
 

 

 677:689املجلد التاسع، العدد الثاني، 
 ( 2021نيسان )

 19بحث رقم  

 

 

لصور املتحركة استخدام منحى اأثر 
الناطقة باللغة العربية الفصحى يف  

الصف   تنمية مهارة االستماع لدى تالميذ
وادي السير/ الثاني األساسي يف لواء 

 محافظة العاصمة 
 

 

 فواز حسن شحاده                                        سناء أحمد العجرمي
 األردن -وسطجامعة الشرق األ -مشارك ذستاأ                            مساعدة مديرة يف التعليم الخاص

alajramisana@gmail.com 
 

 

 

 2020/ 20/7قبول البحث:                   2020/ 4/6مراجعة البحث:                  4/5/2020استالم البحث:  

DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2021.9.2.19 

 
 
 
 
 
 
               This file is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 

   املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


لصور املتحركة الناطقة باللغة العربية الفصحى في تنمية مهارة االستماع ا منحى استخدامأثر 

 العاصمة في لواء وادي السير/ محافظةصف الثاني األساس ي ال تالميذلدى 

 سناء أحمد العجرمي
 مساعدة مديرة في التعليم الخاص 

alajramisana@gmail.com 

 فواز حسن شحاده

 الردن  -وسطجامعة الشرق ال  -مشارك ذستاأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : املقدمة

العصر واالنفجار  -الحالي    يتسم  التقنية  الثورة  امتد    بتالش ي  -املعرفيعصر  التي  املعلومات،  في  الهائل  التدفق  أمام  والزمانية  املكانية  الحواجز 

املذهل والتغيرات  املتنوعة،  املستجدات  ظل  في  لزاًما  أصبح  لذلك  التعلمية؛  التعليمية  العملية  ضمنها  من  كافة،  الحياة  ملجاالت  والتطورات  تأثيرها  ة، 

على إيجاد حلول للمشكالت التي تواجه املجتمع، ومتكيفة مع مختلف نواحي الحياة التي لها القدرة أدمغة مبدعة ومبتكرة، وعقول قادرة  بناء  السريعة،  

تربية املتعلم وإنتاج على تطبيق املعرفة اإلنسانية في شتى مجاالت الحياة البشرية. مع التركيز على أهمية املدرسة والبيت والرفاق والتكنولوجيا ودورها في 

 بالفهم والتفكير السليم، القادر على النقد البناء املزود بشتى أنواع املعارف واملهارات الساسية الضرورية.الفرد الواعي املتصف 

 
ً
أمرا املبكر  التعليم  أهمية     وقد أصبحت 

ً
اكتشاف ما    مسلما املتعلمين، وذلك بعد  التعليم لدى  بين مراحل  باتت تشكل مرحلة جوهرية  به، حتى 

ف عظيم  أثر  من  املرحلة   لتلك 
ً
معا تتضافر  التي  الجوانب  مختلف     ي 

ً
جليا املرحلة  أثر  يبدو   

ُ
حيث املتعلم،  شخصية  االجتماعية،   لتكوين  الجوانب  في 

م لشخصية واملهارية، والعقلية، واللغوية، إذ ال يخفى على أصحاب االختصاص ما يمكن أن تؤديه تلك الجوانب من دور فاعل وإيجابي في البناء السلي

واستمرا  وسيلة املتعلم،  هي  فاللغة  الشخصية،  على  املباشر  أثره  من حيث  الجوانب  تلك  أفضل  من  اللغوي  الجانب  ولعل  الصحيح.  بالشكل  نموه  ر 
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 امللخص:

الفصحى في   العربية  باللغة  الناطقة  املتحركة  الصور  أثر استخدام منحى  ف  إلى تعرُّ الدراسة  تنمية مهارة االستماع لدى تالميذ  هدفت 

ان(، ولتحقيق ذلك، استخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي، وتكونت  الصف الثاني الساس ي في لواء وادي السير/ محافظة العاصمة )عمَّ

الدراسة من ) ال40عينة  املدارس  اختيارهم بطريقة قصدية ضمن  املضيئة، تم  البراعم   وتلميذة من مدرسة 
ً
تلميذا الواقعة في لواء (  خاصة 

 تلميذة، ولقياس أثر املتغير املستقل 20وادي السير، وتم توزيع العينة عشوائًيا على مجموعتين، ضابطة وتجريبية، في كل مجموعة )
ً
( تلميذا

 مكون من )
ً
مواد الدراسة وأدواتها ( فقرات من نوع االختيار من متعدد، وبعد تطبيق  10في املتغير التابع استخدمت الباحثة اختبار تحصيليا

توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل املعرفي 

لتي درست  تعزى إلى طريقة التدريس، ولصالح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام منحى الصور املتحركة، مقابل املجموعة الضابطة ا 

وفي  العربّية  غة 
ّ
الل مبحث  تدريس  في  املتحركة  الصور  ملنحى  املدارس  معلمو  استخدام  بضرورة  الدراسة  اوصت  وقد  االعتيادية،  بالطريقة 

 تدريس مواد أخرى، ملا لها من أثر واضح على تحصيل التالميذ. 

 العربية. ؛ اللغة مهارة االستماع ؛الصور املتحركةالكلمات املفتاحية: 

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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أن تقّدم املت التعليم  الفرد أن يمتلك املهارات اللغوية منذ سن مبكر، إذ ثبت في مجال  علم في املواقف االتصال الرئيسة بين الفراد والجماعات، وعلى 

 (. 2005مية التعلمية يرتكز على قدراته اللغوية )البطاينة والرشدان والسبايلة والخطاطبة، التعلي

ساليب  في السنوات املاضية بدأ التفكير في إدخال وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم؛ المر الذي أدى إلى ظهور أشكال جديدة ومتنوعة وأ 

تعلم املتعلمين، وكان من بين ذلك منحى الصور املتحركة وهو منحى تعليمي يتضمن الجانب البصري والسمعي، واستراتيجيات حديثة لتدعيم وتجويد  

البهجة والسرور لهم، وتجذب انتباههم وتزيد من داف  املتعلمين، كونه يحتوي على مجموعة من الصور والصوات التي تقدم  عيتهم، الذي يجذب انتباه 

ِإنّ  بالغة حيث  أهمية  حظات بسعادة  وتفاعل )وللصورة 
ّ
الل البحث، ويعيش  ر ويسعى نحو 

ّ
املتعلم يفك الذي يجعل  الخيال  التتري،  ها تحتوي على عالم 

2016 .) 

غة العربّية واالهتمام بتعليمها، فه 
ّ
غة العربّية مكانة خاّصة وفريدة، فهي لغة القرآن، ولسان البيان، فمن الواجب االعتزاز بالل

ّ
ي ليست مبحث  ولل

غة، ويستهلك الف دراس يّ 
ّ
نه أو ضعفه في مهارات الل

ّ
ف على تمك

ّ
راد حوالي فحسب؛ بل هي أداة املتعلم في الّدراسة والتحصيل، ونجاح املتعلم أو فشله يتوق

)30%( من وقتهم في االستماع، و)45) بينما يستهلكون  التحدث،  )16%( في  القراءة وأخيًرا  املست9%( في  الوقت  الكتابة فمقدار  هلك في االستماع  %( في 

 
ً
   وحده يساوي مجموع الوقت املستهلك في التحّدث والقراءة، وأن الوقت املستهلك في القراءة والكتابة معا

ً
نصف مقدار الوقت املستهلك في   يعادل تقريبا

 . ( 2002بوزان، (االستماع وحدة 

غة العربّية الفصحى في تنمية استخدام  أثر    للتعّرف على  ارتأت الباحثة إجراء هذه الدراسةوفي ضوء ما تقّدم  
ّ
منحى الصور املتحركة الناطقة بالل

 . محافظة العاصمة /الصف الثاني الساس ي في لواء وادي السير تالميذمهارة االستماع لدى 

