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Abstract 

      This study aimed at investigating the effect of storytelling technique on improving Jordanian tenth 

grade students’  critical listening skill. To achieve the purpose of the study, the researcher developed  

two instruments. The First instrument was a  multiple choice test which consists of  24 items on critical 

listening Skills which includes. 

    This study followed the quasi-experimental pre/posttests design in terms of using one experimental 

group and one control group. The participants in the study were 40 tenth grade students purposefully 

chosen from Alkawm Alahmar secondary school in the North-Eastern Badia Directorate of Education 

in the academic year 2014/2015. The participants were divided into two groups: one experimental 

group and one control group, 20 students in each group. The experimental group was taught through 

storytelling technique and the control group was taught by the conventionally method.  
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 الُملخَّص
ر أسلوب السرد القصصي في تحسين مهارة االستماع الناقد لدى طالب الصف العاشر، هدفت هذه الدراسة إلى تقّصي أث

وهو ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث ببناء األداة وهي: اختبار مهارات االستماع الناقد: )التحليل، واالستنتاج، واالستدالل، والتقييم(، 
  فقرة. 24اختبار موضوعي يتكون من 

طالبا من طالب الصف العاشر األساسي في مدرسة الكوم األحمر الثانوية للبنين التابعة  40ُطّبقت هذه الدراسة على وقد 
اختيروا بطريقة قصدية، حيث  2015/2014لمديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية في محافظة المفرق، للعام الدراسي 

طالبًا لكل مجموعة. وُدّرست المجموعة التجريبية باستخدام أسلوب السرد القصصي،  20بية وضابطة بواقع قّسموا إلى مجموعتين: تجري
 (α  =0.05)والمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ي كل مهارة من مهارات االستماع الناقد، وللمهارات ُمجتمعًة تعزى لطريقة التدريس بين المتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة ف
 ولصالح أداء الطالب الذين خضعوا للتدريس بأسلوب السرد القصصي، 

 مهارات االستماع الناقد، أسلوب السرد القصصي. الكلمات المفتاحية:
 المقدمة 

بشري، فهي وسيلة للتفاهم والتعبير عن حاجات اإلنسان وأدواته وأفكاره، وقد اللغة أداة االتصال والتواصل بين أفراد الجنس ال
استخدمها لنقل تراثه عبر األزمان الماضية، مما أكسبها أهمية خاصة حظيت بها لدى الدارسين التربويين، حيث تتكون من أربع 

 مهارات متصلة ببعضها، وهي: االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة.
ارة االستماع مهارًة لغويًة مؤثرة في اتصال المتعلم بالعالم المحيط به، وباآلخرين من حوله، فاالستماع عملية مركبة تعد مه

(. ولمهارة االستماع دور مهم في 2005عاشور ومقدادي، )متعددة الخطوات، بها يتم تحويل اللغة إلى معنى في دماغ الفرد وظيفًيا 
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اإلنسان العادي يستغرق  التراث اإلنساني، ولعل ما يؤكد أهمية االستماع ما كشفته بعض الدراسات أننمو جميع جوانب الحياة، ونقل 
في االستماع ثالثة أمثال ما يستغرقه في القراءة، وهو من وسائل التعلم التي تساعد على تلقي المعلومات، وقد تعددت أنواع االستماع، 

ايير موضوعية، والبد فمنها االستماع الناقد، والتحليلي، والفّعال، والتقويمي،  واالستماع الناقد هو استماع بقصد النقد والتحليل وفق مع
له من التركيز واليقظة واإلصغاء حتى يستوعب المستمع ما يقال أمامه من آراء وأفكار، كي يعمد إلى شرحها وينقدها نقًدا موضوعّيا 

 (.2004طعيمة ومناع، )ويقومها تقويًما سليماً 
ه وما يشتمل عليه من مهارات. وتعّرف وحظي مفهوم االستماع الناقد بتعريفات عديدة اختلفت باختالف وجهات النظر حول

مهارة االستماع الناقد بأنها "عملية عقلية تتطلب جهًدا يبذله المستمع في متابعة المتكلم، وفهم معنى ما يقوله، واختزان أفكاره، 
جراء عمليات ربط بين األفكار المتعددة"   (Buck, 1991:p82)(. وعّرفها بوك 126ص :1998العلي،)واسترجاعها عند الحاجة، وا 

أنها "عملية عقلية تمثل تكامل الخبرات السابقة لدى المستمع مع ما يتلقاه ويستوعبه من أفكار ومعلومات، وهذه الحالة تتطلب من 
 المستمع استخدام مهارات عقلية، منها: التذكر، والفهم، والتفاعل، والتحليل".

 Deep)لى االستماع الناقد، حيث سماه "اإلصغاء العميق" ( المسمى الذي أطلقه )هاسكل( ع2010)ويذكر عبد الباري 
Listening)  ن كان المتحدث نفسه ال يعلم بها، ويكون هذا وهو يعني إدراك المعاني الخفية عند المتحدث وكشفها وتفسيرها، حتى وا 

يحاءات، من خالل فهم الموقف وكشف النقاب عما تحمله اللغة الالواعية، أو األحاديث المبطنة من ألفاظ ، وتراكيب، ودالالت وا 
 وربطها بالموقف.

وتتم عملية االستماع الناقد بمجموعة إجراءات، هي: استقبال رسالة صوتية ذات أفكار ومعان ومضامين مختلفة بوساطة حاسة 
الصوتية، وتحديد ما إذا السمع، ثم نقل الرسالة الصوتية إلى الدماغ بوساطة الجهاز العصبي السمعي الذي بدوره يقوم بتحليل الرسالة 

كان لها معنى، في ضوء المخزون المعرفي السابق لدى السامع، أو أنها مجرد أصوات ال معنى لها، ثم إدراك التركيب اللغوي المسموع 
لمسموع في ذاكرة ذهنيًا، وفي أثناء تلقي الرسالة ينشط الجهاز العصبي، فيظهر الطالب قدرًا مناسبًا من االهتمام واالنتباه، ويتم تسجيل ا

السامع واسترجاع المادة المسموعة من خالل العمليات العقلية، ويرافق هذه العمليات الفهم الشامل للمضامين المهمة في المسموع 
 (.2006مدكور، )

م االنشغال وفي تعليم مهارة االستماع الناقد البد من توجيه الطلبة إلى آداب االستماع: كاالنتباه للمتحدث، والنظر إليه، وعد
باألمور الجانبية، إضافة إلى االستماع األخالقي، الذي يقتضي من المستمع عدم مقاطعة المتحدث، واالنتظار حتى ينهي غرضه من 
الحديث، واستخدام مهارات التفكير التي تجعل المستمع يقف على نقاط محورية في الحديث، إضافة إلى أن يكون المعلم قدوة لطلبته في 

، بأن يعطي الطلبة حرّية التحدث، وعدم مقاطعتهم؛ ليكون أنموذجًا يحتذى به، مع السماح لهم بتطوير مهاراتهم في ربط االستماع
األفكار بطرح أسئلة تساعد على بلوغهم هذا الهدف، وتقويم النشاط المستمع إليه، وتعويدهم االستماع الذاتي لوسائل اإلعالم، أو 

