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  :مستخلص البحث
أثر اختالف أسلوب سرد القصة الرقمية باستخدام الرسوم المتحركة فى تنمية           "لدراسة   

 ":ال المستوى الثانى برياض االطفالبعض القيم األخالقية والمهارات الرياضية لدى أطف

 خـالل  من الرقمى القصصى السرد اسلوب اختالف يهدف البحث الحالى إلى قياس أثر      
 بريـاض  الثـانى  المـستوى  أطفال لدى اإلجتماعية المسئولية تنمية فى المتحركة الرسوم
فى اسلوبى  ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثون بتصميم معالجتين تجريبيتين تمثلت          ، االطفال

كما اعد الباحثون أداة البحث التى تمثلت فى مقيـاس          ، ) الراوى -الحوار بين الشخصيات  (
وأجريت تجربة البحث على عينة من أطفال المـستوى         ، بعدى/ المسئولية اإلجتماعية قبلى  

وتوصل البحث إلى مجموعـة مـن   ، طفل وطفلة) ٦٠(ووعددهم  ، الثانى برياض األطفال  
 فى السرد القصـصى      والراوي  الحوار بين الشخصيات   ت فاعلية أسلوبى  النتائج والتى أكد  

 ثـانى  لدى أطفـال المـستوى ال   المسئولية اإلجتماعية الرقمى بالرسوم المتحركة فى تنمية      
  .كما تفوق أسلوب الحوار بين الشخصيات على أسلوب الراوى، برياض األطفال
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 المقدمة:
لمحتوى اإللكترونى ظهرت العديد مـن االنمـاط   فى ظل التقدم المستمر لتكنولوجيا تقديم ا  

لتقديمه خاصة مع نمو وزيادة المحتوى الرقمى بصورة كبيرة ترتب عليه الحاجـة إلـى               
استخدام  ومن هنا ظهرت الحاجة إلى    ، إعادة استخدام المحتوى فى سياقات تعليمية مختلفة      

رقمـى مـن خـالل      انماط جديدة من أنماط التعلم اإللكترونى ومنها السرد القصـصى ال          
، والذى يمكن استخدامه فى تصميم محتوى التعلم اإللكترونـى وبنـاءه       ، الرسوم المتحركة 

فهى مكونًا اساسيا لنظم وبرامج التعلم اإللكترونى وخاصة التى تقدم من خـالل الرسـوم             
  .المتحركة

ـ  إنتباه جذب على تساعد التى الجديدة التعلم طرق من الرقمية القصة سرد ويعد   البالط
؛ حيث تـرى    )Hronova,2011(ويسر بسهولة التعليمية للرسالة وفهمهم تعلمهم وتعميق

سرد القصة الرقمية من الطرق الفعالة فى التعليم والتعلم التي           أن) ٢٠١٤، نشوى رفعت (
ويمكن إستخدامها فى المواقف التعليميـة      ، برزت فى أواخر الثمانينات من القرن الماضي      

قصة الرقمية من االسـتراتيجيات التحفيزيـة المرتفعـة التـى يمكـن          فرواية ال ، المختلفة
وتـشجع روايـة القـصة      ، إستخدامها كاستراتيجية فعالة لتعلم الفنون واإلنسانيات والعلوم      

، الرقمية االتعليمية الطالب على تبادل المعلومات والتواصل والتفاعل بمـستويات متعـددة      
حيث يؤدى ذلك إلـى مـن   ، رقمية إلدارة التعلموذلك من خالل خدمة التشارك باإلنظمة ال   

كما أشار محمد الـشيخ  ، مزيد من التعاون والتفاعل فى بيئات التعلم االتشاركية اإللكترونية   
فهى مصدر للـتعلم والمتعـة      ، إلى أن المتعلم يستمع للقصة بكل حماس وشغف       ) ٢٠٠٠(

  .حداثهافيقضى وقتًا ممتعا فى سماعها ومتابعة ا، والتسلية والتربية

طريقة عرض مجموعة أحداث متتالية سواء خياليـة أو  ويقصد بالسرد القصصي الرقمي   
بـشكل مباشـر    )  الحوار بين شخصيات القصة    –راوى القصة   ( يتم نقلها من قبل   ، حقيقية
 من خالل المزج بين الصور والموسيقى والحركـة والـصوت وتجـسيد             المشاهدينإلى  

  تصور أحداث القصة كأنـه يراهـا مجـسدة أمامـه     مني تمكن المتلق حيث ،الشخصيات
   .)٢٠١٥ ،محمد أحمد نحسي(
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قد أثبتت فاعلية استخدام أسلوب السرد القصـصى فـى      ، ونظرا ألن البحوث والدراسات    
التي أثبتت فاعلية أسـلوب     ) ٢٠١٥(كما هو الحال فى دراسة حسين محمد أحمد         ، التعليم

دى التالميذ وتنمية السلوك القيمي لـديهم؛       السرد القصصي فى تحسين مستوى التحصيل ل      
التي أكدت على فاعلية أسلوب السرد القصصي فى تقديم          )٢٠١٢ (ودراسة دعاء البشيتى  

محمـد  ؛ ودراسـة  في مجاالت متعددةو، المفاهيم والمهارات التي تناسب احتياجات الطلبة    
يعمل على  ، افني عمالَيعد   التي أكد أن أسلوب السرد القصصي     ) ٢٠١١(عبد الباقى أحمد    

تحقيق إثارة إنبهار الطفل والترفيه عنه وإسعاده وهذا االنبهار يؤدى إلـى ذكـاء الطفـل                
ـ     ا   فيه حب االستطالع والكشف فضلً     ي يذك ي الذ يالجمال وتذوقه  يعـن التوافـق الروح
التـي أكـدت أن أسـلوب     (Dana & Atchley ,2011) ي؛ ودراسة دانا واتشلىوالنفس

 تمكن المتلقى من تصور أحداث القصة كأنه يراهـا مجـسدة            مل على السرد القصصى يع  
وتحقيق التـسلية   ، كما أنه وسيلة لنقل الخبرات والحفاظ على التراث       ، أمامه ويتعايش معها  

لذلك اتجهت البحوث ايضا نحو دراسـة متغيـرات تـصميم الـسرد           . والمتعة فى التعليم  
  .سلوب السرد القصصيومن أهم هذه المتغيرات هو طريقة أو أ، القصصي

  : ومن ثم فمن أهم أساليب السرد القصصى الرقمى

أو لصوتها ال بمعنـى     ،  وفيه يترك الكالم للشخصية    : أسلوب الحوار بين الشخصيات    -١
أن الشخصية هنا تمارس دور الراوى أو أن الراوى هو شخصية تـروى بـضمير               

ـ           ، األنا ، صية يتقـدم بهـا    بل بمعنى ان الراوى الذى يروى بصوته عن هـذه الشخ
ونطق الشخصية هنـا هـو كالمهـا الوحـشي أو           ، ويدخلها تنطق مباشرة بصوتها   

أى المميز والمختلف عن سياق القول الـسردي الـذى          ، أو الشفهى الخاص  ، العامي
  .يصوغه الراوى

وإن بدا لنا بوضوح انه لشخصية ،  وفيه يبقى الكالم بصوت الراوى: أسلوب الـراوى  -٢
.... لراوى عندما يقول مثلًا بكى الولد كثيرا وكانت أمـه تطالبـه      فا، من الشخصيات 

بل ينقلـه هـو     ، ولكنه ال يقدمه مباشرة بصوته    ، إنما يفيد هذا السرد أن الكالم للولد      
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مـستعينًا علـى ذلـك    ، بصوته محولًا أسلوب الصياغة من المباشرة إلى الالمباشرة      
  .بتقنيات لغوية متعددة

والتي منها الرسوم المتحركة إحدى أنواع      ، ية عبر تقنيات عديدة   ويمكن سرد القصة الرقم    
والحركـة  ، والـصورة ، الصوت، الوسائط التعليمية متعددة انماط اإلثارة التى تشتمل على    

بانها عبارة عن أفالم ال تقـوم  ) ٢٠٠٨(والتى يعرفها محمد يحيي     ، فى نظام واحد متكامل   
م الحية وإنما تعتمد علـى تحريـك الخطـوط    على حركة اإلنسان كما هو الحال فى األفال 

 كـادرا او  ٢٤المرسومة وهى تقوم على مبدأ ان كل ثانية من حركة اإلنـسان تـستغرق        
صورة وعند تعاقب دوران هذه الكادرات وبنفس السرعة التى تم التصوير بهـا وكأنهـا               

 فـيمكن   ،وتعنى إعطاء الشئ الساكن او الثابت حركة واقعيـة        ، حركة مستمرة أو متصلة   
أو نجعـل   ، على سبيل المثال تحريك رسم لفرشاة أسنان وإعطائها ارجل تمـشى عليهـا            

  . صورة سيارة ما تبتسم او تبدو غاضبة

وال يخفى علينا دور القصة الرقمية وأهميتها فى تلبية حاجات األطفال المختلفة فى جميـع       
جات الحاجـة إلـى     ومن اهم تلك الحا   ، ومرحلة رياض األطفال خاصة   ، المراحل عموما 

، على أن خدمة المجتمع   ) ٢٠١٢(حيث أكد محمد أحمد     . تنمية المسئولية اإلجتماعية لديهم   
وتوعية اطفاله بمسئولياتهم اإلجتماعية من أبرز وظائف المؤسسات التربوية عامـة ودور            

والمـشاركة  ، رياض األطفال خاصة بما توفره من مناخ يتيح تعزيز المسئولية اإلجتماعية          
وتنمى لدى األطفال القدرة على المشاركة واإلسهام فـى بنـاء           ، عالة فى الرأى والعمل   الف

لـذا اوصـى   ، كما تنمى لديهم الرغبة الجادة فى البحث والمعرفة    ، المجتمع وحل مشكالته  
بضرورة تفعيل دور رياض األطفال فى تفعيـل المـسئولية          ) ٢٠١٢(أحمد محمد الزيون    

