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مدى تضمين كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي بالمملكة العربية السعودية  

 لمهارات االستماع 

 

  **د. حسن بن إبراهيم الجليدي                                أ. فايز بن عقالء المبارك*            

 

 المستخلص  

للصف         الجميلة  لغتي  كتاب  في  االستماع  مهارات  تضمين  مدى  تعرف  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت 

األنسب   كونه  المحتوى،  تحليل  على  القائم  الوصفي  المنهج  الحالية  الدراسة  واتبعت  االبتدائي،  السادس 

غتي الجميلة للصف للوصول إلى أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، وتمثلت عينة الدراسة في كتاب ل

( الدراسي  العام  من  والثاني  األول  بفصليه:  السعودية،  العربية  المملكة  في  االبتدائي  هـ(،  1442السادس 

واستخدم الباحثان أداة بطاقة تحليل المحتوى كأداة أساسية في عملية التحليل، حيث اشتملت بطاقة تحليل 

( على  اال3المحتوى  الفهم  مهارة  هي:  رئيسية  مهارات  ومهارة  (  االستماعي،  التحليل  ومهارة  ستماعي، 

( على  الثالث  المهارات  هذه  واشتملت  االستماعي،  الكلي  19النقد  التكرارات  وبلغ عدد  فرعية،  مهارة   )

( األهداف  االستماع في  211لجميع  بمهارات  أكبر  االهتمام بشكل  الباحثان بضرورة  وأوصى  تكراراً،   )

المن مؤلفي  قبل  من  الدراسية  في  الكتب  االهتمام  مع  الدراسية،  الكتب  محتوى  إعداد  على  والقائمين  اهج 

في  الشمول  تحقيق  أجل  من  وذلك  الطالب،  لدى  االستماع  مهارات  تنمية  على  تقوم  التي  الدروس  طرح 

الطالب وتعديل سلوكه  إبراز شخصية  الدور األكبر في  لها  والتي  لدى الطالب،  تنمية مهارات االستماع 

 وزيادة خبراته. 

النقد    –التحليل االستماعي    –الفهم االستماعي    –مهارات االستماع    -تحليل محتوى  :  لكلمات المفتاحيةا

 لغتي الجميلة  –االستماعي  

 مقدمة الدراسة: 

اللغة  تعد  ومتنوعة  كثيرة  مفردات  من  اللغات  هذه  تحويه  وما  العالم  أقطار  في  اللغات  تنوع  مع 

م ألنها لغة القرآن الكريم فقد قال هللا تعالى في كتابه الكريم﴿ بِِلَساٍن  العربية من أهم اللغات في أنحاء العال

الشعراء،   ﴾)سورة  بِيٍن  مُّ  ٍ بين  195َعَربِي  أهميتها  من  ويزيد  العالم،  لغات  بين  مكانتها  من  يعزز  مما   ،)

ا اإلسالمي  الشعوب، وهذا ال يعني أن نقلل من شأن اللغات األخرى فلكل مجتمع لغته الخاصة به ولكن دينن 

، خاتم األنبياء والرسل وبالتالي هذا يجعل »صلى هللا عليه وسلم «الحنيف هو آخر األديان ورسولنا الكريم  
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من اللغة العربية لغةً مهمة ويعطيها موقعاً متقدماً على جميع اللغات األخرى، كما تتفوق اللغة العربية على  

ومقد  بالمفردات  بغناها  األخرى  اللغات  من  والمجاز  العديد  والنحت  المعبرة  األلفاظ  اشتقاق  على  رتها 

اإلعراب،    واإلعراب الذي يعتبر ومنذ القدم من الصفات المؤهلة، مقارنة باللغات األخرى التي فقدت ميزة

وبذلك استطاعت وبكل قدرة وجدارة على أن تصبح من أعظم الحضارات التي عرفها العالم في العصور 

أمام علوم اليونان والفرس والحضارات األخرى لم تقف عاجزة، بل استطاعت أن  الوسطى، وذلك وألنها  

تعبيراً  قبل  العرب من  لدى  تكن معروفة  لم  بما تحويه من مصطلحاٍت ومعاٍن  تعب ر عن مختلف علومهم 

 ( 2016دقيقاً علمياً )علي،  

الخصوص هو  على  الدراسية  ومناهجنا  العموم  العربية على  لغتنا  يمي ز  ما  المهارات   وما  تنوع 

بداخلها، فاللغة العربية كلٌّ متكامل من المهارات تجمع العديد من المهارات المهمة والمترابطة فيما بينها، 

مثل مهارة االستماع ومهارة التحدث ومهارة القراءة ومهارة الكتابة، فال يمكن أن نمتلك مهارة الكتابة قبل  

لقراءة قبل مهارة االستماع، كما أن القارئ لجيد البد أن يكون  مهارة القراءة وال يمكن أن نمتلك مهارة ا

وجه   على  الطالب  يمتلكهما  أن  يمكن  ال  والقراءة  التحدث  أن  أي  القراءة  يسبق  فاالستماع  جيداً  مستمعاً 

الخصوص والفرد على وجه العموم قبل أن يمتلك مهارة االستماع، حيث توجد عالقة قوية بين مهارتي  

اءة فهما دائما متالزمتان جنباً إلى جنب، فاالستماع يسبق القراءة وبالتالي ال يمكن امتالك  االستماع والقر

مهارة القراءة قبل مهارة االستماع فالقراءة مسبوقة باالستماع، وقدرة وكفاءة مهارة القراءة معتمدة إلى حٍد  

 (. 2016كبير على قدرة وكفاءة االستماع )حميدان، 

  ً لزاما أصبح  مهارات   وبالتالي  فهي  المهارات  هذه  يمتلك  أن  والمعلم  الطالب  من  كل  على 

ضرورية يتمم بها الفرد على وجه العموم والطالب على وجه الخصوص جميع جوانبه التعليمية حيث إنها  

تجعل من الفرد قادراً على اإلدراك والفهم واالستيعاب بصورةٍ أكبر وأعمق.، ويعد االستماع فناً لغوياً من  

ا المهارة فنون  االستماع  مهارة  وتعتبر  والكتابة،  والقراءة  التحدث  األخرى  الفنون  بجوار  العربية  للغة 

 األولى التي يتعامل معها الطفل في حياته. 

مهارة         أن  إال  التدريس  طرق  في  والتقدم  العلم  في  الحاصل  التطور  من  بالرغم  أنه  الباحثان  ويرى 

ي المهمة  المهارات  من  ستظل  امتلكها االستماع  إن  التي  األساسية  الركيزة  ألنها  الطالب  يمتلكها  أن  جب 

الطالب بصورة جيدة بدون أي مشتتات ستجعل منه قادراً على استيعاب المعلومة وامتالك المعرفة بشكل 

 أعمق.

و لالستماع أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع، فهو وسيلة التواصل والتخاطب والفهم، ويعتبر من        

( أشار عبد هللا  و  امتالكها،  الفرد  يجب على  التي  المهارات  قال:  2005أهم  االستماع حيث  أهمية  إلى   )

الوسيلة  فهو  البعض  ببعضها  الشعوب  اتصلت  بواسطته  عام،  بشكل  حياتنا  في  كبيراً  دوراً  "لالستماع 

الكلمات والمفردا بيننا وبواسطته يمتلك اإلنسان  ت، وبالتالي تتكون لديه  األولى للتواصل والتخاطب فيما 

ن بها الجمل ويركبها، ويستقبل العديد من المفاهيم واألفكار، وبواسطتها يستطيع  حصيلة من الكلمات يكو 

 اكتساب جميع المهارات األخرى للغتنا العربية".

جيد  كما أن المستمع الجيد للحديث يستطيع وبكل دقة ومهارة أن ينقل محتواه ومضمونه من الذي ال ي      

)سهل،   االستماع  مهارة  المهارات 2016امتالك  من  تعتبر  االستماع  مهارة  إن  القول  ونستطيع   ،)

أهمية   ولها  التعليم،  مراحل  من  المبكرة  الدراسية  المراحل  في  واالهتمام  العناية  تتطلب  فهي  الجوهرية 

ة في التعليم. )الجليدي،   (.2011كبرى وبالغة والحاجة لهذه المهارة تعتبر حاجة ملح 
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       ( السبعان  دراسة  مثل  الدراسات  بعض  في  2015وأوصت  الموجودة  االستماع  مهارات  بتطوير   )

واألنشطة  التمارين  في  النظر  وإعادة  العام  التعليم  مراحل  جميع  في  العربية  اللغة  مناهج  تعليم  أهداف 

( المشهراوي  ودراسة  بها،  واالهتمام  عددها  بزيادة  وذلك  لغتي  مقرر  أوصت 2017لموضوعات   )

باالهتمام واالعتناء بمهارة االستماع وتنميتها من خالل استخدام طرق التدريس الحديثة في تدريس مواد 

الدراسية،  اللغة العربية في جميع المراحل  أساسيا من مقررات  المهارة جزءاً  اللغة العربية واعتبار هذه 

 ( دراسة  نتائج  أثبتت  عال  POLAT & ERİŞTİ(  2019كما  هناك  مهارة  أن  تطوير  بين  قوية  قة 

على   االستماع  لمهارة  األكبر  التأثير  وكان  والكتابة  والقراءة  التحدث  مثل  األخرى  والمهارات  االستماع 

 ( مصطفى  دراسة  أوصت  كما  التحدث،  مهارة  لصالح  األخرى  كتب  2019المهارات  محتوى  بتحليل   )

اع، كما أوصت بإجراء دورات تدريبية لمعلمي  اللغة العربية في المرحلة االبتدائية في ضوء مهارة االستم

 اللغة العربية في المرحلة االبتدائية لتدريبهم على طرق تنمية مهارة االستماع لدى الطالب.

 مشكلة الدراسة: 

انطالقاً مما تم االطالع عليه مسبقاً من الدراسات السابقة واألدبيات التي بينت أهمية االستماع ودوره       

شخ تنمية  القراءة في  مثل:  األخرى  اللغوية  المهارات  تمنية  في  االستماع  مهارة  ودور  الطالب،  صية 

والكتابة والتحدث، فقد سعى الباحثان إلى بيان هذه األهمية، والكشف عن مدى تضمين كتاب لغتي الجميلة  

لى ما أثبتته  للصف السادس االبتدائي لمهارات االستماع، حيث استند الباحثان في تحديد مشكلة الدراسة ع

الدراسات السابقة من أهمية كبرى لمهارة االستماع وضرورة تضمينها في الكتب الدراسية، مثل دراسة  

( 2016( ودراسة ) 2016( ودراسة حميدان ) 2018)  Zeng and Goh( ودراسة  2019)الصويركي،  

Fogelsong  ( فقد أوصت هذه الدر2005( ودراسة عبد هللا )2011ودراسة الجليدي ،)  اسات بضرورة

 االهتمام بمهارة االستماع في المناهج الدراسية على مستوى التعليم العام وكذلك مناهج ما بعد التعليم العام. 

