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ات ا��ياتية املرتبطة با��اسب ��� لـدى تالميـذ الـصف الرا�ـع  ر'دف البحث ا��ا�� إ�" تنمية امل�ا

'ـــر مـــن خـــالل برنـــامج إلك/.و;ـــي قـــائم ع5ـــ" توظيـــف القـــصة 1لك/.ونيـــة املتحركـــة (ـــ�  يBبتــداAي @ ز

ات ا��اسـب ��ــ� لـدى عينــة مـن تالميــذ تنميـة التحـ ات ا��ياتيــة املرتبطـة بم�ــا رصيل املعر(ــ� وامل�ـا ر

'ــر الــشرHف، وتمثلــت مــادة املعا�Jــة التجرGHيــة (ــ� برنــامج  زالــصف الرا�ــع باملرحلــة Bبتدائيــة (ــ� @

ذا تلميـ) 36(إلك/.و;ي قائم ع5" القـصة 1لك/.ونيـة املتحركـة، وتSونـت عينـة البحـث @ساسـية مـن 
ً

'ـــر بمع�ـــد مجمـــع مدينـــة نـــصر BبتـــداAي النمـــوذ�Y، وقـــد  B يAبتـــداB يمـــن تالميـــذ الـــصف الرا�ـــع ز

، ) بطاقـة مالحظـة @داء العم5ـ�-اختبار تحصي�5 لقياس ا�Jانب املعر(ـ� : (تمثلت أدوات البحث (�

لتا�عـة، ومـن واستخدم البحث املنjk شبھ التجرfgH لقيـاس أثـر املتغbـ.ات املـستقلة ع5ـ" املتغbـ.ات ا

ًوجـــود أثـــر دال إحـــصائيا (ـــ� ا�Jانـــب املعر(ـــ� وجانـــب @داء  أ'ـــم النتـــائج الqـــf توصـــل إلnoـــا البحـــث 

ات الqــــf تــــم  رالعم5ــــ� لــــصا�x القيــــاس البعــــدي، وأوwــــuv البحــــث بأ'ميــــة Bســــتفادة مــــن قائمــــة امل�ــــا

 املرحلـة Bبتدائيـة إعداد'ا (� البحث وBستفادة من القصة 1لك/.ونية املتحركة (� yعلـيم تالميـذ

اسية ات الد رمختلف املقر   . ر

ات ا��ياتيـــة - القـــصة 1لك/.ونيـــة املتحركــة -الرســـوم املتحركــة  :الZلمــات املفتاحيـــة  ا��اســـب -ر امل�ـــا

��� . 



 

 جامعة األزهر
تربية بالقاهرةكلية ال  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

3 

The Effectiveness of a Proposed Electronic Program Based 
on the Use of the Animated Electronic Story in Developing 

Life Skills Related to the Computer among Al-Azhar Fourth 
Grade Primary Pupils 

Ahmed Ibrahim Abdel Rahim Ahmed1, Es-Sayed Mohamed 
Marei, Abdel Alim Ahmed Al-Gharabawi 

Curriculum and Instruction Department, Faculty of Education, 
Al-Azhar University in Cairo, Al-Azhar University 
1Corresponding author E-mail:  aimail1988@azhar.edu.eg 

   

 ABSTRACT: 

The aim of the current research is to develop computer-related life 
skills for fourth-grade students of Al-Azhar primary through an 
electronic program based on the use of the moving electronic story in 
developing cognitive achievement and life skills related to computer 
skills among a sample of fourth-grade students in the primary stage in 
Al-Azhar Al-Sharif. The experimental treatment was an electronic 
program based on the moving electronic story, and the basic research 
sample consisted of (36) pupils of the fourth grade of primary Al-
Azhar at the Nasr City Primary School Model Institute. The research 
used the quasi-experimental approach to assess the impact of 
independent variables on the dependent variables, and one of the most 
important findings of the research is the presence of a statistically 
significant effect on the cognitive side and the practical performance 
side in favor of post measurement. The research recommended 
benefiting from the list of skills that were prepared in the research and 
making use of the moving electronic story in teaching primary school 
students’ various courses. 

Keywords: Animation, E-story, Life skills, Computer. 
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  :مقدمة

مـــع التغbــــ.ات ا��ادثــــة (ــــ� ا|Jتمـــع ع5ــــ" مــــدى الــــسنوات املاضـــية تواجــــھ العمليــــة التعليميــــة 
صــعو~ات وتحــديات لــسد الفجــوة بــbن مــا يتعلمــھ التالميــذ ومــا يحتاجونــھ (ــ� ا��يــاة ملواكبــة التقــدم 

ندو روالتطـو التكنولــو�Y، فــال yــستطيع املؤســسات التعليميــة تحقيــق النتــائج املرجــوة مــن التعلــيم 
ســـا�nا الـــذي مـــن شـــأنھ أن �عـــز yعلـــيم التالميـــذ،  ا (ـــ� �ـــل جانـــب مـــن جوانـــب مما ــ زدمـــج التكنولوجيـ ر

  )1(.ومشارك�nم، ونجاح�م (� ا��ياة

ـــــق متطلبـــــــات العـــــــصر، واملرحلـــــــة  ـــــة إلعـــــــداد التالميـــــــذ وفــ وyـــــــس�" جميـــــــع املؤســـــــسات ال/.بوHــ
'ا البار (� yشكيل زBبتدائية yعد من أ'م املراحل التعليمية؛ لدو ضعھ ع5" ر و ��صية الطفل، و

  .طرHق التعلم ال��يح، فالطفولة �� ا��طوة ا��اسمة لصنع املستقبل

ت أ'ميــــة التعلــــيم 1لك/.و;ــــي حاليــــا ملــــا تمbــــ� بــــھ مــــن خــــصائص جعلتــــھ البــــديل @ك�ــــ.  ًو~ــــر ز
ونا ع5" العملية التعليمية   )79، 2021محمود عبد ا��ميد، . (رمالئمة لتال(� عواقب جائحة �و

تقــديم�ا للمعلومــات بأســلوب ال يمكــن :  بــرامج التعلــيم 1لك/.و;ــي �عــدة ممbــ�ات م�nــاوتتمbــ�
�ــfv؛ كتــوفb. الوســائل التعليميــة �الرســوم املتحركــة والــصو والــصوت إ�ــ"  رتحقيقــھ (ــ� الكتــاب املد ر

س أك�ـــ. مـــن مـــرة ىســـلو . (رجانـــب الـــنص، وتـــوفر للمـــتعلم إمSانيـــة التفاعـــل وBســـتجابة وتكـــرار الـــد
  )318 -317، 2021ا��داد، 

ة م��ـــة لال'تمــــام بتــــصميم وإنتـــاج بــــرامج yعليميـــة، والتوصــــل إ�ــــ"  ورولـــذلك فــــإن 'نـــاك ضــــر
  .قأفضل الطر لتوظيف عناصر الوسائط املتعددة داخل ال¢.امج التعليمية

ه، وثقافتـــھ، وHلعـــب النمـــو  ة مSانـــة متمbـــ�ة (ـــ� نمـــو الطفـــل، و(ـــ� تSـــوHن أفSـــا روتحتـــل الـــصو ر
ا م�ما (� النمو ا��§fv و@داAي للطفلاملعر(� الذي yشSلھ ال ة دو ًصو ًر   )10، 2017دمحم عبدهللا، . (ر

ـــا امل��ـــــوظ ع5ـــــ"  ـــة توظيـــــف الرســـــوم املتحركـــــة (ـــــ� العمليـــــة التعليميـــــة، وتأثb.'ــ وتظ�ـــــر أ'ميــ
ن@طفال عند مالحظة �عـض @طفـال أثنـاء مـشا'د�nم ألفـالم الرسـوم املتحركـة تSـو لـد¬nم الرغبـة 

�ات ال°�صيات املوجودة ¯nذه @فالم، ممـا �ـستوجب ع5ـ" البـاحثbن (� محاولة تقليد حر رات وم�ا
  .قواملؤسسات التعليمية إيجاد أفضل الطر لتوظيف تلك التقنية امل�مة (� التعليم

 x2007" ُ'فلــر"و(ـ� 'ـذا الــصدد أو±ـ) (Hoffler ـسبةºــ� % 95 أن الرسـوم املتحركـة تــؤثر ب)
ال¢.امج القائمة ع5" الرسوم املتحركة yس�م إ�" حد كبb. إنقاص الوقت ا|�صص لعملية التعلم، و

ات وyعزHز'ا، وتؤثر (� النمو املعر(� للمتعلمbن فع امل�ا ر(�    . ر

ًوتأس¿ــسا ع5ــ" مــا ســبق يتــ¾x @ثــر العظــيم لتوظيــف الرســوم املتحركــة (ــ� yعلــيم التالميــذ 

ات مختلفـــة، وHـــر الباحـــث �ثـــار 1يجابيـــة الكبbـــ.ة ع5ـــ" yعلـــم تال ىم�ـــا ميـــذ املرحلـــة Bبتدائيـــة مـــن ر
لتوظيـــف الرســــوم املتحركــــة (ـــ� برنــــامج إلك/.و;ــــي، وHحـــاو الباحــــث (ــــ� 'ـــذا البحــــث اختبــــار فاعليــــة 

ات ا��ياتية    .رالقصة 1لك/.ونية املتحركة (� إكساب تالميذ املرحلة Bبتدائية امل�ا

                                                
ف يستخدم الباحث في األسماء العربية وسو ،بعاإلصدار السا) APA(اتبع الباحث في توثيق المراجع نظام ) 1
  ).االسم األول واألخير، السنة، الصفحة أو الصفحات(
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لوyعــرف القــصة 1لك/.ونيــة املتحركــة بأnÁــا أســلوب ســرد قصــfvÀ تــدو حــو  ر
ُ

�ــ�ص أو 
نحــدث وHمكــن أن تSــو حقيقيــة أو خياليــة، يــتم فnoــا دمــج النــصوص والرســوم املتحركــة و@صــوات 

ف وخ¢.ات حياتية ات ومعا رباستخدام ا��اسب ���، والfq يتم إنتاج�ا إلكساب التالميذ م�ا   .ر

قوÄعـــد أســـلوب ســـرد القـــصص مـــن طـــر الـــتعلم الqـــy fـــساعد ع5ـــ" جـــذب انÃبـــاه التالميـــذ  ُ

�ــم وف�م�ــم �ـس�ولة وÄــسر، فالقــصة yعــد مـن أ'ــم ا��ــوافز الqـy fــ°Jع تالميــذ املرحلــة وyعمـق yعلم
ُ

اك قيمة املعرفة   .رBبتدائية ع5" بناء نماذج التعلم خاصة ¯nم وإد

ات ال�امة للطفل ملا ل�ا من دو (� عملية النمو السليم،  ات ا��ياتية إحدى امل�ا روyعد امل�ا ر ر
ُ

" الثقـة بــالنفس، وتقـدير الـذات، وأسـاس لSـل املكÃـسبات املاديــة والتوافـق Bجتمـا�Å، وyـساعد ع5ـ
  )105، 2010عبدالرحمن سليمان، . (واملعنوHة

سية، وكسب  ات ا��ياتية تمكن التالميذ من تحقيق @'داف املد روyشb. @دلة إ�" أن امل�ا ر
ُ ُ

ا، وHمكـن yعلـم ًخ¢.ات العمل، والنماء ال°�fvÀ، وتمكي�nم من أن يصبحوا مواطنbن متمكنbن ذاتي
ا�fv مع املعلمbن و@قـران،  ات ا��ياتية (� امل�Ç مع �باء و@م�ات و@شقاء، و(� الفصل الد رامل�ا لر
ات ا��ياتيــة  ة إلعـادة التفكbـ. (ـ� أنظمـة التعلـيم وتطوHر'ـا لرفـد جميـع التالميـذ بامل�ـا رو'نـاك ضـر ور

د'ار (� عاملنا اليوم امل�5ء بالتحديات وال مة لال زالال صعو~ات، وHتطلب ذلـك ضـمان تطـوHر املنـاjÈ ز
ات ا��ياتية مة والتقييم وBعتماد واملصادقة ع5" امل�ا اسية الال رالد ز   )9، 2020يون¿سف، . (ر

وyعـد املرحلـة Bبتدائيـة اللبنـة @ساسـية (ـ� �ـل بنـاء اجتمـا�Å، ففnoـا يـتم إعـداد التالميـذ (ـ� 
ُ

Hة والوجدانية،   . و�� املرحلة املثالية لغرس حب التعلم عند التالميذرجميع ا�Jوانب العقلية وامل�ا

'رHة  ات ا��ياتيـة زمن العرض السابق يت¾x أ'مية yعليم تالميذ املرحلة Bبتدائية @ رامل�ا
ـــــوHر مـــــــدارك�م، و�nيئـــــــ�nم للعمليـــــــة املرتبطـــــــة باســـــــتخدام  'م؛ لتطــ را��اســـــــب ��ـــــــ� املناســـــــبة ألعمـــــــا

ا�nم؛ ملواكبة ا وتت¾x ا��اجة إ�" البحث عن أفضل . لتعامل مع لغة العصررالتعليمية، وتنمية قد
ات (� حيا�nم اليومية رطر لتعليم�م التعامل مع ا��اسب ��� وتوظيف تلك امل�ا   .ق

  :رالشعو باملشZلة

ات ا��ياتية املرتبطة باستخدام ا��اسب ��� لدى        رتت¾x مشSلة البحث ا��ا�� (� ضعف امل�ا
B ات ا��ياتيـة تالميذ الصف الرا�ع اسات السابقة ع5ـ" أ'ميـة امل�ـا ، مع تأكيد الد 'ر ربتداAي @ ر يز

اسية ا|�تلفة، ونبع 1حساس بمشSلة البحث من خالل املصادر التالية ات الد ر(� املقر   :ر

ة اليون¿سف - ات ا��ياتيـة واملواطنـة (ـ� منطقـة الـشر ) 2017(ر مراجعة الباحث ملباد قلتعليم امل�ا ر
  .أفرHقيا@وسط وشمال 

 كمـا نبـع 1حـساس بمـشSلة البحـث مـن خــالل Bطـالع ع5ـ" التوج�ـات ا��ديثـة لتطـوHر التعلـيم (ــ� -
ـــة (مـــــصر  Hــ Hـــــة مـــــصر )2030ؤر ئـــــ¿س (ـــــ� ر ـــfv جـــــزء  ـــوHر مرحلـــــة التعلـــــيم @سا�ــ ؤ، وÄعت¢ـــــ. تطــ  2030ر

للتطــوHر، وÄــشتمل برنــامج تطـــوHر مرحلــة التعلــيم @سا�ـــfv ع5ــ" عــدد مـــن العناصــر الرئ¿ــسة؛ ومـــن 
  :أ'م�ا

تطــوHر املنــاjÈ بجميــع عناصــر'ا، بحيــث تSـــو املنــاjÈ متSاملــة وyــس�م (ــ� بنــاء ��ـــصية  •
ُ ن

 .التالميذ
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اسية • اسية (� مختلف املراحل الد ات ا��ياتية (� املناjÈ الد رإدخال امل�ا ر   .ر

التوصل إ�" الصيغ التكنولوجية @ك�ـ. فعاليـة (ـ� عـرض املعرفـة، مـع وجـود تحـدي يتمثـل  •
تفــاع تSلفــ ة التخطــيط واملتا�عــة . (ة تكنولوجيــا التعلــيم، وانÃــشار @ميــة الرقميــةر(ـ� ا ا رو ز

 ،   )140، 2016يو1صالح 1دار

اســات- : ر كمــا نبــع 1حــساس بمــشSلة البحــث ا��ــا�� مــن خــالل اطــالع الباحــث ع5ــ� العديــد مــن الد
اســـة حمـــدان @غـــا  اســـة فاطمـــة أحمـــد )2012(رد اســـة إ¬nـــاب دمحم)2016(ر، ود اســـة د ر، ود ) 2017( ر

ة تــــضمbن  ات ا��ياتيــــة، وضــــر رالــــذين أكــــدوا ع5ــــ" أ'ميــــة إكــــساب تالميــــذ املرحلــــة Bبتدائيــــة امل�ــــا ور
اسة نادر معر(�  ت د ات ا��ياتية، وأشا اسية للم�ا ات الد راملقر ر ر ر قإ�" تفو تالميذ املرحلة ) 2014(ر

  .Bبتدائية (� استخدام التقنيات ا��ديثة

  :مشZلة البحث

ات ا��ياتية لدى تالميذ الصف الرا�ع BبتداAي تتمثل مشSلة الب   رحث ا��ا�� (� ضعف امل�ا
، وعليھ فإن البحث ا��ا�� �س�" إ�" Bستفادة من القصة 1لك/.ونية املتحركة ومزايا'ا (�  'ر ي@ ز

'ر ات ا��ياتية املرتبطة با��اسب ��� لدى تالميذ الصف الرا�ع BبتداAي @ يتنمية امل�ا ز     .ر

  : البحثأسئلة

م توافر'ـــا لـــدى تالميـــذ املرحلـــة  -1 ات ا��ياتيـــة املرتبطـــة باســـتخدام ا��اســـب ��ـــ� الـــال زمـــا امل�ـــا ر
'رHة من وج�ة نظر ا��¢.اء واملتخصصbن؟  زBبتدائية @

مــا أ'ــداف برنــامج إلك/.و;ــي مق/ــ.ح قــائم ع5ــ" توظيــف القــصة 1لك/.ونيــة املتحركــة (ــ� تنميــة  -2
ات ا��ياتيـــة املرتبطـــة ب 'ـــر مـــن رامل�ــا يا��اســـب ��ـــ� لـــدى تالميـــذ الـــصف الرا�ـــع BبتـــداAي @ ز

  وج�ة نظر ا��¢.اء وا|�كمbن؟

مـــا فاعليـــة برنـــامج إلك/.و;ـــي مق/ـــ.ح قـــائم ع5ـــ" توظيـــف القـــصة 1لك/.ونيـــة املتحركـــة (ـــ�  -3
  :تنمية 

ـــ� لتالميــــــذ -أ ات ا��ياتيـــــة الســـــتخدام ا��اســـــب ��ــ ـــرتبط بامل�ـــــا ــــ� املــ ر التحـــــصيل املعر(ـ
B ة؟املرحلةHر'   زبتدائية @

ـــ� لتالميــــــذ -ب ات ا��ياتيـــــة املرتبطـــــة باســـــتخدام ا��اســـــب ��ــ ر ا�Jانـــــب @داAـــــي للم�ـــــا
'رHة؟   زاملرحلة Bبتدائية @

  :حدود البحث

  :تقتصر حدود البحث ع5"

م إكـــسا¯nا :  ا��ــدود املوضـــوعية- ات ا��ياتيـــة املرتبطــة باســـتخدام ا��اســـب ��ـــ� الـــال ز�عـــض امل�ـــا ر
'رHةلتالميذ امل   .زرحلة Bبتدائية @

'رHةمجمع مدينة نصر النموذB �YبتداAيمع�د :  ا��دود املSانية-   .ز التا�ع ملنطقة القا'رة @
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ا�ـfv :  ا��دود الزمانية- ا�fv @و من العام الد رتم تنفيذ تجر~ة البحث خالل الفصل الد / 2021لر
، واســتمرت حqـــu يــوم الثالثـــاء املوافـــق م12/10/2021م، (ــ� الف/ـــ.ة مــن يـــوم الثالثــاء املوافـــق 2022

Òعة أسابيع 2/11/2021 رم، واستغر تنفيذ تجر~ة البحث أ   .ق

تلميذا من تالميذ الصف الرا�ع BبتداAي بمع�ـد )  36(تSونت عينة البحث من  :  ا��دود الGشرHة-
ً

  مجمع مدينة نصر النموذB �YبتداAي،

  :ومن م�aرات اختيار تلك العينة

'رHــة؛ ملـــا      تــم تحديــ زد مع�ــد مجمــع مدينــة نــصر النمـــوذB �YبتــداAي مــن قبــل منطقــة القــا'رة @
  .يتمتع بھ املع�د من بºية تحتية جيدة تمكن الباحث من تطبيق بحثھ

  :أ+داف البحث

 :¬nدف البحث ا��ا�� إ�� 

ات ا��ياتية املرتبطة ب -1 استخدام ربناء قائمة بأ'داف ال¢.نامج 1لك/.و;ي املق/.ح لتنمية امل�ا
'رHة  .زا��اسب ��� لدى تالميذ املرحلة Bبتدائية @

م إكـــسا¯nا لتالميــــذ  -2 ات ا��ياتيـــة املرتبطــــة باســـتخدام ا��اســــب ��ـــ� الــــال زبنـــاء قائمـــة بامل�ــــا ر
'رHة  .زاملرحلة Bبتدائية @

الكشف عن فاعلية برنامج إلك/.و;ي مق/.ح قائم ع5" توظيف القصة 1لك/.ونية املتحركة  -3
ات ا��ياتيـــــة الســـــتخدام ا��اســـــب ��ـــــ� لتالميـــــذ وأ ـــ� للم�ـــــا ــة التحـــــصيل املعر(ــ رثـــــره (ـــــ� تنميـــ

