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فاعلیة استخدام القصص الرقمیة في تدریس اللغة االنجلیزیة لتنمیة بعض مهارات القراءة 
  الجهریة لدى التالمیذ ذوي صعوبات التعلم في الصف السادس االبتدائي

لیـة اسـتخدام القـصص الرقمیـة فـي تـدریس   هدفت الدراسـة الحالیـة إلـى الكـشف عـن فاع
اللغة االنجلیزیة لتنمیة بعض مهارات القراءة الجهریـة لـدى التالمیـذ ذوي صـعوبات الـتعلم 

التعــرف والنطــق، الفهـم الحرفــي المباشــر، : (فـي الــصف الـسادس االبتــدائي؛ عنــد مـستوى
لتجریبــي؛ ذي ، ولتحقیــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام المــنهج شــبه ا)الفهــم االســتنتاجي

ًتلمیذا في الـصف الـسادس االبتـدائي ) 15(المجموعة التجریبیة الواحدة، التي بلغ عددها 
ــي مدینــة الطــائف للفــصل  ــة الحكومیــة ف ــي المــدارس االبتدائی ــتعلم ف مــن ذوي صــعوبات ال

هـــ،واستخدم الباحــث ثــالث قــصص رقمیــة، وبطاقــة 1439/1440الدراســي الثــاني لعــام 
ها وثباتهـا، وتطبیقهـا علـى عینـة الدراسـة قبـل التجریـب وبعـده، مالحظة جرى قیـاس صـدق

أسفرت المعالجات اإلحصائیة المناسبة وباستخدام  .واستغرق تطبیق التجربة أربعة أسابیع
فــي عینــة الدراســة النتــائج عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطي درجــات 

القـراءة الجهریـة باللغـة االنجلیزیـة عنـد التطبیقین القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة مهارات 
؛ لـصالح )التعرف والنطق، الفهـم الحرفـي المباشـر، الفهـم االسـتنتاجي: (المستویات اآلتیة
وأوصـت الدراسـة بمجموعـة مـن التوصـیات، مـن أهمهـا ضـرورة توظیـف . التطبیق البعـدي

یزیـة بـشكل عـام القصص الرقمیة في تنمیة مهارات األداء الشفوي في تدریس اللغة االنجل
ٕولذوي صعوبات التعلم بشكل خاص، واعـداد دورات تثقیفیـة لمعلمـي ذوي صـعوبات الـتعلم 

  .تبین أهمیة القصص الرقمیة في التعلیم عامة وتدریس اللغة االنجلیزیة بشكل خاص
التعـرف ، مهـارات القـراءة الجهریـةم، صـعوبات الـتعل، القصص الرقمیة: الكلمات المفتاحیة

  .هم الحرفي المباشر، الفهم االستنتاجيوالنطق، الف
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The Effectiveness of Using the Digital Stories in Teaching English 
Language for Developing Some Reading Aloud Skills among 
Pupils with Learning Difficulties in the Sixth Grade 
Fahd bin Majed Al-Faar Al-Sharif 
Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, 
Umm Al-Qura University, Kingdom of Saudi Arabia. 
Email: dr.fahd.elfer11@gmail.com 
Abstract: 
This study aimed at exploring the effectiveness of using the digital 
stories in teaching English Language for developing some reading 
aloud skills among pupils with learning difficulties in the sixth 
grade; at the level of (recognition and pronunciation, direct literal 
comprehension and deductive comprehension).To achieve the 
goals of the study, the researcher used the quasi-experimental 
method (one group model) that consists of (15)pupils with 
learning difficulties in the sixth grade in the formal primary 
schools in Taif city during the second semester of the year 
1439/1440 AH. The researcher used three digital stories, 
observation sheet after making sure of its validity and reliability, 
and then they were applied to the sample of the study before and 
after the experimentation. The duration of applying the 
experiment was four weeks.  Some statistical processes were used 
and the results revealed that there are statistical significant 
differences between the two means of the degrees of the sample of 
the study in the two pre and post applications of the observation 
sheet of reading aloud in English at the following levels: 
(recognition and pronunciation, direct literal comprehension and 
deductive comprehension) for the benefit of the post  application. 
In the light of that, the researcher recommended the following: 
the necessity of implementing the digital stories in developing the 
skills of oral performance in teaching English in general and in 
particular for pupils with learning difficulties. Also providing 
training programs for the teachers of pupils with learning 
difficulties to enhance their knowledge about the importance of 
digital stories in education in general and in teaching English in 
particular. 
Keywords: digital stories, learning difficulties, reading aloud skills 
recognition and pronunciation, direct literal comprehension and 
deductive comprehension.  
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  :المقدمة
تعد اللغة االنجلیزیة لغة العصر ولغة االتصال األولى بین الشعوب، وهي كما تـذكر 

واللغـة ، اللغة الرئیـسة فـي التجمعـات الـسیاسیة الدولیـة) 127م، ص2005(ریما الجرف 
، ولغـة الكثیـر مـن المـؤتمرات الدولیـة، من المنظمات العالمیة%) 85(الرسمیة لما نسبته 

ولغة غالبیة ، والسیاحي، والمعرفي، والتجاري، ولى في المجال التكنولوجيولغة التداول األ
وهي الوسیط اللغوي للتربیة والتعلیم والنشر والعالقات الدولیة؛ ولـذا فـإن . األبحاث العلمیة

). World English(العلماء والمفكرون أطلقوا علیها لغة العـالم أو اإلنجلیزیـة العالمیـة 
ًفي حقل التربیة، ویصبح تدریسها أمرا ضروریا لنقل الخبرات والمعارف وبذا تكمن أهمیتها  ً

  .ًواالرتقاء بها نحو األفضل واألجود علمیا
وقــد أدركــت المملكــة العربیــة الــسعودیة أهمیــة اللغــة االنجلیزیــة، واهتمــت بتعلیمهــا 

كـزت علـى لألجیال منذ الصغر، من خالل إقرارها مادة إلزامیـة فـي مراحـل التعلـیم العـام، ور
ــة  بنــاء وتقــویم وتطــویر منــاهج تعلیمهــا بمــا یتناســب مــع قــدرات المتعلمــین فــي كــل مرحل
تعلیمیة، وعند تأمل تدریس اللغة اإلنجلیزیة في مـدارس التعلـیم العـام وفـق نظـرة شـمولیة 
وخبرة میدانیـة فـي مجـال تعلیمهـا وفـي ضـوء التفاعـل مـع عـدد كبیـر مـن جهـود اإلصـالح 

  .تدني الواضح في مخرجات تعلیم اللغة اإلنجلیزیةوالتطویر؛ نالحظ ال
تعد القراءة منفذ التعلم؛ وهي من أهم وسائل التعلم اإلنسانیة، عن طریقها یكتسب و

المتعلم الكثیر من المعارف والعلوم والخبرات والمهارات األساسیة، كما أنها تـؤثر فـي بنـاء 
لمــتعلم فــي مراحلــه الدراســیة شخــصیته، ولهــا عالقــة مباشــرة بالتحــصیل الدراســي عنــد ا

المختلفة، وقد أظهرت الكثیر من الدراسات وجود عالقة ذات داللة بین القدرة علـى القـراءة 
ًوألن القراءة هي عماد التعلم فقد حظیت باهتمام البـاحثین؛ سـعیا إلـى . والتحصیل الدراسي

  ).2012؛ أبو مغلي وسالمة، 2010أبو مغلي، (تنمیة مهاراتها لدى المتعلمین 
ومن المالحظ أن ذوي تعلیم صعوبات التعلم بحاجة إلى توظیف استراتیجیات حدیثة 
مثل التعلیم االلكتروني والتقنیات المساندة بـشتى أنواعهـا فـي العملیـة التعلیمیـة؛ لـذا فهـم 
یحتاجون إلى تسخیر تلك التقنیـات التعلیمیـة فـي تـربیتهم، وتحقیـق أهـداف عملیـة الـدمج 

ة الفردیــة التــي تتعامــل مــع المــتعلم بــشكل فــردي؛ بنــاء علــى نــواحي القــوة والخطـة التربویــ
ًوالضعف لدیه، ولن تتحقق هذه األهداف جمیعا إال من خالل استراتیجیات تعلیمیة مناسبة 

ٕلهم، وفقا لقدراتهم وامكاناتهم ً.  
ــادین،  ــف المی ــرت فــي مختل ــة أث ــة هائل ــورة تقنیــة ومعلوماتی ــالم الیــوم بث ویتمیــز الع

ت الحیـاة خاصـیة التطـور الـسریع والمـستمر بـشكل عـام، والعملیـة التعلیمیـة بـشكل وأكسب
ــذا كــان الزمــا علــى القــائمین علیهــا إعــادة النظــر وبــشكل شــامل فــي المنظومــة  ًخــاص؛ ل
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التعلیمیـة؛ لتطویرهـا وتحـدیثها، فكـان التوجـه نحـو تـوفیر هـذه التقنیـة وتوظیفهـا بمـا یفیـد 
وتظهـر . ٍداد وتنمیة جیل على قدر عال من الكفـاءة والـوعيالعملیة التعلیمیة؛ من أجل إع

أهمیة التعلیم االلكتروني في العملیة التعلیمیة مـن خـالل مـا أكدتـه المـؤتمرات والدراسـات، 
ــیم االلكترونــي، منهــا دراســة كــل مــن الجهنــي  التــي أوصــت بــضرورة تبنــي وتوظیــف التعل

أن مـن الجیـد اسـتثمار التعلـیم التـي أكـدت ) 2016(والتتـري ) 2015(والجـرف ) 2011(
. االلكتروني؛ ألنه یعد إضافة مهمة للعملیة التعلیمیـة، ویعـود بالفائـدة علـى عملیـة الـتعلم

وقد ساهم التطور المتسارع لتقنیات التعلیم االلكتروني في ظهـور أشـكال جدیـدة ومتنوعـة 
 وكـان مـن بـین هـذه من األسالیب التعلیمیة، التي تتفوق بدورها على األسـالیب التقلیدیـة،

   ).2016التتري، (التقنیات القصص الرقمیة  
إلــى أن القــصص الرقمیــة واحــدة مــن ) Hull & Nelson, 2005(وقــد أشــار 

التطبیقات الجدیدة والمثیرة في تقنیات التعلیم، التي أصبحت متاحة لالستخدام بسهولة في 
ُضـها، وهـي مخـرج نهـائي الصفوف الدراسیة، وذلك إذا ما أحـسن تـصمیمها وتطویرهـا وعر

للوسائط المتعددة؛ التي تتـألف مـن الـصور الثابتـة، والرسـوم المتحركـة، ولقطـات الفیـدیو، 
 وتمثل القصص الرقمیة إحـدى التقنیـات الحدیثـة .والتعلیق الصوتي، والخلفیات الموسیقیة

التـي تعمـل التي أثبتت فاعلیتها في العملیة التعلیمیة؛ حیث تمتزج فیها الوسائط المتعـددة 
على زیادة التشویق والمتعة في عملیـة الـتعلم، ممـا یجعـل اكتـساب المهـارات أسـرع وأكثـر 

وقد أشارت العدید من الدراسات التي تناولت القصص الرقمیـة ). 2016الحربي، . (فاعلیة
أن توظیفها خالل العملیة التعلیمیة یشجع المتعلمین على التعلم والفهم والتفكیـر؛ كدراسـة 

التي أظهرت نتائجها فاعلیة توظیف القصص الرقمیة في تنمیة المفاهیم ) 2015(ف الجر
التـي أظهـرت نتائجهـا فاعلیـة القـصص الرقمیــة ) 2013(التكنولوجیـة، ودراسـة أبـو مغـنم 

التــي كــشفت ) 2009( التــشاركیة فــي التحــصیل وتنمیــة القــیم األخالقیــة، ودراســة شــیمي 
في تنمیة بعض مهارات التفكیر الناقد واالتجاه ونحوها، نتائجها عن فاعلیة القصة الرقمیة 

التي أبرزت نتائجها األثر اإلیجـابي للقـصص الرقمیـة فـي فهـم  )Tutun, 2009(ودراسة 
التـي أسـفرت عـن فاعلیـة القــصة ) 2019(ًالنـصوص المقـروءة، وحـدیثا دراسـة الـصیعري 

جهریـة، ومهـارة التمییـز، ومهـارة مهـارة القـراءة ال(الرقمیة في تنمیة مهـارات األداء القرائـي
التي أظهرت نتائجها فاعلیة اسـتخدام القـصص ) 2007(، وكذلك دراسة آل تمیم )التحلیل

المــسجلة علــى األقــراص المدمجــة فــي عــالج صــعوبات القــراءة الجهریــة، ودراســة زغلــول 
ــة ) 2017( ــة فــي تنمی ــار اإلیجابیــة الســتخدام القــصص الرقمی التــي أظهــرت نتائجهــا اآلث
  .حصیل ذوي صعوبات التعلم في مادة الریاضیاتت

ًلذا فإن استخدام التعلـیم االلكترونـي ممـثال فـي القـصص الرقمیـة یعـد مـدخال فـاعال  ً ًّ
ــتعلم بــشكل  لتنمیــة مهــارات القــراءة الجهریــة لــدى الطــالب بــشكل عــام، وذوي صــعوبات ال
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ــتعلم ــة أمــام الطــالب ذوي صــعوبات ال ــى خــاص؛ مــن خــالل إیجــاد بیئــة تعلیمی  تــساعد عل
استثارة دافعیتهم، وتحثهم على التفاعل النشط مع المادة التعلیمیـة؛ فـي جـو واقعـي قریـب 
من مداركهم الحسیة، فینجذبون إلیها، ویتعاملون معها، وتستغل نقاط القوة لدیهم، وتتیح 
لهم تحقیق أهداف أكثر واقعیة وقابلیة للتحقق؛ من خالل ما تتـضمنه مـن وسـائط متعـددة 

  .تلفة لتنمیة مهرات القراءة الجهریة باللغة االنجلیزیة لدیهمالمخ
  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ًنظرا للحاجة إلـى تـوفیر محتـوى تعلیمـي یـساعد ذوي صـعوبات الـتعلم علـى تجـاوز 
صعوباتهم، وفي ظل عدم وجود ما یسد حاجاتهم، كان البد من وجود وسـائل تـضفي علـى 

ة، وبمــا أن المتعلمـین مــن ذوي صـعوبات الــتعلم یعــانون ًیـومهم المدرســي قلـیال مــن المتعـ
بشكل خاص من تأخر دراسـي، وعـزوف عـن الـتعلم، وعـدم المـشاركة الفعالـة فـي الـصف، 
ٕوعــدم الطالقــة فــي القــراءة، ومــشاكل فــي نطــق الكلمــات واتقــان المهــارات، فــان المعلمــین 

ومــن خــالل ). 2016خــصاونة وآخــرون، . (بحاجــة ماســة لمثــل تلــك الوســائل المــساعدة
المقابالت التي أجراها الباحـث علـى عینـة عـشوائیة مـن معلمـي ذوي صـعوبات الـتعلم فـي 
المرحلة االبتدائیة فـي مدینـة الطـائف وجـد أن المعلمـین یـرون أن التالمیـذ ذوي صـعوبات 
التعلم ینجذبون بشكل كبیر نحـو التقنیـة وكـل مـا یقـدم مـن خاللهـا مـن معلومـات ودروس 

 التقلیدیة فـي التـدریس؛ لـذا كـان مـن الـضروري البحـث عـن اسـتراتیجیات أكثر من الطرق
  .وآلیات تراعي الفروق الفردیة بینهم، وتتوافق مع میولهم واحتیاجاتهم

وقد أثبتت نتائج العدید من الدراسات أهمیة التقنیة في تنمیة تحصیل ذوي صعوبات 
 إلى أهمیة القصص الرقمیة التي توصلت)  Bratitsis, 2015(التعلم، من بینها دراسة 

فــي تعزیــز الــذكاء االجتمــاعي والعــاطفي لــدى مجموعــة مــن األطفــال العــادیین واألطفــال 
ــول  ــة القــصص ) 2017(المــصابین بطیــف التوحــد، ودراســة زغل التــي كــشفت عــن فاعلی

الرقمیة في تنمیة تحصیل الطالب ذوي صعوبات التعلم فـي مـادة الریاضـیات، كمـا أسـفرت 
إلى األثر اإلیجابي للقصة الرقمیة في تنمیة اإلدراك االجتماعي لدى ) 2017(دراسة أحمد 

بــضرورة توظیــف ) 2019(وقــد أوصــت دراســة الــصیعري . ذوي اإلعاقــة العقلیــة البــسیطة
  . القصص الرقمیة في تنمیة مهارات األداء القرائي لدى طالبات ذوات صعوبات التعلم

فـي الحاجـة إلـى توظیـف التقنیـة فـي تعلـیم لذا فقد تحددت مـشكلة الدراسـة الحالیـة 
ذوي صعوبات التعلم، مما یستدعي عالج هذه الصعوبات؛ باستخدام طریقة تدریس فاعلـة 
تثیــر اهتمـــام المتعلمــین، وتحفـــزهم علــى الـــتعلم، والمــشاركة اإلیجابیـــة، وذلــك باســـتخدام 

 الدراسـة، القصص الرقمیة؛ لمـا تتمتـع بـه مـن نـشاط وتـشویق، ومـن هنـا نبعـت فكـرة هـذه
وهي عالج صعوبات القراءة الجهریة باللغـة االنجلیزیـة باسـتخدام القـصص الرقمیـة؛ لـدى 
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ــدائي بمــدارس الطــائف ــسادس االبت ــصف ال ــي ال ــتعلم ف ــار . التالمیــذ ذوي صــعوبات ال واخت
الباحث الصف السادس؛ ألنه یأتي من ضمن أول المراحل الدراسیة التي یتم تدریس اللغة 

 رسمي؛ مما تیح الفرصـة المناسـبة لتقـدم التلمیـذ ومـساعدته علـى األداء االنجلیزیة بشكل
  :حیث تسعى الدراسة الحالیة إلى اإلجابة عن السؤال الرئیس التالي. بشكل أفضل

مــا فاعلیــة تــدریس اللغــة االنجلیزیــة بالقــصص الرقمیــة فــي تنمیــة بعــض مهــارات القــراءة 
  وي صعوبات التعلم في مدینة الطائف؟الجهریة لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي ذ

  :وینبثق من هذا السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة اآلتیة
استخدام القصص الرقمیة في تدریس اللغة االنجلیزیة لتنمیة بعض مهارات ما فاعلیة  .1

القراءة الجهریة لدى تالمیذ الـصف الـسادس االبتـدائي ذوي صـعوبات الـتعلم عنـد مـستوى 
  قروء؟التعرف والنطق للم

استخدام القصص الرقمیة في تدریس اللغة االنجلیزیة لتنمیة بعض مهارات ما فاعلیة  .2
القراءة الجهریة لدى تالمیذ الـصف الـسادس االبتـدائي ذوي صـعوبات الـتعلم عنـد مـستوى 

 الفهم الحرفي المباشر للمقروء؟
ض مهارات استخدام القصص الرقمیة في تدریس اللغة االنجلیزیة لتنمیة بعما فاعلیة  .3

القراءة الجهریة لدى تالمیذ الـصف الـسادس االبتـدائي ذوي صـعوبات الـتعلم عنـد مـستوى 
 الفهم االستنتاجي للمقروء؟

  :أهداف الدراسة
استخدام القصص الرقمیة الكشف عن فاعلیة ما فاعلیة تهدف الدراسة الحالیة إلى 

