجموعتين. وبعد ذلك تم تدريب المجموعة التجريبية على استخدام 

ما وراء المعرفة أثناء االستماع مع تقديم قائمة بهذه االستراتيجيات، بينما درست المجموعة  استراتيجيات
الضابطة بالطريقة المعتادة. وتوصلت الدراسة بعد تطبيق اختبار االستماع بعديا  إلى أن الطالب في 

ن لم المجموعة التجريبية فاق مستوى أدائهم بشكل طفيف مستوى أداء الطالب في المجموعة ا لضابطة، وا 
يصل الفرق بين المجموعتين إلى أن يكون داال  إحصائيا. كما توصلت الدراسة إلى أن طالب المجموعة 
التجريبية ارتفع لديهم عدد االستراتيجيات التي يستخدمونها أثناء االستماع وزاد تكرار استخدامهم لها، مما 

 يعكس تملكهم لخصائص المستمع الجيد.
دراسة هدفت إلى استكشاف العالقة  Al-Alwan, Asassfeh, & Al-Shboul (2013)وأجرى       

بين الوعي باستراتيجيات ما وراء المعرفة في عملية االستماع ومستوى االستيعاب السماعي. واختار الباحثون 
ليهم طالبا من طالب السنة العاشرة الدارسين للغة اإلنجليزية كلغة أجنبية، ُطبق ع 386عينة مكونة من 

استبانة الوعي باستراتيجيات ما وراء المعرفة في االستماع، باإلضافة إلى اختبار لقياس مستوى االستيعاب 
السماعي لدى أفراد العينة من إعداد الباحثين. وتوصلت الدراسة إلى أن استراتيجيات ما وراء المعرفة التالية 

نت قادرة على تفسير اختالف مستوى أداء أفراد العينة )حل المشكالت، التخطيط والتقويم، االنتباه الموجه( كا
%. كما توصلت الدراسة إلى أهمية زيادة الوعي باستراتيجيات ما وراء 56في اختبار االستماع بما نسبته 
 المعرفة أثناء تدريس االستماع.

اء والتي هدفت إلى بحث أنواع استراتيجيات ما ور  Ratebi & Amirian (2013)وفي دراسة      
طالبا  من طالب قسم اللغة اإلنجليزية في الجامعة اإليرانية،  60المعرفة التي تستخدمها عينة بلغ عددها 

ودراسة الفروق في استخدام هذه االستراتيجيات بين الطالب المتمكنين واالقل تمكنا  في االستماع. واستخدم 
توى أفراد العينة، كما طبق الباحث على ( لتحديد مسIELTSالباحث جزء االستماع من االختبار الدولي )

أفراد العينة استبانة قياس الوعي ما وراء المعرفة في االستماع. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن استراتيجية حل 
المشكالت هي أكثر استراتيجيات ما وراء المعرفة استخداما من قبل أفراد العينة وأن استراتيجية المعرفة 

خداما. كما توصلت الدراسة إلى أن استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة من قبل الشخصية هي االقل است
 المتمكنين من مهارة االستماع أكثر من استخدام األقل تمكنا .  
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بدراسة هدفت إلى قياس أثر التدريس باستخدام ما وراء  Mansoor & Ebrahim (2014)وقام      
رة االستماع؛ وعلى مستوى وعيهم بما وراء المعرفة. وتكونت عينة المعرفة على مستوى أداء الطالب في مها

 24و 20طالبا  ايرانيا  من طالب الجامعة في قسم اللغة اإلنجليزية، تراوحت أعمارهم بين  30الدراسة من 
شرة سنة. ُطبق عليهم قبليا  اختبار االستماع، واستبانة الوعي بما وراء المعرفة، ثم تدريسهم االستماع لمدة ع

أسابيع وفقا  لبرنامج قائم على عمليات ما وراء المعرفة )التنبؤ والتخطيط، المراقبة، التقويم، حل المشكالت(. 
وبعد ذلك ُطبق اختبار االستماع واستبانة الوعي بما وراء المعرفة بعديا . وقد أوضحت نتائج الدراسة أن 

رض للبرنامج، كما أشارت النتائج إلى تطور قدرتهم الوعي لدى المتعلمين بما وراء المعرفة زاد نتيجة التع
 على االستيعاب السماعي. 

وفي ضوء ما تم عرضه من دراسات سابقة، خلص الباحث إلى عدة أمور منها أن نتائج معظم الدراسات 
السابقة كشفت عن أهمية ما وراء المعرفة ودورها في تطوير مهارات االستماع، كما أظهرت أن مستوى 

 (2012ين في مهارة االستماع يرتبط بشكل إيجابي باستراتيجيات ما وراء المعرفة. وتوصلت دراسة )المتعلم
Bozorgian  إلى أن أثر التدريب على استراتيجيات ما وراء المعرفة أثناء عملية االستماع يكون أكثر

راسات نماذج تدريسية قائمة وضوحا  على المتعلمين األقل تمكنا  من مهارة االستماع. وقد طبقت العديد من الد
على ما وراء المعرفة في تدريس االستماع وتوصلت إلى أن التدريب باستخدام هذه النماذج يزيد من مهارة 

 Abdul Malik,et. alاالستماع لدى المتعلمين ويحسن من أدائهم وتحصيلهم في مهام االستماع مثل 
 .Birjandi & Rahimi (2012)، و (2013)

الدراسات السابقة وجود عالقة موجبة بين تدريب الطالب على استراتيجيات ما وراء المعرفة بينت معظم  
وزيادة وعيهم بما وراء المعرفة لفهم طبيعة ومتطلبات عملية االستماع. كما كشفت عن وجود عالقة موجبة 

مستوى الوعي بين دافعية المتعلمين نحو االستماع والوعي باستراتيجيات ما وراء المعرفة. كما أن 
باستراتيجيات ما وراء المعرفة في االستماع يفسر االختالف في مستويات تحصيل المتعلمين في اختبار 
االستماع، ومن أجل زيادة الوعي البد من تدريب المتعلمين على استراتيجيات ما وراء المعرفة أثناء عملية 

 & Al-Alwan,et. al (2013); Kassaian & Ghadiri (2011); Mansoor    االستماع.
Ebrahim (2014)   

 أواًل: منهج الدراسة:  
وظفت الدراسة هذا المنهج عند القيام بتطبيق استراتيجية ما وراء المعرفة للتعرف على  فاعلية ها في 
تنمية مهارة االستماع لدى طالب الصف الثالث الثانوي، من خالل اختبار استماع )قبلي وبعدي( 

ا تجريبية و األخرى ضابطة؛ وُيطبق  على كلتا المجموعتين اختبار االستماع قبلي ا، ثم لمجموعتين إحداهم
ُندخل عامل المعالجة التجريبية وذلك بتدريس مهارة االستماع للمجموعة التجريبية؛  باستخدام استراتيجية ما 
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مجموعة الضابطة وبعد انتهاء وراء المعرفة ، بينما يتم تدريس مهارات االستماع نفسها بالطريقة المعتادة، لل
الفترة الزمنية للتجربة يتم إعادة تطبيق اختبار االستماع بعدي ا. ومن خالل مقارنة نتائج التحليل اإلحصائي 
لبيانات مجموعتي الدراسة الناتجة عن التطبيق القبلي والبعدي لالختبارين، أمكن معرفة أثر المتغير المستقل 

 ة( في المتغير التابع )مهارة االستماع(.)استراتيجية ما وراء المعرف
 ثانيًا: مجتمع الدراسة:

وقد اشتمل مجتمع الدراسة على جميع طالب الصف الثالث الثانوي في المدارس الثانوية الحكومية 
 هـ.1436-1435التابعة لإلدارة التربية والتعليم بمدينة الطائف في الفصل الدراسي الثاني من العام 

 لدراسة:ثالثًا: عينة ا
تم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية؛ تم اختيارها بحيث تكون ممثلة للمجتمع األصلي قدر اإلمكان، 
وذلك لصعوبة إخضاع جميع مجتمع الدراسة للتجربة.  وقد تم اختيار مدرسة الفيصل الثانوية )مقررات( 

