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الملخص

مھاراتتنمیةفيفاعلیتھوقیاسالرقمیةالقصصعلىمستندتعلیميبرنامجتطویرإلىالبحثیھدف

منالبحثعینةتكّونتالعربیة.اللغةمادةفياألساسيالعاشرالصفطالباتلدىالناقداالستماع

)21(وعددھاضابطةوالثانیةطالبة،)21(وعددھاتجریبیةمجموعتین،إلىقسّمتطالبة،)42(

الباحثقامالبحثأھدافولتحقیقالتجریبي.والمنھجالتحلیلي،الوصفيالمنھجواستخدمطالبة.

بینماالتجریبیة،المجموعةلطالباتوتدریسھالرقمیةالقصصعلىمستندتعلیميبرنامجبإعداد
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علىالتجربةبعدوُطّبقالمعلم.دلیلفيالموصوفةاالعتیادیةبالطریقةالضابطةالمجموعةُدّرست

ذاتفروقوجودالبحثنتائجوأظھرتالمقابلة.وأداةالناقد،االستماعمھاراتاختبارالبحثعینة

ά(داللةمستوىعندإحصائیةداللة = بینالناقداالستماعمھاراتمستوىتطّورفي)0.05

وجودالمقابلةنتائجأظھرتوكذلكالتجریبیة.المجموعةولصالحوالتجریبیةالضابطةالمجموعتین

مقارنة بالمنھج الرسمي.أفضلیة واضحة لمنھج االستماع الناقد في البرنامج التعلیمي

االستماع الناقد.تطویر، برنامج تعلیمي، القصص الرقمیة،الكلمات المفتاحیة:

ABSTRACT

Based on this, the current study aimed to develop an educational program based on

digital stories and measure its effectiveness in developing critical listening skills for

tenth-grade female students. The sample was of the study consisted of (42) students

from the Muscat governorate. The sample was randomly selected from two different

schools and was divided into two groups, one as an experimental group consisting of

(21) students, and a control group consisting of (21) students. The program was



implemented in the first semester of the academic year 2020/2021. To achieve the aim

of the study, the researcher developed an educational program based on digital stories

and taught for the experimental group in four weeks. While the control group was

taught in the usual way as described in the teacher's guide. After the implementation,

a critical listening skills test and interview performance were applied to the research

sample. The results showed statistically significant differences at the significance level

(ά = 0.05) in the development of critical listening skills level between the control and

experimental groups in favor of the experimental group. The interview results also

showed a clear preference for the critical listening approach in the educational

program compared to the formal curriculum.

Keywords: development, educational program, digital stories, critical listening.



المقدمة

وأبقاھا،أوسعھابلإحداھاإالالعربیةاللغةوماجوفھا.فيالعالمتحمللغةوكلاللغات،منباآلالفالمجتمعیزخر

بحفظھا،هللاوتكفلالقرآن،بھانزللغةسامیة،بمكانةاللغاتمنغیرھاعنوتنفردالعالمي،للتواصلوسیلةفھي

اتعالى:قال ْلَناَنْحُن{إنَّ االّذْكَرَنزَّ األساسیةمھاراتھاوإتقانتعلّمھاكانلذا).9(اآلیةالحجرسورةَلَحافُِظوَن}َلُھَوإِنَّ

تنمیةأھمیةعلىاألبحاثنتائجأجمعتفقدعامة.التعلیمیةواألنظمةالمؤسساتلتحقیقھاسعتالتياألھدافمن

;Burns(أّكداحیثمعنى،ذيسلیملغويبناءلدیھملیتكّونالمتعلّمین؛لدىاللغویةمھاراتھا Siegel, في)،2018

إلىتصلحتىوتتدرجمًعاترتبطلكونھااللغة؛لتعلّماألربعالمھاراتإتقانفيالجھدبذلضرورةإلىدراستھما

أنبوصفھم)،2019(وآخرونكرديذلكمعویتفقبطالقة،اللغةاستعمالمنالمتعلّمتمّكنأعلىلغوّیةمھارات

المختلفة.الكتابة) تمثل أساًسا للتعلیم والتعلّم في المراحلالمھارات اللغویة األربع (االستماع، التحدث، القراءة،

االتصالوسائلأسبقمنأنھىاإذاالستماع؛مھارةوھيوأساسھابأُسھااالھتمامفياللغویةالمھاراتأھمیةوتظھر

إلىبالتعلّمینتقلثممتحدًثا،یصیرثممتحدًثا،یكونأنقبلمستمًعایبدأاللغويالتطّورمراحلفيفاإلنساناللغوي،

المعارفأشكالوتحصیلاللغة،الكتسابالحقیقيالمدخلمدكورأشاركماوھياللغوي،االتصالمھاراتبقیة

فيوقتھممن%)45(یقضونفاألفراداألخرى؛اللغةمھاراتبینمناستعماالاألعلىالمھارةتحتلأنھاإذوالعلوم.

الناسأنغروفال).2012(مدكور،الكتابةفي%)9و(القراءة،في%)16و(التحدث،في%)30(واالستماع،



الوسائطخاللمنأواآلخرین،خاللمنإّماالمتنّوعةوالحواراتاألحادیثمنالكثیرإلىالوقتطوالیستمعون

خاصة،ومھاراتھاللغوياألداءجوانبفيالتفوقأنالمجالھذافيأجریتالتيالدراساتكشفتوقدالمختلفة.

علىوأن"القدرة)،Ghassemi,2012(االستماع،مھاراتفيللتفوقتبًعایكونعامة،الدراسيالتحصیلوفي

).2018(منسي،والكتابة"والقراءةالتحدثعلىالقدرةیتبعھاالعمیقوالفھمالجیداالستماع

تمثلمناسًبااھتماًماوأولتھااالستماع،مھارةبتدریسعمانبسلطنةوالتعلیمالتربیةوزارةاھتمتفقدلذلك،ونتیجة

تّدربوتدریباتوأنشطةسمعیة،نصوصعلىاشتملوقداالستماع،مھارةتدریسإلىیھدفمنھجتطویرفي

اللغة العربیة بشكل صحیح في االتصال والدراسة.المتعلّمین على مھارات االستماع؛ لیتمكنوا من استعمال

فياالستماعبأھمیةقورنماإذاقلیالزالماأنھإالاالستماعبمھارةأسلفنا-–كمااالھتمامھذامنالرغموعلى

طّبقالذيالزمنیةبالفترةقورنماإذاالتدریسوطرائقالمناھجمجاليفيالسریعبالتطّوروكذلكالتعلیمیة،العملیة

.Arono,2014(دراستينتائجمعذلكویتفقم،1998عاماألساسيالتعلیمنظامفیھا Frunza, التي)،2014

المھارةلتغدواألربع؛اللغویةالمھاراتبینمنوتحدیًداوضوًحااألقل"المھارةھياالستماع،مھارةأنإلىأشارتا

األكثر صعوبة في التعلیم".

والدقةالفھم،یتطلبالذيالیقظ،االستماعفمنھللھدف؛تبًعایتنّوعاالستماعأناألدبیاتفيواضحھووكما

واالستماعالمتحدث،معإیجابيبشكلالتفاعلیتطلبالذيالمستجیب،واالستماعالتعلیمي،الموقففيكالحاصل

أجلمنالتحلیلأساسیعّدالذيالناقد،واالستماعفیھ،الرأيوإبداءالمواقف،تحلیلعلىیرتكزالذيالتحلیلي،

,Yoshida(والمعارفالمعلوماتعلىالحصولفيیھدفالذياألكادیمي؛واالستماعاألحكام،وإصدارالنقد،

2015.(



العصر؛ھذافيوخاصةاألنواع،أھممنیعّدوالذيالناقد،االستماعمھاراتتنمیةعلىیرّكزالحاليالبحثأنإال

ونقداألحكام،إصداریستطیعالفالمستمعالمسموعة؛الرسالةفھمعلىوقدرتھالمستمع،وعيمنیعكسھلما

فكربناءفيأكبرأھمیتھوتغدو)،2011(عّمار،االستماعمنعالیةمھاراتامتلكإذاإالالمسموعةالرسالة

تعتمدالتيالتواصلبرامجوظھوراالتصال،وسائلوتعددالمعلومات،تكنولوجیاعصرفيواتجاھاتھمالمتعلمین

تعرضھوماوالمناقشات،والشروحاتالمحاضراتفيالتعلیميفالموقفالرسالة،نقلفيوالصورةالصوتعلى

األساسي،التعلیممرحلةفيأھمیتھوتزدادالناقد،الواعياالستماععلىكبیًرااعتماًدایعتمدوغیرھاالمرئیةالبرامج

االتصالوسائطخاللمنمعلوماتمنلھمیقّدمماوتقویموالنقدالتحلیلعلىالمتعلّمینلقدرةوذلكبعدھا،وما

العملیاتوممارسةوالتركیز،اإلصغاءیتطلّبالناقداالستماعأنمن)2014(سرحانأبویراهماوھذاالعالمیة،

تأییدھاوبالتاليالمسموعة،المادةبشأناألحكاموإصداروالتقویمواالستنتاجوالربطوالتحلیلكالتفسیرالعلیاالعقلیة

أو رفضھا.

