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استخدام الناقدةفاعلية القراءة ات ا م تنمية الرقمية   رالقصص
أخر بلغات ن الناطق ية العر اللغة متعلمي  ىلدى

ي ر ا الل ديبان بن   خالد
ية العر اللغة عليم د سالمية مع امعة ة،با املنو السعوديةراملدينة ية العر اململكة ،.  

ي و لك يد   com.hotmail@11223tmw: ال

 :املستخلص

ن النــاطق يـة العر اللغــة ـ ملتعل مــة الال الناقـدة القــراءة ات ـا م تحديــد ـ إ ــا ا البحـث زـدف ر

فاعليــــة وقيــــاس ــــا، لتنمي الرقميــــة القــــصص اســــتخدام ــــ ع قــــائم برنــــامج نــــاء و ، أخــــر ىبلغــــات

القـــــصص الل اســـــتخدام ـــــ متعل لـــــدى الناقــــــدة القـــــراءة ات ـــــا م تنميـــــة ــــــ يــــــةرالرقميـــــة العر غـــــة

ن أخـرالنـاطق ــ.ىبلغــات دوات مـن مجموعــة أعــدت ذلـك، َّولتحقيــق ُ
اتقائمـة:  ــا القــراءةرم

ثــــالناقــــدة ، أخـــــر بلغــــات ن النـــــاطق يــــة العر اللغــــة ـــــ ملتعل مــــة ىالال ـــــز ع قــــائم برنـــــامج صــــمم ُم

الناقـدة القــراءة ات ـا م تنميــة ـ الرقميــة القـصص اتراسـتخدام ـا م اختبــار صـمم ركمــا القــراءةُ

ا،ملالناقدة وصـدق دوات ثبات من التحقق عد و ، أخر بلغات ن الناطق ية العر اللغة ىتعل

مــن ونــة امل البحــث عينــة ــ ع التطبيــق ــ الباحــث املــستو) 30(شــرع طــالب مــن ىطالبــا الثالــثً

املــــن الباحـــث واســـتخدم ة، املنـــو املدينـــة ـــ ســـالمية امعـــة با يـــة العر اللغـــة علـــيم ـــد ربمع

وا ســاليبالوصـفي مــن عـددا اســتخدم كمــا واحـدة، مجموعــة ـ ع القــائم ــ التجر شـبھ ملــن
ً

ـا م البحــث نتـائج ــ إ للوصـو ــات واملعا ،(لحـصائية املعيــار نحــراف و ي، ـسا ا ياملتوســط

نبـــــاخ، كر ألفـــــا ثـــــروومعامـــــل ـــــم حـــــصائيةو والداللـــــة ،sig،ـــــة املئو ـــــسب وال ات والتكـــــرا ر،

ول الــس واختبــارومعامــل ، ــ التمي ومعامــل ة، والــصعو وتمثلــت).Paired-Sample T Test" ت"ة

ي البحث نتائج م ات:أ ا بم قائمة إ الناقـدةرالتوصل اللغـةالقراءة ـ ملتعل مـة زالال

تــضمنت أخــر بلغــات ن النــاطق يــة ــا) 4(ىالعر ع ثــق ان ــسة ئ ات ــا رم فرعيــة) 16(ر ة ــا  .رم

إحـــصائ دال فــــر داللــــةقوجـــود مـــستو عنــــد ىيا، ــــ) 0.05(ً ن املتعلمــــ جـــات د متوســــطي ن ربـــ

ن ة: التطبيقــــ ــــا م ــــ والبعــــدي ، ــــ نــــة(رالقب واملقا ، م،رالتفــــس التطبيــــق)والتقــــو لــــصا ،

داللة .البعدي مستو عند إحصائيا، دال فر ىوجود ـ) 0.05(ًق ن املتعلمـ جـات د متوسـطي ن رب

ن الن: التطبيقــ ــ والبعــدي ، ــ يؤكــدالقب ــذا و البعــدي، التطبيــق لــصا لالختبــار، ليــة ال يجــة

يـةفاعلية العر اللغـة متعل لدى الناقدة القراءة ات ا م تنمية الرقمية القصص راستخدام

أخر بلغات ن  .ىالناطق

املفتاحيــــــــة لمــــــــات الرقميــــــــة، :ال الناقــــــــدة،القــــــــصص القــــــــراءة ات ــــــــا يــــــــةرم العر اللغــــــــة ،متعلمــــــــو
أ بلغات   .ىخرنالناطقو
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The Effectiveness of Using Digital Stories in Developing Critical 
Reading Skills of Arabic Language Learners Speaking Other 

Languages 
Khalid bin Hudayban Hilal Al-Harby 
Institute of Teaching Arabic Language, Islamic University, 
Madinah, KSA. 
Email: tmw11223@hotmail.com 
Abstract: 
The current research aimed to identify the critical reading skills 
needed by the Arabic language learners speaking other languages to 
develop a program based on the use of digital stories and assess the 
effectiveness of using digital stories in developing their critical 
reading skills. To meet this end, a set of instruments were developed 
including a list of critical reading skills needed by the learners of 
Arabic speaking other languages, then a program was designed based 
on digital stories, and the critical reading skills test was designed for 
Arabic language learners speaking other languages. The researcher 
administered the research instruments on a sample consisting of (30) 
students from the third level at the Institute of Teaching Arabic 
Language at the Islamic University of Madinah, and the researcher 
used the descriptive approach and the quasi-experimental approach 
based on one group, and also used a number of statistical methods and 
treatments to attain the results. The research developed a list of critical 
reading skills needed for learners of the Arabic language speaking 
other languages, including (4) basic skills from which (16) sub-skills 
emerged. The results of the research revealed that there was a 
statistically significant difference at 0.05 level between the mean 
scores of the learners in the pre and post-test in the overall result of 
the test in favor of the post test. The results confirmed the 
effectiveness of using digital stories in developing critical reading 
skills among learners of the Arabic language speaking other 
languages. Furthermore, there was a statistically significant difference 
at 0.05 level between the mean scores of the learners in the pre and 
post administrations in the skills of (interpretation, comparison, and 
evaluation), in favor of the post administration. There was no 
statistically significant difference, at 0.05 level between the mean 
scores of the learners in the pre and post-tests in the skill of analysis.  
Keywords: digital stories, critical reading skills, Arabic language 
learners, speaking other languages. 
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   :املقدمة
اللغو تصال وسائل إحدى القراءة جتمايعد التواصل من الفرد تمكن ال

و ثقافات، ع ا خالل من طلع و ، اتاملح مرحضا ي و نھ ب تفصل ال املختلفة مم
مانية انيةزمسافات   .وم

منو القار يتمكن ا خالل فمن املعرفة، ع صو ا وسائل م أ من ئالقراءة ل
ا عاد بأ سانية صية ال ن و ت كب أثر ا ل أن كما م، وعقول ن خر ار بأف تصال

ن،(املختلفة وآخر هللا   .)2011وجاب
اللغة علم ات ا م من أساسية ة ا م القراءة عد رو أخرالر بلغات ن الناطق من ية ىعر

خرو ات ا امل مية أ من غم ىال والكتابة–ر والتحدث ا–ستماع واستخدام اللغة علم
ال الفرص قلة ب س والتحدث ستماع ي ا م استخدام املتعلم ع يتعذر ما ا كث أنھ رإال ً

ة شفو سة مما اللغة س يما ي لھ رتتاح الة،ر ا ذه بديلةو ة ا م القراءة رتصبح
باللغة ستخدام،تصال و ستمرار بدوام سم ت التعلموأداة ،1985الناقة،(عملية

185.(  
نظرة ء املقر إ النظر تتمثل ال العليا ات املستو إحدى الناقدة والقراءة
ً و

م ل ل الدقيقة التفاصيل معرفة ا خالل من يمكن متعمقة، اتحليلية إ كما ، القار يواجھ ئا
ع و ي وأن ن، خر نظر ات وج يح وأن العقل، متفتح يصبح أن ع املتعلم نساعد

ديدة ا املعلومات ضوء ائھ آ لتغي ات. راستعداد ا وامل ات القد ذه من التمكن عد رو ر
تمكينھ م س يد، ا القار سمات من مة م سمة القراءة من النوع ذا امئل أح إصدار من

الناس ن ب عة الشا خطاء اة مجا وعدم ا، ف رموثو   ). 2012الفليت،(ق
الناقدة؛ القراءة ات ا م ن املتعلم إكساب إ العالم التعليمية نظمة س ذلك رألجل

منھ فادة و ء، املقر للنص الدقيق م الف ع ة والقد اك د و الو جة د إ م تقي ول ر ر ر
بناء إيجابيا تفاعال ء املقر مع والتفاعل والتدبر والتحقق بداع، ر وتطو املشكالت، وحل

)،   ).2006السلي
إ الك التعلم من نتقال ع الطالب ساعد الناقدة القراءة ات ا م أن ركما

وت التعليمية، العملية محو بوصفھ املتعلم يل تأ إ دف الذي ، النو دهرالتعلم وز
ا، مصداقي من والتحقق ديدة، ا املعلومات مع التفاعل ع ساعده ال ات ا ربامل

ھ تواج ال املشكالت ل مناسبة قة بطر ا ،(وتوظيف الر وأبو   ).2011زالواي
ر   الضر من ان ذلك يألجل باستخدامو الناقدة القراءة ات ا م نمية ب  رتمام

دا ا التكنولوجية اللغةلوسائط متعل ساعد وال والتعلم التعليم املستخدمة يثة
م لد الناقدة القراءة ات ا م تنمية ع أخر بلغات ن الناطق من ية رالعر   .ى

التكنولوجية الوسائط استخدام إن روالتقنيةحيث وأساليبتطو اللغةوسائل عليم
ية أخرالعر بلغات ن ةىللناطق ضر وذلورأصبح ة، عمليةم س ت كب دو من ا ل ملا رك

طرائق اختيار من املعلم ن وتمك التعليمية، شطة سة ومما لرالتعلم، ب املناسبة س رالتد
ع عالوة ولة، وس قماسر شو ال أسلوب من والتقنية التكنولوجية الوسائط بھ تتم

للتعلم، م دافعي من د يز مما ن املتعلم تمام ا ة مروإثا سا واك ، ا الد م تحصيل ادة رو ز
الناقدة القراءة ات ا م تنمية ع م ساعد ال العليا ات ا امل وتنمية ة، اللغو ات ا رللم ر   . ر

التطبيقات أحدث من الرقمية القصص عد ديثةو تكنلوجياا مجال ة املث
ستخدام متاحة أصبحت ال عدلالفصوالتعليم حيث اسية؛ يرالد ا ال املخرج بمثابة
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ي الصو والتعليق الفيديو ولقطات املتحركة والرسوم الصو من تتألف ال املتعددة رللوسائط
ونيلسو و لفيات نوا    .)Hull &Nelson,2005:224-261(ل

ن ر التفك) Robin,2008(وش ات ا م ين الرقمية القصص استخدام أن رإ
املشكال حل ات ا وم ذاترالعليا نت املتعلم لدى العليا ات ات. املستو ا وم ناسب ي ما و رو

ع ة القد امتالك بلغات ن الناطق ية العر اللغة متعل من تتطلب ال الناقدة رالقراءة
العليا اتھ مستو   .  التفك

ن يركز م وتجعل القصة، لسماع ن املتعلم باه ان تجذب الرقمية القصص أن وكما
ا عأحدا ة القد م لد و وت والعرض ستماع أثناء والراحة باالستمتاع م شعر و ر، ن