يضا بطريقة عشوائية، وتم تعيين بالطائف بطريقة عشوائية لتكون محل التطبيق، وتم تحديد شعبتين منها أ
( طالبا، 60أحدهما كمجموعة تجريبية واألخرى كمجموعة ضابطة، وتكونت عينة الدراسة بداية  من )

 ( طالبا للمجموعة الضابطة.30( طالبا للمجموعة الضابطة، )30موزعين على شعبتين منها )
 

 رابعًا: أدوات الدراسة:
 لطالب الصف الثالث الثانوي. . قائمة مهارات االستماع المناسبة1

وقد تم بناء تم بناء قائمة مهارات االستماع وتحكيمها من قبل مجموعة من المتخصصين في تدريس 
( مهارة موزعة على ثالث 16اللغة اإلنجليزية. وقد تكونت قائمة المهارات تكونت في صورتها النهائية من )

 مهارات رئيسة
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 (5جدول )
 االستماع في صورتها النهائية وصف قائمة مهارات

 المهارات الفرعية المهارة األساسية م
1 

 فهم المعنى اإلجمالي

 التوصل إلى عنوان مناسب للموضوع
 تحديد األفكار الرئيسية في النص 2
 تمييز الكلمات التي وردت في النص 3
 استرجاع معلومات وردت في النص  4
ردت في النص تذكر الترتيب الصحيح ألحداث و  5

 المسموع
 تذكر الشخصيات في النص المسموع 6
7 

 تحليل الكالم المسموع

 التمييز بين الحقيقة والخيال في النص 
 التمييز بين الحقيقة واآلراء 8
 تمييز نوع النص المسموع  9

-السؤال–إدراك التغير في صوت المتحدث )الوقفة  10
 التعجب(

 الى صيغ أخرى مثل الكتابةتحويل كالم المتحدث  11
 

12 

 التفكير االستنتاجي

 استخالص معنى الكلمة من السياق 
 التنبؤ بالنتائج نتيجة لالستماع إلى أحداث متسلسلة 13
 إدراك وجهة نظر المتحدث 14
 إدراك اتجاهات ومشاعر المتحدث 15
 إدراك المعنى الضمني في سياق مختصر  16

 مهارة 16 المجموع
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 اختبار مهارات االستماع.. 2

تكون االختبار من موضوعات يستمع إليها الطالب ثم يجيب عن األسئلة التالية لها بناء على ما سمعه، 
( ولم progress testمع مالحظة أن هذه الموضوعات في الصف الثالث الثانوي من دروس المراجعة )

 يسبق لعينة البحث دراستها
 لالختبار. حساب معامل االتساق الداخلي 

تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل مهارة 
 والدرجة الكلية للمهارة الرئيسة وكذلك معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للمهارة والدرجة الكلية لالختبار.

 (7جدول )
 عنى اإلجمالي والدرجة الكلية للمهارةقيم معامالت االرتباط بين مفردات مهارة فهم الم

المفردا
 ت

معامل 
 االرتباط

المفردا مستوى الداللة
 ت

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

1 0.58 0.01 14 0.45 0.01 

2 0.59 0.01 15 0.65 0.01 

13 0.43 0.01 16 0.52 0.01 

لدرجة الكلية لمهارة فهم ( أن قيم معامالت االرتباط بين درجة المفردة وا7يتضح من الجدول ) 
مما يعني أن المفردات  0.01وجميعها قيم دالة عند مستوى    0.65-0.43المعنى اإلجمالي تتراوح بين 

 تقيس ما تقيسه المهارة وهو مؤشر على الصدق.
 
 
 

 (8جدول )

 للرهارة قيم معامالت االرتباط بين مفردات مهارة تحليل الكالم المسموع والدرجة الكلية
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( أن قيم معامالت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية لمهارة تحليل 8يتضح من الجدول )
مما يعني أن المفردات  0.01وجميعها قيم دالة عند مستوى  0.69إلى 0.46الكالم المسموع تتراوح بين 

 مهارة وهو مؤشر على الصدقتقيس ما تقيسه ال
 

 (9جدول )
 قيم معامالت االرتباط بين مفردات مهارة التفكير االستنتاجي والدرجة الكلية للمهارة

معامل  المفردات
 االرتباط

معامل  المفردات مستوى الداللة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

4 0.57 0.01 9 0.66 0.01 

5 0.55 0.01 10 0.46 0.01 

8 0.56 0.01  

( أن قيم معامالت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية لمهارة التفكير 9يتضح من الجدول ) 
مما يعني أن المفردات  0.01وجميعها قيم دالة عند مستوى    0.66-0.46االستنتاجي التطبيق تتراوح بين 

 تقيس ما تقيسه المهارة وهو مؤشر على الصدق.
 
 
 
 
 
 
 

المفردا
 ت

المفردا مستوى الداللة معامل االرتباط
 ت

 مستوى الداللة معامل االرتباط

3 0.59 0.01 11 0.69 0.01 

6 0.55 0.01 12 0.59 0.01 

7 0.46 0.01 17 0.48 0.01 
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 (10دول )ج
 ت االرتباط بين الدرجة الكلية للمهارة والدرجة الكلية الختبار مهارات االستماعقيم معامال

 مستوى الداللة معامل االرتباط المهارة م

 0.01 0.84 فهم المعنى اإلجمالي  1

 0.01 0.77 تحليل الكالم المسموع  2

 0.01 0.79 التفكير االستنتاجي 3

االرتباط بين الدرجة الكلية للمهارة والدرجة الكلية لالختبار ( أن قيم معامالت 10يتضح من الجدول )    
مما يعني أن المهارات تقيس ما يقيسه  0.01وجميعها قيم دالة عند مستوى  0.84إلى0.79تتراوح بين 

 االختبار وهو مؤشر على الصدق.
 حساب معامل الصعوبة والسهولة لمفردات االختبار وقدرة السؤال على التمييز. -أ 

امل مع كل فراغ كسؤال وتم التعامل مع سؤال الترتيب كأنه أربع أسئلة وبالتالي تم التعامل مع تم التع
 سؤال، وجاءت النتائج كما بالجدول اآلتي:  22االختبار عند حساب معامالت السهولة والصعوبة على انه 

 ستماعقيم معامالت الصعوبة والسهولة ومعامالت التمييز الختبار مهارات اال (11جدول )

ال
 سؤال

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 السهولة

معامل 
 التمييز

ال
 سؤال

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 السهولة

معامل 
1 0.49 0.46 0.54 1 التمييز

2 
0.46 0.54 0.49 

2 0.57 0.43 0.49 1
3 

0.50 0.50 0.50 
3 0.64 0.36 0.48 1

4 
0.57 0.43 0.49 

4 0.50 0.50 0.50 1
5 

0.54 0.46 0.49 
5 0.54 0.46 0.49 1

6 
0.57 0.43 0.49 

6 0.25 0.75 0.43 1
7 

0.50 0.50 0.50 
7 0.64 0.36 0.48 1

8 
0.43 0.57 0.49 

8 0.57 0.43 0.49 1
9 

0.46 0.54 0.49 
9 0.61 0.39 0.48 2

0 
0.29 0.71 0.45 

1
0 

0.57 0.43 0.49 2
1 

0.50 0.50 0.50 
1
1 

0.61 0.39 0.48 2
2 

0.39 0.61 0.48 
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( السابق أن قيم معامالت الصعوبة والسهولة لمفردات االختبار تراوحت بين 11لجدول )يتضح من ا
وتقع جميعها في المدى المقبول لمعامالت الصعوبة، كما تراوحت قيم معامالت التمييز  0.75 – 0.25

 (.Brown,1981, p. 104وجميعها تقع في المدى المقبول. ) 0.50 – 0.43للمفردات بين 
 
 ثبات االختبار. حساب معامل -ب 

تحقق الباحث من ثبات االختبار بطريقة ألفا كرونباخ للمهارات واالختبار كامال  وجاءت النتائج كما في 
 ( التالي:12جدول )

 (12جدول )
 قيم معامالت ثبات اختبار مهارات االستماع

 معامل الثبات المهارة م

 0.84 فهم المعنى اإلجمالي  1
 0.80 تحليل الكالم المسموع  2
 0.81 التفكير االستنتاجي 3

 0.86 االختبار كامالً 

كما  0.84-0.80( أن قيم معامالت الثبات لالختبار تراوحت للمهارات بين 12يتضح من الجدول )     
 (.366، 2002وهي قيم ثبات عالية ومقبولة. )عودة،  0.86بلغت قيمة الثبات لالختبار كامال 

ستماع لدى طالب الصف الثالث الثانوي باستخدام ما وراء المعرفة . برنامج لتنمية مهارات اال3
 والمتضمن في دليل المعلم ودليل الطالب.

