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ملخص:

هدفت الدرا�شة اإىل تق�شي اأثر ا�شتخدام التغذية الراجعة يف حت�شني مهارة ال�شتماع 
اختبار  هي:  اأداتان،  بنيت  الهدف  هذا  ولتحقيق  الأ�شا�شي،  اخلام�ص  ال�شف  طلبة  لدى 
وبطاقات  الراجعة،  تغذية  واألفاظ  اأهداف،  من:  تاألف  للمعلم  ودليل  حت�شيلي،  ا�شتماع 
يف  الأ�شا�شي  اخلام�ص  ال�شف  من  وطالبة  طالباً   )72( من  الدرا�شة  عينة  اأعمال.تكونت 
تلقت  الدرا�شة  ولأغرا�ص  املفرق،  ق�شبة  يف  والتعليم  الرتبية  ملديرية  تابعة  مدار�ص 
تتلق  ومل  التعاوين،  للتعلم  م�شاحبة  راجعة  تغذية  اإناث(  )ذكور،  جتريبيتان  �شعبتان 
وجود  الدرا�شة  نتائج  راجعة.واأظهرت  تغذية  اإناث(  )ذكور،  ال�شابطتان  ال�شعبتان 
الراجعة امل�شاحبة للتعلم  التغذية  اإح�شائية )α = 0.05( تعزى لأثر  فروق ذات دللة 
التجريبية،  املجموعة  ل�شالح  الفروق  وكانت  جميعها،  ال�شتماع  مهارات  يف  التعاوين 
لأثر  تعزى   )α = 0.05( اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  واأظهرت 
النتائج عدم وجود فروق ذات دللة  اأظهرت  اجلن�ص يف مهارات ال�شتماع جميعها.كما 
للتعلم  امل�شاحبة  الراجعة  التغذية  بني  التفاعل  لأثر  تعزى   )α = 0.05( اإح�شائية 

ال�شتماع.  واجلن�ص يف جميع مهارات  التعاوين 
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The Effect of Using Feedback in Improving the Listening Skill 
among Students of the Fifth Basic Grade in Jordan

Abstract: 

The aim of this study is to investigate the effect of using feedback for 
improving listening skill in cooperative learning among fifth basic grade 
students. To achieve this aim the researchers developed two instruments: the 
listening achievement test, and teacher guide which consists of the goals of 
the feedback as well as working cards. 

The sample of the study consists of (72) male and female students from 
the public schools in Al- Mafraq Educational Directorate. For the purposes 
of the study two experimental groups (males and females) are chosen 
according to cooperative learning strategy without feedback, and another 
two experimental groups, one for males and the other for females were taught 
according to cooperative learning strategy with feedback. 

The findings of the study showed that there are significant statistical 
differences at the level of (α =0. 05) due to the effect of the method used in 
listening skills. The findings were in favor of the experimental group. The 
findings also showed that there are no significant statistical differences at 
the level of (α =0. 05) due to gender. Moreover, that there are no significant 
statistical differences at the level of (α =0. 05) due to the interaction between 
the method and gender. 
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مقدمة: 
وبهذا  القدم،  منذ  واملفكرين  واللغويني  الرتبويني  الباحثني  باهتمام  اللغة  حظيت 
املختلفة  اللغة  مهارات  وت�شكل  املهمة،  اللغة  مهارات  من  والتحدث  مهماً،  مكاناً  احتلت 
نظاماً متكامالً فيما بينها، بحيث ترتبط بع�شها ببع�ص، وهذا الرتابط يظهر جلياً يف اأثناء 

تعليم اللغة يف التحدث، فاملتحدث اجليد ل بد اأْن يكون م�شتمعا جيدًا.
ويعّد ال�شتماع من املهارات اللغوية املهمة واملوؤثرة يف ات�شال الطفل بالعامل اخلارجي 
ه ي�شتطيع من خالله اكت�شاب عدد من املفردات  املحيط به، وبالآخرين من حوله، حيث اإنَّ
اللغوية، واأمناط اجلمل والرتاكيب، والأفكار واملفاهيم، وتنمية املهارات اللغوية املتعلقة 
بالتحدث، والقراءة، والكتابة.فالطفل الذي لديه قدرة على متييز الأ�شوات، ومعرفة ما هو 
خمتلف وما هو مت�شابه، والتمييز بني الأفكار الأ�شا�شية والأفكار الثانوية يف املو�شوعات 
اإليها من الآخرين، وغري ذلك من املهارات الأ�شا�شية يف تعلم اللغة، ي�شتطيع  التي ي�شتمع 
الت�شال بالآخرين، وفهم اآرائهم، والتعامل معهم باأ�شلوب ميكنه من التقدم وال�شتمرار يف 
حياته التعليمية والعملية )الطحان، 2003( .وال�شتماع عملية عقلية، متثل تكامل اخلربات 
ال�شابقة لدى امل�شتمع مع ما يتلقاه وي�شتوعبه من اأفكار ومعلومات، وهذه احلالة تتطلب من 
 )Buck، 1991( املتلقي ا�شتخدام مهارات عقلية منها التذكر والفهم والتفاعل والتحليل
تفاعلية  عملية  ال�شتماع  اأن   )Kathy & Barbara، 2004( وبربرا  كاثي  ترى  .كما 
لتحقيق  و�شلوكيات  لديه من معرفة  املالئمة وما  امل�شتمع  ت�شاعد على ربط وجهات نظر 

الأهداف امل�شتهدفة بال�شتماع.
وتتم مهارة ال�شتماع مبجموعة عمليات هي: ا�شتقبال مثري �شوتي اأو ر�شالة �شوتية 
الدماغ  اإىل  الر�شالة  نقل  ثم  ال�شمع،  بو�شاطة حا�شة  اأفكار ومعان وم�شامني خمتلفة  ذات 
ما  وحتديد  ال�شوتي،  املثري  بتحليل  يقوم  بدوره  الذي  ال�شمعي،  الع�شبي  اجلهاز  بو�شاطة 
اإذا كان لها معنى يف �شوء املخزون املعريف ال�شابق لدى ال�شامع، اأو اأنها جمرد جمموعة 
الر�شالة  اأثناء تلقي  اللغوي امل�شموع ذهنياً، ويف  الرتكيب  اإدراك  اأ�شوات ل معنى لها، ثم 
ت�شجيل  ويتم  والهتمام  النتباه  من  منا�شبا  قدرا  الطالب  فيظهر  الع�شبي،  اجلهاز  ين�شط 
امل�شموع يف ذاكرة ال�شامع وا�شرتجاع املادة امل�شموعة من خالل العمليات العقلية، يرافق 

هذه العمليات الفهم ال�شامل للم�شامني املهمة يف امل�شموع )مدكور، 2006( .
ملكة  كانت  حني  العرب  من  “فاملتكلم  خلدون:  ابن  فيقول  املهارة،  هذه  واقع  اأما 
العربية موجودة فيهم، ي�شمع كالم اأهل جيله، واأ�شاليبهم يف خماطباتهم، وكيفية تعبريهم 
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ملكة و�شفة  ذلك  ي�شرّي  �شماعه  يزال  ثم ل   ، )اأي كما هي(  كذلك  فيلقنها  عن مقا�شدهم، 
)الطاهر،  جيل”  اإىل  جيل  من  واللغات  الأل�شن  ت�شرّيت  وهكذا  كاأحدهم،  ويكون  را�شخة، 
حيث  اللغة  يتعلمون  الذين  الطلبة  مع  الآن  بال�شبط  يحدث  ما  .وهذا  �ص.710(   ،2002
تتوافر لهم مناذج متنوعة من التحدث التي توؤدي اإىل �شعف الطلبة مبهارات اللغة )وايل، 
ازدحام  املختلفة  املراحل  يف  ال�شتماع  مبهارة  الطلبة  �شعف  اأ�شباب  من  .كذلك   )1994
غرفة التدري�ص بالطلبة، ورمبا لعدم فهم املعلمني ملهاراتها الفرعية ب�شورة �شحيحة، وعدم 

