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  القصص الرقمية عبر تقنية البودكاستنج حكيتأثير أساليب 

 تلاميذ والقدرة على التخيل لدى اللغويالذكاء  تنمية على

 المرحلة الابتدائية المعاقين بصريًا 

  :مستخلص البحث
غ ددر  حكدد )القصدص الرقميددة  حكدد أسددال    تددير ر قيدا إلدد   الحددال هدد  البحددث 

غ در مباشدر حدر بصدو   حكد  -  الشخصديا مباشدر بصدو  حكد  -الدراو  مباشر بصدو  
والقددر  علد  التخ د   اللغدو  تنميدة الداكاء  فد عبر تقنيدة البودكاسدتن  والشخصديا ( الراو  

وقددد تددم ت ب ددا هدداا البحددث علدد  تيم ددا  ،بتدائيددة المعدداق ر بصددر  االمرحلددة اا لدددت تيم ددا
األمد  والندور للمعداق ر بمدرسدت  لغدة العربيدة مداد  الكيحدد أنشد ة  اابتددائ  الردان الصف 

 الدراسدد الفصدد   - 7161/7167 الدراسدد للعددام  ،بصددر  ا بمدددار  إدار  النزهددة التعليميددة
إعددداد قائمددة  فدد وتمرلدد  أدوا  البحددث  التجر بدد ،وقددد تددم ااعتمدداد علدد  المددن    ،الرددان 

لدداكاء لقيددا  ا (تددار)إعددداد الباحر اللغددو  الدداكاء اختبددار م ددارا  و اللغددو ، بم ددارا  الدداكاء 
)تديل ف سدنجر  واسدتبيار العمليدا  الخياليدة القصد ر  ،لدت التيم ا المعداق ر بصدر  ا اللغو  

لقيددا  قدددر  التيم ددا ع نددة البحددث علدد  ، ترجمددم مديحددة عرمددار عبددد الف دد  (، وآخددرور 
 مر أج  تحق ا أهدا  البحث والتوص  لنتائجم. والك ،التخ  

–مباشدر  حكد  -مباشدر غ ر حك -رقميةالقصص ال حك  :الكلما  المفتاحية للبحث
 التيم ا المعاق ر بصر  ا. -التخ  -اللغو  الاكاء  -بودكاستن   -غ ر مباشر حر حك 

Summury:  

The Effect of different methods of telling digital stories through 
podcasting Technique on the development of linguistic 

intelligence and the ability to imagine in Primary stage blind 
pupils 

The objective of the current research is to identify the impact of 
different digital storytelling methods through podcasting techniques 
(Indirect narrative - Direct narrative - Free direct narrative) on the 
development of linguistic intelligence and the ability to imagine in 
Primary stage blind pupils. This research has been applied on pupils 
in the second grade primary school as one of the activities of the 
Arabic language at school of “ALAMAL WA ALNOUR” for the 
Blind pupil that follows the educational administration of 
ELNOZHA for the academic year 2016/2017-2nd semester, and it 
was based on the experimental method. The research tools 
represented in preparing a list of skills (Linguistic Intelligence), 
skills test of linguistic intelligence (prepared by researchers) to 
measure the linguistic intelligence of blind pupils , And a short 
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fictional operations questionnaire (prepared by researchers) to 
measure the ability to imagine in pupils sample in order to achieve 
the research objectives and reach its results.. 
Key Words: Digital narrative Storytelling -Indirect narrative - 
Direct narrative -Free direct narrative -podcasting Technique-
Linguistic intelligence-Imagination- The Blind students. 

 : مقدمة
فل دددا دور بدددارز ف  دددا ن دددر ا  ،ُتعدددد القصدددة الرقميدددة أحدددد عناصدددر العمليدددة التعليميدددة

مكانيددا  تف دد القددراء  والكتابدة بشددك  فعددال  ،تيسددر عمليدة الددتعلم التد إلمكانيات دا الفائقددة  وا 
دددة الدددا ر يعدددانور مدددر مشددداك   القدددراء  ومدددن م اوت اإلعاقدددة  فددد للمتعلمددد ر الصدددغار خاص 

 دركور واقع م مر خيل حاسة السمع بشك  كب ر.الا ر   البصر ة
مدددا   بين دددا سدددرد مختصدددر عددداد   الرقميدددةالقصدددة   ((2006Jasonجاسدددور  وقدددد عدددر 

والصدددو  وتقددددم  ،والصدددور الرقميدددة ،يكدددور بصددديغة المدددتكلم، تجمدددع مدددا بددد ر النصدددوص
دددا كمدددا أشدددار جاسدددور  ،كفددد لم قصددد ر  أ يمكدددر أر تكدددور  ةالرقميددد أر القصدددةإلددد   أي  

كمدددا أر هددداص القصدددص يمكدددر أر تكدددور  ،دم تكنولوجيدددا رقميدددة لبنددداء السدددرديسدددتخ شددد ء
 .مختصر  أو شخصية للغاية ،تعليمية

الت دور الحدادث  هد لرقميدة أر القصدة ا Janet (2006, p13)ج ند   وقدد اكدر
 والتدد  ،والددك بااعتمدداد علدد  التكنولوجيددا الرقميددة ،علدد  القصددة التقل ديددة المتعددار  عل  ددا

الددنص والصددور  والصدو  والصددور المتحركددة والددك  :العناصدر التاليددة قميددةالر  وفدر  للقصددة
ح ددث  وجددد م دد   ،التعلدديم فدد  اا فر ددد  ب ددد  إنتدداص قصددص كمب وتر ددة متماسددكة تلعدد  دور  

 التد قصدص عدر المواقدف والخبدرا   حكد ف رت لددت ال دي  علد  اخدتي  أعمدارهم إلد  
والم د   ،قدمدة وحبكدة ون ايدة لكد  قصدةمروا ب ا خيل حيات م ال وميدة والم د  إلد  عمد  م
ا إل  إ فاء نوع مر اإلرار  والتشو ا إل    القصة. حك أي  

 فدد القصددص الرقميدة يسدد ر  حكد ( إلدد  أر 7161حسدد ر محمدد أحمددد ) وي د ف
والدك مدر  ،القصدص التقل ديدة حكد  فد اتبعدم الندا   الدا  الشدف  نف  اتجداص األسدلو  

لوسددائا التكنولوجيددة الد ناميكيددة الغنيددة بددالمر را  وا الشددف  خدديل المددزص بدد ر األسددلو  
وا  جداد روابدا قويدة  الحيدا ، فد  خلا فرصة قويدة أمدام ال دي  للتفك در  والا  ،والمنب ا 

 أو ب ن ا وب ر خبرا  ال ي  خارص الفص . الدراس ،ب ن ا وب ر المو وع 
                                                           

 Americanا الخاص بالجمعية األمر كية لعلم النف ، اإلصدار الساد ن ام التور  تار* استخدم  الباحر

Psychological Association (APA 6)  بالنسبة للمراجع العربية اكر  الباحرة ااسم كامي  باللغة
 متر البحث وقائمة المراجع كما ورد بصفحة عنوار المرجع. ف العربية 
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 جددا   علدد تسدداعد التدد  الجد ددد  التدددر    ددر   مددر الرقميددة القصددةحكدد   عدددويُ 
 بسدددددددددد ولة التعليميددددددددددة للرسددددددددددالة وف م ددددددددددم تعلم ددددددددددم وتعم ددددددددددا ال ددددددددددي  انتبدددددددددداص
 القصددةحكد   ( أر7162، ح دث تددرت )نشدوت رفعدد  ؛ (Hronova,2011, p.12)ويسدر
 القدرر  مدر الرمان ندا  أواخدر فد  بدرز  التد  والدتعلم التعلديم ف  الفعالة ال ر   مر الرقمية
 مدر الرقميدة القصدة روايدةف، المختلفدة ميدةالتعلي المواقدف فد  اسدتخدام ا ويمكدر، الما  

 عمليا  وف  ااتجاها  تشك   ف  تساعد أر يمكر الت  المرتفعة التحف ز ة سترات جيا اا
 ،والعلدوم واإلنسدانيا  الفندور  لدتعلم فعالدة سترات جيةاك استخدام ا يمكروالت  ، القرار صنع

 والتفاعد  والتواصد  المعلومدا  لتبداد علد  ال دي  التعليميدة الرقميدة القصدة رواية وتشجع
 ح ددث، الددتعلم إلدار  الرقميددة باألن مددة التشددارك خدمددة خدديل مددر والددك، متعدددد  بمسددتويا 

كمددا  ،ةاإللكترونيدد التشدداركية الددتعلم ب ئددا  فدد  والتفاعدد  التعدداور  مددر مز ددد  إلدد الددك  دديد 
 مدا ح بكد  للقصدة يستمع التلم اإل  أر  (99 :97ص ص، 7111، الش خ محمد)أشار

 سددماع ا فدد  ممتع ددا وقت ددا فيق دد  ،والتربيددة والتسددلية والمتعددة للددتعلم مصدددر ف دد ، وشددغف
 أحدار ا. ومتابعة

تنميددة نددوات  الددتعلم  فدد وقددد أربتدد  عد ددد مددر الدراسددا  أهميددة القصددص الرقميددة 
؛ Yang, Y. & Wu, W. (2012)(؛ 7161المختلفددة ومن ددا حسدد ر محمددد أحمددد )

القصددة  فد  البنائيددة العناصدر أحددد رت الباحرتددار أر الصدو وتد، (7162حمددار الغامدددت )
 اسدتخدامم يمكدر كمدا، الشدف ية حالت دا فد  للغدة الف ز دائ  الحامد  ف دو، الرقمية الصوتية

 ميلوفدة بسدي ة كلمدة هد  المن وقدة فالكلمدة، التعليميدة المواقف مر كر ر ف  للنص كبد  
وهدو  ،يسدمعم مدا بمخ لتمت  ر  متعلمال تجع  اهنية صور  مكونة إل  صو  ترجمت ا يمكر

محمدددد ع يدددة خمدددي   أكددددكمدددا  ،للقصدددة الرقميدددة الصدددوت  الحكددد عمليدددة  فددد الم لدددو  
الرسائ  المسموعة بدقدة إل دافة قيمدة إلد  محتدو   (عل  وجو  اختيار16ص ، 7117)

 .التعلم
هو روايدة  الحك ( إل  أر السرد أو  612: 617ص ، 7161وتش ر يمن  الع د )

كمددا تنقدد  المشدداهد والمقددروء ومددا تعيددم  ،عددر  ر ددا السددماع حكدد أو الم ف  ،الشددتنقدد  
وصدو  الشخصديا   الدراو  وقد حدد  ريرة أنماط أسلوبية اا  عيقة ب ر صدو   ،الااكر 

 : مباشر حر وأسلو  غ ر ،مباشر وأسلو  غ ر ،وه  أسلو  مباشر
ا بمعنددد  أر أو لصدددوت ا  ،الكددديم للشخصدددية الدددراو   وفيدددم  تدددرك :أسدددلو  مباشدددر .6

ب  بمعن   ،هو شخصية تروت ب م ر األنا الراو  أو أر  الراو  الشخصية هنا تمار  دور 
و دددخل ا تن ددا مباشددر    ، ددروت بصددوتم عددر هدداص الشخصددية  تقدددم ب ددا الددا  الددراو  أر 

 أ  ،الخداص الشدف  أو  العدام ،أو  الوحشد ون دا الشخصدية هندا هدو كيم دا  ،بصوت ا
 .الراو  يصوغم  الا  السرد يا  القول المم ز والمختلف عر س
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 تعلدم حددوث فد  تدير ر ا األشدد العامد  فإر المعن  بناء ن ر ة وترت الباحرتار بحس 
 مدا والمعند ، بالفعد  المدتعلم يعرفدم ما هو المتعلم نف  ف  ديمومة وأكرر معن  لم أرر ا 
 العيمدا  تتصد   رحد الفدرد لددت تنبردا بو وح ومحدد  بدقة متما ز  شعور ة خبر  إا هو

 ويعتمددد، لمعرفدد  بنائ ددا فدد  اسددتيعاب ا و ددتم بددبع  بع دد ا والق ددايا والمفدداهيم والرمددوز
 فدد  مناسد  محتدوت  تدوافر وعلد  الفدرد  تعلم ددا التد  المداد   بيعدة علد  المعند  او الدتعلم
 الحكددد  ي دددد أسدددلو   وهدددو مدددا ،(271ص  ،7112، )مدددر م سدددليم المعرفيدددة الفدددرد بنيدددة

ا فيحددث عندد المدتعلم معن دا  الت  ،شر بصو  الشخصيا المبا القصص  تكم  بع  ا بع  
 لما ُيعر  عليم ألر القصة حك   عل  لسار أصحاب ا بتجس دها مباشر   بيصوات م. 

المعرفدة  ومو دوع، العارفدة الاا  ب ر التبادلية العيقة عل  البنائية الن ر ة كما تيكد
ا المددتعلم ُيعددد لددم الكولدد، السدديا  خدديل مددر الددتعلم أهميددة علدد   يكتسدد  أر بددد ا بدد  جامددد 

 و بقد  متجددد عدالم فد  ل بقد  بنفسدم نفسدم ت دو ر مر بد وا، المتجدد  والمعرفة المفاهيم
ص  ،7111 ،بددارك بر تمددار  ، غر دد  الكددر م )عبددد اآلخددر ر ومددع معددم ومتفدداعي  ، مسددتمر ا
قدددف عر ددد   دددوء مدددا عدددر  عليدددم مدددر موا فددد مشددداكلم  حددد  يسدددت يع وبدددالك، (617

هداص المرحلدة العمر دة يقدوم بمحاكدا  وتقل دد  فد وقاموا بتمر ل ا فال ف   ،لشخصيا  القصة
اآلخدر ر ومدر ردم فدإر عمليددة اكتسدابم للسدلوك الصدحيا والقدديم الحم دد  يمكدر تعلمدم عبددر 

 الك بشك  مباشر. ف هاص الشخصيا  ومر رم محاكات م 
 البنيددة داخدد  تغ ددرا  بحدددوث الددتعلم عمليددة كددالك حدددوث المعرفيددة الن ر ددة تفسددركمددا 
 بكيفيدة ااهتمدام هدو التربيدة فد  الن ر دة إفدرازا  هداص أهدم ومدر، المتعلم عق  ف  المعرفية
 اكتسدا  المعرفدة فد  األساسدية األدوا  أحدد التفك در ويعتبدر بنقل دا ولي  المعرفةاكتسا  
نتاج ا فكدر فيمدا يرعدر  عليدم  جعد  ال فد   ت الا المباشر  الحك والك مرتبا بيسلو   ،وا 

 .مر مواقف ممرلة عل  لسار أصحاب ا
ر بدددا لنددا بو ددوح أنددم  ،الددراو  وفيددم  بقدد  الكدديم بصددو  : أسددلو  غ ددر مباشددر .7 وا 

وتمتمد  بدير  غز در عندما يقول مري  بك  المرأ  دموع ا  فالراو   ،لشخصية مر الشخصيا 
ولكنددم ا يقدمددم مباشددر    ،للمددرأ هنددا أر الكدديم  الحكدد ولددها كددار ي البددم... إنمددا يف ددد هدداا 

 ،بدد   نقلددم هددو بصددوتم محددوا  أسددلو  الصددياغة مددر المباشددر  إلدد  اليمباشددر  ،بصددوت ا
 مستع ن ا عل  الك بتقنيا  لغوية متعدد .

 أر علد  تتفدا والتد  ،المعرفد  الحمد  ن ر دة وترت الباحرتار أر هاا ااتجاص  ي ددص
 الددااكر  علدد  حمد  أ  تقلدد  بح ددث تبند  أر   جدد المتعلمدد ر تعددر  علد  التدد  المعلومدا 
 مدر مناسد  قدر تقديم  ج  رم ومر، محدود ( معالجة) اا  سعة تج  ز ة فالفرد، العاملة
 غ در تكدور  قدد التد  العمليا  مر عد د الوسائ  تت ل  ف  ز اد  أ  وأر المعرفية الوسائ 
   التعلدديم لفاعليددة وممحتدد تقلدديص  إلدد  دديد  الددا  األمددر، بددالتعليم مباشددر بشددك  مرتب ددة
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(Kalyuga, 2000, p 165) مددر بالتقل دد  الخدداص التوجددم تي ددد الن ر ددة ف دداص لددالك 
اليمباشددر باسددتخدام  القصصدد  الحكدد أسددلو   تي ددد ف دد  رددم ومددر، اإلمكددار قدددر المر ددرا 
ومر رم ا تتندوع أصدوا   ،فقا الراو  والك ألر هاا األسلو   ت مر صو   ،الراو  صو  

لديدم ندوع مدر التدداخ   ويحدث ،عل  ال ف  ف م بشك   ز د مر الحم  المعر الشخصيا  في
 .ف المعر 
ا  :أسلو  غ ر مباشر حر .2  ،الحدد ث الروائ السرد  ف هاا األسلو  هو األكرر اعتماد 

ا ،وصو  ن ا الشخصية ،الراو  وهو نما  داخ  ب ر صو   ف و ب ر  ،ف بدو الكيم ملتبس 
 ،( وبدد ر أر يكددور من وق ددا )بصددو  الشخصددية مباشددر  (  الددراو أر يكددور منقددوا  )بصددو  

 ،يحفظ لم عفو تم وبسا تم كما بحرارتمواالتبا  هنا يكس  الكيم  ابع الشفوية ويسمم 
ا مر الصيغة األسلوبية للتعب ر.  كما يمكر أر  تولد هاا االتبا  أي  

الن ر ف  مددت عند  المصادررراء وترت الباحرتار أر هاا األسلو   تفا مع ن ر ة 
تكدور أكردر شخصدية ألن دا تشدم   ردراء  الرسائ  األكردر ف ،كور الرسالة شخصية بشك  عام

اإلشارا  اللف ية وغ ر اللف ية ولغدة الجسدد وتغ  در مقدام الصدو  واإليمداءا  والتد  تشد ر 
تنددوع المر ددرا   فدد هنددا تتمردد   فالوسددائ  األكرددر رددراء   ،إلدد  رد فعدد  الشددخص تجدداص الرسددالة

باإل دددافة للمددديررا   الدددراو  وصدددو   ،ية لل فددد  الكف دددف مددداب ر صدددو  الشخصددديا السدددمع
 القصصد  الحكد أسدلو   فد ستشعرص بك نونة األحدداث الواقعدة علد  سدمعم  الت الصوتية 

الدك يمكدر  ،وسواء كان  الرسدالة إ جابيدة أو سدلبية ،وكين ا تحدث أمامم ،غ ر مباشر حر
إر إرسددال رسددالة سددلبية عبددر ح ددث  ،ختيارهدداا أر يكددور لددم تددير ر علدد  الوسدد لة التدد  تددم

وسدد لة أقدد  رددراء  قددد ي ددعف اللددوم المباشددر لمرسدد  الرسددالة ويمنعددم مددر مشدداهد  رد فعدد  
 . (7167، )غاد  الس د محمدالُمستقِب 

 Feuersteinكما  تفا هاا األسلو  مع ن ر ة التعلم الوسائ   حس  فو رشتا ر

(2004) et al.  تعلم مر مر را  الب ئة كما رأ نا عند بياجيم؛ ولكنم  رت أر اإلنسار ا لا 
نسان  الا   تدخ  للقيام بعمليدة الوسدا ة بد ر المر در والفدرد وبد ر الفدرد ي  ف العام  اإل 

 يكدد أهميدة  Vygotsky, 1978)وتسدك  )جب نمدا الدتعلم الوسدائ   حسد  فا  ،ورد الفعد 
احيددة المعرفيددة ون ددجم وأهميددة تقل ددد الخبددر  ااجتماعيددة والرقافيددة فدد  نمددو الفددرد مددر الن

 الصغار للكبار ف  استخدام األدوا  والعيما  والرموز كوسائا للتعام  مع األشياء. 
 ،مدر خصدائص القصصد  الحك ومر رم ن ر ا لما  تمتع بم ك  أسلو  مر أسال   

علدم دراسا  سابقة ل اص األسال   عل  حدد  أ ونت جة لعدم تناول  ،وما  ي دص مر ن ر ا 
 بناء القصة الرقمية. ف هاا البحث كيحد المتغ را  المستقلة  ف فقد تناولت ما  ،الباحرتار

 والتد من ا بث الوسدائا  والت  ،القصص الرقمية عبر تقنيا  عد د  حك ويمكر 
( بين دا عبدار  عدر سلسدلة مدر الملفدا  الرقميدة 12ص ،7111يعرف ا محمد عبد الحم د )
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واسدتقبال ا علد  أج دز  تشدغ    RSSخدام تغاية النشر المتدزامر عل  شبكة اإلنترن  باست
مردد   –Podcastويشدد ر المصدد لا  ،والكمب ددوتر Media Playerالوسددائ  المحمولددة 

Broadcast– نتشدر بدم  الدا أو إلد  األسدلو   ،إما إل  سلسلة المحتدوت المدااع نفسدم 
دددددا ،هددددداا المحتدددددوت  أو الميلدددددف ويسدددددم  الم ددددد ف  Podcastingواألخ دددددر يسدددددم  أي  

Podcaster  . 
 المختلفدة التيم دا حاجدا  تلبيدة فد  الرقميدة وأهم ت دا القصدة دور عل ندا  ف خ وا
ددا  وااسددتقيل والنجدداح والتوجيددم التعلدديم والددك مددر، خاصددة والمعدداق ر بصددر  ا بصددفة، عموم 
 نمدوال الرقمية جواند  القصة تنم  المختلفة الحاجا  هاص عل  وبناء  ، ااجتماع  والتقد ر
 لددد  م وتنمدد ، والمعرفيددة والنفسددية وااجتماعيددة العقليددة الناحيددة مددر هددياء التيم ددا عنددد

 حددي علدد  والقدددر  والنقددد والتحل دد  والتفك ددر والتخ دد  التدداكر مردد  المختلفددة العقليددة القدددرا 
 بشك  خاص. اللغو  لمشكي  بشك  عام والاكاء 

 اللغدة تعلدم فد  يسداعدت  الحكد  الصدو  أر Baddeley (1992) بدادل  ح ث  درت 
 ،اللغددا  لتعلدديمأساسدد   مصدددرالسددمع   فددالتعلم الفرديددة؛ الفددرو   ودعددم الواقعيددة وا  ددفاء

ددا المعلمدد ر وتمّكددر، اللغويددة األنمدداط لتنميددة ممتعددة  ر قددة يكددور  أر ح ددث يمكددر  مددر فعلي 
 لسددرد ويمكددر، ال ددي  لدددت التحدددث علدد  القدددر  وتنميددة، ليهتمددام مر ددر أنمددواص تقددديم
 يسداعد ممدا، اات ا القصة سيا  داخ  بس ولة وترت ب ا، جد د  مفردا  عر  مر القصة
 للقصة. الرئيسية لألحداث عقلية خر  ة بناء عل  القدر  أو، الف م ف 

إسد ام  ويقرر أر أهم، الحيا   ت ل  اكاءا  متعدد  ف ب نما  رت جاردنر أر النجاح 
 التد  تتناسد لمجداا  فدال هدو تدوج   م نحدو ا األكر أر يقدمم التعلم مدر أجد  تنميدة يم

 ،حتدد  يحققددوا الر ددا والكفدداء  ،أوجددم التم ددز لددد  م نحددو الج دددمددر توجيددم مع ددم الوقدد  و 
لددد  م لنقددوم بتنم ت ددا ال بيعيددة  والموهبددة الكفدداء  أوجددم ا عل نددا أر ن ددتم باكتشدد وواجدد 

 .(11ص، 7111، روبنسور وسكو )
أهمية  اللغو  افتر  ا؛فللاكاء  الت اكاءا  المتعدد  مر ال جزء   اللغو  ويعتبر الاكاء 

 تمتع باكاء لغوت يمتلك القدر  علد  اسدتخدام  الا ألر الفرد  ،اإلنسان المجتمع  ف كب ر  
كمددا أنددم يكسدد  التيم ددا قدددر  لغويددة تسدداعدهم علدد   ،اللغددة إلقندداع اآلخددر ر بسددلوك معدد ر

هدو القددر   اللغدو  والداكاء  ،د المصد لحا التعب ر ب ر  مختلفة وتحد  ف ال يقة اللغوية 
والسماح بف م ترت د   ،عل  التعام  مع الكلما  والجم  واستخدام اللغة للتعب ر عر األفكار

الكلما  وداات ا وهاا النوع مر الاكاء يحددص من ور ا بشك  ملحوظ لددت الشدعراء والكتدا  
 (.611ص ، 7112، والصحف  ر ورجال السياسة والخ باء )هوارد جاردنر

لقصددة دور هددام فدد  اكتسددا  ال فدد  للمفددردا  اللغويددة السددليمة وتصددحيا الن ددا فل
د دا اللغو  فيصبا أكرر تحكم  كمدا تدرت  ،فد  ن قدم للكلمدا  افد  مخدارص الحدرو  وأكردر إتقان 
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الحصدد لة اللغويددة لل فدد  تددزداد مددر خدديل كلمددا  أر ( 91ص  ،7111الحم ددد ) عبددد هبددة
فعندددما يكتسدد  ال فدد  المفددردا   ،عربيددة وتعو دددص الن ددا السددليمالقصددة وعبددارا  اللغددة ال

علد  ترك د  الكلمدا  والجمد  ردم يصدبا  اويصدبا قدادر   ،لغوت اللغوية  تكور لديم محصول 
وبدالك  ،اكتسدا  الم دارا  اللغويدة مدر قدراء  وكتابدة وم دار  ااسدتماع والتحددث ا علد قادر  

 يصبا عند ال ف   يقة لغوية.
)رندددد  محمدددود  اللغدددو  صدددية تعدددد إحددددت اسدددترات جيا  الدددتعلم بالددداكاء فالحكايدددة القص

 اللغدددو  هدددو قددددر  الفدددرد علددد  معالجدددة البنددداء  اللغدددو  والددداكاء  ،(16ص، 7166، الشددد خ
وهاا ااسدتخدام قدد يكدور ب دد  البيغدة  ،العلم ( وكالك ااستخدام والمعان كالصوتيا  )

 (.27ص، 7112 ،ال اد أو البيار )محمد عبد 
( علد  أر المعداق ر بصدر  ا 729ص ، 6991)الحد دد من  ، كد جمال الخ   و ي 

الكلمددا  وداات ددا  معددان إا أر  ،لددد  م الدداخ ر  اللف يددة اات ددا الموجددود  لدددت المبصددر ر
 .بالنسبة للمعاق ر بصر  ا ليس  رر ة أو منفصلة كما هو الحال بالنسبة للمبصر ر

وهدداص النت جدة ال بيعيدة ازديدداد  ،اق ر بصدر  اوتدزداد حاسدة السدمع وترك زهددا عندد المعد
لالك تقوت لد  م هداص الحاسدة بدرجدة  ،استعمال ا ا  رار المعاق ر بصر  ا ليعتماد عل  ا

و دتم تددر   المعداق ر  ،تدزداد كفداءت م علد  اسدتعمال أاند  م أكردر مدر قبد  وبالتال  ،كب ر 
وكدددالك الراد دددو  ،  الصدددوتيةبصدددر  ا علددد  هددداص المجددداا  مدددر خددديل اسدددتخدام التسدددجيي

 ،وأصدوا  الح واندا  واألشدخاص ،الب ئة وأصدوا  اآلا  الموسديقية ف واألصوا  الميلوفة 
ح دث  ،تبعددهم عن دا التد لتدر ب م علد  التم  دز بد ر األصدوا  ومعرفدة اتجاه دا والمسدافة 

لدددددت  اإلدراكددد ( إلددد  أر القصدددور 711: 716ص ، 7116يشددد ر عبدددد الم لددد  أمدددد ر)
وتعند  مبالغدة المعدداق ر  ، ر بصدر  ا قدد  ديدت إلد    دور مدا يسدم  بالنزعدة اللف يدةالمعداق
كدير يصدفوا الحديقدة بكون دا خ دراء بددا  مدر كون ددا ، وصدف األشدياء والخبدرا  فد بصدر  ا 

 ،ا تعند  شد ئ ا بالنسدبة ل دم البصدر  ومع أر هاص الكلمدا  اا  المددلول  ،اا   يل وارفة
   مر شين ا تس    عملية التواص  مع المبصر ر.ألر هاص الكلما  واألوصا

 فد وت و رهدا  ،تصدميم مدواد تعليميدة مسدموعة ف دور تكنولوجيا التعليم  ييت وهنا 
)داليدا أحمدد أشكال ا وقوالب ا المختلفة لتتناس  مدع خصدائص المعداق ر بصدر  ا واحتياجات م

 (.22ص، 7119 ،شوق 
حيا  التيم ا باعتبارها فتر  مناسدبة للكشدف  ف ون ر ا لما تشكلم المرحلة اابتدائية 

 زخددر ب ددا التيم ددا مددر أجدد  توج   ددا وتنم ت ددا  التدد عددر ااسددتعدادا  وال اقددا  العقليددة 
 فدد هدداص المرحلددة يحدددث ت ددور م ددم  فدد ف ،واألنشدد ة المناسددبة ،بتددوف ر ال ددرو  الميئمددة

ابدة( ح دث تدزداد قددر  التيم دا والكت ،والقدراء  ،والكديم ،نمو فندور اللغدة األربعدة )ااسدتماع
كمدا  ،وتنمو قدرات م عل  التعب در عدر أنفسد م ب يقدة وح ويدة ،عل  ااستماع لفتر   و لة
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باإل دافة إلد   ،تحتاج ا عملية القراء  الت أرناء تلك المرحلة مع م الم ارا   ف  تعلمور 
ا هاص المرحلة تنمو أر حجم المفردا  المستخدمة لدت التيم ا تنمو بسرعة ح ث أر تيم 

ا  سدار  ، كمية المفردا  ونوع ت ا واتسداع معان  دا )سدناء محمدد حسدر ف لغت م نمو ا م رد 
 (.292ص  ،7161، بن  بدر العت ب 

القصدص الصدوتية لتيم دا المرحلدة اابتدائيدة المعداق ر  حكد كما ترت الباحرتار أر 
ة أر  بيعة إعاقت م تفر   ، بصر  ا ُيعد بمرابة ب ئة خصبة لنمو قدرت م عل  التخ  وخاص 

تصور ل م شك  هداص  الت عل  م تخ   األشياء وااستدال عل  ا مر خيل قدرت م العقلية 
 ااكرت م. ف األشياء وترسخ ا 

للوصددول إلد  أفكددار  الرئيسد إلد  أر التخ دد  هدو المحددرك manuح دث يشد ر مددانو 
األفكددار والتصددورا  الاهنيددة عددر جد ددد  متم ددز  و ددرت أر التخ دد  هددو القدددر  علدد  تكددو ر 

فددياد   ف ددو عمليددة ابتكددار معرفددة جد ددد  )لددم تشدداهد أو تُكددر معروفددة مددر قبدد التدد األشددياء 
 (.211ص  ،7162، عياد إسماع  

القصددص الرقميددة  حكدد أسددال   إلدد  الكشددف عددر تددير ر  الحددال ولدداا سددع  البحددث 
ا لددت تيم دد لقدددر  علد  التخ دد وا اللغدو  تنميدة الدداكاء  ف نجالمتاحدة عبددر تقنيدة البودكاسددت

 بتدائية المعاق ر بصر  ا.المرحلة اا
 : ة البحثلمشك

مر خيل ميح م وا يع الباحرتار علد  األدبيدا  والدراسدا  السدابا عر د ا فقدد 
لددددت تيم دددا المرحلدددة  اللغدددو  قصدددور م دددارا  الددداكاء  فددد البحدددث  تبلدددور  لدددد  م مشدددكلة

رر سدلب ا علد  م دارات م األكاديميدة فيمدا بعدد، فمدري  بعد  اابتدائية المعاق ر بصر  ا بما  ي 
 كمددا أر بع دد م ا ،ا يسددت يعور التعدر  علدد  مفددردا  بعد  الكلمددا  وم دادها األ فدال

وللتيكدد مدر وجدود مشدكلة حقيقيدة  ،يست يع إعاد  سرد أحداث مر  باكراتم بشدك  مناسد 
ددا ومعلمددة مددر 71 لدددت هددياء التيم ددا قامدد  الباحرتددار بددإجراء مقددابي  مددع معلمدد  معلم 

التيم ددا اوت اإلعاقددة البصددر ة بالمرحلددة اابتدائيددة بعددد  مدددار  للنددور واألمدد  للمكفددوف ر 
 : وقد أسفر  نتائ  هاص المقابلة عر ،للوقو  عل  مشكي  تعلم م اللغة العربية

 :  ل  عل  ما %611ة باتفا المعلمور بنس -

 مفردا  اللغة العربية بشك  صحيا. عدم قدر  هياء التيم ا عل  استخدام 

  عقول م مر أفكار. ف ت ت ة هياء التيم ا وعدم قدرت م عل  التعب ر عما  دور 

 .التعام  مع نصوص القراء  كمو وعا  مجرد  دور محاولة تخ   أحدار ا 

   نت جددة  ،أد  إلدد   ددعف قدددرات م اللغويددة التدد اإلعاقددة البصددر ة مددر أحددد األسددبا
 معلومة يكتسبون ا. أل  الرئيس بمرابة المدخ   ف  اسة السمع اعتمادهم عل  ح
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 .فقد قدرت م عل  الحوار والمناقشة مع اآلخر ر 

 اوبددالك فالمعددا  بصددر    ،ممددع الب ئددة المحي ددة بدد سددوء تك ددف ال فدد  المعددا  بصددر  ا 
د نت جددة لعجدزص و دود لددو اسدت اع الددتخلص مندم والخددروص  امحددود   ا دديق  ا يعدي  عالم 
واتجاهددا   ،ف ددو لديددم حاجددا  نفسدديم ا يسددت يع إشددباع ا ،لمبصددر رإلدد  عددالم ا

و واجددم مواقددف ف  ددا أنددواع مددر  ،اجتماعيددة تحدداول عزلددم عددر مجتمددع المبصددر ر
 ،ويةإل  أر يحيا حياص نفسيم غ در سد اك  هاا  يد  بالمعا  بصر    ،الصراع والقلا
بعد  الحداا   فد  العزلة وعدم قدرتم عل  التعب در عدر احتياجاتدم قد تيد  بم إل 

 .الحقيق نت جة أنم غ ر متخ   لشكل ا 

  يشددعر باإلحبدداط  لجددي إلدد  أحدديم  ا ح نمددابصددر    أمددا بالنسددبة للتخ دد  فال فدد  المعددا
وييحددظ أر أحدديم اليق ددة  ،اليق ددة فدد  محاولددة تعوي ددية إلشددباع نزعاتددم المختلفددة

ليسدد  بصددر ة و  ،عبددار  عددر صددور صددوتية ف دد  ،اكدديحيم النددوم عنددد المعددا  بصددر   
دد أو  ،وفدد  أحدديم اليق ددة يحقددا مددا عجددز عددر إدراكددم ،عنددد المولددود أعمدد  اخصوص 
فدإر ا لل رو  المحي ة بالمعدا  بصدر    اون ر   ،أو إشباعم ف  العالم الخارج  ،ف مم
وقددد  ،م إلدد  مردد  هدداص اإلشددباعا  البد لددة قددد يكددور أكرددر منددم لدددت العدداد  رئددلجو 

 ،ع نفسدم  ندداق  فيدم سددلوكم وسدلوك اآلخددر ريصداح  هدداص التخديي  كدديم كر در مدد
ا وز ادت ا عر الحد المعقدول قدد تديد  إلد  تعدود المعدا  بصدر    ،وكرر  أحيم اليق ة

و نتصدر علد   ،ويحقدا آمالدم ،الحيا  ف  عالم مر نسد   الخيدال يشدبع فيدم رغباتدم
وقددد  دديد  هدداا  ،ويحصدد  فيددم علدد  مددا لددم يحصدد  عليددم فدد  عددالم الواقددع ،أعدائددم
 .در   إل  انفصالم عر عالم الواقع إاا ساعد   رو  أخرت عل  الكبالت

 -: التالية النقاط خيل مر الحال  البحث مشكلة تبلور كما 

ا بالتعامدد  مددع اوت اإلعاقددة للبدداحرت ر عددر  ر ددا قيام مددالميح ددة الشخصددية  -
ح ث اح تا وجدود بعد  المشدكي  الخاصدة  ،البصر ة مر خيل التربية العملية

بصدعوبة تعامد  بع د م مدع اللغدة اللف يدة واحتيداج م  والخاصدة ،اء التيم داب ي 
 القراء  والكتابة. ف ل ر قة برا   

 فد بعد  المصد لحا  الدوارد   معدان عدم قدر  بعد  هدياء التيم دا علد  ف دم  -
 الكت  المدرسية الخاصة بمقرر اللغة العربية.

باسدتخدام وسدائ  تعليميدة محفدز  التيم ا بين م ا يعداملور مرد  األسدوياء  شعور -
 عملية التعلم. ف ومحببة لد  م 

ل  ااتجاهاتالتربويةالحد رةمن رور ت و ر  - التعليمبماييئمالعصددرالا نعيأسال بماتدعوا 
إل  هدددياء وبما تناسبمعيسال بتقديمالموادالتعليميةاإللكترونيةلتوصدددييلمعرفة، شدددم

 التيم ا المعاق ر بصر  ا.
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الرقميدة القصدص وتيك ددها علد  فاعليدة  السدابقة الدراسدا   بعد إليدم أشار  ما -
 .العقل والتخ    اللغو  تنمية الاكاء  ف 

لدددت ع نددة  اللغددو  كمددا قامدد  الباحرتددار بت ب ددا اختبددار م ددارا  الدداكاء 
تلم دا بالمرحلدة اابتدائيدة مدر اوت اإلعاقدة البصدر ة للتعدر  علد  61مكونة مر 

 :  ل وقد جاء  النت جة كما  اللغو ،اكاء يمتلكونم مر م ارا  ال ر ماامقد
 71%  فقددر  تقددرأ  أل  م ددار  تحد ددد عنددوار مناسدد مددر هددياء التيم ددا يمتلكددور

 عل  م.

 61%  م ار  تحد د األفكار الرئيسيةمر هياء التيم ا يمتلكور . 

 6% م ار  تو يا العيقة ب ر األفكار والمفاهيم األساسيةيمتلكور . 

 1%  استمعوها. الت بالقصة سماء والشخصيا  واألماكر تاكر األيمكن م 

 6% م ار  تحد د مراد  بع  المفردا  اللغويةيمتلك . 

 7%  بع  المفردا  اللغويةل اد التم ار  تحد د يمتلكور . 

 1%  الكلما  المفرد .الجمع لبع   ااسمم ار  تحد د يمتلكور 

 6% جمع.الكلما  الالمفرد لبع   ااسمم ار  تحد د  يمتلك 

 1% م ار  ترت   األحداث المختلفة يمتلك . 

 6% م ار  بناء الجم  ااستف امية بشك  صحيا يمتلك. 

 61%  م ار  تصن ف األفكار والمعلوما  يمتلكور. 

 1%  مع ا م ار  تكو ر جملة مف د  مر مجموعة كلما   يمتلكور . 

 6%  م الخاص.م ار  إعاد  سرد القصة المسموعة بيسلوب يمتلكور  

 1%  م.م ار  سرد قصة جد د  مر تيليفيمتلكور  

نتائ  الدراسا  والبحوث السابقة بشير أف دلية  اتفا كالك وجد  الباحرتار عدم  -
ة أسال    ،عل  آخر حك أسلو    ،وغ در مباشدر ،مباشر القصص  الحك وخاص 

وغ ر مباشر حر؛ ولالك توجد حاجة إل  المقارندة بد ر تدير ر هداص األسدال   علد  
والقدر  عل  التخ د  لددت تيم دا المرحلدة اابتدائيدة المعداق ر  اللغو  الاكاء تنمية 
 بصر  ا.

