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 فهم مهارات تنمية يف القصة رواية اسرتاتيجية أثر
 باململكة االبتدائي الثاني الصف طالب لدى املسموع

 السعودية العربية
سعت الدراسة الحالية إلى قياس أثر استراتيجية رواية  _ الملخص

القصة في تنمية مهارات فهم المسموع لدى طالب الصف الثاني 
االبتدائي بالمملكة العربية السعودية. ولتحقيق هذا الهدف بنى الباحث 

 .اختباراً لفهم المسموع
( طالب من طالب الصف الثاني 25الدراسة )وقد شملت عينة      

االبتدائي في مدرسة نبراس القريات االبتدائية، التابعة إلدارة التربية 
والتعليم بمحافظة القريات بالمملكة العربية السعودية، مقسمة في 

( طالبا في 52( طالبا في المجموعة التجريبية، و)52مجموعتين )
 .المجموعة الضابطة

شبه التجريبي هو تصميم الدراسة الحالية لمجموعتين، وكان التصميم 
إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك 
فروقًا ذات داللة إحصائية بين مجموعتي الدراسة لصالح المجموعة 

 .التجريبية
: رواية القصة، فهم المسموع، طالب الصف الثاني الكلمات المفتاحية

 .االبتدائي
 المقدمة. 1

يحتل فهم المسموع مكانة مرموقة في حياة اإلنسان بعامة،      
والمتعلم بخاصة، فهو المهارة األولى التي يكتبها في أولى 
مراحل حياته، وعليه يقوم اكتساب المهارات األخرى، وهي بذلك 
 .تعد الجسر الذي يعبر به إلى النجاح في حياته الدراسية والعامة

تعالى: "إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك  ويدل على ذلك قوله
(. وعليه، فامتالك مهارات 63كان عنه مسؤوال" )اإلسراء، اآلية، 

فهم المسموع الطريق الوحيد إلى امتالك باقي المهارات والتمكن 
 .منها
وفهم المسموع في طبيعته هو مهارة ذهنية تفاعلية، ينميها      

عن العالم المحيط به، من اإلنسان بهدف تكوين صورة كاملة 

خالل مروره بخبرات وتجارب يبني من خاللها مخزونه اللغوي 
الذي يمكنه من تطوير مهاراته اللغوية األخرى، تحدثا وقراءة 

 .وكتابة، وبالتالي ينجح في حياته العلمية والعملية
وتعد مهارات فهم المسموع المهارات األكثر استخدامًا في  

[. وقد ُيستغنى 1وفي مواقف الحياة العامة ]صفوف تعليم اللغة، 
عن اإلبصار أحيانًا باالستماع، استدالاًل بقول الشاعر بشار بن 

 :برد
 يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة    

 واألذن تعشق قبل العين أحيانا
 :وهو القائل في القصيدة

 إن العيون التي في طرفها حور         
 قتلننا ثم لم يحيين قتالنا

وقد كون الشاعر هنا بسماعه صورة للمحبوبة أغنته عن      
ذن فإن فهم المسموع يتمتع بمكانة مرموقة،  حاجته للنظر. وا 
وُيبنى عليه تطور اإلنسان ذهنيًا ومعرفيًا، فينبغي على القائمين 
على عملية التعليم أن يولوه األهمية التي يستحقها، وأن ينظر 

ئية، وال بد من تهيئة البيئة التي إليه على أنه مهارة تفاعلية نما
تساعد المتعلم على اكتساب مهاراته اكتسابًا حقيقيًا، من خالل 
عرض الصورة الكلية لهذه المهارة، باعتبارها مهارة لغوية تتكون 
من مهارات رئيسة ومهارات ثانوية، يدل على كلٍّ منها مؤشرات 

ُيراعى حال سلوكية، ويشير امتالكها إلى امتالك المهارة. وأن 
تعليمها التدريب المستمر في مواقف دراسية تحاكي حياة الطالب 

  [1].المعيشية
 وتتجلى أهمية فهم المسموع في كونه المدخل األبرز     
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المتالك العلم والمعرفة، وبناء البنى الذهنية التي تعزز مهارات 
النقد والتمييز لما يتم االستماع له، فالطالب يميز الجيد من 

  [3].رديء والصحيح من السقيم والمنسجم من المؤلفال
وتتزايد أهمية فهم المسموع مع تسارع وتيرة التطور العلمي      

واإلعالمي، وفتح مجاالت تعلم جديدة كالتعلم عن بعد، والتعلم 
باالستماع، مما زاد من الحاجة الكتساب مهارات فهم المسموع 

  [4].يةوالتمكن منها على مر المراحل التعليم
وتأسيسًا على ما سبق، فإن مهارة فهم المسموع مهارة ذهنية      

ذات أهمية بالغة تساعد المتعلم على بناء قدراته الذهنية عن 
طريق االنخراط في مناشط تعليمية تعلمية يدمج فيها التعلم 

 .الجديد ويبني على المعارف السابقة للمتعلم
 فهم المسموع

المؤثر الرئيس في شخصية المتعلم يعد فهم المسموع       
وفكره ومستقبله، ومن خالله تُبني ثقافته، وُيحدد مستوى المتعلم 
في قدرته على فهم ما يستمع إليه وتحليله وتفسير ما يحمله من 
معلومات وبيانات. كما ويحدد مدى التفاعل مع المادة 
 المسموعة. وفهم المسموع بذلك هو أساس النمو اللغوي للمتعلم،
فهو ما يساعده على بناء ذكائه بعامة وذكائه اللغوي بخاصة، 
ن مخزونه اللغوي من صور فنية وتراكيب وقواعد صرفية  ويكوِّ
وبناءات نحوية ومفردات وألفاظ، إذا ما ُبدئ االهتمام بهذا النوع 
من التعليم في مراحل التعليم االبتدائية. فاالهتمام بتعليم مهارات 

ى مراحل التعليم يساعد على تمكين المتعلم فهم المسموع من أول
من محاكاة النطق السليم للمفردات، واكتساب النماذج اللغوية 

  [5].الراقية، وفهم المادة المسموعة، والتعبير عن النفس بحرية
وبالنظر إلى طبيعة عمليات فهم المسموع، يظهر أنها      

األخرى، فهي ليست عمليات منفصلة عن باقي مهارات اللغوية 
عمليات متوازية الحدوث، وهذا ما ُيقصد به عند الحديث عن 
التكامل اللغوي، فاالستماع يؤازر التحدث والقراءة تدعم 
االستماع والتحدث، وكلها تعزز الكتابة، فالمستمع الجيد هو 
متحدث مجيد وقارئ مثقف وكاتب حاذق. وكل ذلك يتم للمتعلم 

  [6].موع تمكنًا حقيقياً إذا تمكن من مهارات فهم المس

وينظر المختصون إلى مهارات فهم المسموع باعتبارها      
عمليات تفكير عميقة، تشمل المهارات المعرفية: االنتباه 
والتفسير والنقد والتحليل واالستنتاج، والمهارات ما وراء المعرفية: 
المراقبة والضبط والتحكم. وكل هذه المهارات تتآزر مع بعضها 

؛ لمعالجة المادة المسموعة على مختلف مستويات بعضاً 
  [7].المعالجة اللغوية: الصوتية والحرفية والداللية

وقد قام الكثير من الباحثين والمختصين ابتداًء بتعريف فهم      
[ بأنها "عملية يعطي فيها المستمع 8المسموع، فقد رأى ريجا ]

أصوات مع فهم هذا اهتمامًا خاصًا ومقصودًا لما تتلقاه أذنه من 
[ بأنها 2الكالم، وترجمته إلى مدلوالت معينة". وعرفه عطية ]

"عملية ذهنية واعية مقصودة ترمي إلى تحقيق غرض معين 
يسعى إليه السامع، تشترك فيه األذن مع الدماغ، إذ تستقبل 
األذن األصوات، وتنقل اإلحساسات الناجمة عنها إلى الدماغ، 

دالالتها المعنوية في ضوء المعرفة السابقة فيحللها ويترجمها إلى 
لدى المستمع وسياقات الحديث والموقف الذي يجري فيه". 