'رHة  .زاملرحلة Bبتدائية @

الكشف عن فاعلية برنامج إلك/.و;ي مق/.ح قائم ع5" توظيف القصة 1لك/.ونية املتحركة  -4
ات ا��ياتيـة السـتخدام ا��اسـب ��ـ�  لتالميـذ املرحلـة روأثـره (ـ� تنميـة ا�Jانـب @داAـي للم�ـا

'رHة   .زBبتدائية @

  :أ+مية البحث

 :يتوقع أن يفيد 'ذا البحث فيما ي5"

~طھ بحياة التالميذ-1   .ر 1س�ام (� تطوHر منjk ا��اسب ��� (� املرحلة Bبتدائية من خالل 

'رHــــة بأ;ــــسب أســــلوب لتعلــــيم تالميــــذ املرحلــــة Bبتدا-2 لbن بقطــــاع املعا'ــــد @ Hــــد املــــسؤ ز تز و ئيــــة و
'رHة  . ز@

  .  تطوHر العملية التعليمية القائمة ع5" توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم-3

Hادة فعالي�nا-4 Äس و ز مسايرة Bتجا'ات ا��ديثة لتطوHر طر التد ر  .ق
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  :متغ�dات البحث

  :وHتضمن البحث ا��ا�� املتغb.ات التالية

ـــــ.: املتغbــــــ. املــــــستقل) 1( ـــي املق/ـ ح القــــــائم ع5ــــــ" توظيــــــف القــــــصة 1لك/.ونيــــــة ال¢.نــــــامج 1لك/.و;ـــ
  .املتحركة

  : وأشتمل البحث ا��ا�� ع5" متغb.ين تا�عbن و'ما: املتغb. التا�ع) 2(

ات ا��ياتيـــة الســـتخدام ا��اســـب ��ـــ� : ل املتغbـــ. @و - رالتحـــصيل املعر(ـــ� املـــرتبط بامل�ـــا
'رHة   .زلتالميذ املرحلة Bبتدائية @

ات ا��ياتيـــة املرتبطـــة باســــتخدام ا��اســـب ��ــــ� ا�Jا:  املتغbـــ. الثـــا;ي - رنــــب @داAـــي للم�ــــا
'رHة   .زلتالميذ املرحلة Bبتدائية @

  :أدوات البحث

اسة فيما ي�5      :روتتمثل أدوات الد

ـــة املرتبطــــة باســــتخدام -1 ات ا��ياتيـ ـــي املق/ــــ.ح لتنميــــة امل�ــــا ر قائمــــة بأ'ــــداف ال¢.نــــامج 1لك/.و;ـ
'رHةا��اسب ��� لدى تالميذ امل   )من إعداد الباحث. (زرحلة Bبتدائية @

ات ا��ياتيــة املرتبطــة باســتخدام ا��اســب ��ــ� لــدى تالميــذ املرحلــة Bبتدائيــة -2 ر قائمــة بامل�ــا
'رHة   )من إعداد الباحث. (ز@

ات ا��ياتيـــة املرتبطـــة با��اســـب ��ـــ� لـــدى تالميـــذ الـــصف -3 ر اختبـــار التحـــصيل املعر(ـــ� للم�ـــا
'رالرا�ع Bب يتداAي @   )من إعداد الباحث. (ز

ات ا��ياتية املرتبطة با��اسب ��ـ� لـدى تالميـذ الـصف -4 ر بطاقة مالحظة @داء العم�5 للم�ا
'ر يالرا�ع BبتداAي @   ) من إعداد الباحث. (ز

ض البحث    :وفر

ىيوجد فر ذو داللة إحـصائية عنـد مـستو   -1 جـات التالميـذ الـذين ) 0.05(ق ربـbن متوسـطي د
ســو برنــامج إلك/.و;ــي مق/ــ.ح قــائم ع5ــ" توظيــف القــصة 1لك/.ونيــة املتحركــة (ــ� القياســbن  نيد ر
ات ا��ياتية املرتبطة باستخدام ا��اسب ���  رالقب�5 والبعدي الختبار التحصيل املعر(� للم�ا

 .لصا�x القياس البعدي

ىيوجد فر ذو داللة إحـصائية عنـد مـستو   -2 جـات ا) 0.05(ق لتالميـذ الـذين ربـbن متوسـطي د
ســو برنــامج إلك/.و;ــي مق/ــ.ح قــائم ع5ــ" توظيــف القــصة 1لك/.ونيــة املتحركــة (ــ� القياســbن  نيد ر
ات ا��ياتيـــــــة املرتبطــــــة باســـــــتخدام  ــا ــــ� والبعــــــدي لبطاقـــــــة مالحظــــــة ا�Jانـــــــب @داAــــــي للم�ــــ رالقب5ــ

  .ا��اسب ��� لصا�x القياس البعدي

  إجراءات البحث

اســــات الـــــساب .1 قة املرتبطــــة بموضـــــوع البحــــث وذلـــــك ¯nــــدف إعـــــداد رمراجعــــة @دبيـــــات والد
 .ي1طار النظر للبحث
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ات ا��اصـة بال¢.نـامج وعرضــ�ا ع5ـ" مجموعـة مـن ا|�كمـbن ثـم yعــديل�ا  .2 رإعـداد قائمـة امل�ـا
�nا ال�nائية 'ا (� صو روإقرا   .ر

ات ا��ياتية املرتبطة باستخدام ا��اسب ��� وعرض�ا  .3 رإعداد أدوات البحث لقياس امل�ا
�nا ال�nائيةع5" مج 'ا (� صو رموعة من ا|�كمbن ثم yعديل�ا وإقرا   .ر

  ).��ساب صدق�ا، وثبا�nا(ضبط أدوات البحث  .4

Hو ال¢.نامج 1لك/.و;ي القائم ع5" توظيف القصة 1لك/.ونية املتحركة .5   .رإعداد س¿نا

  .تصميم وإنتاج ال¢.نامج 1لك/.و;ي القائم ع5" توظيف القصة 1لك/.ونية املتحركة .6

تھ ال�nائيةعر .7 ه (� صو رض ال¢.نامج ع5" مجموعة من ا|�كمbن ثم yعديلھ وإقرا  .ر

'ر  .8 يإجراء التجر~ة 1ستطالعية للبحث ع5" عدد من تالميذ الصف الرا�ع BبتداAي @ - ز
م لتطبيق�ـا، -خارج عينة البحث @ساسية ز للتأكد من ثبات أدوات البحث وتحديد الزمن الال

 fــqقــد تواجــھ الباحــث أثنـاء تطبيــق التجر~ــة @ساســية للبحــث ومحاولــة ومعرفـة الــصعو~ات ال
  .التغلب علnoا

  .تحديد عينة البحث من تالميذ الصف الرا�ع BبتداAي، .9

ًتطبيق أدوات البحث تطبيقا قبليا ع5" أفراد العينة  .10  بطاقة مالحظة -Bختبار التحصي�5 (ً
ات ا��ياتية    ). ملف 1نجاز-رامل�ا

  . 1لك/.و;ي ع5" عينة البحثتطبيق ال¢.نامج .11

ًتطبيق أدوات البحث تطبيقا �عديا ع5" أفراد العينة .12 ً.  

ًصد النتائج ومعا�n�Jا إحصائيا، وتفسb.'ا .13   .ر

  تقديم التوصيات واملق/.حات (� ضوء النتائج الfq أسفر ع�nا البحث .14

  :مصط9Wات البحث

  :ال�aنامج $لك	�وي

ســائطھ 'ــو طرHقــة للتعلــيم باســتخدام آليــات Bتــص وال ا��ديثــة مــن حاســب وشــبSاتھ و
nÔHم (�  راملتعددة وآليات بحث وشبSات إلك/.ونية ومحر�ات بحث، و'و ¬nدف إ�" إعداد @فراد وتد
ا�nم واتجا'ـــا�nم بمـــا يتفـــق مـــع ا��¢ـــ.ات التعليميـــة للمتعلمـــbن  ف�م وم�ـــا رمجـــال معـــbن وتطـــوHر معـــا ر

  )430، 2019ل أحمد، أم. (و1مSانات والتج��bات الكمبيوترHة املتاحة

اللغـة املنطوقـة، الرسـوم (ً      وÄعرفھ الباحث إجرائيا أنھ مجموعـة مـن عناصـر الوسـائط املتعـددة 
الqـــــf يـــــتم .....) روالــــصو الثابتـــــة، الرســــوم املتحركـــــة، لقطــــات الفيـــــديو، املــــؤثرات الـــــصوتية، وغb.'ــــا

علومــات لتالميــذ الــصف الرا�ــع إعــداد'ا و~رمج�nــا بواســطة ا��اســب ��ــ�، والqــf تقــدم إليــصال امل
  .BبتداAي بطرHقة جذابة، وHتفاعل مع�ا املتعلم
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  :القصة $لك	�ونية املتحركة

ً�عرف�ا الباحث إجرائيا أnÁا مجموعة من الرسوم الثابتـة املÃسلـسلة الqـy fعـرض متتا�عـة 

 BبتــــداAي  ث معينــــة لإليحــــاء با��ركــــة، إليــــصال املعلومــــات لتالميــــذ الــــصف الرا�ــــع1/24وÒــــسرعة 
  .بطرHقة قصصية

ات ا:9ياتية   :رامل<ا

جـــا ســـعيد  ة ) 26، 2017(رyعرف�ــا  ر�ـــ� مجموعـــة الــسلوكيات الqـــf يكÃـــسnÔا التلميـــذ بـــصو
ه بمواقف yعليمية تمكنھ من التعامل مع مواقف ا��ياة ا|�تلفة   .ورمقصودة �عد مر

ات املرتبطة با��اسـب � روÄعرف�ا الباحث إجرائيا أnÁا مجموعة امل�ا �ـ�، وHتعلم�ـا تالميـذ ً
ة مقــــصودة مـــن خــــالل  برنـــامج إلك/.و;ــــي مق/ــــ.ح قـــائم ع5ــــ" توظيــــف رالـــصف الرا�ــــع BبتـــداAي بــــصو

  .yعbن تالميذ املرحلة Bبتدائية ع5" مواج�ة مواقف ا��ياة وتحديا�nاالرسوم املتحركة بطرHقة 

  :ي$طار النظر

لا9hو ,و   :القصة $لك	�ونية املتحركة:  ر

ا ¯nـــا خـــالل حيـــا�nم اليوميـــة'نـــاك ميـــ ول فطـــر إ�ـــ" حSـــي قـــصص عـــن املواقـــف وا��¢ـــ.ات الqـــf مـــر . ي
: والقصة 1لك/.ونية �� إحدى التقنيـات ا��ديثـة (ـ� مجـال القـراءة والكتابـة، وHمكـن yعرHف�ـا بأnÁـا

�� القصص الfq يتم إ;شاؤ'ا من خالل التقنيات الرقمية والfq يتم فnoا توظيف مجموعة متنوعة 
روسائط املتعـددة مثـل الـصو ومقـاطع الفيـديو والÃـ×Jيالت الـصوتية واملوسـيقى والنـصوص من ال

  )Von, 2017, 6. (املكتو~ة وغb.'ا

لبأnÁــا �ــ� قــصة أنتجــت باســتخدام الوســائط الرقميــة، وتــدو حــو ) 263، 2015(وÄعرف�ــا وائــل دمحم  ر
رصو وا��لفيـــات حـــدث أو �ـــ�ص وHـــتم فnoـــا توظيـــف النـــصوص والـــصوت واملـــؤثرات الـــصوتية والـــ

  .والفيديو من أجل تصميم قصة yعليمية

 .bــشÄفــو"و) "Fu, 2018, 17-18 ( ن ا|�تــو 1لك/.و;ــيbىأن القــصة 1لك/.ونيــة �ــ� عمليــة مــزج بــ
ايـــة قـــصة وإيـــصال معلومـــة  والـــذي �ـــشمل الـــنص املكتـــوب والـــصو و@صـــوات ومقـــاطع الفيـــديو لر ر

  .�شSل مالئم ��صائص املتعلمbن

بـأن القـصة 1لك/.ونيـة �ـ� القـصة الqـf تقـوم ع5ـ" إتاحـة ) 7، 2019(حمن الـسلfÝ  وÄعرف عبد الر
  .التفاعل بbن املتعلم وعناصر الوسائط املتعددة والفائقة وتÃيح حرHة التنقل وBختيار

  :من العرض السابق ملف�وم القصة 1لك/.ونية يمكن استخالص أن القصة 1لك/.ونية

ة عـن مــزج مجموعـة متنو" رعــة مـن الوســائط املتعـددة مثــل الرسـوم املتحركــة والرسـوم والــصو رعبـا
والصوت واملؤثرات الصوتية من أجل تصميم قصة yعليمية إليصال املعلومات للمتعلمbن بطرHقـة 

  ".جذابة ومشوقة

  :معاي�d تصميم القصة $لك	�ونية املتحركة لتالميذ املرحلة /بتدائية

ــــد وآخـــــر اســـــة دمحم عبـــــد ا��ميـ اســـــة نجـــــو عبـــــد هللا )246، 2016(ون رحـــــددت د ى، و د ) 91، 2018(ر
  :معايb. تصميم القصة 1لك/.ونية لتالميذ املرحلة Bبتدائية
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  .مراعاة تحديد @'داف التعليمية بدقة-1

ىيSو العنوان وا±�ا ومع¢.ا عن محتو القصة-2 ًن ً.  

  .مالئمة ��صيات القصة ��صائص التالميذ-3

  .ب�nا ��صائص التالميذ�ساطة الفكرة ومناس-4

  .ىمناسبة ا|�تو التعليfÝ للقصة 1لك/.ونية مع خصائص التالميذ-5

  .نس�ولة أسلوب القصة 1لك/.ونية س�ل يف�مھ التالميذ بدو مشقة-6

ة منطقية وم/.ابطة-7   .رعرض أحداث القصة بصو

ات ا��ياتية لدى التالميذ-8 رمسا'مة القصة (� تنمية امليو وامل�ا   .ل

  .مالئمة القصة مع منظومة القيم الy fqس�" إ�" ترسيخ�ا لدى التالميذ-9

تباط @;شطة التعليمية با|�تو املقدم من خالل القصة-10 ا
ُ ى   .ر

  .مناسبة التغذية الراجعة مع خصائص التالميذ-11

  .س�ولة استخدام واج�ة التفاعل (� القصة-12

ات التفاعل ��صائص التالم-13   .يذرمناسبة إطا

  :أنواع القصة $لك	�ونية املتحركة

اســـة أســـماء دمحم  ، 2017(ر'نـــاك عـــدد مـــن @دبيـــات الqـــf تناولـــت أنـــواع القـــصة 1لك/.ونيـــة وم�nـــا د
اسة نجو عبد هللا )29 ى، ود Òعـة )87، 2018(ر ر، وHمكن تصºيف القـصة 1لك/.ونيـة املتحركـة إ�ـ" أ

  :أنواع و��

نلقـــصة حـــو @حـــداث امل�مـــة (ـــ� ا��يـــاة والqـــf تSـــو ذات رعـــادة تـــدو 'ـــذه ا:  القـــصة ال°�ـــصية-1 ل
ئمغز للمؤلف والقار   .ى

Hخية-2 Hخية: ر القصة التا   .روذلك النوع من القصص 'و الذي �عيد سرد @حداث التا

ــــصة الوصـــــفية-3 ـــضايا مـــــن حيـــــث الزمـــــان واملSونــــــات :  القـ ًو�ـــــ� الqــــــy fعـــــرض وصـــــفا للظـــــوا'ر والقـــ

  .واملراحل 1جرائية الfq تمر ¯nا

nÔHم :  القـــــصة املوج�ـــــة-4 ـــد ـــf صـــــممت إلكـــــساب التالميـــــذ مفـــــا'يم معينـــــة، أو تــ رو�ـــــ� القـــــصص الqــ
سة سلوكيات معينة   .رملما

  :خصائص القصة $لك	�ونية املتحركة

اســـــة أســـــماء دمحم  ـــة املتحركـــــة كمـــــا حـــــدد�nا د ـــم خـــــصائص القـــــصة 1لك/.ونيــ ر      يمكـــــن تحديـــــد أ'ــ
اسة عبد هللا عبد)32 - 31، 2017(   :فيما ي�5)  27-26، 2015( املوجود ر، ود

نة-1   .ريمكن التعديل ع5" القصة 1لك/.ونية بإدخال صو أو صوت علnoا: وا��داثة واملر
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يفإنتــاج القــصة 1لك/.ونيــة يــتم (ــ� وحــدات منفــصلة فيSــو للــراو ا��يــار (ــ� اختيــار : الالخطيــة-2 ن
  .إحدى وحدا�nا والسb. (� 'ذا املسار

  .yسمح �عض أنواع القصص 1لك/.ونية بمشاركة أك�. من مستخدم: دةاملشاركة املتعد-3

مــن أ'ــم خـصائص القــصة 1لك/.ونيــة التفاعليـة حيــث yعتمــد علnoـا (ــ� جعــل املــتعلم : التفاعليـة-4
ات ا��ياتية إيجابيا و;شطا للم�ا
ً ً   .ر

تبـــاط-5 Bتبـــاط عناصـــر القـــصة 1لك/.ونيـــة مـــن الوســـائط املتعـــددة إليـــصال الف: ر كـــرة املرتبطـــة را
  .بالقصة

~ط مجموعة من اللقطات معا إليصال مضمو القصة: التتا�ع-6 نو��  ً   .ر

  . فيمكن إبطاء املشا'د أو yسرÄع�ا ع5" الشاشة أمام التالميذ: التحكم (� سرعة العرض-7

� التعليم�  :معوقات استخدام القصة $لك	�ونية املتحركة 

راســات ال/.بوHــة ذات الــصلة نجــد أن 'نــاك العديــد مــن مــن خــالل مراجعــة عــدد مــن @دبيــات والد
ــا  معوقـــات اســـتخدام القـــصة 1لك/.ونيـــة املتحركـــة (ـــ� التعلـــيم؛ وHمكـــن ت��ـــيص أ'م�ـــا كمـــا ذكر'ــ

  -:فيما يBugis, 2018, 30 (�5" (بوقس"، و)26، 2018(تيغb.ا إبرا'يم 

القائمــة ع5ــ" التكنولوجيــا م�nـــا فإنتــاج القــصة 1لك/.ونيــة يحتــاج إ�ــ" كثbــ. مــن @شــياء : التSلفــة-1
خيصة  .bا غnا أحيانا وثم�nقيم� fqة وإنتاج الصو والصوت الJربرامج معا�   .ر

yًستغر وقتا طوHال لتصميم�ا وإنتاج�ا-2   .ق

ة ع5" التالميذ-3   .رال يمكن استخدام القصة 1لك/.ونية املتحركة (� yعليم �افة املواد املقر

  .� استخدام�ا وإعطاء التوجnoات لتالميذ'منيجد �عض املعلمو صعو~ة (-4

� التعليم�  :ممndات استخدام القصة $لك	�ونية املتحركة 

اسات ال/.بوHة ذات الـصلة نجـد أن 'نـاك العديـد مـن  رمن خالل مراجعة العديد من @دبيات والد
)   Bugis, 2018, 28" (بــــوقس"الفوائـــد للقـــصة 1لك/.ونيـــة؛ وHمكـــن ت��ـــيص أ'م�ـــا كمـــا ذكر'ـــا 

  -:فيما ي�5)  312، 2015(وحسن محمود 

  .إيصال املعلومة للتالميذ بطرHقة ممتعة وشيقة-1

يمكن إعادة مشا'د�nا مرات عـدة، و'ـذا التكـرار �ـساعد ع5ـ" تثGيـت املعلومـات و@فSـار (ـ� ذ'ـن -2
  .املتعلم

  .ملؤثرات الصوتيةالسرد وا��وار و@غنية وا: Bعتماد ع5" أك�. من وسيلة فنية وأدبية مثل-3

ة التالميذ اللغوHة، وذلك بما تتضمنھ من ا��ديث باللغـة العر~يـة الqـy fـساعد التالميـذ -4 وتنfÝ ثر
  .ع5" إكسابھ خ¢.ات لغوHة

  .yساعد ع5" تنمية التفكb. 1بدا�Å لدى التالميذ-5

  . �ا للتالميذتضمbن القصة �عض القيم الديºية واملفا'يمة Bجتماعية الfq نرغب (� إيصال-6
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ج ع�nــــا وإطالعــــھ ع5ــــ" -7 وتنÝــــf اح/ــــ.ام وعــــادات وتقاليــــد وقــــيم ا|Jتمــــع عنــــد التالميــــذ وعــــدم ا��ــــر
  .ىا�Jوانب 1يجابية من القيم والتقاليد والعادات للمجتمعات 1;سانية @خر 

'م مــــع كـــــسر -8 ـــم تــــصو @شــــياء و@حــــداث بطرHقـــــة تناســــب أعمــــا رتنÝــــf خيــــال @طفــــال وتÃــــيح ل�ــ ر
  .��دود املSانية والزمانيةا

yـــ°Jيع التالميـــذ ع5ـــ" مواج�ـــة املواقـــف ا|�تلفـــة (ـــ� ا��يـــاة الطبيعيـــة مـــن خـــالل تقـــديم نمـــوذج -9
  .لتلك املواقف

لممــا ســـبق يمكــن القـــو إن اختيــار القـــصة 1لك/.ونيــة املناســـبة للتالميــذ مـــن حيــث للعمـــر العق5ـــ� 
نوالعمــر الزمäــf للتالميـــذ ومــستو اللغــة ومـــضمو و'ــ ى دف �ـــل قــصة؛ يــؤدي إ�ـــ� تحقيــق @'ـــداف ي

