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استراتيجيات مهارة االستماع ومدى امتالك طالب اللغة العربية
وآداهبا هلا يف مرحلة البكالوريوس
*2

عيسى متقي زاده ،1فهيمه غالمي پور

 .1عضو اهليئة التعليمية ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة تربية مدرس
 .2طالبة ماجستري ،قسم تعليم اللغة العربية جبامعة تربية مدرس
(تاريخ االستالم 2016/10/19 :؛ تاريخ القبول)2016/12/14 :

امللخّص
إن تعلـيم اللغــة العربيــة منـذ بدايــة املرحلــة التعليميـة يهــدف إىل متكــني الطالــب مـن مهــارات اللغــة ،عـن طريــق تزويــد باملهــارات
األساســية :االســتماع ،والتحــد  ،والقــراءة ،والكتابــة ،ومســاعدت علــى اكتســاب ممارســاهتا الصــحيحة ،واجتاهاهتــا الســليمة،
والتــدرج يف تنميــة هــذ املهــارات علــى امتــداد املراحــل التعليميــة ،حبيـث يصــل الطالــب يف هنايــة هــذ املرحلــة إىل مســتوى لغــوى
ميكن من استخدام اللغة بشكل يساعد على مواصلة الدراسة يف املراحل التعليميـة التاليـة .ويعـد االسـتماع أحـد أهـم فنـون اللغـة؛
وهو عامل ضروري يف عملية االتصال .االستماع والتحد مهارتان تنموان وتعمالن معا بالتبـادل ويكمـل بعضـهما الـبعض ،فـالنمو
يف مهـارات االسـتماع يتبعـ منـو يف مهـارات وفنـون اللغـة األخـرى .لكـن علـى الـرغم مـن أمهيـة هـذ املهـارة يف مجيـع املراحـل إال
أهنــا مهملــة بشــكل كــبري يف جامعاتنــا االيرانيــة ويواجـ مبشــاكل عديــدة منــها :قلــة وجــود املــواد الدراســية اّــددة ،قلــة األســاتذة
اخل ـ رباء يف تعلــيم اللغــة ،املشــاكل يف األجهــزة والربجميــات ،قلــة اســتخدام اســتراتيجيات تعلــيم االســتماع مــن قبــل املدرســني
واســتراتيجيات تعلمهــا مــن قبــل الطلبــة؛ لــذا هنــدف يف دراســتنا احلاليــة التعــرف إىل درجــة امــتال طــالب فــرع اللغــة العربيــة
وآداهبا من استراتيجيات تعلم مهارة االستماع يف مرحلة الليسانس ،وقد بلغـ عينـة الدراسـة ( )108طالبـاا مـن مخـس جامعـات
حكوميــة (عالم ـ طباطبــائي ،خــوارزمي ،طهــران ،قــم ،الزهــراء) وقــد قــام الباحثــان بتصــميم اســتبانة تقــيس درجــة امــتال
الطــالب مــن اســتراتيجيات الــتعلم ،وتكونـ االســتبانة سـ فقــرات ختــتص بكــل اســتراتيجية ،ومــن أجــل حتليــل نتــائج الدراســة
استعمل برنامج احلزمة اإلحصائية ( .)spssوقد توصل الدراسـة إىل أن الدارسـني االيـرانيني يسـتخدمون اسـتراتيجيات تعلـم
اللغــة االجنبيــة عنــد تعلمهــم مهــارة االســتماع .لالســتراتيجية التعويضــية أكثــر اســتخداماا عنــد الدارســني اإليــرانيني وهــذا يفســر
حماوالت أفراد العينة للتغلب على قصورهم اللغوي إىل اللجوء إىل التخمني.

الكلمات الرئيسة

اللغه العربية ،االستراتيجيات،مهارة االستماع
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مقدمة
يعتــرب االســتماع فنــا لغويــا أو شــرطا أساســيا للنمــو الفكــري ،إال أن هــذا الفــن شــب مهمــل يف
مناهجنا ،وهذا يرجع إىل عدم اإلدرا بطبيعـة عمليـة االسـتماع ،وأمهيتـها ،ومـازال التصـور
السائد أن تنمية مهارات تقتصر على تكليف التلميذ بالقراءة اجلهرية من كتاب مفتوح ،أمام
زمالئ فقط ،إىل احلد الـذى أدى إىل افتقـار التالميـذ هلـذ املهـارات ،والقصـور الواضـح ر
اكتساهبا لديهم .وحنن نقضـي معظـم أوقاتنـا يف االسـتماع حـىت وإن وجـد تفاوتـا يف مسـتوى
التحصيل واالستيعاب ،وهذا أمر طبيعي بني األفراد بسبب وجود الفروق الفردية بينهم .وإذا
أجرينا مقارنة بني مناهجنا يف جمال االسـتماع ومنـاهج الـدول املتقدمـة فسـوف نلحـظ فرقـا
كــبريا بــني املنــهجني حيــث إن منــاهج الــدول املتقدمــة قــد أفــردت لالســتماع كتبــا خاصــة ب ـ
ألمهيت ؛ يف حني ال جند يف م ناهجنـا اهتمامـا كـبريا يتناسـب مـع حجـم أمهيـة هـذ املهـارة.
(عاشور واحلوامدة2007 ،م)99-98 :

