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 قدمة امل .1

املعلم ي   الع  عد  التعليميةلمحجر األساس في  ل ،ية  املعلم  املرجعي    اأساسي  ا  الذي يدرسه وألصول تدريسه عنصر    لمقرر وتشكل معرفة  في اإلطار 

حيث   التعليمي.  سلوكه  تفسير  في  إليه  يستند     إن  الذي 
 
و تمك مادته،  من  املعلم  أهداف امتالكن  لتحقيق  الدافعية  وتوافر  الحديثة،  التعلم  كفايات  ه 

ق يعلى تطوير املناهج ومواكبتها لروح العصر ال يكفي لتحق  وأن التركيزللمعلم.  ة  األساسيتعد من املهمات    مادته، وإيصالها للمتعلمين بكل يسر وإتقان

ا، بل ال بد أن يرافق ذلك تطوير  النجاح في عملية التعليم والتعلم  ا ومهني  املعلم   امتالك. ومن هذا املنطلق فإن  (2003)الفتالوي،    املعلم وتنميته علمي 

 لتطور التعليم.  األساسية يعد من الركائز عمله بشكل مناسب،  على تأديةالتي تساعده واملهارات للمعلومات 
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 :امللخص

هدفت الدراسة إلى تعرف درجة امتالك معلمات املرحلة األساسية الدنيا ملهارات االستماع للقرآن الكريم ومعرفة أثر اختالف الخبرة 

املهارات.   امتالك هذه  العلمي في  املرحلة في مديرية تربية قصبة  التعليمية واملؤهل  ْسَن هذه  اللواتي يدر  املعلمات  الدراسة من  ن مجتمع  وتكو 

( معلمة من  307)  وتم سحب العينة من هذا املجتمع بطريقة املعاينة العرضية، وتكونت العينة من( معلمة،  1723والبالغ عددهن )ن،  عما

در   
ي  الدراس ي    َن ْس اللواتي  العام  وذلك خالل  الدنيا،  األساسية  البيانات من   .2020/2021املرحلة  لجمع  كأداة  تحصيلي  اختبار  بناء  تم  وقد 

ا من مجموع مهارات االستماع، وأن مهارتي فهم املسموع،   النتائج اآلتية:  وتوصلت الدراسة إلىاملعلمات،   املعلمات يمتلكن مستوى منخفض 

التي   الفرعية لالستماع  املهارات  املسموع كانتا من  املعلمات بدرجة متوسطة، وإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة    تمتلكهاوتذوق 

الع الداللة  قيمة  أن  وإلى  واملرتفعة،  املتوسطة  الخبرة  ذوات  ولصالح  التعليمية  الخبرة  ملتغير  تعزى  االستماع  ملهارات  املعلمات    -مليةامتالك 

ا   -مربع إيتا   ذات داللة إحصائية على متغير املؤهل العلمي للمعلمات، أو إلى متغير    (، وكذلك إلى عدم وجود فروق0.04بلغ )  إذ   كان منخفض 

 التفاعل بين الخبرة التعليمية واملؤهل العلمي. 

توصلت   التي  النتائج  بناء على  الدراسة  التوصياتإليها  وقد قدمت  منهامجموعة من  لقياس    :،  االختبارات  املزيد من  بإعداد  االهتمام 

 ات التعليم الضرورية لهم.مدى امتالك املعلمين ملهار 

 ؛ مهارات االستماع للقرآن الكريم. االستماع ة؛هار امل ؛ معلمي املرحلة األساسية الدنيا ؛درجة امتالك املعلمين :فتاحيةالكلمات امل
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ا   وجود معلم  أن نجاح التدريس يتوقف بشكل أساس ي على ت الدراسات،ولهذا الغرض فقد أكد ا وثقافي  ا ومهني  ا علمي  ا ومسلح  ا جيد  ، معد إعداد 

عديد من دول العالم وتطويره املنهي يعتبر بمثابة اإلصالح التربوي مما جعل الاملعلم   إعدادية ويقودها بشكل صحيح، وأن يوجه العملية التعليمية التعلم

 .(2009. )صوافطة، وخليفة، على برنامج إعداد املعلم  اهتمام كبيربتركز 

التربية اإلسالمية خاصة، حتى يتمكن من ( إلى أن معلم  2007دراسة الجالد )فقد أشارت  التربية اإلسالمية،    معلميوفيما يتعلق بإعداد وتأهيل  

ل تعاليم اإلسالم  املستمدة من  اإلسالمية ومضامينها  التربية  املتضمنة في محتوى  املفاهيم  إيصال  املهم في  لطلبة بكل كفاءة واقتدار، فإنه قيامه بدوره 

التربية اإلسالمية تفتقر إلى فلسفة   أن برامج إعداد معلم   لىإ شارت كذلك  أ فقد    ( 2002هندي )كفايات التدريس الفاعلة. وأما دراسة    امتالكب عليه  يج

  .الضرورية لتطورهم  بمهارات التعليم الذاتي يناملعلم عدم تزويدو واضحة وأهداف محددة، 

 : مشكلة الدراسة  . 1.1

صلى هللا    -في تلقيه، وهي الوسيلة التي تعلم بها رسول هللا  األساسية  من املهارات املتأصلة في القرآن الكريم، ومن الوسائل    ستماعاال تعد مهارة  

صلى هللا عليه -، ولقد كانت القاعدة املتبعة منذ عهد الرسول  -رض ي هللا عنهم -، وعلم بها أصحابه  -عليه السالم-القرآن الكريم من جبريل  -عليه وسلم 

الكريم من   -وسلم  القرآن  املختصون في مجال تعليم  الضابطين أللفاظه وأحكامه، وعدها  املعلمين  أفواه  يتلقاه من  أن  الكريم يجب  القرآن   أن دارس 

 سم "التلقي الشفهي" للقرآن الكريم. الخطوات األولى في تلقي القرآن الكريم وأطلقوا عليها ا 

الباحثين   خبرة  على  يشعران  وتخصصهما  وبناء  كانا  فقد  التدريسية  الكفايات  مجال  في  قدراتهم  وتطوير  األساسية  املرحلة  معلمي  تدريب  في 

الدنيا األساسية  تأهيل معلم الصفوف    وأن  ،مهارات التدريس األساسية في عملية التعليم ومنها مهارات االستماع  علىوتأهيلهم  املعلمين  ب تدريب  بوجو 

عدة دراسات  أشارت قد و  تعليم القرآن الكريم بشكل خاص، قد يكون لها األثر الجيد في التعليم بشكل عام، وفي ،هاراتلهذه املوير كفاياته وإكسابه تطو 

مهارة  أن  نشأته  تعد    ستماعاال   إلى  األولى من  اللحظات  منذ  اإلنسان  وتتطور مع  تنمو  التي  اللغوية  املهارات  إذ    (Wolvin and Coakley, 2000)باكورة 

الالحقة. اللغوي والفكري في سني عمره  الذي سيبنى عليه تطوره  باملنطلق  املهارة  إهمال تدريس  أشارت  وقد    تزوده هذه  أن من أسباب  إلى  عدة مصادر 

البالغة هو عدم    ستماعاال مهارات   أهميتها  بطبيعة عملية    ،املعلم   اهتماممع     ستماعاال وعدم معرفته 
 
نشاط القراءة، وكذلك   افكري    ا باعتبارها  كعملية 

 .  (2001طعيمة، ومناع، ) هذه املهاراتعدم تدريب املعلمين على تدريس 

اللغوية بشكل عام وكفايات تدريس    ( بضرورة إدراج الكفايات2011؛ قورة، وسنجي، وأبولبن،  2011وقد أوصت بعض الدراسات )السعودي،  

في برامج تدريب املعلمين من خالل الدروس واملشاغل والتعليم املصغر، وأن تكون متضمنة في استمارة الزيارة الصفية،   بشكل خاص  ستماعاال مهارات  

 . ستماعاال مهارات  امتالكوأن يكون املعلم قدوة طيبة للطلبة في به، التربية والتعليم أن تهتم  يفرض على كليات التربية ووزاراتوهذا مما  ودليل املعلم.