ریــة لــدى تالمیــذ الــصف فــي تــدریس اللغــة االنجلیزیــة لتنمیــة بعــض مهــارات القــراءة الجه
التعــرف والنطــق، الفهــم :(الــسادس االبتــدائي ذوي صــعوبات الــتعلم عنــد المــستویات اآلتیــة

  .مفردة ومجتمعة) الحرفي المباشر للمقروء، الفهم االستنتاجي
  :أهمیة الدراسة

  :قد تفید الدراسة الحالیة في تحقیق ما یلي
ــذ الــصف الــسا .1 دس االبتــدائي ذوي صــعوبات تنمیــة بعــض مهــارات القــراءة لــدى تالمی

 .التعلم باستخدام القصص الرقمیة
خدمة القائمین على برامج صعوبات التعلم في تحسین أسـالیب التعلـیم؛ وذلـك بإعـداد  .2

  .قصص رقمیة مناسبة لخصائص ذوي صعوبات التعلم وطبیعتهم
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تقــدیم أســلوب تعلیمــي حــدیث یعتمــد علــى التقنیــة، ویختلــف عــن األســالیب التقلیدیــة  .3
 .متبعة في تعلیم ذوي صعوبات التعلمال
تــوفیر بیئــة تعلیمیــة تعتمــد عــل أســلوب الجــذب والتــشویق؛ لتحــسین بعــض مهــارات  .4

 .القراءة لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعلم
  :حدود الدراسة

التعـرف : اقتصرت الدراسة على صعوبات القراءة الجهریة؛ ممثلة في ثـالث مهـارات
الفهــم الحرفــي المباشــر، الفهــم االســتنتاجي، وطبقــت الدراســة فــي ثــالث مــدارس والنطــق، 
في الفصل الدراسي الثاني من العام ) الجاحظ، عمار بن یاسر، حنین(في الطائف ابتدائیة 
هـــ، علــى عینــة مــن التالمیــذ ذوي صــعوبات تعلــم القــراءة باللغــة 1440-1439الدراســي 

  .ياالنجلیزیة في الصف السادس االبتدائ
  :مصطلحات الدراسة

  :القصص الرقمیة
مجموعة من الحكایات المؤلفة، التي تعمل على "بأنها ) 2004(   عرفها موسى وسالمة 

ــون  ــصور والل ــة بالــصوت وال ــي؛ مــن خــالل إضــافة بعــض التقنیــات المتعلق وســیط إلكترون
الوقــائع والرســوم الكرتونیــة المتحركــة والمــؤثرات الموســیقیة، وتعتمــد هــذه الحكایــات علــى 

واالحداث، والحبكة القصـصیة، واألشـخاص، والخـط الـدرامي، والعقـدة، ولهـا زمـان ومكـان، 
  ).467(ص " وتهدف إلى التعلیم والتثقیف واإلمتاع والتسلیة

عملیـة تـشمل الـدمج بـین الـسرد اللفظـي للقـصة، "بأنهـا  (Norman, 2011) وعرفتهـا 
  .(p.467) " ة لتحریر القصة ومشاركتهاوعدد من المرئیات والموسیقى والتقنیات الحدیث

ثــالث قــصص معــدة مــن قبــل الباحــث : ًویعــرف الباحــث القــصص الرقمیــة إجرائیــا بأنهــا
، لعرض مهارة القـراءة الجهریـة والتمییـز والتحلیـل، )(Animakerباستخدام موقع انیمیكر

حركــة الرســوم المتحركــة والثابتــة والــصور المت(وتتــضمن القــصة الوســائط المتعــددة مــن 
  .المعدة من قبل الباحث) والثابتة ومقاطع الفیدیو واألصوات

 : القراءة
عملیة عقلیة هادفة یتم من خاللها التعرف علـى الرمـوز : "بأنها) 2012(یعرفها عوض 

  ).14ص" (المكتوبة، والنطق بها، وفهمها، والتفاعل معها
وز المكتوبة باللغة االنجلیزیة، ًویعرفها الباحث إجرائیا بأنها عملیة عقلیة تشمل إدراك الرم
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والنطـق بهـا، وفهمهـا، وترجمتهـا إلـى أفكــار، ممـا یـؤدي إلـى فهـم التالمیـذ ذوي صــعوبات 
  .التعلم للمادة المقروءة

  :مهارات القراءة
قـــدرة الطالـــب علـــى معرفـــة أشـــكال الحـــروف والكلمـــات " بأنهـــا ) 2010(یعرفهــا األســـطل 

  ).10ص" (ٕالكلمات والقاءها بصورة صحیحة والجمل، والقدرة على تمییز 
قدرة التلمیذ من ذوي صعوبات التعلم : ًویعرف الباحث مهارات القراءة الجهریة إجرائیا بأنها

علـى أداء القـراءة الجهریـة، باللغـة االنجلیزیـة بـصورة صـحیحة؛ مـن خـالل تعـرف الرمـوز 
مـات، واسـتنتاج معـاني الجمـل والكلمات، والنطق بها، والفهم الحرفي المباشـر لمعـاني الكل

  .والتراكیب؛ عن طریق التعلیم باستخدام القصص الرقمیة المعدة من قبل الباحث
یقــصد بــالتعرف ربــط الــصوت بــالرمز المكتــوب والتحلیــل البــصري ألجــزاء : التعــرف والنطــق

ٌمصدر نطق، نطق واضـح: أما النطق. الكلمات، والتمییز بین أسماء الحروف وأصواتها ِ َ ٌ ْ ُ ََ : 
ُلفظ واضح ، إلقاء الكالم والتعبیر به، والنطق  ْ ُّْ ِِ ِِ ُِ ْ َّ َ ُ ََِ ٌَ َ َْ ِّاللفـظ بـالقول، وهـو الفهـم وادراك الكلیـات  :ٌ َُّ ِ َ ُٕ ُ ْ

 )ar/dict/ar/com.almaany.www://https(معجم المعاني الجامع 
واأللفـاظ والجمـل الـواردة فـي ، ویقـصد بـه فهـم الكلمـات: حرفيمستوى الفهم المباشر أو ال

ًالنص هما مباشرا ، وتحدید مرادفها وضدها، تحدید المعنى المعجمي للكلمة: ومن مهاراته، ً
 .وذكر بعض األماكن ولمعلومات الواردة في النص

، ي النصویعني التقاط المعاني الضمنیة الكاملة ف: مستوى الفهم التفسیري أو االستنتاجي
 ..استنتاج األفكار الرئیسة والفرعیة للموضوع والتمییز بینها: ومن مهاراته

وعلیه یمكن لنا القول إن القراءة الجهریة باللغـة االنجلیزیـة عملیـة معرفیـة بالدرجـة 
األولى تقـوم علـى معرفـة رمـوز الحـروف وأصـواتها والنطـق بهـا، وتركیبهـا لتكـوین معنـى، 

فاظ والمعاني؛ للوصول إلـى المعـاني الحرفیـة المباشـرة لتلـك األلفـاظ ٕواقامة عالقة بین األل
والكلمات، ومن ثم الوصـول إلـى المعـاني الكلیـة، واسـتنتاج األفكـار الرئیـسة والفرعیـة مـن 

  .النص
  :صعوبات التعلم

اضــطراب فــي عملیــة أو أكثــر مــن العملیــات النفــسیة " بأنهــا ) 2012(   یعرفهــا یوســف 
ًل الفهـم أو اسـتخدام اللغـة نطقـا وكتابـة، وتظهـر فـي اضـطراب القـدرة األساسیة التـي تـشم

  105".ٕعلى االستماع والتفكیر والكالم والقراءة والكتابة واجراء العملیات الحسابیة
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اضــطراب او قــصور او صــعوبات نمائیــة ذات جــذور :" بأنهــا) 1430(  ویعرفهــا الزیــات 
ة، والفهــم القرائــي للمــدخالت اللفظیــة عــصبیة تعبــر عــن نفــسها فــي صــعوبات تعلــم القــراء

ًالمكتوبة عموما، على الرغم من توفر القدر المالئـم مـن الـذكاء، وظـروف التعلـیم والـتعلم، 
  ).159ص" (واإلطار الثقافي واالجتماعي
اضطراب أو قصور لدى التلمیذ من ذوي صعوبات التعلم في : ًویعرفها الباحث إجرائیا بأنها

ــارات فهــم اللغــة االنجلیزیــة َّ المنطوقــة أو المكتوبــة، حیــث تــم تشخیــصهم باســتخدام االختب
ــم قرائیــة، وتمــت إحــالتهم مــن قبــل الجهــات  ــأنهم یعــانون مــن صــعوبات تعل التشخیــصیة ب
المختصة في مدارسهم؛ بحیث یتلقون تعلیمهم األكادیمي في مادة اللغة االنجلیزیة لبعض 

ًفـي تحـصیلها مقارنـة مـع أقـرانهم مـن الوقت أو كله فـي غـرف المـصادر؛ للتـدني الواضـح 
  .الفئة العمریة نفسها

  :اإلطار النظري
  :القصص الرقمیة

أنـــه مـــن أبـــرز التحـــدیات التـــي تواجـــه المجتمعـــات ) "2009(تـــرى أبـــو المعـــاطي 
" المعاصرة كیفیة التعامل مع هـذا الكـم الهائـل مـن المعلومـات فـي كافـة أشـكالها وصـورها 

م على القائمین على التعلیم االستفادة من التقنیة فـي كافـة َّوهذا األمر الذي حت). 20ص(
أبعاد المنظومة التعلیمیة؛ مما دعـا إلـى اسـتخدام تقنیـة المعلومـات واالتـصال فـي العملیـة 
ًالتعلیمیة، وادماجها في نظم التعلیم المختلفة؛ لجعله تعلیما عصریا؛ حیـث أوضـحت نـشرة  ٕ

ــاریس ــدولي للتخطــیط التربــوي بب ــد ) 2005 (المعهــد ال أن تقنیــة المعلومــات واالتــصال تع
، ومـن )2، ص2009إبـراهیم ،(أساسیة في الوصول إلى تعلیم عصري في الوقت الحـالي 

هنــا نــشأت فكــرة التعلــیم اإللكترونــي الــذي یعتبــر نظــام تعلیمــي غیــر تقلیــدي، یعتمــد علــى 
 التعلیمیة، وهو الحاسب والشبكات، وخاصة منها اإلنترنت واألقراص المدمجة، والبرمجیات

منظومـة تعلیمیــة لتقـدیم البــرامج التعلیمیـة أو التدریبیــة للمتعلمـین فــي أي زمـان وفــي أي 
اإلنترنت والقنـوات المحلیـة (مكان؛ باستخدام تقنیات المعلومات واالتصاالت التفاعلیة مثل 

ــراص المغنطــة وأجهــزة الحاســوب  ــوفیر بیئــة تعل)الــخ.. والبریــد اإللكترونــي واألق ــة ؛ لت یمی
تعلمیة تفاعلیة متعددة المصادر بطریقة متزامنة في الصف الدراسي أو غیـر متزامنـة عـن 
بعد دون االلتزام بمكان محـدد اعتمـادا علـى التعلـیم الـذاتي والتفاعـل بـین المـتعلم والمعلـم 

  ).2009سالم ،(
د ًوتعتبر القصص الرقمیة نموذجا من نماذج التعلم االلكتروني التي تؤدي إلى إیجـا

بیئــة خــصبة تــساعد فــي اســتثارة دافعیــة التلمیــذ، وحثــه علــى التفاعــل النــشط مــع المــادة 
التعلیمیة؛ في جو واقعي قریب من مدركاته الحسیة، فتجعله ینجذب إلیها، بل ویسعى إلى 
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، كمــا أن اســتخدام األســلوب القصــصي فــي التعلــیم لــیس )2016دحــالن، (التعامــل معهــا 
ًستحدث األصیل، إنما هو أسلوب ربـاني یزیـد المعنـى قـوة وتـأثیرا، باالبتكار الجدید وال بالم

ًویأخذ مجامع القلوب، ویجذب الناس جذبا قویـا إلـى االسـتماع والتوقـف والتفكیـر والتأمـل ً .
كمــا ونجــد المــصطفى صــلى اهللا علیــه وســلم اســتخدم هــذا األســلوب فــي تعلیمــه ألصــحابه 

ٕ االعتماد علیه في تحسین القدرات، واذا ما رضوان اهللا علیهم، فالقصة أساس تربوي یمكن
دمجنا التربیة اإلسالمیة بحضارة المستقبل الرقمیـة فإننـا سنـصل إلـى ضـفاف نهـر القـصة 

  ).2015الجرف، (الرقمیة 
   :مفهوم القصص الرقمیة

 ,Salmons, 2006)  تنوعت التعریفات الخاصة بالقصة الرقمیـة، فقـد وصـفت 
p13)التطــور الحــادث علــى القــصة التقلیدیــة المتعــارف علیهــا، : "القــصص الرقمیــة بأنهــا

الــنص، : وذلــك باالعتمــاد علــى التكنولوجیــا، والتــي وفــرت للقــصة العناصــر الرقمیــة اآلتیــة
ًالصورة، الصوت، الصور المتحركة، وذلك بغرض إنتاج قصة رقمیـة متماسـكة، تلعـب دورا 

:  بأنهــاGakhar&Thompson, 2007, p1)(ٌّكمــا ذكــر كــل مــن. "ًفریــدا فــي التعلــیم
تتــضمن أخبــار القــصص ومــشاركة المعلومــات مــن خــالل الوســائط المتعــددة، فهــي وســیط 

الــصور، : (یحــسن قــدرات القــصة فــي تــرك انطبــاع لــدى األطفــال باســتخدام المرئیــات مثــل
صـوت الموسـیقى، (، وباسـتخدام الـصوت مثـل )الرسومات، األشكال، النصوص، والخلفیات

عملیـة إنـشاء فـیلم : "بأنهـا) Dogan& Robin, 2009(ن عرفها في حی). صوت السرد
قصیر یجمع بین السیناریو المكتـوب أو نـص قـصة أصـیلة مـع مختلـف مكونـات الوسـائط 

ًالــصور والفیـدیو والموسـیقى والــسرد، وغالبـا مـا یكــون التعلیـق المــصاحب : المتعـددة مثـل
) Norman, 2011, p11(ومـن وجهـة نظـر . (p.2)"لسرد القصة بصوت منتج القـصة

ــة ــات : "فــإن القــصص الرقمی ــین الــسرد اللفظــي للقــصة، وعــدد مــن المرئی ــدمج ب ــة ال عملی
ویعرفها عبد الباسط ". والموسیقى التصویریة، والتقنیات الحدیثة لتحریر القصة ومشاركتها

ـــــة "بأنهـــــا ) 2010( ـــــة أو خیالیـــــة قائمـــــة علـــــى اســـــتخدام برمجی ـــــة نثریـــــة واقعی حكای
 فــي المـزج المــنظم للــصور والخـرائط والنــصوص والخلفیــات 3photo storyفوتوسـتوري

والتعلیــق الــصوتي بغــرض تجــسید األحــداث والشخــصیات والمواقــف والظــواهر التــي تــدعم 
ــم الجغرافیــا ــر مــن أهــداف تعلــیم وتعل ــق هــدف أكبــر أو أكث ــا نــوبي )200ص" (تحقی ،  أم

ة للقصة التقلیدیة التي یتم مجموعة المواقف التعلیمی"فقد عرفوها بأنها ) 2013(وآخرون 
تحویلها باستخدام برامج الحاسب اآللي لتحاكي الواقع بالصوت والـصورة وتـصمیم الـصور 

: بأنهـا) Jacobs & Fu, 2014(، كمـا عرفهـا)7ص" (بهـا باألبعـاد الثنائیـة والثالثیـة
  .p20) " (الجمع بین السرد والمرئیات والصوت من خالل التكنولوجیا"
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شیر إلـى أن القـصص الرقمیـة مجموعـة مـن الحكایـات الواقعیـة أو ولعل ما سـبق یـ
الخیالیة تتضمن كافة عناصر القصة التقلیدیة مـن مكـان وزمـان وأحـداث وأشـخاص وخـط 
درامـي وحبكــة وعقـدة، وتــستخدم وظـائف وبرمجیــات الحاسـب اآللــي المتعـددة فــي تقــدیمها 

ــراص مدمجــة(وطرحهــا، مــن خــالل وســیط إلكترونــي  ــات ،وبإضــ) CDأق افة بعــض التقنی
المتعلقة بالصوت، والصور، واللون، والرسـوم الكرتونیـة المتحركـة، والمـؤثرات الموسـیقیة، 
وتهدف إلى التعلـیم والتثقیـف واإلمتـاع والتـسلیة، وتتـضمن العدیـد مـن المـؤثرات الـصوتیة 

ثارة؛ والحركیة والرسوم المتنوعة واأللوان؛ بما یضفي للقصة عنصر الواقعیة والتشویق واإل
  .ًفتصبح أكثر جدوى في التعلیم، وأكثر متعة وتشویقا

  :فوائد القصص الرقمیة ومزایاها
األدب التربوي العدید من الفوائد والممیزات للقصص الرقمیة، جملها العدیـد ورد في 

ــــنهم  ــــویین، مــــن بی ــــو مغــــنم، (مــــن الترب ــــري، 2013أب ــــان،2016؛ التت ؛ 2013؛ التعب
ویوجز الباحث جملة ما قدموه من فوائد وممیـزات ) Blocher, 2008؛ ؛ 2015الجرف،

  :للقصص الرقمیة فیما یلي
ًتعد نموذجا تربویا قویا لدمج تكنولوجیا التعلیم اإللكتروني فـي العملیـة التربویـة،  .1 ً ً

وتمكـــن مـــن زیـــادة اإللمـــام بجوانـــب الـــتعلم الرقمـــي والـــتعلم البـــصري والـــتعلم 
 . التكنولوجي

ات التفكیـر اإلبـداعي، والناقـد، وتعـزز مفهـوم الـتعلم تعمل على تنمیة بعض مهار .2
  . مدى الحیاة، والتعلم الذاتي

تعمل على تطویر وتنمیة مهارات االتصال والتواصل، وتنمي الجوانب االجتماعیة  .3
 . والنفسیة واالنفعالیة؛ سواء كانت سمعیة أو بصریة أو كتابیة

یــة التأمــل واالســتبطان تــسهم فــي تعزیــز وتــسریع فهــم المــتعلم، وتــساعد فــي تنم .4
 . ًواالكتشاف، وهذا یعطي بعدا للتعلم العمیق

تدعـم بقوة التمثیل الذاتي والتعبیر عن الهویة الشخصیة للتلمیذ؛ وذلك من خالل  .5
المشاركة والتعبیر عن الرأي، وتعزیز المشاعر الفردیة للمتحـدث والمـستمع علـى 

 . حد سواء
یة التي تتضمنها القـصة، واالهتمـام بهـا، تساعد على اإلقبال على الحقائق العلم .6

 .وتكسب المتعلم معارف متقدمة في مرحلة مبكرة
تعد أداة قویة لالستحواذ على اهتمـام التالمیـذ وزیـادة اهتمـامهم نحـو استكـشاف  .7

  .حلول جدیدة للمشكالت
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ً فالقیمــة التربویــة للقــصة الرقمیــة تتمثــل فــي كونهــا عملیــة إیجابیــة تولــد جــوا مــن 
اإلثارة، وتدعم التوظیف المناسب لوسائط تكنولوجیا المعلومات، باإلضافة إلى أنها المتعة و