حیةمواقففياالستماعي،السلوكألنماطالفعلیةبالممارسةوتتطورالناقد،االستماععلىالفردقدرةوتنمو

االستماعمفھومحظيوقد).2010(البجة،سابقةوخبراتمكتسبة،مھاراتمنلدیھماكلتوظیفلھتتیحطبیعیة،

الإنھاإالتعددھامنوبالرغممھارات،منعلیھیشتملوماحولھالنظروجھاتباختالفتختلفتعریفاتبعدةالناقد

تتضمنتقویمیة،تحلیلیة"عملیةكونھعلىأجمعتوقدماھیتھ،عنتعبیرھافيتتقارببلجوھرًیا،اختالًفاتختلف

(بنيأخرى"موادمعالتعاملفيمنھواالستفادةالحكمھذاوفقالعملثمالحكموإصداروالتقویم،التحلیل،عملیات

).2018خصاونة،؛2019مصطفى،



السابقةالدراساتنتائجأشارتفقدعلیھا،الطلبةتدریبوضرورةالناقد،االستماعمھاراتأھمیةمعواتساًقا

امتالكفيالطلبةلدىعامضعفوجودإلى)2019الصویركي،؛2018منسي،؛2014(أبوسرحان،كدراسات

مضمونھ،علىوالحكمالنص،فيالعالقاتوتحدیداألحداث،تتابعوتعّرفالعامة،الفكرةكاستنتاجمھارتھ،بعض

منالناقداالستماعتدریسوإھمالالمعرفة،علىوأنشطتھالمقرراالستماعمنھجبتركیزذلكمعلّلةمحتواه،وتقویم

على طرائق وأسالیب ووسائل تقلیدیة غیر فاعلة.قبل المعلم مقارنة بالمھارات اللغویة األخرى، واعتماده

مھاراتتنمیةفيالحدیثةالمناھجاستعمالاستبعادیمكنالاللغویة،للمھاراتالمختلفةالوظائفمنوانطالًقا

Ciğerci(دراستھمافيوجولتكینسیغیرسي،أّكداهماوھذاالناقد.االستماع & Gultekin, أشارتالتي)2017

فيساعدحدیثكأسلوبالرقمیةالقصصباستعمالاالستماعمھارةتدریسفيحدیثةاستراتیجیاتتطویرأنإلى

تكنولوجیاانتشارظلفيوخاصةالتعلیمیة،البیئةفيللمتعلّمینوالتحفیزالمشاركةمنالمزیدوخلقالمھاراتتنمیة

علىشجعتكماوالتعلیم،التعلّمأسالیبتطویرإلىتھدفوأدوات،وسائلتوفیرفيأسھمتالتيالمعلومات،

للتعلم،ضرورًیاومصدًراالتعلیمیة،التقنیاتأھممنالرقمیةوالقصصومتجددة.مبتكرةتربویةطرائقاستخدام

والصورة،بالصوتونشاطاتھاأحداثھاویمثلالعلمیة،المادةیعرضإذالتدریس؛فيمناسبةإیضاحووسیلة

).2019(ستوم،وممتعوجاذبشائقوبأسلوب

المھاراتتنمیةفيالتفاعلیةوالوسائطالرقمیةالقصصاستعمالموضوعالسابقةالدراساتمنالعدیدتناولتوقد

الناقد، ومن تلك الدراسات نذكر ما یلي:اللغویة ومن بینھا مھارة االستماع وخاصة مھارات االستماع

,Arono(أرونوقامت منأندونیسیافيالمتعلّمینلدىالناقداالستماعمھارةتحسینإلىھدفتبدراسة)2014

عینةتكّونتحیثالتجریبي،المنھجباستعمالوذلكالحاسوب،طریقعنمتعددةتفاعلیةوسائطتوظیفخالل



باستعمالدرسواطالًبا)126و(التفاعلیة،الوسائطبواسطةالناقداالستماعدرسواجامعًیاطالًبا)89(منالِدراسة

المقابلة.وأشارتوبطاقةالمالحظة،وبطاقةاالختبار،في:تمثلتأدواتعدةالباحثطّبقوقدالسمعیة،الوسائط

االستماعمھاراتتحسینفيفّعالةتعلیمیةوسائطالمتعددةالتفاعلیةالوسائطأنإلىعامبشكلاألدواتجمیعنتائج

الناقد لدى طالب الجامعة.

لألطفالالثقافیةالھویةتنمیةفيالرقمیةالقصصروایةاستخداممعرفةإلىھدفتبدراسة)2015(شكروقامت

)3(منمكّونةواحدةمجموعةعلىالتجریبيوالمنھجالوصفيالمنھجالباحثةاتبعتوقدالتعلّم،صعوباتذوي

)57(منویتكونلألطفالالثقافیةالھویةمقیاسالبیاناتجمعفيواستخدمتالتعلّم،صعوباتذويمنطلبة

والبعديالقبليالقیاسیندرجاترتبمتوسطيبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودالنتائجوأظھرتمؤشًرا.

للمجموعة التجریبیة لصالح القیاس البعدي.

فيالناقداالستماعمھاراتتنمیةفيالرقمیةالقصصفاعلیةمعرفةإلىھدفتدراسة)2016(الحربيوأجرت

الباحثةاستعملتالدراسةأھدافولتحقیقالریاض،مدینةفيالثانویةالمرحلةطالباتلدىاإلنجلیزیةاللغةمقرر

قائمةفي:تمثلتاألدواتمنمجموعةالبیاناتوجمعالفاعلیةلقیاسأعّدتوقدالتجریبي،والمنھجالوصفيالمنھج

للطالبة،وآخرللمعلمةودلیلالرقمیة،بالقصصوقائمةالناقد،االستماعمھاراتواختبارالناقد،االستماعبمھارات

فيطالبة)24(منھنطالبة،)44(بلغتالریاضبمدینةالثانويالثانيالصفطالباتمنعینةعلىالِدراسةوُطّبقت

بالطریقةُدّرستالتيالضابطةالمجموعةفيطالبة)20و(الرقمیة،القصصبواسطةدرستالتجریبیةالمجموعة

فيكبیرةفاعلیةإلىأفضىالرقمیةالقصصباستعمالالتدریسأنوھينتیجةأھمإلىالدراسةوتوصلتاالعتیادیة.

تنمیة مھارات االستماع الناقد لدى الطالبات عینة الدراسة.



مھاراتتنمیةفيالتشاركیةالرقمیةالقصصحكياستخدامفاعلیةمعرفةإلىھدفتدراسة)2016(عطیةوأجرى

طّبقالدراسةمنالھدفلتحقیقبھا،الناطقینغیرمتعلمیھالدىالعربیةاللغةلتعلموالدافعیةاالستماعي،الفھم

العربیةاللغةمتعلميمنالثانيبالمستوىطالًبا)60(منمكونةعینةعلىالتجریبي،شبھوالمنھجالوصفيالمنھج

الرقمیة،القصصباستخدامدرستتجریبیةمجموعتینإلىقسمتحیثالعربیة،اللغویاتبمعھدبھاالناطقینغیر

بواسطةالبیاناتجمعتوقد،االعتیادیة،بالطریقةدرستطالًبا)30(منمكّونةوضابطةطالًبا،)30(منومكّونة

حكىاستراتیجیةفاعلیةالنتائجوأظھرتالعربیة.اللغةلتعلمالدافعیةومقیاساالستماعي،الفھممھاراتاختبار

داللةذاتفروقووجودالعربیة،اللغةلتعلموالدافعیةاالستماعيالفھمتنمیةفيالتشاركیةالرقمیةالقصص

الختبارالبعديالتطبیقفيالضابطةالمجموعةدرجاتومتوسطالتجریبیةالمجموعةدرجاتمتوسطبینإحصائیة

الفھم االستماعي لصالح المجموعة التجریبیة.