القصددص الرقميددة قددد اسددتخدم عبددر تكنولوجيددا  إلكترونيددة عد ددد   حكدد كمددا أر  -
 وأربتدددددددد  الدراسدددددددا  والبحددددددددوث فاعل ت دددددددا كدراسددددددددة، قائمدددددددة علدددددددد  الو ددددددد 

(Barrett,2006Fugere, Pawson, Ramsley, 2010 
Szafron etal, 2005 Riedl, 2008 Ohler, 2007 Reeve, 
2010  lisa, 2010 Ertem, 2010 Xu et al, 2011 Kasami 

2011Clarke & Adam,20127111 ،؛هددت شدر ف ندادر سدع د الشديم ،
 (7162، نشوت رفع  محمد ،7119



  م7167لسنة  ديسمبر( األولالجزء  671مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 - 671 - 

ص القصد حكد  فد ولكر لم تتناول أي ا مر هاص الدراسا  تو  دف تقنيدة البودكاسدتن  
القصدص الرقميدة عبدر تقنيدة  حكد ولالك توجد حاجة ماسة لدراسة تدير ر أسدال    ،الرقمية

والقدددر  علدد  التخ دد  لدددت التيم ددا المعدداق ر بصددر  ا  اللغددو  تنميددة الدداكاء  فدد البودكاسددتن  
 ( إلددد  أر77ص ،7161مختدددار عبدددد الخدددالا عبدددد  ) فقدددد أشدددار ،بالمرحلدددة اابتدائيدددة
 ،ا اختيار  داعدد ترف دلدم يُ ت و ر تعليم اللغدة العربيدة  ف الحد رة كنولوجية استخدام الوسائا الت

تعلدديم  و رائددا تحددد ث اسددترات جيا  فدد  ب ددر امم الكإلسددوالددك  ،بدد  أصددبا  ددرور  حتميددة
 ،الدراسدد وز دداد  التحصدد    ،التعليميددة وتحق ددا األهدددا  ،اللغددة العربيددة وأنشدد ة تعلم ددا

كسددا  ورفددع مسددتوت الدافعيددة ، الم ددول وااتجاهددا  اإل جابيددة وتنميددة ،اللغويددة الم ددارا  وا 
 .المراح  المختلفة ف ت ال ي  لد

 تعليميدة ب ئدة لتصدميمت ر البداحر مدر كمحاولدة البحث هاا ييت  سبا ما  وء عل و 
 مت لبددا  مددع  تتواكددبح ددث  ،القصددص الرقميددة بيسددال ب ا الريرددة حكدد رقميددة تقددوم علدد  

مت لبا  واحتياجا  هاص الفئة العمر ة مر تيم دا المرحلدة ومع  ،مر ناحية الحد ث العصر
 ف ي  عر مناسبت ا ل بيعة اإلعاقة البصر ة. ،اابتدائية

القصددص الرقميددة  حكدد وجددود حاجددة ل فدد  الحددال  البحددث مشددكلة تت ددا وبددالك
تنميدة  ف وقيا  فاعل ت ا  بيسال   مختلفة المتاحة عبر تقنية بث الوسائا )البودكاستن (

 والقدر  عل  التخ   لدت تيم ا المرحلة اابتدائية المعاق ر بصر  ا. اللغو  اء الاك

 : أسئلة البحث
 : التال  الرئيس يحاول هاا البحث اإلجابة عر السيال 

غ در / مباشدر) القصدص الرقميدة عبدر تقنيدة البودكاسدتن  حكد ك ف يمكر تصميم أسال   
والقددر  علد  التخ د  لددت  اللغدو  الداكاء  ةعل  تنميوقيا  تير رهم (مباشر/غ ر مباشر حر

 ؟تيم ا المرحلة اابتدائية المعاق ر بصر  ا
 
 

 : األسئلة الفرعية التالية الرئيس و تفرع مر هاا السيال 
/ مباشددر) القصددص الرقميددة عبددر تقنيددة البودكاسددتن  حكدد مددا معددا  ر تصددميم أسددال    .6

 ية المعاق ر بصر  ا؟لتيم ا المرحلة اابتدائ (غ ر مباشر/غ ر مباشر حر
 القصص الرقمية عبر تقنية البودكاستن  حك ألسال    المناس  التعليم ما التصميم  .7

 لتيم ا المرحلة اابتدائية المعاق ر بصر  ا؟ (غ ر مباشر/غ ر مباشر حر/ مباشر)
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القصددص الرقميددة المتاحددة عبددر تقنيددة بددث  حكدد  فدد مددا أرددر األسددلو  )غ ددر مباشددر(  .2
لدددت تيم ددا والقدددر  علدد  التخ دد   اللغددو  تنميددة الدداكاء  فدد اسددتن ( )البودكالوسددائا 

 المرحلة اابتدائية المعاق ر بصر  ا؟
القصدص الرقميدة المتاحدة عبدر تقنيدة بدث الوسدائا  حكد  ف ما أرر األسلو  )مباشدر( .2

لدددت تيم ددا المرحلددة والقدددر  علدد  التخ دد   اللغددو  تنميددة الدداكاء  فدد )البودكاسددتن ( 
 معاق ر بصر  ا؟اابتدائية ال

القصص الرقمية المتاحة عبدر تقنيدة بدث  حك  ف  ما أرر األسلو  ) غ ر مباشر حر( .1
لدددت تيم ددا والقدددر  علدد  التخ دد   اللغددو  تنميددة الدداكاء  فدد )البودكاسددتن ( الوسددائا 

 المرحلة اابتدائية المعاق ر بصر  ا؟
غ در / مباشر) استن البودكالقصص الرقمية عبر تقنية  حك ر اختي  أسال    يرتما  .1

والقدددر  علدد  التخ دد  لدددت تيم ددا  اللغددو  تنميددة الدداكاء  فدد (مباشددر/غ ر مباشددر حددر
 المرحلة اابتدائية المعاق ر بصر  ا؟

  :أهدا  البحث
 : إل  الحال   د  البحث 

 القصدص الرقميدة عبدر تقنيدة البودكاسدتن  حكد التوص  لمعا  ر تصدميم أسدال    .6
لتيم دددا المرحلدددة اابتدائيدددة المعددداق ر  (اشدددر حدددرغ دددر مباشدددر/غ ر مب/ مباشدددر)

 بصر  ا.
القصدص الرقميدة عبدر تقنيدة  حكد ألسدال    المناسد  التعليمد التوص  للتصميم  .7

لتيم ددا المرحلددة اابتدائيددة (غ ددر مباشددر/غ ر مباشددر حددر/ مباشددر) البودكاسددتن 
 المعاق ر بصر  ا.

المتاحدة عبدر تقنيدة  القصدص الرقميدة حك  ف مباشر(  غ راألسلو  )قيا  أرر  .2
لددت تيم دا المرحلدة والقددر  علد  التخ د   اللغدو  عل  تنميدة الداكاء البودكاستن  

 اابتدائية المعاق ر بصر  ا؟
القصددص الرقميددة المتاحددة عبددر تقنيددة  حكدد  فدد مباشددر( الاألسددلو  )قيددا  أرددر  .2

رحلدة لددت تيم دا الموالقددر  علد  التخ د   اللغدو  عل  تنميدة الداكاء البودكاستن  
 اابتدائية المعاق ر بصر  ا؟

القصدص الرقميدة المتاحدة عبدر  حكد  فد ( حدر مباشدرغ در األسدلو  )قيا  أردر  .1
لدددت تيم ددا والقدددر  علدد  التخ دد   اللغددو  علدد  تنميددة الدداكاء البودكاسددتن  تقنيددة 

 المرحلة اابتدائية المعاق ر بصر  ا؟
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البودكاسددتن  يددة القصددص الرقميددة عبددر تقن حكدد أسددال   ر اخددتي  ر يتدد قيددا  .1
والقدددر  علدد   اللغددو  تنميددة الدداكاء  فدد مباشددر حر(غ ددر مباشددر/ غ ددر مباشددر /)

 لدت تيم ا المرحلة اابتدائية المعاق ر بصر  ا؟التخ   
 : أهمية البحث

 : التال يمكر أر تنبع أهمية البحث مر 
للمعدددداق ر بصددددر  ا التعليميددددة الرقميددددة تزو ددددد القددددائم ر علدددد  تصددددميم القصددددص  -

نت عندددددد  ااعتبددددداراج ددددا بمجموعدددددة مدددددر اإلرشدددددادا  المعيار ددددة تيخدددددا بعددددد ر وا 
نتاج ددددددا القصددددددصتصددددددميم هدددددداص   الحكدددددد بينمدددددداط والددددددك فيمددددددا  تعلددددددا  ،وا 

مددددددع التلم ددددددا المعددددددا  بصددددددر  ا أداص لتفاعدددددد   باعتبارهددددددا الرقمدددددد  القصصدددددد 
 القصص.هاص  المحتوت المقدم داخ 

 حكددددد  فددددد  ( )البودكاسدددددتن دددددرور  تو  دددددف تقنيدددددا  الو ددددد  الجد دددددد  كتقنية -
القصدددددص الرقميدددددة باعتبارهدددددا أداص فعالدددددة تتددددديا عمليدددددة ااسدددددتماع للقصدددددص 

 مكار. وأ وق   أ  ف الرقمية 

أسددددلو  عددددر  القصددددص الرقميددددة الصددددوتية المقدمددددة فدددد  تحسدددد ر  اإلسدددد ام -
وز دددداد  فاعل ت ددددا فدددد  العمليددددة التعليميددددة وتحق ددددا األهدددددا  للمعدددداق ر بصددددر  ا 

 .المنشود  من ا

 : حدود البحث
 : عل  الحال ر البحث قتصا

نتاج دددددا  - دددددا ألسدددددلو  تصدددددميم رددددديث معالجدددددا  تجر بيدددددة وا  القصدددددص  حكددددد وفق 
باسدددددددددتخدام برنددددددددددام   ،للبحددددددددددث التجر بددددددددد وفدددددددددا التصددددددددددميم الرقميدددددددددة 

Audacity. 

عر دددددد  علدددددد  مجموعددددددا  البحددددددث  التدددددد تمردددددد  عدددددددد القصددددددص الرقميددددددة  -
قصددددددددة  -قصددددددددص رقميددددددددة بعنوار)قصددددددددة التفدددددددداح 1التجر بيددددددددة الريرددددددددة 

 -قصددددة الفددددير والقلددددم -قصددددة مغددددامرا  م دددددو -قددددال ميدددداو مددددر -الددددزور  
 قصة األلوار(.

علدددد  ردددديث مجموعددددا  تجر بيددددة مددددر تيم ددددا  الحددددال قتصددددر ت ب ددددا البحددددث ا -
 عمر ددددة( وتددددم اختيددددار هدددداص المرحلددددة ال وا سددددن 1اابتدددددائ  ) الرددددان الصددددف 
التواصدددد   تدددديا لددددم  الددددا لدددد  الن دددد  المناسدددد  إقددددد وصدددد   التلم دددداليكددددور 

 نباط مفردات ا ومعان  ا.باللغة واست
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للعدددددددددام  الردددددددددان الفصددددددددد  الدراسددددددددد   فددددددددد تدددددددددم ت ب دددددددددا هددددددددداا البحدددددددددث  -
 مدددددددار  النددددددور واألمدددددد  للمكفددددددوف ر بددددددإدار  فدددددد  7161/7167الدراسدددددد 

 .النزهة التعليمية

 اللغدددو  م دددار  أساسدددية مدددر م دددارا  الددداكاء  62علددد   الحدددال اقتصدددر البحدددث  -
 : وه 

ر  تحد د األفكار الرئيسية للقصدة ام  -وعةم ار  تحد د عنوار آخر مناس  للقصة المسم)
 -القصة المسدموعة ف م ار  تو يا العيقة ب ر األفكار والمفاهيم األساسية  -المسموعة

م دددار  تحد دددد مدددراد  بعددد   -تددداكر األسدددماء والشخصددديا  واألمددداكر بالقصدددة المسدددموعة
مفدردا  اللغويدة م دار  تحد دد م داد بعد  ال -المفردا  اللغوية الوارد  بالقصة المسموعة

الجمددع لددبع  المفددردا  اللغويددة الددوارد   ااسددمم ددار  تحد ددد  -الددوارد  بالقصددة المسددموعة
المفددرد لددبع  المفددردا  اللغويددة الددوارد  بالقصددة  ااسددمم ددار  تحد ددد  -بالقصددة المسددموعة

م دددار  بنددداء الجمددد   -م دددار  ترت ددد  األحدددداث المختلفدددة بالقصدددة المسدددموعة -المسدددموعة
م دار   -م ار  تصدن ف األفكدار والمعلومدا  بالقصدة المسدموعة-ة بشك  صحياااستف امي

م دار  إعداد  سدرد  -عدر القصدة المسدموعة مع دا تكو ر جملة مف د  مر مجموعة كلما  
 التلم ا(. م ار  سرد قصة جد د  مر تيل ف -التلم ا القصة المسموعة بيسلو 

ر  لدددددت التيم ددددا المعدددداق ر علدددد  العمليددددا  الخياليددددة القصدددد  الحددددال اقتصددددر البحددددث  -
 بصر  ا.

 : فرو  البحث
درجددا  رتدد   متوسدد  ( بدد ر 1011) ≥ وجددد فددر  دال إحصددائي ا عنددد مسددتوت  .6

غ در مباشدر  القصدص الرقميدة حكد المجموعدة التجر بيدة األولد  )أسدلو  تيم دا 
 اللغددو  اختبددار م ددارا  الدداكاء البعدددت و  القبلدد الت بيقدد ر  فدد ( الددراو  بصددو  

 ب ا البعدت لتيم ا المرحلة اابتدائية اوت اإلعاقة البصر ة.لصالا الت 
درجددا  رتدد  متوسدد   ( بدد ر 1011) ≥ وجددد فددر  دال إحصددائي ا عنددد مسددتوت  .7

مباشدر بصدو   القصص الرقمية حك المجموعة التجر بية الرانية )أسلو  تيم ا 
لصدالا    اللغدو اختبار م دارا  الداكاء البعدت و  القبل الت بيق ر  ف  الشخصيا (

 الت ب ا البعدت لتيم ا المرحلة اابتدائية اوت اإلعاقة البصر ة.
درجددا  رتدد  متوسدد   ( بدد ر 1011) ≥ وجددد فددر  دال إحصددائي ا عنددد مسددتوت  .2

مباشددر  غ در القصددص الرقميدة حكد المجموعدة التجر بيدة الرالرددة )أسدلو  تيم دا 
والبعددت  بلد القالت بيقد ر  فد والشخصديا (  الدراو  حر بصو  مز   مدر صدو  

بتدائيدة لصدالا الت ب دا البعددت لتيم دا المرحلدة اا اللغو  اختبار م ارا  الاكاء 
 اوت اإلعاقة البصر ة.
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درجدا  ا  رتد  ( بد ر متوسد 1011) ≥إحصدائي ا عندد مسدتوت  ة  دالدو وجد فر  .2
مباشدر  القصدص الرقميدة غ در حك المجموعا  التجر بية الريرة )أسلو  تيم ا 

 اللغددو  اختبدار م دارا  الداكاء الت ب ددا البعددت  فد ( مباشدر حدر غ در–مباشدر –
 بتدائية اوت اإلعاقة البصر ة.لتيم ا المرحلة اا

درجددا  رتدد   متوسدد  ( بدد ر 1011) ≥ وجددد فددر  دال إحصددائي ا عنددد مسددتوت  .1
غ در مباشدر  القصدص الرقميدة حكد المجموعدة التجر بيدة األولد  )أسدلو  تيم دا 
 استبيار العمليا  الخياليدة القصد ر البعدت و  القبل بيق ر الت  ف ( الراو  بصو  

 لصالا الت ب ا البعدت لتيم ا المرحلة اابتدائية اوت اإلعاقة البصر ة.
درجددا  رتدد  متوسدد   ( بدد ر 1011) ≥ وجددد فددر  دال إحصددائي ا عنددد مسددتوت  .1

 القصص الرقمية مباشدر بصدو  حك المجموعة التجر بية الرانية )أسلو  تيم ا 
 اسدتبيار العمليدا  الخياليدة القصد ر البعددت و  القبلد الت بيقد ر  فد  الشخصديا (

 لصالا الت ب ا البعدت لتيم ا المرحلة اابتدائية اوت اإلعاقة البصر ة.
درجددا  رتدد  متوسدد   ( بدد ر 1011) ≥ وجددد فددر  دال إحصددائي ا عنددد مسددتوت  .7

مباشددر  غ در الرقميدةالقصددص  حكد المجموعدة التجر بيدة الرالرددة )أسدلو  تيم دا 
والبعددت  القبلد الت بيقد ر  فد والشخصديا (  الدراو  حر بصو  مز   مدر صدو  

لصددالا الت ب ددا البعدددت لتيم ددا المرحلددة  اسددتبيار العمليددا  الخياليددة القصدد ر 
 بتدائية اوت اإلعاقة البصر ة.اا

درجدا  ا  رتد  ( بد ر متوسد 1011) ≥إحصدائي ا عندد مسدتوت  ة  دالدو وجد فر  .1
مباشدر  القصدص الرقميدة غ در حك المجموعا  التجر بية الريرة )أسلو  م ا تي
الت ب ددا البعدددت اسددتبيار العمليددا  الخياليددة  فدد ( مباشددر حددرغ ددر –مباشددر –

 بتدائية اوت اإلعاقة البصر ة.لتيم ا المرحلة اا القص ر 
 
 
 

 : ومتغ راتم من   البحث
 : من   البحث

لمدن   الوصدف  فد  مرحلدة الدراسدة والتحل د  يستخدم هاا البحث بعد  تصدميما  ا
 ،والمددن   التجر بدد  عنددد قيددا  فاعليددة التعلدديم اإللكتروندد  فدد  مرحلددة التقددويم ،والتصددميم

 إلجراء هاا البحث. ةاألكرر مناسب   التجر ب ومر رم يعتبر المن   
  :وقد تكون  متغ را  البحث مر

 : ه ل ا ريرة أسال   و  القصص الرقمية حك أسال    :المتغ را  المستقلة

 مباشر.  غ ر قصص  حك  -

 مباشر. قصص  حك  -
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 .غ ر مباشر حرقصص   حك  -

 : المتغ را  التابعة
 .اللغو  الاكاء  -
 القدر  عل  التخ  . -

 : للبحث التجر ب التصميم 
مجموعدددددا  تجر بيدددددة  ريثسدددددتخدم البحدددددث الحدددددال  التصدددددميم التجر بددددد  او الدددددا

“Experimental Group Pre-Test – Post - Test Design”،  كمدا هدو
   :الحال للبحث  التجر ب التصميم  التال و و ا الشك   (.6)شك مو ا ف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 للبحث والمجموعا  التجر بية التجر ب ( التصميم 6) شك 

 : أدوا  البحث
 )إعداد الباحرتار(.اللغو  قائمة بم ارا  الاكاء  .6

 )إعداد الباحرتار(.اللغو  اختبار الاكاء  .7

ترجمدم مديحدة عرمدار  ،العمليا  الخيالية القص ر  تيل ف سنجر وآخرور استبيار  .2
 عبد الف   .

 : إجراءا  البحث

 المجموعة
 التجر بية الرانية

 المجموعة
 التجر بية األول 

 

غ ر حك  قصص   
 مباشر

 ()صو  الراوت 

 

 مباشرقصص  حك  
 الشخصيا ( )صو 
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 ب 
ت
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 المجموعة
 التجر بية الرالرة 

 صص حك  ق
 غ رمباشر حر 
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 والشخصيا (
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إجددددددراء دراسددددددة مسددددددحية تحل ليددددددة لألدبيددددددا  العلميددددددة والدراسددددددا  المرتب ددددددة  .6
الن ددددر  للبحددددث وااسددددتدال  اإل دددداروالددددك ب ددددد  إعددددداد  ،بمو ددددوع البحددددث

 ب ا ف  توجيم فرو م ومناقشة نتائجم. 
اللغدددة العربيدددة المقدمدددة لتيم دددا  فددد للقصدددص الرقميدددة المحتدددوت العلمددد  تحل ددد   .7

عدددداد   ،الرددددان  الدراسدددد الفصدددد  المعدددداق ر بصددددر  ا ب اابتدددددائ  الرددددان الصددددف  وا 
ومددددت كفايدددة المحتدددوت  ،بدددراز أهدافدددموالدددك عدددر  ر دددا تحكيمدددم إل ،صدددياغتم
 المحدد  ومدت ارتباط المحتوت باألهدا . األهدا لتحق ا 

 اوو دددع  اكدددد مدددر صددددق يللت اوتحكيم ددد اللغدددو  م دددارا  الددداكاء  قائمدددة إعدددداد .2
 الن ائية. رتمف  صو 

كددددد مددددر صدددددقم وو ددددعم يوتحكيمددددم للت اللغددددو  إعددددداد اختبددددار م ددددارا  الدددداكاء  .2
 الن ائية. رتمف  صو 

مدددددر صددددددقم  للتيكددددددوتحكيمدددددم  اسدددددتبيار العلميدددددا  الخياليدددددة القصددددد ر إعدددددداد  .1
 وو عم ف  صورتم الن ائية.

الرقميدددددة السدددددتة وفدددددا أنمددددداط  و الخددددداص ببدددددرام  القصدددددص تصدددددميم السددددد نار  .1
متدددددم وو دددددعم فددددد  ءكدددددد مدددددر مييوتحكيمدددددم للت ،الريردددددةالتجر بددددد  التصدددددميم 

 صورتم الن ائية.

 - الرقميددددددة السددددددتةبددددددرام  القصددددددص  -إنتدددددداص مددددددواد المعالجددددددة التجر بيددددددة  .7
رددددم إعددددداد ، وعر دددد ا علدددد  خبددددراء فدددد  مجددددال تكنولوجيددددا التعلدددديم إلجازت ددددا

بعددددد إجددددراء التعددددديي  المقترحددددة وفددددا آراء  رت ا الن ائيددددةفدددد  صددددو  القصددددص
 الساد  الخبراء المحكم ر. 

القيدددددا   وأداتددددد  ،إجدددددراء التجربدددددة ااسدددددت يعية لمدددددواد المعالجدددددة التجر بيدددددة .1
 التددددد والتعدددددر  علددددد  أهدددددم الصدددددعوبا   ،ب دددددد  قيدددددا  ربدددددا  أدوا  البحدددددث

 اسية.سأو أفراد الع نة عند إجراء التجربة األ تارتواجم الباحر

وتوز ع دددددا علددددد  المجموعدددددا  التجر بيدددددة  ،ختيدددددار ع ندددددة البحدددددث األساسددددديةا .9
 .ي اعشوائ

دددددداقبل اللغددددددو  اختبددددددار الدددددداكاء ت ب ددددددا  .61 ب ددددددد  التيكددددددد مددددددر عدددددددم إلمددددددام  ي 
 ،القصددددددص الرقميددددددةالمجموعددددددا  التجر بيددددددة بالجواندددددد  المعرفيددددددة لمحتددددددوت 

 ستخدامم ف  التيكد مر تكافي المجموعا . وكالك ا

ددددد العلميدددددا  الخياليددددة القصدددد ر  بيارتاسددددت ب ددددا  .66 ب ددددد  التعددددر  علددددد  ا قبلي 
 ،وعملياتددددم القصدددد ر  التخ لدددد القدددددر  علدددد  التفك ددددر مدددددت تمكددددر ال ددددي  مددددر 

 وكالك استخدامم ف  التيكد مر تكافي المجموعا .

الرقميددددة المتاحددددة عبددددر تقنيددددة عددددر  مددددواد المعالجددددة التجر بيددددة  القصددددص  .67
 للبحث. التجر ب لتصميم عل  أفراد الع نة وفا ا  البودكاستن 
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واسددددددتبيار العمليددددددا  الخياليددددددة  اللغددددددو ،اختبددددددار م ددددددارا  الدددددداكاء ت ب ددددددا  .62
بعددددي ا علددد  نفددد  أفدددراد الع ندددة بعدددد عدددر  مدددواد المعالجدددة التجر بيدددة  القصددد ر 
 عل  م.

ومدددددر رددددم تحل ددددد  البيانددددا  وحسدددددا   ،للنتددددائ  اإلحصدددددائيةإجددددراء المعالجددددة  .62
ومقارندددددة نتدددددائ   ،  علددددد  التخ ددددد والقددددددر  اللغدددددو  الددددداكاء مددددددت التغ دددددر فددددد  

والدراسددددددا   الن ددددددر  ومناقشددددددت ا وتفسدددددد رها علدددددد   ددددددوء اإل ددددددار  ،الت ب ددددددا
 المرتب ة ون ر ا  التعلم. 

والمقترحدددا   ،تدددم التوصددد  إل  دددا التددد تقدددديم التوصددديا  علددد   دددوء النتدددائ   .61
 بالبحوث المستقبلية. 

 : البحث مص لحا 
 : القصة الرقمية -

أنتجدد  وحف د  ونشددر  رقميدة قصددص  :البحدث بين دا ن دا  هدداا فدد تعدر  إجرائي دا 
 .تقنية بث الوسائا بودكاستتن  عبر الو  باستخدام 

 : القصص الرقمية حك  -
زص بد ر األسدلو  الشدف   والوسدائا المد :ن دا  هداا البحدث بين دا فد ُتعر  إجرائي ا 

دممددا  خلدا للمددتع ،الصدوتية التكنولوجيدة الد ناميدة الغنيددة بدالمر را  والمنب ددا  فدد   الم فرص 
والقدددر  علدد   اللغددو  م ددارا  الدداكاء اكتسددا  و التك ددف مددع المواقددف التعليميددة المسددتجد  

 : القصص الرقمية إل  ريرة أسال   وه  حك و نقسم  ،التخ  
  ن ا هداا البحدث بيندم اكدر أحدداث  ف وُيعر  إجرائي ا  :غ ر مباشرقصص   حك

 ،التعب در عدر األحدداث فد يس   يمكر أر  الا  الراو  القصة وتتابعات ا بصو  
ا ألسلوبم   التعب ر. ف وقدراتم الااتية  الشخص والك وفق 

  ددا  :مباشددر قصصدد  حكدد ن ددا  هدداا البحددث بينددم اكددر أحددداث  فدد وُيعددر  إجرائي 
شددك   فدد والددا ر يعبددرور عددر أحدددار ا  ،القصددة علدد  لسددار شخصدديات ا الفعل دد ر

 ث.التحد ف ك  شخصية حسبما يقت يم دورها  تمر ل 

  ن ا  هاا البحدث بيندم أسدلو   ف ويرعر  إجرائي ا  :غ ر مباشر حر قصص  حك
عر  الراو  ح ث  تحدث  ،وصو  الشخصيا  الراو  يعتمد عل  المزص ب ر صو  

القصدة و تخلد  حد ردم تمر د  مباشدر بصدو  الشخصدية نفسد ا وهد   فد ك  جزء 
 تتحدث عر الموقف ااتم للشعور بواقعية الموقف.

 : وسائا )البودكاستن (تقنية بث ال -
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سلسدلة مدر الملفدا  الرقميدة علد  شدبكة  ن دا  هداا البحدث بين دا ف ُتعر  إجرائي ا 
اإلنترن   تم مر خيل ا تقدديم القصدص الرقميدة للتيم دا المعداق ر بصدر  ا باسدتخدام تغايدة 

 .واستقبال ا عل  أج ز  تشغ   الوسائ  المحمولة والكمب وترRSSتقنية النشر المتزامر 
 :  اللغو  الاكاء  -

دددا  القددددر  أو ااسدددتماع للرمدددوز اللغويدددة : ن دددا  هددداا البحدددث بيندددم فددد ُيعدددر  إجرائي 
دراك معناها سديا  لغدوت  ف  بإرسال اوااستجابة  ،الصوتية الصادر  مر اآلخر ر وف م ا وا 

والقددر  علد  إعداد  إنتداص  ،صحيا مر ح ث الن ا والمعن  والترك د  وااسدتخدام وال يقدة
 مواقف ااتصال المختلفة. ف المعن  ومر رم ممارست ا بكفاء   ف دا  مشاب ة ل ا مفر 
 : القدر  عل  التخ   -

ف دو  ، بيعد لدي  لدم وجدود  عقلد تمر د   ن ا  هاا البحث بين ا ف ُتعر  إجرائي ا 
ح ث  دتم مدر خيل دا إعداد  تشدك   وبنداء  ،الاات عملية شبم إدراكية يع  ا التلم ا بإدراكم 

صدور عقليدة قدد تمارد  ن ائرهدا  إلنتداصوالدك  ،الدااكر  فد را  الحسية السابا تخز ن ا الخب
 الواقع. ف  الحس غيا  المدرك  ف و تم الك  ،الحسية أو اإلدراكية أو تختلف عن ا

 : التيم ا المعاق ر بصر  ا -

مما  حاد بصر  ن ا  هاا البحث بين م األفراد الا ر أص بوا بقصور  ف ُيعرفوا إجرائي ا 
وعلد  حاسدة  ،علد   ر قدة برا د  كوسد لة للقدراء  والكتابدة أساسد  جعل م يعتمدور بشدك  

 اكتسا  معرفت م بالعالم المحيا. ف السمع 
 
 

 : المرتب ة والدراسا  للبحثالن ر   اإل ار
القصدص الرقميدة  حك أسال    الكشف عر تير ر   د  إل  الحال لما كار البحث 

والقدددر  علدد   اللغددو  وسددائا )البودكاسددتن ( علدد  تنميددة الدداكاء المتاحددة عبددر تقنيددة بددث ال
المحداور  الحدال التخ   لددت تيم دا المرحلدة اابتدائيدة المعداق ر بصدر  ا فقدد تنداول البحدث 

 : التالية
 : أوا  القصة الرقمية

تقدددددوم القصدددددة الرقميدددددة المسدددددموعة علددددد  مجموعدددددة مدددددر األحدددددداث المتراب دددددة 
مجموعة مدر الشخصديا  الرئيسدية والرانويدة مدر خديل مرورهدا  تنفاها والت  ،والمتسلسلة
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وعليددم فددإر  ،ويكددور ال ددد  مددر ورائ ددا إ ددافة قيمددة أو إبددراز سددلوك معدد ر ،بعقددد  القصددة
مددر خدديل حك  ددا  ،بيشددكال مختلفددة واألحاسددي القصددة تعتبددر أداص للتعب ددر عددر المشدداعر 

د ا الصدور الفنيدة والعبدارا  ورسم األحداث والشخصيا  سواء مر خديل صدو  الدراو  مو ف 
والنغما  واألصوا  المتنوعة ومستخدم ا تلور نبرا  الصو  وتنوع األداء الصدوت  إليصدال 

 ،والشخصديا  الدراو  أو المدزص مدا بد ر صدو   ،أو صدو  الشخصديا  نفسد ا ،فكر  القصة
تسدتخدم ح ث ُتعد القصة الرقمية المسموعة مر أهم ااسدترات جيا  التعليميدة الفعالدة التد  

ف  تنمية الاكاء اللغو  لل فد  ح دث أن دا تدزود المدتعلم بعددد كب در مدر المفدردا  والمعدان  
كما تعم  عل  تنمية الخيال مدر خديل اسدترجاع ال فد   ،والصور الفنية والتعاب ر المتنوعة

 للصور الحسية المختلفة وو ع ا ف  ترك با  جد د .
  :مف وم القصة الرقمية -

ولكن دا تددور جميع دا حدول  ،عر فدا  المختلفدة للقصدة الرقميدةهناك عد دد مدر الت
فكر  الدم  ب ر القصة التقل دية واألدوا  التكنولوجية مر صور ورسدوم وموسديق  وصدو  
وغ رهدددا، بح دددث تقددددم مو دددوع محددددد يمكدددر تو يفدددم بشدددك  إ جددداب  وفعدددال فددد  العمليدددة 

 التعليمية.
بين ا عمليدة إنشداء Dogan& Robin (2009,P2فقد عرف ا دوجار وروب ر ) 

ف لم قص ر  جمع بد ر السد نار و المكتدو  أو الدنص األصدل  للقصدة مدع مكوندا  الوسدائا 
 Normanحدد ر عرف ددا نورمددار ) فدد المتعدددد  مددر صددور وف ددد و وموسدديق  وصددو ؛ 

(2011,P1  مددر صددور  المتعدددد بين ددا عمليددة الدددم  بدد ر السددرد اللف دد  للقصددة والوسددائا
 ة مع استخدام التقنيا  الحد ردة لتحر رهدا ومشداركت ا عبدر شدبكة ورسوم وموسيق  تصو ر 

 اإلنترن .
( بين ا مجموعة مدر المواقدف 7ص ، 7162وعرف ا أحمد محمد نبو  وآخرور )

التعليمية للقصة التقل دية التد   دتم تحو ل دا باسدتخدام دمد  الحاسد  اآللد  لتحداك  الواقدع 
 د الرنائية والريرية.وتصميم الصور ب ا باألبعا والصور بالصو  

سد تم نشدرها  والتد  المسدموعةوتعرف ا الباحرتار بين ا مجموعة القصص الرقميدة 
عبدددر تقنيدددة البودكاسدددتن  بح دددث تشدددم  الصدددو  والموسددديق  والمددديررا  الصدددوتية بغدددر  
تو يف ددا فدد  العلميددة التعليميددة لتنميددة م ددارا  الدداكاء اللغددو  والقدددر  علدد  التخ دد  لل فدد  

ث ستقتصدر الباحرتددار علد  تقدديم الدنما المسددموع للقصدة الرقميدة عبدر تقنيددة ح د ،الكف دف
بح ث يحقا الدك ل دم  ،البودكاستن  حت   توافا مع خصائص الفئة المست دفة مر البحث

ااتصال الفعدال مدر خديل إدراك ال فد  الكف دف للرسدالة التعليميدة وتكدو ر الصدور الاهنيدة 
 مر الكلما  الت   تم سماع ا.
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 عمل تد ُتعد القصدة الرقميدة المسدموعة مدر ااسدترات جيا  المسدتخدمة فد  ح ث 
فيش ر جمال الد ر حسد ر  ،التعليم والتعلم لل ف  الكف ف لتنمية الاكاء اللغو  والتخ   لديم

( بددير القصددص الرقميددة المسددموعة تسددما لل فدد  الكف ددف 711  :711ص ص، 7111)
خيل التخ   ورسم صور اهنية لألصوا  الت  بالتعر  عل  الب ئة والوسا المحيا بم مر 

 يسمع ا والت  ترو  لم عر أحداث أو شخصيا  مر حولم.
( إلددد  تعر دددف سدددرد القصدددة الرقميدددة 19، ص 7119ويشددد ر  وسدددف ق دددام  )

المسموعة بينم عملية مشاركة واتصال ب ر الدراو  والمدتعلم ) ال فد  الكف دف ( ت دد  إلد  
الاهنية والتخديي  البصدر ة لل فد  مدر خديل األداء اللف د   تنمية النقد والخيال والت ورا 

ح دددث تعتبدددر  بقدددا  الصدددو  ونبراتدددم وتقمدددص الشدددخوص والتلدددو ر فددد  األداء والحالدددة 
اانفعالية الت  يمرل ا الشخوص داخ  القصة تر ر ف دول ال فد  وخيالدم ودافع تدم وتسد   

 حدوث التعلم. 
أر القصدددص المسدددموعة ل دددا  (711، ص 7166و ددداكر هدددان  إبدددراهيم الب ددد  )

إمكانيا  كب ر  ف  تنشيا ااكر  األ فال مدر خديل اسدتخدام الموسديق  والمديررا  الصدوتية 
والت  تعم  عل  إي اح الحوار ب ر الشخصيا  لدفع أحداث القصدة ومدر ردم تحر دك خيدال 

 ال ف .
بجاندددد  الموسدددديق   الصددددوت  الحكدددد وتددددرت الباحرتددددار أر التلددددور فدددد  أسددددال   

را  الصددوتية فدد   ددوء الحبكددة الدراميددة للقصددة المسددموعة يعمدد  علدد  ربددا الزمددار والمددير
ح ددث ا يمكددر تصددور حدددث مددا بالقصددة دور تخ دد   ،بالمكددار ودفددع األحددداث داخدد  القصددة

وهدداا يسداعد ال فد  الكف ددف علد  ربدا أحددداث القصدة بع د ا بددبع   ،مكدار وزمدر حدوردم
اللغوية وسو  تسدتعر  الباحرتدار فردا  وس ولم استرجاع ا مر خيل تكو ر الجم  والم

 لك بالتفص  .ا
 : عناصر بناء القصة الرقمية -

هناك عد د مر العناصر ال امة األساسية لبناء فن  وأدب  محكم ومتكام  للقصة 
يعمدد  علدد  دفددع األحددداث بشددك  متسلسدد  ومن قدد  مددر خدديل الصددراع بدد ر الشخصدديا  

وقدد أكدد  ،لمختلفة كالموسيق  والمديررا  الصدوتيةالمختلفة وبمساند  األدوا  التكنولوجية ا
 , Lambert , 2007 , PP20 Robin , 2008,P223 Miller , 2009) كد  مدر

P67    علدددد  77  :61ص ص ، 7161 ،؛ بددددراعم عمددددر7162نجددددوت يح دددد  عبددددد )
 :  ج  أر تتوافر داخ  القصة الرقمية وه  الت مجموعة مر العناصر 

 Point of viewالفكر  أو وج م الن ر  .6

 .ابد للقصة أر تحم  فكر  أو حاجة أو رغبة أو مشكلة تدور األحداث حول ا 
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 م مع مرحلة نمو ال ف  العقلية واللغوية وااجتماعية. ابد أر تتيء فكر  القصة 

   ُيف   أر تحم  القصة فكرص واحدص رئيسية ا  نازع ا ف  ا أ  أفكار فرعيدة أخدر
 ل ف .تعم  عل  تشت   انتباص ا

  :الدرامية الحبكة .7
تشددرك الشخصديا  داخد  مواقددف  التد سلسددلة مدر األحدداث  هد الحبكدة الدراميدة 
بح ث غالب ا ما تبدأ القصة بمقدمة قص ر  للفكر  رم تسد ر  ون ايةصراعية مر بداية ووسا 

مما  جا  انتباص ال فد  ردم  دتم  ،أو العقد  الدرامية الارو األحداث وتتشابك حت  تص  إل  
 ح  هاص العقد  ش ئ ا فش ئا. 

   :الشخصيا  .2
ولددالك ابددد أر تكددور  ، تعدداي  معددم متلقدد  القصدة الدا وهد  المحددور األساسدد  

 ،لدددت ال فدد  بح ددث يسددت يع التعدداي  مددع شخصدديا  القصددة ميلوفددةشخصدديا  القصددة 
تمددر ب ددا  التدد الحددوار وكينددم مددر بددنف  ال ددرو   فدد و تفاعدد  مع ددا مددر خدديل اانخددراط 

 :  قصص األ فال باآلت  ف تتم ز الشخصيا  الشخصية و 
 .ج  اختيار شخصيا  محببة لأل فال كالح وانا  وال  ور وغ رها  

    صدفات ا وخصائصد ا حتد  ا تديدت  فد التم ز ب ر الشخصديا  فدي  جد  أر تتقدار
والمديررا  الصدوتية  للدراو  وهندا  لعد  األداء الصدوت   ،ال فد  مخ لدة فد إل  التداخ  
 تم  ز ال ف  الكف ف لشخصيا  القصة الرقمية المسموعة. ف  دور ا هام ا

  مراعددددا  أا  ز ددددد عدددددد شخصدددديا  القصددددة عددددر مسددددتو  قدددددرص ال فدددد  علدددد  التدددداكر
 وااستيعا .

