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امللّخص
ــًا  ــرًا رضوري ــة؛ أم ــة املختلف ــامذج املعاجل ــة يف ن ــي اللغ ــة وإرشاك متعلم ــم اللغ ــة يف تعل ــات املعاجل ــامم بعملي ــرب االهت يعت
للتفاعــل الصحيــح يف بيئــة حقيقيــة، كــام يتطلــب طريقــة تعليميــة موضوعيــة هتــدف إىل تعزيــز مجيــع مســتويات املعاجلــة.
وعى الرغــم مــن أمهيتــه يف عمليــة تعلــم مهــارة االســتامع، إال أنــه مل يقــم أحــد بعــد بتقييــم أنشــطة االســتامع املختلفــة يف 
طرائــق تدريــس اللغــة العربيــة للناطقــن بغريها.لذلــك، هتــدف هــذه الورقــة املتواضعــة إىل قيــاس وتقييــم أنشــطة ســمعية 
خمتلفــة تــم تصميمهــا علــی أســاس املنهــج القائــم علــی املهــام وفحــص شــمولية هــذه الطريقــة التعليميــة يف عمليــة تعلــم 
نــامذج املعاجلــة املختلفــة. وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن جمموعــة جتريبيــة اشــتملت عــى 15 طالبــا وطالبــة مــن طــالب 
فــرع اللغــة العربيــة يف مرحلــة البكالوريــوس بجامعــة طهــران. قداســتخدم الباحثــون املنهــج شــبه التجريبي القائــم 
عــى التصميــم التجريبــي القبــي والبعــدى ملجموعــة واحــدة. وبعــد قيــاس مســتوی مهــارات االســتامع لــدی الطــالب 
ــة  ــم التدريــس يف املجموعــة التجريبي ــة؛ ت ــامذج معاجلــة خمتلف ــی أســئلة بن ــوي عل ــذي حيت ــي ال ــار القب ــق االختب عــن طري
باســرتاتيجية )TBLT) مبنّيــًة علــی الــدروس املقرتحــة ملــدة 16 جلســة. ويف هنايــة اجللســات، أجــری االختبــار البعــدي. 
ومــن ثــّم،  تــم حتليــل البيانــات بواســطة برنامــج)spss( فقــد أظهــرت نتائــج اختبــار Tوجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة بــن االختباريــن حيــث تقــدم الطــالب تقدمــا كبــريا يف االختبــار البعــدي. وأشــارت نتائــج اختبــار فريدمــان 
أنــه ليــس هنالــك اختــالف لــدی املتعلمــن بــن املهــام يف االختبــار البعــدي حيــث نجــح املتعلمــون يف اإلجابــة عــن كل 
املهــامت بغــض النظــر عــن نــوع املعاجلــة املطلوبــة الســتيعاب النصــوص املســموعة. لذلــك يمكــن اســتنتاج ذلــك؛ املنهــج 
القائــم علــی املهــام هــو منهــج فعــال لتعلــم اللغــة العربيــة حيــث أنــه اليقتــر علــی طريقــة واحــدة ملعاجلــة ســمعية، ألّن 
املتعلمــن ينجحــون يف القيــام بجميــع املهــام، بــام فيهــا املهــام التــي حتتــاج إلــی معاجلــة مــن أعلــی إلــی أســفل أو معاجلــة 
مــن أســفل إلــی أعلــی أو املعاجلــة التفاعليــة ويمكــن أن تســتخدم هــذه الطريقــة التعليميــة كطريقــة تعلميــة شــاملة وفعالــة 

يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن باللغــة الفارســية.
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التمهيد

ــتامع  ــارة االس ــا مه ــام فيه ــة، ب ــة األجنبي ــم اللغ ــم وتعلي ــة يف تعل ــة املختلف ــارات اللغوي إن امله
ــم  ــث أن تعّل ــة حي ــا مرتابط ــة، كله ــد اللغ ــی قواع ــة إل ــة باإلضاف ــراءة والكتاب ــة والق واملحادث
مجيعهــا رضوري للتواصــل مــع متكلمــي وأصحــاب اللغــة يف بيئــة حقيقيــة. وهــذه املهــارات 
ــو رضوري  ــا ه ــن م ــًا، لك ــرة مع ــل متضاف ــض وتعم ــا البع ــل بعضه ــز تكم ــن اللغ ــع م كقط
أكثــر يف إقامــة هــذا االتصــال هــو مهــاريت االســتامع واملحادثــة. وإذا أردنــا أن نكتســب اللغــة 
األجنبيــة بشــكل ســهل  وأســايس، فعلينــا أن نبــدأ أوال بمهــارة االســتامع. مهــارة يدخــل 
ــرب  ــری، تعت ــارة أخ ــن. بعب ــع األخري ــل م ــه األم يف التواص ــم لغت ــا يف تعل ــن خالهل ــل م الطف
مهــارة االســتامع ركنــا أساســيا يف عمليــة تعليــم اللغــة للطالــب وكبوابــة للدخــول إلــی عــامل 
تعلــم واكتســاب اللغــة، كــام تعــد مــن أهــم مهــارات يف تعليــم وتعلــم لغــة أجنبيــة. ألنــه إذا 
كان املتعلــم يواجــه صعوبــة مــا يف اســتيعاب وفهــم مــا يســمعه بشــكل صحيــح ، فــإن قدرتــه 
علــی االتصــال ســتنخفض بشــكل كبــري، بحيــث أنــه حتــی لــو كان بارعــا يف مهــارة املحادثــة، 

ــة اجلانــب.  ــه يف االتصــال ســتظل أحادي فــإن مهارت

مــن جهــة أخــری، فــإن االســتامع عمليــة معرفيــة معقــدة تتطلــب معاجلــة خمتلفــة للفهــم 
واالســتيعاب حســب مواقــف خمتلفــة. لذلــك فــإن تعلــم هــذه املهــارة بشــكل صحيــح خاصــة 
ــا  ــا تعليمي ــب منهج ــة يتطل ــف حقيقي ــن يف مواق ــتامع املتعلم ــات اس ــة احتياج ــل تلبي ــن أج م
ــوة  ــادة ق ــی زي ــة إل ــة باإلضاف ــات مقبول ــی خُمرج ــؤدي إل ــبة ي ــة ومناس ــطة عملي ــبا وأنش مناس

ــم.   ــتامع لدهي ــارات االس ــة مه ــة وتقوي ــتويات املختلف ــن يف املس ــمعية للمتعلم ــة الس املعاجل

هلــذا الســبب، يعتقــد علــامء اللســانيات أن األنشــطة والتدريبــات املســتخدمة يف التدريــس 
جیــب أن "تعكــس عمليــات التعلــم املعــريف املســتخدمة يف املواقــف احلياتيــة احلقيقيــة خــارج 

 )Richards & Rodgers,2001: 223( ".الفصــل الــدرايس

هلــذا مــن الــروري إجیــاد طريقــة تعلميــة لزيــادة قــوة معاجلــة املتعلمــن بأنواعهــا املختلفة 
بــام يف ذلــك املعاجلــة مــن أســفل إىل أعــى واملعاجلــة مــن أعــى إىل أســفل واملعاجلــة التفاعليــة، 
وإعدادهــم للتفاعــل املناســب يف بيئــة حقيقيــة خــارج الفصــل الــدرايس. لذلــك، هتــدف 
 Task Based Language( الدراســة احلاليــة إىل دراســة املدخــل القائــم علــی املهــام
ــتند  ــام، ويس ــى امله ــز ع ــذي يرك ــة ال ــة العربي ــم اللغ ــي يف تعل ــل تطبيق Teaching( كمدخ
ــون  ــب لتك ــة التدري ــا يف عملي ــط هل ــم التخطي ــي ت ــطة الت ــام واألنش ــل امله ــه إىل تسلس نجاح
قــادرة عــى حتقيــق أهدافــه يف التعليــم، وهــو تســهيل العمليــة التعليميــة وإحــداث تأثــري إجیــايب 
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ــى  ــة ع ــعی لإلجاب ــة. وتس ــي اللغ ــة ملتعلم ــالت االجتامعي ــل والتفاع ــى التواص ــادف ع وه
األســئلة التاليــة مــن خــالل املنهــج شــبه جتريبــي علــی عينة مــن طــالب مرحلــة البكالوريوس: 

مــا هــو مســتوی املعاجلــة التــي يســتخدمه نمــوذج تعليمــي TBLT مــن أجــل رفــع . 	
مســتوی االســتيعاب الســمعي لــدی املتعلمــن؟ 

وفقــا للمنهــج القائــم علــی املهــام، أي نــوع مــن املهــامت حتظــی بفاعليــة أكثــر ورتبــة . 	
أعلــی يف زيــادة قــدرة الطــالب علــی االســتامع؟ 

أما االفرتاضات التي اعتمدت عليها الدراسة فهي: 

إن نمــوذج تعليمــي TBLT ليــس نموذجــا تعليميــا أحــادي الُبعــد، فهــو يزيــد مــن . 	
فهــم الطــالب مــن خــالل االعتــامد علــی املنحــی التفاعــي يف معاجلــة النصــوص املســموعة.

نظــرا ألن هــذا املنهــج هيــدف إلــی زيــادة الكفــاءة التواصليــة خــارج الفصــل . 	
الــدرايس ويف موقــف حقيقــي؛ يبــدو أنــه ليــس هنــاك فــرق كبــري يف رتبــة املهــامت للمتعلمــن. 