التمكن من اأ�شاليب التدري�ص احلديثة التي ت�شاعد الطلبة على اكت�شابها )طاهر، 2009( .
والهدف الأ�شا�شي من التوا�شل ال�شفوي اإيجاد قدر من ال�شرتاك والتفاعل يف الأفكار 
بني الطلبة، بحيث تكون لدى امل�شتمع رغبة يف ال�شتماع اأو دافعية لال�شتماع، على اأن يكون 
اإليهم مع الإ�شارة على التاأكيد على ح�شن ال�شوت وجماله،  هناك �شيء جديد ملن يتحدث 
توؤكد  التي  التعليم  احلديثة يف  التوجهات  مع  يتفق  وهذا  املنا�شبة،  واللغة  املعرب،  والأداء 
تبني ا�شرتاتيجيات تعطي دوراً ن�شطاً وفاعالً للمتعلم، بينما يخ�ش�ص للمعلم دور املهيئ 

لبيئة التعلم والتعليم املنا�شبة )يون�ص، 2001( .
القرن  يف  اأ�شبحوا  الرتبويني  اأن   )2010( وع�شكر  اليماين  يوؤكد  ال�شياق  هذا  ويف 
من  اأكرث  اأف�شل  تعلم  حتقيق  من  الطلبة  متكن  التي  بالكيفية  يهتمون  والع�رشين  احلادي 
عنايتهم بالكيفية التي متكن املعلم من تقدمي در�ص اأف�شل، وهذا يوؤدي اإىل حدوث انتقال 
الطالب  تتمحور حول  التي  الأن�شطة  اإىل  املعلم  تتمحور حول  التي  التعليمية  الأن�شطة  من 

نف�شه، مثل اأ�شلوب التعلم التعاوين.
من  منط  وهي  التعاوين،  التعلم  ا�شرتاتيجية  الرتبوية  الأو�شاط  يف  ظهرت  لقد 
ويعلم  جهة  من  يتعلم  كيف  الطالب  فيه  يتعلم  الذي  احلديثة،  والتعليم  التعلم  اأمناط 
قدراتهم  يف  املتجان�شني  غري  الأفراد  من  جمموعة  �شمن  وذلك  ثانية،  جهة  من  الآخرين 
اجلماعي  العمل  اأ�شا�ص  على  ذلك  يتم  اأْن  على  وحاجاتهم،  وميولهم  واهتماماتهم 
وذلك  املجموعة،  اأفراد  بني  الهادف  والتفاعل  الإيجابيني،  والنقا�ص  واحلوار  امل�شرتك، 
املهارات  يتيح توظيف عدد كبري من  بينهم جميعا، مما  اأهداف م�شرتكة  اأجل حتقيق  من 
بحيث  واجتماعيا،  معرفياً  املتزنة  الطالب  �شخ�شية  بناء  بالتايل  ويعزز  بفاعلية، 
علي واأبو  و�رشطاوي  )�شعادة  املتطورة  الع�رش  جمريات  مع  التفاعل  اإىل  ذلك   يوؤدي 

وعقل، 2008( .
ويف ا�شرتاتيجية التعلم التعاوين يكون املعلم موجهاً ومر�شداً ومي�رشاً لعملية التعلم 
وم�شدراً للمعرفة، ل ملقناً، فهو يوؤدي دوراً ح�شا�شاً؛ لأنه يقوم باتخاذ القرار بتحديد الأهداف 
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وال�شرتاتيجيات  املفاهيم  �رشح  عليه  اأن  كما  التعلمية،  املجموعات  وت�شكيل  التعلمية، 
الأ�شا�شية، ومن ثم عمل املجموعات التعليمية وتعليم الطلبة مهارات العمل يف املجموعات 
حمكي  تقومي  اأ�شلوب  با�شتخدام  املجموعة  يف  الطلبة  تعلم  تقومي  اأي�شا  وعليه  ال�شغرية، 
وتقدمي  للفريق،  التعلم  م�شادر  وتقدمي  الأهداف  و�شع  على  الفريق  م�شاعدة  يف  املرجع 
التغذية الراجعة البناءة لأدائهم، وتعديل �شلوكياتهم غري املرغوب فيها )ال�شعيد، 2007( .

وجمعها  والبيانات  املعلومات  عن  البحث  فهو  التعاوين  التعلم  يف  الطلبة  دور  اأما 
ال�شابقة  اخلربات  وتن�شيط  الدر�ص،  مبو�شوع  ال�شلة  ذات  املعلومات  وانتقاء  وتنظيمها، 
الحتفاظ  مع  املهام  اإجناز  نحو  الآخرين  وتوجيه  اجلديدة،  واملواقف  باخلربات  وربطها 
الآخرين والإ�شهام بوجهات  الطيبة بينهم، وبذل اجلهد يف م�شاعدة  الإيجابية  بالعالقات 
الفردي واجلماعي  الذهني  الطلبة معاً ال�شتق�شاء  التعليمي، وممار�شة  نظر تن�شط املوقف 

)عبد الفتاح، 2010( .
وي�شري ال�شقريات )2009( اإىل فاعلية التعلم التعاوين، حيث يحقق عند الطلبة التفكري 
املنطقي واإثارة الأ�شئلة الهادفة، والتدرب على احلوار الهادف البناء باأ�شلوب علمي منطقي، 
وال�شتفادة من الأخطاء التي يقعون بها باملحاولة واخلطاأ، ويح�شلون على تغذية راجعة 
من النقد املوجه لأعمالهم، والتدرب على ح�شن الإ�شغاء لالآخرين والتحدث اأمامهم، وي�شاعد 
على تدريب الطلبة على حتمل امل�شوؤولية، وعلى كيفية ا�شتخدام املكتبات ومراكز املعلومات، 
اإىل الت�شامح واحرتام وجهات نظر الآخرين، كما  وتدريبه على العمل اجلماعي، وتوجيهه 

يدرب الطلبة على ال�شمع والطاعة لقائد اجلماعة وعلى النظام والن�شباط.
والتغذية الراجعة من اأهم العنا�رش التي تعتمد عليها عملية معاجلة عمل املجموعات، 
لأن معرفة مدى تقدم اجلماعة الدوري واملنتظم ميثل نوعاً من التغذية الراجعة لأع�شاء 
املجموعة، وعن طريقها ميثل حت�شني اأدائهم، اأو تركيزه يف اجتاه ما، بحيث تكون جهودهم 
اأكرث فاعلية وتاأثرا يف الو�شول اإىل الأهداف )الديب، 2005( ، والتغذية الراجعة و�شيلة مهمة 
لت�شهيل عملية التعليم والتعلم وزيادة الدافعية لدى الطلبة، اإْذ يحتاجوها للم�شاعدة يف حتديد 
 اأ�شباب خطاأ ا�شتجابتهم غالباً، وجتنيبهم تكرار الأخطاء نف�شها( الغباري والعتوم، 2005؛ 
ال�شتماع  للطالب يف تعلم مهارة  الدوافع  ، وتوافر   )Bitchener & Knoch، 2010
ناحية  اأف�شل من  ب�شكل  له  املقدمة  املعلومات  ويتذكر  ناحية  بفاعلية من  ي�شتمع  يجعله 