النشطاالستماعمھاراتتنمیةفيالرقمیةالقصةاستخدامأثراستقصاءإلى)2016(عفیفةأبودراسةوھدفت

شبھالمنھجاُتبعالدراسةھدفولتحقیقالعربیة.اللغةمادةفياألساسيالثالثالصفلطالباإلبداعيوالتفكیر

موزعیناألساسي،الثالثالصفطلبةمنوطالبةطالبا)36(منتكّونتقصدیةعینةعلىطبّقتوقدالتجریبي،

)19(أفرادھاوعددالتجریبیةالمجموعةإحداھمالتمثلمجموعتین؛علىعشوائیاووزعتدراسیتین،شعبتینعلى

وعددالضابطةالمجموعةواألخرىالرقمیة،القصةاستراتیجیةباستعمالالعربیةاللغةمادةدرستوطالبة،طالبا

أداتیناألثروقیاسالبیاناتجمعأعّدوقدالمعتادة.بالطریقةالعربیةاللغةمادةودرستوطالبة،طالبا)17(أفرادھا

األصالة).المرونة،(الطالقة،اإلبداعيالتفكیرقدراتضوءفيالتفكیرواختبارالبعدي،االستماعاختبارفيتمثلتا

اختبارفيالمجموعتینطالبدرجاتمتوسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلىالنتائجوأظھرت

بینإحصائیةداللةذاتفروقوجودوعدمالتجریبیة،المجموعةلصالحالعربیةاللغةمادةفيالبعدياالستماع



إحدىتعزىالعربیةاللغةمادةفيالبعدياإلبداعيالتفكیراختبارفيالدراسةعینةأفرادالطلبةدرجاتمتوسطات

المجموعتین.

مھارةتنمیةفيالرقمیةالقصصفاعلیةعلىللتعرفھدفتدراسة)2018(شقیروأبودحروج،أبووأجرى

الباحثاناستخدمالدراسةأھدافولتحقیقبغزة.األساسياألولالصفطلبةلدىالعربیةاللغةمقررفياالستماع

علىالدراسةُطّبقتوقدالدراسة،نتائجإلىللوصولالتجریبيالمنھجالرقمیة,القصصتصمیمفيالبنائيالمنھج

للمجموعة)30(منھموطالبة،طالًبا)60(العینةبلغتحیثغزةمدینةفياألساساألولالصفطلبةمنعینة

أعّداحیثالرقمیة.القصصباستعمالدرستالتجریبیةللمجموعة)30(والمعتادة،بالطریقةدرستالضابطة

قصصامصمماوالمھارات،لقیاسواختباراالستماع،بمھاراتقائمةفيتمثلتالبحثیةاألدواتمنعدًداالباحثان

القبلياالختبارفيإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلىالدراسةنتائجاالستماع.كشفتمھارةلتدریسرقمیة

والبعدي لصالح المجموعة التجریبیة والقصص الرقمیة.

الصفطلبةلدىالجھریةالقراءةمھاراتتنمیةفيالرقمیةالقصةاستخدامفاعلیة)2019(عالندراسةوفحصت

حیثالھدف،لتحقیقتجریبيوالشبھالوصفيالمنھجینعلىالباحثةواعتمدتنحوھا،ودافعیتھماألساسيالثاني

مجموعتینعلىوزعتاألساسي،الثانيالصفطلبةمنوطالبةطالًبا)44من(مكونةعشوائیةعینةعلىطّبقتھا

طوّرتوقدوطالبة.طالًبا)22(وعددھاالضابطةتمثلواألخرى)،22(وعددھاالتجریبیةالمجموعةتمثلإحداھما

أعّدتكمافرعیة،مھارة)16(منھاتفرعترئیسیةمھارات)4(منتكّونوالذيالجھریةالقراءةلمھاراتمقیاًسا

النتائجوأظھرتمؤشًرا.)19(منمكّونالرقمیةالقصةنحوالطلبةدافعیةلقیاسمقیاًساوبنتتحصیلًیا،اختباًرا

تنمیةفيالمالحظة)(بطاقةالجھریةالقراءةلمقیاسوالبعديالقبليالتطبیقیندرجاتمتوسطيبینفرقوجود

بینفرقووجودالتجریبیة،المجموعةلصالحوالرقمیةالقصصاستخدامإلىتعزىالجھریةالقراءةمھارات



استخدامإلىتعزىالجھریةالقراءةمھاراتتنمیةفيالتحصیليلالختباروالبعديالقبليالتطبیقیندرجاتمتوسطي

لمقیاسوالبعديالقبليالتطبیقیندرجاتمتوسطيبینفرقووجودالتجریبیة،المجموعةلصالحوالرقمیةالقصص

التجریبیة.الدافعیة نحو القصة الرقمیة في مقیاس البعدي لصالح المجموعة

الشفويالتواصلمھاراتتنمیةفيالرقمیةالقصصعلىقائمبرنامجفاعلیةمعرفةإلى)2019(ستومدراسةھدفت

التجریبي،شبھالمنھجاعتمدالدراسةأھدافولتحقیقبغزة،األساسيالرابعالصفطالباتلدىالتعلّمأثروبقاء

علىالقائمالبرنامجدرستتجریبیةمجموعتین؛إلىالعینةقسمتوقدطالبة.)72(منمكّونةعینةعلىطّبقتھاحیث

حیثطالبة،)36(وعددھناالعتیادیة،بالطریقةدرستضابطةومجموعةطالبة،)36(وعددھنالرقمیة،القصص

إحصائیةداللةذاتفروقوجودالنتائجوأظھرتأدائًیا.اختباًراالشفويالتواصلمھاراتفيتنمیةلقیاسصممت

ذاتفروقووجودالتجریبیة،المجموعةلصالحالبعديالتطبیقفيالشفويالتواصلمھاراتمالحظةبطاقةفي

وجودعدمأظھرتكماالتجریبیة.المجموعةلصالحاالستماعمھاراتالختبارالبعديالتطبیقفيإحصائیةداللة

والدراسيالتحصیلالختبارالبعديالتطبیقفيالتجریبیةالمجموعةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروق

درجاتھم في التطبیق المؤجل.

مھارةتنمیةفيمقترح)Podcast(صوتيتدوینبرنامجفاعلیةقیاسإلىتھدفبدراسة)2019(المصريوقامت

طّبقتوقدعّمان،العاصمةمحافظةفيالخاصةالمدارسفيبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةطلبةلدىاالستماع

العربیةللغةالدارسینالعالمیةالمدارسطلبةمنوطالبةطالًبا)50(منتكّونتقصدیةعینةعلىالبرنامجالباحثة

درستوطالبةطالًبا)25(منمكّونةتجریبیةمجموعتین،إلىعشوائیةبصورةالعینةقسّمتحیثبغیرھا،للناطقین

درستالتيالضابطةالمجموعةیمثلونوطالبةطالًبا)25و(الصوتي،التدوینبرنامجباستخداماالستماعمھارة



طّبقتھتحصیلًیااختباًراأعّدتالقیاسأجلومنالتجریبي،شبھالمنھجالباحثةاستخدمتوقداالعتیادیة.بالطریقة

فيالدراسةمجموعتيأداءمتوسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلىالنتائجأشارتوقدوبعدًیا.قبلًیا

متوسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودالنتائجأظھرتكماالتجریبیة.المجموعةولصالحالبعدياالختبار

اللغةفياالستماعمھارةلتنمیة)Podcast(الصوتيالتدوینبرنامجاستخداموبعدقبلالتجریبیةالعینةدرجات

العربیة لصالح االختبار البعدي.

مشكلة البحث

والذيالتواصل،وسائلبتطوریتمیزالذيالعصرھذافيوخاصةقصوى،أھمیةالناقدلالستماعأنفیھشكالمما

كتاباتفياألھمیةتلكإلىالتربوياألدبأشاروقدالمسموعة.الرسالةفھمعلىوقدرةالمستمع،منوعّیًایتطلب

المسموعةالرسالةونقداألحكام،إصداریستطیعالالمستمعأنإلىأشاًراحیث)،2010مصطفى،؛2011(عّمار،

دربة ومران مستمران.إال إذا امتلك مھارات عالیة من االستماع، تحتاج إلى

المنھجیرّكزحیثكاٍف،اھتمامالناقداالستماعمھارةتوليالالتعلیمیةالبرامجأنإالاألھمیةھذهمنوبالرغم

الباحثذلكعلىمؤكداالناقد،االستماعمھاراتعلىالطلبةتدریبویھملالمعرفة،علىالمختلفةوأنشطتھالمقرر

واضحقصوروجودإلى)،2018(عامأجراھاالتياألساسيالعاشرللصفالعربیةاللغةلمادةالتقویمیةالدراسةفي

إلىانتقالیةومرحلةاألساسيالتعلیمخاتمةتعتبرالتيالمرحلةھذهفيالناقداالستماعمھارةلتدریسالتخطیطفي

قادر على التحلیل والنقد وإصدار األحكام.التعلیم ما بعد األساسي والجامعي واللتین یتطلبان متعلم



العاشرالصفیّدرسونالذینمنومعلمةمعلًما)30(خاللھامناستفتىاستطالعیةدراسةأجرىقدالباحثوكان

مفتوحةاستبانةإلیھموجھحیث)،2018/2019(الدراسيالعامفيالمناھجتنفیذواقعمتابعةفيالمیدانيعملھأثناء

حصصعددقلةإلىنتائجھاأفضتالناقد،االستماعبمھارةتتعلقاألسئلةمنمجموعةعلىوتشتملاإلجابة

أغلبأنكماالسردي،الجانبالطولعلیھاویغلبالمقررة،المھاراتمعقیاًساالنصوصوكذلكاالستماع،

عدمبحجةتدریسھایھملبعضھموأنالمھارة،تدریسفيالتقلیدیةواألسالیباالستراتیجیاتعلىیعتمدونالمعلمین

تدریسفيالمختلفةووسائطھاالتكنولوجیاتوظیفإھمالإلىباإلضافةالنھائیة،االختباراتفيللمھارةتقویموجود

مھارة االستماع الناقد.

