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امللّخص
مــا وراء املعرفــة كشــكل مــن أشــكال تنميــة التفكــر یلعــب دورًا مهــًا يف حتســن فهــم النــص املســموع لــدى 
ــذه  ــوء ه ــي ض ــة. فف ــة الصعب ــة املعرفي ــارات اللغوی ــّم امله ــن أه ــتاع م ــارة االس ــر مه ــة، إذ تعت ــي اللغ متعلم
ــم  ــة لفه ــا وراء املعرف ــراتيجيات م ــتخدام اس ــتوى اس ــى مس ــّرف ع ــة إىل التع ــة احلالي ــدف الدراس ــة هت األمهي
ــدف إىل  ــا هت ــة ك ــة اإلیراني ــات احلكومي ــا يف اجلامع ــة وأداهب ــة العربي ــرع اللغ ــاب ف ــدى ط ــموع ل ــص املس الن
ــول  ــري الفص ــا ملتغ ــراتيجيات وفق ــك االس ــتخدام تل ــروق يف اس ــود الف ــدم وج ــود أو ع ــى وج ــرف ع التع
ــتفادة  ــت االس ــا متّ ــحي ك ــج املس ــة املنه ــتخدمت الدراس ــن اس ــن اهلدف ــق هذی ــس. ولتحقي ــية واجلن الدراس
ــن  ــت م ــة تكّون ــى عين ــة ع ــراء الدراس ــّم اج ــات. ت ــع البيان ــة بـــ)MALQ( جلم ــتبانة املعنون ــن أداة االس م
ــًا تــّم اختيارهــم عشــوائيا مــن طــاب فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا الذیــن یدرســون يف عــدد مــن  )180( طالب
اجلامعــات احلكوميــة يف إیــران. أظهــرت النتائــج أّن مســتوى اســتخدام الطلبــة اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة 
لفهــم النصــوص املســموعة مرتفــع يف مجيــع املجــاالت. وترّتــب اســتخدام االســراتيجيات عنــد الطلبــة مــن 
ــة،  ــة العقلي ــم، والرمج ــكلة، والتخطيط-التقوی ــل املش ــراتيجية ح ــايل: اس ــو الت ــى النح ــى ع ــى إىل األدن األع
واالنتبــاه املوجــة، واملعرفــة الفردیــة. وكذلــك أثبتــت اإلحصــاءات أّنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
ــول  ــري الفص ــًا ملتغ ــموع وفق ــص املس ــم الن ــة لفه ــة اخلاص ــا وراء املعرف ــراتيجيات م ــع اس ــتخدام مجي يف اس
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التمهيد 

ــتاع  ــارة االس ــة مه ــى تنمي ــة ع ــارات اللغوی ــم امله ــؤون تعلي ــة يف ش ــات احلدیث ــز الدراس ترّك
عــر اســتخدام االســراتيجيات املعرفيــة وميتــا املعرفيــة؛ إذ تلعــب مهــارة االســتاع دورًا مهــًا 
ــتيعاب  ــع اس ــر م ــكل كب ــط بش ــة ترتب ــم التواصلي ــاءة املتعل ــة وألّن كف ــم اللغ ــة تعلي يف عملي
ــة  ــارات املعرفي ــن امله ــتاع م ــارة االس ــّد مه ــرى تع ــة أخ ــن جه ــموع، وم ــص املس ــم الن وفه
التــي تتطلــب معاجلــة خمتلفــة للفهــم واالســتيعاب حســب املواقــف املختلفــة.  املعقــدة 
أضــف إىل ذلــك، تنــادي االجتاهــات العلميــة احلدیثــة بأمهيــة مــا وراء املعرفــة واســراتيجياهتا 
ــا  ــة، ك ــي اللغ ــدى متعلم ــة ل ــارات اللغوی ــن امله ــر وحتس ــة التفك ــكال تنمي ــن أش ــكل م كش
تنصــح بــرورة اســتخدام اســراتيجيات مــاوراء املعرفــة كأحــد املداخــل احلدیثــة التــي جيــب 
ــراتيجيات  ــتخدام اس ــن باس ــاب املهتّم ــذا ألّن الط ــة؛ ه ــة التعليمي ــاء العملي ــتها أثن ممارس
 Hartman, 2001:( ــتخدموهنا ــن ال یس ــاب الذی ــن الط ــًا م ــر نجاح ــة، أكث ــاوراء املعرفي م
30(.  مــن جهــة أخــرى، ممارســة اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة اخلاصــة بفهــم النــص 
ــذايت  ــم ال ــى التقيي ــة كــا تســاعدهم ع ــم املعرفي ــاب بعملياهت ــن وعــي الط ــد م املســموع تزی
ألنفســهم وزیــادة فهمهــم للنصــوص املســموعة التــي یســتمعوهنا. ففــي ضــوء هــذه األمهيــة 
ــا وراء  ــراتيجيات م ــموع اس ــص املس ــم الن ــة فه ــتخدم يف عملي ــم أن یس ــى املتعل ــة، ع البالغ
املعرفــة املتمثلــة يف حــّل املشــكلة، والتخطيط-التقویــم، والرمجــة العقليــة، واملعرفــة الفردیــة، 
واالنتبــاه املرّكــز، كــي تــؤدي عمليــة فهــم النــص املســموع إىل خمرجــات مقبولــة يف املســتویات 
املختلفــة التعّلميــة. إذن هتــدف هــذه الدراســة املتواضعــة إىل التعــّرف عــى مســتوى اســتخدام 
اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة اخلاصــة بفهــم النــص املســموع لــدى متعّلمــي اللغــة العربيــة يف 
اجلامعــات احلكوميــة اإلیرانيــة، والتعــّرف عــى وجــود أو عــدم وجــود الفــروق يف اســتخدام 
تلــك االســراتيجيات عنــد الطلبــة حســب متغــري الفصــول الدراســية واجلنــس. للتحّقــق 

ــّم طــرح األســئلة التاليــة: مــن أهــداف الدراســة، ت
- مــا مســتوى اســتخدام اســراتيجيات مــاوراء املعرفــة اخلاصــة بفهــم النــص املســموع لــدى 

متعّلمــي اللغــة العربيــة يف اجلامعــات احلكوميــة االیرانيــة؟ 
- هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتخدام اســراتيجيات مــاوراء املعرفــة لفهــم 

النــص املســموع لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة، وفقــًا الختــاف الفصــول الدراســية؟ 
- هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن آراء الطالبــات والطــاب يف اســتخدام 

اســراتيجيات مــاوراء املعرفــة لفهــم النــص املســموع؟
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الدراسات السابقة
مل یعالــج موضــوع اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة اخلاصــة لفهــم النــص املســموع 
ــدة  ــات عدی ــاك دراس ــن هن ــد اآلن، ولك ــة حل ــات احلكومي ــة باجلامع ــة العربي ــام اللغ يف أقس
ــايل:   ــة نذكــر أمّههــا عــى النحــو الت ــة واالنجليزی عاجلــت هــذا املوضــوع عــى اللغــات العربي
دراســة البــري )1436( املعنونــة بـــ "اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة اخلاصــة بالقــراءة 
ــة  ــة الثانوی ــة " تشــر نتائجهــا إىل أّن طــاب املرحل ــة الثانوی ــدى طــاب املرحل ــة ل األكادیمي
یارســون اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة اخلاصــة بالقــراءة األكادیميــة بدرجــة متوســطة 
ــراءة  ــاال الق ــه جم ــة ویلي ــث املارس ــن حي ــب األول م ــكلة الرتي ــل املش ــال ح ــاز جم ــدا ح وق
الكليــة والقــراءة اخلاصــة. دراســة Gu و Taib )2006( و Vandergrift )2003b( حــول 
ــؤدي  ــة ی ــا وراء املعرف ــت أّن الوعــي باســراتيجيات م ــا وراء املعــريف أثبت ــم م ــرات التعلي تأث
إىل زیــادة األداء والثقــة بالنفــس والتحفيــز لــدى متعلمــي اللغــة. دراســة الباحثــن ساســاين، 
 English Major Students’ Awareness" وگنجــي، ویارأمحــدي )2018( املعنونــة بـــ
 of Metacognitive Reading Strategies: Gender and Academic Level in
ــا  ــراتيجيات م ــام الس ــتخدام الع ــن أّن االس ــم م ــى الرغ ــه ع ــا أن ــرت نتائجه Focus " أظه
وراء املعرفــة بــن الطــاب كان منخفًضــا، فقــد تــّم اســتخدام اســراتيجيات القــراءة الداعمــة 
ــة إىل  ــتخداًما. باإلضاف ــل اس ــكات هــي األق ــل املش ــراتيجيات ح ــت اس ــر وكان بشــكل أك
ذلــك، مل یتــم الكشــف عــن فــرق كبــر بــن آراء الطــاب والطالبــات واملســتویات األكادیميــة 
املختلفــة يف اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة اخلاصــة لفهــم النــص املقــروء. أثبتــت 
ــا وراء  ــي م ــتوى الوع ــة بـــ "مس ــل )2019( املعنون ــة والت ــن طافح ــة الباحثت ــج دراس نتائ
املعــريف باســراتيجيات التعليــم وعاقتــه بالتعلــم املنظــم ذاتيــًا لــدى طلبــة كليــة الربيــة 
يف جامعــة الرمــوك " أّن مســتوى الوعــي مــا وراء املعــريف باســراتيجيات التعلــم لــدى 
الطلبــة كان متوســطًا. دراســة الصنعــاين ورضــوان )2020( املعنونــة بـــ "مســتوى اســتخدام 
ــي  ــة لــدى معلــات الربيــة اخلاصــة يف مدینــة احلدیــدة " الت اســراتيجيات مــا وراء املعرف
أظهــرت نتائجهــا بــأّن مســتوى اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة مرتفــع يف مجيــع جمــاالت 
املقيــاس وعــى الدرجــة الكليــة لــدى معلــات الربيــة اخلاصــة. كــا أظهــرت نتائجهــا أنــه ال 
توجــد فــروق يف اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة لــدى املعلــات وفقــا ملتغــر ســنوات اخلــرة 
ــة مــا عــدا جمــال  وال توجــد فــروق وفقــا ملتغــر العمــر عــى مجيــع املجــاالت والدرجــة الكلي