،  من خالل التركيز عليها وإيالئها عناية خاصـة ضـمن          وذلك، اإلجتماعية لدى األطفال  
  . وتقديمها بطرق متنوعة تثير إنتباه األطفال وتشوقهم للتعلم

ولذلك اعتمد البحث الحالى على تنمية المسئولية اإلجتماعية ألطفـال المـستوى الثـانى               
) اوى الر -الحوار بين الشخصيات  (برياض األطفال من خالل الرسوم المتحركة باسلوبى        

وحفظ وإدارة المحتوى ببيئة التعلم اإللكترونى؛ بيئة القـصة         ، فى السرد القصصى الرقمى   
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والتى تتميز بواجهة تفاعل بسيطة ومشوقة ومثيرة النتباه أطفال المستوى الثـانى            ، الرقمية
 .برياض األطفال

  :مشكلة البحث
 .اإللكترونىيعد متغير القصة الرقمية مكونًا أساسيا فى نظم وبرامج التعلم  -

 .الهدف الرئيسى للسرد القصصى الرقمى تنمية معارف األطفال ومهاراتهم المختلفة -

الحوار بـين  (توجد عدة أساليب لسرد القصة الرقمية باستخدام الرسوم المتحركة منها    -
 ). الراوى-الشخصيات

ال الحاجة إلى إستخدام السرد القصصى الرقمى لتنمية المسئولية اإلجتماعية لدى أطف            -
وقد اثبتت هذه الحاجة عدة بحوث ودراسات مثـل         ، المستوى الثانى برياض األطفال   

  أحمد عبد الباسطحسين محمد، ، Ramag (2007)راماج ، Brunn, (2003(برن 
 .)٢٠٠٩(عالء صادق ، )٢٠١٥(

وصياغتها فـى العبـارة التقريريـة       ، وعلى ذلك يمكن تحديد مشكلة البحث الحالى      
  :التالية

ة إلى تنمية المسئولية اإلجتماعية لدى أطفال المستوى الثانى برياض االطفـال          توجد حاج  
بإستخدام الرسوم المتحركة القائمة على أسلوبى الحوار بين الشخـصيات والـراوى فـى        

  .السرد القصصى الرقمى
  :يتمثل السؤال الرئيسى فى البحث الحالى فى :أسئلة البحث

الرقمى من خالل الرسوم المتحركة على تنمية        ما أثر اختالف أسلوب السرد القصصى       
ويتفرع من الـسؤال    المسئولية اإلجتماعية لدى أطفال المستوى الثانى برياض األطفال؟         

  :الرئيسى األسئلة التالية

ما التصميم التعليمى ألسلوبى للسرد القصصي الرقمي باستخدام الرسـوم المتحركـة          - ١
مسئولية اإلجتماعية لدى اطفال المـستوى     لتنمية ال )  الراوي -الحوار بين الشخصيات  (

 الثاني برياض االطفال؟
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ما أثر أسلوب الحوار بين الشخصيات فى سرد القصص الرقمية باسـتخدام الرسـوم       - ٢
المتحركة على تنمية المسئولية اإلجتماعية لدى أطفـال المـستوى الثـاني بريـاض              

 االطفال؟

ام الرسوم المتحركـة علـى      ما أثر أسلوب الراوى فى سرد القصص الرقمية باستخد         - ٣
 تنمية المسئولية اإلجتماعية لدى أطفال المستوى الثاني؟

)  الـراوي -الحـوار بـين الشخـصيات   (ما اكثر أساليب السرد القصصي الرقمـي    - ٤
باستخدام الرسوم المتحركة تأثيرا على تنمية المـسئولية اإلجتماعيـة لـدى أطفـال              

 المستوى الثاني برياض األطفال؟

   :أهداف البحث
الحوار (التوصل إلى أنسب اساليب سرد القصة الرقمية من خالل الرسوم المتحركة              -

فى تنمية بعض المسئولية اإلجتماعية لدى أطفال المستوى        )  الراوي -بين الشخصيات 
  .الثاني برياض االطفال

مـن خـالل     سرد القـصة الرقميـة  السببرنامج قائم على تنوع أس   تصميم وتطوير    -
 المـسئولية اإلجتماعيـة    لتنمية   ) الراوي -الحوار بين الشخصيات  ( الرسوم المتحركة 

 . برياض األطفاليلدى أطفال المستوى الثان

  :منهج البحث

المـنهج  ) ١(ينتمى هذا البحث إلى البحوث التطويرية التى تستخدم ثالث مناهج هى             
تطـوير  منهج  ) ٢(، االوصفى التحليلى الذى يتعلق بداسة األدبيات والدراسات السابقة       

المنهج التجريبـى لتطبيـق     ) ٣(، المنظومات لتطوير المعالجات التجريبية فى البحث     
  .تجربة البحث

  :متغيرات البحث
 : اشتمل البحث الحالى على متغيرين مستقلين :المتغير المستقل - ١

 .اسلوب الحوار بين الشخصيات فى السرد القصصى الرقمى بالرسوم المتحركة -

 .لقصصى الرقمى بالرسوم المتحركةاسلوب الراوى فى السرد ا -
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  :تابع واحداشتمل البحث الحالى على متغير  :المتغير التابع - ٢
 الفـرد   - الوطنيـة  - الفرد تجاه أسرته   - األخالقية -الذاتية(المسئولية اإلجتماعية     -  أ

  ) تجاه مدرسته-تجاه مجتمعه وقضاياهم

  :عينة البحث

ت المجموعة التجريبية األولـى     تكونت عينة البحث من مجموعتين تجريبيتين حيث شمل        
  .طفلًا وطفلة) ٣٠(وشملت المجموعة التجريبية الثانية ، طفل وطفلة) ٣٠(

  :تضمن البحث األدوات التالية :أدوات البحث 
 مقياس المسئولية اإلجتماعية ألطفال المستوى الثانى برياض األطفال. 

  :فروض البحث
          درجـات   يبين متوسـط  ) ٠،٠٥(ال يوجد فرق دال إحصائياَ عند مستوى داللة 

 للمجموعـة التـى     لمقياس المسئولية اإلجتماعيـة    يالقياس القبلي والقياس البعد   
 .درست القصة الرقمية بأسلوب الحوار بين الشخصيات

          درجـات   يبين متوسـط  ) ٠،٠٥(ال يوجد فرق دال إحصائياَ عند مستوى داللة 
 للمجموعـة التـى     ماعيـة لمقياس المسئولية اإلجت   يالقياس القبلي والقياس البعد   

 .درست القصة الرقمية بأسلوب الراوى

          درجـات   يبين متوسـط  ) ٠،٠٥(ال يوجد فرق دال إحصائياَ عند مستوى داللة 
 .لمقياس المسئولية اإلجتماعية يالمجموعتين التجريبيتين فى القياس البعد

  :الخطوات اإلجرائية للبحث

 .لدراسات السابقةاإلطالع على بعض الكتابات النظرية والبحوث وا - ١

  إعداد قائمة بمعايير تـصميم القـصة الرقميـة بأسـلوبى الـسرد القصـصى                - ٢
  وعرضـها علـى المحكمـين فـى        ، الرقمى الحوار بين الشخصيات والـراوى     

 والوصـول إلـى صـورتها        وإجراء التعديالت الالزمة   ،مجال تكنولوجيا التعليم  
 .النهائية
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وفـى  ) ٢٠٠٧(ذج محمد عطية خمـيس      تطوير بيئة التعلم اإللكترونى وفقًا لنمو      - ٣
 :ضوء المعايير التى سبق تحديدها

إعداد السيناريوهات الخاصة بالمحتوى التعليمى الخـاص بمجـاالت المـسئولية           -
وسيناريو السرد القصصى الرقمى بالحوار بين الشخصيات والراوى        ، اإلجتماعية

 .من خالل الرسوم المتحركة داخل بيئة التعلم اإللكترونى

 االبرنامج الخاص لعرض المحتوى التعليمى بالمقرر من خـالل الرسـوم       تصميم -
المتحركة بأسلوبى الحوار بين الشخصيات والـراوى فـى الـسرد القصـصى             

 .الرقمى

 .تصميم مقياس المسئولية اإلجتماعية ألطفال المستوى الثانى برياض األطفال -

 .دواتإجراء التجربة اإلستطالعية للبحث بهدف التأكد من ثبات اال -

 :تطبيق تجربة البحث من خالل - ٤

 .قبليا) مقياس المسئولية اإلجتماعية(تطبيق أداة القياس  -

 .تطبيق المعالجة االتجريبية على المجموعتين التجريبيتين -

 .بعديا) مقياس المسئولية اإلجتماعية(تطبيق أداة القياس  -

 .رصد النتائج وإجراء المعالجة اإلحصائية لها - ٥

 .فسيرها فى ضوء الدراسات والبحوث السابقةتحليل النتائج وت - ٦

 .تقديم التوصيات والمقترحات لدراسات وبحوث مستقبلية - ٧

 :مصطلحات البحث

حكاية نثرية واقعية أو خيالية تقـوم علـى   "رقمية بأنها لتعرف القصة ا :القصة الرقمية
المزج المنظم للصور والخرائط والنصوص والخلفيات الموسـيقية والتعليـق الـصوتى            
بغرض تجسيد األحداث والشخصيات والمواقف والظاهرات التى تدعم تحقيق هـدف أو            

  ). ٢٠١٥، حسين محمد أحمد(" أكثر من أهداف تعليم وتعلم المادة الدراسية

والتـى تتـضمن مواقـف      ، التعبير الحديث عن القصص التقليدية    : بأنها ون الباحث هاعرفي 
رقمية لتحاكى الواقع من خالل المزج بين الـصور  تعليمية يتم تحويلها بإستخدام التقنيات ال    
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األمر الذى يعطى بعداَ عميقاَ للقصة وذلك مـن         ، والموسيقى واألسلوب الروائى والصوت   
التى تدعم تحقيق هدف أو أكثر من       والحركة و ، على الصور  خالل إضفاء األلوان الزاهية   