[ بأنها "مهارة معقدة يعطي فيها الشخص 9وعرفها عبد الباري ]
المستمُع المتحدَث كل اهتمامه، ويركز انتباهه إلى حديثه، 

ماءاته، وكل حركاته وسكناته؛ ب غية ويحاول تفسير أصواته، وا 
استيعاب ما تحويه الرسالة المنطوقة، بما يكفل للمستمع تحقيق 

 ."اتصال شفوي جيد مع اآلخر
وعليه، فإن فهم المسموع تعد عملية بناء المعرفة الجديدة      

من خالل التفاعل مع المادة المسموعة ودمجها مع المعارف 
 السابقة للمتعلم من خالل تفعيل المهارات المعرفية وما وراء

على أن يكون المقصود الفهم العميق القائم على  .[11المعرفية ]
  [3].تفسير المادة المسموعة، ومحاكمتها وتبين تفاصيلها

وحال تعليم مهارات فهم المسموع، فإن السعي ال يقتصر      
على الفهم بمستواه الحرفي الشكلي، إنما يتعدى ذلك لفم المادة 

لمسموع وُينقد وُتصدر عليه فهما عميقا، ُيفسر من خاللها ا
األحكام، ثم تبنى المعرفة الجديدة من خالل التفاعل الحاصل 

  [11].بين الخبرة السابقة للمستمع والمادة المسموعة الجديدة
 وعلى المعلم أن يساعد المتعلمين على التمكن من عملية     
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دراك طبيعتها وتعرُّف مهاراتها الثانوية والمؤشرات  االستماع، وا 
السلوكية الدالة على كل مهارة، ويتم ذلك للمعلم والمتعلم إن تم 
التعليم في بيئة محورها المتعلم، وأن يقوم التعليم على مهام 
وأنشطة تحاكي الواقع المعيش للمتعلم، وأن يتم البدء بتعليم فهم 
المسموع من مراحل التعليم المبكرة، بحيث يتناسب مستوى المواد 

  [12].ة من حيث الصعوبة مع مستوى المتعلمالمسموعة واألنشط
ويستوجب تعليم فهم المسموع أن يقوم المعلم بالتخطيط      

الدقيق، بحيث يحدد مسبقا النتائج المرجوة من الموقف التعليمي، 
ويصمم المهام واألنشطة التي تعمل على تحقيق األهداف 

ن تحقيق المرجوة، ويقرر أي أدوات التقويم تساعده على التأكد م
أهدافه التعليمية. ويستلزم ذلك من المعلم استخدام االستراتيجية 
األكثر مناسبة لألهداف والنتاجات المتوقعة، وتكون تفاعلية تزيد 

[. وينبغي للمعلم أن 16من دور المتعلم في أثناء عملية التعلم ]
يبقى منتبهًا إلى أن هدفه من تعليم فهم المسموع هو نمو قدرة 

كسابه مهارات التفسير المتعلم  على فهم المسموع فهمًا دقيقًا، وا 
والنقد والبناء على المادة المسموعة لتعلم جديد، ال أن تقتصر 

  [14].أهدافه على حفظ المعلومات والبيانات واسترجاعها
ذا كان فهم المسموع يمتاز بكل هذه األهمية، فإن على       وا 

فعالة؛ ليدرك مقصود المتعلم أن يعي آليات فهم المسموع ال
المتكلم وأغراضه، ويفهم أفكاره ومقصوده. وفهم المسموع بذلك 
ركن فعَّال في إكساب المتعلم الخبرات والمعارف وزيادة مخزونه 

  [15].اللغوي
وحتى يتم تعليم فهم المسموع تعليمًا علميًا، فقد حدد الدارسون 

دا، نورد والباحثون مهارات فهم المسموع، وهي مهارات كثيرة ج
بعضها: توضيح مقاصد المتكلم، وتعرف الرسائل الخفية للمادة 
دراك الفكرة  المسموعة، وفهم معاني المفردات والمصطلحات، وا 
العامة، وفهم األفكار الرئيسة والثانوية للمادة المسموعة، 
وتلخيص أهم ما ورد في المادة المسموعة، ونقد المسموع، 

لحديث باالستعانة بالخبرات وتفسير المسموع، وفهم محور ا
السابقة، وفهم مقصود المتكلم باالعتماد على إشارات المادة 
عادة رواية قصة مسموعة،  المسموعة، ومتابعة رواية القصة، وا 

واختيار عنوان مناسب للمسموع، والتنبؤ بما سيأتي في المادة 
لة المسموعة، والتمييز بين الحقائق واآلراء، وتمييز األفكار المقبو 

 ].13من المرفوضة ]
ومع هذه األهمية الكبيرة لفهم المسموع في اكتساب       

المهارات اللغوية األخرى، وأهميته في تنمية المهارات الذهنية 
للمتعلم، وتمكينه للمتعلم من مفاتيح النجاح في الحياة العلمية 
والعملية، إال أنه ال يحظى باالهتمام الذي ينبغي أن ُيعطى له، 

رغم من أن المناهج الحالية تحاول جاهدة ألن تزيد من نسبة بال
التركيز على مهارات فهم المسموع في عملية تعلم اللغة أكثر من 

. وعليه، فإنه ال بد من زيادة االهتمام  [14,3,4,11,9]ذي قبل
بفهم المسموع بما يتوازى مع مكانته في عملية التعلم والتعليم، 

ة التخطيط ووضع األهداف من خالل التركيز على عملي
وتصميم المهام واألنشطة التعليمية واستخدام أدوات التقويم 

  [17].الواقعية
على  - عند تعليم مهارات فهم المسموع –ويتم التركيز      

اكتساب المتعلم القدرة على تمييز المقصود باألفكار المطروحة 
كسابه قدرة  التقييم والحكم على والغاية منها وتبيان دالالتها، وا 

المادة المسموعة قوًة أو ضعفًا، متانًة أو ركاكًة، صدقًا أو تلفيقًا، 
 ].18وتمكينه من العادات الجيدة لالستماع ]

ويتحقق ذلك للمتعلم، إذا ما تم في بيئة آمنة، تتيح له      
فرص ممارسة عمليات االستماع بحرية دون خوف أو خجل، 

لم تخطيطًا سليمًا دقيقًا، يكون المتعلم وتم التخطيط لموضوع التع
محور علمية التعلم، فيكون مستمعًا فعَّاال، يأخذ الملحوظات 
ويدون التعليقات ويطرح األسئلة ويبين رأيه ويفسر ويستنتج 