تناولت مهارة االستماع لدى التالميذ الحظ         نتائج بعض الدراسات التي  الباحثان على  وبعد أن اطلع 

( التي أجرتها على  2018بتت نتائج دراسة حسن )وجود ضعف في مهارة االستماع لدى الطالب، حيث أث

مجموعة من تلميذات المرحلة االبتدائية وجود قصور في امتالك مهارة االستماع لدى الطالبات وبالتالي  

هذه  الطالبات  إلكساب  مستقبلية  دراسات  إجراء  بضرورة  وأوصت  االستماع  لمهارة  التلميذات  حاجة 

 ستماع يمكن للطالبات اكتسابها في الصف السادس االبتدائي. المهارة كما أكدت على أن مهارة اال

( وجود ضعف في مهارة الفهم االستماعي لدى الطالب، كما أكدت  2016وأثبتت نتائج دراسة هاني )      

التي أجراها على مجموعة من الطالب في الجزائر في المراحل الجامعية وجود   Amel(  2016دراسة )

االستماع   التعليم  ضعف في مهارة  بعد مراحل  ما  االستماع مهمة حتى  أن مهارة  دليل على  لديهم، وهذا 

(،  2014( ودراسة البكر )2017( ودراسة المشهراوي )2018العام، كما أظهرت نتائج دراسة القاضي )

وجود ضعف في امتالك طالب الصف السادس االبتدائي لمهارة االستماع، كما أوصت دراسة الجبوري  

( بإجراء دراسات تحليلية لمحتوى كتب اللغة العربية في كافة المراحل الدراسية،  2017) والنجار ورهيف

( بأهمية 2017لمعرفة مدى تضمين مهارات االستماع المناسبة لكل مرحلة، و أوصت دراسة الخالدي )

مد  الدراسة ومعرفة  الكتب  في  االستماع ومدى تضمينها  قائمة على مهارات  دراسات مستقبلية  ى إجراء 

 إتقان الطالب لها. 
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وفي ضوء ما سبق يستشعر الباحثان األهمية الكبرى لتضمين مهارات االستماع في الكتب الدراسية،       

مما يؤكد أهمية هذه المهارات، والحاجة إلى تضمينها في الكتب الدراسية، ومن هنا قام الباحثان بإجراء  

ء مهارات االستماع المناسبة  دراسة تحليلية لمحتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي في ضو

 للطالب. 

 سعى الباحثان من خالل الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: : أسئلة الدراسة

 ما مدى توافر مهارات االستماع في محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي؟ 

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 

 ت االستماع الالزم توافرها في محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي؟ ما مهارا -1

 ما مدى توافر مهارة الفهم االستماعي في كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي؟  -2

 ما مدى تضمين مهارة التحليل االستماعي في كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي؟  -3

 لنقد االستماعي في كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي؟ما مدى توافر مهارة ا -4

 هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على ما يلي:  أهداف الدراسة:

تحديد مهارات االستماع المناسبة لطالب الصف السادس االبتدائي في كتاب لغتي الجميلة للصف   -1

 السادس االبتدائي. 

الفهم االستماعي في محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس التعرف على مدى توافر مهارة   -2

 االبتدائي. 

 مدى تضمين مهارة التحليل االستماعي في محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي. -3

 مدى توافر مهارة النقد االستماعي في محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي.  -4

 تسهم به هذه الدراسة يمكن تحديد األهمية في:  في ضوء ما أهمية الدراسة:

 األهمية النظرية: 

 تقديم قائمة بمهارات االستماع المناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائي.  -1

لغتي  -2 مقرر  محتوى  في  للتالميذ  المناسبة  االستماع  مهارات  توافر  مدى  حول  معلومات  تقديم 

 الجميلة للصف السادس االبتدائي.

 قية: األهمية التطبي

الدراسية   -1 المناهج  النظر في  بإعادة  المناهج وتطويرها  القائمين على تخطيط  الدراسة  تساعد هذه 

مهارات  على  القائمة  واألنشطة  والخبرات  العلمي  المحتوى  بتعزيز  وذلك  المناهج  بناء  عند 

 االبتدائي.االستماع من خالل تزويدهم بمهارات االستماع المناسبة لطالب الصف السادس 

لدى  -2 بتعزيز هذه المهارة  باالستماع  يتعلق  الدروس وخاصة ما  المعلمين عند إعداد  الدراسة  تفيد 

 الطالب بجوار المهارات اللغوية األخرى لديهم. 

تساعد الدراسة التالميذ على تنمية مهارة االستماع لديهم واكتسابها بشكل صحيح وزيادة الدافعية   -3

 نحو التعلم لديهم. 

 الدراسة التالميذ على تنمية المهارات اللغوية األخرى كالقراءة والتحدث والكتابة. تساعد  -4



 . السادس االبتدائي بالمملكة العربية السعودية لمهارات االستماع مدى تضمين كتاب لغتي الجميلة للصف  
   

 

          
 2022 الرابعالعدد   23المجلد                                                              البحث العلمي في التربيةمجلة 

 - 137 - 

داخل  -5 المستمر  والتركيز  النقد  وتقبل  والتحليل  بالنفس  الثقة  زيادة  على  التالميذ  الدراسة  تساعد 

 الحصة الدراسية.

 حدود الدراسة:

الموضوعية:   السادسالحدود  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  محتوى  مهارات    تحليل  ضوء  في  االبتدائي 

 االستماع المناسبة للطالب.

المكانية:   طبعة  الحدود  والثاني  األول  الدراسيين  للفصلين  االبتدائي  السادس  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب 

 م( 2020-هـ1442)

 . هـ( 1442العام الدراسي )الحدود الزمانية: 

 مصطلحات الدراسة: 

 تحليل المحتوى 

حل         لغةً:  خباياه  التحليل  وكشف  درسه  الشيء:  وحل ل  عناصره،  إلى  وأرجعه  أه  جز  بمعنى  الشيء:  ل 

 (. 565، ص. 1994)ابن منظور، 

)ابن         ماء"  على  مجتمعة  الوبر  من  الناس  بيوت  والمحتوى:  ع،  تجم  حوايةً،  الشيء  "حوى 

تستخدم في (. وهو أسلوب من أساليب البحث العلمي المنهجي، وهو أداة علمية  146، ص.1994منظور:

تحليل المحتوى المضمون أو الظاهر ألحد المقررات الدراسية بطريقة منتظمة وموضوعية للوصول إلى 

( بأنه: "أسلوب 285، ص.2006(، وعرفه )الضبع،  2017استقراءات ثابتة واستدالالت معينة. مسملي )

 ً  وكيفياً".   يهدف لدراسة المحتوى دراسة تحليلية مع العناية بالوصف الموضوعي له كميا

الكمي        التحليل  إلى  يهدف  العلمي  البحث  أساليب  أحد  أنه:  إجرائياً  المحتوى  تحليل  الباحثان  ويعرف 

الهادف لمهارات االستماع )مهارة الفهم االستماعي، ومهارة التحليل االستماع، ومهارة النقد االستماعي(  

 دائي. ومدى توافرها في مقرر لغتي الجميلة للصف السادس االبت

 لغتي الجميلة 

للصفوف        االسم  نفس  تحمل  كتب  مجموعة  الدراسية ضمن  الكتب  أحد  أنه  إجرائياً  الباحثان  يعرفها 

والقيم   والعلوم  المعارف  من  العديد  ويضم  السعودية،  العربية  المملكة  في  االبتدائية  المرحلة  في  العليا 

 العربية كالقواعد والقراءة والتعبير والخط واإلمالء. المتنوعة، كما أنه يجمع بين جميع فروع اللغة 

 مهارة االستماع

أداء عمله )ابن منظور،         الحاذق في  الماهر هو  البراعة، والشخص  بمعنى  المهارة  (،  2003تعرف 

( أنها: كل ما يظهر على المتعلم أو يصدر منه من أداء أو عمل يكون ذا جودة 2010وعرفها األسطل )

ة عند تنفيذه، بينما تعرف مهارة االستماع بأنها مهارة تسبق مهارة اإلنصات وعن طريقه يمكن  وكفاءة ودق

باالنتباه   إال  االستماع  يتم  وال  المقصودة،  اإليجابية  العقل  أنشطة  أحد  يعتبر  فهو  اللغة  يتعلم  أن  للمتعلم 

)هيكل،   المسموع.  وإدراك  لفهم  ال286، ص.2010والتركيز  فنون  أحد  أنه  كما  يمكن  (،  بواسطته  لغة، 

 للمستمع أن يمتلك باقي الفنون اللغوية األخرى كالقراءة والتحدث والكتابة. 



 . السادس االبتدائي بالمملكة العربية السعودية لمهارات االستماع مدى تضمين كتاب لغتي الجميلة للصف  
   

 

          
 2022 الرابعالعدد   23المجلد                                                              البحث العلمي في التربيةمجلة 

 - 138 - 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  

 مهارات االستماع:

أو        الحديث  إلى  االستماع  في  هو  كما  مسموع  شيء  إلى  االنتباه  وهو  الكالم،  مفهوم  هو  االستماع 

، وإذا أردنا التحدث إلى السمع فنستطيع القول إنه حاسة األذن، فاالستماع التخاطب بين مرسل ومستقبل

لغة   يعتبر  ال  الذي  البكاء  بعض  سوى  يولد صامتاً  فإنه  اإلنسان  يولد  فعندما  اللغوي،  للنمو  أساسي  شرط 

قبل  يسمع  الطفل  فإن  البسيطة،  الكلمات  ببعض  المناغاة  وبعده  الضحك  فترة ومدة من  بعد  مكتسبة ولكن 

أقربائه  ا أو  والديه  من  سمعه  ما  تقليد  يحاول  فهو  تحصى،  وال  تعد  ال  وكلمات  عبارات  والنطق  لتحدث 

 (. 127، ص 2000فيخطئ مرة ويصيب مرة إلى أن يحسن اللفظ والنطق. )مدكور، 

 أهداف تدريس االستماع: 

يعتبر استيعاب المسموع وفهم ما تم االستماع إليه معرفياً وسلوكياً ووجدانياً هو الهدف الرئيسي من       

ومن  الطالب،  جميع  في  تتحقق  أن  المعلم  يرغب  وكثيرة  متعدد  أخرى  أهداف  وتوجد  االستماع  عملية 

 أهداف تدريس االستماع: 

ابه، كما يستطيع الطالب أن يميز بين األفكار  لالستماع دور في إثراء الطالب مهارات االستماع وآد 

الرئيسية والثانوية كما أن تدريس االستماع ينمي قدرات الطالب على استيعاب الحديث والذوق الجمالي 

تتم قراءته فهماً  يكونوا مستمعين جيدين من أجل فهم كل ما  أن  الطالب على  أنه يعود  يحيط به كما  لما 

ا هذه  تنمية  بالتالي  )السبعان،  سليما،  القارئ.  قبل  منى  والمفهومة  الشاملة  الملخصات  كتابة  على  لقدرات 

1435 .) 

 أهمية االستماع: 

تفوق الطالب في دراسته وبين معدل امتالكه لمهارة االستماع فكلما كان         توجد عالقة ارتباطية بين 

الط مستوى  في  ملحوظ  تفوق  هناك  كان  المهارة  لهذه  مرتفعاً  الطالب  يرى امتالك  كما  الدراسي،  الب 

ص 2011)الجليدي،   مهارة  66،  أهمية  عن  كاملة  دراية  لديه  يكون  أن  العربية  اللغة  معلم  على  أن   )

( أهمية االستماع  249، ص.2017االستماع، لكي يكتسبها الطالب بصورة صحيحة، ويذكر )الجبوري ،  

مة ومؤثرة على التحصيل الدراسي، لطالب المرحلة االبتدائية حيث يقول " االستماع مهارة أساسية وها

واكتساب اللغة الصحيحة، فأحيانا يكون التلميذ متأخراً في التحصيل اللغوي والدراسي عموماً ليس بسبب  

التحصيل  في  يؤثر  فاالستماع  السمع،  حاسة  في  نقص  من  يعاني  ألنه  بل  الفهم،  أو  الذكاء  في  نقص 

 واالستيعاب واالكتساب اللغوي". 