تصلح لجمیع مجاالت المواد الدراسیة، وهي أداة قویـة للـتعلم البـصري والـسمعي، كمـا تعـد 
بمثابة السقاالت التي تربط بین المدرسة والمجتمع المحیط بهـا؛ فهـي أداة تعلـیم مجتمعـي 

ــد ــیم الناشــئة المهــارات األساســیة، واكــسابهم قویــة؛ ممــا یؤكــد ال ٕور اإلیجــابي لهــا فــي تعل
  .المعارف والمعلومات الالزمة لهم

  : عناصر القصص الرقمیة
هناك العدیـد مـن العناصـر الفعالـة واألساسـیة التـي ال بـد مـن توافرهـا فـي القـصص 

  : الرقمیة وهي كالتالي
ــة وجهــات ن: وجهــة النظــر .1 ــد أن تحمــل القــصة الرقمی ــدم ال ب ــة، وال تق ظــر مختلف

بطریقة مجردة فقط مثل سرد الواقع، كما ال بد أن تراعي وجهـات نظـر المـشاهد، 
  . بحیث ال یحدث صدام في وجهات النظر

ــة القــصة، ویحــتفظ : ســؤال دارمــي .2 ــر اهتمــام المــشاهد فــي بدای یطــرح ســؤال یثی
هایـة باهتمام المشاهد طوال عرض القصة، إلى أن تتم اإلجابة عن الـسؤال فـي ن

  . القصة
مـن الـضروري تـوافر محتـوى عـاطفي فـي القـصة الرقمیـة حتـى : محتوى عاطفي .3

یزید من مساحة االهتمـام لـدى المـشاهد، فمـن خـالل التـأثیرات، ونبـرة الـصوت ، 
 . والموسیقى یمكن االحتفاظ باهتمام المشاهد طوال فترة العرض

اعى أن الـصوت لـیس یمثل الصوت في القصة الرقمیة العصب الرئیس، ویر: الصوت .4
مجرد تعلیق على القصة، ولكنه المحرك األساسي لها، لذلك یجب االختیار الجید 

ًللصوت حتى یكون مؤثرا إیجابیا على المشاهد ً  .  
وهذه من أهم السمات التي تمیـز القـصة الرقمیـة، حیـث : توضیح الدروس المستفادة .5

 .ًیناًإن لكل قصة معنى وموضوع وهدف أو فكرة توضح أمرا مع
ــر : الموســیقا التــصویریة .6 ــصر مهــم فــي القــصة الرقمیــة، وهــي تعبی الموســیقا عن

صـادق عـن المــشاعر المـراد طرحهــا فـي القـصة، وتنقــل المـشاهد مــن حالـة إلــى 
حالة أخرى تماما، ویمكن للموسیقا التصویریة إضافة حالة من الترقب للمشاهد، 

لموســیقا التـــصویریة ولكــن یجــب أن یراعـــى هنــا الحـــذر الــشدید فــي اســـتخدام ا
  . وتوظیفها حتى ال تأتي بنتائج سلبیة
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یعد االقتصاد من أكبر المشكالت التي تواجه إنتاج القصة الرقمیة، ویسعى : االقتصاد .7
مصممو القصة إلى استخدام أكبر كم ممكن من الوسائط، في حین أنه ال یشترط 

أو صــوت أو أن یكــون لكــل كلمــة فــي الــسیناریو مقابــل لهــا فــي القــصة بــصورة 
فیدیو؛ لذلك یجب أن یكون للمشاهد دور في استیعاب محتـوى القـصة، بحیـث ال 

  . یتم عرض جمیع األفكار بشكل مفصل ودقیق
یجـب أن هنـاك وتیـرة واضـحة فـي عـرض القـصة الرقمیـة؛ حیـث تعمـل هـذه : السرعة .8

الـوتیرة علـى انتقـال المـشاهد مـن حالــة وجدانیـة إلـى حالـة أخـرى، ویمكـن إیجــاد 
ــوتیرة مــن خــالل ســرد األحــداث، وایقــاع الموســیقا، ومعــدل ســرعة ال ٕتعــدیل فــي ال

الصوت، والفترة الزمنیـة لعـرض الـصور، لـذلك ال بـد مـن أن یكـون هنـاك اتـساق 
  ). Lambert, 2007, p9-19(بین كل هذه العناصر

  :  مراحل إنتاج القصص الرقمیة
ة وتصمیمها وتطویرها ومـا بعد مطالعة األدب التربوي لمراحل إنتاج القصص الرقمی

 ,Sadik(ٌّكتبــــه العدیــــد مــــن التربــــویین فــــي هــــذا المجــــال، ومــــن بیــــنهم كــــل مــــن 
فإنـه یمكـن اسـتخالص )  Chung, 2008; Rahimi&Yadollahi, 2017؛2008

  : مراحل إنتاج القصة الرقمیة في الخطوات اآلتیة
بــصفة -ال القــصة حیــث إنـه ال بــد مــن تحدیـد مجــ: تحدیــد مجـال القــصة: المرحلـة األولــى
 . ً سواء كان مجاال ثقافیا، دینیا، خیالیا، جغرافیا، تاریخیا، تراثیا-مبدئیة
تتحدد في هذه الخطوة الفكرة الرئیسة للقصة، ویسمح : كتابة نص القصة: المرحلة الثانیة

  . لكاتب القصة إعادة كتابتها أكثر من مرة حتى یصل إلى الصیغة النهائیة
یـسهم الـسیناریو فـي تحدیــد الـشكل األساسـي للقــصة، : عـداد الــسیناریوإ: المرحلـة الثالثـة

وعناصر الوسائط المتعددة التي ستستخدم في عرضها؛ لتصبح القصة أكثر إثارة 
 .للجمهور

یـتم فـي هـذه الخطـوة تحدیـد الـنص والوسـائط : إعـداد الـسیناریو المـصور: المرحلة الرابعة
ددة بالقصة، وبتفاصیل دقیقة تسهم فـي المتعددة المراد استخدامها في أماكن مح

  .تسهیل تنفیذ الخطوة التالیة
یتم الحصول على الوسائط المتعددة المطلوبة : الحصول على المصادر: المرحلة الخامسة

إلنتــاج القــصة، ســواء كــان ذلــك مــن خــالل اإلنترنــت أو مــن خــالل الكمبیــوتر 
 كــامیرا تــصویر الشخـصي، أو مــن خـالل أجهــزة مــساعدة مثـل الماســح الـضوئي،

  .رقمیة، وغیرهما
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یــتم فــي هــذه الخطــوة إنتــاج القــصة الرقمیــة وذلــك باســتخدام : اإلنتــاج: المرحلــة الــسادسة
، PhotoStory، وبرنــامج  Movie Makerالبـرامج المناسـبة، مثـل برنــامج 

  .  وغیرهما من البرامج
تهـا للجمهـور علـى یتم مشاركة للقصة الرقمیـة مـن خـالل إتاح: التشارك: المرحلة السابعة

شــبكة اإلنترنــت، أو علــى شــبكة داخلیــة فــي مؤســسة مــا، أو علــى أســطوانات 
حیــث أن مراحــل إنتــاج القــصة الرقمیــة متتالیــة ومتتابعــة، یمهــد . CDمدمجــة 

  .بعضها للبعض، ویؤثر فیه ویتأثر به
  : معاییر تقییم القصص الرقمیة الفعالة

ومهـدي  (Lambert, 2007, p59-60) أورد العدیـد مـن التربـویین مـن بیـنهم
أن القصص الرقمیة الفعالة ینبغي أن تتوافر فیهـا العدیـد مـن المعـاییر ) 2016(وآخرون 

تحدید أهداف سلوكیة واضحة في محتوى القصة الرقمیة، وتوصیف محتوى القـصة : منها
ًالرقمیة بشكل واضح؛ بحیث یكون مشتقا من األهداف ویتصف بالتكامـل والتتـابع، ووجـود  ُ
أنشطة تتناسب مع األهداف التعلیمیة في محتوى القصة الرقمیة، ومراعاة البنیـة الـسلیمة 
ًللقصة عند تصمیم القصة الرقمیـة، واتبـاع نموذجـا تـصمیما مناسـبا، وأن یكـون التـصمیم  ً ً
ًالفنـي للقــصة الرقمیـة مناســبا للعــرض، وأن یكـون الــسیناریو المتبـع واضــحا، وأن تــشتمل  ً

 الصور، والنصوص واألصوات، ولقطات الفیدیو، والرسوم المتحركة، على عدد مناسب من
وینبغي أن تتكامل هذه الوسائط بشكل مناسب مع بعضها لتحقیق الهدف من القصة، وأن 
یتوافر بها قدر من التوافق واالنسجام بین المكونـات الـسمعیة والبـصریة، وقیـادة المـشاهد 

ن العـرض الخـاطف للـصور والنغمـات الــصوتیة إلـى التأمـل والتفكیـر، وأن تبتعـد القـصة عـ
السریعة، وأن یتم فیها اختیار الحركة التي تجذب التركیز ألحداث القصة، واختیار الـصور 
ًالتي یمكن أن تنقل المشاعر والعواطف، وأن تتضمن إیقاعا سریعا في سرد األحـداث التـي 

ًتتطلب إثـارة العاطفـة، وأن تتـضمن إیقاعـا بطیئـا أو عادیـا فـ ي سـرد األحـداث التـي تتطلـب ً
 ولعـل تـوافر هـذه المعـاییر أو معظمهـا یجعـل القـصة الرقمیـة ذات أثـر .االسترخاء والتأمـل

 .فعال في تحقیق الفائدة المرجوة منها
  :برمجیات تصمیم وتطویر القصص الرقمیة

أن التكنولوجیــا الحدیثــة أفــرزت العدیــد مــن البرمجیــات ) 2010(أورد عبــد الباســط 
ة في تصمیم القصص الرقمیة، وقام بوصف كیفیة الحصول علیها، والمتطلبات المتخصص

ـــأتي أهـــم هـــذه  ـــتعلم، وفیمـــا ی والمكونـــات الالزمـــة الســـتخدامها وتطویرهـــا فـــي التعلـــیم وال
  : البرمجیات
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ویعمــل تحـت بیئــة نظــام التـشغیل ونــدوز، یــتم الحــصول : 3Photo Storyبرنـامج  .1
ًمجانا، ویعد برنامجا مثالیا للمتعلمین في جمیع علیه من موقع الشركة على اإلنترنت  ً

المراحل الدراسیة؛ لتـصمیم القـصص الرقمیـة مـن الـصور والرسـوم وتطویرهـا، ویتمیـز 
بإمكانیة إضافة نصوص ومـؤثرات حركیـة وخلفیـات موسـیقیة جـاهزة، أو إنـشائها مـن 

صة، داخــل البرنــامج نفــسه، كمــا یتمیــز بإمكانیــة إضــافة تعلیــق صــوتي لــصاحب القــ
 .ٕوامكانیة خفض الصوت ورفعه

ویعمل تحت بیئة نظـام التـشغیل ونـدوز، یـتم :  Windows Movie Makerبرنامج .2
ًالحصول علیه من موقع شـركة میكروسـوفت مجانـا، وهـو یعـد برنامجـا مثالیـا لجمیـع  ً ً
المراحل الدراسـیة لتـصمیم القـصص الرقمیـة مـن  الـصور الثابتـة واللقطـات المتحركـة 

یــر أنــه ال یتــیح إضــافة التعلیــق الــصوتي لــصاحب القــصة مــن داخــل وتطویرهــا، غ
البرنامج، وال یتیح إنشاء خلفیات موسیقیة للقصة، كما أن مؤثرات الحركة به أقل من 

 . 3Photo Storyإمكانیات 
ــتم : Apple IMovieبرنــامج  .3 ویعمــل تحــت بیئــة نظــام التــشغیل أبــل مــاكنتوش، وی

َالحصول علیه مجانا، ویعد أیضا  ًبرنامجا مثالیا ألطفال المدرسة االبتدائیـة، والمراحـل ً
 . األخرى لتصمیم القصص الرقمیة وتطویرها

ویعمل تحت بیئة نظـام الونـدوز، ونظـام التـشغیل أبـل : Adobe Premiereبرنامج  .4
مــاكنتوش، غیــر أن اســتخدامه یتطلــب مهــارات فــي مــستوى المحتــرفین؛ ممــا یــصعب 

 .  في المراحل الدراسیة المختلفةاستخدامه مع المعلمین والطالب
ــیح : PowerPointبرنــامج  .5 ــاكنتوش، ویت ــة أبــل م ــدوز، وبیئ ویعمــل تحــت بیئــة الون

تــصمیم القــصص الرقمیــة مــن خــالل الــصور والرســوم الثابتــة، واللقطــات المتحركــة 
 .وتطویرها

ولعــل مــا ســبق یــشیر إلــى أن القــصص الرقمیــة مــن الوســائل الحدیثــة التــي تــم 
 التعلیم، وأثبتت فعالیتها وقدرتها على خدمة العملیة التعلیمیة، ومما یمیزها استخدامها في

أنها تجعل المتعلمین نشیطین ومتفاعلین خالل عرض القصة الرقمیـة، فهـي عنـد عرضـها 
على المتعلمین تثیر انتباههم وتجذبهم نحو الموضوع، وتسمح لهم بالتخیل والتفكیر وطرح 

قـصة، وبـذلك تنمـي مهـارات التفكیـر العلیـا، كمـا أن القـصص حلول للمشكلة الواردة فـي ال
الرقمیة تجعل المتعلم محور العملیة التعلیمیة، فیمكن من خاللها تطبیق التعلم القائم على 
المشاریع وتحفیز المتعلمین للتفكیر العمیق فیما یتعلمونه، وتسمح لهم بالمشاركة الفعالـة 

األمـر الـذي یؤكـد دور القـصص الرقمیـة فـي تنمیـة في إبداء آرائهم حول القصة الرقمیـة؛ 
المهارات األساسیة لدى المتعلمـین منـذ الـصغر؛ ال سـیما ذوي صـعوبات الـتعلم، ومـن أهـم 
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تلك المهارات مهارات القراءة الجهریـة باللغـة االنجلیزیـة، والتـي تتمثـل فـي معرفـة الرمـوز 
ــاني ًوالحــروف واألصــوات بهــا والنطــق بهــا، ونطــق الكلمــات نطقــا  ــة المع ًصــحیحا، ومعرف

الحرفیة المباشرة لأللفاظ والكلمات المقروء باللغة االنجلیزیـة، ثـم اسـتنتاج المعـاني الكلیـة 
من خالل الجمل والتراكیـب التـي یتـضمنها سـیاق القـصة وأحـداثها؛ الرتبـاط مهـارة القـراءة 

ًبالقصة ارتباطا وثیقا؛ فالقصة تتطلب قراءة، والقراءة من وسائل القص   .ةً
  :مهارات األداء القرائي باللغة االنجلیزیة وصعوبات التعلم

ــارف، والثقافیــة، وبهــا یتعــرف  ــساب المعلومــات، والمع ــراءة أبــرز أدوات اكت ــدُّ الق تع
اإلنسان إلى الماضي والحاضر، ویستشرف آفاق المستقبل، وهي من أهم المواد الدراسیة؛ 

 في تطور الشخصیة، وهي مـن أهـم وسـائل لعالقتها بالمواد األخرى، كما أنها عامل رئیس
  .االتصال اإلنساني، ومصدر من مصادر السعادة والفرح واالستمتاع والترویح عن النفس

والقراءة تتعدى حدود التعرف على الرموز المكتوبة بل وتعد أكثر من إدراك الكلمات 
ا معالجـة الكلمـات وفهم ما تعنیه المفاهیم والمعلومات واألفكار من النص المقروء، أي إنه

عاشور (والمفاهیم والمعلومات واألفكار كما یصفها المؤلف مرتبطة بخبرات القارئ ومعرفته 
  ). 63، ص 2009ومقدادي، 

ٍوعلیه فان القراءة هي عملیة تحویل الرموز المكتوبة إلـى مـا تـدل علیـه مـن معـان 
: القـراءة الرئیـسة هـيوأفكار من طریق النطق باستعمال أسلوب التحلیل؛ لذا فإن عناصـر 

الرمز المكتوب، المعنى المكتوب، واللفظ فـي القـراءة الجهریـة، والوصـول للمعنـى مباشـرة (
  ). 106، ص 2007أبو الضبعات، (في القراءة الصامتة 

وتعــد فئــة صــعوبات الــتعلم أحــد أكبــر فئــات التربیــة الخاصــة، وحاولــت جهــات عــدة 
رف العدیـد مـن التربـویین صـعوبات الـتعلم عـصیاغة تعریـف محـدد لـصعوبات الـتعلم، وقـد 

(Learning Disorder)ومـن بیـنهم  Fletcher & Foorman, 1994, p.185) ؛ 
Pennington, 1995, p.170( والتــي أخـذت مــن المــصطلح التربــوي الدیسلیكــسیا ،

 (Dyslexia)وهـي )صـعوبة مـع الكلمـة: ( والتي یعود أصلها إلـى كلمـة یونانیـة معناهـا ،
 صعوبات الـتعلم، وفیهـا نـوع ممیـز فـي القـراءة؛ حیـث إنهـا تطوریـة وذات منـشأ أحد أنواع

الترمیـز، وتسلـسل (لغوي، وتتصف بصعوبة بالغـة فـي معالجـة المعلومـات اللغویـة صـوتیا 
، باإلضـافة لمــشاكل واضـحة فـي تهجئــة )األصـوات، والـذاكرة اآلنیـة والــذاكرة قـصیرة المـدى

وهـي  (Dysgraphia) تابـة التـي تعـرف بـالدیـسجرافیاالكلمات واإلمالء وأیـضا مـشاكل الك
حالة ینتج عنها تدنٍّ مستمر فـي التحـصیل األكـادیمي للتلمیـذ مقارنـة بزمالئـه فـي الـصف 
الدراســي، وال یعــود ســببها إلــى وجــود إعاقــة بــصریة، أو حركیــة، أو ســمعیة، أو بــالتخلف 
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Smitha ,(جتماعیـــة العقلـــي، أو عـــدم االســـتقرار النفـــسي، أو الظـــروف األســـریة واال
2018(.  