 ب. إجراءات التطبيق:
أجرى الباحث التطبيق القبلي لالختبار على طالب الفصلين في الفصل الدراسي الثاني لعام  -1

على أن يكون االختبار هـ، بهدف ضبط تكافؤ المجموعتين، وقد حرص الباحث 1435-1436
في الحصص األولى؛ لكي يكون الطالب في كامل نشاطهم، وتم استخدام اختبار )ت( للفروق 

 ( التالي:14بين مجموعتين مستقلتين، وجاءت النتائج وفقا لجدول )
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 (14جدول )
مهارات  قيم )ت( وداللتها للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي الختبار

 االستماع

المجموع المهارة
 ة

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
فهم  الداللة

المعنى 
 اإلجمالي

 غير دالة 0.30 2.13 5.60 30 ضابطة
 2.14 5.77 30 تجريبية

تحليل 
الكالم 
 المسموع

 غير دالة 0.64 1.36 3.27 30 ضابطة
 1.48 3.50 30 تجريبية

التفكير 
 االستنتاجي

 غير دالة 0.91 1.22 2.03 30 ضابطة
 1.06 2.30 30 تجريبية

الدرجة 
 الكلية

 غير دالة 1.02 2.44 10.90 30 ضابطة
 2.62 11.57 30 تجريبية

( أن قيم )ت( للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي 14يتضح من جدول )    
دالة في جميع المهارات والدرجة الكلية مما يعني أنه ال توجد فروق بين المجموعتين  لمهارات االستماع غير

 في مهارات االستماع أي أنهما متكافئتان.
استغرقت فترة التطبيق خمسة أسابيع، وقد شملت االختبار القبلي والبعدي، وتضمنت هذه المدة  -2

 حصص لكل من مجموعتي البحث التجريبية، والضابطة.6
يس الموضوعات لطالب المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة في التدريس، وقد استغرقت تم تدر  -3

المجموعة الضابطة المدة أو الفترة الزمنية نفسها التي استغرقتها المجموعة التجريبية في تدريس 
 الموضوعات.

ريس حرص الباحث على أن يقوم بتدريس كال المجموعتين نفس المعلم، كما حرص أن يكون التد -4
 في مدرسة واحدة، لضبط المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على نتائج البحث.

 خطوات تدريس االستماع باستخدام استراتيجية ما وراء المعرفة
 المرحلة األولى

تعريف الطالب بالموضوع المتناول، وبنوعية النصوص التي سيستمعون إليها ثم إتاحة يقوم المعلم ب .1
 اط المعلومات، والكلمات التي من المحتمل أن يستمعوا إليها بعد ذلك. الفرصة أمامهم للتنبؤ بأنم
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 لالستماع وذلك من خالل تشجيعهم على التنبؤالتخطيط يقوم المعلم بتدريب الطالب على عملية  .2
باألفكار والكلمات التي من المحتمل أن تكون موجودة في نص االستماع وكتابة ذلك بشكل فردي في 

( وبعد ذلك ومن خالل المناقشة الثنائية أو في المجموعة يضيف الطالب ما aورقة العمل )نشاط 
 (.Bيتوصل إليه في )النشاط 

 المرحلة الثانية: مرحلة التحقق األول
( ثم يقوم بتشغيل نص االستماع ويطلب من cيطلب المعلم من الطالب أوال  قراءة )النشاط  .1

 الطالب بعد ذلك كتابة اإلجابات.
وذلك عن طريق  المراقبة والتقويم ع، يقوم المعلم بتشجيع الطالب على عمليةأثناء االستما .2

 التحقق من صحة ما تم تسجيله من أفكار وكلمات والتأكد من صحتها أو تعديلها.
يطلب المعلم من الطالب القيام بمقارنة اإلجابات التي توصل إليها الطالب بشكل ثنائي أو  .3

، وبعد ذلك يحاول الطالب القيام بعملية لمراقبة والتقويماجماعي لتشجيع الطالب على عملية 
 وذلك عن طريق تحديد النقاط التي تحتاج إلى تركيز أكبر في مرحلة االستماع الثانية. التخطيط

 المرحلة الثالثة: مرحلة االستماع والتحقق الثانية
تماع للمرة الثانية ويطلب ( ثم يقوم بتشغيل نص االسdيطلب المعلم من الطالب أوال  قراءة )النشاط  .1

من الطالب بعد ذلك كتابة اإلجابات. وفي ضوء المعلومات التي توصل إليها الطالب في المرحلتين 
للتغلب على  المراقبة والتقويم وحل المشكلةالسابقتين، يشجع المعلم الطالب للقيام بعمليات 

 تماع األولى.الصعوبات التي واجهها الطالب في االستيعاب أثناء عملية االس
يشجع المعلم البدء بالمناقشة وبمشاركة جميع طالب الفصل إلعادة بناء النقاط الرئيسية والتفاصيل  .2

األكثر أهمية في النص. يشجع المعلم الطالب أثناء المناقشة للقيام بعمليات المراقبة والتقويم عن 
 طريق مقارنة المعنى الحقيقي للنص بما توصلوا إليه من فهم للنص.

 المرحلة الرابعة: مرحلة االستماع الثالثة والتحقق النهائي
يزود المعلم الطالب بالنص مكتوبا . وأثناء االستماع يحاول الطالب التحقق من فهم النص والتركيز  .1

. ويتطلب (e)النشاط على النقاط التي لم يستطيعوا استيعابها في مرحلة االستماع األول أو الثاني 
 دموا عمليتي المراقبة وحل المشكلة.من الطالب أن يستخ

يقوم المعلم بتشجيع الطالب لمقارنة النص المكتوب باالستماع والقيام ببعض المهام مثل وضع خط  .2
( والتغير intonation( والتعرف على التنغيم )stressed wordتحت الكلمات التي تنطق مشددة )

النص المكتوب باالستماع في عملية التقويم في نبرة صوت المتحدث. كما يستفيد الطالب من مقارنة 
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 Vandergrift and Tafaghodtariالذاتي والتأمل في الصعوبات التي واجهها أثناء االستماع 
(2010). 