  .ا  أر تكم  شخصيا  القصة بع  ا بع  

   شخصيا  القصة الخ ر والشر.  ف أر  تمر 
 : القصص  الحك أسلو   .2

يمر  العص  الرئيسد  للقصدة الرقميدة  لقصص ا الحك الباحرتار أر أسلو   ت تر 
لدددداا  جدددد  أر  تناسدددد  مددددع أحددددداث القصددددة ويعكدددد  خصائصدددد ا وسددددما   ،المسددددموعة

 المختلفدةالمواقدف  ف القصة  لراو  وهاا يعتمد عل  تلور األداء الصوت   ،الشخصيا  ب ا
ا  ف فيكور صوتم حز ن ا  ال فد   ممدا  جعد  ،األحدداث السدع د  فد األحداث الدراميدة وسدع د 

حياتدم ال وميدة  فد الكف ف  ن لا بتفك رص ومخ لتم لدربا أحدداث القصدة باألحدداث الحقيقيدة 
ددا مددر خدديل اانخددراط  الحددوار مددع الشخصدديا  ممددا  جعلددم  فدد ف تفاعدد  مع ددا ويعيشدد ا فعلي 

  نم  حص لتم اللغوية مر كلما  ومفردا  يست يع ترك ب ا لتكور جم  وعبارا .
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 Donna, 1994 ,P)القصصد  فقدد قسدم  دوندا  لحكد لوهنداك أسدال   عد دد  

  :القصص  إل  ريث أسال   وه  الحك  (436
دا خدارص   :ال ر قة المباشر  - و تول  ف  ا الكات  عملية السرد بعد أر  تخدا لنفسدم موقف 

 أحداث القصة.
 القصة. ف وف  ا يكت  الميلف عل  لسار أحد الشخصيا   :الاات  الحك  ر قة  -
وف  ا يكت  ميلف القصة عر  ر ا مجموعة مر الخ ابا    :ام الوريقة ر قة استخد -

 أو ال وميا  أو الورائا المختلفة. 
 الم بوعدةبالقصدة  خاصدةالقصص  هنا  الحك وقد اح   الباحرتار أر أسال   

 612ص  ،7161لاا فقد اعتمد  الباحرتار عل  تصن ف يمن  السع د ) ،وليس  الرقمية
 الراو  القصص  إل  ريث أسال   وه  اا  عيقة بصو   الحك   قسم والت (  617 –

 :  ل وصو  الشخصيا  كما 
 أو لصدددوت ا ا بمعنددد  أر  ،الكددديم للشخصدددية الدددراو   وفيدددم  تدددرك: أسدددلو  مباشدددر

بد   ،هدو شخصدية تدروت ب دم ر األندا الراو  أو أر  الراو  الشخصية هنا تمار  دور 
و ددخل ا تن دا  ،هداص الشخصدية  تقددم ب دا دروت بصدوتم عدر  الدا  الدراو  بمعن  أر 

 الشددف  أو  ،العددام أو  الوحشدد ون ددا الشخصددية هنددا هددو كيم ددا  ،مباشددر   بصددوت ا
 .الراو  يصوغم  الا  السرد المم ز والمختلف عر سيا  القول  أ  ،الخاص

  :وترت الباحرتار أر هاا األسلو   تم ز بمجموعم مر الخصائص وه 
 الحوار فقا ب ر الشخصيا  وا يستخدم أسلو  السرد. يعتمد هاا األسلو  عل   -
بمدا  تناسد  والخصدائص العقليدة  الفصدح يمكر المزص فيدم بد ر اللغدة العاميدة واللغدة  -

 وااجتماعية واللغوية لل ف  الكف ف. 
ب ئتدم  فد هداا األسدلو   تماشد  ال فد  مدع الشخصديا  كين دا شخصديا  حقيقيدة  ف  -

 المحي ة.
نت جدة أر كد  شخصدية  ،لتم  دز بد ر شخصديا  القصدة المختلفدةيست يع ال فد  فيدم ا -

 تقدم بيداء صوت  مختلف عر اآلخر. 
تو ف فيدم المديررا  الصدوتية والموسديق  بكرافدة أكردر فمدري  عنددما تتحددث شخصدية  -

يمكدددر اسدددتخدام مددديرر صدددوت  )مدددواء الق دددم( ل نتبدددم ال فددد  الكف دددف ويم دددز  كالق دددة
 صة. شخصية الق ة عر غ رها داخ  الق

توج  يدة أو تعليميدة مباشدر   رسدالةهاا األسلو  تست يع شخصيا  القصة تقدديم  ف  -
 لل ف  الكف ف. 
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 ر بدددا لنددا بو ددوح أنددم  ،الددراو  وفيددم  بقدد  الكدديم بصددو  : أسددلو  غ ددر مباشددر وا 
وتمتمد   غز در عندما يقول مري  بك  المرأ  دموع ا  فالراو   ،لشخصية مر الشخصيا 

ولكندم ا يقدمدم  ،هندا أر الكديم للمدرأ  الحكد بم... إنمدا يف دد هداا بير ولدها كار ي ال
بدد   نقلددم هددو بصددوتم محددوا  أسددلو  الصددياغة مددر المباشددر  إلدد   ،مباشددر   بصددوت ا

 مستع ن ا عل  الك بتقنيا  لغوية متعدد . ،اليمباشر 

  :وترت الباحرتار أر هاا األسلو   تم ز بمجموعم مر الخصائص وه 
 القصة بصوتم المباشر نقي  عر شخصيا  القصة. لراو  ايقدم فيم  -
يعتمد عل  السرد لالك يستخدم الراو  ألفاظ ومفدردا  وعبدارا  تتناسد  مدع خصدائص  -

 الفئة المست دفة. 
استخدام األسلو  الوصف  ح دث يصدف الدراو  الشخصدية والمكدار والزمدار بندوع  يكرر -

 .مر اإلس ا  حت  يست يع ال ف  تخ ل ا ومعايشت ا
القصدة راو  واحددد فقدا وا يكددور هنداك حاجدم ألكرددر مدر مدديد   حكد هداا النددوع ي فد  -

 .صوت 
تحدددث  التدد  الدراميددة تنددوع األداء فدد  نبددرا  صددو  الددراو  ليشددعر ال فدد  بددالمواقف  -

تشدعر بدم الشخصدية داخد   الا  اانفعال أو الشعور  الحالةللشخصيا  ولي  ليمر  
الموقدف  بخ دور هندا يشدعر ال فد   العربدةا داخد  سدقا القد وفجدي القصة فمري  يقدول 

 .  ولكنم ا يشعر بخو  القا مري 
 ا  :أسددلو  غ ددر مباشددر حددر  الروائدد السددرد  فدد هدداا األسددلو  هددو األكرددر اعتمدداد 

ف بددو الكديم  ،وصدو  ن دا الشخصدية ،الدراو  وهدو نمدا  دداخ  بد ر صدو   ،الحد ث
ددا ( وبدد ر أر يكددور من وق ددا )بصددو    الددراو ف ددو بدد ر أر يكددور منقددوا  )بصددو   ،ملتبس 

 كمدا بحرارتدمواالتبدا  هندا يكسد  الكديم  دابع الشدفوية ويسدمم  ،الشخصية مباشر  (
ددا مددر الصدديغة  ،يحفددظ لددم عفو تددم وبسددا تم كمددا يمكددر أر  تولددد هدداا االتبددا  أي  

 األسلوبية للتعب ر.
  :وترت الباحرتار أر هاا األسلو   تم ز بمجموعم مر الخصائص وه 

 جمع هاا األسلو  ب ر السرد والحوار بح ث  تقا ع صو  الراو  مع صو  أكرر مر  -
 شخصية داخ  القصة بالتبادل فيما ب ن م. 

  تم الدم  فيم ب ر استخدام األلفاظ العامية واللغة العربية الفصح .  -
عل  رسم  القدر كالك  ، ز د مر قدرص ال ف  عل  تخ   المواقف واألحداث داخ  القصة -

المكدددار  فددد والتم دددز ب دددن م بسددد ولم وكدددالك اانغمدددا   المختلفدددةور  للشخصددديا  صددد
 والزمار الخاص بالقصة. 
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يمكددر اسددتخدام صددو  الددراو  كوسدد لة انتقددال أو مونتدداص ح ددث يسددتخدم للفصدد  بدد ر  -
عند اانتقال مر مكدار إلد  مكدار أو مدر زمدار إلد  زمدار  المختلفةالمسامع الصوتية 

 مسموعة. داخ  القصة الرقمية ال
 دتلددم تدديت  علدد  لسددار إحدد التدد يمكددر للددراو  أر  و ددا بعدد  الحقددائا واألحددداث  -

 الشخصيا .
القصصددد  كمتغ دددر مسدددتق  داخددد   حكددد وقدددد تبنددد  الباحرتدددار هددداا التصدددن ف لل

لمعرفدم أي دا مدر هداص  ،سد تم نشدرها بتقنيدة البودكاسدتن  والتد  ،المسموعةالقصص الرقمية 
 ،نمية الاكاء اللغو  والقدر  عل  التخ   لدت األ فدال المكفدوف راألسال   أكرر تير ر ا عل  ت

القصص  كاسدترات جية هامدة  الحك ح ث أر هناك العد د مر الدراسا  الت  تناول  أهمية 
( (2011 تنمية نوات  التعلم المختلفة وتحق ا ال د  مر القصة مرد  دراسدة م درا ولديم ف 

Mira William  ف دم القصدص  فد لد  أردر القدراء  التعب ر دة هدف  إلد  التعدر  ع والت
وتكوند  ع ندم الدراسدة مدر  ،لدت أ فال ما قب  المدرسة مدر سدر أربدع إلد  خمد  سدنوا 

وقددد اسددتمعوا إلدد  قصددة أو قصددت ر مسددجلت ر والقددراء  مددر  كاندد  معبددر   ،و فلددة  فددي   97
 التد مجموعدة غ ر معبر  وأ  ر  نتائ  الدراسة فرو  اا  دالة إحصدائية لصدالا ال  ومر 

أكددد  دراسددة ب نجمدد ر  اا  السدديا  فدد و  ،اسددتمع  للقصددة المسددجلة اا  القددراء  المعبددر 
 والتد  ،علد  أهميدة القدراء  المعبدر  للقصدةSchwhenBenjamin &( (2010وشدواه ر

وشخصدديات ا لتز ددد مددر جددا  انتبدداص  ،تددرتبا بالتلو نددا  الصددوتية المناسددبة ألحددداث القصددة
فقدد أكدد  نتائج دا علد   Lynch,et al.(2008)أمدا دراسدة اند   ،ال ف  وتفاعلدم مع دا

مدع   وأر ُتقددم القصدص ب ر قدة حيدة ومعبدر  ،نحدو األداء المقصدود الموج دةأهمية القراء  
الجمد   وا  الدة ،والتوقدف الميقد ، اإليقداع ،النبرا  الصوتية ف الوصف مر خيل التغ را  

تحسد ر  فد ا  ز د مر انتباص ال ف  ويس م ووصف الزمار والمكار مم ،أو تقص رها وغ رها
 فد ( متمرلدة 7112ب نما جاء  نتائ  دراسة صباح  وسف ) ،م ار  ااستماع والف م لديم

التيك د علد  أهميدة الت  ئدة السدابقة لأل فدال قبد  روايدة القصدة مدر أجد  اسدترارص انتبداه م 
ية مع نة داخد  سيال أو عر  صور  أو الحد ث عر شخص نحو مو وع القصة إما ب رح

( إلد  أر 226  :22ص ص  ،6991 وء الك يشد ر كمدال الدد ر حسد ر ) ف و  ،القصة
  :القصص   ج  أر  تم ز باآلت  الحك 

 است اعة ال فد  اسدتيعا  األلفداظ والتراك د  اللغويدة  ف ويقصد بم أر يكور  :الو وح
دراك ا.  الفكر تس   عليم ف م  الت   وا 

  يقدداظالحددوا  لل فدد   إرددار علدد   الحكدد سددلو  والمقصددود ب ددا قدددرص أ :القددو مشدداعرص  وا 
 مع القصة انفعالي ا واهني ا.  ليندماصوجابم 

 التد فيكتسبم األسلو  مدر خديل توافدا النغمدة والتدللف الصدوت  والموسديق   :الجمال 
 تستمد مر مقا ع الجم  والعبارا . 
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 يدة ل دا فكد  قصدة تنتقد  وهما ي دفيار الصدد  والواقع :اإل ار المكان  والزمان  للقصة
 ب ئة مع نم وزمر مع ر تعك  جوهرص مر خيل العادا  والشخصيا  المرتب ة ب ا.

  :. الموسيق 1
النغمددددا  واإليقاعددددا   هدددد الموسدددديق  المصدددداحبة للقصددددة الرقميددددة المسددددموعة 

ددا مختلفددة وتنقسددم الموسدديق  داخدد  بددرام   ،الممزوجددة مع ددا بدديكرر مددر  ر قددة لتع دد  ألحان 
 : إل  المسموعةمن ا القصة  والت  المتعدد الوسائا 

 المن دو   الصوت وه  تعم  عل  تقديم اللحر األساس  أو األسا   :موسيق  خلفية
شدد ئ ا  هدد تدددرك حقيقددة وا يشددعر ب ددا المشدداهد أو المسددتمع ب ر قددم مباشددر   وهدد  ا
 .  مكمي 

 امد  مدع المر درا  وه  تعم  عل  إرراء الجدو النفسد  العدام للتع :الموسيق  التصو ر ة
 (. 71ص ، 7111حنار كمال األخرت )البصر ة والسمعية 

 جد  أر  راعد  مدا  لد   ( إل  أندم79ص، 7111وتش ر سامية مص ف  عل  )
من دددا القصدددة الرقميدددة  والتددد التعليميدددة  الوسدددائا عندددد تو  دددف الموسددديق  داخددد  بدددرام 

 : المسموعة
  تيزمددم داخدد  القصدددة  ا الدددأر تكددور الموسدديق  مناسددبة مدددع الموقددف أو الحدددث

 اختيارها.  ف  الدقةالرقمية وهاا  ت ل  
  ل ا.  المصاحبةو وح األصوا  والتعليقا  اللف ية  ف أا تيرر 
  وس  ا.  ف الجملة الموسيقية ولي   ن اية ف  ج  أر يكور الق ع 
   القصة. ون ايةمقدمة  ف تستخدم الموسيق 

داخدد  القصددة  ال امددةاصددر الصددوتية أحددد العن هدد الباحرتددار أر الموسدديق   ت وتددر 
تعمددد  علددد  جدددا  اانتبددداص وتعز دددز الصدددور  الاهنيدددة وتحسددد ر العمليدددة  ف ددد  المسدددموعة

 التفاعلية مع الحوار عند األ فال المكفوف ر.
  :.الميررا  الصوتية1

ال بيعددة  فدد صددو  آخددر يحدددث  لمحاكددا صددو  يصدددرص الج دداز  أ ويقصددد ب ددا 
 إقندداعو  ددد  المدديرر الصددوت  إلدد   ،البحددر أو الرعدددمصدداحبة لفعدد  معدد ر كصددو  أمددواص 

ددا يكددور المدديرر  التدد المددتعلم بالب ئددة البد لددة  هددو مو ددوع  الصددوت يقدددم ا البرنددام  وأحيان 
 (.97ص ، 7111، التعلم نفسم) حنار كمال 

فدددإر المددديررا  الصدددوتية تسدددتخدم ألغدددرا  مع ندددم داخددد  القصدددة  ةعامددد ةوبصدددف
  :الرقمية المسموعة وه 
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 عندددما تسددمع صددو  العصدداف ر وصددو  أورا  الشددجر فيشددعر  :حدداء بالمكدداراإلي
.  ف المستمع بير الشخصية تجل    حديقة مري 

  فصو  دقا  الساعة يش ر إل  مرور الوق .   :اإليحاء بالوق 

 فصدو  ال دحك  دوح  بالسدعاد  وصدو  البكداء  دوح    :اإليحاء بالحالة النفسية
 بالحزر. 

 : نشر محتوت القصة الرقمية المسموعة ف بودكاستن  راني ا تو  ف تقنية ال
 Podcastingتعر ف تقنية البودكاستن   -

 ف   ر   الت إل  إحدت التقنيا  الحد رة  Podcast يش ر مص لا البودكاس 
وهداا المسدم  مديخوا مدر كلمتد ر همدا )اآلت  ،للو د  الردان مر الج د   7112أواخر عام 

 - Broadcastو بروداكسدد  ،شد ر  مددر شدركة آبد  مشدغ  الوسددائا األكردر -Ipodبدود 
ف دددو ملدددف وسدددائا متعددددد  أو مجموعدددة مدددر الملفدددا   دددتم نشدددرص عبدددر اإلنترنددد   ،النشدددر(

باستعمال ت بيقا  المزامنة المختلفدة وتشدغ لم علد  مشدغي  الوسدائا المتعددد  المحمولدة 
 ،7167، علددد  بدددر صدددالا الشدددايع ،)محمدددد عبددددص راغددد الشخصددد  أو علددد  الحاسددد  

 (.612ص
عبددار  عددر سلسددلة حلقددا  مددر ملفددا   بينددم (7161) ر مددا العت بدد  ب نمددا تعرفددم

الوسائا الرقمية )سواء صوتية أو مرئية( عند ااشتراك ف  هاص السلسدلة  دتم تحم د  آخدر 
دد ولمجددرد  ،بمجددرد نددزول حلقددة جد ددد  مددر المسددتخدمودور أ  تدددخ   االملفددا  أوتوماتيكي 

 ملفا  بث الوسدائالأنواع ح ث توجد عد   ،RSS ر ا خدمةنترن  عر بشبكة اإل  ماتصال
 : وه 
 ،وي لددا عل  ددا الددبع  التدددو ر الصددوت : (Audio podcastsبودكاسدد  صددوت  )  -

ع األكردر شدعبية مدر بد ر ويعتبر هاا الندو  ،MP3 ما تكور ف  شك  ملفا   وه  عاد  
خرت ألنم متناس  مع أ  مشغ  أو أ  ج داز حاسد  أو محمدول كمدا أن دا األنواع األ

 .MB 10  ز د عر افالحجم غالب   ،اواألصغر حجم   ااألس   نسبي  
وي لدددا عل  ددا مدددر قبدد  بعددد  األشدددخاص  ،(Video podcastبودكاسدد  مرئددد  ) -

حجمدم  ز دد  ا مافغالب   األنواع حجم  ( ويعتبر هاا النوع مر أكبر اVodcastبمص لا )
غل  ملفدا  البودكاسد  أصيغة و ، نتاجميحتاص وق  وتخ يا إل ح ث  ،MB 100 عر

 .M4V و MP4 المرئ  ه 

 اهداا الندوع األكردر شد وع   ويرعد(Enhanced podcastsبودكاس  محِسر أو معزز ) -
ا بوربو ند  وهو ببسا ة ملف صوت  مددم  مدع شدرائ ،لألغرا  التعليمية اواستخدام  

 ،أو صور ونصوص وروابا متزامنة ال  ور حس  ما  تحدث عنم منشد  البودكاسد 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1_%D8%A5%D8%B3_%D8%A5%D8%B3
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ل  الفصد  إل  فصول أو أقسام ل تمكر المتعلم مر اانتقال إكما أنم باإلمكار تقسيمم 
 .أو الشر حة الت   رغ  ف  استعرا  ا

اسد  تسج   ك  حركدة تددور علد  ج داز الح ووه: (Screencastتسج   الشاشا  ) -
باسددتخدام بددرام  تسددج   الشاشددا  أ  تقددوم بتسددج   تحركددا  المدداو  التدد   جر  ددا 

دد علدد  ج دداز الحاسدد  كشددرح   ء، ويسددتخدم لشددرح أ  شدداالمسددتخدم مددع صددوتم أي  
 . الخ. برنام  الفوتوشو  أو الفي 
ح ث ُتعر  الددرو  واألخبدار  ،مع م الفصول الدراسية ف ويستخدم البودكاس  

ويمكدر  ،آت بدود ،مدر خديل مجموعدا  مدر أج دز  الكمب دوتر المحمولدةعل  شدك  حلقدا  
غ رهددا مددر األج ددز  بح ددث  أو ،وأج ددز  كمب ددوتر الج دد  ،تحم ل ددا علدد  األج ددز  المحمولددة
 ،رحددي  م دانيددة أو أت مكددار آخددر فدد أو  ،منددازل م فدد  ددتمكر ال ددي  مددر اسددتخدام ا 

صدفا الو د  الخداص بالمسدتخدم أي دا ويمكر ااستماع إل  هاص الوسائا مدر خديل تدوفر مت
 ،7166 ،كددددار الج دددداز المحمددددول المسددددتخدم ليسددددتماع لبااعددددة) محمددددد عبدددددص راغدددد 

 (.791ص
الددتعلم كدراسددة  فدد وقددد أربتدد  عد ددد مددر الدراسددا  فاعليددة تو  ددف البودكاسددتن  

مقدرر  فد أربتد  فاعليدة دمد  البودكاسد   التد E Palitha,al.et (2007)بالريدا وآخدرور 
 Kingstonجامعددة  فدد اإلنجل ز ددة وااتصدداا  ل ددي  السددنة الجامعيددة األولدد  اللغددة 

University،  اارفيمانددز وسديمو وسدودراسة Femandez ,Simo, Sallan(2009) 
 الدا  التقل دد أ  ر  نتائج ا أر البودكاس  أدا  قوية تعم  كمكم  لمحتوت المقدرر  الت 

ددا إ جابيددة األدا   ، ددتم تدر سددم للمتعلمدد ر ولددي  بددديي  عنددم  فدد كمددا أ  ددر  النتددائ  أي  
وز داد  دافعيدة المتعلمد ر  ،تحق ا اتصدال فعدال ودائدم بد ر المتعلمد ر والمعلمد ر الجدامع  ر

( فقددد هدددف  إلدد  تصددميم 7167أمددا دراسددة محمددد عبدددص راغدد ) ،ونمددو م ددارات م المختلفددة
دارت ددا مددر بددث البددرام  الدراسددية ا فدد مدونددة تعليميددة علدد  اإلنترندد  تسددتخدم  إللكترونيددة وا 

قددائم علدد  تقنيددة بددث الوسددائا )البودكاسدد ( كنمددواص للددتعلم النقددال  تدددر ب خدديل برنددام  
لتنميدة بعد  م ددارا  التعامد  مدع اإلدار  اإللكترونيددة لددت  دي  جامعددة القصديم بالمملكددة 

وقد  ،مقترحومر رم قيا  فاعلية البرنام  ال ،العربية السعودية بكلية العلوم واآلدا  بالر 
الخاص بم ارا  التعام  مع  واألدائ  ف أسفر  نتائ  هاص الدراسة عر تنمية الجان  المعر 

كمددا  ،وتكددو ر اتجاهددا  إ جابيددة لدددت ال ددي  نحددو تقنيددة البودكاسددتن  ،اإلدار  اإللكترونيددة
(باسدتخدام الميسسدا  التعليميدة للبودكاسدتن  7167 ،أوص  دراسة )محمد مختدار متدول 

ب نمددا تناولدد   ،لمددا ل دداص الوسدد لة مددر شددعبية لدددت فئددة الشددبا  ،تعليميددة إعينيددة كوسدد لة
ة استخدام البودكاستن  لددعم يالكشف عر فاعل (7162 ،عبد السيم الس د دراسة )أسماء

ة لددت  دي  يا  إنتاص الصور ال وئية بع  كفايالتعلم التعاون  مر خيل المدونا  لتنم
و البدة  ا(  الب د72ندة مكوندة مدر ) ار عيدجدراءا  البحدث اختإ ت دمن و  ،ميا التعليتكنولوج
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ندددة لمجمدددوعت ر كددد   م العيوتدددم تقسددد ،ميا التعلددديدددبقسدددم تكنولوج ةيدددمدددر  دددي  الفرقدددة الران
وب اقدة ميح دة  ،دوا  البحث ف  اختبار تحص ل أ  وتمرل ،(  ال  و البة67مجموعة )

أ  أر دمد   ،ر ت ب مدوعت ر التجدر ر المج ب وات ا مر نتائ  البحث عدم وجود فر   ،أداء
أما دراسدة )سدار   ،المدونا  بمفردها البودكاستن  مع المدونا  لم يشك  فرقا  او دالة عر

( فقددد توصددل  إلدد  وجددود فددرو  اا  دالددة إحصددائية عنددد المسددتويا  7162، خالددد عب ددد
اسددتخدام درسدد  ب التدد  ةالتجر بيددالت ب ددا( لصددالا المجموعددة  -الف ددم-المعرفيددة )التدداكر

وأوصدد  الدراسددة بتصددميم  ،تدددر   األحيدداء لدددت  ددي  المرحلددة الرانويددة فدد  البودكاسددتن 
نتاص ونشر حلقا  البودكاس  واستخدامم  المددار  والعمد  علد   فد  الفعل التدر    ف وا 

التعليم وتدر    ف باستخدام البودكاس  مر خيل نشر معلوما  عر تو يفم  الوع تنمية 
 (7161، وآخرور  ،دراسة )محمد أبو المعا   عبد العز ز  عب نما س ،لكالمعلم ر عل  ا

والكشف عر أرر تصميم كائنا  تعلدم  ،ل ز ةجناإل لغة بالستماع االتعر  عل  م ارا  ا ل إ
اط التفاعدد  وتقنيددة بددث الوسددائا الصددوتية لتنميددة م ددار  نمددأ  ررقميددة قائمددة علدد  الدددم  بدد

 ا الب د 11ع نة البحث مدرولتحق ا الك تكون   ،رانو  ل الاألوستماع لدت  ال  الصف اا
بشدق  ا لددت  واألدائيدةعرفيدة المواند  لجوالك مر أجد  تنميدة ا ،عل  مجموعت ر تجر ب ت ر

 ،ارا الم دهداص  فد  دعف وقصدور لدد  ال الد   دوالدك لوجدو  ،الرانو   األول  ال  الصف
والك مر أج  قيدا   ،تحص ل ال ختباراامر   األدوا  وعة مرمجمستخدام باوقام الباحث 

وتوصدل   ،الجواند  األدائيدةح ة لقيدا  الميوب اقة  ،ارا م عرفية مر هاص الموان  الالج
 درسد  التد للمجموعة التجر بية الرانية  إحصائيةة دالوجود فرو  اا   إل نتائ  البحث 

ث الوسددائا اط التفاعدد  وتقنيددة بددمددأنبدد ر تخدام كائنددا  تعلددم رقميددة قائمددة علدد  الدددم  باسدد
الجوانددد   فددد وعدددة التجر بيدددة الرانيدددة المجمكمدددا أ  دددر  النتدددائ  وصدددول أفدددراد  ،الصدددوتية

 ( إلدد 7161وهدددف  دراسددة نب دد  السدد د محمددد ) ،راإلتقددامسددتوت  المعرفيددة واألدائيددة إلدد 
تنميددة م ددارا  تصددميم  فدد  المرئدد عكددو  القددائم علدد  التدددو ر لمقيددا  فاعليددة التعلدديم ا

واسددتخدام الباحددث  ،القددرت امعددة أم بجأع دداء ه ئددة التدددر    رونيددة لدددتااختبددارا  اإللكت
كمدا  ،عكدو المسدتخدام الدتعلم با تجر بية لجةح ث أعد الباحث معا ،التجر ب    شبم المن

 ،و بدا المعالجدا  ،ميح ة األداء الم دارت و  ،ف الجان  المعر لقيا   تحص لي ا اأعد اختبار  
 ،ع دو ا 11بلد  عدددهم  ،القدرت امعدة أم بجة التددر   دوا  عل  ع نة مر أع اء ه ئاألو 

وأربد  النتدائ  فاعليدة اسدتخدام الدتعلم  ،و داب ة ،تجر بيدةمتساوية  مجموعت ر ل إ واقسم
 دارا  لم واألداء الم دارت  ،فد تنميدة الجاند  المعر  ف رئ  الممعكو  القائم عل  التدو ر لا

 .تجر بيةالالمجموعة  لالصا ااختبارا  اإللكترونيةتصميم 
 Huang, J. J. S., et.al (2010): التعليم ف مم زا  استخدام البودكاستن   -

  )7161(؛ر ما العت ب 

  مكار. أ  ف ااستماع للبودكاس   ف المرونة 
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 . القدر  عل  ااستماع إل  المحا را  أكرر مر مر 
 . ممكر أر يكور بديي  لكتابة الميح ا  داخ  المحا ر 
 ام ة أو األسئلة.تو يا النقاط الغ 
 . يمكر أر يكور بديي  للاها  إل  المحا را 
 بإمكانك ااستماع لم أو مشاهدتم باستخدام أ  ج از محمول أو هاتف ف :لتنق ا

دعم مف وم التعلم عند  ف  أ  مكار وأ  زمار، و بالتال   ،متنق 
 Learning on Demand ال ل 

  شتراك أو إلغاء ااشتراك ف  سلسلة فالمستخدم لم الحر ة ف  اا :س ولة التحكم
 .مع نة

  فراد ف د األيالتال  بو ،للوصول إليم أو إنتاجم ف  أ  وق  امتاح دائم   :اإلتاحة
 . الا ر تزدحم جداول م بالمواع د و  بحرور عر فرص لتعلم م ارا  جد د 

  بمجرد ااشتراك بسلسلة مع نة فإر الحلقا  تنزل عل  ف :الوصول المباشر
 .نترن ( و بدور أ  مج ود منكإ)ف  حال اتصالك بشبكة  اتلقائي   ج ازك

  ةغ ر مكلفتقنية اقتصادية و. 
( إل  أر تقنية البودكاس  تساعد (Karrer,T.,2007, PP20-22ويش ر كار ر

تسداعد المتحددر ر باللغدة غ در األصدلية علد  ااسدتماع إلد  المحتدوت  ف  عل  تعلم اللغة 
لدددتعلم اللغدددة ولدددي  فقدددا اسدددتماع  فرصدددةفتكدددور  ،ا دددرا تقددددم بدددم المح الدددا  السدددمع 

 المحا را .

 : معا  ر تصميم البودكاستن  بشك  فعال وه  -

  أر يكدددور محتدددوت الحلقدددةepisode   وتغ ددد  كددد   ،يقدمدددم الدددا شدددامي  للددددر
 األجزاء التعليمية بم.

 أر تكور أهدا  الحلقة episode .محدد  وبسي ة ووا حة الصياغة 

 حلقة أر  تركز هد  الepisode . عل  أداء واحد وم ار  محدد 

 أر يكور هد  الحلقة episode .مناسب ا لقدرا  ال ي  التحص لية 

  أر تتفددددا أهدددددا  الحلقددددةepisode  الدراسدددد مددددع األهدددددا  العامددددة للمقددددرر 
 والمت لبا  السابقة للتعلم.

  دددا وفكدددر  محددددد  والمفددداهيم المت دددمنة داخددد  كددد ا مع ن   أر تغ ددد  الحلقدددة جدددزء 
 .الدراس المقرر  ف مو وع 

  أر  نمدد  محتددوت الحلقددةepisode  اتجاهددا  ا جابيددة لدددت ال ددي  ويشددجع م
 عل  التعام  مع ا.

  أر يعر  محتدوت الحلقدةepisode   ب ر قدة متدرجدة تبددأ بالبسديا والملمدو
 إل  المعقد والمجرد.
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  أر  دددرتبا محتدددوت الحلقدددةepisode بدددالتعلم الجد دددد وممدددا سدددبا لل دددي  مدددر
 خبرا .

  أر تكور الحلقةepisode   بسي ة وس لة وممكندة التنف دا عدر  ر دا ال دي
 فتر  بسي ة. ف 

  أر تنفا الحلقةepisode استرات جية تعليم مناسبة ووا دحة ومحددد  المعدالم، 
 تت مر مجموعة مر الخ وا  واإلجراءا  التعليمية.

  عددددر  الحلقددددة   بدددددأأرepisode  علدددد   بتقددددديم مناسدددد  للمو ددددوع يشددددتم
 األهدا  والمحتوت.

   عدددر  الحلقدددة المروندددة والتكامددد  بمدددا يمكدددر المتعلمددد ر مدددر  فددد أر  راعددد
 دروس م. ف استخدامم بشك  متكام  

  أا  ز د  ول الحلقةepisode  دقائا. 7-1عر فتر  تتراوح  ر 

 حلقددة أر تشددتم  الepisode  علدد  أنشدد ة وتدددر با  بعددد كدد  م مددة مناسددبة
 (.7167، مد عبدص راغ لألهدا  التعليمية)مح

 ددوء  فد القصددص الرقميدة عبددر تقنيدة البودكاسددتن   حكد تصدميم أنمدداط  -
 : ن ر ا  التعلم

ع دداء، بددالتّعلم علدد   ددرور  ااهتمددام الدداات  العددزم ن ر ددة تيكددد  وتقددد ر قيمددة وا 
 الميسسددددا  أر الن ر ددددة هدددداص وتددددرت  ،وخصددددائص المتّعلمدددد ر بإمكانيددددا  والرقددددة، للتعلددديم
 واإلنجداز الدتّعلم نحدو أصد   حمدا  وتعز دز خلدا تدنجا فد  عنددما مراليدة تصبا التعليمية

 وحر دددة ف ددداا ااهتمدددام، العمليدددة التعليميدددة فددد  ال وعيدددة ااختيار دددة بالمشددداركة حسدددا ا  و 
 واكتسددا ، حدد  المشددكي  فدد  أكبددر مرونددة إل  ددار بال لبددة  يديددار اللدداار همددا ااختيددار
حسددا ، كفدداء  بشددك  أكرددر للمعددار   ،ااجتماعيددة والمسدديولية الشخصددية القيمددةب قددو   وا 

 ددتعلم مددر  والتدد وهددو مددا تددوفرص القصددص الرقميددة المسددموعة المقدمددة لأل فددال المكفددوف ر 
كمدا  ،والك عبر تقنية البودكاستن  ،تعلم م ف خيل ا األ فال ااتي ا دور مساعد  مر أحد 

باعتبارهدا  ة البودكاسدتن المعرف  القصص الرقمية المسموعة عبر تقنيد التق يم ن ر ة تدعم
 الدافعيدة بد ر قدو   ف ناك ارتبداط ،وااستقيلية للمتعلم ر تحقا الكفاء  الت  الب ئا  إحدت

شددباع ااسددتقيلية الداخليددة ددا الددا ر سدديكونور مدددفوع ر، والكفدداء  للمتعلمدد ر وا   فقددا داخلي 
 بر ددا تحمدد  التدد  واألنشدد ة، بالنسددبة ل ددم داخليددة اهتمامددا  تت ددمر التدد  األنشدد ة نحددو
 .(Ryan. & Deci, 2000)األص لة القيمة أو والتحد ، الجد 

 مدا هو أهم الاات  التعلم أر ف وتتفا ك  مر الن ر ا  المعرفية ون ر ة التفاع  
 أر، بعددهم ومدا المدرسدة قبد  مدا الفرصدة أل فدال  تديا ح ث، الجد د التعليم  الن ام يم ز

 مدر  ختاروندم مدا تعلدم فد  داخل م مر وبرغبة أك د ، من م بدافع تعلم ا، ااتي ا تعلم ا  تعلموا
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ا  تيا والا ، وم ول م واحتياجات م، مع  روف م  تناس  الا  الوق  ف ، مو وعا   فرص 
 ((Pillay, H. 2002 والخ ي والتجر   والمحاولة ليكتشا  محدود  غ ر

الدتعلم  د علد  أرعر بعد ح ث تيكد الاات البنائية السلوكية التعلم  الن ر ة وتدعم
 كد   دتعلم عنددما أف د  نحدو علد  يحددث الدتعلم وأر بينفسد م المتعلمدور  يحققدم أر  نبغ 
 .بم الخاص التعلم وفقا  لمعدل فرد

كمدددا تددددعم القصدددة الرقميدددة المسدددموعة عبدددر تقنيدددة البودكاسدددتن  ن ر دددة التعلددديم 
قيدام بع د م و  ،مدر أهدم خصائصد ا تحمد  ال دي  مسدئولية تعلديم أنفسد م الت  الشخص 

 ،7116، غبدا ر أو مرشد ر لدزميئ م اآلخدر ر )عمدر محمدود ،بعد الك بالتعليم كموج  ر
 (.12ص

يقدم لل ي  عر بعد هو عبدار   الا لسالمور أر التعلم  التساو  كما ترت ن ر ة 
تقددم ل دم  ،يكدور ف  دا المدتعلم منعدزا  عدر المعلدم ،عر نشدا ا  تعليميدة ميسسدية من مدة

فكلمدا كاند   ،سبة لب ئة الدتعلم بح دث تتدوافر خبدرا  متكافئدة لجميدع المتعلمد رت بيقا  منا
الخبددددرا  التعليميددددة للمتعلمدددد ر متسدددداوية كاندددد  مخرجددددا  الخبددددر  التعليميددددة متسدددداوية 

Simonson,1999,p87).) 
أر المسددافة ا تدددرتبا بالناحيدددة  Moorن ر دددة المسددافة المبدلدددة  ددرت مدددور فدد و 
 تجداوز حددود  الدا ائا متعدد  ومختلفة تتيا إمكانيدة ااتصدال والك لوجود وس ،الجغرافية

نمددا المسددافة الحقيقيددة  ،الزمددار والمكددار مسددافة الف ددم واإلدراك الناتجددة مددر المسددافة  هدد وا 
حالدة  فد والك  ،يمكر تجاوزها مر خيل المعلم والمتعلم والمن مة التعليمية الت الجغرافية 

وبشدك  عدام فدإر إجدراءا  التغلد  علد  هداص  ،محدد ت ب ا خ ة تعليم فاعلة اا  أهدا  
 فد و  ،(Moor,1996,p.122)المسافة تتعلا بتصميم المواد التعليمية والمواقف التفاعليدة

بناها حول التفاع  عبدر  الت  (Moore,1990,p.54) وء ن ر ة الدراسة المستقلة لمور
  :هاا الن ام هما ف ن ام التعليم مر بعد أتن ر مر المتغ را  

 يحدددد ف  ددا المددتعلم األهدددا   التدد وهدد  الدرجددة  :مقدددار ااتيددة أو اسددتقيلية المددتعلم
 برنام  الدراسة المستق . ف والتقويم  ،واسترات جا  الت ب ا

 دا ممدا  تدوافر مدر ن دام تفاعد   :المسافة ب ر المعلم والمتعلم اتجداه ر  ا وتعن  مز ج 
 ودرجة ميءمة الن ام لفردية المتعلم ر.