 مشكلة الدراسة:

 بحث  التربية والتعليم ملطالعها على نتائج اختبارات وزارة  إ من خالل خبرة الباحثة وعملها في املجال التربوي و و 
ّ
  ( 2017/2018)عام  لل  ةغة العربيّ الل

 ل ا  الثانيالصف   تالميذلداء    املئوبة  النسبةأن    جدوُ 
ّ
على مستوى اململكة واملديريات في لواء وادي السير ه  ة ومحاور غة العربيّ ساس ي على اختبار مبحث الل

 %( أي  59)  بنسبة
ً
 واضح  أن هنالك ضعفا

ً
  التالميذفي تطبيق    ا

ّ
مهارات  اختبار محاور و في    التالميذنتائج  في تدني    السببى  ُيعز ة وقد  غة العربيّ ملهارات الل

 
ّ
العربيّ الل  إلى تقصير    ةغة 

ّ
الل املثلى لتدريس مهارات  بالطرق  العربيّ املعلمين وعدم درايتهم  أنفسه  ،ةغة  تنمية  مما خلق    ،اوأكاديمي    اني  م مهوتقاعسهم عن 

لثاني ا الصف   تالميذالساس ي قامت الباحثة بإجراء الدراسة على  الثاني تالميذ، ولعدم توافر العينة املمثلة من فجوة مابين املأمول والواقع الذي نعيشه

 2016أوصت دراسة بطاح )قد  و   .الساس ي
ّ
ة للمرحلة الساسية، بحيث ال يسمح لنمو مهارة على غة العربيّ ( بضرورة مراعاة التوازن في تقديم مهارات الل

أخرى.   مهارة  للوقوف عتأتي  ذا  لحساب  الدراسة  أثر  لى  هذه     منحىاستخدام  دراسة 
ّ
بالل الناطقة  املتحركة  العربيّ الصور  الغة  مهارةة  تنمية  في   فصحى 

 . لواء وادي السير في  الثاني الساس يالصف  تالميذ لدى  االستماع

 أسئلة الدراسة: 

غة العربّية الفصحىاستخدام أثر  ماثل أسئلة الدراسة بالسؤال التالي "تتم
ّ
في تنمية مهارة االستماع لدى تالميذ  منحى الصور املتحركة الناطقة بالل

    "/ محافظة العاصمة؟ الصف الثاني الساس ي في لواء وادي السير

 فرض الدراسة: 

 "  تيتمثل فرض الدراسة في اآل
ً
بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي (  α≤0.05عند مستوى )  ال توجد فروق دالة إحصائيا

 ". (اديةتيعاإل طريقة التدريس )منحى الصور املتحركة / الطريقة تعزى إلى  املعرفي الختبار التحصيل

 :هدف الدراسةأ

   منحىاستخدام  ي أثر  تقص ّ   تهدف الدراسة إلى
ّ
الصف الثاني    تالميذ  لدى   االستماع  ة الفصحى في تنمية مهارة غة العربيّ الصور املتحركة الناطقة بالل

 / محافظة العاصمة.   في لواء وادي السيرالساس ي 

 : أهمية الدراسة

 : في اآلتية الدراسة ي تتمثل أهم

الحفاظ  لفي االستماع    التالميذتشكيل مهارات عليا لدى  في  الدراسة    أن تفيدل  يؤمّ  .1 سهم في 
ُ
الكريم ت القرآن  رات ظل متغيّ في    واستدامتها  على لغة 

 ر. العص

 املتعلم من خالل إثراء املخزون اللغوي لديه. معلمي الصفوف الولى في بناء شخصية تساعد  .2
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ساعدة لرفع مستوى املتعلمين  املبرامج الوذلك عند وضع الخطط و واملشرفين التربويين   نظر إدارة املناهج في وزارة التربية والتعليم  لفتتفيد في قد  .3

 . االستماع  مهارة في 

 حدود الدراسة:

 تتمثل حدود الدراسة في اآلتي: 

غة العربية للصف الثاني الساس ي )مهارة    اقتصرت الدراسة علىالحد املوضوعي:   .1
ّ
الدرس الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، من مبحث الل

 االستماع(. 

 الصف الثاني الساس ي في مدرسة البراعم املضيئة.  تالميذالحد البشري:  .2

 . 2018/2019الحد الزماني: الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي  .3

 الحد املكاني: روضة ومدرسة البراعم املضيئة التابعة ملديرية التربية والتعليم الخاص في محافظة عمان / لواء وادي السير.  .4

 مصطلحات الدراسة:  

 تضّمنت الدراسة الحالية عدد من املصطلحات التي تم تعريفها مفاه
ً
  يميا

ً
 على النحو اآلتي:   وإجرائيا

الفصحى: العربّية  غة 
ّ
نحوّية   الل ولها قواعد  املجتمع،  أعضاء  قبل  املّتفق عليها من  املكتوبة،  أو  املنطوقة  الصوتية سواء  الرموز  متكامل من  نظام  هي 

 
ً
 .  (2014 ،هللا )فضل، وهي اللغة التي كّرمها هللا جل جالله بأن أنزل القرآن الكريم بها ويتحّدث بها العرب واملسلمين تربطها وتضبطها معا

ا بأّنها: هي عبارة عن الرموز الصوتّية والصورية التي يعّبر بها كل قوم عن احتياجاته، وأداة للتواصل مع   ة اللغ  )كتاب اآلخرين وهو املبحث  وتعّرف إجرائي 

 التي ستجري عليه الدراسة الحالية.  الثاني(العربية / الصف 

لها من  Animated Images :املتحركةالصور   الصوتّية والبصرّية  املؤثرات  يتم إضافة  والتي  الولية،  بالصيغة  امللّونة  الصور والرسومات  مجموعة من 

أفال  ل على هيئة 
ّ
وتتشك املطلوب،  الهدف  لتحقيق  مة 

ّ
ومنظ متتابعة  م على شكل لقطات 

ّ
تنظ في جعلها صوًرا متحركة،  تسهم  برامج مخّصصة،  م خالل 

م و 
ّ
 . (2010بسمة للثقافة والفنون،  )جمعيةتجذبه وتبهره ومسلسالت تخاطب املتعل

ا على أّنها املنحى الذي استخدمته الدراسة في طريقة تدريس  عّرف إجرائي 
ُ
صامته في حقيقتها يتم تحريكها   على صور الصف الثاني الساس ي، ويدل  تالميذوت

التفاعلية اللواح  طريق  عن  عرض 
ُ
وت املقصود،  التعليمي  املحتوى  من  املطلوبة  الهداف  لتحقيق  الصوتية  املؤثرات  لها  ويضاف  محدد  زمن  ، ضمن 

 الفيديو، التلفاز واليوتيوب، كما هو الحال في أفالم الكرتون املتحركة.