الدراسات السابقة

ــذه  ــن ه ــة، م ــة العربي ــس اللغ ــتامع يف تدري ــارات االس ــت بمه ــة اهتم ــات خمتلف ــاك دراس هن
ــة:  ــاث التالي ــی األبح ــارة إل ــن اإلش ــات يمك الدراس

ــور  ــام ن ــة يف فــروع جامعــة بي ــم مهــارة اإلســتامع فــی أقســام اللغــة العربي 1.إشــكاليات تعلي
ملنصــور اســامعيي )جامعــة تربيــت مــدرس/1394 هـــ ش(؛ تنــاول الباحــث يف هذه الرســالة 
ــة يف  ــس علمي ــرق تدري ــتخدم ط ــه ال تس ــتنتج أن ــة واس ــم اللغ ــتامع يف تعلي ــارة االس ــة مه أمهي
خمتــربات اللغــة العربيــة وأن األســلوب األكثــر اســتعامال يف تدريــس مهــارة االســتامع يف 

ــام نــور هــو طريقــة النحــو والرتمجــة.  جامعــات بي

ــة مهــارات الفهــم الســمعي لــدی  2.إســرتاتيجية مقرتحــة يف ضــوء املدخــل التواصــي لتنمي
ــوم  ــة العل ــي )جمل ــيخ ع ــم الش ــة إبراهي ــة هداي ــا هلداي ــن بغريه ــة الناطق ــة العربي داريس اللغ
اإلنســانية واالجتامعيــة- جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية/ 1433 هـــ ق(؛ هيــدف 
هــذا البحــث إلــی دراســة مــدی فاعليــة املدخــل التواصــي علــی اســتيعاب املتعلمــن بطريقــة 
ــمعي  ــم الس ــارات الفه ــة مه ــة يف تنمي ــرتاتيجية املقرتح ــة اإلس ــت فعالي ــي وأثب ــبه التجريب ش

ــة.  بمســتوياته املختلف
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3.أثــر اســتخدام الّتعلــم النّقــال يف اكتســاب مهــاريت االســتامع والّتحــدث لــدى طلبــة الّلغــة 
العربيــة النّاطقــن بغريهــا يف اجلامعــة األردنّيــة هلبــة أمــن أبورّمــان ونرجــس عبدالقــدر محــدي 
)دراســات، العلــوم الرتبويــة، اجلامعــة األردنيــة/ 2018 م(؛ تطرقــت الدراســة إىل اســتقصاء 
أثــر اســتخدام التعلــم النقــال يف اكتســاب مهــاريت االســتامع والتحــدث لــدى الطلبــة الناطقــن 
ــج الدراســة وجــود  ــة وأظهــرت نتائ ــة بطريقــة جتريبي ــة يف اجلامعــة األردني بغــري اللغــة العربي
فــروق دالــة إحصائيــا بــن متوســطي درجــات اختبــار االســتامع ُيعــزى ملتغــري طريقــة التدريس 
ولصالــح املجموعــة التجريبيــة التــي اســتخدمت التعلــم النقــال. يف حــن مل توجــد فــروق دالــة 
إحصائيــًا بــن متوســطي درجــات اختبــار التحــدث لــكي املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة.

ويتضــح ممــا تقــدم مــن الدراســات الســابقة وأيضــا فــی العديــد مــن الدراســات التــي تــم 
إجراءهــا يف جمــال مهــارة االســتامع -ولكــن ليــس بوســعنا يف هــذه الورقــة البحثيــة أن نذكــر 
ــمعية يف  ــة الس ــة املعاجل ــع عملي ــل م ــث يتعام ــی بح ــور عل ــم العث ــات- مل يت ــذه الدراس كل ه
ــور علــی بحــث  ــم العث ــة مــن خــالل املنهــج املرتكــز علــی املهــام أو مل يت ــم اللغــة العربي تعلي
ــدرس  ــروري أن ن ــن ال ــدو م ــك يب ــي. لذل ــكل جتريب ــة بش ــامت املختلف ــم امله ــارن ويقي يق
ــام  ــة امله ــدی فاعلي ــة م ــام ملعرف ــل امله ــوء مدخ ــتامع يف ض ــارة االس ــم مه ــم وتعلي ــة تعل عملي

ــة املعاجلــة الســمعية عندهــم.  ــی كيفي ــی املتعلمــن وعل ــة عل املختلف

مراجعة األدب النظري

مهارة االستامع يف ضوء املدخل القائم علی املهام

مهــارات االســتامع يف تدريــس اللغــة األجنبيــة مل تكــن موجــودة يف العمليــة التعليمية لســنوات 
أو مل تكــن مــن أولويــات التدريــس. لذلــك »أكــدت طــرق التدريــس عــى املهــارات اإلنتاجيــة 
 )receptive( االســتيعاب مهــارات  بــن  العالقــة  تكــن  )productive skills(، ومل 
واملهــارات اإلنتاجيــة مفهومــة جيــدا. حتــى وقــت قريــب، كان علــامء اللغــة التطبيقيــون 
يتجاهلــون طبيعــة االســتامع بلغــة ثانيــة« )Richards & Willy, 2002: 235( أو  كان 
االســتامع يعتــرب نوعــا مــن إتقــان املهــارات املنفصلــة )discrete skills( واملهــارات الدقيقــة 

)microskills). (Flowerdew & Miller, 2005: ix(

ــة،  ــة واضح ــة األجنبي ــس اللغ ــارة يف تدري ــذه امله ــة ه ــت أمهي ــيئا أصبح ــيئا فش ــن ش ولك
زاد االهتــامم باالســتامع يف تدريــس اللغــة بشــكل كبــري، وأصبــح الفهــم الســمعي جــزءا مهــام 
للدراســة يف تدريــس اللغــة األجنبيــة لدرجــة »بــدأ علــامء اللغــة التطبيقيــون أيًضــا يف اقتبــاس 
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نــامذج نظريــة جديــدة للفهــم مــن جمــال علــم النفــس املعــريف.« )املصــدر نفســه( وقــد ذهــب 
ــوا  ــة، وطلب ــة الثاني ــاب اللغ ــر اكتس ــو جوه ــموع ه ــم املس ــأن فه ــول ب ــد الق ــی ح ــم إل بعضه

)Richards and Willy, 2002: 235( .ــة ــس اللغ ــا يف تدري ــة هل ــة خاص مكان

ــی  ــد عل ــة تعتم ــارة إجیابي ــا مه ــل إهن ــلبية، ب ــارة س ــتامع مه ــارات االس ــد مه ــك، مل تع لذل
عمليــات معقــدة ونشــطة بحيــث تتعــن عــى املســتمع معاجلــة خمتلفــة وصحيحــة يف مواقــف 

خمتلفــة مــن أجــل حتقيــق تفاعــل صحيــح يتناســب مــع املوقــف.

أنواع املعاجلات يف الفهم السمعي 

ــة معاجلــة املســتمع للمدخــالت  ــق كيفي ويمكــن تصنيــف اســرتاتيجيات االســتامع عــن طري
كــام يــي:

 Bottom-up) اللغــوي(  أو  الصعــودي  )املنحــی  أعلــی  إلــی  أســفل  مــن  معاجلــة   -
.(processing

.(Top -down processing) )معاجلة من أعلی إلی أسفل )املنحی النزويل أو املعريف -

- معاجلة تفاعلية 

معاجلة من أسفل إلی أعلی 

ــی كخطــوة أخــرية يف  ــی املعن ــم احلصــول عل ــة، يت ــة خطي ــوع مــن املعاجلــة هــو عملي هــذا الن
العمليــة. (Nunan,1998: 2) وبــام أن املعنــی يكمــن يف النــص، فإنــه يتطلــب بــأن نعــرف أوال 
الكلــامت املوجــودة يف املدخــالت اللغويــة وأن نســتخدم معرفتنــا املعجميــة والقواعديــة حتــی 
ــة إىل قاعــدة  ــاء مفــردات أساســية ســلبية باإلضاف ــإن بن ــی. لذلــك ف ــد املعن نتمكــن مــن حتدي
ــر شــيوعا، أمــر رضوري ملعاجلــة مــن أســفل إىل  ــة األكث ــامط النحوي ــة تتكــون مــن األن معرفي

ــز، 1396: 15-14(  ــاردز وبرن ــى. )ريچ أع

يف هــذه الطريقــة، جیــب أن يأخــذ املتعلــم عدســة مكــربة ويبحــث بعنايــة عــن التفاصيــل 
والنقــاط اجلزئيــة يف النــص املســموع وحيصــل علــی معنــی النــص مــن خــالل جتميعهــا مًعــا.

عــى الرغــم مــن أن هــذه الطريقــة فعالــة يف عمليــة تعزيــز اللغــة، إال أن هلــا عيــوب أيًضــا. ومــن 
ــه املتعلمــن  املشــاكل الرئيســة يف هــذه الطريقــة هــي أن طبيعــة هــذه الطريقــة تتطلــب أن ينتب
إىل تفاصيــل النــص والبنيــة النحويــة ومعرفــة معنــى الكلــامت واملصطلحــات مــن أجــل فهــم 
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املعنــى العــام للنــص، فــإذا هــذه املدخــالت اجلزئيــة مل تكــن مفهومــة بشــكل كاف للمتعلــم، 

فــال يوجــد أي تقــدم ملمــوس. 

معاجلة من أعلی إلی أسفل 

يف هــذه املعاجلــة، ُيعتقــد أن املســتمع يبنــي بفعاليــة )أو بشــكل أكثــر دقــة، يعيــد بنــاء( املعنــى 
ــذه،  ــاء ه ــادة البن ــة إع ــل. يف عملي ــواردة كدلي ــوات ال ــتخدام األص ــدث، باس ــي للمتح األص
يســتخدم املســتمع معرفــة مســبقة بالســياق واملوقــف الــذي يتــم فيــه االســتامع )مثــل معرفــة 
املوضــوع، واملتحــدث أو املتحدثــن وعالقتهــم باملوقــف باإلضافــة إىل عالقــة بعضهــم 
البعــض، واألحــداث الســابقة.( لفهــم مــا يســمعه. )Nunan,1998: 2( بمعنــى آخــر، يف 
ــه  ــدأ املتحــدث يف الــكالم، يعمــل املســتمع بنشــاط لفهــم حديث هــذه الطريقــة، بمجــرد أن يب
ويســتخدم معرفتــه الســابقة لتحليــل املعلومــات التــي لديــه حــول الســياق واملتحــدث 
واملوضــوع ومــا يســمعه ثــم يســتخدم املعلومــات اللغويــة ليتعــرف علــی مــا إذا كان ختمينــه 

صحيًحــا أم ال. )گلــه داري، 1380: 119(

تعتــرب نظريــة املخطــط )Schema Theory(، أساًســا مهــاًم يف معاجلــة مــن أعلــی إلــی 
ــارف  ــات واملع ــوع واملخطط ــام باملوض ــة اإلمل ــى أمهي ــن ع ــن الباحث ــد م ــد العدي ــفل. يؤك أس
ــه  ــتمع وفهم ــتيعاب مس ــادة اس ــيا لزي ــرا أساس ــا عن ــمعي ويعتربوهن ــم الس ــابقة يف الفه الس
ملضمــون الــكالم. )أنظــر Long, 1989( تســتند نظريــة املخطــط عــى أن التجــارب الســابقة 
تــؤدي إىل إنشــاء أطــر عقليــة تســاعدنا عــى فهــم التجــارب اجلديــدة. وبالتــايل، يمكــن للمتعلم 
ــذي  ــه مــن أعــى إىل أســفل باســتخدام خمططــه اخلــاص، وال ــى مــن خــالل معاجلت فهــم املعن

يرتبــط باملوضــوع واملوقــف.