كلدراساتنتائجأّكدتحیثالناقد،االستماعمھاراتفيالمتعلمینلدىعاًماضعًفاالممارساتھذهعننتجوقد

الناقد.االستماعمھاراتیتقنونالالطلبةأن)إلى2019الصویركي،؛2018منسي،؛2014(أبوسرحان،من

فيالطلبةمستوىتدنيعلىوتؤكدالنھائیة،االختباراتفيللطالبالتحصیليالمستوى-أیًضا-ذلكإلىوتشیر

التربیةوزارةأجرتھاالتيالوطنیةاالختباراتنتائجفيخاصةالناقداالستماعومھارةعامةالعربیةاللغةمھارات

لمنھجالفّعالالتخطیطضرورةإلىالجھودھذهأوصتوقد)،2018/2019الدراسي(العامخاللوالتعلیم

مھاراتعلىالطلبةتدریبفيحدیثةووسائلوأسالیباستراتیجیاتاستعمالعلىالمعلمینوتدریباالستماع،

,Ghassemi(دراسةإلیھأشارتماوھذاالناقد.االستماع مھاراتامتالكفيالضعفسببأنإلى)،2012

إلىالباحثدفعماوھذالتنمیتھا.الالزمةالتعلیمیةوالموادالحدیثةواالستراتیجیاتالبرامجنقصإلىیعوداالستماع

ووسائطواستعمالالفّعالالتخطیطبینیجمعالناقداالستماعمھاراتلتدریستعلیميبرنامجإعدادفيالتفكیر

فيتساعدوالتيالمختلفةالوسائطبینتجمعحیثالتعلیمیةالعملیةفيفاعلیةمنبھتتمیزلماالرقمیةكالقصص



,Asik(دراسةإلیھأشارتماذلكعلىویؤكدالتعلّم،عملیةفيوالمتعةالتشویقزیادة القصصأنإلى)2016

والمعانيالمجردةلألفكارواستیعابھمفھمھموتعززالمتعلمینتفاعلمنتزیدلكونھاالتعلیم؛فيقویةأداةالرقمیة

العمیقة.

وقیاسالرقمیةالقصصعلىمستندتعلیميبرنامجتطویرإلىالحاليالبحثفيالباحثعمدفقدالمنطلقھذاومن

الصف العاشر األساسي.فاعلیتھ في تنمیة مھارات االستماع الناقد لدى طالبات

البحثأسئلة1-4

اآلتیة:تتحدد مشكلة البحث الحالي من خالل اإلجابة على األسئلة

طلبةلدىالناقداالستماعمھاراتلتنمیةوالمعّدالرقمیةالقصصعلىالمستندالتعلیميالبرنامجمكوناتما-1

الصف العاشر األساسي ؟

الصفطالباتلدىالناقداالستماعمھاراتتنمیةفيالرقمیةالقصصعلىالمستندالتعلیميالبرنامجفاعلیةما-2

العاشر األساسي ؟ وینبثق من ھذا السؤال، السؤاالن التالیان:

اختبارأسئلةعلىوالضابطةالتجریبیةالمجموعتینفيالصحیحةالطالباتإجاباتمتوسطبینالفرقما)1

االستماع الناقد ككل في االختبار البعدي؟

بكلالمتعلقةاألسئلةعلىوالضابطةالتجریبیةالمجموعتینفيالصحیحةالطالباتإجاباتمتوسطبینالفرقما)2

مھارة على حدة في االختبار البعدي؟



التعلیميالبرنامجتطبیققبلووسائلھوأنشطتھالناقداالستماعتدریسمقررفيوالطالباتالمعلمةآراءما-3

المستند على القصص الرقمیة وبعده؟

البحثفرضا1-5

فيالمجموعتینبینللمقارنة(أ)السؤالعنلإلجابةاألولىالفرضیةُحددتبفرعیھ،الثانيالسؤالعنولإلجابة

مھارةكلفيالمجموعتینبینللمقارنة(ب)السؤالعنلإلجابةالثانیةالفرضیةوجاءتككل،البعدياالختبار

یستھدفھا االختبار على حدة، وفیما یلي الفرضیتین:

ά(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال-1 = اللواتيالعاشرالصفطالباتدرجاتمتوسطبین)0,05

التجریبیة)(المجموعةالناقداالستماعمھاراتتعلمفيالرقمیةالقصصعلىالمستندالتعلیميالبرنامجاستعملن

نتائج االختبار البعدي.واللواتي لم یستعملن البرنامج (المجموعة الضابطة) في

ά(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقیوجدال-2 = فيالصحیحةالطالباتإجاباتمتوسطبین)0.05

بكل مھارة یستھدفھا البرنامج في االختبار البعدي.المجموعتین التجریبیة والضابطة على األسئلة المتعلقة

أھداف البحث

االستماعمھاراتتنمیةفيفاعلیتھوقیاسالرقمیةالقصصعلىمستندتعلیميبرنامجتطویرإلىالبحثھذایھدف

الناقد، ویمكن توضیح أھداف البحث فیما یلي:



طالباتلدىالناقداالستماعمھاراتتنمیةفيالرقمیةالقصصعلىالمستندالتعلیميالبرنامجمكّوناتبیان.1

والتدریبات مناسبة.الصف العاشر األساسي، وما یشتمل علیھ من نصوص وأنشطة

لدىالناقداالستماعمھاراتتنمیةفيالمقترحالرقمیةالقصصعلىالمستندالتعلیميالبرنامجفاعلیةقیاس.2

فيوالضابطةالتجریبیةالمجموعةنتیجتيبینالمقارنةخاللمنعامبشكلاألساسيالعاشرالصفطالبات

كل على حده.القیاس البعدي، وفاعلیتھ في تنمیة مھارات االستماع الناقد

البرنامجتطبیققبلووسائلھوأنشطتھالناقداالستماعتدریسمقررحولوالطالباتالمعلمةآراءتعّرف.3

بینھما.التعلیمي المستند على القصص الرقمیة وبعده، والمقارنة

البحثأھمیة1-6

تتمثل األھمیة النظریة للبحث في التالي:

اللغویة،المھاراتتنمیةفيتوظیفھایمكنبحیثالرقمیةالقصصعلىمستندإلكترونيتعلیميأنموذجتقّدیم-1

واستعمالھ في مراحل دراسیة أخرى.

الرقمیة،القصصعلىالمستندالتعلیميالبرنامجلمحتویاتشرًحایتضمنللمعلم،استرشاديدلیلتقدیم-2

وخطوات تطبیقھ وتقویمھ.

توظیففيالمعلمینتساعدتدریبیةبرامجتخطیطعلىللعملوالتدریباإلشراف،جھاتتوجیھفيیسھمقد-3

القصص الرقمیة التعلیم، وفي كیفیة إنتاجھا.



وخاصةالعلیا،الصفوففياللغویةالمھاراتتدریساستراتیجیاتفيالقصورأوجھلمعالجةتقنیةحلوالیقّدم-4

مھارات االستماع.

اللغویةالمھاراتتنمیةفيتساعدوأفكاررؤىوتقدیماألبحاث،منالمزیدإلجراءالباحثینأماماآلفاقیفتح-5

والوسائط اإللكترونیة األخرى.وخاصة مھارات االستماع الناقد من خالل توظیف القصص الرقمیة

البحثمصطلحات1-8

):Development(تطویر1-8-1

عناصرعلىومستحدثاتتجدیداتوإدخالوتحدیثتحسینأنھ:علىالتطویر)2003،74(والنجارشحاتة،یعّرف

مستواھا، بحیث تغدو أكثر فاعلیة وتحقیًقا لألھداف.المنھج الدراسي؛ بقصد تحسین العملیة التربویة، ورفع

األساسيالعاشرالصفطلبةعلىالمقرراالستماعمنھجعلىوإضافاتتحسیناتإجراءأنھعلىإجرائًیاویعرف

اكتسابفيالمتعلّمتساعدمتدرجةوتدریباتوأنشطةمھارات،علىیشتملبرنامجضمنالرقمیةالقصصبإدخال

مھارات االستماع الناقد المقررة علیھ.