  .ض األطفال لدى أطفال المستوى الثانى برياالمسئولية اإلجتماعيةأهداف 

أسلوب  )٢٠١٥(محمد أحمد عبد الباسط  حسين يعرف:  الرقميصىسرد القصالأسلوب 
، طريقة عرض مجموعة أحداث متتالية سواء خيالية أو حقيقية         :بأنه رواية القصة الرقمية  

بشكل مباشر من خـالل  )  الحوار بين شخصيات القصة –راوى القصة   ( يتم نقلها من قبل   
تمكن المتلقى من   ، وتجسيد الشخصيات  المزج بين الصور والموسيقى والحركة والصوت     

  .تصور أحداث القصة كأنه يراها مجسدة أمامه

 طريقة عرض أحداث القصة التـى تـصورها الحبكـات           : بأنه أجرائيا ون الباحث هعرفوي 
وتحقيـق عنـصر الترفيـه      ، لتقل اخبرات فى التعليم والتعلم      ، الواردة بالقصة  والتراكيب

الرسـوم والـصوت والموسـيقى       والتسلية والمتعة فى التعلم من خالل المزج المنظم بين        
وتتحدد األساليب فى الدراسة الحالية فـى        المتحركة   والتى تشتمل عليها الرسوم   ، والحركة
فى عرض القصة الرقمية من خالل الرسـوم المتحركـة           الحوار بين الشخصيات   أسلوب
  .رياض األطفال  لدى طفلاإلجتماعية المسئوليةلتنمية 

عبارة عـن اجتمـاع مجموعـة مـن     : تعرف الرسوم المتحركة بأنها   :الرسوم المتحركة 
بالتتابع وبسرعة علي الكمبيوتر، وتوهم العـين علـي ان االشـكال            الصور التي تعرض    

المرسومة تتحرك، غير انها تعتمد في ذلك علي نظرية بقاء الصورة ثابته علـي شـبكية                
، آيـة مـدنى    (العين لمدة واحد الي عشرة جزء من الثانية بعد زوال الـصورة الفعليـة             

٢٠٠٤(.  

 عن مجموعة من الصور المرسومة والملونـة أو       عبارة  :  بأنها إجرائيا ون الباحث هاعرفوي 
المنتجة بأى طريقة فنية آخرى والتى تعرض بشكل متتابع لتعطى اإلحـساس البـصرى              

إلنتاج القصة الرقمية التى تدعم تحقيق هدف أو أكثـر مـن              تستخدم كوسيط  و، بالحركة
  . لدى أطفال المستوى الثانىنمية المسئولية اإلجتماعية أهداف ت
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وهـى  ، مساءلة محتكمة لمعيار"بأنها ) ٢٠٠٦(عرفها سيد عثمان   ) :المسئولية اإلجتماعية 
  ".مساءلة عن مهمات أو سلوك أو تصرف وتحديد مدى موافقته لمتطلبات بعينها

، وواجبات تجاه نفـسه   ، إلتزام الطفل بما عليه من حقوق     : احثون إجرائيا بانها  ويعرفها الب  
، ومدرسته من إحتـرام التعليمـات واالنظمـة       ، واآلخرين من أصدقائه وزمالئه   ، وأسرته

وتفاعلـه لمـشكالته لتحقيـق األهـداف     ، واإللتزام بالقيم والعادات والتقاليد فى مجتمعـه    
  .المجتمعية المشتركة

    :نظرى للبحثاالطار ال 
  :القصة الرقمية: أولًا

 بأنهـا  )(Gakhar & Thompson‚ 2007, p. 1عرفها كل من جاكـار وثومبـسون    
تتضمن أخبار القصص ومشاركة المعلومات من خالل الوسائط المتعددة، فهـي وسـيط             “

الـصور،   يحسن قدرات القصة في ترك انطباع دائم لدى األطفال باستخدام المرئيات مثل           
صـوت الـسرد،     ، وباستخدام الصوت مثل   )مات، األشكال، النصوص، والخلفيات   الرسو

عملية تشمل الـدمج  "بأنها (Norman, 2011 ,p. 1) ورماننوعرفها  ."صوت الموسيقى
بين السرد اللفظي للقصة، وعدد من المرئيات والموسيقى التصويرية، والتقنيات الحديثـة            

  . "لتحرير القصة ومشاركتها

   : التعليميةالقصص  أنواع

-Ohler‚ 2006,pp. 44أوهلـر   المحتوى تقديم يخص أنماط فيما الرقمية القصة تصنيف

  :كاآلتي) (47

 القصة تقديم أنماط أقدم المسموع النمط أن يؤكد حيث :الرقمية للقصة المسموع  النمط-١

 للـتعلم جيـداَ   نموذج يقدم المسموع النمط أن التكنولوجيا إال تقدم من وبالرغم الرقمية،

 الخبـرات  تكوين في يسهم إنه حيث المجتمعات التعليمية، يناسب بما الفعال واالتصال

 يتم التي الكلمات من الذهنية الصور التعليمية، وتكوين الرسالة إدراك خالل من التعليمية

  .والصور الصوت بين ترابط المتلقي يتكون لدى وبذلك سماعها،
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 والمتحركـة،  الثابتـة  والرسوم الصور النمط هذا وفري :الرقمية للقصة المرئي  النمط-٢

 وتتـيح  المتعلمين، انتباه تجذب التي العناصر ذلك من وغير وبصرية، سمعية ومؤثرات

 .النمط هذا باستخدام توصي دراسات كثيرة فإن لذا المحتوى، تقديم في متنوعة صاَ فر

 طوال للمتعلمين الرئيسة التعلم أداة يمثل النمط هذا  إن:الرقمية للقصة المكتوب  النمط-٣

 وترجع المكتوب، بالنمط دائماَ مرتبط القصة أن مفهوم كما المختلفة، التعليمية المراحل

 التفكيـر،  علـى  المتعلمـين  قدرة تنمية فعال في بشكل تسهم أنها إلى النمط هذا أهمية

 مـن  يتـضمنه  ما واستيعاب ثم فهم ومن المكتوب، النص لمحتوى المعنى واستخالص

 تجاهل هناك حيث هذا النمط، تتناول التي البحوث في ندرة نجد ولكن ومعلومات، مفاهيم

  .المجال هذا في واألدبيات البحوث في واضح

 :كما يلى )lambert, 2007, pp.9-19( المبرتها قدم:عناصر القصة الرقمية

 تقـدم   ال بد من أن تحمل القصة الرقمية وجهات نظـر مختلفـة، وال            : وجهة النظر . ١ 
بطريقة مجردة مثل سرد الواقع، كما ال بد من مراعاة وجهات نظر المشاهد، بحيـث               

 .ال يحدث صدام في وجهات النظر

يطرح سؤال يثير اهتمام المشاهد وذلك في بدايـة القـصة، ويحـتفظ             : سؤال درامى . ٢ 
باهتمام المشاهد طوال عرض القصة، إلى أن تتم اإلجابة عـن الـسؤال فـي نهايـة             

 .صةالق

توافر محتوى عاطفي في القصة الرقمية ضروري حتى يزيد مـن           : محتوى عاطفي . ٣ 
مساحة االهتمام لدى المشاهد، فمن خالل التأثيرات والموسيقى، ونبرة الصوت يمكـن           

 . االحتفاظ باهتمام المشاهد طوال فترة العرض

صوت هنـا   الصوت في القصة الرقمية يمثل العصب الرئيس، ويراعى أن ال         : الصوت. ٤
ليس مجرد تعليق على القصة، ولكنه المحرك األساسي لها، لذلك ال بد من االختيـار               

 .الجيد للصوت حتى يكون مؤثراَ إيجابيا على المشاهد
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فهي تعبير صادق عن المشاعر المراد طرحها فـي القـصة،           : الموسيقى التصويرية . ٥
 التصويرية يمكنها إضـافة   ويمكنها نقل المشاهد من حالة إلى حالة أخرى، والموسيقى        

حالة من الترقب للمشاهد، ولكن يراعى هنا الحذر الشديد فـي اسـتخدام الموسـيقى               
ال بد من وجود وتيرة واضحة في عرض القصة الرقميـة،            :السرعة. ٦ .التصويرية

حيث تعمل هذه الوتيرة على انتقال المشاهد من حالة وجدانية إلى أخـرى، والتعـديل           
 إيجاده من خالل سرد األحداث، إيقاع الموسيقى، لذلك ال بد مـن أن          في الوتيرة يمكن  

  .هايكون هناك اتساق بين عناصر

 ثانيا: أسلوب السرد فى القصة الرقمية

عمل إبـداعى  "بأنه  (Dana & Atchley ,2011, p.223)يعرفه كل من دانا واتشلى  
، يد للشخصيات يمكن من تحويل مجموعة من األحداث إلى صوت وصورة وحركة وتجس          

كما أنـه   ، تمكن المتلقى من تصور أحداث القصة كأنه يراها مجسدة أمامه ويتعايش معها           
وتعرفهـا  ."وتحقيق التسلية والمتعة فى التعليم    ، وسيلة لنقل الخبرات والحفاظ على التراث     

 بأنـه  (Educuase Learning Initiative, 2007, p. 21)إديكوس، أيضاَ مبادرة التعلم
الراوى (حداث والمواقف من صورتها الواقعية إلى صورة لغوية يتم نقلها من قبل             نقل األ "
  ".ةبطريقة متخيل)  االرتجال- الحوار بين الشخصيات –

  : خصائص السرد فى القصة الرقمية 

تتـوافر   إلى مجموعة من الخصائص التى يجب     ) ٣٧ص، م٢٠١٢(تشير دعاء البشيتى     
  : فى سرد القصة الرقمية وهى

 حيث يمكن استخدام أساليب متنوعة لـسرد القـصة الرقميـة            :التنوع فى اإلستخدام   -١
 . وفي مجاالت متعددة وعلى رأسها مجال التعليم، احتياجات الطلبة بحيث تناسب