اسات السابقة أن نمط القصة  راملرغوب تحقيق�ا، سواء �انت أ'دافا تر~وHا أو تثقيفيا، وتظ�ر الد ً ً ً

1لك/.ونية القائمة ع5" توظيف الرسوم املتحركة أك�. فاعلية من القصة 1لك/.ونية القائمة ع5" 
  . رالصو الثابتة

  : را9hو الثاي

ا   :ت ا:9ياتية املرتبطة با:9اسب 56�رامل<ا

ة ع5ــــ" التكيــــف مــــع نفــــسھ والب¿ئــــة  ات ا��ياتيــــة (ــــ� �وnÁــــا yعطــــي 1;ــــسان القــــد رتظ�ــــر أ'ميــــة امل�ــــا ر
ـــة للتفاعــــــل  مـــ ــــصر الــــــذي �ع¿ــــــشھ؛ فåــــــf تكــــــسبھ ا��¢ــــــ.ات الال ـــھ ومواكبــــــة متغbــــــ.ات العــ زا|�يطــــــة بـــ

. 'ـــو إعــــداد فـــرد نـــافع |Jتمعــــھو'ـــو ال�ـــدف الــــرئ¿س مـــن التعلـــيم و. والتواصـــل ا�Jيـــد مـــع �خــــرHن 
ات ا��ياتية تجسد واقعية التعليم  .رفامل�ا

ات ا:9ياتية    :Life Skillsرمف<وم امل<ا

 xسب مصط�Ãات ا��ياتيـة"اك اج (ـ� ميـادين عـدة وم�nـا التعلـيم، لكنـھ يظـل بـدو yعرHـف " رامل�ـا نر و
ات ا��ياتيــة �ــشمل مجموعــة وا ر�امــل ومقبــو ع5ــ" نطــاق واســع، ومــصط�x امل�ــا ات ل رســعة مــن امل�ــا

  . ال°�صية وBجتماعية املرتبطة بواقع ا��ياة اليومية

ة حياتـھ بطرHقـة نا�æـة (ـ� مواج�ـة العديـد  ات الfq تمكن الفرد من إدا ات ا��ياتية �� امل�ا روامل�ا ر ر
مــن املــسئوليات، كمــا تمكــن الفــرد مــن التفاعــل ا�Jيــد مــع أفــراد مجتمعــھ، و�ــل ذلــك �عكــس فكــرة 

Hة وال�امـة لتكيـف الفـرد ��ـصيا الفرد عن ذاتھ، ات ا��ياتيـة ضـمن املتطلبـات الـضر ر وyعد امل�ـا ور
ات تمكنـھ مـن التعـا�ش  رواجتماعيا ومسايرتھ للتغb.ات، و1;سان (� حاجة ماسة إ�ـ" مجموعـة م�ـا ً

  )19، 2013أحمد أبو ا��b.، . (مع ا��ياة

ات الqــf يجــب أن يم ات ا��ياتيــة بأnÁــا امل�ــا ريمكــن yعرHــف امل�ــا تلك�ــا الفــرد لSــي �ــستطيع أن �عــ¿ش ر
  )Shannon, 2014, 10. (كفرد منتج (� حياتھ (� حياة منتجة

ً�ـــ� أ;ـــشطة حياتيـــة عمليـــة تخلـــق فرصـــا طبيعيـــة مـــن خـــالل ) 273، 2017(وÄعرف�ـــا دمحم ا��ياصـــات 

ات الqـــy fـــساعد تالميـــذ املرحلـــة Bبتدائيـــة ع5ـــ"  ســـات والعـــادات اليوميـــة، والqـــf تكـــسب امل�ـــا راملما ر
'م بخ¢ــ.ات yعليميــة ذات صــلة  ورالتكيــف مــع ا|Jتمــع والب¿ئــة الqــf �ع¿ــشو فnoــا، وذلــك نÃيجــة مــر ن

سات   . ر¯nذه املما
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ات أساســـية ال غäـــu ع�nـــا للمـــتعلم إلســـتمرار التقـــدم وتطـــوHر أســـاليب  ات ا��ياتيـــة م�ـــا روyعـــد امل�ـــا ر
ــــ ــــق احتياجاتـــــھ واحتياجـــــات ا|Jتمـــــع (ـ ــــك  لتحقيـ ـــع وذلـ � ضـــــوء العالقـــــة معا�ـــــشة ا��يـــــاة (ـــــ� ا|Jتمــ

 jÈمـة للمنـا�ات ا��ياتية من النواتج امل راملتبادلة بbن املتعلم وا|Jتمع، وyعت¢. عملية إكÃساب امل�ا
اســـية �عي�nـــا ولك�nـــا مـــسئولية مــــش/.كة ال  اســـية، وال تقتـــصر ع5ـــ" مـــادة د را��ديثـــة (ـــ� أي مرحلـــة د ر

  )193، 2017'الة عطية، . (يمكن أن �عفى م�nا أي تخصص

ات ا:9ياتيةخصائص امل<   : را

اســة داليــا عبــد املــنعم  ات ا��ياتيــة كمــا حــدد�nا د ريمكــن تحديــد أ'ــم خــصائص امل�ــا -50، 2016(ر
اسة ع�5 @حمر )51 ي، ود   : فيما ي�5)  28، 2018(ر

ات ا��ياتيــة yــشمل جوانـــب ماديــة وجوانــب غbـــ. ماديــة مرتبطــة بإشـــباع : التنــوع والــشمولية-1 رامل�ـــا
  .ات التفاعل مع ا��ياةاحتياجات التلميذ ومتطلب

جة تقدمھ: Bختالف-2 ات ا��ياتية من مجتمع آلخر تبعا لطبيعة �ل مجتمع ود رتختلف امل�ا   .ًر

�ل م�nما ع5" : التبادلية-3 .bتمع وتأثJ|ن الفرد واbعتمد ع5" الطبيعة التبادلية بy ات ا��ياتية رامل�ا
  . �خر

ات ا��ياتية (� املرحلة    :Bبتدائيةرأ'داف yعليم امل�ا

اســـة ع5ــــ�  ات ا��ياتيـــة (ـــ� املرحلـــة Bبتدائيـــة وم�nـــا د اســـات أ'ـــداف امل�ـــا رتناولـــت العديـــد مـــن الد ر ر
اسـة داليـا عبـد املـنعم )27، 2018(ي@حمـر  اسـة سـلو حمــادة )48-47، 2016(ر، ود ي،  ود ، 2012(ر

ات ا��ياتية (� املرحلة Bب)187-189   : تدائية  فيما ي�5ر، وHمكن تحديد أ'م أ'داف yعليم امل�ا

نـــة واملتSاملـــة لـــدى التلميــذ، وتحقيـــق النمـــو النفـــ§fv املتSامـــل واســـÃثمار    .1 زبنــاء ال°�ـــصية املتوا
اتھ   .رقد

تنميـــة Bتجـــاه العلÝـــf لـــدى التلميـــذ مـــن خـــالل اســـتخدامھ للوســـائط التكنولوجيـــة املعاصـــرة،    .2
تقاء باملستو العلfÝ والثقا(� لديھ Bىو   .ر

سدعم وتطوHر    .3   .رمناjÈ ال/.بية ا��ياتية طوHلة املدى باملدا

  .تنمية Bستقاللية الذاتية و1حساس باملسئولية لدى @��اص وا|Jتمعات   .4

ة التلميذ ع5" حل املشكالت الfq تتمثل (� العمليات العقلية وا��ركية   .5   .رتنمية قد

Hب التلميذ ع5" اكÃساب مفا'يم مGسطة و�ìيحة عن الظوا   .6   .'ر الطبيعية وBجتماعيةرتد

ة ع5ـ" التفكbـ. املنطقـي الـسليم، وتنميـة    .7 ر�nيئة املواقف التعليميـة الqـf تنÝـf لـدى التلميـذ القـد
ات وا��¢.ات �nيئة للمراحل  رالفرص أمامھ الكÃساب خ¢.ات جديدة وإكسابھ منظومة من امل�ا

  .التعليمية الالحقة

اســـية أو ىتحــسbن مــستو ف�ــم التلميــذ واســـÃيعابھ    .8 رل��قــائق واملعلومــات املرتبطــة باملنــاjÈ الد
  .املرتبطة بالتحقيق الذاyي

  .يالتحف�b املعنو واملادي للطفل وتفعيل استعداداتھ (� @داء و1نجاز و1بداع وBبتSار   .9
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تـھ ع5ـ" التـصºيف وإكمـال السلـسلة   .10 اك الكÝـf لألشـياء، وتنميـة قد ر مساعدة التلميذ ع5ـ" 1د ر
اكــھوال اتــھ ومــستو إد رعــد، والتعــرف ع5ــ" �عــض املفــا'يم الرHاضــية الqــf تناســب قــد  وكــذلك . ىر

ات اللغوHة لديھ   .رتنمية امل�ا

وح  .11 رمساعدة التلميذ عB "5ندماج والتكيف 1يجاÒي مع ا|Jتمع، وغرس قـيم اح/ـ.ام العمـل و
ات التلمي سة @;شطة املتنوعة وتنمية م�ا رالتعاو عن طرHق مما ر   .ذ اليدوHةن

Hب حواس التلميذ من أجل التعرف ع5" الSائنات من حولھ و�nيئة املناخ املناسب من أجل  .12 رتد
ـــبة لـــــھ مـــــن الب¿ئـــــة ا|�يطـــــة بـــــھ،  التعـــــرف ع5ـــــ" الب¿ئـــــة ا|�يطـــــة بـــــھ، واكÃـــــساب ا��¢ـــــ.ات املناســ

  .واكÃساب ا��¢.ات املناسبة لھ من الب¿ئة الfq �ع¿ش�ا

13.   B ب التلميــذ ع5ــ�H رعتمــاد الــنفس (ــ� أمــو ا��ياتيــة، و~خاصــة @مــو الqــf تتعلــق بالنظافــة رتــد ر
سة السلوك الذي يحقق لھ النمو السليم   .رومما

ات املواطنــــة لــــدى التلميــــذ الqــــf تتــــضمن (ــــ� ثنايا'ــــا العديــــد مــــن املــــضامbن والقــــيم    .14 رتنميــــة م�ــــا
ـــان بـــــا ــــة مثـــــل الـــــوالء للقوميـــــة وBنتمـــــاء للـــــوطن و1يمــ ات امل�مـ لقيم @صـــــيلة للمجتمـــــع، روامل�ـــــا

ـــل  نوالديمقراطيــــة، والعــــدل، وا��قــــو والواجبــــات، والــــو�Å بالقــــانو و@عــــراف الــــسائدة، وتقبـ ق
سة @;شطة املتنوعة املناسبة للطفل (� تلك املرحلة العمرHة   .ر�خر واح/.امھ عن طرHق مما

تھ   .15 ة الذاتية، وتنمية قد Hب التلميذ ع5" الثقة بالنفس واملباد رتد ر  ع5" التعبb. عن ذاتـھ بحرHـة ر
  .وتºشïتھ عB "5ستقالل الذاyي (� إطار من التوجيھ ال�ادف

حية واعتماد القدوة ا��سنة إلكـساب التلميـذ @نمـاط الـسلوكية    .16 وتنمية القيم @خالقية والر
     .السليمة، و�nيïتھ ل��ياة (� مجتمع يؤمن بالعمل ا�Jما�Å املنتج

ات ا:9يا   :تيةرتصxيف امل<ا

ات ا��ياة، وقامت بتحديد قائمة yشتمل ع5"  ت يون¿سف إ�" أنھ ال توجد قائمة محددة للم�ا رأشا ر
ات العالقات بbن @��اص الy fqعت¢. م�مة �شSل عام ات النفسية Bجتماعية وم�ا رامل�ا وسوف . ر

ف ا|�ل ات ا|�تلفة، وال/.ك�b علnoا، وفقا للموضوع وللظر ويÃباين اختيار امل�ا ً يـة، مـع التأكيـد ع5ـ" ر
ات 'ــو الـــذي يºــتج ا|�رجــات الــسلوكية القوHـــة، وال ســيما عنــدما يSــو 'ـــذا  نأن التفاعــل بــbن امل�ــا ُ ُ ر

ىالنjk مدعوما باس/.اتيجيات أخر مثل وسائل 1عالم، والسياسات وا��دمات ال��ية
ُ ً.  

" @لكــسو" والعلــوم نبالتعــاو مــع املنظمــة العر~يــة لل/.بيــة والثقافــة) 2017(وقــد أطلقــت يون¿ــسيف 
ات ا��ياتية والتعليم للمواطنة (� منطقة الشر @وسط وشمال أفرHقيا، وقد اعتمـد  ة امل�ا قمباد ر ر
ة بمـا يتوافـق مـع  ات ا��ياتية املرتبطة با��اسب ��� ع5ـ" 'ـذه املبـاد رالباحث (� إعداد قائمة امل�ا ر

، وHمكن توضيح محا 'ر يتالميذ الصف الرا�ع BبتداAي @ ة فيما ي�5ز رو املباد   :ر

لا9hو ,و   :التعلم: ر

  :Creativity$بداع  -1

�nــــا أو  ى مبتكـــرة أو بلو ة ع5ـــ" توليــــد أفSـــار أو تقنيــــات أو ر ر1بـــداع �عäـــf أن يمتلــــك التلميـــذ القــــد ؤ ر
ة ع5" الر~ط بbن املعلومـات ا|�تلفـة،  نة، والقد رتطبيق�ا، وHتم�b التلميذ ذو التفكb. 1بدا�Å باملر و
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Bا (� و�املتوقعة، وتطبيق .bة التعامل مع املعلومات غ رستفادة م�nا ومن @فSار، باإلضافة إ�" القد
ة ع5" التفكb. ا��ـر الـذي يمكـن الفـرد مـن اكÃـشاف  رمواقف جديدة، فالتفكb. 1بدا�Å يمثل القد

  . املشكالت واملواقف الغامضة

  :Critical Thinking التفك�d النقدي -2

ة فوقيــة  يقـــوم التلميــذ مـــن خالل�ــا بـــتعلم تقيــيم ا��ـــاالت والفرضــيات، وطـــرح @ســئلة وتطـــوHر رم�ــا
رطرائق تفكbـ. مختلفـة، فالتلميـذ يـتعلم مـن خالل�ـا التفكbـ. بـالتفكb. وHطـو عمليـات تفكbـ. 'ادفـة، 

ا مثال ع5" تمي�b منطقية ا�Jðة من عدم�ا �أن يSو قاد
ً

ًر   .ن

(� تصºيف بلـوم لأل'ـداف ) لتحليل، وال/.كيب، والتقييما(وHذ'ب البعض إ�" أن املستوHات @ع5" 
~ط�ا بالتفكb. النقدي رالتعليمية غالبا ما يتم  ابح، . (ً   )105، 2017رالصادق 

  :Problem Solving حل املشكالت -3

ا'نـة مـا إ�ـ" ال�ـدف املرغـوب، �ونـھ أحـد ا�Jوانـب  رالتفكb. ع¢. سلسلة من املراحل تنقـل مـن حالـة 
bادف@ساسية للتفك�ال ..  

;ــشاط عق5ــ� �ــساعد التلميــذ ع5ــ" اســ/.جاع : حــل املــشكالت بأنــھ) 285، 2018(يوÄعــرف �ــسر ع5ــ� 
ضــــع  ات املرتبطــــة باملـــشSلة وتنظيم�ـــا وBســـتفادة مــــن املعلومـــات املتاحـــة و ف وامل�ـــا ووانتقـــاء املعـــا ر ر

  .لخطة للوصو إ�" أو اكÃشاف fvñء جديد بالºسبة للتلميذ

  :التوظيف: را9hو الثاي

  :Cooperationنالتعاو  -1

ل'ــو فعــل أو عمليــة العمــل بــbن مجموعــة مــن @فــراد إلنجــاز ñــfvء مــا أو الوصــو إ�ــ" غايــة مـــش/.كة 
ًتSو املنفعة م�nا تبادلية، سواء (� حال �ان الفرد متعاونا أو �عمل �شSل yعاو;ي   .ن

  :Negotiationالتفاوض  -2

لصــو إ�ــ" اتفاقيــات حــو املــصا�x املف/ــ.ض أnÁــا عمليـة تواصــل بــbن طــرفbن ع5ــ" @قــل �nــدف إ�ـ" الو ل
  . متباينة

ات  -3   :Decision Makingرصنع القرا

ي�ـ� واحــدة مــن العمليـات املعرفيــة القاعديــة للــسلوك الGـشر الqــf يــتم فnoـا انتقــاء خيــار مفــضل أو 
.bنادا إ�" �عض املعايÃن مجموعة البدائل اسbًمسار عمل ب.  

  :تمكdن الذات: را9hو الثالث

ة الذات  -1   :Self-Managementرإدا

ة التلميــذ ع5ــ" تنظــيم ســلوكياتھ وعواطفــھ ومــشاعره ودوافعــھ ومراقب�nــا، باإلضــافة إ�ــ" املوقــف  رقــد
  .1يجاÒي واملوثوقية وتقديم النفس
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  :Resilienceالصمود  -2

ف املتغbــــ.ة بنجــــاح ـــ" تجــــاو الظــــر ة ال°�ــــصية البنــــاءة ع5ـ والقــــد ز عـــــض وHطلــــق ع5ــــ" الــــصمود (ــــ� �. ر
اسات واملراجع اسم    ".الصالبة النفسية"رالد

  :Communicationالتواصل  -3

ك املعuä من خالل تبادل املعلومات والف�م املش/.ك ة التلميذ ع5" التواصل، وyشا ر�� قد   . ر

  :املواطنة الفعالة: را9hو الرا1ع

  :Respect for Diversityاح	�ام التنوع  -1

�bل فرد متم�  .  وفرHد وBع/.اف باالختالفات الفردية لآلخرHنف�م التلميذ أن 

  :Empathyالتعاطف  -2

ة ع5" ف�م مشاعر �خرHن ومعا�ش�nا بنفسھ   . ريمكن yعرHف التعاطف بأنھ القد

  :Participationاملشاركة  -3

ات والºشاطات والتأثb. فnoا راملسا'مة بدو ما (� العمليات والقرا   . ر

اسات السابقةما يم�b البحث ا��ا�� عن    :رالد

اســات متنوعــة (ــ� توظيــف القــصة الرقميــة املتحركــة إال أنــھ ال يوجــد  • رع5ــ" الــرغم مــن وجــود د
اسات تناولت فاعلية برنامج إلك/.و;ي قائم ع5" توظيف القصة 1لك/.ونية املتحركة (� إكساب  رد

ات ا��ياتية املرتبطة با��اسب ���  .رتالميذ الصف الرا�ع BبتداAي امل�ا

مة لتالميذ الصف  • ات ا��ياتية املرتبطة با��اسب ��� الال زا'تم البحث ا��ا�� بتحديد امل�ا ر
'ر يالرا�ع BبتداAي @   .ز

 :الطر�قة و$جراءات

أوال
ً

  : من�N البحث: 

  : تم اتباع املناjÈ التالية

ات ا��يات : املـــــــنjk الوصـــــــفي-1 ـــــا ـــــامج 1لك/.و;ـــــــي املق/ـــــــ.ح وامل�ــ ـــــد أ'ـــــــداف ال¢.نــ يـــــــة املرتبطـــــــة رلتحديــ
'ر مة لتالميذ الصف الرا�ع BبتداAي @ يبا��اسب ��� الال ز   .ز

2-fــgHشـــبھ التجر jkللتعـــرف ع5ــ" فاعليـــة برنــامج إلك/.و;ـــي مق/ــ.ح قـــائم ع5ــ" توظيـــف  القـــصة :  املــن
ات ا��ياتيـــة املرتبطـــة باســـتخدام ا��اســـب ��ـــ� لـــدى تالميـــذ  ر1لك/.ونيـــة املتحركـــة (ـــ� تنميـــة امل�ـــا

'رHةاملرحلة   .ز Bبتدائية @

  

  



إلكتروني مقترح قائم على توظيف القصة اإللكترونية المتحركة فاعلية برنامج 
في تنمية المهارات الحياتية المرتبطة بالحاسب اآللي لدى تالميذ الصف الرابع 

 االبتدائي األزهري

  أحمد إبراهيم عبد الرحيم أحمد/ أ
   السيد دمحم مرعي/ د.أ

 عبد العليم أحمد الغرباوي/ د
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ــــا ــ ــ ــــوذج : ًثانيـ ــ ــ ــــا لنمــ ــ ــ ــــة وفقـ ــ ــ ــــة التجر��يـ ــ ــ ــادة املعا: ـ ــ ــــ ــــث ومـ ــ ــــاء أدوات البحـــ ــ ــ ــــــصميم وDنـ ــ تـ
ً

  :  التصميم التعلي¢¡

    fــqاسـات الــسابقة ال ر�عـد إطــالع الباحـث ع5ــ" @دبيــات ال/.بـو (ــ� مجـال التعلــيم 1لك/.و;ــي والد ي
ات، يـر الباحـث أن نمـاذج عن¿ت بتصميم وإنتاج ال¢.امج التعليمية واملق/.حـة لتعلـ ىيم وتنميـة امل�ـا ر

~ـــة إ�ـــ" حـــد كبbـــ. وyـــسÃند إ�ـــ" مراحـــل خمـــس أساســـية منGثقـــة مـــن نمـــوذج  رالتـــصميم التعليÝـــf متقا
، وعليــھ اســتعان الباحـــث (ــ� تــصميم وإنتــاج ال¢.نــامج التعليÝـــf )ADDIE(التــصميم التعليÝــf العــام 

ات ا��ياتية املرتبطة باستخدام ا��اسب لتنمية للم�) ADDIE(بنموذج التصميم التعليfÝ العام  را
'ــر نظــرا لGــساطتھ وســ�ولتھ؛ حيــث يتSــو النمــوذج  ن��ـ� لــدى تالميــذ الــصف الرا�ــع BبتــداAي @ ي ز
Òع مراحل أساسية؛ �� التحليل والتصميم والتطوHر والتقوHم، مع التعديل (� �عض خطوات  رمن أ

النمــوذج وفقــا لطبعــة البحــث  مــا ي5ــ� مراحــلالنمــوذج بمــا يÃناســب مــع طبيعــة البحــث ا��ــا��، وفي
ً

  :ا��ا��

 : مرحلة التحليل �

قبـل أن تبـدأ (ـ� تطـوHر أي محتــو yعليÝـf، يجـب علينـا أوال تحليــل الوضـع ا��ـا�� مـن حيــث   
ً ى

ا إ�ــ" ذلـك، ف�ــذه املرحلــة �ـ� نقطــة البدايــة قبـل عمليــة تــصميم  Bحتياجـات والفجــوات املعرفيـة ومــ
 fÝوإنتاج ال¢.نامج التعلي.  