):program(برنامج1-8-2

األھدافذاتوالمترابطةالمنظمة،األنشطةمنمجموعةأنھ:علىالبرنامج)2003،107(والنجارشحاتة،یعّرف

عامبھدفترتبطالمقررات،منسلسلةیتضمنأومھاراتتنمیةإلىویھدفمشروع،أولخطةوفًقاالمحددة

ومخرجات تعلّمیة.



القصصمنمجموعةعلىویشتملإلكترونًیا،ُصّممتعلیميبرنامجعنعبارةبأنھ:إجرائًیاالبرنامجویعرف

المنظمة،التقویموأسالیبواالستراتیجیات،واألنشطة،المنظمةالمھاممنمجموعةضمنتقدیمھایتمالتيالرقمیة

االستماع الناقد لدى طالبات الصف العاشر األساسي .أُعّدت وفق أھداف محددة، والتي تھدف إلى تنمیة مھارات

Digital(الرقمیةالقصص1-8-3 Stories:(

حقیقیةتكونقدقصة،سیناریوعلىیعتمدقصیرفیلمإنتاج"عملیةبأنھاالرقمیةالقصة)2010(الباسطعبدیعرف

بوتروتعرفھاالقصة".منتجبصوتعلیھاالتعلیقیكونوغالًباالمتعددة،الوسائطباستخدامتطویرھایتمخیالیة،أو

)Porter, منمجموعةمعوتشاركھاالمنطوقةالقصةروایةفيالقدیمالفنتتناولالتي"التقنیةبأنھا)2015

ذاتقصًصاوتنسجالقاصصوتمعتمتزجالتيواألصواتوالموسیقىوالجرافیككالصورالتقنیةاألدوات

معنى".

مركزفيالطلبةعلىمقررةرقمیةقصصانتقاءعلىتقومتدریساستراتیجیةبأنھا:إجرائًیاالباحثویعرفھا

منمختلفةبوسائطوممزوجةتربوًیا،ُمعّدةقصیرةوحكایاتأحداثسردتتضّمنبحیثصّممتوقدالتعلممصادر

مھاراتتنمیةفيواستعمالھاالحاسوبیة،التألیفبرامجباستخدامصوتیةومؤثراتمتحركةورسوموفیدیوصور

طلبة الصف العاشر األساسي.االستماع الناقد في مادة اللغة العربیة المقررة على

):Effectiveness(فّعالیة1-8-4



المرجوة،النتائجلبلوغالمدخالتأواألھدافإنجازعلى"القدرةبأنھااصطالًحاالفّعالیة)2003(زیتونُیعّرف

تحدثھأنیمكنالذياألثر"مدىبأنھا)2003(والنجارشحاتةمنكلویعّرفھاممكن"،حّدبأقصىإلیھاوالوصول

المتغیرات التابعة".المعالجة التجریبیة باعتبارھا متغیًرا مستقال في أحد

طلبةلدىالرقمیةبالقصصاالستماعمھاراتتنمیةنتیجةاإلیجابيالنمومقداربأنھا:إجرائًیاالباحثویعرفھا

اختبارفيالبحثلعینةالنھائيالتقییمدرجةطریقعنالنموھذاویقاسعمان،بسلطنةاألساسيالعاشرالصف

مھارات االستماع الناقد.

Critical(الناقداالستماع1-8-3 listening:(

المستمعفیھایعطيمعقدة،عملیاتعلىیشتمل"فنبأنھاصطالًحاالناقداالستماع)2008،67(مدكورعّرففقد

بأن)2005،72(وآخرانالعیسويویرىاألصوات".مناألذنتتلقاهلمامقصوًداوانتباًھاخاًصا،اھتماًما

الحكمھذاوفقالعملثمحكموإصداروالتقویمالتحلیلعملیاتتتضمنتقویمیة،تحلیلیة"عملیةھوالناقداالستماع

واالستفادة منھ في التعامل مع مواد أخرى".

منأذنھتتلقاهلمامقصوًداانتباًھاالمستمعتعطيمعقدةمھارةأنھ:علىإجرائًیاالناقداالستماعالباحثویعرف

تحلیلھاثممنھا،األفكارواستخراجالمعاني،بینالعالقةوإدراكمعاٍن،إلىوترجمتھابینھا،والتمییزأصوات،

وتفسیرھا وتقویمھا واالستفادة منھا.

محددات البحث1-7



طلبةلدىالناقداالستماعمھاراتتنمیةفيفاعلیتھویقاسالرقمیةالقصصعلىالمستندالتعلیميالبرنامجُیطّور

الصف العاشر األساسي بسلطنة عمان ضمن المحددات التالیة:

من:كلعلىالحاليالبحثفيالموضوعیةالمحدداتتقتصر:الموضوعیةالمحددات1-7-1

لدىالناقداالستماعمھاراتتنمیةفيفاعلیتھوقیاسُمختارة،رقمیةقصصعلىمشتمالتعلیميبرنامجتطویر-1

عینة البحث.

اللغةمادةمعاییروثیقةفيمعتمدھوكمااألساسيالعاشرالصفطلبةعلىالمقررةالناقداالستماعمھارات-2

وبعضاألحكام،وإصداروالتقویمواالستنتاج،والتحلیل،السمعي،التمییزوھي:التعلیمي،النظامفيالعربیة

مؤشراتھا.

شعبةعشوائیةبطریقةواختیرتمجموعتین،إلىالعینةقُسمتوقدحكومیتان؛مدرستان:المكانیةالمحددات1-7-2

عددعلىبناًءوذلكالضابطةللمجموعةالثانیةالمدرسةمنوشعبةالتجریبیةللمجموعةاألولىالمدرسةمن

ظل اإلجراءات االستثنائیة بسبب جائحة كورونا.الطالبات في كل شعبة، واتساًقا مع التوزیع القائم في

م.2020/2021الدراسيالعامفيالبحثوأداتاالبرنامجُیطّبق:الزمانیةالمحددات1-7-3

الطریقة وإجراءات البحث:

البحثمتغیرات3-2



البرنامجباستعمالتدریسطریقةھما:مستویانولھاالتدریس،طریقةالتالیین:المتغیرینعلىالحاليالبحثاشتمل

الناقداالستماعمھاراتفيالمتمثلالتابعوالمتغیراالعتیادیة،والطریقةالرقمیة،القصصعلىالمستندالتعلیمي

المقررة.

البحثمنھج3-1

البرنامجفاعلیةقیاسفيالتجریبي،والمنھجالمقابلة،أداةتطبیقفيالتحلیليالوصفيالمنھجالباحثاستخدم

االستماع الناقد.التعلیمي المستند على القصص الرقمیة في تنمیة مھارات

البحثمجتمع3-3

والتعلیمللتربیةالعامةللمدیریةالتابعةالمدارسفياألساسيالعاشرالصفطالباتجمیعالبحثمجتمعشمل

العامةالمدیریةإلحصاءطبًقاطالبة)2800(عددھنوالبالغ،2020/2021الدراسيللعاممسقط،بمحافظة

للتخطیط االستراتیجي.

عینة البحث

األولىالمدرسةفيإحداھنلتمثلالمدرستین؛فيالعاشرالصفشعبمنعشوائیةبطریقةالبحثعینةاُختیرت

منطالبة)21(منوالمكونةالثانیةالمدرسةمنضابطةواألخرىطالبة،)21(طالباتھاوعددالتجریبیةالمجموعة

المدیریة التعلیمیة بمحافظة مسقط.

ح)1(جدول البحثعینةتوزیعیوضِّ



المجموع الكليالعددالمجموعةالصفالمدرسة

طالبة)42(21التجریبیة2عاشرالمدرسة األولى

21الضابطة5عاشرالمدرسة الثانیة

أداتا البحث

آراءلمعرفةمقابلةوبطاقةالناقد،االستماعمھاراتلقیاساألداء؛اختبارھما:البحثھذافيأداتیناستخدامتم

لكل أداة من ھاتین األداتین:الطالبات والمعلمة في البرنامج التعلیمي وفیما یلي وصف

صدقمنوللتأكدمتعدد.مناالختیارنوعمنفقرة)36(مناألولیةصورتھفياالختبارتكّوناألداء:اختبارأوال:

مشرفيومنالعربیة،اللغةتدریسوطرائقالمناھجفيالمختصینمنالمحكمینمنمجموعةعلىُعرضاالختبار

األسئلةبعضصیاغةوُعدلتاألسئلة،بعضُحذفتالمحكمین،مالحظاتضوءوفيومعلمیھا،العربیةاللغة

فقرة.)30(منمكّوًناالنھائیةصورتھفياالختباروأصبحوفقراتھا،

حساب الصدق الداخلي (االتساق):

االختبار،فقراتمنفقرةكلدرجةبیناالرتباطمعامالتبحسابوذلكلألداةالداخليالبناءصدقمنالتأكدوتم

معامالتیوضح)2(والجدولطالبة،)33(منمكّونةاستطالعیةعینةعلىبتطبیقھوذلكلالختبار،الكلیةوالدرجة

االرتباط.