  [19].ويربط موضوع االستماع بخبراته السابقة
وبناء على ما سبق، فعلى المعلم توظيف استراتيجيات      

خصصة بتعليم مهارات فهم المسموع؛ لزيادة فاعلية وطرائق مت
المتعلم، وتحقيق أهداف التعلم. ومن واقع التعليم يتضح أنه ال 
يتم التركيز على مهارات فهم المسموع بالمقدار الذي تقتضيه 
أهميته، فهي ُتعلم من خالل حصص اللغة العربية بشكل عام، 

هم المسموع، فإن إضافة إلى أن حين يتم التركيز على مهارات ف
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. ]51] االستراتيجيات المستخدمة إما أن تكون قاصرًة أو عامةً 
وقد يكون السبب وراء هذا الحال عد أخذ المعلمين والقائمين 
على العملية التعليمية التعلمية بنتائج البحوث المتخصصة في 
مجال تعليم مهارات فهم المسموع، وقد يكون السبب عائدًا إلى 

متاح لتعليم مهاراته على الجدول الدراسي. ولتجاوز قلة الوقت ال
هذا الواقع ال بد من توظيف االستراتيجيات التعليمية التعلمية 

 .المختصة بتنمية مهارات فهم المسموع
 استراتيجية رواية القصة

تقوم القصة على رواية مجموعة من األحداث المتسلسلة      
رئيسة وثانوية، من  والمترابطة، تنفذها مجموعة من الشخصيات

خالل مرورها بعقدة القصة، ويكون الهدف من ورائها إضافة 
قيمة أو إبراز سلوك معين. وعليه، فالقصة أداة للتعبير عن 
المشاعر واألحاسيس بأشكال مختلفة وصور متنوعة، ويتم خالل 
رواية القصة رسم أحداث واقعية أو خيالية موظفًا الراوي الصور 

ت ونغمات األصوات المتنوعة ومستخدمًا تعابير الفنية والعبارا
  [21].الوجه ولغة الجسد؛ إليصال فكرة القصة

وقد استثمر الباحثون رواية القصة في التعليم باعتبارها       
عملية تعبير معتمدة على رسم األحداث والوقائع، فسعوا إلى 
ر تأطيرها ضمن سياق العملية التعليمية؛ لما لها من فاعلية وأث

قوي في شخصية المتعلم، كما أنها تعد عاماًل رئيسًا في تنمية 
  [22].مهارات فهم المسموع

واستراتيجية رواية القصة من أقدم األساليب المستخدمة في      
التعليم والتعلم، وهي معروفة في مختلف الثقافات وعند جميع 

من  الشعوب تقريبًا، وُتستخدم مع األطفال في مراحل مبكرة، تبدأ
مرحلة ما قبل المدرسة، فيروي األهل القصص ألبنائهم لغايات 
كسابهم القيم والعادات المحمودة، وردعهم  متنوعة منها التسلية، وا 
عن بعض التصرفات السلبية. ورواية القصة من األساليب التي 
تساعد على تنمية المهارات الذهنية للمستمعين، فهي بناء لغوي 

اث تضم معاني ودالالت قيمية عبر منظم، يحوي مجموعة أحد
  [11].إيراد قيم ومواعظ وأخالقيات المجتمع

 وتعد استراتيجية رواية القصة استراتيجية تفاعلية للمعلم والمتعلم

على حد سواء، تُبنى على تقديم أفكار النص ومعلوماته على 
صورة قصة؛ بهدف تحقيق أهداف الموضوع التعليمي من خالل 

  [23].السابقة للمتعلم وبيئته االجتماعية استثمار الخبرات
وتقوم استراتيجية رواية القصة على تجسيد المفاهيم المجردة      

وتقديمها بصورة محسوسة للمتعلم، كما تهيئ بيئة إيجابية 
تفاعليه يتم فيها تبادل المعلومات واألفكار وتساعد على تنمية 

أحداث القصة البنية الذهنية للمتعلم من خالل التفاعل مع 
  [24].وشخصياتها

وبناء على ما سبق، فإن رواية القصة إحدى االستراتيجيات      
التعلمية التعليمية الفعَّالة في تنمية المهارات اللغوية عمومًا 
ومهارات فهم المسموع خصوصًا حين تزود المتعلم بمخزون 
كبير من المفردات والمصطلحات والصور الفنية والتعابير 

  [25].وعة بأسلوب سهل ومحبب لنفس المتعلمالمتن
وتستخدم استراتيجية رواية القصة في مواطن عدة من       

الحصة الدراسية: بداية الحصة، إذا أراد المعلم التمهيد لموضوع 
درسه، وجذب انتباه المتعلم، وقد ُتستخدم لتقديم حصة كاملة؛ 

تخدم بهدف تحقيق أهداف الحصة الصفية جميعها. وربما تس
نهاية الحصة الصفية، إذا قصد المعلم التأكد من فهم المتعلم لما 

  [26].ُيطرح من موضوعات تعلم
وال بد عند استخدام استراتيجية رواية القصة أن يراعي      

المعلم مجموعة من الشروط؛ ليتمكن من تحقيق األهداف 
التعليمية، فيختار القصة المرتبطة بموضوع درسه، مع مراعاة 
وجود نقاط التقاء رئيسة بين الحصة الصفية والقصة المختارة، 
وأن تُقدم القصة بأسلوب جاذب للمتعلم وتكسبه تعلمًا جديدًا 
نافعًا، وأن تمتاز القصة بالتفاعلية، فتتضمن أدوارًا للمعلم وأدوارًا 
للمتعلم. وأن يبقى المعلم متنبهًا ألن القصة المروية هي أداة 

األهداف التعليمية، وليست غاية في مساعدة في تحقيق 
  [27].ذاتها
وينبغي أن ينوع المعلم في األساليب التي يستخدمها عند      

توظيف استراتيجية رواية القصة، فيستخدم السرد الشفوي تارة، 
ويستخدم لعب األدوار تارة أخرى، وله أن يستخدم الدمى 
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المعلم هو المتحركة. إضافة إلى هذا التنويع، فإن ما يساعد 
عادة بنائه بما يتناسب مع  التخطيط الدقيق، واختيار النص وا 
بناء االستراتيجية ويحقق األهداف التعليمية، وأن يتناسب ذلك 
مع مستوى المتعلم، وأن ُتصمم األنشطة والمهام بما يناسب 

  [28].المتعلم وقدراته، وأن تستخدم أدوات التقويم الواقعية
لية رواية القصة تحفيز المتعلم من خالل ومما يزيد من فاع     

الحماس الظاهر في رواية القصة، وأن يتم خاللها عمل 
مجموعة وقفات، يعمل خاللها المعلم والمتعلم على مناقشة أجزاء 
القصة أو تنفيذ بعض المهام، وتعمل هذه الوقفات على زيادة 

 .تركيز المتعلم وتزيد من تطلعه لمعرفة المزيد من القصة
ومن المفيد للمعلم استخدام الصور التعبيرية عن موضوع      

القصة موضع التعلم والتنويع في مستويات األسئلة المطروحة؛ 
لزيادة فاعلية المتعلم، وتدريب المتعلمين على أداء أدوار 

  [18].لشخصيات القصة، ووضع تنبؤات لما سيأتي في المسموع
تصين في تعليم اللغة وقد حث الكثير من الباحثين والمخ      