 حيث يعتمد مفهوم السرد فى القصة الرقمية على ربـط أهـم             :ربط أجزء الموضوع   -٢
من سلسلة مـن األحـداث التـي        مكونات الموضوع او الحوار في قالب واحد يتض       

 .تستدعي انتباه الطفل
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 حيث أن السرد فى القصة الرقمية دائما ما يعتمد علـى تقنيـات العـرض                :التطور -٣
 . والتوضيح المتقدمة والتى تكون دائماًفى تطور

 حيث أن السرد فى القصة الرقمية يعتمد على تمكين المعلم مـن تحويـل               :التشاركية -٤
ة لمشاركتها مع الطالب والتشارك فى حلها من خالل أسلوب السرد           القضايا التربوي 

   .المستخدم بالقصة الرقمية التعليمية

 حيث أن ما يميز السرد فى القصة الرقمية انه يقوم على اسس واضـحة               :الوضوح - ٥
  .أحداث القصة دور حولهيوخطوات مرتبة في استخدامه ألي موضوع 

   :أساليب السرد فى القصة الرقمية 

 إن أسلوب السرد فى قصص األطفال الرقمية هو األسلوب الذى يغلـب اسـتخدامه فـى        
ومؤلف القصة الرقمية لألطفال ال يكتفى بمجرد رواية األحداث بل يحاول فـى           ، قصصهم

   :وتوجد عدة أساليب لسرد القصة الرقمية وهى، الوقت نفسه تصويرها

  :ويتميز بما يلى :أسلوب الحوار بين الشخصيات -١

كاألمر المسيطر عليها، دوافعها، قرارتها،     ،  يظهر ما تخفيه الشخوص في أعماقها      -أ
  .والحل الذي ستتخذه في النهاية

، واالنسجام والتعاطي معها، والتنبيـه  )الرئيسة(يطور من فهم الشخصية الحاسمة  -ب
 .لما في خلجاتها

ظهـر كاملـة    يساعد في رسم شخصيات القصة، حيث إن الشخصية ال يمكن أن ت    -ج
 .الوضوح والحيوية إال إذا سمعها الطفل وهي تتحدث

يخفف الحوار المادة الثقيلة والرتابة للسرد، مما يريح القارئ مـن متابعـة الـسرد           -د
 .ويبعد عنه الشعور بالملل

يساعد على تصوير موقف معين في القصة، كالـصراع العـاطفي أو الحالـة               -هـ
  .أو غيرها)  الغيرة أو التردد أو الوفاءالخوف أو الكبت أو(النفسية مثل 
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  :ويتميز بما يلى: أسلوب الراوى -٢

وهذا يتوقـف   ،  الراوى يستطيع أن يوقظ خيال األطفال، ويثير لديهم صور األحداث          -أ
على درجة الوضوح والقوة التى يصور بهـا الـراوى األحـداث، ويـصف بهـا                

  .الشخصيات

 والقيم لألطفال، بحيـث يـدرك المـستمع         نقل مختلف المعانى    الراوى قادر على   -ب
 .المضمون بنفسه بغير تصريح

 يتميز أسلوب الراوى بالبساطة والتلقائية، والتدفق والروح المرحة، وبذلك يتفـادى           -ج  
أن يتوقف، ويتجنب أن يخطئ فى األسماء واألحداث، أو يكرر المواقـف تكـرارا              

   .هممال، أو ينسى موقفًا، أو يرويه فى غير موضع

 هو الـذى تبـدو    ،الراوى يكون على معرفة جيدة بالقصة والراوى صاحب الخبرة         - د
   .قصته وكأنها من إبداعه

   الرسوم المتحركة:ثالثًا

برامج معتمدة في تنفيذها على رسوم يتم عرضـها        "بأنها) م٢٠٠٩(يعرفها محمد عبدالغنى   
 من تلك الرسوم تعبر عهـن  بصور متتابعة وتحريكها لتبدو حركتها كالحقيقية، وكل رسمة   

وهي في واقع األمر ثابتة، ويتم تصويرها على فيلم عادي بحيث           ، شخصية أو فكرة معينة   
 من الثانية من زمن الحركـة فتبـدو   )٢٤ / ١ (ال يتعدى الفارق بين الصورة والتي تليهها 

 بثينـة   كمـا تعرفهـا   . أمام المشاهد أنها متحركة بصورة طبيعية وفقًا لنظرية بقاء الرؤية         
نوع من البرامج التي تـستخدم الرسـوم ذات التتـابع           "ا بأنه(٩ص، م٢٠١٢(محمد سعيد   

الحركي إليصال رسالة معينة بأسـلوب درامـي مشوق، وقد تعتمد أحياناً على المبالغـة             
  ."في المالمح، وعادة ما تقـدم فـي صـورة فكاهية للطفل

  : خصائص الرسوم االمتحركة

 :منها رةيكث خصائص ةيميالتعل المتحركة الرسومات تتوافر فى 
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ات يللعمل أكثر ضاحاًيإ المتحركة الرسومات تعطي ثيح :المجردة ميالمفاه ديتجس - ١
 كمـا  كاملة الحركة بعرض ةيالواقع للخبرة لةيالبد الخبرة وتوفر المجردة ميوالمفاه

 كلبش المعقدة والمهارات ميالمفاه حيوتوض شرح .رسوماتي بشكل في الواقع تحدث

 ).٤٢ص،م٢٠٠٦ حاتم محمد،( مبسط

 أو الخطـأ،  حالـة  فـي  حةيالصح اإلجابة حيبتوض وذلك :زيالتعز أو الرجع ميتقد - ٢

 المتعلم أن إلي ريشي متحرك رسم عرض أو حة،يالصح إجابته على لمكافأة المتعلم

 .إجابة خاطئة أجاب

 .ميالمفاه عرض بيأسال في وتتنوع :البرنامج نحو المتعلم انتباه تجذب - ٣

 .الكواكب نشأة مثل :تسجل ولم الماضي في حدثت مواقف توضح - ٤

 كمـا  الواقع تصور ويديالف فلقطة: معاً حدثت عناصر عدة نيب واحداً عنصرا تجرد - ٥

 العناصـر  عـن  وتستغني الموضوع تأخذ أن مكنهايف المتحركة أما الرسومات هو،

، ٢٠٠٣ وآخـرون،  عيالسم عبد مصطفى( المتعلم أو المعلم قد تشتت التي طةيالمح
 ).١٢٠-١١٨ص ص

 النمـو  فـي  تؤثر المتحركة فالرسومات :نيالمتعلم لدي المتعلمة المعرفة قيتعم - ٦

ـ كب حـد  إلى تسهم فهي نيالمعرفي للمتعلم ـ المعرف المهـارات  رفـع  فـي  ري  ةي
ـ  لدى التعلم أن  إلىDunsworth,2007)( دينسورث ذكريزها،ويوتعز  نيالمتعلم

 اسـتخدام  خـالل  من ديالج البصري التعلم تحققي عندما حاالته أفضل على كوني

 .وتريالكمب برامج

 (Teoh,2007)  تيـوه ريي  كما:نيالمتعلم لدى ةيوالفكر ةيالبصر راتيالمث تدعم - ٧
 الرسـومات  وخاصـة  س،يالتـدر  ةيعمل في ةيالتفاعل الوسائل استخدام بضرورة

   .الفصل الدراسي في المتحركة

ـ عمل أثنـاء  الكامنـة  المعاني فاكتشا ةيعمل على نيالمتعلم تساعد - ٨  :الـتعلم  ةي
 ال التـي  المـشكالت  بعـض  على التغلب في المعلم تساعد فالرسومات المتحركة
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– 

-٥٢ص، ٢٠٠٢ محمـد،  وائل)بيالتدر ةيعمل أثناء ة حلهايديالتقل الوسائل عيتستط
٥٣(. 

 المسئولية اإلجتماعية: رابعا

وما ينطـوى  ، الفعلى للفرد تجاه الجماعةبانها اإللتزام الذاتى و ) ٢٠٠٩(يعرفها الصمادى    
مـع  ، والمشاركة معها فى إنجاز عمـل مـا  ، ومحاولة فهم مشكالتها، عليه من إهتمام بها   

فـى حـين يـرى      . والجماعات اآلخرى التى ينتمى إليهـا     ، اإلحساس بحاجات الجماعة  
لتـزم بهـا    والتقاليد التى ي  ، أن المسئولية اإلجتماعية تشمل جميع النظم     ) ٢٠٠٨(العامرى  

وتقبله كل ما ينتج عنها من محمدة على سـلوك          ، اإلنسان من قبل المجتمع الذى يعيش فيه      
  .أو مذمة على سلوك مذموم، محمود

  :مجاالت المسئولية اإلجتماعية

  :وقد قام الباحثون بتبنى تلك المجاالت فى البحث الحالى وهى كما يلى 

وعمله علـى فهـم     ، مام الفرد بذاته  ويقصد بها إهت  ): الشخصية(المسئولية الذاتية    ) ١
 .وإنجاز أهدافه المتسقة مع أهداف مجتمعه، مشكالته وطرق حلها

وتعنى صحوة الضمير وشعور الفرد بقيمة الخاصة وسلوكه        : المسئولية األخالقية  ) ٢
 .نحو المبادئ اإلنسانية عموما

على وعمله  ، وتعنى تعاطف الشخص مع أفراد أسرته     : مسئولية الفرد تجاه أسرته    ) ٣
وبذل قصارى جهده فى سبيل تحقيق أهدافها ورفـع         ، فهم مشكالتهم وطرق حلها   

 .شأنها

ويقصد بها غيرة الـشخص وإحـساسه وإلتزامـه الخلقـى           : المسئولية الوطنية  ) ٤
 .والسلوكى نحو وطنه ومكانته

