فاعلٌة برنامج قائم على األلعاب اللغوٌة فً تنمٌة مهارات
فهم المسموع وفهم المقروء بالمستوى اإلبداعً لدى
طالبات الصف الرابع االبتدائً فً المملكة العربٌة السعودٌة

إعداد

د /زٌنــــب حســــن الشمــــري
أستاذ مناهج اللغة العربٌة وطرائق تدرٌسها المشارك
قسم المناهج وطرق التدرٌس  -كلٌة التربٌة  -جامعة حائل

فاعلٌة برنام اائم على األلعاب اللغوٌة فً تنمٌة مهاراتفهم المسموه وفهم المقروء
بالمستوى اإلبداعً لدلطالبات الصف الرابع االبتدائً فً المملكة العربٌة السعودٌة

إعداد
د /زٌنييييب حسيييين الشمييييري

حائل

أستات مناه اللغة العربٌة وطرائق تدرٌسها المشار
اسم المناه وطرق التدرٌس  -كلٌة التربٌة  -جامعة

مقدمييييية :

إن الوظٌفة الرئٌسة للغة هً االتصال والتعبٌر ،وأن الفرد فً عملٌة
االتصال ٌكون ضمن واحد من المواقف األربعة اآلتٌة :متحدثا ،أو مستمعا ،أو
قارئا ،أو كاتبا  .وهذه المواقف تتطلب من الفرد أن ٌكون ملما بشكل كاف
بمهارات كل موقف ،حتى ٌكون االتصال ناجحا البجة (3112م) .وإذا لم ٌكن
الفرد على دراٌة بدقائق اللغة واستعماالتها ،ولم تتوافر لدٌه القدرة على إدراك
العالقات المختلفة فإنه ٌع ُز علٌهم الفهم ،وبالنتٌجة ٌتوقف االتصال ،خاطر
(2627م).
وتع ٌد عملٌة تعلٌم اللغة واكتساب المهارات المرتبطة بها هدفا رئٌسا من
أركان العملٌة التعلٌمٌة ؛ لما للغة من أهمٌة  .وبخاصة تلك الوظائف المتنوعة
التً تؤدٌها فً حٌاة الفرد والمجتمع على حد سواء .فالهدف األساسً لتعلم اللغة
هو إكساب المتعلم القدرة على االتصال اللغوي الفعال والسلٌم ،سواء أكان هذا
االتصال شفوٌا أم كتابٌا .لذلك ٌجب أن ٌهتم تدرٌس اللغة العربٌة بتحقٌق هذا
الهدف الرئٌس ،البجة (3111م).
واالتصال اللغوي ال ٌتعدى أن ٌكون ما بٌن متكلم ومستمع ،أو بٌن كاتب
وقارئ.وعلى هذا األساس قسمت اللغة إلى أربعة فنون هً :االستماع ،والكالم،
والقراءة ،والكتابة خاطر2627( ،م).
وٌرى حبٌب هللا ( 3111م) وجود صلة قوٌة بٌن اللغة والتفكٌر؛ ألنهما
مظهران لعملٌة ذهنٌة واحدة ،وتع ٌد مهارتا االستماع والقراءة بوصفهما مهارتٌن
تؤدٌان إلى تنمٌة التفكٌر؛ فاأللفاظ سواء أكانت مسموعة أم مقرؤة ٌتعد مفتاح
التفكٌر ،فبمقدار ما ٌسمع وما ٌقرأ ٌسمو فكره وتظهر مواهبه وتتسع آفاقه،
وتبزغ ابتكاراته ،وٌتمكن السامع أو القارئ من تولٌد المعانً وإنتاج األفكار التً
تتصف بالتنوع واإلبداع والخلق والتجدٌد .
وفً مواقف تعلم اللغة ،تتعدد العملٌات العقلٌة التً ٌمكن أن ٌقوم بها الطالب:
فإذا كان االتصال شفوٌا ؛ فإن عقله ٌعمل وهو ٌستقبل ،وذلك بشكل تتابعً حٌث
ٌكون موقفا جٌدا للتدرب على التفكٌر الذي
ٌمكن للمستقبل من خالل ذلك أن َ
ٌصل إلى المستوى اإلبداعً ،حٌث ٌمضً المستمع فً عملٌات التفكٌر الموصلة
إلى المستوى اإلبداعً عندما ٌستوعب ما سمعه فً حدود المفردات التً تعلمها،
وبتوجٌهه اللتقاط الفكرة األساسٌة وما ٌتبعها من أفكار فرعٌة ،وتعلٌمه كٌفٌة
التمٌٌز بٌن األساسً والفرعً من األفكار ،وبٌن الحقائق واآلراء فٌما ٌقال،
وبتوقعه لمعانً الكلمات الجدٌدة من خالل ربطها بالسٌاق ،واستنتاجه لغرض
المتكلم ،وتخٌله لألحداث التً ٌتناولها فً حدٌثه  .واالستماع بهدف الوصول