على توظيف استراتيجية رواية القصة في تعليم مهارات اللغة 
العربية بعامة ومهارات فهم المسموع بخاصة، لما تتمتع به من 
فاعلية في تعلم مهارات اللغة، واكتساب المفردات والتراكيب 
والبناءات اللغوية المتنوعة. إضافة إلى إدراك العالقات الصرفية 

  [29].ة القائمة ضمن السياق اللغوي المسموعوالنحوي
وتقوم استراتيجية رواية القصة بدور فاعل في التحكم       

باتجاهات المتعلمين وسلوكاتهم، فهي توجه عملية بناء القيم 
لديهم وتغرس فيهم المثل العليا، كما أنها تعمل على تنمية 

  [30].قدرتهم على التخيل بما يرجع عليهم بالمتعة والسرور
ومن خالل التأمل في استراتيجية رواية القصة، يظهر أنها      

استراتيجية قادرة على تحقيق أهداف العملية التعليمية التعلمية 
بيسر، إذا ما ُأحسن توظيفها. إضافة إلى أنها معين تعليمي 
يمتاز بالجاذبية والتشويق، وهي تعين المعلم على مراعاة الفروق 

علمين، من خالل مراعاة أساليب تعلمهم الفردية بين المت
المختلفة: بصريًا وسمعيًا وحركيًا، وتساعده في الكشف عن 

  [31].مواطن القوة والضعف لدى المتعلمين

ومن خالل توظيف رواية القصة، فإن مهارات فهم المسموع      
تنمو وتتحسن لدى المتعلمين، ويظهر تحسنًا في اتجاهاتهم، 

إليجابية في الموقف التعلمي التعليمي، وينتهي وتزداد مشاركتهم ا
جو الملل الذي قد يرافق المواقف التعليمية، ويصبح المتعلم قادرًا 
على التعامل بإيجابية مع المواقف الحياتية التي يواجهها والتي 
ذا ثبت ذلك، فإن القدرات الذهنية  تتشابه مع مواقف القصة. وا 

ستنتاج والتحليل والتفسير تنمو وتتحسن مثل مهارات الربط واال
  [32].والنقد والتقييم

ويتم التركيز على خطوة تهيئة البيئة الصفية لتوائم طبيعة      
استراتيجية رواية القصة، وذلك ليتمكن المتعلم من االستماع 
الفعال، ويدرك فعالية التنويع في نبرة الصوت، ومدى تأثير لغة 

معنى المقصود في الجسد والتواصل البصري في إيصال ال
القصة. وُينصح المعلم أن يفسح المجال للمتعلمين ليقدموا 
تعديالٍت على أحداث القصة ومجرياتها، وتوضيح العالقات التي 

  [16].تربط أجزاءها، وتفسير ما يحتاج إلى تفسير
مجموعة من  - موضع الدراسة –ويحقق توظيف االستراتيجية 

ن حل المشكالت، وتحسين األهداف، مثل: تمكين المتعلمين م
ثراء  القدرة اللغوية والتعبير عن الذات، وزيادة النمو الذهني، وا 

  [33].قدرات الخيال، وغرس القيم والمثل العليا
وخالصة ما سبق، فعند توظيف استراتيجية رواية القصة       

مجموعة من الخطوات، وهي: تحديد الدرس المناسب لتقديمه 
ثم تحديد األهداف التعليمية التعلمية، ثم  من خالل رواية القصة،

اختيار القصة التي ُيراد توظيفها لتحقيق األهداف المحددة 
مسبقًا، على أن تكون نقاط االلتقاء بين القصة وموضوع التعليم 
حاضرة في ذهن المعلم، وكيف سُتستثمر هذه النقاط في تحقيق 

إلضافة  أهداف الحصة الصفية، وأن يسأل نفسه هل أنا بحاجة
شخصيات أو تعديل أحداث القصة بما يتناسب مع سير الحصة 
الصفية. وأخيرًا تحديد نهاية القصة ونهاية الحصة الصفية، وفي 
هذه الخطوة يتم التأكيد على المعلومات المتحصل عليها، 
وتشجيع المتعلم على أن يوظف ما اكتسبه في مواقف حياتية 

  [34,21].جديدة
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 مشكلة الدراسة. 2
تنبثق مشكلة الدراسة الحالية من دعوة التربويين والباحثين      

والمختصين إلى ضرورة معالجة الضعف الحاصل عند الطلبة 
في مراحل التعليم جميعها في مهارات فهم 

وهذا يلقي على عاتق القائمين على  . [39,38,37,3]المسموع
عملية التعليم والتعلم ضرورة العمل على استخدام طرائق 
واستراتيجيات فعالة في تنمية مهارات فهم المسموع عند 
المتعلمين في بيئة تعليمية فعالة. وبناء على ذلك، فقد هدفت 
الدراسة الحالية استقصاء أثر استراتيجية رواية القصة في تنمية 
مهارات فهم المسموع لدى طالب الصف الثاني االبتدائي. 

ابة عن سؤال الدراسة ولتحقيق هدف الدراسة، حاول الباحث اإلج
 :الذي ينص على
 أ. أسئلة الدراسة

 α) 1.12هل توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة ). 1
بين متوسطات أداء طلبة الصف الثاني االبتدائي على اختبار  ≥

مهارات فهم المسموع تعزى لمتغير: استراتيجية التدريس 
 )استراتيجية رواية القصة، االعتيادية(؟

 أهداف الدراسةب. 
 :هدفت الدراسة الحالية

استقصاء أثر استراتيجية رواية القصة في تنمية مهارات فهم  -
المسموع لدى طالب الصف الثاني االبتدائي مقارنة بطريقة 

 .التدريس االعتيادية
اإلسهام في تحسين ممارسات تدريس مهارات فهم المسموع؛  -

والمختصون، واإلسهام في استجابة لما ينادي به الباحثون 
معالجة الضعف الحاصل لدى المتعلمين في مهارات فهم 

 .المسموع
التعريف باستراتيجية رواية القصة، باعتبارها استراتيجية  -

 .لتدريس مهارات فهم المسموع
 أهمية الدراسةج. 
تستقي الدراسة الحالية أهميتها من توافقها مع أهداف      

العملية التعليمية التعلمية في المملكة العربية السعودية، الهادفة 

إلى تزويد المتعلمين بالمهارات الالزمة لتنمية مهاراتهم في فهم 
المسموع، من خالل التركيز على نوعية التعليم، وسعيًا إلى 

تعلمية، والكشف عن أثرها في تنمية  استخدام استراتيجية تعليمية
مهارة فهم المسموع؛ لما لهذه المهارة اللغوية من أهمية بين 

 المهارات اللغوية، وارتباط بها.
إضافة إلى النجاح في هذه المهارة يؤدي إلى النجاح في       

الحياة العلمية والعملية، فيتحقق للمتعلم الشخصية المتوازنة. 
ين والدارسين إلى أهمية مهارات فهم ولفتها أنظار المهتم

المسموع، وفاعلية استخدام االستراتيجيات المناسبة من أجل 
تعليمها وتنميتها؛ مما قد يؤدي إلى تقريب الصورة بين ما يتعلمه 

 .المتعلم في المدرسة، وما يجب أن يتعلمه
 التعريفات اإلجرائيةد. 