تتطلب إدراك سمعي، وفهم وتحليل وتفسير، ونقد وتقويم للمادة املسموعة في ضوء معايير موضوعية وعلمية مناسبة هي مهارة عقلية  مهارة االستماع:  

 (.  2010 ،)مدكور 

التي تستهدف إدراك الرموز الصوتّية املنطوقة من خالل التمييز ا  ا بأنها: هي مهارة تحتوي على بعض املهارات الفرعية  عّرف إجرائي 
ُ
ف لسمعي والتصنيوت

الفهم والتفاعل والنقد من قبل   القائمة على  الرئيسة  الفكرة  التي يحصل   تالميذالسمعي، واستخالص  الكلّية  بالّدرجة  الثاني الساس ي وتقاس  الصف 

 .املخصص لذلكفي اختبار مهارة االستماع  التلميذعليها 

 : اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
ا
 اإلطار النظري:   :أوال

ال  النظري  يتناول  االستماعللدراسة،  طار  أهميتها    مهارة  نجاحها،  أ و وتعريفها،  من حيث  يتناول  نواعها وشروط  املتحركةكما  وذلك  الصور  على  ، 

 النحو التالي:  

 مهارة االستماع:  .1

 أهمية مهارة االستماع:  •

املعلومات   السمعتأتي حاسة   املواقف الكتساب  كثير من  في  أساس ي  مصدر  م، فهي 
ّ
والتعل التعليم  تساعد على  التي  الخرى  الحواس  في مقّدمة 

كا ِبِه ِعلم  
ا
يس ل

ا
ا ل  ما

ُ
قف  تا

ا ا
را   والحصول على املعرفة، مما يؤكد أهمية هذه الحاّسة تقديم القرآن الكريم لها في قولة تعالى: ) وال  والُفؤادا ِإّن الّسمعا والبصا

( )اإلسراء، 
ً

سُئوال نُه ما انا عا
ا
ولِئك ك

ُ
ل  أ

ُ
 (.285ك

ا تنادي به الحضارات، ملا لُه من دور بارز في حفظ التراث، ونقل الخبرات من جيٍل إلى جيل،  إ وتعدُّ مهارة االستماع سمة حضارّية و  بداًعا اجتماعي 

االنتباه  التركيز وتقوية القدرة على  العملّية يؤدي إلى زيادة  ، مما يزيد من إدراك فلوال االستماع الندثرت حضارات ما كّنا لنسمع عنها شيًئا، وتكرار هذه 

م 
ّ
الفكار اّتجاه قضايا جديدة، وُيعد االستماع أداة التواصل لإلنسان في جميع مراحل حياته التي يكتسب من خاللها كثير من التراكيب واملفردات و املتعل

فّعالة االستماع كونه وسيلة  أهمية  وتبرز  البشرّية،  الحياة  يتجزء من  ال  االستماع جزء  فمهارة  غوية. 
ّ
الل إثراء حصيلته  في  تسهم  تعليم    التي  في  رة 

ّ
ومؤث
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نمية هذه  اإلنسان بصفة عامة والطفال بصفة خاصة، وملا لها دور في عملية االستيعاب والتحصيل لدى الطفال، حيث أن الطفال بأشّد الحاجة إلى ت

غوي واملعرفي، وفي املراحل الدراسية والحياتية القادمة 
ّ
 ، ب(. 2011الباري  )عبداملهارة في بداية تكوينهم الل

( االستماع على أنه أحد الوسائل التي يعتمد عليها الفرد في اكتساب املعلومات واملعارف املختلفة، حيث تؤدي الكلمة 2007يعّرف يحيى وعبيد )و 

 
ً
  الشفوية دورا

ً
الستماع: على أنه عملية ( أن ا 2005في عمليتي التعليم والتعلم، وهي الداة الكثر فاعلية في كافة املراحل التعليمية. وُيشير العيسوي ) مهما

وإجراء عمليّ  المر،  لزم  إذا  واسترجاعها  الفكار  واختزان  يقوله  ما  وفهم معنى  م، 
ّ
املتكل ملتابعة  املستمع  يبذله  جهًدا  ب 

ّ
تتطل الفكار  عقلّية  بين  ربط  ات 

الباري ) ب  2011املتعّددة. كما عّرفُه عبد 
ّ
تتطل التي  غوي 

ّ
الل بإنه أحد مهارات االستقبال  أ(  الّتفاعل وجًها لوجه من خالل  ،  يتم  م، وقد 

ّ
املتكل  مع 

ً
تفاعال

 الحوارات والندوات، أو يتم الّتفاعل عن ُبعد من خالل الحاديث الهاتفّية.

املتحّدث، ويقوم ملا يرويه  إلى مستمٍع واٍع  أن االستماع مهارة عليا، تحتاج  السابقة:  التعريفات  الباحثة تعريًفا اصطالًحا من  ى فهمها  عل  وتستدل 

 وتحليلها ونقدها، لتحسين مهاراته التواصلية.

 أنواع االستماع:  •

 
ً
   كشفت البحاث عن عدة أنواع لالستماع وليس نوعا

ً
، تستخدم بشكل متداخل في الحياة اليومّية أو تختلف بأختالف املواقف التعليمية، واحدا

 سنتتطرق الحديث عنها هي: والهداف التي تصبو إليها مهارة االستماع، ومن النواع التي 

التذكري: -أ أجزاء مهمة منه )عطية،    االستماع  أو استعادة  الفكار والحداث،  الغرض من االستماع استرجاع ما تم سماعه وتذكره وتتابع  ويكون 

2008 .) 

االستمتاعي: -ب ويرتب  االستماع  النفس،  والترويح عن  الفراغ،  واستغالل  املتعة  الذهن على  فيه  ينصبُّ  الذي  النوع  هو  الفرد، هذا  بميول  كثيًرا  ط 

 (.2008يحتاج إلى الجلسة املريحة، واالبتعاد عما يشغل، فقط يستمع إلى قّصة أو مناظرة أو برنامج إذاعي )السليتي، 

التوقعي:  -ج الحديث، وبالتالي  االستماع  أهداف  املتحّدث، والوقوف على  ع ما سيقوله 
ّ
السامع على توق إلى صرف ذهن  النوع  استخالص    يتجه هذا 

ن من التوصل إلى املعاني الضمنّية في الحديث )عبد الهادي وأبو حشيش وبسندي، 
ّ
 (.  2005املعاني بسرعة، كما ُيمك

هو استماع يؤدي إلى استنتاج الفكار الرئيسية والفرعّية، واملعاني املباشرة وغير املباشرة، واستخالص املعلومات املهمة،    االستماع االستنتاجي: -د

 (.2012ئج الصحيحة )عون، والنتا

التحصيلي:  -ه تحصيل    االستماع  منه  والهدف  واملناقشات،  والندوات  واملحاضرات  الدرس  وقاعات  باملدرسة  يرتبط  الذي  االستماع  من  نوع  هو 

 (.2008املعارف واملعلومات، واالستفادة منه قدر اإلمكان، وتكون موضوعاته غرضها التعليم املدرس ي )عطية، 

هو االستماع الذي يقود املستمع إلى املوازنة بين حديث شخصين أو أكثر، واملقارنة بين الفكار الصحيحة والخاطئة، ويستلزم    قد:االستماع النا -و

ا، وتذّوقها ومناقشتها، ونقدها وإ   موضوعي 
ً

وتحليلها تحليال املتحدث،  أفكار  الحقيقة والرأي، والوقوف على  بين  التمييز  االستماع  الرأي  هذا  بداء 

 (. 2011يما تتضّمنه من عناصر القّوة والضعف )شاهين، ف

: إذا كان في ندوة قد    فإن وخالصة القول  
ً

النواع السابقة من االستماع ترتبط بمواقف معّينة. يجمع الفرد بين أكثر من نوع في املوقف الواحد مثال

 يجمع بين االستماع االستمتاعي والتحصيلي والتذكري واالستنتاجي. 