ويقصد به اإلحـساس بالمـسئولية نحـو    : مسئولية الفرد تجاه مجتمعه وقضاياهم     ) ٥
 .اهم التربوية واإلجتماعية والتفاعل معهاأفراد المجتمع وقضاي
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وعملـه علـى    ، تعاطف الشخص مع أفراد مدرسته    : مسئولية الفرد تجاه مدرسته    ) ٦
وبذل قصارى جهده فى سبيل تحقيق أهدافها ورفـع         ، فهم مشكالتهم وطرق حلها   

 .شأنها

  :اتبع الباحثون فى هذا البحث اإلجراءات التالية: اإلجراءات المنهجية للبحث

  :تحديد قائمة بمجاالت المسئولية اإلجتماعية الطفال المستوى الثانى: اأولً

 ألطفـال المـستوى   لمجاالت المسئولية اإلجتماعيـة قام الباحثون بإعداد الصورة األولية       
 قـام   المجـاالت وللتأكد من صـدق هـذه       ،  مجاالت )٦(وتشمل  ، الثانى برياض االطفال  

وتـم  ، )٨( ريـاض أطفـال      ينتخصصالم الباحثون بعرض هذه القيم على مجموعة من      
 تجـاه   - األخالقيـة  -الذاتيـة (وهى  مجاالت   )٦(التوصل إلى القائمة النهائية التى تشمل       

  ). تجاه مدرسته- تجاه مجتمعه- الوطنية-أسرته

 عشر معيارا للقصة الرقمية     تةس) ١٦( توصل الباحثون إلى     :تحديد معايير التصميم  : ثانيا
وتم عرضها على مجموعة من المحكمين      ،  مؤشرا سبعين و ثالثة و مائة) ١٧٣(، المتحركة

أبدى بعض المحكمين بعض    ، ستة عشر محكما  ) ١٦(فى مجال تكنولوجيا التعليم وعددهم      
وإعادة صياغة  ، المالحظات وهى حذف بعض المؤشرات ألنها بعيدة عن موضوع البحث         

  .وتم إجراء التعديالت الالزمة، وبعض مؤشراتها، بعض المعايير

قائمـة علـى اسـتخدام      " القصة الرقمية "  تصميم وتطوير بيئة التعلم اإللكترونى       :ارابع
 المـسئولية   لتنميـة )  الـراوى  -الحوار بين الشخـصيات    (بأسلوبىالرسوم المتحركة   

طبقًا لنمـوذج محمـد عطيـة       ،  لدى أطفال المستوى الثانى برياض األطفال      اإلجتماعية
  ):٢٠٠٧(خميس 

 وهـى تطـوير مجـاالت المـسئولية        :مرحلة التخطيط واإلعداد القبلى   : المرحلة األولى 
الحوار بين الشخصيات والـراوى     اإلجتماعية من خالل تصميم القصص الرقمية بأسلوبى        

  .القائمة على الرسوم المتحركة

  :اشتملت هذه المرحلة على الخطوات التالية :مرحلة التحليل: المرحلة الثانية
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– 

 قام الباحثون بتحليل المحتوى الخاص      :تحليل الحاجات والغايات التعليمية العامة     - ١
تخصـصين فـى    بمجاالت المسئولية اإلجتماعية وعرضه على مجموعة من الم       

  .وتم إجراء التعديالت الالزمة، )٨(وعددهم ، مجال رياض األطفال
قام الباحثون بتحليل خـصائص النمـو       : تحليل خصائص المتعلمين المستهدفين    - ٢

وفقًا للفئة العمرية ألطفال المستوى الثانى برياض       ، واإلنفعالى، والعقلى، الجسدى
  .سنوات٤:٦األطفالوالتى تتراوح أعمارهم من 

أرتكز البحث الحالى على تحليل المهمات التعليمية فى        : ليل المهمات التعليمية  تح - ٣
ضوء تحليل المحتوى وعرضها على مجموعة من المحكمـين المختـصين فـى      

محكما وتم إجـراء التعـديالت واصـبحت        ) ٨(مجال رياض األطفال وعددهم     
مهمـة  ) ٣٦ (مهمات رئيسية يندرج منهم) ٦(القائمة فى صورتهما النهائية تشمل    

  فرعية

نظرا ألنه تم تطبيق تجربة البحث بمدرسة دفنو الرسمية         : تحليل الموارد والقيود   - ٤
فتم رصد اإلمكانيات والمعوقات الموجودة داخل المدرسة حيث تم تحليـل   ، للغات

البشرية والمادية لحل الصعوبات التى تواجـه تطبيـق تجربـة           الموارد والقيود   
  .البحث

  : وقد اشتملت هذه المرحلة على الخطوات التالية:مرحلة التصميم: المرحلة الثالثة

قام الباحثون بإعداد قائمة باألهـداف الـسلوكية      : صياغة األهداف السلوكية وتحليلها    -١
وتم عرضـها علـى     ، فى ضوء األهداف العامة للمقررات وتحديد المهمات التعليمة       

ومن مالحظـتهم إعـادة     ، يمالمختصين فى مجالى رياض األطفال وتكنولوجيا التعل      
  .صياغة بعض االهداف التعليمية وبالفعل تم إعادة صياغتها

قـام البـاحثون بتنظـيم      : رقمية بالرسوم المتحركـة   ل تحديد بنية محتوى القصص ا     -٢
محتوى القصص الرقمية بالرسوم المتحركة على ضوء األهداف التعليميـة الـسابق       

  .مجاالت) ٦(سئولية اإلجتماعية وعددهم مجاالت الن  علىملتحيث أنه يش، تحديدها
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اعتمد البحث الحالى اسلوب التعلم الفردى فـى        :  تحديد أساليب التفاعل مع المحتوى     -٣
يتحكم الطفل فـى    ، التفاعل مع المحتوى وذلك من خالل القصص الرقمية المتحركة        

  .تتابع عرض المحتوى وفقًا لسرعته الفردية وقدرته على التحصيل واإلنجاز

إستراتيجية التعلم الفردى وذلك      اعتمد البحث الحالى على    : تحديد إستراتيجيات التعليم   -٤
ارتكز البحث الحالى علـى الطريقـة       و ،فى تنفيذ جميع المهام المطلوبة من األطفال      

  .الهجين التى تجمع بين استراتيجية التعلم المعرفية والفوق معرفية

لمسئولية اإلجتماعية ألطفال المستوى الثـانى       مقياس ا  :تصميم االختبارات والمقاييس   -٥
  .برياض األطفال

اعتمد البحث الحالى على تصميم مجموعة من األنـشطة         :  تحديد األنشطة والتكليفات   -٦
ويـتم تقـديم   ، التعليمية على أن يكون هناك نشاط او اكثر مرتبط بكل قصة رقميـة    

  .التغذية الراجعة من خالل إجابة الطفل على النشاط

مجاالت  قام الباحثون بتنظيم تتابعات بنية محتوى     : تنظيم تتابعات المحتوى وأنشتطه    -٧
المسئولية اإلجتماعية الذى تم تحديده سابقًا وتقسيمهم إلى أجزاء منفصلة ومترابطـة            

  .وفقًا لألهداف التعليمية التى تم تحديدها

تحديـد األشـكال    قـام البـاحثون ب    :  تحديد المصادر والوسائط اإللكترونية ووصفها     -٨
المختلفة للقصص الرقمية من نصوص ورسوم ثابتة ومتحركة وصوت وموسـيقى           

  . التى سيتم تقديم المحتوى العلمى الذى تم تحديده سابقًا

قام الباحثون بإعداد التعليمات الخاصة بالـسير داخـل     : إعداد التعليمات والتوجيهات   -٩
 يمات الخاصة بالسير خـالل القـصص      بيئة التعلم اإللكترونى القصة الرقمية والتعل     

  .وأنشتطها

اعتمد البحث الحالى على تصميم الـسيناريو  :  تصميم سيناريو المحتوى اإللكترونى   -١٠
مـن  )  الراوى -الحوار بين الشخصيات  (الخاص بتصميم القصص الرقمية باسلوبى      

خالل الرسوم المتحركة وعرضه على مجموعة من المحكمين فى مجال تكنولوجيـا            



 

  
 
 

  
  

١٨٨  
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علـى  % ٩٠واتفق السادة المحكمون بنسبة إتفاق اكثـر مـن        ) ١٣(عليم وعددهم   الت
  .صالحية السيناريو دون إجراء تعديالت به

  :اشتملت على الخطوات التالية:مرحلة تطوير المحتوى اإللكترونى: المرحلة الرابعة

 -الحوار بين الشخـصيات   (إنتاج بيئة التعلم اإللكترونى والتى تمثلت فى اسلوبى          - ١
واشتملت هذه البيئة على    ، من خالل السرد القصصى الرقمى المستخدمة     ) لراوىا

 :ما يلى

   الرسوم المتحركة-ب الرسوم الثابتة فائقة الجودة  -  أ

إجراء التقويم البنائى من خالل عرض النسخة المبدئية ألسلوبى الحوار والراوى            - ٢
ن فى  من خالل السرد القصصى الرقمى وأدوات القياس على خبراء ومتخصصي         

، المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم واألخـذ باإلقتراحـات والتعـديالت    
 .وإجراء التعديالت الالزمة

إعداد النسخة النهائية ألسلوبى الحوار والراوى من خـالل الـسرد القصـصى              - ٣
الرقمى وأداة القياس التى تم إنتاجها بعد إجراء الخطـوات الـسابقة والتجهيـز              

  .للتحميل

  قـام  : مرحلـة تقـويم المحتـوى اإللكترونـى وتحـسينه         : الخامسةالمرحلة  
طفـل  ) ٢٠(الباحثون بإجراء تجربة إستطالعية لإلصدار االول للمحتوى لعـدد          

للتأكد من جودة المحتوى من حيث الشكل والبنية واألنشطة وسـهولة الوصـول             
  .إليه

  بنـشر  قـام البـاحثون   : مرحلة النـشر والتوزيـع واإلدارة    : المرحلة السادسة 
  الصورة النهائية للمحتـوى العلمـى المقـدم مـن خـالل القـصص الرقميـة                
المتحركة متضمنًا اسلوبى الحوار بين الشخصيات والراوى فى السرد القصصى          

