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 الناقد االستماع مهارات تنمية يف الرقمية القصص فاعلية
 يف الثانوية املرحلة طالبات لدى اإلجنليزية اللغة مقرر يف

 الرياض مدينة
_ ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرُّؼ عمى فاعمية القصص الممخص

الرقمية في تنمية ميارات االستماع الناقد في مقرر المغة اإلنجميزية 
لثانكية في مدينة الرياض، كلتحقيؽ أىداؼ لدل طالبات المرحمة ا

الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي كالمنيج شبو التجريبي، 
كصمّمت عددان مف المكاد كاألدكات البحثية تمثمت في: قائمة بميارات 
االستماع الناقد، كاختبار في تمؾ الميارات، قصص رقمية، ككتاب 

الدراسة عمى عينة مف طالبات  لممعممة كدليؿ لمطالبة، كقد طُبِّقت
( طالبة، منيـ 44الصؼ الثاني الثانكم في مدينة الرياض بمغت )

( طالبة في المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ القصص 24)
( طالبة في المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة 20الرقمية، ك)

حصائية المعتادة، كقد استخدمت الباحثة المعامالت كاألساليب اإل
كجكد فركؽ دالو  المناسبة لتحميؿ نتائج الدراسة التي كاف مف أبرزىا:

إحصائيان بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية 
كالضابطة، لصالح المجمكعة التجريبية، في التطبيؽ البعدم الختبار 
 االستماع الناقد عند ميارات )"التحميؿ"، ك"التفسير"، ك"التقكيـ كا صدار
األحكاـ"(. كعدـ كجكد فركؽ دالو إحصائيان بيف متكسطي درجات 
طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار 
االستماع الناقد عند ميارة )التمييز السمعي(.كما أظيرت النتائج أف 
التدريس باستخداـ القصص الرقمية ذا فاعمية كبيرة في تنمية ميارات 

الناقد لدل طالبات المرحمة الثانكية في مقرر المغة اإلنجميزية  االستماع
في مدينة الرياض. كفي ضكء نتائج الدراسة أكصت باالىتماـ 
بتضميف ميارات االستماع الناقد في مقررات المغة اإلنجميزية، كخاصة 
في المرحمة الثانكية نظران لطبيعة العصر كخصائص المتعمميف 

 .مياراتالمالئمة لتعمـ تمؾ ال
 .قصص رقمية، استماع ناقد، لغة إنجميزية :الكممات المفتاحية

 المقدمة. 1
 ُتعد المغة كسيمة التكاصؿ كالتفاعؿ األساسية التي تربط بيف      

أفراد المجتمع، كىي أداة مف أدكات المعرفة التي ال غنى 
لإلنساف عف تعمميا كتنمية مياراتيا في جميع مراحؿ حياتو، 

رد في اكتساب المغة كممارستيا بفاعمية يعتمد أساسان كنجاح الف
عمى إجادة الميارات المغكية حتى يككف قادران عمى التعبير عف 
أفكاره كآرائو كاتجاىاتو، كمعايشة مكاقؼ االتصاؿ اليكمية 

 .بإيجابية كفاعمية
كُتعد المغة اإلنجميزية كسيمة التكاصؿ العالمي في العصر      

تقانيا ككنيا األداة التي الحديث، كمف ىنا  تبرز أىمية تعمميا كا 
ُتستخدـ لمكصكؿ إلى المعرفة كمشاركة البحكث كالعمـك 
كالمعارؼ مع اآلخريف في كافة أنحاء المعمكرة، لذا كاف تعمُّميا 
تقاف مياراتيا األساسية مف األىداؼ التي سعت لتحقيقيا  كا 

ممكة العربية المؤسسات التعميمية في كثير مف الدكؿ، كمنيا الم
السعكدية التي تنظر إلى تعميـ المغة اإلنجميزية عمى أنو مف 
 مقكمات التطكر كالنجاح في القطاع األكاديمي كاألسكاؽ العالمية

[1.[ 
كتعمُّـ المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية يستمـز إتقاف الميارات      

المغكية األساسية مف استماع كتحدث كقراءة ككتابة، كىذه 
ارات ُمتداخمة مع بعضيا البعض كُمترابطة، "فاالستماع المي

الجيد يقكد لمتحدث كالقراءة بشكؿ أفضؿ، كما أف القراءة 
[، كقد 2] كالتحدث ليا دكر فاعؿ في تنمية ميارات الكتابة

أجمعت الدراسات العربية كاألجنبية عمى أىمية تنمية الميارات 
منيا دراسة المغكية لتككيف بناء لغكم سميـ ذم معنى، ك 

الذم أّكد عمى ضركرة بذؿ الجيد إلتقاف ] 3] برايييمدكر
    الميارات األربع لتعمـ المغة، حيث أف ىذه الميارات ترتبط

 ت لغكية عميا ُتمكِّف المتعمـ مفاراػػػػؿ لميػػػػى تصػػػدرج حتػػػان كتتػػػمع
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 .استخداـ المغة بطالقة
لى، كعميو تُبنى بقية كُيعد االستماع كسيمة االتصاؿ األك      

 الميارات المغكية، كىذا يتفؽ مع ما أشارت إليو دراسة جسمي
[ الذم أكد عمى أف التفكؽ في جكانب األداء المغكم كمياراتو 4]

كفي التحصيؿ الدراسي يأتي تبعان لمتفكؽ في ميارات االستماع، 
التي تشير إلى أف "القدرة عمى االستماع الجيد  [5] كدراسة ىاني

لفيـ العميؽ يتبعيا القدرة عمى التحدث كالقراءة كالكتابة"، لذا كا
فالتدريب عمى ميارات االستماع يجب أف يبدأ مع المتعمميف منذ 
المراحؿ األكلى لتعمـ المغة األجنبية، كمف ثَـّ التعمُّؽ في 
األنشطة السمعية مع التقدـ في المستكيات المغكية، كفي ىذا 

أف ميارة االستماع ُتعد "الميارة األقؿ [ إلى 6الصدد يشير بكد ]
كضكحان كتحديدان مف بيف الميارات المغكية األربعة كبالتالي 
األكثر صعكبة في التعميـ"، كىذا يعني أفَّ االستماع ىك أكثر 
ميارات التكاصؿ المغكم استخدامان كتعقيدان كأىمية في عممية 

 .تدريب عمى مياراتوالتعمُّـ، كبالتالي فيك األكثر حاجة لتنميتو كال
كُيمثِّؿ االستماع الناقد أحد أنكاع ميارات االستماع الذم      

يستكجب االىتماـ بو لما لو مف أىمية كبيرة في بناء فكر 
المتعمميف كاتجاىاتيـ في عصر التطكر العممي كالتقارب 
المعرفي الذم كثرت فيو كسائؿ اإلعالـ المسمكعة، كتزداد ىذه 

احؿ التعميمية العميا كالمرحمة الثانكية كما بعدىا األىمية في المر 
ككف المتعمميف لدييـ القدرة عمى التحميؿ كالنقد كتقكيـ ما يقدـ 
ليـ مف معمكمات مف خالؿ كسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ العالمية 

[ يتطّمب اإلصغاء 8] [، كاالستماع الناقد كما يراه أبك سرحاف7]
العقمية العميا كالتفسير  كالتركيز كيتضمف ممارسة العمميات

صدار األحكاـ، كاالستماع  كالتحميؿ كالربط كاالستنتاج كالتقكيـ كا 
بيذا المعنى يتطمَّب الدقة في انتقاء المادة المسمكعة كالميارة في 
إعدادىا كتقديميا، كىناؾ جممو مف الدراسات التي أشارت إلى 

كية، منيا أىمية تدريس ميارات االستماع الناقد في الفصكؿ المغ
  [9,10,11].دراسة كؿ مف

كبالرُّغـ مّما سبؽ تشير األدبيات العربية كاألجنبية إلى     
ضعؼ اىتماـ المعمميف بتدريس ميارة االستماع مثؿ دراسة 

 [ ككذلؾ كتابات فيمد13[ كدراسة بامانداليا ]12] :حسف كحسيف
ة [ التي أكد فييا أف تدريس ميارة االستماع في فصكؿ المغ14]

اإلنجميزية يتـ عادة بشكؿ سريع كال ُيمنح الكقت الكافي كبقية 
الميارات المغكية األخرل، كما تؤكد دراسات أخرل أف االستماع 
الناقد لـ يمؽ أيضان االىتماـ الالـز كالتخطيط الفعاؿ كتـ إىماؿ 
تدريسو لممراحؿ التعميمية العميا رغـ أىميتو مثؿ دراسة كؿ مف 

 [، كدراسة عبدالرحيـ كالكندرم16] مستريحي [، كدراسة15] سيد
 ].18[، كدراسة يكنكسيك ]17]

كفي ظؿ تحكؿ التعميـ مف المنظكر التقميدم إلى التعميـ     
المعتمد عمى تقنيات التعميـ قدَّمت التقنية بأدكاتيا المختمفة حمكؿ 
عديدة كفعالو لمشاكؿ تعمـ المغة اإلنجميزية كمنيا ميارة 

[ 19ذلؾ ما أشارت إليو دراسة امبي كالتيؼ ]االستماع، مف 
التي استخدمت التعميـ اإللكتركني لتنمية الميارات المغكية، 

[ التي أكدت عمى فعالية البرامج 20ككذلؾ دراسة نكاؿ العتيبي ]
السمعية الرقمية في تنمية ميارات االستماع في المغة اإلنجميزية، 

أكصت باستخداـ باإلضافة إلى مجمكعة مف الدراسات التي 
األدكات التقنية في تنمية ميارات االستماع المختمفة كمنيا دراسة 

[، 23] [، كدراسة سايممكف22] [، كدراسة العتيبي21] حكاس
 ].24] كدراسة عبدالقادر

كتمثِّؿ القصص الرقمية إحدل التقنيات الحديثة التي أثبتت      
الكسائط المتعددة  فاعميتيا في العممية التعميمية حيث تمتزج فييا

التي تعمؿ عمى زيادة التشكيؽ كالمتعة في عممية التعمـ، مما 
يجعؿ اكتساب الميارات أسرع كأكثر فاعمية، كىي ما يعتبرىا 

أداة تعميـ قكية مف أدكات التعمـ في القرف الحادم  [25ركبف ]
كالعشريف ككنيا تزيد مف تفاعؿ المتعمميف كتعزز فيميـ 

ر المجردة كالمعاني العميقة، كىذا يتفؽ مع ما كاستيعابيـ لألفكا
مف أف "القصص الرقمية قادرة عمى تقديـ  [26أشارت إليو ميمر ]

المكاضيع كالقضايا المعقدة كالميارات الصعبة بطريقة سيمة 
كسريعة كأكثر تفاعالن"، كىناؾ العديد مف الدراسات التي أثبتت 

[، 27مج ]فاعمية القصص الرقمية منيا دراسة كؿ مف را
 [، كالمطيرم30] [، كأبك مغنـ29[، كىاركف ]28كماكمفريش ]
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[ التي أكدت جميعيا عمى النشاط كالتفاعؿ كاالندماج الذم 31]
يحدث نتيجة لما ُيعده المعممكف مف بيئة تعمـ تمتزج فييا 
المصادر التكنكلكجية مع المقرر التعميمي عند تكظيفيـ لمقصص 

  .الرقمية
قمية كأداة تكنكلكجية عصرية يمكف تكظيفيا كالقصص الر      

بفاعمية لتنمية ميارات االستماع المختمفة كمنيا االستماع الناقد 
التي يتطّمُبيا القرف الحادم كالعشريف، كفي ىذا الصدد تشير 

أف  [33[، كدراسة ىكبز كىي كركبريكك ]32] دراسة الزىراني
رات االستماع القصص الرقمية ُتمكف المتعمميف مف اكتساب ميا

التي  [34الناقد كتكظيفيا في حياتيـ، ككذلؾ دراسة أركنك ]
أكدت عمى فاعمية الكسائط المتعددة الرقمية في تنمية ميارات 
االستماع الناقد الذم مف شأنو أف ُيعد مفكريف مستقميف قادريف 

 .عمى اتخاذ القرارات السميمة كحؿ المشكالت التي تكاجييـ
 مشكمة الدراسة. 2

شعرت الباحثة بمشكمة الدراسة مف خالؿ خبرتيا في تدريس      
عاما(، حيث  14المغة اإلنجميزية لطالبات المرحمة الثانكية )

الحظت أّنو كبالرغـ مف قكة السالسؿ التعميمية المطّبقة في 
الميداف كاىتماميا بتنمية ميارات التفكير الناقد بأنكاعيا 

ير لدل الطالبات في االستماع لممتعمميف إاّل أّف ىناؾ ُضعؼ كب
الناقد يعكد غالبان إلى طرائؽ التدريس التقميدية القائمة عمى 
اإللقاء المباشر كالتي تهركز عمى المستكل السمعي الحرفي 

 .كُتيمؿ باقي الميارات
كىذا ما أكَّدتو الدراسة االستطالعية التي قامت بيا الباحثة      

( 41ميزية لممرحمة الثانكية )عمى عينة مف معممات المغة اإلنج
معممة بيدؼ تقصي األساليب كاالستراتيجيات التي يستخدمنيا 
في تدريس ميارات االستماع بشكؿ عاـ كميارات االستماع 
الناقد عمى كجو الخصكص، كقد أظيرت النتائج إىماؿ 
غفاؿ استخداـ القصص  المعممات تكظيؼ التقنية في تدريسيف كا 

ت االستماع كتركيز المعممات عمى األساليب الرقمية لتنمية ميارا
التقميدية في تنمية الميارات المغكية، كىذا ما تؤكده كذلؾ 

 [35] األدبيات كالدراسات في ىذا المجاؿ، كمنيا دراسة الغامدم

التي تعزك ضعؼ ميارات االستماع  [4ككذلؾ دراسة جيسمي ]
ات الحديثة الناقد لدل المتعمميف إلى نقص البرامج كاالستراتيجي

 .كالمكاد التعميمية الالزمة لتنميتيا
كذلؾ كألجؿ التعرؼ عمى مستكل طالبات المرحمة الثانكية      

في ميارات االستماع الناقد في المغة اإلنجميزية )التمييز 
صدار األحكاـ(، قامت  السمعي، كالتحميؿ، كالتفسير، كالتقكيـ كا 

ف مف  الباحثة بإعداد كتطبيؽ اختبار لقياس تمؾ الميارات تككِّ
طالبة( مف مدارس كسائؿ  27( سؤاالن عمى عينة عشكائية )24)

الشركؽ بالرياض؛ كأظيرت النتائج المستكل الضعيؼ لمطالبات 
مف  7.9في تمؾ الميارات، حيث بمغ متكسط درجات الطالبات )

( مما يدؿ عمى ضعؼ الطالبات في ميارات االستماع الناقد 24
بطرؽ جديدة كغير مألكفة لدييا القدرة عمى كحاجتيف لتنميتيا 

 .إثارة استماعيف الناقد
كباعتبار ما سبؽ كاستنادان عمى تكصيات المؤتمر الدكلي      

[ فيما يُخص 36الرابع لمتعمُّـ اإللكتركني كالتعميـ عف ُبعد ]
تكظيؼ القصة الرقمية في العممية التعميمية فإف الدراسة الحالية 

ية القصص الرقمية في تنمية ميارات تسعى لمعرفة فاعم
االستماع الناقد في مقرر المغة اإلنجميزية لدل طالبات المرحمة 

 .الثانكية في مدينة الرياض
 أسئمة الدراسة . أ

 :سعت الدراسة الحالية لإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي     
ما فاعمية القصص الرقمية في تنمية ميارات االستماع الناقد في 

قرر المغة اإلنجميزية لدل طالبات المرحمة الثانكية في مدينة م
 :كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية الرياض؟

ما ميارات االستماع الناقد المناسب تنميتيا لدل طالبات . 1
 المرحمة الثانكية في مقرر المغة اإلنجميزية؟

االستماع الناقد ما القصص الرقمية المناسبة لتنمية ميارات . 2
  في مقرر المغة اإلنجميزية لدل طالبات المرحمة الثانكية؟