 شروط نجاح مهارة االستماع:   •

الفيزيقّية املناسبة التي تخلو من مسببات اإلزعاج  و حتى تكون مهارة االستماع جّيدة   البيئة  أن تخضع لعّدة شروط منها توافر  تؤتى ثمارها، يجب 

ة في السمع، يفّرق بين الفكار الرئيسية والثانوّية، وضرورة الربط بين
ّ
إيماءات املتحّدث وما  والتشويش، ويكون للمستمع رغبة في االستماع والتركيز والدق

 (. 2018سهمود، )أبويقصده، وقدرة املتعلم على تفسير ما يقوله املتكلم 

 الصور املتحركة: .2

)القرية   صغيرة  قرية  العالم  جعلت  والتي  تقنّية،  وتطّورات  تحّديات  من  السابقة  المم  تشهده  لم  ما  املاضيين  العقدين  خالل  العالم  شهد 

وهذا  اإللكترونية( استخدامه من  ،  يتّم  والهاتف، وما  والتلفاز  الحاسوب  فأجهزة  فيه،  املستخدمة  الوسائل  التربوي وعلى  امليدان  انعكس على  التطّور 

ا  البرامج  توظيف  تم  ذلك؛  من  ا 
ً
وانطالق التعلمّية.  التعليمية  العملّية  وتنمية  وتطوير  تفعيل  في  ساهمت  وسائل  ها 

ّ
كل وبرمجّيات،  لحاسوبّية  تقنيات 

ف التقنيات الالتعل
ّ
م متكامل يوظ

ّ
جديدة،  يمية في الغرف الصفّية وفي املدارس، وتم حوسبة بعض املناهج التعليمية، ثّم تطّور المر ليصبح هناك تعل

ا  بأنجع  ها 
ّ
وحل معها  التكّيف  على  قادًرا  فرًدا  ليصبح  حياته،  في  تواجهه  التي  املشكالت  ملجابهة  املتّعلم  وتأهيل  إعداد  في  تسهم  والطرائق  التي  لوسائل 

 الفريدة، التي تبعد املتّعلم عن الّرتابة، وامللل كما في النظام السائد في التعليم التقليدي القديم. 

( أّن الصور املتحركة "هي استخدام تقنيات التصوير املقطعي التي تعتمد على تسجيل اللقطات بشكل منفصل 2006)  يشير حسن وعبد الحكيم 

ا شريط من الصور ُيعرف بنظام الحركة املتقطعة الذي يحدث عند املشاهدة من خالل شاشة العرض لإليهام بالحركة"، في حين ومتتابع بحيث ينتج عنه

( أّن الصور املتحركة هي "رسوم رمزّية أو خلفيات بصرّية  تستخدم النسق أو التصميم الكرتوني لتقديم املحادثات داخل Dabell, 2008:43يرى دابل ) 

إجراء محادثات مع بعضهم ومناقشات لفكارهم"، وُيعّرف غالب فقاعة كال  املتعلمين على  النظر مختلفة والتي بدورها تحفز  مّية بحيث تكون وجهات 
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بينما يرى بريس ي  2012) املنظمة عند عرضها،  الحركة والسرعة  املتحركة: عبارة عن لقطات متتابعة ومتالحقة تعتمد على  الصور   )(Birisci, Metin, 

Karakas, 2010) .بأن الصور املتحركة عبارة عن رسومات بنمط كرتوني يتم فيها طرح مجموعة من وجهات النظر حول حدث ما 

التمثيل  أو  الكرتونية  الصور  يقوم على  مي جديد 
ّ
تعل تعليمي  املتحركة كمنحى  الصور  استخدام  يمكن  أّن  الباحثة  تستخلص  ما سبق،  إطار  وفي 

جري بينهما من حوار وكأنهم يعّبرون عن وجهات نظرهم، وهذا الجدل مبني على قضّية حياتّية، أو مشكلة، أو موضوع ما، التصويري للشخصيات، وما ي

 يثير التساؤالت، وتصّمم هذه الصور بطريقة ذكّية تثير املناقشة بين املتعلمين، وتحّفز تفكيرهم.

استخالص   خالل  من  املتحّركة  الصور  أهمّية  إلى  التوصل  تم  بسهولة  كما  واالستيعاب  للفهم  قابلة  بأّنها  والدراسات،  البحاث  إليه  توّصلت  ما 

املتحّركة  الصور  التعلمّية. كما وتسهم  التعليمية  للمتعلمين، وبالّتالي يمكن توظيفها في العملّية  ابة ومشّوقة 
ّ
الّنمو الخالقي    وسرعة، مما يجعلها جذ في 

تتناول كثير من  للمتعلمين، وتكسبهم قيًما مرغوب فيها، وتس الخوف والقلق والغضب من داخلهم. فهي وبشكل عام  غوي، وتبعد 
ّ
الل النمو  اعدهم على 

ون والحركة والصّ 
ّ
ر عناصر الل

ّ
وت والّصورة الجوانب املفيدة قي حياة الفرد كالجوانب االجتماعية واالقتصادية والصحية والدينيه وغيرها، ويسهم تواف

ى تزويد الطفال بمعارف ومهارات متعددة، والتي بدورها تعمل على توعية الطفال وتثقيفهم، وتوسيع آفاقهم الفكرّية، وفهم  في برامج الصور املتحّركة عل

 (.  2006، )شديفات البيئة املحيطة بهم 

السلبيات الستخدامها   أّنه قد تكون هناك بعض   
ّ

إال املتحّركة،  الصور  تقّدمها  التي  الفوائد واملميزات  التعامل معها بحذر  وبالرغم من  يتم  إذا لم 

رًرا لصحة مثل استغالل دعاة الباطل بث أفكار مخالفة للعقيدة السالمية وأفكار تطرفية، والجلوس لفترات طويلة في متابعة الصور املتحركة تسبب ض

مر  إلى  املتحركة  الصور  متابعة  قوة  وتصل  املعرفي،  النمو  ويتباطئ  لديه،  الرؤيا  تتأثر  بحيث  السلوكات  املتعلم  من  كثير  إليهم  وتتسرب  اإلدمان،  حلة 

امل الصور  أمام   
ً

الجلوس مطوال أن  ونرى  والجريمة،  كالعنف  منها  التخلص  يصعب  واتجاهات  إلى عادات  املشاهده  كثرة  تتحول مع  التي  تحركة السلبية 

 (. 2004التحاور والتخاطب وعدم االنسجام السري )الحولي، نعزال وعدم التفاعل و واالعتماد فقط على املشاهدة واالستماع قد تقود املتعلمين إلى اإل

الحديثة واملعتمد على النظرّية البنائّية، حيث تقوم هذه النظرية على    املناحيمنحى الصور املتحّركة، قد يكون من  استخدام  يّتضح مما سبق؛ أّن  

م حتى ولو حفظه وكّرره 
ّ
م الحقيقي لن يتم بناءه على ما سمعه املتعل

ّ
م هو محور العملّية التعليمية التعلمّية، وأّن التعل

ّ
م، ال بد من   أّن املتعل

ّ
أمام املعل

م يبني معلوماته اشراكِه في العملّية التعليمّية حتى نضمن 
ّ
م وسهولة استدعاء املعلومات التي فرضت الحاجة لها بكل سهولة ويسر. فاملتعل

ّ
ديمومة التعل

م طريقة خاّصة في فهم وحفظ املعلومة و 
ّ
غة واملشاركة بفاعلّية، وإّن لكّل متعل

ّ
ًرا بالبيئة املحيطة به واملجتمع والل

ّ
ا متأث ليس بالضرورة أن تكون كما داخلي 

م. يريد 
ّ
 املعل

 :
ا
 الدراسات السابقة:ثانيا

من أهم تلك الدراسات كان ، و تم عرضها حسب التسلسل الزمني من القدم إلى الحدثو تم االطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع، 

 ما يلي:

لطفال  الكشف عن فاعلّية قصص الرسوم املتحركة في تنمية بعض املفاهيم العلمية والقيم االجتماعية  التي هدفت إلى    (2012دراسة قربان ) •

املكرمة مكة  في مدينة  التجريبي   ،الروضة  شبه  املنهج  الدراسة  )  ،واستخدمت  الدراسة من  بالتساوي على 50وتكونت عينة  توزيعهم  تم   ،
ً

طفال  )

إعد وتم  والضابطة،  التجريبية  الدراسةاملجموعتين  لغرض  بناؤه  تم  تحصيلي مصّور  اختبار  القبلي   ،اد  القياس  في  النتائج وجود فروق  وأظهرت 

 والبعدي ملستوى املفاهيم العلمية والقيم االجتماعية كانت لصالح املجموعة التجريبية.   