معاجلة تفاعلية 

يلعــب كل مــن اســرتاتيجيات االســتامع مــن املنحــی اللغــوي واملنحــی املعــريف، دورا فاعــال يف 
اكتســاب اللغــة اإلجنبيــة، كــام نحــن نســتخدم كلتــي املعاجلتــن يف االســتامع يف حياتنــا اليوميــة 
مــن أجــل فهــم أفضــل وأكمــل للنــص املســموع؛ يف حــن نؤكــد علــی إحدامهــا وفقــا لســبب 
وغــرض االســتامع. لقــد قــاد هــذا، الباحثــن إلــی اقــرتاح هنــج آخــر ملعاجلــة املســموع، الــذي 
كان يف الواقــع مزيــج مــن معاجلتــي الصعــودي والنــزويل وأطلــق عليــه معاجلــة تفاعليــة حتــی 
يتمكنــوا مــن االســتفادة مــن فوائــد ومزايــا هــذه األســاليب وتعويــض العيــوب يف كل منهــام 
بطريقــة أخــری. ألنــه كــام يقــول ريتشــاردز وبرينــز )1396: 18(، قــد يتســبب االســتخدام 
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املفــرط ملعاجلــة مــن أســفل إلــی أعلــی يف االهتــامم املفــرط بالكلــامت يف النــص الــذي يفــرتض 
ــة أخــری قــد  ــة. ومــن ناحي املســتمع أن يفهــم كل الكلــامت عــى درجــة متســاوية مــن األمهي
يتســبب االســتخدام املفــرط ملعاجلــة مــن أعلــی إلــی أســفل يف أن يتخطــی املســتمع ببســاطة 
بعــض املعلومــات املهمــة يف الرســالة؛ ألنــه بنــاء علــی معرفتــه الســابقة باملوضــوع أو املوقــف 

يمــأل العديــد مــن تفاصيــل النــص بشــكل غــري صحيــح.

ــت  ــواء كان ــرى، س ــرتاتيجيات األخ ــة باالس ــة مقارن ــة التفاعلي ــة للطريق ــا املهم ــن املزاي م
مــن أســفل إىل أعــى أو مــن أعــى إىل أســفل، أهنــا تتيــح إمكانيــة التبايــن الفــردي يف املعاجلــة 
اللغويــة. )Flowerdew & Miller,2005: 87( وهــذا يعنــي أنــه يمكــن للمتعلــم تغيــري 
نــوع املعاجلــة وفًقــا لنــوع النــص والغــرض مــن االســتامع ومراحــل االســتامع املختلفــة ومــا إىل 

ذلــك.

املبادئ األساسية للمنهج القائم علی املهام

تعــود العديــد مــن مبــادئ وأصــول املنهــج القائــم علــی املهــام إلــی املدخــل التواصــي 
(Communicative Approach)  هلــذا يعتقــد بعــض العلــامء اللغويــن مثــل كاي كــوك  

ــا مــع املنهــج الطبيعــي  ــق متام )Guy Cook, 2003: 37) أن هــذا املنهــج "مســتوحی ومتواف
واملنهــج التواصــي" ولكــن مــع ذلــك ال يمكــن مناقشــة هذيــن املنهجــن حتــت عنــوان واحــد. 
ــة والبحــث  ألن »املنهــج التواصــي )CLT( هــو منهــج فلســفي واســع يعتمــد علــی النظري
ــم  ــم اللغــة القائ ــل تعلي ــامع، يمث ــم االجت ــس وعل ــم النف ــا وعل ــات واألنثروبولوجي يف اللغوي
ــية  ــج الدراس ــم املناه ــتويات تصمي ــی مس ــفة عل ــذه الفلس ــا هل ــام )TBLT( حتقيق ــی امله عل

)Nunan, 2004: 10( ».واملنهجيــة

 Van den Branden, Bygate and( مّيــز فــان دن برانــدن، باجیيــت ونوريــس
ــل عــى حتديــد املبــادئ  ــي تعم ــم اللغــة والت ــاد أساســية لتعلي ــة أبع Norris, 2009( ثالث

TBLT ــية لـــ األساس

• التعليم الشامل مقابل التعليم املنفصل؛	

• التعلم املتمركز حول امُلتعلم مقابل التعلم املتمحور حول املعلم؛	

• 	 Ellis,(.التعليــم القائــم عــى التواصــل مقابــل التعليــامت التــي تركــز عــى الشــكل
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ــو  ــامل، وه ــم الش ــى التعل ــز ع ــا يرك ــا عملي ــد TBLT منهج ــام، يع ــكل ع ــايل، بش وبالت
ــر  ــى أكث ــزه عــى املعن ــام عــى التواصــل، وتركي ــا قائ ــم، ويتطلــب تدريب متمحــور حــول املتعل
مــن القواعــد، لذلــك جیــب أن تكــون املهــامت موجهــة نحــو املعنــى حيــث تذكــر التفاعــالت 

ــة التعلــم. احلقيقيــة خــارج الفصــل الــدرايس مــن أجــل ترسيــع عملي

طبيعة املهمة وأنواعها

حــاول العديــد مــن اللغويــن حــول العــامل؛ مثــل، براهبــو )Prabh, 1987 (، نونــان 
املهــام".   /Task" ملصطلــح  واضــح  تعريــف  تقديــم  وأمثاهلــم،   )Nunan, 1989(
ــابقاهتا.  ــن س ــامال م ــر اكت ــكيهان )Skehan, 1998: 95( أكث ــه س ــف الــذي قدم والتعري
إنــه اســتخلص خصائــص أساســية للَمهمــة مــن أجــل أن يســمی مهامــا هــي: املعنــى أســايس 
ــة مــا مــع املواقــف  يف املهــام، ال ُيعطــى املتعلمــون معــاين جاهــزة الجرتارهــا، للَمهمــة عالق
الواقعيــة الســتخدام اللغــة، األولويــة لإلنجــاز التــام للَمهمــة، تقــّوم امَلهمــة يف ضوء املـــَـخرج.

ــع  ــاهبة م ــات متش ــذه التعريف ــم ه ــن معظ ــة ولك ــی املهم ــبة إل ــری بالنس ــات أخ ــاك تعريف هن
بعضهــا البعــض، والقاســم املشــرتك بينهــم هــو الرتكيــز عــى املعنــى ومشــاهبة املهــام باملواقــف 
اللغويــة احلقيقيــة وصــوال إلــی خمرجــات مقبولــة لتنميــة الكفــاءة التواصليــة لــدی املتعلمــن. 

 pedagogical(  ــة ــی نوعــن: املهــام الرتبوي هــذه املهــامت يف مدخــل املهــام تنقســم إل
tasks( واملهــام الواقعيــة )real-world tasks(. تعتمــد املهــام الرتبويــة عــى نظريــة 
تعلــم اللغــة الثانيــة )SLA( وهــي مصممــة إلطــالق عمليــات واســرتاتيجيات تعلــم اللغــة 
ــادل اآلراء و  ــرارات، تب ــاذ الق ــات، اخت ــوة املعلوم ــكالت، فج ــل املش ــام ح ــل؛ مه ــة. مث الثاني
إلــخ. ولكــن تــم تصميــم املهــام الواقعيــة ملامرســة أو إعــادة االســتامع إىل تلــك األنشــطة التــي 
تعتــرب أهنــا مهمــة يف حتليــل االحتياجــات والتــي تبــن أهنــا مهمــة ومفيــدة يف العــامل احلقيقــي. 

)Richards, 2001: 162(

يمكــن تقديــم هــذه املهــامت يف أنــواع خمتلفــة، وهلــذا حــاول الباحثــون مثــل براهبــو وإليــس 
وويليــس ونونــان وغريهــم تقديــم تصنيفــات يف هــذا الصــدد؛ عــى ســبيل املثــال، قــّدم ويليس 

و ويليــس جمموعــة متنوعــة مــن املهــام يف شــكل رســم بيــاين، عــى النحــو التــايل:
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)Willis and Willis,2007,108( الشكل 1: تصنيف أنواع املهام يف

مهام االستامع يف طریقة التعليم القائم علی املهام 

ــب أن  ــه؛ جی ــة في ــورة للمهم ــزات املذك ــام واملي ــل امله ــية ملدخ ــول األساس ــی األص ــر إل بالنظ
تكــون مهــام االســتامع بحيــث تشــارك املتعلــم يف رد الفعــل علــی اللغــة بنشــاط؛ وأيضــا أن 
تكــون كمهــامت االســتامع يف الواقعيــة هبــدف االســتيعاب وليــس هبــدف إجابــة علــی األســئلة 
ــوي  ــية تنط ــول الدراس ــم يف الفص ــم واملتعل ــن املعل ــواب ب ــؤال واجل ــطة الس ــط. ألن »أنش فق
علــی درجــة منخفضــة مــن االســتامع التفاعــي. ألن الــدور املتوقــع للمتعلــم يف التفاعــل 
هــو املتحــدث بــدال مــن املســتمع.« (Xiaoxian & Yan, 2010: 27) كــام يعتقــد شــميت 
رينهــارت (Schmidt-Rinehart, 1994: 186) مــن أجــل إعــداد املتعلمــن للتواصــل كــام هــو 
موجــود يف العــامل احلقيقــي، مــن الــروري أن يقــوم املعلمــون بتعريضهــم خلطــاب طبيعــي 
ــتامع  ــواد االس ــتخدموا م ــم أن يس ــب عليه ــدروس، جی ــط لل ــد التخطي ــة األم. وعن ــبه اللغ يش
املوثوقــة باإلضافــة إىل مهــام االســتامع الواقعيــة )مثــل كتابــة معلومــات الرحلــة، واالســتجابة 
ــن  ــات م ــن املالحظ ــة، وتدوي ــالة هاتفي ــي رس ــمية، وتلق ــري رس ــة غ ــب يف حمادث ــكل مناس بش

حمــارضة ومــا إىل ذلــك(

لذلــك، فــإن أحــد أهــم التحديــات يف تعليــم مهــارات االســتامع هــو أن اليتــم إجــراء مهــام 
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االســتامع دون هــدف تفاعــي. هلــذا الســبب، مــن الــروري تصميــم مهــامت موجهــة نحــو 
املعنــی لتوجيــه املتعلمــن الســتيعاب النــص املســموع وفهــم املعنــی وإعدادهــم لالســتامع يف 

املواقــف الواقعيــة. 