ت  الباحرتار مر هاص الن ر ا  ااعتماد القوت لتقنية البودكاس  عل  مبدأ وتستن
ح ددث تتدديا هدداص التقنيددة محتددوت القصددص الرقميددة عبددر  ،والدراسددة المسددتقلة الدداات الددتعلم 

 . مكار وأ وق   أ  ف الشبكة مع إمكانية الرجوع إليم 
  :رالر ا الاكاء اللغو   -
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تسدداعد ال فدد  الكف ددف علدد  التفاعدد  مددع اآلخددر ر ُيعددد الدداكاء اللغددو  األدا  التدد  
ب ر قم ج د  مدر ح دث القددر  علد  التعب در عدر نفسدم ونقد  أفكدارص لمدر حولدم بشدك  ج دد 

 (.11-12، ص ص 6996)عل  أحمد مدكور
؛ ومحمددد عبددد 61ص ، 7112، ح ددث يشدد ر كدد  مددر )جددابر عبددد الحم ددد جددابر

( بيندم 7112 ،22ص ، درد ر ؛ عبدد المدنعم أحمدد الد771ص  ،7111، ال اد  حسد ر 
وي م هاا الداكاء القددر  علد   ،قدر  الفرد عل  استخدام الكلما  شفوي ا أو تحر ر  ا بفاعلية

تناول ومعالجدة بنداء اللغدة، وأصدوات ا ومعان  دا، وااسدتخداما  العلميدة ل دا، وت دم بعد  
لتداكر المعلومدا ،  واسدتخدام اللغدة ،اإلقنداع، والشدرح، ومع ندا  الدااكر  :هاص ااستخداما 

نتاص وتيو   مجموعة مر العيما  المساعد  عل  نق  معلوما  ل ا دالة.  وا 
 :  اللغو  م ارا  الاكاء  -

يعتبر النمو اللغو  ف  مرحلة ال فولدة الوسد   مدر سد  إلد  تسدع سدنوا  بدال  
وييحددظ ف  ددا  يقددة  ،األهميددة ح ددث تعتبددر هدداص المرحلددة هدد  األسددا  فدد  اكتسددا  اللغددة

دراك المعددان  والمرادفددا  والصددور والت دداد الت عب ددر وت ددور القدددر  علدد  القددراء  والتحدددث وا 
تدداص  ،والتعددر  علدد  الجمدد  وربددا مدددلوات ا بالب ئددة المحي ددة ) نائدد  محمددود عبددد الددرحمر

  (.677، ص  7111، السر عبد  
؛ تومددا  16: 17ص ص ،7116 ،خمددي  عرمددار أمددان وقددد حدددد كدد  مددر )

( بعد  ميشدرا  611، ص7111، ؛ رفقة مكدرم 11: 11ص ص ،7111، أرمسترون  
 :  كالتال الاكاء اللغو  عند ال ف  وه  

  ا هداص المواقدف  فد وتو يف دا  مختلفدةمواقدف  ف استخدام اللغة استخدام ا صحيح 
 . متعدد بيسال   

 . إ جاد مرادفا  الكلما 
 .تقار ن ق ا  ترك   جم  كاملة وا 
 سرد القصص وااستماع إل  ا. 
  عل  استنتاص وتحل   أحداث القصة وشخصيات ا.  القدر 
 .ا ا دقيق   القدر  عل  وصف الصور شخصي ا وصف 
 .كمال قصص مر الخيال  تيل ف وا 
  تعتمد عل  الكلما  والحرو . الت ااستمتاع باأللعا  واأللغاز 
 . إقامة حوار ناجا مع اآلخر ر ف  جم  مف د 

تدددل علدد  الدداكاء  التدد الم ددارا  ( بعدد  6996، وي دد ف )علدد  أحمددد مدددكور
  :لدت ال ف  وه  اللغو  
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  مف د أر  اكر كلما  تعبر عر صور  أو فع  ) حدث مع ر ( بعد سماع قصة. 
 .اكر كلما  تبدأ بنف  الحرو  مر كومب وتر الكلما  من وقة  
   ا تبدأ بنف  الحرو  مر مجموعة صور.  الت يم ز الكلما 
 ا. مع ا كلما   خر حر  مريكور كلما  تبدأ بل  سابق 
  .يحدد الكلما  اا  الوزر المتشابم مر خيل جملم تن ا لم 
   حك   لم. الت القصة  ف ورد اكرها  الت يصف الشخصيا 
  .نفا خمسة أوامر وخم  خ وا  متسلسلة تلق  لم شفوي ا  
   عر  قصة مجزأ .  ف  تبع التسلس 

دة  ،خدام القصدص الرقميدةوتر  الباحرتار مر خيل العر  السابا أهمية است وخاص 
تتناسد  مدع خصدائص ال فد  الكف دف  والتد  ،الحكد من ا القائمة عل  أسدال    المسموعة

 : اآلت  ف حدداها  والت ، ل م اللغو  تنمية م ارا  الاكاء  ف 
 عنوار آخر مناس  للقصة المسموعة.  التلم ا أر يحدد .6

 ة.األفكار الرئيسية للقصة المسموع التلم اأر يحدد  .7

 القصة المسموعة. ف  العيقة ب ر األفكار والمفاهيم األساسية التلم ا أر  و ا .2

 األسماء والشخصيا  واألماكر بالقصة المسموعة. التلم اأر  اكر  .2

 اللغوية الوارد  بالقصة المسموعة. المص لحا بع   ا مرادف التلم اأر يحدد  .1

 د  بالقصة المسموعة.اللغوية الوار  المص لحا م اد بع   التلم اأر يحدد  .1

اللغويدددة الدددوارد  بالقصدددة  المصددد لحا الجمدددع لدددبع   ااسدددم التلم ددداأر يحددددد  .7
 المسموعة.

اللغويدددة الدددوارد  بالقصدددة  المصددد لحا المفدددرد لدددبع   ااسدددم التلم ددداأر  ددداكر  .1
 المسموعة.

 األحداث المختلفة بالقصة المسموعة. التلم ا أر  رت  .9

 بشك  صحيا. الجم  ااستف امية التلم اأر  بن   .61

 األفكار والمعلوما  بالقصة المسموعة. التلم اأر يصنف  .66

عددددر القصددددة  مع ددددا جملددددة مف ددددد  مددددر مجموعددددة كلمددددا   التلم دددداأر يكددددور  .67
 المسموعة.

 سرد القصة المسموعة بيسلوبم. التلم اأر يع د  .62

 قصة جد د  مر تيليفم. التلم اأر يسرد  .62
 

 : لغو  الالقصص الرقمية والاكاء  حك العيقة ب ر  -

 أر مفادهدددا، هامدددة واحدددد  فكدددر  علددد  والن ر دددا  البحدددوث مجددداا  مختلدددف تركدددز
 دتعلم  أر أحدد يسدت يع فدي، نفسدم المدتعلم عداتا علد  تقدع، الدتعلم علد  والقدر  المسئولية
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 الحددوا  خدديل مددر إليددم تددرد التدد  المعلومددا  بتن دديم الدددما  يقددوم ح ددث ،اآلخددر عددر بدددا  
 أجدد  مددر عن ددا والبحددث األنمدداط تشددك    علدد الدددما  يعمدد   ددثبح ،التن دديم ااتيددة ب ر قددة
 وترم زها. المعلوما  معالجة تن يم

ن ر ة الاكاءا   مو وع الاكاءا  قام عل  ا الت  والمبادئس  برز األأمر و 
ر تنم  وتقو  أو تتجاه  وت عف مر أمكر ل اص الاكاءا  ترت أن مر الم الت  المتعدد 

و عدم توفر أوتوفر  ،و تربيا مر المحي  ر بمألفرد وتشجيع خيل توف ر الدوافع لدت ا
ل  إر نحسر ك  الاكاءا  وننم  ا أ افنحر نست يع جميع   وبالتال  ،التدر   المناس  ل ا

فقد أكد ك  مر  ،(92-91ص ص  ،7112هاورد جاردنر،)مستو  معقول مر الكفاء 
إر ن ر ة عل  (Allix,N,2000,p272al-balushi,s,2006) الك  وسليمار البلوش 

ومر رم صياغة البرام   ،الاكاءا  المتعدد  س ل  التعر  عل  احتياجا  ال ف  الكف ف
، أكرر مر نوع مر الاكاءا لديم واألنش ة المتنوعة الت  تعزز  ،مالتربوية المناسبة ل

 فن ر ة ،الموسيق ( –جسد  ال – ااجتماع  -تخ ل ال -المكان -اللغو  كالاكاء )
، والتعليمية التربوية مجال الممارسة ف  رور    ورها منا أحدر ، المتعدد  ا الاكاء

 بااختي  ورحب ، للمتعلم ر القدرا  الاهنية مع للتعام  الميئمة األسال   وأو ح 
  إل أدت مما استخدام ا أسلو  وف ، الت  لد  م الاكاءا  أنواع ف ، المتعلم ر ب ر

 .وح ارتمرقافتم  وتنوع المجتمع إغناء

، مع نة فكر ة عل  قدر  ال فولة مرحلة تشتم  أر، للاكاء الف م هاا أتاح هنا ومر
 المتعلم منا  ج  أنم وه  ،حقيقة هامة إل  وتوص ، الم ارا  مر مجموعة وجود تستلزم
 هدداص وتق دديم قيددا  يمكددر كمددا ،وتنم ت ددا المتعدددد  الدداكاءا  هدداص  علدد للتعددر  الفرصددة
ر الخبرا  األول  سنة 71 خيل حجمم أ عا  أربعة ل بل  نمو  فالدما  ،القدرا   التد  وا 
 نصدف  تدربا األليدا  التد  كرافدة فمدري المدخ و يفدة نمدو فد  دور ا تلعد ، المدتعلم ب ا يمر

 مدا تفقدد الخييدا أر   ددل علد ممدا، مقارن ة بالراشد ر األ فال عند كرافة أكرر تكور  الدما 
 إا، لأل فدال تقددم الت  التعليمية البرام  أهمية، العلمية قائاالح وت  ر ،بالخبرا  تدعم لم

 .الخاصة قدراتم  ر ا تتم عر ال ف  يكتسب ا الت  الخبر  أر  عل إن ا تيكد
ك ر دا بدد    الحدوار   درور  تو  دف األسدلو   ،كما  رت أصحا  الن ر ة الو يفيدة

 الحددوار  نت جددة التفاعدد   الرقمدد  القصصدد  الحكدد وهددو مددا  دوفرص  ،نجدداح م مددة التعلدديم فد 
ب نمددا تيكددد الن ر ددة اإلجرائيددة علدد   ددرور  الترك ددز علدد  واقعيددة  ،الحددادث بدد ر شخصددياتم

ا بالعالم  ، تم تعلم اللغة ف  ا الت الب ئة  مر خيل الترك ز علد   الخارج بح ث تكور شب   
و واجم  ،حولم األنش ة حت  يكور ال ال   رف ا أساسي ا وم م ا ومعني ا بك  ما  دور و جرت 

تعلدم اللغدة  فد ااعتمداد علد  ال ر قدة اإلجرائيدة  أ  ،حياتدم ال وميدة فد المواقف المختلفة 
تددرت بددير ال الدد   والتدد  ،كمددا  دددعم هدداا ااتجدداص الن ر ددة المعرفيددة ،وممارسددت ا وت بيق ددا
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يمكنم تعلم اللغة مر خيل عدد محددود مدر المفدردا  والقواعدد النحويدة إلنشداء عددد غ در 
 (.6991، مديحة عرمار ،محدود مر الجم  والعبارا  )نجا  زك 

 Williamو ن ر للغة كما حددت ا الن ر ة السمعية الشفوية لصاحب ا وليام مولتور 

Moulton  ل بين ا كما  : 
   ولي  مكتو . ،اللغة عبار  عر كيم من و 

 يمكدددر اكتسددداب ا عدددر  ر دددا ،اللغدددة عبدددار  عدددر مجموعدددة مدددر العدددادا  اللغويدددة 
 .فور  و تبع الك تعز ز  ،التدر با  والحوارا  والمحاكا 

 وأر يمكددر ال ددي  مددر  ،علدد  المعلددم أر  دددر  اللغددة اات ددا ا أر ُ دددر  عن ددا
وأر  يجددد  الدددك إلددد   ،أو معرفدددة قواعددددها وتراك ب دددا ،التحددددث ب دددا ولدددي  عن دددا

 مستويا  متقدمة.

   بع  ا البع . رول اا تختلف اللغا  ع اللغو ،ن ام ا  ف ك  لغة فر د 
 : أما الن ر ة التواصلية فتيكد عل 

وال د  من ا تمك ر ال ي  مدر اسدتخدام اللغدة للتعب در  ،أهمية م ار  ااتصال .6
 والتواص  مع اآلخر ر. ،عر احتياجات م

 الترك ز عل  م ار  ااستماع مر أج  الف م. .7
سدترات جية فعالدم وهناك عد د مر الدراسا  الت  أكد  عل  أهمية استخدام القصة كا

 والتدد  Rissner(1996فدد  اكتسددا  ال فدد  م ددارا  الدداكاء اللغددو  ومن ددا دراسددة ر زنددر )
هدف  الكشف عر فعاليم استخدام القصص المسدجلة علد  شدرائا تسدج   سدمعية وشدرائا 

وتكوند  ع ندم  ،التغل  عل  الصدعوبا  القرائيدة لداوت القددرا  اللغويدة المحددود  ف ف د و 
تلم ا بالصف الرالث اابتدائ  تم تقسيم م إل  مجموعت ر تدر  إحداهما  12الدراسة مر 

ح دث يسدتمع  ،بالقصص الم بوعة مقترنةباستخدام القصص المسجلة عل  شرائا تسج   
ال ف  للقصة أرناء القراء  والرانية باستخدام القصص المعرو دة علد  شدرائا الف دد و وقدد 

ية المصدحوبة بالقصدص الم بوعدة كاند  أكردر تدير ر ا أشار  النتائ  إل  أر الشرائا السدمع
عاد  سرد أحداث القصة. ف   تنمية قدر  التلم ا عل  اإللمام بالمفاهيم وا 

أكد   والت  Strahovnic & Mecava ( 2009 )وكالك دراسة ستراف نك ومسيفا 
قددادر   ةفعالدد اتصددالكدديدوا   701علدد  أهميددة نشددر القصددة الرقميددة مددر خدديل خدددما  و دد 

كما أكد  الدراسة  ،عل  تقديم وسرد القصص ب ر قة أكرر فاعلية مر  المدونا  وال وت و 
تنميددددة المفدددداهيم والمعددددان   فدددد تعليميددددة فعالددددم  كدددديدا علدددد  أهميددددة القصددددص الرقميددددة 

 .  والمص لحا  اللغوية وسرد األحداث التار خية
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خدام فدر فقدد أكدد  علد  اسدتDilek & Sibel ( 2010 ) أمدا دراسدة د لدك واسدب  
رواية القصة لت و ر م ارا  القدراء  لددت تيم دا المرحلدة اابتدائيدة مدر خديل ربدا أحدداث 

التعلديم  فد قبد  الخدمدة  مدر معلمد  مرحلدة مدا 12القصة بالب ئة المحي ة مر خديل آراء 
 اابتدائ .
( إلد  أر هنداك فدرو  7166اا  السيا  توصدل  دراسدة عبدد الكدر م محمدود ) ف و 

علددد  الدرجدددة الكليدددة للقيدددا  البعددددت لصدددالا 1011إحصدددائية عندددد مسدددتو   اا  دالدددة
المجموعدددة التجر بيدددة أل فدددال الصدددف األول األساسددد  الدددا ر تدددم التددددر   ل دددم باسدددتخدام 

وبدد ر األ فددال الددا ر تددم التدددر   ل ددم بال ر قددة التقل ديددة لصددالا  ،أسددلو  القصددة الحركيددة
غويدة كيسدلو  الندداء والقسدم والع دف والتمند  المجموعة التجر بية ف  اكتسا  األنماط الل

 واألمر والن  .
( فقد سع  إل  الكشدف عدر فاعليدم برندام  تعليمد  7167أما دراسة ماهر تيس ر )

التددددر   علددد  الن دددا لتنميدددة اللغدددة التعب ر دددة لددددت ع ندددم مدددر ال لبدددة اوت  فددد محوسددد  
ا هدداص الدراسددة تددم اإلعاقددا  السددمعية البسددي ة فدد   ددوء متغ ددر الجددن  والعمددر ولتحق دد

 2 ال  و البة مر مدار  األمد  للصدم تتدراوح أعمدارهم بد ر  21اختيار ع نم مكونم مر 
وتددم تددوز ع م علدد  مجمددوعت ر وب ندد  النتددائ  أر هندداك فروق ددا اا  دالدددم  ،سددنوا  7 –

أداء ال ددي  علدد  الدرجددة الكليددة للقيددا  البعدددت لمسددتوت اللغددة التعب ر ددة  فدد إحصددائية 
مما دل عل  فاعليم البرندام  التعليمد   ،خ ع  للبرنام  الت جموعة التجر بية لصالا الم

 السمعية البسي ة. اإلعاقةالمحوس  ف  تنمية اللغة التعب ر ة لدت ال لبة اوت 
 كديدا إل  أهمية إدمداص روايدة القصدة الرقميدة  Nula(  2014وتوصل  دراسة نوا )

فددال المرحلددة اابتدائيددة وتعدداور الباحددث مددع لتحق ددا التكامدد  التكنولددوج  ال دداد  مددع أ 
وتدددم تق ددديم هددداص الدراسدددة مدددر خددديل  ،المددددار  اابتدائيدددة األ رلنديدددة فددد معلمددد  الصدددف 

دا إلد  أهميدة اسدتخدام  ،المقابي  مدع المعلمد ر واأل فدال المشدارك ر وتوصدل  النتدائ  أي  
يددة لتنميددة الم ددارا  القصددص الرقميددة كاسددترات جية تدر سددية داخدد  صددفو  المراحدد  اابتدائ

 . اللغوية مر استماع وتحدث وقراء  وكتابة
ا أكد  دراسة هدد   محمدد )  ف و  ( علد  نمدو جميدع م دارا   7161 وء الك أي  

ا لددت أ فدال مدا قبد  المدرسدة بالمجموعدة التجر بيدة  ااستماع والتحدث نمو ا ملحو  دا وج دد 
نمددو م ددارا   فدد ث تحسددر وا ددا ب نمددا لددم يحددد ،درسدد  باسددتخدام القصددص الرقميددة التدد 

 .  ااستماع والتحدث لدت أ فال المجموعة ال اب ة الا ر درسوا بال ر قة التقل دية
   تلدك الميشدرا  تيكدد  لددت الباحرتدار أهميدة العيقدة القائمدة بد ر القصدص  ف و 

 وتيم دا ،لددت األ فدال بشدك  عدام اللغدو  تنميدة م دارا  الداكاء  فد الرقمية ودورها الفعال 
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لالك سعتا إل  قيا  تير ر أسال   حك  ا عل  تنمية هداص  ،المرحلة اابتدائية بشك  خاص
 الم ارا  لمعرفة أي ا من م أف   لتيم ا المرحلة اابتدائية اوت اإلعاقة البصر ة.

 :  العقل رابع ا التخ   
ع وعدر  ر قدم ترتد  الخبدرا  السدابقة لتصدن ،ُيعد التخ   عملية مدر عمليدا  التفك در

 نصدد  عل  ددا فددي إبددداع بدددور  التدد فالتخ دد  هددو قددر ر اإلبددداع وقامتددم  ،تصددورا  جد ددد 
 تخ  .
 : العقل مف وم التخ    -

وأشدكال ا خبدرص  ،هو القدر  عل  إنشاء عيقا  ج د  مر الخبرا  السابقة مر صدور
هيم مدر الممكدر أر تحددث )حسدر إبدرا ،للفرد ب ا مر قب  ومر توهم عوالم وحوادث لدم تقدع

 (.712ص ، 7111 ،عبد العال
 التد (إل  أر التخ   هو العملية العقلية العليا 61،ص7116وتش ر ابت اص  لبة )

صدور   فد جوهرها عل  إنشاء عيقا  جد د  ب ر الخبرا  السابقة بح ث تن م دا  ف تقوم 
  خبر  للفرد ب ا مر قب . أشكال ا

( بينددم 672ص  ،6999اف  )ويعرفدم كدد  مدر جددابر عبددد الحم دد وعدديء الدد ر كفدد
ولكر هاا الخلدا غالب دا مدا  درتبا  ،خلا األفكار والصور ف  غيا  الوقائع الحسية المباشر 

 أو يحتو  عل  أجزاء مر الخبرا  الحسية السابقة ف  ترك با  جد د .
( بينددم القدددر  العقليددة النشدد ة علدد  771ص ،6991وُيعرفددم شدداكر عبددد الحم ددد )

 ،ويشدد ر هدداا المصدد لا إلدد  عمليددا  الدددم  والترك دد  ،ا  الجد ددد تكددو ر الصددور والتصددور 
عدداد  ترك دد  الددااكر  الخاصددة بددالخبرا  الما ددية يمكددر تشددك ل ا  التدد وكددالك الصددور  ،وا 

ف دو اسدترجاع الفدرد للصدور الحسدية المختلفدة ، ترك با  جد د  ف وتكو ن ا مر خيل الك 
 اللمسية(. –البصر ة  -)السمعية 

عملية تكو ر الصور الجد د  عر ن ا  هاا البحث بينم  ف ار التخ   وتعر  الباحرت
والك ف  غيا  المر درا   ،العقلية والتخيي عاد  استخدام الخبرا  الما ية ا   ر ا تدو ر و 

باسدتخدام  ،بصدار والتخ د  همدا أسدا  العمليدا  المعرفيدةفاإل ،البصر ة وحف  دا فد  العقد 
بتحو دد   العقدد ح ددث يقددوم  ،كرتنددا للخبددر  السددابقةم ددارا  خاصددة فدد  المددخ تعتمددد علدد  اا

 ،الحركدة ،اللدور  ،النماجدة :مكوندا  للتخ د  ومر ردم  ندت منم إل  الع ر الصادر   اإلشارا 
 العقلد وخاصدة  للمكفدوف ر فدإر فدرص تكدور الخيدال  ،البصدر  حالدة غيدا  العنصدر  ف أما 

ة السدمع لتكدو ر تخ د  أقدوت يعتمد بالمقام األول عل  المستقبي  السمعية الخاصدة بحاسد
 عر الصور الجد د .
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  :( التخ   إل  أربعم أنواع وه  76ص ، 6917وقد صنف مصر  عبد الحم د ) 
وفيدم  دتمكر الشدخص مدر التخ د  مدر خديل ب ئتدم دور  :التخ   او البعد الواحدد .6

 إ افة إل  ما يمكر أر يحسم بالحوا  اإلنسانية المعروفة. 

يعتمد التخ   عل  الجمع ب ر العناصر المتباعدد  ولكندم  يموف :التخ   او البعد ر .7
ا.  مازال يعتمد عل  ما يمكر أر ندركم بالحوا  أي  

وهدو الدك الندوع مدر التخ د  الدا  يعتمدد علد  الرمدز  :التخ   او األبعاد الريريدة  .2
 كما يحدث ح ر  ن ر للسح  أشكاا  فنية.

ا وهدو الددك التخ دد  : التخ د  او األبعدداد األربعددة .2 ا جد ددد  الدا  يع ددد بندداء الواقدع بندداء 
ا علدد  عناصددرص القديمددة ف ددي  عددر الرمددز  ،رددم يدديت  بعددد الددك دور التنبددي ،معتمددد 

ا لدي  لدم عيقدة  دا جد دد  والسمو فدو  الواقدع ليشد د المبددع فيدم وهدو  بددع عالم 
 بعالم الواقع.

ص هدددا فددد ( سدددنوا  بالخيدددال المن لدددا ف1– 1) المتوسددد ةوتتسدددم مرحلدددة ال فولدددة 
المرحلة  بدأ ال ف  بالتحول مر التخ د  المحددود بالب ئدة إلد  التخ د  اإلبدداع  أو الترك بد  

هداص المرحلدة بسدرعة نمدو تخ لدم وبشدد  ولعدم  فد الموجم إل  هد  عملد  و تم دز ال فد  
 – 12ص ،6911 ،تخددرص م ددام ن ا عددر محي ددم وعالمددم )هدداد  نعمددار التدد بالقصددص 

11.) 
 : العقل الرقمية والتخ   القصص  حك العيقة ب ر  -

القصددص الرقميددة مددر أهددم محفددزا  التخ دد  لدددت ال فدد   حكدد تددرت الباحرتددار أر 
دماغدم تكدو ر صدور   فد الكف ف؛ فعندما يسمع ال ف  صو  مع ر ح وار أو شخص يقفز 

و بدددأ الدددما   ،اهنيددة لددالك الشددخص أو الح ددوار كصددور  تفصدد لية لشددكلم وحجمددم وعمددرص
ور  واسترجاع ا كلما تاكر كلماتم أو استمع لصوتم مدر خديل أسدال   بااحتفاظ ب اص الص

وكدددالك األصدددوا  اإليحائيدددة  ،غ دددر مباشدددر حدددر( مباشدددر/ القصص )مباشدددر/غ ر الحكددد 
بمدا ا  ديرر علد   ،والموسيق  والميررا  الصوتية لخلا حبكة درامية توفر عنصر التشو ا

تيكد عل  أر تنمية القدر  عل  التخ    الت وهناك عد د مر الن ر ا   ،س ر أحداث القصة
تفتددر  أر  Picture Theory فن ر ددة الصددور  ،ا تتوقددف علدد  حاسددة اإلبصددار فقددا

ف دد  أشددبم بصددور  ،ريوسددنا فدد  ك نونددةنحمل ددا عبددر التخ دد  ل ددا وجددود او  التدد الصددور 
وهددداص الصدددور عبدددار  عدددر أفكدددار تشدددكل  مدددر نسدددخ وبقايدددا ان باعدددا  حسدددية  ،داخليدددة

حساسا  وقد تتشدك  صدور أخدر  عبدر  ،البصر حاسةوتتشك  هاص الصور عبر  ،بصر ة وا 
؛ PP540-544 (Thomas. H. 199,بقية الحوا  مر  السمع والشم والتاو  واللمد  )

عددر  التدد إحدددت ااسددترات جيا  ال امددة  هدد فالقصددة المسددموعة بالنسددبة لل فدد  الكف ددف 
تمرل ددا  التدد فدداهيم والحقددائا  ر ق ددا يمكددر أر تتشددك  صددور اهنيددة وان باعددا  عددر الم
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ب نمدا  ،داخد  القصدة الددرام  دور ب ن ا ل خلا الموقف  الا الشخصيا  مر خيل الحوار 
يحصدد  عل  ددا  التدد تددر  أر الصددور الفعليددة  Description Theoryن ر ددة الوصددف 

دددا  ،يحدددتفظ الددددما  ب دددا افترا ددديةأبنيدددم  هددد الددددما  مدددر خددديل الحدددوا   وتسدددتقبل ا أي  
وصفية متصلة بحوا  ااسدتقبال ويمدار  اإلنسدار الخيدال عنددما يسدترجع تلدك  افترا ا 
وبالتددال  فددإر تلددك  ،أو يشددك  أبنيددة جد ددد  ب ر قددة مبتكددر  ،مددر الدددما  اافترا دديةاألبنيددة 
جمدد  مددر لغددة داخليددة )عقليددة( ومدددار الن ر ددة الوصددفية أر اللغددة مردد  بقيددة  هدد األبنيددة 

( Pyly Shine , 1999عمليدا  المعرفيدة بمدا ف  دا التخ د  )التخيي  كافية لتمر د  كافدة ال
تيت   والت  ،والمفردا  واألفكار والجم  المعان الكر ر مر  القصص  الحك وتحم  أسال   

ددا تنددوع اسددتعمال ا مددر  ددر   ،علدد  ألسددنة الشخصدديا  مددر ج ددة حسدد  مددا  الددراو  وأي  
   رسدم صدور ممدا ، ةوالزمانيد المكانيدةحداث وال رو  األ تستدعيم ك  شخصية للتعب ر عر

جددواء واأل والنفسدية ااجتماعيدةو دروف م وحداات م  لشخصديا ل ة عندد ال فد  الكف دفاهنيد
 ب م. المحي ة

إلدد  أر  Theory Perspective activityوتشدد ر ن ر ددة النشدداط اإلدراكدد  
رسددال نشدد م بدد ر الدددما  والب ئددة بددر تشددك  ع التدد أمددا الصددور   ،اإلدراك عمليددة اسددتقبال وا 

ا فقا  ،الددما  فد عملية استكشا  ومقرها  ددور  ه ب   ،العص  البصر  ليس  استنساخ 
جابددة عددر مجموعددم مددر األسددئلة الملحددة وييخددا كدد  مسددئول ملمددا مددر إجابددا  أسددئلة  ،وا 

إ اف ة إل  ما  نبغد  القيدام  ،تم القيام بم وتقدم هاص اإلجابا  تغاية راجعة حول ما ،سابقة
و ددتم تو  ددف الن ددام  ،للعددالم المن ددور اسددتجابةعمليددة نشدد ة تمردد  فجمددع المعلومددا   ،بددم

وما  ن با عل  حاسدة ، لف م العالم المحيا وااستجابة للمت لبا  المتغ ر  للم ام البصر ة
-PP540,1995البصددددددر  ن بددددددا علدددددد  بقيددددددة الحددددددوا  السددددددمع واللمدددددد  والتدددددداو  )

544(Thomas ,. 
 :   اللغو والاكاء  العقل العيقة ب ر التخ    -

ب ر اللغة وت دور التخ د  ح دث  تديا هداا  Vygotsky (2004)ربا فا جوتسك  
 Rorty , 2000 , 23الربا لأل فال التفك ر فيما ا  رونم أو يعر  عل  م و در  رورتد  )

وا يمكدر تفسد رص بكلمدا ؛ بد  إندم يحددد خبراتندا وآمالندا وأمنياتندا  ،( أر التخ   ا حدود لم
بد  إندم عمليدة  ،لي  التخ   مجرد إ افة ي يف ا المعلدم علد  الدنصو  ،ومشاعرنا وأفكارنا

لجعلدم  اللغو  يقوم ب ا ال ال  مر خيل تناغم أشكال مختلفة مر المعرفة الحياتية والنص 
 مف وم ا واا معن .

عداد  سدردها  Valtt (1983,p2ويش ر فال  ) إل  أر استماع ال ف  للقصدص وا 
بد  ي د ف إلد   ،م ح ث أنم ا يع د القصة كمدا سدمع ات و ر لغة ال ف  وتخ ل ف لم دور 

ا. ا لتحسر م ارا  الكتابة والقراء  احق  ا ج د   عناصرها أشياء وهاا يشك  أساس 
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علد  Costa &Kallik (2000.P90)كوستا  ،كليك هاا السيا  يش ر ك  مر ف و 
  :ف ممارسة التخ   عند التيم ا تتمر   ف وجود أهمية كبر  

 الدداهر  فدد مددر أجدد  تمر دد  المعلومددا   م مددةقاعددد  بيانددا   المتخ لددة تشددك  الصددور
 ب ر قة فعالم. 

  علد  جعد  األلفداظ والمفداهيم والرمدوز المجدرد  معدان   المتخ لةتساعد الصور العقلية
 وأشياء محسوسة وبسي ة.

  بواسد ة التخ د  يمكدر تحو د  األفكدار المجددرد  إلد  صدور حسدية يسد   علد  التيم ددا
 ا.التعام  مع 

  ممدا يسد   علد  التيم دا  ميلوفدةتجع  مر المداد  الصدعبة غ در الميلوفدة مداد  سد لة
 تعلم ا. 

  التخ دد  وسدد لة لتحسدد ر ااكددر  التلم ددا واسددترجاع المعلومددا  الم لوبددة بشددك  سددر ع
 وكل . 

  تسدداعد التلم ددا علدد  ابتكددار معددار جد ددد  لألفكددار والددربا بدد ر الددتعلم السددابا والجد ددد
 إبداعية جد د .وتول د نتاجا  

أكدد  علد  الصدلة القويدة بد ر نمدو التخ د  عندد  التد وهناك عد د مدر الدراسدا  
( ب ددرور  7112فقددد أوصدد  دراسددة صددباح  وسددف ) ،ال فدد  وتحسدد ر ت ددور اللغددة لديددم

تنميددة التخ دد  لدددت  فدد  الرو ددة  فدد ااهتمددام بينشدد ة الت  ئددة السددابقة لروايددة القصددة 
فقددد  (Mackow&Barentte 2007) اكور وبار ندد وكددالك دراسددة كدد  مددر مدد ،الكف ددف

ددا لتحسدد ر ااسددتيعا  القرائدد  لدددت  لبددة الصددف الرددان  والرالددث اابتدددائ    فدد قدددما برنامج 
 الب دا  (61)م ارا  )التخ   والتنبي والربا وااستنتاص والتسدايل والتلخديص( وبلغد  الع ندة 

ار إلدد  جاندد  ااختبددارا  مددر الصددف الرالددث واسددتخدم الباحردد (67)مددر الصددف الرددان  و
 ي   (61)وأ  ر  النتائ  تحسر  ،التحص لية استبانم لمراقبة تحسر األداء لدت ال ي 

ددا  (61)الصددف الرددان  و فدد  م ددارا  التخ دد  والتنبددي والدددربا  فدد الصددف الرالددث  فدد  الب 
  ،7119  ،سدليمار بدر محمدد ،كما أكدد )عبدد   خمدي  ،وااستنتاص والتسايل والتلخيص

( علددد  أر التخ ددد  يعمددد  علددد  تنميدددة الددداكاءا  المتعددددد  كالددداكاء 271  :272ص ص 
والدددداكاء المن قدددد  والدددداكاء الحركدددد  والدددداكاء الدددداات  والدددداكاء  اللغددددو  المكددددان  والدددداكاء 

 ااجتماع . 
ددا هدددف  دراسددة محمددد  فدد و  ( إلدد  قيددا  أرددر 7166) إسددماع  اا  السدديا  أي  

  ااسددتيعا  القرائدد  التفسدد ر  واإلبددداع  والتعب ددر  ت ددو ر م ددارا فدد اسددترات جية التخ دد  
وتيلفد  ااسدترات جية مدر سد  مراحد   ،دولدة الكو د  ف والكتاب  لدت  لبة الصف العاشر 
الدتقمص العدا ف   –تو  دف الحدوا  -التخ    –التنبي  –وهم )استرجاع الخبرا  السابقة 

تدددر   علدد  األربددع مراحدد  ال فدد التخصدديص والتوسددع( واقتصددر الباحددث  –ولعدد  األدوار 
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األولد  وتكوندد  ع نددم الدراسددة مدر  ددي  الصددف العاشددر قسدموا إلدد  مجمددوعت ر مجموعددة 
ولتحق دا أهددا  الدراسدة  ، الد  77 ال  ومجموعدة  داب ة عدددها  77تجر بية عددها 

ددا تيكددد مددر صدددقة ورباتددم وقددا  فيددم سددبع م ددارا  ليسددتيعا   اسدتخدم الباحددث اختبددار ا قبلي 
التعب در الكتداب  اإلبدداع  وأعداد ت ب دا ااختبدار بعدد  فد وريث م دارا   ،اإلبداع  القرائ 

وأ  ر  النتائ  تفو  المجموعدة التجر بيدة  ،استخدام المراح  المختلفة استرات جية التخ  
وأوصد  الدراسدة باسدتخدام اسدترات جية  ،واإلبدداع م ارا  ااستيعا  القرائ  التفس رت  ف 

 ،ب نمددا هدددف  دراسددة )تقددوت عف ددف ،   الم ددارا  المختلفددة للغددة العربيددةتدددر  فدد التخ دد  
تحسدد ر  فدد  واإللكتروندد  الشددفو  ( إلدد  تقصدد  أرددر السددرد القصصدد  7161حمدددار علدد ،

واسدتخدم الباحردار اسدترات جية  ،األردر فد م ارا  التخ د  لددت  البدا  المرحلدة األساسدية 
جر بيدددة األولددد  واسدددترات جية السدددرد تددددر   المجموعدددة الت فددد  الشدددفو  السدددرد القصصددد  

حد ر اسدتخدم  ال ر قدة  فد تدر   المجموعة التجر بيدة الرانيدة  ف القصص  اإللكترون  
وأ  در  الدراسدة وجدود فدرو  دالدة  ،التددر   ل البدا  المجموعدة ال داب ة ف ااعتيادية 

التددر    ( بد ر أداء ال البدا  علد  م دارا  التخ د  تعدزت اسدترات جية1011عند مستو  )
واسددترات جية السددرد القصصدد   ،الشددفو  المسددتخدمة لصددالا اسددترات جية السددرد القصصدد  

بدد ر أداء  البددا  المجمددوعت ر التجددر ب ت ر علدد   إحصددائيا  اإللكتروندد  ووجددود فددرو  دالددم 
 ،ب نمددا أكددد  دراسددة )بسددن  جدديل ،م ددارا  التخ دد  لصددالا المجموعددة التجر بيددة األولدد 

 المتعددد خدام األنش ة المناسبة لل فد  الكف دف لتنميدة الداكاءا  ( عل  أهمية است7161
 اللغدو  تنميدة الداكاء  ف القصص   الحك وأكد  فاعليم استرات ج ت  العصف الاهن  و  ،لم

 لدت ال ف  الكف ف.  التخ ليةوالقدرا  
 : اإلجراءا  المن جية للبحث

  :وت من  المحاور التالية 
بب ئة  القصص  الحك الخاصة بيسال   تحد د قائمة معا  ر التصميم  .6

 البودكاستن .
 وت و رها. اإللكترون تصميم ب ئة التعلم  .7
جازت ا القيا  أدوا  بناء .2  .وا 
 .  للبحث ااست يعية التجربة .2
 . للبحث األساسية التجربة .1

 : ب ئة البودكاستن  القصص  الحك تحد د قائمة معا  ر التصميم الخاصة بيسال    .6
ا للخ وا  واإلجراءا  التد  ر هنا الباحرتاتناول ت لتحد دد المعدا  ر  قامتدا ب داعر  

عبر تقنيدة البودكاسدتن  لتيم دا  القصص  الحك أسال   بتصميم  الخاصةالفنية والتربوية 
 :  كالتال المرحلة اابتدائية المعاق ر بصر  ا وه  



  م7167لسنة  ديسمبر( األولالجزء  671مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 - 611 - 

 : تمرل  خ وا  إعداد قائمة المعا  ر فيما  ل 
 : عبر تقنية البودكاستن  القصص  الحك أسال   ئمة معا  ر قاال د  مر بناء  6/6

 تمر  ال د  مر بناء قائمة المعا  ر ف  تحد د األس  الفنية والتربوية الت  فد  
لدت تيم ا المرحلدة عبر تقنية البودكاستن   القصص  الحك أسال    وئ ا يمكر تصميم 

  تحق ا األهدا  التربويدة المرجدو  ف فعالةالقصص   الحك أسال   فليس  ك   ،اابتدائية
نتاص هاص  لتصدبا أكردر  التيم داتجدا  انتبداص  كد األسدال   ب   توقف األمر عل  تصميم وا 

 .المنشود  فاعلية ف  تحق ا األهدا  التربوية
 : مصادر اشتقا  المعا  ر 6/7

بنداء لالكت  الدراسية الخاصة بماد  اللغدة العربيدة بتحل   محتوت  تارقام  الباحر 
 عبدر تقنيدة البودكاسدتن  القصصد  الحكد أسدال   قائمة المعا  ر الفنية والتربوية لتصدميم 

نتاج ا لتيم ا المرحلدة اابتدائيدة عدد  مصدادر مدر معدا  ر تلدك ال تداروقدد اشدتق  الباحر ،وا 
 : مختلفة وه 

 المصدر األول : 
نبيددة فدد  مجددال اإل دديع علدد  الدراسددا  والبحددوث والكتدد  والمقدداا  العربيددة واألج

 اإلعاقدةوخصدائص التيم دا اوت ، اابتدائيدة والقصدص الرقميدةمرحلدة التكنولوجيا التعلديم و 
والددربا ب ن مددا بصددفة خاصددة مددر أجدد  تحد ددد  ،بصددفة عامددة البصددر ة بالمرحلددة اابتدائيددة

للبحددث  الن در  اإل دار  فدد بالتفصد     اتددم عر دوهداص الدراسدا  معدا  ر الفنيدة والتربويددة ال
 ل .الحا
  الران المصدر : 

وقددو  وال ،للقصددص الرقميددة السددمعية المتاحددة علدد  الشددبكةإجددراء مسددا م دددان  
ا ف  تحد د المعا  ر الفنيدة والتربويدة  لتصدميم عل  جوان  القو  وال عف ف  ا لتكور مرشد 

عبددر تقنيدددة البودكاسددتن  لتيم ددا المرحلددة اابتدائيددة المعددداق ر  القصصدد  الحكدد أسددال   
 بصر  ا.