ورادوساف • بينتر  املتحرك  (,2012Pinter& Radosav)  وسعى  الصور  استخدام  تأثير  لتحليل  دراسة  صربيا، إلى  في  التدريس  في  التفاعلية    ة 

( طالًبا وطالبة، تم تقسيمهم على مجموعتين تجريبية والخرى ضابطة،  97وتكونت عينة الدراسة من ) الدراسة املنهج شبه التجريبي،واستخدمت 

م باستخدام الصور املتحّركة التفاعلّية له نتائج إيجابية على الداء الكاديمي    ،(Tتم تحليل البيانات باستخدام اختبار)
ّ
وأظهرت النتائج أن التعل

 لغالبية الطلبة. 

غة اإلنجليزية لدى طالبات الصف الخامس    (,Wafi  2013دراسة وافي )  واستقصت  •
ّ
م مفردات الل

ّ
فعالية استخدام برنامج الصور املتحركة في تعل

)  ،في فلسطين الدراسة من  وتكونت عينة  التجريبي،  شبه  املنهج  الدراسة  )64اعتمدت  بواقع  العينة على مجموعتين  طالبة ووزعت  طالبة  32(   )

و) التجريبية،  ت32للمجموعة  الظابطة،  للمجموعة  طالبة  وبعدي،(  قبلي  تحصيلي  اختبار  بناء  نتائج    م  في  واضح  تفوق  الدراسة  نتائج  وأظهرت 

 لصالح املجموعة التجريبية التي طبق عليها برنامج الصور املتحركة.االختبار التحصيلي 

غوي لدى طالب الصف    (2014وهدفت دراسة الزق ) •
ّ
الرابع الساس ي في غزة  التعّرف إلى أثر توظيف الصور املتحركة في تنمية مهارات التعبير الل

( طالًبا وطالبة تم تقسيمهم على مجموعتين الولى تتألف 72دراسة من )واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي، وتكّونت عينة ال  في فلسطين،

ف من)38من )
ّ
ي وبطاقة املالحظة  ( طالًبا وهي املجموعة الضابطة،، واستخدم االختبار التحصيل 34( طالًبا وهي املجموعة التجريبية، والثانية تتأل

للقياس، وجود وأظهرت    كأدوات  مستويات    النتائج  في  واضحة  الذين    تالميذالفروق  املتعلمين  بنتائج  مقارنة  االعتيادية  بالطريقة  درسوا  الذين 

 درسوا باستخدام الصور املتحركة لصالح املجموعة التجريبية.
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  smkn1 batulayarدراسة للتعرف إلى تأثير فيلم الصور املتحركة في مهارات االستماع لطلبة جامعة    ( ,2014Warat& Mohوأجرى وارت وموه ) •

( طالًبا تم تقسيمهم على مجموعتين الولى 64حيث استخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من ) في ماتارام في اندونيسيا،

ف من)  ( طالًبا وهي املجموعة32تتألف من )
ّ
وأظهرت    ، تم اعداد اختبار قبلي وبعدي،( طالًبا وهي املجموعة الضابطة32التجريبية، والثانية تتأل

ائج االختبار في  نتائج الدراسة فاعلّية الصور املتحركة بناًء على نتائج املتوسطات الحسابية وكانت نتائج االختبار في املجموعة التجريبية أعلى من نت

 املجموعة الضابطة.

م البيولوجية لدى طلبة الصف التاسع أثر استخدام الرسوم املتحركة في تعديل التصورات البديلة للمفاهي (2014واستقصت دراسة الشريف )  •

( طالبة من طالبات مدارس 60الساس ي واتجاهاتهم نحوها في العاصمة عمان، اعتمدت الدراسة املنهج شبه التجريبي، تكونت عينة الدراسة من )

تش اختبار  اعداد  تم  عشوائًيا،  الشعبتين  تعيين  وتم  بالتساوي،  شعبتين  على  توزيعها  وتم  الحديثة،  للمفاهيم النظم  البديلة  التصورات  خيص 

بية البيولوجية ومقياس لالتجاه نحو املفاهيم البيولوجية، وأسفرت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التجري

 التي درست باستخدام الرسوم املتحركة في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم البيولوجية. 

أبو حو  • الكتابي   (2017)  ار كما أجرت  التعبير  املفاهيم ومهارات  تنمية  الكرتونية على  الصور  استراتيجية  أثر توظيف  دراسة سعت للكشف عن 

طالب فلسطين،لدى  في  الرابع  الصف  )  ات  من  العينه  وتكونت  التجريبي،  شبه  واملنهج  الوصفي  املنهج  الدراسة  وأعدت 80استخدمت  طالبة،   )

املجموعة   درجات  متوسط  بين  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  وأظهرت  الكتابي،  التعبير  مهارات  لقياس  واختبار  املفاهيم  لقياس  اختبار  الباحثة 

التجر  املجموعة  لصالح  كانت  والضابطة  التدريس التجريبية  اعتمدت  التي  الضابطة  باملجموعة  مقارنة  املتحركة  الصور  استخدمت  التي  يبية 

 بالطريقة االعتيادية. 

 يق على الدراسات السابقة: التعل 

 : على النحو التالي ى الخر  الجوانب يالحظ من الدراسات السابقة أنها تتفق مع الدراسة الحالية في بعض الجوانب، وتختلف في البعض

( في املتغير املستقل، 2017)  (، وأبو حوار2014(، والزق )2012)  (، وقربان 2013)  تشابهت الدراسة الحالية في هدفها مع دراسة وافي  من حيث الهدف:

 ة. ، والتي تناولت متغيرات تابعة تختلف على متغير هذه الدراسواختلفت مع الدراسات السابقة في املتغيرات التابعة

الدراسة: منهج  حيث  ووافي  من  دراسة  مع  التجريبي  شبة  للمنهج  استخدامها  في  الحالية  الدراسة  وقربان2013)  اتفقت  والزق 2012)  (،   ،)  (2014  ،)

 (، التي اتبعت املنهج الوصفي باإلضافة إلى الشبه تجريبي واملنهج التجريبي. 2017) واختلفت مع دراسة أبو حوار

أبو  و (،  2013)  املرحلة اإلبتدائية )الصف الثاني الساس ي(، حيث اتفقت مع دراسة وافي  تالميذاستخدمت الدراسة الحالية عينة من  من حيث العينة:  

 (.2012) (، واختلفت مع دراسة كل من قربان2014) الزق و (، 2017) حوار

أداة   الحالية مع دراسة كل من وافي  استخدمت  الدراسة:من حيث  الدراسة  اتفقت  اختبار لقياس مهارة االستماع حيث  أبو حوار2013)  الدراسة   ،)  

   (.2012(، بيتر ورادوساف )2014الشريف )(، واختلفت مع دراسة 2014) (، الزق 2017)

الباحثة-  لها من قبلوتمّيزت الدراسة الحالّية بأّنها انفردت بتناول املتغيرات التابعة التي لم يتم تناو  أّنها تميزت باختيارها فئة   -في حدود علم  كما 

ال )عمل  البسيطة من  الفصحى  العربّية  غة 
ّ
بالل ناطقة  برامج صور متحركة  إعداد  االستراتيجية عليها من خالل  تطبيق  تم  والتي  باحثة(، عمرية صغيرة 

 أثار في تكوين شخصية املتعلم وتعلم بقية مهارات اللغة مثل مهارتي القراءة والكتابة. وأهمية العمل على تنمية مهارة االستماع منذ الصغر ملا لها 

، واختيار منهجية الدراسة  النظري، وتحديدبناء الدب  مشكلة الدراية، و   السابقة تحديدالباحثة من خالل اإلطالع على الدراسات    استفادتوقد  

 . الدراسةمناقشة النتائج التي توصلت لها  ، و املعالجات اإلحصائيةعينة الدراسة، وفي 

 الطريقة واإلجراءات: 

 منهج الدراسة:

 استخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي ملناسبته لغراض الدراسة. 