ــم  ــام إلرشاكه ــطة وامله ــم األنش ــب تصمي ــلبي، جی ــتامع الس ــن االس ــن ع ــاد املتعلم إلبع
)Dunkel, 1986: 103-104(؛  دنــكل  يقــول  الســبب،  هلــذا  االســتامع.  يف  بنشــاط 
ــا.  ــة م ــول مهم ــور ح ــت تتمح ــة إذا كان ــر فاعلي ــتامع أكث ــن االس ــون متاري ــة، تك ــدة عام كقاع
جیــب أن ُيطلــب مــن املتعلمــن أن يفعلــوا شــيًئا مــا اســتجابة ملــا يســمعونه مــن شــأنه أن 
ُيظهــر اســتيعاهبم وانتباههــم. يمكنهــم حتديــد صــورة أو رســم ختطيطــي وفًقــا ملجموعــة مــن 
التعليــامت الشــفهية. يمكنهــم اإلجابــة عــى األســئلة، أو اإلمــالء، أو حــل ألغــاز االســتامع، أو 
ــن املالحظــات  ــد املعلومــات، أو تدوي ــري عــن مواقــف االتفــاق أو االختــالف، أو حتدي التعب
حــول مــا ســمعوه. يمكــن أن ُيطلــب منهــم االســتامع إىل اآلثــار أو األفــكار الرئيســة، أو اتبــاع 

ــدث. ــربة املتح ــالة ون ــن الرس ــرض م ــد الغ ــفهية، أو حتدي ــات الش التوجيه

أيضــا مــن أجــل إبعــاد الفصــل الــدرايس عــن االســتامع الســلبي، جیــب أن تكــون املهمــة 
بشــكل أن »تتطلــب أوال مــن املشــاركن العمــل كمســتخدمن للغــة، بمعنــى أنــه جیــب عليهــم 
 Ellis,( ».اســتخدام نفــس أنــواع عمليــات التواصــل التــي تشــارك يف أنشــطة العــامل احلقيقــي

)2004: 3

وفًقــا هلــذه املبــادئ، يمكــن تقديــم املهــام التــي بإمكاهنــا أن تســاعد املتعلمــن عــى الرتكيــز 
واالهتــامم باالســتيعاب، وتــؤدي إلــی االســتامع التفاعــي والنشــط مــن خــالل إرشاكهــم يف 

املهــامت، علــی النحــو التــايل:

ــورة �  ــع ص ــارضة م ــوان املح ــن عن ــاء املتعلم ــك إعط ــؤ؛ يمكن ــن للتنب ــط متری ختطي
مرتبطــة هبــا واجلمــل الثــالث االوىل مــن النــص. يمكــن بعــد ذلــك أن ُيطلــب منهــم العمــل 
يف جمموعــات للتنبــؤ بخمســة أســئلة ســيتم اإلجابــة عليهــا يف املحــارضة. يمكنــك بعــد ذلــك 
ــن  ــرًيا، يمك ــة. أخ ــة طويل ــاء قائم ــئلة إلنش ــع األس ــؤدي إىل جتمي ــل ت ــة يف الفص ــادة مناقش قي
ــارضة،  ــتامع إىل املح ــل االس ــاماًل قب ــر احت ــرشة األكث ــئلة الع ــى األس ــت ع ــل، التصوي للفص

ــا: ــالث مزاي ــذا ث ــت تنبؤاهتــم صحيحــة. ســيكون هل ــا إذا كان ــة م ملعرف

• تعرضهم األول للنص كان يف شكله األصي أي الشكل الشفوي. 	

• ــه 	 ــتمع إلي ــاب ال نس ــتمع إىل خط ــا نس ــة. عندم ــياق الدراس ــاج س ــد إنت ــوف يعي س
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بجهــل تــام. لدينــا توقعــات قويــة بشــأن املعلومــات التــي حتتــوي عليهــا. )مــا هــي األســئلة 
ــا.( ــة عليه ــيتم اإلجاب ــي س الت

• ســيوفر فرصــة لتزويــد املتعلمــن بالكثــري مــن املفــردات التــي حيتاجــون إليهــا لفهــم 	
 )Willis and Willis,2007: 58�59( .املحــارضة

الرتتيــب والفــرز؛ يمكنــك تلخيــص النقــاط الرئيســة للنــص بإجیــاز شــديد يف شــكل � 
ــص  ــاط يف الن ــك النق ــل تل ــع تسلس ــن توق ــن املتعلم ــب م ــا، واطل ــري ترتيبه ــة، وتغي مالحظ
الــذي سيســمعونه. ثــم يســتمعون ويرقمــون النقــاط الرئيســة. )املصــدر نفســه(، يمكــن أيًضــا 

تقديــم هــذه املهمــة يف شــكل صــور غــري مرتبــة.

املطابقــة؛ ُيعــرض عــى املتعلمــن أربــع صــور ألشــخاص، ويســتمعون إىل وصــف � 
ــاف  ــمعون كل األوص ــا يس ــوف. أحياًن ــخص املوص ــى الش ــرف ع ــل التع ــن أج ــا، م إحداه
ويطابقــون مــع كل صــورة. بــدالً مــن ذلــك يمكنهــم ســامع ثالثــة أوصــاف وحتديــد الشــخص 
ــمية،  ــامت الرس ــذه يف التقيي ــل ه ــة مث ــام املطابق ــتخدم مه ــا ُتس ــا م ــه. غالًب ــم وصف ــذي مل يت ال
ويمكــن للصــور أن تشــري إىل أي يشء يشــكل كائنــات بســيطة أو أنامًطــا ذات أشــكال أو مبــاين 
)Willis and Willis,2007: 86( .ــط أو مشــاهد الشــوارع ــزل أو خرائ أو خمططــات من

االتصــال بوكالــة ســفریات للحصــول عــىل معلومــات حــول جولــة مــا؛ مــن ناحيــة � 
أخــرى، يف هــذه املهمــة، حيتــاج املتصــل إىل االســتامع والتفاعــل بنشــاط للحصــول عــى 
املعلومــات املطلوبــة. يمكــن أن تكــون املحادثــة أو املناقشــة أيًضــا مهمــة تنطــوي عــى درجــة 
ــن  ــاركن، الذي ــن املش ــادل ب ــدة دورات للتب ــد ع ــث توج ــي، حي ــتامع التفاع ــن االس ــة م عالي
 Xiaoxian & Yan, 2010:( .ــدث ــتمع ودور املتح ــن دور املس ــتمرار ب ــون باس يتحول
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ــاع �  ــم اتب ــب منه ــة ويطل ــن خريط ــی ملتعلم ــة يعط ــذه املهم ــة؛ يف ه ــه اخلریط توجي
الطريــق علــی اخلريطــة وفقــا لالجتــاه الــذي يســمعونه )مثــال الذهــاب مســتقيام، واالنعطــاف 
ــاين  ــوارع واملب ــامء الش ــن أس ــمعونه م ــا يس ــی م ــة إل ــك، باإلضاف ــا إىل ذل ــا، وم ــارا أو يمين يس

ــة.  ــة النهائي ــول إىل الوجه ــخ( للوص ــوك، إل ــب والبن ــامء املكات ــة كأس الرئيس

املناقشــة واســتطالع الــرأي؛ يمكــن أن تكــون حمادثــة أو مناقشــة حــول النــص � 
ــاطا  ــا، نش ــا أم خاطئ ــا إذا كان صحيح ــوع وم ــن يف املوض ــتطالع رأي املتعلم ــموع واس املس

ــي. ــتامع التفاع ــن االس ــا م ــتوى عالي ــن مس يتضم
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الرســم؛ يمكــن إعــداد نــص صــويت حيتــوي عــى أوصــاف يشء أو مشــهد ومــا � 

إىل ذلــك، ويســتمع املتعلمــون يف هــذه املهمــة إىل النــص الصــويت ويرســمون مــا يســمعونه. 
يمكنــك أيضــا إعطــاء صــورة ملــا يتــم وصفــه للمتعلمــن وتطلــب منهــم تلويــن الصــورة وفًقــا 

ملــا يســمعونه.

إكــامل النــص؛ يمكــن إعطــاء املتعلمــن، النــص الصــويت الــذي مــن املقــرر أن � 
يســتمعوا إليــه يف الفصــل، ولكــن جیــب تــرك أجــزاء مــن النــص الصــويت فارغــة يف النســخة 
ــا يســمعونه.  ــا مل ــة. فُيطلــب مــن املتعلمــن االســتامع إىل النــص وإكــامل العنــارص وفًق املكتوب
ــتت  ــلبي وتش ــتامع الس ــن االس ــن ع ــاد املتعلم ــی إبع ــامت عل ــن امله ــواع م ــذه األن ــاعد ه تس

ــويت. ــص الص ــامل الن ــم يف إك ــتامع، بإرشاكه ــد االس ــم عن ــدم تركيزه ــي وع الذهن

حتدیــد الصــواب واخلطــأ؛ قبــل االســتامع إىل امللــف الصــويت، يتــم إعطــاء املتعلمــن � 
ــا  ــا مل ــح وفًق ــري الصحي ــح وغ ــی الصحي ــن املعن ــز ب ــم التميي ــص وعليه ــق بالن ــارات تتعل عب

ــمعونه. يس

القائمــة؛ يف هــذه املهمــة، يتــم توفــري جــدول للمتعلمــن وهــم يلتزمــون باالســتامع � 
إلــی امللــف الصــويت وتســجيل املعلومــات املطلوبــة )مثــل أســامء األماكــن التــي يســمعوهنا، 
ــا ملــا  أو قائمــة بأســامء اخلــروات والفواكــه، إلــخ.( يف اجلــدول بشــكل قائمــة منفصلــة وفًق

يســمعونه. 