لالختبارالكلیةالدرجةمعالفقراتمنفقرةلكلاالرتباطمعامالتیوضح)2(جدول

الداللة*معامل االرتباطالفقرةالداللة*معامل االرتباطالفقرة

1**0,9650,0016**0,9810,00



2**0,9860,0017**0,9640,00

3**0,9440,0018**0,9560,00

4**0,9600,0019**0,9900,00

5**0,9770,0020**0,9780,00

6**0,9700,0021**0,9640,00

7**0,9720,0022**0,9630,00

8**0,9770,0023**0,9560,00

9**0,9620,0024**0,9790,00

10**0,9850,0025**0,9770,00

11**0,9550,0026**0,9840,00

12**0,9710,0027**0,9850,00

13**0,9480,0028**0,9740,00

14**0,9750,0029**0,9810,00

15**0,9740,0030**0,9770,00

)0,01(داللةمستوىعندإحصائیةداللةذات*الفقرة

عندلالختبارالكلیةالدرجةمعدالةارتباطاتحققتاالختبارفقراتجمیعأنالسابقالجدولمنیتضححیث

التعلیمي.المحتوىیمثلاالختباروأنالداخلي،باالتساقیتسماالختبارأنعلىیدلالذياألمر)،0,01(مستوى

كما تم حساب صدق المقارنة الطرفیة:



العینةلكونونظًراوالدنیا،العلیاالفئتینأفرادبینالتمییزعلىاالختبارقدرةالطرفیةالمقارنةبصدقیقصد

)16(الدنیاالمجموعةوفيطالبة،)16(العلیاالمجموعةفيالطالباتعددبلغحیثنصفینإلىتقسیمھاتمصغیرة

Mann-Whitney(وینتيماناختبارأُجريوقدطالبة، U،(والجدول)داللةذاتفروًقاھناكأنیوضح)3

).000(.مستوىعندإحصائیة

الناقداالستماعمھاراتالختبارالطرفیةالمقارنةصدقمعامل)3(جدول

مستوى الداللةZقیمةUقیمةمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالمجموعة

000.-4,85-1624,50136,00.000الفئة العلیا

168,50392,00الفئة الدنیا

ثبات االختبار:

العینةخارجومنالبحثمجتمعمنطالبة)33(قوامھااستطالعیةعینةعلىُطّبقاالختبار،ثباتمنللتحققو

Cronbachsكرونباخ(ألفابطریقةالداخلياالتساقمعاملُحسبثمومن،الفعلیة Alpha،(بلغحیث)77.,(

معادلةخاللمنالنصفیةالتجزئةطریقةالباحثاستخدمالثباتمنوللتأكدألغراض،وصالحجیدثباتمعاملوھو

قیمةاالختبارثباتقیمةأنعلىیّدلوھذا)0,769(تساوياالرتباطمعاملقیمةأنیوضح)4(والجدولجیتمان،

مناسبة وصالحة للتطبیق الفعلي..

النصفیةالتجزئةباستخداماالختبارثباتمعامل)4(جدول

البیانات
عدد الفقرات

معامل االرتباط المعدلمعامل االرتباط
الفردیةالزوجیة



15150,7690,999اختبار مھارات االستماع الناقد

أداة المقابلة

أسئلةمعالموّجھةنصفمقابلةوھيالبحث،فيالمستھدفینمنوالبیاناتالمعلوماتلجمعمقابلة؛أداةبإعدادالباحثقام

استطالعیةعینةعلىطّبقھاآرائھم.ثمضوءفيوعّدلھاالمحكمین،منمجموعةعلىاألداةالباحثعرضوقدمفتوحة،

الفعلي.من خارج عینة البحث؛ للتأكد من صالحیة البطاقة للتطبیق

أسالیب المعالجة اإلحصائیة:

اُستعملت في البحث المعالجات اإلحصائیة اآلتیة:

معامل االرتباط لبیرسون للتحقق من صدق االتساق الداخلي.-1

-Mann(ویتنيماناختبار-2 Whitney U(الطرفیة.المقارنةصدقلحساب

معادلة جیتمان لحساب الثبات بطریقة التجزئة النصفیة.-3

Independent(مستقلتینلعینتین(ت)اختبار-4 Sample T-Testالتعلیميالبرنامجفاعلیةلقیاس)؛

الناقد.المستند على القصص الرقمیة في تنمیة مھارات االستماع

اكتساب مھارات االستماع الناقد.اختبار (ت) لعینتین مستقلتین؛لحساب فروقات العینة في-5

نتائج البحث ومناقشتھا:

لتنمیةوالمعّدالرقمیةالقصصعلىالمستندالتعلیميالبرنامجمكوناتما"نصھوالذياألول،السؤالنتائجأوال:

بشيءالبرنامجمكوناتوصفتمالسؤالھذاعنولإلجابة؟األساسيالعاشرالصفطلبةلدىالناقداالستماعمھارات



وتدریبات،وأنشطةقصصمنعلیھاشتملوماالبرنامجومحتویاتالبرنامج،منالھدفعلىیشتملالتفصیلمن

الناقد، وطرائق التقویم.وخطوات تنفیذه، واستراتیجیات التدریب على مھارات االستماع

مھاراتتنمیةفيالرقمیةالقصصعلىالمستندالتعلیميالبرنامجفاعلیةما"نصھوالذي،الثانيالسؤالنتائجثانًیا:

من ھذا السؤال، الفرضیتین اآلتیتین:االستماع الناقد لدى طالبات الصف العاشر األساسي ؟ وینبثق

ά(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجد"الاألولى:الفرضیة = الصفطالباتدرجاتمتوسطبین)0,05

(المجموعةالناقداالستماعمھاراتتعلمفيالرقمیةالقصصعلىالمستندالتعلیميالبرنامجاستعملناللواتيالعاشر

الضابطة) في نتائج االختبار البعدي.التجریبیة) واللواتي لم یستعملن البرنامج (المجموعة

ά(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال"الثانیة:الفرضیة = الطالباتإجاباتمتوسطبین)0.05

االختبارفيالبرنامجیستھدفھامھارةبكلالمتعلقةاألسئلةعلىوالضابطةالتجریبیةالمجموعتینفيالصحیحة

البعدي.

طالباتدرجاتمتوسطبینالفروقداللةمنللتحققالباحثاستخدامالسابقتین،الصفتینالفرضیتینعنولإلجابة

كالتالي:النتائججاءتحیثمستقلتین،لعینتین)t-test(تاختباروالضابطة،التجریبیةالمجموعتین

عامبشكلالمھاراتتنمیةفيالتعلیميالبرنامجفاعلیة4-2-1

علىوالضابطةالتجریبیةالمجموعتینمتوسطيبینالفروقداللةمنللتحقق(ت)،اختبارنتائج)5(الجدولیوضح

االختبار البعدي.



قیمةاالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعددالمجموعة

(ت)

حجم

األثر

قیمة

d

القیمة

االحتمالیة

2124,672,7997,870,780,6080,000التجریبیة

2114,575,163الضابطة

)0,05(مستوىعندإحصائًیادالة● ≥ α

فيوالضابطةالتجریبیةالمجموعتینطالباتدرجاتمتوسطيبینظاھريفرقوجود)5(جدولمنیتبین

فيالطالباتلدرجاتالحسابيالمتوسطأنإلىالنتائجتشیرحیثالناقد؛االستماعلمھاراتالبعديالتطبیق

الطالباتلدرجاتالحسابيالمتوسطبلغحینفي)،2,799(بلغمعیاريبانحراف)24,67(بلغالتجریبیةالمجموعة

المتوسطفيظاھرًیافرًقاھناكأنأي)،5,163(مقدارهمعیاريانحراف)14,57(الضابطةالمجموعةفي

السابقالجدولویبین).10,1(یساويالناقداالستماعمھاراتفيوالضابطةالتجریبیةالمجموعتینبینالحسابي

البعديالتطبیقفيوالضابطةالتجریبیةالمجموعتینفيالطالباتدرجاتمتوسطيبینإحصائًیادالفرقوجود

≤(الداللةمستوىعندإحصائًیادالفرقوجودإلىتشیر"ت"قیمةإنحیثالناقد؛االستماعمھاراتالختبار α

(الداللةمستوىعندإحصائیادالةالقیمةوھذه)0,000(یساويداللةبمستوى)7.87(قیمتھابلغتفقد)،0,05

ذاتفروقوجودإلىتشیرالتيالبدیلةالفرضیةوتقبلاألولى،الصفریةالفرضیةترفضوبذلك)،0,05 ≥ α

علىالمستندالتعلیميالبرنامجبواسطةالتدریسإلىتعزىالبعديالناقداالستماعمھاراتاختبارفيإحصائیةداللة

القصص الرقمیة.