أن واقع مهارة  (،  2010)القرالة،  أشارت دراسات عدة  وقد   األربعة    ستماعاال إلى  الصفوف  الدرس في  واقع مأساوي، وأن األساسية  في حجرات 

إذا كانت هذه   املعلمين ال يعلم ما  الكثير من  إن  اهتمام، بل  أدنى  الطلبة، وال يعطى  املهارة مغيب عن  أنها    املهاراتتعليم هذه  أم  املنهاج  موجودة ضمن 

 السؤال الرئيس ي اآلتي:  مشكلة الدراسة تتمثل في  فإنارتجال يؤديه املدرس إن أراد. وبناء عليه 

 ؟ ملهارات االستماع للقرآن الكريم في مدينة عمان امتالك معلمات املرحلة األساسية الدنيا درجةما 

 : أسئلة الدراسة  . 2.1

 اآلتية: الفرعية تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة 

 للقرآن الكريم؟ ستماعاال ملهارات  الدنيااألساسية املرحلة  اتمعلم امتالك درجةما  •

للقرآن    ستماعاال ملهارات  الدنيا  األساسية  املرحلة    معلمات  امتالكدرجة  في  (  α≤   0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )هل توجد فروق   •

 ؟ ، أو املؤهل العلمي، أو التفاعل بينهماالتعليميةالخبرة  تعزى ملتغير ،الكريم 

 : فرضيات الدراسة  . 3.1

 الفروض اآلتية:  انبثق عن السؤال الثاني

• ( الداللة  إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  توجد فروق  درجة  (  α≤   0.05ال  املرحلة    امتالكفي  ملهارات  األساسية  معلمي  للقرآن    ستماعاال الدنيا 

 ؟ التعليميةالكريم تعزى ملتغير الخبرة 

• ( الداللة  إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  توجد فروق  درجة  (  α≤   0.05ال  املرحلة    امتالكفي  ملهارات  األساسية  معلمي  للقرآن    ستماعاال الدنيا 

 الكريم تعزى ملتغير املؤهل العلمي؟ 

• ( الداللة  إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  توجد فروق  درجة  (  α≤   0.05ال  املرحلة    امتالكفي  ملهارات  األساسية  معلمي  للقرآن    ستماعاال الدنيا 

 الكريم تعزى للتفاعل بين متغيري الخبرة واملؤهل العلمي؟  
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 :أهداف الدراسة  . 4.1

 هدفت الدراسة الحالية إلى: 

 للقرآن الكريم. ستماعاال الدنيا ملهارات األساسية املرحلة  اتمعلم امتالكدرجة  تعرف  •

 في تدريس القرآن الكريم.  اتاملعلممتلكها تالتي  ستماعاال الكشف عن ترتيب مهارات  •

ملهارات  األساسية  املرحلة    اتمعلم  امتالكفروق في درجة  الالكشف عن   • تبع    ستماعاال الدنيا  الكريم،  الخبرة    اللقرآن  ، واملؤهل  التعليميةملتغيرات 

 . هماالعلمي، والتفاعل بين

 : أهمية الدراسة  . 5.1

 : امن أنه تكتسب هذه الدراسة أهميتها

األساسية  الدنيا التي تعد من أهم املراحل التعليمية لكونها مرحلة بناء املهارات  األساسية  لتعلم القرآن الكريم في املرحلة    ستماعاال تناول مهارات  ت •

 للتعلم. 

ه ملهارات امتالكفي مدى    الدنيااألساسية  املرحلة    اتيم أداء معلملتقو   اختبارمن خالل إعداد    لدراسة في تطوير اإلشراف التربوي قد تسهم هذه ا  •

 لتعلم القرآن الكريم.  ستماعاال 

معلت • على  الضوء  في  اباعتباره  الدنيااألساسية  املرحلة    ةمسلط  الفاعلين  مهارات    من  وتنمية  طلبة    ستماعاال إكساب  لدى  الكريم  القرآن  لتعلم 

 الدنيا. األساسية املرحلة 

بر ت • القائمين على  أنظار  إعداد معلموجه  الطلبة    الدنيااألساسية  املرحلة    اتامج  إكساب  ملهارات    الدنيااألساسية  املرحلة    اتمن معلمإلى ضرورة 

 الالزمة لتعليم القرآن الكريم.   ستماعاال 

الخبرة   • إلى مدى مساهمة عوامل  التعرف  الدراسة  تحاول هذه  النظرية  الناحية  درجة    التعليميةمن  في  العلمي   ستماع اال مهارات    امتالكواملؤهل 

 للقرآن الكريم.  

 املساعدة على تقويم مخرجات التعلم لكليات التربية، وما يلزم لتفعيل برنامج إعداد املعلمين.  •

 :الدراسةمحددات حدود و   . 6.1

 يحد من تعميم نتائج هذه الدراسة الحدود واملحددات اآلتية: 

الدنيا  األساسية  لى في املرحلة  لصفوف الثالثة األو ا   َن ْس يدر    ياللواتعلمات  البشرية على عينة من املالحدود البشرية: اقتصرت حدود هذه الدراسة   •

 الصف األول، والثاني، والثالث(  )

 ن. االباحث أعده  لذي ا  ها االختبارلتعلم القرآن الكريم التي تضمن ستماعاال الحدود املوضوعية: حيث اقتصرت الدراسة الحالية على مهارات  •

 .  بمديرية لواء قصبة عماناألساسية في املدراس  الدنيااألساسية املرحلة  اتراسة على معلمالحدود املكانية: اقتصرت الد •

 2020/2021األول للعام الدراس ي  الدراس يل الحدود الزمانية: طبقت الدراسة خالل الفص •

 :التعريفات اإلجرائية  . 7.1

الباحث يعتقد  التي  واملصطلحات،  املفاهيم  الدراسة على مجموعة من   ب  اناشتملت هذه 
 
وفقا وتحديدها،  تعريفها  في هذه    ضرورة  الستخدامها 

 الدراسة، وهي: 

مهارات  ستماعاال مهارات   • الدراسة،  في هذه  بها  ويقصد  املرحلة    ة املحدد  ستماعاال :  في  الطلبة  لدى  توافرها  الالزم  الدراسة  أداة هذه  األساسية  في 

، والتي يجب على املعلمة  لسمعي، وتذوق النص املسموع، واملتمثلة في التركيز واالنتباه للمسموع، وفهم املسموع، ومتابعة املتكلم، والتمييز ا الدنيا

   أن تمتلكها.

  معلمةحصلت عليها كل  هذه املهارات، وقد قيس بمجموع الدرجات التي    ، في معرفة وفهم نوكفاءته  : وتعني قدرة املعلماتستماعاال   مهارات  امتالك •

 ألغراض هذه الدراسة.  انالباحث ه الذي طور  ى االختبارعل

  مل على الصفوف من األول وحتى السادس.  تالدنيا: هي املرحلة األولى من مراحل التعليم العام وتشاألساسية املرحلة  •
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 الخلفية النظرية  .2

باكورة املهارات  وهي  شير إلى االهتمام والعناية في استقبال املادة الصوتية، بهدف الفهم والتحليل.  تالعقلية التي    اتهار ملا   من  تعد مهارة االستماع

املنطلق الذي سيبنى عليه تطوره اللغوي والفكري في  اإلنسان باللغوية التي تنمو وتتطور مع اإلنسان منذ اللحظات األولى من نشأته. إذ تزود هذه املهارة  

أن عملية االستماع من العمليات النشطة واملعقدة والتي تتطلب  ( El-Naggar, 2000كما أشارت النجار )  -عد كثير من الباحثين  سني عمره الالحقة. وي

 من املتعلم استقبال األصوات وربطها مع بعضها البعض للوصول إلى املعنى وتخزين الرسالة الستخدامها فيما بعد. 

القيام   هذه  وألهمية الضروري  فإنه من   وتوفير ومهاراته، تعليمهوأسالیب   وأھمیته، االستماع تخصللمعلمين   تدريبية دورات  بتنظيم املهارة 

أن هذه  إذ (2005وغيرها )حلمي،  وقصص تسجيل وأجهزة  وشرائط لغویة مختبرات في لدى الطلبة املهارة  هذه  تنمية على تساعد مناسبة تعلیمیة وسائل

 التعلم.  عملية وتسهل الرغبة فيهم  وتبعث االستماع مهارة  تعلم  على الطلبة تساعد األدوات

الوسائل   ومن  الكريم،  القرآن  في  املتأصلة  املهارات  االستماع من  مهارة  تلقيه،    األساسيةوتعد  تعالى: في  في قوله           كما ورد 

تعالى:  (204األعراف:  )        وقوله   .                     

بها رسول هللا  .  ( 29األحقاف:  )              التي تعلم  الوسيلة  الكريم   -صلى هللا عليه وسلم   -وهي  القرآن 

جبريل السالم-من  أصحابه  -عليه  بها  وعلم  الرسول  -رض ي هللا عنهم -،  املتبعة منذ عهد  القاعدة  كانت  ولقد  القرآن    -صلى هللا عليه وسلم -،  دارس  أن 

الضابطين ألل املعلمين  أفواه  يتلقاه من  أن  تلقي الكريم يجب  األولى في  الخطوات  الكريم من  القرآن  املختصون في مجال تعليم  فاظه وأحكامه، وعدها 

كنت أسمع قراءة النبي صلى هللا "( عن أم هانئ قالت: 1012روى اإلمام النسائي )فقد القرآن الكريم وأطلقوا عليها اسم "التلقي الشفهي" للقرآن الكريم. 