أ بت نتائج الدراسات أن تعليم االستماع يؤدي إىل تنمية مهاريت االستماع والقراءة معا،
فاالستماع والقراءة فنان متكامالن من جوانـب عديـدة منـها مـا يتصـل بالعمليـات العقليـة ،أو
املهــارات ،ومنــها مــا يتصــل بــدورمها يف تعلــم اللغــة  .فاالســتماع يــزود األطفــال بــاملفردات
وتراكيــب اجلمــل الــل تقــدم ك ســاس للقــراءة ،ولقــد أشــار بعــض علمــاء التربيــة إىل ضــرورة
تعل ــيم مه ــارات االس ــتماع ال ــل تت ــوازى م ــع مه ــارات الق ــراءة أوال للتالمي ــذ ،لتس ــاعدهم يف
التــدريب علــى مهــارات الق ـراءة( .موســى2002 ،م )10 :ويظهــر هــذا التكامــل يف كــون العبــارة
واجلملــة والفقــرة هــي وحــدة الفهــم يف كــل مــن االســتماع والقــراءة ،فالكلمــة ال تعطــي معــىن
متكامال إال إذا فهم يف إطار اجلملة ،ويف السياقات املستخدمة( .يونس وآخرون1999 ،م)45 :
يلعب السمع دورا خطريا يف تعلم اللغة ،اذ يتعلم االنسان لغت عن طریق ناع رموزها
اللفظيـة وتفسـريها وتقلي ـدها يف صــوت الكـالم والتحــد فيمــا بعــد وهــذ األمــور حتتــاج إىل
حتديد األهداف والتغريات بطريقة واحدة حبيث ميكن اختيار اّتوى التعليمي املناسب هلا،
كما ميكن اختيار أنسب طرائـق التـدريس واسـتراتيجيتها ،الـل تسـاعد علـى حتقيـق أهـدافها
املرجوة( .عبيد2000 ،م138 :؛ مدكور2000 ،م)64 :
تظهر أمهية البحث يف أن حبث ميداين استهدف جمتمعاا مل يتعرض من قبل هلذا النوع
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مــن البحــو وســتقود نتائجـ إىل لفـ أنظــار مدرسـي اللغــة العربيـة بوصــفها لغــة اجنبيـة يف
جامعات ايران واليكون ذلك إال مبعرفة اخلطط واالستراتيجيات الل ينتـهجها الـدارس عنـد
تعلم لغة بصفة عامة ومهارة االستماع بصفة خاصة.
يهدف هذا البحث لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما مدى امتال الطالب اإليراين الستراتيجيات عند تعلم مهارة االستماع؟
 .2ما أكثر االستراتيجيات استخداماا لدى الطالب االيراين يف مهارة االستماع؟
أما فرض الدراسة:
 .1يبدو أن الطلبة االيرانيني اليستخدمون استراتيجيات تعلم اللغة االجنبية عنـد تعلمهـم
مهارة اإلستماع العربية اال قليال.
 .2إن االس ــتراتيجية التعويض ـية أكث ــر إس ــتخداماا عن ــد الط ــالب اإليــرانيني وه ــذا يفس ــر
حماوالت الطلبة للتغلب على قصورهم اللغوي باللجوء إىل التخمني.
وأمـا بالنســبة خللفيــة البحــث فقــد تناولـ دراســات كـثرية مهــارة االســتماع ودار احلــديث
فيهــا عــن تصــنيفات لتل ـك املهــارة وبي ـان ملــدى أمهيتــها ودورهــا املتعــاظم يف تعل ـيم اللغــات
وتعلمها.
 ياســر حممــد علـي بــدوي (« :)2002فعاليـة برنــامج مقتــرح لتنميـة مهــارات االســتماعالناقد لدى تالميذ الصف األول اإلعـدادي» فقـد هـدف الدراسـة إىل تنميـة بعـض املهـارات
االستماع الناقد لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي وبعض مـا تسـتند اليـ تلـك املهـارات مـن
مهارات االستماع العامة.
 سليمان أناء حممد سيف النصر (« :)2003فعالية بعض األنشطة اللغوية يف تنميـةمهارات اإلستماع يف اللغة اإلجنليزية لدى تالميذ الصف اخلامس اإلبتدائي» قـام بتصـميم
بعــض األنشــطة اللغوي ـة القائمــة عل ـى االســتخدام األغني ـة واإلمــالء واحلــوار لتنمي ـة مهــارات
االسـتماع يف اللغــة اإلجنليزيـة املناســبة لتالميـذ الصـف اخلـامس اإلبتــدائي .واخـتريت العينــة
عشــوائياا مــن مدرســتني مبنطقــة حلــوان التعليمي ـة ،مت تقس ـيمهما إىل جممــوعتني متك ـافئتني،
احــدامها جتريبي ـة واألخــرى ضــابطة ،تكون ـ ك ـل جمموعــة مــن 34تلمي ـذاا وتلمي ـذة ،توصــل