ما فاعمية القصص الرقمية في تنمية ميارات االستماع الناقد . 3
المستيدفة في مقرر المغة اإلنجميزية لدل طالبات المرحمة 

  الثانكية في مدينة الرياض؟
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 أهداف الدراسة . ب
 :يىدفت الدراسة إلى ما يم     

تحديد قائمة بميارات االستماع الناقد المناسبة لطالبات . 1
 .المرحمة الثانكية في مقرر المغة اإلنجميزية

تصميـ قصص رقمية لتنمية ميارات االستماع الناقد في . 2
 .مقرر المغة اإلنجميزية لدل عينة الدراسة

التعرؼ عمى فاعمية القصص الرقمية في تنمية ميارات . 3
ناقد في مقرر المغة اإلنجميزية لدل طالبات المرحمة االستماع ال

 .الثانكية في مدينة الرياض
 ج. أهمية الدراسة

 :األىمية النظرية لمدراسة
إثراء العممية التعميمية بالتقنيات كاالتجاىات الحديثة التي  -

يمكف استخداميا في مجاؿ التربية كطرائؽ التدريس عف طريؽ 
 .مية ميارات االستماع الناقدتكظيؼ القصص الرقمية في تن

فتح المجاؿ أماـ الباحثيف إلجراء المزيد مف الدراسات لتنمية  -
ميارات االستماع الناقد في مقرر المغة اإلنجميزية باستخداـ 

 .استراتيجيات كتقنيات تعميمية حديثة
ُتسيـ ىذه الدراسة في استكماؿ احتياجات المكتبة العربية في  -

ربكية لمتقنيات التعميمية كأثرىا في العممية مجاؿ الدراسات الت
 .التعميمية

حسبما أظيرتو محركات –ُتعد مف أكائؿ الدراسات المحمية  -
التي  -البحث اإللكتركنية كقكاعد بيانات الجامعات المحمية

تتناكؿ فاعمية القصص الرقمية في تنمية ميارات االستماع الناقد 
 .ات المرحمة الثانكيةفي مقرر المغة اإلنجميزية لدل طالب

 :األىمية التطبيقية لمدراسة
د الدراسة الحالية معممات المغة اإلنجميزية بقائمة لميارات  - تزكِّ

جراءات تصميـ  االستماع الناقد، كاختباران في تمؾ الميارات، كا 
عداد القصص الرقمية، بحيث يمكنيف االستفادة منيا في تنمية  كا 

 .يميا لدل طالبات المرحمة الثانكيةميارات االستماع الناقد كتقي
تكجو أنظار مخططي مناىج المغة اإلنجميزية كمطكرييا إلى  -

ضركرة االىتماـ بتنمية ميارات االستماع الناقد كتقدـ ليـ قائمة 

 تضمينيا في محتكل مناىج المرحمة بتمؾ الميارات التي يمكف
 .الثانكية

اـ القصص الرقمية تقدِّـ نمكذج تعميمي تقني قائـ عمى استخد -
 .بحيث يمكف تكظيفو في مراحؿ أخرل كعمى مقررات مختمفة

ُترشد الجيات اإلشرافية إلى البرامج التدريبية الالزمة لتدريب  -
 .المعممات عمى تكظيؼ القصص الرقمية في العممية التعميمية

تقدِّـ حمكؿ تقنية لمعالجة أكجو القصكر كالضعؼ في  -
يارات في الفصكؿ المغكية المتقدمة استراتيجيات تدريس الم

 .كخاصة ميارات االستماع الناقد
 د. حدود الدراسة

تـّ الكشؼ عف فاعمية القصص الرقمية في تنمية ميارات      
االستماع الناقد لدل طالبات المرحمة الثانكية في مدينة الرياض 

 :ضمف الحدكد التالية
مدراسة الحالية تقتصر الحدكد المكضكعية ل الحدكد المكضكعية:

 :عمى كؿ مف
قصص رقمية ُمعّده لتنمية ميارات االستماع الناقد المستيدفة  -

في مقرر المغة اإلنجميزية لدل عينة البحث، في الكحدة السابعة 
  (Places) بعنكاف (Traveller 4) مف مقرر

ميارات االستماع الناقد المناسبة لطالبات الصؼ الثاني  -
 .قائمة الميارات المعدة لذلؾ الثانكم كما ستحددىا

الحدكد المكانية: مدارس البنات الحككمية كاألىمية الثانكية 
 .)النظاـ الفصمي( في مدينة الرياض

الحدكد الزمانية: تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ 
 .ىػ1437-1436 الدراسي

 هـ. مصطمحات الدراسة
[ الفاعمية 37] ُيعرؼ زيتكف (Effectiveness): فاعمية 

اصطالحان بأنيا "القدرة عمى إنجاز األىداؼ أك المدخالت لبمكغ 
النتائج المرجكة، كالكصكؿ إلييا بأقصى حد ممكف"، كيعرفانيا 

[ بأنيا "مدل األثر الذم يمكف أف تحدثو 38] شحاتو كالنجار
المعالجة التجريبية باعتبارىا متغيرا مستقال في أحد المتغيرات 

 ."التابعة
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كالدراسة الحالية تعرؼ الفاعمية إجرائيان بأنيا: مقدار النمك      
اإليجابي المقصكد الذم ينتج عف استخداـ القصص الرقمية في 
تنمية ميارات االستماع الناقد )المستيدفة( في مقرر المغة 
اإلنجميزية لدل طالبات المرحمة الثانكية في مدينة الرياض، 

درجة التي تحصؿ عمييا عينة كُيقاس ىذا النمك عف طريؽ ال
 .البحث في اختبار ميارات االستماع الناقد

 (Digital Stories): القصص الرقمية 
[ القصة الرقمية بأنيا "التقنية التي تتناكؿ 39تعرؼ بكتر ]     

الفف القديـ في ركاية القصة المنطكقة كتشركيا مع مجمكعة مف 
سيقى كاألصكات التي األدكات التقنية كالصكر كالجرافيؾ كالمك 

تمتزج مع صكت القاص فتنسج قصصا ذات معنى"، كيعرفيا 
[ بأنيا "عممية إنتاج فيمـ قصير يعتمد عمى 40] عبد الباسط

سيناريك قصة، قد تككف حقيقة أك خيالية، يتـ تطكيرىا باستخداـ 
الكسائط المتعددة، كغالبان يككف التعميؽ عمييا بصكت ُمنتج 

 ."القصة
رفيا الباحثة إجرائيان بأنيا: استراتيجية تدريس تقـك مف كُتع      

خالليا الباحثة بتصميـ قصص رقمية تتضّمف سرد أحداث 
كحكايات قصيرة ُمعّدة تربكيان، كالمزج بينيا كبيف الكسائط 
المتعددة المناسبة مف صكر كفيديك كرسـك متحركة كمؤثرات 

بيدؼ تنمية صكتية باستخداـ أحد برامج التأليؼ الحاسكبية، 
ميارات االستماع الناقد المستيدفة في مقرر المغة اإلنجميزية 

 .لدل طالبات المرحمة الثانكية
 (Critical Listening Skills): ميارات االستماع الناقد 

الميارة اصطالحان بأنيا "األداء المتقف  [41تعّرؼ العجمي ]
لفيـ االقتصادم في الكقت كالجيد كالنفقات، كالقائـ عمى ا

 كالمبني عمى حسف التصرؼ كالتجديد كاالبتكار"، أما الخكيسكي
[ فيعرفيا بأنيا "أداء لغكم يتسـ بالدقة كالكفاءة فضالن عف 42]

 ."السرعة كالفيـ
[ االستماع الناقد بأنو "النمكذج المكسع 6كُيعّرؼ بكد ]     

متعدد المستكيات مف الفيـ السماعي الناقد لمغة، كالذم يشمؿ 
ستماع عقالن كقمبان بغرض الفيـ األساسي كالفيـ االستداللي اال

كاالستنتاجي كفيـ التنظيـ أك البنية الكمية لمخطاب"، في حيف 
[ بأنو "القدرة عمى استخالص األفكار 43] يعرفو عبدالبارم

الرئيسية مف النص المسمكع، كتحديد مكضكع االستماع 
، كعمؿ كاكتشاؼ العالقات كاسترجاع معمكمات مخزكنو

استنتاجات، كفيـ دالالت الكممات كتقديـ األدلة كالبراىيف 
 ."كتعّرؼ الكممات الجديدة كاكتشاؼ األخطاء المغكية

كُتعّرؼ الباحثة ميارات االستماع الناقد إجرائيان بأنيا: قدرة      
عالية كمستكل متقدـ مف استيعاب المسمكع تتفاعؿ مف خاللو 

المادة المسمكعة في حصة المغة  طالبات المرحمة الثانكية مع
اإلنجميزية حيث ُيظيرف استجابات لغكية في التمييز السمعي 
لمنص كاستنتاج العالقات كتحميؿ الكالـ المسمكع كتقكيمو كالحكـ 
عميو، كيقاس مقدار النمك فيو عف طريؽ اختبار ميارات 

 .االستماع الناقد الذم سُيعد ليذا الغرض
 اسات السابقةوالدر  اإلطار النظري. 3

 (Digital Stories)  أكالن: القصص الرقمية
 :مفيـك القصة الرقمية

[ مفيـك القصة الرقمية بأنيا "سرد 25بينما يحصر ركبف ]     
القصص باستخداـ أشكاؿ متعددة مف الكسائط كالفيديك 

[ إبراز السمة 44] كالمكسيقى كالنصكص"، يحاكؿ دكجاف
فيا بأنيا "عممية إنشاء فيمـ الشخصية لمقصص الرقمية حيث يُ  عرِّ

 قصير يجمع بيف السيناريك المكتكب أك نص قصة أك خبرة
أصيمو مع ُمختمؼ مككنات الكسائط المتعددة، مثؿ الصكر 
كالفيديك كالمكسيقى كالسرد، كغالبان ما يككف التعميؽ الػُمصاحب 
لسرد القصة بصكت ُمنتج القصة"، كىذا بدكره يتفؽ مع ما 

التي ُتسمط الضكء عمى الجانب  [45فيرازيؿ ]تذىب إليو 
التعميمي كالكاقعي لمقصص الرقمية، حيث تنظر ليا عمى أنيا 
"عممية مزج الكسائط المتعددة مع الفف القصصي القديـ إلثراء 
كتعزيز فيـ الكممات المنطكقة أك المكتكبة عف طريؽ تكظيؼ 

الرسكـ التطبيقات الرقمية المتعددة مف الصكر كالفيديكىات ك 
المتحركة كالخمفيات المكسيقية مما يجعؿ التقديـ القصصي أكثر 

 ."كاقعية
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 (Types of Digital Stories)  أنكاع القصص الرقمية
تعددت تصنيفات أنكاع القصص الرقمية في األدبيات       

[ السبب في ذلؾ إلى "اختالؼ 30] التربكية، كُيرجع أبك مغنـ
كالباحثة تحصر ىذه  قصة الرقمية"،اليدؼ كاالتجاه مف ركاية ال

 :التصنيفات في ثالثة اتجاىات عمى النحك التالي
ُيصنؼ القصص الرقمية عمى أساس الفكرة التي  االتجاه األكؿ:

تقـك عمييا، كالمضمكف أك المحتكل الذم تقدمو، كىك بذلؾ يركز 
عمى األصكؿ كاألساسيات الفكرية، كمف بيف الذيف سمككا ىذا 

[ 48كعبد الحؽ كحالكة ] [،47] [، كالمبرت46] بفاالتجاه رك 
 :حيث صّنفكا القصص الرقمية إلى األنكاع التالية

كىي تمؾ  (Personal Stories) القصص الشخصية. 1
 .القصص التي تتحدث عف أحداث كمكاقؼ كخبرات شخصية

كىي القصص   (Historical Stories)القصص التاريخية. 2
ث الماضي كشخصياتو كظركفو الكثائقية التي تعرض أحدا
 .بيدؼ فيميا كاالستفادة منيا

كىي  (Instructional Stories) القصص التعميمية. 3
قصص صممت لنقؿ المعمكمات أك إكساب اآلخريف مفاىيـ 

 .معينو، أك تدريبيـ عمى ممارسة سمككيات كميارات مطمكبة
 في ىذا االتجاه ماؿ الكتاب كالباحثيف إلى االتجاه الثاني:

األىداؼ  تصنيؼ القصص الرقمية عمى أساس الُمخرجات أك
[، 35] [، كالغامدم28] التي تسعى لتحقيقيا، كمنيـ ميكمفريش

[، كيتفرع مف االتجاه الثاني أنكاع القصص 40] كعبدالباسط
 :الرقمية التالية

كىي  (Descriptive Stories) الكصفيالقصص . 1
ا كالشخصيات القصص التي تعرض كتصؼ الظكاىر كالقضاي

 .كاألماكف في أزمنة مختمفة كأماكف متعددة
كىي التي تيدؼ  (Humorous Stories) القصص اليزلية. 2

إلى امتاع الجميكر، كقد تتخذ أشكاؿ كصكر متنكعة مثؿ 
قصص الشخصيات، كقصص المغامرات، كقصص الذكريات، 

 .كقصص الحب، كقصص المكاقؼ
 ص ػػػذه القصػػػكى (Social Stories) ةػػػػاعيػػػػص االجتمػػػالقص. 3

تيدؼ إلى عالج مشكالت كقضايا اجتماعية بأساليب كطرؽ 
 .مختمفة

كىي قصص  (Symbolic Stories) القصص الرمزية. 4
تعميمية ُمقتضبة تتضّمف معاني أخالقية أك دينية أكسع مف 
المعاني الحرفية لمقصة، كتيدؼ إلى نقؿ المفاىيـ المجردة 

 .ات كاالتجاىات بطرؽ غير مباشرةكتكجيو السمككي
[، كفرازيؿ 49ىذا االتجاه كالذم ُيمثمو ىركنكفا ] االتجاه الثالث:

[ رّكز في تصنيؼ القصص الرقمية عمى نكع 50] [ كجكردف45]
الكسيط الرقمي المستخدـ في تقديـ محتكل القصة، كمف تمؾ 

 :األنكاع
صص كتتككف ىذه الق (Photo Stories) القصص المصكرة. 1

مف سمسمة مف النصكص كالصكر الرقمية التي تحمؿ معنى أك 
 .ُتكصؿ فكرة معينة

 (Presentations Stories) قصص العركض التقديمية. 2
كيتـ في ىذه القصص إعداد عركض تقديمية قصصية تحتكل 

 .عمى نصكص كصكر كعرضيا بشكؿ رقمي
كيتـ في ىذه القصص   (Video Stories)قصص الفيديك. 3

لصكر كالنصكص كمقاطع الفيديك كاألصكات كالمكسيقى عرض ا
معان، كىذا النكع ىك األكسع انتشاران كاستخدامان في الفصكؿ 

 .الدراسية
 : (Photo-essays Stories)قصص المقاالت المصكرة. 4

كيتـ في ىذا النكع تكظيؼ الكسائط السمعية كالبصرية لعرض 
 .المقاالت بشكؿ مختصر كىادؼ

 (E-portfolios Stories) :ظ اإللكتركنيةقصص المحاف. 5
كىي نكع مف القصص يتـ مف خاللو عرض تسجيؿ فكتك جرافي 
نجازاتو عمى مدل فترة مف الزمف  رقمي لخبرات المتعمـ كا 

 .كُيستخدـ غالبان لألغراض التعميمية
كمف المالحظ أف جميع التصانيؼ كاألنكاع السابقة تتفؽ      

ة الميارات كتكجيو السمككيات بطريقة في تقديـ المعمكمات كتنمي
ىادفو كممتعة كمكجزة كغير مباشرة، لذا فإف الدراسة الحالية 
تقترح االقتصار عمى االتجاه الثاني في تصنيؼ أنكاع القصص 
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الرقمية ألف اليدؼ مف القصة ىك محكر االرتكاز كاألساس 
الذم يتـ في ضكئو تحديد الفكرة العامة كالمضمكف )الذم ركز 

ميو االتجاه األكؿ(، كاختيار الكسيط الرقمي المناسب )الذم ع
ركز عميو االتجاه الثالث(، كالقصص الرقمية التي سيتـ تكظيفيا 
في ىذه الدراسة لدل الطالبات مف خالؿ تكظيؼ األحداث 