 المرحلة الخامسة: التأمل ومرحلة وضع األهداف
عملية  يطلب المعلم من الطالب كتابة التأمالت الشخصية )التأمل في األداء الذاتي للطالب أثناء .1

الذاتي ألدائه ليعبر عن الصعوبات التقويم االستماع( في ورقة العمل. ويقوم الطالب بعملية 
والنجاحات والخبرات التي مر بها أثناء عملية االستماع باإلضافة إلى االستراتيجيات التي استخدمها 

 لفهم نص االستماع. 
 ف لدرس االستماع القادم.ووضع األهداالتخطيط يشجع المعلم الطالب للقيام بعملية  .2

 ت. التطبيق البعدي ألدوات البحث:
بعد االنتهاء من التدريس لمجموعتي البحث نسق الباحث مع المعلم موعد االختبار البعدي للمجموعتين 
حرصا  من الباحث على عدم غياب الطالب عن االختبار، وسار تطبيق االختبار البعدي وفقا  لإلجراءات 

 باعها في االختبار القبلي، والموصوفة في تطبيق االختبار قبليا . نفسها التي تم ات
وبعد االنتهاء من االختبار جرى تصحيحه، ورصد البيانات ومعالجتها إحصائيا  باستخدام البرنامج 

 الستخالص أهم نتائج البحث. (Spss)اإلحصائي 
 نتائج الدراسة
 الفرض األول:

 المجموعتين طالب درجات متوسطي بين( 0.01α =) ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى
 لضابطة في القياس البعدي لمهارة فهم المعنى اإلجمالي من مهارات االستماع.وا التجريبية
الختبـار هــذا الفـرض تــم اسـتخدام اختبــار )ت( للمجموعــات المسـتقلة لتعــرف الفـروق بــين المجمــوعتين     

 هارة فهم المعنى اإلجمالي، وجاءت النتائج كما بالجدول التالي:التجريبية والضابطة في القياس البعدي لم
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 ( 15جدول )
قيمة )ت( وداللتها للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمهارة فهم 

 المعنى اإلجمالي
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المهارة

 المعياري
قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

حجم 
 تأثيرال

فهم المعنى 
 اإلجمالي

 0.21 0.01 3.88 1.61 7.20 30 تجريبية 
 1.52 5.63 30 ضابطة
( أن قيمــة )ت( للفــروق بــين متوســطي المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي 15يتضــح مــن الجــدول )

ـــاس البعـــدي لمهـــارة فهـــم المعنـــى اإلجمـــالي جـــاءت دالـــة وبلغـــت ) يقـــارن  (، ولتعـــرف اتجـــاه الفـــروق3.88القي
( وهـو أكبـر 7.20متوسطي المجموعتين حيث يتضح من خالل المقارنة أن متوسط المجموعة التجريبية بلغ )

( وبنــاء علــى ذلــك فــإن الفــروق تكــون فــي اتجــاه المجموعــة 5.63مــن متوســط المجموعــة الضــابطة الــذي بلــغ )
علـــى: ال توجـــد فـــروق دالـــة التجريبيـــة. وبنـــاء علـــى النتيجـــة الســـابقة يـــتم رفـــض الفـــرض الصـــفري الـــذي يـــنص 

 القيـاس فـي والضابطة التجريبية المجموعتين طالب درجات متوسطي بين( 0.01α =إحصائيا عند مستوى )
اإلجمــالي مــن مهــارات االســتماع، وقبــول الفــرض البــديل الــذي يــنص علــى: توجــد  المعنــى فهــم لمهــارة البعــدي

 والضـابطة التجريبيـة المجمـوعتين طـالب جاتدر  متوسطي بين( 0.01α فروق دالة إحصائيا عند مستوى )=
 .التجريبية المجموعة اتجاه في االستماع مهارات من اإلجمالي المعنى فهم لمهارة البعدي القياس في

وهــو يــدل علــى حجــم تــأثير مرتفــع وفقــا  0.21كمــا يتضــح مــن الجــدول الســابق أن حجــم التــأثير بلــغ 
 Kiess, 1989, p. 5) .لحجم التأثير ) Cohen لتصنيف كوهين

ويرجع هذا التحسن للمجموعة التجريبية لما تمتاز به استراتيجية ما وراء المعرفة فهي تمكن المتعلمين 
مـــن القــــدرة علــــى تحليـــل متطلبــــات االســــتماع، تفعيـــل العمليــــات المناســــبة لعمليـــة االســــتماع، القيــــام بــــالتنبؤات 

 في الوصول إلى الفهم. المناسبة، مراقبة عملية الفهم، وتقويم مدى نجاح طريقتهم
كما أنها تمكن المتعلم أيضا من مراقبة عملية االستيعاب من خالل مقارنة ما تنبأ به وما يستمع إليه، 
تقــويم مســتوى االســتيعاب للحكــم علــى مــا إذا كانــت الطريقــة التــي يتبعهــا لالســتيعاب أعطــت نتيجــة إيجابيــة، 

 ستنتاج معنى جزء من النص من خالل السياق.تحديد وحل ما يعيق عملية االستيعاب، والقيام با
التي هدفت إلـى قيـاس أثـر التـدريس باسـتخدام   (Mansoor & Ebrahim, 2014)وتتفق مع دراسة

مــا وراء المعرفــة علــى مســتوى أداء الطــالب فــي مهــارة االســتماع؛ وعلــى مســتوى وعــيهم بمــا وراء المعرفــة. ، 
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بمــا وراء المعرفــة زاد نتيجــة التعــرض للبرنــامج، كمــا أشــارت  وتوصــلت الدراســة إلــى أن الــوعي لــدى المتعلمــين
 النتائج إلى تطور قدرتهم على االستيعاب السماعي.

( والتـي هـدفت إلـى  Al-Alwan, Asassfeh, & Al-Shboul, 2013وتتفـق أيضـا مـع دراسـة ) 
ســـتراتيجيات مـــا وراء تعـــرف العالقـــة بـــين االســـتيعاب الســـماعي لـــدى متعلمـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة كلغـــة أجنبيـــة وا

المعرفــة وتوصــلت إلــى أن اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة كانــت قــادرة علــى تفســير اخــتالف مســتوى أداء أفــراد 
%. كمـا توصـلت الدراسـة إلـى أهميـة زيـادة الـوعي باسـتراتيجيات مـا 56العينة في اختبار االستماع بمـا نسـبته 
 وراء المعرفة أثناء تدريس االستماع.

( التي هدفت إلى التحقيق في العالقة بـين Kassaian & Ghadiri, 2011مع دراسة ) وتتفق أيضا
الدافعيــة والــوعي باســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي االســتيعاب الســماعي، وتوصــلت الدراســة إلــى أهميــة تنميــة 

 الوعي بما وراء المعرفة وضرورة استخدام استراتيجياته في تدريس االستماع.
 الفرض الثاني:

 المجموعتين طالب درجات متوسطي بين( 0.01α =ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى )
 المسموع من مهارات االستماع. الكالم تحليل لمهارة البعدي القياس في والضابطة التجريبية

الختبـار هـذا الفــرض تـم اسـتخدام اختبــار )ت( للمجموعـات المسـتقلة لتعــرف الفـروق بـين المجمــوعتين 
 بية والضابطة في القياس البعدي لمهارة تحليل الكالم المسموع، وجاءت النتائج كما بالجدول التالي:التجري

 
 ( 16جدول )

قيمة )ت( وداللتها للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمهارة فهم 
 المعنى اإلجمالي

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المهارة
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

حجم 
 التأثير

تحليل الكالم 
 المسموع

 0.13 0.01 2.93 1.25 4.50 30 تجريبية 
 1.31 3.53 30 ضابطة

 
 



 --------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  ----------------

 م ( 2021(،  68)ع ) 

- 98 - 

( أن قيمــة )ت( للفــروق بــين متوســطى المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي 16يتضــح مــن الجــدول )
(، ولتعـرف اتجـاه الفـروق يقـارن 2.93يـث بلغـت )القيـاس البعـدي لمهـارة تحليـل الكـالم المسـموع جـاءت دالـة ح

( وهـو أكبـر 4.50متوسطي المجموعتين حيث يتضح من خالل المقارنة أن متوسط المجموعة التجريبية بلغ )
( وبنــاء علــى ذلــك فــإن الفــروق تكــون فــي اتجــاه المجموعــة 3.53مــن متوســط المجموعــة الضــابطة الــذي بلــغ )

 التجريبية.
ـــى النتيجـــة الســـ ـــة وبنـــاء عل ـــى : ال توجـــد فـــروق دال ـــذي يـــنص عل ـــتم رفـــض الفـــرض الصـــفري ال ابقة ي

التجريبية والضابطة فـي القيـاس  المجموعتين طالب درجات متوسطي بين( 0.01α =إحصائيا عند مستوى )
البعـدي لمهــارة تحليــل الكــالم المســموع مـن مهــارات االســتماع، وقبــول الفــرض البـديل الــذي يــنص علــى : توجــد 