 :أنواع االستماع

 ( جاسم  هو  2015قس م  النوع  هذا  من  والغرض  للتعليم،  االستماع  وهي:  أنواع  ثالثة  إلى  االستماع   )

أنه طلب من   النبي صلى هللا عليه وسلم  فيما ورد عن  للتصحيح،  للتقليد والمحاكاة، واالستماع  االستماع 

ه، واالستماع للترديد وهو  عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أن يتلو القرآن الكريم ليسمعه ويصحح قراءت

 أن يستمع ما تمت قراءته عليه لكي يردد ذلك باختصار وإيجاز. 
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)عبدهللا،   يصنفه  ص.2005بينما  واالستماع 30،  المباشر،  للترديد  "االستماع  هي:  أنواع  أربعة  إلى   )

 لالستظهار، واالستماع الستخالص األفكار الرئيسية واالستماع لالستيعاب" 

 ماع والسماع واإلنصات:الفرق بين االست 

السماع عملية فطرية ال تتطلب التعليم من الشخص وال تتطلب مهارات وقدرات خاصة من  السماع: 

(، ويعرف  290، ص 1435المتعلم فهي بحد ذاتها تلقي أصوات وإشارات حسية بواسطة األذن )شعيب، 

األذن وقدرتها على التقاط  ( السماع أنه: "عملية تولد مع اإلنسان وترتبط بسالمة 2018السويفي )

 (. 15األصوات")ص.  

هي درجة تعلو درجة االستماع، وتتطلب من المنصت تركيزاً عالياً وانتباهاً كبيراً لذلك نستطيع   اإلنصات:

،  2016القول بأن جميع المتعلمين هم يستمعون إلى حديث المعلم ولكن القل ة منهم ينصتون إليه. )محمد، 

"إن اإلنصات ليس مجرد االستماع إلى محتوى الكلمات ولكنه محاولة لفهم   (، ويقول عنه هيكل 213ص 

ما وراء تلك الكلمات فهماً أقرب إلى الصحة أو رؤية األفكار التي يعبر عنها المتحدث ومعرفة اتجاهاته  

 (. 288، ص 2010من وجهة نظره هو، كما يعني اإلحساس بما يريده المتحدث". )هيكل، 

أن تدريس مهارة االستماع لطالب المرحلة االبتدائية تعتمد بشكل أساسي على تنويع    ويرى الباحثان      

العام  والعنوان  واألخبار  المحاضرات  مثل:  المصادر  من  متنوعة  مجموعة  من  السمعية  المدخالت 

تفسير   يتم  حيث  المستمع،  جانب  من  العقلي  التحليل  من  كبيراً  قدراً  ذلك  ويتطلب  واألفالم.  واإلعالنات 

اللغوية، وبعبارة أخرى، فإن ا اللغوية وغير  لرسائل من خالل توظيف المهارات والمعرفة من المصادر 

الغرض من االستماع والمعرفة االجتماعية والثقافية والمعرفة الخلفية أمر حيوي للغاية، لذا من المهم جداً 

المعلم على  يجب  بذلك  القيام  وقبل  للطالب،  االستماع  استراتيجيات  المتعلمين  تعليم  معرفة  زيادة  ين 

االستماع   لتدريب  مهم  االستماع  مهارة  استراتيجيات  تطوير  ألن  األصوات،  وعلم  والقواعد  بالمفردات 

 ويمكن للمتعلمين توجيه وتقييم فهمهم وإجاباتهم. 

قام الباحثان باالطالع عن مجموعة من البحوث والدراسات السابقة التي تحدثت عن   الدراسات السابقة: 

 يرات البحث وهما تحليل المحتوى ومهارة االستماع حيث قسم الدراسات إلى محورين رئيسيين هما: متغ

الدراسية األول       الكتب  وتطوير  تنمية  في  ودوره  المحتوى  تحليل  أسلوب  باستخدام  تتعلق  دراسات   :

 يتها. والمهارات والقيم واألهداف، والتي لها أيضا أثر فعال في تطوير شخصية الطالب وتنم

: دراسات تتعلق بمهارة االستماع سواء من ناحية تنميتها أو دورها في العملية التعليمية أو  الثاني      

أهدافها أو أهميتها، مراعياً الترتيب الزمني للدراسات من األحدث إلى األقدم وتناول هذه الدراسات من 

ومجتمع الدراسة، وعينة الدراسة، ونتائج  حيث الهدف من الدراسة والمنهج والمستخدم، وأدوات الدراسة، 

 الدراسة وتوصياتها، والتعقيب على الدراسة، وتوضيح أوجه االستفادة منها. 

 الدراسات والبحوث المتعلقة بتحليل المحتوى: 

       ( الفقيه  دراسة  ضوء  2019هدفت  في  الجميلة  لغتي  كتاب  محتوى  "تحليل   عنوانها  كان  التي   )

ال الحياتية  المهارات المهارات  التعرف على مدى تضمين  إلى  السادس االبتدائي"  الزمة لطالبات الصف 

السادس  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  محتوى  في  االبتدائي  السادس  الصف  لطالبات  الالزمة  الحياتية 

كتاب  من  الدراسة  عينة  تكونت  و  التحليلي،  الوصفي  المنهج  أسلوب  الباحثة  استخدمت  حيث  االبتدائي، 
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يلة للصف السادس االبتدائي للفصلين، األول والثاني، واستخدمت الباحثة في دراستها أداة بطاقة لغتي الجم

ُصممت  حيث  االبتدائي،  السادس  الصف  لطالب  الالزمة  الحياتية  بالمهارات  وقائمة  المحتوى،  تحليل 

الباحثة في نتائ الباحثة، وخلصت  إليها  بناء على قائمة المهارات التي توصلت  ج دراستها إلى أن  البطاقة 

( تكراره  بلغ  الحياتية  المهارات  تضمين  األولى  489درجة  المرتبة  على  العقلية  المهارات  وحصلت   ،)

(، واحتلت المهارات الثقافية الترتيب الثاني بنسبة تكرار بلغت  %45.2كأعلى مهارة بنسبة تكرار بلغت )

بالترتي31.19) االجتماعية  المهارات  متدنية، وجاءت  بدرجة   )( بلغت  تكرار  بنسبة  الثالث  (،  %12.1ب 

(، وجاءت في الترتيب األخير  %7.7وفي المرتبة الرابعة جاءت المهارات األخالقية بنسبة تكرار بلغت )

( بلغت  تكرار  بنسبة  الجمالية  الالزمة %3.1المهارات  الحياتية  المهارات  بتضمين  الدراسة  وأوصت   ،)

 لغتي الجميلة.لطالبات الصف السادس االبتدائي في كتاب 

             ( وعبداللطيف  هاشم  دراسة  هدفت  العربية 2019كما  اللغة  كتاب  محتوى  "تحليل  بعنوان   )

للصف الثالث المتوسط على وفق معايير نظرية السمات" إلى التعرف على مدى تضمين معايير نظرية  

الد  عينة  وتكونت  المتوسط،  الثالث  للصف  العربية  اللغة  كتاب  في  العربية السمات  اللغة  كتاب  من  راسة 

للصف الثالث المتوسط، واستخدمت الباحثتان في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت أداة الدراسة  

معيار   بأن حصل  الدراسة  نتائج  وجاءت  فرعية،  معايير  ثمانية  على  اشتملت  المحتوى  تحليل  بطاقة  من 

الم المعرفي على  باكتسابهم  الطلبة  بلغ )طموح واهتمام  تكرارات  ( ، وحصل  408رتبة األولى بمجموع 

(، وفي المرتبة الثالثة جاء معيار السمات 222معيار التقويم على المرتبة الثانية بمجموع تكرارات بلغ )

بلغ ) تكرارات  للطلبة 185الفردية للطالب بمجموع  المستويات اإلدراكية  الرابعة معيار  المرتبة  (، وفي 

 ( بلغ  تكرارات  تكرارات  135بمجموع  الخامسة بمجموع  المرتبة  الجنس البشري على  (، وحصل معيار 

(، كما جاء 63(، وفي المرتبة السادسة جاء معيار غرس مفاهيم الوالء بمجموع تكرارات بلغ )79بلغ )

( بلغ  تكرارات  بمجموع  السابعة  المرتبة  في  الطلبة  بين  الفردية  الفروق  المرتبة 27معيار  في  وجاء   ،)

و )السابعة  بلغ  تكرارات  بمجموع  االجتماعية  البيئة  معيار  بضرورة 13األخيرة  الدراسة  وأوصت   ،)

االهتمام الجوانب الوجدانية والنفس حركية في مقررات الطالب الدراسية، حيث أن لها دور هام في تكوين  

 وتطوير شخصية الطالب. 

العربية بالمرحلة المتوسطة في    ( بعنوان "تحليل محتوى كتب اللغة2019وهدفت دراسة الغامدي )      

األمن   أبعاد  تضمين  مدى  على  التعرف  إلى  الفكري"  األمن  أبعاد  ضوء  في  السعودية  العربية  المملكة 

في   الباحثة  واستخدمت  السعودية،  العربية  المملكة  في  المتوسطة  للمرحلة  العربية  اللغة  كتب  في  الفكري 

عين  واشتملت  التحليلي،  الوصفي  المنهج  المرحلة دراستها  في  العربية  اللغة  كتب  جميع  على  الدراسة  ة 

المتوسطة، حيث بلغ عددها ستة كتب، واستخدمت الباحثة أداة تحليل المحتوى في دراستها، حيث اشتملت 

األداة على قائمة بأبعاد األمن الفكري، اشتملت على خمسة محاور هي )البعد الوطني والبعد الديني والبعد  

التكرار، حيث حصل االجتماعي والبعد ا نتائج الدراسة بنسب مختلفة في  الثقافي(، وجاءت  لعقلي والبعد 

( بلغت  تكرار  نسبة  أعلى  على  العقلي  بلغت %43.1البعد  تكرار  نسبة  على  الوطني  البعد  حصل  ثم   )

( كما حصل البعد الديني على نسبة  %16.3( وحصل البعد االجتماعي على نسبة تكرار بلغت )21.3%)

بل )تكرار  )10.4غت  بلغت  تكرار  بنسبة  الثقافي  البعد  ثم  محتويات 8.8%(  بتطوير  الدراسة  وأوصت   ،)

واإلرشاد  التوعية  في  تساعد  نواحي  عدة  على  تشمل  بحيث  المتوسطة،  المرحلة  في  العربية  اللغة  كتب 

 بأهمية قيم األمن الفكري. 
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 الدراسات والبحوث المتعلقة بمهارة االستماع: 

      ( مصطفى  دراسة  لغتي  2019هدفت  كتاب  في  االستماع  مهارات  تضمين  مدى  معرفة  إلى   )

بالصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية )دراسة تقويمية(، حيث قامت 

التعلي  في  معرفتهن  تجاوزت  التي  المعلمات  من  بعض  على  استطالعية  دراسة  بعمل  من  الباحثة  أكثر  م 

الباحثة   استخدمت  كما  العربية،  اللغة  تخصص  يحملن  الالتي  التربية  مشرفات  من  وعدد  سنوات،  خمس 

الثالثة   للصفوف  لغتي  كتاب  حول  والمشرفات  المعلمات  نظر  وجهة  لمعرفة  للدراسة،  كأداة  االستبانة 

الدر واحتواء  االستماع،  محور  حول  كافية  مهارات  يقدم  الكتاب  كون  من  المهارات  األولى  على  وس 

الالزمة لالستماع، باإلضافة إلى معالجة المهارات بشكل جيد داخل الكتاب، حيث جاءت النتائج في العينة  

أن   يغطي   14االستطالعية  ال  والنشاط(  )الطالب،  بجزأيه  الكتاب  محتويات  أن  رأوا  ومشرفة  معلمة 

ارات  بصورة جيدة، حيث بلغت نسبة هذه مهارات االستماع الالزمة للطالب، كما أنه ال يعالج هذه المه

( على  ) %58.3المجموعة  نسبة  أن   ،)33.3 % ( االستطالعية  العينة  مجموعة  نفس  من  مشرفات   8( 

ومعلمات( جاءت نتائجهن بأنهم رأوا أن محتوى كتاب لغتي بجزأيه ) الطالب والنشاط( يقدم ما يكفي من  

المهارات  ليست جميع  ولكن  للطالب  االستماع  )مهارات  بنسبة  الثالثة  المجموعة  نتائج  (  %8.4، وجاءت 

المناسبة للطالب بشكل  لغتي يشمل على جميع مهارات االستماع  أن كتاب  وعددهن )معلمتان ومشرفة( 

كاٍف، وأن جميع الدروس تشمل على المهارات الخاصة باالستماع، بينما رأوا أن كتاب لغتي ال يعالج هذه  

وأوصت   مناسبة،  بصورة  السعودية  المهارات  العربية  المملكة  في  المناهج  إعداد  على  القائمين  الدراسة 

وباألخص مناهج اللغة العربية أن يعيدوا النظر تخطيط مقررات لغتي للصفوف الثالثة األولى من المرحلة 

مهارة  تنمي  التي  الالصفية  األنشطة  زيادة  إلى  العربية  اللغة  معلمي  الدراسة  أوصت  كما  االبتدائية، 

مهارات االستم تقويمية حول  دراسات  بإجراء  الدراسة  أوصت  كما  الطالب،  لدى  فاعليتها  من  وتزيد  اع 

 االستماع من أجل تنميتها لدى الطالب.