 عريش ي". عليه وسلم وأنا على 

 اعامةة   اأشةةارت الدراسةةات إلةةى أن هنةةاك ضةةعف  أو كمهةةارة لغويةةة عامةةة، فقةةد  ومع كل هذه األهميةةة لهةةذه املهةةارة سةةواء كةةان ذلةةك فةةي تعلةةم القةةرآن الكةةريم 

 : من أن (2007)عند املتعلمين وعند غيرهم في هذه املهارة، ويعود هذا الضعف إلى عدة أسباب، ومنها ما أشارت إليه دراسة الكشاش 

 لدى اإلنسان، دون الحاجة لتدريب الفرد على مهاراتها الفرعية ا  •
 
 ملختلفة. االعتقاد غير الصحيح لدى الكثيرين بأن مهارة االستماع تنمو تدريجيا

االست • وأساليب ومناهج... وذلك لعدم ظهور   اماع مهارة بسيطة، قياس  اعتبار  إلى معلم  القراءة والكتابة، فهي ال تحتاج  اإلنتاج، ألنها   إلى  أثرها في 

 مهارة تلق، وما ال يظهر أثره، ال يعتد به، ويهتم بتعليمه. 

ع الطفل في  التركيز في تعليم الطفل الكالم والنطق، وإهمال تعليمه االستماع واإلصغاء، وهو من السلوكيات اللغوية القديمة في املجتمع. وذلك ليبر  •

 مع اآلخرين.   عملية إنتاج الكالم، ويحصل كفاية التواصل

 ندرة األبحاث التربوية التي تناولت االستماع بصفته مهارة لغوية مستقلة، ودورها في اكتساب املهارات اللغوية األخرى. •

العام، هما: إلى حدوث ظاهرتين لغويتين خطيرتين في مراحل التعليم قد يؤدي  بشكل مقصود في املنهجن عدم االهتمام بهذه املهارة أأضف إلى ذلك ب

موع يزيد من عمق التحدث واتصاله وتطةةوره )طعيمةةة سهامشية االستماع وسلبيته، وفساد التحدث وعشوائيته؛ وذلك ألن تعود اإلنصات، والتدبر في امل

 (.81، 2001ومناع، 

ستماع، أو اآللية التي يستطيعون من  إلى أن معظم املتعلمين ال يوجد لديهم مفهوم واضح لال   (Janusik, 2002)كما قد توصلت دراسة جانيوسيك  

 خاللها تحسين قدراتهم املرتبطة بهذه املهارة، لكي يصبحوا مستمعين جيدين وبشكل أكثر فاعلية.  

تع على  تساعدهم  أساسية  ملهارات  الدنيا  األساسية  املرحلة  المتالك معلمات  الحالي،  الواقع  تشخيص  في  التفكير  إلى  الباحثين  دفع  ما  ليم وهذا 

إلى أن حاسة السمع في مقدمة الحواس التي تساعد على التعلم،   ( 63،  2014الفي )  بة في مقرر التربية اإلسالمية، وهي مهارة االستماع، حيث أشارالطل

صل بينهم  فهي مصدر كثير من املواقف التعليمية التي تساعد الطلبة على اكتساب املعلومات، والحصول على املعرفة، ومن خاللها يتم التفاعل والتوا 

احل التعليم العام ما كشفت عنه مراجعة أحد الباحثين لعدد من الدراسات ذات  وبين اآلخرين في املجتمع. ومما يدل على خطورة إهمال االستماع في مر 

له الخطير  التأثير  وأن  الجامعية،  الدراسة  في  بعضهم  فشل  عن  املباشر  املسؤول  كان  االستماع  مهارات  تحصيل  في  الطلبة  أن ضعف  من  ذا  العالقة 

 (. Canaway’s, 1982والكتابة )الضعف فاق التأثير ذاته الناتج عن الضعف في مهارات القراءة 

 وأ  مهارات االستماع، املعلمين على من تدریب اإلكثار بضرورة  (2005املهارة أوصت دراسة )حلمي،  هذه  وألھمیة
 

مدرس ي   هذا التدريب على یقتصر ال

 لغویة مختبرات في لدى الطلبة املهارة  هذه  تنمية على تساعد مناسبة تعلیمیة وسائل املواد األخرى وتوفير لى مدرس يإ  تتعداهم  مواد اللغة فقط، وإنما

 التعلم.  عملية وتسهل الرغبة فيهم  وتبعث االستماع مهارات تعلم  على الطلبة تساعد أن هذه األمور  إذ وغيرها، وقصص تسجیل وأجهزة  وشرائط

فاعلية االستماع وتؤثر فيه، ومنها تلك التي أشار إليها مونرو  ومما يزيد من صعوبة تعليم الطلبة ملهارات االستماع العوامل املتعدد التي تتحكم في  

املوضوع، وبيئة االستماع، وحال املتلقي نفسه. ولذا فقد يكون من الصعب تحديد  112،  1978) ( كطبيعة املوضوع الذي نستمع إليه، وطريقة عرض 
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لتدريس مهارات االستماع وجود معلم جيد قدوة يمتلك مهارات االستماع ولديه العامل أو العوامل املسؤولة مباشرة عن هذه املهارة. وبالتالي فإنه يلزم  

تهيئة مع  املهارات،  لتنمية هذه  املناسبة  النصوص  واختيار  لتدريسها،  الجيد  التخطيط  القدرة على  ولديه  املهارات،  تدريس هذه  إمكانات    القدرة على 

 (.1990االستماع الجيد )البدري، 

 ة الدراسات السابق  . 1.2

بتقص ي  ل قامت  التي  الدراسات  نتائج  تنوعت  التدريس  قد  ملهارات  الدنيا  األساسية  املرحلة  ومعلمات  عامة،  اإلسالمية  التربية  معلمي  امتالك 

 .املختلفة، فقد توصلت بعض هذه الدراسات إلى أن املعلمين يمتلكون هذه املهارات بدرجة مرتفعة

• ( آل محفوظ  باملرحلة    (2020كدراسة  التربية اإلسالمية  امتالك معلمي  إلى تعرف درجة  الالزمة من   االبتدائيةالتي هدفت  التدريسية  للكفايات 

املشرفين نظر  املدار   وجهة  وقادة  )التربويين  البحث من  تكونت عينة  السعودية،  العربية  باململكة   28س 
 
وتم  ا وقائد    ا( مشرف البيانات من  جم،  ع 

بطاقة   أن  خالل  إلى  الدراسة  وتوصلت  الوصفي،  املنهج  الدراسة  واتبعت  الكفايات    املالحظة،  جميع  على  مرتفعة  كانت  املعلمين  امتالك  درجة 

 التدريسية. 

املرحلة االبتدائية في الكويت للكفايات التدريسية،    تعرف  التي هدفت إلى    ( 2019دراسة دهيم ) وأظهرت   • مدى امتالك معلمات اللغة العربية في 

املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )و  ( معلمة من معلمات  137أثر متغيري الخبرة واملنطقة التعليمية في ذلك. واتبعت الدراسة 

. وتوصلت النتائج إلى أن درجة ممارسة بارة ( ع71بطريقة عشوائية، وتم جمع البيانات من خالل استبانة تكونت من )  ن  لغة العربية تم اختيارهال

جاءت بدرجة مرتفعة. وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة    -  مهارة االستماعومنها  -معلمات اللغة العربية لجميع الكفايات التدريسية  

 . ملتغيري الخبرة واملنطقة التعليمية ى العربية للكفايات التدريسية تعز  الك معلمات اللغةإحصائية حول مدى امت 

التي هدفت إلى الكشف عن درجة امتالك معلمي التربية اإلسالمية للكفايات املهنية في تدريس التربية اإٍلسالمية للطلبة  (2018دراسة الرقيبات )و  •

وتك املفرق،  في محافظة  املدارس  نظر مديري  )من وجهة  الدراسة من  درجة   ا ( مدير  325ونت عينة  أن  إلى  الدراسة  نتائج هذه  وأشارت  ومديرة، 

 ت مرتفعة لكفايات التخطيط، والتدريس، والتقويم. امتالك املعلمين كان

التي هدفت إلى التعرف إلى درجة امتالك معلمي التربية اإلسالمية ملهارات األسئلة الصفية للمرحلة األساسية    ( 2017ودراسة العكيلي، والقرالة ) •

ا ومعلمة، واستخدمت االستبان139من وجهة نظرهم، وتكونت عينة الدراسة من ) ة لجمع املعلومات، وقد جاءت النتائج لتظهر أن درجة  ( معلم 

ا تعزى ملتغير املؤهل العلمي ولصالح الدراسات العليا ، وملتغير امتالك املعلمين لهذه املهارات كانت بدرجة مرتفعة، وأن هناك فروق دالة إحصائي 

 الخبرة ولصالح ذوي الخبرات الطويلة.   