الوعــي.  
ــة  ــا وراء املعرف ــراتيجيات م ــتخدام اس ــة اس ــرز أمهي ــابقة ت ــات الس ــج الدراس ــوء نتائ يف ض
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لــدى املدرســن والطلبــة كــا یتضــح أّن هنــاك حاجــة كبــرة إلنجــاز دراســة تكشــف مســتوى 
اســتخدام اســراتيجيات مــاوراء املعرفــة اخلاصــة بفهــم النــص املســموع لــدى الطــاب 

ــة. ــة اإلیراني ــات احلكومي ــا باجلامع ــة وآداهب ــة العربي ــرع اللغ ــن يف ف الدارس

مراجعة األدب النظري
ما وراء املعرفة واسرتاتيجياته

التــي  یعتــر مصطلــح مــا وراء املعرفــة )Metacognition( مــن املصطلحــات احلدیثــة 
ــوث  ــر البح ــاول )John Flavell( إث ــون ف ــل ج ــن ِقَب ــبعينيات )1976( م ــرت يف الس ظه
التــي أنجزهــا حــول مفهــوم امليتاذاكــرة. یقــول فــاول يف تعریــف مــاوراء املعرفــة:  »مــا وراء 
املعرفــة یــدّل عــى وعــي الفــرد بكيفيــة تعّلمه، وكيفيــة اســتخدامه املعلومــات املتاحــة للوصول 
إىل الغایــة، وأیضــا متّكنــه مــن احلكــم عــى العمليــات املعرفيــة يف مهمــة حمــددة، وتقویــم تقّدمــه 
أثنــاء وبعــد أدائــه، ومعرفــة االســراتيجيات التــي جيــب اســتخدامها ألغــراض خمتلفــة« 
)ایرجــی راد، 1398: 87(. اعتــر فــاول وزمــاؤه أّن مــا وراء املعرفــة یتكــّون مــن اجلزئــن 
ــی و داوری، 1398:   ــذايت )طالب ــم ال ــريف - التنظي ــا وراء املع ــي واإلرشاف م ــا: - الوع ومه
75(. ويف تعریــف آخــر یقــول  »فــاول ووملــن » إّن مــا وراء املعرفــة أعــى مســتویات النشــاط 
 Flavell( العقــي الــذي یبقــي الفــرد عــى الوعــي بذاتــه وبغــره أثنــاء التفكــر يف حــل املشــكلة
Wellman, 1977: 4 & املنقــول يف الصنعــاين ورضــوان، 2020: 74(. ويف تعریفــات 
ــطة  ــة واألنش ــه املعرفي ــة بعمليات ــرد املتعلق ــة الف ــو: معرف ــة ه ــا وراء املعرف ــال:  »م ــرى یق أخ
الذهنيــة وأســاليب التعلــم والتحّكــم الــذايت املســتخدم يف عمليــات التعلــم للتذكــر والفهــم 
ــق،  ــان وعبداحل ــول يف صوم ــكات« )Bettyy, 2009 املنق ــل املش ــط واإلدارة وح والتخطي
ــتخدام  ــم واالس ــم والتحك ــة والفه ــاك املعرف ــل يف امت ــة یتمث ــا وراء املعرف ــا: 15(.  »م ال.ت
املناســب لتلــك املعرفــة« )Wilson and Bai, 2010: 270(. مــن جهــة أخــرى یمكــن 
اعتبــار مــا وراء املعرفــة عــى أّنــه وعــي الفــرد بعمليــات التفكــر والقــدرة عــى إدراة العمليــات 
املعرفيــة ومعرفــة الــذات. ومــاوراء املعرفــة يف اعتقــاد  »بامــري« هــو التفكــر يف التفكــر 
)طالبــی و داوری، 1398:  75(. یشــتمل مــا وراء املعرفــة يف وجهــة نظــر  إليــس وزمائــه 
ــة  ــاز املهم ــة إلنج ــادر الازم ــراتيجيات واملص ــارات واالس ــي بامله ــن: 1- الوع ــى اجلزئ ع
ــم  ــات التنظي ــتخدام آلي ــن اس ــن م ــه( 2- التمك ــام ب ــب القي ــا جي ــة م ــر )أي معرف ــكل مؤث بش
الــذايت للتأّكــد مــن إنجــاز الناجــح للمهمــة )أي معرفــة كيــف ومتــى تفعــل مــاذا( )املصــدر 
نفســه، 1398:  75(. إذن مــن التعریفــات التــي تــم الترصیــح هبــا یمكــن االســتنتاج بــأّن مــا 
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وراء املعرفــة مصطلــح ذات وجــوه خمتلفــة یتضمــن املعلومــات والعمليــات واإلســراتيجيات 
ــم املعرفــة وتراقبهــا. التــي تقّي

أّمــا اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة فهــي:  "وعــي الفــرد بالعمليــات املعرفيــة التــي یارســها 
وقدرتــه عــى وصــف تفكــره بدقــة، وكــذا قدرتــه عــى وضــع خطــط إلنجــاز املهــام املوّكلــة 
إليــه، باإلضافــة إىل قدرتــه عــى مراجعــة ذاتــه وتقييمهــا باســتمرار " )الصنعــاين ورضــواين، 
2020: 72(. لقــد ذكــر بعــض الباحثــن اســراتيجيات خمتلفــة ملــا وراء املعرفــة یمكــن 
ــة،  ــة الذاتي ــة، واملراقب ــة، واملواءم ــة، واملراجع ــط، واملراقب ــي، والتخطي ــا يف:  »الوع تلخيصه
والتقویــم الــذايت، والتحّكــم، واالســراتيجية املعرفيــة، والوعــي الــذايت، والتنظيــم، والتقویم، 
Fla�و ؛ Onell & Abedi, 1996ــذايت« )؛ ــز ال ــوء، والتعزی ــراتيجية، والتنب ــد االس وحتدی
vell et al., 1993 و ؛Li, 1992  وGama ,2001؛ واملــرصي،2010؛ أبــو املعاطــي، 
2010 املنقــول يف الصنعــاين ورضــواين، 2020: 75-76(. نحــن يف هــذه الدراســة نســتخدم 
االســراتيجيات التــي ذكرهــا الباحثــون  »الري فاندرجریفــت، كریســتن يس إم جــوه، 
ــة بـــ »اســتبانة الوعــي مــا  ــه تفقدتــري« يف دراســتهم املعنون ــه مارشــال، ومرضي وكاثریــن جي

ــراتيجيات. ــل االس ــرض تفصي ــايل یع ــتاع«. يف الت ــارة االس ــريف مله وراء املع
اسرتاتيجيات ماوراء املعرفة اخلاصة بفهم النص املسموع

یعتقــد فــاول أّن مــا وراء املعرفــة یلعــب دورا مهــا يف العدیــد مــن األنشــطة املعرفيــة املتعلقــة 
باللغــة نحــو تعبــر املعلومــات شــفویًا، واالقنــاع الشــفوي، والفهــم الشــفوي، واالســتيعاب، 