( إلى معرفة مهارات االستماع المناسبة لطالب الصف األول متوسط،  2019وهدفت دراسة الذيابي )      

ل الخالدة  لغتي  كتاب  أنشطة  في  تضمينها  يجب  المنهج  التي  الباحث  استخدم  حيث  متوسط،  األول  لصف 

( مهارة استماع مناسبة لطالب الصف األول متوسط،  27الوصفي التحليلي، حيث حددت دراسة الذيابي ) 

التفكير  السمعي،  التصنيف  المحتوى،  )تقويم   : هي  رئيسية  مجاالت  أربعة  المهارات  هذه  لجميع  وحدد 

الرئيسية األفكار  استخالص  الخالدة  االستنتاجي،  لغتي  كتاب  أنشطة  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  حيث   ،)

 ( بلغ  بتكرار  السمعي  التصنيف  مهارة  الفكرة  6راعت  استخالص  مهارة  األنشطة  راعت  بينما  مرات،   )

( مرة، بينما بلغت تكرارات 13( مرات، ومهارة التفكير االستنتاجي بتكرار بلغ )7الرئيسية بتكرار بلغ )

المحتوى تقويم  الخالدة للصف  4)   مهارة  لغتي  أنشطة مقرر  النظر في  بإعادة  الدراسة  ( مرات، وأوصت 

األول متوسط، بحيث تشمل على أنشطة متنوعة هدفها تنمية مهارات االستماع لدى الطالب، كما أوصت  

االستماع   مهارات  على  للتعرف  العربية  اللغة  ومشرفي  لمعلمي  تدريبية  دورات  عقد  بأهمية  الدراسة 

 لدى الطالب.وتنميتها 

      ( البشري  دراسة  هدفت  المرحلة 2107كما  في  العربية  اللغة  كتب  تضمين  مدى  معرفة  إلى   )

المتوسطة لمهارات االستماع المناسبة للطالب، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسة،  

عد  على  دراسته  في  الباحث  واعتمد  المحتوى،  تحليل  بطاقة  أداة  البشري  دراسة  محاور واستخدمت  ة 

أعلى  الكتابة  مهارة  تضمين  البشري  دراسة  نتائج  أظهرت  حيث  االستماع(،  الكتابة،  التحدث،  )القراءة، 

( بلغت  تكرار  )%51.84نسبة  بلغت  تكرار  بنسبة  الثانية  المرتبة  القراءة  مهارة  واحتلت   ،)29.04%  ،)
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( التكرار  نسبة  بلغت  حيث  الثالثة  بالمرتبة  التحدث  مهارة  االستماع  (%11.21وجاءت  مهارة  واحتلت   ،

( بلغت  تكرار  بنسبة  األخيرة  مهارة % 7.9المرتبة  تضمين  في  قصور  وجود  النتائج  أظهرت  حيث   ،)

 االستماع داخل مقررات اللغة العربية في المرحلة المتوسطة.

 التعليق على الدراسات السابقة: 

اتفاق و أوجه اختالف بين الدراسة تمت االستفادة من البحوث والدراسات السابقة رغم وجود أوجه        

الحالية والدراسات األخرى، حيث ساعدت الدراسات والبحوث في بناء اإلطار النظري، واختيار المنهج  

المناسب وهو المنهج الوصفي القائم على تحليل المحتوى حيث اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات 

مجتمع الدراسة والعينة، كما اتفقت الدراسة الحالية مع بعض  األخرى في اختيار أسلوب المنهج، باختالف  

من   الحالية  الدراسة  وستستفيد  المحتوى،  تحليل  بطاقة  وهي  المناسبة  األداة  تحديد  في  السابقة  الدراسات 

الدراسات السابقة في طريقة بناء أداة الدراسة كما يمكن االستفادة أيضا من خطوات تحليل المحتوى للكتب  

ويمكن االستفادة من اإلطار النظري للدراسات في معرفة أهداف الدراسات واالستفادة من النتائج    الدراسية

إلى أنه توجد ندرة في    -في حدود اطالعهما–والتوصيات أثناء تطبيق هذه الدراسة، و توصل الباحثان   

يلة للصف السادس الدراسات التي اعتمدت على أسلوب تحليل المحتوى في تحليل محتوى كتاب لغتي الجم

االبتدائي في ضوء مهارات االستماع المناسبة للطالب، كذلك ساعدت الدراسات السابقة الدراسة الحالية  

الدراسية  الكتب  محتوى  تحليل  في  التحليلي  الوصفي  المنهج  طريقة  الباحثين  ذهن  في  بلورت  أنها  في 

لعلمي، كما استفاد الباحثان من الدراسات وكيفية تطبيقه ومميزاته وكيفية قياس أثر مخرجاته في البحث ا

السابقة في تكوين تصور عن أدوات الدراسة وكيفية تصميم بطاقة تحليل المحتوى وتطبيقها على المقرر، 

النتائج مع   بمقارنة هذه  الباحثان  بعدها  النتائج، سيقوم  السابقة مجموعة متميزة من  الدراسات  كما وفرت 

 أوجه االتفاق واالختالف، وبالتالي تعميم النتائج. نتائج الدراسة الحالية لبيان 

لتحقيق أهداف الدراسة الحالية اعتمدت الدراسة في منهجيتها على المنهج الوصفي، كونه  منهج الدراسة: 

 المنهج األنسب لإلجابة عن أسئلة الدراسة.

 تدائية. تمثل مجتمع الدراسة من جميع كتب لغتي الجميلة في المرحلة االب مجتمع الدراسة:

عينة الدراسة: وتمثلت عينة الدراسة من كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي بالمملكة العربية  

 . هـ(1442السعودية للفصلين الدراسيين: األول والثاني، للعام ) 

الدراسة:   الصف أدوات  تالميذ  مع  تتناسب  أنها  الباحثان  يرى  التي  االستماع  بمهارات  قائمة  تصميم  تم 

الدراسات الس من  مجموعة  على  باالطالع  الباحثان  قام  حيث  لهم،  العمرية  الفئة  وحسب  االبتدائي،  ادس 

الذيابي ) 2019( ودراسة الصويركي )2019السابقة مثل دراسة مصطفى ) ( ودراسة  2019( ودراسة 

( وغيرها من الدراسات األخرى التي 2017( ودراسة البشري )2017( ودراسة الخالدي )2018حسن )

األدبيات  إلى  باإلضافة  االستماع،  مهارات  حول  والمعلومات  البيانات  من  هائل  كم  الباحثان  لدى  كونت 

في  العربية  اللغة  تدريس  أهداف  االطالع على  تم  كما  االستماع،  مهارة  تناولت  التي  النظرية  والمؤلفات 

اجع التربية في مجال مهارات المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية، واالطالع على الكتب ومر

بقائمة المهارات   تم تحكيمها من قبل أصحاب الخبرة والمختصين في المناهج والخروج  االستماع، حيث 

األساسية  والتي بناء عليها  تم تصميم أداة الدراسة الرئيسية وهي بطاقة تحليل المحتوى للدراسة الحالية 

 كما هو مبين في الجدول التالي: 
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 مهارات الرئيسة لالستماع( ال1جدول)

 عدد المؤشرات المهارات الرئيسية

 8 مهارة الفهم االستماعي

 6 مهارة التحليل االستماعي 

 5 مهارة النقد االستماعي

 19 المجموع 

 

التحليل: أداة  تم عرض    صدق  المحكمين، حيث  باالعتماد على صدق  التحليل،  أداة  التحقق من صدق  تم 

أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من األساتذة، من ذوي الخبرات، والمختصين في المناهج  

بأهداف  محتواها  ارتباط  مدى  من  للتحقق  العربية،  باللغة  االختصاص  ذوي  ومن  التدريس،  وطرق 

 مالئمتها لطالب الصف السادس االبتدائي. الدراسة، و

ويقصد بعملية الثبات، الحصول على نفس نتائج التحليل، عند إعادة عملية التحليل بظروف  ثبات التحليل:  

متماثلة، وتعتبر عملية إعادة التحليل إحدى الطرق التي تمكننا من التحقق من ثبات عملية التحليل، ويعتبر 

ة التي من المهم توافرها في عملية القياس، حيث أن األداة الثابتة تعطي النتائج  الثبات أحد الخصائص الهام 

حلو،   وأبو  )الجادري  الظروف.  وبنفس  العينة،  نفس  على  تطبيقها  إعادة  عند  أكثر  2009ذاتها  ومن   ،)

ذوي   ومن  الخبرة  أصحاب  من  على  التحليل  أداة  عرض  هو  التحليل  ثبات  عملية  من  التحقق  طرق 

ف العظيم،  االختصاص  وعبد  )محمد  المحتوى.  تحليل  عملية  نقاط  2012ي  عدد  التالي  الجدول  ويبين   ،)

العشوائية وهي وحدة )قدوات ومثل عليا( في   العينة  تحليل  المحللين في عملية  بين  أو االختالف  االتفاق 

تاب )قدوات ضوء مهارات االستماع، حيث يتضح لنا أن نسبة االتفاق بين المحللين للوحدة األولى في الك

، وبلغت نقاط االتفاق بين تحليل الباحث والمحلل  % 92.85ومثل عليا( بلغت في مهارة الفهم االستماعي  

، وبلغت نقاط  %95، بينما بلغت نسبة االتفاق في مهارة التحليل االستماعي 28نقطة من أصل    26الثاني  

الثاني   والمحلل  األول  المحلل  بين  أصل    19االتفاق  من  و 20نقطة  النقد  ،  مهارة  في  االتفاق  نسبة  بلغت 

،  %94.11نقاط، وجاء معامل الثبات الكلي بنسبة    3، وبلغت نقاط االتفاق بين المحللين  %100االستماعي  

 مما يدل على ثبات عملية التحليل بنسبة عالية. 