 .كالمكاقؼ كالحكايات الرمزية
 (Elements of Digital Stories) عناصر القصة الرقمية

تتبع التاريخ النظرم لمقصص الرقمية ُكجد أف  مف خالؿ      
ىناؾ مجمكعة مف العناصر التي ُتشكؿ المككنات األساسية 

[ 47لمقصص الرقمية كما حدَّدىا رائد القصة الرقمية المبرت ]
 :[ كىي كالتالي51,52,53كذكرىا كالن مف: ]

كىي تحدد كجية نظر  (Point of view) كجية النظر. 1
يا الرئيسية، كيتـ التعبير عنيا باستخداـ راكم القصة كفكرت

 .ضمير المتحدث إلضفاء طابع الشخصية كالكاقعية عمى القصة
كىك السؤاؿ  (A dramatic question) السؤاؿ الدرامي. 2

الذم يستحكذ عمى انتباه الجميكر كتتـ اإلجابة عميو عند نياية 
 .القصة

الرقمية القصة (Emotional content)  المحتكل العاطفي. 3
الفّعالة البد أف تككف قادرة عمى إثارة مشاعر الجميكر تجاه 

 .القضايا كاألحداث كالمكاقؼ التي يدكر حكليا مكضكع القصة
مف حيث استخداـ المعمكمات (Economy)  االقتصاد. 4

كالصكر كالرسـك كالمشاىد الضركرية فقط لمحتكل القصة دكف 
 .اإلسياب بالتفاصيؿ الثانكية

كالتي مف (The tone of the voice)  الصكت نغمة. 5
خالليا يتـ إضفاء الطابع الشخصي عمى القصة بغرض مساعدة 

 .المشاىديف عمى تفيـ أحداث كمحتكل القصة
 The use of) استخداـ المكسيقى التصكيرية. 6

soundtrack)  كيعني ذلؾ تكظيؼ المكسيقى أك أم مؤثرات
ـ المسمكع مما يزيد مف صكتية تدعـ أك تعارض أك تؤكد الكال
 .درجة تفاعؿ المستمع مع أحداث القصة

كذلؾ بأف يتـ عرض تسمسؿ األحداث   (Pacing)السرعة. 7
كالمشاىد في القصة كفؽ معدؿ سرعة أك بطء مناسب لطبيعة 

 .كؿ مشيد
 (Attractiveness) كترل الباحثة إضافة عنصرم التشكيؽ    

 :قة عمى النحك التالي، لمعناصر الساب(Purpose) كاليدفية
ينبغي أف تككف المكاضيع  (Attractiveness) التشكيؽ

المختارة لمقصص الرقمية ضمف دائرة اىتماـ الجميكر 
المستيدؼ، كأف تككف مكاضيع حديثة كجذابة، كيتـ ذلؾ عف 

 .طريؽ مراعاة الخصائص الذىنية كاالنفعالية لمجميكر المتمقي
ككف لكؿ قصة رقمية ىدؼ ال بد أف ي(A purpose)  اليدفية

أك غرض أساسي تيدؼ إلى تحقيقو، كفي ضكئو يتـ تحديد بقية 
العناصر كالمككنات، كىذا اليدؼ قد يككف تعميمي أك ترفييي أك 

 .تكجييي تبعان لنكع القصة المستيدفة
كجميع العناصر كالمككنات السابقة تـ اعتبارىا عند إعداد       

نتاج القصص الرقمية  .المستخدمة في الدراسة الحالية كتحرير كا 
نتاج القصص الرقمية  مراحؿ تصميـ كا 

 (Phases of Designing & Producing Digital 

Stories:) 
 الرقمية القصص كتطكير إنتاج أف[ 39] بكرتر أكضحت     
 كاإلنتاج اإلنتاج قبؿ ما تشمؿ أساسية مراحؿ أربع عمى يحتكل

 سبع عمى تحتكم األربع المراحؿ كىذه كالتكزيع، اإلنتاج بعد كما
 :التالي الشكؿ يكضحيا خطكات

 
 1شكل 

 (Porter [39])  خطوات صناعة القصة الرقمية
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،  [30,45,53,54]ىذا يتفؽ مع ما أشار إليو كالن مف:ك      
 ].55] كما حددتو شركة أدكبي

[ فقد ركز عمى المراحؿ األكلية إلعداد 40] الباسط أما عبد     
 :رقمية، كحّدد خطكات إنتاجيا في المراحؿ التاليةالقصص ال

مراجعة اإلنتاج السابؽ لمقصص الرقمية كتحديد ىدؼ  -
 .كمكضكع كمحتكل القصة

 .إثارة عدد مف األسئمة ينتج عنيا كضع سيناريك لنص القصة -
إنشاء مجمد عمى سطح المكتب لتخزيف المكاد الالزمة لمقصة  -

لمطمكبة ثـ تصنيفيا حسب مراحؿ الرقمية كالكسائط المتعددة ا
 .القصة كتحديد مدل تغطيتيا لكؿ مرحمة

اختيار الصكر كاألصكات كالنصكص المراد استخداميا في  -
القصة الرقمية كاستيرادىا داخؿ برنامج التأليؼ ثـ ترتيبيا حسب 

 .تسمسؿ سرد القصة
 .عرض القصة أماـ الزمالء بيدؼ تقكيميا كتطكيرىا -

، كغادة Bull & Kadjer [54]  في ذلؾ كاتفؽ معو     
[ كلكنيـ تكسعكا في سردىـ لتمؾ الخطكات كأكدكا 31] المطيرم

عمى ضركرة التشغيؿ التجريبي لمقصص الرقمية قبؿ اإلنتاج 
 .النيائي ليا

 Advantages)  : مزايا استخداـ القصص الرقمية في التعميـ

of using Digital Stories in Education) 
أجمعت البحكث كالدراسات التربكية عمى كفرة المزايا التي       

 :تقدميا القصص الرقمية لمعممية التعميمية، كمنيا
تساعد في فيـ المكاد كالمكضكعات الصعبة كاالحتفاظ  -

 بالمعمكمات الجديدة حيث يتذكر الطالب ما يتعممكنو مف خالؿ 
 ].40سياؽ القصة أكثر مف غيره ]

تتسـ بالمتعة  مية في شكؿ مكضكعاتتقدـ المادة العم -
 ].35] كالتشكيؽ كاإلثارة

تنمي ميارات النقد كالتحميؿ كالتفسير لدل التالميذ مف خالؿ  -
 ].31] مشاىدة القصص كاستنباط معانييا

طمب تزيد مف تفاعؿ التالميذ مع بعضيـ البعض خاصة إذا  -
 ].57] منيـ انتاج قصص رقمية مشتركة

 21كاسطتيا تقديـ المتعمميف لميارات القرف تكفر أداة يمكف ب -
كسابيـ القدرة عمى إيجاد كنقد كتقكيـ كتكليؼ المعمكمات  كا 

[25.[ 
تجعؿ دكر الطمبة أكثر إيجابية خاصة عند تكظيفيا في  -

 ].56] مكبة كُتحفز عممية اإلبداع لدييـالفصكؿ المق
تعمميف تقدـ طريقة مثالية لتنمية الميارات االجتماعية لدل الم -

 ].58مف خالؿ النقاش كالمجمكعات التعاكنية ]
 ].30تساعد في زيادة التحصيؿ كتنمية القيـ األخالقية ] -
ُتعد مدخالن مناسبان لتدريس المغات كتنمية الميارات المغكية  -

  [29].بطرؽ سيمة كممتعة كحديثة
 ].32] لتكنكلكجيا في العممية التعميميةتػُعد نمكذجان قكيان لدمج ا -
 :كتضيؼ الباحثة أف القصص الرقمية تحقؽ مزايا أخرل مثؿ   
تجعؿ المتعمميف أكثر سعادة كرضا ألنيـ يتعممكف بالطريقة  -

 .المحببة لدييـ
تساعد في التغمب عمى نقاط الضعؼ في المقررات الدراسية  -

حيث يمكف بكؿ سيكلو تكظيفيا لتدريس ميارات ال يشتمؿ عمييا 
 .المقرر المدرسي

 تكفر نمكذج لمتعمـ المتنقؿ حيث يمكف مشاىدتيا كالتعمـ منيا -
 .داخؿ أك خارج الفصكؿ الدراسية

سيمة التخزيف كاالسترجاع كيمكف إعادتيا أكثر مف مرة  -
كالتعديؿ عمييا في أم كقت حسب ما تقتضيو المكاقؼ 

 .كالظركؼ التعميمية
 .الطالب نمكذج مقّنف لبناء المعرفة سكاءن مف طرؼ المعمـ أك -
تقدـ نماذج لمميارات المعقدة أك صعبة التطبيؽ داخؿ حدكد  -

 .الفصكؿ الدراسية
تمنح المعمـ كالطالب معان مساحة لإلبداع في تككيف كتقديـ  -

 .المحتكل التعميمي
سيمة اإلعداد كال تحتاج لميارات حاسكبية متقدمة في  -

 .إعدادىا
   :القصص الرقمية في فصكؿ المغة اإلنجميزية

  ة األدبيات العالمية ذات العالقة بتدريس المغة اإلنجميزيةػػبمطالع 
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)كمغة ثانية( كتنمية مياراتيا المختمفة مف خالؿ تقنية القصص 
الرقمية، كالتي نشطت في العقد األخير، تبّيف لمباحثة العالقة 
االرتباطية القكية التي أكدتيا األبحاث كالدراسات في ىذا المجاؿ 

ؼ القصص الرقمية في تعميـ المغة اإلنجميزية كنمك بيف تكظي
الميارات المغكية المختمفة لدل المتعمميف، فيما يمي استعراض 
ألبرز المرئيات التربكية حكؿ تحقيؽ القصص الرقمية ألىداؼ 
تدريس المغة اإلنجميزية لغير الناطقيف بيا كالتي عرضيا كؿ 

   [22,28,34,60,61,62,59].مف
ـ المتعمميف لممحتكيات التعميمية المقدمة بالمغات تزيد مف في -

 .األجنبية مف خالؿ تكظيؼ الكسائط الرقمية بطريقة جذابة
تقدـ ليـ مكاقؼ اتصالية، كُتجسد األحداث اليكمية كتُثرم  -

العممية التعميمية بخبرات مثيرة مما ُيساعد المتعمميف عمى 
مف تعمـ  اكتساب المغة بسيكلة خاصة في المراحؿ المبكرة

 .المغات األجنبية
تدمج الميارات المغكية المختمفة كتقدميا في صكرة تفاعمية  -

 .تكاممية جذابة لممتعمميف
تشجع المتعمميف عمى القياـ باألنشطة التفاعمية الكتابية في  -

 البيئة الصفية مما ُيحسِّف مف مقدرتيـ عمى التعبير كالكتابة 
 .بشكؿ سميـ

ير الناقد كميارات القرف الكاحد كالعشريف تنمي ميارات التفك -
كمنيا ميارات االستماع الناقد التي تساعد المتعمميف عمى تقكيـ 

 .المكاقؼ كحؿ المشكالت كاتخاذ القرارات
 .تنشط دكر المتعمميف كتزيد مف حماسيـ لتعمـ المغات -
تخاطب الذكاءات المتعددة لدل المتعمميف بما تقدمو مف  -

 .نكعةكسائط رقمية مت
 .ُتسيِّؿ دمج المحتكل العاطفي بالمحتكم العممي -
 .تجعؿ خبرات التعمـ أكثر متعة كغير قابمة لمنسياف -
فرصة لممارسة المغة مف خالؿ اإلعادة كالتمخيص ككذلؾ  -

 .الحصكؿ عمى تغذية راجعة مباشرة عف طريؽ األنشطة
تدعـ مفيـك العمؿ التشاركي المغكم حيث العمؿ في  -

 .ت إلنتاج القصص الرقمية بالمغة اإلنجميزيةمجمكعا

تنمي ميارات القراءة كاالطالع بالمغة اإلنجميزية عندما ُيطمب  -
 .مف التالميذ تنفيذ مشاريع قائمة عمى القصص الرقمية

 .تساعد عمى بناء المعنى كمشاركتو بالمغة اإلنجميزية -
د اعداد تنمي عادات العقؿ التحميمية لدل المتعمميف سكاءن عن -

 .أك تمقي كنقد القصة الرقمية
تدعـ االتجاىات التي تنادم بتنمية ميارات التفكير الناقد  -

 .كالدافعية كالمعمكماتية
كتضيؼ الباحثة عمى ما سبؽ أف عممية تكظيؼ القصص       

الرقمية بطريقة احترافية في تدريس المغة اإلنجميزية يمكف أف 
 :ُيحقؽ ما يمي

يف عمى الربط بيف الكممات كمعانييا كالعبارات تساعد المتعمم -
 .كمفاىيميا مف خالؿ الكسائط المتعددة

قد يستخدميا المعممكف لحؿ مشاكؿ المحتكل مثؿ الغزارة أك  -
 .التعقيد أك تدريس النصكص الصعبة كالقكاعد المركبة

المزج بيف التعميـ التقميدم كاإللكتركني أثناء تدريس المغة  -
صص الرقمية يساعد المعمميف عمى ضبط التقدـ باستخداـ الق

المغكم كتصكيب األخطاء المغكية لدل المتعمميف خاصة صغار 
 .السف

تختصر جيد المعمـ المبذكؿ في الربط بيف الميارات المغكية  -
 .المختمفة

 .ُتعكد المتعمميف عمى ميارات التمخيص بالمغة اإلنجميزية -
بيؽ تدريس المغة اإلنجميزية كبيذا تستنتج الباحثة أف تط      

كمغة ثانية مف خالؿ القصص الرقمية سمؾ عدة اتجاىات بناءن 
 :عمى اليدؼ المراد تحقيقو عمى النحك التالي

االتجاه األكؿ: ُيدّرس المغة اإلنجميزية مف خالؿ القصص 
الرقمية، حيث أف معظـ األدب التربكم المتعمؽ بالقصص 

خدـ القصص كأساس تُبنى عميو الرقمية لألغراض التعميمية يست
العممية التعميمية المدعكمة بالتكنكلكجيا كليس فقط كأداة أك 

 .أسمكب لمقياـ بنشاط ما في مرحمة مف مراحؿ التدريس
االتجاه الثاني: يستخدـ القصة الرقمية ككسيمة لتقكيـ نتاجات 
التعمـ، لذا يتـ تكظيفو في األنشطة سكاءن تمؾ التي تعقب كؿ 



582016 
 

286 

في تقكيـ تقدُّـ الطالب المغكم مف خالؿ المشاريع درس أك 
 .القائمة عمى القصص الرقمية

االتجاه الثالث: يكظؼ القصص الرقمية في حؿ مشكمة معينة أك 
تنمية ميارات محددة متى ما ظيرت الحاجة لذلؾ، كيمكف 

 .تصنيؼ الدراسة الحالية ىدفيان ضمف ىذا االتجاه
أف القصص الرقمية أيان كاف كبشكؿ عاـ يمكننا القكؿ        

اتجاه تكظيفيا أك اليدؼ منيا ُتقدِّـ فكائد كمزايا عديدة كتساعد 
في تحقيؽ أىداؼ تدريس المغة اإلنجميزية كمغة ثانية في كافة 

 .المراحؿ التعميمية
  (Critical Listening) ثانيان: االستماع الناقد
  (Critical Listening Concept) مفيـك االستماع الناقد

ىناؾ شبو اتفاؽ تربكم حكؿ المدلكالت التي يشير إلييا      
[ بأنو "النمكذج 6] مصطمح االستماع الناقد، حيث ُيعرفو بكد

المكسع متعدد المستكيات مف الفيـ السماعي الناقد لمغة، كالذم 
يشمؿ االستماع عقالن كقمبان بغرض الفيـ األساسي كالفيـ 

ـ التنظيـ أك البنية الكمية لمخطاب"، االستداللي كاالستنتاجي كفي
[ أف االستماع الناقد عبارة عف "الحصكؿ 46بينما يرل ركبف ]

عماؿ التفكير فيما كراء المسمكع، إلدراؾ  عمى المعنى، كا 
ف كاف  المعاني الخفّية عند المتحدث ككشفيا كتفسيرىا، حتى كا 