  :واشتملت ع�5 ا��طوات التالية

  :  تحليل خصائص املتعلمdن-1

 : تم (� 'ذه ا��طوة تحديد خصائص املتعلمbن، و'م أفراد عينة البحث كما ي�5

'ــر بمع�ــد مجمــع مدينــة نــصر  -  B يAبتــداB يعينــة مــن تالميــذ الــصف الرا�ــع ز
'رHة ا�fv + زالنموذB �YبتداAي بمنطقة القا'رة @  .م2021/2022ر(� العام الد

تلميــذا؛ و'ــم تالميــذ ) 36(بلــغ عــدد التالميــذ  - 
ً

 بنــbن والفــصل 4/1الفــصل مــن 
تالميـذ بمع�ـد ) 10(ن بنات باملع�د، بخالف تالميذ العينة Bستطالعية الfq تتSو من 4/4

'رHة  .زال�دى BبتداAي بمنطقة القا'رة @
ات ا��ياتيـة ا -  ملرتبطـة با��اســب رلـد¬nم القليـل مـن املعرفــة املـسبقة عـن امل�ــا

 .��� وات¾x ذلك من خالل التطبيق القب�5 ألدوات البحث

  :  تحديد ال<دف العام لل�aنامج التعلي¢¡-2

التعــرف ع5ــ" فاعليــة برنــامج إلك/.و;ــي : "تـم تحديــد ال�ــدف العــام مــن ال¢.نــامج التعليÝـf و'ــو  
ات ا�� ياتيـة املرتبطـة با��اسـب ��ـ� رقائم ع5" توظيف القصة 1لك/.ونية املتحركة (� تنمية امل�ا

'ر يلدى تالميذ الصف الرا�ع BبتداAي @   ". ز

 :  تحليل امل<مات التعليمية و,شطة-3

يقــصد بتحليــل امل�مــات التعليميــة تحديــد مــا يجــب أن يفعلــھ املــتعلم مــن ســلوك ومــا يؤديــھ 
ات، وتمثلـــت امل�مـــات التعليميـــة (ـــ� ا�Jوانـــب املعرفيـــة و@دائيـــة ل ل¢.نـــامج التعليÝـــf لتنميـــة رمـــن م�ـــا

ــــدد لتالميـــــذ الـــــصف الرا�ـــــع BبتـــــداAي  ــــة باســـــتخدام ا��اســـــب ��ـــــ� ا|�ـ ات ا��ياتيـــــة املرتبطـ رامل�ـــــا
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'ــر Bي Òعــة ) 30(وقــد اشــتملت ا�Jوانــب @دائيــة ع5ــ" . ز ة، وتــم تقــسيم ال¢.نــامج التعليÝــf إ�ــ" أ رم�ــا ر
y س ;ـــشاط ات الqــــf تـــم إعــــداد'ا ولSــــل د س حـــسب قائمــــة امل�ـــا ردر ر عليÝــــf لتثGيـــت املعلومــــة لــــدى و

س ��   :والتالميذ، والدر

س @و  -  لالـــد ات تمكـــbن الـــذات(ر ات عـــن ): رم�ـــا ة (روÄـــشمل معلومـــات وم�ـــا رإدا
  ) التواصل-الصمود -الذات 

س الثــا;ي  -  ات التوظيــف(رالــد ات عــن ): رم�ــا  -نالتعــاو (روÄــشمل معلومــات وم�ــا
  ) صنع القرار-التفاوض 

س الثالث  -  ات التعلم(رالد ات عن : )رم�ا حل املشكالت (روÄشمل معلومات وم�ا
  ) 1بداع- التفكb. النقدي -

س الرا�ـــــع  -  ــــة الفعالـــــة(رالـــــد ات املواطنـ ـــن ): رم�ـــــا ات عــ ــــشمل معلومـــــات وم�ـــــا روÄـ
  ) املشاركة- التعاطف -اح/.ام التنوع (

ات ا��ياتية املرتبطة باستخدام  روتم تحديد امل�مات التعليمية وتقدير'ا بÃنمية �عض امل�ا
ــــات ال/.بوHــــــة ا� ـــة بمراجعــــــة @دبيــ 'رHــ ــــة @ م إكـــــسا¯nا لتالميــــــذ املرحلــــــة Bبتدائيــ ــــال ز�اســـــب ��ــــــ� الــ ز

اســـات الـــسابقة وم�nــــا Hـــة (التوج�ـــات ا��ديثـــة لتطــــوHر التعلـــيم (ـــ� مــــصر : روالد ة )2030ؤر ر، ومبــــاد
ات ا��ياتيــة واملواطنــة (ــ� الــشر @وســط وشــمال إفرHقيــا  قيون¿ــسف yعلــم امل�ــا عــة ، ومراج)LSCE(ر

، وتم عرض القائمة املبدئية لقائمـة  'ر B يAبتداB ا��اسب ��� املقر ع5" الصف الرا�ع jkيمن ز ر
 .@'داف ع5" السادة ا|�كمbن من @ساتذة املتخصصbن (� ا|Jال

 : ل اختيار ا:9لو املناسبة-4

��ــــ� ل�عـــد تحليــــل املــــشSلة وتحديـــد'ا تــــم اختيــــار ا��لـــو املناســــبة القائمــــة ع5ـــ" ا��اســــب 
لواختيــار ا��لــو التعليميــة املناســبة للم�ــام التعليميــة، فبعــد اســتقراء النتــائج الــسابقة تــم تحديــد 
ق الفرديـــة بــــbن  وا��اجـــة إ�ـــ" برنـــامج yعليÝـــf يتخطــــى حـــدود الب¿ئـــة التعليميـــة والوقــــت وHراÅـــ� الفـــر

  .  الوHب"التالميذ، فلذلك تم اختيار برنامج yعليم خاص قائم ع5

د ال¦¡ ¥س<ل عملية :رد والقيود املتاحة تحليل املوا-5 صد وتحليل املوا ر ©¨دف +ذه املرحلة إ5(  ر
  :التطو�ر، والقيود ال¦¡ قد تحد مª¨ا، و¥شمل

ـــة -  د والقيـــــود التعليميــ ة املركزHـــــة ملنطقـــــة : راملــــوا ـــل 1دا رلقـــــى الباحـــــث yعاونـــــا كبbـــــ. مـــــن قبــ
ً

B �Yـــد مجمـــع مدينـــة نــصر النمـــوذ�ة مع 'رHـــة وإدا رالقــا'رة @ بتـــداAي بتـــوفb. ا��ـــصص ز
~ة  .رالSافية و(� أوقات متقا

د والقيــود املاديــة -  وyــشمل @مــاكن و@ج�ــزة الqــy fــساعد (ــ� عمليــة تطبيــق البحــث، : راملــوا
ـــل : وتـــــم تـــــوفb. املSـــــان ا��ـــــاص بـــــالتطبيق و'ـــــو ـــة وغرفـــــة الوســـــائط ومعمــ اســ رJúـــــرة الد

ــــــداAي خــــــــالل  ـــــوذB �Yبتــ ــــــة نــــــــصر النمـــ ــــن ا��اســــــــب ��ــــــــ� بمع�ــــــــد مجمــــــــع مدينــ الف/ــــــــ.ة مــــ
 .2/11/2021 إ�"12/10/2021

قــــام الباحـــث بتــــصميم وتطـــوHر ال¢.نــــامج التعليÝـــf ولــــم يتSلـــف ال¢.نــــامج : تحليـــل التSلفـــة - 
  ).org.azharedu.www(ىالتعليfÝ سو شراء مساحة عB "5ن/.نت، وتم Júز نطاق 
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  -:مرحلة التصميم �

ـــذه املرحلــــــة ــــع �nــــــتم 'ـــ ــــات @وليــــــة لتطــــــوHر عمليــــــة التعلــــــيم التــــــصميمات و بوضــ ا|�ططــ
وال¢.نــامج التعليÝــf، و(ــ� 'ــذه املرحلــة يــتم وصــف @ســاليب و1جــراءات والqــf تتعلــق بكيفيــة تنفيــذ 

  :عمليfq التعليم والتعلم، واشتملت 'ذه املرحلة عدد من 1جراءات ��

 :  تصميم ,+داف التعليمية-1

 تبعـا لنمـوذج  تم صـياغة @'ـداف-
ً

الـسلوك املطلـوب، ) B(الطالـب، ) A(حيـث " ABCDأبجـد "
)C ( ،ف ط أو الظر والشر جة أو املعيار) D(و   .رالد

حيــــث قــــام الباحــــث بــــصياغة @'ــــداف التعليميــــة لل¢.نــــامج التعليÝــــf، وذلــــك وفقــــا لقائمــــة 
ً

ات الfq تم إعداد'ا مسبقا، حيث تم تحديد ال�دف العام من ال¢.نامج ال امل�ا
ً

التعرف "تعليfÝ و'و ر
ب¢.نـامج )  1نفوجرافيـك املتحـرك-القـصة 1لك/.ونيـة (ع�5 أثـر اخـتالف توظيـف الرسـوم املتحركـة 

ات ا��اسـب ��ـ� لـدى عينـة  ات ا��ياتية املرتبطـة بم�ـا رإلك/.و;ي (� تنمية التحصيل املعر(� وامل�ا ر
Hــر الــشر' (ــ� @ ) 30(وقــد تفــرع عــن 'ــذا ال�ــدف " فزمــن تالميــذ الــصف الرا�ــع باملرحلــة Bبتدائيــة 

'ـدف فرÅـ�، وقـام الباحـث بـصياغ�nا معتمـدا ع5ــ� ا��اجـات التعليميـة الqـf تـم تحديـد'ا (ـ� مرحلــة 
ً

س yعليميـة، بحيـث �ـس�م  Òـع در اسة والتحليل، وقام الباحث بتقسيم ال¢.نـامج التعليÝـf إ�ـ� أ والد ر ر
ـــ� تحقيـــــق @'ــــداف التعليميـــــة؛ وحيـــــث إن نمـــــاذج التــــ س (ــ ـــf تتطلـــــب صـــــياغة ر�ــــل د صميم التعليÝــ

ات ســلوكية محــددة حــسب نمــوذج  ، ومــن خــالل Bطــالع )ABCD(ر@'ــداف التعليميــة (ــ� شــSل عبــا
ات، وا|�تــو التعليÝــf ا��ــاص بال¢.نـــامج تــم التوصــل إ�ــ� مجموعــة مــن @'ـــداف  يع5ــ� قائمــة امل�ــا ر

ئـــ¿س ملــــا يجــــب أن يSــــو عليـــھ التالميــــذ �عــــد Bن�nـــا) 30(وصـــلت إ�ــــ�  ن'ــــدف  س ر اســــة الــــدر وء مــــن د ر
  ).ABCD(التعليمية املرتبطة بال¢.نامج مصاغة �شSل سلو�ي 

-�ات ا:9ياتية املرتبطة با:9اسب 56  : ر إعداد قائمة ,+داف التعليمية للم<ا

yعت¢ـــ. خطـــوة تحديـــد @'ـــداف التعليميـــة وصـــياغ�nا مـــن أ'ـــم خطـــوات عمليـــة التـــصميم 
  :وقد مرت 'ذه ا��طوات باملراحل التالية. تعليميةًالتعليfÝ السليم وفقا �Jميع النماذج ال

  : تحديد ,+داف التعليمية1-1

 .bأو غ fÝعليy ان�مة (� أي برنامج سواء  زyعد عملية تحديد @'داف خطوة أساسية وال
yًعليfÝ، إذ أن تحديد @'داف قبل البدء (� ال¢.نامج يضمن سb.ه وفقا ألسـاس علÝـf سـليم، حيـث 

قاف يضمن |�طط ال¢.نامج أو واضعھ أن يحدد جميع الوسائل والطر و@ساليب إن تحديد @'د
وا��طـــوات و1جـــراءات الqـــf ســـيÃبع�ا أو �ـــستخدم�ا منفـــذ ال¢.نـــامج، كـــذلك يـــضمن بيـــان املـــشا�ل 
املتوقعـة أثنــاء تنفيــذ ال¢.نـامج لتالفnoــا قبــل البـدء (ــ� وضــع خطـة ال¢.نــامج ومــن ثـم عــدم الوقــوع فnoــا 

يذ و~التا�� يتم الس�� نحو تحقيق @'داف املرجوة من ال¢.نامج املوضوع بكفاءة، وعليھ أثناء التنف
ات ا��ياتية املرتبطة با��اسب ���   .رفقد قام الباحث بتحديد @'داف التعليمية للم�ا

(ـــ� 'ـــذه املرحلـــة تحليـــل @'ـــداف وHقـــصد ¯nـــذه العمليـــة تحديـــد ال�ـــدف العـــام مـــن  وHـــتم 
تحليلــھ إ�ــ" أ'ــداف nÁائيــة وممكنـــة، وال�ــدف مــن ذلــك تحديــد التتــا�ع املناســـب الوحــدة التعليميــة و

و@'داف ال�nائيـة املمكنـة �ـ� أ'ـداف yـشتق مـن تحليـل ال�ـدف العـام وتـصاغ (ـ� . حسب مستوHا�nا
اسة الوحدة التعليمية ات سلوكية تصف أداء التالميذ �عد Bن�nاء من د رعبا   .ر
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  :اء القائمة املبدئية صياغة ,+داف التعليمية وDن1-2

(ــ� 'ــذه ا��طــوة قــام الباحــث بــصياغة @'ــداف التعليميــة وإعــداد القائمــة املبدئيــة ل�ــا، حيــث تــم 
  :إعداد وصياغة قائمة باأل'داف التعليمية وفق اتباع ا��طوات التالية

ات ا��ياتيــة لتالميــذ املرحلــة  -  اســات الqــf تناولــت إكــساب امل�ــا رBطــالع ع5ــ" @دبيــات والد ر
Bات ا��ياتيــــة واملواطنــــة (ـــ� الــــشر @وســــط : بتدائيـــة مثــــل ة يون¿ــــسف yعلــــم امل�ـــا قمبـــاد ر ر

ة الــــ��ة )2017(وشــــمال إفرHقيــــا  ا ة ال/.بيــــة و ا ع التجرgHــــf املــــش/.ك بــــbن و ر، واملــــشر ز ور زو
ــــسف بتــــــــو;س  ة الــــــــشئو Bجتماعيــــــــة التو;ــــــــسية ومكتــــــــب اليون¿ــــ ا نو إلكـــــــــساب ) 2019(وزر

ات ا��يا  . تيةر@طفال والشباب امل�ا
ات  -  رBطـــالع ع5ـــ" العديـــد مـــن الفيـــديو'ات باللغـــات العر~يـــة و1نجل�bيـــة الqـــf تناولـــت امل�ـــا

ات القــر الواحــد والعــشرHن وكيفيــة إكــسا¯nا لتالميــذ املرحلــة Bبتدائيـــة،  نا��ياتيــة وم�ــا ر
وكذلك الفيديو'ات الfq يتم ¯nا شرح ال¢.امج الy fqـستخدم (ـ� إنتـاج القـصة 1لك/.ونيـة 

 .فوجرافيك املتحركو1ن
ات ا��ياتية املرتبطة با��اسب ���" تحديد ال�دف العام من ال¢.نامج و'و  -   ".رتنمية امل�ا
ـــرع عــــــن ال�ــــــدف العــــــام لل¢.نــــــامج  -  ـــدا ع5ــــــ" ) 30(تفـــ ــــصياغ�nا معتمـــ ــــث الباحــــــث بــ ً'ــــــدف، حيــ

اسة والتحليل  .را��اجات التعليمية الfq تم تحديد'ا (� مرحلة الد
 .ة @'داف التعليمية وإعداد القائمة املبدئية ل�ا(� ضوء ما سبق تم صياغ - 
عرض القائمة املبدئية لقائمة @'ـداف ع5ـ" الـسادة ا|�كمـbن مـن @سـاتذة املتخصـصbن  - 

ا�nم من حيث   :ر(� ا|Jال، وقام الباحث باستطالع آ
  .الصياغة السليمة لل�دف -1
  . مدى أ'مية ال�دف -2
ات ا��ياتية امل -3   .رتبطة با��اسب ���رمدى مناسبة �ل 'دف مع امل�ا
  .مدى إمSانية تحقق 'ذه ال�دف -4
  ).با��ذف أو باإلضافة أو بتعديل الصياغة(وجود yعديل  -5

  : التحقق من صدق قائمة ,+داف التعليمية1-3

�nا @وليــة ع5ــ"  رو(ـ� 'ــذه ا��طــوة قــام الباحــث �عــرض قائمــة @'ــداف التعليميــة (ــ� صــو
اء السادة ا|�كمbن ع5" مجموعة من التعديالت مجموعة من ا��¢.اء واملتخصصbن، وقد ا رتفقت آ

  :امل�مة و��

أى ا|�كمو أnÁا ال yستحق أن تSو 'دفا بذا�nا  -   fqحذف �عض @'داف ال
ً ن ن ر

ة فقط   .روإنما خطوة أو م�ا
�انت مصاغة بطرHقة خطأ -  fqإعادة صياغة �عض @'داف التعليمية ال.  

ـــتجابات وعقـــــب عــــــرض قائمـــــة @'ــــــداف ع5ــــــ" ا|�كمـــــbن تمــــــ ـــة 1حــــــصائية الســـ ت املعا�Jــ
ة الـــذي يجمـــع  ات BســـتGيان، وتقـــر اعتبـــار العبـــا رالـــسادة ا|�كمـــbن بحـــساب الºـــسبة املئوHـــة لعبـــا رر

مقبولة، والqـf تحقـق ;ـسبة أقـل % 80علnoا ا|�كمbن من حيث عناصر التحكيم، وتحقق أع5" من 
  .غb. مقبولة% 80من 



إلكتروني مقترح قائم على توظيف القصة اإللكترونية المتحركة فاعلية برنامج 
في تنمية المهارات الحياتية المرتبطة بالحاسب اآللي لدى تالميذ الصف الرابع 

 االبتدائي األزهري

  أحمد إبراهيم عبد الرحيم أحمد/ أ
   السيد دمحم مرعي/ د.أ

 عبد العليم أحمد الغرباوي/ د

 

 

22 

اء ا|�كمـــbن أن ا|�كمــــbن اتفقـــوا ع5ـــ" مناســــبة روÃHبـــbن مـــن إجـــراء التحليــــل 1حـــصاAي آل
اسة وع5" صالحي�nا للتطبيق، وقـد اتـ¾x أن 'نـاك موافقـة كبbـ.ة مـن ا|�كمـbن  رالقائمة لعينة الد

، ومــن ثــم %)100(و%) 80(ع5ــ" @'ــداف الqــf تــضمن�nا القائمــة حيــث تراوحــت ;ــسب املوافقــة بــbن 
ة ال�nائية لقائمة @'داف رالوصو إ�" الصو    .ل

ة الª¨ائية لقائمة ,+داف التعليمية1-4   :ر الصو

ة ال�nائيــــة  اء الــــسادة ا|�كمــــbن تــــم التوصــــل إ�ــــ" الــــصو ر�عــــد yعــــديل القائمــــة بنــــاء ع5ــــ" آ ر
'دفا، لتصبح صا��ة للتطبيق ع5" ) 30(لقائمة @'داف التعليمية، وأصبحت القائمة مSونة من 

ً

  .عينة البحث ا��ا��

  : بناء مواد وأدوات البحث-2

1جراءات الfq تم إتباع�ا (� بناء مواد وأدوات البحث ا��اصة بال¢.نامج التعليfÝ لتنمية 
، وتـــضمن  'ــر ات ا��ياتيـــة املرتبطــة با��اســـب ��ــ� لـــدى تالميــذ الـــصف الرا�ــع BبتـــداAي @ يامل�ــا ز ر

  :البحث مجموعة من @دوات، شملت �yي

ات ا��ياتية املرتبطة با��اسب �� -   .�رقائمة امل�ا
ات ا��ياتية املرتبط ا��اسب ��� -    .رBختبار التحصي�5 ل�Jانب املعر(� للم�ا
ات ا��ياتيـة املرتبطــة  -  ربطاقـة مالحظـة لتحديـد وقيـاس ا�Jوانــب @دائيـة للم�ـا

  .با��اسب ���
ات ا��ياتيــة املرتبطــة با��اســـب  -  رملــف 1نجــاز ا��ــاص بالتالميــذ لقيــاس امل�ــا

���. 