علمية تهدف تقوم استراتيجية رواية القصة: استراتيجية تعليمية ت
على البناء القصصي للنص القرائي، بحيث يقدم النص على 
شكل رواية قصصية للمتعلم؛ يهدف إلى الوصول إلى تحقيق 

 .األهداف التعليمية لفهم المسموع
فهم المسموع: عملية ذهنية لغوية تفاعلية تهدف إلى بناء معاني 

ت الذهنية لغوية من المادة المسموعة، عن طريق توظيف المهارا
المتنوعة، ويتم قياس تنميتها بالعالمة المتحصل عليها من 

 .اختبار االستماع
مهارات فهم المسموع: يقصد بمهارات فهم المسموع في هذه 
الدراسة المهارات اآلتية: أ. فهم المعنى اإلجمالي للمادة 
المسموعة. ب( تفسير القصة بناء على المعرفة السابقة للطالب. 

رتيب أحداث القصة. د( تقديم عنوان جديد للقصة. ج( إعادة ت
هـ( وصف شخصيات القصة. و( التمييز بين الحقيقة والخيال 

 .في المادة المسموعة. ز( الحكم على المسموع قبوال أو رفضا
 محددات الدراسةه. 

 :اقتصرت الدراسة الحالية على
طالب الصف الثاني االبتدائي في محافظة القريات؛ وذلك . 1
هولة الوصول إليهم، األمر الذي يحول دون تعميم نتائجها لس

 .على بقية الطلبة في الصفوف األخرى، وفي األماكن األخرى
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 استخدام استراتيجية رواية القصة دون غيرها من. 2
استراتيجيات التعليم؛ وذلك مما يحول دون تعميم النتائج على 

 .باقي االستراتيجيات التعليمية
المسموع المستهدفة بالتعليم والتنمية في هذه مهارات فهم . 3

الدراسة باستخدام اختبار فهم المسموع؛ مما يحول دون تعميم 
 .النتائج على باقي مهارات فهم المسموع

 الدراسات السابقة. االطار النظري و 3
لقد تناولت دراسات عدة استراتيجية رواية القصة بالبحث      

ي تنمية المهارات اللغوية، وتحديدا والدراسة؛ لما لها من أهمية ف
مهارات فهم المسموع، وبالتالي نجاح المتعلم من حياته العلمية 
والعملية. وسيتم هنا استعراض الدراسات السابقة مرتبة من األقدم 

 .لألحدث
[ بدراسة بعنوان "هل أستطيع رواية قصتي؟ 15قام روكس ]     

ي التحدث كيف تسهم رواية القصة في تحصيل الطلبة ف
واالستماع وفهم اللغة؟" وهي دراسة وصفية تحليلية توصلت إلى 
أن رواية القصة هي ميزة لمناهج اللغة تتميز بها أكثر عن 
غيرها، وقد تبين أن هذه االستراتيجية فعَّالة في تنمية مهارات 

 .االستماع والتحدث
بدراسة سعت  [26] وقامت ربيكا وسوبول والينداوير ولونس     

الستقصاء أثر استراتيجية رواية القصة في تطور المتعلمين 
اللغوي لدى طلبة الصف الرابع األساسي، ومدى تحسن مستوى 
الفهم لديهم، وقد أجريت الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية. 

( طالبا وطالبة انقسموا في 33وقد تكونت عينة الدراسة من )
رت الدراسة تحسنًا في مجموعتين تجريبية وضابطة. وقد أظه

مهارات االستماع والتحدث لصالح طلبة المجموعة التجريبية. 
 .كما ظهر أن اإلناث تفوقن على الذكور في هذه المهارات

أثر  [21] فريدجو وبيلمونتي - واستقصت دراسة راميريز     
استراتيجية رواية القصة في تحسين مهارات فهم المسموع، التي 

ا، وقد أظهرت نتائج الدراسة أثرًا ذا داللة ُأجريت في إسباني
 .إحصائية في أداء المتعلمين في مهارات فهم المسموع

 [ دراسة سعت إلى الكشف عن تصورات14وأجرت عايده ]     

الطلبة اليابانيين حول فاعلية مشروع رواية القصة في تنمية 
 المهارات اللغوية )التحدث، والكتابة، واالستماع(. وقد تكونت

( طالبًا وطالبة من طلبة الصف السابع 142عينة الدراسة من )
الذين درسوا اللغة اإلنجليزية. وقد أظهرت النتائج أن الطلبة 
حققوا فوائد ملموسة في تنمية المهارات اللغوية )التحدث، 

 ).والكتابة، واالستماع
[ دراسة هدفت إلى تعرف 18] وأجرى ميرا وستشوانفلجيل      

أثر القراءة التعبيرية الشفوية في فهم القصص لدى أطفال ما قبل 
المدرسة من ذوي األعمار أربع وخمس سنوات، كما تضمنت 

( 95استطالعًا ألثر علم العروض. وتكونت عينة الدراسة من )
طالبا وطالبة، وقد استمعوا إلى قصة أو قصتين مسجلتين، 

كانت معبرة ومرة بقراءة غير معبرة. وأظهرت نتائج والقراءة مرة 
الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التي 

 .استمعت للقراءة المعبرة
دراسة بعنوان االستماع  [13وأجرى جلونك وكنج ]     

للروايات: دراسة تجريبية لسرد القصة في الغرفة الصفية. وقد 
( طالبا وطالبة من الطلبة 535تكونت عينة الدراسة من )

( طالبة. وتم رواية روايات 149( طالبا و)116الجامعيين: )
ومعالجتها لغويًا. وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة 

 .التجريبية على المجموعة الضابطة بفرق دال إحصائي
وبالنظر في الدراسات السابقة المتعلقة برواية القصة وفهم       

ين أنها جاءت على فحص أثر استراتيجية رواية المسموع، يتب
،  [16,18,21,12]القصة في تحسين مهارات فهم المسموع

 [14] كما سعت دراسة[26].  وأثرها في الفهم اللغوي بعامة
(Aida,)  إلى الكشف عن تصورات الطلبة عن استراتيجية رواية

القصة. وكانت الفئات المستهدفة من طلبة مرحلة ما قبل 
، وطلبة الصف ,Mira & Schwanenflugel [18] سةالمدر 

  ,Glonek & King [، وطلبة جامعيين14] السابع األساسي
 في حين تناولت دراسة[21].  وطلبة المرحلة األساسية [16]

[12] Rooks,  المناهج دراسة تحليلية، األمر الذي يشير إلى
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توظيف ضرورة االهتمام بتنمية مهارات فهم المسموع من خالل 
 .استراتيجية رواية القصة

وقد استخدمت الدراسات السابقة مناهج مختلفة، فاستخدمت      
 & Glonek & King; [18] Mira [16])المنهج التجريبي

Schwanenflugel; Rebecca, Sobol, Lindauer, & 

Lawrence, [26])والمنهج شبه التجريبي ، (Ramirez-

Veredugo & Belmonte, [21]) ، والمنهج الوصفي
[، مما أفاد الباحث في وضع تصميم لبحثها قائم 15] التحليلي

على المنهج شبه التجريبي لمجموعتين، إحداهما تجريبية ُعلمت 
باستخدام استراتيجية رواية القصة، واألخرى ضابطة، ُعلمت 