ة [ بأنو عممي21] المتحدث نفسو ال يعمـ بيا"، كُتعرفو حكاس
صغاء لممادة المسمكعة  ُيعطي فيو المستمع انتباىان كتركيزان كا 
بيدؼ فيميا كتفسيرىا كتحميميا كنقدىا كتقكيميا في ضكء خبراتو 

 .كفقان لمعايير مكضكعية
يتضح في التعريفات السابقة اتفاقيا في عدد مف النقاط التي 

 :يمكف اعتبارىا خصائص تميز االستماع الناقد كمنيا
ع الناقد عممية ُمتقدمة مف ميارة االستماع تشتمؿ عمى االستما -

 .ميارات التفكير العميا كالتحميؿ كالتفسير كالتركيب كالتقكيـ
االستماع الناقد يتطمب التركيز الدقيؽ كالفيـ العميؽ لمحتكل  -

 .الكالـ المسمكع

أف التفاعؿ السميـ مع الخطاب السمعي يستمـز إدراؾ كاستنتاج  -
لقدرة عمى التمييز كالمقارنة كتقصي أىداؼ المتحدث العالقات كا

 .الحقيقية
أنيا عممية ذات طبيعة مرحمية حيث تتعّمؽ الميارات كتتدّرج  -

يمكف تكضيحيا  مف البسيط إلى المعقد بطريقة ديناميكية سريعة
 بالشكؿ التالي:

 
 2شكل 

 ةاالستماع الناقد من منظور الدراستسمسل التعمق الفكري في 
أنيا عممية عقمية ذات مظاىر بصرية ال يمكف فصميا عنيا،  -

باستخداـ القصص كىذا ما استندت إليو الباحثة عند قياميا 
الرقمية القائمة عمى تكظيؼ الكسائط المتعددة في تنمية ميارات 

 .االستماع الناقد
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 The Importance of Critical) : أىمية االستماع الناقد

Listening) 
أبرزت العديد مف الكتابات كالدراسات األىمية التربكية      

اتو، منيا لالستماع الناقد كأّكدت عمى ضركرة تعميمو كتنمية ميار 
[، كنجكل خمؼ 64] [، كاسماعيؿ63] ما أشار إليو كؿ مف جاد

[، كالتي 21] [، كحكاس66] [، كيكنج كتشينج كلي كتسينج65]
 :أّكدت جميعيا عمى أىمية االستماع الناقد لألسباب التالية

يساعد المتعمميف عمى استخداـ المعمكمات بفاعمية عف طريؽ  -
سابقة كنقدىا كتفسيرىا كالحصكؿ ربطيا بخبراتيـ كمعارفيـ ال

عمى معارؼ جديدة يتـ تكظيفيا في الكصكؿ إلى استنتاجات 
 .كأحكاـ منطقية

زيادة التحصيؿ الدراسي مف خالؿ التعمُّؽ في التركيز  -
 .كاالنتباه كالتذكر كالفيـ بدرجة عالية

تنمية الميارات المغكية األخرل كالتحدُّث كالقراءة كالكتابة ألنيا  -
مرتبطة تمامان باالستماع، كنمك االستماع الناقد يعني التقدـ 

 .اإليجابي في جميع الميارات األخرل
االستماع الناقد ُيمكِّف الفرد مف فيـ اآلخريف كاحتراميـ، كيزيد  -

 .مف الثقة بالنفس كيمنح القدرة عمى النقاش البّناء كالنقد اليادؼ
عادة - بداء الرأم  لو دكر كبير في تكليد المعاني كا  صياغتيا كا 

 .فييا مما ُيساعد عمى تجدُّد المعرفة
 .ُيحفز عمميات التفكير كينّمييا بطرؽ عممية ىادفة -
يساعد عمى تحقيؽ التكّيؼ االجتماعي مف خالؿ تكسيع  -

مدارؾ الفرد لفيـ ذاتو كمجتمعو كقضاياه كالعكائؽ التي تكاجيو 
 .دماج في المجتمعككيفية التخمص منيا كالُطرؽ الصحيحة لالن

كتضيؼ الباحثة أف تنمية ميارات االستماع الناقد بالمغة      
اإلنجميزية التي تسعى إلييا ىذه الدراسة تحديدان ليا أىمية بالغة 
ككنيا ىي لغة العصر التي ينتقؿ مف خالليا الكثير مف 
المعمكمات كالثقافات األجنبية إلى بيئتنا المحمية، كما أف العكلمة 

غريب عادة تأتي مف مدخؿ المغة اإلنجميزية، لذا كاف كالت
االىتماـ بتنمية ميارات االستماع الناقد في المغة اإلنجميزية 

 ب أف تسعى لتحقيقو المؤسسات ػػػػان يجػػػػان أساسيػػػان كىدفػػػػان ىامػػػػمطمب

 .التعميمية في عصرنا الحالي
كبناءن عمى ما سبؽ ُتحدد الدراسة الحالية أىداؼ تدريس       

 :اقد في المغة اإلنجميزية كمغة ثانية في النقاط التاليةاالستماع الن
 .جعؿ عممية االستماع أكثر ُعمقان كفاعمية -
تدريب المتعمميف عمى ميارات التفكير المتمثمة في التحميؿ  -

كالتفسير كالنقد كالتقكيـ مما يساعدىـ عمى اتخاذ قرار سميـ بشأف 
 .جميزيةما يكاجييـ مف رسائؿ كنقاشات في المغة اإلن

إعداد جيؿ كاثؽ بنفسو كقادر عمى التمييز بيف الحقائؽ  -
 .كالدعايات في العكالـ االفتراضية كالعالمية

تنمية بقية الميارات المغكية كالتحدث كالقراءة كالكتابة ككنيا  -
 .مترابطة مع ميارة االستماع كمبنية عمييا

نجميزية تخطِّي مرحمة اكتساب المعمكمات كالمعارؼ بالمغة اإل -
عادة صياغتيا في ضكء  إلى "نقد المعرفة" كالحكـ عمييا كا 

 .الخبرات الشخصية كالمعارؼ األكلية كالقيـ الدينية كاالجتماعية
 (Critical Listening Skills)  ميارات االستماع الناقد

يتفؽ األدب التربكم عمى أف االستماع الناقد يشمؿ عددان مف     
[، كجاسكف كآف 6] [، كبكد67ىانسكير ]الميارات كما ذكرىا 

 [، 65[، كنجكل خمؼ ]9] [، كعبدالبارم68كدانتي كبيرناردك ]
 :كىي كما يمي

 .استخالص النقاط الرئيسة كتذكُّرىا -
 .التفريؽ بيف الحقائؽ كاآلراء المختمفة -
 .التمييز بيف األفكار الرئيسة كالتي تُقاؿ لالستطراد -
 .المختمفة في النص المسمكعإدراؾ العالقات  -
 .تعرُّؼ المعنى في ضكء المكاقؼ المحيطة بالكالـ -
 .إصدار الحكـ عمى ما في النص المسمكع -
 .استخالص األدلة مف المسمكع -
 .تحديد ما ليس كثيؽ الصمة بالمسمكع -
 .استنتاج المقارنات، التشابو أك االختالؼ -
 .افتراض النتائج كالتنبؤ بيا -
 .التمييز بيف األفكار الصحيحة كالخاطئة -
 .اكتشاؼ األسباب التي أدت إلى نتائج معينة -
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 .كشؼ التحيزات في المكضكع المسمكع -
 .استخداـ األفكار المسمكعة في حؿ مشكالت معينة -
 .تعرؼ كسائؿ المتكمـ في التأثير عمى المستمع -

ف كتميؿ بعض األدبيات األجنبية مثؿ دراسة ىكبز كآخرك       
: إلى تصنيؼ ميارات االستماع الناقد [69] كدراسة بيتيز [33]

 :بناء عمى مجاالت معينة تشمؿ
ميارات تحميؿ الرسالة: فيميا بدقة كعمؽ كتحديد الفكرة  -

عادة  الرئيسة كىدؼ المتحدث كغرضو كتدكيف المالحظات كا 
 .صياغة المفاىيـ المسمكعة بصكرة سميمة

 .حيث صدقو كمكضكعيتوميارات تحميؿ المتحدث: مف  -
ميارات تحميؿ الدليؿ الذم ُيقدمو المتحدث: مف حيث صحتو  -

كمناسبتو كنكعو كاكتشاؼ األدلة الغير مناسبة أك غير المكثكؽ 
 .بيا
ميارات تحميؿ منطؽ المتحدث كأسبابو: فيـ المنطؽ أك  -

جراء عمميات  السبب الذم يتحدَّث مف خاللو المتحدث كا 
دراؾ العالقات كاكتشاؼ االستدالؿ كاالستن باط كالمقارنات كا 
 .المنطؽ الخاطئ

ميارات تحميؿ احتكاـ المتحدث إلى العكاطؼ: كإدراؾ  -
األسباب اإلقناعية كالدعائية لممتحدث كتمييز األساليب الخادعة 

 .في الحديث المسمكع كتحديد الطرؽ الدعائية كعدـ االلتزاـ بيا
الميارات السابقة في األدب كىنا ُيالحظ مف استعراض      

التربكم أنيا ال تخرج عف نطاؽ االستماع بيدؼ التميز السمعي 
صدار األحكاـ، كيقصد بيا  أك التحميؿ أك االستنتاج أك التقكيـ كا 

 :التالي
 Auditory Discrimination) : ميارة التميز السمعي أ.

Skill) 
كالقاعدة ُتعده الدراسة الحالية أساس ميارات االستماع      

األساسية التي تُبنى عمييا ميارات االستماع األكلية الالزمة 
لتحقيؽ االستماع الناقد، حيث يتـ مف خالؿ مياراتو التمييز بيف 
حداث المكازنة بيف مدلكالت الحديث  األفكار كاآلراء كالعالقات كا 

 .كمعطياتو

كُيقصد بيا تفكيؾ  (Analysis Skill) ب. ميارة التحميؿ
ط في الكالـ المسمكع كتصنيفو كنقده كتفسيره في ضكء الركاب

 .معايير ُمعينة أىميا الخبرة السابقة لممستمع
كىي نتيجة طبيعية  (Inference Skill) ج. ميارة االستنتاج

لمميارة السابقة حيث يتـ بناء االستنتاجات كاالستدالالت 
كالمعاني كطرح كالتنبؤات كاستخالص األفكار كاستنباط العالقات 

الحمكؿ المبنية ليس عمى التكقعات فحسب بؿ عمى نتائج 
 .التحميؿ السابقة

صدار األحكاـ  & Evaluation)  د. ميارة التقكيـ كا 

Judgment Skill) : كُتعد ىذه المرحمة في نظر الدراسة
الحالية مرحمة ُمتقدِّمة تأتي في نياية سمسمة عمميات االستماع 

يتـ فييا تقكيـ األدلة كالحجج كالبراىيف الكاردة في الناقد، حيث 
النصكص المسمكعة، كتبنِّى المكاقؼ المؤيدة أك المعارضة مع 
تقديـ المبررات الػُمقنعة في الحالتيف، ثـ إصدار األحكاـ كاتخاذ 

 .القرارات بشأف المكاد أك الرسائؿ التي تـّ االستماع إلييا
 Critical)إلنجميزية كمغة ثانيةاالستماع الناقد في فصكؿ المغة ا

Listening in English Language Classes as a 

Foreign Language) 
يمكف تقسيـ ثكرة األبحاث في تعميـ ميارات االستماع       

بالمغة اإلنجميزية كمغة ثانية إلى ثالث فترات زمنية؛ في 
 السبعينات كاف يتـ تدريس ميارة االستماع عمى أنيا ميارة
استقباؿ فقط، أما في الثمانيات كأكائؿ التسعينات فكانت تكصؼ 
مف خالؿ األبحاث بأنيا ميارة استقباؿ نشطة يبرز فييا دكر كؿ 
مف المعمـ كالمكاد المساندة، أما في القرف العشريف فينظر إلى 
 ميارة االستماع عمى أنيا ميارة االستقباؿ الفعاؿ االستداللي

[6.[ 
مبات القرف الحادم كالعشريف التي تؤكد عمى كباعتبار متط     

أىمية التفكير الناقد فقد سعت الدراسات إلى االىتماـ بتنمية 
ميارات االستماع الناقد لدل متعممي المغة اإلنجميزية ككنيا المغة 
العالمية األكلى التي تحكـ التعامالت البشرية كمف خالليا 

 ].33] ع بمداف العالـيتكاصؿ الفرد مع الشرائح المختمفة في جمي
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 الدراسات السابقة
 :أكالن: دراسات تناكلت القصص الرقمية

[ التي طبقتيا الباحثة عمى 70ىدفت دراسة نكرماف ]     
تالميذىا في مدرسة متكسطة في النركيج، إلى التعرؼ عمى آراء 
الطالب حكؿ إمكانية تعمـ المغة اإلنجميزية كمغة ثانية مف خالؿ 

عند استخداميا كنشاط أساسي لمتعمـ، كقد  القصص الرقمية
اتبعت الباحثة المنيج الكصفي، كاستخدمت االستبانات كست 
مقابالت عشكائية لجمع بيانات الدراسة، كأظيرت النتائج أف 
القصص الرقمية تزيد مف دافعية المتعمميف كرضاىـ عف 
مخرجات التعمـ، كبالتالي تمكنيـ مف ميارات المغة اإلنجميزية 

 .غة ثانية، كما أنيا تطكر لدييـ الميارات التكنكلكجيةكم
إلى التعرؼ عمى أثر  [28كىدفت دراسة ميكمفريش ]     

القصص الرقمية كصناعتيا في تنمية ميارة الكتابة بالمغة 
اإلنجميزية لدل طالب الصؼ الثاني االبتدائي كتعزيز أدكارىـ 

ج التجريبي نحك المجتمع المدرسي، كقد اتبعت الباحثة المني
( طالب كطالبة مف الطالب 15كتمثمت عينة الدراسة في )

األجانب الذيف كانكا يعانكف مف مشاكؿ الكتابة بالمغة اإلنجميزية 
االبتدائية في كالية نبراسكا في  (Maple) في مدرسة مابؿ

الكاليات المتحدة األمريكية، كعف طريؽ المالحظة أظيرت نتائج 
لرقمية التي أنتجيا الطالب كشارككىا الدراسة فعالية القصص ا

مع زمالئيـ في تنمية ميارات الكتابة بالمغة اإلنجميزية لدييـ 
كزيادة دافعيتيـ نحك التعمـ كتقكية عالقاتيـ مع زمالئيـ 
كمعممييـ، كما أكدت الدراسة عمى أف القصص الرقمية كأداة 

المغات  تدريسية ليا فكائد لغكية كاجتماعية كعاطفية في بيئة تعمـ
 .األجنبية
[ التي استمرت عامان كامالن فقد 54] أما دراسة يانج ككيك        

ىدفت إلى التعرؼ عمى تأثير القصص الرقمية عمى التحصيؿ 
األكاديمي كالتفكير الناقد كالدافعية لمتعمـ لدل طالب المرحمة 
 الثانكية الذيف يتعممكف المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية في تيناف

(Tainan) ي تايكاف، كاتبع الباحثاف المنيج شبو التجريبي، ف
( طالبان مف الصؼ الحادم 110كتككنت عينة الدراسة مف )

عشر، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ االستبانات 
كالمقابالت كاختبار تحصيؿ كمقياس لمتفكير الناقد، كأظيرت 
 النتائج أثر القصص الرقمية في زيادة الدافعية نحك التعمـ،
ككذلؾ تأثيرىا اإليجابي عمى التحصيؿ األكاديمي كالتفكير الناقد 

 .لممتعمميف
[ إلى قياس فاعمية 29كىدفت دراسة أماني ىاركف ]      

تدريس القصص الرقمية في تنمية ميارة التحدث بالمغة 
اإلنجميزية لدل تالميذ المرحمة االبتدائية في مصر، كلتحقيؽ ىذا 

ميـ كاستخداـ األدكات التالية: مقياس اليدؼ قامت الباحثة بتص
اختيار القصص الرقمية، اختبار قبمي كبعدم لميارات التحدث، 
كأنشطة لتنمية ميارة التحدث بالمغة اإلنجميزية قائمة عمى 
القصص الرقمية، كاستبانة التغذية الراجعة لمتالميذ، كقد قامت 