.)Rahimi & Katal, 2013: 72 :املنقــول يف Flavell, 1976( والكتابــة
یتفــق الباحثــون يف جمــال تعليــم اللغــة الثانيــة وتعّلمهــا عــى الــدور املهــم الــذي یلعبــه مــا وراء 
 .)Vandergrift et al., 2006: 434( ــن ــدى املتعلم ــم ل ــر والفه ــز التفك ــة يف تعزی املعرف
ــدرايس وهــو  ــل للتدریــس يف الفصــل ال ــة قاب ــا وراء املعرف ــو وآخــرون أّن م إذ یعتقــد مارزان
یمّكــن املتعلمــن مــن املشــاركة الفعالــة يف عمليــة التعلــم ویوّفــر لدهيــم قــدرات التعلــم 

 .)Marzano et al, 1988: 9�16( الفردیــة
كــا أثبتــت بعــض الدراســات أّن تعليــم مــا وراء املعرفــة يف الفصــول الدراســية یســاعد 
 ،Vandergrift 2006؛ ،Goh & Taib(  متعلمــي اللغــة يف تعزیــز األداء والثقــة والتحفيــز
2003b(. هــذا وقــد كشــفت بعــض الدراســات أّن زیــادة الوعــي مــا وراء املعــريف تؤثــر عــى 
كيفيــة فهــم النــص املســموع لــدى متعلمــي اللغــة. يف هــذا املجــال وجــد )Goh, 1997( يف 
دراســته أّن الطــاب الصينيــن الذیــن یتعلمــون اللغــة االنجليزیــة كلغــة ثانيــة لدهيــم درجــة 
ــراتيجيات  ــتخدام اس ــال اس ــن خ ــة. فم ــا وراء املعرف ــراتيجيات م ــي باس ــن الوع ــة م عالي
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ــة والتقييــم وحــل املشــكلة یمكــن مســاعدة املتعلــم يف فهــم النــص املســموع  التنبــوء واملراقب
ــر  ــمة لتطوی ــة احلاس ــا وراء املعرفي ــة م ــم بمعرف ــن تزویده ــا یمك ــتاع ك ــة االس ــال عملي خ
ــرة  ــة كب ــاك عاق ــة أن ّهن ــف )Vandergrift, 2005( يف دراس ــًا.  كش ــم ذاتي ــتاع املنظ االس
بــن مــا وراء املعرفــة والتحفيــز وكفــاءة مهــارة االســتاع. یعتقــد بعــض الباحثــن واملختصــن 
ــص  ــم الن ــة بفه ــة املتعلق ــا وراء املعرف ــراتيجيات م ــي باس ــة أّن  الوع ــا وراء املعرف ــال م يف جم
ــة  ــم، والرمج ــكلة، والتخطيط-التقوی ــل املش ــي:  ح ــاور وه ــة حم ــع مخس ــاس م ــموع یق املس
Ra� :املنقــول يف Vandergrift et al., 2006(  العقليــة، واملعرفــة الفردیــة، واالنتبــاه املوّجــه

 .)himi & Katal, 2013: 72
اســراتيجية  "حــل املشــكلة" تعنــي نمطــًا یوّجــه نحــو حــل املشــكات بداخــل النــص عندمــا 
یصبــح النــص صعــب القــراءة أو عندمــا تعــوق املشــكات بداخــل النــص فهــم املعلومــات 
النصيــة ومثــال ذلــك )التوقــف مــن وقــت آلخــر للتفكــر- إعــادة القــراءة واالســتاع لزیــادة 
الفهــم(. تســاعد هــذه االســراتيجية املتعلــم بخطــط عمــل تســمح لــه باإلبحــار بداخــل النص 
بشــكل ماهــر )البــري، 1436: 186(. نقصــد مــن اســراتيجية  "حــل املشــكلة " حســب 
بنــود اســتبانة الدراســة، جمموعــة مهــام یوظفهــا متعلــم اللغــة عنــد فهــم النــص املســموع وهــي 
مثــل:  "اســتخدام الكلــات املفهومــة لتخمــن معنــى الكلــات غــر املفهمومــة "، و "املقارنــة 
ــة  ــن الفهــم األويل والســابق للنــص املســموع "، و "اســتخدام اخلــرات واملعــارف الفردی ب
ــن  ــات ع ــن الكل ــة ختم ــر عقاني ــة أو غ ــر يف عقاني ــموع "، و "التفك ــص املس ــم الن لفه
ــد إدراك  ــردي عن ــر الف ــع يف التفس ــل الرسی ــموع ".  "التعدی ــص املس ــر يف الن ــق التفك طری
ســوء الفهــم ملحتــوى النــص املســموع " و "اســتخدام الفكــرة الرئيســة للنــص املســموع مــن 
أجــل ختمــن معانــى املفــردات الصعبــة ". ونقصــد مــن اســراتيجية  "التخطيط-التقویــم " 
جمموعــة مــن اإلجــراءات التــي تتمثــل يف  "ختطيــط الرنامــج التــي تــم اعــداده مســبقًا لكيفيــة 
ــبه  ــي تش ــابقة الت ــموعة الس ــوص املس ــر يف النص ــموع "، و "التفك ــص املس ــتاع إىل الن االس
ــوص  ــتاع إىل النص ــة االس ــر يف كيفي ــص "، و "التفك ــتاع إىل الن ــل االس ــايل، قب ــص احل الن
ــذايت للكشــف عــن  ــم ال ــة، بعــد االنتهــاء مــن االســتاع إىل النــص احلــايل "، و "التقوی التالي
ــار  ــدف يف االعتب ــذ اهل ــص املســموع "، و "أخ ــتاع إىل الن ــاء االس ــم املســموع أثن ــدى الفه م
عنــد االســتاع إىل النــص املســموع ". واملقصــود مــن اســراتيجية  "الرمجــة العقليــة " هــي 
اإلجــراءات الثاثــة التاليــة:  "الرمجــة العقليــة للنــص أثنــاء االســتاع إىل النــص املســموع "، 
و "ترمجــة املفــردات الرئيســة للنــص أثنــاء االســتاع إىل النــص املســموع "، و "ترمجــة النــص 
احلرفيــة عنــد االســتاع إىل النــص املســموع ". ونقصــد مــن اســراتيجية  "املعرفــة الفردیــة "  
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املهــام الثاثــة التــي تتمثــل يف:  " "كــون مهــارة االســتاع أصعــب بكثــر مــن مهــارات القــراءة 
ــل حتّدیــا وصعوبــة "، و  ــأّن فهــم النــص املســموع یمّث والتحــدث والكتابــة "، و "الشــعور ب
ــاه  ــاء االســتاع إىل النــص املســموع ". وأمــا اســراتيجية  "االنتب ــر أثن "عــدم الشــعور بالتوّت
املوّجــه " توجــز يف هــذه االجــراءات األربعــة:  "الركيــز األكثــر عــى النــص املســموع عنــد 
وجــود الصعوبــة يف فهــم النــص "، و "امتــاك التخطيــط العقــي لكيفيــة االســتاع قبــل بــدء 
ــص  ــتاع الن ــح الس ــار الصحي ــودة إىل املس ــة الع ــموع "، و "حماول ــص املس ــتاع إىل الن االس
املســموع عنــد حــدوث اخللــل يف الركيــز "، و "الكــّف عــن االســتاع بعــد الشــعور باملشــكلة 