ومفهوم صعوبات التعلم یشیر إلى إعاقة مستقلة كغیرها من اإلعاقات األخـرى، وقـد 
تكون مصاحبة إلعاقة أخرى، وقد توجد لدى المتفوقین والموهـوبین، ویقـع مـستوى الـذكاء 
لمن یعانون من صعوبات التعلم فوق مستوى التخلف العقلي، ویمتد إلى المستوى العـادي 

المتفوق، وتتدرج صعوبات التعلم من حیث الشدة من البـسیطة إلـى الـشدیدة، وقـد تظهـر و
ــذاكرة،  صــعوبات الــتعلم فــي واحــدة، أو أكثــر مــن العملیــات الفكریــة كاالنتبــاه، واإلدراك، وال
والتفكیر، وكذلك اللغة الشفویة، وقد تظهر صعوبات التعلم في واحدة أو أكثر من المجاالت 

التعبیـــر واإلمـــالء (ساســـیة، والمهـــارات اللغویـــة كـــالتعبیر الـــشفوي والكتابـــة األكادیمیـــة األ
، والفهـــم المبنـــي علـــى االســـتماع، ومهـــارات القـــراءة األساســـیة، وفهـــم المقـــروء، )والخـــط

والریاضیات بوجه عام، واالستدالل الریاضي، وقد تؤثر على النواحي الهامـة لحیـاة الفـرد، 
وأنشطة الحیاة الیومیة، قـد تظهـر بـین األوسـاط المختلفـة كالنفسیة واالجتماعیة والمهنیة 

ثقافیـا واقتــصادیا واجتماعیـا، وهــي لیــست نتیجـة مباشــرة ألي مـن اإلعاقــات المعروفــة، أو 
االختالفــات الثقافیــة، أو تــدني الوضــع االجتمــاعي أو االقتــصادي، أو الحرمــان البیئــي، أو 

ــتعلم العــادي   ;Fletcher &Foorman, 1994, p.185 (عــدم وجــود فــرص لل
Pennington, 1995, p.170.(  

  )(Reading Disorderصعوبات القراءة 
ً یمثل هذا الجانب أحد أبرز مشكالت صعوبات التعلم لدى األفراد وأكثرها شیوعا بین  ّ
ّالحاالت المختلفة، وتعرف على أنها اضـطراب لـدى المـتعلم فـي جانـب القـدرة علـى القـراءة  ُ

 عام، حیث یعاني من عدم قدرة على التعـرف علـى الكلمـات ونطقهـا والجانب اللغوي بشكل
ّتعــد عبــارة عــن اضــطراب فــي . بالــشكل الــسلیم وبــشكل متسلــسل ومنــتظم وواضــح ومفهــوم

القــراءة یعــود إلــى أســباب متعــددة تظهــر لــدى الفــرد علــى شــكل صــعوبات فــي القــدرة علــى 
صـعوبات القـراءة أو كمـا یطلـق تعتبـر . التعرف على الكلمات المكتوبة ونطقها بشكل سلیم

ُ جملـة مـن الـصعوبات فـي عملیـة Reading Difficultiesعلیهـا فـي اللغـة اإلنجلیزیـة 
القراءة األساسیة، تنتج عـن العدیـد مـن األسـباب الفـسیولوجیة، والوظیفیـة والعـصبیة لـدى 
 األفــراد، وتــؤثر فــي مهــاراتهم األساســیة فــي هــذا الجانــب، حیــث ال یعــود الــسبب فــي هــذه
. ُالمشكلة إلى إعاقة سمعیة أو حسیة معینة، بل إلى صعوبة ناتجة عـن األسـباب الـسابقة

تعتبر صعوبات تظهر على شكل مشكالت في اللغـة التعبیریـة لـدى األفـراد، بحیـث یكونـون 
غیـر قــادرین علـى التعــرف علــى الكلمـات وقراءتهــا بـشكل ســلیم، كمــا یحتـاجون إلــى وقــت 

ون بعـض الكلمـات أو أجـزاء مـن الكلمـة المنطوقـة، ولـدیهم طویل لتجمیع األحـرف، ویحـذف
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ًضعف أیضا في تمییز الحروف المتشابهة، فضال عـن عـدم الوضـوح وعـدم فهـم المـستمع  ً
  .للكمات المقروءة من قبل الشخص الذي یعاني من هذه المشكلة

وتكون قدرة الطفل عند القـراءة بدرجـة أقـل مـن مـستوى ذكـاءه أو عمـره؛ ویـتم ذلـك 
ــي عــن  ــؤدي إلــى ضــعف ف ــز الــذي ی ــضعف فــي التركی ــسیة معینــة، وال ــارات نف ــق اختب طری

استرجاع الحروف، ومعرفة أصواتها، والصعوبة الكبیرة في الربط بین شكل الحرف وصوته، 
وكذلك الصعوبة في تكوین كلمـات مـن مجموعـة مـن الحـروف، وصـعوبة فـي تـذكر أسـماء 

كلمات الطویلة، وصعوبة في فهم ما یقرأ وصعوبة ّالحروف وأشكالها، والتعثر أثناء قراءة ال
فــي التعــرف الــسریع علــى الكلمــات وفــي تحلیــل أو تهجــي الكلمــات الغربیــة لغــرض نطقهــا 

  .)هـ1430الزیات، (
فتتمثل في صعوبة الـربط بـین ) Dyslexia (صعوبات القراءة باللغة اإلنجلیزیةأما 

كلمات، ومن أبرز العالمات التي تدل الحروف واألصوات، وصعوبة التهجئة والتعرف على ال
على هذا االضطراب وجود صعوبة في فهم مـا یقولـه اآلخـرون، وصـعوبة فـي تنظـیم اللغـة 
المكتوبة والمنطوقة، والتأخر في القدرة علـى الكـالم، وصـعوبة فـي التعبیـر عـن األفكـار أو 

  .ستماعالمشاعر، وفي تعلم المفردات الجدیدة، سواء أثناء القراءة أو عند اال
ولعالج صعوبات التعلم هنالك الكثیر من الخطوات ومن أهمهـا تفهـم الوالـدین لهـذه 
ــدا عــن  ــاء بعی ًالمــشكلة، والتعــاون مــع المدرســة فــي تــصمیم برنــامج عالجــي لهــؤالء األبن
الضغوطات النفسیة، والتخطیط لبرنامج تعلیمي خاص لكل طفل حسب نـوع الـصعوبة التـي 

 Gina المدرســة والمنـزل مــن أجـل إیجـاد الحلــول المناسـبة یعـاني منهـا، والتعــاون بـین
Kemp et al., 2018)(  

ویوجد ثالثـة تعریفـات للدیسلكـسیا المحـددة، یعتمـد أولهـا علـى التبـاین بـین الـذكاء 
والقدرة على القراءة  بینما یعتمد اآلخـران علـى النظـام الـصوتي كأسـاس لوجودهـا، فـاألول 

 لغــة الكتابــة وال تعتمــد علــى الــذكاء، وال تعــزى إلــى یــصفها بأنهــا صــعوبة حــادة فــي شــكل
أســباب ثقافیــة وانفعالیــة، وهــي طبیعــة معرفیــة تــؤثر علــى المهــارات اللغویــة التــي تتــصل 

والثـاني . بالشكل الكتابي، وخاصة الرموز البصریة اللفظیة والذاكرة القصیرة ونظـام اإلدراك
لیل الكلمة المفردة، ویعكـس فـي یصفها بأنها اضطراب لغوي محدد یتصف بصعوبة في تح

والثالث حالة یواجه فیها الفرد صعوبة بالغة . العادة قدرة غیر كافیة في المعالجة الصوتیة
وهنـاك مؤشـرات أو . في الربط بـین األصـوات واألحـرف التـي تمثلهـا فـي الكلمـات المكتوبـة

  :المحكات التي یمكن التنبؤ بها إلى وجود الدیسلكسیا ومنها
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ًیمكــن أن یكــون الطفــل ذكیــا فــي اســتعمال اللغــة :  بــین مهــارات القــراءة والــذكاءتبــاین -1
الشفویة ویوصل أفكاره والتعبیر عنهـا ویفهـم كـل مـا یقـال ویـستوعب كـل مـا یـسمعه 

  .دون صعوبة، ولكن یواجه مشكلة في الكلمة المكتوبة
الحـروف یكون ناتج عن خلط وعكس وقلـب ي : تأخر في القراءة وضعف في التهجئة -2

  .والكلمات ت وسوء ترتیبها
حیــث ال یكـون لــدیهم أدنـى فكــرة عـن الیمــین والیـسار فــي : صـعوبات التوجــه المكـاني -3

  .الفراغ
وهي صعوبة في سلسلة األشیاء كحفظ أیام األسبوع مرتبة وغیرها : صعوبات السلسلة -4

  .ویرجع ذلك إلى ضعف الذاكرة السمعیة التتابعیة
وتكمن في الذاكرة القصیرة حیث یعـاني الطفـل مـن : ذاكرة القصیرةضعف في مهارات ال -5

ــز  ــي الترمی ــة وبخاصــة ف ــة المكتوب ــب األصــوات فــي اللغ ــوعي بترتی الــضعف وعــدم ال
  .الصوتي

االستیعاب هو الهدف النهائي لعملیـة القـراءة، وهـو عملیـة تكـوین : قصور االستیعاب -6
تكلم والمعلومـات الكامنـة فـي خلفیـة معان من الربط بین المعلومات التي یقـدمها المـ

  )2011الوقفي، . (القارئ المعرفیة
  :الدراسات السابقة

إلى الكشف عن فاعلیة استخدام القصص المسجلة ) 2007(هدفت دراسة آل تمیم 
علــى األقــراص المدمجــة فــي عــالج صــعوبات القــراءة الجهریــة لــدى تالمیــذ الــصف الثالــث 

ة اتبــع الباحـث المــنهج شــبه التجریبـي، وتكونــت عینــة االبتـدائي، ولتحقیــق أهـداف الدراســ
تلمیذا من تالمیـذ الـصف الثالـث االبتـدائي، وتمثلـت أدوات الدراسـة فـي ) 64(الدراسة من 

قائمة بصعوبات القراءة الجهریة، وبطاقة رصد صعوبات القراءة، واختبار القـراءة الجهریـة 
ــة رصــد األ)حــسن شــحاته بــصورتیه أ، ب(المتــدرج  ــي ، وبطاق ــارین القبل ــي االختب خطــاء ف

والبعدي، واستبانة لمعرفة مدى مالءمة التسجیل الصوتي للقصص المسجلة على القـرص 
المدمج، وأظهرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسـطي عـدد أخطـاء 
تالمیذ المجموعة التجریبیـة والمجموعـة الـضابطة فـي صـعوبات القـراءة الجهریـة؛ لـصالح 

  .میذ المجموعة الضابطة في التطبیق البعديتال
إلــى الكــشف عــن أثــر القــصة المحوســبة فــي ) 2010(كمــا ســعت دراســة العویــدي 

ــع  ــدائي، ولتحقیــق أهــداف الدراســة اتب ــاني االبت االســتیعاب القرائــي لــدي أطفــال الــصف الث
طالـب مـن طـالب الـصف ) 43(الباحث لمنهج شبه التجریبي، وتكونـت عینـة الدراسـة فـي 
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الثاني االبتدائي، وتمثلـت أدوات الدراسـة فـي اختبـار حـول كـل قـصة مـن القـصص الـثالث 
ــي بمــستوییه الحرفــي واالســتنتاجي ــیس االســتیعاب القرائ ــائج عــن تفــوق . یق وكــشفت النت

المجموعة التجریبیـة التـي درسـت القـصة المحوسـبة علـى المجموعـة التـي درسـت القـصة 
  ).الحرفي واالستنتاجي(ة االستیعابیة ٍالمطبوعة في كل من مستویات القراء

ــة كــأداة ) Garrard, 2011(وهــدفت دراســة  ــة القــصص الرقمی ــى تقیــیم فعالی ال
للكتابــة الــسردیة، حیــث أجریــت كدراســة حالــة علــى مجموعــة مــن طــالب الــصف الــسادس 
االبتدائي في جنوب غرب ایرلندا، ولتحقیق أهداف الدراسة اتبع الباحـث المـنهج الوصـفي، 

طالبا؛ حیث شـملت العینـة الطـالب العـادیین وطـالب ذوي ) 22(ت عینة الدراسة من وتكون
االحتیاجات الخاصة، وتمثلت أدوات الدراسة فـي بطاقـة مالحظـة، ومقـابالت محـددة زمنیـا، 
وكشفت النتائج أن استخدام القصص الرقمیـة كـان لـه أثـر إیجـابي علـى الطـالب فـي تعلـم 

 خـصوصا طـالب ذوي االحتیاجـات الخاصـة، باإلضـافة إلـى اللغة اإلنجلیزیة كلغة إضـافیة،
ذلـك أظهــرت الدراســة أن روایـة القــصص الرقمیــة یمكــن اسـتخدامها وســیلة فعالــة إلیــصال 

وهـــذا یعتمـــد علـــى خبـــرة المعلـــم فـــي اســـتخدام تكنولوجیـــا " المـــنهج الدراســـي فـــي ایرلنـــدا"
  .المعلومات واالتصاالت

یـة بعـض القـصص التفاعلیـة المطـورة عـن فاعل) 2012(بینما كشفت دراسة علـي 
. في تنمیة مهارات القراءة اإللكترونیة في اللغة العربیة لتالمیـذ الـصف الخـامس االبتـدائي

ــي  ولتحقیــق أهــداف الدراســة اتبعــت الباحثــة المــنهج التجریبــي، وتكونــت عینــة الدراســة ف
ة فــي قائمــة تلمیـذ وتلمیــذة مــن الــصف الخــامس االبتــدائي، وتمثلــت أدوات الدراســ) 146(

ــاییر  ــدائي، وقائمــة مع ــذ الــصف الخــامس االبت ــة الالزمــة لتالمی ــراءة اإللكترونی مهــارات الق
 سـنة، وكـشفت النتـائج عـن وجـود فـروق ذات 12 إلـى 9اختبار قصص األطفال من سـن 

داللـة إحـصائیة بـین متوسـطات درجـات تالمیـذ المجموعـات التجریبیـة الـثالث فـي مهــارات 
؛ لـصالح المجموعـات التجریبیـة الثالثـة التـي قـرأت القـصص التفاعلیـة القـراءة االلكترونیـة

  .المطورة
إلى الكشف عن أثر القصص الرقمیـة فـي ) Strassman, 2012(وهدفت دراسة 

تعلیم مهارة الكتابة للطالب الصم، ولتحقیق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج التجریبي، 
 الطالب الصم فـي المرحلـة المتوسـطة، وتمثلـت ًطالبا من) 69(وتكونت عینة الدراسة من 

ًأدوات الدراسة في اختبار تحصیلي، وكـشفت النتـائج أن للقـصص الرقمیـة تـأثیرا كبیـرا فـي  ً
تعلیم الطالب الصم مهارة الكتابة؛ حیث تطور أسلوب الكتابة لدى الطالب، وتحسن بـشكل 

  .ًواضح جدا في النواحي اللغویة والنحویة
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ــأثیر ) (Conn, 2015كمــا قامــت دراســة  ــالتعرف علــى إدراك المعلمــین حــول ت ب
القصص الرقمیة على مهارات التواصل والمهارات االجتماعیة لألطفال المصابین باضطراب 
التوحد، ولتحقیـق أهـداف الدراسـة اتبعـت الباحثـة المنهجـین الوصـفي والتجریبـي، وتكونـت 

ین بالتوحـد فـي أربـع مـدارس عینة الدراسة من خمس معلمین من معلمي األطفـال المـصاب
ـــائج ان  حكومیـــة، وتمثلـــت أدوات الدراســـة فـــي بطاقـــة مالحظـــة واســـتبانات، وكـــشفت النت
ًللقصص الرقمیة تـأثیرا إیجابیـا علـى األطفـال المـصابین بالتوحـد؛ حیـث سـاعدت القـصص  ً
الرقمیة على تعزیز مهارات التواصل، وتعزیز العالقات االجتماعیـة لـدى ألطفـال المـصابین 

  .بالتوحد
إلى التعرف على أثر روایة القـصص الرقمیـة ) Bratitsis, 2015(وهدفت دراسة 

ــال العــادیین  ــدى مجموعــة مــن األطف ــاطفي ل ــز الــذكاء االجتمــاعي والع ــي تعزی ــة ف التفاعلی
واألطفال المصابین بطیف التوحد في مرحلة الطفولة البكرة، ولتحقیق أهداف الدارسة اتبـع 

ًطفــال فــي مراكــز الرعایــة ) 25(بــي، وتكونــت عینــة الدراســة مــن الباحــث المــنهج التجری
 سنوات، وتمثلت أدوات الدراسة في بطاقة مالحظة، 4 إلى 2النهاریة، تتراوح أعمارهم من 

وكشفت النتائج عن اآلثار اإلیجابیة لروایة القصص الرقمیة التفاعلیة؛ حیث تمكن أعضاء 
أبطال القصص الرقمیة، وتحدید مـا إذا كـان المجموعة التجریبیة من التعرف على مشاعر 

ًسعیدا أو حزینا أو غاضبا ً ً.  
بالكشف عـن ضـرورة إدخـال تكنولوجیـا ) Preradovic, 2016(كما قامت دراسة 

المعلومات واالتصاالت من خالل القصص الرقمیة في التعلیم قبل المدرسي كأساس للحیاة 
رقمیـة علـى األطفـال فـي اإلنجـاز فـي في العصر الرقمي، ومعرفة أثـر اسـتخدام القـصص ال

. مناهج الریاضیات ومهارات القـراءة والكتابـة علـى الحاسـوب فـي مرحلـة مـا قبـل المدرسـة
ولتحقیق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج التجریبي، وتكونت عینة الدراسـة مـن أطفـال 

لكمبیــوتر، ســنوات، وتمثلــت أدوات الدراســة فــي اختبــار الــوعي بمهــارات ا) 7-6(الروضــة 
اختبار تحصیلي للمفاهیم الریاضیة، وكشفت النتائج أن سرد القصص الرقمیـة فـي مرحلـة 
ــى  ــة عل ــل مــن مهــارات الریاضــیات، والقــراءة والكتاب ــسهم فــي تطــویر ك ــرة ی ــة المبك الطفول
الحاســوب، مــع زیــادة دافعیــة األطفــال نحــو الــتعلم، وأكــدت النتــائج الحاجــة إلــى إدخــال 

ات واالتـصاالت فـي نظـام التعلـیم المبكـر لـدعم الـتعلم المنهجـي لألطفـال تكنولوجیا المعلوم
  .ًاألصغر سنا بهدف تعزیزهم للنجاح في مختلف مجاالت التنمیة

علــى أثــر توظیــف القــصص الرقمیــة فــي تنمیــة ) 2016(وتعرفــت دراســة التتــري 
راسـة اتبـع ولتحقیـق أهـداف الد. مهارات الفهم القرائي لدى تالمیذ الصف الثالـث األساسـي
ــة الدراســة مــن  ــي، وتكونــت عین ــث ) 74(الباحــث المــنهج التجریب ــي الــصف الثال ــذا ف تلمی

االبتدائي، وتمثلت أداة الدراسة في اختبار مهارات الفهم القرائي، وكشفت النتائج عن األثر 
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اإلیجـابي لتوظیـف القـصص الرقمیـة فـي تنمیـة مهـارات الفهـم القرائـي لـدى تالمیـذ الـصف 
بتدائي؛ حیث توصلت إلى وجود فروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـط درجـات الثالث اال

تالمیذ المجموعة التجریبیة ومتوسط أقرانهم في المجموعة الـضابطة فـي التطبیـق البعـدي 
؛ لـصالح )الحرفـي واالسـتنتاجي، والنقـدي(الختبار مهارات الفهم القرائي بجمیـع مـستویاته 

  .تالمیذ المجموعة التجریبیة
إلــى التعــرف علــى فاعلیــة القــصص الرقمیــة فــي ) 2016(فت دراســة الحربــي وهــد

تنمیة مهارات االستماع الناقد في مقرر اللغة اإلنجلیزیة لدى تلمیذات المرحلة الثانویة في 
ولتحقیـق أهـداف الدراسـة اتبعـت الباحثـة المـنهج الوصـفي والمـنهج شـبه . مدینة الریـاض

تلمیذة من تلمیذات المرحلـة الثانویـة، وتمثلـت ) 44 (التجریبي، وتكونت عینة الدراسة من
ــار مهــارات االســتماع، وكــشفت  أدوات الدراســة فــي قائمــة بمهــارات االســتماع الناقــد واختب
النتـــائج أن التـــدریس باســـتخدام القـــصص الرقمیـــة ذو فاعلیـــة كبیـــرة فـــي تنمیـــة مهـــارات 