ة عمى عينة الباحثة باستخداـ المنيج شبو التجريبي إلجراء الدراس
( طالبة في الصؼ 20( طالبان ك)20الدراسة المتمثمة في )

الخامس في إحدل مدارس القاىرة الحككمية، كقد تكصمت 
الباحثة إلى عدة نتائج مف أىميا كجكد عالقة كثيقة بيف استخداـ 
القصص الرقمية كتحسيف ميارة التحدث بالمغة اإلنجميزية لدل 

 .تالميذ المرحمة االبتدائية
ىدفت إلى التعرؼ عمى  [ فقد30أما دراسة أبك مغنـ ]      

فاعمية القصص الرقمية التشاركية في تنمية التحصيؿ المعرفي 
كالقيـ األخالقية لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم في مصر، 
كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي كالمنيج شبو التجريبي كصمـ 
عددان مف األدكات البحثية تمثمت في: قائمة القيـ األخالقية 

تحصيؿ المعرفي كمقياس القيـ األخالقية، كتمثمت كاختبار ال
( تمميذان مف تالميذ الصؼ الثاني 66عينة الدراسة في )

اإلعدادم بمدرسة العتامتة لمتعميـ األساسي بطما في محافظة 
سكىاج، كقد أظيرت نتائج الدراسة فاعمية القصص الرقمية 

خالقية التشاركية في تنمية التحصيؿ المعرفي كاكتساب القيـ األ
 .لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم

[ إلى استقصاء فاعمية 62] في حيف ىدفت دراسة لي      
استخداـ القصص الرقمية في تنمية فيـ المحتكل المعرفي كميارة 
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التحدث لدل الطالب اإلسباف في المستكيات المتقدمة مف تعمـ 
تككنت  المغة اإلنجميزية، كاتبع الباحث المنيج التجريبي، حيث

( طالب كطالبة قامكا بصناعة القصص 15عينة الدراسة مف )
الرقمية كالتعميؽ عمييا بأصكاتيـ كمشاركتيا مع زمالئيـ، 
كاستخدـ الباحث أداة المقابمة كبطاقة تقييـ ميارات التحدث، 
كأسفرت نتائج الدراسة عف دكر إنتاج القصص الرقمية في تنمية 

ميزية لدل المتعمميف كزيادة ميارات الكتابة في المغة اإلنج
حساسيـ باالنتماء  .تفاعميـ االجتماعي كا 

[ إلى التحقؽ مف أثر 31] كىدفت دراسة غادة المطيرم      
في تنمية (Tablet)  القصص الرقمية باستخداـ تقنية التابمت

ميارات التفكير الناقد في مادة التربية األسرية لدل طالبات 
الرياض، كتألفت عينة الدراسة مف  المرحمة المتكسطة في مدينة

( طالبة مف طالبات الصؼ الثالث المتكسط، مقسميف إلى 60)
( طالبة كضابطة تتككف مف 31مجمكعتيف، تجريبية تتككف مف )

( طالبة، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج 29)
شبو التجريبي، كطبقت عمى عينة الدراسة مقياس التفكير الناقد، 

يرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل كأظ
بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية  0.01

كالضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس التفكير الناقد في ميارتي 
استنباط النتائج كتقكيـ المناقشات لصالح المجمكعة التجريبية، 

تنمية ميارات  كىذا يدؿ عمى أف القصص الرقمية ساىمت في
 .التفكير الناقد لدل عينة الدراسة

 :ثانيان: دراسات تناكلت االستماع الناقد
إلى تنمية ميارات االستماع  [21ىدفت دراسة حكاس ]       

الناقد كالميؿ نحك التعميـ اإللكتركني لدل تالميذ المرحمة 
االبتدائية باستخداـ البرمجيات التعميمية، كاستخدمت الباحثة 

منيج الكصفي التحميمي كالمنيج شبو التجريبي ذك المجمكعة ال
الكاحدة، كتككنت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ السادس 
االبتدائي في مدينة تبكؾ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة 
بإعداد قائمة بميارات االستماع الناقد كاختبار يقيس تمؾ 

لكتركني كبناء برنامج الميارات كمقياس الميؿ نحك التعميـ اإل

مقترح لتنمية ميارات االستماع الناقد لعينة الدراسة، كأظيرت 
النتائج أف برامج الكسائط المتعددة ليا أثر فعاؿ في تحسيف 
ميارات االستماع الناقد كتككيف ميكؿ إيجابية نحك التعميـ 

 .اإللكتركني لدل عينة الدراسة
ى الكشؼ عف أثر إل [7كىدفت دراسة نسريف الزبيدم ]     

برنامج تعميمي قائـ عمى المنحى التكاصمي في تحسيف ميارات 
االستماع الناقد كالتذكؽ األدبي لدل طمبة الصؼ التاسع 
األساسي في األردف، كاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي، 

( طالبان كطالبة تـ تقسيميـ إلى 158كتككنت عينة الدراسة مف )
( 78( طالب كطالبة ك)80عمى )مجمكعتيف تجريبية تحتكم 

طالب كطالبة في المجمكعة الضابطة، كلقياس أثر المتغير 
المستقبؿ عمى المتغيرات الثابتة أعدت الباحثة اختباريف أحدىما: 
لالستماع الناقد كاآلخر لمتذكؽ األدبي، كتكصمت نتائج الدراسة 
إلى كجكد فركؽ دالو إحصائيان بيف متكسطي درجات المجمكعة 

جريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية في أداتي الت
 .الدراسة

[ فقد ىدفت ىذه الدراسة إلى 10أما دراسة الخماش ]      
التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية العصؼ الذىني في تنمية 
ميارات االستماع الناقد لدل طالبات المرحمة المتكسطة في 

ثة المنيج الكصفي مدينة الطائؼ، كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الباح
( طالبة مف 48كالمنيج التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )

طالبات الصؼ الثاني المتكسط تـ تقسيميف بالتساك إلى 
مجمكعتيف تجريبية كضابطة، كطبقت الباحثة عمى عينة الدراسة 
اختبار ميارات االستماع الناقد بعد إعداد قائمة بتمؾ الميارات، 

اسة فاعمية استراتيجية العصؼ الذىني في كأظيرت نتائج الدر 
تنمية ميارات االستماع الناقد في مجاالت )االستنتاج كالتمييز 

صدار األحكاـ  (.كالتقكيـ كا 
[ إلى 66كقد ىدفت دراسة يانج كتشكنج كلي كتسنج ]      

الكشؼ عف فاعمية دمج التفكير الناقد في التعميـ الفردم 
مغة اإلنجميزية مف خالؿ استخداـ لميارات االستماع كالتحدث بال

المككدؿ كبيئات التعمـ االفتراضية كالمختمطة، كاستخدـ الباحثيف 
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( مف الطمبة 83المنيج التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )
المسجميف في دكرة التعميـ العاـ لمدة فصؿ دراسي في إحدل 
الجامعات في تايكاف، كاستخدـ الباحثيف االختبارات لقياس 

لكفاءة المغكية، كأظيرت النتائج تحسف ميارات االستماع الناقد ا
 .كالقراءة الناقدة لدل عينة البحث

فقد ىدفت إلى تحسيف ميارة  [34أما دراسة أركنك ]     
االستماع النقدم لدل المتعمميف في إندكنيسيا مف خالؿ تكظيؼ 
الكسائط المتعددة التفاعمية، كقد اتبع الباحث المنيج شبو 

( طالبان جامعيان درسكا 89لتجريبي، كتمثمت عينة الدراسة في )ا
في المجمكعة التجريبية باستخداـ الكسائط المتعددة التفاعمية 

( طالبان درسكا في المجمكعة الضابطة باستخداـ الكسائط 126ك)
السمعية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ االختبار 

ج الدراسة إلى أف الكسائط كالمالحظة كالمقابمة، كأشارت نتائ
المتعددة التفاعمية تعد أداة تعميمية فعالة في تحسيف ميارات 

 .االستماع الناقد
إلى التعرؼ عمى  [18في حيف ىدفت دراسة يكنيكسيك ]     

العالقة بيف مدخؿ تحميؿ الخطاب كتنمية ميارة االستماع الناقد 
بالمغة اإلنجميزية كمغة أجنبية لدل الطالب الجامعييف في 
الصيف، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي، كتككنت عينة 

( طالبان مف طالب قسـ المغات األجنبية في 60الدراسة مف )
بطريقة عشكائية كتقسيميـ إلى  جامعة صينية تـ اختيارىـ

( طالبان تـ تدريسيـ 30مجمكعتيف: تجريبية تتككف مف )
باستخداـ مدخؿ تحميؿ الخطاب كمجمكعة أخرل ضابطة تتككف 

( طالبان تـ تدريسيـ بالطريقة التقميدية، كلتحقيؽ أىداؼ 30مف )
الدراسة استخدـ الباحث أداتي المقابمة كاالختبار، كأظيرت 

عمية مدخؿ تحميؿ الخطاب في تنمية ميارات االستماع النتائج فا
 .الناقد بالمغة اإلنجميزية لدل عينة البحث

 :بعد تفحص الدراسات السابقة تبيف لمباحثة ما يمي
أثبتت أغمب الدراسات أف التعمـ اإللكتركني كالبرمجيات  -

تساعد في اكتساب المغة كتنمية مياراتيا المتعددة كخاصة ميارة 
 .االستماع الناقد

أكدت الدراسات السابقة عمى أىمية تكظيؼ القصص الرقمية  -
في العممية التعميمية كخاصة في تعميـ المغات األجنبية ككنيا 

 .تدمج المتعمميف في عممية التعمـ النشط كتُنمِّي مياراتيـ المغكية
مكانية  - أشارت تمؾ الدراسات إلى أىمية االستماع الناقد كا 

 .مف خالؿ تكظيؼ االستراتيجيات التعميمية الحديثةتنميتو 
استخدمت العديد مف الدراسات المنيج شبو التجريبي لمعرفة  -

تأثير القصص الرقمية عمى المتغيرات التابعة، أك لمكشؼ عف 
فاعمية البرامج كالمداخؿ كاالستراتيجيات التعميمية المختمفة في 

 .تنمية ميارات االستماع الناقد
شترؾ ىذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في أنيا كت     

تسعى إلثبات فاعمية القصص الرقمية في تنمية الميارات المغكية 
في المغة اإلنجميزية كخاصة ميارة االستماع، كما أنيا تشترؾ 
مع دراسات أخرل في المنيج المستخدـ كىك الجمع بيف المنيج 

الدراسة الحالية مع  الكصفي كالمنيج شبو التجريبي، كتتشابو
بعض الدراسات التي تستخدـ أداتي القائمة كاالختبار لقياس 

 .االستماع الناقد
كتختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة ككنيا تبحث      

في فاعمية تقنية القصص الرقمية )كليس الكسائط الرقمية بشكؿ 
ليست عاـ( في تنمية ميارات االستماع الناقد بشكؿ خاص )ك 

ميارات االستماع كال ميارات التفكير الناقد عامة( كبمغة أجنبية 
كليس بالمغة األـ، كما أف ىذه الدراسة تميزت كذلؾ عف 

في حدكد عمـ  –الدراسات السابقة ككنيا أكؿ دراسة محمية 
تدرس فاعمية القصص الرقمية في تنمية ميارات  –الباحثة 

 .ةاالستماع الناقد في المغة اإلنجميزي
  فروض الدراسة

تسعى الدراسة الحالية إلى اختبار صحة الفرض الرئيس      
اآلتي: "يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطي درجات طالبات 
المجمكعة التجريبية كطالبات المجمكعة الضابطة، لصالح 
المجمكعة التجريبية، في التطبيؽ البعدم الختبار االستماع 

السمعي، كالتحميؿ، كاالستنتاج،  الناقد عند ميارات )التمييز
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صدار األحكاـ(، ُيعزل لمتدريس باستخداـ القصص  كالتقكيـ كا 
 .الرقمية

 :كيندرج تحت الفرض السابؽ الفركض الفرعية التالية
يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات طالبات  -

المجمكعة التجريبية كطالبات المجمكعة الضابطة، لصالح 
يبية، في التطبيؽ البعدم الختبار االستماع المجمكعة التجر 

الناقد عند ميارة "التمييز السمعي"، ُيعزل لمتدريس باستخداـ 
 .القصص الرقمية

يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات طالبات  -
المجمكعة التجريبية كطالبات المجمكعة الضابطة، لصالح 

ار االستماع المجمكعة التجريبية، في التطبيؽ البعدم الختب
الناقد عند ميارة "التحميؿ"، ُيعزل لمتدريس باستخداـ القصص 

 .الرقمية
يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات طالبات  -

المجمكعة التجريبية كطالبات المجمكعة الضابطة، لصالح 
المجمكعة التجريبية، في التطبيؽ البعدم الختبار االستماع 

تاج"، ُيعزل لمتدريس باستخداـ القصص الناقد عند ميارة "االستن
 .الرقمية

 يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات طالبات -
المجمكعة التجريبية كطالبات المجمكعة الضابطة، لصالح 
المجمكعة التجريبية، في التطبيؽ البعدم الختبار االستماع 
صدار األحكاـ"، ُيعزل لمتدريس  الناقد عند ميارة "التقكيـ كا 

 .باستخداـ القصص الرقمية
 الطريقة واالجراءات. 4

 أ. منهج الدراسة
تستخدـ الدراسة المنيج الكصفي، كالمنيج التجريبي ذك      

التصميـ شبو التجريبي، حيث استخدمت الباحثة المنيج الكصفي 
في دراسة كاستقصاء األسس النظرية لمقصص الرقمية ككيفية 

د قائمة ميارات االستماع إعدادىا كتنفيذىا، كذلؾ في تحدي
الناقد، كاستخدمت المنيج شبو التجريبي لدراسة أثر المتغير 

 اع ػػػع )االستمػػػػر التابػػػػى المتغيػػػػػػة( عمػػػػص الرقميػػػػؿ )القصػػػػالمستق

الناقد(، حيث تـ اختيار مجمكعتيف متكافئتيف، إحداىما تجريبية 
تدرس باستخداـ القصص الرقمية كاألخرل ضابطة تدرس 

، ثـ ُطبِّؽ عمييما االختباراف القبمي كالبعدم بالطريقة المعتادة
 .ألداة الدراسة لمعرفة أثر المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع

 مجتمع الدراسة ب.
ف مف جميع طالبات الصؼ الثاني الثانكم النظاـ      يتككَّ

الفصمي المنتظمات في المدارس الحككمية كاألىمية بمدارس 
-1436الرياض لمعاـ الدراسي )التعميـ العاـ في مدينة 

( طالبة لمفصؿ الدراسي 25572ىػ(، كالبالغ عددىف )1437
 .الثاني
 عينة الدراسة ج.