البح ــث إىل أن تق ــدم الت ــدريب املالئ ــم لتالميـ ـذ الص ــف اخل ــامس اإلبت ــدائي علـ ـى مه ــارات
االستماع يف اللغة اإلجنليزية املناسبة هلم أفـاد هـذة املرحلـة املبكـرة يف تنميـة هـذة املهـارات
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لديهم بشكل واضح .ساهم اصطحاب املعينات البصرية املتنوعة لالنشطة اللغوية يف تشـجيع
التالمي ـذ عل ـى املشــاركة يف األنشــطة املقدمــة .إن اســتخدام األغــاين واحلــوارات واإلمــالء يف
تصــميم األنشــطة اللغويـة املقدمــة واجلمــع بينــها لتحقيـق عامــل التنــوع ،أدى إىل رفــع مســتوى
الدافعية الداخلية لدى التالميذ حنو املشاركة واالستماع.
 دراســة لــنجالء يوســف أ ــدحواس ( .)2004عنواهنــا :تقــومي مهــارات االســتماع لــدىتالميـ ذ الصــف الرابــع االبتــدائي .وهتــدف إىل تقــومي مهــارات االســتماع لــدى تالميــذ الصــف
الرابع االبتدائي ،وتقـومي أداء املعلـم لتنميـة هـذ املهـارات مـن أجـل تشـخيص الوضـع احلـاي
لتدريس مهارات االستماع يف مدارسنا ،وتقدمي العالج املناسب لـذلك .اخـتريت عينـة البحـث
عشوائيا مـن مـدراس بـور سـعيد ،بلـ قوامهـا  400تلميـذ وتلميـذة ،و 20معلمـا .توصـل البحـث
إىل أن املستوى احلـاي لتـدريس مهـارات االسـتماع وتنمينـها مـنخفض ومل يصـل إىل مسـتوى
جيــد .أن تالميــذ عينــة البحــث متكنــوا مــن بعــض مهــارات االســتماع العامــة ومل يتمكنــوا مــن
مهارات االستماع الناقد.
 دراسة أل دعزة صالح حممد ( .)2005عنواهنا :أ ر استخدام الطرائف اللغويـة يفتنمية مهارات االستماع لدى تلميذ الصف الرابع االبتدائي .وهتدف إىل معرفة أ ر استخدام
الطرائف اللغوية علـى تنميـة مهـارات االسـتماع لـدى تالميـذ الصـف الرابـع االبتـدائي .أعـدت
استبان مهارات االستماع املناسبة .تكون عينة الدراسة مـن  80تلميـذا وتلميـذة مـن تالميـذ
الصف الرابع االبتدائي مبدرسة املنيا التجريبية مبدينة املنيا ،أ بت النتائج فاعلية الطرائف
اللغوية يف تنمية مهارات االستماع لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي.
رسالة زهر شيباين ( .)1391عنواهنـا :بررسـي ونقـد دروس مهـارت شـنيداري ونقـشدولل ايران.
متون اديب در تقوي اين مهارت در رشت زبان وادبيات عريب در
هتدف اىل التعرف على دور النصوص االدبية يف تقوية مهارة االستماع يف فـرع اللغـة العربيـة
وآداهب ــا يف اجلامع ــات االيرانيـ ـة .كم ــا هت ــدف اىل دراس ــة كيفيـ ـة تعلـ ـيم م ــادة االختب ــار يف
اجلامعــات يف اي ـران ،باســتخدام االســتبيانات العلمي ـة والدقيقــة وا بــات امهي ـة هــذا الــدرس
ودور الفاع ـل يف دروس املهــارات اللغوي ـة االخــرى ويف النهاي ـة دراســة اهــم املشــاكل يف مــادة
االختبــار ونقــد النصــوص والكتــب املوجــودة يف هــذا اجملــال ،ولتحقيـق هــذ االهــداف اخــتريت
عينة قوامها  367طالبا وطالبة من طالب 13جامعة إيرانية و 15أستاذا من األساتذة يف فرع
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اللغ ــة العربيــة وآداهب ــا وتوص ــل البح ــث إىل أن ه ــذ امل ــادة أصـ ـيب باإلمه ــال يف جامعاتن ــا
وأساتذة هذا الفرع يف كثري من املواضيع ،ال يتقنون أساليب تعليم اللغـة ،هلـذا ال يسـتخدمون
األسلوب السمعي -البصري ،الذي ال يعترب من األساليب اهلامة يف تدريس هذ املادة.
منهج الدراسة وحدودها
هو املنهج الوصفي التحليلي املسحي لوصف االستراتيجيات املستخدمة مـن قبـل أفـراد العينـة عنـد
تعلمهم مهارة االستماع مث حتليل ما مجع مـن معلومـات للوصـول إىل نتـائج سـليمة .اقتصـرت هـذة
الدراسة على عينة من الطالب السنة الثالثة والرابعة من مخس جامعات حكومية.
عالم طباطبائي