عبددر تقنيددة  القصصدد  الحكدد أسددال   إعددداد قائمددة المعددا  ر التربويددة والفنيددة لتصددميم 6/2
نتاج ا  البودكاستن   : ف  صورت ا األولية لتيم ا المرحلة اابتدائيةوا 

عبدر تقنيدة  القصص  الحك أسال   لتصميم  تم  صياغة المعا  ر التربوية والفنية
نتاج دددا البودكاسدددتن   والتددد  تدددم اشدددتقاق ا مدددر المصدددادر السدددابقة  ،ئيدددةبالمرحلدددة اابتداوا 

 معيدار ا( 11) القائمة وو ع ا ف  ه ئة استبيار مقسم إل  معا  ر تربوية وفنية وقد  م 
غ ددر  –وتددم تقسدديم ااسددتجابة علدد  بنددود ااسددتبيار إلدد  سددتة اسددتجابا  وهدد  )مناسدد 

 (.6كما بالجدول ) غ ر دق ا(-غ ر كا (،)دق ا-مناس (،)كا 
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التشب  ا  العلمية ( استمار  تحكيم قائمة المعا  ر التربوية والفنية لتصميم 6جدول )
 البصر ة 

مناسبة المعا  ر  المعيار م
 الفرعية

كفاية المعا  ر  الصياغة اللغوية
 الفرعية

غ ر  مناس   
 مناس 

غ ر  دق ا
 دق ا

غ ر  كا 
 كا 

 : إعداد قائمة المعا  ر ف  صور  ن ائية6/2
ر  األولية لقائمة المعا  ر تم عر  ا علد  مجموعدة مدر المحكمد ر بعد إعداد الصو 

وقدد ، اللغدة العربيدةمر المتخصص ر ف  مجال تكنولوجيدا التعلديم ومنداه  و در  التددر   
( إبداء الرأ  فد  القائمدة بو دع عيمدة ) (6أن ر ملحا ) ،المحكم ر الساد   ل  مر

 : ف  المكار المناس  ل ا مر ح ث
 .ا  ر الفرعية للمحور الا  تنتم  إليممناسبة المع -
 .كفاية المعا  ر الفرعية ف  ك  محور مر المحاور الت  تنتم  إليم -
 .دقم الصياغة اللغوية لك  معيار ورد بالقائمة -
 التعديي  الت  يمكر إحدار ا ف  القائمة سواء بالحا  أو باإل افة أو التعد  . -

 ددافة معددا  ر أخددرت أو تعددديي  فدد  المحكمدد ر بإ السدداد  تددم تفر دد  مقترحددا رددم 
السداد  وقدد تقدرر أر  يخدا بالتعدد   الدا  اتفدا عليدم  ،صياغة المعا  ر الموجود  بالقائمة

التدد  اتفددا السدداد  و  تددم حدداف ا التدد عددر  للمعددا  ر فيمددا  لدد  و  ،%11المحكمدد ر بنسددبة 
 .(7بالجدول )ل  ا ع المحكمور 

 تم حاف ا الت ( المعا  ر 7جدول )
 تم حاف ا الت ا  ر المع

 : النصوص :أوا  
 النصوص بشك  وا ا ومقروء. أر ت  ر -
 كلما  س لة واا  معن  وا ا وقر   مر ف م ال ف .أر تستخدم  -

                                                           
 ( قائمة بيسماء الساد  المحكم ر6ملحا )   البحثألدوا. 
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 .للتلم ا المعا  بصر  اخ وط ميلوفة أر تستخدم  -
 تبا ر لور النص والخلفيةأر   -
 .بنا خا مناس  ل بيعة الفئة المست دفة أر يستخدم -

 :  سوم الجرافيكية والصور الفوتوغرافيةالر  :راني ا
 صور ورسوم وا حة وبسي ة. أر تستخدم -
 .التلم ا المعا  بصر  اصور ورسوم مر ب ئة  أر تستخدم -
 .التلم ا المعا  بصر  اصور ورسوم تجا  انتباص  أر تستخدم -
 صور ورسوم مرتب ة بيهدا  ومحتوت القصة. أر تستخدم -
 مر مع الصو  المصاح  ل ا. عر  الصور والرسوم بشك  متزاأر ت -
تشدبع  –صور و رسوم اا  جود  عاليدة مدر ح دث ) حدد  التفاصد    أر تستخدم -

 تحم ل ا بشك  سر ع (. –األلوار 
 أبعاد الصور والرسوم للمو وع الا  تقوم بعر م. أر تتناس  -
تحقا األس  الفنية لتصدميم الصدور  ) الوحدد  وااتدزار والتبدا ر... وغ رهدا( أر ت -

 شاشا  المتتابعة للقصة.داخ  
لقائمة المعا  ر  (7أن ر ملحا ) ، وء ما سبا تم إعداد الصور  الن ائية ف و 

نتاص التربوية والفنية لتصميم  لتيم ا  عبر تقنية البودكاستن  القصص  الحك أسال   وا 
ة مقسمة إل  معا  ر فني ،معيار ا( 27)  م بح ث  ،المرحلة اابتدائية المعاق ر بصر  ا

( 71أما المعا  ر التربوية فقد شمل  ) ،( معا  ر9ح ث شمل  المعا  ر الفنية ) ،وتربوية
معيار بناء عل  رأت الساد  المحكم ر ألن م  رور أن ا  (62)ح ث تم حا  ، معيار ا

 المعاق ر بصر  ا. معا  ر ا تتناس  مع التيم ا
 
 
 
 

                                                           
( 7ملحا  ) نتاص أسال   الحك  القصص  عبر تقنية البودكاستن  قائمة المعا  ر التربوية والفنية لتصميم وا 

 .لتيم ا المرحلة اابتدائية
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 : وت و رها اإللكترون تصميم ب ئة التعلم  .7
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 (المعدل) مخ ا لنمواص محمد ع ية خمي  للتصميم التعليم (7)شك 

 تحل   الم ما  التعليمية -7        تحل   المشكلة وتقد ر الحاجا  -6
  تحل   خصائص المتعلم ر وسلوك م المدخل  -2

 تحل   الموارد والق ود -2

تصميم أدوا  القيا  محكية  - 7 تصميم األهدا  التعليمية وتحل ل ا -6
 المرجع

تصميم استرات جيا   -2    تحل   المحتوت واسترات جيا  تن يمية -2
 وأنماط التعليم والتعلم

تصميم استرات جية التعليم  -1 حد د  بيعة التفاعي  التعليميةت-1
 العامة

 اختيار مصادر التعلم المتعدد  -7

     التخ يا لبنتاص -7     الس نار وها إعداد  -6
   عمليا  التقويم البنائ  -2  الت و ر ) اإلنتاص( الفعل  -2

 واإلخراص الن ائ  للبرنام  التعليم  التش    -1 

 

 تبيانا ، قوائم ميح ة ...( اإلعداد ألدوا  التقويم ) ااختبارا ، اس -6
  ت ب ا األدوا  -2    ااستخدام المبدئ  ف  مواقف حقيقية -7

 المعالجة اإلحصائية -2
 تحد د المراجعا  الم لوبة  -1     تحل   النتائ  ومناقشت ا وتفس رها -5
     تسج   حقو  الملكية -1  اتخاا القرار بشير ااستخدام أو المراجعة -7

 التنف ا ) التو  ف وااستخدام (  -2        التبن  -7      النشر  -1
 المتابعة المستمر  -1              الترب   والدم  -2   

 : مرحلة التصميم ااني  ر

 : مرحلة الت و ر الر ار

 : مرحلة التحل   وا  أ
 
 

 : مرحلة التقويم الن ائ  اابع  ر 

 : مرحلة النشر وااستخدام والمتابعةاامس  خ

ر  
تمددد
مس
ا 
نق د
 وت
 در
حس
 وت
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 تع
ا 
ملي
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 وا
ئ 
لبنا
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وفا نمواص محمد ع ية  الرقميةببناء برام  القصص  تارحرقام  البا
والك  ،مع إجراء بع  التعديي  عليم ل تناس  مع  بيعة البحث الحال ( 7112)خمي 

و توافا مع الخ وا   ،ألنم  تم ز بالمرونة والبسا ة والتير ر المتبادل ب ر عناصرص
وفيما  ل   ،لرقميةاىالقصص الحك المن قية للتخ يا واإلعداد والتصميم واإلنتاص لبرام  

 الحك وعر  مفص  لتصميم   محمد ع ية خمي  شك   و ا مخ ا لنمواص 
ا ل اا النمواص اومحتويات  القصص  الرقم   .وفق 

   ل وقد ت من  خ وا  النمواص ما 
 التحل   مرحلة 7/6
 : هاص المرحلة الخ وا  التالية وشمل 

 :  تحل   المشكلة وتحد دها وتقد ر الحاجا 7/6/6
 اللغددددو  الدددداكاء م ددددارا   فدددد القصددددور  فدددد  الحددددال مشددددكلة البحددددث   تمرلدددد  

وعدددددم  ،المعدددداق ر بصددددر  ا الرددددان  اابتدددددائ لدددددت تيم ددددا الصددددف والقدددددر  علدددد  التخ دددد  
وتعتبدددددر قصدددددص  ،التددددددر   فددددد ر  التقل ديدددددة القددددددر  علددددد  تنم ت دددددا باسدددددتخدام ال ددددد

تسددداعد  التددد بصدددفة خاصدددة إحددددت الوسدددائ   الرقميدددةاأل فدددال بصدددفة عامدددة والقصدددص 
مدددا يسدددتوج  دراسدددة أبعددداد تصدددميم ملددددت التيم دددا  اللغدددو  م دددارا  الددداكاء علددد  تنميدددة 
القصدددص الرقميدددة  حكددد أسدددال   ومدددر بددد ر هددداص األبعددداد  ،التعليميدددة لرقميدددةالقصدددص ا
لكشدددف عدددر إلددد  ا الحدددال يسدددع  البحدددث  الدددا ،بدددث الوسدددائا البودكاسدددتن عبدددر تقنيدددة 

القصدددددددص الرقميدددددددة المتاحدددددددة عبدددددددر تقنيدددددددة بدددددددث الوسدددددددائا  حكددددددد أسدددددددال    فاعيدددددددة
والقدددددر  علدددد  التخ دددد  لدددددت تيم ددددا  اللغددددو  تنميددددة م ددددارا  الدددداكاء  فدددد البودكاسددددتن  

 المرحلة اابتدائية المعاق ر بصر  ا.
  :تحل   الم ما  التعليمية 7/6/7

لمحتدددوت القصددددص الم مدددا  التعليميدددة الن ائيدددة  تحد ددددهددداص الخ دددو  تدددم  فددد 
 :  كالتال كان  مو وعات ا  والت  ،الصوتية الرقمية

 قصة التفاح. .6
 قصة الزور . .7
 مر قال مياو. .2
 قصة مغامرا  م دو. .2
 قصة الفير والقلم. .1
 .قصة األلوار .1
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 ،ح دددددث قامددددد  الباحرتدددددار بتحل ددددد  محتدددددوت القصدددددص السدددددتة السدددددابا اكرهدددددا
والدددددك إلعدددددداد قائمدددددة م دددددارا  الددددداكاء اللغدددددو  الم لدددددو  تنم ت دددددا لتيم دددددا المرحلدددددة 

 اابتدائية.
، لمحتددددوت القصددددص السددددتةللتيكدددد مددددر تحد ددددد الم مددددا  التعليميددددة والن ائيددددة و 

بعددددر  قائمددددة بددددالمحتوت واألهدددددا  علدددد  مجموعددددة مددددر المحكمدددد ر  تددددارقامدددد  الباحر
والددددك إلبددددداء الددددرأ  ، ة العربيددددةتدددددر   اللغددددالمتخصصدددد ر فدددد  مجددددال مندددداه  و ددددر  

 :  حول العناصر التالية

  . تحد د مدت كفاية المحتوت لتحق ا األهدا 
  المحتوت باألهدا .  ارتباطتحد د مدت 
  لتحق ا األهدا . محتوت القصص الرقمية الصوتية الستةتحد د مدت ميئمة 
  مقترحا  أخرت.  أ إ افة 

بحسدددا  النسدددبة المئويدددة اتفدددا   إحصدددائيا  ردددم تدددم معالجدددة إجابدددا  المحكمددد ر 
وتقددددرر اعتبددددار الم مددددة التدددد  ُ جمددددع علدددد  صددددحة  ،المحكمدددد ر علدددد  البنددددود السددددابقة
 ،غ دددددر صدددددحيحة وغ دددددر مكتملدددددةمدددددر المحكمددددد ر %11تحل ل دددددا واكتمال دددددا أقددددد  مدددددر 

 ،وبالتددددال   ت لدددد  األمددددر إعدددداد  الن ددددر ف  ددددا بندددداء علدددد  توج  ددددا  السدددداد  المحكمدددد ر
ر إلدددد  إعدددداد  الصددددياغة اللغويددددة لددددبع  المفددددردا  داخدددد  وقددددد أشددددار السدددداد  المحكمدددد 

 . وء توج ا  الساد  المحكم ر ف  وقد تم التعد   ،القصة الرقمية محتوت 
 : تحل   خصائص المتعلم ر المست دف ر وسلوك م المدخل  7/6/2

القصدددص ل دددم  دددة ال دددد  مدددر هددداا التحل ددد  هدددو التعدددر  علددد  التيم دددا الموج
والددددك مددددر خدددديل تحد ددددد  -مددددواد المعالجددددة التجر بيددددة  –يةالسددددمع التعليميددددة الرقميددددة

 –وجواندددددد  النمددددددو المختلفددددددة للمتعلمدددددد ر )معرفيدددددددة  ،المرحلددددددة العمر ددددددة المسددددددت دفة
ومعرفدددددة مسدددددتوت  ،والم دددددارا  والقددددددرا  الخاصدددددة ب دددددم ،نفددددد  حركيدددددة ( –وجدانيدددددة 

م ومددددت مدددا لدددد  م مدددر معلومدددا  عدددر المحتدددوت التعليمددد  المقددددّ  ،السدددلوك المددددخل  ل دددم
 مر خيل هاص البرام . 

 7–)ع نددددة البحددددث(  اابتدددددائ  الرددددان لددددالك فقددددد تددددم اختيددددار تيم ددددا الصددددف 
كمدددا  ،( سدددنة67-1هدددياء التيم دددا لمرحلدددة ال فولدددة المتددديخر )  نتمددد  ح دددث -سدددنوا 

ح دددددث أن دددددم يعدددددانور مدددددر اإلعاقدددددة البصدددددر ة  ،أن دددددم مدددددر اوت ااحتياجدددددا  الخاصدددددة
                                                           

 وه  النسبة الت  ي مئر إل  ا البحث الحال  بالنسبة للحكم عل  مد  صحة مت لبا  التصميم وجميع
 أدوا  البحث المستخدمة .
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اكتسددددا  المعرفددددة والتواصدددد  مددددع  فدددد سددددمع علدددد  حاسددددة ال أساسدددد ويعتمدددددور بشددددك  
 .اآلخر ر

وبالنسددددددبة للسددددددلوك المدددددددخل  للمتعلمدددددد ر فددددددإر التيم ددددددا ا  تددددددوافر لددددددد  م 
لمقددددرر اللغددددة  إررائدددد قدددددم  ل ددددم كمحتددددوت  التدددد القصددددص معلومددددا  حددددول محتددددوت 

 صددددور  قصددددص فدددد  تحو ل دددداتددددم كددددار عبددددار  عددددر قصددددص تقل ديددددة  والددددا ، العربيددددة
واسدددتبيار العمليدددا   اللغدددو ،اختبدددار الددداكاء الدددك مدددر خددديل  وقدددد تدددم التيكدددد مدددر ،رقميدددة

 .الرقميةتم ت بيق م عل  التيم ا قب  دراسة القصص واللاار ، الخيالية القص ر 
لم ددددارا  التعامدددد  مددددع الكمب ددددوتر؛ حتدددد   هددددياء التيم دددداهدددداا بجاندددد  امددددتيك 

م دددا الكمب دددوتر ح دددث  ددددر  هدددياء التي ،يمكدددن م التعامددد  مدددع مدددواد المعالجدددة التجر بيدددة
باإل دددددافة إلددددد  أر تقنيدددددة  ،اابتددددددائ صدددددور  أنشددددد ة بدايدددددة مدددددر الصدددددف األول  فددددد 

 ،البودكاسدددددتن  أتاحددددد  فرصدددددة وجدددددود هددددداص القصدددددص بشدددددك  مسدددددتمر عبدددددر الشدددددبكة
 .أت وق  دور ق ود ف فإر التيم ا يمكر أر يستمعوا إل  ا  وبالتال 

  :تحل   الموارد والق ود ف  الب ئة التعليمية 7/6/2
بإحدددددت مدددددار  اإلعاقددددة  تجربددددة البحددددث بت ب ددددا قامتددددا تددددارألر الباحرا ن ددددر  

فكددددار ابددددد مددددر الحصددددول علدددد  الموافقددددا   ،النزهددددة التعليميددددةالبصددددر ة التابعددددة إلدار  
ومددددت ميئمت دددا لت ب دددا  مدددر أج دددز  ارسدددةالمد إمكانيدددا  التعدددر  علددد  كدددالك ،اليزمدددة

اإلمكانيددددا  والمعوقددددا  الموجددددود  برصددددد هدددداص  تددددارالباحر  لددددالك قامدددد ،تجربددددة البحددددث
 :  ل رسة كما ب اص المد

  :تحل   الموارد والق ود البشر ة7/6/1
دار  النزهدددددددة مدددددددر إبعدددددددد الحصدددددددول علددددددد  الموافقدددددددا  اليزمدددددددة للت ب دددددددا  
بت ب دددددا التجربدددددة   رحبددددد والتددددد ، ةالمدرسددددد  تدددددم إجدددددراء لقددددداء مدددددع مدددددد ر  ،التعليميدددددة
، ع مددددر المشدددداركة المجتمعيددددة للمدرسددددةالبحددددث نددددو  ت ب ددددا تجربددددة  واعتبددددر  ،ةبالمدرسدددد
بددم داخدد  المدرسددة بعددد انت دداء  اكتابددة تقر ددر حددول مددا قامتدد تددارمددر الباحر   لبددح ددث 

 ،بالمدرسدددددةللغدددددة العربيدددددة بلقددددداء المدرسدددددة األولددددد   تددددداركدددددالك قامددددد  الباحر ،الت ب دددددا
وأكددددد  علدددد   ،السددددمعية عبددددر تقنيددددة البودكاسددددتن  الرقميددددة وعر دددد  عل  ددددا القصددددص

 لق  قبول مر جان  التيم ا.تقصص سأر هاص ال

                                                           
( ( جوا  الموافقة عل  الت ب ا بمدار  إدار  النزهة التعليمية )النور واألم  للمكفوف ر بنا  2ملحا

 وبن ر(
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  :تحل   الموارد والق ود المادية 7/6/1
( ج دددداز كمب ددددوتر من ددددا 61 بددددم ) اآللدددد  تددددوافر بالمدرسددددة معمدددد  للحاسدددد    

 تشددددددغ  تددددددم  وبالتددددددال  ،ومتصددددددلة بشددددددبكة اإلنترندددددد ، تعمدددددد  بكفدددددداء  أج ددددددز (  61)
 لدددم يكدددرإا أر المدرسدددة  ،علددد  مالصدددوتية عبدددر تقنيدددة البودكاسدددتن   الرقميدددةالقصدددص 

بتددددددوف ر  تدددددداروقامددددد  الباحر ،جميدددددع األج ددددددز  فدددددد  تدددددوافر ف  ددددددا سدددددماعا  للددددددرأ  تك
 السماعا  اليزمة.

  :رحلة التصميمم7/7
تتعلدددا هددداص المرحلدددة بوصدددف المبدددادئ الن ر دددة واإلجدددراءا  العمليدددة المتعلقدددة 

ليميددددة بشددددك  يكفدددد  تحق ددددا األهدددددا  التع القصددددص الرقميددددة الصددددوتيةبكيفيددددة إعددددداد 
 :  وتت مر هاص المرحلة الخ وا  التالية ،المراد تحقيق ا

   :عمليا  تصميم األهدا  التعليمية وتحل ل ا 7/7/6
ددا بتحد ددد األهدددا   ةالمقترحددالصددوتية  القصددص الرقميددة ددرتبا نجدداح  ارتبا  ددا وريق 

 ،ح ددث أر تحد ددد األهدددا  يسدداعد علدد  اختيددار الخبددرا  التعليميددة المناسددبة ،وتصددميم ا
 ،واختيار مصادر التعلم واألنش ة الت  تساعد بدورها فد  تقدديم الخبدرا  التعليميدة للتيم دا

تقدددديم القصدددص الرقميدددة وكدددالك أسدددال   التقدددويم وقيدددا  ندددات  الدددتعلم بعدددد اانت ددداء مدددر 
يسدداعد الصددوتية  بالقصددص الرقميددةكمددا أر التحد ددد الدددق ا لألهدددا  التعليميددة  ،الصددوتية

 و يد  إل  النجاح ف  تحق ا تلك األهدا .  ،لتعلم واألداء الم لو عل  تو يا مستوت ا
  :فيما  ل  القصص الرقميةتحدد  األهدا  العامة لمحتوت وقد 

 األهدا  العامة مر قصة الفير والقلم هو : 
 تواجم الفرد. الت ح  المشكي   ف كيفية إعمال العق   -
 لليي . عدم ااستسيم -
 ملية التفك ر.معرفة أر الخو  قد يعو  ع -
 ال د  العام مر قصة مر قال مياو هو 

 لك  ح وار صو  مم ز. معرفة أر -
 .  رور  البحث عر مصدر الصو  لتحد د مر صاحبم -
 لألصوا  المختلفة. السمع مصدر التم  ز  ه معرفة أر أار اإلنسار  -
 
 األهدا  العامة لقصة الد  والتفاحة:  

 . الحكم ب ر النا  بالعدل -
 كمة  الة الميمر.معرفة أر الح -
 حا حقم. ا العدل هو إع اء ك    -
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 لقصة الزور   األهدا  العامة:  

ا -  . المغرور دائم ا  بق  وح د 
 ااتحاد يصنع المعجزا .  -
 محبة األصدقاء وتعاون م يحقا النجاح. -
 األهدا  العامة لقصة مغامرا  م دو:  

 الصد ا وق  ال  ا. -
 تقديم المساعد  لمر يحتاص مساعدتنا.  -
 اء الح وار لبنسار.وف -
 لقصة األلوار األهدا  العامة : 

 األلوار تكم  بع  ا البع . -
 أدا  التلو ر. ه الفرشا   -
 . ك  لور مم ز بااتم -

وتدددم صدددياغة  ،عدددام تحددددد  مجموعدددة مدددر األهددددا  السدددلوكيةال دددد  التحددد  و 
 دد وقدد روعد  فد  تحد ،لتحقيق دا تسع  القصص الرقميدة الصدوتيةاألهدا  السلوكية الت  

  :األهدا  السلوكية المعا  ر التالية
 وا حة ومحدد .   اعباراتأر تكور  -
 أر تكور واقعية ويس   ميح ت ا وقياس ا.  -
ا ولي  مجموعة مر النوات . ا أر  ت مر ك  هد  ناتج   -  تعليمي ا واحد 
 تن يم هاص األهدا  ف  تسلس  هرم  مر البسيا إل  المرك .  -
  :للقصص الرقمية الصوتية ةصياغة األهدا  السلوكي7/7/7

فدد  عبدارا  سددلوكية تحدددد بدقددة  القصدص الرقميددة الصددوتيةتدم صددياغة أهدددا    
التغ  ر الم لو  إحدارم ف  سلوك المتعلم بح ث تكور قابلدة للقيدا  بمو دوعية، وتصدبا 

عدداد أدوا   ،القصدص الرقميدة الصدوتيةموج ا  ل با س ر اختبار فعاليدة  وفد  اختيدار وا 
 لتقويم الميئمة.القيا  وا

قائمة ب اص األهدا  فد  صدورت ا المبدئيدة، وقامد  بعر د ا  تارأعد  الباحروقد 
 اللغدة العربيدةعل  مجموعة مر المحكم ر المتخصصد ر فد  مجدال منداه  و در  تددر   

  :والك ب د  است يع رأ  م ف  ما  ل 
   مدر المحكدم مد  تحق ا عبار  ك  هد  للسدلوك التعليمد  المدراد تحقيقدم، وُ لد

( فدد  الخانددة التدد  تعبددر عددر رأيددم سددواء أكددار ال ددد  يحقددا و ددع عيمددة )
 السلوك أم ا يحققم.
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   دقة صياغة ك  هد  مر أهدا  القائمة، والك بداقتراح الصدياغة المناسدبة فدو
 .األهدا  الت   ر  المحكم أن ا تحتاص إل  تعد   ف  الصياغة

إحصائي ا بحسدا  النسدبة المئويدة لمدد   معالجة إجابا  المحكم ربعد الك رم تم 
تحق ا ك  هد  للسلوك التعليمد  المدراد، وتقدرر اعتبدار ال دد  الدا   جمدع علد  تحقيقدم 

يحقدددا السدددلوك التعليمددد  بالشدددك   مدددر المحكمددد ر ا %11للسدددلوك التعليمددد  أقددد  مدددر 
 .وبالتال   ت ل  إعاد  صياغتم وفا توج  ا  المحكم ر ،الم لو 

 : حكيم عل  قائمة األهدا  السلوكيةنتائ  الت7/7/2
الم لدو  أكردر  التعليمد وقد جاء  نسبة تحق ا جميع األهدا  بالقائمة للسلوك 

صدياغة بعد  األهددا  اتفدا عل  دا أكردر مدر  ف إا أر هناك بع  التعديي   %11مر 
 محكم وقام  الباحرة بتعد ل ا وفا آراء الساد  المحكم ر.

لتعددديي  اليزمددة علدد  قائمددة األهدددا  وفددا مددا اتفددا مددر إجددراء ا اانت دداءوبعددد 
صددورت ا  فدد بإعددداد قائمددة باألهدددا  التعليميددة  تددارالباحر اعليددم السدداد  المحكمددور قامتدد

 :  ل كما  الن ائية
 أر يحدد عنوار آخر مناس  للقصة المسموعة.  -
 أر يحدد األفكار الرئيسية للقصة المسموعة. -
 القصة المسموعة. ف  المفاهيم األساسيةأر  و ا العيقة ب ر األفكار و  -
 أر  اكر األسماء والشخصيا  واألماكر بالقصة المسموعة. -
 أر يحدد مراد  بع  المفردا  اللغوية الوارد  بالقصة المسموعة. -
 أر يحدد م اد بع  المفردا  اللغوية الوارد  بالقصة المسموعة. -
   بالقصة المسموعة.الجمع لبع  المفردا  اللغوية الوارد ااسمأر يحدد  -
 المفرد لبع  المفردا  اللغوية الوارد  بالقصة المسموعة. ااسمأر  اكر  -
 أر  رت  األحداث المختلفة بالقصة المسموعة. -
 أر  بن  الجم  ااستف امية بشك  صحيا. -
 أر يصنف األفكار والمعلوما  بالقصة المسموعة. -
 قصة المسموعة.عر ال مع ا أر يكور جملة مف د  مر مجموعة كلما   -
 أر يع د سرد القصة المسموعة بيسلوبم. -
 أر يسرد قصة جد د  مر تيليفم. -
 : تصميم أدوا  القيا  محكية المرجع 7/7/2

                                                           
( قائمة باألهدا  التعليمية السلوكية لم ارا  الاكاء اللغو  للتحكيم.2ملحا ) 
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ا.  سو   تم تناول هاص المرحلة بالتفص   احق 
 : تحل   المحتوت وتن يمم وتن يم استرات جياتم 7/7/1
 : تحل   المحتوت 7/7/1/6

تم اسدتخيص محتدوت  ،  التعليمية ف  صورت ا الن ائيةومر خيل تحد د األهدا
ا علد  مدا  ،الا  يغ   هاص األهدا  ويعم  عل  تحقيق ا ،القصص الرقمية الصوتية وبناء 

بعر دددم مدددع  اردددم قامتددد ،المحتدددوت التعليمددد  فددد  صددورتم المبدئيدددة تدددارسددبا أعدددد  الباحر
مجدال منداه  و در  األهدا  الخاصة ب ا عل  مجموعة مر المحكمد ر المتخصصد ر فد  

 : والك للتعر  عل  آرائ م فيما  ل  ،اللغة العربيةتدر   
مدت ارتباط المحتوت التعليم  باألهدا  التعليمية المو وعة لم؛ والك بو دع عيمدة  -

 غ ددر أوا متوسدد  أوا مرتب د أكددار سدواء، المحكددم رأ  عدر تعبددر التد  الخانددة فد ( √)
 .مرتبا

 الخاندة فد ( √دا  التعليميدة؛ والدك بو دع عيمدة )مدت كفاية المحتوت لتحق ا األه -
 . كا غ ر أوا متوس  أوا فيكا أكار سواء، المحكم رأ  عر تعبر الت 

 الخاندة فد ( √لتحق دا األهددا  والدك بو دع عيمدة )اللغويدة مدت ميئمة األنشد ة  -
 ميئم. غ ر أوا متوس  أوا ميئم أكار سواء، المحكم رأت عر تعبرالت  

 : الت  عر   عل  المحكم ر كما هو مو ا بالشك  التال  استمار افكار شك  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( تصميم استمار  التحكيم عل  المحتوت التعليم  2)جدول
 
 ال د 

 
 المحتوت 

 
 باألهدا  اارتباط

 
 كفاية المحتوت 

 
ميئمة األنش ة 
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 لتحق ا األهدا 

 توسام رتبام
 ر غ

 مرتبا
 توسام ف اك

 ر غ
 ف كا

 توسام ميئم
 ر غ

 ميئم

           

إلجابا  الساد  المحكم ر بحسا  النسبة المئويدة  اإلحصائيةعق  الك المعالجة 
وتقددرر اعتبددار المحتددوت التعليمدد  الددا   جمددع  ،لمدددت ارتبدداط المحتددوت التعليمدد  باألهدددا 

 ، لددو مددر المحكمدد ر ا يحقددا ال ددد  بالشددك  الم %11علدد  تحقيقددم لل ددد  أقدد  مددر 
 وبالتال  يستوج  إعاد  الن ر فيم بناء عل  توج  ات م.

كما تم  المعالجة اإلحصائية إلجابدا  المحكمد ر بحسدا  النسدبة المئويدة لمددت 
وتقرر اعتبدار المحتدوت الدا   جمدع المحكمدور  ،كفاية المحتوت لتحق ا األهدا  التعليمية
 ،ق ا األهدا  بالشدك  الم لدو غ ر كا  لتح %11عل  كفا تم لتحق ا األهدا  أق  مر 

 وبالتال  يستوج  إعاد  الن ر فيم بناء عل  توج  ا  الساد  المحكم ر.
 : وقد أسفر  آراء الساد  الخبراء والمحكم ر عل  ما  ل 

جاء  نسبة ارتبا  ا باألهددا   للقصص الرقمية جميع محاور المحتوت التعليم 
فقددد تدددم حدداف ا لعددددم ارتبا  ددا بمسدددتوت باسدددترناء قصددة الرعلددد  والددديك  %11أكرددر مددر 

للقصص كالك جميع محاور المحتوت التعليم   ،المرحلة العمر ة مر وج ة ن ر المحكم ر
كددالك جميددع األنشدد ة  ،%11جدداء  نسددبة كفا ت ددا لتحق ددا األهدددا  أكرددر مددر  الرقميددة
 ممدا يعند  أر نسدبة ااتفدا  علد %11مت ا لتحق دا األهددا  أكردر مدر ءنسبة ميجاء  

 مدت ميئمة األنش ة لتحق ا األهدا  السلوكية عالية.
ا للقصة الرقمية السمعية  رم تم إعداد المحتوت التعليم  ف  صدورتم الن ائيدة تم  دد 

 .للقصص الرقمية السمعيةليستعانة بم عند بناء الس نار و األساس  
 : سترات جية تن يم المحتوت وتتابع العر اصميم ت 7/7/1/7

ح ث تم  المن ق ف  تن يم عر  المحتوت  ر قة التتابع  تارراتبع  الباح
كما تم  ،ترت   مع ر المسامعمع مراعا  أر تيخا بع   المسامعتقسيم ك  قصة لعدد مر 

 العر . ف  مراعا  التتابع الزمن 
 
 

 : تصميم استرات جيا  وأنماط التعليم والتعلم 7/7/1/2
فإر  ،والمرحلة السنية المقدم ل ا ،القصص الرقمية الصوتية محتوت ن را  ل بيعة 

سترات جية التعليم والتعلم ه  التعلم الفرد  والقائم عل  توف ر ج از كمب وتر ا ر قة أو 
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العر  ه  األنس  ل بيعة  ف  ر قة هاص العد تُ و  ،بسماعا  مكبر  للصو  لك  متعلم
 .وكالك  بيعة اإلعاقة البصر ة ،هاص المرحلة السنية

 :  بيعة التفاعي  التعليميةتحد د  7/7/1/2
الا   تفاع  فيم  ،تقوم التفاعي  التعليمية هنا عل  أسا  التعلم الفرد 

عل  تقديم المساعد   تاروقد اقتصر دور الباحر ،فرادت القصة الرقميةالمتعلمور مع 
 .القصص الرقمية الصوتيةوالتوجيم للتيم ا ف  أرناء دراسة 

 : لتعليم العامةتصميم استرات جية ا 7/7/1/1
ف   تمرل الت   ،محمد ع ية خمي  استرات جيةهنا  تاراستخدم  الباحر

  :الخ وا  التالية
والددك مددر خدديل جددا  اانتبدداص والعلددم باألهدددا   :اسددترار  الدافعيددة وااسددتعداد للددتعلم -

ح ددث قامدد  الباحرتددار بالتم  ددد لمو ددوع كدد  قصددة رقميددة  ،ومراجعددة الددتعلم السددابا
 افعية المتعلم ر نحو مو وعا  القصص الستة.واسترار  د

تتناسد  و بيعدة اإلعاقدة  التد قصدص الرقميدة عر  ر دا عدر   :تقديم التعلم الجد د -
للمتعلمد ر القصصد   حكد ح ث قدم  الباحرتدار ريردة أسدال   لل ،البصر ة للمتعلم ر

 : التال عل  النحو 
مباشدر  غ در قصصد  حكد قدم  ل م القصة الرقمية بيسدلو   :المجموعة األول  .6

 .الراو  بصو  
مباشدددر  قصصدد  حكددد قدددم  ل دددا القصددة الرقميدددة بيسددلو   :المجموعددة الرانيدددة .7

 بصو  الشخصيا .
مباشدر  غ در قصصد  حكد قدم  ل ا القصة الرقميدة بيسدلو   :المجموعة الرالرة .2

 وصو  الشخصيا . الراو  حر بصو  يمزص ب ر صو  
 ،كد  مجموعدة فد بعد تقدديم كد  قصدة رم اعتمد  الباحرتار عل  أسلو  المناقشة 

التحقددا مددر وصددول ال ددد  مددر القصددة لأل فددال  فدد وهدد  خ ددو  م مددة وأساسددية تسدداعد 
 : ك  قصة ف ح ث تم مناقشة ما ل   ،واستيعاب ا لما جاء ب ا مر قيم ومفاهيم

   مناقشة أحداث القصة وشخصيات ا وزمان ا ومكان ا والعقد  والح  وك  ما  تصد
 باألحداث.

 وكددددالك المفددددردا  الجد ددددد   ،شددددة األسددددال   الجم لددددة التدددد  ورد  بالقصددددةمناق
 ومعان  ا.

 فد وبدث القديم المرغدو  ف  دا  ،مناقشة الجم  والسلوكيا  التد  تت دمن ا القصدة 
 نفو  األ فال عر  ر ا اإلشاد  ب ا.

 .تعد د القيم والسلوكيا  اإل جابية الت  اشتمل  عل  ا القصة 
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   القصة بيسلوبم الخاص أو تلخيص أحدار ا سواء  حك م البة ال ف  بإعاد
 شفاه ة أو كتابة أو رسم ا.

 ومااشتمل  عليم مر مواقف وسلوكيا  بما  جرت  ،العم  عل  ربا أحدث القصة
واقع م  ف الحيا  ال ومية لأل فال ل مار إمكانية ت بيق م ما جاء ف  ا  ف 

 الفعل  المعا .

مدددر خددديل  :متعلمددد ر وتنشددديا اسدددتجابات متشدددجيع مشددداركة الهددداص األرنددداء تدددم  فددد و  -
 والتعز ز والرجع. ،التوجيم للتعلم

وهدد  خ ددو   نبغدد  أر  ،مددر خدديل ت ب ددا ااختبددار البعددد  :قيددا  األداءالتقددويم و  -
ومدا أمكدر الخدروص بدم  ،ب د   مار رسوخ ما تم  مناقشتم ،تستتبع مناقشة القصة

 عق  التيم ا. ف مر القصة 
 : التعلم ووسائلم المتعدد  اختيار مصادر7/7/1/1

ف   وء األهدا   للقصص السمعيةالوسائ  التعليمية )مصادر التعلم(  تارأعد  الباحر
وبح ث تخدم المحتوت التعليم  الا  سبا  ،التعليمية واألسلو  المناس  لك  هد 

وقد روع  ف  تلك الوسائ  أر تكور متعدد  ومتنوعة لتراع  الفرو   ،اختيارص وتحد دص
القصص وكالك لتر ر اهتمام م وتز د مر دافع ت م لدراسة  ،لفردية ب ر المتعلم را

 والت ، ةالمقترح القصصومر الوسائ  التعليمية الت  تساعد ف  تحق ا أهدا   ،الصوتية
غ ر –الشخصيا بتقديمم بيسال بم الريرة)مباشر بصو   القصص  الحك أهم ا هو 

وصو  ن ا  ،الراو   داخ  ب ر صو   والا  مباشر حر غ ر –الراو  مباشر بصو  
 (.الشخصية

  :مرحلة الت و ر7/2
 : وتشم  هاص المرحلة الخ وا  التالية

  :إعداد الس نار وها  7/2/6
 : الصوتية التعليمية س نار و برنام  القصص الرقمية 7/2/6/6
ا عل  ما سبا   تم بناء  ،يم وعل   وء قائمة األهدا  التعليمية والمحتوت التعل ،تيسيس 

 :  ل الصوتية مر خيل ما  محتوت الس نار و المبدئ  لبرام  القصص الرقمية
 و اكر فيم عنوار القصة. :اسم القصة 
 و اكر فيم رقم المسمع ح ث تم تقسيم ك  قصة لعدد مر المسامع. :رقم المسمع 
 سدواء أكدار  ،وصف كيفية   ور صو  أب ال ك  قصةو تم فيم  :وصف المسمع

أم   دور ا فور  دا للصدو  بيكملدم أو  ،ا تدر جي ا للصو  بيكملم أو ألجزاء منم  ور  
 .ألجزاء منم
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  ح ث  تم وصف األصوا  سواء كان  لغة لف ية مسموعة أو موسيق . :الصو 
  الجزء المقاب  لوصف المسمع والصو   وجد صور  للمسمع. ف 

 لقصص الرقمية.وفيما  ل  شك   و ا تصميم الس نار و التعليم  لبرنام  ا
 ( تصميم الس نار و التعليم  لبرنام  القصص الرقمية2جدول)

اسم 
 القصة

  رقم المسمع 

 : وصف المسمع
 : الصو 

 

وبعد اانت اء مر صياغة شك  الس نار و األساس  ف  صورتم المبدئية تم 
عر م عل  مجموعة مر المحكم ر المتخصص ر ف  مجال تكنولوجيا التعليم والك 

 :  يع رأ  م فيما  ل است
 .مدت تحق ا الس نار و لألهدا  التعليمية المو وعة 

 .مدت صحة المص لحا  العلمية والفنية المستخدمة ف  الس نار و 

 . مدت مناسبة عدد األصوا  المستخدمة للتعب ر عر المحتوت التعليم 

لمكار ويقوم المحكم بإبداء الرأ  ف  العناصر السابقة؛ بكتابة ميح اتم ف  ا
أو اقتراح التعد   داخ  الس نار و ف  األجزاء الت   ،المخصص ل ا ف  ن اية الس نار و

 تحتاص إل  تعد  .
 : وقد أسفر  نتائ  هاا ااستبيار عل  ما  ل 

عل  صيحية هاا  %11اتفا الساد  المحكمور بنسبة اتفا  بلغ  أكرر مر   -
 المقترحة. الصوتية الس نار و لتصميم برام  القصص الرقمية

تم  صياغة شك   ،وبعد إجراء التعديي  اليزمة وفا ما اتفا عليم المحكمور 
ا إلنتاص برام  القصص الرقمية. الس نار و ف  صورتم الن ائية  تم  د 

 : الت و ر )اإلنتاص الفعل ( للقصص الرقمية الصوتية 7/2/7
 :  ل ما  هاص الخ و  ف تم : إنتاص القصص الرقمية 7/2/7/6
 س تم بم إنتاص القصص الرقمية الصوتية.  الا اختيار ن ام التيل ف وهو البرنام   -

                                                           
( س نار و القصص الرقمية السمعية ف  شكلم الن ائ .1ملحا ) 
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أصوا  الشخصيا  الميدية ألب ال القصة  ف جمع الوسائا المتاحة والمتمرلة  -
 وكالك الميررا  الصوتية.  ،الرقمية

 : ال با التجر ب  لبرنام  القصص الرقمية المسموعة7/2/2
وا  الت  قام  ب ا ف  عملية برمجة برنام  القصص وهنا تعر  الباحرتار الخ 

  :الرقمية التعليمية الصوتية ومت لبا  عملية البرمجة وه  كما  ل 
  :اختيار ن م كتابة البرنام 7/2/2/6

برنام   باستخدام إنتاجمبرنام  القصص الرقمية المقدم ف  هاا البحث تم  
Audacityوالك ألسبا  عد  مر أهم ا:  

 .البرنام  إنتاص برام  اا  تفاعلية صوتية عالية مع المستخدم تيا هاا  -
الشبكة العنكبوتية  عل  مر هاا البرنام إمكانية تقديم الت بيقا  المنتجة  -

(www.بك  س ولة ) 
وهو  ،تسج   الصو  ف  اي   أو ا فص  الصو  عر الموسيق  ن ائي   ف ستخدم ي -

خدم ر تسج   الصو  مر  تيا للمستكما  ،يعم  عل  ن ام التشغ   و ندوز
برنام   رأكما  ،ل  الكمب وتر مباشر إشر ة الكاس   أو مر أخيل المايكروفور 

 ف نم يمكر استخدامم أحت  ، ايقوم بتسج   الصو  بدقم عاليم جد   ودس ت أ
 .ل  تسج   الصو إتحتاص  الت مع م المشار ع 

 : عمليا  التقويم البنائ  لبرنام  القصص الرقمية الصوتية 7/2/2
الصدوتية بيسدال   حك  دا الريردة  بعد اانت اء مر إعداد برنام  القصص الرقمية  

والددك بعر دد ا علدد  مجموعددة مددر  ،تددم  ددب  ا والتحقددا مددر صدديح ت ا للت ب ددا ،ككدد 
مددددت  فددد أع ددداء ه ئدددة التددددر   بتخصدددص تكنولوجيدددا التعلددديم إلبدددداء رأ  دددم المحكمددد ر 

 .صيحية هاص القصص للت ب ا مر خيل ب اقة تق يم برنام  القصص الرقمية
وقد أبدت الساد  المحكم ر بع  الميح ا  الت  و ع  ف  ااعتبار عند إعداد   

  :الصور  الن ائية للقصص مر 
 القصة. األصوا  ألب التغ  ر بع   -
 كتابة القصة باللغة العربية الفصح  بدا  مر اللغة العامية. -
وصو  الببغاء  ،القاهد مر  صو  ابع  المش ف إعاد  تسج   الصو   -

 وعدم و وحم. انخفا م
وتم تعد   القصص الرقمية حت  أصبح   ،وقد أخا  الباحرتار ب اص التعديي 

 ف  صورت ا الن ائية. 
                                                           

( ب اقة تق ي1ملحا ). م برنام  القصص الرقمية الصوتية عبر تقنية البودكاستن 

http://www.file-programs.com/download-audacity
http://www.file-programs.com/download-audacity
http://www.file-programs.com/download-audacity
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  :ئ اإلخراص الن ا 7/2/1
جراء التعديي  اليزمة ،بعد اانت اء مر عمليا  التقويم البنائ  تم إعداد  ،وا 

 النسخة الن ائية وتج  زها للعر . 
  :مرحلة التقويم الن ائ  7/2

ا ف  الجزء  تناول  الباحرتار خ وا  هاص المرحلة بشك  أكرر تفصيي  وو وح 
جراء تجربة البحث   .الخاص ببناء أدوا  القيا  وا 

  :مرحلة النشر وااستخدام والمتابعة 7/1
 والت  ،أصبح  القصص الرقمية متاحة للنشر عبر تقنية بث الوسائا البوداس 

 : التال أتيح  عل  الموقع 
705053083-mohamed-//soundcloud.com/asma: https 

جازت ا. بناء أدوا  2  : القيا  وا 
   :الحال  ف  للبحثالقيا   وا تمرل  أد

  المت منة لمحتوت القصص الرقميدة الصدوتية  اللغو  قائمة الم ارا  األساسية للاكاء
 الستة.