 ( تكرارت مهارات االستماع2جدول)

 

التكرارات يف  مهارات االستماع الرئيسية
 حتليل الباحث

التكرارات يف 
 حتليل الزميل

 نقاط
 االتفاق

 نقاط
 االختالف

نسبة االتفاق بني 
 التحليلني

 %92.85 2 26 26 28 الفهم االستماعي

 %95 1 19 19 20 التحليل االستماعي

 %100 0 3 3 3 النقد االستماعي

 %94.11 3 48 48 51 اجملموع
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  ( Cooperكوبر )وتم حساب معامل الثبات اعتماداً على معادلة 

 ( معادلة كوبر لحساب نسبة االتفاق3جدول)

 

 

 

 

 ( نسبة االتفاق على مهارات االستماع 4جدول)

للصف   الجميلة  لغتي  لكتاب  المحللين  بين  االتفاق  نسبة  بلغت  أنه  لنا  يتضح  السابق  الجدول  خالل  ومن 

مهارة   في  األول،  للفصل  االبتدائي،  السادس  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  محتوى  في  االبتدائي،  السادس 

،  55نقطة من أصل    52، وبلغت نقاط االتفاق بين تحليل الباحث والمحلل الثاني  %94.5الفهم االستماعي  

االستماعي   التحليل  مهارة  في  االتفاق  نسبة  بلغت  األول %90بينما  المحلل  بين  االتفاق  نقاط  وبلغت   ،

، وبلغت  %100، وبلغت نسبة االتفاق في مهارة النقد االستماعي  50نقطة من أصل    45والمحلل الثاني  

اط االتفاق واالختالف ونسب االتفاق لكتاب ، بينما جاءت نق7نقاط من أصل    7نقاط االتفاق بين المحللين  

، وبلغت نقاط %89.1لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي، في الفصل الثاني في مهارة الفهم االستماعي  

الثاني   والمحلل  الباحث  تحليل  بين  أصل    41االتفاق  من  مهارة  46نقطة  في  االتفاق  نسبة  وجاءت  و   ،

االستماعي   ن% 90.4التحليل  وبلغت  الثاني  ،  والمحلل  األول  المحلل  بين  االتفاق  من أصل    38قاط  نقطة 

نقطة    11، وبلغت نقاط االتفاق بين المحللين  %91.6، وبلغت نسبة االتفاق في مهارة النقد االستماعي  42

، مما يدل على ثبات عملية التحليل بنسبة عالية،  % 91.5، وجاء معامل الثبات الكلي بنسبة  12من أصل  

( وأعلى في نتيجة معامل االتفاق تدل على ارتفاع نسبة الثبات. % 85أن نسبة )   Cooperبر  حيث ذكر كو 

 ( 61، ص 1984)المفتي، 

 

 ( Cooper معادلة كوبر )
 

  

مهارات االستماع  

 الرئيسية

 الفصل 

 الدراسي 

التكرارات في  

 تحليل الباحث

التكرارات 

في تحليل 

 الزميل

 نقاط 

 االتفاق 

 نقاط 

 االختالف

نسبة االتفاق  

 بين التحليلين

 الفهم االستماعي
 % 94.5 3 52 52 55 األول

 % 89.1 5 41 41 46 الثاني

 التحليل االستماعي
 % 90 5 45 45 50 األول

 % 90.4 4 38 38 42 الثاني

 االستماعيالنقد 
 % 100 0 7 7 7 األول

 % 91.6 1 11 11 12 الثاني

 % 91.5 18 194 194 212 المجموع 

 نقاط االتفاق  معامل االتفاق =  

 نقاط االختالف + نقاط االتفاق 
 ×100 
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قامت الدراسة على مجموعة من اإلجراءات، التي اعتمد فيها على منهجية البحث  : إجراءات الدراسة

ف بعض الشيء عن  العلمي، حيث أن البحث الوصفي يقوم على مجموعة من اإلجراءات التي تختل

البحوث شبه التجريبية، وهي التي يتبعها الباحثان ويقوم بها بشكل متكامل من أجل وصف دقيق لظاهرة  

معينة، تعتمد على البيانات واألدلة والحقائق، وتصنيف هذه البيانات والحقائق ومعالجتها من أجل تحليلها  

 ( 2005وضوع معين. )الرشيدي، بشكل دقيق وشامل، بهدف الوصول إلى نتائج عنها أو عن م

لإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحثان باستخدام مجموعة من األساليب  األساليب والمعالجات اإلحصائية: 

 اإلحصائية في عملية تحليل البيانات ومعالجتها: 

يتم   • مؤشر  لكل  واحداً  تكراراً  ويحسب  االستماع،  مهارات  مؤشرات  عدد  لحساب  التكرارات: 

 اء عملية التحليل. رصده أثن

مرات   • عدد  بحسب  المؤشرات  هذه  وترتيب  للمؤشرات  التكرارات  نسبة  لحساب  المئوية:  النسب 

 تكرارها، من األكثر إلى األقل نسبة. 

كوبر   • بين  Cooperمعادلة  االتفاق  معامل  طريق  عن  وذلك  الدراسة،  أداة  ثبات  مدى  لمعرفة   :

 المحلل األول والثاني. 

 ومناقشتها.  نتائج الدراسة

األول:   السؤال  اإلجابة عن  محتوى  نتائج  في  توافرها  الالزم  االستماع  مهارات  ما  األول:  السؤال  نص 

 كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي؟ 

تناولت         التي  األدبي ات  من  مجموعة  على  باالطالع  الباحثان  قام  األول،  السؤال  على  ولإلجابة 

باإلضا االستماع،  االبتدائية  مهارة  للمرحلة  االستماع  مهارة  تناولت  التي  البحوث  من  العديد  إلى  فة 

(، ودراسة الخالدي 2019(، ودراسة مصطفى ) 2019بمختلف الفئات العمرية، مثل دراسة الذيابي )

البشري )2018) للباحثين، باإلضافة  2017(، ودراسة  إثراء علمي  (، ودراسات أخرى كانت محل 

(  12إلى    9غة العربية بالمرحلة االبتدائية، وخصائص النمو للفئة العمرية من )إلى أهداف تدريس الل

سنة، ووثيقة منهج لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي، وعلى أثر ذلك قام الباحثان بتصميم قائمة  

بمهارات االستماع، حيث تم عرض هذه القائمة على عدد من المختصين في المناهج وطرق التدريس، 

للصف للخرو الجميلة  لغتي  كتاب  محتوى  في  تضمينها  الالزم  االستماع  لمهارات  محكمة  بقائمة  ج 

تفرع   النهائية على ثالث مهارات رئيسية  القائمة في صورتها  هذه  اشتملت  االبتدائي، حيث  السادس 

 ( مؤشراً، كما في الجدول التالي: 19منها )
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 المؤشرات التسلسل المهارات الرئيسية

مهارة الفهم 

 االستماعي

 تحديد العالقات بين األفكار الموجودة في النص المسموع 1

 فهم النص المسموع 2

 تلخيص النص المسموع 3

 تكوين جمل مفيدة من خالل النص المسموع 4

 تحديد عنوان مناسب للنص 5

 التمييز بين الحقيقة والرأي في النص المسموع 6

 التمييز بين الكلمات المسموعة ومعانيها 7

 إكمال الفراغات في الجمل بكلمات مناسبة من خالل النص المسموع 8

مهارة التحليل 

 االستماعي

 تحليل النص المسموع إلى مجموعة من النقاط الرئيسية 1

 تحليل األصوات الساكنة والمتحركة والوقف في النص المسموع 2

 سلبية( –القيم البارزة في النص المسموع )إيجابية استخالص  3

 الربط بين الشخصيات واألحداث في النص المسموع 4

 استنتاج الهدف الرئيس من محتوى النص المسموع 5

 استنتاج األفكار الثانوية من النص المسموع 6

مهارة النقد 

 االستماعي

 النص المسموعإبداء الرأي وطرح وجهة النظر في محتوى  1

2 
الحكم على النص المسموع في ضوء الخبرات السابقة بالقبول أو 

 الرفض

 الحكم على عنوان النص المسموع من وجهة نظر المستمع 3

 إبداء الرأي حول شخصيات النص المسموع 4

 تحديد مواطن القوة والضعف في النص المسموع 5

 

 المهارات الرئيسة( المؤشرات في 5جدول )

 

             

 

 

 

 

 

 

 

هذه   أن  و  الطالب،  عند  االستماع  مهارة  تنمية  في  جداً  هامة  المؤشرات  هذه  أن  الباحثان  ويرى 

في   وبناء شخصيته  نفسه،  في  الطالب  ثقة  وزيادة  التواصل  مهارة  تنمية  على  القدرة  لها  المؤشرات 

هداف مهارات االستماع مع مجموعة من الدراسات،  المجتمع، واتفقت هذه النتيجة في تناول عدداً من أ

( في تناولها لمهارة التحليل االستماعي والنقد 2019حيث اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الذيابي )

االستماعي واختلفت معها في مهارة النقد االستماعي، كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة مصطفى 

 . م االستماعي ومهارة التحليل االستماعي ومهارة النقد االستماعي( في تناولها لمهارة الفه2019)

نص السؤال الثاني: ما مدى توافر مهارة الفهم االستماعي في كتاب   نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني:

 لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي؟ 
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ولإلجابة على هذا السؤال، قام الباحثان بتحليل كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي، للفصلين  

النتائج موضحة في  وجاءت  األول والثاني واستخراج التكرارات، وحساب النسب المئوية للمؤشرات،  

 الجدول التالي: 

( التكرارات والنسب المئوية لمؤشرات مهارة الفهم االستماعي، التي تم رصدها في محتوى كتاب لغتي الجميلة  6جدول )

 للصف السادس االبتدائي:

 

( مؤشرات، 8من خالل الجدول السابق يتضح لدينا أن مجال مهارة الفهم االستماعي اشتملت على )      

( تكراراً، حيث بلغ عدد التكرارات في محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي  93بمجموع )

 ( األول  ) 52للفصل  بلغت  مئوية  بنسبة  تكراراً،  التكرارات  55.91%(  عدد  وبلغ  الكتاب  (،  محتوى  في 

 (.% 44.09( تكراراً، وبنسبة مئوية ) 41للفصل الدراسي الثاني )

      ( رقم  الجدول  في  المدونة  السابقة  النتائج  خالل  النص 2-4من  )فهم  مهارة  حصول  لنا  يتضح   ،)

المسموع( على المرتبة األولى في عدد التكرارات، والنسبة المئوية األعلى، حيث بلغ عدد التكرارات لهذه  

األول   للفصل  االبتدائي  السادس  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  محتوى  في  وبنسبة  17)المهارة،  تكراراً،   )

( بلغت  )%18.28مئوية  الثاني  الفصل  كتاب  محتوى  وفي  بلغت  13(،   مئوية  وبنسبة  تكراراً،   )

جاء  13.98%) والثاني  األول  للفصلين  االبتدائي،  السادس  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  محتوى  في  و   ،)

مهارة )إكمال الفراغات في (، وحصول %32.26( تكراراً، وبنسبة مئوية بلغت ) 30مجموع التكرارات، )

الجمل بكلمات مناسبة من خالل النص المسموع( على المرتبة الثانية في عدد التكرارات، والنسبة المئوية،  

بلغ عدد التكرارات لهذه المهارة، في محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي للفصل   حيث 

بلغت )13األول ) الثاني )%13.98( تكراراً، وبنسبة مئوية  ( تكرارات، 8(، وفي محتوى كتاب الفصل 

(، وفي محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي، للفصلين األول  % 8.6وبنسبة مئوية بلغت ) 

( التكرارات،  مجموع  جاء  )21والثاني،  بلغت  مئوية  وبنسبة  تكراراً،  مهارة 22.58%(  وحصلت   ،)

ال المرتبة  على  المسموع(  النص  عدد )تلخيص  بلغ  حيث  المئوية،  والنسبة  التكرارات،  عدد  في  ثالثة 

 ( األول  للفصل  االبتدائي  السادس  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  محتوى  في  المهارة،  لهذه  (  7التكرارات 

( تكرارات، وبنسبة مئوية  5(، وفي محتوى كتاب الفصل الثاني )%7.53تكرارات، وبنسبة مئوية بلغت )

كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي، للفصلين األول والثاني، جاء  (، وفي محتوى  %5.38بلغت )

 مهارة الفهم االستماعي
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 المجموع
 النسبة