االستماعمھاراتتنمیةفيالرقمیة)القصصعلىالمستندالتعلیمي(البرنامجالمستقلالمتغیرأثرحجملتحدیدو

حسبتالناقد،االستماعمھاراتفياألداءالختبارالبعديالتطبیقفياالستماعمھارةحصصفيالمقررةالناقد



التعلیميالبرنامجأثرأنعلىذلكویدل)،0,608(لھاالمقابلة)d(وقیمة)،0,78(بلغتحیث)η2(إیتامربعقیمة

االستماع الناقد لدى طالبات الصف العاشر األساسي.المستند إلى القصص الرقمیة كان كبیًرا في تنمیة مھارات

حدةعلىكلالمھاراتتنمیةفيالتعلیميالبرنامجفاعلیة4-1-2

فيالمستھدفةالناقداالستماعمھاراتبینللمقارنةبھ،المرتبطةالفرضیةواختبارالثالثالسؤالعنلإلجابة

التطبیقفيالمجموعتینبیناألحكاموإصداروالتقویمواالستنتاج،والتحلیل،السمعي،التمییزفيوالمتمثلةالبرنامج

المھاراتبینالفروقاتعنللكشف"ت"واختبارالمعیاریة،واالنحرافاتالحسابیة،المتوسطاتُحسبتفقدالبعدي،

علىالمستندالتعلیميالبرنامجفيالمستھدفةاالستماعمھاراتمنمھارةكلفياألثرحجموبیانالمجموعتین،في

).6(جدولفيتظھركماالنتائجوجاءتالرقمیة،القصص

والضابطة،التجریبیة،المجموعتینمتوسطيبینالفروقداللةمنللتحقق(ت)،اختباراتنتائج)6(جدولیبین

على المھارات التي یقیسھا االختبار البعدي.

المتوسطالعددالمجموعةالبیان (المھارات)

الحسابي

االنحراف

المعیاري

قیمة

(ت)

قیمة

مربع

إیتا

قیمة

)d(

القیمة

االحتمالیة

213,570,746التجریبیةمھارة التمییز السمعي
4,3640,5680,3230,000*

212,331,065الضابطة

213,950,218التجریبیةمھارة التحلیل
3,7210,5070,2570,001*

213,380,669الضابطة

*217,951,3966,2140,7010,4910,000التجریبیةمھارة االستنتاج



214,951,717الضابطة

مھارة التقویم وإصدار

األحكام

219,191,632التجریبیة
8,2090,7920,6280,000*

213,812,522الضابطة

)0,005(داللةمستوىعندإحصائیةداللة*ذات

فيوالضابطةالتجریبیةالمجموعتینفيالطالباتدرجاتمتوسطاتبینظاھریةفروقوجود)6(جدولمنیتبین

السمعي،التمییزفي:والمتمثلةاالختبار،فياألربعالناقداالستماعمھاراتمنمھارةكلعلىالبعديالتطبیق

فيالطالباتلدرجاتالحسابيالمتوسطأنإلىالنتائجتشیرحیثاألحكام،وإصداروالتقویمواالستنتاج،والتحلیل،

بلغحینفي)،0,746(مقدارهمعیاريبانحراف)3,57(بلغالسمعيالتمییزمھارةفيالتجریبیةالمجموعة

معیاريبانحراف)2,33(السمعيالتمییزمھارةفيالضابطةالمجموعةفيالطالباتلدرجاتالحسابيالمتوسط

مقدارهوالضابطةالتجریبیةالمجموعتینبینالحسابيالمتوسطفيظاھرًیافرًقاھناكأي)،1,065(یساوي

بانحراف)3,95(التجریبیةالمجموعةفيالطالباتلدرجاتالحسابيالمتوسطبلغالتحلیلمھارةوفي).1,24(

)3,38(الضابطةالمجموعةفيالطالباتلدرجاتالحسابيالمتوسطبلغحینفي)،0,218(یساويمعیاري

التجریبیةالمجموعتینبینالحسابيالمتوسطفيظاھرًیافرًقاھناكأي)،0,669(مقدارهمعیاريبانحراف

التجریبیةالمجموعةفيالطالباتلدرجاتالحسابيالمتوسطبلغاالستنتاجمھارةفيأما).0,57(مقدارهوالضابطة

المجموعةفيالطالباتلدرجاتالحسابيالمتوسطبلغحینفي)،1,396(یساويمعیاريبانحراف)7,95(

المجموعتینبینالحسابيالمتوسطفيظاھرًیافرًقاھناكأي)،1,717(مقدارهمعیاريبانحراف)4,95(الضابطة

فيالطالباتلدرجاتالحسابيالمتوسطبلغاألحكاموإصدارالتقویممھارةوفي).3(مقدارهوالضابطةالتجریبیة

الطالباتلدرجاتالحسابيالمتوسطبلغحینفي)،1,632(یساويمعیاريبانحراف)9,19(التجریبیةالمجموعة



الحسابيالمتوسطفيظاھرًیافرًقاھناكأي)،2,522(مقدارهمعیاريبانحراف)3,81(الضابطةالمجموعةفي

).5,38(مقدارهوالضابطةالتجریبیةالمجموعتینبین

فيوالضابطةالتجریبیةالمجموعتینطالباتلدرجاتالحسابیةالمتوسطاتبینالفروقكانتإذاماولمعرفة

تشیر)،0,05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتالناقداالستماعمھاراتمنمھارةلكلالبعديالتطبیق ≥ α

السمعي""التمییزاألولىالمھارةفيالمطلقةالمحسوبة"ت"اختبارقیمةأنالسابق)6(رقمالجدولفيالنتائج

عندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعلىیدلالذياألمر)،0,000(تساوياالحتمالیةوالقیمة)،4,364(تساوي

إلىلتشیر"التحلیل"الثانیةالمھارةفيالنتائججاءتبینماالتجریبیة.لصالحالمجموعتینبین)0,05(مستوى ≥ α

علىذلكیدلمما)،0,001(تساوياالحتمالیةوالقیمة)،3,721(تساويالمطلقةالمحسوبة"ت"اختبارقیمةأن

المھارةفيالنتائجوجاءتالتجریبیة.المجموعةلصالحالبحثمجموعتيبینإحصائیةداللةذاتفروقوجود

علىیدلوھذا)،0,000(تساوياحتمالیةبقیمة)،6,214(تساوي"ت"اختبارقیمةأنإلىلتبین"االستنتاج"الثالثة

المجموعةومتوسطالتجریبیةالمجموعةأفرادمتوسطبین)0,05(داللةمستوىعندإحصائًیادالةفروقوجود

المطلقةالمحسوبة"ت"اختبارقیمةأنتوضحالنتائججاءتكماالتجریبیة.المجموعةلصالحالقیاسفيالضابطة

علىذلكیدلمما)،0,000(تساوياحتمالیةبقیمة)،8,209(تساوياألحكام"وإصدار"التقویمالرابعةالمھارةفي

البرنامجدرستالتيالتجریبیةالمجموعةأفرادمتوسطبین)0,05(الداللةمستوىعندإحصائًیادالةفروقوجود

القیاسفياالعتیادیةبالطریقةدرستالتيالضابطةالمجموعةدرجاتومتوسطالرقمیة،القصصالمستندالتعلیمي

داللةذاتفروقتوجدللبحث"الالثانیةالصفریةالفرضیةترفضوعلیھالناقد؛االستماعمھاراتالختبارالبعدي

منمھارةكلفياألساسيالعاشرالصفطالباتأداءمتوسطبین)0,05(الداللةمستوىعندإحصائیة ≥ α



–الرقمیةالقصصعلىالمستندالتعلیمي(البرنامجالطریقةباختالفككلفیھاواألداءالناقداالستماعمھارات

كلفيالبعديالقیاسفيإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلىتشیرالتيالبدیلةالفرضیةوتقبلاالعتیادیة)،الطریقة

مھارة من مھارات االستماع الناقد األربع المستھدفة.