معرفة درجة امتالك معلمي التربية اإلسالمية في املرحلة الثانوية لكفايات التدريس بدولة اإلمارات العربية  التي هدفت إلى   (2014دراسة الزبون )و  •

( كفاية  56ومعلمة. ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث استبانة مكونة من )  ا( معلم  48ونت عينة الدراسة من )املتحدة من وجهة نظرهم. وتك

الدراسة عدم   أظهرت  كما  الكفايات.  يمتلكون معظم هذه  التربية اإلسالمية  أن معلمي  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد  توزعت على خمسة مجاالت، 

اإلسالمية   التربية  امتالك معلمي  درجة  في   
 
إحصائيا في كل مجال من مجاالت وجود فروق دالة  الخبرة  أو  الجنس  ملتغير  تعزى  التدريس  لكفايات 

 األداة الخمسة، وعلى مستوى األداة ككل. 

• ( الخالدي  األردن،   (2013ودراسة  في  والتعليم  التربية  وزارة  في  ومعلماتها،  اإلسالمية  التربية  معلمي  امتالك  درجة  عن  الكشف  إلى  هدفت  التي 

املعرفي )  ملفاهيم االقتصاد  الباحث استبانة تكونت من  ذلك صمم  الديمغرافية، ولتحقيق  املتغيرات  ( فقرة، وتم تطبيقها على  35في ضوء بعض 

ا، و )93عينة الدراسة التي شملت ) ( معلمة. وأشارت النتائج إلى ارتفاع درجة امتالك أفراد العينة ملفاهيم االقتصاد املعرفي، في معظم 133( معلم 

أظهر  العلمي،  املجاالت. كما  املؤهل  املعرفي باختالف  االقتصاد  العينة ملفاهيم  أفراد  امتالك  النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة  ت 

ملرحلة  وذلك لصالح املؤهل العلمي األعلى، وباختالف الخبرة التعليمية، لصالح ذوي الخبرة األطول، فيما لم يظهر فروق دالة باختالف الجنس، وا 

 التعليمية. 

• ( ومومني  التربية    ( 2010ودراسة خزعل  التابعة لوزارة  الخاصة  املدارس  الدنيا في  املرحلة األساسية  امتالك معلمات  إلى معرفة درجة  التي سعت 

سة من ا والتعليم في محافظة إربد األولى للكفايات التعليمية، من وجهة نظرهن في ضوء متغيرات املؤهل العلمي وسنوات الخبرة، وتكونت عينة الدر 

( كفاية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أبرز الكفايات التي تمتلكها املعلمات هي: استغالل 38( معلمة. استخدم الباحثان استبانة مكونة من )168)

وج ومحددة،  واضحة  بطريقة  التقويمية  األسئلة  وصياغة  التعليمي،  للموقف  املالئم  التدريس ي  األسلوب  واستخدم  بفاعلية،  الحصة  ذب وقت 

  انتباه الطلبة، واملحافظة على استمراريته، كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الخبرة التعليمية.
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عض بفي حين أن هناك دراسات أخرى قد أشارت إلى أن امتالك املعلمين لبعض املهارات الالزمة لهم في عملية التعليم كانت متوسطة وبحاجة إلى  

 : التحسين والصقل

)كدراس • الشمري  تعرف(  2018ة  إلى  هدفت  املدارس   التي  في  البديل  التقويم  الستراتيجيات  األولى  الصفوف  معلمي  وممارسة  امتالك  درجة 

، وقد توصلت الدراسة إلى أنهم يمتلكون هذه االستراتيجيات بدرجة ا( معلم  185ونت عينة الدراسة من )الحكومية والخاصة بمنطقة الحائل، وتك

 ( سنوات. 10- 6خبرة التعليمية لصالح فئة الخبرة املتوسطة )متوسطة، وإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لل

•  ( اليوسف  استخدام    ( 2017ودراسة  لكفايات  العاصمة عمان  في محافظة  اإٍلسالمية  التربية  امتالك معلمي  الكشف عن درجة  إلى  التي هدفت 

( الدراسة من  التعليم، وتكونت عينة  الذكية في  الكفايات 175التكنولوجيا  املعلمين يمتلكون هذه  أن  إلى  الدراسة  ا ومعلمة، وقد توصلت  ( معلم 

 بدرجة متوسطة، كما أظهرت ال
 
تعزى ملتغير املؤهل العلمي وسنوات الخبرة ولصالح املؤهل العلمي األعلى وسنوات    نتائج وجود فروق دالة إحصائيا

 الخبرة األعلى. 

التي هدفت إلى معرفة درجة توافر الكفايات التعليمية لدى معلمي التربية اإلسالمية في الحلقة الثانية باململكة العربية   (2006ودراسة البداح ) •

املدراس  ال التربية اإلسالمية ومديري  الدراسة من )االبتدائيةسعودية من وجهة نظر مشرفي  ا، ومدير مدرسة،  120، وتكونت عينة  ا تربوي 
 
( مشرف

التعليمية مكونة من ) بالكفايات  الباحث قائمة  الدرس، وإدارة  67واستخدم  التدريس، وتنفيذ  ( كفاية، توزعت على خمسة مجاالت هي: تصميم 

( كفاية  49( كفاية توافرت بدرجة عالية، و)11وضبطه، واستخدام الوسائل والتقنيات التعليمية، والتقويم، وأظهرت نتائج الدراسة أن )  الصف

 ( كفايات توافرت بدرجة متدنية. 7توافرت بدرجة متوسطة، و)

مهارات بعض  يمتلكون  اإلسالمية  التربية  معلمي  أن  إلى  أشارت  الدراسات  بعض  أن  حين  إلى   في  يشير  مما  منخفضة  بنسبة  الضرورية  التدريس 

 :ضعفهم فيها

• ( القرش ي  لتلميذات (  2018كدراسة  الناقد  االستماع  مهارات  تنمية  أساليب  من  العربية  اللغة  معلمات  تمكن  مستوى  معرفة  إلى  هدفت  التي 

ت املقدسة، وقد  بالعاصمة  املتوسط  األول  أن وضعت  الصف  إلى  الدراسة  الناقد تشتمل سبعة    وصلت  مهارات االستماع  تنمية  بأساليب  قائمة 

ا، وقد أظهرت الدراسة تدني مستوى تمكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات االستماع الناقد، وإلى عدم وجود فروق  وثالثين أسلوب 

  في التدريس، أو إلى حضور املعلمات لدورات تدريبية في تدريس اللغة العربية.فردية لدى املعلمات تعزى إلى عدد سنوات الخدمة 

الوصفية، في حين أن املنهجية  البحث واملعتمدة على  السابقة في منهجية  الدراسات  الحالية مع  الدراسة  ال  لقد تشابهت  الدراسة هذه  دراسة هي 

الباحثا حسب  -الوحيدة   امتالك معلم  -نيطالع  مدى  تستقص ي  الدنياالتي  األساسية  املرحلة  للطلبة  ات  املهارات  هذه  أهمية  االستماع مع  في ملهارات   ،

فيه ركزت  الذي     الوقت 
 
وأيضا أخرى.  خاصة  كفايات  أو  التدريس  في  العامة  الكفايات  على  السابقة  أداة   الدراسات  باستخدام  الدراسة  هذه  تميزت 

على االستبانة الستطالع وجهات النظر    تن املعلمات من مهارات االستماع، في حين أن الدراسات السابقة في معظمها قد اعتمدملعرفة مدى تمك االختبار

 حول امتالك هذه املهارات أو قائمة الرصد واملالحظة.