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  المئوية

 %32.26 30 %13.98 13 %18.28 17 فهم النص المسموع

إكمال الفراغات في الجمل بكلمات مناسبة من  

 خالل النص المسموع
13 13.98% 8 8.60% 21 22.58% 

 %12.90 12 %5.38 5 %7.53 7 تلخيص النص المسموع

الموجودة في النص  تحديد العالقات بين األفكار 

 المسموع 
6 6.45% 5 5.38% 11 11.83% 

 %8.60 8 %3.23 3 %5.38 5 التمييز بين الحقيقة والرأي في النص المسموع

 %7.53 7 %4.30 4 %3.23 3 التمييز بين الكلمات المسموعة ومعانيها 

 %4.30 4 %3.23 3 %1.08 1 تحديد عنوان مناسب للنص 

 %0 0 %0.00 0 %0 0 خالل النص المسموع تكوين جمل مفيدة من 

 %100 93 %44.09 41 %55.91 52 المجموع
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(، وحصلت مهارة )تحديد العالقات بين  %12.9( تكراراً، وبنسبة مئوية بلغت )12مجموع التكرارات، )

األفكار الموجودة في النص المسموع( على المرتبة الرابعة في عدد التكرارات، والنسبة المئوية، حيث بلغ  

(  6دد التكرارات لهذه المهارة، في محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي للفصل األول ) ع

( تكرارات، وبنسبة مئوية  5(، وفي محتوى كتاب الفصل الثاني )%6.45تكرارات، وبنسبة مئوية بلغت )

ألول والثاني، جاء  (، وفي محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي، للفصلين ا%5.38بلغت )

(، وحصلت مهارة )التمييز بين الحقيقة  %11.83( تكراراً، وبنسبة مئوية بلغت )11مجموع التكرارات، )

والرأي في النص المسموع( على المرتبة الخامسة في عدد التكرارات، والنسبة المئوية األعلى، حيث بلغ  

(  5لة للصف السادس االبتدائي للفصل األول ) عدد التكرارات لهذه المهارة، في محتوى كتاب لغتي الجمي

( تكرارات، وبنسبة مئوية  3(، وفي محتوى كتاب الفصل الثاني )%5.38تكرارات، وبنسبة مئوية بلغت )

(، وفي محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي، للفصلين األول والثاني، جاء  %3.23بلغت )

( التكرارات،  وبن8مجموع  تكراراً،   )( بلغت  مئوية  الكلمات %8.6سبة  بين  )التمييز  مهارة  وحصلت   ،)

المسموعة ومعانيها( على المرتبة السادسة في عدد التكرارات والنسبة المئوية، حيث بلغ عدد التكرارات 

( األول  للفصل  االبتدائي  السادس  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  محتوى  في  المهارة،  تكرارات، 3لهذه   )

بلغت  مئوية  )%3.23)  وبنسبة  الثاني  الفصل  كتاب  محتوى  وفي  بلغت 4(،  مئوية  وبنسبة  تكرارات،   )

(، وفي محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي، للفصلين األول والثاني، جاء مجموع 4.3%)

بلغت )7التكرارات، ) (، وحصلت مهارة )تحديد عنوان مناسب للنص( %7.53( تكراراً، وبنسبة مئوية 

الم في  على  المهارة،  لهذه  التكرارات  عدد  بلغ  حيث  المئوية،  والنسبة  التكرارات،  عدد  في  السابعة  رتبة 

( األول  للفصل  االبتدائي  السادس  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  بلغت  1محتوى  مئوية  وبنسبة  تكراراً،   )

محتوى    (، وفي%3.23( تكرارات، وبنسبة مئوية بلغت )3(، وفي محتوى كتاب الفصل الثاني )1.08%)

( التكرارات،  مجموع  جاء  والثاني،  األول  للفصلين  االبتدائي،  السادس  للصف  الجميلة  لغتي  ( 4كتاب 

(، وحصلت مهارة )تكوين جمل مفيدة من خالل النص المسموع( %4.30تكرارات، وبنسبة مئوية بلغت )

تكرار لهذه المهارة في  على المرتبة األخيرة في عدد التكرارات، والنسبة المئوية، حيث لم يتم رصد أي  

 محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي للفصلين األول والثاني. 

مقارنة         تكرارات  نسبة  أعلى  على  االستماعي  الفهم  مهارة  حصول  في  السبب  الباحثان  ويفسر 

ا كتاب  في  والثانية  األولى  الوحدتين  في  كبير  بشكل  لتوافرها  نظراً  األخرى،  الدراسي باألهداف  لفصل 

المهارة  التركيز على هذه  كان  الثانية، حيث  الدراسي  الفصل  الثالثة في كتاب  الوحدة  إلى  األول، إضافة 

واضحاً في التدريب المصاحبة لنصوص االستماع، واعتباراً أن فهم النص يساعد بشكل كبير على تسهيل  

الباحثان توافر مؤشر )فهم يفسر  للمهارات األخرى، كما  باقي    الطريق  أكبر من  المسموع( بشكل  النص 

المؤشرات في مهارة الفهم االستماعي، بسبب تركيز التدريبات واألنشطة المصاحبة للنص المسموع عليها  

كما يعتبر فهم النص المسموع مدخل ألغلب التدريبات المصاحبة لنص  أكثر من باقي المؤشرات األخرى،

 النص أو المادة المسموعة ثم تتناول باقي المهارات األخرى. االستماع تعتمد في بدايتها على فهم محتوى

       ( المحياوي  دراسة  نتائج  السؤال،  هذا  اإلجابة على  نتائج  دراسة 2020وتؤكد  نتائج  (، حيث جاءت 

نتائج   وأثبتت  العربية،  اللغة  مقررات  في  تضمين  نسبة  أعلى  االستماعي  الفهم  مهارة  المحياوي حصول 

( حصول مهارة الفهم واالستيعاب على المرتبة الثانية بعد مهارة )االستماع إلجادة  2005دراسة البشير ) 

(، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة إذا ما تمت مقارنتها  % 20.97القراءة الجهرية(، حيث حصلت على نسبة )

 (.2005بالمهارات األخرى في دراسة البشير )
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لث: ما مدى توافر مهارة التحليل االستماعي في كتاب  نص السؤال الثانتائج اإلجابة عن السؤال الثالث:  

 لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي؟ 

ولإلجابة على هذا السؤال، قام الباحثان بتحليل كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي، للفصلين  

موضحة في    األول والثاني واستخراج التكرارات، وحساب النسب المئوية للمؤشرات، وجاءت النتائج 

 الجدول التالي رقم: 

( التكرارات والنسب المئوية لمؤشرات مهارة التحليل االستماعي، التي تم رصدها في محتوى كتاب لغتي  7جدول)

 الجميلة للصف السادس االبتدائي:

 

( رقم  الجدول  خالل  )3-4من  رقم  والشكل  االستماعي  2(  التحليل  مهارة  مجال  أن  لدينا  يتضح   )

 ( على  )6اشتملت  بمجموع  مؤشرات،  لغتي  83(  كتاب  محتوى  في  التكرارات  عدد  بلغ  حيث  تكراراً،   )

(، وبلغ عدد % 54.22( تكراراً، بنسبة مئوية بلغت ) 45الجميلة للصف السادس االبتدائي للفصل األول ) 

( الثاني  الدراسي  للفصل  الكتاب  محتوى  في  )38التكرارات  مئوية  وبنسبة  تكراراً،  ومن  % 45.78(   ،)

( على  ص المسموعالربط بين الشخصيات واألحداث في النخالل النتائج السابقة يتضح لنا حصول مهارة )

المهارة، في  لهذه  التكرارات  بلغ عدد  المئوية األعلى، حيث  والنسبة  التكرارات،  المرتبة األولى في عدد 

( األول  للفصل  االبتدائي  السادس  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  بلغت 15محتوى  مئوية  وبنسبة  تكراراً،   )

الثاني )18.07%) الفصل  كتاب  وبن9(،  وفي محتوى  تكرارات،   )( بلغت  مئوية  في  %10.84سبة  و   ،)

التكرارات،   مجموع  جاء  والثاني  األول  للفصلين  االبتدائي،  السادس  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  محتوى 

(24( بلغت  مئوية  وبنسبة  تكراراً،   )28.92%( مهارة  وحصول  النص (،  في  البارزة  القيم  استخالص 

)إيجابية   عسلبية(   –المسموع  في  الثانية  المرتبة  على  عدد (  بلغ  حيث  المئوية،  والنسبة  التكرارات،  دد 

( األول  للفصل  االبتدائي  السادس  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  محتوى  في  المهارة،  لهذه  (  10التكرارات 

( بلغت  مئوية  وبنسبة  ) %12.05تكرارات،  الثاني  الفصل  كتاب  محتوى  وفي  وبنسبة 7(،  تكرارات،   )

( بلغت  لغت%8.43مئوية  كتاب  محتوى  وفي  األول  (،  للفصلين  االبتدائي،  السادس  للصف  الجميلة  ي 

تحليل (، وحصلت مهارة )%20.48( تكراراً، وبنسبة مئوية بلغت ) 17والثاني، جاء مجموع التكرارات، )

 مهارة التحليل االستماعي
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 المجموع
النسبة 

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  المئوية

الربط بين الشخصيات واألحداث في النص  

 المسموع 
15 18.07% 9 10.84% 24 28.92% 

استخالص القيم البارزة في النص المسموع  

 سلبية(  –)إيجابية 
10 12.05% 7 8.43% 17 20.48% 

تحليل النص المسموع إلى مجموعة من  

 النقاط الرئيسية  
8 9.64% 8 9.64% 16 19.28% 

 %18.07 15 %10.84 9 %7.23 6 استنتاج األفكار الثانوية من النص المسموع 

تحليل األصوات الساكنة والمتحركة والوقف 

 في النص المسموع
4 4.82% 5 6.02% 9 10.84% 

محتوى النص  استنتاج الهدف الرئيس من 

 المسموع 
2 2.41% 0 0 % 2 2.41% 

 % 100 83 %45.78 38 %54.22 45 المجموع
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الرئيسية النقاط  من  مجموعة  إلى  المسموع  والنسبة  النص  التكرارات،  عدد  في  الثالثة  المرتبة  على   )

ات لهذه المهارة، في محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي  المئوية، حيث بلغ عدد التكرار

( األول  ) 8للفصل  بلغت  مئوية  وبنسبة  تكرارات،   )9.64 % ( الثاني  الفصل  كتاب  محتوى  وفي   ،)8  )

( بلغت  مئوية  وبنسبة  االبتدائي،  %9.64تكرارات،  السادس  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  محتوى  وفي   ،)

والثا  األول  )للفصلين  التكرارات،  مجموع  جاء  )16ني،  بلغت  مئوية  وبنسبة  تكراراً،   )19.28%  ،)

( على المرتبة الرابعة في عدد التكرارات، استنتاج األفكار الثانوية من النص المسموعوحصلت مهارة )

والنسبة المئوية، حيث بلغ عدد التكرارات لهذه المهارة، في محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس 

الثاني  % 7.23( تكرارات، وبنسبة مئوية بلغت )6تدائي للفصل األول ) االب (، وفي محتوى كتاب الفصل 

(9( بلغت  مئوية  وبنسبة  تكرارات،  السادس  10.84%(  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  محتوى  وفي   ،)

( التكرارات،  مجموع  جاء  والثاني،  األول  للفصلين  بلغت 15االبتدائي،  مئوية  وبنسبة  تكراراً،   )

(18.07%( مهارة  وحصلت  المسموع(،  النص  في  والوقف  والمتحركة  الساكنة  األصوات  على  تحليل   )

المرتبة الخامسة في عدد التكرارات، والنسبة المئوية، حيث بلغ عدد التكرارات لهذه المهارة، في محتوى  

(،  %4.82لغت )( تكرارات، وبنسبة مئوية ب4كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي للفصل األول )

(، وفي محتوى كتاب لغتي  %6.02( تكرارات، وبنسبة مئوية بلغت )5وفي محتوى كتاب الفصل الثاني )

( تكرارا، وبنسبة  9الجميلة للصف السادس االبتدائي، للفصلين األول والثاني، جاء مجموع التكرارات، )

( بلغت  )%10.84مئوية  مهارة  وحصلت  محت(،  من  الرئيس  الهدف  المسموعاستنتاج  النص  على  وى   )

فقط في  تكرارين  المهارة على  هذه  المئوية، حيث حصلت  والنسبة  التكرارات،  األخيرة في عدد  المرتبة 

(، وفي  %2.41محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي للفصل األول، وبنسبة مئوية بلغت )

لتالي حصلت هذه المهارة في محتوى كتاب  محتوى كتاب الفصل الثاني لم يتم رصد أي تكرارات لها، وبا

بلغت  مئوية  وبنسبة  فقط  تكرارين  على  والثاني  األول  للفصلين  االبتدائي،  السادس  للصف  الجميلة  لغتي 

(2.41%.) 