الحاصلالفرقإحداثفيالرقمیة)القصصعلىمستندتعلیميبرنامج(فاعلیةالمستقلالمتغیرتأثیرحجمولمعرفة

حیثالمحسوبة،(ت)قیمةمنإیتامربعاستعملحده،علىمھارةكلعلىالناقد)االستماع(مھاراتالتابعللمتغیر

یشیرمما)،0,323(تساويdوقیمة)،0,568(السمعي""التمییزلمھارةالمحسوبة²ηقیمةأنالسابقالجدولیبین

السمعيالتمییزمھارةفيالرقمیة)القصصعلىالمستندالتعلیمي(البرنامجوھوالمستقلالمتغیرتأثیرحجمأنإلى

حجمنطاقفيتقعمرتفعةنسبةوھيالناقد"،االستماع"مھاراتالتابعالمتغیرفي%)56,8(تأثیربنسبةكانت

المحسوبة²ηقیمةأنالسابقالجدولفيالنتائجتشیربینماسابًقا.المذكورةالتأثیرحجملمستویاتالكبیرالتأثیر

المستقلالمتغیرتأثیرحجمأنعلىیدلالذياألمر)،0,257(تساويdوقیمة)،0,507(بلغت"التحلیل"لمھارة

قیمةوبلغتكبیر.تأثیروذاتمرتفعةنسبةوھيالتابع،المتغیرفي%)50,7(تأثیربنسبةكانتالتحلیلمھارةفي

²η0,701("االستنتاج"مھارةفي،(وقیمةdتساوي)فيالمستقلالمتغیرتأثیرحجمأنإلىیدلوھذا)،0,491

كماالبحث.فيالمعتمدةالتأثیرحجممستویاتوفقمرتفعةنسبةوھي%)،70,1(تأثیربنسبةكانتاالستنتاجمھارة

تساويdوقیمة)،0,792(بلغتاألحكام"وإصدار"التقویملمھارةالمحسوبة²ηقیمةأنالسابقالجدولیبین

وإصدارالتقوميمھارةفيالرقمیة)القصص(برنامجوھوالمستقلالمتغیرتأثیرحجمأنإلىیشیرمما)،0,628(

فيتقعجدامرتفعةنسبةوھيالناقد"،االستماع"مھاراتالتابعالمتغیرفي%)79,2(تأثیربنسبةكانتاألحكام

نطاق حجم التأثیر الكبیر لمستویات حجم التأثیر المعتمدة.



,Arono(دراسةمنكالنتائجمعالحاليالبحثنتائجوتتفق الحربيودراسة)،2015(شكرودراسة)،2014

).2019(ستوم)،2018(شقیروأبودحروج،أبو)،2016(عفیفةأبوودراسة)،2016(

القصصعلىالمستندالتعلیميالبرنامجفاعلیةإلىالضابطةالمجموعةعلىالتجریبیةالمجموعةتفوقتفسیرویمكن

العاشرالصفطالباتلدىحدهعلىكلالناقداالستماعمھاراتتنمیةفيقدرتھوإلىعام،بشكلالمقترحالرقمیة

والضابطةالتجریبیةالمجموعتینبینالكلياالختبارنتائجفيالفروقالباحثویعزوالعربیة.اللغةمادةفياألساسي

علىتعملفھيالرقمیة،القصصومنھاالتفوقھذافيساعدتالعواملمنجملةإلىالتجریبیةالمجموعةلصالح

الرقمیةالقصصألنوذلكأفضل،بصورةالعلمیةالمادةاستیعابالمتعلّمیستطیعبحیثوالتعلیمالتعلّمعملیةتسھیل

المتعددةالوسائطتقنیاتاستخدامخاللمنالمتعلّمینأذھانإلىمفھومھاتقرببطریقةالتعلیمیةالمادةبعرضتقوم

)Multimedia(الصورفيتتمثلوالتي)Images،(والصوت)Audio،(والفیدیو)Video(بمادةالصلةذات

البرنامجتصمیمبطریقةیرتبطماومنھاالتعلیمیة،والمنصاتاإللكترونیة،التطبیقاتإلىباإلضافةقدمتھ،وماالتعلم

المستخدمة في البرنامج.التعلیمي المقترح وتطبیقھ، وطرائق التدریب على المھارات

وأنشطتھالناقداالستماعتدریسمقررفيوالطالباتالمعلمةآراءمانصھ:"الذيالثالث،السؤالنتائجثالًثا:

"الرقمیة وبعده؟ووسائلھ قبل تطبیق البرنامج التعلیمي المستند على القصص

المدرسةفيواحدةومعلمةطالبة،)21(فيتمثلتقصدیةعینةمعمقابالتالباحثأجرىالسؤالھذاعنولإلجابة

واضحةأفضلیةعامةبصورةالنتائجأظھرتوقد،الرقمیةالقصصعلىالمستندالتعلیميالبرنامجطّبقتالتي

مھاراتلتدریسالباحثأعّدهوالذيالرقمیةالقصصعلىالمستندالتعلیميالبرنامجفيالناقداالستماعلمنھج



المقابلةنتائجأظھرتوقدالعربیة،اللغةمادةفيالعاشرالصفطلبةعلىالمقررالرسميالمنھجعنالناقداالستماع

والتدریبات والوسائل التعلیمیة.أفضلیة لكل محاور األداة والتي تمثلت في المحتوى واألنشطة

بذلكیرتبطوماالتعلیم،تحسینفيالرقمیةوالقصصالتعلیمیةالبرامجعنممیزاتمنذكرمامعالنتائجھذهوتتفق

خارجالفردتعاملوواالنترنت،والتحكماالتصالووسائلالعرضشاشاتمنالمعلوماتتكنولوجیااستعمالمن

المصري،؛2019(ستوم،كدراسةالیومیةالحیاتیةأنشطتھمنكثیراالفردفیھایمارسالتيالخیالیةالعوالممعواقعھ

القصصعلىالمستندةالتعلیمیةالبرامجفاعلیةإلىأشارتالتيالدراساتمنوغیرھا)2016الحربي،؛2019

الرقمیة.

علىتركزتعلیمیةأنشطةمنیقّدمھلماالمقترح،التعلیميالبرنامجمنھجإلىوالمعلمةالطالباتمیلتفسیرویمكن

واالستكشافالبحثإیجابیةإلىاالستقبال،سلبیةمنواالنتقالالمھارات،علىوالتّدربالمعرفة،اكتسابمداومة

وغلبةالعرض،أسالیبفيواحدنسقعلىیعتمدالذيالرسميالمنھجعكسعلىواقعیا،المعرفةتطبیقومتابعة

الجانب السردي على نصوصھ.

توصیات البحث

خاص.بشكلالناقداالستماعومھاراتعام،بشكلالعربیةاللغةمھاراتوتنمیةبتدریساالھتمام-1

اللغویة.المھاراتتنمیةفيمناسبةرقمیةقصصعلىمستندةتعلیمیةبرامجتطویر-2

المصاحبةالتعلیمیةوالبرامجالدراسیةالمناھجفيإدخالھاعلىوالعملمناسبةرقمیةقصصبإنتاجاالھتمام-3

لھا.



خدمةفيالتكنولوجیاووسائطالحدیثة،التقاناتاستعمالبضرورةومعلمیھاالعربیةاللغةمشرفيإلىاإلیعاز-4

العملیة التعلیمیة.

فيالتوسعخاللمنوذلكالمعلوماتي،الفضاءوعالمالواقععالممعالتعاملوطرائقالمنھجواضعإلمام-5

تؤھلمناھجأجلمنواالنترنت،والتحكماالتصالووسائلالعرضشاشاتمنالمعلوماتتكنولوجیااستعمال

عن بعد، ومھارات التفاعل مع نظم الواقع الخائلي.المتعلّم للتعامل مع ھذه العوالم التي وفرت مھارات الحوار

وفقاالجدیدةالتنبؤاتبیانأوالتوقعاتواستظھارالمستقبلسیناریوقراءةعلىالمناھجواضعيتدریب-6

والواقعوالربوتات،والمتصفحات،البحثمحركاتوتطویرواالنترنتالمعرفي،االنفجارفيالعصرلمعطیات

واضععلىیحتممماالرابعة،الصناعیةالثورةوتطبیقاتالسحابیة،والحوسبةاألبعاد،الثالثیةوالصورالمعزز،

بكلالمستقبلمعالتعاملمنلیتمكنالعلیا؛القدراتفیھوتنميالمھاراتالمتعلّمتكسبتعلیمیةأنشطةطرحالمنھج

توجھاتھ.

منالثانیةالحلقةصفوففيالعربیةاللغةمناھجفيالناقداالستماعمھاراتتضمینعلىالتركیزضرورة-7

التعلیم األساسي مع توفیر أدوات قیاس موضوعیة لھذه المھارات.
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