تـ اختيار العينة مف طالبات الصؼ الثاني الثانكم في      
مدارس النخبة األىمية بمدينة الرياض في المممكة العربية 

ف، ( طالبة، مكزعة عمى مجمكعتي44السعكدية كعددىف )
مجمكعة ضابطة تضـ الطالبات الالتي تـ تدريسيف بالطريقة 

( طالبة، كمجمكعة تجريبية تضـ 20االعتيادية كيبمغ عددىا )
الطالبات الالتي تـ تدريسيف باستخداـ القصص الرقمية كيبمغ 

 .( طالبة24عددىف )
 :مكاد الدراسة التجريبية

األدكات لتحقيؽ أىداؼ الدراسة صممت الباحثة عددان مف      
كمكاد المعالجة التجريبية، تمثمت بقائمة بميارات االستماع 
الناقد، كاختبار االستماع الناقد، كتصميـ قصص رقمية لتنمية 
ميارات االستماع الناقد المستيدفة في مقرر المغة اإلنجميزية 
لمصؼ الثاني الثانكم، كدليؿ لممعممة كآخر لمطالبة لتعمـ ميارات 

 .مف خالؿ القصص الرقميةاالستماع الناقد 
 :عداد قائمة ميارات االستماع الناقدإخطكات 

تـ بناء قائمة ميارات االستماع الناقد بعد الرجكع إلى      
بعض البحكث كالدراسات السابقة العربية كاألجنبية التي تناكلت 
االستماع الناقد مف حيث طبيعتو كمياراتو كطرؽ تنميتيا 

الباحثة في تدريس المغة اإلنجميزية تـ كتقكيميا، كفي ضكء خبرة 
تصنيؼ ميارات االستماع التي تـ تجميعيا كتبكيبيا ضمف فئات 
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عداد القائمة في إاالستماع الناقدة المحددة في الدراسة، كبعد 
صكرتيا المبدئية تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف 

كفي  المتخصصيف في مجاؿ المناىج كتدريس المغة اإلنجميزية،
كء آراء المحكميف كمالحظاتيـ قامت الباحثة بإجراء بعض ض

التعديالت، كمف ثـ الخركج بقائمة ميارات االستماع الناقد 
المناسبة لطالبات المرحمة الثانكية في صكرتيا النيائية، حيث 
تككنت القائمة مف أربع ميارات أساسية )التمييز السمعي، 

صدار  األحكاـ(، يتفرع عف كؿ كالتحميؿ، كاالستنتاج، كالتقكيـ كا 
( ميارة، كىذه 24منيا عدد مف الميارات الفرعية بمغت )

 :الميارات ىي
، (Auditory Discrimination) ميارة التمييز السمعي -1

 :كيتفرع عنيا
 .يميز بيف األفكار الرئيسية كالفرعية في النص المسمكع -
 .يميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في النص المسمكع -
يحدد ما يتصؿ بالنص المسمكع كما ال يتصؿ بو مف األفكار  -

 .كاالستنتاجات
 (.يميز بيف الكاقع كالخياؿ )المجاز -
 .يميز بيف دالالت الكممات المسمكعة -
 :، كيتفرع عنيا(Analysis) ميارة التحميؿ -2
 .يتعرؼ عمى العبارات المعبرة عف تحيز المتحدث -
 .طقية في النص المسمكعالتعرؼ عمى المغالطات المن -
 .يحمؿ الشخصيات في ضكء ما سمع -
 .يكازف بيف فكرتيف مف حيث األسمكب أك المعنى -
يحدد أكجو التشابو كاالختالؼ بيف األفكار كاآلراء في النص  -

 .المسمكع
 .يصنؼ المكاقؼ المسمكعة إلى صحيحة كخاطئة -
 .يفسر المكاقؼ المسمكعة في ضكء معمكماتو المسبقة -
 :، كيتفرع عنيا(Inference) ميارة االستنتاج -3
 .يكتشؼ ىدؼ المتحدث مف النص المسمكع كدكافعو -
 .يحدد معاني المفردات الجديدة مف خالؿ السياؽ المسمكع -
 .يستخمص األفكار الرئيسية مف النص -

 .يربط األسباب بالنتائج -
 .يتنبأ باألحداث المستقبمية في ضكء ما سمع -
 .المعاني الضمنية مف النص المسمكعيستنتج  -
 .يقترح حمكؿ مناسبة لممشكالت المسمكعة -
صدار األحكاـ -4  & Evaluation) ميارة التقكيـ كا 

Judgment)كيتفرع عنيا ،: 
يقـك األدلة الكاردة في النص المسمكع مف حيث القكة  -

 .كالضعؼ
يتبنى مكقفان في ضكء ما سمع مع تقديـ أسباب معقكلة في  -
 .التي التأييد أك المعارضةح
يحكـ عمى شخصيات الحكار في النص المسمكع في ضكء  -

 .معايير مناسبة
يحكـ عمى كفاية األدلة كصحتيا في إثبات رأم أك فكرة معينة  -

 .في المسمكع
 .يحكـ عمى مدلكالت الحديث مف حيث الصدؽ أك الكذب -

أسئمة كبيذا تككف الباحثة قد أجابت عمى السؤاؿ األكؿ مف 
الدراسة، كنصو "ما ميارات االستماع الناقد المناسب تنميتيا لدل 

  "طالبات المرحمة الثانكية في مقرر المغة اإلنجميزية؟
 د. أداة الدراسة

تمثمت أداة الدراسة باختبار االستماع الناقد الذم تـ بناه      
كصياغة مفرداتو مف نكع االختيار مف متعدد، كقد تكّكف 

مف نصي استماع، يتناكؿ كؿ منيما مكضكعان قصيران االختبار 
يستيدؼ قياس مدل امتالؾ الطالبات لميارات االستماع الناقد 

( سؤاالن، بينما 13مكضع الدراسة، كاشتمؿ النص األكؿ عمى )
( سؤاالن، كبذلؾ بمغ مجمكع أسئمة 15اشتمؿ النص الثاني عمى )

الناقد في مجاالت ( سؤاالن تقيس ميارات االستماع 28االختبار )
صدار  )التمييز السمعي، كالتحميؿ، كاالستنتاج، كالتقكيـ كا 

 .األحكاـ(، بكاقع سؤاؿ أك سؤاليف لكؿ مجاؿ
 :ضبط االختبار

تـ االعتماد في ضبط اختبار االستماع الناقد مف حيث       
صدقو عمى الصدؽ الظاىرم حيث تـ عرض االختبار عمى 
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المغات كطرؽ تدريس المغة مجمكعة مف المحكميف في مجاؿ 
اإلنجميزية، كبعض المشرفات التربكيات كمعممات المغة 
اإلنجميزية الخبيرات، حيث طمب منيـ إبداء مرئياتيـ حكؿ مدل 
ارتباط نصي االستماع بميارات االستماع الناقد، كقياس مفرداتو 
لمميارات المستيدفة، كمدل مناسبة محتكل كفقرات االختبار 

كصحة الصياغة المغكية  ت المرحمة الثانكية،لمستكل طالبا
لألسئمة، ككضكحيا كفي ضكء ممحكظات المحكميف تـ إجراء 
بعض التعديالت الالزمة لبعض المفردات كالتعبيرات 
كالصياغات المغكية لبعض فقرات االختبار، كبذلؾ تـ التحقؽ 

 .مف صدؽ االختبار
 :التجربة االستطالعية لالختبار

ثبات االختبار قامت الباحثة بتطبيقو في لمتحقؽ مف      
صكرتو النيائية عمى عينو استطالعية مف خارج عينة الدراسة 

( طالبة مف طالبات الصؼ الثاني الثانكم في 28قكاميا )
مدارس المعالي األىمية، كقد ىدؼ التطبيؽ االستطالعي إلى 
التحقؽ مف ثبات االختبار، كحساب معامالت صدؽ االختبار، 

ف االـز لالختبار، كحساب معامالت الصعكبة كالتمييز كالزم
لمفردات االختبار، كالتأكد مف مدل كضكح االختبار كتعميماتو. 

 كفيما يمي عرض لمنتائج التي أسفرت عنيا التجربة
 :االستطالعية

 :التحقؽ مف ثبات االختبار . أ
، كالجدكؿ Cronbach's Alpha باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ

 .( يكضح نتائج الثبات بيذه الطريقة1رقـ )
 1جدول 

 معامل ثبات االختبار بمعادلة ألفا كرونباخ
 Cronbach's Alpha ن

28 0.944 
 لالختبار الثبات معامؿ أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح      

 أف عمى يدؿ كىذا( 0.944) ىك كركنباخ ألفا معادلة باستخداـ
 .كالتجانس الثبات مف مناسبة درجة عمى االختبار

 :لالختبار الداخمي الصدؽ معامالت حساب -ب
 :خالؿ مف لالختبار الداخمي االتساؽ صدؽ حساب تـ
 الكمية كالدرجة( مفردة) كؿ درجة يفاالرتباط معامؿ ابحس 1

 الخاصة النتائج يكضح( 2) كالجدكؿ لو، تنتمي الذم لممجاؿ
 .بذلؾ

( ميارات) مف( ميارة) كؿ درجة يفاالرتباط معامؿ حساب 2
 النتائجيكضح ( 3) كالجدكؿ لالختبار، الكمية كالدرجة االختبار
 .بذلؾ الخاصة

 2 جدول
 له تنتمي الذي لممجال الكمية والدرجة( مفردة) كل درجة بين بيرسون طاالرتبا معامل

 Auditory الرقم

discrimination 
 Evaluation and الرقم inference الرقم Analysis الرقم

judgment 

1 0.591** 3 0.932** 5 0.945** 9 0.888** 
2 0.668** 4 0.875** 7 0.934** 12 0.875** 
14 0.452* 6 0.976** 10 0.945** 13 0.888** 
16 0.694** 8 0.932** 21 0.883** 15 0.906** 
18 0.611** 11 0.857** 22 0.844** 17 0.479** 
27 0.416* 19 0.976** 23 0.945** 20 0.902** 
28 0.574** 25 0.976** 26 0.934** 24 0.544** 

  0.05عند مستكل داللة أقؿ مف  حصائيان إداؿ  *
 0.01عند مستكل داللة أقؿ مف  حصائيان إداؿ ** 
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 درجة بيف االرتباط معامؿ أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح     
 إحصائيان  دالة لو تنتمي الذم لممجاؿ الكمية كالدرجة( مفردة) كؿ

 ميارات اتساؽ عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ داللة مستكل عند
 .الدراسة عينة عمى لمتطبيؽ كصالحيتيا االختبار

 3 جدول
 لالختبار الكمية والدرجة االختبار( مهارات) من( مهارة) كل درجة بين بيرسون االرتباط معامل

 معامل االرتباط المستوى 
 **925. التمييز السمعي

 **843. التحميؿ
 **585. االستنتاج

 **849. التقكيـ كاصدار األحكاـ
 0.01قؿ مف أداؿ احصائيا عند مستكل داللة  **
 0.05ئيا عند مستكل داللة أقؿ مف داؿ احصا *

 درجة بيف االرتباط معامؿ أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح      
  دالة لالختبار الكمية كالدرجة االختبار( ميارات) مف( ميارة) كؿ

 اتساؽ عمى يدؿ مما 0.01 مف أقؿ داللة مستكل عند إحصائيان 
 .الدراسة عينة عمى لمتطبيؽ كصالحيتيا االختبار ميارات

 االـز الكمي الزمف ككاف: لالختبار االـز الزمف سابح -ج
( 45) ىك الحالية الدراسة في الناقد االستماع اختبار إلجراء
 .دقيقة

 تراكحت :االختبار لمفردات الصعكبة معامؿ حساب -د
 كبالتالي ،(0,64 -0,43) بيف ما لالختبار الصعكبة معامالت
 قابؿ كاالختبار تمامان  مناسبة االختبار أسئمة صعكبة فمستكل
 .لمتطبيؽ

 تراكحت حيث: االختبار لمفردات التمييز معامؿ حساب -ق
  ،(1.00 إلى 0.71) بيف االختبار ألسئمة التمييز معامالت

 .الطالبات بيف لمتمييز احصائيان  مقبكلة معامالت كىي
 التجربة كشفت :كتعميماتو االختبار كضكح مدل مف التأكد -ك

 االختبار فقرات كضكح الناقد الستماعا الختبار االستطالعية
 األسئمة حكؿ الطالبات مف استفسارات ترد لـ حيث كتعميماتو،

 تـّ  قد الناقد االستماع اختبار يككف كبيذا عمييا، االجابة كآلية
 .كثباتو صدقو مف كالتأكد كتقنينو ضبطو

( 28) مف تككنت :الناقد االستماع الختبار النيائية الصكرة -م
 جدكؿ يكضحيا كما متعدد، مف االختيار نكع فم سؤاالن 

 :التالي( 4) المكاصفات
 4 جدول

 الناقد االستماع اختبار مواصفات جدول
عدد األسئمة  األسئمة التي تقيسها عدد مهاراتها الفرعية المهارة الرئيسية

 الممثمة لها
 النسبة المئوية

28-27- 18- 16-14-2-1 5 التمييز السمعي  7  25%  
يؿالتحم  7 3-4 – 6 – 8- 11 – 19- 25  7 25%  

26- 23 -22 -21 -10 -7-5 7 االستنتاج  7 25%  
صدار األحكاـ 20-15 – 24-17 -13-12-9 5 التقكيـ كا   7 25%  

%100 28 28 24 المجمكع  
 :التعميمي المحتكل تصميـ مراحؿ
 تصميـ بضكابط المتعمؽ التربكم األدب عمى االطالع بعد      
 كؿ كتابات مثؿ الرقمية صالقص كبناء
 التصميـ نماذج يخص ما ككذلؾ ، [30,40,39,47,70]مف

 & Rothwell [72]ك ،[71] خميس كتابات مثؿ التعميمي

Kazanas كتصميـ بناء في التالية المراحؿ الباحثة اعتمدت 
 :الدراسة في المستخدمة الرقمية القصص

 Analysis & Studying) كالتحميؿ الدراسة مرحمة: أكالن 

Phase) :في المتمثمة المشكمة تحديد المرحمة ىذه في تـ 
 الصؼ طالبات لدل الناقد االستماع ميارات تنمية إلى الحاجة
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 ىذه اشتممت كقد اإلنجميزية، المغة مقرر في الثانكم الثاني
 الفكرية المستيدفة الفئة خصائص كتحديد تحميؿ عمى المرحمة
 فيما السابقة كخبراتيف لتعميميةا كاحتياجاتيف كالمغكية، كالنفسية
 .الناقد االستماع ميارات يخص
 Instructional) : التعميمي المحتكل تصميـ مرحمة: ثانيان 

Content Designing Phase) قامت المرحمة ىذه في: ك 
 عمييا االعتماد يتـ سكؼ التي كالمكارد المصادر بتحديد الباحثة

 :كمنيا الرقمية، القصص محتكل إعداد في
 .العالقة ذات السابقة كالدراسات العممية األدبيات -
 .الرقمية القصة عناصر -
 .المستيدفة الفئة خصائص -
 اعدادىا تـ التي المستيدفة الناقد االستماع ميارات قائمة -

 .الدراسة ىذه في مسبقان 
 المممكة في الثانكم الثاني لمصؼ اإلنجميزية المغة كثيقة -

 .السعكدية العربية
 .الثانكم الثاني الصؼ في االستماع تعميـ ؼأىدا -
 .الثانكم الثاني الصؼ عمى المقررة المغكية الكظائؼ -

 .لمكحدة العامة األىداؼ -
 المغة مقرر مف السابعة الكحدة باختيار الباحثة كقامت      

 بعنكاف (Traveller4) الثانكم الثاني لمصؼ اإلنجميزية
(Places) في المتمثمة الدراسة ىداؼأ تحقيؽ خالليا مف ليتـ 

 تركز ككنيا الدراسة عينة لدل الناقد االستماع ميارات تنمية
 حؿ عمى ُتحفز كمكاضيعيا كبيرة، بدرجة االستماع ميارة عمى

 االستماع ميارات تنمية ما كىذا القرارات، كاتخاذ المشكالت
 عمى التدريب العامة أىدافيا مف كما بالدراسة، المستيدفة الناقد
 & Story Narrating) كتحميميا القصص كتابة مكبأس

Analyzing)، االختيارية الكحدات مف كتعد"Optional 

Units" لتنمية فرصة أنيا مع المعممات مف عادة ُتيمؿ التي 
 الناقد االستماع كميارات المقرر يغطييا ال التي الميارات
 .الدراسة مكضع

 :يمي ما التصميـ مرحمة مخرجات مف كاف ك
 كعناكينيا الرقمية لمقصص األساسية المكاضيع تحديد -1