لإلبداع اللغوي الذي ٌتطلب حث الطالب ( المستمع ) على متابعة الحدٌث،
وإدراك ما فً بعض جوانبه من تناقض ،وربطه بخبراته السابقة ،وتحلٌله،
وتقوٌمه بمعاٌٌر موضوعٌة ،وتوقع نتائجه من خالل مقدماته ،وذلك من خالل
تكٌفه من إٌقاع المتحدث سرعة أو بطئا ،البابلً (3116م) .
وانتقاء الطالب لما ٌنبغً أن ٌستمع إلٌه ،واالحتفاظ به حٌا فً ذهنه من
العملٌات العقلٌة العلٌا التً تمثل قمة الوعً فً عملٌة االستماع ،وتعد قاعدة
أساسٌة لإلرسال اللغوي المبدع ،فٌعرف ما هو معاد منه ،وما هو جدٌد علٌه،
ٌوظفه بشكل جٌد عند االستجابة لما ٌقال سواء أكان ٌتعلق باإلجابة ،أم التعلٌق أم
التفسٌر ،وقد أشار الباحثون السابقون إلى أن عدم امتالك الطلبة القدرة على
اإلبداع ،سٌؤدي إلى إضعافالخٌال لدٌهم وافتقارهم إلى المهارات الضرورٌة فً
حٌاتهم الشخصٌة ،وأن المستوى اإلبداعً قابل للتطور من قبل جمٌع الطلبة
بغض النظر عن تحصٌلهم األكادٌمً شرٌطة تزوٌدهم بالفرص الفردٌة أو
النشاطات التعاونٌة ،بنً ٌاسٌن(3116م) .والمستوى اإلبداعً أعلى مستوٌات
الفهم ،وهو ٌتطلب من الطالب توظٌف أعلى قدر من الخبرات المتعلقة بالنص
لبلوغ الهدف ،فهو ٌعتمد على ما سبقه من مستوٌات .وٌتضح من مسمى فهم
المقروء بالمستوى اإلبداعً فً تعامله مع النص المكتوب إلى أعلى مستوى من
مستوٌات التفكٌر ،اٌهر2624( Iehrم) .
ووصول الطالب إلى هذا المستوى ٌعنً أنه قد نجح فً اختٌار جمٌع
المستوٌات السابقة ،وإنه دمج ما طرحه الكاتب من أفكار فً سٌاق خبراته
الذاتٌة ،وإعادة ترتٌبها وتشكٌلها حتى اصطبغت بأفكاره ومشاعره وصارت من
تكوٌنه ،اللبودي (3115م).
لذلك فإن تنمٌة المستوى اإلبداعً ٌتطلب ضرورة االهتمام بنوعٌة
المناهج المدرسٌة ،فكثٌرا ما ٌصطدم الطلبة المبدعون بنوعٌة المناهج الحالٌة
الجامدة ،وأسالٌب التدرٌس التقلٌدٌة التً تجعل الطالب مجرد متلق للعلم ،وما لم
ٌعاد النظر فً نوعٌة المواد الدراسٌة ومحتواها ،وأهدافها ،ووسائل توصٌلها
للطالب فستظل محبطة للطلبة ،بنً ٌاسٌن (3116م).
ومن المالحظ بأن النظام التعلٌمً ٌشدد على إتقان اللغة بمهاراتها،
وبخاصة االستماع والقراءة كونهما مهارتً استقبال ؛ الن استقبال اللغة
باالستماع والقراءةٌ ،عد من المدخالت التً تؤدي من خالل عملٌات التفكٌر إلى