كيفية ا خالل من يتعلمو كما تقليدي، ل ش ا سماع من أفضل ل ش والنقد نالتحليل
ا د مشا عد القصص وسرد ، مع ذات جمل ن و وت سلسل، م ل ش ار ف ب ترت

ا إل ستماع ،(و   ).88، 2000صا
اللغة عليم الرقمية القصص استخدام فاعلية اسات الد من العدد أكدت روقد

عطية اسة د ا وم أخر بلغات ن للناطق ية رالعر اتيجية) 2016(ى إســ فاعلية إ توصلت ال
والدافعيـة ، سـتما ـم الف ات ـا م عــض تنميــة فــي شــاركية ال الرقميــة القصــص رحكــي

،لـتعل أخر بلغات ن الناطق ـا متعلم لـدى يـة العر اللغـة يمىم إبرا اسة ال)2018(رود
لدى مالئية خطاء عالج الرقمية القصص مصمم برنامج استخدام فاعلية إ توصلت

أخر بلغات ن الناطق ية العر اللغة يىمتعل القر اسة ود وجود)2018(ر، إ توصلت ال
وإ فاعل نأثر الناطق ية العر اللغة متعل س تد ونية لك القصة الستخدام ي ريجا

ية العر اللغة ملد وس الو الب برنامج أخر ربلغات ر   .ى
لدىعو      ا ا ا م ساب اك ة وضر الناقدة، القراءة مية أ من رالرغم يةور العر اللغة متعل

أخر بلغات ن ا،ىالناطق قصو ناك أن باستخدامًرإال يتعلق فيما خاص ة ا امل ذه رتنمية
ف جاءت نا ومن التعليمية العم ديثة ا التكنلوجية االوسائط ا البحث لقياسكرة

الناقدة القراءة ات ا م تنمية الرقمية القصص استخدام   .رفاعلية
البحث لة   :مش

حاجــــة الحــــظ القــــراءة ملقــــر الباحــــث س تــــد خــــالل رمــــن نر النــــاطق يــــة العر اللغــــة ــــ متعل
الناقــــدة،ب القــــراءة ات ــــا م ــــ إ اترلغــــات ــــا م ــــ ين مــــا يتــــضمن لــــم املقــــر ــــذا أن اتــــ رحيــــث ر

الل ــــ ملتعل وخاصــــة القــــراءة أنــــواع ــــم أ مــــن ــــا أ مــــن الــــرغم ــــ ع الناقــــدة، يـــــةالقــــراءة العر غــــة
م ذائقـــ وصـــقل م، ـــصيا بنـــاء ـــ م ـــس حيـــث ؛ أخـــر بلغـــات ن مىالنـــاطف تقـــو مـــن م تمكـــ

ا م م يناس ما وانتقاء منطقية، قة بطر ءة املقر   .  واملادة
أنھ           الباحث–كما علم تناولـت-حدود اسـة د أيـة توجـد القـصصرال اسـتخدام موضـوع

بلغـــات ن النــاطق يــة العر اللغــة ــ متعل لــدى الناقـــدة القــراءة ات ــا م تنميــة ــ ــا ودو رالرقميــة ر
  .ىأخر

اســـةعـــض تأكـــدكمـــا            د مثـــل ن املتعلمـــ لـــدى الناقـــدة القـــراءة ات ـــا م ضـــعف اســـات رالد ر ر
توصــلت) 2006(عطيـة ــ ــال اإ ا مــستو جميــع ــ الناقــدة القـراءة ات ــا م ــ ن املتعلمــ  رضـعف

مظــــاو الـــــضعفأن ـــــر يتكمـــــن معـــــا ـــــم ف ـــــ والـــــضعف ـــــة، اللغو اكيــــب لل الـــــسط ـــــم الف
الــسيا مــن لمــات ء،ال املقـــر الــنص ــ ع كــم ا وإصــدار والنقــد، التحليــل ــ ع ة القــد وعــدم وق، ر
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املــشكال حــل ــ ء املقــر توظيــف مــن الــتمكن وعثمــان،ووعــدم ــ البلو اســة ود حيــث) 2013( رت،
ي سا ا املتوسط بلغ حيث الناقدة القراءة ة ا م ن املتعلم ضعف إ   %.48رتوصلت

يو        اأ ا تنميةاستجابةالبحث ة بضر أوصت ال اسات الد من عدد رلتوصيات ور
ات ا الناقدةرم االقراءة س تد وأساليب طرائق ع ن املعلم ب وتد ر، اسةر د ا ،روم الوائ

الر عة،)2011(زوأبو ا اسة ود ر، جاموسر والصمادي)2012(وأبو البلو اسة ود ي، ،)2019(ر
السيف اسة ا)2020(رود عض إليھ توصلت وما استخدام، فاعلية من السابقة اسات رلد

عطية اسة د ا وم أخر بلغات ن للناطق ية العر اللغة عليم الرقمية رالقصص ،)2016(ى
يم إبرا اسة ي)2018(رود القر اسة ود   )2018(ر،

ع           التعرف يحاو ا ا البحث فإن نا الرقميةلومن القصص استخدام فاعلية
ات ا م أخررتنمية بلغات ن الناطق ية العر اللغة متعل لدى الناقدة   .ىالقراءة

البحث   : أسئلة

؟ -1 أخر بلغات ن الناطق ية العر اللغة ملتعل مة الال الناقدة القراءة ات ا م ىما ز  ر
الناقدة -2 القراءة ات ا م تنمية الرقمية القصص استخدام ع القائم نامج ال رما

ية العر اللغة متعل ؟لدى أخر بلغات ن  ىالناطق
متعل -3 لدى الناقدة القراءة ات ا م تنمية الرقمية القصص استخدام فاعلية رما

؟ أخر بلغات ن الناطق ية العر  ىاللغة

البحث داف   :أ
ي يأ فيما البحث داف أ   :تتمثل

أخر -1 بلغات ن الناطق ية العر اللغة ملتعل مة الال الناقدة القراءة ات ا م ىتحديد ز  .ر
الناقدةبن -2 القراءة ات ا م تنمية الرقمية القصص استخدام ع قائم برنامج راء

أخر بلغات ن الناطق ية العر اللغة متعل  .ىلدى
لدى -3 الناقدة القراءة ات ا م تنمية الرقمية القصص استخدام فاعلية رقياس

أخر بلغات ن الناطق ية العر اللغة   .ىمتعل

البحث مية  أ
البحث               مية أ  :يمنتت
بيان -1 أخر بلغات ن للناطق ية العر اللغة معل القصصىإفادة استخدام كيفية

الناقدة الرقمية القراءة ات ا م بلغاتلدىرتنمية ن الناطق ية العر اللغة متعل
 .ىأخر

واض -2 أخرمناإفادة بلغات ن للناطق ية العر اللغة والقائمىعليم ع، ن
الرقمية القصص استخدام فاعلية ع الوقوف خالل من وذلك ا ر تنميةتطو

الناقدة القراءة ات ا   .رم
ية -3 العر اللغة عليم مجال ة اللغو ات ا بامل تمام ديثة ا ات التوج رمواكبة

ا ن الناطق  .لغ
ا -4 اس واستخدام س، التد طرائق ر تطو إ املاسة اجة مرا ي بما حديثة تيجيات

ذه أخر بلغات ن للناطق ية العر اللغة معل د وتز والتق العل ىوالتقدم و
اتيجيات س و  .الطرائق

ن -5 للناطق ية العر اللغة معل سات مما ع للوقوف ختصاص ذات ات ا رإفادة
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ال خالل من وذلك الناقدة؛ القراءة ات ا م س تد أخر ربلغات ر توصلى ال نتائج
ا ا البحث ا   .إل

البحث  :حدود
البحث               دود توضيح ي يأ  :فيما
املوضوعية • دود القراءة: ا ات ا م ع ا ا البحث املوضوعية دود ا راقتصرت

التالية التفس: (الناقدة ات ا نة-رم املقا ات ا رم التحليل-ر ات ا م-رم التقو ات ا ) رم
اوت أ كما الناقدة، القراءة ات ا م ن ب من مية أ ك ا أل ات؛ ا امل ذه اختيار رم ر

أخر بلغات ن الناطق ية العر اللغة متعل م احتياجا  .ىتل
ة • شر ال دود ا:ا ن الناطق لغ ية العر اللغة عليم د بمع الثالث املستو ىطالب

ة املنو باملدينة سالمية امعة  .ربا
انية • امل دود سالمية:ا امعة با ا ن الناطق لغ ية العر اللغة عليم د مع

ة املنو  .رباملدينة
الزمنية • دود ا:ا الد املورالفصل ا العام   ـ1440/1441من

البحث ات  :مصط
الرقمية ا:القصص بأ من": عرف ي و إلك وسيط ع لتعمل ص ا يؤل قصة ل تحو

ونيةخال لك والرسوم ة والصو بالصوت املتعلقة ديدة ا التقنيات عض إضافة رل
املتعددة الوسائط خصائص من ستفادة مع أخر موسيقية ومؤثرات نشبلو"(ىاملتحركة

2000.(  
اجرائيا الرقمية القصص ف عر مكن و
ً

ا ي: بأ أد خيافن أو واق عقائمين
فتوستو برمجية املتعلقة ) (Photostory3  رياستخدام التقنيات عض إضافة خالل من

ة والصو حداثربالصوت تجسيد غرض ي الصو والتعليق لفيات وا والنصوص رائط وا
واملواقف صيات الناقدةوال القراءة ات ا م تنمية دف وشائقة جاذبة قة بطر ا روعرض

م( والتقو والتحليل، نة، واملقا ، اللغةلدى )رالتفس عليم د بمع الثالث املستو ىطالب
ا ن الناطق لغ ية   .العر

الناقدة ا:القراءة بأ ا" عرف يتلقا ال والرسوم الرمو تفس شمل انفعالية عقلية زعملية
تاج، ست و ي، املعا ذه و السابقة ة ا ن ب ط والر ي، املعا م وف يھ، عي ق طر عن ئالقار

و املشكالتوالنقد، وحل ، والتذو كم،   ).1997،105اتھ،" (قا
ات ا م ف عر مكن الناقدةرو االقراءة بأ إجرائيا

ً
ن:  الناطق ية العر اللغة متعل دقة

م وإتقا م، وسرع ، أخر مھىبلغات وتقو وتحليلھ، نتھ، ومقا ء، املقر النص رتفس   .و

للبحث النظر  :يطار
أوال
ً

الن:    :اقدةالقراءة
ب الناقدة القراءة اعرف قد"أ ال ات القرا واتخاذ ءة، املقر للمادة م تقو رعملية و

كم ا إصدار قبل املعلومات من والتحقق معھ، تتفق ال ال أو اتب، ال ده ير ما مع " تتفق
ت   )Thistlethwait, 1990(ذستلذو
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ا با عرف الرم" : كما تفس شمل انفعالية عقلية اعملية يتلقا ال والرسوم زو
تاج، ست و ي، املعا ذه و السابقة ة ا ن ب ط والر ي، املعا م وف يھ، عي ق طر عن ئالقار

املشكالت وحل ، والتذو كم، وا   ).1997،105اتھ،" (قوالنقد،
ا عرف ي،(و و ا)1997،9رال القار": بأ بھ يقوم عق داءئشاط مواقف

من ي معايالقرا ضوء عليھ كم وا إياه، مھ وف معھ، وتفاعلھ ء، املقر تحليلھ وخالل
نفعھ أو قيمتھ، أو تھ، مدى   ".تو