 .بالطريقة االعتيادية
وتحسنًا وأظهرت الدراسات السابقة وجود آثار دالة إحصائيًا      

 & Glonek)ملحوظًا نتيجة استخدام استراتيجية رواية القصة

King, [16]; Mira & Schwanenflugel, [18]; Aida, 

[14]; Ramirez-Veredugo & Belmonte, [21])  كما
ظهر أن استراتيجية رواية القصة هي من مميزات مناهج اللغة 

 [12].لفعاليتها المثبتة 
ت السابقة في نتائجها إلى أن وبذلك خلصت الدراسا     

استراتيجية رواية القصة تفيد المتعلمين على اختالف مراحلهم 
العمرية. ومهما كان من ظهور نتائج الستراتيجية رواية القصة، 
فإن الباحث لم يعثر على دراسة في المملكة العربية السعودية 
تناولت أثر استراتيجية رواية القصة في تنمية مهارات فهم 

مسموع؛ األمر الذي يعطي تناول هذا المتغير في هذه الدراسة ال
 .أهمية خاصة، ويوفر المزيد من التسويغ لتناوله

وأما ما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة،      
فيتثمل في استقصاء أثر استراتيجية رواية القصة في تنمية مهارة 

عادة بناء فهم المسموع لدى طالب الصف الثاني اال بتدائي، وا 
نصوص لغوية؛ لتصبح نصوصًا قصصيًة، وبناء اختبار لقياس 
مهارات االستماع من خالل مؤشرات سلوكية للمهارات. ونظرا 
ألن الجهود المبذولة لتنمية مهارات فهم المسموع ال تزال تدور 
في مدار الطرائق التدريسية التقليدية، التي تجعل من المعلم 

لتي قد ثبت قصورها في تنمية مهارات فهم محورًا لها، وا

، وفي محاولة للتخفيف من الضعف  [3,35,36,10]المسموع
الحاصل لدى الطلبة في مراحل التعليم المختلفة، فإن الحاجة 
أصبحت ملحًة الستقصاء أثر استراتيجيات تعليمية تعلمية 

 .خاصة بمهارة فهم المسموع
 جراااتاإلطريقة و . ال4

 مجتمع الدراسة أ. 
( طالبا من طالب الصف 391تكون مجتمع الدراسة من )     

الثاني االبتدائي في محافظة القريات، الملتحقين بالدراسة في 
 -1462/1463الفصل الدراسي األول من العام 

( طالب من 25. وتكونت عينة الدراسة من )5114/5112
قريات طالب الصف الثاني االبتدائي في مدرسة نبراس ال

االبتدائية، التابعة إلدارة التربية والتعليم بمحافظة القريات. وقد 
ضمت المدرسة خمس شعب للصف الثاني االبتدائي، اختيرت 
شعبتان )أ( و)ج( بالطريقة العشوائية لتمثل الشعبة )أ( المجموعة 

( طالب، وتمثل الشعبة )ج( 52التجريبية، وكان عدد طالبها )
 .( طالب52كان عدد طالبها )المجموعة الضابطة، و 

 أداة الدراسةب. 
استخدم الباحث اختبار فهم المسموع، وقد تم بناؤه لقياس      

تنمية مهارات فهم المسموع لدى طالب الصف الثاني االبتدائي. 
ويقوم االختبار على نصين من خارج كتاب لغتي الجميلة 

ألول لم يدرسه الطالب في الصف ا –للصف الثاني االبتدائي 
وهما: )ذكاء قاٍض( و)دولة العصافير(، يلي كل  - االبتدائي

منهما ثمانية أسئلة من نوع االختيار من متعدد، مع ثالثة بدائل 
 (.لإلجابة )أ، ب، ج

 صدق االختبار
( محكمين من 9تم توزيع االختبار بصورته األولية على )     

؛ بهدف ذوي الخبرة واالختصاص في مجال تعليم اللغة العربية
الحكم على مدى مناسبة األسئلة للمهارات المستهدفة ومالءمتها 
لطالب الصف الثاني االبتدائي، وصالحية صياغة المهارات 
من الناحيتين الفنية واللغوية. وقد قدم المحكمون عددا من 
التعديالت والملحوظات التي أخذها الباحث بعين االعتبار في 
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ل بعضها، أو تعديل بعض تعديل بعض المهارات أو استبدا
 .األسئلة

 ثبات االختبار
تم تطبيق اختبار فهم المسموع على عينة استطالعية من       

( طالبًا من خارج 56طالب الصف الثاني االبتدائي قوامها )
عينة الدراسة في مدرسة نبراس القريات االبتدائية؛ بهدف معرفة 

معامل ثباته. وبعد الوقت الالزم لتطبيق االختبار، واستخراج 
تحليل نتائج اختبار العينة االستطالعية، تبين أن الوقت 

( دقيقة، وأن معامل االتساق 21المناسب لتطبيق االختبار هو )
( لالختبار، 1.91ألفا( بلغ )-الداخلي حسب معادلة )كرونباخ

 .وتعد هذه القيمة مناسبة ألغراض الدراسة الحالية
 إجراءات الدراسة

 :اسة الحالية وفق اإلجراءات اآلتيةُنفذت الدر 
استئذان مدير المدرسة ومعلمي اللغة العربية لتطبيق . 1

 .الدراسة
( 25اختيار شعبتي عينة الدراسة عشوائيا، وقد بلغ طلبتهما ). 2

( طالبا، والمجموعة 52طالبا، وتحديد المجموعة التجريبية )
 .( طالبا52الضابطة )

التجريبية في أربعة اجتماعات، االجتماع بمعلم المجموعة . 3
وتدريبه على التدريس باستخدام استراتيجية سرد القصة، 

 .وتوضيح تفصيالتها، واإلجابة عن استفسارات المعلم
تنفيذ اختبار فهم المسموع القبلي على الطالب من . 4

المجموعتين التجريبية والضابطة، وتصحيحه للتأكد من تكافؤ 
 .المجموعتين

معلم المجموعة التجريبية القيام بتدريس نصوص  الطلب إلى. 5
االستماع باستخدام استراتيجية سرد القصة، وأن يدرس معلم 
المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية، حسب ما ورد في دليل 

 .المعلم
تطبيق اختبار فهم المسموع البعدي للمجموعتين التجريبية . 6

الصحيحة والعالمة والضابطة، وتصحيحه بعد تحديد اإلجابات 
 .لكل سؤال؛ ليتم تحليل بياناته إحصائياً 

الموافق  1462/ ذو القعدة /15بدأ تطبيق الدراسة بتاريخ . 7
 الموافق 1463/محرم/3م، وانتهى بتاريخ 2/9/5114

م. وعليه، ُنفذت الدراسة بدءًا من االلتقاء بمدير 61/11/5114
على مدى شهرين تقريبًا المدرسة، وانتهاًء بتنفيذ االختبار البعدي 

 .هـ1462/1463 في الفصل األول من العام الدراسي
 تصميم الدراسة

هو التصميم شبه التجريبي لمجموعتين، إحداهما تجريبية، 
ُدرست باستخدام استراتيجية سرد القصة، واألخرى ضابطة، 
ُدرست بالطريقة االعتيادية؛ إذ وزعت المعالجات على 

  .أفراد المجموعتين على المعالجتينالمجموعتين، ولم يوزع 
وقد اشتملت الدراسة على متغير مستقل، هو: طريقة       