  اللغو  اختبار م ارا  الاكاء. 
 .  استبيار العمليا  الخيالية القص ر  لقيا  القدر  عل  التخ 
 
 
 
المت ددمنة بمحتددوت القصددص  اللغددو  لدداكاء قائمددة الم ددارا  األساسددية ل 2/6

 : الرقمية
للقصدددص الرقميدددة  التعليمددد علددد   دددوء األهددددا  التعليميدددة وتحد دددد المحتدددوت 

المت دددمنة بمحتدددوت  اللغدددو  قامددد  الباحرتدددار بتصدددميم قائمدددة م دددارا  الددداكاء  ،الصدددوتية
 .الحال القصص الستة بالبحث 

 : اللغو  هد  قائمة م ارا  الاكاء 2/6/6

https://soundcloud.com/asma-mohamed-705053083
https://soundcloud.com/asma-mohamed-705053083


  م7167لسنة  ديسمبر( األولالجزء  671مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 - 671 - 

المت منة بمحتوت القصص الرقميدة  اللغو  ل  الم ارا  األساسية للاكاء التعر  ع
مددر أجدد  تنم ت ددا عبددر تقنيددة البودكاسددتن  لدددت تيم ددا المرحلددة  ،الحددال مو ددع البحددث 

 اابتدائية المعاق ر بصر  ا.
  :اللغو  قائمة م ارا  الاكاء صد   2/6/7

جموعددة مددر المحكمدد ر للتيكددد مددر صددد  القائمددة قامدد  الباحرتددار بعر دد ا علدد  م
وكددالك مددوج   ومدرسدد  المرحلددة  ،المتخصصدد ر مددر أسدداتا  اللغددة العربيددة بكليددة التربيددة

ح ث  لب  الباحرة من م إبداء رأ  م ف  القائمة مر ح ث مدت انتماء الم ارا   ،اابتدائية
باإل ددافة إلدد  تحد ددد مدددت مناسددبة الم ددارا   ،الحددال الددا  تبندداص البحددث  اللغددو  للدداكاء 

ا علدد  أراء  ،لمسددتوت تيم ددا المرحلددة اابتدائيددة ومدددت و ددوح صددياغت ا اللغويددة ؛ وبندداء 
السداد  المحكمدد ر قامد  الباحرتددار بددإجراء التعدديي  التدد  اتفددا عل  دا المحكمدد ر وعددددهم 

وقدد اسدتبق  الباحرتدار علد  العبدارا  التد  اتفدا علد  صديح ت ا السداد   ،خم  محكمد ر
 . كررفي %11المحكم ر بنسبة 

 : اللغو  قائمة م ارا  الاكاء ربا   2/6/2
 Cooperللتحقا مر ربدا  قائمدة الم دارا  قامد  الباحرتدار باسدتخدام معادلدة كدوبر 

 : والك عل  النحو التال  ،لحسا  نسبة ااتفا  ب ر المحكم ر
  :cooperمعادلة كوبر 

 
 

 اللغو   ( نس  ااتفا  ب ر المحكم ر عل  قائمة م ارا  الاكاء1جدول)
 ااتفا  ب ر اللغو  م ارا  الاكاء  م

 المحكم ر 
النسبة المئوية 

 للموافقة
غ ر  موافا

 موافا
م دددددار  تحد دددددد عندددددوار آخدددددر مناسددددد  للقصدددددة  6

 .المسموعة
1 1 611% 

                                                           
( 1991محمد أمين المفتي . )،  31سلسلة معالم تربوية ، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر، ص سلوك التدر 
. 
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 %611 1 1 .ر  تحد د األفكار الرئيسية للقصة المسموعةام  7
م دددار  تو ددديا العيقدددة بددد ر األفكدددار والمفددداهيم  2

 .القصة المسموعة ف  ألساسيةا
2 6 11% 

تدددداكر األسددددماء والشخصدددديا  واألمدددداكر م ددددار   2
 .بالقصة المسموعة

1 1 611% 

م دددار  تحد دددد مدددراد  بعددد  المفدددردا  اللغويدددة  1
 ة.الوارد  بالقصة المسموع

1 1 611% 

م دددار  تحد دددد م ددداد بعددد  المفدددردا  اللغويدددة  1
 .الوارد  بالقصة المسموعة

2 6 11% 

الجمددددع لددددبع  المفددددردا   ااسددددم ددددار  تحد ددددد م 7
 .اللغوية الوارد  بالقصة المسموعة

1 1 611% 

المفددددرد لددددبع  المفددددردا   ااسددددمم ددددار  تحد ددددد  1
 .اللغوية الوارد  بالقصة المسموعة

1 1 611% 

م ددددددار  ترت دددددد  األحددددددداث المختلفددددددة بالقصددددددة  9
 .المسموعة

2 6 11% 

 %11 6 2 .  صحيام ار  بناء الجم  ااستف امية بشك 61
م ددددار  تصددددن ف األفكددددار والمعلومددددا  بالقصددددة  66

 .المسموعة
1 1 611% 

م ددار  تكددو ر جملددة مف ددد  مددر مجموعددة كلمددا   67
 .عر القصة المسموعة مع ا 

1 1 611% 

 %611 1 1 .م ار  إعاد  سرد القصة المسموعة بيسلوبم 62
 %11 6 2 .م ار  سرد قصة جد د  مر تيليفم 62

 %11 1 17 را  كك الم ا

وب دداا تكددور الباحرتددار قددد تحققتددا مددر ربددا  القائمددة؛ ح ددث كددار متوسددا نسددبة 
وبددالك  ،وهدد  نسددبة اتفددا  عاليددة تدددل علدد  ربددا  القائمددة ،%11ااتفددا  بدد ر المحكمدد ر 

 .أصبح  قائمة الم ارا  ف  صورت ا الن ائية
 : اللغو  اختبار م ارا  الاكاء 2/7
لبدددرام  القصدددص الرقميدددة  التعليمددد عليميدددة وتحد دددد المحتدددوت علددد   دددوء األهددددا  الت  

سدو  تقيسد ا أسدئلة ااختبدار قامد   التد وبناء عل  تحد د الم ارا  األساسدية  ،الصوتية

                                                           
(7ملحا ) صورت ا الن ائية ف  اللغو  قائمة م ارا  الاكاء. 
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ددا و اللغددو  م ددارا  الدداكاء الباحرتددار بتصددميم اختبددار  بعدددي ا وسددار  إجدددراءا  و بددا قبلي 
 : تصميمم وفا الخ وا  التالية

 : رهد  ااختبا 2/7/6
  دددد  هددداا ااختبدددار إلددد  الحصدددول علددد  مقيدددا  رابددد  وصددداد  لقيدددا  أردددر   

للتيم دا  اللغدو  عل  تنمية م ارا  الداكاء  الحال تناول ا البحث  الت المعالجا  التجر بية 
اابتدائيدددة المرحلدددة  تيم دددال اللغدددو  م دددارا  الددداكاء ح دددث يقدددي  ااختبدددار  ،ع ندددة البحدددث

قصددة  ،قصددة التفدداح) :هدد تت ددمر سددتة مو ددوعا    والتدد ،لمحتددوت القصددص الصددوتية
 والتدد ( قصددة األلددوار ،قصددة الفددير والقلددم ،قصددة مغددامرا  م دددو ،مددر قددال ميدداو ،الددزور  

ت من م برندام  القصدص الرقميدة التعليميدة الصدوتية وتدم و دع هداا ااختبدار لتحق دا مدا 
 :  ل 
ة البحدث مدر معلومدا  للتعر  عل  ما لدت التيم ا ع ند القبل القيا   ف استخدامم  -

 ت من ا برنام  القصص الرقمية الصدوتية التعليميدة محد   الت ومفاهيم سابقة عر تلك 
ومدر ردم  ،باإل افة إل  التعر  عل  مددت تجدان  المجموعدا  التجر بيدة ،الحال البحث 

تسفر عن ا التجربة األساسية  الت تحد د األسال   اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانا  
 لبحث.ل
القيددا  البعددت للتعددر  علدد  أرددر المعالجدا  التجر بيددة بدالددة م ددارا   فدد اسدتخدامم  -

 .اللغو  الاكاء 
  :تحد د نوع األسئلة وعددها وصياغة مفردات ا 2/7/7

ح ددث تبددع كدد  سدديال أربعددة  ،األسددئلة مددر نددوع ااختيددار مددر متعدددد بعدد جدداء   
 الم ددارا مددر م ددار  ء كدد  سدديال يقددي  وجددا، بددائ   ختددار من ددا التلم ددا اإلجابددة الصددحيحة

 -تحد د عنوار آخر مناس  للقصدة المسدموعةم ارا  ) ف والك  اللغو ،األساسية للاكاء 
تداكر األسدماء والشخصديا  واألمداكر بالقصدة  -تحد د األفكدار الرئيسدية للقصدة المسدموعة

م ار   -سموعةم ار  تحد د مراد  بع  المفردا  اللغوية الوارد  بالقصة الم -المسموعة
 ااسددمم ددار  تحد ددد  -تحد ددد م دداد بعدد  المفددردا  اللغويددة الددوارد  بالقصددة المسددموعة

المفددرد  ااسددمم ددار  تحد ددد  -الجمددع لددبع  المفددردا  اللغويددة الددوارد  بالقصددة المسددموعة
ب نمدا جداء  بعد  األسدئلة لترت د   ،(لبع  المفدردا  اللغويدة الدوارد  بالقصدة المسدموعة

كمددا شددم  ، لتقددي  م ددار  ترت دد  األحددداث المختلفددة بالقصددة المسددموعة ،أحددداث القصددة
 ،ااختبار عل  أسئلة مر نوع التكملة لقيا  م ار  بناء الجم  ااسدتف امية بشدك  صدحيا

دا لنوع دا  األسئلةوبع   دا  صدنلتقدي  م دار  تتت ل  تصدن ف الكلمدا  وفق  ف الكلمدا  وفق 
ة أخرت التوص   ب ر العمود ر ب د  قيا  م ار  ب نما اشتم  ااختبار عل  أسئل ،لنوع ا

ردم أسدئلة سدردية  ،عدر القصدة المسدموعة مع دا تكو ر جملة مف دد  مدر مجموعدة كلمدا  
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إعداد  والدك لقيدا  م دار   ،ي ل  ف  ا مر التلم ا إعاد  سدرد أحدداث القصدة بعدد سدماع ا
 درح قصدة جد دد    فدرم أسئلة مقالية مر ندوع اارتجدال  ،سرد القصة المسموعة بيسلوبم

 .سرد قصة جد د  مر تيليفملقيا  م ار   ،مر تيل ف التلم ا

 و ددح ا  ،مفددرد  11 اللغددو  م دارا  الدداكاء بالتدال  أصددبا عدددد أسددئلة اختبددار و
 : التال الجدول 

 تقيس ا الت وفقرا  ااختبار  اللغو  ( الم ارا  األساسية للاكاء 1جدول)
عدد أسئلة ك  

 م ار 
 الت ر فقرا  ااختبا

 تقي  ك  م ار 
اللغو  الم ارا  األساسية للاكاء   م 

6: 1مر  1 أوا  م ددددددار  تحد ددددددد عنددددددوار آخددددددر  
 .مناس  للقصة المسموعة

6.  

7: 67مر 1 ددا م دد  ر  تحد ددد األفكددار الرئيسددية اراني 
 .للقصة المسموعة

7.  

62: 61مر 1 رالر ددددا م ددددار  تو دددديا العيقددددة بدددد ر  
 فدددد  األفكددددار والمفدددداهيم األساسددددية

 .قصة المسموعةال

2.  

69: 72مر 1 رابع ددددا تدددداكر األسددددماء والشخصدددديا   
 .واألماكر بالقصة المسموعة

2.  

71: 22مر 61 ددا م ددار  تحد ددد مددراد  بعدد    خامس 
المفدددردا  اللغويدددة الدددوارد  بالقصدددة 

 .المسموعة

1.  

21: 22مر  61 ددا م ددار  تحد دددد م دداد بعددد    سادس 
المفدددردا  اللغويدددة الدددوارد  بالقصدددة 

 .المسموعة

1.  

16 21: 12مر  الجمدددع  ااسدددمسدددابع ا م دددار  تحد دددد  
لددددبع  المفددددردا  اللغويددددة الددددوارد  

 .بالقصة المسموعة

7.  

11: 12مر  61 دددا م دددار  تحد ددددد   المفددددرد  ااسدددمرامن 
لددددبع  المفددددردا  اللغويددددة الددددوارد  

1.  
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عدد أسئلة ك  
 م ار 

 الت ر فقرا  ااختبا
 تقي  ك  م ار 

اللغو  الم ارا  األساسية للاكاء   م 

 .بالقصة المسموعة
11: 71مر 1 تاسدددددددع ا م دددددددار  ترت ددددددد  األحدددددددداث  

 .المختلفة بالقصة المسموعة
9.  

عاشدددددددددر ا م دددددددددار  بنددددددددداء الجمددددددددد   76 6
 .ااستف امية بشك  صحيا

61.  

عشددر م ددار  تصددن ف األفكددار  حدداد  77 6
 .والمعلوما  بالقصة المسموعة

66.  

 
1 

72: 71مر عشددددر م ددددار  تكددددو ر جملددددة  رددددان  
 مع ددا مف ددد  مددر مجموعددة كلمددا  

 .عر القصة المسموعة

67.  

79: 12مر  1 رالث عشر م ار  إعاد  سرد القصدة  
 .وبمالمسموعة بيسل

62.  

رابددع عشددر م ددار  سددرد قصددة جد ددد   11 6
 .مر تيليفم

62.  

11  

 صفر. ه وأق  درجة  ،درجة11فيعل  درجة يمكر أر يحص  عل  ا التلم ا =
  :ه  كما  ل و  ،عناصر عد هاا وقد روع  عند صياغة مفردا  ااختبار 

 دقة وسيمة وو وح الصياغة اللغوية. -6
 .أر يحتوت السيال عل  فكر  واحد  فقا -7
 أا يشم  السيال عل  تلميحا  لبجابة الصحيحة. -2
 أر يكور لك  سيال إجابة واحد  فقا. -2

 أر تتدرص األسئلة مر الس   إل  الصع . -1

 توز ع اإلجابة الصحيحة ب ر قة عشوائية. -1

 أر تكور جميع بدائ  اإلجابا  متجانسة ومتقاربة. -7
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  :و ع تعليما  ااختبار 2/7/2
بدددة المرشددد الددا  يسدداعد الددددار  علدد  ف ددم  بيعدددة تعددد تعليمددا  ااختبددار بمرا

عندد صدياغة تعليمدا  ااختبدار علد  أر تكدور وا دحة  تدارالباحر  مر رم حرصد ،ااختبار
  :وقد اشتمل  تعليما  ااختبار ما  ل  ،ومباشر 
 .تحد د ال د  مر ااختبار 
 تحث عل  عدم ترك مفرد  دور إجابة. 
  دقيقة. 21اإلشار  إل  أر زمر ااختبار هو 

 الجن  ،التار خ ،المدرسة، الدراس الصف و  ،ااسمبيانا  التلم ا الشخصية ك، 
 .تار خ المييد

 : و ع مفتاح اإلجابة وتصحيا ااختبار 2/7/2
وروع  عند  ،قام  الباحرتار بو ع مفتاح اإلجابة وتصحيا مفردا  ااختبار  

وتع   صفر لك   ،رجة واحد التصحيا أر تع   درجة رابتة لك  إجابة صحيحة وه  د
 درجة(. 11إجابة خا ئة وبالتال  تكور الدرجة الكلية ليختبار )

 : صد  ااختبار 2/7/1
ال اهر   ت لتقد ر صد  ااختبار استخدم  الباحرتار  ر قة صد  المحتو 

مجموعة مر الساد  الخبراء والمحكم ر ف  مجال   عل والك بعر  ااختبار ،ليختبار
 : است يع رأ  م فيما ييت  ،تدر   اللغة العربية مناه  و ر  

 للبرنام . التعليم مدت شمولية ااختبار للمحتوت  -
 تحق ا أسئلة ااختبار ألهدافم المو وعة. -
 دقة وسيمة الصياغة اللغوية للمفردا . -

 إ افة أو حا  بع  المفردا . -

 صيحية ااختبار للت ب ا. -

 : ر بع  التعديي  أهم ا ما  ل وقد أسفر  آراء الساد  المحكم ر ع

 إعاد  صياغة بع  العبارا . -
استبعاد بع  مفردا  ااختبار الت  توح  باإلجابة بمفردا  أخرت ف  نف   -

 ااختبار.

وااقتصار عل  المفردا   ،مفرد  11مفرد  إل   671تقل   عدد مفردا  ااختبار مر  -
يصا  التيم ا بالمل   حت  ا ،للمفاهيم الجد د  بالقصة األساس والجمع والت اد 

 .مفرداتمومر رم  نصرفور عر اإلجابة عر  ،مر ااختبار
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بإجراء  تارالباحر  وعل   وء ما اتفا عليم الساد  الخبراء المحكمور قام
وقد أجمع الساد  المحكمور عل  تغ ية  ،التعديي  الت  اتفا عل  ا مع م المحكم ر

 .ام  وصيحية ااختبار للت ب ام  للبرنيعلتااختبار للمحتوت ال
 : اللغو  م ارا  الاكاء تبار خربا  احسا   2/7/1

ختبار أر يع   نف  النتائ  إاا ما أع د ت بيقم عل  نف  أفراد يقصد بربا  اا
ربا  ااختبار هو معرفة مدت خلو ااختبار  وال د  مر قيا  ،نف  ال رو  ف الع نة 

ء الفرد مر وق  آلخر عل  نف  ااختبار)فياد الب   قد تغ ر مر أدا الت مر األخ اء 
 (.271، 6971، الس د

بعد ت ب ا التجربة  اللغو  الاكاء بحسا  ربا  اختبار  تارالباحر  قام ح ث
باستخدام  ر قة التجزئة النصفية لسب رمار  ( تلم ا21)ااست يعية عل  ع نم قوام ا 

 Spearman  وبراور  Brawn ،  قة ف  حسا  معام  اارتباط ب رتتلخص هاص ال ر  
ح ث  تم تقسيم ااختبار إل  نصف ر متكافئ ر؛  ت مر القسم  ،درجا  نصف  ااختبار

و ت مر القسم الران   ،األول مجموع درجا  المتعلم ف  األسئلة الفردية مر ااختبار ) (
م  اارتباط رم حسا  معا ،مجموع درجا  المتعلم ف  األسئلة الزوجية مر ااختبار )ص(

 (.711ص ،6996، ب ن ما )فياد أبو ح   وآمال صاد 
وهاص النت جة تعن   % 721. حوال وقد تب ر أر معام  الربا  ليختبار بل    

أر ااختبار راب  إل  حد كب ر مما يعن  أر ااختبار يمكر أر يع   نف  النتائ  إاا 
كما يعن  خلو ااختبار مر  ،نف  ال رو  ف أع د ت بيقم عل  نف  أفراد الع نة 

كما تم استخدام  ،نف  ااختبار عل تغ ر مر أداء الفرد مر وق  آلخر  الت األخ اء 
 : التال  ب ن ا الجدول  كرونباخ-معام  ألفا ،معام  التجزئة سب رمار ر  أخرت ك

 
 

 ( نتائ  معامي  ربا  مقيا  الاكاء اللغو  7جدول)

عدد  المتغ ر
 المفردا 

معام  
 ئة سب رمار التجز 

معام  
 التجزئة جوتمار 

معام  
-ألفا

 كرونباخ
اختبار الاكاء 

 722. 727. 771. 11 اللغو  
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وتش ر  ،( أر جميع معامي  ربا  المقيا  مرتفعة7جدول) نتائ  ت ا مر 
 تلك النتائ  إل  صيحية ااختبار ليستخدام ف  البحث الحال .

 : اللغو  ارا  الاكاء لمفردا  اختبار م  التجان  الداخل 2/7/7
بحسا  التجان  الداخل ؛ والك مر خيل حسا  معام  تار قام  الباحر

اارتباط الخ   البسيا لب رسور ب ر درجا  ك  مفرد  والبعد الا  تنتم  إليم وكالك 
ح ث  ت ا مر الملحا أر جميع معامي  اارتباط دالة (1أن ر ملحا) ،الدرجة الكلية

 .إحصائي ا
 : د د زمر ااختبارتح 2/7/1

تم حسا  متوسا  ،عق  ت ب ا ااختبار عل  أفراد ع نة التجربة ااست يعية
والك بجمع الزمر الا  استغرقم  ،عل  ااختبار اإلجابةعند  التيم االزمر الا  استغرقم 

وبل  متوسا الزمر  ،ك   ال  عل  حد  ألداء ااختبار وقسمة النات  عل  عدد ال ي 
 ( دقيقة.21ختبار حوال  )ألداء اا

شكلم  ف تم إعداد ااختبار  اللغو  وبعد التيكد مر صد  وربا  اختبار الاكاء 
 (9أن ر ملحا ) الن ائ 

 : استب بار العمليا  الخيالية القص ر 2/2
 ،تم ااعتماد عل  استبيار العمليا  الخيالية القصد ر  مدر تديل ف سدنجر وآخدرور 

صياغتم اللغوية حت   ف وقد تم إجراء بع  التعديي   ،لف   إعداد مديحة عرمار عبد ا
 لتيم ا المرحلة اابتدائية المعاق ر بصر  ا.  اللغو   تناس  مع مستوت 

 
 : ااستبيارتحد د ال د  مر  2/2/6

 ع ندة البحدث  اابتدائ  الردان إل  قيا  قدر  تيم ا الصف  ااستبيار  د  هاا 
للتعدر  علد  مدا لددت التيم دا  القبلد القيدا   فد اسدتخدامم  ح ث تم ،العقل التخ   عل  

 : مر قدر  عل  التخ   باإل افة إل  ع نة البحث
التعددر  علدد  مدددت تجددان  المجموعددا  التجر بيددة ومددر رددم تحد ددد األسددال    -

 تسفر عن ا التجربة األساسية للبحث. الت اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانا  

                                                           
( 1ملحا )درجا  ك  مفرد  والبعد الا  تنتم  إليم وكالك  معام  اارتباط الخ   البسيا لب رسور ب ر

 اختبار م ارا  الاكاء اللغو . الدرجة الكلية

( اختبار م ارا  الاكاء اللغو  لتيم ا المرحلة اابتدائية المعاق ر بصر  ا.9ملحا ) 
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البعدددت للتعددر  علدد  أرددر المعالجددا  التجر بيددة بدالددة القيددا   فدد اسددتخدامم  -
 .العقل التخ   

  :تحد د نوع األسئلة وعددها وصياغة مفردات ا 2/2/7
 ،مددر نددوع ااختيددار مددر متعدددد القصدد ر  الخياليددةأسددئلة اسددتبيار العمليددا   جدداء 

ا لتدر ح ث تبع ك  سيال خمسة بدائ   ختار من ا التلم ا اإلجابة الصحيحة   ص ليكر .وفق 
  :ااستبيارو ع تعليما  2/2/2

بمرابددة المرشددد الددا  يسدداعد الدددار  علدد  ف ددم  بيعددة  ااسددتبيارعددد تعليمددا  تُ 
أر تكددور وا ددحة  ااسددتبيارعنددد صددياغة تعليمددا   تددارالباحر  مددر رددم حرصدد ،ااسددتبيار
  :ما  ل ااستبيار وقد اشتمل  تعليما   ،ومباشر 
  ااستبيارتحد د ال د  مر. 
 ث عل  عدم ترك مفرد  دور إجابةتح. 
  دقيقة. 11اإلشار  إل  أر زمر ااختبار هو 

 الجن  ،التار خ ،المدرسة، الدراس الصف و  ،ااسمبيانا  التلم ا الشخصية ك، 
 .تار خ المييد

 : ااستبيارو ع مفتاح اإلجابة وتصحيا  2/2/2
وروعد  عندد  ،تبدارقام  الباحرتار بو ع مفتاح اإلجابة وتصحيا مفدردا  ااخ  

=  ،)ا توجددد= درجددة واحددد ( كالتددال التصددحيا أر تع دد   ) وسدد  ا= ردديث  ،(درجتددار)قلدديي 
ددا= خمسددة درجددا ( ،درجددا ( أربددع)كر ر ا= ،درجددا ( مفددردا  وبالتددال  أصددبا عدددد  ،)دائم 

 درجة. 22وأق  درجة =  ،درجة 771مفرد  أعل  درجة =  22ااستبيار 
 : ااستبيارد  ص 2/2/1

ال اهر   ت تقد ر صد  ااستبيار استخدم  الباحرتار  ر قة صد  المحتو ل
مجموعة مر الساد  الخبراء والمحكم ر ف  مجال   والك بعر  ااستبيار عل ،ستبيارلي

 : است يع رأ  م فيما ييت  ،مناه  و ر  تدر   اللغة العربية
  العقل للتخ    ااستبيارمدت شمولية. 
 ار ألهدافم المو وعة.تحق ا أسئلة ااستبي 
 . دقة وسيمة الصياغة اللغوية للمفردا 

 . إ افة أو حا  بع  المفردا 

  للت ب ا. استبيارصيحية 

 : وقد أسفر  آراء الساد  المحكم ر عر بع  التعديي  أهم ا ما  ل 
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 إعاد  صياغة بع  العبارا . -
بإجراء  تارالباحر  وعل   وء ما اتفا عليم الساد  الخبراء المحكمور قام

وقد أجمع الساد  المحكمور عل  تغ ية  ،التعديي  الت  اتفا عل  ا مع م المحكم ر
 .للت ب اتم وصيح  ،ألحداث القصص الرقمية السمعيةالعقل  للتخ    ااستبيار

 : استبيار العمليا  الخيالية القص ر سا  ربا  ح 2/2/1
والت  تقوم عل   ،زئة النصفيةااستبيار ب ر قة التجبحسا  ربا   ةالباحر  قام

وت ب ا  ،زوج ( وحسا  معام  اارتباط ب ن ما–تجزئة ااستبيار إل  نصف ر)فرد  
-وكالك التجزئة النصفية بمعادلة  جوتمار  وألفا ،براور(-معادلة تصحيا ال ول)سب رمار

 : كرونباخ كما  ل 
 ص ر استبيار العمليا  الخيالية الق( نتائ  معامي  ربا  1جدول)

عدد  المتغ ر
 المفردا 

معام  
 التجزئة سب رمار 

معام  
 التجزئة جوتمار 

معام  
-ألفا

 كرونباخ
استبيار العمليا  
 792. 719. 791. 22 الخيالية القص ر 

وتش ر تلك  ،( أر جميع معامي  ربا  المقيا  مرتفعة1 ت ا مر نتائ  جدول)
 لبحث الحال .النتائ  إل  صيحية ااستبيار ليستخدام ف  ا

 : ستبيار العمليا  الخيالية القص ر ا التجان  الداخل  2/2/7
والك بحسا  التجان   ،قام  الباحرتار بالتيكد مر تجان  مفردا  ااستبيار

الداخل ؛ والك مر خيل حسا  معام  اارتباط الخ   البسيا لب رسور ب ر درجا  ك  
ح ث  ت ا مر  ،(61جة الكلية. أن ر ملحا)مفرد  والبعد الا  تنتم  إليم وكالك الدر 

-71-61-61باسترناء المفردا )  ،الملحا أر جميع معامي  اارتباط دالة إحصائي ا
 ومر رم قام  الباحرتار بإعاد  صياغت ا مر  أخرت عند الت ب ا األساس .  ،(26
 : ااستبيارتحد د زمر  2/2/1

ر  عل  أفراد ع نة التجربة عق  ت ب ا استبيار العمليا  الخيالية القص 
 ،عل  ااختبارعند اإلجابة  التيم ااستغرقم  الا تم حسا  متوسا الزمر  ،ااست يعية

                                                           
 ( حسا  معام  اارتباط الخ   البسيا لب رسور ب ر درجا  ك  مفرد  والبعد الا  61ملحا ) تنتم  إليم

 .استبيار العمليا  الخيالية القص ر  وكالك الدرجة الكلية
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وقسمة النات  عل   ااستبياروالك بجمع الزمر الا  استغرقم ك   ال  عل  حد  ألداء 
 ( دقيقة.11حوال  ) ااستبياروبل  متوسا الزمر ألداء  ،عدد ال ي 

تم إعداد استبيار العمليا  الخيالية القص ر  يكد مر صد  وربا  وبعد الت
 الن ائ شكلم  ف ااستبيار 

 : التجربة ااست يعية للبحث -2
  :ال د  مر التجربة ااست يعية 2/6

 اابتدائ  الران تيم ا الصف تم إجراء التجربة ااست يعية عل  ع نة مر 
 تلم ا ا وتلم ا ( 21بل  قوام ا ) وقد ،لنزهة التعليميةابمدرسة النور واألم  للمكفوف ر ب

وممر ليس   7161/7167للعام  الران اخت روا ب ر قة عشوائية ف  الفص  الدراس  
ح ث  با  ،برنام  القصص الرقمية الصوتية ف  المقدم بالمحتوت لد  م معرفة مسبقة 

واستبيار العمليا   ،غو  اللاختبار م ارا  الاكاء عل  م أدوا  القيا  المتمرلة ف  
 : الخيالية القص ر  قبلي ا وبعدي ا وهدف  التجربة ااست يعية إل 

 برندام  القصدص الرقميدة الصدوتيةالتيكد مدر و دوح المحتدوت المقددم مدر خديل  -
 .تيم اومدت مناسبتم لل

 تحد د الزمر التقد ر  اليزم لدراسة برنام  القصص الرقمية الصوتية. -

 أرناء تنف ا التجربة األساسية. ف تار الت  قد تواجم الباحر الصعوبا تحد د  -

بمدددا ي دددمر إجدددراء  ،والتددددر   عل  دددا ،خبدددر  ت ب دددا التجربدددة تددداراكتسدددا  الباحر -
 التجربة األساسية للدراسة الحالية بكفاء .

 التيكد مر مناسبة المكار المخصص إلجراء التجربة األساسية. -

 التجر  .التحقا مر سيمة األج ز  ف  أرناء  -

 .اللغو  اختبار م ارا  الاكاء  با  -

 .  استبيار العمليا  الخيالية القص ر  با  -
 

 : إعداد مكار تنف ا التجربة 2/7

وتج  ددددزص قبددد  إجدددراء التجربددددة  ،بإعدددداد مكددددار تنف دددا التجربدددة تدددارالباحر  قامددد
 تددارالباحر  قامددو ، الموجددود بالمدرسددةالكمب ددوتر  اسددتخدام معمدد ااسددت يعية ح ددث تددم 

بالدخول عل  موقع البودكاستن  المحم  عليم الملفا  الصوتية الخاصة القصدص الرقميدة 
التحقا مر الوصدي  الخاصدة والتيكد مر  با سماعا  األار وتشغ ل ا وكالك  ،الصوتية

 ليستخدام.ا بتشغ   هاص األج ز  بح ث تكور هاص األج ز  معد  تمام  
                                                           

( استبيار العمليا  الخيالية القص ر  لدت لتيم ا المرحلة اابتدائية المعاق ر بصر  ا.66ملحا ) 
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 : نتائ  التجربة ااست يعية 2/2
كمددا كشددف   اللغددو ،اختبددار م ددارا  الدداكاء  ربددا  التجربددة ااسددت يعية عددر كشددف  -

 .استبيار العمليا  الخيالية القص ر ربا   التجربة عر
اكشف   - الصدوتية  )بدرام  القصدص الرقميدةعر صيحية مواد المعالجة التجر بيدة  أي  

 المتاحة عبر تقنية البودكاستن (.
فد  تحد دد متوسدا زمدر اختبدار م دارا  الداكاء  تدارأفاد  التجربة ااسدت يعية الباحر -

 دقيقة.  21حدود  ف اليزم وكار  اللغو  

فددد  تحد دددد متوسدددا زمدددر اسدددتبيار العمليدددا   تدددارأفدداد  التجربدددة ااسدددت يعية الباحر -
 دقيقة. 11حدود  ف الخيالية القص ر  اليزم وكار 

د  ترت دد  أسددئلة اختبددار بندداء  علدد  نتددائ  التجربددة ااسددت يعية بإعددا تددارالباحر  قامدد -
 الس لة أوا .  باألسئلةبح ث تبدأ  ،اللغو  م ارا  الاكاء 

بالتجربة ومحاولة ااسدتفاد  بيقصد  درجدة ممكندة مدر  التيم ااهتمام  ةالباحر  اح  -
إلجددراء  وم يددي وكاندد  هدداص النتددائ  م مئنددة  ،خدديل الحددرص علدد  الح ددور بانت ددام

 التجربة األساسية للدراسة.

 : لتجربة األساسية للبحثا -1
 : ع نة الدراسة 1/6

تيم ا الصف مر  تلم ا وتلم ا ( 21للتجربة األساسية مر ) البحثتكون  ع نة 
 الدراس ف  العام  ،النزهة التعليميةبمدرسة النور واألم  للمكفوف ر بإدار   اابتدائ  الران 
استبيار العمليا  و  ،اللغو  وبعد ت ب ا اختبار م ارا  الاكاء  ،م 7167 – 7161

مر درجة  % 61عل  أكرر مر  التيم اعل  الع نة حص  بع   الخيالية القص ر 
لتصبا  تلم ا و  (تلم ا67)باستبعاد  تارالباحر  فقام ،ااختبار والبع  لم يح ر التجربة

لي  لد  م خبر  مسبقة بالبرنام  وتم توز ع م ب ر قة عشوائية  تلم ا و  تلم ا(61الع نة )
بح ث اشتمل  ك  مجموعة  ل  ريث مجموعا  تجر بية وفا التصميم التجر ب  للدراسةع

 .تيم ا 1عل  
  :ااستعداد للتجر   1/7
الحصول عل  عد د مر الموافقا  إلجراء الت ب ا الم دان  لألدوا  والبرندام  وفيم تم  -

ور للمكفوف ر بنا  مدرسة األم  والن ومد ر   ،النزهة التعليميةمد ر إدار   :مر  موافقة
 وبن ر.

فحددص أج ددز  الكمب ددوتر والتيكددد مددر سدديمت ا وسدديمة وصدديت ا والسددماعا  الملحقددة  -
 وس ولة تشغ   موقع البودكاستن  لبرام  القصص الرقمية الصوتية المعد  عل  ا.
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استبيار العمليا  الخيالية و  اللغو  ت ب ا اختبار م ارا  الاكاء  1/2
 : اقبلي   القص ر 

واستبيار العمليدا  الخياليدة  اللغو  م ارا  الاكاء  اختباربت ب ا  تارالباحر  قام
 : والك للمجموعا  التجر بية الريرة ،القص ر  قبلي ا

برنددام  المت ددمنة فدد  محتددوت  اللغددو  لحسددا  الدددرجا  القبليددة فدد  م ددارا  الدداكاء  -
 ا ددد  ومددر رددم تفر غ ددا ورصدددها فدد  كشددو  خاصددة تم  ،القصددص الرقميددة الصددوتية

 .إحصائيالمعالجت ا 
ومر رم تفر غ ا ، لحسا  الدرجا  القبلية ف  استبيار العمليا  الخيالية القص ر  -

 .المعالجت ا إحصائي   اورصدها ف  كشو  خاصة تم  د  

بالتحقا مر التكافي القبل  ب ر المجموعا  عل  متغ را   تارالباحرقام  ح ث 
 ،القص ر  استبيار العمليا  الخياليةو  اللغو ،اء اختبار م ارا  الاك ف المتمرلة  الدراسة
 : كالتال 

 ( نتائ  اختبار كروسكال وال ز ب ر المجموعا  الريث9جدول)
 استبيار العمليا  الخيالية القص ر و  اللغو  عل  اختبار م ارا  الاكاء  
 ت مستو  درجا  الحر ة مربع كا  متوسا الرت  العدد المجموعة المتغ ر

 الدالة
 

اختبار م ارا  
 اللغو  الاكاء 

 .129 1022 1 غ ر مباشر
 

 
7 
 

 
 61071 1 مباشر غ ر دال

 9027 1 غ ر مباشر حر

استبيار 
العمليا  
الخيالية 
 القص ر 

 67011 1 غ ر مباشر

20261 
 

 
7 
 

 
 غ ر دال

 1017 1 مباشر

 7071 1 غ ر مباشر حر

 1099(=7ودرجا  حر ة )1011دالة  ت تو قيمة مربع كا  الجدولية عند مس
 9076(=7ودرجا  حر ة ) 1016دالة  ت قيمة مربع كا  الجدولية عند مستو 

وباا  ت ا مدر الجددول ر السدابق ر أندم ا توجدد فدرو  بد ر المجموعدا  التجر بيدة 
واسددتبيار العمليددا  الخياليددة  اللغددو  اختبددار م ددارا  الدداكاء الريرددة فدد  درجددا  كدد  مددر 

 ،مما يش ر إل  تكافي المجموعا  التجر بية األربعة قبد  البددء فد  إجدراء التجربدة ، القص ر 
ولدي   ،وأر أ  فرو  ت  ر بعد التجربة ترجع إل  اختي  ف  المتغ را  المسدتقلة للبحدث

 إل  اختيفا  موجود  ب ر المجموعا  قب  إجراء التجربة.
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رقمية الصوتية عبر برنام  القصص الت ب ا المعالجا  التجر بية ) 1/2
  :(تقنية البودكاستن 

تلم ا 61ف  التصميم التجر ب  أر تتعر  ك  مجموعة ) تارالباحر اهتم 
( مر المجموعا  الريث لمعالجة تجر بية محدد  وفا مستويا  المتغ ر التجر ب  وتلم ا 

 : المستق  وه  كما  ل 

رقمية الصوتية بيسلو  القصص ال تعر ور لبرنام   :عة التجر بية األول المجمو -
 .الراو  باشر بصو  غ ر مقصص   حك 

 تعر دددور لبرندددام  القصدددص الرقميدددة الصدددوتية : المجموعدددة التجر بيدددة الرانيدددة -
 مباشر بصو  الشخصيا . قصص  حك بيسلو  

 تعر دددور لبرندددام  القصدددص الرقميدددة الصدددوتية : لردددةالمجموعدددة التجر بيدددة الرا -
 وصو  الشخصيا . الراو  بصو   غ ر مباشر حرقصص   حك بيسلو  

بالفصد  21/2/7167إلد   71/7/7161الفتدر  مدر  ف تم ت ب ا التجربة األساسية  -
بن ر وبندا  بمد ر دة  النور واألم بمدرست   اآلل داخ  معم  الحاس   الران  الدراس 
 التعليمية.النزهة 

  :البحث ع نة التيم ا عل  ر تميح ا  الباحر
القصددص  أرندداء اسددتماع فدد حددة والسددرور علدد  التيم ددا اح دد  الباحرددة عيمددا  الفر  -

 وخاصة عندما ت  ر إحدت الشخصيا  وه  تتحدث. ،الرقمية الصوتية

اانت ام ومشاهد  الريث قصص لدرجة إر بع   ف التيم ا كار لد  م رغبة  -
التيم ا ح روا  وم السب  ) بالرغم مر كونم إجاز  ( والك بالتنس ا مع إدار  

 المدرسة.