طهران

خوارزمي

قم

الزهراء

20

25

30

13

20

أداة الدراسة
اسـتخدم اسـتبانة مكونـة مـن معلومـات عــن اسـتراتيجيات يف تعلـم مهـارة االسـتماع العربيـة
وصتوي على 32فقرة وطالب من الطلبة أن يضع عالمة أمـام الفقـرة الـل تناسـب مـن خـالل
معيار مكون مـن  5درجـات .واسـتخدم معامـل بـات ألفـا كرونبـاخ لتعـيني االتسـاق الـداخلي
لالستبانة ويكون ( )0/7288وهو معامل بات مقبول.

البحث الاظري
تعريف املصطلحات
املهارة :عرفها ،زياد ب هنا «توافر القدرة الالزمة الداء سلو معني بكفاية تامة وق احلاجة
الي كالقراءة والكتابة والسباحة ولعب الكرة وغريها» (زياد )2 :2002 ،وعرفها مرعى واحليلـة
ب هن ــا «من ــط معق ــد م ــن النش ــاط اهل ــادف يتطل ــب اداء معاجل ــة وت ــدبرا وتنســيق معلوم ــات
وتدريبات سبق تعلمها» (مرعي واحليلة.)215 :2002 ،
االستماع :عرفـ عبـداهلادي وآخـرون ،ب نـ «اسـتقبال الصـوت ووصـول إىل األذن بقصـد
وانتبا » (عبداهلادي وآخرون ،)156 :2003 ،وعرف شحات ب ن «عملية عقلية يعطى فيها املستمع
اهتماما خاصا وانتباها مقصودا ملا تتلقا األذن من أصوات» (شحاتة.)149 :1993 ،
أنواع االستماع :ل نوعان ومهـا تبـادي ( )reciprocal listeningوهـو الـذي تتـاح فيـ
الفرصــة للمســتمع للتفاعــل مــع املــتكلم ومناقشــت فيمــا أدىل ب ـ مــن حــديث ،وغ ـري تبــادي
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( )non-reciprocal listiningوه ــو ال ــذي الصـ ـد فيــ تفاع ــل بـ ـني امل ــتكلم واملس ــتمع
( )56 ,1984 ،Nunanحنـو اإلسـتماع إىل راديـو أو إىل حماضـرة رنيـة حيـث يكـون نقـل
املعلومات يف إجتا واحد من املتكلم إىل املستمع.
مفهوم اسـتراتيجية الـتعلم ( :)conceptualization of learning strategyكـثري
من العلماء والباحثني يف جمال التعلم عمل على وضع مفهوم إستراتيجية التعلم ،علـى الـرغم
م ــن اخ ــتالف تن ــاوهلم للمص ــطلح ف ــإن مجيــع التعريف ــات تشــري إىل ط ــرق معاجلــ امل ــتعلم
للمعلومات وفيما يلي بعضاا من هذ التعريفات:
تعري ــف اينش ــتاين وم ــاير ( :)1986اس ــتراتيجيات الـ ــتعلم ه ــي «الس ــلوكيات واألفك ــار الـ ــل
يستخدمها املتعلم يف أ ناء التعلم الل هتدف تؤ ر على عملية الترميز الل يقوم هبا املتعلم».
وعرفها ماير ( :)1988وبشكل أكثر حتديداا (استراتيجيات التعلم) هي سـلوكيات املـتعلم
والل هتدف إىل التـا ري علـى الكيفيـة املـتعلم عمليـات معاجلـة املعلومـات .هـذ التعريفـات يف
وق مبكر من الكتابات التربوية تعكـس جـذور اسـتراتيجيات الـتعلم (يف العلـوم املعرفيـة ،مـع
إفتراضــاهتا األساسـية الــل بــىن االنســان هبــا معاجلـة املعلومــات والــتعلم الــذي تنطــوي عليـ
معاجلة هذ املعلومات ،ويشار بوضوح يف مجيع استراتيجيات التعلم ،تعلم بغض النظر عن
اّتوى والسياق) وهكـذا تسـتخدم اسـتراتيجيات الـتعلم يف تعلـم وتعلـيم الرياضـيات والعلـوم
والتاريخ واللغات وغريها من املواضيع ،سواء يف الفصول املدرسية الرنية وغري الرنية.
أمهيـة اســتراتيجيات الــتعلم :نظــراا ألن عمليـة الــتعلم مــن العمليـات املعقــدة الــل تتطلــب
إدرا املتعلم للمهارات الالزمة لتحقيق النجاح فيها ،لذا تزايد اإلهتمام باملهارات الدراسـية
وعـادات اإلســتذكار وإسـتراتيجيات الــتعلم وذلـك يف ضـوء تفعيـل دور املـتعلم يف عمليـة الــتعلم
من جهة وازدياد تعقيد املهمات التعليمية مع تقدم املراحل الدراسية من جهة أخرى( .حممد
املصري)242 :2009 ،
إن الغــرض الــرئيس مــن اســتراتيجيات الــتعلم هــو أن نعلــم املــتعلمني أن يتعلمــوا معتمــدين
عل ـى أنفســهم وهنــا عــدة مصــطلحات تصــف هــذا الــنمط مــن الــتعلم من ـ مــتعلم مســتقل
 Independent Iearnerومـتعلم إسـتراتيجي  strategic learnerومـتعلم يـنظم نفسـ
 self-regulated learnerوسوف نستخدم هنا متعلم ينظم نفس والذي يشري على اولئك
املتعلمني الذين يستطيعون القيام باألربعة أشياء هامة.
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 أن يشخص موقفاا تعليمياا معيناا تشخيصاا صحيحاا دقيقاا. أن خيتار إستراتيجية تعلم ملعاجلة مشكلة التعلم املطروحة. أن يراقب فاعلية االستراتيجية. أن يكون لدي الدافعية ليندمج يف موقف التعلم حىت يتم.ومثال ذلك املتعلم الذي ينظم ذات هو ذمل الذي يعرف أن من املهم أن يلخص وهو يقرأ
موضــوعاا يف كت ــاب أو يط ــرح أســئلة أ ن ــاء ه ــذ الق ــراءة أو يصــغى لع ــرض املعل ــم وأن يك ـون
مدفوعاا ألداء مثل هذ العمليات وأن يراقب جناح  ،إن هـذا املـتعلم يعـرف االوقـات واملواقـف
الل تتطلب استخدام استراتيجية معينة ،مـثالا حـني صكـي املعلـم نكتـة أو طرفـة أو يسـترجع
خربة مشوقة (جابر عبداحلميد جابر.)2008 ،
االستراتيجيات تعلم االستماع :ميكن إمجال استراتيجيات مهارة االستماع فيما ي يت:
االستراتيجيات التذكرية memory strategies

تعتمــد االســتراتيجيات التذكرّيـة علـى التخــزين  storageواالســترجاع  retrievalفالــدارس
خيزن ما يسـمع يف الـذاكرة مث يعمـل علـى إسـتدعاء تلـك املعلومـات املخزونـة عنـدما صـاول
فهم ما اختزن أو إنتاج ش ء جديد .ومن هذ االستراتيجيات:
أ) التصنيف يف جمموعات  :groupingأي تصنيف املسـموع يف وحـدات ذات معـىن ممـا
يسهل حفظها وسهولة استرجاعها عند احلاجة حنو :وضع الضماير يف جمموعة واألفعـال يف
جمموعة أخري.
ب) التــداعي والتفص ـيل  :associating elaboratingتقــوم هــذ االســتراتيجية عل ـى
ربط املعلومة اجلديدة يف اللغة مبعلومة موجودة بالفعل يف الذاكرة.
ج) استخدام الكلمـات اجلديـدة يف نصـوص  :placing new words into contextيعمـل
الدارس على وضع الكلمات اجلديدة الل استمع إليها يف مجل منطوقة أو مكتوبة ذات معىن.
االستراتيجيات املعرفية cognitive strategies

تؤدي االستراتيجيات املعرفية دوراا فعّاالا يف تعلّم اللغة الثانية ومن أمهها:
أ) التكرار  :repeatingوميكن استخدام يف االستماع وذلك باالسـتماع بصـورة متكـررة
إىل صوت ناطق أصلي باللغة عن طريق جهاز التسجيل.
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ب) املمارسة  :practicing naturalisticallyوهـي اسـتخدام اللغـة يف مواقـف طبيعيـة
وعلى املعلم أن يعمل على تعديل نصوص أصـلية تناسـب دارسـي وأن يكـون فيهـا مشـاركة مـن
قبل الدارسني ك خذ مذاكرات أو إبداء املوافقة أو عدمها ملا يستمعون إلي .
ج) األفكـار الرئيســة  :main ideaويـتمّ فيهــا التركيـز علـى العناصــر املهمــة مــن املــادة
املسموعة وإمهال التفاصيل.
د) االستنباطية  :reasoning deductivelyوهو أن يستنبط الدارس معىن من املعاين
بنـاء علـى معرفـة ســابقة أ نـاء اسـتماع فعنــد ناعـ مـثال لكلمــات مبـدوءة ب أل يعلـم أهنــا
أناء؛ ألن أل التدخل على الفعل واحلرف.
هـ) التحليل  :analyzingوتركز هذ االستراتيجية على جتزئة الكلمة لعناصـرها األوليـة
ليسهل الفهم حنو :استفهم ا س تع (أطلب) املعىن :اطلب الفهم.
و) الترمجــة  :translatingوهبــا يســتعمل الــدارس اللغــة االوىل قاعــدة لفهــم مــا اســتمع
إلي (Oxford, 1996: 32) .
االستراتيجيات التعويضية compensation strategies