أخــذ املالحظــات؛ عندمــا حيتــوي امللــف الصــويت عــى اســتامع أحــادي االجتــاه، مثــل � 
ــتامع إىل  ــم االس ــب منه ــن أن ُيطل ــن، يمك ــار؛ إلرشاك املتعلم ــارضة أو أخب ــتامع إىل حم االس
ــة قــدرة  ــة يف تنمي ــة للغاي ــاء االســتامع. هــذه املهمــة فعال ــن النقــاط الرئيســة أثن النــص وتدوي
املتعلمــن علــی اســتيعاب النــص املســموع وتســاعدهم عــى معرفــة مــا يبحثــون عنــه وكيفيــة 

تدويــن املالحظــات أثنــاء االســتامع إىل مثــل هــذه النصــوص.

التخمــني؛ يتــم تشــغيل امللــف الصــويت، وجیــب أن يســتمع املتعلمــون إليــه وخيمنــوا � 
عنــوان املوضــوع. أو يمكنهــم أيضــا أن يســتمعوا إلــی النــَص الــذي حيتــوي علــی وصــف يشء 

مــا فيخمنــوا اســمه. 

ــا  ــن تصميمه ــي يمك ــامت الت ــواع امله ــن أن ــامذج م ــرد ن ــورة؛ جم ــام املذك ــذه امله ــت ه كان
ــن  ــن للمعلم ــام؛ ويمك ــی امله ــز عل ــج املرتك ــاس املنه ــی أس ــتامع عل ــارة االس ــس مه لتدري
ختطيــط وتنفيــذ أنــواع أخــری مــن املهــام، وفقــا للمواقــف والظــروف التــي لدهيــم، ومــدی 
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ــك؛  ــع ذل ــة. م ــتوياهتم املختلف ــن ومس ــامر املتعلم ــبا ألع ــا مناس ــم وأيض ــم وإمكانياهت إبداعه
ــون  ــب أال يك ــتخدمة جی ــام املس ــة وامله ــوص الصوتي ــتوی النص ــی أن مس ــارة إل ــدر اإلش جت
أعلــی بكثــري مــن مســتوی املتعلمــن. كــام يقــول دنــكل )1986: 104( جیــب تصنيــف مهــام 
االســتامع بشــكل مناســب مــن حيــث اللغــة ونــوع املهمــة حتــى ال تكــون صعبــة للغايــة عــى 
املتعلمــن، ألن إعطــاء مــادة ســهلة أقــل رضرا مــن إعطــاء مــادة صعبــة ألن متاريــن االســتامع 
التــي تكــون صعبــة جــدا يمكــن أن تســبب رضرا يف الواقــع مــن خــالل اإلحبــاط، إضعــاف 
املعنويــات وتثبيــط عزيمــة املتعلمــن. إضافــة إلــی ذلــك؛ جیــب أن تكــون املهــام موجهــة نحــو 
النجــاح وتركــز عــى التدريــب وال عــى اختبــار فهــم االســتامع. ألن »وفقــا ألصــول املنهــج 
القائــم علــی املهــام؛ العمليــة التــي يســتخدمها املتعلمــون يف العثــور عــى نتيجــة ناجحــة 
 Flowerdew( ».للمهمــة أكثــر أمهيــة مــن القــدرة عــى فهــم كل النــص املســموع املقــدم هلــم

)& Miller, 2005: 14

مراحل تنفيذ مهارة االستامع علی أساس املنهج القائم علی املهام

ــم علــی املهــام بشــكل عــام، ووفقــا للخطــط التــي قدمهــا  ــم القائ ــة إجــراء التعلي حــول كيفي
الباحثــون مثــل إليــس )2004: 244(، ويليــس و ويليــس )2007: 160-173(، ســكهان 
ــارة  ــم مه ــة تعلي ــية يف عملي ــل أساس ــالث مراح ــی ث ــارة إل ــن اإلش ــم؛ يمك )1996( وأمثاهل
ــة  ــتامع )Pre-listening(، مرحل ــل االس ــا قب ــة م ــي مرحل ــا. ه ــن بغريه ــتامع للناطق االس
 .)Post- listening( ومرحلــة مــا بعــد االســتامع )During- listening( أثنــاء االســتامع
مــع ذلــك يمكــن أن تشــمل هــذه املراحــل أيضــا مراحــل فرعيــة خمتلفــة. وفيــام يــأيت يشء مــن 

التفصيــل هلــذه املراحــل: 

مرحلة ما قبل االستامع 

هــي مرحلــة حتضرييــة »بينــام تشــجع املتعلمــن وتزودهــم باملعرفــة األساســية الالزمــة، 
ــرتاتيجيات  ــار اس ــن اختي ــن م ــن املتعلم ــة ومتك ــامت الرئيس ــة الكل ــة ملعرف ــر فرص ــا توف فإهن
االســتامع املناســبة.« )ريچــاردز وبرنــز، 1396: 80( كــام أهنــا تســاعد املتعلمــن عــى اختــاذ 
قــرارات بشــأن مــا جیــب االســتامع إليــه، وبالتــايل تركيــز االنتبــاه عــى املعنــى أثنــاء االســتامع. 

 )Vandergrift, 1999: 172(

ــل  ــا قب ــة م ــيطن ملرحل ــن بس ــع هدف ــب وض ــه جی ــد )Field, 2002: 243( بأن ــد فيل يعتق
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ــتامع: االس

- توفري سياق كاٍف ملطابقة ما سيكون متاًحا يف احلياة الواقعية؛

- خللق الدافع )ربام عن طريق مطالبة املتعلمن بالتخمن بام سوف يسمعونه(.

علــی الرغــم مــن أن مرحلــة حتضرييــة »ختتلــف مــن نــص إلــی آخــر ومــن مســتوی لغــوي 
إلــی آخــر« )عبــداهللّ، 2015: 32( ولكــن مــا هــو رضوري يف هــذه املرحلــة هــو وعــي 
ــم  ــتويات يف تعل ــع مس ــى مجي ــوي ع ــل ق ــوع عام ــام باملوض ــوع؛ ألن »اإلمل ــن باملوض املتعلم

 )Schmidt, 1994:185( اللغــة«. 

ــتامع  ــة االس ــوع مهم ــد موض ــم حتدي ــن للمعل ــتامع، يمك ــل االس ــا قب ــة م ــايل؛ يف مرحل وبالت
والــذي ســيتم مناقشــته يف اجللســة التاليــة للمتعلمــن، وهــذا يتيــح هلــم فرصــة التعــرف عــى 
املوضــوع قبــل البــدء باالســتامع، التفكــري يف املوضــوع، ومراجعــة الكلــامت والعبــارات التــي 
ــتامع  ــاركة يف االس ــتعدين للمش ــون، مس ــح املتعلم ــث يصب ــوع حي ــتعامهلا يف املوض ــن اس يمك
بنشــاط وإنجــاز املهــامت. باإلضافــة إىل ذلــك، فإنــه يزيــد مــن دافعهــم للقيــام باملهــام، يزيــد 
مــن تركيزهــم وقدرهتــم علــی االســتامع، ويطــّور يف النهايــة قــدرة املتعلمــن عــى االســتيعاب 

الســمعي والتفاعــل الشــفوي.

ــه، قبــل  هنــاك نقطــة مهمــة أخــرى جیــب مراعاهتــا يف مرحلــة مــا قبــل االســتامع وهــي أن
ــق  ــن طري ــن ع ــة للمتعلم ــة املعجمي ــز املعرف ــب تعزي ــامت؛ جی ــاز امله ــتامع وانج ــدء باالس الب
تقديــم الكلــامت التــي يمكــن اســتعامهلا يف املوضــوع والتــي تكــون غــري مألوفــة للمتعلمــن، 
يف شــكل قامــوس مصــور أو غــريه. ألنــه يف بعــض األحيــان عندمــا ال يفهــم املتعلمــون أثنــاء 
اســتامعهم معنــى كلمــة أو كلــامت، فــإن ذلــك يشــغل أذهاهنــم ويمنعهــم مــن مواصلــة عمليــة 

االســتامع، ويــؤدي إىل عــدم اســتيعاب النــص.

يمكــن أن ختتلــف مهــام مــا قبــل االســتامع بالنســبة إلــی املوضــوع ومســتوی املتعلمــن، 
ولكــن بشــكل عــام، »جیــب أن تســاعد هــذه املهــامت، املتعلمــن يف اكتســاب مهــارات معاجلــة 
مــن أســفل إلــی أعلــی ومعاجلــة مــن أعلــی إلــی أســفل، واالســرتاتيجيات التــي ســيحتاجون 
إليهــا عنــد االســتامع -وال ســيام االتفــاق عــى املعنــى واملســاعدة علــی التفاعل-«)ريچــاردز 

ــز، 1396: 86( وبرن
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 مرحلة أثناء االستامع 

هــذه املرحلــة مرحلــة أساســية لتعليــم اللغــة علــی أســاس مدخــل املهــام، يقــوم املتعلمــون يف 
مرحلــة االســتامع بــأداء املهــام يف شــكل فــردي أو يف جمموعــات مــن شــخصن أو أكثــر بحيــث 
يتمكنــون مــن معاجلــة معنــی النــص واالســتجابة املناســبة لــه هبــدف تنميــة مهــارات التواصــل 

يف الواقعيــة.

يف هــذه املرحلــة حيتــاج املتعلمــون إىل مراقبــة مســتوى فهمهــم بشــكل مســتمر واختــاذ قــرار 
بشــأن اســتخدام اإلســرتاتيجية املناســبة، وجیــب عليهــم مطابقــة املدخــالت التــي يتلقوهنــا مــع 
التنبــؤات التــي قدمــت عليهــم يف أنشــطة مــا قبــل االســتامع، ومــن أجــل االتســاق الداخــي مــع 

)Holden, 2004: 262( .املدخــالت التــي يتلقوهنــا

وفًقا لريتشاردز وبرينز )1396:96( ، جیب اختيار مهامت هذه املرحلة بطريقة:

أ( أن تكون متسقة مع احتياجات متعلمي اللغة يف املواقف احلقيقية.

ب( متكن متعلمي اللغة من املامرسة يف الوقت احلارض.

ج( أن تكــون قــادرا عــى اســتخدام جمموعــة متنوعــة مــن املهــارات واالســرتاتيجيات ملعاجلــة 
مــن أســفل إلــی أعلــی ومــن أعلــی إلــی أســفل. 