  .لغة اإلنجلیزیةاالستماع الناقد لدى تلمیذات المرحلة الثانویة في مقرر ال
إلــى قیــاس تــأثیر أســلوب حكــي القــصص ) 2016(كمــا هــدفت دراســة عبــد الــصمد 

الرقمیة عبر تقنیة البودكاستنج في تنمیة الذكاء اللغـوي والقـدرة علـي التخیـل لـدي تالمیـذ 
المرحلــة االبتدائیــة المعــاقین بــصریا، ولتحقیــق أهــداف الدراســة اتبعــت الباحثــة المــنهج 

ــت ــي، وتكون ــة الدراســة مــن التجریب ــاني ) 30( عین ــصف الث ــذ ال ــذة مــن تالمی ــذا وتلمی ًتلمی
ــي قائمــة  ــت أدوات الدارســة ف ــصریا، وتمثل ــور للمعــاقین ب ــدائي، بمدرســتي األمــل والن االبت
بمهــارات الــذكاء اللغــوي، واختبــار مهــارات الــذكاء اللغــوي، واســتبیان العملیــات الخیالیــة 

ابیـة لحكایـة القـصص الرقمیـة فـي تنمیـة الـذكاء وكشفت النتائج عن اآلثار اإلیج. القصیرة
  .اللغوي والقدرة على التخیل

إلــى قیــاس فاعلیــة اســتخدام القــصص التعلیمیــة ) 2016(كمــا ســعت دراســة طلبــة 
ــا المعلومــات والتفكیــر  ــي تنمیــة مهــارات تكنولوجی ــت بــورد انیمیــشن ف ــة بتقنیــة وای الرقمی

 المـنهج شـبه التجریبـي، وتكونـت عینـة البصري، ولتحقیق أهـداف الدراسـة اتبعـت الباحثـة
تلمیــذ وتلمیــذة مــن تالمیــذ الــصف الثالــث االبتــدائي، بمــدارس األمــل ) 120(الدراســة مــن 

للــصم، وتمثلــت أدوات الدراســـة فــي اختبـــار معرفــي، واختبــار مهـــارات التفكیــر البـــصري، 
ج عن وجود وبرمجیة القصص التعلیمیة الرقمیة بتقنیة وایت بورد انیمیشن، وكشفت النتائ

فـروق ذات داللـة إحـصائیة بــین متوسـطي درجـات أفــراد المجموعـة التجریبیـة والمجموعــة 
الضابطة في التطبیق البعدي؛ لصالح المجموعة التجریبیة في كل من االختبار التحصیلي 

  .واختبار مهارات التفكیر البصري
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ة علــى إلــى اســتخدام القــصص الرقمیــة االلكترونیــ) 2017(وهــدفت دراســة زغلــول 
أساس معاییر تتناسب مع خصائص التالمیذ ذوي صعوبات التعلم األكادیمیة، وقیاس مدى 
ــق أهــداف الدراســة اتبعــت  ــادة الریاضــیات، ولتحقی ــي م ــى التحــصیل ف فاعلیتهــا وأثرهــا عل

ــت عینــة الدراســة مــن  ــذ وتلمیــذة مــن طــالب ) 20(الباحثــة المــنهج التجریبــي، وتكون تلمی
 یعانون من صعوبات التعلم في مقرر الریاضیات، وتمثلـت أدوات المدارس االبتدائیة؛ ممن

، واختبــار تحــصیل "للمرحلــة االبتدائیــة "الدراســة فــي اختبــار تــشخیص لمقــرر الریاضــیات 
لقیــاس التحــصیل فــي مــادة الریاضــیات، وكــشفت النتــائج عــن وجــود فــروق ذات داللــة 

لتطبیقـین القبلـي والبعـدي إحصائیة بین متوسـطات درجـات التالمیـذ مجموعـة البحـث فـي ا
  .لالختبار التحصیلي؛ لصالح التطبیق البعدي

 بالبحــث عـن تــأثیر القــصص   (Rahimi&Yadollahi, 2017)وقامـت دراســة
ــي اللغــة  ــدى المتعلمــین ف ــة ل ــراءة والكتاب ــى تطــویر مهــارات الق ــت عل ــر اإلنترن ــة عب الرقمی

 تـم تـوزیعهم علـى مجمـوعتین  متـدربا فـي الدراسـة42اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة، وقد شـارك 
وقـد تـم ). 21= عـددها )والمجموعة الـضابطة ) 21= عددها (وهي المجموعة التجریبیة 

إجراء اختبار قبلي لكال المجموعتین قبل التجربة وذلك لتقییم مهـارات القـراءة والكتابـة فـي 
وعتین لمـدة اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة، وبعـد ذلـك أعطیـت تعلیمـات الكتابـة لكـال المجمـ

خمــسة أشــهر وقــد تــم تــدریب المجموعــة التجریبیــة علــى إجــراء عملیــة الكتابــة باســتخدام 
منصة على اإلنترنت، في حین استفادت المجموعة الـضابطة مـن برنـامج إنتـاج محتویـات 
دون االتصال باإلنترنت، وقد تم تقییم مهارات القراءة والكتابة فـي المجمـوعتین مـرة أخـرى 

جربة وكشفت نتائج الدراسة أن مهارات القراءة والكتابة للمجموعة التي أنتجت في نهایة الت
قصصا مع منصة على اإلنترنت تحسنت بالمقارنة مع المجموعة الضابطة التي عملت مع 

  .برنامج دون اتصال باإلنترنت
إلــى الكــشف عــن أثــر القــصص الرقمیــة فــي ) 2017(كمــا هــدفت دراســة جمحــاوي 

الرابـع االبتـدائي فـي مبحـث التربیـة المهنیـة فـي مدرسـة لـواء بنـي تحصیل طالبات الصف 
عبیــد فــي األردن، حیــث اســتخدمت الباحثــة المــنهج شــبه التجریبــي علــى عینــة عــشوائیة 

طالبــة المجموعــة الــضابطة التــي تــم تدریــسها باســتخدام ) 41(طالبــة بواقــع ) 82(قوامهــا
ریبیة التي درست باستخدام القصص طالبة في المجموعة التج) 41(الطریقة االعتیادیة، و

الرقمیة، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في تحصیل مبحث التربیة 
 .المهنیة لصالح المجموعة التجریبیة

على فاعلیـة اسـتخدام القـصة الرقمیـة فـي تنمیـة ) 2017(دراسة الضفیان وتعرفت 
مهــارات القــراءة والكتابــة لــدى التلمیــذات ذوات صــعوبات الــتعلم بمرحلــة التعلــیم االبتــدائي، 
ولتحقیق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج شبه التجریبي، وتكونت عینة الدراسـة مـن 
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ــتعلم ا لــصف الثالــث االبتــدائي، وتمثلــت أداة الدراســة فــي خمــس تلمیــذات مــن صــعوبات ال
اختبار تحصیلي لقیاس مهارات الكتابة، وبطاقة مالحظة لقیـاس مهـارات القـراءة، وكـشفت 
ــائج عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین تلمیــذات المجموعــة التجریبیــة فــي  النت

  .الح القیاس البعديالقیاسین القبلي والبعدي في تنمیة مهارات القراءة والكتابة؛ لص
إلـى التعـرف علـى أثـر القـصة الرقمیـة فـي تنمیـة ) 2017(كما هدفت دراسة أحمـد 

ــدمج؛  االدراك االجتمــاعي اإلیجــابي لــدى تالمیــذ ذوي اإلعاقــة العقلیــة البــسیطة بفــصول ال
، ولتحقیــق أهـــداف ) مقطوعــات الفیــدیو–اللوحــات القصــصیة (باســتخدام نمطــي عــرض 

ًتلمیذا مـن ) 40(ة المنهج شبه التجریبي، وتكونت عینة الدراسة من الدراسة اتبعت الباحث
تالمیذ الصفین الثالث والرابع االبتدائي، وتمثلت أدوات الدراسة في قائمة باألبعاد السلوكیة 
الــالزم تنمیتهــا لتالمیــذ ذوي اإلعاقــة العقلیــة البــسیطة، وبطاقــة تقــدیر الــسلوك، ومقیــاس 

ــا ــین متوســط الــسلوك المــصور، وكــشفت النت ــة إحــصائیة ب ئج عــن وجــود فــروق ذات دالل
درجــات أفــراد المجمــوعتین التجریبیــة والــضابطة للبحــث؛ لــصالح المجوعــة التجریبیــة فــي 
بطاقة تقدیر السلوك ومقیاس الـسلوك المـصور، یرجـع  ذلـك الفـرق الخـتالف نمـط عـرض 

  ).اللوحات القصصیة مقابل مقطوعات الفیدیو( القصة الرقمیة 
إلــى التعــرف علــى أثــر اخــتالف نمــط عــرض ) 2018(ت دراســة الغامــدي كمــا هــدف

المثیــرات البـــصریة فـــي القـــصص الرقمیـــة لتنمیــة بعـــض مهـــارات الفهـــم القرائـــي النقـــدي 
واالســتنتاجي لــدى تلمیــذات المرحلــة االبتدائیــة بمنطقــة الباحــة، ولتحقیــق أهــداف الدراســة 

تلمیـذة مــن ) 78(نـة الدراسـة مـن اسـتخدمت الباحثـة المـنهج شـبه التجریبـي، وتكونــت عی
تلمیذات الصف الثاني االبتدائي بمنطقة الباحة، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار مهارات 
الفهــم القرائــي النقــدي واالســتنتاجي، وكــشفت النتــائج عــن وجــود فــرق دال إحــصائیا بــین 

 البـصریة نمط عرض المثیرات(متوسط درجات المجموعة التجریبیة األولى التي استخدمت 
نمــط عــرض المثیــرات البــصریة (والمجموعــة التجریبیــة الثانیــة التــي اســتخدمت ) الواقعیــة
في التطبیق البعدي الختبار مهـارات الفهـم القرائـي النقـدي واالسـتنتاجي؛ لـصالح ) الرمزیة

  . المجموعة التجریبیة الثانیة
ســـتخدام بدراســـة هـــدفت إلـــى معرفـــة أثـــر ا) 2019(وأخیــرا قامـــت روان الـــصیعري 

القصص الرقمیة في تحسین بعض مهارات األداء القرائي لدى طالبات صعوبات الـتعلم فـي 
الـــصف الثـــاني االبتـــدائي بمـــدارس المدینـــة المنـــورة، واســـتخدمت الدراســـة المـــنهج شـــبه 

) 15(التجریبي ذي القیاس القبلي والبعدي، وطبقت الدراسة على عینة قصدیة؛ بلغ عددها
ت الــتعلم فــي الــصف الثــاني االبتــدائي بالمدینــة المنــورة، وتمثلــت طالبــة مــن ذوات صــعوبا

أدوات الدراسة وموادها في ثالث قصص رقمیة وبطاقة مالحظة لكل قصة رقمیة من إعـداد 
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الباحثــة، وقــد أســفرت النتــائج عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطي رتــب 
لي والبعدي لبطاقة المالحظة لمهارات درجات طالبات المجموعة التجریبیة في التطبیق القب

لـصالح التطبیـق ) مهارة القراءة الجهریـة، ومهـارة التمییـز، ومهـارة التحلیـل(األداء القرائي 
  . البعدي

  :التعلیق على الدراسات السابقة
 ,Connاســتخدمت معظــم الدراســات الــسابقة المــنهج شــبه التجریبــي، أمــا دراســة  -

ًد استخدمتا المنهجین التجریبي والوصـفي معـا، أمـا فق) 2016(ودراسة الحربي ) (2015
  .الدراسة الحالیة فقد اتفقت مع الدراسات السابقة التي استخدمت المنهج شبه التجریبي

تنوعت عینات الدراسات السابقة، فمنها ما طبق على ذوي صعوبات التعلم في المرحلة  -
ًیطة، أو المعاقین بصریا بالمرحلة االبتدائیة، ومنها ما طبق على ذوي اإلعاقة العقلیة البس

االبتدائیــة، أو التالمیــذ الــصم فــي المرحلــة االبتدائیــة، أو ذوي طیــف التوحــد، أمــا الدراســة 
الحالیة فقد اتفقت مع الدراسات السابقة التي طبقت على ذوي صعوبات التعلم في المرحلة 

طبقـت علـى صـعوبات الـتعلم وتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة التـي . االبتدائیة
 .في المرحلة االبتدائیة

تنوعت أدوات الدراسات السابقة، فمنها ما استخدم االختبار التحصیلي لمهـارات القـراءة  -
واالستماع، فقط ومنها ما جمع بین االختبار التحصیلي وبطاقة المالحظة أو ائمة باألبعـاد 

ــسلوك المــص ــار الــسلوكیة وبطاقــة تقــدیر الــسلوك ومقیــاس ال ور، ومنهــا مــا اســتخدم اختب
مهارات الذكاء اللغوي أو االختبار المعرفي، أو اختبار مهارات التفكیر البـصري، ومنهـا مـا 
اســتخدم بطاقــة مالحظــة فقــط، ومنهــا مــا جمــع بــین بطاقــة المالحظــة واســتبانات، وتتفــق 

ًالدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة التي استخدمت اختبارا تشخیصیا وبطا  .قة مالحظةً
اتفقت جمیع الدراسات السابقة من حیث النتیجة؛ حیث أظهرت جمیعها فاعلیة القصص  -

الرقمیــة وأثرهــا اإلیجــابي فــي تنمیــة المهــارات المختلفــة للطــالب ذوي االحتیاجــات الخاصــة 
كما أظهرت نتائج معظم الدراسات السابقة فاعلیة القصص الرقمیة . وذوي صعوبات التعلم

 .جابیة في تنمیة مهارات القراءةوآثارها اإلی
وبالرغم من وجود دراسات متنوعة في القصة الرقمیة إال أنه ال توجد دراسة كشفت عن أثر 
اســتخدام القــصص الرقمیــة فــي تنمیــة بعــض مهــارات األداء القرائــي لــدى التالمیــذ ذوي 

  .باحثصعوبات التعلم في الصف السادس االبتدائي في مدینة الطائف؛ في حدود علم ال
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  :فرضیات الدراسة
 :   تسعى الدراسة الحالیة الختبار صحة الفروض التالیة

بـین متوسـطي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  .1
رتب درجـات عینـة الدراسـة فـي التطبیقـین القبلـي والبعـدي لبطاقـة المالحظـة عنـد مـستوى 

 .التعرف والنطق
بـین متوسـطي ) α ≥ 0.05( داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات .2

رتب درجـات عینـة الدراسـة فـي التطبیقـین القبلـي والبعـدي لبطاقـة المالحظـة عنـد مـستوى 
 .الفهم الحرفي المباشر

بـین متوسـطي ) 0.05 ≤ (ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللـة  .3
یقـین القبلـي والبعـدي لبطاقـة المالحظـة عنـد مـستوى رتب درجـات عینـة الدراسـة فـي التطب

 .الفهم االستنتاجي

  
  :منهج الدراسة

الختبار فروض الدراسة واإلجابـة عـن أسـئلتها تـم اسـتخدام المـنهج شـبه التجریبـي؛ الـذي 
التعییر المتعـد والمـضبوط للـشروط المحـددة للواقـع "بأنه ) 2007(عرفه عبیدات وآخرون 
 موضوع للدراسة، ومالحظة ما ینـتج عـن هـذا التغییـر مـن اثـار فـي او الظاهرة التي تكون

، وهو األنسب )219ص " (هذا الواقع والظاهرة ویتم فیه استخدام التجربة ألثبات الفروض
لطبیعة الدراسة؛ لقدرته على تحقیق أهدافها، ویتمثل في تطبیق قبلي ألدوات الدراسة على 

. ًبیــق القیـاس بعـدیا علـى عینـة الدراسـة ذاتهــامجموعـة واحـدة ثـم تطبیـق التجربـة، ثـم تط
  .والشكل التالي یوضح التصمیم شبه التجریبي للدراسة
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  :متغیرات الدراسة
  :یعتمد منهج الدراسة وتصمیمها شبه التجریبي على المتغیرات التالیة

ویتمثـل فـي الدراسـة الحالیـة المتغیـر المـستقل فـي أسـلوب الـتعلم، : المتغیـر المـستقل -1
 .تضمن ثالث قصص رقمیةالذي ی

حیث توجد فـي الدراسـة الحالیـة ثالثـة متغیـرات تابعـة یـراد قیـاس أثـر : المتغیر التابع -2
 .التعرف والنطق، الفهم الحرفي المباشر، الفهم االستنتاجي: المتغیر المستقل علیها وهي
یتكـون مجتمــع الدراسـة الحالیــة مـن جمیــع طـالب صــعوبات : مجتمـع الدراسـة وعینتهــا

هــ، وعـددهم 1440-1439لم في الصف السادس االبتـدائي فـي مدینـة الطـائف لعـام التع
وأمــا عینــة . 1438-1439تلمیــذ حــسب إحــصائیة إدارة التعلــیم فــي الطــائف لعــام ) 67(

الدراســة فقــد تكونــت مــن التالمیــذ ذوي صــعوبات الــتعلم فــي الــصف الــسادس االبتــدائي 
ر عینة الدراسة بطریقة قصدیة، وذلك بسبب تلمیذ، وتم اختیا) 15(بالطائف، وبلغ عددهم 

نوعیة عینة الدراسة؛ حیث یجب أن تكـون مـن التالمیـذ الـذین یعـانون مـن صـعوبات تعلـم 
  .القراءة في مرحلة دراسیة محددة ومهارات محددة

  :أدوات الدراسة وموادها
تمثلـت لتحقیق أهداف الدراسة واختبار صـحة فرضـیاتها، تـم إعـداد أدوات الدراسـة، والتـي 

 :فیما یلي
  :األدوات التعلیمیة: ًأوال
  :القصص الرقمیة -1

   بعد مراجعة الباحث لألدبیات التربویة التي تناولت نمـاذج التـصمیم التعلیمـي، واالطـالع 
، )2016(، ودراسة أبو عفیفة )2016(على العدید من الدراسات السابقة؛ كدراسة التتري 

قام الباحث بإعداد القـصص الرقمیـة ) 2019(، ودراسة الصیعري)2016(ودراسة الحربي 
وقـــد اتبـــع الباحـــث خطـــوات نمـــوذج التـــصمیم .ADDIEوفـــق نمـــوذج التـــصمیم التعلیمـــي 

ً الوارد ذكره سابقا فـي فـصل اإلطـار النظـري لتـصمیم القـصص الرقمیـة؛ ADDIEالتعلیمي 
بـساطة وذلك الشتمال النموذج على جمیع مراحـل التـصمیم التعلیمـي واتـصاف النمـوذج بال

وفیما یلي شرح خطـوات بنـاء القـصص الرقمیـة وفقـا لنمـوذج التـصمیم   والوضوح،
  ADDIEالتعلیمي 

وتعد مرحلة التحلیل الحجر األساس لجمیع المراحل : Analysisمرحلة التحلیل : ًأوال
  :األخرى، وتشمل هذه المرحلة
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عوبة إتقـان وتمثلت مشكلة البحـث الحـالي فـي صـ: تحدید المشكلة وتقدیر االحتیاجات .1
بعــض مهــارات األداء القرائـــي لــدى التالمیـــذ ذوي صــعوبات الــتعلم فـــي الــصف الـــسادس 

  .االبتدائي بالطائف
تمثل الهدف العام في تحسین بعض مهارات األداء القرائي لـدى :  تحدید الهدف العام .2