 : وعينتها مجتمع الدراسة

املدارس الخاصة في لواء وادي السير، تم اختيار مدرسة البراعم املضيئة في لواء   فيالصف الثاني الساس ي    تالميذتكون مجتمع الدراسة من جميع  

( الدراسة من  وتكّونت عينة  القصدية،  بالطريقة  السير   (  40وادي 
ً
تم  وتلميذة   تلميذا إلى،  العشوائية،    تقسيمهم  بالطريقة   الول املجموعة  مجموعتين 

 وتلميذة،  (  20)  تجريبية وعددهاال
ً
 وتلميذة،  (  20)  وعددهاضابطة  الالثانية  املجموعة  سهم باستخدام منحى الصور املتحركة، و تم تدريتلميذا

ً
تم تلميذا

 . عتياديةاإل تدريسهم بالطريقة 
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 أداة الدراسة: 

اختبار إعداد  املعرفي  تم  االستماع  التحصيل  مهارة  )و   ،لقياس  من  اشتمل  10تكون  حيث  متعدد،  من  االختيار  نوع  من  فقرات  على  (  االختبار 

 ختبار بإتباع الخطوات اآلتية:ال ليل، تركيب، تقويم( وتم إعداد ا مستويات بلوم )تذكر، فهم، تطبيق، تح

 تحديد النتاجات التعيلمية للدروس وتحليل محتواها.  •

 بناء جدول املواصفات في ضوء النتاجات التعليمية.  •

 والنتاجات التعليمية. إعداد فقرات االختبار في ضوء جدول املواصفات  •

 ( حيث وضعت عالمة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار. 10لالختبار )وضع تعليمات االختبار، والعالمة القصوى  •

 : االستماعمهارة  اختبار صدق 

امل من  مجموعة  على  عرضه  خالل  من  تطبيقه  قبل  االختبار  صدق  من  التحقق  عددهم تم  والبالغ  ،  (  11)  حكمين 
ً
الخبرة  محكما ذوي  من 

غوية ومدى مالئمة فقرات االختبار ملستويات املتعلمين، وتم تعديل بع 
ّ
املجال التربوي لتقديم مالحظاتهم حول الصياغة الل ض فقرات واالختصاص في 

 (. %80على نسبة قبول أكثر من )علًما بأن جميع الفقرات قد حصلت  الختبار بصورته النهائيةاالختبار بناًء على مالحظات املحكمين، واُعتمد ا

 : مهارة االستماع ختبار اثبات 

 تم فحص ثبات االختبار باستخدام طريقتين هما: 

 (. 0.85) ( ووجد أن معامل الثبات يساوي 20Kuder-Richardson) ريتشاردسون -ر طريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كيودو  .1

والتي تكونت   ،)مدرسة أخرى(  ة االستطالعية من خارج عينة الدراسة(، تم تطبيق االختبار على العينtest-retestطريقة االختبار وإعادة االختبار ) .2

( وطالبة25من  طالًبا  تطبيقه  (  وإعادة  أسبوعين،  مض ي  بعد  الول   عليهم  التطبيق  باستخدام  من  االختبار  ثبات  تم حساب معامل  ذلك  وبعد   ،

  اتإجراءالستكمال  مقبولة  الطريقتين  قيم    تُعّد ( و 0.84ن نتائج التطبيقين، ووجد أن معامل الثبات يساوي )( بيPerson)  معامل ارتباط بيرسون 

 الدراسة. 

 ختبار مهارة االستماع: ال معامالت الصعوبة والتميز 

تراوحت ، و (0.57-0.39تراوحت بين )  االستماع  مهارة   معامالت الصعوبة الختبارتبار حيث أن  تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االخ

 .(2005 )ملحم، ت مقبولة لغراض الدراسة الحالية( وتعد هذه املعامال 0.47-0.40معامالت التمييز ما بين )

 املواد التجريبية للدراسة: 

ة للصف  استناًدا إلى الدب التربوي حول الصور املتحركة، فقد تم كتابة الخطط التدريسية للدروس التجريبية دروس االستماع ملادة اللغة العربي

 ، وقد تكونت الخطة من ثالثة دروس على النحو التالي:  Microsoft PowerPoint الثاني الساس ي، من خالل برمجية مايكروسفت بوربوينت 

األول:ا • )  لدرس  وعددها  التعلمية  التعليمية  الهداف  على  املوضوع  احتوى  وقد  )االستماع(  ورق  من  صديق  وموضوعة  حصتان  له  (  11خصص 

، وعلى املواد والوسائل والنشطة املتمثلة باللوح التفاعلي، قرص مدمج )
ً
(، سماعات، صندوق الهدايا، واشتمل على استراتيجيات التدريس  CDهدفا

الع  السئلة مثل  الذهني،  العصف  واملناقشة،  الحوار  زائر،  )ضيف  املساندة  االستراتيجيات  بعض  مع  املتحركة(  الصور  )منحى  التوضيحي  رض 

التد الشطب. كما تمت إجراءات إجراءات  املنظمة، السئلة والجوبة، قوائم  املالحظة  القائمة على  التقويم  التخيل(. وأساليب  ريس من  واإلجابات، 

كد من تهيئة البيئة الفيزيقية والنفسية للطلبة، عن طريق طرح موقف يتعلق بموضوع الدرس، يتبعه أسئلة يتفاعل معها التالميذ، وتختم خالل التأ

يذ ة التالماملعلمة الدرس من خالل التذكير بفوائد املطالعة، وأهمية العلم في حياتنا، وأن الكتاب هو الصديق الوفي لإلنسان، وبعدها تكلف املعلم

 بواجب بيتي عن طريق استخدام الشبكة العنكبوتية ومساعدة والديه، بالبحث عن أسماء ثالثة كتب ملؤلفين من العرب املسلمين. 

الثاني:   • )الدرس  التعلمية وعددها  التعليمية  الهداف  املوضوع على  احتوى  وقد  )االستماع(،  العقبة  زيارة  واحدة وموضوعة  له حصة  ( 9خصص 

املواد والوسائل والنشطة وهي السماعات، اللوح التفاعلي، مجسم القارب املتحرك، واشتمل على استراتيجيات التدريس مثل العرض  أهداف، وعلى 

كاستراتيجيات  وإجابات(  أسئلة  الذهنية،  الخرائط  الذهني،  )العصف  باللعب،  التعلم  أنشطة  بعض  في  االستعانة  املتحركة(،  )الصور  التوضيحي 

ملتحركة. وكذلك على العرض التوضيحي )الصور املتحركة(، االستعانة في بعض أنشطة التعلم باللعب، )العصف الذهني، الخرائط مساندة للصور ا 

طب. وقد  الذهنية، أسئلة وإجابات( كاستراتيجيات مساندة للصور املتحركة. أساليب التقويم، مثل املالحظة املنظمة، السئلة والجوبة، قوائم الش

املعلمة تمت إجراءا  يتفاعلون معه، وتطرح  التالميذ  للطلبة من خالل طرح موقف على  النفسية والبيئية  التهيئة  التأكد من  التدريس من خالل  ت 

ُتلخص  عليهم أسئلة وتعززها، كما تجري املعلمة مراجعة سريعة ملعلومات الدرس على شكل خريطة ذهـنية ترسمها على السبورة بالتعاون مع الطلبة  

امل بيتي  بها  واجًبا  املعلمة  عطي 
ُ
ت الختام،  وفي  حولُه،  الطلبة  إلجابات  وتستمع  ذهني  سؤال عصف  بطرح  املعلمة  وتختم  الدرس.  في  همة 

ُ
امل ا  علومات 

 ليبحثوا في شبكة اإلنترنت.
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التعلالدرس الثالث:    • الهداف  املوضوع على  النشيطة )االستماع(، وقد احتوى  النملة  التعلمية وعددها خصص له حصة واحدة وموضوعة  يمية 

( أهداف، وعلى املواد والوسائل والنشطة وهي اللوح التفاعلي، السماعات، واشتمل على استراتيجيات التدريس مثل العرض التوضيحي )منحى 12)

التق وأساليب  واإلجابات(.  السئلة  الذهني،  العصف  الست،  )القبعات  املساندة  االستراتيجيات  بعض  مع  املتحركة(  املالحظة الصور  مثل  ويم، 

موقف    املنظمة، السئلة والجوبة، قوائم الشطب. وقد تمت إجراءات التدريس من خالل التأكد من التهيئة النفسية والبيئية للطلبة من خالل طرح

تدل نقاط  بعض  ُيعطوا  أن  الطلبة  املعلمة من  تطلب  وتعززها،  أسئلة  املعلمة عليهم  وتطرح  يتفاعلون معه،  التالميذ  بجد    على  العمل  أهمية  على 

 اجتهاد مع ضرورة اإلجابة بلغة عربية سليمة، وتختم املعلمة الدرس بسؤال عصف ذهني، ما العبرة التي استقدتها من قصة النملة النشيطة.