يف هــذه املرحلــة، وفًقــا للمواقــف والظــروف املختلفــة و...، يمكــن اســتخدام مهــام خمتلفــة، 
تــم ذكــر أمثلــة منهــا مســبًقا يف مناقشــة أنــواع املهــام.

مرحلة ما بعد االستامع

هــذه مرحلــة تكميليــة يف عمليــة أداء أنشــطة االســتامع يف املنهــج القائــم علــی املهــام، وبالرغــم 
ــا  ــف؛ غالب ــع األس ــن م ــتامع، ولك ــارات االس ــى مه ــب ع ــة أداء التدري ــا يف عملي ــن أمهيته م
مــا يتــم التقليــل مــن شــأهنا، بينــام يمكــن أن تســاعد هــذه املرحلــة -عــن طريــق تكــرار مهــام 
أثنــاء االســتامع وتصحيــح األخطــاء املحتملــة، والرتكيــز عــى املهــامت األكثــر صعوبــة، ومــا 
ــارات  ــر مه ــايل تطوي ــن وبالت ــان املتعلم ــا يف أذه ــم وتثبيته ــة التعل ــامل عملي ــك- يف إك إىل ذل

االســتامع لدهيــم. 

ــي  ــامت الت ــتجاباهتم للمه ــص اس ــادة فح ــن إلع ــة للمتعلم ــة، الفرص ــذه املرحل ــح ه تتي
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ــة.  ــرة الدراس ــی حج ــة ف ــا املدروس ــة القضاي ــتامع ومراجع ــة االس ــالل مرحل ــا خ ــوا هب قام

يمكــن للمعلــم أيًضــا تقييــم مــدی اســتيعاب املتعلــم يف هــذه املرحلــة، وحتليــل املشــكالت 
التــي قــد يواجههــا املتعلمــون يف املرحلــة الســابقة بالنســبة إلــی املهــام، ومــن ثــّم تلقــي 
التعليقــات حــول املشــكالت املحتملــة للمتعلــم يف أنشــطة االســتامع، وأخــريا يمكنــه تطويــر 

ــة. فهــم املتعلمــن ملعنــى النــص مــع أنشــطة تكميلي

لذلــك؛ توفــر مهــام مــا بعــد االســتامع ملخًصــا مهــاًم للــدرس، ممــا تضمــن تلبيــة أهــداف 
الــدرس وحــل مشــكالت املتعلمــن بشــكل جيــد. )ريچــاردز وبرنــز، 1396: 101-100(

الطریقة واإلجراءات
منهج الدراسة والعينة اإلحصائية 

اســتخدمت الدراســة احلاليــة منهجــن، مهــا املنهــج الوصفــي، واملنهــج شــبه التجريبــي. حيــث 
ــّم توظيــف املنهــج  ــّم اســتخدام املنهــج الوصفــي يف مجــع املعلومــات والبيانــات. يف حــن ت ت
ــی  ــتامع عل ــات االس ــم تدريب ــن وتقيي ــمعية للمتعلم ــة الس ــة املعاجل ــة كيفي ــي لدراس التجريب
ــتخدمت  ــد اس ــج  SPSS، وق ــتخدام برنام ــي باس ــل اإلحصائ ــم يف التحلي ــاس معاجلته أس
الدراســة، املنهــج شــبه التجريبــي القائــم عــى التصميــم التجريبــي القبــي والبعــدى ملجموعــة 
ــج  ــي للربنام ــبه التجريب ــج ش ــم املنه ــب تصامي ــم أنس ــذا التصمي ــون ه ــك لك ــدة، وذل واح

ــي احلــايل.  التدريب

مــن أجــل قيــاس فعاليــة كل مهــام يمكــن اســتخدامها وفًقــا للمنهــج القائــم علــی املهــام يف 
تنميــة مهــارات االســتامع وأيًضــا ترتيــب هــذه املهــامت، تــم تصميــم كتيــب تعليمــي وفًقــا هلــذا 

املنهــج التعليمــي يف 10 دروس ذات موضــوع عــام.

تــم تصميــم الــدروس يف هــذا الكتيــب التعليمــي وتنفيذهــا وفًقــا ملراحــل تنفيــذ املنهــج القائــم 
عــى املهــام يف ثــالث مراحــل؛ وهــي مرحلــة مــا قبــل االســتامع، مرحلــة أثنــاء االســتامع 
ــة  ــام فرعي ــن أقس ــة تضم ــل الرئيس ــذه املراح ــن ه ــة م ــتامع. كل مرحل ــد االس ــا بع ــة م ومرحل

خمتلفــة.

يمكــن تقديــم ملخــص خلطــة الــدرس املقرتحــة، والتــي تســتند إىل مدخــل املهــام، يف الرســم 
البيــاين التــايل:
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الشكل 2: نظرة عامة عىل خطة الدرس املقرتحة 

ثــّم قــام الباحثــون باختيــار عينــة الدراســة مــن طــالب البكالوريــوس يف جامعــة طهــران؛ 
بطريقــة عشــوائية حيــث تــم اختيــار 15 طالًبــا وطالبــة. ومــع ذلــك، نظــًرا لغيــاب اثنــن مــن 
هــؤالء الطــالب يف االختبــار البعــدي، انخفــض عدد جمتمــع الدراســة احلالية إىل 13 شــخًصا.

ــاس  ــم قي ــة، وت ــة الدراس ــراد عين ــی أف ــي عل ــار القب ــراء االختب ــم إج ــر، ت ــة األم يف بداي
مســتوى االســتامع لدهيــم وقدرهتــم عــى انجــاز املهــام. ثــم قــام الباحثــون بإجــراء الربنامــج 
لتدريبــي املقــرتح والــدروس املقرتحــة علــی هــذه املجموعــة التجريبيــة ملــدة 16 جلســة بواقــع 
ســاعتن يف كل اجللســة، أي مــا يعــادل فصــال دراســيا. يف هنايــة اجللســات، أجــری االختبــار 
ــل  ــج التحلي ــطة برنام ــدي بواس ــي والبع ــار القب ــات االختب ــل بيان ــم حتلي ــم وت ــدي عليه البع

 .)SPSS( اإلحصائــي

ــم أخذمهــا مــن املتعلمــن،  ــن ت ــي والبعــدي اللذي ــن القب جتــدر اإلشــارة إىل أن االختباري
ــم  عرضهــام يف إطــار 8 أســئلة، يمثــل  ــة للبحــث، وت ــا مــع األســس النظري ــا متفقــن متاًم كان
ــه كانــت األســئلة وامللفــات  ــی أن ــة إل كل منهــام نوعــا مــن املهمــة يف املنهــجTBLT ؛  إضاف
الصوتيــة لالختبــار يف املرحلتــن األوىل والثانيــة متشــاهبة وقريبــة جــًدا مــن حيــث الصعوبــة 
ــري بشــكل موثــوق عــن  واملالءمــة واملوضــوع والوقــت ومــا إىل ذلــك، بحيــث يمكنهــا التعب

ــة كل مــن هــذه املهــامت يف متعلمــي اللغــة.  فعالي
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عرض وحتليل البيانات

تــم حتليــل البيانــات اإلحصائيــة بنــاءًا عــى مســتوين مــن اإلحصــاء الوصفــي واالســتنتاجي. 
عــى مســتوى اإلحصــاء الوصفــي، تــم اســتخدام اخلصائــص اإلحصائيــة مثــل التكــرارات، 
 t واملتوســطات احلســابية. وعــى مســتوى اإلحصــاء االســتنتاجي، تــم اســتخدام اختبــار
ــار فريدمــان لرتتيــب  ــة املنهــج، وتــم اســتخدام اختب ــة وفعالي لعينتــن مرتبطتــن لقيــاس أمهي

املهــام.

 اإلحصاء الوصفي

ــي  ــئلة. أوال نلق ــی 8 أس ــدي عل ــار البع ــي واالختب ــار القب ــتمل االختب ــاله، اش ــا أع ــام ذكرن ك
ــار القبــي  ــات االختب ــل الوصفــي لبيان ــم نقــوم بالتحلي نظــرة علــی هــذه املهــام ووظيفتهــا. ث

ــاء علــی هــذه املهــامت. ــم تطبيقهــا علــی املتعلمــن، بن ــي ت ــار البعــدي الت واالختب

اجلدول 1: متغريات خمتلفة یتم قياسها
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اجلدول 2: اإلحصاء الوصفي لالختبار القبي والبعدي
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الشكل 3: النسبة املئویة لدرجات اإلجابات يف االختبار القبي

الشكل 4: النسبة املئویة لدرجات اإلجابات يف االختبار البعدي

فقــد شــهدنا عــرب مقارنــة جــدول التكــرارات لالختباريــن القبــي والبعــدي، نمــًوا كبــرًيا 
يف املتعلمــن يف مجيــع املهــام واملكونــات يف االختبــار البعــدي. بحيــث وصلــت يف املكونــات 
ــأ(  ــواب واخلط ــد الص ــة وحتدي ــموع، القائم ــص املس ــامل الن ــة )إك ــة والسادس ــة والرابع الثاني
نســبة اإلجابــات الضعيفــة إىل الصفــر، وحتــى يف املكونــن الرابــع والســادس، باإلضافــة 
ــات  ــة لإلجاب ــبة املئوي ــت النس ــد وصل ــر، ق ــة إىل الصف ــات الضعيف ــبة االجاب ــول نس إىل وص
ــات  ــبة الدرج ــت نس ــا، انخفض ــرى أيض ــات األخ ــا. ويف املكون ــر أيض ــی الصف ــطة إل املتوس
ــد يف  ــث ال توج ــة. بحي ــدة والرائع ــات اجلي ــبة الدرج ــرًيا وزادت نس ــطة كث ــة واملتوس الضعيف
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االختبــار القبــي للمكونــات األول والثــاين والرابــع واخلامــس والســابع والثامــن، نســبة مئويــة 
مــن مســتوى الدرجــة الرائعــة، بينــام يف االختبــار البعــدي هلــذه املكونــات، نــرى نســبة عاليــة 

مــن الدرجــة الرائعــة.