اأخرى )الفي�شل واجلمل، 2004( .
معظم  املفهوم  هذا  رافق  فقد  والتعليم،  التعلم  يف  الراجعة  التغذية  لأهمية  ونظرًا 
نظريات التعلم، واأ�شبح جزءاً من مفاهيم تلك النظريات وم�شطلحاتها، فالتغذية الراجعة 
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اأدائهم مبا�رشة، ومن ثم ي�شحح الأداء  تزود الطلبة بالنتائج، وت�شمح لهم مالحظة نتيجة 
غري املقبول للمهارة اأو ال�شتجابة غري ال�شحيحة.وتعتمد �رشعة تعلم الطالب للمهارة على 
راجعة  تغذية  يتلق  ب�شكل خطاأ، ومل  بال�شتجابة  املتعلم  قام  فاإذا  الت�شحيح،  ذلك  تلقيهم 

ه �شوف يعيد اخلطاأ نف�شه( الغباري والعتوم، 2005، �ص.655( . فاإنَّ
يف  الرجعة  التغذية  اأثر  الباحثني  من  جمموعة  در�ص  الراجعة  التغذية  جمال  ويف 
الك�شف  )Guthrie، 1995( درا�شة هدفت  اأجرى جوثري  القراءة والكتابة، فقد  مهارتي 
عن اأثر الدافعية للتغذية الراجعة يف القراءة، اأظهرت النتائج اأن التغذية الراجعة الفورية نتج 
عنها زيادة يف درجة الدافعية قيا�شاً مبا تفعله التغذية الراجعة املوؤجلة، وكانت العالقة 
 Pany &( بني الدافعية والأداء على اختبار الفهم يف القراءة موجبة.وقام باين وميكوي
الراجعة يف حت�شني مهارة فهم  التغذية  اأثر  اإىل معرفة  بدرا�شة هدفت   )mccoy، 2001
تلقت  التي  املجموعة  اأن  النتائج  واأظهرت  التعلم،  �شعوبات  ذوي  من  عينة  لدى  املقروء 

التغذية الراجعة الت�شحيحية كانت اأكرث اإيجابية من املجموعة التي مل تتلقَّ تغذية راجعة.
اأخطاء  الك�شف عن ت�شحيح  درا�شة هدفت   )El Koumy، 2000( الكومي  واأجرى 
جمموعات:  ثالث  اإىل  الدرا�شة  عني  ق�شم  و  الكتابي،  التعبري  يف  الثانوية  املرحلة  طالب 
الأوىل �شحح لها اخلطاأ ب�شورة اإجمالية، حيث �شححت الأخطاء القواعدية، وتنظيم اجلمل، 
والرتاكيب، والثانية �شحح اخلطاأ ب�شورة انتقائية، حيث اختار املعلم نوعني من الرتاكيب، 
وطلب من الطالب ت�شحيحها باأنف�شهم، وترك املجموعة الثالثة دون ت�شحيح، وقد اأظهرت 
النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�شائيا بني املجموعات الثالث يف خف�ص الأخطاء، وحت�شن 

اأداء جمموعة ت�شحيح اخلطاأ النتقائي.
التغذية  على  قائم  برنامج  اأثر  عن  الك�شف  هدفت  درا�شة   )2005( �شبيب  واأجرت 
الراجعة يف تنمية مهارات التعبري الكتابي لدى طلبة ال�شف العا�رش الأ�شا�شي، وقد اأظهرت 
النتائج اأن الطريقة القائمة على ا�شتخدام الربنامج التعليمي القائم على التغذية الراجعة 
التجريبية.واأجرى بيجرن  لدى املجموعة  الكتابي  التعبري  كانت فعالة يف تنمية مهارات 
ونوج )Bitchener & Knoch، 2010( درا�شة هدفت الك�شف عن اأثر التغذية الراجعة 
يف حت�شني مهارات التعبري الكتابي لدى طلبة متو�شطي امل�شتوى يف نيوزلندا، وقد اأظهرت 
املجموعات  لدى  الكتابي  التعبري  مهارات  تنمية  يف  فعالة  الراجعة  التغذية  اأن  النتائج 
باختالف  التجريبية  املجموعات  بني  فروق  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت  كما  التجريبية، 

اأمناط التغذية الراجعة املقدمة لكل جمموعة.
رغم تعدد الدرا�شات التي بحثت اأثر التغذية الراجعة يف مهاراتي القراءة والكتابة فاإنه 
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الراجعة،  التغذية  اأهمية  ال�شتماع، ورغم  الراجعة يف  التغذية  اأثر  مل توجد درا�شات تبحث 
الطلبة يف  ا�شتجابات  ي�شتخدمه املعلمون من و�شائل يف ت�شحيح  اأن ما  الباحثة  لحظت 
مهارة ال�شتماع ل يحقق بال�رشورة الهدف املرجو، ول توقف الطالب على موا�شع ال�شحة 
وموا�شع اخلطاأ بدقة، واأ�شباب الوقوع باخلطاأ، فمثل عبارة اأ�شكرك، وبارك اهلل فيك، وجهود 
طيبة، و�شح اأو خطاأ وغريها، قد ل حتقق تغذية راجعة؛ لأن الطالب بهذه العبارات ل ي�شتطيع 

حتديد مو�شع اخللل، وكيفية التعديل.
يف �شوء احلديث عن �شعف الطلبة يف مهارة ال�شتماع رغم اأهميتهما، ترى الباحثة 
من  عدد  تو�شيات  مع  من�شجما  جاء  احلالية  الدرا�شة  يف  ال�شتماع  مبهارة  الهتمام  اأن 
الدرا�شات ذات ال�شلة )النا�رش، 2008؛ Sripathum، 2008; Justice، 2003( ، التي 
اأو�شت ب�رشورة البحث يف الو�شائل التي حت�شن م�شتوى مهارة ال�شتماع لدى الطلبة، لأن 
الدرا�شية  اللغة ويف املواد  الطلبة يف  ال�شعف يف هذه املهارة ينعك�ص �شلباً على حت�شيل 
التعلم  يف  فاعليتها  رغم  الراجعة  التغذية  ا�شتخدام  خطاأ  عن  احلديث  �شوء  الأخرى.ويف 
والتعليم، التي اأ�شارت بع�ص الدرا�شات اإىل اأنها ت�شمح لهم مبالحظة نتيجة اأدائهم مبا�رشة، 
2005؛  اأو ال�شتجابة غري ال�شحيحة )�شبيب،  ومن ثم ي�شحح الأداء غري املقبول للمهارة 
 ، )Bitchener & Knoch 2010; Pany & mccoy، 2001 Guthrie،1995
التعاوين يف حت�شني  التعلم  الراجعة يف  التغذية  ا�شتخدام  اإىل  ت�شعى  احلالية  الدرا�شة  فاإن 

مهارات ال�شتماع.