ات ا:9ياتية املرتبطة با:9اسب 56� إعداد قائمة امل-2-1   :ر<ا

ات  ة اســÃبانة 'ــدفت التعــرف ع5ــ" أ'ــم امل�ــا ات ا��ياتيــة (ــ� صــو رتــم إعــداد قائمــة امل�ــا رر
ا��ياتية املرتبطة با��اسب ��� وذلك (� ضوء قائمة @'داف التعليميـة الqـf تـم إعـداد'ا، وفيمـا 

ات   :ري�5 استعراض إلجراءات إعداد قائمة امل�ا

  : تحديد ال<دف من القائمة-2-1-1

مــــة لتالميــــذ الــــصف الرا�ــــع BبتـــــداAي  ات ا��ياتيــــة الال ز'ــــدفت القائمــــة إ�ــــ" حــــصر امل�ــــا ر
'ر لالستعانة ¯nا (� بناء Bختبار التحصي�5 واملقياس املتدرج ي@   .ز

  :ى تحديد محتو القائمة-2-1-2

ات ا��ياتية املرتبطة با��اسب ��� الfq تم تض   :مي�nا (� القائمة، تم ما ي�5رلتحديد امل�ا

ات ا��ياتيــة املرتبطـــة با��اســـب : املرحلــة @و�ـــ" اســات الـــسابقة الqـــf تناولــت امل�ـــا رBطــالع ع5ـــ" الد ر
���.  

ات ا��ياتية املرتبطة با��اسب ��ـ� : املرحلة الثانية اسات سابقة تناولت امل�ا رنظرا لعدم وجود د ر ً

مـة لتالميـذ املرحلـة Bبتدائيـة ا�ـfv زالال م، فقـد قـام الباحـث بتحديــد 2021 - 2020ر حqـu العــام الد
مة لSل  ات الال اسات السابقة و@دبيات ثم تحديد امل�ا ات النظرHة للد زمSونات ال¢.نامج من 1طا ر ر ر
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ات (ـــ�  رمSــو مـــن تلـــك املSونـــات إلنتـــاج تلـــك ال¢ـــ.امج، وقـــد تـــم مـــن خـــالل 'ـــذه املرحلـــة تحديـــد امل�ـــا ن
�nا @ولية    .رصو

  :لة الثالثةاملرح

تـم عــرض 'ـذه القائمــة ع5ـ" الــسادة ا|�كمـbن مــن @سـاتذة املتخصــصbن وا��¢ـ.اء، وقــام 
ا�nم من حيث   :رالباحث باستطالع آ

ة -    .رأ'مية امل�ا
ة -    .رإمSانية تحقق 'ذه امل�ا
ات ا��ياتية املرتبطة با��اسب ��� -  ة من امل�ا رمناسبة �ل م�ا   .ر
ا -    .ترالسالمة اللغوHة لبنود قائمة امل�ا
ة تم إغفال�ا -    .رإضافة أي م�ا
ة غb. مناسبة من وج�ة نظر'م -   .رحذف أي م�ا

اء ا|�كمـــbن أن ا|�كمــــbن اتفقـــوا ع5ـــ" مناســــبة  روÃHبـــbن مـــن إجـــراء التحليــــل 1حـــصاAي آل
اسة وع5" صالحي�nا للتطبيق، وقـد اتـ¾x أن 'نـاك موافقـة كبbـ.ة مـن ا|�كمـbن  رالقائمة لعينة الد

، ومــن ثــم %)100(و%) n)80ا القائمــة حيــث تراوحــت ;ــسب املوافقــة بــbن ع5ــ" @'ــداف الqــf تــضمن�
ة ال�nائية لقائمة @'داف رالوصو إ�" الصو   .ل

ات-3 -2-1 ة الª¨ائية لقائمة امل<ا ر الصو   :ر

ة ال�nائيــــة  اء الــــسادة ا|�كمــــbن تــــم التوصــــل إ�ــــ" الــــصو ر�عــــد yعــــديل القائمــــة بنــــاء ع5ــــ" آ ر
ات التعليمية، وأصبحت 'ـدفا، لتـصبح صـا��ة للتطبيـق ع5ـ" ) 30( القائمة مSونـة مـن رلقائمة امل�ا

ً

  .عينة البحث ا��ا��

اء السادة ا|�كمbن ع5" ما ي�5   :روقد أسفرت آ

ات -    .رإعادة yسمية �عض امل�ا
ات ودمج�ا معا -  ًاخ/�ال �عض امل�ا   .ر
  .yعديل �عض الصياغات اللفظية - 

ات ا��يات-2-2   :ية املرتبط ا��اسب ���ر Bختبار التحصي�5 ل�Jانب املعر(� للم�ا

  :تم اتباع ا��طوات التالية (� إعداد Bختبار التحصي�5

2-2-1-�  : بناء /ختبار التحصي*

ات، و~ــــاالطالع ع5ــــ" العديــــد مــــن @دبيــــات  ـــة امل�ــــا ر(ــــ� ضــــوء قائمــــة @'ــــداف التعليميــــة، وقائمـ
ات، و~نــــاء عليــــھ تــــم تحديــــد عــــدد @ ًا��اصــــة بكيفيــــة بنــــاء وإعــــداد Bختبــــا ســــئلة ونوع�ــــا، ومــــن ثــــم ر

ات ا��ياتية املرتبطة با��اسب ���. تصميم�ا وإنتاج�ا   .رالختبار امل�ا
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  :تحديد ال<دف من /ختبار -2-2-2

ات ا��ياتيــة املرتبطـة با��اسـب ��ـ� لـدى تالميـذ الــصف  رال�ـدف مـن Bختبـار 'ـو قيـاس امل�ـا
'ر يالرا�ع BبتداAي @   .ز

  : صياغة مفردات Bختبار-2-2-3

  :م صياغة مفردات Bختبار كما ي�5ت

  .سؤال) 20(وعدد'م ) Bختبار من متعدد(أسئلة  -
  .سؤال) 20(وعدد'م ) xì أم خطأ(أسئلة  -

  : صياغة ¥عليمات /ختبار-2-2-4

yعد yعليمات Bختبار من العوامل ال�امة لنجاح تطبيق Bختبار ع5" أفراد العينة، فإذا �انت 
ُ

دي إ�ـــ" ف�ــــم ìــــ�يح ل�ــــدف Bختبـــار و1جابــــة ع5ــــ" مفرداتــــھ، وإن �انــــت وا±ـــ�ة ومباشــــرة فإnÁــــا تــــؤ
غامـضة ومnÔمـة فإnÁــا تـؤدي إ�ـ" صــعو~ة (ـ� ف�ــم 'ـدف Bختبـار و~التــا�� صـعو~ة (ـ� 1جابــة عـن بنــود 
Bًختبـار، و~نـاء ع5ـ" ذلـك تـم وضـع التعليمـات وا±ـ�ة ومباشـرة بحيـث تمكـن عينـة البحـث مـن ف�ــم 

  .فية 1جابة ع5" بنوده ومفرداتھاملطلوب من Bختبار وكي

ـــا تـــــم صــــــياغة  ــــذ، كمــ واشـــــتملت yعليمـــــات Bختبـــــار ع5ـــــ" توضـــــيح ال�ـــــدف مـــــن Bختبـــــار للتالميـ
  :yعليمات Bختبار بدقة ع5" النحو التا��

- fÝائك ال¢.نامج التعليnÁختبار �عد اB ابدأ.  
جع ملعلمك قبل بدأ Bختبار -   .را
  .لتلميذًاكتب اسمك ثالثيا (� شاشة بيانات ا -
  .اقرأ السؤال قبل البدء (� 1جابة -
  .ال/�م بوقت Bختبار -
ليمكن أداء Bختبار من التليفو ا|�مو أو ج�از ا��اسب -   .ن
 .أجب ع5" @سئلة بنفسك، واسÃشعر الرقابة الذاتية -

  : ضبط /ختبار-2-2-5

مـا وضـع لقيـاس، وفnoا تم التأكد من صدق Bختبار والذي �عfä مدى نجاح Bختبار (� قيـاس 
  : وقد تم تحديد صدق Bختبار بطرHقتbن 'ما

  ):صدق ا9hكمdن(ي حساب الصدق الظا+ر لالختبار -

تھ @وليــــة ع5ــــ" �عــــض ا|�كمــــbن املتخصــــصbن ¯nــــدف Bس/.شــــاد  (ــــ� صــــو رتــــم عــــرض Bختبــــار 
ا�nم فيما ي�5   :ربآ

تباط مفردات Bختبار باأل'داف التعليمية -   .را
  .مناسبة مفردات Bختبار لعينة البحث -
ات Bختبار -   .رمدى دقة الصياغة اللفظية لعبا
 ).با��ذف أو باإلضافة أو yعديل صياغة(وجود yعديل  -
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اء السادة ا|�كمbن تم إجراء عدد من التعديالت �ان من أ'م�ا   :رو(� ضوء آ

  .تصوHب �عض @خطاء اللغوHة -
  . مناسبة ل�اyغيb. بدائل �عض البنود ببدائل أك�. -
  ). جميع ما سبق-ال fvñء مما سبق (ا��د من البدائل الfq تنص ع5"  -
ب طو بدائل Bختيار من متعدد - ة تقا لضر ر  .ور

  :ى صدق محتو /ختبار-

تباط Bختبار باأل'داف املراد قياس�ا، وتم تحديد الصدق الداخ�5 لالختبار عن  روÄعfä مدى ا
B دف والبند�ن الbق التطابق بHل من طر�، وذلك ملعرفة مدى تطابق السلوك وا|�تو (�  ىختبار ي

لال�دف والبند Bختبار الذي يق¿س ال�دف (� Bختبار التحصي�5، لذا تم إعداد جدو مواصفات  ي
لالختبـــار التحـــصيn¯ �5ـــدف التحقـــق مـــن عـــدد @ســـئلة لSـــل 'ـــدف؛ وتـــم الـــر~ط بـــbن @'ـــداف املـــراد 

  .�اتحقيق�ا، وعدد @سئلة الy fqشمل

لوتم إعداد جدو مواصفات لالختبار التحصيn¯ ،�5دف التحقق من عدد @سئلة لSل 'دف؛ 
  :حيث تم الر~ط بbن @'داف املراد تحقيق�ا، وعدد @سئلة الy fqغطnoا

جــة واحــدة فقــط لSــل بنــد مــن بنــود أســئلة Bختبــار وصــفر ع5ــ" 1جابــة ا��اطئــة،  رتــم وضــع د
B جـــات ب إذا �انـــت إجابتــــھ ) 40(ختبـــار 'ــــو رو~التـــا�� �ـــان مجمــــوع د جـــة يحــــصل علnoـــا �ـــل متــــد رد ر

 .�ìيحة ع5" جميع بنود @سئلة

  :ً برمجة /ختبار إلك	�ونيا-2-2-7

ً�عد Bن�nاء من صياغة مفردات Bختبار وفقا �Jدو املواصفات تـم انتـاج Bختبـار الك/.ونيـا  ل ً

 ).Articulate storyline 3(بواسطة برنامج 

  :تجر~ة Bستطالعية لالختبار التحصي�5 ال-2-2-8

تم تطبيق Bختبـار التحـصي�5 ع5ـ" عينـة اسـتطالعية عـدد مـن تالميـذ الـصف الرا�ـع BبتـداAي 
ا�ــــfv ) غbــــ. مجموعــــة البحــــث( 'رHــــة للعــــام الد 'ــــر بمنطقــــة القــــا'رة @ ربمع�ــــد ال�ــــدى @ ز  -2020يز

نbن املقياس والتحقق من صالحيتھ ، وذلك ¯nدف ضبط وتق6/4/2021، يوم الثالثاء املوافق 2021
الثبــــات ومعامـــل الـــس�ولة والــــصعو~ة للتطبيـــق مـــن خــــالل قيـــاس صـــدق Bختبــــار، وحـــساب معـــدل 

�bمن 1جابة عنھوالتمي   :ز وحساب 

من 1جابة عB "5ختبار -   :زحساب 

من يقدر بـ  دقيقة ��ل أسئلة Bختبار التحصي�5، وقد تم مراعاة عدم حدوث ) 35(زتم وضع 
مـن 1جابـة عـن Bختبـار آية ز مشكالت أثناء التطبيق الذي يؤدي إ�" ضياع الوقت، وقد تـم تحديـد 

  :بتطبيق املعادلة التالية

  . دقيقة38= 2) /35+41(زمن Bختبار 
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مـــن قطـــاه تلميـــذ لإلجابـــة ع5ـــ" Bختبـــار، و) 35(حيـــث أن  مـــن ) 41(زدقيقـــة 'ـــو أقـــصر   uvÀزأقـــ
  .قضاه تلميذ لإلجابة عB "5ختبار

  :حساب ثبات /ختبار -

'ـــو دقــة 'ـــذا Bختبـــار (ـــ� القيــاس واملالحظـــة، أو أن Bختبـــار �عطـــي : املقــصود ب�بـــات Bختبـــار
ف، وتـم اسـتخدام طرHقـة التجزئـة النـصفية  ونفس النتائج إذا طبـق أك�ـ. مـن مـرة تحـت نفـس الظـر

ات ��   :رالعتبا

-B ن تطبيقbشأ (� الف/.ة بºقد ت fqف ال   . ختبار وإعادة تطبيقھو صعو~ة ضبط الظر

  . قد يتعذر وجو نفس @فراد إلعادة تطبيق Bختبار علnoم مرة ثانية-

  . صعو~ة توافر الصيغ املتSافئة لالختبار-

و~ــذلك يمكــن حــساب ثبــات Bختبــار، بمعادلــة ســبb.مان للتجزئــة النــصفية، ومعادلــة جوتمــان 
. SPSS V.25حليـــل 1حــــصاAي للبيانـــات العامـــة للتجزئـــة النــــصفية، وقـــد تـــم اســــتخدام برنـــامج الت

  :لوHو±x ا�Jدو التا�� معامالت الثبات لالختبار 

  )1(لجدو 

  معامل Bتفاق بbن املالحظbن (� حاالت التالميذ الثالثة

  معامالت الثبات
  عدد املفردات  @داة

  معامل جوتمان  معامل سب�dمان

  B  40  0.87  0.86ختبار التحصي�5

دة با�Jدو السابق تدل ع5" صالحية استخدام Bختبار �أداة للقياس و;سب املعامالت  لالوا ر
  .بالبحث ا��ا��

  :حساب معامل الس<ولة والصعوDة لZل بند من بنود /ختبار -

 -0.41(، ب¿نمـا تراوحــت معـامالت الــصعو~ة بــbن )0.59 -0.38(تراوحـت معــامالت الـس�ولة بــbن 
ولـة، وتراوحـت معـامالت التميbـ� ألسـئلة Bختبـار بـbن و�� yعد معـامالت سـ�ولة وصـعو~ة مقب) 0.63

  .، و�� yعد معامالت تمي�b مقبولة)0.63 -0.36(

  : حساب /¥ساق الداخ*� لالختبار -

تبـــــاط B ـــامالت ـــة الSليـــــة  رلتحديـــــد yBـــــساق الـــــداخ�5 تـــــم حـــــساب معــ جــ ربـــــbن �ـــــل ســـــؤال والد
  .لالختبار

تبـاط ل�ـا داللـة إحـص ، و~ـذلك )0.05 -0.01(ىائية عنـد مـستو روقد أظ�رت @سئلة معامالت ا
جة عالية من yBساق الداخ�5   .رأصبح Bختبار يتمتع بد

  

  



 

 جامعة األزهر
تربية بالقاهرةكلية ال  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

27 

ة الª¨ائية لالختبار -2-2-9   :ر الصو

، وقـد أعطيـت لSـل ) بنـد40(ً�عد التأكد من صدق، وثبات Bختبار، أصبح Bختبار مSونـا مـن 
جة واحدة، وأصبحت ال�nاية العظuÝ لالختبار  جة، وأصبح جا'زا للتطبيق ع�5 عينة ) 40(ربند د د

ً
ر

  .البحث

ات ا:9ياتيــــــة  -2-3 رإعـــــداد بطاقــــــة املالحظــــــة ,وليـــــة لتحديــــــد وقيــــــاس ا: وانـــــب ,دائيــــــة للم<ــــــا
�  :املرتبطة با:9اسب 56

ات ا��ياتيــة املرتبطــة با��اســب  رمــرت عمليــة إعــداد بطاقــة مالحظــة @داء العم5ــ� للم�ــا
  :كن توضيح�ا فيما ي����5 �عدد من 1جراءات، يم

  : تحديد ال<دف من إعداد بطاقة املالحظة-2-3-1

ات ا��ياتيــة  رتــم إعــداد بطاقــة املالحظــة @وليــة لتحديــد وقيــاس ا�Jوانــب @دائيــة للم�ــا
م تنمي�nا لتالميذ الصف الرا�ع BبتداAي   .زاملرتبطة با��اسب ��� الال

  : مصادر بناء بطاقة املالحظة-2-3-2

ات ســــابقة اعتمــــد ال رباحــــث (ــــ� بنــــاء بطاقــــة املالحظــــة ع5ــــ" قائمــــة @'ــــداف وقائمــــة امل�ــــا
ات ا��ياتيــة املرتبطــة با��اســب ��ــ� ، وتــم تنظــيم .ر1عــداد، وBطــالع ع5ــ" @دبيــات املرتبطــة بامل�ــا

) 30(بنود البطاقة بحيث يمكن مالحظ�nا باستخدام املالحظة املباشرة، وقد اشتملت البطاقة ع5" 
ة    .رم�ا

و�Å عند صياغة فقرات البطاقة ما ي�5   :رو

ا±�ة • ات سلوكية قصb.ة محددة و ات (� عبا وصياغة امل�ا ر   .ر
ات إجرائية وا±�ة محددة �س�ل مالحظ�nا •   .ريصاغ @داء (� شSل عبا
ات من @خطاء اللغوHة •   .رسالمة العبا
  .تجنب استخدام النفي (� صياغة مفردات البطاقة •
من املضارعنيSو الفعل (� حالة املفر •  .زد و(� 

  : وضع ¥عليمات بطاقة املالحظة-3-3 -2

ناÅــ" الباحــث عنــد وضــع yعليمــات البطاقــة أن تSــو وا±ــ�ة، ومحــددة، وشــاملة حqــu �ـــس�ل  ر
استخدام�ا سواء من قبل الباحث، أو أي مالحظ آخر يمكـن أن يقـوم �عمليـة املالحظـة، وتـم وضـع 

ظ لقــراءة محتوHــات التعليمــات (ــ� بدايــة بطاقــة املالحظــة، واشــتملت  التعليمــات ع5ــ" توجيــھ املالحــ
  .ىالبطاقة والتعرف ع5" مستوHات @داء والتقدير الكfÝ لSل مستو

  :ى نظام تقدير مستو ,داء-4- 2-3

ة ع5"   :رتم اعتماد أسلوب التقدير الثال
ي لبطاقة املالحظة؛ بحيث يحصل التلميذ (� �ل عبا

لاملستو @و • جات3= قة يفو التوقعات رأداء التلميذ للم�ا: ى  .ر د
ة يلfg املطلوب: ىاملستو الثا;ي • جات2= رأداء التلميذ للم�ا   . ر د
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ة أقل من املتوقع : ىاملستو الثالث • جة واحدة= رأداء التلميذ للم�ا   .رد

جة، وال�nاية الصـغر ) 90(نو~ذلك تSو ال�nاية العظuÝ لبطاقة املالحظة  ىد جـة، ) 30(ر رد
جات لكـل جة الSلية روتحسـب الـد جات يتم ا��صـو علـى الد ة علـى حـدة، و~تجميع 'ـذه الـد ر عبـا ر لر

ات املدونــــة بالبطاقـــة، وHقـــوم  ا يـــتم ا��كــــم علــــى أدائــــھ فيمـــا يتعلــــق بامل�ــــا ــ رللتلميـــذ والqـــf مــــن خالل�ــ
ة يؤد¬nا) ✓(املالحـظ بوضـع عالمـة  رفـي خانـة مسـتو @داء أمـام كـل عبـا   .ى

  :بطاقة مالحظة ,داء صدق -3-5 -2

ة @وليــــة  ـــن تــــصميم وإعــــداد بطاقــــة املالحظــــة، قــــام الباحــــث �عــــرض الــــصو ر�عــــد Bن�nــــاء مـ
  :للبطاقة ع5" مجموعة من ا|�كمbن املتخصصbن (� ا|Jال، وذلك إلبداء الرأي فيما ي�5