 والضـابطة التجريبيـة المجمـوعتين طـالب درجات متوسطي بين( 0.01α =ائيا عند مستوى) فروق دالة إحص
 ع من مهارات االستماع في اتجاه المجموعة التجريبية.المسمو  الكالم تحليل لمهارة البعدي القياس في

 وهو يدل على حجم تأثير متوسط . 0.13كما يتضح من الجدول السابق أن حجم التأثير بلغ 
ذلــك إلـى أن اســتراتيجيات مــا وراء المعرفـة تحقــق زيـادة معرفــة المســتمع بنفسـه كمســتمع، زيــادة ويرجـع 

معرفته بالصعوبات التي يواجها في أثناء االستماع، زيادة معرفته باالستراتيجيات الفاعلة، كما أنها تزيد لـديهم 
مـين باالسـتراتيجيات الفاعلـة للوصـول الثقة والقدرة على انجاز مهام االستماع بنجـاح. كمـا تحـاول تزويـد المتعل

 إلى فهم النص المسموع.
ـــى أن مراحـــل تطبيـــق اســـتراتيجية مـــا وراء المعرفـــة تحقـــق للطالـــب القـــدرة علـــى  ـــك أيضـــا إل ويرجـــع ذل
التخطــيط والتنبــؤ، وتعريــف الطــالب بالموضــوع المتنــاول، وبنوعيــة النصــوص التــي سيســتمعون إليهــا ثــم إتاحــة 

أنمــاط المعلومــات، والكلمــات التــي مــن المحتمــل أن يســتمعوا إليهــا بعــد ذلــك، كمــا تتــيح الفرصــة أمــامهم للتنبــؤ ب
لهــم فرصــة التحقــق مــن صــحة فروضــهم األوليــة علــى النحــو المطلــوب، وفهمهــم لمــا يقــدم لهــم مــن معلومــات 

 إضافية جديدة أثناء االستماع.
 الفرض الثالث

 المجموعتين طالب درجات متوسطي بين( 0.01α =ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى )
 .االستماع مهارات من االستنتاجي التفكير لمهارة البعدي القياس في والضابطة التجريبية

الختبـار هـذا الفــرض تـم اسـتخدام اختبــار )ت( للمجموعـات المسـتقلة لتعــرف الفـروق بـين المجمــوعتين 
 تاجي، وجاءت النتائج كما بالجدول التالي:التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمهارة التفكير االستن
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 ( 17جدول )
قيمة )ت( وداللتها للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمهارة التفكير 

 االستنتاجي
االنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف  المتوسط العدد المجموعة المهارة

 المعياري
قيمـــــــــــــــة 

 ت
مســـــــــــــــــــــــــــــــتوى 

 الداللة
حجـــــــــــــــــــــــــــــــم 

 التأثير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  التفكي
 جياالستنتا

 0.31 0.01 5.16 1.00 3.60 30 تجريبية 

 1.09 2.20 30 ضابطة

( أن قيمــة )ت( للفــروق بــين متوســطى المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي 17يتضــح مــن الجــدول )
(، ولتعــرف اتجــاه الفــروق يقـــارن 5.16القيــاس البعــدي لمهــارة التفكيــر االســـتنتاجي جــاءت دالــة حيــث بلغـــت )

( وهـو أكبـر 3.60ين حيث يتضح من خالل المقارنة أن متوسط المجموعة التجريبية بلغ )متوسطي المجموعت
( وبنــاء علــى ذلــك فــإن الفــروق تكــون فــي اتجــاه المجموعــة 2.20مــن متوســط المجموعــة الضــابطة الــذي بلــغ )

 التجريبية.
إحصـائيا  وبناء على النتيجة السابقة يتم رفض الفرض الصفري الذي ينص على: ال توجد فروق دالـة

 البعـدي القيـاس فـي والضـابطة التجريبيـة المجمـوعتين طـالب درجـات متوسـطي بـين( 0.01α =عند مستوى )
الســتنتاجي مــن مهــارات االســتماع، وقبــول الفــرض البــديل الــذي يــنص علــى: توجــد فــروق دالــة ا التفكيــر لمهــارة

 القياس في والضابطة تجريبيةال المجموعتين طالب درجات متوسطي بين( α 0.01=إحصائيا عند مستوى ) 
 .التجريبية المجموعة اتجاه في االستماع مهارات من االستنتاجي التفكير لمهارة البعدي

 وهو يدل على حجم تأثير مرتفع.   0.31كما يتضح من الجدول السابق أن حجم التأثير بلغ 
ا  كتبـــوه مـــع أقـــرانهم ويرجـــع ذلـــك إلـــى أن االســـتراتيجية تمكـــنهم مـــن عقـــد مقارنـــات بـــين مـــا فهمـــوه ومـــ

دخال التعديالت الالزمة عليه، وتحديد نقاط الضعف وأوجه النقص والقصور، فضـال  عـن الوقـوف  اآلخرين، وا 
بدقة على التفاصيل الهامة التي ال تزال تحتاج إلى اهتمـام خـاص بهـا أثنـاء االسـتماع الحقـا، وتمكـن الطـالب 

جــراء مــن خــالل عمليــات المراقبــة، والتقــويم، والتخطــيط ، مــن التحقــق مــن نقــاط االخــتالف الســابقة فــي الــرأي، وا 
عمليــات التصــحيح، وتــدوين مــا فهمــوه مــن التفاصــيل اإلضــافية أثنــاء االســتماع، كمــا  أنهــا تتــيح مشــاركة كافــة 
طالب الفصل الدراسي في مناقشات صفية تهدف إلى إعادة بناء، وهيكلة النقاط الرئيسية الواردة بالنص الذي 
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تماع إليــه، وأبــرز تفاصــيله الفرعيــة ذات الصــلة جنبــا  إلــى جنــب مــع تأمــل كيفيــة وصــول الطــالب إلــى يــتم االســ
 المعاني المطلوبة لكلمات، أو أجزاء محددة من النص.

(   التــي هـدفت إلــى التعـرف علــى أثــر .Abdul Malik et alوتتفـق مــع مـا توصــلت إليـه دراســة )
في االسـتماع علـى فهـم االسـتماع وعلـى االسـتخدام االسـتراتيجي مـن التدريب على استراتيجية ما وراء المعرفة 

قبــل متعلمـــي اللغــة اإلنجليزيـــة كلغــة ثانيـــة، وتوصــلت الدراســـة إلــى أن الطـــالب فــي المجموعـــة التجريبيــة فـــاق 
مستوى أدائهم في االستماع مستوى أداء الطالب في المجموعة الضابطة، كما أن طالب المجموعة التجريبية 

ديهم عدد االستراتيجيات التي يستخدمونها أثناء االستماع وزاد تكرار استخدامهم لها مما يعكـس تملكهـم ارتفع ل
 لخصائص المستمع الجيد.

( التـي هـدفت إلـى دراسـة أثـر التـدريس باسـتخدام مـا وراء Bozorgian, 2012كمـا تتفـق مـع دراسـة )
توصل إلى أن تحسن أداء الطـالب األقـل مهـارة المعرفة على االستيعاب السماعي لدى عينة من المتعلمين، و 

فــي االســتماع أكبــر مــن تحســن األعلــى مهــارة، وعــززت النتــائج فكــرة أن التــدريس باســتخدام مــا وراء المعرفـــة 
 يساعد المتعلمين على التفكير بعملية االستماع ويزيد من قدرتهم على االستيعاب السماعي.