مشكلة الدراسة: 
طلبة  لدى  ال�شتماع  مهارة  يف  �شعفاً  يعانون  الطلبة  اأن  يف  الدرا�شة  م�شكلة  تكمن 
املرحلة الأ�شا�شية، الذي دفع الباحثني اإىل الدعوة ملعاجلة ال�شعف يف املهارة لدى طلبة 

هذه املرحلة )العمو�ص، 2008؛ طاهر، 2009؛ ال�رشحان، 2010( .
الأخرية،  الع�رش  ال�شنوات  الأردن يف  العربية يف  اللغة  تطور مناهج  الرغم من  وعلى 
فاإن معظم معلمي اللغة العربية مل يفعلوا اأ�شاليب التدري�ص التي ظهرت يف احليز الرتبوي 
يف تدري�ص مهارات اللغة؛ رمبا يعود ال�شبب اإىل عدم تدريبهم على كيفية ا�شتخدامها؛ الأمر 
التي  التدري�ص  اأ�شاليب  اعتيادية، بعيدة عن  باأ�شاليب  اللغة  اإىل تدري�ص مهارات  اأدى  الذي 
التعليمية بالتفاعل مع زمالئه ومع املعلم.ف�شالً عما مل�شته  العملية  جتعل الطالب حمور 
الباحثة من معلمي اللغة العربية من �شعف يف هذه املهارة، مثل: �شعف يف الإ�شغاء اإىل 

ما ي�شمعون وفهمه وحتليله.
يف �شوء ما �شبق، هدفت الدرا�شة احلالية الك�شف عن اأثر ا�شتخدام التغذية الراجعة يف 
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التعلم التعاوين يف حت�شني مهارة ال�شتماع لدى طلبة ال�شف اخلام�ص الأ�شا�شي.
اأ�شئلة الدرا�شة: 

تاأتي �لدر��شة �حلالية لالإجابة عن �ل�شوؤ�ل �لآتي: 

هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�شائية )α = 0.05( يف �أد�ء �لطلبة تعزى 
لأثر ��شتخد�م �لتغذية �لر�جعة يف حت�شني مهارة �ل�شتماع لدى طلبة �ل�شف 

�خلام�س �لأ�شا�شي يف �لأردن؟ 

التعريفات اإلجرائية: 

�لتغذية �لر�جعة: جمموعة من املالحظات والتعليقات والإ�شارات ال�شفوية التي  ◄
الأن�شطة  الطلبة، على  ا�شتجابات  اأثناء  التجربة يف  العربية منفذو  اللغة  ي�شتخدمها معلمو 
ال�شحيحة،  ال�شتجابة  وتثبيت  اخلطاأ،  ال�شتجابة  تعديل  بق�شد  جمموعة؛  لكل  املوكلة 
وتعزيزها يف درو�ص ال�شتماع لدى عينة الدرا�شة، بذلك تتنوع التغذية الراجعة بني اإعالمية 

وت�شحيحية وتف�شريية وتعزيزية.
جمموعات  ◄ ب�شكل  الأ�شا�شي  اخلام�ص  ال�شف  طلبة  تنظيم  هو  �لتعاوين:  �لتعلم 

التفاعل  خالل  من  ال�شتماع  مهارات  حت�شني  بهدف  طالب،   )6-4( بني  ترتاوح  �شغرية 
وتبادل الأفكار بني الطلبة لالتفاق على اإجابة حمددة، باإ�رشاف معلم اللغة العربية منفذ 

التجربة.
من  ◄ الدرا�شة  عينة  الأ�شا�شي  اخلام�ص  ال�شف  طلبة  ن  ميكِّ لغوي  اأداء  �ل�شتماع: 

اكت�شاب جمموعة من املهارات وهي: التذكر ال�شمعي، والفهم ال�شامل، والرتكيز، والتقومي، 
وتت�شمن كل من هذه املهارات جمموعة من املوؤ�رشات ال�شلوكية، ويقا�ص اأداء الطلبة فيها 

بالدرجة التي يح�شل عليها يف اختبار ال�شتماع الذي مت بناوؤه.

أهمية الدراسة: 

تكمن �أهمية �لدر��شة يف �أنها: 
مهارة . 1 هي  املعرفة،  واكت�شاب  ال�شفوي  التوا�شل  مهارات  من  مهارة  تتناول 

اآفاقا جديدة للباحثني يف هذا املجال، مبا ي�شاعد يف تعميق الوعي  ال�شتماع، وقد تفتح 
اإنَّ  ال�شف، حيث  ا�شتخدامها يف غرفة  ال�شفوي، ومتطلبات  الت�شال  با�شرتاتيجيات تعليم 
طريقة تدري�ص مهارة ال�شتماع ما زالت تدر�ص ب�شكل اعتيادي، لذا من املنتظر اأْن توجه هذه 
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الدرا�شة املعلمني اإىل ا�شتخدام التغذية الراجعة التي متثل �رشورة ملحة يف التعلم اللغوي 
التي تقوم على الت�شال وتبادل الأفكار والآراء.

اإلقاء ال�شوء على التغذية الراجعة، فهي عن�رش مهم واأ�شا�شي يف التعلم، حيث اإنها . 2
متكن الطلبة من معرفة مدى جناحهم، ومدة حتقق الأهداف من جانبهم.

العربية . 3 اللغة  التوجهات املعا�رشة يف طرق تعلم مهارات  اأحد  ال�شوء على  اإلقاء 
العربية.واأ�شلوباً قد يعطينا مدخالً  اللغة  التعاوين باعتباره مدخالً لتعلم مهارات  كالتعلم 
قد  التي  املجتمع،  يتطلبها  التي  املنا�شبة  الجتماعية  القيم  بع�ص  الطلبة  لكت�شاب  جيداً 

يفتقدها اأو ي�شعب حتقيقها يف بع�ص مداخل التدري�ص الأخرى.

حمددات الدراسة: 
اهتمت الدرا�شة با�شتق�شاء اأثر ا�شتخدام التغذية الراجعة يف حت�شني مهارات ال�شتماع 
يف التعلم التعاوين لدى عينة من طلبة ال�شف اخلام�ص الأ�شا�شي يف حمافظة املفرق، وعند 

تعميم نتائج هذه الدرا�شة، لبد من �أخذ �ملحدد�ت �لآتية: 
ال�شامل، . 1 والفهم  ال�شمعي،  التذكر  وهي:  ال�شتماع  مهارات  من  اأربعاً  تناولها 

والرتكيز، والتقومي، ويت�شمن كل من هذه املهارات جمموعة من املوؤ�رشات ال�شلوكية.
اقت�شارها على عينة من طلبة ال�شف اخلام�ص الأ�شا�شي يف حمافظة املفرق، الأمر . 2

الذي يحول دون تعميم نتائجها على باقي طلبة احللقة الثانية من التعليم الأ�شا�شي.
تناولها اأداة الدرا�شة التي اأعدتها الباحثة، هي: اختبار ال�شتماع التح�شيلي املكون . 3

من )30( فقرة، الذي مت التاأكد من �شدقه وثباته.
ارتباطها بطبيعة دليل املعلم الذي ُبني لأغرا�ص الدرا�شة، الذي يرتكز على التعلم . 4

التعاوين.
وت�شحيحية،  اإعالمية،  بني  ترتاوح  التي  الراجعة،  للتغذية  اأمناط  جمموعة  تناولها 
وتف�شريية، وتعزيزية، مثل: اأح�شنت ذاكرتك جيدة، اأ�شكرك لأنك اأ�شبت يف ا�شتخراج الفكرة 
الرئي�شة، اإجابتك جيدة لكن ما راأيك لو كانت كذا وكذا، مل تذكر دليال من الن�ص على اإجابتك.