ــدائي بالطــائف؛ باســتخدام  ــم القــراءة فــي الــصف الــسادس االبت التالمیــذ ذوي صــعوبات تعل
  .موعة من القصص الرقمیةمج
التالمیذ ذوي صعوبات : حدد الباحث خصائص المتعلمین: تحلیل خصائص المتعلمین .3

) 13-11(تعلـم القــراءة فــي الـصف الــسادس االبتــدائي بالطــائف، تتـراوح أعمــارهم بــین الـــ
التعــرف والنطــق، الفهــم الحرفــي المباشــر، الفهــم (ســنة، لــدیهم صــعوبات تعلــم فــي مهــارة 

  .، ولم یسبق لهم الدراسة باستخدام القصص الرقمیة)ياالستنتاج
تمثلــت المــوارد المتاحــة فــي تجهیــز غرفــة : تحلیــل المــوارد والقیــود مــن بیئــة الــتعلم. 4

المـــصادر؛ وذلـــك مـــن خـــالل التأكـــد مـــن تـــوفر جهـــاز حاســـب، وجهـــاز عـــرض البیانـــات، 
 جهــاز وســماعات لوضــوح الــصوت عنــد عــرض القــصة، أمــا القیــود فقــد تمثلــت فــي بــطء

  .الحاسب الموجود أو عدم عمله
فـي هـذه المرحلـة تمـت صـیاغة األهـداف اإلجرائیـة : Designمرحلة التـصمیم : ًثانیا

السلوكیة لموضوع الدراسة، باإلضافة إلى تحدید نمط التعلم، واألسالیب التي تتعلق بكیفیة 
  :وفیما یلي توضیح ذلك. ٕالتطبیق واعداد السیناریو

تمــت صــیاغة األهــداف اإلجرائیــة الــسلوكیة؛ فــي : إلجرائیــة الــسلوكیةتحدیــد األهــداف ا. 1
ضـوء االحتیاجــات التعلیمیــة التــي تـم التوصــل إلیهــا فــي مرحلـة التحلیــل، وكانــت األهــداف 

  :التعلیمیة كما یأتي
ـــسلوكي لمـــستوى التعـــرف والنطـــق  - أ ـــي ال ـــصا باللغـــة : الهـــدف اإلجرائ ـــذ ن ًأن یقـــرأ التلمی

  %. 80كلمة من الكتاب المقرر؛ بنسبة صحة ال تقل عن  20االنجلیزیة عدد كلماته 
أن یحــدد التلمیــذ المعــاني : الهــدف اإلجرائــي الــسلوكي لمــستوى الفهــم الحرفــي المباشــر  -  ب

  %.80الحرفیة المباشرة لكلمات یقرأها باللغة االنجلیزیة؛ بنسبة صحة ال تقل عن 
ج التلمیذ معـاني الجمـل أن یستنت: الهدف اإلجرائي السلوكي لمستوى الفهم االستنتاجي  -  ت

  %.80والتراكیب التي یقرأها باللغة االنجلیزیة؛ بنسبة صحة ال تقل عن 
حدد الباحث نمـط التعلـیم؛ حیـث یـتم تـدریس كـل تلمیـذ مـن العینـة : تحدید نمط التعلیم. 2

بشكل فردي في حصة مستقلة باستخدام القصص الرقمیة؛ مـن خـالل عـرض قـصة واحـدة 
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ٕف عند المعلومات المهمة، واعادة شرحها، ثم یتم تـشغیل القـصة مـرة على التلمیذ، والوقو
  .أخرى

تم استخدام الباحث أسلوب سرد وروایة للقصة الرقمیـة بـصوت : تحدید أسلوب التطبیق.3
ــة العمریــة، وأســلوب الحــوار وتكــرار المعلومــات  الباحــث؛ بأســلوب وعبــارات تناســب المرحل

  .المهمة في الصف
َّ قام الباحث بإعداد سـیناریو لكـل قـصة رقمیـة حیـث تكـون الـسیناریو :إعداد السیناریو. 4

  : أقسام ویتضمن) 5(من 
  .یحتوي على كود اإلطار: رقم الشاشة .1
  .یحتوي على النص المكتوب الذي سیظهر على الشاشة: النص .2
ینقــسم إلــى المــؤثرات والتعلیــق، وهــو یــصف الــصوت والتعلیــق الــذي : الــصوت .3

  .سیصاحب النص والصورة
  .یتضمن شرح الباحث لكیفیة تنفیذ هذا اإلطار: صف اإلطارو .4
  . یحتوي على صورة اإلطار التي ستظهر على الشاشة: الصورة .5
تعني مرحلة التطویر الحصول على المواد  :Developmentمرحلة التطویر : ًثالثا

  :وتتضمن الخطوات التالیة. ٕوالوسائط التعلیمیة، وانتاج مكونات القصص الرقمیة
فــي هــذه الخطـوة قــام الباحــث بإنتــاج وجمــع الوســائط : تـاج المــواد والوســائط التعلیمــةإن.1

وضـوح : (ُالتي كتبت في القـصص الرقمیـة مـع مراعـاة: التعلیمیة، والمتمثلة في النصوص
النصوص بشكل یسهل قراءته، اختیار نوع خط مناسب، مراعاة التباین بین لون النصوص 

ــة ــون الخلفی ــ: ، والــصور)مــع ل ــاء إعــداد الت ــى صــور متنوعــة أثن ي اشــتملت القــصص عل
وضـوح الـصور وجودتهـا، التـزامن بـین الـصوت والـصورة، : (القصص الرقمیة؛ مـع مراعـاة

تـم تـسجیل وتعـدیل : ، واألصـوات)ارتباط الصور باألهداف، مالءمـة الـصور للفئـة العمریـة
، تزامن الصوت وضوح الصوت ونقائه: ( مع مراعاةaudacityاألصوات باستخدام برنامج 

  )والصورة
ًاسـتخدم الباحـث عـددا مـن البـرامج مـن أجـل : استخدام البرامج إلنتاج القصص الرقمیـة.2

  :إنتاج القصص الرقمیة ومن هذه البرامج
ِّحیث یمكن المستخدم من: Animakerموقع  إنشاء مقاطع فیدیو رسومیة عالیة الجودة؛  ُ

ــامج  ــت وتكلفــة، وبرن ــل جهــد ووق ــسجیل وتعــدیل : audacityبأق ــي ت اســتخدم البرنــامج ف
اسـتخدم Corel Video Studi: االصـوات؛ صـوت الباحـث وشخـصیات القـصة، وبرنـامج
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هـذا البرنـامج فـي النهایــة لتجمیـع اإلطـارات والفیـدیوهات التــي تـم إنـشائها لتكـوین القــصة 
    .كاملة
ــة إلــى طــرق تقــد: Implementationمرحلــة التنفیــذ : ًرابعــا یم تــشیر هــذه المرحل

المحتوى التعلیمي للمتعلم؛ حیث قام الباحث في هذه المرحلـة بإعـداد موقـع الكترونـي مـن 
ٕوهـو موقـع یـسمح ببنـاء صـفحة بـشكل مجـاني وادراج الـصور (SITE123) خـالل موقـع 

ث یحتـوي علـى ومقاطع الفیـدیو بجـودة عالیـة، ویتمیـز بـسهولة االسـتخدام والتـصمیم؛ حیـ
 : رابط الموقع. عدد من القوالب الجاهزة والتي یمكن التعدیل علیها

phpb.wizard/manager/com.123site.app://https  
ــاءة  :Evaluationمرحلــة التقــویم : ًخامــسا ــاس مــدى كف ــتم قی ــة ی فــي هــذه المرحل

ًفاعلیة عملیات التعلیم والتعلم، وقد یكون التقویم تكوینیا أو ختامیاو ً: 
ٕوهو تقویم مستمر، یتم أثناء كل مرحلة، واجراء التعدیالت: التقویم التكویني .1 ُّ. 
ًأجرى الباحـث تقویمـا اسـتطالعیا میـدانیا للقـصص، علـى عینـة : التقویم االستطالعي .2 ً ً

ي العینــة األساســیة؛ وذلــك للتأكــد مــن تحقیــق تلمیــذ مــن غیــر المــشاركین فــ) 11(قوامهــا 
القصص لألهداف المعـدة لهـا، والتعـرف إلـى معوقـات الـتعلم مـن خـالل القـصص، ومعرفـة 

وقـد أسـفرت نتـائج التجریـب االسـتطالعي للبرمجیـة .  جوانب الضعف األخرى في القصص
عــن وضــوح أهــداف القــصص، وســهولة اســتخدام القــصص الرقمیــة، ومراعــاة القــصص 

  .ائص التالمیذلخص
في هذه المرحلة قام الباحث بإعداد بطاقـة تقیـیم القـصص الرقمیـة، : التقویم الختامي .3

من خالل االطالع على األدبیات التربویة واالستفادة منها ومن الدراسات الـسابقة المتعلقـة 
، ثـم )2016(، وطلبـة )2017(، وزغلول )2016(بمشكلة الدراسة، ومنها دراسة التتري 

اد بطاقة تقییم القصص الرقمیة في صـورتها األولیـة، وعرضـها علـى مجموعـة مـن تم إعد
المحكمین من ذوي االختصاص في مجال تقنیات التعلیم ومناهج وطرق التـدریس؛ بهـدف 

ســالمة الـصیاغة اإلجرائیــة لعناصــر البطاقــة، ومـدى وضــوح عبــارات البطاقــة، : التأكـد مــن
وبعـد التأكـد . له، والحذف أو التعدیل أو اإلضـافةومدى انتماء كل مؤشر للمعیار الذي تمث

مـن ســالمة بطاقـة تقیــیم القـصص الرقمیــة عــرض الباحـث القــصص الرقمیـة فــي صــورتها 
األولیــة مــصحوبة ببطاقــة تقیــیم القــصص الرقمیــة وخطــاب التحكــیم علــى مجموعــة مــن 

یس المحكمــین ذوي الخبــرة واالختــصاص فــي مجــال تقنیــات التعلــیم ومنــاهج وطــرق التــدر
محكما،ً للحكم على القصص الرقمیة؛ فـي ضـوء ) 14(والتربیة الخاصة، حیث بلغ عددهم 

: قائمــة المعــاییر الخاصــة ببطاقــة تقیــیم القــصص الرقمیــة، حیــث تــم إعطــاء وزن للبــدائل
، ثم صنف الباحـث تلـك اإلجابـات إلـى ثالثـة )1= ، ال تتوافر 2= ، إلى حد ما3= تتوافر(
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) / أقل قیمة-أكبر قیمة= (طول الفئة: من خالل المعادلة التالیةمستویات متساویة المدى 
والجدول التالي یوضح طریقـة الحكـم علـى مـدى 0.66 = 3) /1-3= (عدد بدائل اإلجابة

  .توافر معاییر التقییم في القصة الرقمیة
  طریقة الحكم على مدى توافر معاییر التقییم في القصة الرقمیة) 1(جدول 

 إلى من م يالمتوسط الحساب
درجة توافر معاییر التقییم في 

 القصص الرقمیة
 تتوافر بدرجة منخفضة 1.66 1.00 1
 تتوافر بدرجة متوسطة 2.33 1.67 2
 تتوافر بدرجة مرتفعة 3.00 2.34 3

ومن خالل تقییم السادة المحكمین للقـصص الرقمیـة تـم الحـصول علـى النتـائج الموضـحة 
  : بالجدول التالي

نتائج تقییم المحكمین لمدى توافر معاییر التقییم في القصص الرقمیة ) 2(جدول 
  )19=ن(

عدد  محاور التقییم
درجة توافر  المتوسط الحسابي المؤشرات

 المعیار
 مرتفعة 2.96 3 الفكرة الرئیسة: ًأوال

 مرتفعة 3.00 2 الشخصیات: ًثانیا
 مرتفعة 2.84 4 السرد: ًثالثا
 رتفعةم 2.99 4 المحتوى: ًرابعا

 مرتفعة 3.00 3 الصور والرسوم المتحركة: ًخامسا
 مرتفعة 2.96 3 الصوت: ًسادسا

 مرتفعة 2.96 19 الدرجة الكلیة للبطاقة
اتفاق المحكمـین علـى تـوافر جمیـع معـاییر تـصمیم القـصص ) 2(     یتضح من الجدول 

ــیم ال ــث تراوحــت متوســطات تقی محكمــین الرقمیــة فــي القــصص التــي صــممها الباحــث؛ حی
، )2.96(، كما بلغ المتوسـط العـام للتقیـیم )3.00-2.84(لمحاور القصص الرقمیة بین 

  .وهي قیم تؤكد على صالحیة القصص ومناسبتها للتطبیق على طالب العینة
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  :أدوات البحث
  :بطاقة المالحظة/ أ

لم فـي قام الباحث بإعداد بطاقة مالحظة لمهارات القـراءة لـدى التالمیـذ ذوي صـعوبات الـتع
  :ًالصف السادس االبتدائي وفقا للخطوات االتیة

تهـدف بطاقـة المالحظـة إلـى قیـاس مـستوى أداء : تحدید الهدف من بطاقة المالحظة .1
التعـرف والنطـق، الفهـم : (مهارات القراءة الجهریة باللغة االنجلیزیة عند المستویات اآلتیة

 صعوبات التعلم في الصف السادس لدى التالمیذ ذوي) الحرفي المباشر، الفهم االستنتاجي
 .االبتدائي 

بعــد االطــالع علــى األدبیــات التربویــة واالســتفادة منهــا ومــن : إعــداد بطاقــة المالحظــة .2
ـــــضفیان ـــــسابقة المتعلقـــــة بمـــــشكلة الدراســـــة، ومنهـــــا دراســـــة ال ، )2017(الدراســـــات ال

، )2007(، ودراسـة آل تمـیم )Garrard, 2011(، ودراسة)Bratitsis, 2015(ودراسة
قـام الباحـث ببنـاء بطاقـة المالحظـة؛ فـي ضـوء مهـارات القـراءة ) 2019(ودراسة الصیعري

الواجب إتقانها في الصف الـسادس االبتـدائي، وقـد تـم تـصمیم بطاقـة المالحظـة فـي ثـالث 
  .محاور؛ شملت المهارات الثالث التي ركزت علیها الدراسة الحالیة

دق بطاقــة المالحظــة اتبــع الباحــث للتأكــد مــن صــ:التأكــد مــن صــدق بطاقــة المالحظــة .3
  :الطرق اآلتیة

بعد إعداد الصورة األولیة من بطاقة المالحظة تم عرضها على : صدق المحكمین  -  أ
مجموعة من السادة المحكمـین ذوى الخبـرة واالختـصاص فـي مجـال تقنیـات التعلـیم 
والتربیة الخاصة، وذلك بهدف التحقق من صدق محتوى المؤشرات المضمنة فیهـا، 

دى وضـوح صـیاغتها، ومـدى ارتباطهـا بـالمحور الـذى تمثلـه، ومـدى صـالحیتها ومـ
ومناسبتها للدراسة، ولقد تم التعدیل بناء على مالحظـات الـسادة المحكمـین، وبـذلك 

 .حصل الباحث على الصورة النهائیة لبطاقة المالحظة 
ام للتأكد من صدق االتساق الـداخلي لبطاقـة المالحظـة قـ:صدق االتساق الداخلي  - ب

تلمیـــذ مـــن التالمیـــذ ذوي ) 11(قوامهـــاالباحـــث بتطبیقهـــا علـــى عینـــة اســـتطالعیة 
صعوبات تعلم القراءة باللغة االنجلیزیة في الصف السادس االبتدائي، وتم اسـتخدام 

لحـساب مـدى االرتبـاط بـین درجـة المؤشـر والدرجـة الكلیـة " سبیرمان"معامل ارتباط 
وجـاءت كل محور والدرجة الكلیـة للبطاقـة، للمحور الذي ینتمي إلیه، ثم بین درجة 

  :النتائج على النحو اآلتي
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  )11= ن(نتائج صدق االتساق الداخلي لمؤشرات بطاقة المالحظة ) 3(جدول 
مهارة التعرف : المحور األول

 والنطق
الفهم الحرفي : المحور الثاني

 المباشر
الفهم : المحور الثالث

 االستنتاجي
رقم 

المؤشر
معامل 

 اطاالرتب
الداللة 
 اإلحصائیة

رقم 
 المؤشر

معامل 
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائیة

رقم 
المؤشر

معامل 
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائیة

1 0.809 0.01 1 0.790 0.01 1 0.759 0.01 
2 0.723 0.05 2 0.747 0.01 2 0.742 0.01 
3 0.828 0.01 3 0.802 0.01 3 0.687 0.05 
4 0.805 0.01 4 0.877 0.01 4 0.792 0.01 
5 0.828 0.01 5 0.726 0.05 5 0.680 0.05 
6 0.760 0.01 - - - 6 0.892 0.01 
7 0.723 0.05 - - - - - - 

ــین مــن الجــدول  ــاط بــین درجــة كــل مؤشــر بالدرجــة الكلیــة ) 3(   یتب أن معــامالت االرتب
، ممـا )0.05(، )0.01(ًللمحور الـذي یمثلـه جـاءت دالـة إحـصائیا عنـد مـستویي الداللـة 

  .یدل على أن جمیع مؤشرات بطاقة المالحظة تتمتع بدرجة كبیرة من الصدق الداخلي
  )11= ن( نتائج صدق االتساق الداخلي لمحاور بطاقة المالحظة )4(جدول 

 الداللة اإلحصائیة معامل االرتباط محاور البطاقة
 0.01 0.860 مهارة التعرف والنطق: المحور األول

مهــــارة الفهــــم الحرفــــي  : المحــــور الثــــاني
 المباشر

0.891 0.01 

 0.01 0.842 مهارة الفهم االستنتاجي: المحور الثالث
أن معــامالت االرتبـاط بــین درجـة كــل محـور والدرجــة الكلیــة ) 4(     یتـضح مــن الجـدول 

ً، وهـي قـیم دالـة إحـصائیا )0.842(، )0.891(، )0.860: (للبطاقة بلغت علـى الترتیـب
، مما یؤكـد أن جمیـع محـاور بطاقـة المالحظـة تتمتـع بدرجـة )0.01(لة عند مستوى الدال

  .كبیرة من الصدق الداخلي
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تكون النتائج التي تظهرها األداة " یقصد بالثبات أن  :التأكد من ثبات بطاقة المالحظة .4
ثابتة؛ بمعنى أن تشیر أو تؤدي إلى النتائج نفسها لو أعید تطبیقها على العینة نفسها في 

وقد قام الباحث بالتأكد من ). 111، ص 2009عطیة، " (نفسها بعد مدة مالئمةالظروف 
 :ثبات بطاقة المالحظة من خالل ما یلي

  :الثبات بطریقة ألفا كرونباخ  -أ 
  :ألفا كرونباخ وجاءت النتائج كما یوضح الجدول اآلتي"قام الباحث بحساب معامل الثبات 

  )11= ن(ألفا كرونباخ نتائج ثبات بطاقة المالحظة بطریقة ) 5(جدول 

عدد  محاور البطاقة
 معامل الثبات المؤشرات

 0.893 7 مهارة التعرف والنطق: المحور األول
 0.836 5 مهارة الفهم الحرفي المباشر: المحور الثاني
 0.844 6 مهارة الفهم االستنتاجي: المحور الثالث

 0.921 18 الدرجة الكلیة للبطاقة
" ألفـا كرونبـاخ"أن معامالت الثبات لبطاقة المالحظـة بطریقـة ) 5(     یتضح من الجدول 