أيًضــا يف االختبــار البعــدي، يف مهمــة الرتتيــب والفــرز، نــرى أعــى اســتجابة عــى املســتوی 
الرائــع )76.9%( ويف مهمــة القواعــد الوظيفيــة نــرى أقــل نســبة االســتجابة عــى املســتوى 

الرائــع )%23.1(.

ــد نــوع املعاجلــة الســمعية  لقيــاس فعاليــة كل مــن هــذه املهــامت، وترتيبهــا وأيضــا لتحدي
ــات االختباريــن بطريقــة  ــة يف تعزيرهــا، نقــوم بتحليــل بيان ــر فعالي التــي كان هــذا املنهــج أكث

ــتنتاجية. اس

 اإلحصاء االستنتاجي 

نظــًرا ألن تصميــم الدراســة احلاليــة للتقييــم يعتمــد عــى االختبــار القبــي واالختبــار 
 paired( للعينتــن املرتبطتــن t البعــدي، لذلــك يف هــذا القســم، تــم اســتخدام اختبــار

sample test( للتحقيــق مــن وجــود الفــروق بــن درجــات االختباريــن.  

ــتوى  ــك إذا كان مس ــاوي )0.05(. لذل ــار يس ــذا االختب ــة يف ه ــة اإلحصائي ــتوی الدالل مس
الداللــة اإلحصائيــة )P�Value, or sig( أقــل مــن مســتوی الداللــة )0.05( يتــم رفــض 
ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــه »ال توج ــی أن ــص عل ــذي ين ــري وال ــرض الصف الف
مســتوی )0.05( بــن متوســطي درجــات املتعلمــن يف اختباريــن« . وإذا كان مســتوى 
الداللــة اإلحصائيــة )P�Value, or sig( أكــرب مــن مســتوی الداللــة )0.05(؛ يتــم قبــول 

ــري.  ــرض الصف الف

جتدر اإلشارة إىل أن املتغريات يف هذه الدراسة هي كام يي:

املتغــري املســتقل )independent variable(: تعليــم مهــارات االســتامع عــى أســاس 
)TBLT( املنهــج القائــم علــی املهــام

املتغــري التابــع )dependent variable(: مــدی تعزيــز القــدرة عــى اســتيعاب الــكالم 
املســموع.
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مــن خــالل اجلــدول أعــاله يتبــن أنــه مســتوی الداللــة )P�Value, or sig( يف مجيــع 
املكونــات املقاســة يف املجموعــة؛ بــام يف ذلــك )اإلبــداع وحــل املشــكالت:  p=.001/ إكــامل 
p=.000 / أخــذ  p=.037/ القائمــة:  p=.009/ الرتتيــب والفــرز:  النــص املســموع: 
 p=.014 :القواعــد الوظيفية / p=.035:حتديــد الصــواب واخلطــأ /p=.000 :املالحظــات
/ مناقشــة واســتطالع للــرأي: p=.001( بفــرتة الثقــة 95% أقــل مــن قيمــة )0.05( وعليــه 
تــم رفــض الفــرض الصفــري القائــل بتســاوي املتوســطات وقبــول الفــرض البديــل. فهــذا 
يــدل علــی أن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن االختباريــن القبــي والبعــدي ويرجــع 
الســبب إلــی فعاليــة املنهــج القائــم علــی املهــام علــی تنميــة مهــارات االســتيعاب الســمعي 

لــدی املتعلمــن.

ــم مهــارات االســتامع عــى أســاس  ــأن املتغــري املســتقل )تعلي لذلــك؛ يمكــن تفســري ذلــك ب
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املنهــج القائــم علــی املهــام (TBLT)( قــد تســبب بشــكل كبــري يف تنميــة املتغــري التابــع )مــدی 
تعزيــز القــدرة عــى اســتيعاب الــكالم املســموع( 

ولكــن لتحديــد نــوع املعاجلــة الســمعية )مــن أســفل إلــی أعلــی/ مــن أعلــی إلــی األســفل/ 
معاجلــة( التــي يعتمــد هــذا املنهــج عليهــا، ولرتتيــب املهــامت املقرتحــة علــی أســاس متوســط 
ــة  ــث بطريق ــات البح ــل بيان ــوم بتحلي ــن؛ نق ــمعية للمتعلم ــدرة الس ــة ق ــی تنمي ــا عل فاعليته

ــار:  ــج هــذا االختب ــن نتائ ــايل يب ــار فريدمــان )Friedman test(. اجلــدول الت اختب

اجلدول 4: اختبار فریدمان لرتتيب متوسطات املتغريات التي تم قياسها

اجلدول 5: مستوی داللة املتوسطات بناء علی اختبار 
فریدمان ومقارنــة   4 رقــم  اجلــدول  يوضــح 

أن   )Mean Rank( الرتــب  متوســط 
ــق  ــب )5.69( يتعل ــط الرت ــی متوس أعل
ــی  ــدل عل ــا ي ــرز مم ــب والف ــة الرتتي بمهم
القائمــة  املنطقيــة  العالقــة  اســتيعاب  أن 
للنــص  وفقــا  وترتيبهــا  العبــارات  بــن 
املســموع؛ هــو املهمــة األكثــر فاعليــة علــی 
املتعلمــن يف هــذا املنهــج ومهــام؛ القائمــة 
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ــد الصــواب واخلطــأ )4.69(، إكــامل النــص  )5.19(، أخــذ املالحظــات )4.18(، حتدي
املســموع )4.23(، مناقشــة واســتطالع للــرأي و كذلــك اإلبــداع وحل املشــكالت )4.08( 
هــي يف املرتبــة التــايل علــی التــوايل، وأخــريا يعتــرب مهمــة القواعــد الوظيفيــة )3.23( يف أدنــی 
املرتبــة؛ مــع ذلــك نتائــج اجلــدول رقــم 5 تبــن أن قيمــة اختبــار مربــع كاي التــي تــم احلصــول 
عليهــا مــن متوســط   املتغــريات تســاوي 12.886، وقيمــة مســتوی الداللــة )0.075( 
ــب  ــطات رت ــن متوس ــرق ب ــد ف ــة اليوج ــة القائل ــة الصفري ــض الفرضي ــن رف ــك ال يمك لذل

 .)P < %05 ( %05 املهــام عنــد مســتوى داللــة

هــذا يــدل أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املهــام للمتعلمــن. وقــد اســتجاب 
ــاس  ــى أس ــس ع ــي التدري ــالل تلق ــن خ ــامت، م ــذه امله ــواع ه ــايب ألن ــكل إجی ــون بش املتعلم
املنهــج القائــم عــى املهــام، حيــث كانــوا ناجحــن يف كل املهــامت ســواء يف أداء املهــامت التــي 
ــريف  ــی املع ــی املنح ــد عل ــي تعتم ــامت الت ــی، أو امله ــی أعل ــفل إل ــن أس ــة م ــی معاجل ــز عل ترك
ــذه  ــواع ه ــع أن ــة مجي ــكلة يف معاجل ــم مش ــت لدهي ــا كان ــفل وم ــی أس ــی إل ــن أعل ــة م ومعاجل

ــامت.  امله

ــن  ــكي النوع ــامم ب ــع االهت ــام م ــی امله ــز عل ــج املرتك ــتنتاج أن املنه ــن االس ــك، يمك لذل
ــة  ــة التفاعلي ــی املعاجل ــامد عل ــفل واالعت ــى إىل أس ــن أع ــى وم ــفل إىل أع ــن أس ــة م ــن معاجل م
ــام  ــع مه ــل م ــن يف التعام ــاح املتعلم ــبب يف نج ــد تس ــتامع ق ــارات االس ــى مه ــب ع يف التدري

ــة. ــة خمتلف ــتويات معاجل ــة بمس ــتامع خمتلف االس

االستنتاج واملناقشة

حسب بيانات البحث وحتليلها اإلحصائي:

أوال تشــري نتائــج اختبــار t إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن االختباريــن القبــي 
والبعــدي للمتعلمــن وهــذا يــدل علــی أن الطريقــة التعليميــة القائمــة عــى املهــام عند مســتوى 
عــاٍل مــن الداللــة، حيــث متكنــت مــن مســاعدة املتعلمــن يف تنميــة مهــارات الفهــم الســمعي، 
ــة األساســية  ــزود املتعلمــن باملعرف ــي ت ــة املختلفــة الت ــة واملراحــل اإلجرائي عــرب مهــام تطبيقي
الالزمــة وتوفــر فرصــة ملعرفــة الكلــامت الرئيســة ومتكــن املتعلمــن مــن اختيــار اســرتاتيجيات 
االســتامع املناســبة يف مرحلــة مــا قبــل االســتامع. وتســاعدهم علــی تنميــة القــدرة التواصليــة 
ــة خــارج الفصــل الــدرايس  ــذ املهــام املختلفــة التــي متثــل املهــام الواقعي ــة عــرب تنفي املوضوعي
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وتكــون متناســبة مــع احتياجــات متعلمــي اللغــة يف املواقــف احلقيقيــة. وأخــريا تطويــر فهــم 
املتعلمــن عــن طريــق تكــرار مهــام أثنــاء االســتامع وتصحيــح األخطــاء املحتملــة، والرتكيــز 

عــى املهــامت األكثــر صعوبــة، ومــا إىل ذلــك.

ــة يف  ــة إحصائي ــه ال توجــد فــروق ذات دالل ــار فريدمــان إىل أن ــج اختب ــايل تشــري نتائ وبالت
متوســط رتــب   املهــام املختلفــة التــي تــم قياســها، وهــذا يوضــح أن طريقــة التعليــم املذكــورة 
ال تقتــر علــی طريقــة واحــدة ملعاجلــة ســمعية. بــل إهنــا هتتــم بمســتويات خمتلفــة مــن معاجلــة 
ــب  ــي التدري ــالل تلق ــن خ ــث م ــريف. بحي ــی املع ــوي واملنح ــی اللغ ــه املنح ــا في ــات مم املعلوم
القائــم عــى املهــام، يكتســب املتعلــم القــدرة عــى معاجلــة النصــوص وفًقــا للمواقــف املختلفــة 
واألغــراض املطلوبــة. ويتــم حتقيــق ذلــك مــن خــالل االهتــامم بــام يــي يف املنهــج القائــم علــی 

املهــام:

مــن املبــادئ األساســية واملهمــة ملدخــل املهــام؛ االنتبــاه إىل اجلوانــب احلقيقيــة للغــة � 
بحيــث تعكــس املهــامت االحتياجــات احلقيقيــة للمتعلمــن خــارج الفصــل الــدرايس. لذلــك، 
كــام يســتخدم متعلــم اللغــة، عمليــات خمتلفــة يف تفاعالتــه مــع لغتــه األم يف مواجهــة مواقــف 
االســتامع املختلفــة، بحيــث أنــه يف بعــض األحيــان، هيتــم بالتفاصيــل وجیمعهــا مًعــا لتحقيــق 
النتيجــة املرجــوة. وأحياًنــا بمســاعدة معرفتــه اخللفيــة ينتقــل مــن الــكل إىل اجلــزء؛ جیــب أيًضــا 

تعليــم متعلمــي اللغــة األجنبيــة بطريقــة يمكــن أن تعمــل بشــكل صحيــح يف كل املواقــف. 