املحددات  بني  موزعة  ال�شابقة  واملحددات  احلدود  �شمن  تتحدد  الدرا�شة  فان  وبهذا 
الأ�شا�شي،  اخلام�ص  ال�شف  طلبة  وعلى  الأردن،  يف  املفرق،  حمافظة  يف  وهي  املكانية 
الدرا�شة �شمن  ثم تتحدد  الدرا�شة، ومن  التي �شممت لأجل  بالأداة  اأي�شا  الدرا�شة  وتتحدد 
عينة الدرا�شة، وهم طلبة ال�شف اخلام�ص يف مديرية تربية حمافظة املفرق، وبهذا تت�شح 
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احلدود احلدود املكانية والزمانية، والب�رشية.

جمتمع الدراسة وعينتها: 
حمافظة  يف  والتعليم  تربية  مديرية  يف  اخلام�ص  ال�شف  طلبة  هو  الدرا�شة  جمتمع 
املفرق يف الردن، وملا كانت طبيعة الدرا�شة تقت�شي اختيار عينة حمددة، لإجراء الدرا�شة 

فقد حتددت عينة الدرا�شة من افراد الدرا�شة املو�شوفة تاليا.
تكونت عينة الدرا�شة من )72( طالباً وطالبة من اأربع �شعب من طلبة ال�شف اخلام�ص 
الأ�شا�شي يف مدار�ص تابعة ملديرية الرتبية والتعليم للواء ق�شبة املفرق، هي: )مدر�شة رحاب 
الأ�شا�شية للبنات، ومدر�شة عبد اهلل بن الزبري الأ�شا�شية للبنني، ومدر�شة املفرق الأ�شا�شية 
ول�شتعداد  لها،  الباحثة  و�شول  لتي�رش  ق�شديه  بطريقة  املدار�ص  اختريت  حيث   ، للبنني( 
املديرين ومنفذي التجربة لت�شهيل املهمة، ثم اختري اأفراد املجموعات من ال�شعب بطريقة 
ع�شوائية، وقد مت التاأكد من التكافوؤ بني املجموعات، حيث مت مراعاة العمر الزمني لأفراد 
املجموعات ذات العالقة، وكذلك مت التاأكد من العمر الزمني لأفراد املجموعات ال�شابطة 

والتجريبية.

أدوات الدراسة:
لتحقيق اأهداف الدرا�شة، اأعد اختبار ملهارات ال�شتماع، ودليل للمعلم/ للمعلمة ينا�شب 

ا�شرتاتيجية التعلم التعاوين، وفيما ياأتي عر�س لكل منهما: 
�أول� �ختبار �ل�شتماع:  ♦

الدرا�شة يف  الطلبة عينة  اأداء  لقيا�ص  اختباراً  الباحثة  اأعدت  الدرا�شة  اأهداف  لتحقيق 
الدالة على مهارات ال�شتماع  ال�شلوكية  مهارات ال�شتماع، وركز الختبار على املوؤ�رشات 

املعتمدة يف الدرا�شة احلالية، وتكون الختبار يف �شورته النهائية من )30( فقرة.
واتبعت الباحثة يف بناء الختبار الإجراءات الآتية: 

قائمة  � ل�شتقاق  ال�شتماع؛  مبهارة  املتعلق  ال�شابق  الرتبوي  الأدب  على  الطالع 
2007؛  يو�شف،  2004؛  حممد،  2004؛  ال�رشايرة،  2002؛  غزلة،  )اأبو  الفرعية  مهاراتها 

العمو�ص، 2008( .
وبنيت  � املعتمدة،  ال�شتماع  وملهارات  الطلبة  مل�شتوى  منا�شبة  ن�شو�ص  اختيار 

عليها فقرات الختبار من مناهج درا�شية خمتلفة.
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ملهاراتها  � ال�شلوكية  املوؤ�رشات  بدللة  املو�شوعي  ال�شتماع  اختبار  فقرات  بناء 
املعتمدة يف الدرا�شة احلالية.حيث مثلت كل مهارة عددا من الفقرات.

الدرا�شة  يف  عليها  اعتمد  التي  ال�شلوكية  وموؤ�رشاتها  املهارات  �شدق  من  وللتاأكد 
ذوي  من  املحكمني  من  هيئة  على  الباحثة  عر�شتها  ال�شتماع،  اختبار  و�شدق  احلالية، 
اخلربة والخت�شا�ص يف مناهج اللغة العربية واأ�شاليب تدري�شها، حيث طلب منهم حتديد 
مدى مالءمتهما مل�شتوى طلبة ال�شف اخلام�ص الأ�شا�شي يف الأردن، مع اقرتاح احلذف اأو 

التعديل اأو الإ�شافة.وقد مت الأخذ مبالحظات ال�شادة املحكمني.
وللتاأكد من ثبات الختبار، طبق يف �شورته النهائية على عينة ا�شتطالعية بلغ عدد 
اأفرادها )20( طالباً وطالبة، اختريوا ع�شوائياً من خارج اأفراد عينة الدرا�شة، ثم اأعيد تطبيقه 
بعد )14( يوما على العينة نف�شها، وبعد ت�شحيح الختبار بناءً على مفتاح اإجابات، وح�شب 
معامل الثبات بني الختبار الأول والختبار الثاين، تبني اأن معامل ثبات الختبار )0.84( 
، واعترب معامل الثبات هذا مالئماً لأغرا�ص الدرا�شة، ودل على ا�شتقرار نتائج املفحو�شني 

على الختبار.
ثانيا� دليل �ملعلم:  ♦

تدري�شها،  واأ�شاليب  العربية  اللغة  مبناهج  املتخ�ش�شة  الكتب  على  الطالع  بعد 
املعلم  دليل  ُبني  الأ�شا�شي،  اخلام�ص  لل�شف  العربية  اللغة  ومنهاج  ال�شابقة،  والدرا�شات 

اخلا�ص بالدرا�شة احلالية، وتكون مما ياأتي: 
مهارات ال�شتماع )التذكر ال�شمعي، والفهم ال�شامل، والرتكيز، والتقومي( ، املالئمة . 1

لل�شف اخلام�ص.
وموؤ�رشاتها . 2 ال�شتماع  مهارات  قائمة  من  ا�شتقت  واخلا�شة  العامة  الأهداف 

ال�شلوكية، روعي فيها اأعمار الطلبة وم�شتوياتهم العلمية.
األفاظ التغذية الراجعة يف درو�ص ال�شتماع يف املجموعتني التجريبيتني، . 3 قائمة 

، مثل:  )اإعالمية، وت�شحيحية، وتف�شريية، وتعزيزية(  العبارات الأمناط الآتية:  التي تغطي 
اأح�شنت ذاكرتك جيدة، اأ�شكرك لأنك اأ�شبت يف ا�شتخراج الفكرة الرئي�شة، اإجابتك جيدة لكن 
ما راأيك لو كانت كذا وكذا، مل تذكر دليالً من الن�ص على اإجابتك، اقرتاحك بعيد ما راأيك لو 

اقرتحت لنا اقرتاحا اآخر.
�شحائف اأعمال من اإعداد الباحثة تتنا�شب مع طبيعة ا�شرتاتيجية التعلم التعاوين؛ . 4

التي حتتوي على اأن�شطة واأ�شئلة وعبارات ومواقف و�شور ت�شاعد على اإك�شاب طلبة ال�شف 
اخلام�ص الأ�شا�شي مهارات ال�شتماع امل�شتهدفة يف الدرا�شة احلالية.
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كما . 5 وهي  التعاوين،  التعلم  ا�شرتاتيجية  على  بناء  ال�شتماع  ح�شة  تنفيذ  طريقة 
ياأتي: 
ال�شتماع  � مبهارات  تعريفهم  ثم  اأهميتها،  وبيان  للطلبة  ال�شتماع  مهارة  تعريف 