 الدراسة:خطوات تطبيق 

 : الدراسة تطبيقفي  الخطوات اآلتيةباالعتماد على الباحثة  قامت

 النظري والدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع. طالع على الدب اال  .1

 .اللغة العربية للصف الثاني الساس ي مبحثة من تحليل الوحد، و اللغة العربية للصف الثاني الساس ي مبحثطالع على اال  .2

  .إعداد خطة الدروس باستخدام الصور املتحركة .3

 للتطبيق.    مناسبته، والتاكد من مهارة االستماعختبار إعداد ا  .4

  .بالطريقة القصدية واختيار شعبتين بالطريقة العشوائية الدراسة باختيار مدرسةعينة يد أفراد تحد .5

 على أفراد العينة.  ملهارة االستماعتطبيق االختبار القبلي  .6

تدريس الوحدة باستخدام الصور  ، ومن ثم الصور املتحركة، وشرح إجراءات الخطة لها منحىتخدام باس سعقد اجتماع مع املعلمة التي ستدرّ  .7

 املتحركة للمجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية. 

 . بالشكل املطلوب لالطمئنان على سير الخطة التدريسيةدورية ميدانية ترتيب لزيارات ال .8

 .البعدي بعد االنتهاء من الخطة الدراسيةمهارة االستماع  ختبارتطبيق ا  .9

 وإجراء املعالجة اإلحصائية. وتفريغها في جداول خاصة رصد البياناتتصحيح أوراق االختبارات و  .10

 .وكتابة التوصيات بناًء على ما تم التوصل إليهعرض النتائج ومناقشتها  .11

 تكافؤ مجموعتي الدراسة:

تكافؤ   التأكد من  الدراسةتم  التحصيل    والتجريبية(،)الضابطة    مجموعتي  اختبار  تطبيق    من خالل 
ً
قبليا االستماع  بمهارة  الخاص  على  املعرفي 

 ( يوضح نتائج التحليل. 1وجدول ) مستقلتين،تم استخدام اختبار )ت( لعينتين قد و  الدراسة،مجموعتي 

 قبل التطبيق  على اختبار مهارة االستماع ة الدراسةنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات عين: (1جدول )

 املجموعة  األداة 
الدرجة  

 العظمى 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجات  

 الحرية 

 قيمة

 ت 

مستوى  

 الداللة 

التحصيل  اختبار 

 املعرفي 

 1.67 5.55 10 التجريبية 

1 0.489 0.000 

 1.50 4.85 10 الضابطة

)  يالحظ )1من جدول  إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  درجات  (  α≤0.05( عدم وجود فروق  متوسط  التحصيلي    املجموعتينبين  االختبار  في 

  مجموعتي الدراسةتكافؤ  يشير إلى، مما املعرفي
ً
 . قبليا

 ومناقشتها:  نتائج الدراسة

بين متوسطي درجات مجموعتي  (  α≤0.05)ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  "   الدراسة والفرض الخاص به ونصه  بسؤال النتائج املتعلقة

لإلجابة عن هذا السؤال (". اإلعتياديةالدراسة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل املعرفي تعزى إلى طريقة التدريس )منحى الصور املتحركة / الطريقة 

 يبين ذلك. ( 2االستماع، وجدول )  مهارة  واالنحرافات املعيارية لداء أفراد مجموعتي الدراسة على اختبارتم حساب املتوسطات الحسابية 
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افات املعيارية ألد: (2جدول )    االستماع  مهارة اختبار  على الدراسة مجموعتي  اءاملتوسطات الحسابية واالنحر

 العظمى    الدرجة العدد  املجموعة 

 البعدي  القبلي 

املتوسط  

 الحسابي

 االنحراف  

 املعياري 
 املتوسط الحسابي

 االنحراف 

 املعياري  

 20 التجريبية 
10 

5.55 1.67 8.40 1.19 

 0.60 6.60 1.50 4.85 20 الضابطة

( جدول  من  منحى2يالحظ  باستخدام  درسوا  الذين  التجريبية  املجموعة  أفراد  لداء  الحسابي  املتوسط  أن   باللغة  الناطقة  املتحركة  الصور   ( 

)  االستماع  مهارة   الختبار  الكلية  الدرجة  على  الفصحى  العربية بلغ  الضابطة أ (، وهو  8.40البعدي قد  أفراد املجموعة  الحسابي لداء  املتوسط  على من 

تم    (α=0.05)  الحسابية ذات داللة عند مستوى الداللة(، وملعرفة ما إذا كانت الفروق بين املتوسطات  6.60الذين درسوا بالطريقة االعتيادية إذ بلغ )

 ( يبين نتائج التحليل. 3وجدول ) (، ANCOVA) إجراء تحليل التباين الحادي املصاحب

 البعدي   االستماع  مهارة اختبار   على الدراسة مجموعتي  ( ألداءANCOVAنتائج تحليل التباين ) : (3جدول )

 مصدر 

 التباين 

 مجموع

 املربعات  
 درجات الحرية 

 متوسط  

 املربعات 

قيمة ف  

 املحسوبة 
 مستوى الداللة 

 حجم األثر  

 ايتا(مربع )

 - - - 0.344 1 0.344 االختبار القبلي 

 0.489 0.000 35.372 31.792 1 31.792 طريقة التدريس 

 - - - 0.899 37 33.256 الخطأ

 - - - - 39 66.000 الكلي املعدل 

مما يدل على ، (0.000وبمستوى داللة يساوي )(  37-1) عند درجتي حرية (35.372بلغت ) ( بالنسبـة لطريقة التدريسأن قيمة )ف( 3جدول ) ُيشير

 الصفري الفرض  تم رفض  وبهذه النتيجة    البعدي،  االستماع  مهارة   اختبار  على  الدراسة  مجموعتي  وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي أداء أفراد 

أي وقبول   البديل،  )  الفرض  إحصائيا عند مستوى  دالة  البعدي الختبار  (  α≤0.05توجد فروق  التطبيق  في  الدراسة  درجات مجموعتي  بين متوسطي 

اإلعتيادية( الطريقة   / املتحركة  الصور  )منحى  التدريس  طريقة  إلى  تعزى  املعرفي  لصالح  ،  التحصيل  استخراج تم    الفرق   كان  مجموعة  لي وملعرفة 

 املتوسطات الحسابية املعدلة، والتي تظهر في الجدول اآلتي. 