ويفسر الباحثان توافر هذه المهارة بكم متوسط من بين المهارات األخرى، وتكرارات أقل من المهارة        

السابقة، اعتماد مؤلفي ومطوري المناهج على مهارة الفهم االستماعي بشكل أكبر، حيث أن مهارة التحليل  

الطالب تحليل المحتوى المسموع  االستماعي ال تقل أهمية عن مهارة الفهم االستماعي، ولكن ال يستطيع  

بداخله، وأن المتعلم إذا أتقن   دون فهمه وإدراك معانيه وتلخيصه وتحديد العالقات بين األفكار الموجودة 

مهارات الفهم االستماعي؛ فإنه سيتمكن من الحصول على نتائج مرتفعة في درجات التحصيل الدراسي في  

مهارة الفهم االستماعي يساعد المتعلم على التواصل والتفاعل مع جميع المواد المقررة عليه، كما أن إتقان  

غيره بصوره أكبر، والتمكن من مهارات الفهم االستماعي تجعل من المتعلم قادراً على المشاركة الفاعلة  

 . (Linda, 2002)داخل الحجرة الدراسية. 

ة التحليل االستماعي في (، بدرجة توافر مهار2019و اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة مصطفى )

مصطفى   دراسة  نتائج  أظهرت  حيث  السعودية،  العربية  المملكة  في  األولية  للصفوف  لغتي  كتاب  مقرر 

(، قصور كبير وتدني في تضمين كتاب لغتي لمهارة التحليل االستماعي، و أظهرت نتائج دراسة  2019)

( تكرارات، واشتمالها على مهارتين  8( عدد التكرارات لمهارة التحليل االستماعي بلغ )2019مصطفى ) 

المسموع  النص  من  البارزة  القيم  واستخالص  المسموع،  النص  من  الثانوية  األفكار  استنتاج  هما؛  فقط 

)  –)سلبية   مصطفى  دراسة  مع  الحالية  الدراسة  واتفقت  مهارتي:  2019إيجابية(،  توافر  مدى  في   )
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و)اس المسموع(  النص  من  الثانوية  األفكار  )سلبية  )استنتاج  المسموع  النص  من  البارزة  القيم    –تخالص 

 إيجابية(، في التدريبات واألنشطة المصاحبة لنصوص االستماع. 

نص السؤال الرابع: ما مدى توافر مهارة النقد االستماعي في كتاب  نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع:  

 لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي؟ 

قام الباحثان بتحليل كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي، للفصلين  ولإلجابة على هذا السؤال،  

األول والثاني واستخراج التكرارات، وحساب النسب المئوية للمؤشرات، وجاءت النتائج موضحة في  

 الجدول التالي : 

وى كتاب لغتي  ( التكرارات والنسب المئوية لمؤشرات مهارة النقد االستماعي، التي تم رصدها في محت 8جدول)

 الجميلة للصف السادس االبتدائي:

( مؤشرات، 5من خالل الجدول السابق يتضح لدينا أن مجال مهارة النقد االستماعي اشتملت على )      

( تكراراً، حيث بلغ عدد التكرارات في محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي  18بمجموع )

ي محتوى الكتاب للفصل  (، وبلغ عدد التكرارات ف%38.89( تكراراً، بنسبة مئوية بلغت )7للفصل األول )

 ( الثاني  مئوية )11الدراسي  وبنسبة  تكراراً،  لنا حصول  61.11%(  يتضح  السابقة  النتائج  ومن خالل   ،)

( المسموعمهارة  النص  محتوى  في  النظر  وجهة  وطرح  الرأي  عدد إبداء  في  األولى  المرتبة  على   )

لهذ  التكرارات  عدد  بلغ  حيث  األعلى،  المئوية  والنسبة  لغتي التكرارات،  كتاب  محتوى  في  المهارة،  ه 

 ( األول  للفصل  االبتدائي  السادس  للصف  )4الجميلة  بلغت  مئوية  وبنسبة  تكرارات،  وفي 22.22%(    ،)

( الثاني  الفصل  ) 4محتوى كتاب  بلغت  مئوية  وبنسبة  تكرارات،  لغتي % 22.22(  و في محتوى كتاب   ،)

والثاني للفصلين األول  السادس االبتدائي،  )  الجميلة للصف  التكرارات،  تكراراً، وبنسبة  8جاء مجموع   )

الحكم على النص المسموع في ضوء الخبرات السابقة بالقبول  (، وحصلت مهارة )%44.44مئوية بلغت ) 

الرفض  في    (أو  المهارة  هذه  رصد  تم  حيث  المئوية،  والنسبة  التكرارات،  عدد  في  الثانية  المرتبة  على 

السادس للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  بلغت   محتوى  مئوية  وبنسبة  فقط،  بتكرارين  األول  للفصل  االبتدائي 

بلغت 11.11%) مئوية  وبنسبة  فقط،  تكرارين  على  حصلت  أيضا  الثاني  الفصل  كتاب  محتوى  وفي   ،)

جاء 11.11%) والثاني،  األول  للفصلين  االبتدائي،  السادس  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  محتوى  وفي   ،)

تحديد مواطن  (، كما حصلت مهارة )%22.22وبنسبة مئوية بلغت )( تكرارات،  4مجموع التكرارات، )

المسموع النص  في  والضعف  تم    ( القوة  حيث  المئوية،  والنسبة  التكرارات،  عدد  في  الثالثة  المرتبة  على 

 مهارة النقد االستماعي
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 المجموع
النسبة 

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  المئوية

إبداء الرأي وطرح وجهة النظر في محتوى  

 النص المسموع
4 22.22% 4 22.22% 8 44.44% 

النص المسموع في ضوء الخبرات  الحكم على 

 السابقة بالقبول أو الرفض 
2 11.11% 2 11.11% 4 22.22% 

تحديد مواطن القوة والضعف في النص  

 المسموع 
1 5.56% 2 11.11% 3 16.67% 

الحكم على عنوان النص المسموع من وجهة 

 نظر المستمع
0 0 % 2 11.11% 2 11.11% 

 %5.56 1 %5.56 1 % 0 0 المسموع إبداء الرأي حول شخصيات النص 

 % 100 18 %61.11 11 %38.89 7 المجموع
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رصد هذه المهارة في محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي للفصل األول مرة واحدة فقط، 

(، وفي محتوى كتاب الفصل الثاني أيضا حصلت على تكرارين فقط، وبنسبة  %5.56ت ) وبنسبة مئوية بلغ

( بلغت  األول  %11.11مئوية  للفصلين  االبتدائي،  السادس  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  محتوى  وفي   ،)

( التكرارات،  مجموع  جاء  )3والثاني،  بلغت  مئوية  وبنسبة  تكرارات،  مهارة 16.67%(  وحصلت   ،)

المستمعالحكم على عنو) نظر  المسموع من وجهة  النص  التكرارات،    (ان  الرابعة في عدد  المرتبة  على 

والنسبة المئوية، حيث لم يتم رصد هذه المهارة في محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي  

بلغت   مئوية  وبنسبة  فقط،  مرتين  تم رصدها  الثاني،  الفصل  كتاب  محتوى  وفي  مرة،  وال  األول  للفصل 

االبتدائي،  11.11%) السادس  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  محتوى  في  المهارة  هذه  تكرار  تم  وبالتالي   ،)

 ( بلغت  مئوية  وبنسبة  فقط،  تكرارين  بمعدل  والثاني،  األول  )%11.11للفصلين  مهارة  إبداء  (، وحصلت 

المئوية، حيث  على المرتبة األخيرة في عدد التكرارات، والنسبة    (الرأي حول شخصيات النص المسموع

لم يتم رصد هذه المهارة في محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي للفصل األول وال مرة،  

(، وبالتالي تم تكرار  %5.56وفي محتوى كتاب الفصل الثاني، تم تكراراً واحداً فقط، وبنسبة مئوية بلغت ) 

اال السادس  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  محتوى  في  المهارة  تكراراً  هذه  والثاني،  األول  للفصلين  بتدائي، 

 (. %5.56واحداً فقط، وبنسبة مئوية بلغت )

ويفسر الباحثان هذا التدني في تكرارات مهارة النقد االستماعي، وقلة تضمين المهارة واألهداف في       

المه من  المسموع  نقد  مهارة  كون  بسبب  االبتدائي  السادس  للصف  الجميلة  لغتي  كتاب  ارات محتوى 

المتقدمة نوعاً ما، وتتطلب فئة عمرية أكبر من الفئة العمرية الحالية وهم طالب الصف السادس االبتدائي، 

وهذا ال يعني إهمال هذه المهارة وإنما تضمينها بما يتناسب مع الفئة العمرية للطالب، حيث يتكون النقد  

وي هرمي،  شكل  على  تكون  والتي  مستويات،  مجموعة  من  مستويات  االستماعي  في  المسموع  نقد  عتمد 

الدنيا  الناقد  االستماع  لمهارات  وامتالكه  المستمع،  لدى  الخبرات  تراكم  على  المتقدمة  الناقد  االستماع 

)أبو   االستماعي.  النقد  تحت  تندرج  التي  الفرعية  المهارات  ألغلب  امتالكه  إلى  باإلضافة  واستيعابها، 

 (. 2014سرحان، 

لية في مدى توافر مهارات النقد االستماعي في محتوى الكتب المدرسية في مادة واتفقت الدراسة الحا      

( الصرايرة  دراسة  مع  العربية،  النقد 2016اللغة  مهارات  تضمين  قلة  الدراسة  نتائج  أثبتت  حيث   ،)

دراسة   مع  الحالية  الدراسة  اتفقت  كما  االبتدائية،  للمرحلة  العربية  اللغة  كتب  محتوى  في  االستماعي 

(2015)  Yoshida  ( البشير  ودراسة  بشكل  (،  2005،  االستماعي  النقد  مهارات  توافر  قلة  أثبتت  التي 

 خاص، ومهارات االستماع بشكل عام في محتوى الكتب الدراسية.

( التكرارات والنسب المئوية لجميع مهارات االستماع، التي تم رصدها في محتوى كتاب لغتي الجميلة 9جدول )

 بتدائي:للصف السادس اال

 الترتيب  النسبة المئوية  التكرارات مهارات االستماع الرئيسية

 1 %47.90 101 الفهم االستماعي

 2 %43.56 92 التحليل االستماعي

 3 %8.54 18 النقد االستماعي

  %100 211 المجموع
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 يستنتج الباحثان ما يلي: ، في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية: استنتاجات الدراسة

عدم توزيع مهارات االستماع بشكل منظم في األنشطة والتدريبات المتعلقة بمهارات االستماع في   -1

 كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي. 

معظم األنشطة والتدريبات المصاحبة لنصوص االستماع في مقرر لغتي الجميلة للصف السادس   -2

بير على المهارات التابعة لمهارة الفهم االستماعي بصورة أكثر من  االبتدائي، تعتمد بشكل ك

 مهارات االستماع األخرى. 