الفرعية وموؤ�رشاتها ال�شلوكية امل�شتهدفة.
تق�شيم الطلبة يف املجموعة التجريبية وال�شابطة اإىل جمموعات �شغرية تتكون كل  �

جمموعة من )6( طلبة.
ميهد  � ثم  ال�شتماع،  ن�ص  تخ�ص  التي  املجموعات  على  الأعمال  �شحائف  توزيع 

حالة  يف  الطلبة  يكون  حني  يف  املجموعات  اأمام  الن�ص  يقراأ  ثم  الن�ص،  ملو�شوع  املعلم 
يف  فرد  كل  يكلف  ثم  الن�ص،  قراءة  املعلم  يعيد  الأوىل،  القراءة  من  النتهاء  بعد  اإ�شغاء، 
اأفراد املجموعة لالتفاق على  اإجابة، بعدها تتم املناق�شة مع باقي  املجموعات بتح�شري 
اإجابة عن الأ�شئلة الواردة يف ال�شحائف، مع تاأكد املعلم من م�شاركة جميع اأفراد املجموعة 

باملناق�شات والإجابة عن الأ�شئلة.
اإجاباتهم، وخالل طرح الإجابات يزود  � يناق�ص املعلم الطلبة يف املجموعات يف 

الغرفة  داخل  املوقف  ح�شب  الآتية  الأمناط  تغطي  التي  الراجعة  بالتغذية  الطلبة  املعلم 
ال�شفية: )اإعالمية، وت�شحيحية، وتف�شريية، وتعزيزية( ، مثل: اأح�شنت ذاكرتك جيدة، اأ�شكرك 
لأنك اأ�شبت يف ا�شتخراج الفكرة الرئي�شة، اإجابتك جيدة، لكن ما راأيك لو كانت كذا وكذا، مل 

تذكر دليالً من الن�ص على اإجابتك.

تكافؤ اجملموعات يف اختبار االستماع القبلي:

القبلي مت احت�شاب املتو�شطات  للتحقق من تكافوؤ املجموعات يف اختبار ال�شتماع 
احل�شابية والنحرافات املعيارية ح�شب متغريي املجموعة واجلن�ص كما يف اجلدول )2( .

الجدول )2( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار االستماع القبلي حسب متغيري المجموعة والجنس

�لعدد�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابي�جلن�س�ملجموعة

جتريبية

14.565.9518ذكر

16.006.7018انثى

15.286.2936�ملجموع



300

أ.د. راتب قاسم عاشور
د. نور عبدالغفور رشيد احلراحشة
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�لعدد�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابي�جلن�س�ملجموعة

�شابطة

14.334.8918ذكر

15.897.4018انثى

15.116.2336�ملجموع

�ملجموع

14.445.3736ذكر

15.946.9636انثى

15.196.2272�ملجموع

طلبة  اأداء  متو�شطي  بني  طفيفة  ظاهرية  فروقا  هناك  اأن   )2( اجلدول  من  يالحظ 
املجموعتني يف اختبار ال�شتماع بني الذكور يف التجريبية، واأقرانهم يف ال�شابطة ل�شالح 
التجريبية، وبني الإناث يف التجريبية وال�شابطة، ل�شالح التجريبية، ولبيان دللة الفروق 
الثنائي كما هو مو�شح يف  التباين  ا�شتخدم حتليل  احل�شابية،  املتو�شطات  الظاهرية بني 

اجلدول )3( .
الجدول )3( 

تحليل التباين الثنائي ألثر متغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهما على اختبار االستماع القبلي

�لدللة �لإح�شائيةقيمة فمتو�شط �ملربعاتدرجات �حلريةجمموع �ملربعاتم�شدر �لتباين

0.50010.5000.0130.911املجموعة

40.500140.5001.0180.316اجلن�ص

0.05610.0560.0010.970اجلن�ص × املجموعة

2704.2226839.768اخلطاأ

2745.27871�ملجموع

لأثر  تعزى   )α =  0.05( اإح�شائية  ذات دللة  فروق  )3( عدم وجود  اجلدول  ويبني 
املجموعة، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية )α = 0.05( تعزى لأثر اجلن�ص، وعدم 
وجود فروق ذات دللة اإح�شائية )α = 0.05( تعزى لأثر التفاعل بني املجموعة واجلن�ص، 

وهذا يدل على تكافوؤ املجموعات من حيث املجموعة واجلن�ص والتفاعل بينهما.
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تصميم الدراسة: 
تعد هذه الدرا�شة من الدرا�شات �شبه التجريبية التي تتكون من جمموعتني: جتريبية 
با�شرتاتيجية  التجريبية  املجموعة  در�شت  ، حيث  اإناث(  )ذكور،  ، و�شابطة  اإناث(  )ذكور، 
ال�شابطة  املجموعة  در�شت  حني  يف  الراجعة،  بالتغذية  امل�شاحب  التعاوين  التعلم 

با�شرتاتيجية التعلم التعاوين دون تغذية راجعة.

متغريات الدراسة: 

تناولت �لدر��شة �ملتغري�ت �لآتية: 
�ملتغري�ت �مل�شتقلة: . 1

تناولت الدرا�شة املتغريات امل�شتقلة الآتية: 
طريقة التدري�ص، ولها م�شتويان:  �

طريقة التدري�ص القائمة على التعلم التعاوين امل�شاحب بالتغذية الراجعة.
طريقة التدري�ص القائمة على ا�شرتاتيجية التعلم التعاوين دون تغذية راجعة.

اجلن�ص، وله م�شتويان:  �
ذكور.
اإناث.

�ملتغري�ت �لتابعة: . 2
تناولت الدرا�شة متغري تابع، هو: مهارات ال�شتماع.

املعاجلة اإلحصائية: 
ح�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لأداء الطلبة يف اختباري مهارات 
 ال�شتماع على جمموعتي الدرا�شة: التجريبية وال�شابطة، وا�شتخدام حتليل التباين الثنائي
التباين املتعدد )MANOVA( على الختبارين  WAy ANOVA( وحتليل   2-( 

القبلي والبعدي؛ لالإجابة عن �شوؤايل الدرا�شة، وحتليل البيانات، وا�شتخراج النتائج.

نتائج الدراسة: 

◄  )α = 0.05( نتائج �شوؤال الدرا�شة: »هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�شائية
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)�لتغذية  للطريقة  تعزى  �ل�شتماع  مهار�ت  �ختبار  على  �لطلبة  �أد�ء  يف 
)ذكر،  و�جلن�س  ر�جعة(  تغذية  دون  �لتعاوين،  للتعلم  �مل�شاحبة  �لر�جعة 

�أنثى( و�لتفاعل بينهما؟ ”
ولالإجابة عن هذا ال�شوؤال ُح�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لأداء 
الطلبة على اختبار ال�شتماع ح�شب الطريقة: )التغذية الراجعة امل�شاحبة للتعلم التعاوين، 

دون تغذية راجعة( واجلن�ص )ذكر، اأنثى( ، واجلدول )6( يبني ذلك.
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء الطلبة على اختبار االستماع حسب الطريقة والجنس