بواســطة التعويض ـية يســتطيع الــدارس اســتعمال اللغــة عل ـى الــرغم مــن القصــور يف امكانات ـ
املعرفية ومنها :التخمني وهو استراتيجية نافعة الستمرار التواصل وينبغـي أن يعتمـد الـتخمني
على تلميحات لغوية ومعطيات متاحة تساعد الدارس على التخمني الذكي.
االستراتيجيات فوق املعرفية metacognitive strategies

متنح الدارس الفرصة للتنظيم والتخطيط بتحديد األهداف وفهم الغرض من املهمـة اللغويـة
فضالا عن تركيز التعلم منعاا للفوضى وإفساح الفرصة للتقومي الذايت ومنها:
أ) تركيز االنتبا  attentionوذلك بالتركيز على املهمة األساسية والبعد عن اجلزئيـات
وعند االستماع إىل كلمة ما ينصرف التركيز على الغرض منها وما فيها من أفكار أساسية.
ب) التنظيم حنو تنظيم كراسة االستماع وخلق ظروف بيئة مناسبة.
ج) حتديد األهداف العامّة واخلاصّة وحتديد كل هدف بدقّـة وكيفيـة الوصـول إليـ ومـىت
يتم ذلك؟
د) التقومي ويكون مبراقبة الدارس ألدائ اللغـوي ففـي مهـارة االسـتماع يسـتطيع الـدارس أن يقـيم
مدى فهم ما األخطاء الل وقع فيها؟ ما مصدرها؟ والعمل على تصحيح التخمينات اخلاطئة.
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االستراتيجيات االجتماعية social strategies

مبا أن اللغة ظاهرة اجتماعية فهذ االستراتيجيات تساعد الدارس على التـ قلم مـع اآلخـرين
فضالا عـن التفاعـل معهـم باسـتخدام اللغـة اهلـدف ويكـون ذلـك عـن طريـق :طـرح األسـئلة أو
التعاطف مع اآلخرين.
االستراتيجيات الوجدانية affective strategies

تعمــل هــذ االســتراتيجيات علـى الــتحكم يف االنفعــاالت واالجتاهــات وخفــض القلــق والــدارس
اجلي ــد هـ ــو الـ ــذي يعـ ــرف كي ــف يس ــيطر عل ــى انفعاالت ــ واجتاهات ــ وعملي ــة تعلّم ــ ومـ ــن
االس ــتراتيجيات الوجداني ـة :اس ــتخدام املوس ـيقى ،واالس ــتفادة م ــن الفكاه ــة وتش ــجيع ال ــذات
وغريها( .املصدر نفس )
استخدام استراتيجيات التعلم يف التدريس :استراتيجيات التعلم تستخدم لتحسني التعلم
وبالفعل يستخدم املتعلمون كثري من استراتيجيات الـتعلم خـالل تعلمهـم ملختلـف املـواد أحيانـاا
املــتعلم اليكـون واعيـاا مبــا يفعلـ  ،مبعــىن آخــر قــد ال يكـون علـى علــم بـ ن مــا يســتخدم فعــال
لتحســني تعلمـ ـ أو ت ــذكر ه ــو اس ــتراتيجية تعل ــم ول ــذلك فه ــو غـ ـري ق ــادر علـ ـى تنميـ ـة ه ــذ
االس ــتراتيجيات أو اس ــتخدام األكث ــر مناس ــبة من ــها وهن ــا يظه ــر دور املعل ــم يف كيفي ـة تنميــة
استراتيجيات تعلم طالب وجعلهم على دراية مبا يفعلـون؟ وجعلـهم يسـتخدمون اسـتراتيجيات
التعلم األكثر مناسبة ملهمة التعلم الل هم بصددها.

التحليل
اعتمد البحث على استبانة طلب فيها من الـدارس أن يشـري إىل مـدى موافقـة العبـارة مـع مـا
يفعل أ نـاء تعلمـ مهـارة االسـتماع العربيـة خـالل معيـار مكـون مـن مخـس درجـات وهـي علـى
النحو اآليت:
مخس درجات ومتثلها كلمة (دائماا) ،أي أن العبارة تنطبق علي دائماا ويف كل األحوال.
أربع درجات ومتثلها كلمة (غالباا) ،وتع أن العبارة تنطبق علي إىل حد ما.
ال درجات ومتثلها كلمة (أحياناا) ،وتع أن العبارة تنطبق علي أقل من قبلها.
درجتان ومتثلها كلمة (قليالا) ،وتع أن العبارة تنطبق علي نادراا.
درجة واحدة ومتثلها (أبداا) ،وتع أن العبارة التنطبق علي أبداا.
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استخدم البحث معيار آكسفورد ( )oxfordاملشـارالي يف هـذا البحـث باجلـدول ( )1يف
حتليل االستبانة فضالا عن استخدام برنـامج التحليـل االحصـائي للدراسـات االجتماعيـة وهـو
يع ـ ـ ــرف ب ( )spssالس ـ ـ ــتخراج املتوس ـ ـ ــط احلس ـ ـ ــايب ( )meanواالحن ـ ـ ــراف املعيـ ـ ــاري
()standard deviation
اجلدول ( )1تصنيف أكسفورد ملستويات معدالت استخدام استراتيجيات تعلم اللغة