 : مجتمع الدراسة وعينتها  . 2.2

الدراسة جميع معلمات للواء قصبة عمان   تربيةالالدنيا في مديرية  األساسية  املرحلة    يمثل مجتمع  للعام   والتعليم  التربية والتعليم  التابعة لوزارة 

التربية والتعليم، وقام الباحثان باختيار هذه امل  اوذلك وفق    ،( معلمة1723)  (. والبالغ عددهن2020/2021دراس ي )ال   ديرية للسجالت الرسمية ملديرية 

 .القربها من مكان عملهم

)وقد   قوامها  الدراسة على عينة  ا   إنحيث    -( معلمة  307أجريت  إالهذه  بتدريسها  يقوم  ال  وا   لصفوف  التربية  قانون وزارة  وفق  لتعليم معلمات 

تم   وقد  العرضية  اختيارهناألردنية،  املعاينة  للبا Accidental Sampling  بطريقة  بالنسبة  للدراسة  املتيسرة  الحاالت  استخدام  إلى  تشير  حثين،  وهي 

ا20وبنسبة تمثيل ) بعدد    والتي تم قياسها   -  التعليميةعلمي وحسب مؤهل الخبرات  ( يشير إلى توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل ال1والجدول )،  %( تقريب 

 سنوات الخدمة في التعليم. 

 توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي وسنوات الخبرة  :(1(جدول 

 سنوات الخبرة  املؤهل العلمي 

 املجموع الكلي  10أكثر من  10-5 5أقل من 

 105 37 35 33 الدبلوم 

 107 35 35 37 البكالوريوس

 95 29 33 33 الدراسات العليا 

 307 101 103 103 الكلي املجموع  
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 : منهجية الدراسة  . 3.2

ا، ويعبر عنها كونه يعتمد على دراسة الظاهرة كما تو   ملنهج الوصفي لتنفيذ هذه الدراسة،اتبع الباحثان ا  ا دقيق  جد في الواقع، ويهتم بوصفها وصف 

ا كمي   ا أو تعبير  ا كيفي   . (219، 2020، ، عدس، عبد الحق)عبيدات اتعبير 

   :أداة الدراسة  . 4.2

 أداة الدراسة من قسمين:  تلتحقيق أهدف هذه الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها تألف

 ستماعاال اختبار مهارات  -2              ستماعاال مادة   -1

: مادة 
ً
 : ستماعاال أوال

 وألغراض قياس مهارة االستماع من خالل بناء االختبار قام الباحثان باإلجراءات اآلتية: 

صلى  -( التي تتحدث عن عالقة الرسول  40 – 28من آية )  سورة األحزابجزء من    وتمثل ذلك في تحديد  -املحتوى السمعي-تحديد موضوع االختبار   •

أزواجه،  -هللا عليه وسلم  بيته من  أهل  القرآني على حوا  مع  النص  ، وتفاصيل داعمة، ومواقف  ةرات، وأحداث، وشخوص، وأفكار رئيسواحتوى 

 تستدعي النقد، وعمل استنتاجات محتملة.  

القرآنية،   • اآليات  لهذه  املعلمات  ا وتالتأكد من عدم حفظ  اختبار  ذلك من خالل  التأكد من  في حفظهام  يحفظن    ،ملعلمات  وكان هناك معلمتان 

 استبعادهن من االختبار.  السورة وتم  

، التفاصيل الدائمة، الكلمات  الرئيسةتحليل محتويات النص إلى عناصر صنفت في قوائم تحت عناوين: الشخوص، األحداث املتسلسلة، األفكار   •

َمل والوالعبارات املتكررة،   والنهايات. ،والبداياتالجاذبة، ج 

لهذه السورة، وتم مراعاة أن تكون الشيخ محمد املنشاوي(  و لحصري،  ا )الشيخ محمود  تم اعتماد نسخة واضحة مسجلة لصوت مقرئين مختلفين   •

 مجودة حيث يضمن أن تكون سرعة القراءة ليست سريعة وال بطيئة.  قراءتهما

 لعمل االختبار ملهارة االستماع.  ( دقائق وهو زمن مقبول  8-6؛ حيث كانت من )د زمن تالوة كل مقرئ تم تحدي •

 : ستماعاال : اختبار اثانيً 

 بناء االختبار وفق الخطوات اآلتية:  وقد تم  

 
 

بناء    :أوال يتم  التي سوف  بناء على  ،  االختبار لقياسهاتم تحديد مهارات االستماع  اعتمادها  السابقة واملصادر واملراجع اال والتي تم  الدراسات  طالع على 

بمهارات   العالقة  ذات  التربوية  ومنها    ستماعاال واألدبيات  القائمة،  بناء هذه  و ؛  2005)البشير،  في  فيصل، ؛  2008عتوم،  ؛  50،  2006الناقة،  طعيمة، 

وكذلك فقد اشتملت على نتباه، وفهم املسموع، ومتابعة املتكلم، والتمييز السمعي، وتذوق النص.  املهارات كما يأتي: التركيز واال   (، وقد جاءت هذه 2010

 ( مهارة فرعية. وذلك على النحو اآلتي:30)

 : لالستماع للقرآن الكريم  نتباه مهارة التركيز واال  .1

 آليات. ا  بدايةتذكر  ( أ 

 نهاية اآليات. تذكر  (ب

 تذكر بعض املعلومات املتضمنة في اآليات.  (ج

 .  في اآليات املتكررة  الكلمة /تعرف العبارة  (د

 .الجاذبة اآليةتعرف  (ه

 مهارة الفهم الشامل للمسموع: .2

 : على ملتشيتفسير الكلمات واملعاني و  ( أ 

 ة، ويشتمل على: املسموعاآليات الرئيسة في   الفكرة تحديد  (ب

 األفكار التي تعرض لها القارئ. القدرة على تصنيف  (ج

 (. ناكمواأل  ةزمن ث واأل ا حدالشخصيات واأل يات )د عناصر اآل يحدت (د

 باملوضوع.وما ليس له عالقة  ةاملسموعبموضوع اآليات التفريق بين ما له عالقة  (ه

 اآليات.  معنى فيك تأثير التنغيم ا در إ  (و

 : قارئ مهارة متابعة ال .3

 ة. السابق اآلياتتعرف  ( أ 
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 ة.الالحقاآليات تعرف  (ب

 مهارة التمييز السمعي:   .4

 . الحزن، والسعادة، والتهنئة( ،التي تحمل مشاعر مختلفة ) مثلفي اآليات يز الكلمات والعبارات يمت ( أ 

 تمييز الكلمات في الفاصلة القرآنية.  (ب

 تحديد الكلمة التي تنتهي بصوت مختلف عن باقي الكلمات في اآلية/ اآليات.  (ج

 شابهتين في عدد من الحروف الصوتية في اآلية/ اآليات. تمييز الكلمتين املت (د

 .للقارئ  تعرف مواضع الخطأ القرائي (ه

 تمييز الرموز الصوتية املتقاربة في النطق والشكل.   (و

 تمييز التشابهات واالختالفات في بداية أو وسط أو نهاية اآليات املسموعة. (ز

 تمييز أحكام التالوة والتجويد.  (ح

 تمييز أصوات املقرئين.  (ط

 مهارة تذوق النص القرآني: .5

 إظهار اإلعجاب أو االستياء من بعض الشخصيات أو املواقف في اآليات التي استمع إليها.  ( أ 

 نوع االنفعال عند االستماع لآليات القرآنية. إدراك (ب

 تحديد مواطن اإلعجاب فيما يستمع إليه، سواء في األلفاظ، أو العبارات، أو التركيب الكلي.  (ج

 التمييز بين كالم املتكلمين في اآلية/ اآليات.  (د

.  (ه
 
 مناسبا

 
 التعليق على ما يستمع إليه تعليقا

 املقارنة بين العبارات التي تحمل معاني متعارضة.  (و

 معاني متقاربة. املقارنة بين العبارات التي تحمل  (ز

 تبيان أثر صوت املقرئ في التفاعل مع النص.   (ح

اثا ( فقرة من نوع االختيار من متعدد، وضعت لتغطي في مجملها املؤشرات السلوكية ذات العالقة بمهارات 70من )  في صورته األولية  ، تم بناء االختبار ني 

 االستماع الفرعية الخمس موضع القياس، 

ا
 
اعتمد الباحثان على صدق املحكمين، حيث قام  ، وقدباستخراج دالالت الصدق املنطقي لالختبار، وصالحيته لتحقيق هذه الدراسةقام الباحثان ، ثالث

الكريم، ومختص في مناهج وطرق   القرآن  األولية على عشرة محكمين من اختصاصات مختلفة )مختص في تعليم  الباحثان بعرض االختبار في صورته 

القياس والتقويم، وثال في مجال  العربية، ومختص  اللغة  التربية اإلسالمية، ومختص في تدريس  التربية اإلسالمية، ثالث تدريس  ثة مشرفين تربويين في 

 وطلب منهم إبداء الرأي في االختبار من حيث:  معلمات من معلمات الصفوف الثالث األولى(.