�ملجموعدون تغذية ر�جعة�لتغذية �لر�جعة

�ملتو�شط 
�حل�شابي

�لنحر�ف 
�ملتو�شط �لعدد�ملعياري

�حل�شابي
�لنحر�ف 
�ملتو�شط �لعدد�ملعياري

�حل�شابي
�لنحر�ف 
�لعدد�ملعياري

التذكر 
ال�شمعي

7.611.24186.331.91186.971.7236ذكر

7.891.18186.331.57187.111.5836انثى

7.751.20366.331.72367.041.6472�ملجموع

الفهم
ال�شامل

5.441.10184.671.78185.061.5136ذكر

6.001.03185.001.61185.501.4236انثى

5.721.09364.831.68365.281.4772�ملجموع

الرتكيز

6.722.37185.282.63186.002.5736ذكر

6.562.45185.223.12185.892.8536انثى

6.642.38365.252.84365.942.7072�ملجموع

التقومي

2.671.19181.3998.182.031.2536ذكر

2.891.02181.941.16182.421.1836انثى

2.781.10361.671.10362.221.2272�ملجموع

�لكلي

22.444.261817.675.381820.065.3636ذكر

23.334.121818.505.591820.925.4236انثى

22.894.153618.085.423620.495.3772�ملجموع
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املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  يف  ظاهريا  تباينا   )6( اجلدول  يبني 
لأداء الطلبة على اختبار ال�شتماع ب�شبب اختالف فئات متغريات الطريقة: )التغذية الراجعة 
امل�شاحبة للتعلم التعاوين، دون تغذية راجعة( واجلن�ص )ذكر، اأنثى( ، ولبيان دللة الفروق 
الإح�شائية بني املتو�شطات احل�شابية ا�شتخدم حتليل التباين الثنائي املتعدد على املهارات 

اجلدول )7( .
الجدول )7( 

نتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد ألثر التغذية الراجعة والجنس والتفاعل بينهما على مهارات االستماع

جمموع �ملهار�تم�شدر �لتباين
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�شط 
�ملربعات

قيمة
ف

�لدللة 
�لإح�شائية

التغذية الراجعة
هوتلنج=.345

ح=.001

36.125136.12515.9460.000التذكر ال�شمعي

14.222114.2227.0880.010الفهم ال�شامل

34.722134.7224.9110.030الرتكيز

22.222122.22218.6560.000التقومي

اجلن�ص
هوتلنج=.054

ح=.483

0.34710.3470.1530.697التذكر ال�شمعي

3.55613.5561.7720.188الفهم ال�شامل

0.22210.2220.0310.860الرتكيز

2.72212.7222.2850.135التقومي

التغذية الراجعة ×
اجلن�ص

ويلك�ص=.980
ح=.852

0.34710.3470.1530.697التذكر ال�شمعي

0.22210.2220.1110.740الفهم ال�شامل

0.05610.0560.0080.930الرتكيز

0.50010.5000.4200.519التقومي

اخلطاأ

154.056682.266التذكر ال�شمعي

136.444682.007الفهم ال�شامل

480.778687.070الرتكيز

81.000681.191التقومي
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جمموع �ملهار�تم�شدر �لتباين
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�شط 
�ملربعات

قيمة
ف

�لدللة 
�لإح�شائية

�لكلي

190.87571التذكر ال�شمعي

154.44471الفهم ال�شامل

515.77871الرتكيز

106.44471التقومي

يبني اجلدول )7( الآتي: 
الراجعة  � التغذية  لأثر  تعزى   )α =  0.05( اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود 

امل�شاحبة للتعلم التعاوين يف جميع املهارات وكانت الفروق ل�شالح املجموعة التجريبية.
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية )α = 0.05( تعزى لأثر اجلن�ص يف جميع  �

املهارات.
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية )α = 0.05( تعزى لأثر التفاعل بني التغذية  �

الدرا�شة،  لأداة  اأثر  يظهر  فلم  جميعها،  الدرا�شة  مو�شوع  املهارات  يف  واجلن�ص  الراجعة، 
بني  الإح�شائية  الفروق  دللة  للجن�ص.ولبيان  تعزى  املجموعات  بني  ترتبط  مهارة  لأي 

املتو�شطات احل�شابية ا�شتخدم حتليل التباين الثنائي على الختبار ككل اجلدول )8( .
الجدول )8( 

نتائج تحليل التباين الثنائي ألثر التغذية الراجعة والجنس والتفاعل بينهما على اختبار االستماع ككل

�لدللة �لإح�شائيةقيمة فمتو�شط �ملربعاتدرجات �حلريةجمموع �ملربعاتم�شدر �لتباين

415.6811415.68117.4600.000التغذية الراجعة

13.347113.3470.5610.457اجلن�ص

0.01410.0140.0010.981التغذية الراجعة × اجلن�ص

1618.9446823.808اخلطاأ

2047.98671�ملجموع

يبني اجلدول )8( الآتي: 
الراجعة  � التغذية  لأثر  تعزى   )α =  0.05( اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود 

امل�شاحبة للتعلم التعاوين حيث بلغت قيمة ف 17.460 وبدللة اإح�شائية 0.000، وكانت 
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الفروق ل�شالح التجريبية.
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية )α = 0.05( تعزى لأثر اجلن�ص حيث بلغت  �

قيمة ف 0.561 وبدللة اإح�شائية 0.457.
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية )α = 0.05( تعزى لأثر التفاعل بني التغذية  �

الراجعة واجلن�ص حيث بلغت قيمة ف 0.001 وبدللة اإح�شائية 0.981.

مناقشة النتائج: 
هدفت الدرا�شة احلالية اإىل الك�شف عن اأثر ا�شتخدام التغذية الراجعة يف التعلم التعاوين 

حت�شني مهارة ال�شتماع لدى طلبة ال�شف اخلام�ص الأ�شا�شي.
WAy ANOVA( وجود فروق  التباين )2-  اأظهرت نتائج اختبار حتليل  حيث 
ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى )α = 0.05( يف م�شتوى اأداء طلبة املجموعتني: التجريبية 
وال�شابطة يف الختبار البعدي ملهارات ال�شتماع، تعزى لأثر التغذية الراجعة امل�شاحبة 
للتعلم التعاوين ل�شالح املجموعة التجريبية )ذكور، اإناث( ، مقارنة باملجموعة ال�شابطة 
)ذكور، اإناث( ، التي در�شت بطريقة التعلم التعاوين دون تغذية الراجعة، مما ي�شري اإىل فاعلية 
التغذية الراجعة امل�شاحبة للتعلم التعاوين يف حت�شني مهارات ال�شتماع لدى عينة الدرا�شة.
ورمبا تعود هذه الفروق يف الأداء اإىل طبيعة ا�شرتاتيجية التعلم التعاوين، التي اأدت اإىل 
منو احل�شيلة اللغوية لدى الطلبة؛ لأنها وفرت للطلبة فر�شة امل�شاعدة عند احلاجة، مما جعل 
اأن تتحقق ب�شورة تفاعلية  اللغة  اكت�شاب  لعملية  اأتاح  اإيجابياً، وهذا  الراجعة  التغذية  اأثر 
وطبيعية، كما اأن طبيعة ا�شرتاتيجية التعلم التعاوين توفر فر�شة كبرية للمناق�شة التي تهيء 
جواً للتخاطب واحلوار بني الطلبة داخل املجموعة الواحدة، وبني املجموعات ككل، هذا وفر 
فر�شاً اأكرث لي�شحح الطلبة اأخطاءهم، ويلتقي هذا التف�شري مع ما يراه عبدالفتاح )2010( 
من اأن املجموعة حتتاج لتحليل ت�رشفات اأفرادها التي حتتاج اإىل تعديل لتح�شني عملية 
التعلم.ويلتقي التف�شري اأي�شا مع ما يراه اأبو الن�رش وجمل )2005( من اأن املجموعة بحاجة 
اإىل توجيهات من �شاأنها امل�شاعدة يف حت�شني اأداء املجموعة وو�شع امللحوظات التي متكن 