او بأ ستخدم"عرف أن يمكن ال التفك ات ا م من مجموعة تضم عقلية رعملية
مجتمعة أو منفردة ة ن–ربصو مع ب ترت بأي ام ال املو-ندو أو ء ال من ضوع،للتحقق

إ التوصل أو ء، ال قيمة حو حكم إصدار أجل من معينة معاي إ ناد باالس لوتقييمھ
تمام موضوع لة ملش حل أو قرار، أو عميم، أو تاج، الق،"(است   ).2007،43ا

ا بأ غرف ا: كما عل كم وا ءة، املقر املادة م لتقو ات ا م عدة مجموع عن ة وعبا ر ر
مو معاي ء،ضوء املقر النص املتضمنة ي املعا م ف القار من ستد مما وضوعية، ئ

ف معا من يتضمنھ بما مرتبطا منطقيا ا تفس دالالتھ روتفس
ً

) .،   ) 2006ال
ا بأ الناقدة القراءة ف عر مكن عقلية: و النصعملية م ف من القار ئتمكن

مھ وتقو وتحليلھ، نتھ، ومقا ه، وتفس ء، راملقر معايباو ع منالعتماد ستطيع محددة
كمخ ا اصدار ا   .عليھالل

أخر بلغات ن الناطق ية العر اللغة ملتعلمي الناقدة القراءة مية   :ىأ
؛ أخر بلغات الناطقو ية العر اللغة متعلمو ا يحتاج ال العليا ات ا امل من الناقدة ىالقراءة ن ر

م ساعد ءعحيث املقر للنص العميق م نة،والف واملقا والتفس التحليل خالل رمن
م، منھوالتقو املناسب وانتقاء عليھ، كم ا من م   .وتمك

منو ل ،(ىر ) 205-2016،202اتھ) (Duran,E,&Alcince,E., 2015،) (2006،171ال
ماي ع عمل حيث جوانب؛ عدة ن املتعلم ساعد الناقدة القراءة   :أن

املت -1 صيات نبناء وصقلعلم م،  . موا
م -2 نظر ات ج و م ا آ عن والتعب م، ا أف وتنظيم ر  . ر
املغلوطة -3 ار ف من م  .تحصي
م -4 والتقو والتفس والتحليل تاج ست ع م لد ة القد  .رتنمية
ء -5 املقر النص م موف تواج ال املشكالت حل وتوظيفھ اليومية، م  .حيا
ن -6 إيجابية ات اتجا م القراءةاكسا  .حو
ة -7 ا م م واملعقوراكسا اء، و قائق ا ن ب ون فيم ؛ السطو ن ب ما لقراءة ر ر

ع منطقي حكم إصدار ، ءلوالالمعقو املقر  . والنص
ن -8 ا وال ا بناء ع م ا قد   .رتنمية

الناقدة القراءة ات ا   :رم
توضيح              يمكن عمليات عدة من الناقدة القراءة و ينتت يأ فيما باختصار طعيمة (:ا
  )103 :2006،والشعي

لشرح: التحليل التحليل ستخدم و التفاصيل، م لف أجزائھ، إ النص تقسيم ا ف يتم عملية
يم، املفا النص ونات حداثم و قائق،   .وا

ال: التفس فحص العملية ذه املةيتم ة بصو والنص النص، أجزاء ن ب   .رعالقات
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كي القار:بال يصل ذلك ق طر وعن ل، وال جزاء ن ب ط الر ا خالل من يتم ال ئالعملية
ا وتضمينا العالقات، حو مقبولة تاجات است   .لإ

م يقرأ،:التقو ما قيمة ع حكما يصدر أن الناقد القار من يتوقع العملية وجودتھئذه
املعاي من مجموعة إ ندا   .ًمس

حدد و2003عيل،إسما(وقد القراءة) Hample and Warner ،2008 ، 2005طعمية، ات ا رم
ي بما   : الناقدة

ء -1 املقر يعاب اس ع ة والقد   .ر
ا -2 م وتقو القراءة مادة  .اختيار
ء -3 املقر تنظيم ع ة والقد  .ر
النصا -4 من ار ف ءستخالص  .واملقر
يص -5 الت ع ة  .رالقد
املق -6 النص فقرات ن ب العالقات ءتحديد    .ور

ر              مختارىو ي) 2014(عطية تتمثل الناقدة القراءة ات ا م   :رأن
شمل  - أ و تاج، ست ات ا  :رم

ھ -1 واتجا اتب ال دف  .تحديد
التعب -2 مال ا مواطن  .تحديد
املقدمات -3 من النتائج  .استخالص

شمل  - ب و ، التمي ات ا  :رم
ة -1 والثانو سة الرئ ار ف ن ب  .التمي
يال -2 وا والرأي قيقة ا ن ب  .التمي
بھ -3 يتصل وماال باملوضوع يتصل ما ن ب  .التمي

شمل-ج و نة، املقا ات ا رم   :ر
املع -1 نفس يؤديان ن مختلف ين عب ن ب نة  .راملقا

شمل-د و م، التقو ات ا   :رم
ا -1 سلسل و ار ف منطقية مدى  .تحديد
موضوعيتھ -2 أو اتب ال تح مواضع  .تحديد
ك -3 ءا املقر النص دة الوا املعلومات كفاية ع وم  .ر

ا               صنف نما حافظ،(ب السيد التا) 2008وحيد النحو ع أصناف ثالثة    :إ

التمي -1 ات ا من: رم املعقو وغ واملعقو والرأي، قيقة ا ن ب التمي لوتتمثل ل
بھ يتصل وماال باملوضوع، يتصل وما ار،  .ف

تاجم -2 ست ات سية: را الرئ الفكرة تاج واست اتب، ال دف تاج است وتتمثل
ء املقر النص من والنتائج ء، وللمقر  .و

ام -3 ح وإصدار م التقو ات ا النص: وتتمثل: رم عنوان ة ع كم ا إصدار
امل ا عل تقوم ال دلة وتحديد ء دافھواملقر أل اتب ال تح ومدى لة، عرفش و

ا تحقيق  .مدى
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والشايب اصوقد ي)2016(قاجة    :فيما
ءة -1 املقر املادة حداث اء و امنة ال سباب تاج واست  .ر
الضعيفة -2 وا ة القو ا ن ب  .التمي
الضمنية -3 ي املعا  .تفس
اء -4 و قائق ا ن ب  .رالتمي
باملوضوع -5 صلة لھ س ل مما صلة لھ ما  .تمي
دف -6 تاج اتباست  .ال
سبقو            الناقدةمما القراءة ات ا م يص ت يةريمكن العر اللغة متعلمو ا يحتاج ال

ي فيما أخر بلغات ىالناطقو   :ن

التفس -1 ات ا أجزاء: رم ن ب العالقات وتحديد الضمنية، ي املعا تفس ة ا م شمل رو
ءالنص وواملقر النيان، وتفس ن، مع عمل القيام ب نس مع فعل ع تبة امل تائج

ء املقر  .والنص
ات -2 ا تاجرم سية: ست الرئ الفكرة تاج واست اتب، ال دف تاج است ة ا م شمل رو

املقدمات من النتائج واستخالص ء، املقر  .وللنص
نة -3 املقا ات ا رم واملق: ر ، املع نفس يؤديان ن مختلف ين عب ن ب نة املقا ة ا م شمل رو نةر را

أ ن ءرب املقر النص ن  .وي
التحليل -4 ات ا ار: رم ف ب وترت ء، املقر للنص سة الرئ ونات امل تحديد ة ا م شمل وو ر

أيا تناقض أو د تؤ ال املعلومات وتحديد ء، املقر النص املتضمنة حداث و
ً

ر و
ء املقر  .والنص

التمي -5 ات ا والرأي :رم قيقة ا ن ب التمي ة ا م شمل يرو وا وغال، واملعقو ل،
بھ، يتصل وماال باملوضوع يتصل وما ار، ف من ةلاملعقو القو ا ن ب والتمي

الضعيفة  .وا
م -6 التقو ات ا كم: رم وا ملحتواه، ء املقر النص عنوان مناسبة مدى ع كم ا شمل وو

ع كم وا دافھ، أل اتب ال تح ومدى ا، سلسل و النص ار أف ترابط الع دلة
النص دة الوا املعلومات كفاية ع كم وا نظره، ة وج إلثبات اتب ال ا د رأو ر

ء  .واملقر

الناقدة القراءة ات ا م تنمية   :رأسس
ا            م الناقدة، القراءة ات ا م لتنمية سس عن مجموعة ،2016اتھ،(رناك

  ): 211ـ210

تمام -1 ا ة نرإثا ءالنصبموضوعاملتعلم واواملقر ف املعا شيط وت السابقةاتر،
ا جة بد الناقدة القراءة تتأثر حيث السابقة،رحولھ؛ فھ ومعا ، القار ات خ ن ب رلتداخل ئ

النص  .ىومحتو
ل -2 حصو من نلالتأكد ااملتعلم ا م لنمو فرصة املختلفةرع  .م
نإشراك -3 وااملتعلم ي، القرا النص محتو حو أسئلة ىطرح حولھل م توقعا  .ختبار
عرفإعطاء -4 خالل من النص م لف افيا وقتا ن املتعلم

ً ً
ديدة ا وتحديد ،مفرداتھ

الناقدة القراءة شطة أ البدء قبل سية، الرئ ه ا  .رأف
نيع -5 فراملتعلم قة بطر والعمل الفاعلة املشاركة نع وتدو عاونية، و دية

الن القراءة ام م حو  .اقدةلاملالحظات،
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ب -6 نرتد الناقدةاملتعلم القراءة لابمستوھطروع الس من بدأ و ، اللغو إيم
املركب إ سيط ال ومن       .الصعب

متعل لدى الناقدة القراءة ات ا م لتنمية ا مراعا ب ي ال مو م أ من الباحث ضيف رو ر
ي ما أخر بلغات ن الناطق ية العر   :ىاللغة

محواستخدام -1 بصفتھ للمتعلم شط ال الدو ع تركز حديثة س تد اتيجيات راس ر ر
التعليمية  .العملية

تمام -2 ا ة وإثا ق شو ال أسلوب من بھ تتم ملا والتقنية التكنولوجية بالوسائط رستعانة
التعلم نحو م دافعي ادة و ن،  .زاملتعلم

وكيفية -3 الناقدة، القراءة ات ا م ع ن املتعلم ءراطالع املقر النص ع ا   . وتطبيق

ثانيا
ً

الرقيمة:    :القصة
اية لر مركز س تأس تم حيث املا القر من نات الثمان الرقمية القصة رت وظ ن

الرقمية من القصص ل ق طر نيا Dana Atchley و Jo Lambert عن اليفو روالية
ذلك الرقمية القصة انت و كية مر املتحدة االواليات ير صية قصة إ ش والوقت
دقائق وثالث ن دقيقت ن ب اوح ت منية ة ف خالل ا ن،(زمعد وآخر دي  .)2016وم

الرقمية القصص وم   :مف
الرقمية القصص فات عر يوعددت يأ ما فات التعر ذه م أ   : من

وسالمة مو ا ا)2004،467(عرف املؤ: "بأ ايات ا من المجموعة عمللفة
ي و إلك وسيط واللوع والصو بالصوت املتعلقة التقنيات عض إضافة خالل نمن ر

ع الوقا ع ايات ا ذه عتمد و املوسيقية، واملؤثرات املتحركة الكرتونية والرسوم
دف و ان وم مان ا ول والعقدة امي، الد ط وا اص و القصصية، بكة وا حداث، زو ر