  .الرقمى
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  :ادوات القياس: رابعا
  : مقياس المسئولية اإلجتماعية ألطفال المستوى الثانى برياض االطفال-أ

 ، إعداد مقياس المسئولية اإلجتماعية بهدف قياس عينة البحـث         أرتكز البحث الحالى على    
ثم قامت الباحثة بـصياغة     ، مفردة أساسية ) ٣٢( من   مقياس المسئولية اإلجتماعية  ويتكون  
وذلك عـن طريـق ترجمـة       ،  من اسئلة اإلجابات القصيرة ممع التبرير      المقياسمفردات  
 فـى مفـردات   ونوقد راع البـاحث ، المسئولية اإلجتماعية إلى عبارات مع التبرير     أهداف  
ويتكـون  ، وذات صـياغة مناسـبة  ،  أن تكون مقدمة العبارة واضـحة ومحـددة       المقياس
وقامت الباحثة بوضع المفرادات    ، أجزاء أساسية ) ٦(مفردة موزعة على    ) ٣٢(من  المقياس

 -يـة  الوطن- تجاه أسـرته  - األخالقية -الذاتية ( وهى كالتالى  ،المناسبة لكل من القيم الستة    
وزمـن  ، درجـة ) ٩٦(لتصبح الدرجة الكليـة للمقيـاس       ، ) تجاه مدرسته  -تجاه مجتمعه 

ثم عرض المقياس على المتخصصين فى مجال رياض االطفال وتكنولوجيا          ) ٣٠(المقياس
التعليم للتاكد من صدق المقياس من حيث الصحة العلميـة لمقرداتـه ومناسـبة مفرداتـه         

وهـو إرتبـاط   ) ٠،٩٠(وبلغ معامل ثبات المقيـاس   ، ةوإجراء التعديالت الالزم  ، لألطفال
) ٠،٢٥(ومعامـل التمييـز   ) ٠،٣٧(ومعامل الصعوبة   ، )٠،٦٣(قوى وبلغ معامل السهولة     

  .وهى نسب مقبولة
  : عينة البحث: خامسا

طفل وطفلةبالمستزى الثانى بمدرسة دفنو الرسـمية للغـات   ) ٦٠(تكونت عينة البحث من   
   .وائية مقصودةبطريقة عش،بمحافظة الفيوم

   :إجراء تجربة البحث: سادسا
قام الباحثون بتطبيق التجربة اإلستطالعية للبحث على عينة من أطفال المـستوى الثـانى              

وذلك لحساب زمـن المقيـاس وحـساب        ، طفل وطفلة ) ٢٠(برياض األطفال تكونت من     
ـ     ، معامل السهولة المصحح من أثر التخمين والصعوبة       ردة مـن   ومعامل التمييز لكـل مف

ومـرت التجربـة   ، مفردات المقياس ثم تطبيق تجربة البحث بمدرسة دفنو الرسمية للغات         
  :األساسية للبحث بالخطوات التالية
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– 

  . تطبيق مقياس المسئولية اإلجتماعية قبليا-١

وذلك بعقد جلسات مع األطفال لتوضـيح الهـدف      :  تطبيق المعالجة التجريبية للبحث    -٢
يذها وكيفية التعامل مع بيئة التعلم اإللكترونى والقصة الرقميـة       من التجربة وكيفية تنف   

  بالرسوم المتحركة 

  .تطبيق مقياس المسئولية اإلجتماعية بعديا -٣

  :المعالجة اإلحصائية للبيانات: سابعا

بالنسبة للفرض األول من فروض البحث والذي يـنص         :  اختبار صحة الفرض األول    -١
بين متوسـطى   ) ٠،٠٥(دال إحصائياَ عند مستوى داللة      ال يوجد فرق    " :على ما يلي  

 للمجموعة التى درسـت   لمقياس المسئولية اإلجتماعية  درجات القياس القبلي والقياس     
للتحقق من صحة هذا الفرض قـام     "القصة الرقمية بأسلوب الحوار بين الشخصيات       

ريبيـة  متوسطي درجـات المجموعـة التج  للمقارنة بين ) ت( بحساب قيمة    ونالباحث
األولي التى درست القصة الرقمية بأسلوب الحوار بين الشخصيات في القياس القبلي            

       :، ويتضح ذلك من الجدول التاليلمقياس المسئولية اإلجتماعيةوالقياس البعدى 

  )١(جدول 

وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية األولي التى ) ت(قيمة 
قصة الرقمية بأسلوب الحوار بين الشخصيات في القياس القبلي والقياس البعدى درست ال

   ككللمقياس المسئولية اإلجتماعية

) ت(قيمة 
  الجدولية

البيانات 
  اإلحصائية

  التطبيق 

  العدد

  )ن(

المتوسط 
الحسابي 

  )م(

االنحراف 
المعياري 

  )ع(

درجة 
  الحرية

٠,٠١  ٠,٠٥  

  )ت(قيمة

  المحسوبة

مستوى 
الداللة 

  اإلحصائية

م حج
  التأثير
(2) 

  ٤,١٠  ٣٠,٠٨  ٣٧  القبلي

 ٢,٠١  ٦٣,٧٣  ٣٧  البعدي
٠,٩٩  ٠,٠١  ٤٩,٨٧  ٢,٧٠  ٢,٠٢  ٣٦ 
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الجدولية تساوي  ) ت(وقيمة  ) ٤٩,٨٧(المحسوبة  ) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة        
جـة   عنـد در   ٠,٠١عند مستوى ثقـة     ) ٢,٧٠( وتساوي   ٠,٠٥عند مستوى ثقة     )٢,٠٢(

، وهـو   )٠,١٤( حيث أنه أكبـر مـن         وكذلك يتضح أن حجم التأثير كبير      ،)٣٦(حرية  
الجدوليـة  ) ت(المحسوبة أكبر من قيمـة      ) ت(مما سبق يتضح أن قيمة       ).٠,٩٩(يساوي  

 وبذلك تم التحقق من     . البعدى المقياسمما يدل على وجود فرق ذو داللة إحصائية لصالح          
يوجـد فـرق ذو داللـة        :فرض البديل الموجه، وهو   عدم صحة الفرض األول، وقبول ال     

بين متوسطي درجات المجموعـة التجريبيـة التـى         ) ٠,٠٥(إحصائية عند مستوى داللة     
درست القصة الرقمية بأسلوب الحوار بين الشخصيات في القياس القبلي والقياس البعـدى             

) ت( بحساب قيمـة   ون ولقد قام الباحث   . لصالح القياس البعدى   مقياس المسئولية اإلجتماعية  ل
التى درست القصة الرقمية بأسـلوب       للمقارنة بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية     

 لمقياس المـسئولية اإلجتماعيـة   الحوار بين الشخصيات في القياس القبلي والقياس البعدى         
      :فى كل قيمة من القيم التى يقيسها كما يلي

  )٢(جدول

لفرق بين متوسطي درجات المجموعة التى درست القصة وداللتها اإلحصائية ل) ت(قيمة 
  للمقياسالرقمية بأسلوب الحوار بين الشخصيات في القياس القبلي والقياس البعدى 

 المتوسط العدد التطبيق القيمة
االنحراف 
 المعياري

 )ت(قيمة 
مستوى 
 الداللة

حجم 
  التأثير
(2)  

  ١,٣٨  ٥,٦٨  ٣٧ القبلي
 المسئولية الذاتية

  ٠,٥٣  ١١,٧٨  ٣٧ البعدي
٠,٩٥ ٠,٠١ ٢٥,٦٤ 

المسئولية   ٠,٨٣  ٤,٩٧  ٣٧ القبلي
  ٠,٠٠  ١٠,٠٠  ٣٧ البعدي األخالقية

٠,٩٧ ٠,٠١ ٣٦,٧١ 
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 المتوسط العدد التطبيق القيمة
االنحراف 
 المعياري

 )ت(قيمة 
مستوى 
 الداللة

حجم 
  التأثير
(2)  

مسئولية الفرد   ٠,٩٣  ٤,٤٦  ٣٧ القبلي
  ٠,٠٠  ١٠,٠٠  ٣٧ البعدي تجاه أسرته

٠,٩٧ ٠,٠١ ٣٦,٢١ 

  ١,٣١  ٤,٦٨  ٣٧ القبلي
 المسئولية الوطنية

  ٠,٣٦  ٩,٩٢  ٣٧ البعدي
٠,٩٤ ٠,٠١ ٢٤,٥٤ 

مسئولية الفرد   ٠,٩٣  ٥,٥٧  ٣٧ القبلي
  ٠,٣١  ١١,٨٩  ٣٧ البعدي تجاه مجتمعه

٠,٩٨ ٠,٠١ ٤٠,٧٣ 

مسئولية الفرد   ١,٠٧  ٤,٧٣  ٣٧ القبلي
 ١,٧٥  ١٠,١٤  ٣٧ البعدي تجاه مدرسته

٠,٨٨ ٠,٠١ ١٦,٣٩ 

الجدوليـة وكـذلك   ) ت( من قيمة المحسوبة أكبر) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة      
، مما يدل على وجود فروق بـين متوسـطي   )٠,١٤(حجم التأثير كبير حيث أنه أكبر من    

  درجات المجموعة التجريبية التى درست القصة الرقمية بأسلوب الحوار بين الشخصيات 

االت مجمن  مجال   فى كل ق   لمقياس المسئولية اإلجتماعية  في القياس القبلي والقياس البعدى      
  . لصالح القياس البعدىالمسئولية اإلجتماعية

بالنسبة للفرض الثاني من فروض البحث والذي ينص         : اختبار صحة الفرض الثاني    :ثانياً
بـين متوسـطى    ) ٠،٠٥(ال يوجد فرق دال إحصائياَ عند مستوى داللة         "  :على ما يلي  

 للمجموعة التـى    اعيةلمقياس المسئولية اإلجتم  درجات القياس القبلي والقياس البعدى      
  "درست القصة الرقمية بأسلوب الراوى