( والتـي هـدفت إلـى التعـرف علـى أثـر التـدريس Birjandi & Rahimi, 2012كمـا تتفـق مـع دراسـة )
باســـتراتيجية مـــا وراء المعرفـــة علـــى مســـتوى أداء الطـــالب الدارســـين للغـــة اإلنجليزيـــة كلغـــة أجنبيـــة فـــي مهـــارة 
االستماع، وكان من نتائج هذه الدراسة أن طالب المجموعة التجريبية فاق مستوى أدائهم في االختبار البعدي 

 تجريبية مما يشير إلى دور استراتيجية ما وراء المعرفة في تطوير مهارة االستماع.مستوى المجموعة ال
 الفرض الرابع وينص:

 المجموعتين طالب درجات متوسطي بين( 0.01α =ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى )
 .االستماع لمهارات الكلية للدرجة البعدي القياس في والضابطة التجريبية

لفــرض تـم اسـتخدام اختبــار )ت( للمجموعـات المسـتقلة لتعــرف الفـروق بـين المجمــوعتين الختبـار هـذا ا
 التجريبية والضابطة في القياس البعدي للدرجة الكلية، وجاءت النتائج كما بالجدول التالي:
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 ( 18جدول )
 ة الكليةقيمة )ت( وداللتها للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي للدرج

االنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف  المتوسط العدد المجموعة المهارة
 المعياري

قيمـــــــــــــــة 
 ت

مســــــــــــــــــــــــــــــتوى 
 الداللة

حجـــــــــــــــــــــــــــــــم 
 التأثير

الدرجـــــــــــــــــــــــــــة 
 الكلية

 0.40 0.01 6.19 2.32 15.30 30 تجريبية 

 2.59 11.37 30 ضابطة

( أن قيمــة )ت( للفــروق بــين متوســطى المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي 18يتضــح مــن الجــدول )
(، ولتعــــرف اتجـــاه الفـــروق يقـــارن متوســــطي 6.19يـــاس البعـــدي للدرجـــة الكليـــة جــــاءت دالـــة حيـــث بلغـــت )الق

( وهــو أكبــر مــن 15.30المجمــوعتين حيــث يتضــح مــن خــالل المقارنــة أن متوســط المجموعــة التجريبيــة بلــغ )
لمجموعــة ( ؛ وبنــاء علــى ذلــك فــإن الفــروق تكــون فــي اتجــاه ا11.37متوســط المجموعــة الضــابطة الــذي بلــغ )

 التجريبية.
وبناء على النتيجة السابقة يتم رفض الفرض الصفري الذي ينص على: ال توجد فروق دالـة إحصـائيا 

 البعـدي القيـاس فـي والضـابطة التجريبيـة المجمـوعتين طـالب درجـات متوسـطي بـين( 0.01α =عند مستوى )
لــى: توجــد فــروق دالــة إحصــائيا عنــد ســتماع، وقبــول الفــرض البــديل الــذي يــنص عاال لمهــارات الكليــة للدرجــة
 للدرجـة البعـدي القيـاس فـي والضـابطة التجريبيـة المجمـوعتين طالب درجات متوسطي بين( α=0.01مستوى)
 .التجريبية المجموعة اتجاه في االستماع لمهارات الكلية

 وهو يدل على حجم تأثير مرتفع. 0.40كما يتضح من الجدول السابق أن حجم التأثير بلغ 
جــع ذلــك إلــى أن االســتراتيجية وفــرت نموذجــا  ملموســا يســتطيع طــالب المجموعــة التجريبيــة الســير وير 

عليــه أثنــاء مراحــل عمليــة االســتماع، ممــا ســاعد فــي تنظــيم عمليــة الــتعلم لــديهم، تنميــة خبــرات الــتعلم الــذاتي، 
فاســتخدام هــذا النمـــوذج  وزيــادة الــوعي بعمليــة االســتماع وباالســتراتيجيات المناســبة للتغلــب علــى الصــعوبات.

يســاعد المتعلمــين فــي أن يصــبحوا أكثــر مهــارة فــي التخطــيط لالســتماع، تجهيــز الظــروف لتركيــز االنتبــاه علــى 
االســـتماع وتجاهـــل المشـــتتات، اســـتدعاء الخلفيـــة الثقافيـــة عـــن الموضـــوع، تحليـــل نـــوع الـــنص، توقـــع الكلمـــات 

مـــا يجـــب أن يركـــز عليـــه بنـــاء  علـــى الهـــدف مـــن  واألفكـــار التـــي مـــن الممكـــن أن يســـمعها مـــن الـــنص، تحديـــد
االســـتماع، وتعـــويض أجـــزاء الـــنص التـــي لـــم يـــتم فهمهـــا، واســـتيعابها أثنـــاء االســـتماع بشـــكل كامـــل. كمــــا أن 

 المناقشات الصفية والعمل الجماعي زاد من الدافعية نحو االستماع، وعزز من ثقة المتعلمين بأنفسهم. 
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ما وراء المعرفة تساعد في تنمية قدرات المتعلم في التخطيط، والمراقبة  ويرى الباحث أن استراتيجية      
والتقويم، وتفعيل االستراتيجيات المناسبة للتغلب على الصعوبات التي تحول دون التوصل إلى استيعاب نص 

ات االستماع. فهذه االستراتيجية تزيد من وعي المتعلم بعملية االستماع وتمكنه من السيطرة على العملي
المعرفية وتوجيه عملية التعلم، فهي ال تركز على النتائج بقدر ما تركز على العمليات التي تتم أثناء عملية 
االستماع. وكل ذلك من شأنه أن يعطي المتعلم دور نشط وفاعل في عملية االستماع، وتمكنه من اكتشاف 

 اساليب تعلم ذاتيه ينتقل أثرها إلى مواقف تعليمية جديدة.
دراســة االســتراتيجيات التــي التــي هــدفت إلــى  Vandergrift,2003)هــذه النتيجــة مــع دراســة ) وتتفــق

يســتخدمها المســتمعون المتمكنــون واألقــل تمكنــا فــي اللغــة الفرنســية باســتخدام طريقــة التفكيــر بصــوت مســموع، 
ة بشـكل أكبـر مـن وكان من نتـائج هـذه الدراسـة أن الطـالب المتمكنـين يسـتخدمون اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـ

الطالب االقل تمكنا. وأوصت الدراسـة بتـدريب الطـالب االقـل تمكنـا علـى اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة لزيـادة 
 مستوى أدائهم في االستماع. 

( والتـي هـدفت إلــى التعـرف علـى درجــة Ratebi & Amirian, 2013وتتفـق أيضـا مـع دراســة )  
لمتخصصـون فـي اللغـة اإلنجليزيـة السـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي استخدام الطـالب الجـامعيون االيرانيـون ا

االســتيعاب الســماعي، وتوصــلت إلــى أن اســتراتيجية حــل المشــكالت هــي أكثــر اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة 
اســتخداما مــن قبــل أفــراد العينــة، كمــا توصــلت الدراســة إلــى أن اســتخدام اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة مــن قبــل 

 كنين من مهارة االستماع أكثر من استخدام االقل تمكنا. المتم
والتي هدفت إلى التعرف  (Rahimi & Katal, 2013)وتختلف نتائج الدراسة الحالية جزئيا مع دراسة 

على أثر التدريس باستخدام ما وراء المعرفة على االستيعاب السماعي وعلى اإلجادة التواصلية الشفوية لدى 
نجليزية كلغة أجنبية، وتوصلت في نهاية التجربة إلى أن تدريس االستماع باستخدام ما وراء متعلمي اللغة اإل

المعرفة زاد من الوعي بما وراء المعرفة بشكل كبير، كما توصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من وجود فروق 
البرنامج إال أن هذا الفرق  في قدرات االستماع بين أفراد المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية بعد انتهاء

 لم يصل لمستوى الداللة االحصائية.
 ثالثًا: توصيات الدراسة

 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الدراسة توصي بما يلي:
التوســـع فـــي اســـتخدام اســـتراتيجية مـــا وراء المعرفـــة فـــي التـــدريس لمـــا لهـــا مـــن أثـــر فـــي تنميـــة مهـــارات  -1

 االستماع.
ين بـــدليل اســـتخدام اســـتراتيجية مـــا وراء المعرفـــة ليكـــون لهـــم عونـــا علـــى تـــدريس مهـــارات تزويـــد المعلمـــ -2

 االستماع لما أثبتته الدراسة الحالية من فاعليتها في التدريس.
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أكثـر قـدرة علـى الـوعي بتنظـيم تدريب الطالب على استخدام استراتيجية مـا وراء المعرفـة ألنهـا تجعلهـم  -3
    .التنبؤ والحكم على ما سمعوه وتقويمهوالتخطيط و  المعلومات الجديدة

جراءات ليتم  -4 تزويد مطوري المناهج بدليل استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة وما تتطلبه من أنشطة وا 
 مراعاتها عند بناء المقررات بتضمين األنشطة التي تساعد في تطبيق هذه االستراتيجية.