وال التعليم سليةا وال متاع و   " تثقيف
ن ر ا اRobin)،2006(ووعرف املتعددة: " بأ الوسائط مع املدمج القصص اية ر وفن

أو خية التا حداث سرد أو ايات ا ي ح دف تقنية؛ رمجيات و وفيديو ة وصو صوت رمن ر
ما بموضوع ن املتعلم   ".إعالم

الباسط    عبد ا ا) 200،2010(وعرف اية: "بأ عح قائمة خيالية أو واقعية ية ن
ي فتوستو برمجية والنصوص Photostory3  راستخدام رائط وا للصو املنظم راملزج

ال رات والظا واملواقف صيات وال حداث تجسيد غرض ي الصو والتعليق لفيات وا
غرافيا ا علم و عليم داف أ من أك أو أك دف تحقيق   ".تدعم

ا) Frazel،2011، 9(لفرازوعرفت بأ الرقمية تدمج"القصة ال العملية تلك
والصو املوسيقية باملؤثرات واملنطوقة ة املكتو النصوص إلثراء املتنوعة التعليمية رالوسائط

تناسب ة وإثا ق شو مالمح ذات ة و تر الغاية ذلك دفة مس ي ا الر الفن رات وم راملتحركة و
ا القر رات ةنم املتطو ن والعشر   .رادي

القادر عبد ا ا) 2013(وعرف عناصر: "بأ ا ف املتوفر ادفة ال القصص من مجموعة
وسيط خالل من تقدم وحوار وسرد ان وم مان و وعقدة صيات و أحداث من زالقصة

ي و املدمجة) الكمبيوتر(إلك سطوانات أو ر الل أسطوانات خالل   ".من
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ا فات التعر ضوء الوسائطلسابقةو إحدى تمثل الرقمية القصص فإن
دمج خالل من وذلك وأساليبھ س، التد طرائق ر تطو املستخدمة والتقنية رالتكنولوجية

ونية لك الوسائط مع التقليدية والصوالقصص النصوص، من عليھ شتمل ر،وما
الفيديو ولقطات الصوتية، والتثقواملؤثرات التعليم إ دف و وشائقة، جاذبة قة بطر يف

متعددة ة و تر داف أ    . لتحقيق
أخر بلغات ن للناطق ية العر اللغة عليم الرقمية القصص استخدام مية   ىأ

دو الرقمية يةكبرللقصص العر اللغة علم يل اس ل ملا وذلك ؛ أخر بلغات ن ىللناطق
محتو تقديم خالل من ة و وتر عليمية ات مم وجاذبةىمن مشوقة قة بطر   . علي

مية       أ عطيوتكمن و ن، املتعلم يعاب اس ن تحس ع ا قد الرقمية القصة راستخدام
فرصة املتعلم القصةخيال أحداث التحليل لدىوتفس واس ا جميع توظف كما ،

ن، م،املتعلم ع امللل املعلووتبعد انتقال عملية تجعل ا أ إ لباإلضافة س ل ش تتم مات
وال املتعة وتضيف سر، ةوم ا م ن املتعلم وتكسب والتعلم، التعليم عملية إ النقدرسلية

والتحليل وار ،. (وا يتعلق).2015يالعدو عندما الرقمية القصة استخدام مية أ ز وت
لتو أك اجة ا حيث ؛ أخر بلغات ن للناطق ية العر اللغة علم و بتعليم جميعىاملوضوع ظف

م لد ة اللغو ات ا امل وتنمية التعلم، عملية يل س و ن، املتعلم لدى واس   .را
من ل حدد وسوانوقد و)Hofer & Swan,2006(وفر ن، لوشر،)Robin, 2006( رو  (و

2008 (Blocher,  الرقمية القصص مية والتعليميةأ ة بو ال ا جوانبعدةالعملية   :م

القصة - وأسلوبترا املختلفة م ا وخ م ا وقد ن املتعلم ن ب الفردية ق الفر رالرقمية و
م  .علم

ة - املكتو لمات بال م ا وأف م أنفس عن للتعب ن للمتعلم قة طر الرقمية القصة رتوفر
والصوت  .روالصو

يعاب - س و م للف قابل النظر املحتو الرقمية القصة يتجعل  .ى
نساعد - حتاملتعلم ديدةع ا باملعلومات  .فاظ
نتمكن - ب املعرفة مشاركة ع عمل حيث ة صعو ك املوضوعات م ف من ن املتعلم

املوضوعات م ف ز لتعز ن  .املتعلم
ا - معان م وف القصص دة مشا خالل من والقراءة ستماع ات ا م  .رتن
والسم - البصر التعلم ن ب  .يتمزج
ا - ع الرقمية القصة ثقةزعمل ندة ماملتعلم ا أف عرض ع م يع و م ربأنفس

م حا  .ومق
ا - م جزء وتجعلھ التعليمية العملية املتعلم الرقمية القصة  .تدخل
والبحث - للتعلم واقعية أك الرقمية القصة املتعلم و  .ني
واملتعة - ة ثا و ز التعز من متنوعة ال أش الرقمية القصة  .رتقدم
الق - اتاستخدام ع الطالب ساعد الرقمية ياتيةصص ا ات ا امل من العديد  .رقان
حو - املناقشة يل س ل وسيلة ا باعتبا س الدر ن لتحس الرقمية القصة لستخدم ر و

القصةاملوضوعات حة  .واملطر
ن - املتعلم التعليميةواملعلمع العملية الرقمية التكنولوجيا استخدام ع  .ن
ا - استخدام الرقميةتنوع القصة الرقمية ات ينلتقنيات ا من عليا ات مستو

ن واملعلم ن املتعلم  .لدى
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و - املتعددة الوسائط استخدام ات ا م ارتن وأنواع ا ال أش ش  .تصاالت
استخدام أن الباحث ر الرقميةىو وخاصةتعليمالالقصص ك مية أ ىيمثل

النلدى ية العر اللغة عرضمتعل التنوع إ ن املتعلم ؤالء اجة أخر بلغات ن ىاطق
املع تقرب ال ة والبصر السمعية الوسائط باستخدام ات ا وامل ات، وا راملعلومات،

ة والصو حاجزربالصوت، لكسر واملتعة ق شو ال من ء التعليمية العملية ع وتضفي ،
متعل عض منھ ي عا الذي دد وال وف أخرا بلغات ن الناطق ية العر   .ىاللغة

الرقمية القصص تصميم   :معاي
منناك ااملعايمجموعة توافر الرقميةالواجب الغرضالقصص تؤدي ي

التعليمية العملية ا من.م ل حدد توقد القادر) Lambert،59,2002ـ60(الم وعبد
ن،(و) 25، 2013( وآخر دي ا) 2016وم تلك م يأ فيما   :ملعاي

الرقمية - القصة محتو ة وا سلوكية داف أ  .ىتحديد
س - وسلوكيات وقيم ومحتو معينة ار أف ع القصة اإىاشتمال  .تحقيق

القصةااشتم - مناسبل عدد ولقطاتع صوات و والرسومات والصو النصوص رمن
القص دف لتحقيق معا الوسائط ذه امل ت مع الفيديو،

ً
 .ة

ن - ب ام باال د املشا للقصةاملإحساس ة والبصر السمعية تقودهونات بحيث إ؛
والتفك  .التأمل

ترك - تجذب ال ركة ا القصةاملتعلماختيار  .ألحداث
طئا - و سرعة د املشا وعرض حداث سرد التنوع

ً
. 

ونةعناصرالجميعتوافر - صيل امل و وعقده اية و بداية من وحوار،لقصة وسرد ات
مثوأن البداية و ت وأن منطقيا، سلسال حداث ومشونسلسل ايةة ال و وت نقة،

وسعيدة  .منطقية
القصةىاحتو - ذبعرض وا ة ثا مناسبارع العرض من كيو وأن امللل، لتقليل

ً
ز  . ن

الرقمية - القصة محتو التعليمية داف مع ناسب ت شطة أ  .ىوجود
للقصةمراعاة - السليمة ية للعرضالب مناسبا الرقمية للقصة الف التصميم و ي وأن

ً
 .ن

بلغات ن للناطق ية العر اللغة عليم و علم مجال الرقمية القصص تصميم إن
عل و ة و تر معاي وفق يلىأخر س كب أثر ذات الرقمية القصص يجعل محددة يمية

ا من املتعلم وتمكن التعلم، الناقدةعملية القراءة ات ا م وخاصة ة، اللغو ات ا امل ساب رك ر
واملؤثرات والرسومات والصو النصوص من عدد ع الرقمية القصص الشتمال روذلك

املتعل باه ان جذب م س وال الفيديو، ولقطات التفكالصوتية سة مما ع عوده و رم،
املقر النص تحليل خالل من الدقيق م والف وتفسوالعميق، عء، تبة امل والنتائج حداث،

فعال، نةعض تمكنھرواملقا كما النص، املختلفة ية التعب ساليب و اء و ميل ا ن رب
ممن ا،تقو سلسل و ه، ا أف ترابط ومدى جودتھ، ع كم وا ء املقر رالنص عو كم وا

ء املقر النص دة الوا املعلومات وكفاية   .ر
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للبحث ية التجر   :جراءات
البحث   :مجتمع

ا ن الناطق لغ ية العر اللغة عليم د بمع الثالث املستو طالب البحث مجتمع ىتمثل
ة املنو باملدينة سالمية امعة وربا ا الد الفصل ل، امر ا ،1440/1441للعام

م عدد بلغ طالبا) 487(وقد
ً

.  

البحث   :عينة
عدد البحثبلغ اللغة) 30(عينة عليم د بمع الثالث املستو طالب من ىطالبا

ة، املنو باملدينة سالمية امعة با ا ن الناطق لغ ية قمرالعر الفصل طالب ريمثلو ) 3(ن
اختيار تم الفصلوقد عشوائيةذا قة   .بطر

البحث أدوات   :بناء
إلعداد ا اتباع تم ال طوات ل توضيح ي يأ وموادهفيما البحث   :أدوات

أوال
ً

ن:  الناطق ية العر اللغة ملتعلمي مة الال الناقدة القراءة ات ا م قائمة زإعداد ر
الثالث املستو أخر ىبلغات  :ى

تية طوات ا باتباع القائمة ذه بإعداد الباحث   :قام
القائمة من دف ال الناقد: تحديد القراءة ات ا م تحديد إ القائمة ذه مةردفت الال زة

سالمية امعة با ا ن الناطق لغ ية العر اللغة عليم د بمع الثالث املستو ىلطالب
ة املنو  .رباملدينة
إعداد تية: القائمةمصادر املصادر إ بالرجوع القائمة إعداد  :تم

تناولت ال دبيات عض إ الرجوع تم حيث للبحث؛ النظر طار خالل اتيمن ا رم
مثل الناقدة وطعيمة)1997اتھ،(القراءة و)2005(، ،)، والشع  )2006طعيمة

مثل الناقدة القراءة ات ا م تناولت ال السابقة اسات رالد ،(: ر الر وأبو زالواي
عطية،)2011 اسة ود ،والشايب) 2014(ر، قاجة، اسة  ). 2016(رود

ال ات ا م لقائمة أولية ة صو إعداد تم ذلك ع ناء رو اللغةر ملتعل مة الال الناقدة زقراءة
املستو أخر بلغات ن الناطق ية ىالعر  .الثالثى