عنــد فهــم النــص املســموع ".
الطريقة

ــث  ــة حي ــداف الدراس ــق أه ــع حتقي ــه م ــحي ملائمت ــي املس ــج الوصف ــة املنه ــتخدم الدراس تس
تــّم اســتجواب عينــة الدراســة للتعــرف عــى درجــة وعيهــم الســراتيجيات مــا وراء املعرفــة 
اخلاصــة بفهــم النــص املســموع. ومــن أجــل حتقيــق هــدف الدراســة اســتخدمنا اســتبانة معنونة 
بـــ "الوعــي مــا وراء املعــريف ملهــارة االســتاع " )MALQ(1 التــي تــم تصميمهــا ســنة 2006 
مــن قبــل Vandergrift, Goh, Mareschal & Tafaghodtari وبلغــت درجــة ثباهتــا 
يف اللغــة االنجليزیــة إىل )0.876( وهــي مقبولــة ومناســبة للتطبيــق. أمــا مــن أجــل التأكــد 
ــة عــى  ــّم اســتعراضها يف صورهتــا األولي ــة فقراهتــا ت مــن صــدق االســتبانة واحلكــم عــى دق
ــات  ــات والتعدی ــض املاحظ ــون بع ــه املحكم ــة. وّج ــة العربي ــم اللغ ــاتذة يف تعلي ــة أس أربع
عــى فقــرات االســتبانة وبالتــايل قمنــا بإجــراء تلــك التعدیــات. فاالســتبانة تكّونــت مــن 21 
بنــدًا موّزعــًا عــى مخســة حمــاور رئيســة هــي:  "حــل املشــكلة )6 بنــود(، التخطيط-التقویــم 
)5 بنــود(، الرمجــة العقليــة )3 بنــود(، املعرفــة الفردیــة )3 بنــود(، االنتبــاه املوّجــه )4 بنــود( 
ــًا متدرجــًا وفقــا للمقيــاس الســدايس  ". كذلــك تــّم إعطــاء كّل بنــد مــن بنــود االســتبانة وزن
)أوافــق كامــًا، أوافــق، أوافــق أحيانــا، أرفــض أحيانــا، أرفــض، أرفــض كامــا(. اقتــرصت 
الدراســة عــى 180 طالبــا وطالبــة مــن طــاب فــروع اللغــة العربيــة وآداهبــا يف ســبع جامعــات 
حكوميــة بإیــران كعينــة الدراســة. كان 88/88 % مــن الطالبــات )160 طالبــة( و %11/12 
مــن الطــاب )20 طالبــا(.  اجلــدول التــايل یوّضــح توزیــع عينــة الدراســة وفــق اجلامعــات: 

اجلدول رقم )1( توزيع عينة الدراسة وفق اجلامعات احلكومية
اصفهانيزدشریازاإلمام اخلميني الدوليةاسم اجلامعة
41214826عدد الطالب
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شهيد هتراناسم اجلامعة
عالمة طباطبائیهبشتی

7289عدد الطالب
180املجموع

تّم توزیع استبانة الدراسة عى طاب الفصول الدراسية الثانية إىل الثامنة ملرحلة 
البكالوریوس الذین قضوا وحدتن دراسيتن من مادة املختر عى األقّل. اجلدول التايل 

یوّضح توزیع عينة الدراسة وفق الفصول الدراسية: 

اجلدول رقم )2( توزيع عينة الدراسة وفق الفصول الدراسية
الفصل 
املجموعالثامنالسابعالسادساخلامسالرابعالثالثالثاينالدرايس

48135622131315180عدد
%26/677/2331/1112/227/227/228/33100نسبة مئوية

یاحــظ مــن اجلــدول رقــم )2( أّن عــدد طــاب الفصول الدراســية الرابعــة والثانية واخلامســة 
بالنَِســب املئویــة )31/11( و)26/67( و)12/22( أكثــر مــن بقية الفصول الدراســية. 

ــة  ــى عين ــتبانة ع ــرض االس ــا بع ــتبانة قمن ــج االس ــات نتائ ــدى ثب ــى م ــرف ع ــل التع ــن أج وم
العينــة  بعــرض االســتبانة عــى  أیــام قمنــا  اســتطاعية تشــمل 30 طالبــا وبعــد عــرة 
االســتطاعية ذاهتــا وبالتــايل وّظفنــا معادلــة  »كرونبــاخ ألفــا » بواســطة الرنامــج االحصائــي 
)SPSS( وحصلــت درجــة الثبــات جلميــع حمــاور االســتبانة )0/776( وهــي مقبولــة 

ــق.  ــبة للتطبي ومناس
تــّم معاجلــة بيانــات االســتبانة بواســطة الرنامــج اإلحصائــي )SPSS( حلســاب املتوســطات 
 )ANOVA( وحتليــل التبایــن األحــادي )T( احلســابية واالنحرافــات املعياریــة واختبــارات
ــاري   ــّم اســتخدام اختب ــر بالذكــر، ت للكشــف عــن الفــروق يف املتوســطات احلســابية. واجلدی
"كفایــة أخــذ العينــات " و "بارتلــت " للتأّكــد مــن كفایــة حجــم العينــة االحصائيــة. تــراوح 
ــّل مــن 0/5  ــن الصفــر والواحــد؛ بحيــث إذا كانــت هــذه القيمــة أق ــة ب قيمــة مــؤرش الكفای
فلــن تكــون البيانــات مناســبة للتحليــل االحصائــي، ولكــن إذا كانــت قيمتهــا أكثــر مــن 0/7 
ــايل  ــي عــى االطــاق. اجلــدول الت ــل االحصائ ــات مناســبة للتحلي ــأن البيان فيمكــن القــول ب

یوّضــح اختبــار كفایــة أخــذ العينــات:

اجلدول رقم )3(. اختباري كفاية أخذ العينات وبارتلت 
0/738قيمة اختبار كفایة أخذ العينات

1090.130قيمة  »خی دو » اختبار بارتلت



171 جملة دراسات يف تعلیم اللغة العربیة وتعلمها، السنة السادسة، العدد 12، ربیع وصیف 1443/1401

210درجة احلریة
0/000مستوى الداللة

إذن بالنظر إىل القيمة املتعلقة بمؤرش كفایة أخذ العينات التي تكون أعى من 0/7 ومستوى 
الداللة الختبار بارتليت األقل من 0/05 یمكن القول بأّن البيانات تتحّى بالروط 

املطلوبة وتناسب إلجراء التحليل االحصائي.

حتليل البيانات
ــم  ــة لفه ــة اخلاص ــا وراء املعرف ــراتيجيات م ــتخدام اس ــتوى اس ــن مس ــف ع ــل الكش ــن أج م
ــا  ــة، اعتمدن ــة اإلیراني ــات احلكومي ــة يف اجلامع ــة العربي ــي اللغ ــدى متعلم ــموع ل ــص املس الن
عــى اإلحصــاءات الوصفيــة واختبــارات )T( اإلحصائيــة التــي یظهــر عــن طریقهــا متوســط   
ــر  ــهيل تفس ــك لتس ــات. كذل ــك االجاب ــن تل ــة ب ــروق ذات الدالل ــن والف ــات املتعلم إجاب
النتائــج املتعلقــة باملعاجلــات االحصائيــة ولتحدیــد مســتوى اإلجابــات عــى بنــود االســتبانة، 

ــة: 1 ــات التالي ــا للنطاق ــوزن ملقایيــس االســتبانة وفق ــا ال أعطين
الرفض الكامل:  )0 , 1 ]                   الرفض:  )1 , 2 ]                   الرفض القليل:  )2 , 3 ] 
املوافقة القليلة:  )3 , 4 ]                      املوافقة:  )4 , 5 ]                     املوافقة الكاملة:  )5 , 6 ] 
بعبــارة أخــرى إّن املتوســط املنــدرج ضمــن النطــاق )1-3( یــدّل عــى املوقــف الســلبي 
ــف  ــى املوق ــدّل ع ــاق )4 إىل 6( ی ــن النط ــدرج ضم ــط املن ــر. واملتوس ــاه املتغ ــض( جت )الرف
االجيــايب )التوافــق( نحــو املتغــر. أو إذا كان متوســط إجابــات الطلبــة أعــى مــن 3 واختبــار 
)T( دالــة إحصائيــة، فيكــون وعــي الطــاب الســراتيجيات مــا وراء املعرفــة اجيابيــًا. ولكــن 
إذا كان متوســط إجاباهتــم أقــل مــن 3 واختبــار )T( غــر دالــة فيمكــن االســتنباط بــأّن وعيهــم 

. ــة ســلبيُّ الســراتيجيات مــاوراء املعرف
اإلجابة عن السؤال األول للدراسة: 

لإلجابــة عــن الســؤال األول الــذي یكــون مفــاده:  "مســتوى اســتخدام اســراتيجيات 
مــاوراء املعرفــة اخلاصــة بفهــم النــص املســموع لــدى طــاب فــرع اللغــة العربيــة يف اجلامعــات 
احلكوميــة االیرانيــة "، تــّم اســتخراج املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياریــة ومســتوى 
الداللــة لــكّل اســراتيجية مــن اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة بشــكل منفصــل للحصــول عــى 

نتائــج مقنعــة.
املعاجلة اإلحصائية ملحور  "حل املشكلة "

یتكّون هذا املحور من سّتة بنود تعرض إحصاءاهتا الوصفية عى النحو التايل:
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اجلدول رقم )4(. اإلحصاءات الوصفية ملحور حّل املشكلة