  التيم ا تمنوا تكرار التجربة لشعورهم بين ا أنش ة إررائية جد د  لم تقدم ل م مر ك -
 قب  أرناء الدراسة للغة العربية.

 
 

  :ا واختبار صحة الفرو القيا  بعدي    أداتت ب ا  1/1

ك  قصة  سماع ح ث تم ،بعدي ا اللغو  قام  الباحرتار بت ب ا اختبار م ارا  الاكاء  -
   الباحرتاررم قام، رم ت ب ا ااختبار الخاص ب ا مباشر   ،مر القصص الستة

لمعالجت ا  ابتصحيا ااختبار ومر رم تفر   الدرجا  ورصدها ف  كشو  تم  د  
 .إحصائيا



  م7167لسنة  ديسمبر( األولالجزء  671مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 - 691 - 

 والك بعد سماع ،قام  الباحرتار بت ب ا استبيار العمليا  الخيالية القص ر  بعدي ا -
ومر رم تفر   الدرجا   ،ااستبياربتصحيا    الباحرتاررم قام ،الس  قصص

 .المعالجت ا إحصائي   اورصدها ف  كشو  تم  د  

 : اإلحصائيةالمعالجة  1/1
اختبدار  فد  ال دي  درجدا  وتصدحيا األساسدية التجربدة إجدراءا  مدر اانت اء بعد

لددت التيم دا  اللغدو  م دارا  الداكاء  يقدي والا  ( البعدت -القبل ) اللغو  م ارا  الاكاء 
 اسددتبيار العمليددا  الخياليددة القصدد ر  ت ب ددا وكددالك، ر  ا بالمرحلددة اابتدائيددةالمعدداق ر بصدد

 أعددد ، العقلدد التخ دد   البحددث علدد  ع نددة ال ددي  قدددر  يقددي الددا  ( البعدددت -القبلدد )
 -القبلددد ) اللغددو  م ددارا  الددداكاء  اختبدددار فدد  للتيم دددا الخددام بالددددرجا  جدددول الباحرتددار
 لمجموعددا البعدددت(  -القبلدد يددا  الخياليددة القصدد ر  )اسددتبيار العمل فدد وكددالك ، البعدددت(
 (67أن ر ملحا ) .البحث

 البدرام  حدزم اسُتخدمتا ح ث، اآلل  الحاس  ف  البيانا  بإدخال الباحرتار رم قام 
 Statistical( 61) رقددم إصدددار ااجتماعيددة للعلددوم اإلحصددائية الحددزم باسددم المعروفددة

Package For The Social Sciences (SPSS-18) بد ر الفدرو   حسا  وقد تم 
 و لكوكسدددور  اختبدددار باسدددتخدام بعدددد –قبلددد  التجر بيدددة المجموعدددا  درجدددا  متوسددد ا 

Wilcoxon  ردم، اسدتبيار العمليدا  الخياليدة القصد ر و  ،اللغو  م ارا  الاكاء  اختبار عل 
 مددةقي بحسددا  إحصددائي ا ومعالجت دداالددريث  للمجموعددا  البعددد  الت ب ددا نتددائ  تحل دد  تددم
 وجدود مدر للتحقداKruskal - Wallis Testوال دز كروسدكال اختبدار باسدتخدام( 7كدا)

 ومقارنت دا الدريث التجر بيدة المجموعدا   دي  درجدا  متوس ا  ب ر حصائي اإ دالة فرو  
 البحث. ألدوا  البعد  الت ب ا ف 

  تسلسد وفدا للبياندا اإلحصائ   التحل   عن ا أسفر الت  للنتائ  عر   ل  وفيما
ا صددياغت ا تمدد  التدد  الفددرو  عددر   توصدد  التدد وتفسدد ر النتددائ   البحددث هدداا فدد  سددابق 
عندم   والبحدوث المقترحدة علد   دوء مدا أسدفر  ،كما  تناول مجموعة مر التوصيا  ،إل  ا

 : مر نتائ 
 وجد فر  دال     والا   نص عل  أنم ،أوا  اختبار صحة الفر  األول

 التجر بية المجموعة تيم ا درجا  رت  متوس   رب ( 1011) ≥إحصائي ا عند مستوت 
 القبل الت بيق ر  ف (   و  الراو بص مباشر غ ر الرقمية القصص حك  أسلو ) األول 

لصالا الت ب ا البعدت لتيم ا المرحلة اابتدائية  اللغو  والبعدت اختبار م ارا  الاكاء 
 اوت اإلعاقة البصر ة.

                                                           
( 67ملحا ) التجربة األساسية عل  اختبار م ارا  الاكاء اللغو ، واستبيار الدرجا  الخام لتيم ا
 .مليا  الخيالية القص ر الع
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للمجموعة التجر بية األول  عل  الدرجة الكلية  ( نتائ  اختبار و لكوكسر61جدول)
 اللغو  الاكاء  اختبار

 المتغ ر
اتجاص 
فرو  
 الرت 

متوسا  ر
 الرت 

مجموع 
 الرت 

 و لكوكسر قيمة
  T المحسوبة 

 و لكوكسر قيمة
  T مستوت  الجدولية

 الدالة

حجم 
 األرر
2 .05 .01 

الدرجة 
 الكلية

 0d 1011 1011 سلب 
 

 

0111  

 
7 

 
1 

 
1016 

 
1019 

 6e 2011 76011 إ جاب 

   0f محا د

   6 كل 

 ،  T    1( أنم قد بلغ  قيمة و لكوكسر المحسوبة61 ت ا مر نتائ  جدول)
ومر رم يش ر الك  ،1016وه  أصغر مر قيمة و لكوكسر الجدولية عند مستو  دالة 

ا قا الفر  الا   نص عل  أنم  تح أ  ،إل  قبول الفر  البحر   وجد فر  دال إحصائي 
 األول  التجر بية المجموعة  ي  درجا  رت متوس    ب ر( 1011) ≥عند مستوت 

عدت اختبار والبالقبل   الت بيق ر ف ( الراو   بصو  مباشر قصص  حك أسلو  )
ئية اوت اإلعاقة بتدالصالا الت ب ا البعدت لتيم ا المرحلة اا اللغو  م ارا  الاكاء 

بحسا  حجم األرر مر خيل معادلة معام  اارتباط  تارالباحر  قام  ؛ رم البصر ة.
 ص(.116 ،7119 ،)عل  ماهر خ ا  :كالتال  ،الرنائ  األص  

  (1,16و لكوكسر )المقابلة اختبار  اإلحصائيةتحد د قيمة مستو  الدالة. 
 )(6-لة تساو  )روه  ف  هاص الحا ،تحد د درجا  الحر ة )د.ح. 
 ودرجا   ،تحد د قيمة اختبار) ( الجدولية المقابلة لك  مر مستو  الدالة

 الحر ة المحدد ر.
  تقد ر قيمة معام  اارتباط الرنائ  األص   المقابلة لقيمة اختبار) ( الجدولية

 : الت  تم تقد رها ف  الخ وا  السابقة باستخدام المعادلة التالية
 
 7رث ص=                          

  + درجا  الحر ة 7                         
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وهو ما يشد ر إلد  أندم 1019وبت ب ا المعادلة السابقة  ت ا أر حجم األرر بل  
ألندم  ،حجم التير ر  وفر معلوما  حدول مقددار تدير ر المتغ در المسدتق ف ،كب ر إ جاب تير ر 

تدوفر دلديي  حدول وجدود أو  والتد  اإلحصائية،دالة يمر  ميشر ا إحصائي ا مكمي  اختبارا  ال
 ،(7119 ،111، عدم وجود تير ر للمتغ ر المستق  عل  المتغ ر التابع)عل  مداهر خ دا 

( ريرة مستويا  لحجم التير ر، توفر للباحر ر 6911وللحكم عل  هاص القيمة حدد كوه ر)
ددا أو قاعددد  للحكددم علدد  قيمددة حجددم التددير ر  إحدددتالددا  تكشددف عنددم نتددائ   دلدديي  أو أساس 

الدراسا ، وقد يكور هاا الحجم صغ ر ا،أو متوس  ا، أو كب ر ا وقد أعتبر كوه ر حجم التير ر 
(يعدد 1011( حجم تير ر صغ ر، وحجم التير ر الا  تصد  قيمتدم )1071الا  تص  قيمتم )

 . كب ر ( يعد حجم تير ر1011قيمتم إل )تص   الا حجم تير ر متوسا، وحجم التير ر 
 : مع الحال وتتفا نت جة البحث 

القصددددص  حكدددد أكددددد علدددد  أر  والددددا Salmons (2006)دراسددددة سددددالمور  -
ا  و نددددددت  قصددددددة رقميددددددة  ،العمليددددددة التعليميددددددة فدددددد الرقميددددددة  دددددديدت دور ا فر ددددددد 

 متماسكة.
 , SusanRandolph)نورهيددددات  وسدددد و ،كمددددا اتفقدددد  مددددع دراسددددة سددددوزار -

2008 Norhayati Siew. &Siew.2004)أشدددار  إلددد  أر  تددد وال
القصددددددص الرقميددددددة نت جددددددة التفاعدددددد  بدددددد ر محتواهددددددا  حكدددددد تدددددديرر ال ددددددي  ب

 والحقيقية لحيا  لل ي .
 الرقميددددةأر القصددددة  علدددد ( Ohler, 2007) اتفقدددد  مددددع ماأكدددددص أوهل ددددر -

يسدددتخدم تكنولوجيدددا رقميدددة لبنددداء السدددرد وهددد  تددديت   شددد ء أ يمكدددر أر تكدددور 
 والتددددد ر  واألفددددديم الورائقيدددددة أشدددددكال عد دددددد  بمدددددا ف  دددددا األفددددديم القصددددد  فددددد 

 .تستخدم الصور الرابتة والصو  المدعم للسرد والموسيق 

عبدددار   الرقميدددةالقصدددة  فددد الصدددو  ( مدددر أر 7162مدددا اكرتدددم نجدددوت يح ددد )  -
علدددد  القصددددة لمسدددداعد  المتعلمدددد ر  الشخصدددد عددددر  ر قددددة إل ددددفاء ال ددددابع 

 او  الدددر يمرددد  صدددو   الرقميدددةالقصدددة  فددد الصدددو  ف ،علددد  ف دددم محتدددوت القصدددة
للقصدددددة و راعددددد  أر  الرئيسددددد يقدددددوم بروايدددددة القصدددددة ويمرددددد  العصددددد   الدددددا 

ولكندددددم المحددددددرك  ،الصدددددو  هندددددا لددددددي  مجدددددرد قددددددراء  تعل دددددا علددددد  القصددددددة
عبدددددار  عدددددر  ر قدددددة إل دددددفاء ال دددددابع  الدددددراو  صدددددو  لدددددالك ف ،ل دددددا األساسددددد 
 اها.عل  القصة لمساعد  المتعلم ر عل  ف م محتو  الشخص 

ددددا مددددع  -  المعلومددددا  أر فدددد المعرفدددد   ن ر ددددة الحمدددد وتتفددددا هدددداص النت جددددة أي  
علدددد   حمدددد  أ  تقلدددد  بح ددددثتبندددد   أر  جدددد  المتعلمدددد رتعددددر  علدددد   التدددد 
 رددددم ومددددر، محدددددود ( معالجددددة) اا  سددددعة تج  ز ددددة فددددالفرد، العاملددددة الددددااكر 
الوسدددائ   فددد  ز ددداد  أ  وأر المعرفيدددة الوسدددائ  مدددر مناسددد  قددددر تقدددديم  جددد 
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 مباشددددر بشددددك  مرتب ددددة غ ددددر تكددددور  قددددد التدددد  العمليددددا  مددددر عد ددددد تت لدددد 
 التعلددددددديم لفاعليدددددددة محتدددددددوم تقلددددددديصإلددددددد    ددددددديد  الدددددددا  األمدددددددر، بدددددددالتعليم

(Kalyuga, 2000, p 165) الخددداص التوجدددم تي ددد الن ر دددة ف ددداص لددالك 
 الحكدددد أسددددلو   تي ددددد ف دددد  رددددم ومددددر، اإلمكددددار قدددددر المر ددددرا  مددددر بالتقل دددد 
سددددلو  والددددك ألر هدددداا األ ،الددددراو  غ ددددر مباشددددر باسددددتخدام صددددو   القصصدددد 

ومددددر رددددم ا تتنددددوع أصددددوا  الشخصدددديا  فيددددم  ،فقددددا الددددراو   ت ددددمر صددددو  
ويحدددث لديددم نددوع مددر التددداخ   ،علدد  ال فدد  فدد بشددك   ز ددد مددر الحمدد  المعر 

 .ف المعر 
 :  ل  ومر خيل ميح ة الباحرتار أرناء الت ب ا فقد وجدتا ما

 التيم ددا جعلدد  ح ددث ،للمتعددة التفاعليددة كاندد  مصدددر الددراو  بصددو   الرقميددةالقصددة  -
علد   اتديرر تدير ر ا مباشدر   التد القدرارا  اتخداا الفرصدة  أتاحد  ل دم وبالتدال   رمتفاعل

 ا.اتجاص القصة ومخرجات 
لتشجيع تيم ا المقوما  األساسية كان  مر  الراو  بصو  القصص الرقمية الصوتية  -

 .المرحلة اابتدائية عل  تعلم مفردا  جد د  باللغة العربية
تعلم اللغة عل   التلم امر إقبال  زاد  الراو  الصوتية بصو   ميةص الرقالقص  -

 .العربية
واللغة المستخدمة الرقمية الصوتية عبر تقنية البودكاستن  م مور القصة  أرر -

 .عل  ا التيم اف  إقبال  الراو  بصو   الصوت بالسرد 
 بعر  ا بيسلوبم مر خيل القصة معر مشاعرهمر التعب ر  التيم ا تمكر -

 .الشخص 
اللغوية  الحص لة ف إل  ز اد   الراو  بصو   ص الرقميةلقصأدت استماع التيم ا ل -

 عند ال ف .
 وجد فر  دال  .والا   نص عل  أنم  ،راني ا اختبار صحة الفر  الران 

يم ا المجموعة التجر بية ت درجا  رت  متوس   ب ر( 1011) ≥إحصائي ا عند مستوت 
 القبل الت بيق ر  ف قصص الرقمية مباشر بصو  الشخصيا ( ال حك الرانية )أسلو  

لصالا الت ب ا البعدت لتيم ا المرحلة اابتدائية  اللغو  والبعدت اختبار م ارا  الاكاء 
 اوت اإلعاقة البصر ة.

( نتائ  اختبار و لكوكسر للمجموعة التجر بية عل  الدرجة الكلية اختبار 66جدول)
 الاكاء
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 المتغ ر
اتجاص 
فرو  
 الرت 

متوسا  ر
 الرت 

مجموع 
 الرت 

 و لكوكسر قيمة
  T المحسوبة 

 و لكوكسر قيمة
  T مستوت  الجدولية

 الدالة
حجم 
 األرر
2 .05 .01 

الدرجة 
 الكلية

 1011 1011 1 سلب 

 76011 2011 1 إ جاب  1019 1016 1 7 1011

   1 محا د

   1 كل 

 ،  T    1بلغ  قيمة و لكوكسر المحسوبة ( أنم قد66 ت ا مر نتائ  جدول)
ومر رم يش ر الك  ،1016وه  أصغر مر قيمة و لكوكسر الجدولية عند مستو  دالة 

 إحصائيا وجد فر  دال تحقا الفر  الا   نص عل  أنم   أ  ،إل  قبول الفر  البحر 
 الرانية التجر بية المجموعة  ي  درجا  رت متوس    ب ر( 1011) ≥عند مستوت 

اختبار  والبعدت القبل  الت بيق ر ف ( الشخصيا  بصو  مباشرقصص   حك أسلو  )
بتدائية اوت اإلعاقة لصالا الت ب ا البعدت لتيم ا المرحلة اا اللغو  م ارا  الاكاء 

كب ر   جاب إوهو ما يش ر إل  أنم تير ر  19. األرر بل معام   ت ا أر حجم  ؛و البصر ة.
 : مع الحال وتتفا نت جة البحث 

كدددار مدددر نتائج دددا إلددد   التددد  Yuksel ,et al.(2009) وكسددد   وآخدددر ردراسدددة  -
 والتددددد ال دددددي  علددددد  تحسددددد ر م دددددارات م اللغويدددددة   سددددداعد أر القصدددددة الرقميدددددة

تشددددم  م ددددارا  ااسددددتماع وم ددددارا  التحدددددث والم ددددارا  القصصددددية سددددواء أكاندددد  
 لك م ارا  ن ا اللغا  األجنبية.المكتوبة أو الشفوية وكا

ا مع -  لدم أردر ا  تعلدم حددوث فد  تدير ر ا األشدد فالعامد  المعند  بنداء ن ر ة وتتفا أي  
 إا هدو مدا والمعند ، بالفع  المتعلم يعرفم ما هو المتعلم نف  ف  ديمومة وأكرر معن 
 مددا العي تتصدد  حدد ر الفددرد لدددت تنبرددا بو ددوح ومحدددد  بدقددة متمددا ز  شددعور ة خبددر 

 ويعتمدد، المعرفد  بنائدم فد  اسدتيعاب ا و تم ببع  بع  ا والق ايا والمفاهيم والرموز
 مناسد  محتدوت  تدوافر وعلد  الفدرد  تعلم دا التد  المداد   بيعدة علد  المعن  او التعلم
 الحكد  ي دد أسدلو   وهو مدا ،(271ص  ،7112، المعرفية)مر م سليم الفرد بنية ف 

دا فيحددث عندد المدتعلم  الت  ،ا المباشر بصو  الشخصي القصص  تكم  بع د ا بع  
ددا لمددا ُيعددر  عليددم ألنددم القصددة حك دد  علدد  لسددار أصددحاب ا بتجسدد دها مباشددر   معن 

 بيصوات م. 
دا مدعاوتتفدا هداص  -  بد ر التبادليدة العيقدة علد التد  تيكدد  البنائيدة الن ر دة لنت جدة أي  

 يعدد لدم ولدالك، السديا  يلخد مدر الدتعلم أهميدة المعرفة عل  ومو وع، العارفة الاا 
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ا المتعلم  با  ت دو ر مدر بدد وا، المتجدد  والمعرفة المفاهيم يكتس  أر بد ا ب  جامد 
 )عبدد اآلخدر ر ومدع معدم ومتفاعي  ، مستمر ا و بق  متجدد عالم ف  ل بق  بنفسم نفسم
 فدد مشداكلم  حد  يسددت يع وبدالك، (617ص  ،7111 ،بدارك بر تمددار  ، غر د  الكدر م
وقداموا بتمر ل دا فال فد   ،ا عر  عليم مر مواقف عر د  لشخصديا  القصدة وء م

هاص المرحلدة العمر دة يقدوم بمحاكدا  وتقل دد اآلخدر ر ومدر ردم فدإر عمليدة اكتسدابم  ف 
للسلوك الصحيا والقيم الحم د  يمكر تعلمم عبر هاص الشخصديا  ومدر ردم محاكدات م 

 الك بشك  مباشر. ف 
  دتم بحددوث الدتعلم عمليدة أكدد  علد  أر حددوثالتد   فيدةالمعر  الن ر دة تتفا معكما  -

 فدد  الن ر ددة إفددرازا  هدداص أهددم ومددر، المددتعلم عقدد  فدد  المعرفيددة البنيددة داخدد  تغ ددرا 
 األدوا  أحدد التفك در ويعتبدر بنقل دا ولي  المعرفةاكتسا   بكيفية ااهتمام هو التربية

نتاج دا اكتسدا  المعرفدة فد  األساسية  الدا المباشدر  الحكد لو  والدك مدرتبا بيسد ،وا 
 . جع  ال ف   تفكر فيما يرعر  عليم مر مواقف ممرلة عل  لسار أصحاب ا

 :  ل  ومر خيل ميح ة الباحرتار أرناء الت ب ا فقد وجدتا ما
ومحاولة تقل د  ،ف  تفاعل م مع بع  م صبع  ألفاظ القص التيم ام استخدا -

 .أصوا  بع  شخصيا  القصة

ف  ف م الكلما  المجرد  وتحو ل ا إل  صفت ا  التيم ا ةصالقشخصيا    ساعد -
 المحسوسة.

مع   رج د  رمتحدر جعل  القصص الرقمية الصوتية باألسلو  المباشر التيم ا -
 اآلخر ر.

 .وجااب ت ا الب   شخصية و وحنت جة  مومعايشت الب   شخصية مع التيم ا توحد -

 ما اكس  التيم ا قيم ا متعدد  ف اتصر و  سلوك ا ف  وا حةو  بسي ة كان  الشخصيا  -
 .الشرو  الخ ركالتم  ز ب ر 

 ا مما أشعر التيم ا بوحد  القصص ومو وعات ا.بع    بع  ا تكم    كان الشخصيا -

 وتصرفات ا. بصفات ا مقنعةكان   القصة شخصيا  -

تعلموص  ربا التيم ا ب ر ما وبالتال  ،بالتلم ا المحي  ر مر بشر ة القصة شخصيا  -
 ر واقع م بشك  صحيا.وب 

 وجد فر  دال  . والا   نص عل  أنم ،رالر ا اختبار صحة الفر  الرالث
 التجر بية المجموعة تيم ا درجا  رت متوس    ب ر( 1011) ≥إحصائي ا عند مستوت 

الراو   صو  مر مز   بصو  حر مباشر غ ر الرقمية القصص حك  أسلو ) الرالرة
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 الت ب ا لصالا اللغو   الاكاء م ارا  اختبار والبعدتقبل  ال الت بيق ر ف ( والشخصيا 
 المرحلة اابتدائية اوت اإلعاقة البصر ة. لتيم ا البعدت

( نتائ  اختبار و لكوكسر للمجموعة التجر بية عل  الدرجة الكلية اختبار 67جدول)
 م ارا 

 المتغ ر
اتجاص 
فرو  
 الرت 

متوسا  ر
 الرت 

مجموع 
 الرت 

 وكسرو لك قيمة
  T المحسوبة 

 و لكوكسر قيمة
  T مستوت  الجدولية

 الدالة
حجم 
 األرر
2 .05 .01 

الدرجة 
 الكلية

 1011 1011 1 سلب 

 76011 2011 1 إ جاب  1019 1016 1 7 1011

   1 محا د

   1 كل 

 ،  T1 " المحسوبة بلغ  قيمة و لكوكسر ( أنم قد67 ت ا مر نتائ  جدول)
ومر رم يش ر الك إل   ،16. وه  أصغر مر قيمة و لكوكسر الجدولية عند مستو  دالة

 وجد فر  دال إحصائي ا عند تحقا الفر  الا   نص عل  أنم   أ  ،قبول الفر  البحر 
أسلو  ) الرالرة التجر بية المجموعة  ي  درجا  رت متوس    ب ر( 1011) ≥مستوت 
بيق ر الت  ف ( والشخصيا الراو   صو  مر مز    ر مباشر حر بصو غقصص   حك 
لصالا الت ب ا البعدت لتيم ا المرحلة  اللغو  والبعدت اختبار م ارا  الاكاء  القبل 

وهو ما يش ر إل   1019 ت ا أر حجم األرر بل   ؛ كما بتدائية اوت اإلعاقة البصر ةاا
 : مع الحال لبحث وتتفا نت جة اكب ر  إ جاب أنم تير ر 

توص  ف  ا إل  أر رواية القصة الرقميدة تز دد  الا  Hui Yin Hsu (2007)دراسة  -
وامدددتيك مفدددردا  لغويدددة جد دددد  والقددددر  التن يميدددة  ،مدددر قددددر  ال دددي  علددد  الكتابدددة

 وااتصال الفعال والتعاور والتخ يا وصنع القرار.

اسددددتخدام القصددددة فاعليددددة هدددددف  الكشددددف عددددر  التدددد (7161هددددد   محمددددد)دراسددددة  -
أشددار  إلدد   والتدد  الم ددارا  اللغويددة لدددت  فدد  الرو ددة اإللكترونيددة فدد  تنميددة بعدد 

لم ددارت   ( فدد  األداء البعددد  1016وجدود فددرو  اا  دالددة إحصددائية عندد مسددتوت )  
 أ ر علددد  النت جدددة هددداص وتدددل ،لصددالا المجموعدددة التجر بيدددة مع دددا والتحددددث ااسددتماع
ا نمو ا نم  قد والتحدث ااستماع م ارت   ممدا، التجر بيدة المجموعدة أ فالأ   لدت م رد 
 القصدص تديرر باسدتخدام قد والتحدث ااستماع م ارت  ف  البعد  األداء أ ر عل   دل

ددا ممتع ددا بوصددف ا الرقميددة القصددص فاعليددة علدد   دددل والددك، الرقميددة  أسددلوب ا تعليمي 
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 وسداعدتم علد  تنميدة ال فد  جداب  فإن دا الصدوتية والمديررا  بالحركدة وتتسدم لل ف ؛
 لديم. اليزمة الم ارا 

ا مع ن ر ة  - عند الن ر ف  مددت كدور الرسدالة شخصدية  المصادررراء و تفا الك أي  
الرسائ  األكردر ردراء  تكدور أكردر شخصدية ألن دا تشدم  اإلشدارا  اللف يدة ف ،بشك  عام

شد ر إلد  رد فعد  وغ ر اللف ية ولغدة الجسدد وتغ  در مقدام الصدو  واإليمداءا  والتد  ت
تندوع المر درا  السدمعية  فد هندا تتمرد   فالوسدائ  األكردر ردراء   ،الشخص تجداص الرسدالة

باإل دافة للمديررا  الصدوتية  الدراو  وصدو   ،لل ف  الكف ف ماب ر صدو  الشخصديا 
مباشدر غ در  القصصد  الحكد  فد ستشعرص بك نونة األحداث الواقعدة علد  سدمعم  الت 
وسواء كان  الرسالة إ جابية أو سلبية الك يمكدر أر يكدور  ،وكين ا تحدث أمامم ،حر

إر إرسال رسالة سلبية عبر وس لة أقد  ح ث  ،ختيارهاالم تير ر عل  الوس لة الت  تم 
 رراء  قد ي عف اللوم المباشدر لمرسد  الرسدالة ويمنعدم مدر مشداهد  رد فعد  الُمسدتقِب 

 . (7167، )غاد  الس د محمد
 Feuerstein et al. (2004)علم الوسائ   حسد  فو رشدتا ركما تتفا مع ن ر ة الت -

 درت أر اإلنسدار  دتعلم مدر مر درا  الب ئددة كمدا رأ ندا عندد بياجيدم؛ ولكندم ي دد ف  الدا 
الا   تدخ  للقيام بعملية الوسا ة ب ر المر ر والفدرد وبد ر الفدرد ورد  نسان اإل العام  
 يكددد أهميددة Vygotsky, 1978)وتسددك  )جب نمددا الددتعلم الوسدائ   حسدد  فا  ،الفعد 

الخبر  ااجتماعية والرقافية ف  نمو الفرد مدر الناحيدة المعرفيدة ون دجم وأهميدة تقل دد 
 الصغار للكبار ف  استخدام األدوا  والعيما  والرموز كوسائا للتعام  مع األشياء. 

 
 
 
 

 :  ل  ومر خيل ميح ة الباحرتار أرناء الت ب ا فقد وجدتا ما
غ ر مباشر  الحك القائمة عل  استماع القصص وسردها بيسلو   األنش ة اللغوية -

مصدر لغو  هام بالنسبة ح ث كان  بمرابة  ،حر أرر عل  التيم ا المعاق ر بصر  ا
 .ل م

 .المعا  بشكلم اللغو  مع واقع مغ ر مباشر حر  القصص  الحك أسلو   تيءم -
 وجد فرو  دالة  :والا   نص عل  أنم ،رابع ا اختبار صحة الفر  الرابع

 التجر بية المجموعا  تيم ا درجا  رت  متوس ا  ب ر( 1011)≥إحصائي ا عند مستوت 
 ف ( حر مباشر غ ر – مباشر – مباشر غ ر الرقمية القصص حك  أسلو ) الريث
لمرحلة اابتدائية اوت اإلعاقة ا لتيم ا اللغو   الاكاء م ارا  اختبار البعدت الت ب ا
 البصر ة.
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عل  اختبار الاكاء  ( نتائ  اختبار كروسكال وال ز ب ر المجموعا  الريث62ول)جد
 اللغو  

متوسا  العدد المجموعة المتغ ر
درجا   مربع كا  الرت 

 الحر ة
مستو  
 الدالة

 حجم األرر
2 

اختبار 
الاكاء 
 اللغو  

  61027 1 مباشر ا
670192 

 

 
7 

 

 
 

1076 
 

 2071 1 مباشر

 62022 1 رح مباشر غ ر

 1099(=7ودرجا  حر ة ) 1011قيمة مربع كا  الجدولية عند مستو  دالة 
 9076(=7ودرجا  حر ة ) 1016قيمة مربع كا  الجدولية عند مستو  دالة 

قيمة مربع كا  المحسوبة   ( أنم قد بلغ  62 ت ا مر نتائ  جدول)
 ومر رم يش ر ،1016دالة وه  قيمة أكبر مر قيمة مربع كا  عند مستو   ،  670192

 وجد فرو  دالة تحقا الفر  الا   نص عل  أنم  أ  ،الك إل  قبول الفر  البحر 
 التجر بية المجموعا   ي  درجا  رت  متوس ا  ب ر( 1011) ≥إحصائي ا عند مستوت 

البعدت اختبار م ارا  الاكاء  الت ب ا ف ( غ ر مباشر حر –مباشر–غ ر مباشر) الريث
وبالرجوع لمتوس ا  الرت  نجد  ؛ بتدائية اوت اإلعاقة البصر ة.لتيم ا المرحلة اا   اللغو 

غ ر مباشر حر؛ فقد كان  أكبر متوسا  القصص  الحك أر الفر  لصالا مجموعة 
 للرت .

باستخدام  ،وال ز-ح ث قام  الباحرتار بحسا  حجم األرر ف  حالة كروسكال
 : مربع ا تا عل  النحو التال 

2=   7كا 
 (6-)ر       

 كب ر إ جاب وهو ما يش ر إل  أنم تير ر 1076أر حجم األرر بل   مر الك  ت او 
 : نت جة معال هاص وتتفا

قدددر  الفددرد علدد  ف  ددا اكاء اللغددو  ُيمردد  الدد والددا  ،ن ر ددة الدداكاءا  المتعدددد  لجدداردنر -
اسدتخدام اللغدة فد  سواء المن وقة أم المكتوبة والقددر  علد   ،استخدام اللغة والكلما 
 ، تم ز األفدراد الدا ر يمتلكدور هداا الداكاء ب يقدة لف يدةح ث  ،تحق ا بع  األهدا 

فمدر أكردر  ،كمدا أن دم  تصدفور بقددرا  إصدغاء عاليدة ،ويم لور إل  التفك در بالكلمدا 



  م7167لسنة  ديسمبر( األولالجزء  671مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 - 699 - 

 والتددد ، سدددترات جية الحكايدددة القصصددديةا اللغدددو  سدددترات جيا  المتسدددقة مدددع الددداكاء اا
 األسلو  غ ر مباشر حر. ف تحقا  وهو ما ،اال  وعقلم مع  وجدار ال  تخا  

توصدددل  إلددد  فاعليدددة اسدددتخدام  التددد ( 7119دراسدددة عبدددد   بدددر محمدددد آل تمددديم ) -
 .اابتدائ عيص صعوبا  القراء  لدت تيم ا الصف الرالث  ف القصص المدمجة 

القصدص  حكد أكدد  علد  فاعليدة  الت ( 7161دراسة مختار عبد الخالا عبد اليص ) -
والدافعيددة لددتعلم اللغددة  ااسددتماع تنميددة بعدد  م ددارا  الف ددم  فدد الرقميددة التشدداركية 

 العربية لدت متعلم  ا غ ر النا ق ر ب ا.

 Lanir, 2012 Hronova,2011)  د نتددال ،هرونوفددا ،ان ددر دراسددة كدد  مددر -

DeNatale2008)   يسدداعد التعليميددة الرقميددة القصددص حكدد الددا ر أكدددوا علدد  أر 
 بصددور  الم ددارا  اللغويددة تدددعيم وفدد ، لل ددي  والكتابددة القددراء  كفايددا  تحسدد ر  فدد

 غند  وفد  سديا   بيعيدة ب ر قدة نحويدة وقواعدد لغويدة ترك بدا  تسدتخدم ح دث عامة
 فدد  لل ددي  للتيمدد  الفرصددة تددوفر كمددا المت ددمنة المعددان  ف ددم علدد  ال ددي  يسدداعد
 .المختلفة الفر يا  وفحص، المقدمة المعرفة

هددف  إلد  مقارندة  التد  Ertem (2010, p140-p152)ما تتفا مدع دراسدة إ درتيم ك -
ح ددث توصددل  نتائج ددا إلدد   ،القرائدد واكتشددا  تددير ر القصددة الكمب وتر ددة علدد  الف ددم 

درسدد  مددر خدديل القصددة الكمب وتر ددة التفاعليددة رددم المجموعددة  التدد تفددو  المجموعددة 
 دة غ در التفاعليدة ردم المجموعدة األولد  درس  باستخدام القصدة الكمب وتر  الت الرانية 
 درس  باستخدام القصة بشكل ا الم بوع. الت 

فائقدة  ،؛إيمدار زكد (Adam, & B Wild, M ,1997دراسدة هداص النت جدة مدعاتفقد  و  -
اسدتخدام القصدة كوسد لة لتنميدة الم دارا  أر ف  (7161 ف ،؛ محمد ل 7111عل  
 .تحقا األهدا  بفاعلية اللغوية

ا - ن در إلد  الداكاء  والدا الداكاء  فد القددرا  األوليدة لر رسدتور مدع ن ر دة  وتتفا أي  
القددر  فد  معرفدة معدان   هداصوتتمرد  ف دو  ،بينم إحدت القدرا  العقلية األوليدة اللغو  

القدر  فيما نمارسدم مدر  هاصت  ر ح ث  ،الكلما  والمتشاب ا  اللف ية وترت   الجم 
و ف ددم أاء اللف دد  مردد  ف ددم سدديال اامتحددار، دلدد  م ددار  ودقددة فدد  األإعمددال تحتدداص أ

القددر   هداصفكدارهم وتقدا  أراء غ رندا مدر الندا  و آفد  ف دم  أو ،قصة والتعل ا عل  ا
و المتناق دة أبااختبارا  الت  تت ل  مر الفرد تجميدع الكلمدا  المتشداب ة والمترادفدة 

 .و ن اية مع نة ومعرفة معان  الكلما أوتكو ر كلما  اا  بداية 

 :  ل  ومر خيل ميح ة الباحرتار أرناء الت ب ا فقد وجدتا ما
غ ر مباشر حر ألنم  دم  ماب ر رواية  حك بيسلو   بسماع القصة التيم ا استمتاع -

الخاص بيدوارهم بالقصة  الصوت  ا ئنف  الوق  تقوم الشخصيا  بيدا ف القصة و 
 بمسامع القصص. عر   الت ف ي  عر مناسبة الميررا  الصوتية  ،الرقمية
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سماعم عما تم  التيم ال يتساالقصص الرقمية  حك  ف أرار هاا األسلو   -
 .الك ف ر  ومناقشت م للباحرت

 .بمنت   الترك ز وااهتمام قصةك  عل  األسئلة الت  تل   كان  إجابت م -

 .القصصعر مشاعرهم تجاص مكر هاا األسلو  التيم ا مر التعب ر  -

 صص مر تيليف م.ق حك  ف نجا التيم ا  -

وه  إحدت م ارا   ل ياء التيم ا اللغويةة  يقمباشر حرمر ال حسر األسلو  غ ر -
 المنشود . اللغو  الاكاء 

ا اختبار صحة الفر  الخام   وجد فر   . والا   نص عل  أنم  ،خامس 
 المجموعة تيم ا درجا  رت متوس    ب ر( 1011) ≥عند مستوت  إحصائيادال 

 الت بيق ر ف ( الراو   بصو  مباشر غ ر الرقمية القصص حك  أسلو ) ول األ  التجر بية
ت ب ا البعدت لتيم ا المرحلة ال لصالا القص ر  الخيالية العمليا  استبيار والبعدت القبل 

 .اابتدائية اوت اإلعاقة البصر ة
 
 
 
 
 

تبار ( نتائ  اختبار و لكوكسر للمجموعة التجر بية عل  الدرجة الكلية اخ62جدول)
 م ارا  التخ  

اتجاص فرو   المتغ ر
متوسا  ر الرت 

 الرت 
مجموع 
 الرت 

 و لكوكسر قيمة
  T المحسوبة 

 و لكوكسر قيمة
  T مستوت  الجدولية

 الدالة

حجم 
 األرر
2 .05 .01 

الدرجة 
 الكلية

 0a 1011 1011 سلب 

1011 
 
7 

 
1 

 
1016 

 
1019 

 6b 2011 76011 إ جاب 

   0c ا دمح

   6 كل 
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 ، T    1( أندم قدد بلغد  قيمدة و لكوكسدر المحسدوبة62 ت ا مدر نتدائ  جددول)
ومدر ردم يشد ر الدك  ،1016وه  أصغر مر قيمة و لكوكسدر الجدوليدة عندد مسدتو  دالدة 

 إحصدائيا وجد فدر  دال تحقا الفر  الا   نص عل  أنم   أ  ،إل  قبول الفر  البحر 
 األولدد  التجر بيددة المجموعددة  ددي  درجددا  رتدد متوسدد    بدد ر( 1011) ≥عنددد مسددتوت 

 اسدتبيار والبعددتالقبلد   الت بيقد ر ف ( الراو   بصو  قصص  غ ر مباشر حك  أسلو )
بتدائيدة اوت اإلعاقدة لعلميا  الخيالية القص ر  لصالا الت ب دا البعددت لتيم دا المرحلدة ااا

كب در  إ جداب وهو مدا يشد ر إلد  أندم تدير ر 1019ل   ت ا أر حجم األرر ب كما ؛ البصر ة.
 : مع الحال وتتفا نت جة البحث 

(Glen Bull, Sara Kajder, 2004, p. 22; Bernard R. Robin, Melissa E. 
Pierson,2005). 