وليةالقائمةبناء ا من تم: رصو أولية ة صو عتضمنتالقائمةرإعداد ات رأ ا رم
سة الناقدةرئ اللقراءة ع ثق عشرةان فرعيةست ة ا ي. رم دو ا من يت  :لكما

ا): 1(لجدو الناقدةم القراءة  رات
سة  م الرئ ة ا الفرعية  رامل ات ا امل   رعدد

التفس  1 ات ا   3  رم

نة  2 املقا ات ا رم   4  ر

التحليل  3 ات ا   6  رم

م  4 التقو ات ا   3  رم

  16  املجموع

عرض: القائمةتحكيم نالقائمةتم محكم سبعة ع ولية ا ق(رصو م) 1م ا آ رإلبداء
ل مناسبة املستومدى ية العر اللغة ملتعل الفرعية ات ا امل من ة ا ىم ر ودقةالثالثر ،

ع للتطبيق ا وقابلي ة ا م ل نرصياغة  .املتعلم
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املستو ية العر اللغة ملتعل ات ا امل مناسبة إ جميعا املحكمو أشار ىوقد االثالثرن وأ ،
الف ات ا امل عض صياغة عديل مع للقياس،   .رعيةرقابلة

ذه صدق من التأكد تم و ي ذا نالقائمةنو املحكم اء آ خالل   .رمن
ات ا بم ائية قائمة الناقدةرصياغة بلغاتالقراءة ن الناطق ية العر اللغة ملتعلمي مة زالال

املستو ىأخر   : الثالثى
قائم أصبحت ا عديل إ املحكمو أشار ال الفرعية ات ا امل صياغة عديل نعد اتر ا م رة

الناقدة املستوالقراءة أخر بلغات ن الناطق ية العر اللغة ملتعل مة ىالال ى الثالثز
القائمة تضمنت فقد ثم ومن ة، ا م أية حذف أو إضافة يتم لم أنھ علما ائية، ال ا رصو ر

ائية ال ا اترصو ا م ع رأ سةر الناقدةرئ اللقراءة ع ثق فرع)16(ان ة ا  .يةرم

 القراءة ات ا م تنمية الرقمية القصص استخدام ع القائم نامج ال رإعداد
أخر بلغات ن الناطق ية العر اللغة متعلمي لدى  .ىالناقدة

وفقا               نامج ال بإعداد الباحث قام
ً

ت طوات   :يةل
نامج - 1 ال داف  :أ

نامج لل العام دف لدى:ال الناقدة القراءة ات ا م تنمية الرقمية القصص راستخدام
ال أخرمتعل بلغات ن الناطق ية العر   .ىلغة

العام دف ال من تفرع   :يجرائيةدافو
القراءة -  أنواع املتعلم ن يب   .أن
الناقدة-  القراءة مية أ املتعلم يو   .أن
املتعلمأن-  النخصائصيذكر   .اقدةالقراءة
عدد-  اتاملتعلمأن ا الناقدةرم   .القراءة
الناقدة-  القراءة ات ا م املتعلم يطبق يقرأفيرأن   .ما
للقصة-  سة الرئ الفكرة تج ست   .أن
القصة-  ن مع فعل ع تبة امل النتائج يفسر   .أن
القصة-  ن مع عمل القيام ب س يذكر   .أن
بفعل-  القيام ص تصرفات ر ي القصةأن ن   .مع
القصة-  ما ذكر د و ن ص ن ب يقار رأن   .ن
نأن-  أي أو ن جملت ن ب ريقار   .القصةن
بالأن-  عب و عادي عب ن ب   .نيقار
يرتب-  ار ان القصةف دة الوا حداث   .رو
يحدد-  أياأن د تؤ ال ًاملعلومات القصةر تناقضھ   أو
ي-  مأن ع عنوانحكم مناسبة ادى ملحتوا   .القصة
ي-  ترابطأن ع القصةحكم دة الوا ار   .رف
ي-  نظرهأن ة وج إلثبات اتب ال ا د أو ال دلة ع   .رحكم
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نامج - 2 ال ملحتو أولية ة صو ىإعداد  :ر
نامج            ال ملحتو أولية ة صو إعداد ىتم ير   :كما

 القصص ثالث: اختيار اختيار يقصصتم العر دب ومن الرجل: ، قصة
ف الك اب أ وقصة إلياس، القا اء ذ وقصة لب،  .وال

 ي فتوستو برنامج استخدام وذلك (Photostory)  رتم الرقمية القصص لتصميم
والصوت، والصو النصوص مزج خالل ركةرمن حداثوا تجسيد غرض

واملواقف صيات معوال القصة، ياملتضمنة ما   :مراعاة

ن-  للمتعلم اللغو للمستو ا ومناسب القصص، نصوص يوضوح   .ى
ي-  الصو والتعليق ركة ا مع ا وتزام ، الصو   .روضوح
القصص-  بنصوص الصو تباط را   .ر
العرض-  أثناء ة والصو ركة ا مع وتزامنھ الصوت،   . روضوح

 إعداد شطةتم سئلةمتنوعة،أ من لومجموعة قصةاملناسبة   .ل

ن - 3 املحكم ع نامج لل ولية ة الصو  رعرض
ع عرض ولية تھ صو نامج ال محتو إعداد رعد عةى نرأ املختص من

حو م ا آ ملعرفة س التد وطر لاملنا رق   :ر

 دافھ أل نامج ال محتو تحقيق  .ىمدى
 صياغة سالمة نامجا ىمحتومدى  .ل
 و شطة، كفاية امدى ومناسب  . سئلة
 مالءمة نمدى املتعلم ملستو   .ىالقصص

ائية - 4 ال تھ صو نامج ال محتو وصياغة التعديالت رإجراء  ى
نامج            ال محتو صياغة تمت املحكمو ا إل أشار ال التعديالت إجراء ىعد ن

تضمن وقد ائية ال تھ قميةرصو قصص ق. رثالث  )2(م
ا - 5 دليل  :ملعلمإعداد

تية              طوات ل وفقا املعلم دليل إعداد تم
ً

: 
للدليل أولية ة صو  :رإعداد

إعداد املعلمتم لدليل أولية ة اترصو ا م الناقدةرلتنمية يةالقراءة العر اللغة ملتعل زمة
أخر بلغات ن الرقميةىالناطق القصص   .باستخدام

ن املحكم ع الدليل  :عرض
ع              املعلم دليل عرض عةتم ن رأ مامحكم وفق املناسبة التعديالت إجراء دف وذلك

حيث من نھ  :وير

العام - دف ال صياغة جرائية،سالمة داف  .و
للمتعلم - جرائية داف و العام دف ال  .مناسبة
عرض - أخرالقصصمناسبة بلغات ن الناطق ية العر اللغة  .ىملتعل
و - اء ارآ إضاف ن ير حات  .ومق
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ائية ال تھ صو املعلم دليل  :رصياغة
املحكمو             ا إل أشار ال التعديالت إجراء املع،نعد دليل إعداد ائيةتم ال تھ صو رلم

اشتمل يوقد   :ع
 .مقدمة

الدليل مية  .أ
املعلم  .أدوار

املتعلم  .أدوار
العامة نامجداف  .لل

سا لتد الزمنية نامجرطة  .ال
ي ما تتضمن س د ل س لتد املتبعة جرائية طوات را  :ر

القصة -  عنوان
يتضمن - حوار ع س: مر الد تنفيذ رمن ان،ز التعليمية،وامل بات،واملواد والتد شطة  .رو
س - للد جرائية داف  .رأل
س - الد تنفيذ  .رخطوات
املتعلمو - ا لف ي ال بات نالتد  .ر
ملا - امل،تقو ق. والواجب  )3(م

ثالثا
ً

ات:  ا م اختبار الناقدةرإعداد أخرالقراءة بلغات ن الناطق ية العر اللغة  :ىملتعلمي
اختبار            إعداد الناقدةتم القراءة ات ا أخررم بلغات ن الناطق ية العر اللغة ىملتعل

تية طوات ل وفقا
ً

:  
لالخت أولية ة صو   :باررإعداد

ختبار من دف ال توافر:تحديد مدى قياس إ ختبار ذا الناقدةدف القراءة ات ا رم
أخر بلغات ن الناطق ية العر اللغة متعل  ).الثالثىاملستو:(ىلدى

ختبار ات ا م قائمة:رتحديد الناقدةضوء القراءة ات ا ارم إل التوصل تم تم،ال
ئتحديد ات ا م ع رأ ر ار ع ثق ان الناقدة للقراءة فرعية) 16(سة ة ا  .رم

ختبار عليمات عليما:صياغة كتابة ختبارتمت بداية البحث لعينة  .ت
ختبار مفردات ختبار:صياغة مفردات صياغة تم،تمت ال ات ا امل غطي ربحيث

حو ن املحكم أي استطالع من ا إل لالتوصل ار القراءة ات ا ختبار، لناقدةرم أسئلة وجميع
نوع متعدد(من من بحيث، )ختيار ا إل التوصل تم ال ات ا امل ع عة مو و ت أن و رو ز نر

من ة ا م سؤال ل س الناقدةريق القراءة ات ا  .  رم
ن املحكم ع ولية تھ بصو ختبار  :رعرض

ع             ولية تھ صو ختبار عرض املناسبةبعةسرتم التعديالت إجراء دف ن محكم
حيث من صوابا نھ ير ما وفق

ً
  :و

ختبار - نمناسبة اللغوللمتعلم م  .يومستوا
لقياسھ - وضعت ملا ختبار مفردات من مفردة ل  .قياس
التعليمات -  .ة
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مناسبا - نھ ير ما إضافة
ً

 .و

التحكيم لنتائج وفقا ختبار عديل
ً

: 
ختباراملىأبد           مفردات جميع ع م موافق املفردات،،نحكمو عض صياغة عديل و

ختبار مناسبة أوا اللغورو م ومستوا أخر بلغات ن الناطق ية العر اللغة يملتعل  .ى
استطالعية مجموعة ع ختبار  :تطبيق

ع             ائية ال تھ صو لالختبار ستطالعية ة التجر إجراء متعلرثم من مجموعة
م عدد بلغ أخر بلغات ن الناطق ية العر طالبا) 26(ىاللغة

ً
.  