 (.1999حجاب، )اتهم األنشطة العامة، وتدوين مالحظ
ويتطلببب تعلبببيم مهببارة االسبببتماع الناقبببد أمببرين مهمبببين متكببباملين، أولهمببا: أن يكبببون المعلببم عارفبببًا بهبببذه المهببارة ومهاراتهبببا الفرعيبببة 
ة ومؤشراتها السلوكية، وعوامل تشكلها، وثانيهمبا: أن يتباح للمبتعلم فبرص التبدرب عليهبا وممارسبتها وتطبيقهبا فبي مختلبف المواقبف، إضباف
د إلى ضرورة الببدء بتعلبيم هبذه المهبارات مبن المراحبل الدراسبية األولبى، مبع مراعباة التسلسبل، والتتبابع، والتكامبل فبي تناولهبا، واختيبار مبوا

االسببتماع بعنايببة فائقببة تراعببي مراحببل النمببو لببدى المببتعلم وقدراتببه العقليببة، وتناسببب اتجاهاتببه وميوالتببه، وتلبببي اهتماماتببه، وتشببجع حاجاتببه 
(. وعنببدما يسببتمع المببتعلم لموضببوع مببا، يتوجببب عليببه أن يركببز فيببه ويهببتم بببه، وذلببك بهببدف فهمببه والتفاعببل معببه، وبنبباء 2007ركببات، ب)

المعنى من المسموع، يعني فهمه لمستوى من المستويات، فقد يكون فهم المسموع بمسبتوى سبطحي، وذلبك عنبدما يتعلبق المسبتمع بظباهر 
معلومات صريحة، وقد يكون الفهم بمسبتوى عميبق، وذلبك عنبدما يغبوص المسبتمع فبي بباطن مبا اسبتمع المسموع، ويقف على ما فيه من 

إليببه ويفكببر فيببه، للوقببوف علببى مببا فيببه مببن معببانن ضببمنية لالسببتنتاج منببه ولالسببتدالل بببه ونقببده وتقويمببه، ممببا يسببتدعي إصببدار التوقعببات 
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صدار األحكام، وهذ دراك وتكوين الفرضيات، واكتشاف العالقات، وا  ا ال يتأتى إال بمعرفة الخصائص الفنية للرسالة اللغويبة المسبموعة، وا 
 (.2007أبو الضبعات، )المعاني الخفية فيها  

ويعببد االسببتماع الناقببد مببن الشببروط األساسببية للنمببو اللغببوي لببدى الطلبببة، فببالمتعلم يكتسببب ثروتببه اللغويببة عببن طريببق الببربط بببين 
فاالسبببتماع الناقبببد عامبببل حاسبببم فبببي تبببدريب المبببتعلم علبببى الكبببالم المبببنظم المتصبببل المبببرتبط بموضبببوع الصبببوت والصبببورة والحركبببة، لبببذلك 

االستماع، وبالتدريب يحصل المتعلم على الكفباءة فيبه، كمبا أن فبرص االسبتماع الناقبد تكمبن فبي مواقبف كثيبرة كبالتعبير الشبفوي، ويبدرس 
التعبيبر الشبفوي، ولعبّل أببرز هبذه المبؤثرات أسباليب التبدريس وطرائقبه، وتبأتي  الباحثون جميع المؤثرات التي تسهم في تشبكيل القبدرة علبى

 القصة في المقام األول من حيث أهميتها للطلبة، فالطلبة يميلون إليها ويستمتعون بها، ويجذبهم ما فيها من أفكبار وأخيلبة وحبوادث، فب ذا
نثبر الرفيبع، فالقصبة تبزود الطلببة بالمعلومبات وتنمبي حصبيلتهم أضيف إلى هذا كله سبرد جميبل، وحبوار ممتبع كانبت القصبة قطعبة مبن ال

 (.1999شحاته، )اللغوية، وتزيد من قدراتهم في السيطرة على اللغة، وتنمي معرفتهم بالماضي والحاضر
يم يختلف أسلوب سرد القصة عن قراءتها، فسرد القصة يؤكد أهمية التعبير الشفوي في التأثير على الصورة الذهنية والمفاه

المجردة الكامنة في البنية الذهنية للمتحدث من ناحية، والمستمع من ناحية أخرى بشكل يبعث فيها روحًا جديدة ومؤثرة، ويجعلها حية 
قابلة للنمو والتطور، ويمكن ألسلوب سرد القصة أن ينمي ويطور لدى الطلبة مهارات االتصال والتواصل كاالستماع الناقد، والتي لها 

ياة الفرد، فهي من المهارات التي تالزمه طوال حياته، فالطالب يوظف االستماع في الصف وخارجه، لذا تعد مهارة أهمية في ح
 (.1995الشاروني، )االستماع الناقد ركيزة الفهم، والتواصل في كل المواقف االتصالية اللغوية المختلفة 

الناقد والسرد القصصي، فسرد القصة يقوم على االستماع  يتضح للباحث من خالل ما سبق وجود عالقة وثيقة بين االستماع
 .والتركيز، واالنتباه لما سيقوم به المعلم في أثناء السرد، لذلك البد للمعلم من تنمية مهارات االستماع الناقد

ارة تفكير إلى أهمية أسلوب سرد القصة داخل الغرفة الصفية لما لها من أثر كبير في إث (Chang, 1995)وقد أشار جانغ 
الطلبة ومعايشتهم لألفكار، ولعل تقمص الطلبة لألدوار، وقيامهم بترجمة هذه األفكار إلى أداءات حركية، والتعبير عنها بالكلمة 

هم إلى الملفوظة يجعلهم أكثر قدرة على تدوير األفكار والمعاني واالحتفاظ بها، وتوظيفها في تطوير عمليات عقلية عليا ترقى بالف
 التفكير والنقد.  مستويات

إلى تفشي ظاهرة الضعف اللغوي بين الطلبة في  (2012؛ وبطاح، 2013بني مصطفى، )وبينت نتائج عدد من الدراسات 
مختلف مراحل التعليم، بالرغم من تأكيد واضعي المناهج ومؤلفي كتب اللغة العربية في المرحلة األساسية على أهمية االستماع الناقد، 

ايات معلمي اللغة العربية في أساليب وضرورة استخدام الوسائل الالزمة التي تحّد من هذه الظاهرة، إضافة إلى الجهود المبذولة لرفع كف
التدريس، ومعالجة أسباب الضعف لدى الطلبة، ف ن هناك ما يشير إلى وجود الضعف في مهارة االستماع الناقد، مما يهدد التحصيل 

 الدراسي وعمليات االتصال والتواصل لدى الطلبة في هذه المرحلة.
 مشكلة الدراسة:

لببدى طببالب الصببف العاشببر  مهببارتي االسببتماع الناقببد والتعبيببر الشببفويوجببود ضببعف فببي  تمثلببت مشببكلة الدراسببة الحاليببة فببي
 (.2012؛ ومنسي، 2009السعدي، )األساسي وفق ما أشارت إليه نتائج عدد من الدراسات الحديثة 

 أسئلة الدراسة:
 تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال اآلتي:

 ارة االستماع الناقد لدى طالب الصف العاشر في األردن؟ ما أثر أسلوب السرد القصصي في تحسين مه
 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هبذه الدراسبة فبي النتبائج التبي ستسبفر عنهبا، وتبأتي فبي وقبت يشبهد فيبه األردن حركبة تطبوير وتحبديث لمنباهج اللغبة 
 العربية، وأساليب تدريسها، لذا ف ن أهمية الدراسة تنطلق من النقاط اآلتية: 
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 أهمية تحسين مهارة االستماع الناقد لدى طالب الصف العاشر في األردن. .1
 الكشف عن أثر أسلوب السرد القصصي في تحسين مهارة االستماع الناقد. .2

 :التعريفات اإلجرائية
 لسرد القصصي: ويقصد به في الدراسة الحالية إعادة تقديم مجموعة من القصص بأسلوب السرد القصصي بعيًدا عنأسلوب ا .1

 التكلف، مع استخدام لغة الجسد بما يساعد المتلقي على الفهم والتفاعل اإليجابي مع النص المسموع.
وهي قدرة لغوية تتطلب قيام المستمع ب عطاء المتحدث أعلى درجات االهتمام، والمهارات الفرعية التي الناقد:  االستماعمهارة   .2

تدالل، والتقييم(، والمؤشرات السلوكية الدالة عليها، والمعتمدة في هذه الدراسة، التحليل، واالستنتاج، واالس)اختارها الباحث هي: 
 وقيس بالدرجة التي حصل عليها طالب الصف العاشر على اختبار االستماع الناقد الذي أعده الباحث.

 الدراسات السابقة 
طالب المرحلة األساسية لمهارات االستماع. (  دراسة في فلسطين، هدفت الكشف عن مدى امتالك 2010أجرى الناقة والعيد )

( طالبًا من طالب الصف العاشر تم اختيارهم عشوائيًا من مدرستين 44( طالبًا من طالب الصف التاسع و)42وبلغت عينة الدراسة )
جب توافرها لدى من المدارس األساسية في فلسطين. ولتحقيق هدف الدراسة، طّور قائمة مهارات تحتوي على مهارات االستماع الوا

الطالب، واختباًرا تحصيلًيا في االستماع. وأن مستوى امتالك الطالب لمهارات االستماع الناقد كان منخفضًا، وبينت النتائج عدم وجود 
د فروق تعزى إلى المستوى الصفي في مستوى امتالك مهارات االستماع العام والناقد. وكشفت النتائج أن أهم مهارات االستماع الناق

الواجب توافرها لدى الطالب كانت القدرة على استخالص الفكرة العامة من النص المسموع، القدرة على التمييز بين األفكار الرئيسية 
 والثانوية في النص، وقدرة الطالب على إدراك األهداف الرئيسة من النص المسموع، واستنتاج الخالصات والنتائج.

( التي أجرياها في الواليات المتحدة األمريكية، فقد هدفت الكشف Beminger & Abbott, 2010)أّما دراسة بيمنجر وآبوت 
عن مستوى امتالك الطلبة لمهارات االستماع الناقد، والتعبير الشفوي، فهم المقروء، التعبير الكتابي لدى طلبة الصفوف األول والثالث 

( طالبًا وطالبة من طلبة 113وطالبة من طلبة الصف األول والثاني و) ( طالبا128والخامس والسابع. واشتملت عينة الدراسة على )
الصف الخامس والسابع. واستخدمت اختبارات تحصيلية من قبل الباحثين، حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود ضعف في مستوى امتالك 

مهارات فهم المقروء والتعبير الكتابي متوسطًا. الطلبة لمهارات االستماع الناقد والتعبير الشفوي، بينما كان مستوى امتالك الطلبة ل
وكشفت النتائج وجود فروق تعزى إلى المستوى الصفي في جميع المهارات اللغوية المبحوثة في الدراسة الحالية ولصالح الطلبة في 

 الصفوف العليا.
مهارات االستماع والتحدث  ( دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر إستراتيجية لعب الدور في تحسين بعض2012وأجرى بطاح )

( طالًبا من 46لدى طالب الصف التاسع، وُبني اختبار أدائي لمهارة االستماع، واختبار موقفي لمهارة التحدث، وتكون أفراد الدراسة من)
أفراد الدراسة إلى  طالب الصف التاسع األساسي في مدرستين حكوميتين تابعتين لمديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى، وقد ُقّسم

( طالبًا في المجموعة 21( طالًبا، درست باستخدام استراتيجية لعب الدور، و)25مجموعتين: تجريبية وضابطة وعددهم في التجريبية )
ة الضابطة، درست بالطريقة االعتيادية، أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراس

على جميع مهارات االختبار األدائي لمهارة االستماع ككل تعزى لمتغير طريقة التدريس المستخدمة لصالح أداء طالب المجموعة 
 التجريبية الذين درسوا باستخدام إستراتيجية لعب الدور.

( بدراسة في األردن هدفت إلى تحري أثر برنامج تعليمي قائم على المنحى التواصلي 2013وقامت الزبيدي والحداد والوائلي )
( طالبًا وطالبة من طلبة الصف التاسع 158في تحسين مهارات االستماع الناقد لدى طلبة الصف التاسع. بلغت عينة الدراسة )

طريقة المتيسرة من مدرستين من المدارس الحكومية في مديرية تربية إربد األولى. ولتحقيق هدف األساسي تم اختيارهم عشوائيًا بال



 م2017 /آب           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        34العدد/

7 

الدراسة، طور اختبار تحصيلي في االستماع الناقد. وكشفت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي الدراسة تعزى 
 تعزى إلى البرنامج ولصالح طلبة المجموعة التجريبية. إلى أثر البرنامج وفي جميع مهارات االستماع الناقد 

( في إسبانيا الكشف عن أثر خصائص Reveszs & Brunfaut, 2013)وحاولت الدراسة التي أجرتها ريفيسز وبرانفوت 
وطالبة من طلبة ( طالبًا 68النص على مستوى االستماع الناقد لدى طلبة اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية. اشتملت عينة الدراسة على )

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية تم اختيارهم عشوائيًا. ولتحقيق هدف الدراسة، تم تطوير مجموعة من مهام االستماع الناقد، إضافة إلى 
تحليل مستوى صعوبة النص المسموع. وكشفت نتائج الدراسة وجود أثر سلبي لصعوبة النص المسموع على مستوى االستماع الناقد 

 لبة، وأن مستوى امتالك الطلبة لالستماع الناقد تراوح بين منخفض إلى متوسط.لدى الط
( في بريطانيا الكشف عن مستوى فهم المقروء واالستماع الناقد Cain & Bignell, 2014)بينما حاولت دراسة كين وبيغنل  

( طالبًا وطالبة من طلبة المرحلة األساسية 64دراسة )لدى طلبة المرحلة األساسية وعالقتها بفرط النشاط وعدم االنتباه. وبلغت عينة ال
تم اختيارهم عشوائيًا من عدد من المدارس األساسية في مدينة ليدز البريطانية. ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام اختبار في فهم 

دى الطلبة تراوح بين منخفض إلى متوسط، المقروء واالستماع الناقد من تطوير الباحثين. وكشفت نتائج الدراسة أن مستوى فهم المقروء ل
أن مستوى االستماع الناقد كان منخفضًا. وبينت النتائج وجود عالقة ارتباطيه سالبة بين انخفاض مستوى فهم المقروء واالستماع الناقد 