جميع المهارات اللغوية األخرى، الكتابة والقراءة والتحدث تعتمد بشكل أساسي على مهارة  -3

االستماع، وبالتالي فإن من باب أولى االهتمام بهذه المهارة بصورة أكبر، مع عدم إهمال 

 ات اللغوية األخرى. المهار

قلة توافر مهارة النقد االستماعي في محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي، حيث   -4

 أن هذه المهارة لها دور كبير في تنمية شخصية الطالب وزيادة خبراته وتعزيز ثقته بنفسه. 

الدراسة: الدراسة    توصيات  إليها  توصلت  التي  النتائج  من  في ضوء  مجموعة  الباحثان  يقدم  الحالية، 

 التوصيات، التي من شأنها االهتمام بمهارات االستماع في الكتب الدراسية وتطويرها.

بمهارات   -1 أكبر  االهتمام بشكل  والقائمين على تخطيطها، مراعاة  المناهج ومطوريها  على مؤلفي 

الجميلة للصف السادس االبتدائي بشكل  االستماع في الكتب الدراسية بشكل عام، وفي كتاب لغتي  

االبتدائي   السادس  الصف  طالب  امتالك  في  ضعف  الدراسات  بعض  أظهرت  حيث  خاص، 

(، مع االهتمام في  2017(، ودراسة المشهراوي ) 2017لمهارات االستماع، مثل دراسة البكر )

اقتصار وعدم  الطالب،  لدى  االستماع  مهارات  تنمية  على  تقوم  التي  الدروس  على  طرح  ها 

 نصوص االستماع فقط. 

االهتمام بالمهارات اللغوية األخرى التي تعتمد على مهارات االستماع بشكل مباشر، مثل القراءة   -2

 والكتابة والتحدث.

مهارة   -3 على  التركيز  وعدم  الدراسية  الكتب  في  االستماع  مهارات  توزيع  في  التوازن  ضرورة 

ارات االستماع لدى الطالب، والتي لها الدور واحدة، وذلك من أجل تحقيق الشمول في تنمية مه

 األكبر في إبراز شخصية الطالب وتعديل سلوكه وزيادة خبراته. 

االهتمام باألنشطة المتعلقة بمهارات النقد االستماعي في محتوى الكتب الدراسية بشكل أكبر، بما  -4

 يتوافق مع المستويات المعرفية لدى الطالب.

بالمرحلة االبتدائية بما يتوافق مع مهارات االستماع المناسبة لكل فئة تطوير أهداف اللغة العربية   -5

 عمرية. 

يمكن االستفادة من أهداف الدراسة الحالية في إجراء دورات تدريبية للطالب والمعلمين، لتوعيتهم  -6

بمدى أهمية تنمية مهارات االستماع لدى الطالب، وتثقيف المعلمين بضرورة االهتمام بالدروس  

 ة بمهارات االستماع.  المتعلق

الدراسة: في    مقترحات  فاعليتها  مدى  يرى  التي  المقترحة  الدراسات  من  مجموعة  الباحثان  يقدم 

الدراسية  المراحل  في  العربية  اللغة  مقررات  في  تضمينها  وضرورة  االستماع  مهارات  تطوير 

 المختلفة. 

 ي في ضوء مهارات االستماع. تحليل محتوى كتاب لغتي الجميلة للصفين الرابع والخامس االبتدائ  -1
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 تحليل محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي في ضوء مهارات االستماع الناقد. -2

 تصور مقترح لتطوير كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي في ضوء مهارات االستماع. -3

 تدائية.فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات االستماع لدى طالب المرحلة االب -4

السادس  -5 الصف  طالب  لدى  االستماع  مهارات  تنمية  في  االستماع  مثلث  استراتيجية  فاعلية 

 االبتدائي. 

إجراء دراسة تقويمية لتحديد المعايير الالزمة لتقويم مهارة االستماع لدى طالب الصف السادس  -6

 االبتدائي من وجهة نظر المعلمين. 

 :المراجع

 أوالً: المراجع العربية 

لسادس، (. مستوى المهارات القرائية والكتابية لدى طلبة الصف ا2010أحمد رشاد مصطفى. )األسطل،  

 . الجامعة االسالمية، غزة

( مكرم.  بن  محمد  الفضل  ابو  منظور،  )2003ابن  سنة  متوفي  ط711(  العرب،  لسان  ج  1هـ(.   ،4  ،

 بيروت، باب وصل، دار صادر.

( شديد.  محمد  مهارة  2017البشري،  المرح(.  طلبة  على  المقررة  العربية  اللغة  كتب  في  لة االستماع 

العربية المملكة  في  النشر   المتوسطة  البحرين، مركز  والنفسية، جامعة  التربوية  العلوم  السعودية، مجلة 

 العلمي.

من المرحلة    (. مهارة االستماع في منهاج اللغة العربية لصفوف الحلقة الثانية2005البشير، أكرم عادل. )

 دراسة تحليلية، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي. االساسية في األردن:

حصائية  (. األسس المنهجية واالستخدامات اإل2009الجادري، عدنان حسين وأبو حلو، يعقوب عبد هللا. )

 ، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، االردن.1واإلنسانية، ط   في بحوث العلوم التربوية 

كتاب قواعد   (. تحليل محتوى2017م والنجار، أسعد محمد، ورهيف، حسين علي. ) الجبوري، عارف حات 

السادس األدبي في ضوء المدخل الوظيفي. بابل، العراق: مجلة كلية التربية األساسية   اللغة العربية للصف

 للعلوم التربوية واإلنسانية. 

( إبراهيم.  حسن  ا2011الجليدي،  مهارة  لتقويم  الالزمة  المعايير  الرا(.  الصف  طالب  لدى  بع الستماع 

اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية. جدة، المملكة العربية السعودية: جامعة    االبتدائي من وجهة نظر معلمي

 .للقراءة والمعرفة  الجمعية المصرية-كلية التربية - عين شمس

ات  المتوسط في ضوء مهار  (. تقويم أنشطة كتاب لغتي الخالدة بالصف األول2019الذيابي، بدر عبيد. )

 المجلة العلمية لكلية التربية جامعة أسيوط.. االستماع المناسبة للتالميذ 

البتدائي في (. مستوى مقروئية كتاب لغتي العربية المقرر للصف الرابع ا2005الرشيدي، مفلح حمود. )

 ة للدراسات العليا. ماجستير غير منشورة، عمان، األردن، جامعة عمان العربي  دولة الكويت، رسالة 
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 ( سعيد.  محمد  و2017الزهراني،  الذاتي  التساؤل  بين  الدمج  على  قائمة  استراتيجية  فاعلية  تدوين (. 

االستماع الناقد لدى طالب الصف الثاني المتوسط. الطائف، المملكة العربية   المالحظات في تنمية مهارات 

 السعودية: مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

لملك عبد (. مهارات االستماع الالزمة للتفوق الدراسي لدى طلبة جامعة ا2019محمد علي. ) الصويركي،

 جدة، المملكة العربية السعودية: المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية.  العزيز دراسة تحليلية.

 . 1(. المناهج التعليمية صياغتها وتقويمها. ط2006الضبع، محمود. )

عب بسينة  ) الغامدي،  هللا.  المملكة2019د  في  المتوسطة  بالمرحلة  العربية  اللغة  كتب  محتوى  تحليل   .) 

 األمن الفكري. مجلة ديالى. العربية السعودية في ضوء أبعاد 

لطالبات  (. تحليل كتاب لغتي الجميلة على ضوء المهارات الحياتية الالزمة  2019الفقيه، مشاعل محمد. )

 . 229مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية، ص الصف السادس االبتدائي.

( عادل.  سمحة  االستماع 2018القاضي،  مهارات  تنمية  في  االستماع  مثلث  استراتيجية  استخدام  أثر   .)  

 فلسطين: جامعة القدس.لة ماجستير. القدس، الناقد. رسا

( العرب2020المحياوي، ريم عطية غانم.  اللغة  اللغوية في مقرر  المهارات  درجة تضمين  للصف (.   ية 

 التربية. سوهاج،كلية العربية السعودية "دراسة تحليلية". مصر، جامعة األول الثانوي بالمملكة

( سلمان.  حسن  بر 2017المشهراوي،  فاعلية  مهارات (.  تنمية  في  المتعددة  الوسائط  على  قائم  نامج 

ة، فلسطين: الجامعة اإلسالمية.  االستماع لدى طالب الصف   السادس األساسي. رسالة ماجستير. غز 

 (. سلوك التدريس، القاهرة، مصر، مؤسسة الخليج العربي.1984المفتي، محمد أمين. ) 

  ( عايد.  أثر    2014أبو سرحان،  الناق(.  االستماع  تحسين مهارات  التبادلي في  التعليم  لدى استراتيجية  د 

ان، األردن. طلبة الصف التاسع األساسي   في محافظة الزرقاء، المجلة األردنية في العلوم التربوية، عم 

غة (. مهارة االستماع ومعايير الجودة في التراث العربي. مجلة الدراسات الل2015جاسم، جاسم علي. ) 

 .62  -61بية، الصفحات واألد 

( عبداألمير.  زينة  المرحلة 2018حزيران,    1حسن،  تلميذات  لدى  االستماع  مهارات  اكتساب  مدى   .)  

 .1029-1005األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية، الصفحات   االبتدائية. مجلة كلية التربية

م. الجلفة، مهارة القراءة عند المتعل(. أهمية مهارة االستماع ودورها في تنمية  2016حميدان، مسكجوب. )

 عاشور.الجزائر: جامعة زيان  

ق تدريس  (. طرائق تدريس مهارة االستماع وأساليب تنميتها. تأليف ليلى سهل، طرائ2016سهل، ليلى. )

 (. بسكرة، الجزائر: جامعة محمد خيضر.72تنميتها )صفحة   مهارة االستماع وأساليب 

( هللا.  عبد  بكر  أبو  ا1435شعيب،  الدمام،  تدريسها.  طرق  أهدافها  مفهومها  اللغوية  المهارات  لمملكة  (. 

 المتنبي.   العربية السعودية: مكتبة 
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 ( الصديق.  عمر  هللا،  للناطقين  2005عبد  العربية  مجلة  السودان:  الخرطوم،  االستماع.  مهارة  تعليم   .)

,  رها.بغي  ( مجيد.  عماد  وقيم2016علي،  مفهومات  العربية:  اللغة  الصفحات  (.  اآلداب،  مجلة   .167-

194 . 

(. تقويم أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مهارات االستماع. 2017البكر، فهد عبد الكريم حمود. )

 العلمى. البحث  عمادة - األهلية إربد  األردن: جامعة

،  1ط(. تحليل محتوى المنهج في العلوم االنسانية،  2012محمد، وائل عبد هللا وعبد العظيم، ريم احمد. )

 والطباعة، عمان، االردن.  دار المسيرة للنشر والتوزيع  

 (. تدريس فنون اللغة العربية. عمان، األردن: دار الفكر العربي. 2000مدكور، علي أحمد. )
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Abstract 

      The current study aimed to identify the extent to which listening skills are included in 

the book My Beautiful Language for the sixth grade of primary school, and the current 

study followed the descriptive approach based on content analysis, as it is the most 

appropriate to reach the objectives of the study and answer its questions. Saudi Arabia, in 

its first and second semesters of the academic year (1442 AH), and the researchers used 

the content analysis card tool as a basic tool in the analysis process. This list included (3) 

main skills: the listening comprehension skill, the listening analysis skill, and the listening 

criticism skill, These three skills included (19) sub-skills, and the total number of 

repetitions for all objectives was (211), and The researchers recommended the need to pay 

more attention to listening skills in textbooks by curricula authors and those in charge of 

preparing the content of textbooks, with interest in offering lessons based on developing 

students’ listening skills, in order to achieve comprehensiveness in developing students’ 

listening skills, which have The biggest role in highlighting the student's personality, 

modifying his behavior and increasing his experiences . 

Key words: content analysis - listening skills - listening comprehension - 

listening analysis - listening criticism . 
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