ثبات حساب دف النتائج غ تفر تم ختبار مفردات ع جابة من الطالب اء ان عد ،و
ختبار، من و التازوصدق، النحو ع   :وذلك

ختبار   :ثبات
ات            اختبا ثبات حساب ارتم ا الناقدةرم القراءة نباخت كر ألفا معادلة خالل وذلك،ومن

جتماعية للعلوم حصائية زمة ا برنامج عشر) SPSS(باستخدام التاسع ،)V. 21(صدار
ثبات معامل قيمة أن إ التوصل ثبات) 719,0(بلغالقائمةوتم ع تدل مرتفعة قيمة و

  .ختبار
ختبار   :صدق

اختبار             صدق حساب الناقدةتم القراءة ات ا يرم يأ ملا   :وفقا
ي  • حصا اختبار: الصدق صدق فإن ثم ومن الثبات، ملعامل بي ال ذر ا عن ة عبا و رو

الناقدة القراءة ات ا ما)0.848(يساورم س يق ختبار أن ع تد مرتفعة قيمة و ،
دقيقة ة بصو لقياسھ   .روضع

الص ولةمعامل والس ة   عو
ة              الصعو معامل حساب ولة،تم يمثل،والس سؤال ل ل ة الصعو معامل أن حيث

الذي و و الك الطالب عدد إ يحة إجابة أجابوا الذين الطالب لعدد ة املئو سبة ال
تية املعادلة   : يتمثل
السؤال ة صعو   =  معامل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ولة الس ة– 1= معامل الصعو   .معامل
 

ة                    الصعو معامالت قيم تراوحت ن،وقد فقد)27,0 - 83,0(ب ولة الس معامالت أما
ن ب فقرات) 17,0 - 0 ,73(تراوحت ولة وس ة صعو مستو التدرج إ ش معامالت ىو

مناسب، ختبار مستو ذات ا   . ىوأ
ختبار تطبيق   :زمن

ت                ي طالب وآخر أو من متوسط حساب ق طر عن املقياس تطبيق من حساب لتم ز ز
جابة التا،من   :وذلك

ختبار من   دقيقة80=      : =                       زمتوسط
  
  

ساو لالختبار املناسب الوقت و ي ذلك يو  .دقيقة) 40(ن

30 +50  
2  

  السؤال على صحیحة إجابة أجابوا الذین الطالب عدد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال على أجابوا الذین الطالب عدد
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لالختبار ائية ال ة  :رالصو
ن املحكم ع ختبار عرض ت،عد أجر ال ستطالعية ة التجر تطبيق عد و

و وثباتھ ختبار صدق للتطبيقلتحديد استعدادا ائية ال تھ صو ختبار صياغة تمت منھ
ً

ر ز
البحث مجموعة ق. (ع   )4م

محو ل س تق ال سئلة و ختبار محاو يو التا دو روا ر   :ل
قائمة): 2(لجدو الناقدةتوصيف القراءة ات ا نرم الناطق ية العر اللغة ملتعل مة   زالال

أخر   ىبلغات
ا  م ات ا سةرامل س  لرئ تق ال ة  اسئلة املئو سبة   ال

التفس  1 ات ا   %18.75  10-2-1  رم

نة  2 املقا ات ا رم   %25  13- 12-11-3  ر

التحليل  3 ات ا   %37.5  15-14- 7-6-5-4  رم

م  4 التقو ات ا   %18.75  16-9-8  رم

  %100  16  4  املجموع

ختبار يح  :ت
من ختبار و سؤ)16(نيت

ً
من، طلب العينةأفو منراد سؤال ل ع جابة

معطاة ات خيا عة أ من واحد خيار بتحديد ختبار رأسئلة   .ر
ي يأ ملا وفقا ختبار يح ت تم

ً
:  

ختبار عن طالب ل إجابة خيار،قراءة من أك أعطية إجابة أي بعاد  .واس
محاو من محو ل يحة إجابة ل ل واحدة جة د طالب ل رعطى ر التا،ختبارر و

يحة ال جابات عدد مجموع و محو ل أسئلة من سؤال ل طالب ل مجموع و ري  .ن
ختبار محاو ع طالب ل جة د بحساب الباحث قام ذلك رعد عر حدةر وع،ع

إجماال ختبار
ً

 .  
البحث ة   :تجر

ت              تطبيق البحثتم ة طواتجر ل وفقا   :تية،
أوال
ً

البحث:  عينة   :اختيار
من ا ا البحث عينة ونت بلغات) 30(ت ن الناطق ية العر اللغة متعل من طالبا

ً

ة املنو باملدينة سالمية امعة با ية العر اللغة عليم د بمع رأخر   . ى
ثانيا
ً

الختبار:  القب الناقدةالتطبيق القراءة ات ا   :رم
الال بات ت ال إجراء البحثعد ة تجر لتطبيق اختبار،زمة تطبيق القراءةتم ات ا رم

مستوالناقدة ع الوقوف دف قبليا تطبيقا أخر بلغات ن الناطق ية العر اللغة ىملتعل ى
ً ً

البحث عينة الناقدةأفراد القراءة ات ا قبلرم م أدا ات مستو نة ومقا ة التجر رقبل
ا عد و ة   . التجر
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ثالثا
ً

البحثتطبيق:  ة   :تجر
فاعلية لقياس البحث عينة أفراد ع البحث ة تجر تطبيق القصصتم استخدام

الناقدةتنميةالرقمية القراءة ات ا أخررم بلغات ن الناطق ية العر اللغة متعل ىلدى
منخالل و ا الد لالفصل ام ر ا اـ1440/1441العام تطبيق استغر ستةقوقد

بواق سبوعثالثعأسابيع ي. ساعات يأ ما ة التجر تطبيق عند ر   :ووقد
ة التجر تطبيق بخطوات الطالب ف ا،عر داف ا،وأ ل الزم طار  .و

التعلم أثناء طالب ل من املطلوب  .توضيح
الرقميةاستخدام للموضوعاتالقصص العل املحتو  . ىعرض

عا ا
ً

الختبار: ر البعدي االتطبيق الناقدةرم القراءة   :ات
ة التجر تنفيذ من اء ن اختبار،عد تطبيق الناقدةتم القراءة ات ا ملتعلرم

عديا تطبيقا البحث عينة أفراد ع أخر بلغات ن الناطق ية العر اللغة
ً ً

ن،ى ب نة رللمقا
ع للتعرف وذلك البعدي والتطبيق القب التطبيق ا عل حصلوا ال جات فاعليةرالد

الرقمية القصص الناقدةتنميةاستخدام القراءة ات ا يةرم العر اللغة متعل لدى
أخر بلغات ن   .ىالناطق

البحث   :نتائج
نصھ الذي البحث أسئلة من و السؤال عن مة" : للإلجابة الال الناقدة القراءة ات ا م زما ر

؟ أخر بلغات ن الناطق ية العر اللغة   "ىملتعل
أخرتم بلغات ن الناطق ية العر اللغة ملتعل الناقدة القراءة ات ا بم قائمة إ ىالتوصل ر

سة ئ ات ا م ع أ تضمنت سالمية امعة با ا ن الناطق لغ ية العر اللغة عليم د ربمع ر ر
التا النحو ع وذلك فرعية ة ا م عشرة ست ا ع ثق ان الناقدة   :رللقراءة

أوال
ً

ا:  ات ا  لتفسرم

ء -1 املقر النص ن مع عمل القيام ب س  .ويذكر
ء -2 املقر النص ن مع فعل ع تبة امل النتائج  .ويفسر
ء -3 املقر النص ن مع بفعل القيام ص تصرفات ر  .وي

ثانيا
ً

نة:  املقا ات ا رم   ر

ء -1 املقر النص ما ذكر د و ن ص ن ب ويقار ر  .ن
ء -2 املقر النص ن جملت ن ب ويقار  .ن
ءي -3 املقر النص ن أي ن ب وقار ر  .ن
بال -4 عب و عادي عب ن ب   .نيقار

ثالثا
ً

التحليل:  ات ا   رم

منطقيا -1 با ترت ء املقر النص ار أف ب ترت
ً ً

 . و
منطقيا -2 با ترت ء املقر النص أحداث ب ترت

ً ً
 .و

ء -3 املقر النص سة الرئ ونات امل  .وتحديد
باملوضوع -4 يتصل ما  .يحدد
ال -5 املعلومات ءتحديد املقر بالنص أيا د وتؤ ً  .ر
ء -6 املقر بالنص أيا تناقض ال املعلومات وتحديد ً  .ر
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عا ا
ً

م: ر التقو ات ا   رم

ملحتواه -1 ء املقر النص عنوان مناسبة مدى ع كم  .وا
ترابط -2 ع كم النصا ار  .أف
نظره -3 ة وج إلثبات اتب ال ا د أو ال دلة ع كم  .را

ي الثا السؤال عن نصھلإلجابة الذي البحث أسئلة استخدام" : من ع القائم نامج ال ما
بلغات ن الناطق ية العر اللغة متعل لدى الناقدة القراءة ات ا م تنمية الرقمية رالقصص

؟   "ىأخر
ات ا م تنمية الرقمية القصص استخدام ع القائم نامج ال صياغة رتمت

العر اللغة متعل لدى الناقدة ائيةالقراءة ال تھ صو أخر بلغات ن الناطق رية قى ،)2(م
طار و الناقدة، القراءة ات ا م تحديد فيھ تم الذي و السؤال عن جابة ضوء ع روذلك ل

نا ال تضمن وقد للبحث، قيالنظر م املعلم دليل   ).3(مج
  

نصھ الذي البحث أسئلة من الثالث السؤال عن است:" لإلجابة فاعلية القصصما خدام
؟ أخر بلغات ن الناطق ية العر اللغة متعل لدى الناقدة القراءة ات ا م تنمية ىالرقمية   ر

ــــــ القب ن التطبيقــــــ ــــــ الطــــــالب جــــــات د ن بــــــ الفــــــر متوســــــط بحــــــساب الباحــــــث رقــــــام ق
صــدار جتماعيــة للعلــوم حــصائية زمــة ا برنــامج اســتخدام تــم وقــم  ,SPSS (20والبعــدي

V.20 (اختباروذلك معادلة ن" ت"باستخدام مرتبطت ن ت    ).Paired-Samples T Test(لعي
قيمـــــة ـــــي ـــــدو ا ـــــ و اختبـــــار) ت(لو ـــــ الطـــــالب جـــــات د متوســـــطي ن بـــــ رللفـــــر ق

ن التطبيق إجماال: التحصيل البحث لعينة والبعدي ،   .القب
امل): 3(لجــدو ن ب ق الفر ومتوسط املعيار نحراف و واملتوسط ة،ي ر ا جة ود ن، رتوسط

ن"  ت" وقيمة التطبيق ا لالختبار: ودالل لية ال يجة الن والبعدي ،   القب
  البيان

  راملحو
  املتوسط  التطبيق

نحراف
  ياملعيار

متوسط
ق   والفر

جة رد
ة ر   ا

قيمة
  ]ت[

الداللة
  حصائية

اختبار  1,74  8,73  القب
ات ا رم
القراءة
الناقدة
  إجماال

  1,28  11,27  البعدي
2,53  29  5,641  

عند دالة
ىمستو

)0.000(  

ـــدو ا مــن قيمــة) 3(ليتــ أن ة( الــسابق، املحـــسو ـــ،)5,641(يــساو) ت أك ــ و
قيمـة دوليـة(مـن ا إحـصائيا)ت دال فـر وجـود ـ ع يـدل ًممـا داللـة، ق مـستو ن) 0,01(ىعنـد بــ

ن التطبيقــ ــ ن املتعلمــ جــات د ــا: رمتوســطي لالختبــار، لقب ليــة ال يجــة الن ــ لــصا، والبعــدي
البعــــدي القــــراءة، التطبيــــق ات ــــا م تنميــــة ــــ الرقميــــة القــــصص اســــتخدام فاعليــــة يؤكــــد ــــذا رو

إجماال أخر بلغات ن الناطق ية العر اللغة متعل لدى الناقدة
ً

  .ى



فاعلیة استخدام القصص الرقمیة في تنمیة مھارات القراءة الناقدة 
 خالد بن ھدیبان ھالل الحربي. د ین بلغات أخرىلدى متعلمي اللغة العربیة الناطق

 

 
 

 
 

214 

التونظرا م أن كما العينات، م ب تتأثر ال التأث م س مقاي يوألن أث
ذلك تو ال حصائية الداللة نما ب عة التا ات املتغ املستقلة ات املتغ تأث مقدار

حصائية للداللة املكمل الوجھ و التأث م دير،(ف   ).77: 2006،76رالد
قيمة بحساب الباحث قام التأث( لذلك ار) م ل التأث م معادلة  Carl'sلباستخدام

size effect)Carl , et al , 1994 ,497،خطاب   ).2001،458؛
خطاب ش موجبة) 2001،459( و انت و التأث م قيمة تفعت ا لما أنھ رإ