 . للمعلماتمدى مناسبة املهارة  •

 مدى ارتباط املهارات الفرعية باملهارة الرئيسة.  •

 صحة املحتوى العلمي للمهارة.  •

 لمهارة. سالمة الصياغة اللغوية ل •

 نقل بعض املهارات من مستوى إلى مستوى آخر.  •

 حذف، أو تعديل، أو إضافة مهارات أخرى.  •

 دقة تعليمات االختبار.  •

اتفق   التي  الفقرات  استبقاء  تم  في ضوء  80وقد  املناسبة  الفقرات غير  الفقرات، وحذفت  تعديل بعض  تم  املحكمين على صالحيتها، كما  % من 

بالتساوي ليكون لها  ستماعاال الخمسة ملهارة األساسية ( فقرة موزعة على املهارات 60) ح االختبار في صورته النهائية يضم أصب مالحظات املختصين، وبهذا 

 ( يبين عدد الفقرات لكل مهارة. 2والجدول ) نفس الوزن في التقييم،
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 عدد الفقرات املتضمنة في االختبار لكل مهارة من مهارات االستماع :(2جدول )

 عدد الفقرات  ستماع اال مهارات  

 12 التركيز واالنتباه

 12 فهم املسموع

 12 متابعة املتكلم 

 12 التمييز السمعي 

 12 تذوق النص 

 60 املجموع الكلي 

ا  وذلك من أجل ما يأتي:    من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها.  وهن  ، معلمة 60التي بلغت  تطبيق االختبار على عينة الثبات، رابع 

الثبات باستخدام معادلة كودر    قد تم فحص • بلغت قيمة  الداخلي لالختبار، وقد  االتساق  ثبات االختبار، عن طريق حساب معامل  دالالت 

( )20KRريتشاردسون  مرتفع  0.83(  ثبات  معامل  )( وهو  جدول  من  يظهر  وكما  الدارسة.  ألغراض هذه  ومقاييسها  3ومناسب  األداة  فإن   ،)

 الفرعية تتمتع بدرجة عالية ومقبولة من الثبات الداخلي. 

 الفرعية اوملقاييسه( ألداة الدراسة KR20معامالت االستقرار واالتساق الداخلي ) :(3) جدول 

 االتساق الداخلي معامل   معامل االستقرار  ستماع اال مهارات  

 0.84 0.88 التركيز واالنتباه

 0.87 0.87 فهم املسموع

 0.80 0.83 متابعة املتكلم 

 0.89 0.91 التمييز السمعي 

 0.85 0.88 تذوق النص 

 0.83 0.87 املجموع الكلي 

استخر  • السالفةا تم  الثبات  نتيجة عينة  بناء على  للفقرات  الصعوبة  بين    ،ج معامل  ما  تراوحت  وأما 0.65  – 0.33)وقد  نسبة مقبولة.  وهي   )

 ( وهي معدالت مقبولة لغايات هذا االختبار .  0.80 – 0.43معامل التمييز للفقرات فقد تراوحت ما بين )

 واحدة فقط  بناء على الزمن الذي استغرقته عينة الثبات في اإلجابة، وقد كان ساعةاالختبار تحديد مدة  •

 : ستماععلى املهارات الفرعية، أو على املهارة الكلية لال  –التوزيع اآلتي د ااعتم •

 منخفضة.  امتالك%( يشير إلى درجة 0  -% 59النسبة املئوية للمتوسط الحسابي من ) -

 متوسطة.   امتالك %( يشير إلى درجة 60  -% 79النسبة املئوية للمتوسط الحسابي من ) -

 مرتفعة.   امتالك%( يشير إلى درجة 80 -% 100الحسابي من )النسبة املئوية للمتوسط  -

 : إجراءات الدراسة.  5.2

 لإلجابة عن تساؤالت الدراسة قام الباحثان باإلجراءات اآلتية: 

 (. ، ومعامالت الصعوبة والتميزوالثبات، لها )الصدق ةالسيكو متريإعداد أدوات الدراسة والتأكد من الخصائص  •

 الدراسة. اختيار عينة  •

 أخذ املوافقة من وزارة التربية والتعليم األردنية على تطبيق األدوات على املعلمات من مديرية التربية والتعليم املعنية.   •

وقد   .2020/2021وذلك في بداية الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي    ،( معلمة307)  ة على عينة الدراسة والبالغ عددهنتطبيق أدوات الدراس •

 بسبب الظروف التي تمر بها املدراس بسبب جائحة مرض الكورونا. مختلفةوبفترات  األعداد، كان ذلك على شكل مجموعات مختلفة

 تحليل النتائج وتفسيرها.   •

 تقديم التوصيات واملقترحات في ضوء نتائج الدراسة.  •

 :ةاملعالجة اإلحصائي  . 6.3

مهارات  اختبار  على  الدراسة  أفراد  لدرجات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية،  املتوسطات  حساب  تم  الدراسة،  من  األول  السؤال  عن  لإلجابة 

وكأجز   ستماعاال  ا ككل  تنازلي  ا  ترتيب  الفقرات  ترتيب  ثم  ومن  ولإل   اء،  الثاني حسب كل مجال.  السؤال  البحث عن فروقات  جابة عن  إلى  يهدف  بين   والذي 

الدراسة الثنائي  مجموعات  التباين  )  ذي  Two Way ANOVA، فقد تم استخدام تحليل  املتغيرات، والتفاعالت فيما 3x3التصميم  أثر  (، للكشف عن 
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املتع للمقارنات  اختبار شيفيه  إلى  التحليل، هذا باإلضافة  التأكد من شروط تحقق هذا  بين  بينها، وذلك بعد  التباين ومصدره  ددة للكشف عن طبيعة 

 مجموعات الدراسة. 

 واملناقشة عرض النتائج .3

 للقرآن الكريم؟ ستماعاال الدنيا ملهارات األساسية املرحلة  اتمعلم امتالكما درجة والذي ينص على:  :عرض نتائج السؤال األول  .1.3

الدراسة، تم استخراج   أسئلة  األول من  السؤال  ا لإلجابة عن  املعلمات علىاملتوسطات، واالنحرافات  ،  ستماعاال مهارات  اختبار    ملعيارية لدرجات 

 ( قيم هذه املتوسطات، واالنحرافات املعيارية.  4ويبين الجدول )

افات املعيارية لفقرات االختبار وفق كل مهارة من مهارات االستماع  :(4) جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

 الرتبة املستوى  اإلنحراف املعياري  نسبة التحقق املهارة 

 5 منخفض  2.93 0.50 التركيز واالنتباه

 2 متوسط  16.41 0.61 فهم املسموع

 4 منخفض  10.48 0.54 متابعة املتكلم 

 3 منخفض  10.72 0.55 التمييز السمعي 

 1 متوسط  16.80 0.64 تذوق النص 

  منخفض 6.80 0.57 املجموع الكلي 

 . الفرعية ستماعاال ملهارات علمات امل امتالك( التالي يوضح مدى 1والشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرعية  ستماعمعلمات املرحلة األساسية الدنيا ملهارات اال  امتالكمدى (: 1شكل )

ا  الدنيا في التربية اإلسالميةاألساسية  معلمات املرحلة    امتالك( أن مستوى  1( والشكل )4يتضح من الجدول )
 
في مهارة فهم املسموع،   كان متوسط

النص ت  ومهارة  كان  ،  ذوق  الفرعية  املهارات  باقي  ا  امتالكوأن  لها ضعيف  )املعلمات  الجدول  ويظهر  العام ال كذلك  (  4،  املجموع  كان    متالكأن  املعلمات 

أن هناك ضعف  . مامنخفض   املرحلة    امتالكفي    اعام    اما يعني  ملهارات  األساسية  معلمات  أقل متوسط حصلت  املطلوبة  ستماعاال الدنيا  عليه . وقد كان 

مهارات    املعلمات تحدثت عن    ستماع اال في  التي  اآليات  بين  للترابط  املعلمات  بسبب عدم مالحظة  َفسر  هذا  ي  للمسموع، وقد  واالنتباه  التركيز  مهارة  هو 

أن بعض  ، مما أدى إلى عدم معرفة بداية ونهاية اآليات، حيث  ابعض  لآليات وراء بعضها    ستماعوكذلك عدم قدرتهن على متابعة اال   موضوعات مختلفة،

الكريم  اآليات   القرآن  آية موضوع واحد، و تتحدث عن  في  الترابط هذا  أكثر من موضوع، وليس لك  إلى  القرآنية ال يعود  اآلية  املوضوعات في   التعدد في 