التدريس، ولها مستويان )استراتيجية سرد القصة/ الطريقة 
االعتيادية(. كما اشتملت على متغير تابع واحد )مهارات فهم 

 (.المسموع
 النتائج .5

ثر استراتيجية رواية هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن أ     
القصة في تنمية مهارات فهم المسموع لدى طالب الصف الثاني 
االبتدائي، وذلك عن طريق اإلجابة عن سؤال الدراسة الذي 
ينصَّ على: "هل توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 

(1.12 ≤ α ) بين متوسطات أداء طلبة الصف الثاني االبتدائي
ت فهم المسموع تعزى لمتغير: استراتيجية على اختبار مهارا

التدريس )استراتيجية رواية القصة، االعتيادية(؟؛ فقد تم حساب 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة الصف 
الثاني االبتدائي على اختبار مهارات فهم المسموع للقياسين 

( 1س، والجدول )القبلي والبعدي الفوري وفقًا الستراتيجية التدري
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة 
الصف الثاني االبتدائي على اختبار مهارات فهم المسموع 

 .للقياسين القبلي والبعدي الفوري وفقًا الستراتيجية
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 1 جدول
المعيارية ألداا طلبة الصف الثاني االبتدائي على اختبار مهارات فهم المسموع للقياسين القبلي والبعدي الفوري المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 وفقًا الستراتيجية التدريس
 استراتيجية
 التدريس

 التحصيل البعدي التحصيل القبلي )مصاحب( العدد
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المعياري االنحراف الحسابيط المتوس

 2.54 26.45 2.13 15.00 24 رواية القصة
 3.11 19.72 2.38 14.96 28 اعتيادية

( وجود فرق ظاهري بين المتوسطين 1يالحظ من الجدول )     
الحسابيين ألداء طلبة الصف الثاني االبتدائي على اختبار 

الفوري ناتج عن اختالف مهارات فهم المسموع للقياس البعدي 
مستويي استراتيجية التدريس؛ وللتحقق من جوهرية الفرق 

 ANCOVA الظاهري؛ تم إجراء تحليل التباين المصاحب

ألداء طلبة الصف الثاني االبتدائي على اختبار مهارات فهم 
المسموع للقياس البعدي الفوري وفقًا الستراتيجية التدريس بعد 

ثاني االبتدائي على اختبار مهارات فهم تحييد أثر طلبة الصف ال
 (.5المسموع للقياس القبلي، وذلك كما هو مبين في الجدول )

 2جدول 
التدريس  تحليل التباين المصاحب ألداا طلبة الصف الثاني االبتدائي على اختبار مهارات فهم المسموع للقياس البعدي الفوري وفقًا الستراتيجية

 بعد تحييد أثر أدائهم للقياس القبلي
 العملية الداللة اإلحصائية الداللة المحسوبة قيمة ف المربعات مجموع متوسط الحرية درجة المربعات مجموع التباين مصدر

 %8.70 0.036 4.671 35.652 1 35.652 التحصيل القبلي )مصاحب(
 %61.02 0.000 76.695 585.416 1 585.416 استراتيجية التدريس

    7.633 49 374.021 الخطأ
     51 997.442 الكلي

( وجود فرق دال إحصائيًا عند 5يتضح من الجدول )     
بين المتوسطين الحسابيين ألداء  α = 0.05 مستوى الداللة

المسموع طلبة الصف الثاني االبتدائي على اختبار مهارات فهم 
للقياس البعدي الفوري يعزى الستراتيجية التدريس حيث بلغت 

( باحتمالية خطأ أقل من 23.392المحسوبة ) F قيمة

(؛ ولتحديد لصالح أيٍّ من مجموعتي الدراسة كان 1.111)
الفرق الجوهري؛ فقد تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة 

ر مهارات فهم ألداء طلبة الصف الثاني االبتدائي على اختبا
المسموع للقياس البعدي الفوري واألخطاء المعيارية لها وفقًا 

 (.6الستراتيجية التدريس، وذلك كما هو مبين في الجدول )
 3جدول 

للقياس البعدي الفوري واألخطاا المعيارية المتوسطات الحسابية المعدلة ألداا طلبة الصف الثاني االبتدائي على اختبار مهارات فهم المسموع 
 لها وفقًا الستراتيجية التدريس

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل استراتيجية التدريس
 0.56 26.45 رواية القصة
 0.52 19.72 اعتيادية

 ( أن الفرق الجوهري قد كان لصالح6يتضح من الجدول )     
أفراد المجموعة التجريبية الذين تم تدريسهم باستخدام استراتيجية 
رواية القصة في تنمية مهارات فهم المسموع لدى طالب الصف 
الثاني االبتدائي مقارنة بزمالئهم أفراد المجموعة الضابطة الذين 

 .تم تدريسهم وفقًا لالستراتيجية االعتيادية
 رواية القصة في تنمية علمًا أن حجم األثر الستراتيجية     

مهارات فهم المسموع لدى طالب الصف الثاني االبتدائي قد 
%(؛ مما ُيعني وجود أثر )كبير( 31.15بلغت قيمته )

الستراتيجية رواية القصة في تنمية مهارات فهم المسموع لدى 
 طالب الصف الثاني االبتدائي وفقًا لمعيار فؤاد أبو حطب

 ].41الشربيني، ]، المشار إليهما في Cohenو
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 مناقشة النتائج. 6
قد تفّسر نتائج السؤال الذي نص على "هل توجد فروق       

بين متوسطات  ≥ α) 1.12دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )
أداء طلبة الصف الثاني االبتدائي على اختبار مهارات فهم 
المسموع تعزى لمتغير: استراتيجية التدريس )استراتيجية رواية 
القصة، االعتيادية(؟ بما اشتملت عليه استراتيجية رواية القصة 
من إجراءاٍت تعليميٍة تعّلميٍة متسلسلٍة ومنظمٍة؛ مما شد انتباه 
الطالب، وحفزهم لالنخراط في عملّية تعّلم مهارات فهم المسموع، 
مثل: وضع األهداف، وتشجيع الطالب على المشاركة في وضع 

استحضار خبراتهم السابقة المرتبطة  أهداف، وتهيئتهم من خالل
بموضوع القصة، وتحفيزهم على وضع توقعات ألحداثها، 
وتعرف شخصياتها والحكم عليها، وهو ما لم يتوافر للطالب 
الذين تعلموا بالطريقة االعتيادية؛ التي رّكزت على تعليم فهم 
المسموع بأن يقدم النص من خالل قراءة المعلم ثم طرح 

 .سئلة بعدهمجموعة من األ
كما يمكن تفسير نتائج السؤال بما أثارته استراتيجية رواية      

حساس  القصة في نفوس الطالب من دافعية وحب للتعّلم، وا 
بالمسؤولية، والتي بدورها عملت على دمج الطالب بأنشطتها 
المتنوعة. كما أن إتاحة الفرص للطالب لمناقشة القصة 

أحداثها؛ كان له أثر بيِّن في ومحاكمة شخصياتها وتعديل بعض 
نماء تعلمهم لمهارات فهم المسموع. إضافة إلى أن دور المعّلم 
الفاعل في التعليم والمساعدة في التوجيه وتقديم المشورة خالل 
استخدام استراتيجية رواية القصة مقارنة بالتعليم في المجموعة 
الضابطة، الذي حّفز الطالب للتفاعل مع االستراتيجية 