فاعلية، أك انت ية التجر ة املعا أن ع ذلك قيمتھودل تقع الذي التأث م أن
يات التجر) 0,20( العشر ة املعا أن إ نماش ب ا، كب س ل أنھ غ ا تأث أحدثت ية

يات الثماني قيمتھ تقع الذي التأث وفعالة) 0,80( م ة قو ة املعا أن ع ش   .فأك
القـــراءة ات ـــا م تنميــة ـــ الرقميـــة القــصص اســـتخدام تــأث ـــم قيمـــة ــ يو ـــي ــدو روا ل

ب ن الناطق ية العر اللغة متعل لدى ارالناقدة ملعادلة وفقا أخر للغات   :ى
ن): 4(لجــدو التطبيق وداللتھ التأث م وقيمة ، املعيار نحراف و ،: ياملتوسط القب

ات ا م الختبار نالقراءةروالبعدي إجماال الناقدة
ً

=30  

  البيان

  راملحو
  املتوسط  التطبيق

نحراف
  ياملعيار

قيمة
  ]ت[

قيمة
م

  التأث

ىمستو
  لةالدال

ات  1,74  8,73  القب ا م راختبار
القراءة

  1,28  11,27  البعدي  إجماالالناقدة
5,641  0,72 

تأث
  مرتفع

ــــدو ا مــــن قـــــد) 4(ليتــــ ــــار معادلــــة باســــتخدام التــــأث ــــم قيمــــة أن لالــــسابق
ــسبة مــن بــت ــ) 0,8(اق ــ كب تــأث ــ إ أدى قــد الرقميــة القــصص اســتخدام أن ــ ع يــدل ممــا

ال ــ متعل لــدى الناقــدة القــراءة ات ــا م أخــررتنميــة بلغــات ن النــاطق يــة العر يــدعمىلغــة ــذا و ،
ـدو ا ـ وعرضـت ـا إل التوصل تم ال يجة ن) 3(لالن بـ إحـصائيا دال فـر وجـود مـن قالـسابق

لالختبــــار ليــــة ال يجــــة الن ــــ والبعــــدي ــــ القب ن التطبيقــــ ــــ إجمــــاال الطــــالب جــــات د ،رمتوســــطي
البعـــــديلــــصا أســـــلوب.التطبيـــــق س التـــــد ـــــ القـــــصص اســـــتخدام أن ـــــ إ ذلـــــك عـــــود مـــــا رو ر

ن، املتعلمــــ تمــــام ا ــــ يث ممــــا الــــتعلم ــــ حاســــة مــــن ــــ أك واشــــراك ق ــــشو ال ــــ ع عتمــــد حــــديث
م تحــصيل ــ إيجابيــا أثــرا أحــدث الــذي مــر ء املقــر الــنص مــع ليتفــاعلوا م حفــز و

ً ً
ــذه. و وتتفــق

نتائج مع يجة السابقةالن اسات بحثرالد ـتال غ علـيم الرقمية القصص فاعلية موضوع
يـــــة بالعر ن عطيــــــةمثــــــلالنـــــاطق اســـــة ـــــــي) 2016(رد حكـ اتيجية إســـــــ فاعليــــــة ـــــ إ توصــــــلت ـــــ ال

لـــــتعلم والدافعيـــــة ، ســـــتما ـــــم الف ات ـــــا م ـــــض عـ تنميــــــة ـــــي فـ ــــشــاركية ال ـــــة الرقميـ رالقــــصــص
يــ العر يماللغـــة إبــرا اســة ود ، أخــر بلغــات ن النــاطق ـــا متعلم لـــدى رـة ــ) 2018(ى إ توصــلت ــ ال

اللغـة ـ متعل لدى مالئية خطاء عالج الرقمية القصص مصمم برنامج استخدام فاعلية
ــــــي القر اســـــة ود ، أخـــــر بلغــــــات ن النـــــاطق يـــــة رالعر فاعــــــل) 2018(ى أثـــــر وجـــــود ــــــ إ توصـــــلت ـــــ ال

السـتخدام ي أخـروإيجا بلغـات ن النـاطق يـة العر اللغـة ـ متعل س تـد ـ ونيـة لك ىالقـصة ر
يـــة العر اللغــــة ـــ ملد وس ـــالو الب برنـــامج رـــ ـــر ال الـــسابقة اســـات الد مــــع تتفـــق كمـــا أكــــدتر،

مثـــــــــل ـــــــــا ل أل يـــــــــة العر اللغـــــــــة علـــــــــيم ـــــــــ الرقميـــــــــة القـــــــــصص اســـــــــتخدام عبـــــــــدفاعليـــــــــة اســـــــــة رد
و)2013(القــــــــــــــــادر ــــــــــــــــ، الت اســــــــــــــــة يد ن،)2016(ر وآخــــــــــــــــر ــــــــــــــــدي، م اســــــــــــــــة وود اســــــــــــــــة )2016(ر رود
سالمة)2018(يجمحاو اسة ود اسة،)2018(ر،   )2019(الفيوميرود
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تنميـة الرقمية القصص استخدام بفاعلية اصة ا البحث تائج ب يتعلق ـلوفيما
من ة ا الناقدةرم القراءة ات ا ن(رم املقا ة ا م ، التفس ة ا رم ر التقـةر ة ـا م التحليـل، ة ـا م ر، مر )و

ي دو ا ا   :لفيو
ة،: )5(لجــدو ر ا جة ود ن، املتوسط ن ب ق الفر ومتوسط املعيار نحراف و راملتوسط و ي

ن"  ت" وقيمة التطبيق ا الختبار: ودالل والبعدي ، منالقب ة ا م اترل ا القراءةرم
   الناقدة

  البيان

  

 راملحو

 املتوسط التطبيق
نحراف

 ياملعيار
توسطم

ق  والفر
جة رد

ة ر  ا
قيمة

 ]ت[

الداللة
حصائية

عند
)0.05( 

ات 0.67 1.37 القب ا رم
 0.69 2.27 البعدي التفس

 دالة 5.137 29 0.90

ات 1.04 1.77 القب ا رم
نة  1.07 2.50 البعدي راملقا

 دالة 2.420 29 0.733

ات  1.17  3.83 القب ا رم
  0.91  4.27 البعدي  التحليل

دالة  1.367  29  0.433    غ

ات 0.82 1.77 القب ا رم
م  0.63 2.23 البعدي التقو

 دالة 2.311 29 0.467

دو        ا من داللة) 5(ليت مستو عند إحصائية داللة ذا فرقا ناك أن ىالسابق،
جات) 0.05( د متوسطي ن نرب ناملتعلم البعديواالقب: التطبيق التطبيق لصا لبعدي

ات ا ،رم نالتفس املقا ات ا روم م ،ةر التقو ات ا أن .روم ع يدل القصصمما استخدام
إحصائيةالرقمية داللة ذات ق فر و ظ إ أدى وقد فاعليةر يؤكد ذا و ات، ا امل رذه

والتقو نة، واملقا ، التفس ات ا م تنمية الرقمية القصص راستخدام اللغةر متعل لدى م
أخر بلغات ن الناطق ية داللة. ىالعر مستو عند إحصائية داللة توجد ال نما ن) 0.05(ىب ب

ن التطبيق ن املتعلم جات د أن: رمتوسطي إ ش ذا و التحليل، ات ا م والبعدي رالقب
إحصائية داللة ذات ق فر و ظ إ يؤدي لم الرقمية القصص واستخدام التحليلر ات ا .رم

النص ار أف تحديد خالل من النص تحليل ة ا م ع عودوا قد ن املتعلم إ ذلك عود ما رو ر
بالنص أيا تناقض أو د تؤ ال املعلومات وتحديد ا، يتصل ما وتحديد ا، وترتي

ً
  . ر

ا       ات ا م اختبار محاو من محو ل ل التأث م قيمة ي دو ا و رو ر ر لكتابةل
  :بداعية
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ن:)6(لجــدو التطبيق وداللتھ التأث م وقيمة ، املعيار نحراف و ،: ياملتوسط القب
ات ا م اختبار محاو من محو ل ل روالبعدي ر الناقدةر حدةالقراءة   ع

  البيان
 راملحو

 املتوسط التطبيق
نحراف

 ياملعيار
قيمة

 ]ت[

  قيمة
  م

 التأث

ىمستو
 ةالدالل

ات 0.67 1.37 القب ا رم
 التفس

 0.69 2.27 البعدي
تأث 0.69 5.137  يوجد

ات 1.04 1.77 القب ا رم
نة  1.07 2.50 البعدي راملقا

تأث 0.41 2.420  يوجد

  1.17  3.83 القب
ات ا رم
  التحليل

  0.91  4.27 البعدي

تأث  0.25  1.367  يوجد

ات 0.82 1.77 القب ا رم
م  التقو

 0.63 2.23 البعدي

تأث 0.40 2.311  يوجد

ــدو    ا مــن ــم) 6(ليتــ قيمــة أن اوحالــسابق ــ ت ــار معادلــة باســتخدام لالتــأث
ن الناقـدةـ0.69و0.25بـ القـراءة ات ــا م مـن ـسة ئ ة ــا م رـل ر نــ(ر املقا ة ـا م ، التفـس ة ــا رم ر ،ةر

م التقو ة ا م التحليل، ة ا رم استخداممما) ر أن ع الرقميـةيدل ـالقصص تـأث ـ إ أدى قـد
مــــنتنميـــة ة ـــا م اترــــل ــــا امل أخــــررـــذه بلغـــات ن النــــاطق يـــة العر اللغــــة ـــ متعل ــــذاىلــــدى و ،

ـــــدو ا ـــــ وعرضــــت ـــــا إل التوصـــــل تــــم ـــــ ال يجـــــة الن دال ) 5( ليــــدعم فـــــر وجـــــود مـــــن قالــــسابق
جـات د متوسـطي ن بـ نرإحـصائيا التطبيــقـإجمـاالاملتعلمـ لـصا والبعـدي ـ القب ن التطبيقـ

داللــــة. البعــــدي مــــستو عنــــد إحــــصائيا دال فــــر وجــــود ىوكــــذلك ق
ً

جـــــات) 0.05( د متوســــطي ن ربــــ
ن التطبيق ن م: املتعلم التقـو ات ـا وم نـة، املقا ات ـا وم ، التفـس ات ـا م ـ والبعـدي رالقب ر ر ر

البعدي التطبيق   .لصا

حاتھ ومق البحث   :توصيات
منب عدد اح واق التوصيات، عض تقديم يمكن ، ا ا البحث نتائج ع ناء

ي يأ كما وذلك البحث، ذا ل املكملة   :البحوث
  :التوصيات

ي بما الباحث يو البحث نتائج  :ضوء
تنمية -  الرقمية القصص استخدام ة الناقدةورضر القراءة ات ا متعلرم لدى

بل ن الناطق ية العر أخراللغة  .ىغات
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كتب -  امعة) القراءة(تصميم با ا ن الناطق لغ ية العر اللغة عليم د بمع
الناقدة القراءة ات ا م تنمية تتضمن بحيث ة املنو باملدينة رسالمية  . ر

ية -  العر اللغة متعل لدى الناقدة القراءة ات ا م م تقو سائل و أدوات، رالتنوع و
أخر بلغات ن  .ىالناطق

لتنظيم -  ن للمعلم العمل ش و ية، التد ات رالدو ور القصصعمرتدر تصميم
س تد أساليب وع ا، تنفيذ وكيفية لدىتنميةرالرقمية، الناقدة القراءة ات ا رم