تراتيجية ما وراء المعرفة فـي التـدريس وبخاصـة مهـارات تدريب المعلمين أثناء الخدمة على استخدام اس -5
 االستماع.

جراءات اسـتخدام اسـتراتيجية مـا وراء  -6 تضمين مقررات المناهج وطرق التدريس بكليات التربية لمبادئ وا 
 المعرفة في التدريس وتدريب الطالب عليها.

 :رابعًا: مقترحات الدراسة
 لدراسة توصي بإجراء الدراسات التالية:في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج فإن ا

 فاعلية استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة في تنمية مهارات أخرى غير مهارات االستماع. -1
حـدى االسـتراتيجيات التدريسـية األخـرى  -2 دراسة مقارنة بين فاعلية استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة وا 

 في تنمية مهارات االستماع.
 ليمية في ضوء استراتيجية ما وراء المعرفة وتعرف أثرها على مهارات االستماع.تصميم وحدة تع -3
فاعلية برنامج تدريبي للمعلمين على استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة على اتجاهاتهم نحو التدريس  -4

 ورضاهم المهني.
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 قائمة المراجع 

تيجية مـا وراء المعرفـة فـي تـدريس الرياضـيات علـى أثـر اسـتخدام اسـترا(. 2007خطاب، أحمد علي ابراهيم. )
. رســالة ماجســتير التحصــيل وتنميــة التفكيــر اإلبــداعي لــدى تالميــذ الحلقــة الثانيــة مــن التعلــيم االساســي

 غير منشورة، كلية التربية، جامعة الفيوم.

والتحـدث لـدى  تأثير مذهب تدريس اللغة االتصالي على مهـارتي االسـتماع(. 2009الطويرش، بدرية صالح )
. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة الملــك مجموعــة مــن طالبــات الصــف الثالــث الثــانوي بالــدمام

 سعود، قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها.

(. استراتيجية مقترحة في ضوء المدخل التواصلي لتنميـة مهـارات الفهـم السـماعي 1433الشيخ علي، هداية. )
 .24، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعيةطقين لغيرها. لدى دارسي اللغة العربية النا

، أطــر مفاهيميــة ونمــاذج تطبيقيــة-اســتراتيجيات التعلــيم والــتعلم فــي ســياق ثقافــة الجــودة(. 2009عبيــد، ولــيم )
 ، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع1ط

 األمل للنشر     والتوزيع. . عمان: دارالقياس والتقويم في العملية التدريسية(. 2002عودة، أحمد سليمان )

فاعليـة برنـامج تـدريبي قـائم علـى مهـارات مـا وراء المعرفـة فـي تنميـة مهـارات (. 1432الفلمباني، دينا أحمـد. )
. رســالة ماجســتير غيــر حــل المشــكالت لــدى منخفضــي التحصــيل مــن تالميــذ الصــف األول االعــدادي

 منشورة، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

ـــــــ ـــــــدريس اللغـــــــة اإلنجليزيـــــــة باســـــــتخدام االنشـــــــطة القائمـــــــة علـــــــى الترفيـــــــه             (. 2008ي، علـــــــي محمـــــــد )مجل ت
. دراســة ماجســتير غيــر لتنميــة بعــض مهــارات االســتماع والتحــدث لــدى طــالب الصــف االول المتوســط

 منشورة، جامعة الملك خالد، كلية التربية.

مجلة القراءة متالك طلبة المرحلة األساسية لمهارات االستماع. (. مدى ا2009الناقة، صالح والعيد، ابراهيم )
 (39، كلية التربية، جامعة عين شمس، )والمعرفة

ـــــد العزيـــــز. ) ـــــة فـــــي تنميـــــة         (. 2006هـــــالل، ابتهـــــال عب ـــــة البنيـــــة المعرفي ـــــرح علـــــى نظري ـــــة برنـــــامج مقت فعالي
. دراســة دكتــوراه غيــر ول الثــانويمهــارات الفهــم اإلســتماعى باللغــة اإلنجليزيــة لــدى طــالب الصــف اال

 منشورة، جامعة عين شمس، قسم المناهج وطرق التدريس.



 --------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  ----------------

 م ( 2021(،  68)ع ) 

- 105 - 

Abdul Malik, F.; Sarudin, I.; Muhamad, A. J. & Ibrahim, E. (2013).     Effects of 
Metacognitive Listening Strategy Training on Listening Comprehension and 
Strategy Use of ESL Learners. World Applied Sciences Journal, 21, 57-
66. 

Al-Alwan, A.; Asassfeh, S. & Al-Shboul, Y. (2013). EFL Learners' Listening 
Comprehension and Awareness of Metacognitive Strategies: How Are They 
Related? International Education Studies, 6 (9). 

Birjandi, P., & Rahimi, A. H. (2012). The Effect of Metacognitive Strategy 
Instruction on the Listening Performance of EFL Students. International 
Journal of Linguistics, 4(2). 

Bozorgian, H. (2012). Metacognitive Instruction Does Improve Listening 
Comprehension. International Scholarly Research Network, 2012. 

Brown, D. H. (2000). Principles of language learning & teaching. 4th edition. 
New York: Longman. 

Costa, L & Kallick, B. (2000). What are Habits of Mind?. Retrieved Jan 6, 2015, 
from http//www.habits – of – mind.net/whatare. 

Fisher, R. (2005). Thinking Skills. Available at: 
http://www.standards.dfes.gov.uk/thinkingskills/ 

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of 
Cognitive-Developmental Inquiry. American Psychologist, 34, 906-911. 

Goh, C. (2008). Metacognitive Instruction for Second Language Listening 
Development: Theory, Practice and Research Implications. RELC Journal; 
39; 210-188. 

http://www.standards.dfes.gov.uk/thinkingskills/


 --------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  ----------------

 م ( 2021(،  68)ع ) 

- 106 - 

Goh, C. & Taib, Y. (2006). Metacognitive instruction in listening for young 
learners. ELT Journal, 60(3), 222-32. 

Graham, S. (2006). Listening Comprehension: The learners’ Perspective. 
System 34, 165–182. 

Graham, S., & Macaro, E. (2008). Strategy instruction in listening for lower-
intermediate learners of French. Language Learning, 58(4), 747-783. 

Guss, C. & Wiley, B. (2007). Metacognition of problem-solving strategies in 
Brazil, India, and the United States. Journal of Cognition and Culture, 7,  1 
– 25. 

Hasan, A. S. (2010). Learners' Perceptions of Listening Comprehension 
Problems. Language, Culture and Curriculum, 13(2), 137-153. 

Kassaian, Z. & Ghadiri, M. (2011). An Investigation of the Relationship between 
Motivation and Metacognitive Awareness Strategies in Listening 
Comprehension: The Case of Iranian EFL Learners. Journal of Language 
Teaching and Research, 2(5). 

Kiess, H.O. (1989). Statically concepts for the Behavioral Science.   Canada 
Sydney Toronto:  Allyn & Bacon 

Livingston, J. (1997). Metacognition: An Overview. Retrieved January 12, 2015. 
Available at http://gse.buffalo.edu/fas/shuell/cep564/Metacog.htm 

Macmillan (1430).Flying High for Saudi Arabia, Course overview.  

Mansoor, F., & Ebrahim, F. A. (2014). Maximizing learners’   Metacognitive 
Awareness in Listening. International journal of research studies in 
education, 3(3), 79-91. 

http://gse.buffalo.edu/fas/shuell/cep564/Metacog.htm


 --------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  ----------------

 م ( 2021(،  68)ع ) 

- 107 - 

Oxford, R. L. (2000). Relationships between language learning strategies and 
language proficiency in the context of learner autonomy and self-
regulation. Revista Canaria de Estudios Ingleses, 38, 109-126. 