ات ومؤشرات سلوكية •   .رمدى أ'مية ما تضمنتھ من م�ا
تباط مؤشرا�nا السلوكية مع ا • اترمدى ا   .رمل�ا
  .مدى مناسبة أسلوب تصميم�ا لتحقيق أ'داف�ا •
مة |�تو ال¢.نامج • ات الال ىمدى yغطي�nا وشمولي�nا لSل امل�ا ز  .ر
 ).با��ذف أو باإلضافة أو بتعديل الصياغة(وجود yعديل  •

ة ال�nائية  ات لبطاقة املالحظة والوصو إ�" الصو روHبbن ا�Jدو السابق أنھ تم yعديل �عض العبا ل رل
ات ا��ياتية املرتبطة با��اسـب ��ـ�، ولـم يقـم الباحـث بحـذف أو إضـافة أي لبطاق رة مالحظة امل�ا

أي السادة ا|�كمbن ة بناء ع5"  رعبا   .ًر

واتفق معظم ا|�كمbن ع5" صالحية بطاقة املالحظة للتطبيق ع5" أفراد العينة، و~التا�� 
  .أصبحت صا��ة للتطبيق

  : ثبات بطاقة املالحظة-3-6 -2

اب ثبات بطاقة املالحظة بأسلوب yعدد املالحظbن ع5" أداء التلميذ الواحد حيث تم حس
ات،  ريقوم اثنان أو أك�. من املالحظbن �ل م�nم مستقل عن �خر بمالحظة التلميذ أثناء أدائھ للم�ا
ًبحيث يبدأ املالحظو معا وHن�nو معا، ثم يحسب عدد مرات Bتفاق بي�nم وعدد مرات Bختالف،  نً ن

'ر الـــشرHف ، وÒعــد عــرض بطاقــة املالحظـــة )2(زوتــم Bســتعانة بــاثنbن مــن معلÝـــf ا��اســب ��ــ� بــاأل
علـnoم وyعليمــات اســتخدام�ا واملناقـشة مع�ــم، تــم تطبيـق البطاقــة، وذلــك بمالحظـة أداء ثالثــة مــن 
التالميـــذ، وحـــساب معامـــل Bتفـــاق لSـــل تلميـــذ ع5ـــ" حـــدة باســـتخدام معادلـــة �ـــو~ر ��ـــساب ;ـــسبة 

  .فاقBت

  :لوHو±x ا�Jدو التا�� معامل Bتفاق بbن املالحظbن (� حاالت التالميذ الثالثة

  

  

  

                                                
���ى ا����ادي �����، وا�����ذ          / � ا���
�	� ������ذ  )  2���� ا
�� ��� ا�"���! ا �#
���د  / $()'& %�"�� $�
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  )2(لجدو 

  معامل Bتفاق بbن املالحظbن (� حاالت التالميذ الثالثة

  التلميذ الثالث  التلميذ الثا;ي  لالتلميذ @و
متوسط Bتفاق بbن 
املالحظbن (� حاالت 

  التالميذ الثالثة

97%  94%  96%  95.6%  

لو~استقرار بيانات ا�Jدو يت¾x أن متوسط معامل اتفاق املالحظbن (� حاالت التالميذ 
جــة عاليــة مــن الثبــات، ممــا %)95.6(يالثالثــة �ــساو  ر، مــا �عäــf أن بطاقــة املالحظــة حــصلت ع5ــ" د

  .يجعل�ا صا��ة لالستخدام �أداة للقياس

ة الª¨ائية لبطاقة املالحظة-3-7 -2   :ر الصو

�nا ال�nائية صا��ة �عد التأ جا�nا، أصبحت البطاقة (� صو ركد من صدق بطاقة املالحظة وثبات د ر
�nا ال�nائيــــة  ات ا��ياتيــــة املرتبطــــة با��اســــب ��ــــ�، وأصــــبحت البطاقــــة (ــــ� صــــو رلقيــــاس أداء امل�ــــا ر

ة) 30(نتتSو من     .رم�ا

  : إعداد نموذج ملف $نجاز -4 -3

  :دد من 1جراءات، يمكن توضيح�ا فيما ي�5مرت عملية إعداد نموذج ملف 1نجاز �ع

  : تحديد ال<دف من بناء ملف $نجاز1 -4 -3

ة التلميــذ ع5ــ" توثيــق أعمالــھ والــذي �عكــس  رال�ــدف مــن بنــاء ملــف 1نجــاز 'ــو تنميــة قــد
اتــھ (ــ� امل�ــام املطلو~ــة مــن التلميــذ �ــشSل تراكÝــf وع5ــ" ف/ــ.ة  زمــدى ج�ــده، وتقدمــھ وتحــصيلھ وإنجا

  .زمنية محددة

  : مصادر بناء ملف $نجاز4-2 -3

ات سابقة 1عداد،  راعتمد الباحث (� بناء ملف 1نجاز ع5" قائمة @'داف وقائمة امل�ا
اسة جميلة : وBطالع ع5" @دبيات املرتبطة بإعداد ملف 1نجاز لتالميذ املرحلة Bبتدائية، مثل رد

ت إ�" فاعلية استخدا) 687، 2019(الرئ¿س    .م ملف 1نجاز مع تالميذ املرحلة Bبتدائيةرالfq أشا

  : صدق ملف $نجاز3-4-3

ة @وليـة للملـف  ر�عد Bن�nاء من تـصميم وإعـداد ملـف 1نجـاز، قـام الباحـث �عـرض الـصو
  :ع5" مجموعة من ا|�كمbن املتخصصbن (� ا|Jال، وذلك إلبداء الرأي فيما ي�5

  .مدى أ'مية ملف 1نجاز •
  .ب تصميمھ لتحقيق أ'دافھمدى مناسبة أسلو •
  .مدى yغطيتھ وشمولھ •
  .مدى مناسGتھ لعينة البحث •
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واتفــق معظــم ا|�كمــbن ع5ــ" صــالحية ملــف 1نجــاز للتطبيــق ع5ــ" أفــراد العينــة، و~التــا�� 
  .أصبحت صا��ة للتطبيق

 :وأشتمل ع*� تحديد: ي تصميم ا9hتو-4

ف التعليميـــة، تــــم (ـــ� ضـــوء تحليــــل امل�ـــام التعليميـــة و@'ـــدا: يعناصـــر ا|�تـــو •
يتحديـــد عناصـــر ا|�تـــو التعليÝـــf بمـــا �غطـــي @'ـــداف التعليميـــة وÄعمـــل ع5ـــ" 

 .تحقيق�ا
لتــم اســتخدام مــدخل الوصــو ا��ــر حيــث : تحديــد املــدخل التعليÝــf املناســب •

ليSو التلميذ حرا (� التجو بbن املعلومات والوصو إلnoا و~ناء yعلمھ بنفسھ ل ن
ً

. 
(ــ� ضـوء املــدخل التعليÝـf تــم : يع عــرض ا|�تـوتحديـد الـصيغة املناســبة لتتـا� •

 :اختيار التنظيم التا��
ــــل  التنظـــــيم الـــــشبSي لل¢.نـــــامج التعليÝـــــf، والـــــذي �ـــــسمح للتلميـــــذ بالتنقـــــل داخـ

fÝاملوقع التعلي .   
ــــسية  • ئ¿ـ ــــوع إ�ـــــ� وحــــــدات  ــــ� ضـــــوء ذلــــــك تـــــم تقــــــسيم ال¢.نــــــامج : رتقـــــسيم املوضــ (ــ

،fــــــÝــــو التعلي س تــــــضمن ا|�تــ ــــسة در ـــ" خمــ يالتعليÝــــــf إ�ـــ  وHتــــــضمن ال¢.نــــــامج و
Hن تحصيليbن قب�5 وÒعدي وأ;شطة لتعزHز عملية التعلم  .رالتعليfÝ اختبا

  :  تصميم اس	�اتيجية وأساليب التعليم والتعلم-4

  .تم السb. (� الوحدات التعليمية باستخدام اس/.اتيجية التعلم (� مجموعات صغb.ة

 : تصميم اس	�اتيجية التفاعل والتحكم التعلي¢¡-5

ليـة �ـ� حـوار تواصـ�5 ايجـاÒي ;ـشط وتـأثb. متبـادل بـbن املـتعلم وال¢.نـامج التعليÝـf، التفاع
وتوجــد ثالثــة أ�عــاد للتفاعليــة �ــ� الــتحكم التعليÝــf، واملــشاركة الºــشطة (ــ� الــتعلم، والتكيــف 

  . واملواءمة

• fــــــÝـــــ/.اتيجية : الــــــتحكم التعلي ـــة مــــــن اســ ــــ� مجموعـــ ـــــا�� ع5ــ ـــــد البحــــــث ا��ـ واعتمـ
ا الــتحكم تختلــف مــع التأكيــ د ع5ــ� ا��طــو الــذاyي للتلميــذ أثنــاء yعلمــھ و�ــ� كمــ

  :ي�5

، وتـضمن  -  ياسـ/.اتيجيات الـتحكم (ـ� أسـلوب 1بحـار الـشبSي (ـ� تقـديم ا|�تـو
ج  ار التفاعـل لالنتقـال إ�ـ� Bمـام وا��لـف وا��ـر وال¢.نـامج التعليميـة قائمـة أز ر

ار لال نتقــال إ�ـــ� رمــن املوقــع التعليÝــf وBطـــالع ع5ــ� التعليمــات باإلضـــافة إ�ــ� أز
fÝس املوقع التعلي  .ووحدات ودر

 :  املساعدة والتوجيھ-6

، لـذا يºب�ـ� ب¿ئات التعليم القائم ع5ـ� الوHـب �ـ� (ـ� @صـل ب¿ئـات للـتعلم الـذاyي والفـردي
ـــاز  ـــديم املــــساعدة والتوجيــــھ للمــــتعلم �ــــي yــــساعده (ــــ� توجnoــــھ نحــــو إنجـ أن yــــشتمل ع5ــــ� آليــــات لتقـ

داف بكفاءة وفاعلية، وقد اشتمل ال¢.نـامج التعليÝـf ع5ـ" مجموعـة امل�مات التعليمية وتحقيق @'
 fـــÝـــد املـــتعلم بمعلومـــات حـــو ال¢.نـــامج التعليH لمـــن املـــساعدات مرتبطـــة باالســـتخدام حيـــث تـــم تز و

ابط: وشمل واسم ال¢.نامج، وأ'دافھ، ومعلومات حو استخدام 1يقونات والر   .ل
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 : تصميم اس/.اتيجيات التعليم العامة-7

ــــ� خطـــــة  ــــة مـــــن @;ــــــشطة و1جـــــراءات التعليميــــــة �ـ نعامــــــة ومنظمـــــة، تتSـــــو مــــــن مجموعـ
ا|�ددة واملرتبة لتحقيـق أ'ـداف yعليميـة معينـة، وتمـر 'ـذه املرحلـة بمجموعـة مـن ا��طـوات 

جـــذب BنÃبـــاه، : (الqــf يجـــب مراعا�nـــا عنـــد تــصميم اســـ/.اتيجية التعلـــيم العامـــة و�ــ� كمـــا ي5ـــ� 
ـــــة ا ـــة، مراجعــ ـــــداف التعليميــــ ـــــتعلم الـــــــسابق، تقـــــــديم التعلـــــــيم ا�Jديـــــــد، تºـــــــشيط عـــــــرض @'ــ لــ

عــة، تقــديم املــساعدة والتوجيــھ املناســب، تقــديم  Hبات Bنتقاليــة املو زاملــشاركة، تقــديم التــد ر
سة التعلم وتطبيقھ (� مواقف جديدة وتقديم  رالتعزHز والرجع املناسب، تطبيق Bختبار، مما

Hبات، تطبيق Bختبار ال�nاAي را�Å الباحث توافر تلك ا��طوات (� ال¢.نامج ، وقد )رأ;شطة وتد
  .            التعليfÝ بنمطيھ

 :  اختيار الوسائط املتعددة وتحديد مواصفا©¨ا ومعاي�d تصميم<ا-8

ن تــم اختيــار الوســائط املتعــددة (ــ� املعا�Jــات التجرGHيــة بحيــث تSــو مناســبة ��ــصائص 
سلو~ھ، واشتملت الوسائط ع5" النـصوص املتعلمbن وطبيعة امل�ام التعليمية ونمط التعلم وأ

وÅـــ� الـــر~ط فيمـــا بي�nـــا �ـــشSل متSامـــل ومتفاعـــل (ـــ�  ، والرســـوم املتحركـــة، و راملكتو~ـــة، الـــصو ر
  .منظومة �لية واحدة واستخدام�ا �شSل وظيفي، لتحقيق امل�ام التعليمية بكفاءة وفعالية

�و-9  : ر تصميم الشاشات وكتابة الس¹نا

'ـــا، وشـــملت  يقـــصد بتـــصميم الـــشاشات ترت ر¿ـــب تقـــديم العناصـــر الqـــf تظ�ـــر داخـــل إطا
رالعنــاوHن، والنــصوص والــصو والرســوم املتحركــة وأدوات 1بحــار، وتنظيم�ــا بالــشSل الــذي يحقــق 
Hو  Hو متعـــدد @عمـــدة (ـــ� تـــصميم الـــس¿نا را�Jاذبيـــة والفاعليـــة، واعتمـــد البحـــث ا��ـــا�� ع5ـــ� الـــس¿نا ر

ـــائط امل Hو التعليÝــــf مـــــع تــــصميم يو±ـــــx تنظــــيم الوســ رتعـــــددة داخــــل الـــــشاشات، وتــــم إعـــــداد ســـــ¿نا
 fÝالقصة الرقمية املتحركة(تنفيذي لل¢.نامج التعلي(. 

Äس  ــــر التــــــد ــــ" متخصـــــصbن (ـــــ� مجـــــال تكنولوجيـــــا التعلـــــيم ومنـــــاjÈ وطـ روتـــــم عرضـــــھ ع5ـ ق
وتــم إجــراء . يلتحكيمــھ مــن حيــث ا|�تــو وأســلوب عرضــ�ا وأنمــاط 1بحــار (ــ� واج�ــة التفاعــل

Hو ;ــ×�ة عمــل يــتم ع5ــ� أساســ�ا التعــديالت الqــf أشــار  رإلnoــا ا|�كمــbن، ، واعت¢ــ. 'ــذا الــس¿نا
  .انتاج ال¢.نامج التعليfÝ بنمطيھ

  -:مرحلة التطو�ر �

التطــــوHر yــــشb. إ�ــــ� العمليــــة الSاملــــة إلنتــــاج ال¢.نــــامج التعليÝــــf وتقوHمــــھ بنائيــــا وتنقيحــــھ 
ً

  -:وصدقھ، وتمر مرحلة التطوHر با��طوات التالية

  :ل�aنامج التعلي¢¡ إنتاج مكونات ا-1

مــــــة للوســــــائط املتعــــــددة املتاحــــــة، وإنتــــــاج  ـــتم إجــــــراء املعا�Jـــــات الال زو(ـــــ� 'ــــــذه املرحلــــــة يـــ
    -:الوسائط املتعددة ا�Jديدة املطلوب إنتاج�ا، واشتملت ع�5 ما ي�5

  

  



إلكتروني مقترح قائم على توظيف القصة اإللكترونية المتحركة فاعلية برنامج 
في تنمية المهارات الحياتية المرتبطة بالحاسب اآللي لدى تالميذ الصف الرابع 

 االبتدائي األزهري

  أحمد إبراهيم عبد الرحيم أحمد/ أ
   السيد دمحم مرعي/ د.أ

 عبد العليم أحمد الغرباوي/ د
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 : كتابة النصوص-

 Microsoftيتـــم كتابـــة نـــصوص ا|�تـــو التعليÝـــf قبـــل إضـــافتھ إ�ـــ� املوقـــع بواســـطة برنـــامج 
Wordولة التعديل و1ضافة ع�5 النص�انيات وسSوذلك لم يوفره ال¢.نامج من إم ،.  

  : إنتاج ا: رافيك-

إنتـاج عناصــر 1نفوجرافيـك و��ــصيات القـصة الرقميــة وا��لفيـات ع5ــ"  اعتمـد الباحـث (ــ� 
عناصــــر ، ولتحرHــــك Adobe Illustrator، و~رنــــامج Adobe Photoshopربرنــــامج معا�Jــــة الــــصو 

 ولتحرHـــك ��ـــصيات القـــصة الرقميـــة Adobe Aftereffectsافيـــك تـــم اســـتخدام برنـــامج 1نفوجر
ات الqــf ســ¿تم yعليم�ــا  ،Cartoon Animator 4 تــم اســتخدام برنــامج  وا��لفيـة روذلــك وفقــا للم�ــا

ً

  .للتالميذ

  : إنتاج الفيديو-

نج yعليfÝ بدو الشك أن الفيديو وسيلة فعالة للتعليم والتعلم، فمن غb. املناسب إنتاج برنام
Hا فقط فيديو، ولكن يجب أن �ستخدم الفيديو عندما يSو ضر

ً
ور   . ن

(ـــ� إعــداد فيـــديو'ات ال¢.نـــامج التعليÝـــf ع5ــ" برنـــامج   Adobe Premiereوقــد اعتمـــد الباحـــث 
fÝا (� ال¢.نامج التعلي�لتوظيف.  

  : ¥« يل الصوت-

 BنÃباه، وHوحد بbن املثb.ات للصوت (� ال¢.امج التعليمية مزايا وإمSانيات عديدة، ف�و يجذب
ــــصرHة، وإذا اســــــتخدم بمــــــصاحبة الرســــــوم املتحركــــــة �عطــــــي انطباعــــــا بمــــــشا'دة الفيــــــديو البــ

ً
ـــا .  كمـــ

  . �ستخدم مع النصوص املكتو~ة بفعالية (� التمي�b بbن املعلومات اللفظية

ات  ع5ــ� روقـد اعتمــد الباحــث (ــ� yـ×Jيل ومعا�Jــة @صــوات واملثbــ.ات الـصوتية ا��اصــة بامل�ــا
 .Adobe Auditionبرنامج 

  : التعلي¢¡ال�aنامج تطو�ر -

و�ــ� عمليــة ال¢.مجــة وكتابــة @وامـــر ا��اصــة بSــل جــزء مــن املوقـــع، واعتمــد البحــث ا��ــا�� (ـــ� 
 Articulate Storyline 3تطوHر ال¢.نامج التعليfÝ وإنتاج Bختبار ع�5 برنامج 

  :امج التعلي¢¡ تجميع املكونات، وإخراج الV»xة ,ولية لل�aن-2

ــــة بـــــــاملوقع  ـــواد ا��اصـــ ـــــة @�ـــ ـــــائط املتعــــــددة وكتابــ ـــــصوص والوســ ـــــاء مــــــن إعـــــــداد النـ �عــــــد Bن�nــ
  :التعليfÝ، تم إعداد الº×�ة @ولية لل¢.نامج التعليfÝ كما ي�5

• fÝا (� ال¢.نامج التعلي�اج  .رتجميع النصوص والوسائط املتعددة وإد
 .إضافة �عض املؤثرات الصوتية للموقع •
 .ساليب تفاعلية للموقع طبقا ملا يتوافق مع املرحلة العمرHةإضافة أ •
ـــات  • تــــم إضــــافة �عــــض الÃــــشطيبات واللمــــسات ال�nائيــــة، مثــــل @لــــوان وا��لفيـ

 .املناسبة للعرض
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  -: ½ ز وقع الو�ب وLشمل-

�افية لرفع ال¢.نامج التعليJúServer fÝز مساحة ع�5 ا��ادم  • . 
 .org.azharedu.www و'و , عليfÝياختيار اسم للموقع مناسب للمحتو الت •
 .رفع ال¢.نامج التعليfÝ بنمطيھ ع5" مساحة ا��ادم الfq تم Júز'ا •

  : التقو�م البنا-ي للV»xة ,ولية-3

ــــf بنمطيـــــھ �غـــــرض تحديـــــد نقـــــاط  ــــامج التعليÝـ ــــبط وتجرHـــــب ال¢.نـ اســـــ�nدفت 'ـــــذه ا��طـــــوة ضـ
ة ممكنـة لالسـتخدام، وتـم ذلـك الضعف وذلك �غرض الو رصو بال¢.نـامج التعليÝـf إ�ـ� أفـضل صـو ل

  :من خالل

  : عرض الV»xة ,ولية ع*� عينة صغ�dة من الفئة املس¾¨دفة-

ـــــــة  ــــــ� أفــــــــراد العينــ ــــــھ ع5ــ ـ ــــــf بنمطيــ ـــامج التعليÝــ ــــــث بتجرHـــــــــب ال¢.نـــــ ــــام الباحــ ـــــة قــــ ـــــذه املرحلــــ ــــــ� 'ـــ (ــ
  :Bستطالعية، وذلك ¯nدف التأكد من

 .املتضمنة بال¢.نامج التعليfÝ بالºسبة لعينة البحثوضوح املادة العلمية  •
 .يمناسبة محتو ال¢.نامج التعليfÝ بالºسبة لعينة البحث •
إمSانية استخدام أفراد العينة للموقع والتعرف ع5" الصعو~ات الfq تواج��م  •