بمعان جدٌدة ،واالرتقاء باإلنتاجٌة اللغوٌة ٌتطلب غزارة المدخالت
إنتاج اللغة
ٍ
وتنوعها ودقتها ،وسالمة العملٌات وتطورها ،البابلً (3116م).
فالدروس فً مرحلة التعلٌم األساسً ،وخاصة فً الحلقة األولى تبدأ
باالستماع إلى النصوص من المعلم أو المسجل ،ومن ثم على الطالب أن ٌتأمل
الصور المصاحبة للنص وٌتحدث عنها شفوٌا قبل أن تبدأ عملٌة القراءة،
الٌزٌدي (3117م)  .وعلى الرغم من أهمٌة مهارة االستماع إال أن الطلبة ما
زالوا ٌعانون ضعفا فً مهارات االستماع ؛ لذلك تؤكد الدراسات على إجراء
المزٌد من البحوثوالدراسات المتعلقة بمهارات االستماع للصفوف والمراحل
الدراسٌة المختلفة ،الشراٌري (3115م) والصوافً (3112م).لذا كان من
الضروري العناٌة بمهارات االستماع واالهتمام بها ،وبالخبرات التً تؤدي إلى
تحسٌن القدرة على االستماع ،بوساطة االختبارات التحصٌلٌة ،وأن تمنح درجات
مناسبة أسوة بالمهارات اللغوٌة األخرى ،وبتوفٌر كل ما ٌساعد فً تطبٌقها
وتنفٌذها فً المٌدان التربوي من وسائط وأجهزة تسجٌل وغٌر ذلك من الوسائط
التعلٌمٌة .وٌحتاج الطلبة هنا إلى نصوص متنوعة مناسبة لهم السلٌطً
وتاٌه(3114م).
وأما القراءة تع ُد أحد المتطلبات التً تزود الطالب بالمهارات التً تساعده
على معالجة المواقف بطرٌقة جدٌدة ،واالبتعاد عن فكرة التطابق ورفض
االختالف ،فعملٌة القراءة فكر ٌضاف إلى فكر؛لذا لم تعد القراءة تقتصر على
مستوى النقد واالستنساخ بل تطور النظر إلٌها لتكون وسٌلة ابتكار واختراع،
ولن ٌتأتى هذا إال بقراءة ٌخرج منها برؤٌة خاصة لحل مشكالته التً تواجهه فً
ضوء ما توصل إلٌه للوصول فً النهاٌة إلى ما ٌسمى اإلبداعٌ ،ونس (3115م).
وٌؤكد صالح والمحجوب (3114م) فً دراستهما ،على وجود عالقة
ارتباطٌه موجبة وقوٌة بٌن المستوى اإلبداعً وفهم المسموع والمقروء ؛ لذا ٌعد
اإلبداع من أبرز اهتمامات التربٌة الحدٌثة المعاصرة ؛ لما له من أثر فً تهٌئة
المتعلم وإعداده لمواجهة مشكالت الحاضر والمستقبل وتحدٌاتها لكونه قمة
التفكٌر ،ومن خالله ٌمكن للطالب التفكٌر وفق نسق مفتوح ،وإعادة تشكٌل
عناصر الخبر فً أشكال فنٌة أو أدائٌة أو عملٌةٌ ،ستخدم فٌه الفرد قدراته
للوصول إلى أفكار جدٌدة واستعماالت غٌر مألوفة ،وتفصٌل الخبرات المحدودة
إلى مالمح مفصلة.
وأما عملٌات التفكٌر فً فهم المسموع والمقروء بدءا من مهارات الفهم
ومرورا بمهارات النقد وانتهاء بعملٌة التفاعل ،تبدأ بتدرٌب الطالب علٌها من
خالل تعامله مع مفردات النص المسموع أو المقروء بتعرف معانً الكلمات،
وتصنٌفها على أساس المترادفات والمتضادات وباستخالص األفكار من النص،
والوصول إلى المعانً المتضمنة بٌن السطور ،والتمٌٌز بٌن اآلراء والحقائق فً
النص المسموع أو المقروء ،وتوقع المعانً من السٌاق ،وتلخٌص األفكار
تلخٌصا وافٌا .ونقد الطالب لما ٌستمع وٌقرأ خطوة على طرٌق التفاعل معه