Rahimi, M., & Katal, M. (2013). The Impact of Metacognitive Instruction on EFL. 
The Journal of Teaching Language Skills (JTLS), 69-90. 

Ratebi, Z., & Amirian, Z. (2013). Use of Metacognitive Strategies in Listening 
Comprehension by Iranian University Students Majoring in English: A 
Comparison between High and Low Proficient Listeners. Journal of Studies 
in Education, 3(1). 

Ross, J. (2006). ESL Listening Comprehension: Practical Guidelines for 
Teachers. The Internet TESL Journal, 12(2).  

Vandergrift, L. (1997). The comprehension strategies of second language 
(French) listeners: A descriptive study. Foreign Language Annals, 30(3), 
387–409. 

Vandergrift, L. (2003). Orchestrating strategy use: Toward a model of the skilled 
second language listeners. Language Learning, 53 (3), 463-496. 

Vandergrift, L. (2005). Relationships among motivation orientations, 
metacognitive awareness and proficiency in L2 listening. Applied 
Linguistics, 26(1), 70-89. 

Vandergrift, L., & Goh, C. C. (2012). Teaching and Learning Second Language 
Learning: Metacognitive in Action. New York: Routledge. 

Wenden, A. (1991). Learner strategies for learner autonomy. Harlow: Prentice 
Hall. 



 --------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  ----------------

 م ( 2021(،  68)ع ) 

- 108 - 

Wong, J. (2005). English Listening Courses: A Case of Pedagogy Language 
behind Technology, Electronic Journal of Foreign Language Teaching, I, 
25-43 

Zare, P. (2012). Language Learning Strategies among EFL/ESL Learners: 
Review of Literature. International Journal of Humanities and Social 
Science, 2(5), Centre for Promoting Ideas, USA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 --------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  ----------------

 م ( 2021(،  68)ع ) 

- 109 - 

 المالحـــــــــــــــــق
 

 (1ملحق رقم )
 أداة الدراسة االستبانة 

 أواًل: البيانات األولية:
  التخصص

أكبر من   18-20   . 21-23  . 24-26   . 27-30   . العمر
30. 

 الخامسة.     الرابعة.      الثالثة.      الثانية.     األولى.      السنة الدراسية
 خريجه.

عدد الساعات 
 التطوعية 

 1-25    .26-50  . 51-75     76-100  .  أكثر من
100. 

 ثانيا: ما درجة مساهمة العمل التطوعي في اكتسابك للمهارات التالية                         

 المهارة
 درجة اكتساب المهارة                   

 ة جدا قليل قليلة متوسطة كبيرة  كبيرة جدا 
مشاركتي في العمل التطوعي ساعدتني في 

 التعامل مع المشاكل ووضع الحلول
     

مشاركتي في العمل التطوعي ساعدتني في تفسير 
 وتحليل المعلومات

     

مشاركتي في العمل التطوعي ساعدتني على توليد 
 األفكار اإلبداعية

     

مشاركتي في العمل التطوعي ساعدتني في وضع 
 هدافاأل

     

مشاركتي في العمل التطوعي ساعدتني في العمل 
 ضمن فريث

     

مشاركتي في العمل التطوعي ساعدتني على 
 التواصل مع األخرين 
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مشاركتي في العمل التطوعي ساعدتني على اتخاذ 
 القرار المناسب

     

مشاركتي في العمل التطوعي ساعدتني في القدرة 
 وض واإلقناععلى التفاهم والتفا

     

مشاركتي في العمل التطوعي ساعدتني على تقبل 
 األراء واألفكار المختلفة

     

مشاركتي في العمل التطوعي ساعدتني في 
 التعامل مع الثقافات المتنوعة

     

مشاركتي في العمل التطوعي ساعدتني على 
 التكيف وتقبل التغيير

     

ني على التعلم مشاركتي في العمل التطوعي ساعدت
 المستمر وتطوير الذات

     

مشاركتي في العمل التطوعي ساعدتني في تنمية 
 المهارات العملية في مجال التخصص

     

مشاركتي في العمل التطوعي ساعدتني في تعزيز 
 أخالقيات العمل

     

مشاركتي في العمل التطوعي ساعدتني على فهم 
 عادات وقيم المؤسسة

     

ي في العمل التطوعي ساعدتني على مشاركت
 الجدية وتحمل المسئولية

     

مشاركتي في العمل التطوعي ساعدتني على 
 االنضباط واحترام المواعيد

     

مشاركتي في العمل التطوعي ساعدتني على إدارة 
 الوقت 

     

مشاركتي في العمل التطوعي ساعدتني على 
 تحديد الميول المستقبلية

     

ة اكتسبتيها ولم يتم ذكرها مهار 
.............................................................................................................. 
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 (2ملحق رقم )
 أسئلة المقابلة وارتباطها باألسئلة البحثية

 أسئلة المقابلة األسئلة البحثية

ي تنمية ما درجة إسهام العمل التطوعي ف
مهارات سوق العمل لطالبات التعليم العالي من 

 وجهة نظر أفراد الدراسة؟

. من وجهة نظرك هل استفدت من العمل 1
 التطوعي؟ كيف؟

. هل أثر التطوع على تطوير مهاراتك في مجال 2
 التخصص؟ كيف؟

. ماهي المهارات التي ساهم العمل التطوعي في 3
 تنميتها لديك؟

تنسيها في العمل تطوعي؟ . اذكري تجربة لن 4
 وماذا تعلمت منها؟
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 (3ملحق رقم )
 استمارة تحليل المقابلة )الترميز(

 السؤال البحثي: مهارات سوق العمل التي ينميها العمل التطوعي 

 كيفية االستفادة من العمل التطوعي
 -خبرة وتجارب-لكل فرد دور -طريقة تفكير إيجابية

 -تطوير الشخصية -الراحة النفسية -السعادةالشعور ب
 فرص وظيفية-الثقة بالذات 

أثر التطوع على تطور التخصص 
 الدراسي

االنشغال أحد الصعوبات  –أثر سلبا -غير مرتبط 
 الموازنة-والتحديات 

الرضا  -انجاز -بطريقة غير مباشرة )قيمة معنوية
 والسعادة(

ع في عمل مشرو -مجالس الطلبة -نعم له فائدة 
 مجال التخصص 

 المهارات التي ينميها العمل التطوعي 
 التواصل والعالقات االجتماعية -1

العالقات -العالقات -التواصل مع االخرين 
 -تكوين عالقات جديدة –بناء عالقات -االجتماعية 

 تكوين صداقات مهارات التواصل.

 –ة الخبرة في مجال الدراس-خبرات متنوعة  –الخبرة  الخبرة -2
 الخبرة العملية -الخبرة في مجال التخصص

 حسن التصرف عند المشاكل-مهارة حل المشكالت  حل المشكالت -3

 معرفة الميول والمهارات -4
تعلم  -ممارسة اشياء جديدة -اكتشاف ميول جديدة

معرفة نقاط القوة  -معرفة الشخصية-مهارات جديدة 
 حب االطالع -والضعف

التعامل -قائدة  -إدارة المشاريع –القيادية  –القيادة  القيادة -5
 باحترافية.

العمل في  –العمل ضمن مجموعة  -العمل الجماعي العمل ضمن فريق  -6
 فريق
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االستماع -المفاوضة واالقناع -الحوار والمناقشة التفاوض واإلقناع -7
 لألخرين والتفاهم معهم.

 -راء األخرينتقبل أ -التعامل مع شخصيات مختلفة المرونة -8
 تقبل وجهات النظر.

 تقسيم الوقت -معرفة األولويات –تنظيم الوقت  إدارة الوقت -9
 تحمل المسئولية.  -المسئولية –االلتزام  المسئولية -10

انجاز العمل -احترام المواعيد  –أخالقيات العمل  أخالقيات العمل  -11
 االتقان. -المطلوب

 االبداع.-تكوني مبدعة  –اعي التفكير اإلبد االبداع  -12

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