 وبين فرط النشاط وعدم االنتباه لدى الطلبة.
ت بين العربية واألجنبية، وهدفت إلى تنمية مهارات االستماع وأنها يتبين من استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة أنها تنوع

أشارت إلى تحّسن في هذه المهارات من خالل السرد القصصي، أو االستراتيجيات التي تدخل القصة فيها، مثل: الدراما، أو لعب 
 مهارات.الدور، أو التعلم التعاوني، مما يدل على أهمية أسلوب السرد القصصي في تنمية هذه ال

 الطريقة واإلجراءات
جراءات تنفيذ الدراسة، والمعالجة  يتضمن هذا الفصل وصًفا ألفراد الدراسة، ومتغيراتها، وأداة الدراسة، ودالالت صدقها وثباتها، وا 

 اإلحصائية.
 أفراد الدراسة:

األحمر الثانوية الشاملة للبنين، التابعة طالًبا من طالب الصف العاشر األساسي في مدرسة الكوم  40تكّون أفراد الدراسة من 
، وقد اختيرت بالطريقة القصدية؛ لسهولة تطبيق 2014/2015لمديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية للعام الدراسي 
ة ُدّرست بأسلوب السرد القصصي طالًبا في المجموعة التجريبي 20الدراسة فيها، وقّسم الطالب إلى مجموعتين، تجريبية وضابطة بواقع 

 طالًبا في المجموعة الضابطة من المدرسة نفسها ودُّرست بالطريقة االعتيادية الموصوفة في دليل المعلم 20المعتمد في هذه الدراسة، و
 أداة الدراسة:

 لتحقيق أغراض الدراسة أعد الباحث اختباًرا موضوعًيا لمهارات االستماع الناقد، وكانت كاآلتي:
 اختبار االستماع الناقد:

لتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث اختباًرا موضوعًيا، لقياس أداء أفراد الدراسة في مهارات االستماع الناقد، رّكز على المؤشرات 
ة لكل فقرة فقرة موضوعي 24السلوكية الدالة على مهارات االستماع المعتمدة في هذه الدراسة، وتكون االختبار في صورته النهائية من 

 (. واتبع الباحث في بناء االختبار اإلجراءات اآلتية:85أربعة بدائل)الملحق ب، ص
  ؛ وبني 2012؛ وبطاح، 2012؛ ومنسي، 2009)السعدي،  االطالع على األدب السابق المتعلق بمهارة االستماع الناقد

 .(2013مصطفى، 
  .االطالع على كتاب اللغة العربية للصف العاشر، ودليل المعلم للوقوف على أهداف تدريس االستماع 
  .االطالع على نصوص االستماع في كتّيب المعلم للصف العاشر 
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  داللة المؤشرات السلوكية لمهاراتها المعتمدة في الدراسة الحالية.بناء اختبار مهارات االستماع الناقد الموضوعي ب 
 دق االختبار: ص

للتأكببد مببن صببدق االختبببار قببام الباحببث بعرضببه علببى مجموعببة مببن المحكمببين مببن ذوي الخبببرة واالختصبباص فببي منبباهج اللغببة 
(، حيببث طلبببب مببنهم تحديبببد مبببدى انتمبباء المهبببارات المعتمببدة فبببي الدراسببة الحاليبببة لمهبببارة 119العربيببة وأسببباليب تدريسببها )ملحبببق ز، ص

ر، ومناسبببة المؤشببرات السببلوكية للمهببارات، مببع اقتببراح الحببذف، أو التعببديل، أو اإلضببافة. وأخببذ الباحببث االسببتماع لطببالب الصببف العاشبب
عادة صياغة بعبض األسبئلة، وحبذف المكبّرر منهبا، وتوضبيح بعبض  بآراء المحكمين التي تضمنت اختصار بعض النصوص الطويلة، وا 

 عدم مناسبتها لمستوى الصف العاشر.المصطلحات العلمية الصعبة في النصوص، وتغيير بعض النصوص ل
فقرة من نوع االختيار من متعدد موزعة على مهارات االستماع الناقد المعتمدة في  24وتكون االختبار بصورته النهائية من 
فقرات،  7تقييم فقرات، ومهارة ال 4فقرات، ومهارة االستدالل  7فقرات، ومهارة االستنتاج  6الدراسة الحالية، حيث تضمنت مهارة التحليل 

 وقد أعطيت كل فقرة من فقرات االختبار درجة واحدة.
 ثبات االختبار: 

طالًبا،  27للتحقق من ثبات االختبار قام الباحث بتطبيقه في صورته النهائية بعد التعديل على عينة استطالعية قوامها 
عشر يوًما على الطالب أنفسهم، وبعد تصحيح االختبار حسب ثبات اختيروا عشوائًيا من خارج أفراد الدراسة، ثم أعيد تطبيقه بعد أربعة 

 اإلعادة )معامل ارتباط بيرسون(، ومعامل ثبات االتساق الداخلي )كرونباخ الفا( لكل مهارة من مهارات اختبار االستماع الناقد، والجدول
 .( يبين ذلك1)

عامالت ثبات اإلعادة )بيرسون( لكل مهارة من مهارات االستماع معامالت ثبات االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( وم(: 1الجدول )
 الناقد )التحليل، واالستنتاج، واالستدالل، والتقييم(

عدد  المهارة
 الفقرات

 معامالت ثبات االتساق
 الداخلي )كرونباخ ألفا(

 معامالت ثبات
 االعادة )بيرسون(

 0.81 0.87 6 التحليل
 0.77 0.83 7 االستنتاج
 0.72 0.75 4 االستدالل
 0.82 0.86 7 التقييم

 0.84 0.90 24 اختبار مهارات االستماع الناقد ككل
ثبات اإلعادة )معامل ارتباط بيرسون( ومعامل االتساق الداخلي )كرونباخ ( أن جميع قيم معامالت 1ُيالحظ من الجدول )

 ألغراض هذه الدراسة.الفا( لكل مهارة من مهارات اختبار االستماع الناقد مقبولة 
 صعوبة فقرات اختبار االستماع الناقد وتمييزها:

 27تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز للفقرات اعتمادا على نتائج تطبيق االختبار على العينة االستطالعية البالغ عددها 
(، أما معامالت التمييز فقد 0.71لى قيمة )( وأع0.45طالبَا من خارج أفراد الدراسة، حيث كانت أدنى قيمة في معامالت الصعوبة )

 ( هذه المعامالت. 2(، وتعد هذه المعامالت مقبولة ألغراض هذه الدراسة، ويبين الجدول )0.72( وأعلى قيمة )0.40كانت أدنى قيمة )
 معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار االستماع الناقد(: 2الجدول )

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة معامل التمييز الصعوبةمعامل  رقم الفقرة
1 .55 .57 13 .45 .52 
2 .61 .66 14 .52 .63 
3 .68 .49 15 .52 .52 
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4 .71 .61 16 .58 .64 
5 .65 .53 20 .61 .72 
6 .58 .53 18 .68 .50 
7 .45 .42 19 .52 .65 
8 .55 .40 20 .61 .57 
9 .55 .46 21 .58 .61 
10 .61 .46 22 .52 .62 
11 .55 .55 23 .61 .48 
12 .52 .48 24 .59 .53 