ــیم تؤكــد علــى أن جمیــع )0.844(، )0.836(، )0.893(بلغــت علــى الترتیــب  ، وهــي ق
محـاور بطاقــة المالحظـة تتمتــع بدرجــة مرتفعـة مــن الثبـات، كمــا بلــغ معامـل الثبــات العــام 

كـل تتمتــع بدرجـة مرتفعـة مــن ، وهـي قیمـة تؤكــد أن بطاقـة المالحظـة ك)0.921(للبطاقـة 
  .الثبات

  :الدراسةتطبیق إجراءات 
  :َّمر التطبیق المیداني للدراسة الحالیة بالخطوات التالیة          

الحــصول علــى قائمــة بأســماء المــدارس االبتدائیــة الحكومیــة التــي تــضم برنــامج  - 1
 .صعوبات التعلم بالطائف من موقع اإلدارة العامة للتعلیم في الطائف

ــق ال - 2 ــا عــن طری ــتعلم فــي عــدد مــن المــدارس، إم تواصــل مــع معلمــي صــعوبات ال
 .االتصال أو المقابلة؛ للتأكد من وجود عدد مناسب من طالب صعوبات تعلم

اختیار ثالث مدارس ابتدائیة، وهي المدارس الـمحددة بعینة الدراسة، لوجود عدد  - 3
 .مناسب للعینة المطلوبة
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واالجتمـاع مـع قـادة المـدارس؛ بغـرض تعـریفهم زیارة الباحث للمدارس االبتدائیـة  - 4
 .بالدراسة، وكیفیة سیرها، وعدد الحصص الالزمة لكل تلمیذ

 .اختیار عینة الدراسة بطریقة قصدیة من المدارس االبتدائیة الـثالث - 5
ــى مــستوى  - 6 ــة الدراســة؛ للتعــرف عل ــة المالحظــة علــى عین ــي لبطاق ــق القبل التطبی

 .ة باللغة االنجلیزیةالتلمیذ الفعلي في القراءة الجهری
تهیئة بیئة التعلم، والتأكد من عمل جهاز الحاسب المتوفر في المدرسـة، وجهـاز  - 7

 .عرض البیانات والسماعات قبل البدء بعرض القصة
تطبیق تجربة الدراسة، وذلك بتدریس عینة الدراسة باسـتخدام القـصص الرقمیـة،  - 8

لرقمیــة علــى واتبــع الباحــث مجموعــة مــن اإلجــراءات عنــد عــرض القــصص ا
تعریــف التلمیــذ بعنــوان القــصة التــي ســیتم تدریــسها فــي العینــة؛ مــن خــالل 

الحصة الحالیة، وتشویقه لها بإعطائـه فكـرة عـن القـصة وعـن شخـصیاتها، 
ٕوالبــدء بعــرض القــصة علــى التالمیــذ، وایقــاف القــصة وطــرح ســؤال علــى 

اإلجابـة ٕالتالمیذ لمعرفة مدى فهمهم، واعطاء تعزیز إیجابي فـوري فـي حـال 
فــي حــال اإلجابــة الخاطئــة  یعیــد الباحــث شــرح المعلومــة مــرة ، والــصحیحة

ــق البعــدي لبطاقــة أخــرى، وتــشغیل القــصة مــرة أخــرى واســتكمالها، و التطبی
المالحظة على العینة، ثم تحلیل النتائج التي تـم الحـصول علیهـا باسـتخدام 

 . األسالیب اإلحصائیة المناسبة
  :نتائج الدراسة ومناقشتها

ـــنص : اإلجابـــة عـــن الـــسؤال األول واختبـــار الفـــرض األول ومناقـــشة النتیجـــة ی
اسـتخدام القـصص الرقمیـة علـى أداء تالمیـذ الـصف ما فاعلیة"السؤال األول للدراسة على 

السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعلم في مهـارة القـراءة الجهریـة باللغـة االنجلیزیـة عنـد 
" ویلكوكـسون"لـى هـذا الـسؤال اسـتخدم الباحـث اختبـار ولإلجابة عمستوى التعرف والنطق؟

؛للتعرف  إحـصائي البـارامترىكاختبـار)Wilcoxon signed-rank test(ألزواج الرتـب 
 داللة الفرق بین متوسطي رتب درجات عینـة الدراسـة فـي التطبیقـین القبلـي والبعـدي على

، نـد مـستوى التعـرف والنطـق باللغـة االنجلیزیـة علبطاقة المالحظة لمهارة القراءة الجهریة
  :وجاءت النتائج كما یوضح الجدول اآلتي
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الفرق بین متوسطي رتب درجات عینة الدراسة في التطبیقین القبلي والبعدي ) 6(جدول 
 لمهارة القراءة الجهریة باللغة االنجلیزیة عند مستوى التعرف والنطق

محاور 
عدد  نوع الرتب البطاقة

 الرتب
مجموع 
 الرتب

ط متوس
القیمة  Zقیمة  الرتب

 االحتمالیة
الداللة 
 اإلحصائیة

 0.00 00 0 السالبة
التعرف  8.00 120 15 الموجبة

 والنطق
   0 المتساویة

دالة عند  0.001 3.417
0.01 

ّأن القیمة االحتمالیة لمتغیر مهارة القـراءة الجهریـة والتـي تـساوي ) 6(یتضح من الجدول 
؛ مما یشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي )0.05(، أقل من )0.01(

رتب درجات عینة الدراسة في التطبیقین القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة في مهارة القراءة 
الجهریة، وكانت الفروق لصالح التطبیق البعدي، ومن ثم یرفض الفـرض الـصفري، ویقبـل 

 ≤α( داللة إحصائیة عند مستوى الداللة وجود فروق ذات" الفرض البدیل الذي ینص على
بین متوسطي رتب درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة في التطبیق القبلي والبعدي ) 0.05

لبطاقة المالحظة لمهارة القراءة الجهریة باللغـة االنجلیزیـة عنـد مـستوى التعـرف والنطـق؛ 
  ".لصالح التطبیق البعدي

 حصلوا في التطبیق البعدي لبطاقة المالحظـة لمهـارة   إذ یالحظ أن التالمیذ عینة الدراسة
القــراءة الجهریــة باللغــة االنجلیزیــة عنــد مــستوى التعــرف والنطــق علــى درجــات أعلــى مــن 
ًدرجاتهم في التطبیـق القبلـي للبطاقـة؛ ممـا یعنـي أن توظیـف القـصص الرقمیـة أحـدث أثـرا 

ة عنـد مـستوى التعـرف والنطـق ًواضحا في تدریس مهارة القراءة الجهریة باللغـة االنجلیزیـ
لدى التالمیـذ ذوي صـعوبات الـتعلم، ولحـساب حجـم األثـر السـتخدام القـصص الرقمیـة فـي 

 وجــاءت النتــائج كمــا یوضــح "²η"تحــسین مهــارة النطــق والتعــرف تــم اســتخدام مربــع إیتــا 
 :الجدول اآلتي

  توى التعرف والنطقحجم األثر لمهارة القراءة الجهریة باللغة االنجلیزیة عند مس) 7(جدول 
 حجم األثر Z Z2 Z2 + 4 η2 محاور البطاقة
 كبیر 0.744 15.676 11.676 3.417 التعرف والنطق

ــث  ــسیر القیمــة "هــي القیمــة المحــسوبة الختبــار " Z"حی ویلكوكــسون، ویمكــن تف
، )²η >0.06 ≤ 0.01:(ً، ویكــون حجــم األثـــر صــغیرا إذا كـــان"²η"الناتجــة لمربــع  إیتـــا

 ). ²η  ≤  0.14:(ً، یكون كبیرا إذا كان)²η >0.14 ≤ 0.06: (ًا إذا كانویكون متوسط
 )42، 2004عفانة، (
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وجـود أثـر كبیـر السـتخدام القـصص الرقمیـة فـي تحـسین  )7(یتبین من الجـدول 
مهارة القراءة الجهریة باللغة االنجلیزیة لدى تالمیذ الصف الـسادس ذوي صـعوبات الـتعلم 

 ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى اشتمال القصة الرقمیـة علـى عند مستوى التعرف والنطق،
الوسائط المتعددة من صور، وأصوات، ولقطـات فیـدیو، ونـصوص، ورسـوم متحركـة، فهـي 
ساعدت على استثارة دافعیة التالمیـذ ذوي صـعوبات الـتعلم، ومخاطبـة حواسـهم المختلفـة؛ 

وتتفق هذه النتیجة مع . تفاعلهممما ساعد على زیادة تركیزهم، وجذب انتباههم، وزاد من 
التي أظهرت األثـر اإلیجـابي لتوظیـف القـصص الرقمیـة فـي تنمیـة ) 2016(دراسة التتري 

التـي أظهـرت نتائجهـا conn, 2015) (مهارات الفهم القرائي، كما تتفق مع دراسـة كـون 
ًأن للقصص الرقمیة تأثیرا إیجابیا على األطفال المصابین بالتوحد؛ حیث ساعدت  القصص ً

الرقمیــة علــى تعزیــز مهــارات التواصــل، وتعزیــز العالقــات االجتماعیــة لألطفــال المــصابین 
التــي كــشفت عــن اآلثــار ) 2018(بالتوحــد، كمــا اتفقــت هــذه النتیجــة مــع دراســة الغامــدي 

كما . اإلیجابیة للقصص الرقمیة في تنمیة بعض مهارات الفهم القرائي النقدي واالستنتاجي
التي كشفت عـن فاعلیـة اسـتخدام القـصة ) 2017(ة مع دراسة الضفیان تتفق هذه النتیج

الرقمیة في تنمیة مهارات القراءة والكتابة لدى التلمیذات ذوات صعوبات التعلم، وتتفق مع 
ــي  ــراءة ) 2012(دراســة عل ــة مهــارات الق ــي تنمی ــة ف ــة القــصص الرقمی ــت فاعلی ــي أثبت الت

التي كشفت نتائجها عـن ) 2010(اسة العویدي كما تتفق هذه النتیجة مع در. االلكترونیة
تفوق المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام القـصة المحوسـبة فـي مـستویات القـراءة 

التي أوضحت نتائجها ) 2016(، ومع دراسة أبو عفیفة )الحرفي واالستنتاجي(االستیعابیة 
شط والتفكیـر اإلبـداعي فـي اآلثار اإلیجابیة للقصة الرقمیة في تنمیة مهـارات االسـتماع النـ

  . مادة اللغة العربیة
ــنص : اإلجابــة عــن الــسؤال الثــاني واختبــار الفــرض الثــاني ومناقــشة النتیجــة ی

استخدام القصص الرقمیة على أداء تالمیـذ الـصف ما فاعلیة "السؤال الثاني للدراسة على 
غـة االنجلیزیـة عنـد السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعلم في مهـارة القـراءة الجهریـة بالل

ولإلجابـــة علـــى هـــذا الـــسؤال اســـتخدم الباحـــث اختبـــار مــستوى الفهـــم الحرفـــي المباشـــر؟ 
 داللـة للتعـرف علـى؛ )Wilcoxon signed-rank test(ألزواج الرتـب " ویلكوكـسون"

الفــرق بــین متوســطي رتــب درجــات عینــة الدراســة فــي التطبیقــین القبلــي والبعــدي لبطاقــة 
،  باللغـة االنجلیزیـة عنـد مـستوى الفهـم الحرفـي المباشـرراءة الجهریـةالمالحظة لمهارة الق

 :وجاءت النتائج كما یوضح الجدول اآلتي
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الفرق بین متوسطي رتب درجات عینة الدراسة في التطبیقین القبلي والبعدي لمهارة ) 8(جدول 
 القراءة الجهریة باللغة االنجلیزیة عند مستوى الفهم الحرفي المباشر

 محاور
عدد  نوع الرتب البطاقة

 الرتب
مجموع 
 الرتب

متوسط 
القیمة  Zقیمة  الرتب

 االحتمالیة
الداللة 
 اإلحصائیة

 0.00 00 0 السالبة
 8.00 120 15 الموجبة

الفهم 
الحرفي 
   0 المتساویة المباشر

دالة عند  0.001 3.428
0.01 

هـارة التمییـز والتـي تــساوي ّأن القیمـة االحتمالیـة لمتغیـر م) 8(یتـضح مـن الجـدول 
؛ مما یشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي )0.05(، أقل من )0.01(

رتب درجات التالمیذ عینة الدراسة في التطبیقین القبلي والبعـدي لبطاقـة المالحظـة لمهـارة 
الفـروق القراءة الجهریـة باللغـة االنجلیزیـة؛ عنـد مـستوى الفهـم الحرفـي المباشـر، وكانـت 

لصالح التطبیق البعدي، ومن ثم یرفض الفرض الصفري، ویقبل الفرض البدیل الذي ینص 
ــي "علــى  ــة الدراســة ف ــب درجــات عین ــین متوســطي رت ــة إحــصائیة ب وجــود فــروق ذات دالل

التطبیقین القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة لمهارة القراءة الجهریـة باللغـة االنجلیزیـة عنـد 
ــ ــق البعــدي، إذ یالحــظ أن التالمیــذ عینــة مــستوى الفهــم الحرف ي المباشــر؛ لــصالح التطبی

ــراءة الجهریــة باللغــة  ــدي لبطاقــة المالحظــة لمهــارة الق ــي التطبیــق البع الدراســة حــصلوا ف
ــى مــن درجــاتهم فــي  ــى درجــات أعل ــي المباشــر عل ــد مــستوى الفهــم الحرف ــة؛ عن االنجلیزی

ً قـد أحـدث أثـرا واضـحا فـي تـدریس التطبیق القبلي، مما یعني أن توظیف القصص الرقمیة ً
مهارة القراءة الجهریة باللغة االنجلیزیة عند مستوى الفهم الحرفـي المباشـر للتالمیـذ ذوي 
صعوبات التعلم، ولحساب حجم األثر الستخدام القصص الرقمیـة فـي تحـسین مهـارة الفهـم 

لنتائج كما یوضـح وجاءت ا" ²η"الحرفي المباشر لدى عینة الدراسة تم استخدام مربع إیتا 
  :الجدول اآلتي

  حجم األثر لمهارة القراءة الجهریة باللغة االنجلیزیة عند مستوى الفهم الحرفي المباشر )9(جدول 
 حجم األثر Z Z2 Z2 + 4 η2 محاور البطاقة

 كبیر 0.755 15.571 11.751 3.428 الفهم الحرفي المباشر
 القـصص الرقمیـة فـي تحـسین وجـود أثـر كبیـر السـتخدام) 9(یتبین من الجـدول 

مهارة القراءة الجهریة باللغة االنجلیزیة لدى تالمیذ الصف الـسادس ذوي صـعوبات الـتعلم 
عنــد مــستوى الفهــم الحرفــي المباشــر، ویعــزو الباحــث هــذه النتیجــة إلــى طریقــة عــرض 
المعلومات وتقدیم المحتوى العلمي؛ حیث استخدمت اللغة االنجلیزیة المالئمـة للخـصائص 

لعمریـة للتالمیــذ ذوي صـعوبات الــتعلم، بطریقــة میـسرة یفهمهــا التلمیــذ؛ فـي جمــل قــصیرة ا
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وكلمات مبسطة؛ بعیدة عن التكلف والتعقید، وبأسلوب شیق، مع تكرار المعلومة أكثـر مـن 
وتتفـق هـذه النتیجـة مـع دراسـة عبــد . مـرة؛ حتـى یـستطیع التلمیـذ اسـتیعابها بـشكل أفـضل

نتائجها اآلثار اإلیجابیة للقصص الرقمیة في تنمیة الذكاء التي أوضحت ) 2016(الصمد 
التـي كـشفت نتائجهـا عـن اآلثـار ) 2015(اللغوي والقدرة على التخیـل، ومـع دراسـة شـكر 

  .اإلیجابیة للقصص الرقمیة في تنمیة الهویة الثقافیة لألطفال ذوي صعوبات التعلم
ــنص : اقــشة النتیجــة ومناإلجابــة عــن الــسؤال الثالــث واختبــار الفــرض الثالــث ی

استخدام القصص الرقمیة على أداء تالمیذ الصف ما فاعلیة : "السؤال الثالث للدراسة على
السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعلم في مهـارة القـراءة الجهریـة باللغـة االنجلیزیـة عنـد 

" نویلكوكـسو"ستخدم الباحـث اختبـار ولإلجابة عـن هـذا الـسؤاالمستوى الفهـم االسـتنتاجي؟
؛ للتعــرف علــى داللــة الفــرق بــین )Wilcoxon signed-rank test(ألزواج الرتــب 

المالحظة لمهارة القراءة متوسطي رتب درجات عینة الدراسة في التطبیقین القبلي والبعدي 
، وجــاءت النتــائج كمــا یوضــح  باللغــة االنجلیزیــة عنــد مــستوى الفهــم االســتنتاجيالجهریــة

 :الجدول اآلتي
لفرق بین متوسطي رتب درجات عینة الدراسة في التطبیقین القبلي والبعدي ا) 10(جدول 

 لمهارة القراءة الجهریة باللغة االنجلیزیة عند مستوى الفهم االستنتاجي
محاور 
عدد  نوع الرتب البطاقة

 الرتب
مجموع 
 الرتب

متوسط 
القیمة  Zقیمة  الرتب

 االحتمالیة
الداللة 
 اإلحصائیة

 0.00 00 0 سالبةال
الفهم  8.00 120 15 الموجبة

   0 المتساویة االستنتاجي
دالة عند  0.001 3.421

0.01 

ّأن القیمــة االحتمالیــة لمتغیــر مهــارة التحلیــل والتــي ) 10(یتــضح مــن الجــدول 
؛ مما یشیر إلى وجود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین )0.05(، أقل من )0.01(تساوي 

عینـــة الدراســـة فـــي التطبیقـــین القبلـــي والبعـــدي لبطاقـــة متوســـطي رتـــب درجـــات التالمیـــذ 
ـــراءة الجهریـــةالمالحظـــة  ـــة عنـــد مـــستوى الفهـــم المالحظـــة لمهـــارة الق  باللغـــة االنجلیزی
وكانــت الفــروق لـصالح التطبیــق البعــدي، ومــن ثـم یــرفض الفــرض الــصفري، ، االسـتنتاجي

 بین متوسطي رتب وجود فروق ذات داللة إحصائیة"ویقبل الفرض البدیل الذي ینص على 
درجــات عینــة الدراســة فــي التطبیقــین القبلــي والبعــدي لبطاقــة المالحظــة لمهــارة القــراءة 
الجهریة باللغة االنجلیزیة عند مـستوى الفهـم االسـتنتاجي؛ لـصالح التطبیـق البعـدي، ؛ إذ 
یالحــظ أن التالمیــذ عینــة الدراســة حــصلوا فــي التطبیــق البعــدي لبطاقــة المالحظــة لمهــارة 

راءة الجهریة باللغة االنجلیزیة؛ عند مستوى الفهم االسـتنتاجي علـى درجـات أعلـى مـن الق
ًدرجاتهم في التطبیـق القبلـي للبطاقـة؛ ممـا یعنـي أن توظیـف القـصص الرقمیـة أحـدث أثـرا 
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ًواضحا في تدریس مهارة القراءة الجهریة باللغة االنجلیزیة عند مستوى الفهم االستنتاجي 
عوبات الـتعلم، ولحـساب حجـم األثـر السـتخدام القـصص الرقمیـة فـي لدى التالمیـذ ذوي صـ

وجـاءت " ²η"تحسین مهارة الفهـم االسـتنتاجي لـدى عینـة الدراسـة تـم اسـتخدام مربـع إیتـا 
  :النتائج كما یوضح الجدول اآلتي