املستوى

املعدل

مرتفع جداا
مرتفع
معتدل
منخفض
منخفض جداا

5/0-4/5
4/4-3/5
3/4-2/5
2/4-1/5
1/4-1/0

لإلجابة عن السؤال األول (هل يستخدم الدارس اإليراين استراتيجيات تعلم اللغة الثانية
عند تعلم ملهـارة االسـتماع العربيـة) ،فقـد اسـتخرج املتوسـط احلاسـيب واالحنـراف املعيـاري
لفقرات االستبانة وهو موضح يف جدول ()2
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14

املتوسط
االستراتيجية
أمارس ما استمع الي يف مواقف حية كاّاد ة اهلاتفية3/00 .
3/45
أركز أ ناء االستماع على االفكار الرئيسة.
3/01
استخدم القاموس ا ناء االستماع.
3/37
استخدم التحليل ملعرفة ما استمع الي .
3/87
اترجم ما استمع الي للغل االم الفهم.
3/01
اكتب ما انع مركزا على الكلمات املفتاحية.
3/26
اخلص كل ما انع .
3/63
امخن معىن الكلمات الل انعها وال اعرف معناها.
3/35
ا ناء االستماع اطلب من املتكلم تكرار ما قال .
85 .3
استخدم االشارات لرفع اهبامات موجود يف الكالم.
40 .3
استخدم الوصف أو املرادفات لفهم املسموع.
85 .3
استمع باالنتبا عندما يتحد املتكلم معي.
ا ناء االستماع اركز االنتبا على الكلمات املهمة واتر غريها41 .3 .

اإلحنراف املعياري
0937
1/036
1/007
1/120
1/082
1/006
0981
0974
1/028
026 .1
0965
026 .1
0982
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

انظم كراسل جيدا عند تعلم االستماع.
احدد االهداف العامة واخلاصة ملا اريد االستماع الي .
اقوم بتقومي مستواى يف االستماع.
اطلب من املتكلم اعادة صياغة ما قال الستمع جيدا.
اناقش مع االخرين حول ما استمع .
اسائل االستاذ حول الدرس ،لفهم اجليد.
استمع اىل فكاهات (نكات) عربية للراحة واالسترخاء.
احتد مع اصدقائي حول شعوري عند االستماع العربية.
اشعر بالنجاح عند توظيفي اجليد للعربية.
عندما اخاف من استخدام العربية ،اترك واهدال نفسي
عوضا الستخدام .
حىت عندما اخاف من االشكال واللحن عند التحد
بالعربية ،اشجع نفسي على التحد وال اخجل من اخطائي.
استمع اىل االغاين العربية للراحة.
اربط بني ما انع مبا اعرف من قبل.
استخدم الكلمات الل انعها يف مجل مفيدة.
اضع ما انع يف جمموعة اناء /افعال.
اربط ما انع بالعربية مبا يشبه يف لغل االم.
اراجع ما انع باستمرار باستخدام يف مجل مفيدة.
اكرر ما اريد االستماع الي مرات كثرية.

539

27 .3
40 .3
13 .3
40 .3
91 .2
14 .3
91 .2
69 .2
21 .3
15 .2

0945
0965
0977
034 .1
0964
0877
0960
0984
0995
0846

28 .2

0966

14 .3
60 .3
49 .3
28 .3
74 .3
32 .3
48 .3

064 .1
0972
0939
069 .1
0996
0892
058 .1

اتضــح مــن اجلــدول ( )2أن الدارس ـني االي ـرانيني يســتخدمون اســتراتيجيات تعلــم اللغــة
االجنبية عند تعلمهم مهارة االستماع العربيـة وقـد تـراوح االسـتخدام بـني اإلرتفـاع واالعتـدال
بناء على معيـار أكسـفورد وأهنـم علـى وعـي ب مهيـة اسـتخدام االسـتراتيجيات .وهـذ النتيجـة
تتفــق إىل حــد مــا مــع دراســة كـونراد1981م ،أي يف االســتخدام مــن حيـث هــو ،ال يف نوعيتـ ،
وترتيب االستراتيجيات.
لإلجابة عن السؤال الثاين (ما أكثر االستراتيجيات استخداماا لـدى الـدارس االيـراين يف
مهارة االستماع) عمد البحث إىل تصنيف فقرات االستبانة إىل س جمموعات:
( )1جمموعة االستراتيجيات التذكرية يف الفقرة )32-27( .6
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( )2جمموعة االستراتيجيات املعرفية يف  7الفقرة)7-1( .
( )3جمموعة االستراتيجيات التعويضية يف  5الفقرة)12-8( .
( )4جمموعة االستراتيجيات اإلجتماعية يف  3الفقرة)20-18( .
( )5جمموعة االستراتيجيات فوق املعرفية يف  5الفقرة)17-13( .
( )6جمموعة االستراتيجيات الوجدانية يف  6الفقرة)26-21( .
وقد أخذت االستراتيجيات أعال بعد التحليل اآليت( :أنظر اجلدول )3
اإلستراتيجية
التعويضية
املعرفية
فوق املعزفية
اإلجتماعية
التذكرية
الوجدانية
املتوسط العام