 يسداعد كمدا، القصدة علد  الشخص  ال ابع إ فاء ف  يس م الا ر أكدوا عل  أر الصو  
 وتقوية خيال م. القصة ومحتوت  حداثأ تف م عل  المتعلم ر

 ومر خيل ميح ة الباحرتار أرناء الت ب ا فقد وجدتا ما ل 
ح ث  ،المختلفة لل ف التخ   ف  تنمية جوان  باألسلو  اليمباشر  صالقص  أرر  -

 أو فير؟ ،سيحدث لو كن  ق ة الا  مر  ما ، رح بع  م أسئلة تعبر عر الك

 مر خيل ا. التلم ااشر   تعلم خبر  مبالقصص ب اا األسلو   أكسب  -

 ف ( وحب م للقصص مما ساعد اابتدائ  الران  بيعة أ فال هاص المرحلة ) الصف  -
 .التخ ل تنمية تفك رهم 

ا اختبار صحة الفر  الساد   وجد فر  دال   والا   نص عل  أنم ،سادس 
 لتجر بيةا المجموعة تيم ا درجا  رت متوس    ب ر( 1011) ≥إحصائي ا عند مستوت 

القبل   الت بيق ر ف ( الشخصيا  بصو  مباشر الرقمية القصص حك  أسلو ) الرانية
الية القص ر  لصالا الت ب ا البعدت لتيم ا المرحلة الخي العمليا  استبيار والبعدت

 اابتدائية اوت اإلعاقة البصر ة.
الكلية اختبار ( نتائ  اختبار و لكوكسر للمجموعة التجر بية عل  الدرجة 61جدول)

 م ارا 

اتجاص فرو   المتغ ر
متوسا  ر الرت 

 الرت 
مجموع 
 الرت 

 و لكوكسر قيمة
  T المحسوبة 

 و لكوكسر قيمة
  T مستوت  الجدولية

 الدالة
 حجم األرر

2 
.05 .01 

     1011 1011 1011 1 سلب الدرجة 
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 10119 1016 1 7 76011 2011 1 إ جاب  الكلية
   1 محا د

   1 كل 

 ، T    1( أنم قد بلغ  قيمة و لكوكسر المحسوبة61 ت ا مر نتائ  جدول)
ومر رم يش ر الك  ،1016وه  أصغر مر قيمة و لكوكسر الجدولية عند مستو  دالة 

ا تحقا الفر  الا   نص عل  أنم   أ  ،إل  قبول لفر  البحر   وجد فر  دال إحصائي 
 الرانية التجر بية المجموعة  ي  درجا  رت متوس    ب ر( 1011) ≥توت عند مس

استبيار  والبعدتالقبل   الت بيق ر ف ( الشخصيا  بصو  مباشر قصص  حك  أسلو )
بتدائية اوت اإلعاقة العلميا  الخيالية القص ر  لصالا الت ب ا البعدت لتيم ا المرحلة اا

 .كب ر إ جاب وهو ما يش ر إل  أنم تير ر  1019ل   ت ا أر حجم األرر ب ؛ و البصر ة
 اللف  وغ ر  اللف  تيكد عل  التير ر  والت وتتفا هاص النت جة مع ن ر ة بيف و  -

تتسم بالقابلية العليا  الت معالجة الكلما   ف وقو  استخدام ا  ،عل  عم  الااكر 
صف ا لف ي ا تكور لديم كما أشار باف و أنم إاا واج   الفرد معلوما  يمكر و  ،للتخ  

ولكر  -اللف   مدلول اتشف رها بناء عل   -فرصة أكبر لتج  ز تلك المعلوما  لف ي ا
عندما تكور هاص الكلما  قابلة للتخ   فإر الفرصة تكور أكبر لتج  زها بصر  ا)عصام 

 (.11ص، 7111، ربيع عبدص رشوار  ،عل  ال   
تسداعد  ف د  ركدز علد  التمرديي  العقليدة  الدا  العقلد تتفا مع ن ر دة النمدواص كما  -

وهددو مددا فر ددتم  ،المتعلمدد ر علدد  إدراك العيقددا  السددببية بدد ر المكونددا  والعناصددر
 المباشر لشخصيا  القصص الرقمية. القصص  الحك أحداث أسلو  

 وجد فر  دال   والا   نص عل  أنم ،سابع ا اختبار صحة الفر  السابع
 التجر بية المجموعة تيم ا درجا  رت متوس    ب ر( 1011) ≥إحصائي ا عند مستوت 

الراو   صو  مر مز   بصو  حر مباشر غ ر الرقمية القصص حك  أسلو ) الرالرة
والبعدت استبيار العمليا  الخيالية القص ر  لصالا  القبل الت بيق ر  ف ( والشخصيا 

 .صر ةالت ب ا البعدت لتيم ا المرحلة اابتدائية اوت اإلعاقة الب
( نتائ  اختبار و لكوكسر للمجموعة التجر بية عل  الدرجة الكلية اختبار 61جدول)

 التخ    م ارا 

اتجاص فرو   المتغ ر
متوسا  ر الرت 

 الرت 
مجموع 
 الرت 

 و لكوكسر قيمة
  T المحسوبة 

 و لكوكسر قيمة
  T مستوت  الجدولية

 الدالة

حجم 
 األرر
2 .05 .01 
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الدرجة 
 كليةال

 1011 1011 1 سلب 

 

 

1011 

 
7 

 
1 

 
1016 

 
1019 

 76011 2011 1 إ جاب 

   1 محا د

   1 كل 

وه   ،  T    1( أنم قد بلغ  قيمة و لكوكسر المحسوبة61 ت ا مر نتائ  جدول)
ومر رم يش ر الك إل   ،1016أصغر مر قيمة و لكوكسر الجدولية عند مستو  دالة 

 وجد فر  دال إحصائي ا عند تحقا الفر  الا   نص عل  أنم   أ  ،بول الفر  البحر ق
 أسلو ) الرالرة التجر بية المجموعة  ي  درجا  رت متوس    ب ر( 1011) ≥مستوت 
والبعدت  القبل ق ر الت بي ف ( والشخصيا الراو   صو  غ ر مباشر حر قصص   حك 

بتدائية اوت ر  لصالا الت ب ا البعدت لتيم ا المرحلة اااستبيار العلميا  الخيالية القص 
 إ جاب وهو ما يش ر إل  أنم تير ر 1019 ت ا أر حجم األرر بل  و  ؛اإلعاقة البصر ة.

 : مع الحال وتتفا نت جة البحث كب ر 
وهاا يعند   ،الواقع ر التعلم غ ر منفص  عر العالم أترت  والت  ف ن ر ة التعلم الموق -

ح دث تسدت يع القصدة أر تقددم خبدرا  ، مكدار وزمدار محددد ر فد ر  والفع  و ع الفك
مدددر خيل دددا ااستكشدددا  والتفاعددد  والتواصددد  مدددع   رشدددبم واقعيدددة يسدددت يع المتعلمددد

قد  ب دم إلد  عدوالم جد دد  لدم تكدر لتخ در ل دم تإا تن ،وتنميدة خيدال التيم دا ،اآلخر ر
 والسلوك. التفك ر ف كما تعرفم أسال   جد د  ومبتكر   ،بالب

 
 :  ل  ومر خيل ميح ة الباحرتار أرناء الت ب ا فقد وجدتا ما

 ،تنمية خيال التيم ا ف هامة  وس لة تربوية أر األسلو  غ ر مباشر حر كار -
 ها أكرر مر أ  أسلو  آخر.و وتقبل

 ترك ز التيم ا بشك  كب ر أرناء سرد القصص ب اا األسلو . -

مة القصص الرقمية همساوالك بسب  ، التيم ا رالت  تم  ب  اللغويةالمناقشا   -
باستخدام حداث التخ   والتصور لألية لعم    ف  تسباألسلو  غ ر مباشر حر 

 الصو  والميررا  الصوتية المختلفة.
غ ر مباشر حر زاد مر حما  القصص   الحك  استخدام القصص الرقمية ألسلو  -

حساس م ،التيم ا ودافع ت م نحو التعلم أصبح  جاابة  الت ماء لب ئة التعلم باانت وا 
 ل م كون ا مناسبة ل بيعة تعلم م و بيعة إعاقت م البصر ة.

 وجد فرو  دالة   والا   نص عل  أنم ،رامن ا اختبار صحة الفر  الرامر
 التجر بية المجموعا  تيم ا درجا  رت  متوس ا  ب ر( 1011)≥إحصائي ا عند مستوت 
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 ف غ ر مباشر حر(  –مباشر  –مباشر  غ ر لرقميةا القصص حك  أسلو ) الريث
الت ب ا البعدت استبيار العمليا  الخيالية القص ر  لتيم ا المرحلة اابتدائية اوت اإلعاقة 

 البصر ة
م ارا   عل  ( نتائ  اختبار كروسكال وال ز ب ر المجموعا  الريث67جدول)

 التخ  

 درجا  كا مربع  متوسا الرت  العدد المجموعة المتغ ر
 الحر ة 

مستو  
 الدالة

حجم 
 األرر

 
م ارا  
 التخ  

 66011 1 غ ر مباشر
 

90227 

 

 
7 

 
 
1016 

 
1011 

 2071 1 مباشر

غ ر مباشر 
 62071 1 حر

 1099(=7ودرجا  حر ة ) 1011قيمة مربع كا  الجدولية عند مستو  دالة 
 9076(=7درجا  حر ة )و  1016قيمة مربع كا  الجدولية عند مستو  دالة 

 ،  90227( أنم قد بلغ  قيمة مربع كا  المحسوبة   67 ت ا مر نتائ  جدول)    
ومر رم يش ر الك إل   ،1016وه  قيمة أكبر مر قيمة مربع كا  عند مستو  دالة 

حصائي ا إ وجد فرو  دالة تحقا الفر  الا   نص عل  أنم   أ  ،قبول الفر  البحر 
 الريث التجر بية المجموعا   ي  درجا  رت  متوس ا  ب ر( 1011) ≥عند مستوت 

لت ب ا البعدت استبيار العلميا  الخيالية ا ف ( غ ر مباشر حر –مباشر –غ ر مباشر)
وبالرجوع لمتوس ا  الرت   ؛ بتدائية اوت اإلعاقة البصر ة.القص ر  لتيم ا المرحلة اا

 ،حر؛ ح ث كان  أكبر متوسا للرت نجد أر الفر  لصالا مجموعة أسلو  غ ر مباشر 
 .كب ر إ جاب وهو ما يش ر إل  أنم تير ر  11. 1كما أر حجم األرر بل  

 : مع الحال وتتفا نت جة البحث 
تيكد علد  أر العقد   لدتقا المعلومدا  الرابتدة مدر الب ئدة  والت  اإلدراك ن ر ة النشاط  -

 أندم يمكدر أر ُتسدترار مرد  إا ،سديا  مع د  فد بما  تفا مدع مدا  توقدع الفدرد ري تدم 
ُ ندت  تصدورا   اإلدراكد ومرد  هداا الندوع مدر التنبدي  ،العمليا  عل  أسا  التنبي هاص

عقلية مر خيل المقارنة بد ر المعلومدا  الدوارد  لدم مدر الب ئدة الخارجيدة والمخ  دا  
ا )مروار أحمد الت   (.7161 ،كون ا الفرد مسبق 

تنميددة خيددال  فدد  الرقميددةعلدد  دور القصددص  lisa (2010) ل ددزادراسددة  مأكدتددمددا  -
وتنمية القدر  عل  الكتابدة والحدوار  واإلبداع األ فال وتعز ز القدر  عل  التفك ر الناقد 
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تجعدد   الرقميددةكمددا أر القصددص  ،وتعز ددز م ددارا  التخ دديا والتن دديم لدددت المتعلمدد ر
 المتعلم ر مست لك ر ناقد ر للوسائا الرقمية.

 أر القصدة الرقميدة فد Robin&Pierson (2005,P7) ر عر دم روبد ر وب رسدو ما -
قددد اسددتيرر  وسددي ر  علدد  خيددال كدد  مددر المعلمدد ر والمدرسدد ر وأر تدديل ف القصددص 

 اا  المغزت قد  ور  مر خبر  ال ي  والمدرس ر.
 أساسد حدول أر القصدة شدك   Sadik (2008, pp.489-491)مدا اكدرص صداد   -

 ر قدة قويدة لمسداعد  التيم دا علد  ف دم مر أشكال التعليم وهد  شدك  بسديا ولكن دا 
 الخبرا  المعقد  واستيعاب ا مر خيل و ع ورسم س ور القصة.

 :  ل  ومر خيل ميح ة الباحرتار أرناء الت ب ا فقد وجدتا ما
ا  رق دد غ ددر مباشددر حددر القصصدد  الحكدد قدددم  القصددص الرقميددة الصددوتية بيسددلو   -

 .مع اآلخر رام  لتعا ف جد د  بالنسبة لأل فال المكفوف ر 

  مخيدالالقصدة نت جدة شدعورهم بق دع بعدد انت داء  بال  ا همشعور أعر  التيم ا عر  -
 انوا  تخ لونم.ك الا 

 الكلمدا  ترك د  ح ث مر للقصة األدب  األسلو كما ترجع الباحرتار هاص النت جة إل   -
 وو دددوح حبكدددة عكددد  الدددا األمدددر  ، دددةالعمر  المرحلدددة تناسددد  وعبدددارا  جمددد  فددد 

 :  ل  فقد كار  تمتع بما اللغوية حص لت م ومر يا الشخص
   مشو  ص بالنما المز   كار القص حك أسلو. 
  الكلما  اا  م مور ماد  ملمو. 
 الكلما  سلسة س لة. 
 الجم  القص ر  األسلو م استخدا. 
 مكتوبة ف  حدود الحص لة اللغوية لل ف  صالقص. 
 الترك   اللغو  صحيا. 
 لوعظ و الخ ابة المباشر األسلو  عر لغة ا ابتعاد. 
 األسلو  وا ا ف  التعب ر. 
 جمع األسلو  ب ر السرد والحوار . 
 األسلو  بالمرح والفكاهة عل  قدر اإلمكار تم ز. 
   عدم الترك ز عل  التفاص. 
  األسلو  حبكة القصة وأبعادها و شخصيات ا عك  . 
 ا  القصص الرقمية الصوتية.األسلو  لمو وع ةمناسب 

 : لبحثا توصيا 
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مدددر خددديل النتدددائ  التددد  توصددد  إل  دددا البحدددث الحدددال  فإندددم يمكدددر اسدددتخيص 
  :التوصيا  التالية

ااعتماد عل  القصص الرقميدة باعتبارهدا إحددت األنشد ة اللغويدة الفعالدة لتنميدة  -
واوت ااحتياجددا  الخاصددة  ،مختلددف جواندد  نمددو التيم ددا األسددوياء بشددك  عددام

 بشك  خاص.

القصدص الرقميدة غ در مباشدر حدر للتيم دا  حكد أسدلو  ام تفع   اسدتخد رور   -
 .المعاق ر بصر  ا باعتبارص أسلو  مشو  وجاا  ومناس  ل ياء المتعلم ر

بددث  فدد تفع دد  اسددتخدام تقنيددة البودكاسددتن  داخدد  الميسسددا  التعليميددة سددواء  -
 أو أنش ة إررائية تف د عملية التعلم وتحقا أهداف ا. ،محا را  أو تقديم ندوا 

نتددداص  -  القصددص الرقميدددةإعدداد  الن ددر فددد  البحددوث الخاصدددة بمتغ ددرا  تصددميم وا 
التعليمية لبناء أس  ومعدا  ر فنيدة وتربويدة مقنندة مسدتمد  مدر نتدائ  الدراسدا  

التعليميدة  القصدص الرقميدةوالبحوث السابقة التد  تناولد  دراسدة بعد  متغ درا  
حتدد  يمكددر الحصددول  ،يددةعلدد  نددوات  الددتعلم المختلفددة فدد   ددوء اإلمكانددا  الرقم

نتداص  عل  معرفدة قابلدة للتعمديم يمكدر مدر خيل دا ااسدتفاد  من دا عندد تصدميم وا 
التعليمية التد  ت دد  إلد  تنميدة  والقصص الرقميةبصفة عامة  القصص الرقمية

 الاكاءا  المتعدد  أل فال ما قب  المدرسة بصفة خاصة.
ابقة التددد  تناولددد  دراسدددة  ددرور  ااسدددتفاد  مدددر نتدددائ  الدراسدددا  والبحددوث السددد -

وااسددتعدادا  المختلفدة للمتعلمد ر علد  نددوات   القصدص الرقميدةمتغ درا  تصدميم 
نتاص   .القصص الرقميةالتعلم المختلفة عند تصميم وا 

اإلفاد  مر نتدائ  البحدث الحدال  علد  المسدتوت الت بيقد  وخاصدة إاا مدا دعمد   -
 البحوث المستقبلية هاص النتائ .

لمناقشدة  القصدة الرقميدة عدر  بعد الحر ة للمتعلم رحة مر إع اء مسا رور   -
ا عر جو المحا را  التقل دية النم ية.ة  حب ئة تعلمية مر  التوف ر أحدارم  بع د 

 : البحوث المقترحة
 اابتددائ اقتصر البحث الحال  علد  ت ب دا متغ درا  البحدث علد  مرحلدة التعلديم  -

 .أخر   ويمكر ت ب ا هاا البحث عل  مراح  تعليمية
المعدداق ر بصددر  ا بتدائيددة تددم ت ب ددا هدداا البحددث علدد  جميددع التيم ددا بالمرحلددة اا -

التيم ددا لدداا يمكددر ت ب دا هدداا البحدث علدد   فد ،بصدر  الن ددر عدر نم  ددم المعر 
 .أنماط معرفية مختلفةاألسوياء اوت 

لداا يمكدر  ،اابتددائ  الردان للصدف  اللغة العربيدةتم ت ب ا هاا البحث عل  ماد   -
 . بيقم عل  مواد دراسية أخرت ت
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والقدددر  علدد   ،اللغددو  الدداكاء تددم ااقتصددار فدد  هدداا البحددث علدد  تنميددة م ددارا   -
كسدددا لددداا يمكددر ت ب دددا هدداا البحدددث لتنميددة ندددوات  الددتعلم المختلفدددة  ،التخ دد   وا 

 .المتعلم ر م ارا  أخر  

ر مدر فد  ندوع آخد المعداق ر بصدر  اإجراء دراسا  ممارلة ل اص الدراسة لنف  فئدة  -
دا  ،الاكاءا  المتعدد  فربما تختلف نتدائ  هداص الدراسدا  عدر الدراسدة الحاليدة  بق 
 وم ول م ودافع ت م نحو الم ارا  المقدمة ل م. التيم الدرجة اهتمام 

إجددراء دراسددا  ممارلددة ل دداص الدراسددة لع نددة مددر اوت صددعوبا  الددتعلم بالمرحلددة  -
لدراسدا  عدر الدراسدة الحاليدة ن در ا اابتدائية فمدر المحتمد  اخدتي  نتدائ  هداص ا

 ليختي  ف  خصائص الفئة المست دفة والخبر  والسر.
عبدر  القصص  الحك أسال   أرر اختي  توق   عر   رإجراء دراسة ممارلة ع -

 تقنيا  حد رة أخرت غ ر تقنية البودكاستن .
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 قائمة المراجع

 : المراجع العربية :أوا
 القاهر ،زهراء الشر . ،(.برام   ف  ما قب  المدرسة7111ابت اص  لبة)

 فدد (.أرددر تنددوع أبعدداد الصددور  7162أيمددر محمددد ) ،خالددد عبددد المددنعم ،أحمددد محمددد نبددو  
لتلم دداا  الصددف األول اابتدددائ   المكددان القصددة اإللكترونيددة علدد  تنميددة الدداكاء 

 ،ن  والتعليم عر بعدالرالث للتعليم اإللكترو  الدول الميتمر ، ور ا أولياء أمورهر
 المركز الو ن  للتعليم اإللكترون  ،الر ا .

فاعليددة اسددتخدام البودكاسددتن  لدددعم التعلدديم (.7162)حجدداز  أسددماء عبددد السدديم السدد د 
التعداون  مددر خدديل المدددونا  لتنميددة بعدد  كفايددا  إنتدداص الصددور ال ددوئية لدددت 

 .جامعة المنوفية ،النوعيةكلية التربية، رسالة ماجست ر، م ي  تكنولوجيا التعلي
 ددوء  فد (. فعاليدة برندام  متكامدد  ل فد  مدا قبدد  المدرسدة 7116خمدي  عرمددار ) أمدان 

جامعددة  ،غ ددر منشددور ، كليددة التربيددة ماجسددت رن ر ددة الدداكاءا  المتعدددد ، رسددالة 
 حلوار.

وبعدد   الم ددارا  اللغويددة تنميددة القصددص فدد  .فعاليددة(7111فائقددة علدد  ) ،إيمددار زكدد 
 الجمعية، عشر الران  العلم  الميتمر، المدر  قب  ما  ف  عند لتفك را عمليا 
  ول و. )التفك ر وتنمية التعليم )مناه  التدر   و ر   للمناه  المصر ة

تنميددة م دارا  حدد   فد (. فاعليدة تو  ددف القصدة الرقميددة 7161بدراعم عمددر علد  دحددير)
 رسدددالة ،ساسددد  بغددزصالمسددائ  اللف يدددة الر ا ددية لددددت تيم ددا الصدددف الرالددث األ

 . الجامعة اإلسيمية غزص ،كلية التربية ،ماجست ر غ ر منشور 
لل فد  الكف دف وأردر  المتعددد (. البروف د  الشخصد  للداكاءا  7161بسن  جديل محمدد )

رسددالة ، برنددام  قددائم علدد  الدداكاءا  لتنميددة دافع تددم للددتعلم والم ددارا  الحياتيددة
 جامعة القاهر .  ،العليا للتربية كلية الدراسا  ،دكتوراص غ ر منشور 

(.أرددر تدددر   التربيددة اإلسدديمية باسددترات ج ت  7161حمدددار علدد  ناصددر) ،تقددوت عفيفدد 
تحسدد ر م ددارا  التخ دد  لدددت  البددا   فدد واإللكتروندد   الشددفو  السددرد القصصدد  

    ، 66مدد   ،العلددوم التربويددة فدد المجلددة األردنيددة  ،األردر فدد المرحلددة األساسددية 
 .127 – 171ص ص  ،2ع 

ترجمددة محمددد عبددد ال دداد   ،وجددودص التعلدديم المتعدددد (.الدداكاءا  7111تومددا  ه دددور)
 دار العلوم للنشر والتوز ع.، حس ر
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دار  ،القدداهر ، تنميددة وتعم ددا :(.الدداكاءا  المتعدددد  والف ددم7112جددابر عبددد الحم ددد جددابر)
 الفكر العرب .

دار  ،القداهر  ،جيا  التدر   والتعلم(.استرات 6999عيء الد ر كفاف  ) ،جابر عبد الحم د
 الفكر العرب .

 فدد التربيددة الخاصددة  فدد مقدمددة : (.التدددخ  المبكددر6991مندد  الحد دددت) ،جمددال الخ  دد 
 دار الفكر لل باعة والنشر والتوز ع. ،عمار ،ال فولة المبكر 

 ة الددار المصدر  ،القداهر  ،لأل فدال وقراءت داالقصدة  روايدة(. فر 7111جمال الد ر حس ر)
 اللبنانية.

األردر،دار الفكدددر ، (.التربيدددة اإلبداعيدددة  دددرور  وجدددود7111حسدددر إبدددراهيم عبدددد العدددال )
 ناشرور وموزعور.

(. فاعلية برنام  مقترح قائم عل  استخدام برمجيدة 7161حس ر محمد أحمد عبد الباسا )
Photostory3  تنميدددة مف دددوم وم دددارا  تصدددميم وت دددو ر القصدددص الرقميدددة  فددد

مجلددددة الجمعيددددة التربويددددة للدراسددددا   ،الجغرافيددددا قبدددد  الخدمددددة علمدددد لماليزمددددة 
 .771-692ص ص ،نوفمبر ،79ع، جامعة ع ر شم  ،ااجتماعية
تنمية  ف قائم عل  القصص اإللكترونية  تعليم (. فاعلية برنام  7162حمدار الغامدت )

ر رسددالة ماجسددت ر غ دد ،بعدد  م ددارا  ااسددتماع لدددت تيم ددا المرحلددة اابتدائيددة
 جامعة الباحة. ،كلية التربية ،منشور 

 الترف  يددةبددرام  الكمب ددوتر التعليميددة  فدد (. اسددتخدام الصددو  7111حنددار محمددد كمددال )
مرحلددة مددا قبدد   فدد اإلنجدداز لدددت األ فددال  ماللغددو  ودافعيددالتحصدد    فدد وأرددرص 

 جامعة حلوار.، كلية التربية، رسالة دكتوراص غ ر منشور ، المدرسة
(. أسددد  ت دددو ر المدددواد التعليميدددة التفاعليدددة وغ دددر التفاعليدددة 7119) وق شدددداليدددا أحمدددد 

 جامعة حلوار. ،كلية التربية، رسالة دكتوراص ،للمعاق ر بصر  ا
(. فاعلية برنام  أنش ة متكاملدة لتنميدة بعد  اسدتعدادا   فد  7111رفقة مكرم مجل  )

جامعددة  ،التربيددةغ ددر منشددور ، كليددة  دكتددوراص، رسددالة اابتدددائ الرو ددة للتعلدديم 
 حلوار.

 ،القدداهر ، (.الدداكاءا  المتعدددد  وأررهددا علدد  مسددتويا  التفك ددر7166رنددد  محمددود الشدد خ)
 الشركة العربية المتحد  للتسو ا والتور دا .

 ،ء الدد ر كفداف يعد ،عسدراألترجمة صدفاء  ،الاكاء الوجدان (.7111)روبنسور وسكو  
 .ز عدار قباء لل باعة والنشر والتو  ،القاهر 
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 مدونة ر ما العت ب . ،التعليم (. البودكاس  7161ر ما العت ب )
 األحيداء تدر   ف  التعليم  Podcast تقنية فاعلية (.7162) سار  خالد عب د العصيم 

، رسددددالة ماجسددددت ر، الرانويددددة المرحلددددة  البددددا  لدددددت الدراسدددد  التحصدددد   علدددد 
 جامعة الباحة. ،كلية التربية، السعودية
(. اتجاهدا  اإلفداد  العلميدة مدر نتدائ  بحدوث بدرام  الف دد و 7111عل  ) سامية مص ف 

 جامعة حلوار. ،كلية التربية ،رسالة ماجست ر، التعليمية
(. أنش ة تعليمية مقترحة لتنمية الاكاء 7161سار  بن  بدر العت ب  ) ،سناء محمد حسر
مجلدة  ،ة السعوديةبالمملكة العربي اابتدائ مقرر العلوم للصف الرالث  ف  اللغو  

 .  ول و ،7ص، 612ع ،األزهرجامعة ، كلية التربية
 دار غر  . ،القاهر  ،( علم نف  اإلبداع6991شاكر عبد الحم د )

تنميددة  فدد (. فاعليددة أنشدد ة الت  ئددة السددابقة لروايددة القصددة 7112صددباح  وسددف أحمددد )
، لتربويددةمع ددد الدراسددا  ا ،ماجسددت ررسددالة ، التخ دد  لدددت  فدد  الرو ددة الكف ددف

 جامعة القاهر .
، غر ددد  الكدددر م عبدددد: ترجمدددة، التجر دددد تعلدددم (7111بر تمار بدددارك)، غر ددد  الكدددر م عبدددد

 التربية. عالم منشورا 
تنميم بعد  األنمداط اللغويدة واألدوا   ف (. أرر القصة الحركية 7166عبد الكر م محمود)

 مجلددة كليددة ،ردراأل  فدد األولدد  مددر التعلدديم األساسدد   السددنةالحركيددة لدددت أ فددال 
 .12 – 29ص ص ، 91ع  ،71م   ،جامعة ال رموك ،التربية

 األقددراص علدد  المسدجلة القصددص اسدتخدام فاعليددة (.7119تمدديم ) آل محمدد بددر   عبدد
 رسدالة، اابتددائ  الرالدث الصدف تيم دا لددت القراء  صعوبا  ف  عيص المدمجة
 .العز ز عبد جامعة الملك، التربية كلية، دكتوراص

 :(.  رائدا تددر   العلدوم7119سليمار بدر محمدد البلوشد ) ،عبد   خمي  أبو سع د 
 .المس ر دار  ،عمار ،مفاهيم وت بيقا  عملية

 ،2ط، (. سيكولوجية اوت ااحتياجا  الخاصدة وتدرب ت م7116عبد الم ل  أم ر القر   )
 .العرب دار الفكر  ،القاهر 

 ،، القدداهر فدد علددم الددنف  المعر  فدد اسددا  معاصددر  (. در 7112عبددد المددنعم أحمددد الدددرد ر )
 عالم الكت .
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الددااكر  وتشددف ر : فدد (.علددم الددنف  المعر 7111ربيددع عبدددص رشددوار) ،عصددام علدد  ال  دد 
 عالم الكت . ،القاهر ، المعلوما 
 دار بر خلدور. ،الر ا  ،(.فنور اللغة العرب 6996عل  أحمد مدكور)
 ،جتماعيةالعلوم النفسية والتربوية واا ف  ل ااستدا اإلحصاء (.7119عل  ماهر خ ا )
 مكتبة األنجلو المصر ة. ،القاهر 

 المس ر . دار ،األردر ،التعليمية بالحقائ  الاات  التعليم (.7116) غبا ر محمود عمر
 مرتب ددددةخددددرت أ ر ددددا  تددددرتبا بددددالتعليم والددددتعلم و ن (.7162غدددداد  السدددد د محمددددد صددددالا)

 تكنولوجيا التعليم. مدونة ،بمستحدرا  التكنولوجيا
العلدوم  ف  مناه  البحث و ر  التحل   اإلحصائ (. 6996آمال صاد  ) ،ح   فياد أبو

 مكتبة األنجلو المصر ة.، القاهر  ،النفسية والتربوية
والقدددر  علدد   األكدداديم وعيقتددم بدداألداء  الن ددام (.التفك ددر 7162عيدداد ) إسددماع  فددياد 

مجلدة العلدوم  ،برنام  إعداد معلدم التكنولوجيدا  فالتخ   لدت ال البا  الخر جا  
 أكتوبر. ،2ع، التربوية 
دار الفكدر ، القداهر ، وقيا  العق  البشرت  اإلحصائ (.علم النف  6971فياد الب   الس د)
 .العرب 

 م بعم العمرانية. ،القاهر  ،أد  ال ف  ف (. مدخ  6991كمال الد ر حس ر )
 تعليم  محوس  لتنمية اللغة التعب ر ة لدت ع نم مدر (.فاعليم برنام 7167ماهر تيس ر)

 الجامعدددة ،مجلدددة كليددة العلددوم التربويددة، البسددي ةاإلعاقددة السددمعية   ال لبددة او 
 .7ع  ،29م   ،األردنية

عبدد  ف جمال مص ، بدرار عبد الحم د حسر ،أبو المعا   العز ز عبد المعا   أبو محمد
 قائمدة رقميدة تعلدم كائندا  تصميم (.7161)شوق منال بدوت  ،الشرقاو  الرحمر 
 م دددار  لتنميدددة الصدددوتية الوسدددائا بدددث وتقنيدددة التفاعددد  نمددداطأ بددد ر الددددم  علددد 

 وعلددم التربيددة فدد  عربيددة دراسددا  ،الرددانو   األول الصددف  ددي  لدددت ااسددتماع
 .717-611ص ص، 12ع، السعودية – النف 

تحسددد ر م دددارا   فددد (. اسدددترات جية قائمدددة علددد  التخ ددد  7166محمدددد إسدددماع   حسدددر)
لدت  لبم الصدف  اإلبداع ااستيعا  القرائ  التفس ر  اإلبداع  والتعب ر الكتاب  

 . األردر ،جامعة ال رموك ،رسالة ماجست ر غ ر منشور  ،دولة الكو   ف العاشر 
 القلم. دار، المتحد  العربية اإلمارا ، الشخصية وبناء األ فال أد  (.7111الش خ ) محمد
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 عالم الكت . ،القاهر  ،اإلعدديم البدددد   :(.المدونا 7111لحم د )محمد عبد ا
 دار الفكر. ،عمار ،(. تربويا  المخ البشرت 7112الحس ر) ال اد محمد عبد 

 الاكيدة 701 الو د  تقنيدا  عدر تددر ب  برندام  ردر(. أ7166محمد عبدص راغ  عماشدة ) 
 لدددت اإللكترونيددة رو الددد وبددث تصددميم فدد  اسددتخدام ا علدد  اإللكتروندد  للددتعلم
دراسدا   :تكنولوجيا التربية ،التدر بية احتياجات م  وء ف  التدر   ه ئة أع اء
 .272-772ص ص ،أكتوبر ،وبحوث

 الوسدائا بدث تقنيدة اسدتخدام(. 7167عل  بدر صدالا الشدايع)، محمد عبدص راغ  عماشة
،   المعلوما دراسا ،الجامعة  ي  لدت اإللكترون  التعلم إدار  ف  (البودكاس )
 .611 -17ص ص ، 62ع

 .دار الكلمة ،القاهر  ،منتوجا  تكنولوجيا التعليم .(7112محمد ع ية خمي )
 .دار الكلمة ،القاهر  ،(.عمليا  تكنولوجيا التعليم7112)
مكتبدة دار السدحا   ،القداهر  ،وتكنولوجيدا الوسدائا المتعددد  التعليمد (. الكمب وتر 7117)

 للنشر والتوز ع.
راء  قصص7161جاد)د ل ف  محم  م ارا  األ فال ف  تنمية (.فاعلية برنام  قائم عل  ق 

، 6مدد  ،مجلددة العلددوم التربويددة ،اابتدددائ  الخددام  الصددف اتيم ددلدددت ت   التحدددث
 .671-766ص ص  ،القاهر  ،7ع

 متحدددرك إعينددد  كوسددديا البودكاسددد  دور تفع ددد  (.7167سدددا ور) متدددول محمددد مختدددار 
 .22-61ص ص ،7ع، 72م  ،وبحوث دراسا : وفنور  علوم مجلة، جد د

 الرقميددة القصددص حكدد  سددترات جيةا فاعليددة(. 7161مختددار عبددد الخددالا عبددد   ع يددة )
 لددت العربيدة اللغدة لدتعلم والدافعيدةااسدتماع   الف دم م ارا  تنمية ف  التشاركية
ص ،  ر  نا ،611ع، 61  ،مجلة الرقافة والتنمية، ب ا النا ق ر غ ر متعلم  ا
 .76: 627ص 
دراسدة م دانيدة علد  ع ندة  :المكدان وعيقتم باإلدراك  العقل (. التخ   7161مروار أحمد)

، مجلدددة جامعدددة دمشدددا ،مدددر  دددي  كليدددة ال ندسدددة الميكانيكيدددة بجامعدددة دمشدددا
 2ع ،71م 

 .العربية الن  ة دار، ب رو  ،التعلم نف  (.علم 7112 سليم) مر م
نجلددو مكتبددة األ  ،القدداهر  ،تكددامل من ددور  فدد (.اإلبددداع 6997مصددر  عبددد الحم ددد حنددور )

 المصر ة.
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(.أرر تغ در نمدا روايدة القصدة الرقميدة القائمدة علد  الو د  7119نادر سع د عل  شيم  )
مجلدددة ، علددد  التحصددد   وتنميدددة بعددد  م دددارا  التفك دددر الناقدددد وااتجددداص نحوهدددا

ص ، ( 2ع )، (9مد  ) ،مالجمعيدة المصدر ة لتكنولوجيدا التعلدي ،تكنولوجيا التعليم
 . 27 – 2ص

مكتبدم  ،الر دا  ،(.علدم نفد  النمدو7111تداص السدر عبدد   ) ،نائ  محمدد عبدد الدرحمر
 الرشد.

 فد المرئد   التددو ر علد  القائم المعكو  التعلم فاعلية (.7161نب   الس د محمد حس ر)
 بجامعدة  التددر  ه ئدة أع داء لدت اإللكترونية ااختبارا  تصميم م ارا  تنمية
ص ص  ،16ع، السددعودية، الددنف  وعلددم التربيددة فدد  عربيددة دراسددا ، القددرت  أم

662-671. 
م المف ددلة لدددت  ددي  ل(. أسددال   الددتع6991الف دد  ) مددديا عرمددار، نجددا  زكدد  حسددر

 متغ در   دوء  فد دراسدة تحل ليدة  :الدراس المراح  المختلفة وعيقت ا بالتحص   
جامعددة  ،كليددة التربيددة ،ربيددة وعلددم الددنف مجلددة الت ،الدراسدد الجددن  والتخصددص 

 .67م ، 7ع، المنيا
القصدددة الكمب وتر دددة  فددد تدددير ر المدددداخ  التفاعليدددة (.7162نجدددوت يح ددد  عبدددد   بددددوت)

التحص   المعرف  وتنمية م ارا  التفك ر الناقد لدت تيم ا المرحلدة  ف التعليمية 
 وار.جامعة حل ،كلية التربية ،رسالة ماجست ر ،بتدائيةاا

 فد  الو د  عبدر مقترحدة تعليميدة اسدترات جية تصدميم (.7162) نشوت رفعد  محمدد شدحاتة
 وااتجاص التعليمية القصص الرقمية ت و ر م ارا  لتنمية أبعاد التعلم نمواص  وء
 دراسدددا  سلسدددلة ،جمعيدددة المصدددر ة لتكنولوجيدددا التعلددديملا، 7ع ،72مددد  ،نحوهدددا
 .محكمة وبحوث
م بعدددة ، الكو دد  ،22ع ، سلسددلة عددالم المعرفددة  ،األ فددال (.رقافددة6911هدداد  نعمددار)

 السياسة.
 (.اإلنتاص اإلااع  والتلفز ون ، القاهر ، عالم الكت .7166هان  إبراهيم الب  )

دار الصددفاء للنشددر  ،عمددار ،(.أد  ال فدد  فدد  المرحلددة اابتدائيددة7111)الحم دددعبددد هبددة 
 .والتوز ع

. تصددميم قصددص األ فددال التفاعليددة لتحق ددا (7111السدديم) هدددت شددر ف فر ددد اكدد  عبددد
كليددة  ،رسددالة ماجسددت ر ،أهدددا  تربويددة مددر خدديل اسددتخدام األقددراص الم ددغو ة

 جامعة حلوار. ،الفنور الت بيقية
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تنميددة بعدد   فدد (. فاعليددم اسددتخدام القصددة اإللكترونيددة  7161هددد   محمددد عبددد   ) 
كليدددة ،  ر غ دددر منشدددور رسدددالة ماجسدددت ،الم دددارا  اللغويدددة لددددت أ فدددال الرو دددة

 . القرت جامعة أم  ،التربية
تنميدة بعد   ف (.فاعلية استخدام القصة اإللكترونية 7161هد   محمد عبد   العر نار)

جامعددة أم  ،كليددة التربيددة ،رسددالة ماجسددت ر ،الم ددارا  اللغويددة لدددت  فدد  الرو ددة
 السعودية. ،القرت 
 ،ترجمددة محمددد الج وشدد  ،ءا  المتعدددد (. أ ددر العقدد  ن ر ددة الدداكا7112هددوارد جدداردنر )
 لدول الخل  . العرب مكت  التربية ، الر ا 

دار  ،ب ددرو  ،البن ددو   ددوء المددن    فدد  الروائدد (. تقنيددا  السددرد 7161يمندد  السددع د) 
 .الفاراب 

عمدار، دار المسد ر  للنشدر ، (،التفك در اإلبدداع  القصصد  لأل فدال7119 وسف ق ام  )
 والتوز ع.
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