البند 6البند 5البند 4البند 3البند 2البند 1
180180180180180180العينة

5.10565.06115.25004.61114.99445.0889املتوسط
االنحراف 

86197.91030.790131.07479.99438.86061.املعياري

ــة  ــود األوىل والثاني ــن البن ــة ع ــات الطلب ــط إلجاب ــم )4( أّن املتوس ــدول رق ــن اجل ــح م یتض
ــو )5.1056(، و)5.0611(، و)5.2500(،  ــوايل نح ــى الت ــغ ع ــة بل ــة والسادس والثالث
و)5.0889( وهــذا یشــر إىل املوافقــة الكاملــة هلــذه البنــود. مــن جهــة أخــرى، االنحرافــات 
املعياریــة املتعلقــة هلــذه البنــود التــي بلغــت عــى التــوايل )86197/.(، و)0/91030(، 
املعقــول ومعامــل املوثوقيــة الازمــة  التشــّتت  تثبــت  و)0/79013(، و)0/86061(، 
إلجابــات الطلبــة. إذن تؤیــد هــذه النتائــج أّن الطلبــة یارســون البنــود التاليــة بشــكل كامــل:  
"اســتخدام الكلــات املفهومــة لتخمــن معنــى الكلــات غــر املفهمومــة "، و "املقارنــة بــن 
الفهــم األويل والســابق للنــص املســموع "، و "اســتخدام اخلــرات واملعــارف الفردیــة لفهــم 
ــق  ــن طری ــات ع ــن الكل ــة ختم ــر عقاني ــة أو غ ــر يف عقاني ــموع "، و "التفك ــص املس الن

ــموع ".  ــص املس ــر يف الن التفك
كــا یوضــح اجلــدول رقــم )4( أّن املتوســط إلجابــات الطلبــة عــن بنــَدْي الرابــع واخلامــس قــد 
بلــغ عــى التــوايل )4.6111( و )4.9944( مبّينــًا موافقــة الطلبــة مــع البندیــن. مــن جهــة 
أخــرى االنحــراف املعيــاري هلذیــن البندین بلــغ عــى التــوايل )1/07479( و )0/99438( 
مثبتــًا التشــتت املعقــول ومعامــل املوثوقيــة الازمــة إلجابــات الطلبــة. إذن یمكــن االســتنتاج 
ــع يف التفســر  ــل الرسی ــن املتمثــل يف:  "التعدی ــن البندی ــة یوافقــون عــى مفــاد هذی ــأّن الطلب ب
الفــردي عنــد إدراك ســوء الفهــم ملحتــوى النــص املســموع " و "اســتخدام الفكــرة الرئيســة 
 )T( للنــص املســموع مــن أجــل ختمــن معانــى املفــردات الصعبــة ". تعــرض نتائــج اختبــار

للعينــة الواحــدة املرتبــط بالعــدد اإلمجــايل لبنــود حمــور  "حــل املشــكلة " يف اجلــدول التــايل:
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اجلدول رقم )5(. نتائج اختبار T  ملحور حل املشكلة

درجة قيمة tاملحور
احلرية

مستوى 
االنحراف املتوسطالداللة

املعياري
حّل 

47.3971790/0005.0185.57138املشكلة

ــّل مــن )0/05(.  ــة یســاوي )000/( فأق ــاء عــى اجلــدول رقــم )5(، إّن مســتوى الدالل بن
وكذلــك املتوســط احلســايب إلجابــات الطلبــة املتعلقــة بمحــور حــل املشــكلة بلــغ نحــو 
)5.0185( وهــو أكــر مــن )3(. واالنحــراف املعيــاري البالــغ نحــو )0/57138( یثبــت 
التشــتت املعقــول ومعامــل املوثوقيــة الازمــة إلجابــات الطلبــة. إذن تفيــد هــذه اإلحصــاءات 
بــأّن الطلبــة یوافقــون مــع ممارســة اســراتيجية حــل املســئلة عنــد فهــم النــص املســموع موافقــة 

كاملــة. 
املعاجلة اإلحصائية ملحور  "التخطيط-التقويم"

یشتمل هذا املحور عى مخسة بنود تعرض إحصاءاهتا الوصفية يف اجلدول التايل: 

اجلدول  رقم )6(. اإلحصاءات الوصفية ملحور  "التخطيط-التقويم "
البند 5البند 4البند 3البند 2البند 1

180180180180180العينة
4.51674.38894.87784.87784.8667املتوسط

االنحراف 
1.270531.278921.0284095517.1.05914املعياري

یتضــح مــن اجلــدول رقم )6( أّن املتوســط إلجابــات الطلبة عن البنــود األوىل والثانيــة والثالثة 
ــو )4.5167(، و)4.3889(، و)4.8778(،  ــوايل نح ــى الت ــغ ع ــة بل ــة واخلامس والرابع
و).8778(، و)4.8667( وهــذا یشــر إىل موافقــة الطلبــة هلــذه البنــود. مــن جهــة أخــرى، 
 ،)1.27053( التــوايل  عــى  بلغــت  التــي  البنــود  هلــذه  املتعلقــة  املعياریــة  االنحرافــات 
و)1.27892(، و)1.02840(، و)95517.(، و)1.05914( تثبــت التشــّتت املعقــول 
ــى  ــة ع ــة الطلب ــج موافق ــذه النتائ ــد ه ــة. إذن تؤی ــات الطلب ــة إلجاب ــة الازم ــل املوثوقي ومعام
البنــود التاليــة:  "ختطيــط الرنامــج التــي تــم اعــداده مســبقًا لكيفيــة االســتاع إىل النــص 
ــل  ــايل، قب ــص احل ــبه الن ــي تش ــابقة الت ــموعة الس ــوص املس ــر يف النص ــموع "، و "التفك املس
ــة، بعــد االنتهــاء  ــة االســتاع إىل النصــوص التالي االســتاع إىل النــص "، و "التفكــر يف كيفي
مــن االســتاع إىل النــص احلــايل "، و "التقویــم الــذايت للكشــف عــن مــدى الفهــم املســموع 
أثنــاء االســتاع إىل النــص املســموع "، و "أخــذ اهلــدف يف االعتبــار عنــد االســتاع إىل النــص 
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املســموع ". تعــرض نتائــج اختبــار )T( للعينــة الواحــدة املرتبــط بالعــدد اإلمجــايل لبنــود حمــور  

ــايل: ــدول الت ــم " يف اجل "التخطيط-التقوی

اجلدول رقم )7(. نتائج اختبار T  ملحور  "التخطيط-التقويم "

درجة قيمة tاملحور
احلرية

مستوى 
االنحراف املتوسطالداللة

املعياري
التخطيط-

29.753179000.4.7056.76908التقويم

ــاوي  ــة یس ــتوى الدالل ــة أّن مس ــج املعروض ــن النتائ ــح م ــم )7( یتض ــدول رق ــى اجل ــاء ع بن
)000/( فأقــّل مــن )0/05(. وكذلــك املتوســط احلســايب إلجابــات الطلبــة املتعلقــة بمحــور 
التخطيط-التقویــم حصــل عــى درجــة )4.7056( وهــو أكــر مــن )3(. واالنحــراف 
املعيــاري البالــغ نحــو )76908.( یثبــت التشــتت املعقــول ومعامــل املوثوقيــة الازمــة 
إلجابــات الطلبــة. إذن تشــر هــذه اإلحصــاءات إىل موافقــة الطلبــة مــع ممارســة اســراتيجية 

ــموع. ــص املس ــم الن ــد فه ــم عن التخطيط-التقوی
املعاجلة اإلحصائية ملحور  "الرتمجة العقلية "

حيتوي هذا املحور عى ثاثة بنود فرعية تأيت إحصاءاهتا الوصفية يف اجلدول التايل: 

اجلدول رقم )8(. اإلحصاءات الوصفية ملحور الرتمجة العقلية
البند 3البند 2البند 1

180180180العينة
5.06115.07783.9056املتوسط 

1.04728.948131.47870االنحراف املعياري
یتضــح مــن اجلــدول رقــم )8( أّن املتوســط إلجابــات الطلبــة عــن بنــَدْي األوىل والثانيــة 
الــذي وصــل عــى التــوايل إىل )5.0611(، و)5.0778(، یــدّل عــى موافقــة الطلبــة 
هلذیــن البندیــن. مــن جهــة أخــرى، االنحرافــات املعياریــة املتعلقــة للبندیــن التــي بلغــت عــى 
ــة الازمــة  ــوايل )1.04728(، و)94813.(، تثبــت التشــّتت املعقــول ومعامــل املوثوقي الت
إلجابــات الطلبــة. إذن تؤیــد هــذه النتائــج موافقــة الطلبــة عــى البندیــن التاليــن بشــكل كامــل:  
"الرمجــة العقليــة للنــص أثنــاء االســتاع إىل النــص املســموع "، و "ترمجــة املفــردات الرئيســة 
للنــص أثنــاء االســتاع إىل النــص املســموع ". يف حــن یتبــن مــن اجلــدول الســابق أن املتوســط 
إلجابــات الطلبــة عــن البنــد الثالــث بلــغ نحــو )3.9056(، وهــذا یشــر إىل موافقــة الطلبــة 
ــد االســتاع إىل النــص املســموع ". تعــرض  ــة عن ــد:  "ترمجــة النــص احلرفي ــة هلــذا البن القليل