 طبق اختبار االستماع الناقد وفق الخطوات اآلتية: 
 تهيئة الطالب لالختبار، من خالل تعريفهم بمحتوى االختبار، وكيفية اإلجابة عنه. .1
 ، وتكليف الطالب بكتابة أسمائهم في المكان المخصص. أفراد الدراسةتوزيع أوراق االختبار على  .2
 قراءة النص على مسامع الطالب، واإلجابة عن الفقرات المتعلقة به. .3
 إعطاء الطالب خمس دقائق لمراجعة اإلجابات، وجمع األوراق.  .4

 تصحيح االختبار: 
المعدة لهذه الغاية، وقد أعطيت درجة واحدة ُصححت إجابات الطالب على فقرات االختبار بناء على اإلجابات النموذجية 

 ( درجة.24لكل فقرة، وكانت الدرجة العليا لالختبار )
 إجراءات تنفيذ الدراسة:

االطالع على األدب التربوي السابق ذي الصلة بأسلوب السرد القصصي، ومهارة االستماع الناقد، باإلضافة إلى منهاج اللغة  .1
ستماع، واإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة بمبحث اللغة العربية للصف العاشر، ومن ثم العربية للصف العاشر، وكتيب اال

أعد الباحث أداة الدراسة ودليل المعلم، وحسب معامالت الصدق والثبات من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين، وتطبيقها 
 .على عينة من خارج أفراد الدراسة

 تحديد أفراد الدراسة، حيث قسموا إلى مجموعتين: تجريبية وضابطة، اختيروا من مدرسة الكوم األحمر الثانوية للبنين.  .2
 تطبيق اختبار قبلي في مهارتي االستماع الناقد على أفراد الدراسة )المجموعتين الضابطة والتجريبية(.  .3
 د الدراسة )المجموعتين الضابطة والتجريبية(. تطبيق اختبار بعدي في مهارة االستماع الناقد على أفرا .4
 أدخلت البيانات القبلية والبعدية في الحاسوب، وأجريت المعالجة اإلحصائية المناسبة الستخالص النتائج.   .5

 تصميم الدراسة
لمتغير  استخدمت هذه الدراسة التصميم شبه التجريبي الذي يتكون من مجموعتين، ضابطة وتجريبية، واختبار قبلي وبعدي

 االستماع الناقد.
 متغيرات الدراسة: 

 أسلوب السرد القصصي، والطريقة االعتيادية.: طريقة التدريس، ولها فئتانأواًل: المتغير المستقل: 
 (.التحليل، واالستنتاج، واالستدالل، والتقييممهارات االستماع الناقد، واشتملت على مهارات )ثانيًا: المتغير التابع: 
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ولإلجابة عن سؤال الدراسة ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة التجريبية : المعالجة اإلحصائية
والضابطة على مهارات االستماع الناقد ُمجتمعًة، ولفحص داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة، استخدم تحليل 

 . (ANCOVAحادي المصاحب )التباين األ
أسلوب السرد القصصي في أثر يتضمن هذا الفصل عرًضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة التي هدفت الى معرفة : نتائج الدراسة

تحسين مهارة االستماع الناقد لدى طالب الصف العاشر، وقد نظمت النتائج وفق منهجية محددة، حيث عرضت في ضوء أسئلتها 
 والفرضيات المصاحبة، وفيما يلي بيان لذلك. 

الناقبد لبدى طبالب الصبف العاشبر  ما أثر أسبلوب السبرد القصصبي فبي تحسبين مهبارات االسبتماعنتائج السؤال األول الذي ينص على: 
 في األردن؟

وجبد فبروق ذات داللبة ال تلصبفرية األولبى: والتبي نصبت علبى: "وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية اآلتية: الفرضية ا
مهبببارات  علبببى كبببل مهبببارة مبببنأفبببراد الدراسبببة متوسبببطات الحسبببابية ألداء ال( ببببين α  =0.05إحصبببائية عنبببد مسبببتوى الداللبببة اإلحصبببائية )

االسببتماع الناقببد )التحليببل، واالسببتنتاج، واالسببتدالل، والتقيببيم( وعلببى المهببارات مجتمعببة ككببل ُتعببزى لمتغيببر طريقببة التببدريس )االعتياديببة، 
 وأسلوب السرد القصصي(".

ت الحسابية فرضيته الصفرية كان ال بدمن: أواًل: تحديد داللة الفروق بين المتوسطاالتحقق من ولإلجابة عن هذا السؤال و 
ر طريقة ألداء أفراد الدراسة على كل مهارة من مهارات االستماع الناقد الممثلة في )التحليل، واالستنتاج، واالستدالل، والتقييم( وفًقا لمتغي

ة على اختبار التدريس: )االعتيادية، وأسلوب السرد القصصي(، وثانيًا تحديد داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراس
 االستماع الناقد البعدي ككل وفًقا لمتغير طريقة التدريس: )االعتيادية، وأسلوب السرد القصصي(، وفيما يلي عرض لذلك:

 مهارات االستماع الناقد وتضم )التحليل، واالستنتاج، واالستدالل، والتقييم(.  ( أ
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على فقرات كل مهارة من مهارات االختبار القبلية ُحسبت 

 (. 4والبعدية، وذلك وفًقا لمتغير طريقة التدريس )االعتيادية، وأسلوب السرد القصصي(، وذلك كما هو مبين في الجدول )
رافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة  على فقرات كل مهارة من مهارات االستماع الناقد  (: المتوسطات الحسابية، واالنح4الجدول )

 القبلية والبعدية، وفًقا لمتغير طريقة التدريس )االعتيادية، وأسلوب السرد القصصي(

 طريقة التدريس المهارة
 األداء البعدي األداء القبلي

 المتوسط العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المتوسط العدد المعياري

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 0.80 2.70 20 0.67 1.35 20 االعتيادية التحليل
 1.16 4.75 20 0.79 1.25 20 أسلوب السرد القصصي 
 1.43 3.73 40 0.72 1.30 40 الكلي 

 1.14 3.35 20 1.54 1.45 20 االعتيادية االستنتاج
 0.99 5.35 20 0.64 1.75 20 أسلوب السرد القصصي 
 1.46 4.35 40 1.17 1.60 40 الكلي 

 0.60 1.60 20 0.50 0.40 20 االعتيادية االستدالل 
 1.05 2.95 20 0.59 0.65 20 أسلوب السرد القصصي 
 1.09 2.28 40 0.55 0.53 40 الكلي 

 1.00 1.95 20 0.60 0.55 20 االعتيادية التقييم
 1.48 3.25 20 0.65 1.00 20 أسلوب السرد القصصي 
 1.41 2.60 40 0.66 0.78 40 الكلي 
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 االستماع مهارات من مهارة كل علىألداء أفراد الدراسة ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 4يتبين من الجدول )

 افرادوبهدف عزل )حذف( الفروق القبلية في أداء ، وفًقا لمتغير طريقة التدريس )االعتيادية، وأسلوب السرد القصصي(. البعدي الناقد
معرفة الداللة اإلحصائية لتلك الفروق الظاهرية وفًقا لمتغير طريقة التدريس و   الناقد، االستماع مهارات من مهارة كلالدراسة على 