املتوسط احلسايب
49 .3
42 .3
41 .3
40 .3
38 .3
91 .2
34 .3

االحنراف املعياري
0838
0606
0691
034 .1
0655
0964

الترتيب
األوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلامسة
السادسة

يالحظ من اجلدول ( )3أن استخدام أفراد العينة الستراتيجيات تعلم مهـارة االسـتماع قـد
جــاء علــى املســتوى العــام معتــدالا مبتوســط ( )3/34وهــذا يع ـ أن أفــراد العينــة يســتخدمون
استراتيجيات تعلم مهارة االستماع أحياناا .وعلى مستوى اجملموعـات يالحـظ أن االسـتراتيجيات
التعويضية جاءت يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدر ( )3/49وهذا يفسـر حمـاوالت أفـراد
العينــة للتغلــب علــى قصــورهم اللغــوي بــاللجوء إىل الــتخمني وهــو ســالح ذو حــدين؛ إذا كــان أي
التخمني ذكي اا أصاب الدارس معـىن الكلمـة ،أمـا اذا كـان خطـ أوقعـ ذلـك يف اخلطـ والقصـور
األدائي( ،كاما )2007 ،وقد جاءت املعرفية وفوق املعرفيـة واالجتماعيـة يف املرتبـة الثانيـة والثالثـة
والرابعة بفروق بسيطة يف املتوسط احلسايب .وجاءت املعرفية يف املرتبة الثانية ليدلّ علـى وعـي
أفراد العينـة بوظيفـة هـذ االسـتراتيجية يف معاجلـة أنظمـة اللغـة وقواعـدها ،وهـذا ممـا دفعهـم
إىل ممارس ــة اللغ ــة يف مواق ــف حي ــة واس ــتخدام االس ــتنباط والترمج ــة وغريه ــا .واحتلــ ف ــوق
املعرفيــة املرتبــة الثالثــة؛ ويف ذلــك إشــارة إىل إدرا أفــراد العينــة البحــث ألمهيــة التخطــيط يف
عملية التعلم وإدراكهم ألمهية إعتمادهم على أنفسهم يف ممارسة اللغة داخـل الفصـل وخارجـ
(كاما .)2007 ،واحتل االجتماعية املرتبة الرابعة؛ ويف ذلك إشارة إىل ضعف التفاعل والتواصـل
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مع الناطقني بالعربية ،ومردّ ذلك إىل أن أفراد العينة يتعلمون العربية خارج بيئتها مما يضـعف
استخدامها بصورة فعالّة .وجاءت االستراتيجيات التذكرية يف املرتبة اخلامسـة وهـذا يـدلّ علـى
أن اسـ ــتخدام احلفـ ــظ واالسـ ــتظهار عنـ ــد أفـ ــراد العينـ ــة يسـ ــتخدم بصـ ــورة معتدلـ ــة .وجـ ــاءت
االسـتراتيجيات الوجدانيــة يف املركــز الســادس واألخــري داللـة علــى عــدم جلــوء أفــراد العينــة إىل
وسـائل ترفيهيـة كاالسـتماع إىل الفكاهـات والنُكـ ممـا يسـاعد يف إزالـة التـوتّر والقلـق واخلــوف
الذي كثرياا ما يعتري دارسي اللغة االجنبية.
كم ــا س ــبق الق ــول يس ــتخدم الط ــالب االيراني ــة م ــن االس ــتراتيجية التعويض ــية اكث ــر م ــن
االستراتيجيات األخرى؛ اما كيف ميكن تطبيق االستراتيجية التعويضية على املهارات اللغويـة
خاصة مهارة االستماع:
تعني االستراتيجيات التعويضية املتعلمني على التغلب على القصور أو العجز يف معلوماهتم
اللغوية اخلاصة باملهارات األربع .وبالنسبة للمتعلمني ذوي املستوى االبتدائي أو املتوسط فتلك
االســتراتيجيات تعــد األهــم هلــم .وه ـي تفيــد أيضــا الفــائقني يف تعلــم اللغــة األجنبيــة إذا مــا
قابلــهم باملصــادفة تعــبري ال يعرفــون معنــا  ،أو عنــدما يفشــلون يف نــع شـيء مــا بوضــوح .أو
عندما يواجهون موقف يكون املعىن في غامض أو ضم أو غري حمدد بوضوح.
التخمني الذكي :التخمني أساسي وضروري عند االسـتماع أو القـراءة ،وهـو يعـني الطـالب
علـى فهــم أهنــم ليســوا بالضــروري مطــالبني مبعرفــة كــل كلمــة ممــا يســمعون أو يقــرأون لك ـي
يستوعبوا املعىن الكلي .وهنا استراتيجيتان للتخمني ومها(chen, 2010: 21) :
استخدام تلميحات لغوية :ان بعض التلميحات اللغوية الل سبق ان اكتسبها املتعلم سـواء
من اللغة االجنبيـة اجلديـدة او مـن لغـة أجنبيـة أخـرى أو حـىت مـن لغتـ االم رمبـا تكـون ذات
داللة لفهم معىن ما يسمع او يقرا ذلك املـتعلم .واهـم هـذ التلميحـات الـل تقـود اىل فهـم
املعـىن السـوابق واللواحـق أو حـىت أسـلوب تنظـيم الكلمـات يف مجـل(oxford, 1990: 54) .
فعلى سبيل املثال فإن «أ ـد» يعـرف الكلمـات «تسـويق ،تصـدير ،يسـتورد» علـى الفـور خيمـن
أ د أن املوضوع الـذي يقـرأ وصتـوي علـى هـذ الكلمـات يـدور حـول االقتصـاد .ومثـال آخـر
عنــدما ســافر علـى إىل بلــد عــريب ،وجــد كــل مــن يقابلـ يقــول لـ يف بدايــة احلــديث "مرحبــا"
ولسابق معرفت أن لكل لغة عبارات للتحية فعلى الفور مخن على أهنا كلمة حتية وبالطبع كان
يردها لن حيا هبا .وهذا بالطبع يوضح أمهية التخمني الصحيح يف تعلم اللغة.