175 جملة دراسات يف تعلیم اللغة العربیة وتعلمها، السنة السادسة، العدد 12، ربیع وصیف 1443/1401

نتائــج اختبــار )T( للعينــة الواحــدة املرتبــط بالعــدد اإلمجــايل لبنــود حمــور  "الرمجــة العقليــة 
ــايل: " يف اجلــدول الت

اجلدول رقم )9(. نتائج اختبار T  ملحور  "الرتمجة العقلية "

درجة قيمة tاملحور
احلرية

مستوى 
االنحراف املتوسطالداللة

املعياري
الرتمجة 
25.822179000.4.6815.87366العقلية

مــن خــال النتائــج املتحّصلــة عليهــا يف اجلــدول رقــم )9( نــرى أّن مســتوى الداللــة یســاوي 
املتعلقــة  الطلبــة  احلســايب إلجابــات  املتوســط  مــن )0/05(. وكذلــك  فأقــّل   )/000(
بمحــور الرمجــة العقليــة قــد حــاز عــى درجــة )4.6815( وهــو أكــر مــن )3(. واالنحــراف 
املعيــاري الــذي حصــل عــى )87366.( یثبــت التشــتت املعقــول ومعامــل املوثوقيــة الازمــة 
إلجابــات الطلبــة. إذن تشــر هــذه اإلحصــاءات إىل موافقــة الطلبــة مــع ممارســة اســراتيجية 

الرمجــة العقليــة عنــد فهــم النــص املســموع.
املعاجلة اإلحصائية ملحور  "املعرفة الفردية "

یتكّون هذا املحور من ثاثة بنود فرعية تعرض إحصاءاهتا الوصفية عى النحو التايل: 

اجلدول رقم )10(. اإلحصاءات الوصفية ملحور املعرفة الفردية
البند 3البند 2البند 1

180180180العينة
4.15563.56114.6833املتوسط

1.467801.525071.14079االنحراف املعياري
ــَدْي األوىل  ــة عــن بن ــات الطلب ــأّن املتوســط إلجاب ــج اجلــدول أعــاه ناحــظ ب ــاء عــى نتائ بن
والثالثــة الــذي وصــل عــى التــوايل إىل )4.1556(، و)4.6833(، یــدّل عــى موافقــة الطلبة 
هلذیــن البندیــن. مــن جهــة أخــرى، االنحرافــات املعياریــة املتعلقــة للبندیــن التــي بلغــت عــى 
التــوايل )1.46780(، و)1.14079(، تثبــت التشــّتت املعقــول ومعامــل املوثوقيــة الازمــة 
إلجابــات الطلبــة. فهــذه النتائــج تثبــت موافقــة الطلبــة عــى بنــَدْي:  "كــون مهــارة االســتاع 
أصعــب بكثــر مــن مهــارات القــراءة والتحــدث والكتابــة "، و "عــدم الشــعور بالتوّتــر أثنــاء 
ــا أّن  ــر لن ــم )10( یظه ــدول رق ــرة يف اجل ــج املتوف ــا النتائ ــص املســموع ". أّم ــتاع إىل الن االس
ــة  ــرًا إىل موافق ــغ )3.5611(، مش ــاين بل ــد الث ــول البن ــة ح ــة الدراس ــات عين ــط إجاب متوس
القليلــة للبنــد. وكذلــك االنحــراف املعيــاري للبنــد بلــغ )1.52507( لتثبــت  الطلبــة 
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التشــّتت املعقــول ومعامــل املوثوقيــة الازمــة إلجابــات الطلبــة. إذن ممكــن القــول بــأّن الطلبــة 
یوافقــون قليــا مــع البنــد الثــاين املتمثــل يف:  "الشــعور بــأّن فهــم النــص املســموع یمّثــل حتّدیــا 
وصعوبــة ". تعــرض نتائــج اختبــار )T( للعينــة الواحــدة املرتبــط بالعــدد اإلمجــايل لبنــود حمــور  

"املعرفــة الفردیــة " يف اجلــدول التــايل:

اجلدول رقم )11(. نتائج اختبار T  ملحور املعرفة الفردية

مستوى درجة احلريةقيمة tاملحور
االنحراف املتوسطالداللة

املعياري
18.770179000.4.1333.81009املعرفة الفردية

ــة یســاوي )000/(  ــرة يف اجلــدول رقــم )11( أّن مســتوى الدالل ــج املتوف مــن خــال النتائ
فأقــّل مــن )0/05(. وكذلــك املتوســط احلســايب إلجابــات الطلبــة املتعلقــة بمحــور املعرفــة 
الفردیــة قــد وصــل إىل درجــة )4.1333( وهــو أكــر مــن )3(. واالنحــراف املعيــاري الــذي 
حصــل عــى ).81009( یثبــت التشــتت املعقــول ومعامــل املوثوقيــة الازمــة إلجابــات 
ــة  ــراتيجية املعرف ــة اس ــع ممارس ــة م ــة الطلب ــاءات إىل موافق ــذه اإلحص ــر ه ــة. إذن تش الطلب

الفردیــة عنــد فهــم النــص املســموع.
املعاجلة اإلحصائية ملحور  "االنتباه املوّجه "

حيتوي هذا املحور عى أربعة بنود فرعية تأيت احصاءاهتا الوصفية عى النحو التايل: 

اجلدول رقم )12(. اإلحصاءات الوصفية ملحور االنتباه املوّجه
البند 4البند 3البند 2البند 1

180180180180العينة
4.97784.48335.12783.7278املتوسط

896651.25727.927731.66069.االنحراف املعياري
ــة  ــَدْي األوىل والثاني ــن بن ــة ع ــات الطلب ــط إلجاب ــم )12( أّن املتوس ــدول رق ــن اجل ــح م یتض
هلذیــن  املوافقــة  إىل  یشــر  وهــذا  و)4.4833(،   ،)4.9778( نحــو  التــوايل  عــى  بلــغ 
البندیــن. مــن جهــة أخــرى، االنحرافــات املعياریــة املتعلقــة هلذیــن البندیــن التــي بلغــت عــى 
ــة الازمــة  ــوايل )89665.(، و)1.25727(، تثبــت التشــّتت املعقــول ومعامــل املوثوقي الت
ــر  ــز األكث ــَدْي:  "الركي ــى بن ــة ع ــة الطلب ــج موافق ــذه النتائ ــد ه ــة. إذن تؤی ــات الطلب إلجاب
عــى النــص املســموع عنــد وجــود الصعوبــة يف فهــم النــص "، و "امتــاك التخطيــط العقــي 
لكيفيــة االســتاع قبــل بــدء االســتاع إىل النــص املســموع ". كــا یظهــر مــن اجلــدول األعــى أّن 
املتوســط إلجابــات الطلبــة حــول البنــد الثالــث بلــغ )5.1278( واالنحــراف املعيــاري هلــا 
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).92773( فهــذا یــدّل عــى وجــود التشــتت املعقــول ومعامــل املوثوفيــة الازمــة يف إجابــات 
الطلبــة وموافقتهــم الكاملــة لبنــد  "حماولــة العــودة إىل املســار الصحيــح الســتاع النــص 
املســموع عنــد حــدوث اخللــل يف الركيــز ". البيانــات املرتبطــة بالبنــد الرابع تظهر أن املتوســط 
واالنحــراف املعيــاري هلــذا البنــد وصــل عــى التــوايل إىل )3.7278(، و)1.66069( فهــذا 
یفيــد عــى وجــود التشــتت املعقــول ومعامــل املوثوقيــة الكافيــة يف إجابــات الطلبــة وموافقتهــم 
القليلــة لبنــد:  "الكــّف عــن االســتاع بعــد الشــعور باملشــكلة عنــد فهــم النــص املســموع ". 
تعــرض البيانــات االحصائيــة الختبــار )T( للعينــة الواحــدة املرتبــط بالعــدد اإلمجــايل لبنــود 