ب  ،دائماباملعنى   الرسول  بل هو مرتبط  تم نقله من  القرآنية  –سلم  صلى هللا عليه و -ما  اآليات  ونهاية  بداية  تحديد  النص .  في  تذوق  مهارة  أعالها  وكان 

هللا   عند  من  مقدس  نص  أنه  على  القرآني  النص  مع  تعاملن  قد  املعلمات  أن  إلى  ذلك  يعود  وقد  وجل-القرآني،  بالغة -عز  النصوص  أعلى  من  وأنه   ،

الوفصاحة،   النص  أسماعوأن هناك كلمات جاذبة في  النتيجة تتفق مع دراسة كل  . و بها  املعلمات فتأثرن   قرآني قرعت  التي   (2018من )القرش ي،    هذه 

مستوى   تدني  إلى  في  أشارت  التعليم.    امتالكاملعلمين  في  لهم  الضرورية  الدوتختلف  املهارات  هذه  دسة  ا ر نتائج  ؛ 2018)الشمري،  من    كلسة  ا ر مع 

البداح،  2017اليوسف،   أشار 2006؛  التي  مس  ت(  أن  املعلمينإلى  أداء  ا  ملهارات  توى 
 
متوسط كان  لهم  الالزمة  ).  التدريس  دراسة  مع  آل وكذلك 

  أشارت( التي  2010وخزعل، ومومني،  ؛  2013؛ الخالدي،  2014الزبون،؛  2017؛ العكيلي، والقرالة،  2018الرقيبات،  ؛  2019؛ ودهيم،  2020محفوظ،

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

باهالتركيز واالنت فهم املسموع ممتابعة املتكل يالتمييز السمع تذوق النص املجموع الكلي



ان ملهارات االستماع للقرآن الكريمدرجة   نيا في مدينة عم  ة الد  مات املرحلة األساسي 
 
 املشاعلة & الحسنات                                                     امتالك معل

 117-102، ص: 2021 -1، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 112 

 

كا  امتالكإلى   للمهارات  املعلمين  ان  مرتفع  منهم  مهارات املطلوبة  إلى  املعلمات  امتالك  مدى  تقيس  الدراسة  هذه  أن  إلى  االختالف  ذلك  يعود  وقد   ،

  .وليس ملهارات والكفايات التدريسية بشكل عام –مهارات االستماع  –متخصصة 

الثاني  . 2.3 السؤال  عن  "  : ولإلجابة  على،  ينص  عند  والذي  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ) هل  الداللة  درجة  α≤   0.05مستوى  في   امتالك( 

 ، أو املؤهل العلمي، أو التفاعل بينهما؟"  التعليميةللقرآن الكريم، تعزى ملتغيرات الخبرة  ستماعاال الدنيا ملهارات األساسية معلمات املرحلة 

و س الثالث.  الفرضيات  من  التحقق  خالل  من  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  الفرضيات  ليتم  هذه  من  الحسابية لتحقق  املتوسطات  إخراج  تم 

 : (5) كما هو مبين في الجدول ، للمعلمات ستماعاال ختبار مهارات ا  نحرافات املعيارية علىواال 

افات املعيارية على اختبار مهارات االستماع للمعلمات  :(5) جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

 العدد  املعياري  االنحراف  املتوسط  املؤهل العلمي  الخبرة 

 33 5.63 54.88 دبلوم  سنوات  5 من أقل

 37 5.31 55.52 بكالوريوس 

 33 4.76 54.99 عليا دراسات  

 35 7.31 58.79 دبلوم  سنوات  10 – 6

 35 6.94 57.98 بكالوريوس 

 33 7.47 58.48 عليا دراسات  

 37 7.25 58.13 دبلوم  سنة  11من   أكثر

 35 7.71 57.89 بكالوريوس 

 29 7.50 57.25 عليا دراسات  

سنوات ممن يحملن درجة الدبلوم    10- 6( أن املتوسطات الحسابية للمجموعات مختلفة، وأن متوسط املعلمات ذوات الخبرة من  5يبين الجدول )

 سنوات ممن يحملن درجة الدبلوم.  5كان أعلى متوسط في املجموعات، وأن أدنى متوسط في املجموعات كان للمعلمات ذوات الخبرة أقل من 

 Two)سةةتخدام تحليةةل التبةةاين الثنةةائي )ج با( تةةم تحليةةل النتةةائα≤  0.05روق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة )ملعرفةةة إذا كانةةت هةةذه الفةة و 

way ANOVAمةةن حيةةث اعتداليةةة العينةةة بةةالتوزيع الطبيعةةي، واسةةتقاللية  وط الالزمة الستخدام هةةذا االختبةةارالتحقق من توافر الشر ان ب، وقد قام الباحث

( يبةةين 6) ول دوهةةذا ظةةاهر مةةن أعةةداد العينةةة فةةي كةةل خانةةة. والجةة  ،، وتسةةاوي املجموعةةاتLevene’s Testباسةةتخدام اختبةةار ليفةةين  التبةةاينالعينةةة، وتجةةانس 

 :لدرجات املعلمات الثنائي نتائج تحليل التباين

 مهارات االستماع  اختبار نتائج تحليل التباين الثنائي للفروق بين املتوسطات الحسابية على  :(6) جدول 

 درجات   مجموع املربعات مصدر التباين 

 الحرية

 مربع  

 املتوسطات

 مستوى   ف" “قيمة 

 الداللة

مستوى الداللة  

 Eta)2(2إيتاالعملية 

309.1 2 618.26 الخبرة التعليمية 
3 

6.83 *.001 0.04 

 0.00 930. 07. 3.27 2 6.54 املؤهل العلمي 

 0.00 964. 15. 6.63 4 26.54 الخبرة * املؤهل العلمي 

    45.26 298 13488.14 الخطأ

     307 1015553.96 املجموع 

  ( 0.05ذات مستوى داللة إحصائية عند مستوى   ≥α .) 

 :( يتبين6) الجدول من خالل 

املرحلة    اتمعلم  امتالك( في درجة  α≤   0.05ستوى الداللة )مال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  على أنه ))الفرضية األولى التي تنص  رفض   •

ملهارات  األساسية   التعليمية  ستماعاال الدنيا  الخبرة  ملتغير  تعزى  الكريم  بمعنى  (.للقرآن  فروق؛  اختبار   اإحصائي    ةدال  وجود  عند    ستماعاال في 

الداللة ) التعليمية )أقل من  α≤   0.05مستوى  للخبرة  أكثر من    10  – 6سنوات، من    5( يعزى  للنتيجة   11سنوات،  النتيجة مخالفة  سنة(، وهذه 

لها دراسة )الت الزبون،  2018القرش ي،  ي توصلت  املعلماتأشارت  ( والتي  2010؛ خزعل، ومومني،  2014؛  بين  ملتغيرات  عزى  ت  لعدم وجود فروق 

التعليمية بخال ستماعاال مهارات    امتالكفي    الخبرة  وهذا  مع  ف .  اتفقت  التي  إليه    الدراسات  توصلت  الما  مثلدراسةهذه  من  ؛  2019دهيم،  )  ، 

ا ( التي أشارت إلى2013؛ الخالدي، 2017؛ القرالة، 2017؛ اليوسف، 2018الشمري،    امتالك في  ملتغير الخبرة التعليمية  وجود فروق دالة إحصائي 

اال  املعلمات خالستماعمهارات  تكون  أن  يمكن  والتي  املعلمات  بين  الخبرة  إلى طول  ذلك  يرجع  وقد  ذات  .  مهارات  أو  اطلعن عن معلومات  قد  لها 

 التربية اإلسالمية بشكل عام.  تعليم في  تهوأهمي ،ستماعاال  ارتباط بمهارات

إلى   بالنظر  ايتاولكن  بين   )2Eta(  2قيمة  العالقة  للتعبير عن قوة  التي تستخدم  املؤشرات  املعالجة، وهي كذلك أحد  تأثير  أهمية  لنا  والتي تصف 

 ( وهي قيمة منخفضة. مما يعنى أنه مع وجود فروق ذات داللة إحصائية هنا إلى أنها ذات داللة عملية منخفضة.0.04املتغيرات، فقد بلغت )
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احديد مولكي يتم ت ، ويبين  (α≤   0.05)  للمقارنات البعدية عند مستوى الداللة Scheffe، تم استخدم اختبار شيفيه  صدر الفروق الدالة إحصائي 

 املجموعات الثالثة للمعلمات على متغير الخبرة التعليمية.  ( الدالالت اإلحصائية للفروق بين متوسطات 7الجدول )

 للفروق بين املتوسطات ملتغير الخبرة التعليمية  (Scheffe)نتائج املقارنات البعدية بطريقة شيفيه  :(7) جدول 

 

 

 

 

 (. α≤  0.05ذات مستوى داللة إحصائية عند مستوى ) *

 :( أن7من الجدول ) يظهر و 

ا  وجود • إحصائي  دالة  من    بين   فروق  أقل  الخبرة  ذوات  و   5املعلمات  من  املعلمات  سنوات،  الخبرة  و  10- 6ذوات  من  سنوات،  أقل  الخبرة    5ذوات 

 ة.   سن  11و املعلمات ذوات الخبرة أكثر من  10 – 6سنة، وذلك لصالح املعلمات ذوات الخبرة   11سنوات وذوات الخبرة أكثر من 

 سنة.   11سنوات واملعلمات ذوات الخبرة أكثر من  10-6بين املعلمات ذوات الخبرة  اعدم وجود فروق دالة إحصائي   •

( وهي  0.04فقد بلغت )  (Eta2)  2املهارات يتأثر بطول الفترة الزمنية بدرجة محدودة في البداية، وهذا ما أكدته قيمة ايتا   امتالكوهذا يشير إلى أن   •

 قيمة منخفضة. 