أخر بلغات ن الناطق ية العر اللغة  .ىمتعل
س -  التد اتيجيات بإس ديثةرتمام ما س أن يمكن اتتنميةال ا رم

الناقدةا أخرلقراءة بلغات ن الناطق ية العر اللغة متعل  .ىلدى

حات   :املق
ي ما الباحث ح يق وتوصياتھ البحث نتائج   :ضوء

اسة -  د ةرإجراء لغو ات ا م تنمية الرقمية القصص فاعلية عن للكشف رأخر ى
 .ىأخر

الناقدة -  القراءة ات ا م ن تضم مدى ناو ت تحليلية اسة د رإجراء القراءةلر كتب
ة املنو باملدينة سالمية امعة با ا ن الناطق لغ ية العر اللغة عليم د  .ربمع

الرقمية -  القصص استخدام نحو ن واملتعلم ن املعلم ات اتجا تو اسة د رإجراء
امعة با ا ن الناطق لغ ية العر اللغة عليم د بمع اسية الد ات املقر رمختلف ر

ةسالمية املنو   .رباملدينة
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  :املراجع

ا ـــ تيغ يم، خطـــاء)2018(إبـــرا عـــالج ـــ الرقميـــة القـــصص مـــصمم برنـــامج اســـتخدام فاعليـــة ،
ـــد مع ، ماجـــست ســـالة ، أخـــر بلغـــات ن النـــاطق يـــة العر اللغـــة ـــ متعل لـــدى رمالئيـــة ى

املنو املدينة سالمية، امعة ا ا، ن الناطق لغ ية العر اللغة   .رةعليم
يم إبـــــــرا ـــــــ ع الوظيفيـــــــة)2003(إســـــــماعيل، القـــــــراءة ات ـــــــا م لتنميـــــــة ح ـــــــ مق برنـــــــامج فاعليـــــــة ر،

ســالة ــا، نحو ن البحــر بمملكــة ــة الثانو املرحلــة طــالب ــات واتجا اســوب ا ربمــساعدة
رة القا جامعة اه،  .ردكتو

عثمــــان محمــــد ر، والطــــا ســــيف، نــــوال ــــ العاشــــر) 2013(البلو الــــصف طلبــــة تمكــــن ىمــــستو
اديميـــــــة مجلــــــة ي املعلومـــــــا اء ــــــ ال عـــــــصر ــــــ الناقـــــــدة القــــــراءة ات ـــــــا م مــــــن ــــــ رسا

والتكنولوجيا للعلوم ية العر كية ابك(مر    110ـ97،)8 (4،)رأما
محمــد ـــ ع ب محــا والــصمادي ســالم؛ صـــا بــدر عواطــف ، رالبلــو اســـتخدام)2019(ي فاعليــة ،

ات ـــا م تنميــــة ــــ الـــذ التــــصو اتيجية راســـ يــــةر نجل اللغــــة بمـــادة الناقــــدة القــــراءة
العــدد ، النفـو ر لتطـو الدوليــة املجلـة تبـوك، مدينــة ـ املتوسـطة املرحلــة طالبـات قلـدى

ص)18( ص ،133- 162 
ســـــليم ـــــ ع محمـــــد ، ـــــ ـــــم)2016(يالت الف ات ـــــا م تنميـــــة ـــــ الرقميـــــة القـــــصص توظيـــــف أثـــــر ر،

ســـال ، ــ سا الثالـــث الـــصف طـــالب لـــدى ــي امعـــةرالقرا ا بيـــة، ال ليـــة ، ماجـــست ة
غزة  .سالمية

شـــعبان ر مــا ، وعبـــدالبار ؛ ــ ف ســـيد ، ــاو وم ســـعد؛ ــ ع هللا، يجــاب القـــراءة)2011(ي علــيم ،
والطباعة ع والتو شر لل ة املس دار ة، بو ال وإجراءاتھ أسسھ   .زوالكتابة

أحمــد ــسام اب ، ــ)2018(يجمحــاو الرقميــة القــصص اســتخدام أثــر الــصف، طالبــات تحــصيل
جامعــــــة بيــــــة، ال ليــــــة ، ماجــــــست ســــــالة نيــــــة، امل بيــــــة ال مبحــــــث ــــــ ــــــ سا ــــــع رالرا

دن موك،  .رال
الــسيد وحيــد القــراءة)2008(حــافظ، ات ــا م تنميــة ــ الدالليــة طــة ر ا اتيجية اســ فاعليــة ر،

وطــ املنــا ــ اســات د مجلــة ــة، الثانو املرحلــة طــالب لــدى العــددرالناقـدة س، التــد رر ق
ص)131( ص ،194-247 

سامي، ع الق، عمـان) 2007(ا ـسية تد اتيجيات واسـ ـة نظر أسـس الناقـد ـ والتفك : راللغة
ة املس  دار

ر، ما ع ط)2001(خطاب، جتماعيـة، و ـة بو وال النفـسية العلوم م والتقو القياس ،2،
ة املصر نجو مكتبة رة،  .القا

دير أحمدرالد املنعم عبد البحـوث)2006(، ض فـر اختبـار ام والالبا ام البا حصاء و، ي ري ر
الكتب عالم دار جتماعية، و ة بو وال  .النفسية

م الكــر عبــد جــاموس، وأبــو إســماعيل؛ عــة، ا ــ) 2012(ر الناقــدة القــراءة ــ عليميــة برنــامج أثــر
الن والكتابة الناقدة القراءة ات ا م ـرتنمية العاشـر الـصف طلبـة لـدى بداعية و اقدة

لألبحاث النجاح جامعة مجلة سانية(ردن،  )5 (26) العلوم
ف عا سالمة إيمان بداعيـة)2018(رسالمة، الكتابـة ات ـا م ن تحس الرقمية القصص أثر ر،

بيــــــة، ال ليــــــة ، ماجــــــست ســــــالة دن، ـــــ ــــــ سا ــــــامس ا الــــــصف طالبــــــات رلـــــدى ر
دنج موك، ال  .رامعة

فراس ، ديث) 2006(السلي ا الكتب عالم دن، د، إ ، بدا و الناقد رالتفك   .ر
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ســــعد مــــشاعل ــــ) 2020(الــــسيف، والتفك الناقــــدة القــــراءة تنميــــة ــــ ــــ التفاو املــــدخل فاعليــــة
اض الر مدينة املتوسطة املرحلة طالبات لدى ة. بدا بو ال  )71(ددالع. املجلة

فـــــضل أحمـــــد ، الطفـــــل). 2000(لشــــبلو أدب ة. تكنولوجيـــــا الطباعـــــة: رســـــكند لـــــدنيا الوفـــــاء دار
شر   .وال
حــسن اتة، رة)2106(ــ القــا جديــد، ــي عر ــسان إ ــشكيل ل يــة العر اللغــة فنــو ــ املرجــع : ن،

ي العر العالم  دار
حــــسن اتھ، ال)1997(ــــ ــــي، العر العــــالم ــــ الفعــــال الــــتعلم أساســــيات ة، املــــصر الــــدار رة، قــــا

 .اللبنانية
محمـــــود ماجــــــدة ، املكتــــــب)2000(صـــــا ة، ســــــكند طفـــــال، ــــــاض ـــــ التعليميــــــة ــــــان ر ر، ر

ع والتو شر لل  .زالعل
أحمد شدي ـة)2005(رطعيمة، اللغو ات ـا امل ا: ر، ا وصـعو ا، ـس وتد ا، ا دار. رمـستو رة، القـا
ي العر   .الفكر

والشعي شدي؛ محمدرطعيمة، ي)2006(، العر الفكر دار رة، القا دب، و القراءة عليم ،. 
محمـد ن حس الباسط، برمجيـة) 2010(عبد اسـتخدام ـ ع قـائم ح ـ مق برنـامج  Photoفاعليـة

Story 3ــــ ملعل مـــة الال الرقميـــة القـــصص ر وتطـــو تـــصميم ات ـــا وم ـــوم مف تنميـــة زـــ ر
ال معيــــــة ا مجلـــــــة دمــــــة، ا قبـــــــل غرافيــــــا جتماعيـــــــةا اســــــات للد ـــــــة                  مـــــــصر،–ربو

ص)29(ع ص ،194 - 220  
الل محمود القادر، ات) 2013(عبد ـا م لتنميـة ونيـة لك القـصص ـ ع قائم ح مق ربرنامج

باملرحلــة التحـصيل منخفــ التالميـذ لــدى للـتعلم الدافعيــة ـ وأثــره ـشط ال سـتماع
اســــــــــــــات د مجلــــــــــــــة عربتدائيــــــــــــــة، الــــــــــــــنفس، وعلــــــــــــــم بيــــــــــــــة ال ــــــــــــــ يــــــــــــــة ج)41(عر ،)2(،                      

ص  56 – 12ص
داليــا ، ــسيط)2015(يالعــدو ال ــط ل البــصر اك إد ن لتحــس كمــدخل حــة مق قميــة قــصة ي، ر ر

الــــــتعلم ات صـــــــعو ذو طفـــــــال لـــــــدى الطبيعـــــــة الفنيـــــــة. يــــــ بيـــــــة ال ـــــــ بحـــــــوث مجلـــــــة
العدد ، ص)46(نوالفنو ،1-40  

القعطيــ عبــدا مختــار قــضايا)2006(ة، ضــوء ــ القــراءة س تــد ر لتطــو ح ــ مق برنــامج رفعاليــة
و الـــــــصف طــــــالب لــــــدى القـــــــضايا بتلــــــك والــــــو القــــــراءة ات ـــــــا م تنميــــــة ــــــ لالعوملــــــة ر

املنيا جامعة بية، ال لية اه، دكتو سالة ، رالثانو ر  .ي
الق عبـــدا مختـــار قـــائ) 2014(عطيـــة، تـــد برنـــامج ـــرةرفاعليـــة ا ونيـــة لك القـــراءة ـــ ع م

الطــــالب لــــدى ــــرة ا القــــراءة نحــــو تجــــاه و الناقــــدة القــــراءة ات ــــا م تنميــــة ــــ ــــة راملوج
مجلــــد مــــصر، واملعرفــــة، القـــراءة مجلــــة يــــة، العر اللغــــة ـــ ص) 148(العــــدد) 1(معل ص

45-78 
الق عبــــدا مختــــار ا). 2016(عطيــــة، الرقميــــة القــــصص ــــى ح اتيجية اســــ ــــفاعليــــة ــــشاركية ل

ــــــ غ ـــــا متعلم لــــــدى يـــــة العر اللغــــــة لـــــتعلم والدافعيــــــة ســـــتما ــــــم الف ات ـــــا م رتنميـــــة
ا ن والتنمية .الناطق س-الثقافة ع16مصر، ص 100،   142-71،ص

جمـــال القــــراءة) 2012(الفليـــت، ات ـــا م تنميــــة ـــ ميـــة التقو ســــئلة اتيجية اســـ اســـتخدام رأثــــر
الع الـــــــصف طلبــــــة لــــــدى ل.اشــــــرالناقــــــدة تونـــــــة الز العـــــــددمجلــــــة ــــــسانية، ،)3(لعلــــــوم

ص  177 -137ص
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ـــــا زكر الـــــسيد ـــــراء الز ـــــم)2019(الفيـــــومي، ف ات ـــــا م تنميـــــة ـــــ الرقميـــــة القـــــصص اســـــتخدام ر،
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