واالستفادة منه فً إنتاج الصحٌح والجدٌد ؛ ولذلك ٌطلب من المتعلم تحدٌد ماله،
وما لٌس له صلة بالموضوع من أفكار ،واختٌار التفصٌالت التً تؤٌد رأٌا أو
تبرهن على صحة معلومة ،أو قضٌة ،والموازنة بٌن المعلومات التً ٌشتمل
علٌها الموضوع ،والكشف عن أوجه التشابه واالختالف بٌنها ،والوقوف على
المعانً البعٌدة التً ٌقصدها الكاتب ،وإنتاج معانً جدٌدة من خالل االعتماد على
النص المسموع والمقروء ،البابلً ( 3116م).
والمستوى اإلبداعً ٌوجد لدى معظم أفراد المجتمع بدرجات متفاوتة،
والفرد قادر على أن ٌكون مبدعا لو عرف الطرٌق إلى قدراته اإلبداعٌة ونماها ؛
لهذا توجهت الدراسات نحو الكشف عن المستوى اإلبداعً ؛ لتحررها من عقالها
وتنمٌتها  .واإلبداع كما ٌراه السمٌر(3114م) ،ال ٌحتاج إلى التطوٌر بالقدر الذي
ٌحتاجه للتحرر من العوامل التً تعٌق انطالقه .فالثمرة األولى التً ٌجنٌها من
تطوٌع اإلبداع للبحث العلمً هً زٌادة القدرات والطاقات على االبتكار ،وذلك
من خالل وضع برامج تدرٌبٌة خاصة تساعد على تنشٌط قدرات المستوى
اإلبداعً ،وهو ما ٌسمى بالتدرٌب المباشر .
وٌعد تعلم االستماع والقراءة بمساعدة األلعاب اللغوٌة من األسالٌب الحدٌثة فً
تنمٌة مهارات فهم المسموع وفهم المقروء بالمستوى اإلبداعً ،كالتدرب الفردي
والمنظم على المهارات دون كلل أو ملل نتٌجة إلمكانٌات الجذب والتنوع
دٌفاٌدسون(3115Davidsonم) .
وهنا كما ٌدل على أن الطلبة ٌعانون نقصا فً المهارات الالزمة للتعامل
مع النصوص المسموعة والمقروءة وفق مستوٌات الفهم المختلفة ،والتً ترتبط
بشكل أو بأخر بأبعاد المستوى اإلبداعً ،حٌث تشكو المدارس من ضعف الطلبة
فً استخدام اللغة العربٌة بعامة والتعامل مع النصوص المسموعة والمقروءة
بخاصة نصر2666( ،م)  .لذلك البد من التأكٌد على دور المدرسة فً توفٌر
اإلمكانات والمهارات التربوٌة الالزمة لتعزٌز قدرة الطلبة على اإلبداع ،وإعادة
النظر فً المناهج المكتظة بالواجبات الروتٌنٌة التً ال تترك وقتا للتفكٌر ،وأن
ٌتم بناؤها بحٌث تراعً األسس السٌكولوجٌة للفرد وتبعده عن الحفظ والتلقٌن،
وتحرر طاقاته اإلبداعٌة ،الٌزٌدي(3117م).
واالستماع والقراءة عملٌتا حس وإدراك ،وفً هاتٌن العملٌتٌن تحدث
عملٌتان متزامنتان :إحداهما "مٌكانٌكٌة" تجلب المثٌرات إلى الذهن من النص
المسموع أو المقروء ،والثانٌة عقلٌة هً المسؤولة عن تفسٌر تلك المثٌرات
المجلوبة من النص المسموع أو المقروء ( خارج الذهن ) إلى الداخل عصر
(3111م)؛ لذلك ٌجب االهتمام باستخدام األلعاب اللغوٌة التً ٌمكن من خاللها
تحسٌن المهارات المسموعة والمقروءة وقد ٌؤدي اكتساب هذه المهارات إلى
التعلم االٌجابً طوٌل المدى ،مما قد ٌؤدى إلى نجاح التالمٌذ بالمدرسة.