متوسـطي  للمقارنـة بـين    ) ت( بحساب قيمة    ونللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث      
درجات المجموعة التجريبية الثانية التى درست القصة الرقمية بأسلوب الـراوى فـي             
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 ويتضح ذلك من الجدول     ،لمقياس المسئولية اإلجتماعية  القياس القبلي والقياس البعدى     
      :التالي

  )٣(جدول 

وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الثانية التى ) ت(قيمة 
لمقياس المسئولية درست القصة الرقمية بأسلوب الراوى في القياس القبلي والقياس البعدى 

   ككلاإلجتماعية
) ت(قيمة 

  الجدولية
البيانات 
  اإلحصائية

  
  التطبيق 

  العدد
  )ن(

المتوسط 
الحسابي 

  )م(

االنحراف 
المعياري 

  )ع(

درجة 
  الحرية

٠,٠١  ٠,٠٥  

  )ت(قيمة
  المحسوبة

مستوى 
الداللة 

  اإلحصائية

حجم 
  التأثير
(2) 

  ٤,١٠  ٣٠,١٢  ٣٤  القبلي
 ٤,١٦  ٥٠,٥٣  ٣٤  البعدي

٠,٩٠  ٠,٠١  ١٧,٠١  ٢,٧٥  ٢,٠٤  ٣٣ 

الجدولية تـساوي  ) ت(وقيمة ) ١٧,٠١(المحسوبة ) ت(أن قيمة يتضح من الجدول السابق    
 عند درجة حرية    ٠,٠١عند مستوى ثقة    ) ٢,٧٥( وتساوي   ٠,٠٥عند مستوى ثقة    )٢,٠٤(
، وهـو يـساوي     )٠,١٤(، وكذلك يتضح أن حجم التأثير كبير حيث أنه أكبر مـن             )٣٣(
الجدولية مما يـدل    ) ت(المحسوبة أكبر من قيمة     ) ت(مما سبق يتضح أن قيمة       ).٠,٩٠(

وبذلك تم التحقق مـن عـدم       . على وجود فرق ذو داللة إحصائية لصالح االختبار البعدى        
يوجد فرق ذو داللة إحـصائية   :صحة الفرض الثاني، وقبول الفرض البديل الموجه، وهو 

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبيـة الثانيـة التـى          ) ٠,٠٥(عندمستوى داللة   
لمقيـاس  ية بأسلوب الراوى في القياس القبلي والقيـاس البعـدى        درست القصة الرقم  

) ت(بحـساب قيمـة   ون ولقد قام البـاحث  . لصالح القياس البعدى   المسئولية اإلجتماعية 
للمقارنة بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الثانية التى درست القصة الرقميـة         

 فـى   قياس المسئولية اإلجتماعية  لمبأسلوب الراوى في القياس القبلي والقياس البعدى        
      : التى يقيسها كما يليمجال من المجاالت



 

  
 
 

  
  

١٩٤  
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  )٤(جدول 

وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الثانية ) ت(قيمة 
لمقياس التى درست القصة الرقمية بأسلوب الراوى في القياس القبلي والقياس البعدى 

  المسئولية اإلجتماعية

 المتوسط العدد التطبيق القيمة
االنحراف 
 المعياري

 )ت(قيمة 
مستوى 
 الداللة

حجم 
  التأثير
(2)  

 ١,٢١ ٥,٥٣ ٣٤ القبلي
 المسئولية الذاتية

 ١,٣٥ ٩,٣٥ ٣٤ البعدي
٠,٧٥ ٠,٠١ ٩,٩٧ 

 ٠,٦٧ ٤,٨٢ ٣٤ القبلي
 المسئولية األخالقية

 ١,٤٥ ٧,٦٥ ٣٤ البعدي
٠,٧٢ ٠,٠١ ٩,٣٢ 

الفرد تجاه مسئولية  ١,٠٥ ٤,٢٦ ٣٤ القبلي
 ١,٢٨ ٧,٥٦ ٣٤ البعدي أسرته

٠,٨٠ ٠,٠١ ١١,٥٦ 

 ٠,٨٧ ٤,٩١ ٣٤ القبلي
 المسئولية الوطنية

 ١,١٥ ٧,٦٥ ٣٤ البعدي
٠,٧٧ ٠,٠١ ١٠,٤٧ 

مسئولية الفرد تجاه  ١,٠٧ ٥,٦٨ ٣٤ القبلي
 ٠,٧٨ ١٠,٩٤ ٣٤ البعدي مجتمعه

٠,٩٣ ٠,٠١ ٢١,٦١ 

الفرد تجاه مسئولية  ٠,٧٩ ٤,٩١ ٣٤ القبلي
 ٠,٨٩ ٧,٣٨ ٣٤ البعدي مدرسته

٠,٨٢ ٠,٠١ ١٢,٤١ 

الجدوليـة وكـذلك    ) ت(المحسوبة أكبر من قيمة     ) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
متوسـطي  ، مما يدل على وجود فروق بين        )٠,١٤(حجم التأثير كبير حيث أنه أكبر من        

ثانية التى درست القصة الرقمية بأسلوب الـراوى فـي          درجات المجموعة التجريبية ال   
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مجال من مجاالت    فى كل    لمقياس المسئولية اإلجتماعية  القياس القبلي والقياس البعدى     
   .لصالح القياس البعدىالمسئولية اإلجتماعية 

بالنسبة للفرض الثالث من فروض البحث والذي ينص        : اختبار صحة الفرض الثالث    :ثالثاً
بـين متوسـطى    ) ٠،٠٥(ال يوجد فرق دال إحصائياَ عند مستوى داللـة          " :على ما يلي  

  "لمقياس المـسئولية اإلجتماعيـة    درجات المجموعتين التجريبيتين فى القياس البعدى       
متوسـطي  للمقارنة بـين    ) ت(للتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب قيمة          

في القياس البعـدي    ) لوب الراوي اس) (اسلوب الحوار (درجات المجموعتين التجريبتين    
  :، ويتضح ذلك من الجدول التاليلمقياس المسئولية اإلجتماعية

  )٥(جدول 

اسلوب (وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبتين ) ت(قيمة 
   ككللمقياس المسئولية اإلجتماعيةفي القياس البعدي ) اسلوب الراوي) (الحوار

) ت(قيمة 
  الجدولية

البيانات 
  اإلحصائية

  
  المجموعة

  العدد
  )ن(

المتوسط 
الحسابي 

  )م(

االنحراف 
المعياري 

  )ع(

درجة 
  الحرية

٠,٠١  ٠,٠٥  

  )ت(قيمة
  المحسوبة

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

حجم 
  التأثير
(2) 

التجريبيةاألولى 
  )أسلوب الحوار(

٢,٠١  ٦٣,٧٣  ٣٧  

لتجريبيةالثانية ا
  )أسلوب الراوي(

٤,١٦  ٥٠,٥٣  ٣٤ 

٠,٨٠  ٠,٠١  ١٦,٨٠  ٢,٦٦  ٢,٠٠  ٦٩ 

الجدولية تـساوي  ) ت(وقيمة ) ١٦,٨٠(المحسوبة ) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة    
 عند درجة حرية    ٠,٠١عند مستوى ثقة    ) ٢,٦٦( وتساوي   ٠,٠٥عند مستوى ثقة    )٢,٠٠(
وهـو يـساوي   ) ٠,١٤(، وكذلك يتضح أن حجم التأثير كبير حيث أنه أكبـر مـن             )٦٩(
الجدولية ممـا يـدل     ) ت(المحسوبة تساوى قيمة    ) ت(مما سبق يتضح أن قيمة       ).٠,٨٠(

). أسلوب الحـوار (على وجود فرق ذو داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية األولى    
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 : وقبول الفرض البديل الموجـه ونـصه       ،وبذلك تم التحقق من عدم صحة الفرض الثالث       
بين متوسطى درجات المجمـوعتين  ) ٠،٠٥(ئياَ عند مستوى داللة يوجد فرق دال إحصا  

 لـصالح المجموعـة     لمقياس المـسئولية اإلجتماعيـة    التجريبيتين فى القياس البعدى     
للمقارنـة بـين   ) ت(بحساب قيمة   ون  ولقد قام الباحث   )أسلوب الحوار (التجريبية األولى   

والمجموعة التجريبيـة   ) ارأسلوب الحو (متوسطى درجات المجموعة التجريبية األولى      
فى كل قيمة    لمقياس المسئولية اإلجتماعية  فى التطبيق البعدي    ) أسلوب الراوي (الثانية  

   :من القيم التى يقيسها كما يلي

  )٦(جدول 

متوسطى درجات المجموعة التجريبية األولى وداللتها اإلحصائية للفرق بين ) ت(قيمة 
فى التطبيق البعدي ) أسلوب الراوي(الثانية والمجموعة التجريبية ) أسلوب الحوار(

  فى كل قيمة من القيم التى يقيسها االختبارإلختبار القيم األخالقية 

 المتوسط العدد المجموعة القيمة
االنحراف 
 المعياري

 )ت(قيمة 
مستوى 
 الداللة

حجم 
  التأثير
(2)  

التجريبية األولى 
 )أسلوب الحوار(

٠,٥٣ ١١,٧٨ ٣٧ 
المسئولية 

التجريبية الثانية  الذاتية
 )أسلوب الراوي(

١,٣٥ ٩,٣٥ ٣٤ 
٠,٥٨ ٠,٠١ ٩,٨٤ 

التجريبية األولى 
 )أسلوب الحوار(

٠,٠٠ ١٠,٠٠ ٣٧ 
المسئولية 
التجريبية الثانية  األخالقية

 )أسلوب الراوي(
١,٤٥ ٧,٦٥ ٣٤ 

٠,٥٦ ٠,٠١ ٩,٤٤ 

مسئولية الفرد 
 تجاه أسرته

التجريبية األولى 
)ارأسلوب الحو(  

٠,٦٤ ٠,٥٨ ٠,٠١ ٩,٨٤ ٠,٥٣ ١١,٧٨ 
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 المتوسط العدد المجموعة القيمة
االنحراف 
 المعياري