 :التالي( 5) الجدكؿ مف يتضح كما تحققيا، التي كاألىداؼ

 5 جدول
 اإلجرائية وأهدافها الرقمية القصص عناوين

No. Digital Story Main Objectives 

1 success discriminate between facts & opinions in the listening text 

recognize the words & ideas that indicate the speaker's bias 

determinate whether an idea is logical, contradictory or amplified 

classify attitudes to true & false 

derive meanings implied in the listening text 

2 Necessary Decision distinguish between main & sub-ideas in the listening text 

balance between two ideas in the terms of meaning 

discover the speaker's goals & motivations 

adopt attitudes in the light of what has been heard while providing reasonable grounds in 

the case of support or opposition 

3 Daydreams identify ideas & conclusions that are relevant to the text 

distinguish between reality & fiction 

identify the similarities & differences between the ideas & opinions 

suggest/ propose appropriate solutions to the problems presented in the listening text 

evaluate the evidence & arguments contained in the audio text in terms of strengths & 

weaknesses 

4 The Tragedy of a Famous 

Family 

analyze the figures/ characters in the light of what has been heard 

draw /extract the main ideas of the text 

relate reasons to results 

predict events & results in the light of what has been heard 

judge the validity & sufficiency of the evidence to prove a particular opinion or idea in 

the listening material 

5 Incredible India discriminate between the semantics of the audible words 

interpret the attitudes & events in the light of previous/prior information 
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infer the meanings of the new vocabulary through audio context 

judge the characters/ figures in the listening text in the light of appropriate standards 

judge the intentions of the speaker in terms of truth & lying 

total 5 24 

 ضكء في الرقمية القصص تصميـ لمعايير استمارة إعداد -2
 مع التعميمية، الفيديكىات إنتاج في عمييا المتعارؼ الضكابط
 الكسائط بتصميـ الخاصة كالتربكية الفنية المعايير مراعاة

 الباحثة قامت كقد ،(Instructional Multimedia) التعميمية
 خالؿ بنكدىا كالتزمت المختصيف مف عدد لدل االستبانة بتحكيـ
 .كاإلنتاج اإلعداد مراحؿ

  االستماع ميارات متضمنو قصة لكؿ المناسب النص كتابة -3
 الرقمية، صصالق كتابة كأدبيات قكاعد كفؽ المستيدفة الناقد
 مف عدد عمى عرضيا تـ النصكص تأليؼ مف االنتياء كبعد

 كُمناسبتيا الدراسة مف لميدؼ تحقيقيا مف لمتأكد المختصيف
 .مالحظاتيـ ضكء في تعديميا ثـ كمف لعينتيا

 القصة لصناعة الالزمة المتعددة الكسائط كتخزيف تجميع -4
 مف يرىاكغ صكتية كمؤثرات فيديك كمقاطع صكر مف الرقمية

 .الرقمية المصادر
 .الرقمية لمقصص المرافؽ الصكت تسجيؿ -5
 لكؿ المناسبة (Storyboard) القصصية المكحة تصميـ -6

 .قصة
 كالتطكير اإلنتاج مرحمة: ثالثان 

(Development & Production Phase) 
 (Storyboards)القصصية المكحات تحكيؿ تـ المرحمة ىذه في

 :التالية الخطكات كفؽ تعميمي، جمنت إلى الرقمية لمقصص
 Sony Vegas Pro)11 برك فيقاس سكني برنامج اختيار . أ

  الرقمية القصص إلنتاج  (11
 برك فيقاس سكني برنامج باستخداـ الرقمية القصص تنفيذ . ب
 مسبقان  كالمحددة المناسبة المتعددة الكسائط استيراد تـ حيث ،11
 الصكر كتحرير عالجةم مع المختار التصميـ برنامج إلى

 كالتربكية، الفنية لممعايير مطابقة تككف حتى كالفيديكىات
 .الرقمية القصص بناء ضكابط مع كمتكافقة

 المحتكل صحة مف لمتحقؽ الرقمية القصص كمراجعة عرض. ج
 .األخطاء مف كُخمكه

 .خارجية تخزيف ذاكرة عمى الرقمية القصص كتحميؿ حفظ. د
 & Evaluation)  كالتقكيـ التجريب مرحمة: رابعان 

Experimentation Phase) 
 :طريؽ عف التعميمي المنتج كتحكيـ بضبط الباحثة قامت

 عيّنة أماـ إنتاجيا تـ التي الرقمية القصص مف نمكذج عرض . أ
 القصكر جكانب الكتشاؼ محاكلة في الدراسة عينة خارج مف
 كفي يا،من اليدؼ تحقيؽ في فاعميتيا مدل عمى كالتعرُّؼ فييا
 تخفيض مثؿ الفنية التعديالت بعض إجراء تـ النتائج ضكء
 .كضكحيا لعدـ الصكر بعض كتغيير الصكت سرعة

  في المحكميف مف مجمكعة عمى الرقمية القصص عرض . ب
 استمارة كفؽ لتحكيميا اإلنجميزية كالمغة التعميـ تقنيات مجاؿ
 لممنتج تقكيمية مراجعة إجراء بيدؼ الرقمية، القصص تحكيـ

 القصص كتعديؿ المحكميف مالحظات اعتبار تـ كقد التعميمي،
 .ضكئيا في

 كجاىزيتيا الرقمية القصص كفاعمية صحة مف التأكد كبعد
 الدكلية الشبكة عمى النيائية بصكرتيا تصديرىا تـ لمتطبيؽ
 (YouTube)  اليكتيكب مكقع خالؿ مف لإلنترنت

 في الرقمية القصص ىذه أثر معرفة فييا فتـ التقكيـ مرحمة أما
 تحميؿ خالؿ مف الدراسة عينة لدل الناقد االستماع ميارات تنمية
 .كالبعدم القبمي الناقد االستماع اختبارات نتائج
 كنصو الثاني البحثي السؤاؿ عمى أجابت قد الباحثة تككف كبيذا

 في الناقد االستماع ميارات لتنمية المناسبة الرقمية القصص ما"
 ."الثانكية؟ المرحمة طالبات لدل اإلنجميزية المغة مقرر

 النتائج. 5
 داؿ فرؽ يكجد" أنو عمى األكؿ الفرعي الفرض ينص -1

 التجريبية المجمكعة طالبات درجات متكسطي بيف إحصائيا
 في التجريبية، المجمكعة لصالح الضابطة، المجمكعة كطالبات
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 ميارة دعن الناقد االستماع ميارات الختبار البعدم التطبيؽ
 ."الرقمية القصص باستخداـ لمتدريس ُيعزل ،"السمعي التمييز"

 المتكسط بحساب الباحثة قامت الفرض ىذا صحة كالختبار
 التجريبية المجمكعتيف لدرجات المعيارم كاالنحراؼ الحسابي

 االستماع ميارات اختبار في البعدم التطبيؽ في كالضابطة
" ت" اختبار استخداـ ثـ ،"السمعي التمييز" ميارة عند الناقد

 بينيما، اإلحصائية الفركؽ داللة لمعرفة مستقميف لمتكسطيف
 :النتائج ىذه يكضح( 6) رقـ كالجدكؿ

 6 جدول
 "السمعي التمييز" مهارة عند الناقد االستماع الختبار البعدي التطبيق في المجموعتين متوسطات بين اإلحصائية وداللتها" ت" قيمة

المتوسط  العدد ةالمجموع المهارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0.056 1.984 0.55833 1.089 6.15 20 الضابطة التمييز السمعي
 0.690 6.71 24 التجريبية

 يكضح الجدكؿ السابؽ: أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة      
بيف المجمكعتيف  (0.05) إحصائية عند مستكل داللة أقؿ مف

الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ البعدم الختبار االستماع الناقد 
قيمة )ت( ليذه  كذلؾ عند ميارة )التمييز السمعي(، حيث كانت

( كىي 0.05( كمستكل الداللة أكبر مف )1.984الميارة )
 (. كتدؿ ىذه النتيجة عمى عدـ كجكد تأثير الستخداـ0.056)

ية في تنمية ميارات االستماع الناقد لدل عينة القصص الرقم
الدراسة مف طالبات الصؼ الثاني الثانكم كذلؾ عند ميارة 

 .)التمييز السمعي(، األمر الذم يقكدنا إلى رفض الفرض البديؿ
 :كترل الباحثة أف النتيجة السابقة يمكف أف ترجع إلى ما يمي

أنيا تعتمد طبيعة الميارات الفرعية لمتمييز السمعي حيث  -
عمى الممارسات التعميمية المغكية أكثر مف اعتمادىا عمى 
التقنية، فاألنشطة التعاكنية التي استخدمتيا المعممة حفزت 
الطالبات عمى الحكار كالنقاش الجماعي كتبادؿ اآلراء كتصكيب 
أخطاء الزميالت، كىذا ساىـ بدرجة كبيرة في تنمية ميارات 

تنمك حتى في غياب التقنية )كما في التمييز السمعي مما جعميا 
حاؿ المجمكعة الضابطة(، كىذه النتيجة تتفؽ مع نتائج دراسة 

[ التي أكدت عمى فاعمية مكاقؼ التعمـ المغكية القائمة 7] الزبيدم
عمى الحكار كاألنشطة التفاعمية في تنمية ميارات االستماع 

ستخداـ [ التي أكدت عمى أف ا10] الناقد، ككذلؾ دراسة الخماش

استراتيجية العصؼ الذىني تنمي ميارات االستماع الناقد، كىذه 
الدراسة استخدمت العصؼ الذىني كأساس في جميع األنشطة 

 .التي نفذتيا المعممة
أما بالنسبة لتفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة  -

الضابطة في ميارات االستماع الناقد فيعكد إلى استخداـ 
رقمية في تدريسيـ، كىذه النتيجة تتفؽ مع نتائج القصص ال
[ التي أكدت أف الكسائط 34[، كدراسة أركنك ]21] دراسة حكاس

 .التعميمية تنمي ميارات االستماع الناقد بشكؿ كبير كفعاؿ
ينص الفرض الفرعي الثاني عمى أنو "يكجد فرؽ داؿ  -2

إحصائيا بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية 
كطالبات المجمكعة الضابطة، لصالح المجمكعة التجريبية، في 
التطبيؽ البعدم الختبار ميارات االستماع الناقد عند ميارة 

 .""التحميؿ"، ُيعزل لمتدريس باستخداـ القصص الرقمية
كالختبار صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب المتكسط 

التجريبية الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لدرجات المجمكعتيف 
كالضابطة في التطبيؽ البعدم في اختبار ميارات االستماع 

"ت" لمتكسطيف  الناقد عند ميارة "التحميؿ"، ثـ استخداـ اختبار
مستقميف لمعرفة داللة الفركؽ اإلحصائية بينيما، كالجدكؿ رقـ 

 :( يكضح ىذه النتائج7)
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 7جدول 
 عتين في التطبيق البعدي الختبار االستماع الناقد عند مهارة "التحميل"قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية بين متوسطات المجمو 

المتوسط  العدد المجموعة المهارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

 مستوى الداللة قيمة ت

 0.000 5.640 2.30000 1.625 3.70 20 الضابطة التحميؿ
 1.063 6.00 24 التجريبية

 إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد: السابؽ الجدكؿ حيكض      
 الضابطة المجمكعتيف بيف (0.05) مف أقؿ داللة مستكل عند

 عند الناقد االستماع الختبار البعدم التطبيؽ في كالتجريبية
 بمغت حيث التجريبية، المجمكعة لصالح كذلؾ( التحميؿ) ميارة
 مف أقؿ الداللة كمستكل( 5.640) الميارة ليذه( ت) قيمة

 تأثير كجكد عمى النتيجة ىذه كتدؿ ،(0.000) كىي( 0.05)
 االستماع ميارات تنمية في الرقمية القصص الستخداـ إيجابي
 في اإلنجميزية المغة مقرر في الثانكية المرحمة طابات لدل الناقد
 قبكؿ إلى يؤدم مما ،"التحميؿ" ميارة عند كذلؾ الرياض مدينة

 .البديؿ الفرض
 :التالية لألسباب النتيجة ىذه تعزل أف كيمكف     

 الطالبات حماس مف زاد الرقمية القصص باستخداـ التدريس -
حساسيف التعمـ نحك كدافعيتيف  التي التعمـ بيئة إلى باالنتماء كا 
 النفسية خصائصيف خاطبت ككنيا ليف جاذبة أصبحت

 النتيجة كىذه مشكقة، رقمية كسائط مف قدمتو فيما كاالنفعالية
 ،[62] لي كدراسة ،[61] كامبيؿ مف كؿ دراسات كنتائج تتفؽ

 أكدت التي[ 21] حكاس كدراسة ،[54] ككيك يانج كدراسة
 نحك ايجابية ميكؿ تككيف في المتعددة الكسائط دكر عمى جميعيا
 Nagwa [65] كدراسة ،Arono [34] دراسة ككذلؾ التعمـ،

Kallaf مـالتع كبيئات المتعددة الكسائط أف أكضحت التي 
 ميارات تنمك كبالتالي المتعمميف تركيز نسبة مف تزيد المدمج

 .لدييـ الناقد االستماع
 الطالبات، بيف تمت التي المتقدمة المغكية المناقشات -

 كالتصكر التخميؿ عممية تسييؿ في الرقمية القصص كمساىمة
 جعؿ مما الرقمية الكسائط خالؿ مف المجردة كاألحداث لألمكر
 تمت عندما خاصة كيسران  سيكلة أكثر المكاقؼ تحميؿ عممية
 طرؼ مف جماعي بشكؿ كتصكيبيا كاإلجابات التحميالت مناقشة

 ىكبز دراسة نتائج مع تتفؽ النتيجة كىذه كالزميالت، المعممة
 أف أكدكا الذيف[ 18] يكنيكسيك كدراسة ،[33] كآخركف

 مالنقد التحميؿ ميارات تنمية في تساعد التعميمية المناقشات
 .السماعي

 عممية كبعد كأثناء قبؿ المعممة بو قامت الذم المستمر التقكيـ -
 كؿ في أنو حيث التحميؿ، ميارة نمك في كبير دكر لو االستماع

 كبالتالي لدييف الفيـ تعمَّؽ الطالبات أخطاء تصكيب فييا تـ مرة
 المبني كالتفسير كالتصنيؼ كالمكازنة كالنقد التحميؿ عمى القدرة
 إسماعيؿ دراسة نتائج مع تتفؽ النتيجة كىذه العميؽ، لفيـا عمى

 ينمي االستماع أثناء المتعمميف تقكيـ أف أكضح الذم[ 64]
 .لدييـ التحميؿ ميارة

 التحميؿ ميارة أف الدراسة لنتائج اإلحصائي التحميؿ بّيف كذلؾ -
 كاف حيث ضئيمة، بنسبة إال الضابطة المجمكعة لدل تنمك لـ

 التطبيؽ في الضابطة المجمكعة لطالبات ابيالحس المتكسط
 البعدم التطبيؽ كفي ،(2.80) الناقد االستماع الختبار القبمي

 الميارات مف التحميؿ بأف ذلؾ نفسر أف كيمكف ،(3.70)
 لذلؾ كعميقة مجردة عقمية لعمميات تحتاج كالتي كالمركبة المعقدة

 كتفسر التعمـ عممية تُيسِّر تقنية أدكات عمى تستند أف مف بد ال
 بيف كالمكازنة األحداث تصكر في كتساعد المجردة األفكار
  دراسة كتائج تتفؽ النتيجة كىذه كاألساليب، كاألفكار المكاقؼ

[48] Abdel-Hach & Helwa القصص دكر أكضحت التي 
 .المتعمميف لدل النقدم التحميؿ ميارات تنمية في الرقمية

 إحصائيا داؿ فرؽ يكجد" أنو عمى الثالث الفرعي الفرض -3
 كطالبات التجريبية المجمكعة طالبات درجات متكسطي بيف

 التطبيؽ في التجريبية، المجمكعة لصالح الضابطة، المجمكعة
 ،"االستنتاج" ميارة عند الناقد االستماع ميارات الختبار البعدم
 .الرقمية القصص باستخداـ لمتدريس يعزل
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 المتكسط بحساب باحثةال قامت الفرض ىذا صحة كالختبار
 التجريبية المجمكعتيف لدرجات المعيارم كاالنحراؼ الحسابي
 االستماع ميارات اختبار في البعدم التطبيؽ في كالضابطة

 لمتكسطيف" ت" اختبار استخداـ ثـ ،"االستنتاج" ميارة عند الناقد
 رقـ كالجدكؿ بينيما، اإلحصائية الفركؽ داللة لمعرفة مستقميف

 :النتائج ىذه يكضح( 8)
 8 جدول

 "االستنتاج" مهارة عند الناقد االستماع الختبار البعدي التطبيق في المجموعتين متوسطات بين اإلحصائية وداللتها" ت" قيمة
المتوسط  العدد المجموعة المهارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة ت الفرق بين المتوسطين