، كما هو (One Way MANCOVAفقد استخدم تحليل التباين األحادي المتعدد المصاحب  ) )االعتيادية، وأسلوب السرد القصصي(؛
 .(5مبين في الجدول )

نتائج تحليل التباين األحادي المتعدد المصاحب للمتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة على كل مهارة من مهارات : (5الجدول )
 االستماع الناقد البعدي، وفًقا لمتغير: طريقة التدريس )االعتيادية، وأسلوب السرد  لقصصي(

 المهارة التباينمصدر 
 األداء البعدي

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 الداللة قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 حجم
 األثر

 المصاحب
 التحليل القبلي()

 003. 762. 094. 087. 1 087. التحليل
 008. 609. 266. 299. 1 299. االستنتاج
 034. 283. 1.192 878. 1 878. االستدالل
 013. 507. 449. 689. 1 689. التقييم

 المصاحب
 )االستنتاج القبلي(

 049. 193. 1.762 1.635 1 1.635 التحليل
 041. 236. 1.454 1.636 1 1.636 االستنتاج
 002. 784. 077. 056. 1 056. االستدالل
 012. 519. 425. 653. 1 653. التقييم

 المصاحب
 )االستدالل القبلي(

 095. 067. 3.569 3.311 1 3.311 التحليل
 051. 187. 1.812 2.040 1 2.040 االستنتاج
 010. 555. 355. 261. 1 261. االستدالل
 078. 099. 2.870 4.402 1 4.402 التقييم

 المصاحب
 )التقييم القبلي(

 008. 601. 279. 259. 1 259. التحليل
 011. 548. 368. 415. 1 415. االستنتاج
 041. 239. 1.436 1.057 1 1.057 االستدالل
 014. 488. 491. 753. 1 753. التقييم

 طريقة التدريس
Hotelling's Trace=1.183 

*0.000الداللة اإلحصائية =   

 463. 000. 29.343* 27.222 1 27.222 التحليل
 437. 000. 26.343* 29.646 1 29.646 االستنتاج
 332. 000. 16.895* 12.436 1 12.436 االستدالل
 143. 023. 5.678* 8.709 1 8.709 التقييم

 الخطأ

       928. 34 31.543 التحليل
       1.125 34 38.264 االستنتاج
       736. 34 25.026 االستدالل
       1.534 34 52.154 التقييم

 المجموع

         39 64.056 التحليل
         39 72.300 االستنتاج
         39 39.714 االستدالل
         39 67.359 التقييم

 (α  =0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
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=  α( يتبببين وجببود فببروق ذات داللببة إحصببائية عنببد مسببتوى الداللببة اإلحصببائية )5وبببالنظر إلببى نتببائج تحليببل التببباين الجببدول )  
تعببزى لمتغيببر طريقببة التببدريس علببى كببل مهببارة مببن مهببارات االسببتماع الناقببد،  ألفببراد الدراسببة( بببين المتوسببطات الحسببابية البعديببة 0.05

حيث كانت قيم الداللة اإلحصبائية لكبل مهبارة مبن المهبارات أقبل مبن مسبتوى الداللبة اإلحصبائية ، )االعتيادية، وأسلوب السرد القصصي(
(α  =0.05وبذل ،)داللة إحصائية عند مستوى توجد فروق ذات  " :ك تّم رفض الفرضية الصفرية األولى، وقبول البديلة التي تنص على

ألداء أفراد الدراسة على كل مهارة من مهارات االسبتماع الناقبد تعبزى لمتغيبر المتوسطات الحسابية ( بين α  =0.05الداللة اإلحصائية )
 . ( "وب السرد القصصيطريقة التدريس )االعتيادية، وأسل
البعدية في كل مهارة حسب متغير  أفراد الدراسةبين المتوسطات الحسابية لعالمات  -الدالة إحصائًيا  -ولتحديد قيمة الفروق 

( Bonferroniولمعرفة لصالح من تلك الفروق؛ استخدام اختبار بونفيروني ) طريقة التدريس )االعتيادية، وأسلوب السرد القصصي(،
في المجموعتين )الضابطة، والتجريبية( في  أفراد الدراسةالحسابية المعّدلة لعزل أثر أداء للمقارنات البعدية، حيث حسبت المتوسطات 

 (.6االختبار القبلي، على أدائهما في االختبار البعدي، وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول )
للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية المعّدلة لعالمات أفراد الدراسة البعدية  (Bonferroni(: اختبار بونفيروني )6الجدول )

في مجموعتي الدراسة: )الضابطة، والتجريبية( على كل مهارة من مهارات االستماع الناقد وفًقا لمتغير طريقة التدريس )االعتيادية، 
 لقبليوأسلوب السرد القصصي( بعد عزل أثر األداء على االختبار ا

المتوسط  طريقة التدريس المهارة
 المعّدل

الخطأ 
 قيمة الفرق بين المتوسطين الحسابيين المعياري

 1.81* 0.23 2.82 االعتيادية التحليل
 0.23 4.63 أسلوب السرد القصصي

 0.25 5.29 أسلوب السرد القصصي 1.88* 0.25 3.41 االعتيادية االستنتاج

 1.21* 0.20 1.67 االعتيادية االستدالل
 0.20 2.88 أسلوب السرد القصصي

 التقييم
 0.29 3.11 أسلوب السرد القصصي 1.02* 0.29 2.09 االعتيادية

 (α  =0.05)* دال إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية   
( وجود فرق دال إحصائيا في كل مهارة من مهارات االستماع الناقد )التحليل، االستنتاج، 6تشير النتائج المبينة في الجدول )

 واالستدالل، والتقييم( بين أداء الطالب الذين خضعوا للتدريس باستخدام الطريقة )االعتيادية(، والذين خضعوا للتدريس باستخدام )أسلوب
 الذين خضعوا للتدريس باستخدام طريقة التدريس )أسلوب السرد القصصي(. أفراد الدراسةولصالح أداء السرد القصصي(، 

إليجاد فاعلية طريقة التدريس: )االعتيادية، وأسلوب السرد القصصي( في كل مهارة من مهارات االستماع الناقد، حسب حجم و 
، 0.437، 0.463أنه يساوي على الترتيب ) -( 6من الجدول ) –جد ، فقد و Eta Squareباستخدام مربع ايتا  Effect Sizeاألثر 
%، 46.3(: وهذا يعني أن متغير طريقة التدريس )االعتيادية، وأسلوب السرد القصصي( يفّسر على الترتيب حوالي )0.143، 0.332
من مهارات االستماع الناقد على كل مهارة  أفراد الدراسة%( من التباين في المتوسط الحسابي ألداء %14.3، %33.2، 43.7

 المعتمدة في الدراسة.
 اختبار مهارات االستماع الناقد ككل  ( ب

على فقرات اختبار مهارات االستماع الناقد القبلية  أفراد الدراسةالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء  حسبت
 ( يبين ذلك. 7والبعدية ككل، وفًقا لمتغير طريقة التدريس )االعتيادية، وأسلوب السرد القصصي(، والجدول )
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القبلي والبعدي على اختبار مهارات االستماع الناقد  أفراد الدراسة(: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء 7الجدول )
 ككل، وفًقا لمتغير طريقة التدريس )االعتيادية، واسلوب السرد القصصي(