املرحلة   اتمعلم  امتالكفي درجة  (  α≤   0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثانية التي تنص على أنه، "قبول   •

ملهارات  األساسية   العلمي"  ستماعاال الدنيا  املؤهل  ملتغير  تعزى  الكريم  بمعنى  للقرآن  دالو وجود فر عدم  ؛  اختبار   إحصائيا  ةق  عند    ستماعاال في 

( الداللة  عليا(α≤   0.05مستوى  دراسات  بكالوريوس،  )دبلوم،  التعليمي  للمؤهل  يعزى  ويعزى (  لتدريب   .  متخصصة  برامج  وجود  عدم  إلى  ذلك 

النتيجة مع دراسة  وتختلف هذه    بشكل عام.  ستماع اال املعلمات، أو ضعفها إن وجدت في الجامعات واملعاهد التعليمية على كيفية تنمية مهارات  

والقرالة،  ) اليوسف،  2017العكيلي،  الخالدي،  2017؛  أشار   (2013؛  على  التي  العلمي  املؤهل  ملتغير   
 
إحصائيا دالة  فروق  وجود  إلى    امتالك ت 

 .وذلك لصالح الدراسات العليا املعلمين للمهارات الضرورية لهم في التعليم 

املرحلة    اتلممع  امتالك( في درجة  α≤  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  الفرضية الثالثة التي تنص على أنه، "قبول   •

ملهارات  األساسية   تعزى   ستماعاال الدنيا  الكريم  بين   للقرآن  الخبرة    للتفاعل  بمعنى عدم  العلمي"  واملؤهلمتغيري  إحصائيا؛  دالة  في  وجود فروق 

وقد يعزى ذلك إلى قلة اهتمام يعزى للتفاعل بين متغيري الخبرة التعليمية واملستوى التعليمي.  (  α≤   0.05عند مستوى الداللة )  ستماعاختبار اال 

النتيجة تشير إلى عدم امتلكهم لها في   إنالخاصة بكل موضوع دراس ي، حيث  ستماعالجامعات ومراكز تدريب املعلمين في تمليك املعلمين ملهارات اال 

الجامعات لها كذلك بس، و مرحلة تعليمهم في  التي توصلت  النتيجة  التدريب عليها. وهي  التعليم من خالل     دراسة سوانسون   بب طول خبرتهم في 

(Swanson, 1986)إلى كتاب    تحليل  التي هدفت  املعلمين،  امستخدم    اخمسة عشرة  إعداد  برامج  ركزت عليها هذه   في  التي  املهارات  تحديد  بهدف 

اشتملت عليها هذه الكتب  -%2.21أي ما نسبته -صفحة ( 3704من بين ) ( صفحة فقط82وجد أن )حيث الكتب، والتي يحتاجها املعلم في مهنته، 

 املهارات التي يحتاجها املعلم للنجاح في مهنته. واألدلة تركز على

 :الخالصة

 تية:  توصلت الدراسة إلى النتائج اآل

ا في مهارة فهم املسموع، ومهارة تذوق النص، وأن ب .1
 
اقي املهارات أن مستوى امتالك معلمات املرحلة األساسية الدنيا في التربية اإلسالمية كان متوسط

ا، وأن املجموع ال الفرعية كان امتالك املعلمات  . اعام المتالك املعلمات كان منخفض  لها ضعيف 

إلى:   .2 التعليمية )أقل من  وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  أكثر من    10 – 6سنوات، من   5الخبرة  املعلمات    سنة(، 11سنوات،  وذلك لصالح 

الخبرة   أكثر من  و   ، 10  – 6ذوات  الخبرة  ذوات  لصالح  سن 11املعلمات  الخبرة  ة.  وعدم وجود فروق  ذوات  ذوات  10-6املعلمات  واملعلمات  سنوات 

( وهي قيمة منخفضة. مما يعنى أنه مع وجود فروق ذات داللة إحصائية هنا إلى 0.04فقد بلغت )  )2Eta(  2قيمة ايتاوأن  سنة.   11الخبرة أكثر من  

 عملية منخفضة.أنها ذات داللة 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى:  .3

   ملؤهل التعليمي )دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا(.ا  •

 لتفاعل بين متغيري الخبرة التعليمية واملستوى التعليمي. ا  •

 سنة  11أكثر من   سنوات  10 – 6من   سنوات   5أقل من   الخبرة 

 - 2.64* -3.27*  سنوات  5أقل من  

 0.62  3.27* سنوات  10 – 6من  

  -0.62 2.64* سنة  11أكثر من  
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 التوصيات  . 3.3

 من نتائج يمكن تقديم التوصيات اآلتية:  انفي ضوء ما توصل إليه الباحث

 املعلمين ملهارات التعليم الضرورية لهم.  امتالكاملزيد من االختبارات لقياس مدى االهتمام بإعداد  •

 لدى الطلبة.  للقرآن الكريم، وأساليب تنميته ستماعاال مهارات في الجامعات واملعاهد، واللغة العربية  تربية اإلسالميةتضمين برامج إعداد معلمي ال •

اإلسالمية   • التربية  ملعلمي  دورات تدريبية  العربية  ضرورة عقد  مهارات  واللغة  تنمية  أساليب  لتدريبهم على  الخدمة  املراحل    ستماعاال أثناء  في شتى 

 التعليمية. 

 ناسب هذه املرحلة العمرية. بما ياألساسية للمرحلة واللغة العربية عند تأليف كتب التربية اإٍلسالمية  ستماعاال االهتمام بمهارات  •

 . والتدريب من خالل التوعية ستماعاال نحو تعلم مهارات واللغة العربية تنمية اتجاهات معلمي التربية اإلسالمية  •

 إعادة الدراسة على عينات مختلفة من الطلبة.  •

 لتعلم القرآن الكريم.  ستماعاال إجراء مزيد من الدراسات حول تنمية مهارة  •

 .   ، واملشرفين التربويينالتي تم الحديث عنها في هذه الدراسة في تسهيل عمل املدربين وكليات التربية لتدريب املعلمين ستماعاال االستعانة بمهارات  •
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Abstract: The study aimed to identify the degree to which the lower elementary school teachers possess the 
skills of listening to the Holy Qur’an and to know the effect of the difference in educational experience and 
academic qualification on possessing these skills. The study population consisted of the female teachers who 
study this stage in the Directorate of Education of the Kasbah of Amman, and their number is (1723) 
teachers, and the sample was withdrawn from this community by the method of accidental inspection, and 
the sample consisted of (307) teachers who teach the lower elementary stage, during the school year 
2020/2021. An achievement test was built as a tool to collect data from female teachers, and the study 
reached the following results: that female teachers possess a low level of total listening skills, and that both 
the skills of audible comprehension and audible taste were among the sub-skills of listening possessed by 
teachers with a medium degree, and that there are differences Statistical significance to the degree of female 
teachers ’possession of listening skills due to the variable of educational experience in favor of those with 
medium and high experience, and to the fact that the value of the practical significance – Eta2 - was low if it 
reached (0.04), as well as to the absence of statistically significant differences on the educational 
qualification variable of the teachers, or To variable interaction between educational experience and 
academic qualification. 
The study was presented based on the results of a set of recommendations, including Paying attention to 
preparing more tests to measure the extent to which teachers possess the necessary educational skills. 

Keywords: the degree of possessing teachers; teachers of the lower elementary stage; skill; listening; the 
skills of listening to the Holy Quran. 
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