 البعدي  االستماع  مهارة اختبار  على  الدراسة مجموعتي  ألداء املعياري  أوالخط املعدل الحسابياملتوسط : (4جدول )

 املجموعة 
 الخطأ املعياري  الوسط الحسابي املعدل 

 0.21 8.39 التجريبية 

 0.21 6.61 الضابطة

 باللغة   الناطقة  املتحركة  الصور   منحى  باستخدام  درسوا   أفراد املجموعة التجريبية الذين  لدرجات( أن املتوسط الحسابي املعدل  4جدول )  يبين

  بالطريقة درسوا   الذين الضابطة املجموعة أفراد لداء الحسابي  املتوسط من علىأ  وهو (،8.39) بلغ البعدي  االستماع مهارة  اختبار على الفصحى  العربية

)  إذ  االعتيادية وبلغ6.61بلغ  التجريبية،  املجموعة  لصالح  كان  الفرق  أن  يعني  وهذا  )  الثر  حجم   (،  قيمة   الصور   منحى  الستخدام  إيتا(مربع  بحسب 

وفق التدريج الذي   مهارة االستماع على تطوير  بشكل كبير  تحركة أثر  أي أن منحى الصور امل  ، %(48.9بنسبة )  الفصحى  العربية  باللغة  الناطقة  املتحركة

-0.06(، ويفسر على أنه وسط إذا تراوح بين )0.05-0.01؛ إذ يرى أن حجم الثر يمكن تفسيره على أنه صغير إذا تراوح بين)( Kiess,1989) وضعه كيسر

 . ( أو أكثر0.14(، بينما يفسر على انه كبير إذا بلغ )0.13

   الناطقة  املتحركة  الصور   منحى  الستخدام  أثر  يدل على وجود  وهذا 
ّ
 الثاني   الصف  تالميذ  لدى   االستماع  مهارة   تنمية  في  الفصحى  ة العربيّ   غةبالل

   ،السير  وادي   لواء  في  الساس ي
ُ
 الصور   منحىاستخدام  والتي قامت على  الحالّية  الدراسة    التدريس املستخدمة في  استراتيجيةعزى هذه النتيجة إلى  وقد ت

الدروس  تحتوى على نصوص مخت  ّن مهارة االستماع وذلك ل   التالميذقد عززت لدى  و   ،املتحركة انتباه  معظم  بعناية لتجذب  لى االستماع  إ   التالميذارة 

ة الدرس تزيد من شّد ن استخدام النبرات الصوتية املناسبة للقصة في  ظ عليها هذه النصوص الصوتية كما أ قراص املدمجة التي تحفليها من خالل الإ 

ن للقصة والكالم الذي يقال، ويضاف إلى ذلك أ سلوب التشويق  استخدام أ شخاص في الصور املتحركة، مع  نصات بوعي ملا يقوله الواإل   التالميذانتباه  

يح الدروس  في معظم  الصوتي  يتناسب مع مست تالنص  لغز  بالطلب    التالميذوى  وي على  املعلمة     حلّ منهم  وتقوم 
ّ
كان  الل ولذلك  ن ينصتو   التالميذغز 

 جل فهم اللغز املوجود في الدرس ومحاولة ويستمعون لتلك النصوص بدقة من أ 
ّ
جل الحصول على التعزيز املناسب من املعلمة  حيث ه فيما بعد من أ حل
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عّ   يبن واشتمل على  املنحى  لتعزيز  هذا  يالذ  التالميذدة وسائل   حلوّ ين 
ّ
الل أّن ن  كما  أ   غز،  املخصّ استخدام  االسئلة  النصوص  سلوب طرح  تحويه  ملا  صة 

أيضا عزّ الصوتيّ  املتحركة  الصور  الصادرة عن  اإل   التالميذز لدى  ة  كي يكونوا قادرين على اإلجابة عنصات واالستمااللتزام بعملية  سئلة ال ن  اع للنص 

 املتحركة.املرتبطة بما تقوله الشخصيات في الصور 

الصور املتحركة التي  تستخدم التصميم الكرتوني لتقديم املحادثات داخل فقاعة كالمية بحيث تكون وجهات النظر لى ذلك أن طبيعة  ويضاف إ 

تحركة والتي صيات الصور املنصات بشكل كبير وذلك بغرض فهم املحادثات التي تجريها شخلالستماع واإل   للتالميذز  مختلفة والتي بدورها عملت كمحّف 

أ  واإل تشجع  االستماع  هذا  على  مشوّ يضا  بشكل  ومحبّ نصات  ال   للتالميذ ب  ق  هذه  تكون  فقد  العمر،  هذا  مهارة في  تنمية  على  عملت  مجتمعة  سباب 

   ة الذين لم يستخدموا هذا املنحى.الذين استخدموا منحى الصور املتحركة في تعلمهم مقارنة بطلبة املجموعة الضابط التالميذاالستماع لدى 

نتائج دراسة كل من   الحالية مع  الدراسة  نتائج  )  (Warat&Moh,2014)ووارت وموه    ((Wafi, 2013  وافيوتتفق  (  2017)  حوار   ( وأبو2014والزق 

 لى تحسن مستوى طلبة املجموعة التجربية في مهارات االستماع والكتابة نتيجة استخدام الصور املتحركة.تائجها إ والتي أشارت ن

 التوصيات: 

   ي:لما يبمن نتائج، توص ي الباحثة  الدراسة ما توصلت إليهافي ضوء 

   مبحثاملدارس ملنحى الصور املتحركة في تدريس    وضرورة استخدام معلم •
ّ
ة وفي تدريس مواد أخرى، ملا لها من أثر واضح على تحصيل  غة العربيّ الل

 . التالميذ 

تعمل  • لدى    أن  املتحركة  الصور  منحى  نماذج  استخدام  على  املعلميـن  تشجيـع  على  والتعليم  التربيـة  املواقف   تالميذوزارة  في  الساسية  املرحلة 

مية مع 
ّ
 .التالميذالصفية في امليدان من أجل استخدامها في العملية التعليمّية التعل

إلى تضمين ا  • نماذج لدروس تقوم على " منحى الصور  ب  وكتبهم املرحلة الساسية    بتالميذملناهج الخاصة  االهتمام ببناء البرامج التعليمية باإلضافة 

 .فيد املعلمون في تدريسهم تاملتحركة " لي

ا  • القائمة على منحى الصور املتحركة واستخدامها في  لعملية عقد دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات املرحلة الساسية حول إعداد البرامج التعليمية 

مية ملا لهما من أثر في زيادة تحصيل التع
ّ
 في مهارات االستماع والتحدث.  التالميذليمية التعل

 املقترحات:

   في ضوء ما توصلت إليها الدراسة من نتائج، تقترح الباحثة ما يلي:

 واستخداماتها في تنمية مهارات اللغة العربية. الباحثين على القيام بدراسة متعلقة باستخدام منحى الصور املتحركة و تشجيع الجامعات  •

الجامعات   • عو تشجيع  بالبحوث  الباحثين  القيام  في  االستمرار  العمليات  لى  تنمية  في  واستخداماتها  املتحركة  الصور  منحى  باستخدام  املتعلقة 

 العقلية املختلفة لدى التالميذ. 
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Abstract: The aim of the study is to identify the effect of animated images using the Classical Arabic language 
in the development listening skill for the second-class students in the Wadi Al-Seer. the study used the semi-
experimantal approach the study sample was consisted of (40) students from luminous Buds school who 
were chosen intentionally from the private schools in Wadi Al-Seer.  
They were distributed randomly for two groups; The controlled and the experimental group, Each group 
has(20) Students, To measure the effect of the independent variable on the dependent variable, the 
researcher used an achievement test it consisted of (10) multiple choice questions after applying the study 
materials and tools  the researcher found That, there significant differences at the level(a=0.05) between the 
experimental group  achievement which had been taught the listening and speaking skills by using animated 
images and the controlled group which had been taught in the usual method in favor of the experimental 
group         
The study found that there are statistically significant differences between the mean scores of the total of the 
study in the post-application of the cognitive achievement test attributable to the method of teaching, and in 
favor of the experimental group that studied using the Animated Images Approach compared to the control 
group that was studied in the usual way, and the study recommended that school teachers should use a 
Animated Images Approachin teaching Arabic, and in teaching other subjects, as it has a clear impact on 
student achievement.  

Keywords: Animated Images; listening Skill; Arabic language. 
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