 طريقة التدريس
 األداء البعدي األداء القبلي

 المتوسط العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 2.60 9.60 20 2.02 3.75 20 االعتيادية
 4.23 16.30 20 1.60 4.65 20 القصصيأسلوب السرد 
 4.85 12.95 40 1.86 4.20 40 الكلي

 
علببببببى اختبببببببار  ة ألداء أفببببببراد الدراسببببببة( وجببببببود فببببببروق ظاهريببببببة بببببببين المتوسببببببطات الحسببببببابية البعديبببببب7يتبببببببين مببببببن الجببببببدول )

وبهبببببدف عبببببزل )حبببببذف( مهبببببارات االسبببببتماع الناقبببببد ككبببببل، وفقًبببببا لمتغيبببببر طريقبببببة التبببببدريس )االعتياديبببببة، وأسبببببلوب السبببببرد القصصبببببي(، 
، ولمعرفبببببببة الداللبببببببة اإلحصبببببببائية لتلبببببببك الفبببببببروق الظاهريبببببببة وفقًبببببببا لمتغيبببببببر طريقبببببببة التبببببببدريس أفبببببببراد الدراسبببببببةالفبببببببروق القبليبببببببة فبببببببي أداء 

، كمببببا (One Way ANCOVAفقببببد اسببببتخدم تحليببببل التبببباين األحببببادي المصبببباحب  ) القصصبببي(؛)االعتياديبببة، وأسببببلوب السببببرد 
 .(9هو مبين في الجدول )

 الناقد االستماع مهارات اختبار علىمتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة للنتائج تحليل التباين األحادي المصاحب : (8الجدول )

 ، وفقا لمتغير متغير طريقة التدريس )االعتيادية، وأسلوب السرد القصصي( ككل البعدي

 مجموع مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 حجم
 األثر

 078. 084. 3.143 36.719 1 36.719 المصاحب)االختبار القبلي(
 456. 000. 31.066* 362.951 1 362.951 طريقة التدريس 

       11.683 37 432.281 الخطأ
         39 831.951 المجموع

 (α  =0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
=  α( يتبببين وجببود فببروق ذات داللببة إحصببائية عنببد مسببتوى الداللببة اإلحصببائية )8وبببالنظر إلببى نتببائج تحليببل التببباين الجببدول ) 

الحسبابية ألداء أفبراد الدراسبة البعبدي علبى اختببار مهبارات االسبتماع الناقبد ككبل، تعبزى لمتغيبر طريقبة التبدريس ( بين المتوسبطات 0.05
=  α)االعتياديببة، وأسببلوب السببرد القصصببي(، حيببث كانببت قببيم الداللببة اإلحصببائية لالختبببار ككببل أقببل مببن مسببتوى الداللببة اإلحصببائية )

داللببة إحصببائية عنببد مسببتوى الداللببة توجببد فببروق ذات  " :(، ورفضببت الفرضببية الصببفرية األولببى، وقبلببت البديلببة التببي تببنص علببى0.05
ألداء أفبراد الدراسبة علبى اختببار مهبارات االسبتماع الناقبد ككبل تعبزى لمتغيبر طريقبة المتوسطات الحسبابية ( بين α  =0.05اإلحصائية )

 وأسلوب السرد القصصي(".  التدريس )االعتيادية،
بين المتوسطات الحسابية لعالمات الطالب البعدية على االختبار ككل وفقا لمتغير  -الدالة إحصائيا  -ولتحديد قيمة الفروق 

( Bonferroniولمعرفة لصالح من تلك الفروق؛ أستخدم اختبار بونفيروني ) طريقة التدريس )االعتيادية، وأسلوب السرد القصصي(،
في مجموعتي الدراسة )الضابطة،  أفراد الدراسةالحسابية المعّدلة، ولعزل أثر أداء مقارنات البعدية، حيث ُحسبت المتوسطات لل

 (.9والتجريبية( في االختبار القبلي، على أدائهما في االختبار البعدي، وكانت النتائج كما في الجدول )
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بين المتوسطات الحسابية المعّدلة لعالمات أفراد الدراسة البعدية  للمقارنات البعدية( Bonferroniبونفيروني )اختبار : (9الجدول )
في مجموعتي الدراسة )الضابطة، والتجريبية( على اختبار مهارات االستماع الناقد ككل وفًقا لمتغير طريقة التدريس )االعتيادية، 

 ليوأسلوب السرد القصصي( بعد عزل أثر األداء على االختبار القب

 طريقة التدريس
المتوسط 
 المعّدل

الخطأ 
 قيمة الفرق بين المتوسطين الحسابيين المعياري

 0.78 16.06 أسلوب السرد القصصي 6.22* 0.78 9.84 االعتيادية
 

 (α  =0.05)* دال إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية 
( وجود فرق دال إحصائيا على اختبار مهارات االستماع الناقد ككل بين أداء الطالب 9تشير النتائج المبينة في الجدول )

الذين خضعوا للتدريس باستخدام الطريقة االعتيادية وبين أداء الطالب الذين خضعوا للتدريس باستخدام أسلوب السرد القصصي، 
 لتدريس باستخدام أسلوب السرد القصصي. ولصالح أداء الطالب الذين خضعوا ل

إليجاد فاعلية طريقة التدريس )االعتيادية، وأسلوب السرد القصصي( على اختبار مهبارات االسبتماع الناقبد ككبل، ُحسبب حجبم و 
وهبذا  (:0.456أنبه يسباوي ) -( 8مبن الجبدول ) –، فقبد وجبد Eta Squareباسبتخدام مرببع )ايتبا(               Effect Sizeاألثبر 

%( من التباين في المتوسط الحسابي ألداء 45.6يعني أن متغير طريقة التدريس: )االعتيادية، وأسلوب السرد القصصي( يفّسر حوالي )
 على اختبار مهارات االستماع الناقد المعتمدة في الدراسة ككل. أفراد الدراسة

 مناقشة النتائج والتوصيات
ر أسلوب السرد القصصي في تحسين مهارة االستماع الناقد لدى طالب الصف العاشر هدفت الدراسة الحالية إلى تقّصي أث

 .في األردن، ويتناول هذا الفصل مناقشة النتائج وفًقا لسؤال  الدراسة
ما أثر أسلوب السرد القصصي في تحسين مهارات االستماع الناقد لدى مناقشة نتائج سؤال الدراسة الذي نص على: "  

  طالب الصف العاشر في األردن؟ 
( بين المتوسطات α   =0.05أظهرت نتائج هذا السؤال وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

لمتغير طريقة التدريس  الحسابية ألداء أفراد الدراسة البعدي على كل مهارة من مهارات االستماع الناقد، وعليها مجتمعًة تعزى
ولصالح أداء الطالب الذين خضعوا للتدريس باستخدام أسلوب السرد القصصي، حيث بلغت ، )االعتيادية، وأسلوب السرد القصصي(

%(. ويعزو الباحث ذلك 45.6%( على التوالي، وفي المهارات مجتمعًة )14.3%، 33.2%، 43.7%، 46.3يته في المهارات )فاعل
 إلى المزايا اإليجابية التي يتمتع بها أسلوب السرد القصصي، التي كان لها األثر في تحسين تعلم الطالب لمهارات االستماع الناقد. فقد