الو�شول اإىل نتائج اأف�شل، وتقدمي التعزيز املادي واملعنوي للمجموعات.
وقد تعزى الفروق ذاتها اإىل ربط التغذية الراجعة التي قدمها املعلم للطلبة باأهداف 
مل  واإذا  الدرو�ص،  اأهداف  حتقيق  على  �شاعدت  بدورها  التي  ومهاراتها،  ال�شتماع  درو�ص 
تتحقق فاإن املعلم يقوم مب�شاعدة الطالب يف حتقيقها من خالل اإعطائه معلومات مف�شلة 
هذا  ويتفق  ال�شتماع،  مهارات  حت�شني  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  املتوخاه؛  ال�شتجابة  حول 
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 ، )Bloom & Hastings & Madaur، 1971( التف�شري مع ما يراه بلوم وزمالوؤه
الراجعة  التغذية  اأن  من   )Mehrens & Lehman، 1975( وليمان  مهرنز  يراه  وما 
التي تقدم للمتعلمني املت�شلة باأهداف معينة يف وحدة تعليمية معينة؛ توفر لهم معلومات 
تعليمية عالجية؛  مواد  احل�شول على  اأو  تالية،  التقدم يف وحدة  على  ت�شاعدهم  �رشورية 
ليحقق املتعلمون الأهداف، اأما اإذا مل ي�شتطع حتقيق الأهداف، فاإن املعلم يقدم له معلومات 
دفع  يف  الراجعة  التغذية  تفيد  وكذلك  املتوخى،  الهدف  حتقيق  يف  مل�شاعدته  تف�شيلية 

املتعلمني اإىل اأداء اأح�شن يف الختبارات الالحقة.
ورمبا تعزى الفروق ذاتها اإىل اأن يف التغذية الراجعة دافعاً اإىل التعلم، واأنها قد �شببت 
ال�شتماع  اإىل ميلهم نحو ح�شة  اأدى  الذي  الأمر  بال�شعادة والرتياح؛  ال�شعور  الطلبة  لدى 
ومن ثم تكون املتابعة اأكرث، وبالتايل حت�شن يف مهارات ال�شتماع.وهذا يتفق مع ما يراه 
داير�شون )2000( من اأن التغذية الراجعة عملت على زيادة م�شاعر ال�رشور، فالطالب الذي 
اأ�شعدت املعلم،  بال�شعادة؛ لأن ت�رشفاته  ي�شعر  ب�شكل �شحيح  باأنه قد ت�رشف  اإبالغه  يتم 

والطالب الذي ُيبلغ باأن ا�شتجابته خطاأ يبداأ بتعديل ا�شتجابته.
مهارات  يف  التح�شن  اأن  النتائج  اأظهرت  فقد  ال�شابطة،  للمجموعة  بالن�شبة  اأما 
ال�شتماع ب�شيطا قيا�شاً باملجموعة التجريبية، ورمبا يعزى ذلك اإىل عدم وجود تفاعل بني 
املعلم والطلبة؛ لأن املجموعة ال�شابطة مل تزود بالتغذية الراجعة، فعلى الرغم من تطور 
اإىل ا�شرتاتيجيات التدري�ص واأ�شاليبه، فاإن تعليم ال�شتماع ما زال  املناهج وتطور النظرة 
ي�شري ب�شكل تقليدي، ورمبا يعود ذلك اإىل عدم معرفة معلمي اللغة باأهمية مهارة ال�شتماع، 
وعدم تدريبهم ب�شكل كاٍف على كيفية تدري�ص ال�شتماع، وتقوميه لدى الطلبة واملعرفة يف 

ا�شرتاتيجيات التدري�ص.
واأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية )α = 0.05( تعزى لأثر اجلن�ص 
الأداء  يف  اجلن�شني  من  كل  تكافوؤ  على  تدل  النتيجة  وهذه  ال�شتماع،  مهارات  جميع  يف 
الراجعة  للتغذية  الطلبة تعر�شوا  اأن  اإىل  ال�شبب  على اختبار مهارات ال�شتماع، رمبا يعود 
اأن التغذية الراجعة املقدمة مل  ب�شكل مت�شاو، يف ظروف تعليمية مت�شابهة، بالإ�شافة اإىل 
ترتبط بجن�ص دون غريه، فالتغذية الراجعة مرتبطة مبهارات ال�شتماع ويف اأهداف درو�ص 
يو�شف،  2004؛  )ال�رشايرة،  اأخرى  درا�شات  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتلتقي  ال�شتماع، 
2007؛ ال�رشحان، 2010( التي اأظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند 
م�شتوى )α = 0.05( تعزى لأثر اجلن�ص يف جميع مهارات ال�شتماع، وتختلف هذه النتيجة 
مع نتيجة درا�شة ماركهام )Markham، 1988( ، التي اأظهرت وجود اأثر ب�شورة دالة 

للجن�ص يف م�شتوى التذكر ال�شتماعي لدى املتعلمني.
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 )α =  0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  واأظهرت 
تعزى لأثر التفاعل بني التغذية الراجعة واجلن�ص، يف جميع مهارات ال�شتماع، ورمبا يعود 
ذلك اإىل اأمناط التغذية الراجعة التي ترتاوح بني اإعالمية، ت�شحيحية، تف�شريية، تعزيزية، 
النظر عن  بالتماثل؛ بغ�ص  واإناثا  للطلبة ذكورا  الآخر، بل تقدم  التي مل تقدم جلن�ص دون 
اجلن�ص؛ لأن مهارات ال�شتماع يجب حت�شينها عند كال اجلن�شني دون متييز بينهما، وتطبيق 
اأخرى  درا�شات  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتلتقي  مت�شابهة،  بيئية  ظروف  ظل  يف  التجربة 
)ال�رشايرة، 2004؛ ناجي، 2006؛ يو�شف، 2007( التي اأظهرت عدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�شائية يف اختبار مهارات ال�شتماع تعزى اإىل التفاعل بني الطريقة واجلن�ص، وتختلف 
نتائج الدرا�شة احلالية مع نتيجة درا�شة امل�شرتيحي )2006( التي اأظهرت وجود فروق ذات 

دللة اإح�شائية يف اختبار ال�شتماع تعزى اإىل التفاعل بني الطريقة واجلن�ص.
يف �شوء نتائج �لدر��شة �حلالية، يو�شي �لباحثان بالآتي: 

توجيه معلمي اللغة العربية اإىل اأهمية ا�شتخدام التغذية الراجعة يف ح�ش�ص تعليم . 1
مهارة ال�شتماع، وربط التغذية الراجعة با�شرتاتيجيات التعلم امل�شتخدمة جميعها.

اأثر ا�شتخدام التغذية على �شفوف درا�شية . 2 اإجراء مزيد من الدرا�شات التي تتناول 
اأخرى، ويف موا�شع اأخرى.

وتقرتح الدرا�شة اإجراء درا�شات اأخرى، على مهارات اأخرى من مهارات ال�شتماع.. 3
وتقرتح الدرا�شة الرتكيز على مهارة ال�شتماع، كمهارة اأ�شا�شية من مهارات اللغة.. 4
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