ــايل: ــاه املوّجــه " يف اجلــدول الت حمــور  "االنتب

اجلدول  رقم)13(. نتائج اختبار T  ملحور االنتباه املوّجه

درجة قيمة tاملحور
احلرية

مستوى 
االنحراف املتوسطالداللة

املعياري
االنتباه 
33.392179.0004.5792.63448املوّجه

ــة  ــأّن مســتوى الدالل ــج املتحّصــل عليهــا يف اجلــدول رقــم )13( ناحــظ ب مــن خــال النتائ
یســاوي )000/( فأقــّل مــن )0/05(. وكذلــك املتوســط احلســايب إلجابــات الطلبــة املتعلقــة 
بمحــور االنتبــاه املوّجــه قــد حــاز عــى درجــة )4.5792( وهــو أكــر مــن )3(. واالنحــراف 
املعيــاري الــذي حصــل عــى )63448.( یشــر إىل التشــتت املعقــول ومعامــل املوثوقيــة 
ــة  ــع ممارس ــة م ــة الطلب ــى موافق ــاءات ع ــذه اإلحص ــدل ه ــة. إذن ت ــات الطلب ــة إلجاب الازم

ــاه املوّجــه عنــد فهــم النــص املســموع. اســراتيجية االنتب
املعاجلة اإلحصائية جلميع اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة اخلاصة لفهم النص املسموع

ــة الواحــدة  ــار )T( للعين ــاء عــى اإلحصــاءات املســتخرجة )اجلــدول رقــم 14( مــن اختب بن
ــة  ــتوى ممارس ــأن مس ــتنتاج ب ــن االس ــتبانة یمك ــاور االس ــع حم ــايل جلمي ــدد اإلمج ــط بالع املرتب
الطلبــة جلميــع اســراتيجيات مــاوراء املعرفــة اخلاصــة لفهــم النــص املســموع جــاء يف نطــاق  
"املوافقــة "، حيــث بلــغ متوســط اإلجابــات نحــو )4.6236( ومســتوى الداللــة )000/( 
یثبــت   ).48563( املعيــاري  االنحــراف  وكذلــك  إحصائــي.  وداّل   )0/05( مــن  أقــّل 

ــة. ــات الطلب ــة إلجاب ــة الازم ــل املوثوقي ــول ومعام ــتت املعق التش
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اجلدول  رقم)14(. نتائج اختبار T  جلميع حماور االستبانة

درجة قيمة tاملحور
احلرية

مستوى 
االنحراف املتوسطالداللة

املعياري
مجيع 

44.856179.0004.6236.48563املحاور

ــابية  ــطات احلس ــرض املتوس ــة، تع ــج االحصائي ــاملة إىل النتائ ــرة الش ــل النظ ــن أج ــرًا م وأخ
وترتيبهــا تنازليــا لدرجــة ممارســة أفــراد العينــة الســراتيجيات مــا وراء املعرفــة اخلاصــة بفهــم 

النــص املســموع حســب اجلــدول التــايل:

اجلدول )15(. املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليا لدرجة ممارسة أفراد العينة
الرتتيباملتوسط احلسايباملحور

5.01851حل املشكلة
4.70562التخطيط-التقويم

4.68153الرتمجة العقلية
4.57924االنتباه املوّجه
4.13335املعرفة الفردية

الدرجة الكلية للامرسة 
4.6236اسرتاتيجيات ماوراء املعرفة 

یوضــح اجلــدول رقــم )15( أن أعــى املتوســطات يف املارســة بشــكل عــام هــو حمــور  "حــل 
املشــكلة " حيــث جــاء متوســطه )5.0185( مــن )6( يف نطــاق  "املوافقــة الكاملــة ". 
ــط  ــة )التخطي ــاور األربع ــايب للمح ــط احلس ــم )15( أّن املتوس ــدول رق ــن اجل ــح م ــا یتض ك
والتقویم-الرمجــة العقلية-االنتبــاه املوّجه-املعرفــة الفردیــة( تقــع يف نطاق املســتوى  "املوافقة 
" وهــو مــا بــن )4 , 5] . وأخــرّا یظهــر اجلــدول بــأّن املعــدل العــام للدرجــة الكليــة ملارســة 
اســراتيجيات مــاوراء املعرفــة اخلاصــة بفهــم النــص املســموع وصــل إىل مســتوى  "املوافقــة 
ــد هــذه النتئجــة عــى أّن  ــث جــاء املتوســط احلســايب العــام هلــا )4.6236(. إذن تؤّك "، حي
طلبــة قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا يف اجلامعــات احلكوميــة اإلیرانيــة یوافقــون عــى اســتخدام 

اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة اخلاصــة لفهــم النــص املســموع. 
اإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة: 

لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين الــذي هيــدف إىل الكشــف عــن  "وجــود أو عــدم وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة يف اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة لــدى متعلمــي اللغــة 
العربيــة، وفقــًا إلختــاف الفصــول الدراســية " تــّم اســتخدام اختبــار حتليــل التبایــن األحــادي 
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ــايل:  ــار تعــرض يف اجلــدول الت ــج االختب )ANOVA( ونتائ

اجلدول )16(. الفروق بني املتوسطات ومستوى الداللة إلجابات الطلبة وفق الفصول الدراسية 
الفصول 
الدراسية

عدد 
مستوى الداللة جلميع الفصول الدراسيةاملتوسطاتالطالب

484/7693الثاين

0/362

134/5805الثالث
564/5829الرابع

224/6900اخلامس
134/5287السادس
134/4364السابع
154/4938الثامن

الطلبــة يف مجيــع  املتوســطات احلســابية إلجابــات  أّن   یتضــح مــن اجلــدول رقــم )16( 
ــة  ــر مــن )4(،  وكذلــك مســتوى الدالل الفصــول الدراســية تكــون يف نطــاق املوافقــة أي أكث
ــروق ذات  ــد ف ــي. إذن ال توج ــر دال إحصائ ــن )0/05( وغ ــر م ــو أكث ــغ )0/362( وه بل
داللــة احصائيــة بــن الطــاب الدارســن يف الفصــول الدراســية الثانيــة إىل الثامنــة يف اســتخدام 

ــموع. ــص املس ــم الن ــة لفه ــة اخلاص ــا وراء املعرف ــراتيجيات م اس
اإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة

لإلجابــة عــن الســؤال الثالــث الــذي هيــدف إىل الكشــف عــن  "وجــود أو عــدم وجــود 
ــا  ــراتيجيات م ــتخدام اس ــاب يف اس ــات والط ــن آراء الطالب ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
وراء املعرفــة " تــّم اســتخدام اختبــار حتليــل التبایــن األحــادي )ANOVA( ونتائــج االختبــار 

ــايل:  تعــرض يف اجلــدول الت

اجلدول رقم )17(. الفروق بني املتوسطات ومستوى الداللة إلجابات الطلبة والطالبات

عدد اجلنس
مستوى الداللة املتوسطاتالطالب

للمجموعتني
1604/6068األنثى

0/189 204/7583الذكر
1804/6236املجموع

ــون  ــاب یك ــات والط ــات الطالب ــايب إلجاب ــط احلس ــم )17( أّن املتوس ــدول رق ــح اجل یوّض
ــة إىل  ــتوى الدالل ــل مس ــرى وص ــة أخ ــن جه ــذا وم ــن )4(، ه ــر م ــة أي أكث ــاق املوافق يف نط
)0/189( وهــو أكثــر مــن )0/05( وغــر دال إحصائــي. إذن ال توجــد فــروق ذات داللــة 



دراسة مستوى استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة لفهم النص املسموع لدى متعّلمي اللغة العربية... 180
ــة  ــة اخلاص ــا وراء املعرف ــراتيجيات م ــتخدام اس ــاب يف اس ــات و الط ــن الطالب ــة ب احصائي

لفهــم النــص املســموع.