إذ يعد أسلوب السرد المنطقي لعرض األفكار، التي تراعي مستويات الطالب وحاجاتهم التعليمية،  اتسم هذا األسلوب بالتسلسل
القصصي من األساليب التعليمية التي تدفع المستمع لالستماع واإلنصات ألفكار المعلم وآرائه، بحيث يعمل الطالب على تحليلها ونقدها 

  بأسلوب بّناء وفاعل.
أيًضا إلى التحّسن الملحوظ في مستوى الطالب في مهارات االستماع الناقد لمواضيع القصص  ويمكن أن يعزو الباحث ذلك

صلة بعالقاتهم االجتماعية، فقد جعلتهم المختارة، فقد اختار مواضيع اجتماعية تمس حياة الطالب وتتعلق ببيئتهم االجتماعية، وذات 
زاد من تفاعلهم مع معلمهم ومع أحداث القصة، وزاد من عالقاتهم الطيبة مع  أكثر مرحًا وجاذبيًة وتشوقًا ألحداث القصة، األمر الذي

المعلم من جهة وفيما بينهم من جهة أخرى، باإلضافة إلى الجو المرح الذي ساد العملية التعليمية لدى الطالب، والجو العاطفي 
  االجتماعي بين المعلم والطالب، وهذا بدوره ساهم في تحسين المهارات لديهم.
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وكما يمكن أن يعزو الباحث ذلك إلى أن أسلوب السرد القصصي يؤدي إلى تبسيط المعلومات، مما يسهل إدراكها واستيعابها 
وهذا يؤدي إلى تحصيل أفضل، وأنه يقلل التلقين في التعليم، حيث يتم التعليم بطريقة غير مباشرة، كما أن التدريس بهذا األسلوب 

 أكثر من مرة ليتمكن من األداء الجيد للمفردات بطريقة واعية معبرة.  يفرض على الطالب قراءة النص
ويستخدم الطالب بهذا األسلوب أكثر من حاسة في تشكيل المعلومات، وهذا يعمل على ترسيخها، حيث يشارك الطالب في    

مالحظ عند أخطاء زميله ليثبت أنه أقدر األداء، فيحفظ الدور الذي أوكل له ليتمكن من األداء الجيد أمام زمالئه، ويقف الطالب ال
منه على أداء الدور، وهذا يعزز الثقة بالنفس، حيث يعمل هذا األسلوب على العالج النفسي لبعض الطالب كاالنطواء، وتهذيب 

 النفس وضبطها.
ع الناقد، وقد يعزى ويمكن أن تدل هذه النتيجة على أن أسلوب السرد القصصي كان له أثر إيجابي في تنمية مهارات االستما

هذا األثر ألسباب تتعلق بهذا األسلوب، وأما تفوق الطالب في مهارة التحليل، فقد يعود ذلك إلى التفاعل بين الطالب والمعلم، كتعليق 
لدى الطالب على  مسّودة زميله، وقد يعود األثر اإليجابي ألسلوب السرد القصصي ايًضا في االرتقاء بمستويات االستماع الناقد 

 طالب المجموعة التجريبية إلى انعكاس التغذية الراجعة من المعلم على أداء طالبه، وفي تحسين قدراتهم في التحليل.
وفيما يتعلق بمهارة "االستنتاج"، ف ن تفوق طالب المجموعة التجريبية يمكن أن يعزى إلى عدد من إجراءات التعليم بأسلوب السرد 

ممثل في فرص النقاش، والحوار مصحوًبا بالتغذية الراجعة بين الطالب والمعلم، ومع األقران، مما يؤدي إلى زيادة قدرتهم  ،القصصي
 على التمييز، والتوصل إلى العناصر الالزمة لوضع استنتاجات منطقية، وتكوين تخمينات، وفرضيات في موضوع ما. 

دات والتغذية الراجعة من المعلم يجعالن الطالب قادًرا على القيام  وفيما يتعلق بمهارة "االستدالل" ف ن الحوار والنقاش، ودراسة المسوَّ
بعمليات عقلية عليا، وممارسة عمليات إنتاج حجج وبراهين عقلية، والبحث عن أدلة أكثر مناسبة للموضوع، باإلضافة إلى ما قد يقّدمه 

المواقف الصفية داخل غرفة الصف، فضاًل عما تتركه إجراءات دراسة الطالب من تنبؤات مرتبطة بمعطيات تمهد للتحدث في 
 الموضوع من توفير فرص لتحسين المؤشرات السلوكية لمهارتي للتقييم واالستدالل.

 وأما التحسن في مهارة "التقييم" فقد يعزى إلى األنشطة والتدريبات، حيث يعمل الطالب وبشكل مستمر على تقييم حديث زمالئهم ابتداءً 
من المسودة وحتى إلقاء الحديث. فضاًل عن أن التغذية الراجعة من المعلم تنمي لديهم قدرات في التقييم الذاتي للكالم. من هنا يتضح 
أن أسلوب السرد القصصي بخطواته وبيانه ألهمية دور المتلقي في بناء المعنى يتيح للطالب االجتهاد والدافعية نحو التقييم العلمي 

 المنطق والحجة، مما يؤدي إلى تحسين هذه المهارة التي تشكل محوًرا في هذا األسلوب. المبني على
( التبي بينبت أّن خصبائص Reveszs & Brunfaut, 2013مبع دراسبة ريفيسبز، وبرانفبوت )وقبد اتفقبت نتبائج الدراسبة الحاليبة 
( التي أشبارت إلبى وجبود أثبر للتبدريس باسبتخدام 2008)وتتفق أيًضا مع نتيجة دراسة الناصر   النص تؤثر في مستوى االستماع الناقد.

( التببي 2012الببدراما وفببق منحببى مسببرحة المنبباهج فببي تنميببة مهببارة االسببتماع لببدى طببالب الصببف السببادس، ومببع نتيجببة دراسببة بطبباح )
تيجببة دراسببة أوضببحت أثببر اسببتراتيجية لعببب الببدور فببي تحسببين بعببض مهببارات االسببتماع لببدى طببالب الصببف التاسببع، واتفقببت كببذلك مببع ن

( التببي أشببارت إلببى وجببود أثببر للبرنببامج التعليمببي القببائم علببى المنحببى التواصببلي فببي تحسببين مهببارات 2013الزبيببدي والحببداد والببوائلي )
 االستماع لدى طلبة الصف التاسع األساسي. 

 التوصيات:
 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

في تدريس مهارات اللغة العربية، ومن ضمنها مهارات االستماع الناقد،  لما لها من أثر ضرورة االهتمام بأسلوب السرد القصصي  -
 إيجابي في تحصيلهم.

ضرورة تدريب معلمي اللغة العربية على األساليب الحديثة في تدريس اللغة العربية بشكل عام، وخاصة أسلوب السرد القصصي  -
 التحصيل.لما يتمتع به من مزايا تؤثر إيجاًبا في 
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إجراء دراسات أخرى تتناول أثر أسلوب السرد القصصي في المهارات اللغوية األخرى من جهة ودراسة أثر هذا األسلوب في  -
 التقليل من القلق، والخجل، والخوف، والتوتر، لدى الطلبة من جهة أخرى.
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