542



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الثانية عشر ،العدد الثالث ،خريف 1438

وميكـن ان يفهــم املســتمعون الرســالة املوجهــة الــيهم نتيجــة التلميحــات غــري اللفظيــة الــل
يس ــتخدمها املتح ــد مث ــل :ح ــدة ن ــربة الص ــوت ،او تع ــبريات الوجــ  ،او تش ــديد الك ــالم ،او
استخدام اجزاء من اجلسم عند التحد (كاإلميـاءات واإلشـارات) )(oxford, 1990: 66
فمثال عندما سافر حممد إىل بلد عريب وعنـدما خاطـب البـائع بشـ ن سـعر أحـد سـلع  ،فـإن
نربة الصوت العالية وتعبريات وجه وإشارات يدي أوضح ّمـد أن البـائع غاضـب أو غـري
راض عن السعر الذي اقترح حممد.
أما يف االستماع فهنا تلميحات إدراكية خاصة باملوقف ذات تساعد املستمع علـى الفهـم
مثل اخللفية الصوتية أو ما يرا الفرد أمام من عـدد األشـخاص املتحـد ني أو األعمـال الـل
يفعلوهنــا أو مشــاب ذلــك (oxford, 1990: 66) .فمــثال حممــود صــب مشــاهدة األفــالم
العربية وذات مرة نع أحد الشخصيات يقول وهو منفعل لزميلت «روحي من هون» مث خـرج
زميلت  .ذلك املوقف جعل حممود خيمن بـ ن الشـخص الثـائر كـان يقـول «اخرجـي مـن هنـا».
ويعد وصف األشخاص يف القصص املكتوبة أو املنطوقة أحد أسـاليب التلمـيح إىل معـىن بقيـة
القطعة فمثال إذا كان وصف شخص ما ب نـ وضـيع وحقـري فسـوف يتوقـع الطـالب أن سـلوك
ســوف يكــون ســيئا يف وق ـ الحــق مــن القصــة ،وحــىت إن مل يــدركوا معــاين الكلمــات فســوف
خيمنون معناها طبقا ملـا هـو متوقـع مـن شـخص مثلـ  .وحـىت طريقـة تعامـل الشخصـيات مـع
بعضها البعض (بعطف ،أو بوقاحة أو باحترام) تساعد املتعلمني على ختمني أحدا القصة.

كيفية تامية التخمني
يكون ذلك بالتدريج فيبدا املعلم بإعطاء الطالب أسئلة متهيدية قبل تقدمي القصـة املسـموعة أو
املقروءة أو بوقف عرض القصـة يف منتصـفها وسـؤال الطـالب عـن توقعـاهتم لالحـدا التاليـة،
وميكن أن يعرض املعلم جمموعة من الصور على الطالب مث يقوم بسؤاهلم عن أية صـورة تعـرب
عمــا يســمعون أو يقرأون ـ اآلن .وميكــن إعطــاء الطــالب مجلــة باللغــة األجنبيــة ويطلــب منــهم
إكماهلا .وجيب أن تكون التغذية املرتدة فورية حبيث يكون التصـحيح أو التعليـق أوال بـ ول عقـب
انتهاء كل طالب من أجابت ويفضل أن يس ل املعلم كل طالب عـن مصـدر وسـبب ختمينـ وذلـك
حىت يتعلم الطالب من بعضهم البعض مصادر التخمني املختلفة عملياا.
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الاتائج
بناء على ما قلنا يف البحث النظري جاءت النتائج فيما يلي:
إجابة للسؤال األول :أن الدارسني األيرانيني يسـتخدمون اسـتراتيجيات تعلـم اللغـة الثانيـة
عند تعلمهم مهارة االستماع العربية وقد تراوح االسـتخدام بـني االرتفـاع واالعتـدال بنـاء علـى
معيار أكسفورد وأهنم على وعي ب مهية استخدام االستراتيجيات وهذ النتيجة تتفق إىل حـد
ما مع دراسة كونراد ،أي يف استخدام من حيث هو ،ال يف نوعيت وترتيب االستراتيجيات.
إجابــة للس ـؤال الثــاين :عل ـى مســتوى اجملموعــات يالحــظ أن االســتراتيجيات التعويض ـية
جــاءت يف املرتبــة األوىل؛ وهــذا يفســر حمــاوالت أفــراد العينــة للتغلــب عل ـى قصــورهم اللغــوي
باللجوء إىل التخمني وهو سالح ذو حـدين؛ إذا كـان أي الـتخمني ذكيـاا أصـاب الـدارس معـىن
الكلمة أما إذا كان خط أوقع ذلك يف اخلط والقصور األدائي.
متضمنات البحث التربوية للمعلمني:


أمهية الوقوف على اإلستراتيجيات الل يتبناها الدارسـون أ نـاء تعلمهـم ملهـارة االسـتماع
ووفاقاا لذلك يتم ختطيط الدارس وتنفيذ .

تنبي الدارسني لفائدة االستراتيجيات يف تعلم اللغة الثانية.



إذا اتضــح للمعلـم أن دارسـاا مــا يســتخدم اســتراتيجية غــري فعالــة عليـ أن ينتبهـ لــذلك
ويساعد يف إستبداهلا باستراتيجية أكثر فعالية.
مالحظة ما يعتري الدارسني من قلق وإرشادهم إىل االستراتيجية الل تقتضي على ذلك
القلق.

متضمنات البحث التربوية للدارسني:





جيب على الـدارس أن يسـعى جـادّ اا ملعرفـة مـا يناسـب مـن اسـتراتيجيات عنـد تعلـم اللغـة
الثانية أو االجنبية بصفة عامة ومهارة االستماع بصفة خاصة.
علـى الــدارس أن يســعى لــتعلم االســتراتيجيات والتــدرب عليهــا ،ألهنــا مفتاحــة إىل ميــدان
التفوق يف تعلم اللغة.
على الدارس نقل استراتيجيات لغت األوىل إىل اللغة اهلدف وعلي أن يكون مدركاا وواعياا
ملا يستخدم .
على الدارس أن يعطي مهارة االستماع اهتماماا خاصاا ألهنا مهارة أساسـية ومفتـاح لبقيـة
املهارات( .كالم ،قراءة ،كتابة)
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ويف اخلتام نوصي باآليت:





االعتناء مبهارة االستماع وذلك بإعطائها وزناا قيالا ضمن مناهج تعليم العربيـة بوصـفها
لغة أجنبية.
ضرورة الوقوف على االستراتيجيات الل يستخدمها الدارسون لتعزيز الصا منها ودعم .
تكييف طرق التدريس وفقاا لالستراتيجيات الدارسني.
تدريب الدارسني على استخدام االستراتيجيات الفعالة الل تقود إىل الكفائة اللغوية.
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