االستنتاج واملناقشة
اســتهدفت هــذه الدراســة معاجلــة مســتوى اســتخدام اســراتيجيات مــا ورا املعرفــة اخلاصــة 
بفهــم النــص املســموع لــدى طــاب اللغــة العربيــة يف اجلامعــات احلكوميــة اإلیرانيــة، خــال 
األســئلة الثاثــة. النتائــج االحصائيــة املتعلقــة باإلجابــة عــن الســؤال األول للدراســة أظهــرت 
ــة  ــة اإلیراني ــات احلكومي ــا يف اجلامع ــة وآداهب ــة قســم اللغــة العربي ــن طلب ــة م ــة الدراس أّن عين
توافــق عــى اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة اخلاصــة لفهــم النــص املســموع يف 
املســتوى األعــى. تتفــق هــذه النتجــة مــع دراســة الصنعــاين ورضــوان )2020( التــي أظهــرت 
أن معلــات الربيــة اخلاصــة يف مراكــز مدینــة احلدیدة یســتخدمن اســراتيجيات مــاوراء املعرفة 
بمســتوى عــال. وبالنســبة إىل اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة بشــكل منفصــل یمكــن 
ــاق   ــطات ويف نط ــى املتوس ــى أع ــت ع ــكلة« حصل ــل املش ــراتيجية  »ح ــأن اس ــتنتاج ب االس
ــة یســتخدمون الكلــات املفهومــة لتخمــن معنــى  ــي أن الطلب "املوافقــة الكاملــة ". هــذا یعن
ــن  ــموع م ــص املس ــة للن ــرة الرئيس ــتخدام الفك ــة إىل اس ــة، باإلضاف ــر املفهموم ــات غ الكل
أجــل ختمــن معانــى املفــردات الصعبــة. وكذلــك یقارنــون بــن الفهــم األويل والســابق للنــص 
املســموع، ویســتخدمون خراهتــم الفردیــة لفهــم النــص املســموع، ویفّكــرون يف عقانيــة أو 
ــون  ــّم یعّدل ــن ث ــص املســموع، وم ــر يف الن ــق التفك ــات عــن طری ــن الكل ــة ختم ــر عقاني غ
تفســرهم الفــردي حــول النــص عندمــا یواجهــون صعوبــة يف الفهــم. وهــذه النتيجــة بشــكل 
عــام تتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة البــري )1436( التــي أثبتــت أّن أعــى املجــاالت يف 
ممارســة اســراتيجيات مــاوراء املعرفــة بشــكل عــام هــو جمــال حــل املشــكلة، فهــذا ربــا یرجــع 
إىل اهتــام املدرســن بإعطــاء األنشــطة العقليــة للمتعلمــن أثنــاء االســتاع إىل النــص املســموع.  
وبالنســبة إىل اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين للدراســة أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــن آراء الطــاب الدارســن يف الفصــول الثانيــة إىل الثانيــة يف اســتخدامهم 
اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة اخلاصــة للنــص املســموع. رّبــا تعــود هــذه النتيجــة إىل 
ــتخدام  ــم اس ــّور لدهي ــذي یط ــريف ال ــج املع ــن النض ــة م ــى درج ــون ع ــد یكون ــاب ق أّن الط
ــهم  ــم تس ــة يف التعلي ــات احلدیث ــا التقني ــرى رّب ــة أخ ــن جه ــة. م ــا وراء املعرف ــراتيجات م اس
ــط،  ــي، والتخطي ــو الوع ــة نح ــا وراء املعرف ــارات م ــم مه ــدث لدهي ــي حت ــة الت ــادة املعرف يف زی

ــم. ــة والتحك ــم، واملراقب والتقيي
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ــه ال  ــة أن ــات اإلحصائي ــفت البيان ــة كش ــث للدراس ــؤال الثال ــن الس ــة ع ــق باإلجاب ــا یتعل في
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن آراء الطالبــات والطــاب يف اســتخدام اســراتيجيات 
مــا وراء املعرفــة اخلاصــة بفهــم النــص املســموع ممــا تفيــد هــذه النتيجــة أنــه ال خيتلف اســتخدام 
ــع  ــا أّن مجي ــه رّب ــو أّن ــر ه ــبب اآلخ ــاب. والس ــات و الط ــد الطالب ــراتيجيات عن ــك االس تل
الطلبــة يف مرحلــة عمریــة واحــدة وختّطــوا مجيعــا مرحلــة التفكــر احلــي يف مرحلــة الطفولــة، 
ــّم إهنــم یفكــرون بطریقــة متشــاهبة، كــا أشــار  والتفكــر املجــرد يف مرحلــة املراهقــة، فمــن ث
ــة  ــذ الطفول ــرد من ــع الف ــدأ م ــة یب ــا وراء املعرف ــر م )Moshman & Schraw( إىل أّن التفك
ویســتمر يف عمــر املراهقــة، وأّن مــا وراء املعرفــة أعــى أنــاط التفكــر ویعــّد جــزءًا مؤثــرا يف 
تنميــة خــرات األفــراد التــي تنمــو مــع التقــدم يف العمــر )الصنعــاين ورضــوان، 2020: 98(.
إذن ترشــد نتائــج هــذه الدراســة املدرســن والطلبــة إىل اســتخدام اســراتيجيات مــا وراء 
ــي  ــادة وع ــث إّن زی ــتاع؛ حي ــارة االس ــة مه ــة بتنمي ــر اخلاص ــادة املخت ــوف م ــة يف صف املعرف
ــاب  ــؤدي إىل اكتس ــموع ت ــص املس ــم الن ــة لفه ــة اخلاص ــاوراء املعرف ــراتيجيات م ــة باس الطلب
ــارش  ــكل مب ــراتيجيات بش ــك االس ــتخدام تل ــر اس ــاءة، ویؤّث ــر كف ــكل أرسع وأكث ــة بش اللغ
ــس  ــمعي لي ــم الس ــبب أّن الفه ــة بس ــدى الطلب ــدث ل ــارة التح ــة مه ــى تنمي ــارش ع ــر مب وغ
ــي  ــة الت ــة ومــا وراء املعرفي ــات الفهــم والســات املعرفي ــل یتكــّون مــن عملي أحــادي البعــد ب
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چكيده
ــرورش  ــل پ ــن عوام ــی از مهم تری ــوان یک ــناخت، به عن ــای فراش ــوزان از راهبرده ــری زبان آم بهره گی
ــان ایفــا می کنــد. ازایــن رو، پژوهــش حاضــر  تفکــر، نقــش مهمــی در بهبــود درک متــن شــنیداری آن
ــوزان  ــتفادۀ عربی آم ــزان اس ــو می ــی، از یک س ــری از روش توصیفی-پیمایش ــا بهره گی ــا ب ــد ت می کوش
ایرانــی را از راهبردهــای فراشــناخت درک متــن شــنیداری شناســایی کــرده، از ســوی دیگــر، وجــود یــا 
عــدم وجــود تفــاوت معنــادار در اســتفاده از ایــن راهبردهــا را بــر اســاس دو متغیــر تــرم تحصیلــی و 
جنســیت ســنجش کنــد. به منظــور تحقیــق ایــن اهــداف، از پرسشــنامه ا ی بــا عنــوان »MALQ« اســتفاده 
ــران، آن  ــی ای ــات عــرب در دانشــگاه های دولت ــان و ادبی ــر از دانشــجویان رشــتۀ زب ــه 180 نف شــد ک
ــای  ــی راهبرده ــجویان از تمام ــان داد دانش ــا نش ــد. یافته ه ــل کردن ــاری تکمی ــۀ آم ــوان نمون را به عن
ــجویان در  ــد. دانش ــتفاده کرده ان ــاد اس ــد زی ــنیداری در ح ــون ش ــه درک مت ــوط ب ــناخت مرب فراش
ــه ترتیــب از راهبردهــای حــل مســأله، برنامه ریزی-ارزیابــی، ترجمــۀ ذهنــی،  درک متــن شــنیداری، ب
ــن دیدگاه هــای  ــز بی ــاری نی ــد. ازنظــر آم ــردی، بیشــترین بهــره را برده ان ــش ف توجــه جهــت دار و دان
دانشــجویان دختــر و پســر ترم هــای تحصیلــی مختلــف در اســتفاده از راهبردهــای فراشــناخت درک 

متــن شــنیداری، تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد.
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Abstract
Language learners’ use of metacognitive strategies as one of the most 
important factors for developing thinking plays an important role in 
improving their understanding of audio texts. Therefore, the current 
research tries to identify the use of metacognitive strategies of audio 
text comprehension by Iranian Arabic learners on the one hand by using 
the descriptive�survey method, and on the other hand, the presence or 
absence of a significant difference in the use to evaluate these strategies 
based on two variables: academic semester and gender. In order to 
research these goals, a questionnaire called (MALQ( was prepared 
which was completed by 180 students of Arabic language and literature 
in Iran’s public universities as a statistical sample. The findings showed: 
students have used all metacognitive strategies related to understanding 
audio texts to a great extent. Students have benefited most from problem 
solving strategies, planning-evaluation, mental translation, directed 
attention and individual knowledge respectively in understanding the 
audio text. Statistically, there is no significant difference between the 
opinions of male and female students of different academic semesters 
regarding the use of metacognitive strategies to understand the audio 
text.

Keywords: Arabic language teaching, listening skill, metacognitive 
strategies, audio text.
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