 0.000 4.591 1.44167 1.226 4.85 20 الضابطة االستنتاج
 0.751 6.29 24 التجريبية

 إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد السابؽ الجدكؿ يكضح     
 الضابطة المجمكعتيف بيف (0.05) مف أقؿ داللة مستكل عند

 عند الناقد االستماع الختبار البعدم التطبيؽ في كالتجريبية
 بمغت حيث التجريبية، ةالمجمكع لصالح كذلؾ( االستنتاج) ميارة
 مف أقؿ الداللة كمستكل( 4.591) االستنتاج لميارة( ت) قيمة

 تأثير كجكد عمى النتيجة ىذه كتدؿ ،(0.000) كىي( 0.05)
 االستماع ميارات تنمية في الرقمية القصص الستخداـ إيجابي
 كذلؾ الثانكم الثاني الصؼ طالبات مف الدراسة عينة لدل الناقد
 .البديؿ الفرض قبكؿ إلى يؤدم مما ،"الستنتاجا" ميارة عند

 :التالية األسباب إلى النتيجة ىذه نسبة كيمكف
 كالنيايات باألحداث التنبؤ الفرعية االستنتاج ميارات تضّمنت -

 بالنتائج األسباب كربط المسمكعة لممشكالت الحمكؿ كاقتراح
 استطاعت كجميعيا كدكافعو، المتحدث أىداؼ عف كالكشؼ
 قدرة طّكرت حيث لألذىاف كتقريبيا تجسيدىا الرقمية القصص
يجاد المختمفة المعارؼ بيف الربط عمى الطالبات  العالقات كا 
 عناصر بيف فعاؿ مزج مف قدمتو بما الخفّية اإلشارات كاستنباط
 غادة دراسة نتائج مع تتفؽ النتيجة كىذه المتعددة، الكسائط
 ].35] الغامدم كدراسة [31] المطيرم

 أمثمة كضرب اليكمية الطالبات حياة مف حية نماذج قديـت -
 تُقدميا التي المعمكمات بيف لمربط الطالبات كدفع كاقعية

 في ساىـ حكليف مف المجتمع أك الخاصة كحياتيف القصص

 كدراسة تتفؽ النتيجة كىذه الطالبات، لدل االستنتاج ميارة تطّكر
 كالتساؤؿ التنبؤ تاستراتيجيا دكر عمى أكد الذم[ 8] سرحاف أبك

 خاصة الناقد االستماع ميارات تنمية في كالتمخيص كالتكضيح
 .باالستنتاج المتعمقة

  مثؿ حصة كؿ آخر في المعممة طبقتيا التي التمخيص أنشطة -
 أخرل قصة كبيف بينيا الربط أك سردىا إعادة أك القصة تمخيص
 أبك اسةكدر  ،[7] الزبيدم دراسة مع النتيجة ىذه كتتفؽ كاقعية،
 في المعمكمات تمخيص أىمية عمى أكدتا المتيف[ 8] سرحاف
 .المتعمميف لدل االستنتاج ميارات تنمية

 داؿ فرؽ يكجد" أنو عمى الرابع الفرعي الفرض ينص -4
 التجريبية المجمكعة طالبات درجات متكسطي بيف إحصائيا
 في التجريبية، المجمكعة لصالح الضابطة، المجمكعة كطالبات

 ميارة عند الناقد االستماع ميارات الختبار البعدم طبيؽالت
صدار التقكيـ"  القصص باستخداـ لمتدريس يعزل" األحكاـ كا 

 .الرقمية
 المتكسط بحساب الباحثة قامت الفرض ىذا صحة كالختبار
 التجريبية المجمكعتيف لدرجات المعيارم كاالنحراؼ الحسابي
 االستماع ميارات اختبار في البعدم التطبيؽ في كالضابطة

صدار التقكيـ" ميارة عند الناقد  اختبار استخداـ ثـ ،"األحكاـ كا 
 بينيما، اإلحصائية الفركؽ داللة لمعرفة مستقميف لمتكسطيف" ت"

 :النتائج ىذه يكضح( 9) رقـ كالجدكؿ
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 9 جدول
صدار التقويم" مهارة عند الناقد االستماع الختبار البعدي التطبيق في المجموعتين متوسطات بين اإلحصائية وداللتها" ت" قيمة  "األحكام وا 

المتوسط  العدد المجموعة المهارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

مستوى  قيمة ت
 الداللة

صدار األحكاـ  0.000 5.304 2.10833 1.651 4.10 20 الضابطة التقكيـ كا 
 0.721 6.21 24 التجريبية

ذات داللة إحصائية  كجكد فركؽ الجدكؿ السابؽ يكضح      
( بيف المجمكعتيف الضابطة 0.05عند مستكل داللة أقؿ مف )

كالتجريبية في التطبيؽ البعدم الختبار االستماع الناقد عند 
صدار األحكاـ( كذلؾ لصالح المجمكعة  ميارة )التقكيـ كا 

( 5.304التجريبية، حيث بمغت قيمة )ت( ليذه الميارة )
كتدؿ ىذه  (،0.000( كىي )0.05مستكل الداللة أقؿ مف )ك 

النتيجة عمى كجكد تأثير إيجابي الستخداـ القصص الرقمية في 
تنمية ميارات االستماع الناقد لدل عينة الدراسة مف طالبات 
صدار األحكاـ"،  الصؼ الثاني ثانكم كذلؾ عند ميارة "التقكيـ كا 

 .مما يؤدم إلى قبكؿ الفرض البديؿ
 اؾ مجمكعة مف األسباب قد تككف ساىمت في الكصكؿ إلى كىن

 :ىذه النتيجة منيا
الكسائط التي احتكتيا القصة الرقمية كّسعت خياؿ الطالبات  -

كمنحتيف الفرصة لمتدرُّب عمى ميارات الحكـ كالتقكيـ عف طريؽ 
ضرب األمثمة المصكرة كمقاطع الفيديك المعبرة التي حفزت 

لمناقشات كالشخصيات كالمكاقؼ في ضكء الطالبات عمى تقكيـ ا
[ تتفؽ 31] معمكماتيف كخبراتيف السابقة، كدراسة غادة المطيرم

 .مع ىذه الدراسة في ىذه النتيجة
تـ منح الطالبات الثقة بأنفسيف كذلؾ مف خالؿ احتراـ آرائيف  -

كاالستجابات التي تصدر منيف كربط كؿ ما ُيقّدـ مف محتكل في 
مية كأنشطة كأمثمة بخبراتيـ السابقة حتى ثنايا القصص الرق

يتمكّف مف إصدار األحكاـ كالتقكيـ في ضكء تمؾ الخبرات، كىذه 

كدراسة كامبيؿ  [57النتيجة تماثؿ ما تكصمت إليو دراسة فكلي ]
[61.[ 
قد يككف لكضكح أىداؼ كؿ قصة أماـ الطالبات دكر في  -

بداية تطكر ىذه الميارة حيث تـ عرض أىداؼ كؿ قصة قبؿ 
عرضيا، كىذا بدكره زاد مف كعي الطالبات بالدكر المطمكب 
منيف كضركرة تحمؿ مسؤكلية نجاح تعمميف، مما جعميف يركزف 
عمى العناصر التي ليا عالقة بالميارات المستيدفة أثناء عرض 

عبد  القصص الرقمية، كىذه النتيجة تتفؽ مع نتائج دراسة
[ 73، كدراسة كككس ][54[، كدراسة يانج ككيك ]9البارم، ]

الذيف أكدكا عمى ضركرة كعي المتعمـ بأىداؼ تعممو حتى 
 .تتحقؽ األىداؼ التعميمية

كاستنادان عمى المعطيات السابقة يمكننا اإلجابة عمى السؤاؿ 
و "ما فاعمية القصص الرقمية في تنمية  الرئيس في الدراسة كنصُّ

ة اإلنجميزية ميارات االستماع الناقد المستيدفة في مقرر المغ
لدل طالبات المرحمة الثانكية في مدينة الرياض؟" عمى النحك 

 :التالي
تـّ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لدرجات 
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم في اختبار 

"ت" لمتكسطيف  ميارات االستماع الناقد ككؿ، ثـ استخداـ اختبار
رفة داللة الفركؽ اإلحصائية بيف المجمكعتيف في مستقميف لمع

 :( يكضح ىذه النتائج10الدرجة الكمية لالختبار، كالجدكؿ رقـ )

 11جدول 
 قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية بين متوسطات المجموعتين في التطبيق البعدي الختبار االستماع الناقد

المتوسط  العدد المجموعة المهارة
 الحسابي

الفرق بين  معيارياالنحراف ال
 المتوسطين

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0.000 8.143 6.40833 3.139 18.80 20 الضابطة االختبار ككؿ
    1.744 25.21 24 التجريبية
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 إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد السابؽ الجدكؿ مف يتبيف      
 الضابطة المجمكعتيف بيف( 0.05) مف أقؿ داللة مستكل عند

 لصالح الناقد االستماع الختبار البعدم التطبيؽ في ةكالتجريبي
 الكمي لالختبار( ت) قيمة بمغت حيث التجريبية، المجمكعة

 ،(0.000) كىي( 0.05) مف أقؿ الداللة كمستكل( 8.143)
 القصص الستخداـ إيجابي تأثير كجكد عمى النتيجة ىذه كتدؿ

 مف الدراسة عينة لدل الناقد االستماع ميارات تنمية في الرقمية
  في اإلنجميزية المغة مقرر في الثانكم الثاني الصؼ طالبات

 .الكمية االختبار درجة
 تأثير حجـ عمى لمتعرؼ ،(2) إيتا مربع قيمة استخراج تـ

 لدل الناقد االستماع ميارات تنمية في الرقمية القصص استخداـ
 عند كذلؾ الثانكم، الثاني الصؼ طالبات مف الدراسة عينة
 التحميؿ، السمعي، التمييز) الدراسة قيد الرئيسية الميارات عجمي

صدار التقكيـ االستنتاج،  كالجدكؿ الكمي، كاالختبار( األحكاـ كا 
 .ذلؾ يكضح( 11) رقـ

 11جدول 
 التطبيق في قفرو فيها ظهر التي) الناقد االستماع مهارات تنمية في الرقمية القصص استخدام تأثير حجم لمتعرف (2) ايتا مربع نتيجة

 (والتجريبية الضابطة المجموعتين بين البعدي
 حجم التأثير 2) المهارة 
 مرتفع 0.431 التحميؿ
 مرتفع 0.353 االستنتاج

صدار األحكاـ  مرتفع 0.432 التقكيـ كا 
 مرتفع 0.635 االختبار ككؿ

 (2) ايتا مربع قيـ جميع أف السابؽ الجدكؿ مف تضحي     
 تصنيؼ حسب( المرتفع التأثير حجـ) تكلالمس في جاءت 

 يككف التأثير حجـ أف إلى أشار كالذم ،(Cohen) ككىيف
 (.0.14) القيمة مف أعمى النتيجة كانت اذا مرتفعان 

 12جدول 
 كبير متوسط منخفض 

0.01 0.06 0.14 
 الستخداـ مرتفع تأثير حجـ كجكد عمى النتيجة ىذه تدؿ      

 التالية الناقد االستماع ميارات ةتنمي في الرقمية القصص
صدار التقكيـ االستنتاج، التحميؿ،)  .الكمي كاالختبار( األحكاـ كا 

 . التوصيات6
 الباحثة ُتكصي نتائج، مف إليو التكصؿ تـّ  ما ضكء في       

 :يمي بما
 المغة مقررات في الناقد االستماع ميارات بتضميف االىتماـ. 1

 العصر لطبيعة نظران  انكيةالث المرحمة في كخاصة اإلنجميزية،
 .الميارات تمؾ لتعمـ المالئمة المتعمميف كخصائص

 القصص كمنيا الحديثة التعميمية التقنيات بتكظيؼ االىتماـ. 2
 االستماع ميارات كخاصة االستماع ميارات تدريس في الرقمية
 .الناقد

 طالبات عمى المقررة االستماع نصكص صياغة إعادة. 3
 التي الناقد االستماع ميارات ُتضّمف بحيث الثانكية المرحمة
 .الحالية الدراسة إلييا أشارت

 الناقد االستماع ميارات تدريس في التقنية لدمج نماذج بناء. 4
 الميارات بقية مع تتكامؿ بحيث اإلنجميزية المغة مقرر في

 .عنيا منفصمة ُتدّرس كال األخرل، المغكية
 قصص تصميـ طرؽ عمى اإلنجميزية المغة معممات تدريب. 5

 .الناقد االستماع ميارات لتدريس رقمية
 تدريس كطرؽ بأىمية اإلنجميزية المغة معممات تثقيؼ. 6

 تدريسية أساليب تبني عمى كتشجيعيف الناقد، االستماع ميارات
 تمؾ تعميـ في التكنكلكجيا دمج عمى قائمة تعميمية كممارسات
 .الميارات
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 المغة مقررات في السمعية كادالم تقديـ طرؽ في التجديد. 7
 الطالبات تجذب رقمية كسائط بكاسطة تقدـ بحيث اإلنجميزية،

 .نحكىا إيجابية اتجاىات لدييف كُتككف االستماع ميارة تعمـ نحك
 اإلنجميزية المغة مقررات في االختيارية الكحدات تفعيؿ. 8
(Optional Units )مف الطالبات تممكو ما بيف الفجكة لسد 

 المغة لمتعممي القياسية كالمستكيات فعمية لغكية تميارا
 .الثانكية المدارس في اإلنجميزية

 المراجع
 أ. المراجع العربية

ىػ(. كثيقة 1434كزارة التعميـ. المممكة العربية السعكدية. ) [1]
منيج المغة اإلنجميزية لممرحمة االبتدائية كالمتكسطة 

 ية.كالثانكية. مشركع تطكير المغة اإلنجميز 

ـ(. فاعمية استراتيجية تعميمية 2011القرني، سمماف محمد. ) [2]
( في تنمية Web Questsقائمة عمى الرحالت المعرفية )

ميارتي االستماع كالتحدث في المغة اإلنجميزية لدل طالب 
المرحمة المتكسطة بمدينة الرياض. رسالة ماجستير، كمية 

 التربية، جامعة الممؾ سعكد.
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المؤتمر الدكلي الرابع لمتعمـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد.  [36]
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du.sa/?q=course/423 

ـ(. التعمـ كالتدريس 2003زيتكف، حسف، كزيتكف، كماؿ. ) [37]
 مف منظكر النظرية البنائية. القاىرة: عالـ الكتب.

ـ(. معجـ 2003شحاتو، حسف، كالنجار، زينب. ) [38]
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 المبنانية.
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 المعرفة الجامعية. 
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 .93-53(، 3) 13مصر، -مجمة العمـك التربكية
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THE EFFECTIVENESS OF DIGITAL 

STORIES IN DEVELOPING THE CRITICAL 

LISTENING SKILLS IN THE ENGLISH 

COURSE FOR THE STUDENTS OF THE 

SECONDARY STAGE IN RIYADH 

SALMA EID AL-HARBI 

An English Teacher and a Researcher 

ABSTRACT_  This study aimed to investigate the effectiveness of using digital stories in 

developing critical listening skills in an English course for secondary stage students in Riyadh. 

The study used the quasi-experimental design which involves two groups: experimental and 

control. The instruments of the study included: A list of critical listening skills, critical listening 

test, designed digital stories, students guide, and a teacher guide for using digital stories to 

develop the students' critical listening skills. The sample of the study consisted of (44) students: 

(24) students in the experimental group and (20) students in the control group. A pre-posttest was 

applied to the same sample before and after implementing the study. The results of the study 

revealed that there is a statistically significant difference between the mean scores of the study 

sample in the pre and post assessment of the students' critical listening skills in favor of the post 

assessment. This confirmed that using digital stories is effective in developing and enhancing the 

EFL critical listening skills among EFL learners at secondary schools. Therefore, it was 

recommended that curriculum designers should keep in mind the great positive effect of digital 

stories in foreign language learning, especially in enhancing the students' critical listening skills.  

KEYWORDS: Digital Stories, Critical Listening Skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 