 .أثناء استخدامھ لتالفnoا أثناء التطبيق ال�nاAي
• Ýدة باملوقع التعلي  .f وكفاي�nاروضوح التعليمات الوا
ـــو  • ـــــن حيـــــــث لــــ نجـــــــودة عمليـــــــة 1خـــــــراج الفäـــــــf لل¢.نـــــــامج التعليÝـــــــf بنمطيـــــــھ، مــ

ــــوم الثابتـــــــة  ـــــصو والرســ ـــــودة الـ ـــــھ، وجــ ـــــھ ولونـ را��لفيــــــات، وJúــــــم ا��ـــــــط ونوعـ
ضـــــــوحھ،  ــــبة موقــــــع �ــــــل عنــــــصر مــــــن عناصــــــر الوســــــائط و ــــة، ومناســ ـ وواملتحركـ
ــــ� للموقـــــــع  ـــتخدام الفع5ـــ ـــــد تºـــــــشأ عنـــــــد Bســــ ـــــشكالت الqـــــــf قــ ـــ� املــ ـــــرف ع5ــــ والتعـ

 .عا�n�Jاوم
م لإلجابة عن Bختبار التحـصي�5  • ، وذلـك )القب5ـ�، البعـدي(زحساب الزمن الال

منة الfq قضا'ا التالميذ (� 1جابة عن �ل اختبار   .زبحساب متوسط @

وقد أسفرت نتائج التجر~ة Bستطالعية عن تقبل وحماس التالميذ ألسلوب العـرض املتبـع (ـ� 
ـــــf بمــــــــا يتــــــــضمنھ مــــــــن  ــــع التعليÝـــ ـــــــة املوقــــ اسـ ـــائج الد ــــا أو±ــــــــ�ت نتـــــ ــ ــــــوتية، كمــ ـــؤثرات بــــــــصرHة وصــ رمـــــ

  :Bستطالعية ما ي�5

 .وضوح املادة التعليمية ومناسب�nا للتالميذ •
 .تمكن التالميذ من التعامل مع ال¢.نامج التعليfÝ �س�ولة •
دة بال¢.نامج التعليfÝ وكفاي�nا •  .روضوح التعليمات الوا
ــــا • ـــــدى (ـــــــ� الـــــــصوت، وأخطـــ ـــــشكالت تتعلـــــــق بوجـــــــود صــ ابط رظ�ـــــــو مــ وء (ـــــــ� الـــــــر

ــــب ع5ـــــــ" تلـــــــك املـــــــشكالت  ـــم التغلـــ ـــامج التعليميـــــــة، وتــــ ـــــل ال¢.نــــ وBيقونـــــــات داخــ
fÝوت��يح أخطاء ال¢.نامج التعلي . 
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م لإلجابة عن Bختبار التحصي�5 و'و  •   ). دقيقة38(زتحديد الزمن الال

  : عرض ال�aنامج التعلي¢¡ ع*� ا9hكمdن-

يـــة لل¢.نـــامج التعليÝـــf ع5ـــ" مجموعـــة مـــن و(ـــ� 'ـــذه املرحلـــة قـــام الباحـــث �عـــرض الºـــ×�ة @ول
دود أفعال�م  Äس وتكنولوجيا التعليم، وJ×yيل  را��¢.اء واملتخصصbن (� مجال املناjÈ وطر التد ر ق
اء وأخــــذ'ا �عــــbن  رحــــو املوقــــع التعليÝــــf للتأكــــد مــــن مناســــGتھ لعينــــة البحــــث، وتــــم تحليــــل 'ــــذه � ل

مة   .زBعتبار، وإجراء التعديالت الال

تھ ال�nائيةو~ذلك تأكد ال   .رباحث من صالحية املوقع التعليfÝ للتطبيق، وأصبح (� صو

 -:مرحلة التطبيق �

(� 'ذه املرحلة تم تطبيق ال¢.نامج ع5" عينة كبb.ة من املتعلمbن املس�nدفbن (� مواقف التعليم 
  :ا��قيقية، وتتضمن ا��طوات التالية

 :  $عداد للتجرDة وتحض�d أدوات التقو�م املناسبة-1

  :م 1عداد لتجر~ة البحث @ساسية باتباع 1جراءات التاليةت

تــم أخــذ موافقـة الــسادة املـشرفbن ع5ــ" التطبيــق، : ل ا��ـصو ع5ــ" موافقـة ا�J�ــات ا|�تـصة-أ
'ـــر الــشرHف، وقـــد تفــضلوا باملوافقـــة للقيـــام بتجر~ــة البحـــث ع5ـــ"  زومخاطبــة ا�J�ـــة املــسئولة (ـــ� @

اســة تالميــذ الــصف الرا�ــع ا�ــfv رمجتمــع الد ا�ــfv @و للعــام الد 'ــر (ــ� الفــصل الد ر BبتــداAي @ ر لز ي
  .م2022 -2021

ــــذ تجر~ــــــة البحـــــث @ساســــــية-ب  ـــان تنفيـ ــــة البحــــــث :  إعـــــداد مSـــ ــــم إعـــــداد مSــــــان تنفيـــــذ تجر~ــ تــ
'رHـة، حيـث تـم التأكـد  ز@ساسية مع�د مجمـع مدينـة نـصر BبتـداAي النمـوذ�Y بمنطقـة القـا'رة @

  .ت مواصفات جيدة تص�x للتطبيق، وكذلك توافر إن/.نت (� املعملمن توافر أج�زة كمبيوتر ذا

  : اختيار عينة البحث-ب

تلميــذا، ) 36(تـم اختيــار العينــة مــن تالميــذ الــصف الرا�ـع BبتــداAي، وتSونــت العينــة مــن   
ً

واجتمــع الباحـــث مـــع التالميــذ عينـــة التجر~ـــة @ساســـية (ــ� بدايـــة التطبيـــق، وشــرح ل�ـــم ال�ـــدف مـــن 
وكذلك ال�دف من ال¢.نامج التعليfÝ املق/.ح بالبحث ا��ا��، كما شرح ل�م كيفية التعامل التجر~ة، 

ىمعــــھ، واســــتخدامھ، وكــــذلك كيفيــــة التفاعــــل مــــع الواج�ــــة الرئ¿ــــسة للب¿ئــــة، وا|�تــــو 1لك/.و;ــــي، 
، وتحديد مواعيد  اسة محتو املقر مة لد رو@;شطة، كما قام الباحث �عرض ا��طة الزمنية الال ى ر ز

  .قاء مع التالميذ عينة البحثالل

  :ً تطبيق أداyي القياس قبليا-ج

) م10/2021/ 12(املوافـــق ) الثالثـــاء(ًتــم تطبيـــق أدوات القيــاس قبليـــا ع5ـــ" مجموعــات البحـــث يــوم 
�التا��:  

ـــــــة  • ات ا��ياتيـــــــــة املرتبطــ ــــق القب5ـــــــــ� لالختبـــــــــار التحـــــــــصي�5 ل�Jانــــــــب املعر(ـــــــــ� للم�ـــــــــا رالتطبيــــ
ة عــن أسـئلة تحديـد الــصواب وا��طـأ، وBختيـار مــن و'ـو عبـباسـتخدام ا��اسـب ��ــ�؛  را

ات ا��ياتية املرتبطة با��اسب ���   .رمتعدد، و'و يق¿س ا�Jانب املعر(� املرتبط بامل�ا
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ات ا��ياتيــــة املرتبطــــة باســــتخدام  • رالتطبيــــق القب5ــــ� لبطاقــــة مالحظــــة @داء العم5ــــ� للم�ــــا
  .ا��اسب ���

جموعـات البحـث، (ـ� املـداخل التجرGHيـة الqـf تـم ىتحليل نتائج التطبيق لتحديـد مـستو م •
التعرض ل�ا (� التطبيق، وسـ¿تم ذكـر نتـائج التطبيـق القب5ـ� |Jمـوعfq البحـث (ـ� الفـصل 

 .الرا�ع وا��اص بºتائج البحث وتفسb.'ا

  : تنفيذ التجرDة ,ساسية-2

 الفرعيــــة (ــــ� ً �عــــد Bن�nــــاء مــــن تطبيــــق أداyــــي القيــــاس قبليــــا، والتأكــــد مــــن تSــــافؤ ا|Jموعــــات-
ات ا��ياتيـة  را|Jموعة التجرGHية @و�" (� Bختبـار التحـصي�5 املعر(ـ� و~طاقـة املالحظـة للم�ـا
املرتبطـــة با��اســـب ��ــــ�، تـــم تنفيــــذ التجر~ـــة @ساســــية ا��اصـــة بالبحــــث (ـــ� الف/ــــ.ة مـــن يــــوم 

   ).م2/11/2021(املوافق ) الثالثاء(إ�" يوم ) م10/2021/ 12(املوافق ) الثالثاء(

ل تـــم متا�عـــة عمليـــة دخـــو التالميـــذ لل¢.نـــامج التعليÝـــf 1لك/.و;ـــي بـــنمط القـــصة 1لك/.ونيـــة -
  .املتحركة �شSل يومي، ومستمر خالل ف/.ة التطبيق

 تـــم متا�عـــة التالميـــذ عينـــة البحـــث، والـــرد ع5ـــ" مـــشار�ا�nم، وتـــ��يح�ا، وتـــوجno�م، وكـــذلك -
  .1لك/.ونيةمتا�عة ا��وار وا|�ادثات، والرد ع5" الرسائل 

 تم متا�عة إجابات التالميذ ع5" @;شطة التعليمية، وتوجno�م لإلجابات ال��يحة، وتقديم -
  .الدعم ل�م

  :ً تطبيق أدا¥ي القياس 1عديا-3

) م11/2021/ 2(املوافـــق ) الثالثـــاء(ًتـــم تطبيـــق أدوات القيـــاس �عـــديا ع5ـــ" مجموعـــات البحـــث يـــوم 
�التا��:  

ــــــار  • ـــق البعــــــــدي لالختبـ ات ا��ياتيــــــــة املرتبطــــــــة التطبيــــ ــــا ـــ� للم�ـــ رالتحــــــــصي�5 ل�Jانـــــــب املعر(ـــــ
  .باستخدام ا��اسب ���

ات ا��ياتيـــة املرتبطـــة باســـتخدام  • رالتطبيــق البعـــدي لبطاقـــة مالحظـــة @داء العم5ــ� للم�ـــا
  .ا��اسب ���

 :مرحلة التقو�م �

تقــوHم يـــتم (ــ� 'ــذه املرحلـــة تــم قيـــاس مــدى كفـــاءة وفاعليــة ال¢.نـــامج التعليÝــf، وا��قيقـــة أن ال
  :خالل جميع مراحل عملية تصميم وإنتاج ال¢.نامج التعليfÝ، لذا ينقسم التقوHم إ�" نوعbن

• fäHــوSي أو تAم بنــاHن : تقــوbر والتحــسHــل املراحــل و'دفــھ التطــو�و'ــو مــا يــتم خــالل و~ــbن 
تھ ال�nائية   .راملستمر قبل إخراج ال¢.نامج التعليfÝ بصو

تھ ال�nائيــة و'دفــھ نوSHــو �عــد : تقــوHم ختــامي او nÁــاAي • راخــراج ال¢.نــامج التعليÝــf (ــ� صــو
fÝالتأكد من فعالية ال¢.نامج التعلي.  
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  : مالحظات الباحث ع*� التجرDة-

• fÝيد مع ال¢.نامج التعليJتفاعل التالميذ ا�. 
  تجاه ال¢.نامج التعليfÝر وأولياء @موBنطباع ا�Jيد الذي أبداه التالميذ •
'م حيث �انت للتجر~ة أثر ايجاÒي ع5 • ر" التالميذ الذين لم �شار�وا (� البحث وأولياء أمو

fÝش/.اك بال¢.نامج التعليB �) مnغب�  .رأبدوا 

  :املعا: ات $حصائية املستخدمة

�عد إتمام إجراءات التجر~ة @ساسية للبحث، تمت املعا�Jة 1حصائية للبيانات الfq حـصل 
 Statistical (SPSS)املناســبة ال¢.نــامج 1حــصاAي علnoــا الباحــث باســتخدام @ســاليب 1حــصائية 

Package for Social Sciences ن لعــام م، و~رنــامج 1كـــسيل 2017و 1صــدار ا��ــامس والعـــشر
Microsoft Excel .  

  :,ساليب واملعا: ات $حصائية: ثالثا

ــــل اســــــتجابات  عينــــــة      تـــــم اســــــتخدم �عــــــض @ســـــاليب 1حــــــصائية الوصــــــفية وBســـــتداللية لتحليــ
اسة عB "5سÃبانة والfq تضمنت ما ي�5   :رالد

ق : Paired sample t-testاختبـار التــاء للعينــات املرتبطــة  -1 بــbن وللتعــرف ع5ــ" داللــة الفــر
جـــات ا|Jموعـــة التجرGHيـــة (ـــ� �ـــل مـــن القيـــاس القب5ـــ� والبعـــدي  للتحـــصيل رمتوســـطي د

ات ا��ياتية املرتبطة باستخدا  تالميذ ى لدم ا��اسب ���راملعر(� و@داء العم�5 للم�ا
�ل مجموعة. 

�ـو'bن  d تـم حـساب Júـم @ثـر باسـتخدام قيمـة: JúEffect Sizeـم @ثـر  -2)Cohen's d( 
fgH (ــــ� تنميــــة التحــــصيل املعر(ــــ� و@داء العم5ــــ�  رللتعــــرف ع5ــــ" Júــــم أثــــر ال¢.نــــامج التــــد

ات ا��اسب ��ـ� لـدى عينـة مـن تالميـذ  ات ا��ياتية املرتبطة بم�ا رللم�ا الـصف الرا�ـع ر
'ر الشرHف  .زباملرحلة Bبتدائية (� @

لتحـدد ;ـسبة الكـسب الqـf حقق�ـا : McGugian Gain Ratio;ـسبة الكـسب ملاكجوجيـان  -3
ات  رال¢.نــامج املق/ــ.ح (ــ� تحــسbن مــستو �ــل مــن التحــصيل املعر(ــ� و@داء العم5ــ� للم�ــا ى

  .وعةا��ياتية املرتبطة باستخدام ا��اسب ��� لدي تالميذ �ل مجم

اسة باستخدام ال¢.نامج 1حصاAي تم  -4  SPSS (Statistical Package for(رتحليل نتائج الد
Social Sciences ن لعــــــام ـــدار ا��ــــــامس والعــــــشر ـــــسيل ، م2017و 1صـــ و~رنــــــامج 1كـ

Microsoft Excel. 
ًا1عا اسة: ر ض الد رعرض ومناقشة نتائج اختبار فر  و

fgH     تم  اسـة والqـf جـاءت نتائج�ـا ع5ـ" راختبار فاعلية ال¢.نامج التد ض الد ر من خالل اختبـار فـر و
  :النحو �yي

ىيوجــــد فـــــر ذو داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستو "لنتــــائج اختبــــار الفــــرض ,و  -1 بـــــdن ) 0.05(ق
ســـو برنـــامج إلك	�وـــي مق	ـــ�ح قـــائم ع*ـــ( توظيــــف  جـــات التالميـــذ الـــذين يد نمتوســـطي د ر ر
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 �ات القـصة $لك	�ونيــة املتحركــة �ـ� القياســdن القب*ــ روالبعـدي للتحــصيل املعر�ــ� للم<ــا
  ":ا:9ياتية املرتبطة باستخدام ا:9اسب 56� لصا:Â القياس البعدي

سـو برنــامج إلك/.و;ـي مق/ــ.ح  جـات التالميـذ الــذين يد ق بـbن متوســطي د اسـة معنوHـة الفــر ن     لد ر ر ور
ات قــائم ع5ـــ" توظيـــف القـــصة 1لك/.ونيـــة (ـــ� القياســـbن القب5ـــ� والبعـــدي للتحـــصيل املعر(ـــ ر� للم�ـــا

 Pairedالتــاء للعينــات املرتبطـة  ا��ياتيـة املرتبطــة باســتخدام ا��اسـب ��ــ� تــم اسـتخدام اختبــار
sample t-test دوJبا� x±3(ل، وقد جاءت النتائج كما 'و مو.(  

  )3(لجدو 

س برنــامج إلك/.و;ــي مق/ــ.ح قــائم ع5ــ"  جــات ا|Jموعــة التجرGHيــة الqــf تــد ق بــbن متوســطي د ر الفــر ر و
ات ا��ياتيةتوظيف    رالقصة 1لك/.ونية (� القياسbن القب�5 والبعدي للتحصيل املعر(� للم�ا

.bت"قيمة   العدد  القياس املتغ"  
جات  رد
  ا��رHة

الداللة 
  1حصائية

  Júم @ثر

)dنb'و� (  

التحصيل املعر(�   36  القب�5
ات ا��ياتية  رللم�ا
املرتبطة با��اسب 

  36  يالبعد  ���

-59.91  35  0.00  10.14  

'ا ) 59.91(أن قيمة التاء قـد بلغـت ) 3(ل    يت¾x من ا�Jدو  و'ـو مـا ) 0.00(ربداللـة إحـصائية قـد
ق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستو داللـــة  ى�عäـــf وجـــود فـــر جـــات تالميـــذ بـــbن ) 0.05(و رمتوســـطي د

س برنــامج إلك/.و;ــي مق/ــ.ح قــائم ع5ــ" توظيــف القــصة 1لك/ .ونيــة (ــ� را|Jموعــة التجرGHيــة الqــf تــد
ات ا��ياتية املرتبطة باستخدام ا��اسب ��� ، رالقياسbن القب�5 والبعدي للتحصيل املعر(� للم�ا

جــات تالميـذ ا|Jموعــة (ــ� القيــاس القب5ـ�  جــات )5.00(رحيـث بلــغ متوســط د ر، ب¿نمــا بلــغ متوســط د
  . لفرض @ول، و(� ضوء 'ذه النتائج يمكن قبو ال)38.61(تالميذ ا|Jموعة (� القياس البعدي 

توظيـــف القـــصة 1لك/.ونيـــة وقـــد أو±ـــx حـــساب Júـــم @ثـــر وجـــود أثـــر كبbـــ. لل¢.نـــامج القـــائم ع5ـــ" 
ات ا��ياتيـة لـدى تالميـذ ا|Jموعـة حيـث بلغـت قيمـة املتحركة (� تنميـة  dر التحـصيل املعر(ـ� للم�ـا

اسة خالد الراز�� وآخر)10.14(�و'bن  و، وتتفق 'ذه النÃيجة إجماال مع نÃيجة د ر
ً

، والfq )2019(ن 
ات ا��ياتية   .رأكدت ع5" فاعلية القصة 1لك/.ونية (� تحسbن التحصيل املعر(� للم�ا

ىيوجــــد فـــر ذو داللــــة إحـــصائية عنــــد مـــستو "نتـــائج اختبـــار الفــــرض الثـــاي  -2 بــــdن ) 0.05(ق
ســـو برنـــامج إلك	�وـــي مق	ـــ�ح قـــائم ع*ـــ( توظيــــف  جـــات التالميـــذ الـــذين يد نمتوســـطي د ر ر

ات القـــــصة $لك	�ونيـــــ رة املتحركـــــة �ـــــ� القياســـــdن القب*ـــــ� والبعـــــدي لـــــألداء العم*ـــــ� للم<ـــــا
  ":ا:9ياتية املرتبطة باستخدام ا:9اسب 56� لصا:Â القياس البعدي

سـو برنـامج إلك/.و;ـي مق/ـ.ح  جات التالميذ الـذين يد ق بbن متوسطي د اسة معنوHة الفر ن       لد ر ر ور
ات ا��ياتية قائم ع5" توظيف القصة 1لك/.ونية (� القياسbن ر القب�5 والبعدي لألداء العم�5 للم�ا



إلكتروني مقترح قائم على توظيف القصة اإللكترونية المتحركة فاعلية برنامج 
في تنمية المهارات الحياتية المرتبطة بالحاسب اآللي لدى تالميذ الصف الرابع 

 االبتدائي األزهري

  أحمد إبراهيم عبد الرحيم أحمد/ أ
   السيد دمحم مرعي/ د.أ

 عبد العليم أحمد الغرباوي/ د
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-Paired sample tالتـاء للعينـات املرتبطـة  املرتبطـة باسـتخدام ا��اسـب ��ـ� تـم اسـتخدام اختبـار
test دوJبا� x±4(ل، وقد جاءت النتائج كما 'و مو.(  

   )4(لجدو 

س برنـــامج إل جــات ا|Jموعـــة التجرGHيـــة الqــf تـــد ق بـــbن متوســـطي د رالفــر ر ك/.و;ــي مق/ـــ.ح قـــائم ع5ـــ" و
ات ا��ياتية   رتوظيف القصة 1لك/.ونية (� القياسbن القب�5 والبعدي لألداء العم�5 للم�ا

.bت"قيمة   العدد  القياس املتغ"  
جات  رد
  ا��رHة

الداللة 
  1حصائية

  Júم @ثر

)dنb'و� (  

  36  القب�5
@داء العم�5 

ات  رللم�ا
ا��ياتية 
املرتبطة 

با��اسب 
���  

  36  البعدي

-75.14  35  0.00  15.00  

'ا ) 75.14(أن قيمة التاء قـد بلغـت ) 4(ل    يت¾x من ا�Jدو  و'ـو مـا ) 0.00(ربداللـة إحـصائية قـد
ق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستو داللـــة  ى�عäـــf وجـــود فـــر جـــات تالميـــذ بـــbن ) 0.05(و رمتوســـطي د
س برنــامج إلك/.و;ــي مق/ــ.ح قــائ م ع5ــ" توظيــف القــصة 1لك/.ونيــة (ــ� را|Jموعــة التجرGHيــة الqــf تــد