  حجم األثر لمهارة القراءة الجهریة باللغة االنجلیزیة عند مستوى الفهم االستنتاجي) 11(جدول 
 حجم األثر Z Z2 Z2 + 4 η2 اور البطاقةمح

 كبیر 0.745 15.703 11.703 3.421 الفهم االستنتاجي
وجود أثر كبیر الستخدام القـصص الرقمیـة فـي تحـسین ) 11(یتبین من الجدول 

مهارة التحلیل التالمیذ عینة الدراسة، ویعزو الباحـث هـذه النتیجـة إلـى أن القـصة الرقمیـة 
مهـارة التحلیـل قـدمت المعلومـات فـي أبـسط صـورة، وعرضـتها فـي المستخدمة في تحسین 

وتتفق . شكل نقاط؛ مما ساعد على سهولة فهم القصة، والتفاعل مع الباحث عند عرضها
التـي كـشفت نتائجهـا عـن اآلثـار ) 2016(هذه النتیجة مع ما توصـلت إلیـه دراسـة حـسن 

. ستماع الناقد فـي مـادة الجغرافیـااإلیجابیة للقصة الرقمیة في تنمیة التحصیل ومهارات اال
التــي أوضـحت نتائجهــا أن ) Preradovic, 2016(كمـا اتفقـت مــع دراسـة ریرادوفـایس 

القصص الرقمیة في مرحلة الطفولة المبكرة تسهم في تطویر كل مـن مهـارات الریاضـیات، 
ــة ــراءة والكتاب ــي لدرجــة تحــسن التالمیــذ ذوي. والق ــالي یوضــح المــستوى الكل  والجــدول الت

التعــرف والنطــق، الفهــم (صــعوبات الــتعلم فــي مهــارات القــراءة الجهریــة باللغــة االنجلیزیــة 
  )الحرفي المباشر، الفهم االستنتاجي
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الفرق بین متوسطي رتب درجات عینة الدراسة في التطبیقین القبلي والبعدي ) 12(جدول 
 لبطاقة مالحظة مهارة القراءة الجهریة مجتمعة

مجموع  عدد الرتب نوع الرتبختبارمحاور اال
 الرتب

متوسط 
الداللة القیمة االحتمالیة Zقیمة  الرتب

 اإلحصائیة
 0.00 00 0 السالبة
 التعرف والنطق 8.00 120 15 الموجبة
   0 المتساویة

0.01دالة عند  0.001 3.417

 0.00 00 0 السالبة
الفهم الحرفي  8.00 120 15 الموجبة

   0 المتساویة المباشر
0.01د دالة عن 0.001 3.428

 0.00 00 0 السالبة
الفهم  8.00 120 15 الموجبة

   0 المتساویة االستنتاجي
0.01دالة عند  0.001 3.421

 0.00 00 0 السالبة
 الكلي 8.00 120 15 الموجبة
   0 المتساویة

0.01دالة عند  0.001 3.424

 :ص نتائج الدراسةملخ
ــب درجــات طــالب المجموعــة  .1 ــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطي رت وجــود ف

ــة  ــة باللغ ــراءة الجهری ــة مالحظــة الق ــدي لبطاق ــي والبع ــق القبل ــي التطبی ــة ف التجریبی
 .االنجلیزیة، عند مستوى التعرف والنطق؛ لصالح التطبیق البعدي

ــب د .2 ــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطي رت رجــات طــالب المجموعــة وجــود ف
ــة  ــة باللغ ــراءة الجهری ــة مالحظــة الق ــدي لبطاق ــي والبع ــق القبل ــي التطبی ــة ف التجریبی

 .االنجلیزیة، عند مستوى الفهم الحرفي المباشر؛ لصالح التطبیق البعدي
ــب درجــات طــالب المجموعــة  .3 ــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطي رت وجــود ف

ــي والبعــدي ــق القبل ــي التطبی ــة ف ــة التجریبی ــة باللغ ــراءة الجهری ــة مالحظــة الق  لبطاق
 .االنجلیزیة، عند مستوى الفهم االستنتاجي؛ لصالح التطبیق البعدي

ــب درجــات طــالب المجموعــة  .4 ــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطي رت وجــود ف
ــة  ــة باللغ ــراءة الجهری ــة مالحظــة الق ــدي لبطاق ــي والبع ــق القبل ــي التطبی ــة ف التجریبی

التعــرف والنطــق، الفهــم الحرفــي : ( ویات الثالثــة مجتمعــةاالنجلیزیــة عنــد المــست
 .؛ لصالح التطبیق البعدي)المباشر، مستوى الفهم االستنتاجي
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 :توصیات الدراسة
  :أوصت الدراسة الحالیة بما یلي

ـــدى الطـــالب ذوي  .1 توظیـــف القـــصص الرقمیـــة فـــي تنمیـــة مهـــارات األداء القرائـــي ل
 .صعوبات التعلم

لمعلمین والمعلمات تبین أهمیة القـصص الرقمیـة فـي التعلـیم إعداد دورات تثقیفیة ل .2
 . عامة ولذوي صعوبات التعلم الخاصة

إعداد دورات تدریبیة للمعلمین والمعلمات توضح كیفیة تصمیم واسـتخدام القـصص  .3
الرقمیة في المقررات الدراسیة لتنمیة المهارات المختلفة؛ بما یتناسب مع خصائص 

 .وطالبات صعوبات التعلمالمرحلة العمریة لطالب 
ــصیانة  .4 ــیم، وتــوفیر ال تــوفیر األجهــزة الالزمــة الســتخدام القــصص الرقمیــة فــي التعل

 .المستمرة لها
تــضافر الجهــود والتعــاون بــین معلمــي صــعوبات الــتعلم وخبــراء تقنیــات التعلــیم فــي  .5

 .إعداد وتصمیم قصص رقمیة وفق المعاییر التربویة والعلمیة
 :مقترحات الدراسة

  :ًح الدراسة الحالیة عددا من الدراسات المكملة ذات العالقة بالدراسة الحالیةتقتر
دراســة أثــر اســتخدام القــصص الرقمیــة فــي تحــسین بعــض مهــارات الكتابــة باللغــة  .1

 .االنجلیزیة لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائیة
اء الــشفوي باللغــة دراســة أثــر اســتخدام القــصص الرقمیــة فــي تنمیــة مهــارات األد .2

 .االنجلیزیة لدى أطفال التوحد
دراسة وصفیة حول الصعوبات التي تواجـه المعلمـین فـي إعـداد وتوظیـف القـصص  .3

 .الرقمیة في التعلیم
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  قائمة المراجع
  :المراجع العربیة: ًأوال
فاعلیـــة اســــتخدام القــــصص المــــسجلة علــــى األقــــراص ). 2007(آل تمـــیم، عبــــداهللا  -

. رسـالة ماجـستیر. ج صـعوبات القـراءة لـدى تالمیـذ الـصف الثالـثالمدمجة فـي عـال
 .جامعه ام القرى، كلیة التربیة، مكة المكرمة

ـــتعلم). 2009(إبـــراهیم، مجـــدي بـــن عزیـــز  - ـــیم وال ـــاهیم التعل . معجـــم مـــصطلحات ومف
 .عالم الكتب: القاهرة

نولوجیـا التجارب اإلقلیمیة للدول فـي اسـتخدام تك). 2009(أبو المعاطي، منى محمـد  -
 .القاهرة، عالم الكتب). 2ط. (المعلومات واالتصال قبل التعلیم الجامعي

ــة). 2007(أبــو الــضبعات، زكریــا إســماعیل - ــدریس اللغــة العربی دار : عمــان. طرائــق ت
 . الفكر

أثــر تــدریس مــادة اللغــة العربیــة باســتخدام القــصة ). 2016(أبــو عفیفــة، هیــا محمــد  -
 تنمیــة مهـــارات االســـتماع النـــشط والتفكیـــر الرقمیــة للـــصف الثالـــث األساســـي فـــي

 .عمان. جامعة الشرق األوسط، كلیة العلوم التربویة. رسالة ماجستیر. اإلبداعي
:  عمـان.مدخل الى تـدریس مهـارات اللغـة العربیـة). 2010(أبو مغلي، سمیح عبداهللا  -

 .دار البدایة ناشرون وموزعون
ــال القــراءة والكتابــةت).2012(أبــو مغلــي، ســمیح؛ وســالمة، عبــد الحــافظ  - . علــیم األطف

 .  دار البدایة: عمان
فاعلیــــة القـــصص الرقمیـــة التــــشاركیة فـــي تــــدریس ). 2013(أبـــو مغـــنم، كرامــــي بـــدوي  -

ــــة  ــــدى تالمیــــذ المرحل ــــة القــــیم األخالقیــــة ل ــات االجتماعیــــة فــــي التحــــصیل وتنمی الدراســ
  .180- 93، )75(، مجلة الثقافة والتنمیة. اإلعدادیة

اللوحــــات (اثــــر اخــــتالف نمـــط عــــرض القـــصة الرقمیــــة ). 2017(ان أحمـــد، أمــــل شـــعب -
علـى تنمیــة االدراك االجتمـاعي اإلیجــابي لـدى تالمیــذ )  مقطوعـات الفیــدیو-القصـصیة

، )31(، مجلـة تكنولوجیـا التربیـة مـصر. ذوي اإلعاقة العقلیة البسیطة بفصول الدمج
1-34. 

ة والكتابیة لدى طلبـة الـصف مستوى المهارات القرائی). 2010(األسطل، احمد رشاد  -
الجامعة ). غیر مشورة(رسالة ماجستیر .  بتالوة وحفظ القران الكریموعالقتهالسادس 

 غزة. اإلسالمیة، كلیة التربیة
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أثر توظیف القصص الرقمیة في تنمیة مهارات الفهم القرائي ). 2016(التتري، محمد  -
معــة اإلســالمیة، كلیــة الجا.  رســالة ماجــستیر.لــدى طــالب الــصف الثالــث األساســي

 .غزة. التربیة
التفاعــل بـین مــدخلین لتـصمیم القــصة الرقمیـة عبــر ). 2013(التعبـان، مهنـد عبـد اهللا -

الویب مع األسـلوب المعرفـي وأثـره علـى اكتـساب المعرفـة وتنمیـة التفكیـر اإلبـداعي 
 جامعـة عـین شـمس، كلیـة).غیـر منـشورة(رسالة دكتوراه . لدى طلبة تكنولوجیا التعلیم

 .مصر. التربیة
فاعلیــــة توظیــــف القــــصص الرقمیــــة فــــي تنمیــــة المفــــاهیم ). 2015(الجــــرف، ریــــم  -

جامعـة االزهـر، . رسـالة ماجـستیر. التكنولوجیة لدى طالبات الصف التاسع األساسي
 القاهرة. كلیة التربیة

أثــر اســتخدام القــصص الرقمیــة فــي تحــصیل طالبــات . )2017(جمحــاوي، ابتــسام أحمــد -
ألساسي في مبحث التربیة المهنیة، رسالة ماجـستیر غیـر منـشورة، كلیـة الصف الرابع ا

 .التربیة، جامعة الیرموك، األردن
ـــى التحـــصیل ). 2011(الجهنـــي، عبـــدالرحمن عبـــدالباقي  - ـــدمج عل ـــیم الم ـــة التعل فاعلی

الدراسي للمستویات المختلفة في البرمجة وتقنیة المعلومـات لطـالب الـصف الثالـث 
 .جامعة طیبة، كلیة تربیة، المدینة المنورة. ستیررسالة ماج. الثانوي

فاعلیـــة القـــصص الرقمیـــة فـــي تنمیـــة مهـــارات ). 2016(الحربـــي، ســـلمى عیـــد عبـــداهللا  -
االســتماع الناقــد فــي مقــرر اللغــة اإلنجلیزیــة لــدى طالبــات المرحلــة الثانویــة فــي مدینــة 

 308-276، ص )8 (5، مالمجلة الدولیة التربویة المتخصصة. الریاض
دراسـة ). 2016(صاونة، محمد؛ والخوالدة، محمد؛ وعصفور، قـیس؛ والهـرش، جهـاد خ -

 . عمان، دار الفكر.الحالة في مجال صعوبات التعلم
فاعلیــة توظیــف القــصص الرقمیــة فــي تنمیــة مهــارات حــل ). 2016(دحــالن، بــراعم  -

. یررسالة ماجست. المسائل اللفظیة الریاضیة لدى تالمیذ الصف الثالث األساس بغزة
 .الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة، غزة

فاعلیــة تــصمیم قــصة رقمیــة قائمــة علــى مــدخل ). 2017(زغلــول، ســارة شــاكر محمــد  -
ــــم " المنــــتظم"الــــشكل الخطــــي  ــــة التحــــصیل لــــدى التالمیــــذ ذوي صــــعوبات تعل فــــي تنمی

           ،)35(، مجلــــة دراســــات فــــي التعلــــیم الجــــامعي. الریاضــــیات بالمرحلــــة االبتدائیــــة
188-164. 
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ـــة والتشخیـــصیة ).1430(الزیـــات، فتحـــي مـــصطفى - صـــعوبات الـــتعلم األســـس النظری
 .دار الناشر للجامعات: القاهرة). 3ط(.والعالجیة

ــیم).2009(ســالم، محمــد توفیــق  - ــي كمــدخل لتطــویر التعل ــیم االلكترون : القــاهرة.  التعل
 .المكتبة العصریة

یــة القــصة الرقمیــة القائمــة علــى أثــر تغیــر نمــط روا). 2009(شــیمي، نــادر ســعید علــي  -
مجلـــة . الویــب علــى التحــصیل وتنمیـــة بعــض مهــارات التفكیــر الناقـــد واالتجــاه نحوهــا

 .37-3، )3 (19، الجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم
أثــر اســتخدام القــصص الرقمیــة فــي تحــسین ). 2019(الــصیعري، روان صــالح مــسعد -

وبات الـــتعلم فـــي الـــصف الثـــاني بعـــض مهـــارات األداء القرائـــي لـــدى طالبـــات صـــع
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعـة طیبـة، كلیـة االبتدائي بمدارس المدینة المنورة

 .التربیة، المدینة المنورة
فاعلیة استخدام القصة الرقمیـة علـى تنمیـة مهـارات ). 2017(الضفیان، أسماء سعد  -

ــتعلم بمر ــدائيالقــراءة والكتابــة لــدى التلمیــذات ذوات صــعوبات ال ــیم االبت ــة التعل . حل
 الریاض. جامعة الشرق العربي، كلیة التربیة). غیر منشورة(رسالة ماجستیر 

فاعلیــة اســتخدام القــصص التعلیمیــة الرقمیــة بتقنیــة وایــت ). 2017(طلبــة، رهــام حــسن  -
 لتنمیــة مهــارات تكنولوجیــا المعلومــات Animation Board Whiteبــورد انیمیــشن

المؤتمر الدولي الثالـث لكلیـة التربیـة . ًتالمیذ المعاقین سمعیاوالتفكیر البصري لدى ال
مستقبل إعداد المعلـم :  أكتوبر بالتعاون مع رابطة التربویین العرب بعنوان6جامعة 

 583-609م، ص 2017 ابریل 1، مصر في تاریخ 3م. وتنمیته في الوطن العربي
ائیــة والكتابیــة طرائــق المهــارات القر: )2009(عاشــور، قاســم، ومقــدادي، محمــد فخــري -

 .دار المسیرة: عمان). 2ط(تدریسها واستراتیجیاتها 
فاعلیــة برنــامج مقتــرح قــائم علــى اســتخدام برمجیــة ). 2010(عبدالباســط، حــسین محمــد  -

PhotoStory3  في تنمیة مفهوم ومهارات تصمیم وتطویر القصص الرقمیـة الالزمـة 
 .لمعلمي الجغرافیا قبل الخدمة

تــأثیر أســلوب حكــي القــصص الرقمیــة علــى ). 2016(ء الــسید محمــد عبدالــصمد، أســما -
تقنیة البودكاستینج على تنمیـة الـذكاء اللغـوي والقـدرة علـى التخیـل لـدى تالمیـذ المرحلـة 

 4، ممجلة التربیة للبحوث التربویة والنفسیة واالجتماعیة. ًاالبتدائیة المعاقین بصریا
 231-182، ص)170(
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فاعلیــة بعــض القــصص التفاعلیــة المطــورة فــي تنمیــة ). 2012(علــي، ســمر ســامح  -
. مهــارات القــراءة االلكترونیــة فــي اللغــة العربیــة لتالمیــذ الــصف الخــامس االبتــدائي

 .جامعة حلوان، مصر). غیر منشورة(رسالة ماجستیر 
ــضعف فــي بعــض ). 2012(عــوض، بركــة محمــد  - ــة برنــامج محوســب لعــالج ال فاعلی

الجامعــة . رســالة ماجــستیر. الــصف الرابــع األساســيالمهــارات القرائیــة لــدى تالمیــذ 
 .غزة. اإلسالمیة، كلیة التربیة

أثــر القــصة المحوســبة فــي االســتیعاب القرائــي لــدى أطفــال ). م2010(العویــدي، حامــد  -
ــوم اإلنــسانیة واالجتماعیــة. الــصف الثــاني األساســي ــة جامعــة الــشارقة للعل  7، مجل

)1( ،93-117. 
أثر اختالف نمـط عـرض المثیـرات البـصریة فـي ). 2018 (الغامدي، رفیعة محمد أحمد -

القـــصص الرقمیـــة لتنمیـــة مهـــارات الفهـــم القرائـــي النقـــدي واالســـتنتاجي لـــدى تلمیـــذات 
) 11(، المجلــة الدولیــة للعلــوم التربویــة والنفــسیة. المرحلـة االبتدائیــة بمنطقــة الباحــة

 .178-218ص 
فاعلیــة اســتراتیجیة ). 2016 (.، و درویــش، عطـا.، الجــرف، ریـم.مهـدي، حــسین ربحـي -

فـــي القـــصص الرقمیـــة فـــي إكـــساب طالبـــات الـــصف التاســـع األساســـي بغـــزة المفـــاهیم 
 –مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة لألبحــاث والدراســات التربویــة والنفــسیة  .التكنولوجیــة

 .180-145، 13، ع4فلسطین، مج
 ألطفـال مرحلــة القــصص االلكترونیـة المقدمـة). 2004(موسـى، محمـد؛ وسـالمة، وفـاء  -

الطفـــل العربـــي فـــي ظـــل المتغیـــرات (المـــؤتمر اإلقلیمـــي األول . مـــا قبـــل المدرســـة
   514-426م، 2004 ینایر 25-24مصر في تاریخ ). المعاصرة

أثـر تنـوع ). 2013(نوبي، أحمد محمد والنفیسي، خالد عبد المنعم وعامر، أیمـن محمـد  -
ـــذكاء المكـــاني لتلمیـــذات الـــصف أبعـــاد الـــصورة فـــي القـــصة اإللكترونیـــة علـــى تنمیـــة ا ل

المــؤتمر الـــدولي الثالــث للـــتعلم اإللكترونـــي . األول االبتــدائي ورضــا أولیـــاء أمــورهن
ــیم عــن بعــد ــوطني للتعلــیم اإللكترونــي: والتعل  7-4الریــاض فــي بتــاریخ . المركــز ال

 .2013-فبرایر
 بــین صــعوبات الــتعلم االجتماعیــة واالنفعالیــة). 2012(یوســف، ســلیمان عبدالواحــد  -

 .إتراك للنشر والتوزیع: القاهرة. الفهم والمواجهة
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