جراءاتها، في محاولة تنمية مهارات فهم المسموعو   .ا 
وتدعم نتائج هذا السؤال، ما أثبته األدب النظري والدراسات      

السابقة من فاعلية استخدام الطرائق واألساليب واالستراتيجيات 
في محاولة تنمية مهارات فهم المسموع، إذا قامت على أسس 

دور المتعّلم في  علمية واضحة ومحددة، وُبنيت على تفعيل
العملية التعليمية التعلمية واستثماره إلى أقصى حد، وبسط له 
المهارات التي يجب عليه أن يتعّلمها، ووفرت له البيئة الحرة 

اآلمنة لممارسة ما تعّلمه، وقدمت له التغذية الراجعة المناسبة 
[؛ عطية، 5[؛ الربابعة، ]6[؛ العموش، ]11)الناصر وحمدي، ]

 & Glonek & King, [16]; Mira[؛2]

Schwanenflugel, [18]; Rubin, [28]; Anonymous, 

[34]; Ramirez-Veredugo & Belmonte, [21]; 

Aida, [14])  وهذا ما حاولت استراتيجية رواية القصة تقديمه
 .للطالب
 ,Glonek & King)واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع     

[16]; Ramirez-Veredugo & Belmonte, [21]; 

Rebecca, Sobol, Lindauer, & Lawrence, [26]; 

Rooks, [12]   في فاعلية أثر رواية القصة في تنمية مهارات
 .فهم المسموع

 التوصيات. 7
من خالل النتائج التي انبثقت عن سؤال الدراسة، يوصي الباحث 

 :بما يأتي
مهارات توسيع استخدام استراتيجية رواية القصة في تدريس . 1

 .فهم المسموع
توجيه الباحثين لتجريب فاعلية المزيد من االستراتيجيات . 2

والطرائق التدريسية التي تستهدف تنمية مهارات فهم المسموع 
 .لدى مختلف مستويات الطلبة

الكشف عن واقع الممارسات التدريسية لمهارات فهم . 6
 المسموع.

 المراجع
 أ. المراجع العربية

مستوى االستماع الناقد (. 5113الخزاعلة، محمود حسن. ) [1]
لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة جرش في 

. رسالة ماجستير ضوء تحصيلهم في مبحث اللغة العربية
غير منشورة، قسم المناهج والتدريس، كلية التربية، جامعة 

 اليرموك، إربد.

ية "التفكير بصوت أثر استراتيج(. 5112الربابعة، محمد. ) [2]
مسموع" و"أسلوب التفكير" في تطوير مهارات فهم المقروء 
. بالمستويين الناقد واإلبداعي لدى طلبة الصف السابع
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رسالة ماجستير غير منشورة. المناهج والتدريس، كلية 
 التربية، جامعة اليرموك، إربد.

بناء أنموذج تعليمي، (. 5118العموش، إبراهيم محمد. ) [3]
س أثره في تنمية فهم المسموع لدى طالبات الصف وقيا

. السابع األساسي، في ضوء أسلوب تعلمهن المفضل
 أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن.

فنون اللغة: المفهوم، األهمية، (. 5118السليتي، فراس. ) [4]
 . إربد: عالم الكتب.المقدمات، البرامج التعليمية

مهارات االتصال اللغوي (. 5112علي. ) عطية، محمد [5]
 . عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع.وتعليمها

لتنمية األداء الكتابي  برنامج(. 5118عبد الباري، ماهر ) [9] 
لطالب المرحلة الثانوية باستخدام بعض استراتيجيات ما 

. أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بنها. وراء المعرفة
 مصر.

 التدريس أثر. (5111اصر، محمد وحمدي، نرجس. )الن [11]
 قواعد لمادة المناهج مسرحة منحى وفق الدراما باستخدام

 مهارتي وتنمية الدراسي التحصيل في العربية اللغة
 االبتدائي السادس الصف تالميذ لدى والتحدث االستماع

 دراسات،. السعودية العربية المملكة في القطيف مدينة في
 156-112، ص. ص: 1، 68، التربوية العلوم

طرائق تدريس (. 5112أبو الضبعات، زكريا اسماعيل. ) [29] 
 . عمان: دار الفكر.اللغة العربية

اللغة العربية وأداؤها الوظيفي (. 5112بركات، سلمى. ) [30]
 . عمان: دار البداية.وقضاياها

 تقويم أداء تالميذ(. 5111الصوافي، نصرة بنت محمد. ) [31]
 الحلقة األولى من التعليم األساسي في مهارات االستماع.
رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناهج وطرق 

 التدريس، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، ُعمان.

(. 5118عامر، طارق عبد الرؤوف ومحمد، ربيع. ) [32]
. عمان: دار اليازوري توظيف أبحاث الدماغ في التعّلم

 طباعة والنشر والتويع.العلمية لل

فاعلية التمثيل (. 5112قواقزة، يسرى أحمد سليمان. ) [33]
الدرامي في تنمية مهارات االستيعاب االستماعي لطلبة 

. رسالة دكتوراه غير المرحلة األساسية الدنيا في األردن
منشورة، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية العلوم التربوية 

 العربية للدراسات العليا، عمان.والنفسية، جامعة عمان 

 خالد وبسندي، العزيز عبد حسين، وأبو نبيل الهادي، عبد [35]
 الطبعة) والتفكير اللغة في مهارات(. 5112. )الكريم عبد

 . والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار: عمان(. الثانية

 خطة(. 5115. )حمده والسليطي، اهلل عبد خضر تايه، [38]
 تالميذ لدى العربية اللغة في االستماع مهارة لتنمية مقترحة
 ،146 قطر،: التربية مجلة. قطر بدولة االبتدائية المرحلة
111-166. 

 االستماع مهارات(. 5116. )أحمد طاهرة الطحان، [37] 
 .الفكر دار: عمان. المبكرة الطفولة في والتحدث

التجارب  اإلحصاء وتصميم(. 1992) .الشربيني، زكريا[40] 
نجلو . القاهرة: األفي البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية

 المصرية.
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THE EFFECT OF STORYTELLING 

STRATEGY ON DEVELOPING 

LISTENING COMPREHENSION AT THE 

SECOND GRADE STUDENTS IN SAUDI 

ARABIA 

ABDULLAH BIN HUMOOD BIN MOHAMMAD ALJHANI 

Arabic language developed curricula's Supervisor 

Directorate of Al-Qurayyat Education 

Ministry of Education, Saudi Arabia 

ABSTRACT_ This Study aimed at investigates effect of storytelling strategy on developing listening 

comprehension at the second grade students in Saudi Arabia. To achieve this goal, the researcher built a 

listening comprehension test. 

The study sample included 52 students from the second grade students in Nibras Qurayyat Primary School, Of 

the Department of Education Qurayyat Governorate of Saudi Arabia, Divided in two groups: (27) students in 

the experimental group, and (25) students in the control group. 

The quasi-experimental design is the design of the current study of two groups, one experimental and the other 

control. The study results showed that there were statistically significant differences between the two study 

groups for the experimental group. 

KEYWORDS: storytelling, listening comprehension, the second grade students. 

 

 

 

 

 

 

 

 