ات ا��ياتيـــة املرتبطـــة باســـتخدام ا��اســـب ��ـــ� ، رالقياســـbن القب5ـــ� والبعـــدي لـــألداء العم5ـــ� للم�ـــا
جات تالميذ ا|Jموعة (ـ� القيـاس القب5ـ�  جـات )34.61(رحيث بلغ متوسط د ر، ب¿نمـا بلـغ متوسـط د

  . لذه النتائج يمكن قبو الفرض الثا;ي، و(� ضوء ')86.39(تالميذ ا|Jموعة (� القياس البعدي 

توظيف القصة 1لك/.ونية (�     وقد أو±x حساب Júم @ثر وجود أثر كبb. لل¢.نامج القائم ع5" 
ات ا��ياتيـــة املرتبطـــة باســتخدام ا��اســـب ��ـــ� لـــدى تالميـــذ ا|Jموعـــة تنميــة ر @داء العم5ـــ� للم�ـــا

ا ، وتتفــــق 'ــــذه ا)15.00( �ــــو'bن dحيــــث بلغــــت قيمــــة  اســــة عــــادل البنــــ رلنÃيجــــة إجمــــاال مــــع نتــــائج د
ً

ن  Hمـــان ســـعد )2021(ووآخـــر اســـة نا ر، ود ن )2019(ر اســـة خالـــد الراز�ـــ� وآخـــر و، ود ، والqـــf )2019(ر
ات ا��ياتية   .رأكدت جميع�ا ع5" فاعلية القصة 1لك/.ونية تحسbن @داء العم�5 املرتبط بامل�ا

ض البحث: ًخامسا   :ومVWص نتائج اختبار 9Äة فر

  : وصل البحث إ�" النتائج التاليةت

مـــــة -1 ات ا:9ياتيـــــة املرتبطـــــة با:9اســـــب 56ـــــ� الال ز عـــــرض النتـــــائج ا:Vاصـــــة بقائمـــــة امل<ـــــا ر
+ر يلتالميذ الصف الرا1ع /بتدا-ي /  .ز

Hة يحتـاج ) 30(     تم التوصـل إ�ـ" عـدد  ات ا��ياتيـة املرتبطـة با��اسـب ��ـ�، ضـر ة مـن امل�ـا رم�ـا ر ور
'رإلnoا تالميذ ال B يAبتداB يصف الرا�ع   .ز

 عـــرض النتـــائج ا��اصـــة بقائمـــة أ'ـــداف ال¢.نـــامج 1لك/.و;ـــي املق/ـــ.ح قـــائم ع5ـــ" توظيـــف القـــصة -2
ات ا��ياتية املرتبطة با��اسب ��� لدى تالميذ الـصف الرا�ـع  ر1لك/.ونية املتحركة (� تنمية امل�ا

'ر من وج�ة نظر ا��¢.اء وا|�كمbن يBبتداAي @  ز
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اسـة ) 30(م التوصل إ�" ت ئ¿س ملا يجب أن يSو عليھ التالميذ �عد Bن�nـاء مـن د ر'دف  نر
س التعليمية   والدر

 عـــرض النتــــائج ا:Vاصـــة بفاعليــــة برنـــامج إلك	�وــــي مق	ـــ�ح قــــائم ع*ـــ( توظيــــف القــــصة -2
ات ا:9ياتيـة املرتبطـة  � القياسdن القب*ـ� والبعـدي للتحـصيل املعر�ـ� للم<ـا�ر$لك	�ونية 

 .دام ا:9اسب 56� لصا:Â القياس البعديباستخ

ى     تـــــم التوصـــــل إ�ـــــ" وجـــــود فـــــر ذو داللـــــة إحـــــصائية عنـــــد مـــــستو  ـــات ) 0.05(ق جــ ـــbن متوســـــطي د ربــ
سو برنامج إلك/.و;ي مق/.ح قائم ع5" توظيف القصة 1لك/.ونية (� القياسـbن  نالتالميذ الذين يد ر

ات ا��ياتيـــة ا ملرتبطـــة باســـتخدام ا��اســـب ��ـــ� لـــصا�x رالقب5ـــ� والبعـــدي للتحـــصيل املعر(ـــ� للم�ـــا
  .القياس البعدي

 عـــرض النتــــائج ا:Vاصـــة بفاعليــــة برنـــامج إلك	�وــــي مق	ـــ�ح قــــائم ع*ـــ( توظيــــف القــــصة -3
ات ا:9ياتيـــــة املرتبطـــــة  ر$لك	�ونيــــة �ـــــ� القياســـــdن القب*ـــــ� والبعـــــدي لـــــألداء العم*ـــــ� للم<ـــــا

 .باستخدام ا:9اسب 56� لصا:Â القياس البعدي

ىلتوصـــــل إ�ـــــ" وجـــــود فـــــر ذو داللـــــة إحـــــصائية عنـــــد مـــــستو      تـــــم ا ـــات ) 0.05(ق جــ ـــbن متوســـــطي د ربــ
سو برنامج إلك/.و;ي مق/.ح قائم ع5" توظيف القصة 1لك/.ونية (� القياسـbن  نالتالميذ الذين يد ر
ات ا��ياتية املرتبطة باستخدام ا��اسب ��� لصا�x القياس  رالقب�5 والبعدي لألداء العم�5 للم�ا

  .البعدي

  :توصيات البحث: ًسادسا

  :(� ضوء النتائج الfq أسفر ع�nا البحث ا��ا�� يمكن تقديم عدد من التوصيات و��

 .Bستفادة من نتائج البحث ا��ا��، خاصة إذا ما دعمت بحوث مستقبلية 'ذه النتائج .1
ا (ـــ� بحـــوث أخـــر  .2 ات الqـــf تـــم إعـــداد'ا (ــ� البحـــث لالس/.شـــاد ¯nــ ىBســتفادة مـــن قائمـــة امل�ــا ر

ات ا��ياتية املرتبطة با��اسب ��� رتجر لتنمية امل�ا   .ى
اختبــــار تحــــصي�5 (ــــ� ا�Jوانــــب املعرفيــــة : (Bســـتفادة مــــن @دوات الqــــf أعــــد'ا الباحــــث و�ـــ" .3

ات  ات ا��ياتيــــة املرتبطــــة با��اســــب ��ــــ�، و~طاقــــة مالحظــــة @داء امل�ــــار للم�ــــا رللم�ــــا ير
  ).ا��ياتية املرتبطة با��اسب ���

ربتطوHر مقر تكنولوجيا املعلومات وBتـصاالت (ـ� �افـة مراحـل التعلـيم ا|�تلفـة؛ B'تمام  .4
ات ا��ياتية   .ربحيث تتضمن توظيف امل�ا

رB'تمـــام بتطـــوHر مقـــر تكنولوجيـــا املعلومـــات املقــــر (ـــ� الـــصف الرا�ـــع BبتـــداAي، ال ســــيما  .5 ر
ات املرتبطــــة باســــتخدام ا��اســــب رB'تمــــام أك�ــــ. با�Jانــــب امل�ــــار للم�ــــا  ��ــــ� املناســــب ي

ات ا��اسب ��� طبقا لتحليل  ًألعمار التالميذ؛ لضعف ال/.ك�b ع5" ا�Jانب امل�ار مل�ا ر ي
  .م2022 -2021رمقر تكنولوجيا املعلومات 

ات  .6 رتوظيف القصة 1لك/.ونية املتحركة (� yعليم التالميذ املرحلة Bبتدائية مختلف املقر
اسية  .رالد
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  :اسات مستقبليةرمق	�حات ببحوث ود: ًسا1عا

اسات املستقبلية التالية ر(� ضوء نتائج البحث وتوصياتھ يق/.ح إجراء البحوث والد ُ:  

اسية .1 اسية باملرحلة Bبتدائية ولSل املواد الد اسة �Jميع الصفوف الد اسة مماثلة للد رد ر ر  .ر
 .قياس أثر القصة 1لك/.ونية املتحركة ع5" نواتج yعلم مختلفة .2
ــــة املرتبطــــــة بيـــــان أثـــــر اســـــتخدام ال .3 ات ا��ياتيـ رقـــــصة 1لك/.ونيـــــة املتحركـــــة (ـــــ� تنميـــــة امل�ـــــا

'رHة اسية ا|�تلفة باملرحلة Bبتدائية @ ات الد زباملقر ر  .ر
ات ا��ياتيـة املرتبطــة با��اســب  .4 اســات شـبnoة بالبحــث ا��ـا�� yــس�nدف تنميـة امل�ــا رإجـراء د ر

   .��� موضع البحث لدى تالميذ املرحلة 1عدادية والثانوHة
قياس فاعلية برنامج إلك/.و;ي قائم القصة 1لك/.ونية املتحركة (� إكساب تالميـذ الـصف  .5

ات القر ا��ادي والعشرHن 'ر م�ا نا��امس BبتداAي @ ري  .ز
فباس فاعلية برنامج إلك/.و;ي قائم القصة 1لك/.ونية املتحركة (� إكساب تالميـذ الـصف  .6

ات القر 'ر م�ا نالسادس BبتداAي @ ري  . ا��ادي والعشرHنز
قياس فاعلية برنامج إلك/.و;ي قائم القـصة 1لك/.ونيـة املتحركـة (ـ� إكـساب تالميـذ مرحلـة  .7

ات القر ا��ادي والعشرHن 'رHة م�ا نHاض @طفال @ ر ز  .ر



 

 جامعة األزهر
تربية بالقاهرةكلية ال  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

41 

 املراجع

أوال 
ً

  املراجع العرDية: 

ــــــ.  ــــــ). 2013(أحمـــــــد عبــــــــد النgــــــــf عبــــــــد امللــــــــك نظbــ ــــ" املــ fgH قــــــــائم ع5ــــ ـــد ستحدثات رفاعليـــــــة برنــــــــامج تـــــ
ات ا��ياتيـة لـذو 1عاقـة الذ'نيـة القـابلbن للتعلـيم يالتكنولوجيـة (ـ� تنميـة امل�ـا رسـالة  (ر

.bن شمس). ماجستbلية ال/.بية النوعية، جامعة ع�  .القا'رة. 

ات ). 2013(أحمد دمحم أبو ا��b. أحمـد  ات التنظـيم الـذاyي (ـ� تنميـة امل�ـا رأثـر برنـامج قـائم ع5ـ" م�ـا ر
ســـة الثانوHـــةا��ياتيـــة وعـــادات مجلـــة العلـــوم ال/.بوHـــة �ليـــة . ر Bســـتذ�ار لـــدى طـــالب املد

اسات العليا لل/.بية جامعة القا'رة   . 2. رالد

التºبؤ بالصمود النف§fv من خالل املساندة Bجتماعية ). 2017(أسماء مسعود دمحم أحمد البليطي 
). 175(ا�Jزءالثا;ي . 'رزمجلة �لية ال/.بية جامعة @. وجودة ا��ياة لدى املعاقbن حركيا

220- 260.  

ا التواصل شبSات ع5" 1شاعات مع التعامل عقلنة (� النقدي التفكb. ردو ).2017( رابح الصادق
�Åلة .الجتماJ|تصال لإلعالم العر~ية اB124 -99). 17. (و.   

Hب معلÝـf املرحلـة 1عداديـة ع). 2019(أمل شعبان أحمـد  5ـ" تـصميم رتطـوHر برنـامج إلك/.و;ـي لتـد
صــفحات الوHــب التعليميــة وفقــا ملبــادئ الــتعلم الºــشط وأثــره ع5ــ" تنميــة أســلوب الــتعلم 

ً

'ر. العميق وBس/.اتي�� ودافعية 1نجاز لد¬nم  38ا|Jلد . زمجلة �لية ال/.بية جامعة @
)181 .(419 - 460.  

ات ا Seven E's فعالية استخدام اس/.اتيجية ).2017(إ¬nاب أحمد دمحم مختار  رلبنائية (� تنمية امل�ا
اسات عر~ية (� . ا��ياتية وعادات العقل (� مادة العلوم لدى تالميذ املرحلة Bبتدائية رد

   .154-101. 85. ال/.بية وعلم النفس

ـــاء  ).2018(تيغbـــــ.ا إبـــــرا'يم  ــــ� عـــــالج @خطـــ ـــة (ـ ــــصص الرقميــ فاعليـــــة اســـــتخدام برنـــــامج مـــــصمم القـ
مع�ـــد ). رســـالة ماجـــستb.( ىيـــة النـــاطقbن بلغـــات أخـــر1مالئيـــة لـــدى متعلÝـــf اللغـــة العر~

ة .1سالمية yعليم اللغة العر~ية لغb. الناطق ¯nا، ا�Jامعة   .راملدينة املنو

ق محمود حسن  ا  ).2015(وحسن فار ىأثر اختالف مستو التفاعل (� القصة 1لك/.ونية وموقع�ـ
ة لـدى تالميـذ الـصف الـسادس (� برامج الكمبيوتر التعليمية (� تنميـة املفـا'يم 1سـالمي

'ر. BبتداAي   .363 -296). 163( 4ا|Jلد  .زمجلة �لية ال/.بية، جامعة @

ا  ات  Seven E's فاعليــة توظيــف إســ/.اتيجية ).2012(حمــدان يوســف @غــ رالبنائيــة (ــ� تنميــة امل�ــا
ـــــامس  ـــــــصف ا��ــــــ ـــــدى طــــــــــالب الــــ ـــــسطيfä لــــــ ــــوم العامـــــــــــة الفلـــــ ـــــــــث العلـــــــ ـــــ� مبحـ ـــة (ــــــ ــــ ا��ياتيـــ

fvرسال( @سا�.bر). ة ماجست'    .غزة. ز�لية ال/.بية، جامعة @

ـــ" الــــتعلم الÃــــشار�ي ). 2016(داليــــا محــــسن عبــــد املــــنعم ســــوHفي  ـــي مق/ــــ.ح قــــائم ع5ـ ىمحتــــو إلك/.و;ـ
ات ا��ياتيــة (ـ� مـادة ا��اسـب ��ــ� لـدى تالميـذ املرحلـة 1عداديــة ف وامل�ـا رلتنميـة املعـا  ر

).bلية ال/.بية النوعية، جامع).  رسالة ماجست�  .املنيا. ة املنيا
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أثـــر برنـــامج yعليÝـــf قـــائم ع5ـــ" الـــتعلم الºـــشط (ـــ� تنميـــة ). 2017(رجــا بـــن عوضـــھ ســـعيد ال حيـــدان 
ات ا��ياتية (� مقـر الفقـھ لـدى طـالب الـصف الثالـث املتوسـط راملفا'يم الفق�ية وامل�ا  ر

اه( رسالة دكتو   .أ¯nا. �لية ال/.بية، جامعة امللك خالد). ر

ات ا��ياتيــة .)2012(يســلو ع5ــ� حمــادة  -182). 132( .مجلــة القــراءة واملعرفــة. ربــرامج لتنميــة امل�ــا
200.   

Äس Auto playفاعليـة برمجيـة إلك/.ونيـة قائمـة ع5ـ" برنـامج ). 2021(ىسلو يح�u دمحم ا��ـداد  ر لتـد
Hاضـــيات التعلــــيم   fــــÝاضـــية لــــدى طلبـــة معلHاضـــيات (ـــ� تنميــــة التحـــصيل والقــــوة الرHرالر

اسـات عر~يـة (ـ� ال/.بيـة وعلـم الـنفس. ة جامعـة إب@سا�fv بSلية ال/.بيـ ). 129. (رمجلـة د
309 - 336.  

 fÝاخــــتالف نمـــــط 1بحـــــار (ــــ� القـــــصة الرقميــــة وأثـــــره ع5ـــــ" ). 2019(عبــــد الـــــرحمن دخيــــل هللا الـــــسل
مجلــــة القــــراءة واملعرفـــة �ليــــة ال/.بيــــة . التحـــصيل العلÝــــf لـــدى طــــالب املرحلــــة Bبتدائيـــة

  .80-31). 212.  (جامعة عbن شمس

. ا��ـــصائص والـــسمات: يســـيSولوجية ذو ا��اجـــات ا��اصــة ).2010(عبــد الـــرحمن ســـيد ســليمان 
'راء الشر: القا'رة قمكتبة     .ز

 uvعبـــد املوجــود مو�ــ uvفاعليـــة اخــتالف نمــط عـــرض القــصة 1لك/.ونيــة (ـــ�  ).2015(عبــد هللا مو�ــ
ــــادة ال/.بيــــــة الديºيــــــة 1ســــــالمية لــــــدى تالميــــــذ الــــــص ف الــــــسادس تنميــــــة التحــــــصيل (ــــــ� مــ

'ر �لية ال/.بية، جامعة). رسالة ماجستB ).bبتداAي    .القا'رة .ز@

ـــــر  ـــ� @حمــــ ـــــــ� بـــــــــن أحمـــــــــد ع5ــــــ ـــــــة  ).2018(يع5ــ ات ا��ياتيــ ـــــــا ـــة امل�ــ ـــــة (ـــــــــ� تنميــــــ ـــة Bبتدائيــــ ردو املرحلــــــ ر
   .الرHاض .جامعة امللك سعود �لية ال/.بية، ).رسالة ماجستb.( للطالب

اســات  ).2016(فاطمــة عبــد الفتــاح أحمــد إبــرا'يم  Äس مــادة الد رأثــر اســتخدام نظرHــة ترHــز (ــ� تــد ر
ات ا��ياتيـــة والتفكbـــ. التخي5ـــ� لـــدى تالميـــذ الـــصف الثـــا;ي  رBجتماعيـــة ع5ـــ" تنميـــة امل�ـــا

اسات Bجتماعية. Bعدادي    .80-50). 83( .رمجلة ا�Jمعية ال/.بوHة للد

ليد يوسف دمحم، وأسماء فت�� دمحم دمحم  معايb. تصميم القصص . )2016(ودمحم عبد ا��ميد أحمد، و
ـــا . الرقميــــة التفاعليــــة وإنتاج�ــــا لتالميــــذ املرحلــــة Bبتدائيــــة ا�Jمعيــــة العر~يــــة لتكنولوجيـ

  .251 - 231). 29. (ال/.بية

اق دمحم ا��ياصات  ع  ).2017(زدمحم عبد الر وبرنامج مق/.ح (� العلوم قائم ع5" مدخل الـتعلم باملـشر
ات ا��ياتيـة ونظرHة الذ�اءات املتعددة وأثره ات الذ�اء العلfÝ وامل�ا ر (� تنمية �عض قد ر

دن    .310 -264). 3( 25 ا|Jلد .مجلة العلوم ال/.بية. رلتالميذ املرحلة @ساسية باأل

ة والثقافــة املرئيــة لــدى @طفــال  ).2017(دمحم قاســم عبــد هللا   نفــسية -قــضايا تر~وHــة(رثقافــة الــصو
   .36-9. 71. مجلة الطفولة العر~ية). حديثة

. 19-کوفيـدق التعلـيم 1لك/.و;ـي طـو النجـاة (ـ� عـصر ). 2021(محمود أحمد عبد ا��ميـد م¢ـ.وك 
ح   .90 -78). 1 (1. ومجلة �لية ال/.بية جامعة مطر
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مالمح من تجر~ة املركز 1قليuÝ لتطوHر : الطفل العرÒى وتكنولوجيا املعلومات ).2014(نادر معر(� 
   .213 -209). 6(21 ا|Jلد . الطفولة والتنميةمجلة. ال¢.مجيات التعليمية

ينجــــو ي�ــــ� عبــــد هللا بــــدو  ىأثــــر التفاعــــل بــــbن نمــــط الــــتعلم الÃــــشار�ي ومــــستو الدافعيــــة ). 2018(ى
ات إنتاج القصة الرقمية لطالب  رلإلنجاز (� ب¿ئة شبSات الوHب Bجتماعية (� تنمية م�ا

اه (�لية ال/.بية رسالة دكتو   .القا'رة. ة حلوان�لية ال/.بية، جامع). ر

ـــــة إســـــــ/.اتيجية ). 2017('الـــــــة الـــــــ°�ات عطيـــــــة يوســـــــف  اوج -فكـــــــر (فاعليــ ك-ز  Äس ) ر شـــــــا ـــــد ــــ� تــ ر(ـــ
ات ا��ياتيـة وامليـل نحــو املـادة لـدى تالميــذ  اسـات 1جتماعيـة ع5ــ" تنميـة �عـض امل�ــا رالد ر

  .262 - 190). 9 (33ا|Jلد . مجلة �لية ال/.بية بأسيوط. املرحلة 1بتدائية

ــــل ســــــما ـــاب ). 2015(ح دمحم إبــــــرا'يم وائــ ـــــتخدام الكتـــ ات تــــــصميم القــــــصة الرقميــــــة باسـ ـــــا رتنميــــــة م�ـ
مجلة البحوث (ـ� مجـاالت . ى1لك/.و;ي وعالق�nا بمستو طموح معلfÝ املرحلة Bبتدائية

  .309-232). 2. (ال/.بية النوعية جامعة املنيا
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