قبــل االســتامع، ملفــات صوتيــة إىل جانــب �  مــا  املنهــج يف مرحلــة  يوفــر هــذا 
نصوصهــم للمتعلمــن حتــی حيــل مشــكلة عــدم تعرفهــم عــى الكلــامت وهييئهــم ملعاجلــة مــن 
ــدود  ــن إىل احل ــاه املتعلم ــی انتب ــوص إل ــذه النص ــداد ه ــؤدي إع ــث ي ــی. حي ــی أعل ــفل إل أس
ــامت  ــى الكل ــرف ع ــارات التع ــة مه ــى تقوي ــن ع ــم قادري ــة وجیعله ــامت يف املحادث ــن الكل ب
ــا حيــل مشــكلة فهــم معنــى الكلــامت مــن خــالل إعطــاء جــداول  يف مهــارات االســتامع. ثاني
ــة أكــرب.  ــی بثق ــی أعل ــم مــن معاجلــة مــن أســفل إل ــى يتمكــن املتعل املفــردات ورشحهــا، حت
كــام يف مرحلــة مــا بعــد االســتامع، يعطــی ملتعلمــن نــص مجيــع امللفــات الصوتيــة املســتخدمة 
يف مرحلــة أثنــاء االســتامع لتصحيــح األخطــاء املحتملــة يف هــذا النــوع مــن املعاجلــة ليكونــوا 
جاهزيــن للتفاعــل يف العــامل احلقيقــي. إضافــة إلــی ذلــك، املهــام اللغويــة يف شــكل القواعــد 

ــی.   ــی أعل ــفل إل ــن أس ــة م ــة معاجل ــن عملي ــی حتس ــن عل ــاعد املتعلم ــة، تس الوظيفي

إن االنتقــال مــن الــكل إلــی اجلزئيــات يف اســتيعاب النــص املســموع يــروم توظيــف � 
ــن  ــوع م ــذا الن ــة ه ــرا لصعوب ــة نظ ــرق التعليمي ــض الط ــإن بع ــبب، ف ــذا الس ــم وهل ذكاء املتعل
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ــی  ــاج إل ــي حتت ــام الت ــتخدم امله ــامت وال تس ــذه امله ــن ه ــی ع ــة، تتخل ــي اللغ ــة ملتعلم املعاجل
معاجلــة مــن أعلــی إلــی أســفل. ولكــن املنهــج القائــم علــی املهــام حيــل املشــكلة عــن طريــق 
تقويــة الُبعــد املعــريف للمتعلمــن يف مرحلــة مــا قبــل االســتامع حيــث يعالــج املتعلمــون 

ــًة.  ــًة معرفي ــهولة معاجل ــموعة بس ــوص املس النص

وفقــا لبيانــات البحــث تــم إثبــات فرضيــات البحــث فيســتنتج أن املنهــج القائــم علــی املهــام 
باالعتــامد علــی املنحــی التفاعــي ملعاجلــة املعلومــات، يعــد املتعلمــن ملعاجلــة أي نــص مســموع 
ويــؤدي إلــی زيــادة الكفــاءة التواصليــة خــارج الفصــل الــدرايس ويف مجيــع املواقــف التداوليــة 
ــم  ــة يف تعلــم وتعلي ــة طريقــة شــاملة وفعال ــأن هــذه الطريقــة التعليمي لذلــك يمكــن القــول ب
ــم واكتســاب  ــة تعل ــة للناطقــن باللغــة الفارســية ويوصــی باســتخدامه يف عملي اللغــة العربي

مهــارة االســتامع. 
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چکیده
توجــه بــه فرایند هــای پردازشــی در آمــوزش زبــان و درگیر ســاختن زبان آمــوزان در مدل هــای 
ــد روش  ــروری و نیازمن ــری ض ــی، ام ــط واقع ــح در محی ــل صحی ــت تعام ــف جه ــی مختل پردازش
آموزشــی ای اســت کــه تقویــت تمامــی ســطوح پردازشــی را درنظــر داشــته باشــد. بــا وجــود اهمیــت 
ــه ســنجش و  ــن موضــوع در آمــوزش مهــارت شــنیداری، متأســفانه، پژوهشــی یافــت نشــد کــه ب ای
ارزیابــی فعالیت هــای مختلــف شــنیداری در آمــوزش زبــان عربــی پرداختــه باشــد. از ایــن رو، پژوهــش 
ــنیداری در  ــف ش ــای مختل ــی فعالیت ه ــه ارزیاب ــبه تجربی ب ــا روش ش ــا ب ــت ت ــر آن اس ــر ب حاض
رویکــرد فعالیــت- محــور پرداختــه، جامعیــت ایــن روش را در آمــوزش مدل هــای مختلــف پردازشــی 
ــاب  ــران انتخ ــگاه ته ــی دانش ــجویان کارشناس ــر از دانش ــزده نف ــدا پان ــور، ابت ــد. بدین منظ ــی کن بررس
ــد.  ــل آم ــه عم ــا ب ــف از آن ه ــی مختل ــای پردازش ــا مدل ه ــؤاالتی ب ــاوی س ــی ح ــد و پیش آزمون ش
ــتفاده از  ــا اس ــه  ب ــانزده جلس ــدت ش ــه م ــوزان ب ــا، زبان آم ــنیداری آن ه ــارت ش ــنجش مه ــد از س بع
پکیــج آموزشــی تهیــه شــده و بــر اســاس رویکــرد فعالیــت – محــور، آمــوزش دیدنــد. بعــد از اتمــام 
ــزار  ــرم اف ــا ن ــده ب ــت آم ــای به دس ــد. داده ه ــل آم ــه عم ــوزان ب ــی از زبان آم ــس آزمون ــات، پ جلس
ــون  ــوزان در پس آزم ــد: زبان آم ــان می ده ــون t نش ــده از آزم ــت آم ــج به دس ــد. نتای ــل ش spss تحلی
ــد:  ــان می ده ــن نش ــون فریدم ــج آزم ــته اند. نتای ــون داش ــه پیش آزم ــبت ب ــاداری را نس ــرفت معن پیش
ــه  ــه طوری ک ــد، ب ــم ندارن ــا ه ــاداری ب ــاوت معن ــوزان تف ــرای زبان آم ــون ب ــا در پس آزم فعالیت ه
ــا مدل هــای پردازشــی متفــاوت موفــق عمــل کرده انــد.  آن هــا در پاســخ گویی بــه تمامــی فعالیت هــا ب
ــه  ــت؛ چراک ــی اس ــردازش تعامل ــک پ ــرد ی ــن رویک ــردازش در ای ــت، پ ــه گرف ــوان نتیج ــذا، می ت ل
ــق  ــزء موف ــه ج ــه کل و کل ب ــزء ب ــای ج ــم از فعالیت ه ــا اع ــی فعالیت ه ــام تمام ــوزان در انج زبان آم
ــع  ــک روش آموزشــی جام ــد ی ــت - محــور می توان ــن، روش آموزشــی فعالی ــد. بنابرای ــل کرده ان عم
ــواع  ــرای ان ــوزان را ب ــه زبان آم ــرد ک ــرار گی ــی زبانان ق ــه فارس ــی ب ــان عرب ــوزش زب ــر در آم و مؤث

ــد. ــاده می کن ــاوت آم ــای متف ــردازش در موقعیت ه پ

 واژگان کلیدی: آموزش زبان، رویکرد فعالیت - محور، مهارت شنیداری، پردازش تعاملی. 

maryamfouladi98@yahoo.com :نویسنده مسؤ.ول *



Evaluation of Different Types of Listening Tasks 
According to Task-Based Approach in Teaching Arabic 

to Non-Arabic Speakers
Maryam Fouladi1*, Sadolah Homayooni2, Masod Fekri3, Adnan Tahmasebi4

1. PhD Student in Arabic language and Literature, Tehran University, Iran.
2. Assistant professor of Arabic Language and Literature, Tehran University, Iran.
3. Associate Professor in Arabic Language and Literature, Tehran University, Iran.
4. Associate Professor in Arabic Language and Literature, Tehran University, Iran.
Abstract

It is necessary to pay attention to processing mechanisms in language 
teaching and involve language learners in different processing models, 
so that learners can interact properly in authentic contexts. This requires 
an instructional approach that develops all processing levels. Despite the 
importance of this issue in teaching listening skills, no study was found to 
assess and evaluate different listening tasks in Arabic language teaching. 
Therefore, using a quasi-experimental approach, the present study intends 
to evaluate different listening tasks in the task-based approach and attempts 
to examine the comprehensiveness of this instructional approach in teaching 
different processing models. To this end, first, 15 undergraduate students 
of the University of Tehran were selected and a pre-test which contained 
questions with different processing models was administered. After assessing 
their listening skills, the language learners were trained for 16 sessions 
according to tasked-based approach using an educational package that was 
prepared for this purpose. At the end of the sessions, a post-test was given to 
the students. The obtained data were analyzed by SPSS software. The results 
of the t-test showed that language learners made significant progress in the 
post-test compared to the pre-test.  Friedman test results showed that post-test 
tasks were not significantly different from each other for language learners, 
and they successfully responded to all tasks with different processing models. 
Therefore, it can be concluded that processing is interactive in this approach 
because language learners were successful in performing all tasks, including 
both top-down and bottom-up tasks. Thus, in teaching Arabic to Persian 
speakers, the task-based teaching approach can be used as a comprehensive 
and effective teaching approach that prepares learners for different types of 
processing mechanisms in different contexts. 
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