 )ت(قيمة 
مستوى 
 الداللة

حجم 
  التأثير
(2)  

التجريبية الثانية 
 )أسلوب الراوي(

١,٢٨ ٧,٥٦ ٣٤ 

التجريبية األولى 
 )أسلوب الحوار(

٠,٣٦ ٩,٩٢ ٣٧ 
المسئولية 
التجريبية الثانية  الوطنية

 )أسلوب الراوي(
١,١٥ ٧,٦٥ ٣٤ 

٠,٦٤ ٠,٠١ ١١,٠١ 

ولى التجريبية األ
 )أسلوب الحوار(

٠,٣١ ١١,٨٩ ٣٧ 
مسئولية الفرد 
التجريبية الثانية  تجاه مجتمعه

 )أسلوب الراوي(
٠,٧٨ ١٠,٩٤ ٣٤ 

٠,٣٩ ٠,٠١ ٦,٦٦ 

التجريبية األولى 
 )أسلوب الحوار(

١,٧٥ ١٠,١٤ ٣٧ 
مسئولية الفرد 
التجريبية الثانية  تجاه مدرسته

 )أسلوب الراوي(
٠,٨٩ ٧,٣٨ ٣٤ 

٠,٥٠ ٠,٠١ ٨,٢٤ 

الجدوليـة بالنـسبة    ) ت(المحسوبة أكبر من قيمة     ) ت(السابق أن قيمة    يتضح من الجدول    
 حيث أنـه أكبـر مـن     المجاالت وكذلك حجم التأثير كبير بالنسبة لجميع        المجاالتلجميع  

، مما يدل على وجود فروق بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية األولـى       )٠,١٤(
متوسـطى درجـات    داللة إحصائية بين    مما يدل على وجود فرق ذي       ). أسلوب الحوار (

أسـلوب  (والمجموعة التجريبية الثانيـة     ) أسلوب الحوار (المجموعة التجريبية األولى    
المـسئولية  مـستوى   فـى    لمقياس المسئولية اإلجتماعيـة   فى التطبيق البعدي    ) الراوي

   ).أسلوب الحوار(لصالح المجموعة التجريبية األولى وتجاه مجتمعه  األخالقية
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  :تفسير نتائج البحث ومناقشتها: نًاثام
ـ بالنسبة للفرض األول من فروض البحث والخاص      : أولًا ال يوجـد فـرق دال       "  بــ

بين متوسطى درجات القياس القبلي والقياس البعـدى        ) ٠،٠٥(إحصائياَ عند مستوى داللة     
 التى درسـت القـصة الرقميـة بأسـلوب الحـوار بـين              لمقياس المسئولية اإلجتماعية  

) ٠،٠٥(أشارت النتائج إلى وجود فرق دال إحصائياَ عند مستوى داللة            و". خصياتالش
لمقياس المـسئولية اإلجتماعيـة     بين متوسطى درجات القياس القبلي والقياس البعدى        

لصالح القيـاس  للمجموعة التى درست القصة الرقمية بأسلوب الحوار بين الشخصيات        
  .البعدى

إنسجام عمل على   يالسرد بالحوار بين الشخصيات      ذلك أن أسلوب     ونفسر الباحث ي و
وتبنى القيم  ، الطفل والتعاطي مع شخصيات القصة الرقمية، واستيعاب ما يدور فى داخلها          

كمـا أنـه   ، وفهمها بشكل صحيح، المتضمنة داخل القصة والتى تعبر عنها أحداث القصة       
ـ           ع مـستوى األطفـال،     يظهر مستوى ثقافة مجتمع القصة الرقمية والذى يكون متوافقًا م

وكذلك تصوير مواقف القصة الرقمية، كالصراع العاطفي أو الحالة النفسية مثـل        ، وبيئتهم
 ).٢٠١٢، عـاطف الـسيد   (أو غيرهـا    ) الخوف أو الكبت أو الغيرة أو التردد أو الوفاء        (

  :)Dana &Atchley,2011(دانا واتشلىويرجع ذلك لألسباب التالية 

حوار بين الشخصيات فى القصة الرقمية على إظهار المـشاعر      يساعد أسلوب السرد بال    -
المسيطرة على شخصيات للقصة وإيصالها للطفل لتعطيه الشعور باإلندماج مع القـصة            

  .وأ داثها وشخصياتها

 . إنسجام الطفل والتعاطي مع شخصيات القصة الرقمية، واستيعاب ما يدور داخلها- 

الذي قد يكون مبعثاً للسأم والملل، وبتدخل الحـوار          التخفيف من رتابة السرد الطويل، و      -
  .وهذا اكثر ما يناسب طفل الروضة، الخفيف السريع يقترب النص من لغة الواقع أكثر 

الخـوف أو   (تصوير مواقف القصة الرقمية، كالصراع العاطفي أو الحالة النفسية مثل            -
 .أو غيرها) الكبت أو الغيرة أو التردد أو الوفاء
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مستوى ثقافة مجتمع القصة الرقمية والذى يكون متوافقًا مع مـستوى األطفـال،              يظهر   -
 .وبيئتهم

ـ        : ثانيا ال يوجـد فـرق دال      بالنسبة للفرض الثانى من فروض البحث والخاص بـــ
القياس القبلي والقياس البعـدى      بين متوسطى درجات  ) ٠،٠٥(إحصائياَ عند مستوى داللة     
 للمجموعة التى درست القصة الرقميـة بأسـلوب الـراوى          لمقياس المسئولية اإلجتماعية  

بين متوسطى  ) ٠،٠٥(أشارت النتائج إلى وجود فرق دال إحصائياَ عند مستوى داللة           و
درجات القياس القبلي والقياس البعدى الختبار القيم األخالقية للمجموعة التى درسـت            

  .لصالح القياس البعدىلصالح القصة الرقمية بأسلوب الراوى 

كانت تتالئم مـع    ، ويفسر الباحثون ذلك أن القصص الرقمية التى قدمت بأسلوب االراوى          
يؤكـد  و. ولذلك كانت مصدر لتنمية المسئولية اإلجتماعية لـديهم       ، الواقع المعاش لألطفال  

ان أسلوب الراوى فى السرد القصصى يعمل على تنمية         ) ٢٠٠٣(ذلك كمال الدين حسين     
وأسلوب الراوى هى احد أنواع أساليب السرد التى        ، لفة للطالب  المخت الغجتماعيةالمفاهيم  
ثارة انتباه األطفال وشدهم من خالل التغيير في نبرات الصوت للراوى أثناء تقديم             تتميز بإ 

وهذا يعنى أن أسلوب الراوى داخل بيئة القصة الرقمية ساعد على تنمية            ، القصة لألطفال 
  .ال المستوى الثانى برياض األطفاللدى أطفمجاالت المسئولية اإلجتماعية 

ـ        : ثالثًا ال يوجـد فـرق دال      " بالنسبة للفرض الثالث من فروض البحث الخاص بـــ
بين متوسطى درجات المجموعتين التجـريبيتين فـى   ) ٠،٠٥(إحصائياَ عند مستوى داللة     

أشارت النتـائج إلـى وجـود فـرق دال         و". لمقياس المسئولية اإلجتماعية  القياس البعدى   
بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبيتين فى      ) ٠،٠٥(حصائياَ عند مستوى داللة     إ

  .لصالح المجموعة التجريبية األولىلمقياس المسئولية اإلجتماعية القياس البعدى 

أكثر فائـدة فـى ظـل انتـشار         يفسر الباحثون ذلك أن أسلوب الحوار بين الشخصيات          
رونى عن غيره من أساليب الـسرد مـن حيـث           القصص الرقمية كجزء من التعلم اإللكت     

إظهار المشاعر المسيطرة على شخصيات للقصة وإيصالها       حيث أن يعمل على     ، المستوى
كما انـه يـساعد علـى    ، للطفل لتعطيه الشعور باإلندماج مع القصة وأ داثها وشخصياتها      



 

  
 
 

  
  

٢٠٠  

 
 

– 

، خلهـا إنسجام الطفل والتعاطي مع شخصيات القصة الرقمية، واستيعاب ما يدور فـى دا            
كذلك والتخفيف من رتابة السرد الطويل، والذي قد يكون مبعثاً للسأم والملـل، وبتـدخل               

وهذا اكثر مـا يناسـب طفـل        ، الحوار الخفيف السريع يقترب النص من لغة الواقع أكثر        
وهذا يدعم تفوق أسلوب الحوار بين الشخصيات عن أسلوب الراوى كأسـاليب            ، الروضة

مجاالت المسئولية اإلجتماعيـة    دام الرسوم المتحركة فى تنمية      سرد للقصة الرقمية بإستخ   
  .لدى أطفال المستوى الثانى برياض األطفال

 أهميـة إسـتخدام الحـوار بـين         التى أكـدت عـل    ) ٢٠١٢( دعاء البشيتى    وتدعم ذلك  
حيث أنـه يزيـد مـن       ، ستخدام الرسوم المتحركة  إالشخصيات فى سرد القصة الرقمية ب     

وإحساسهم باإلنتماء لبيئة الـتعلم اإللكترونـى       ،  دافعيتهم نحو التعلم   حماس األطفال وينمى  
  .التى أصبحت جاذبة لهم كونها مناسبة لطبيعة تعلمهم ومستوياتهم العمرية

   : بما يلىونتوصى الباحث فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث :توصيات البحث

ى من أسـاليب الـسرد داخـل    تقديم أنواع آخرإلى التوسع فى     الباحثين انظار  توجيه -١
حيث أنها تعطى مساحة أكبر فى تنوع أنماط الـتعلم وبقـاء         ، القصة الرقمية للمتعلمين  

 .آثر التعلم

 بـين  الحـوار  أسلوب استخدام أهمية إلى التعليمية العملية على القائمين أنظار توجيه -٢
، األطفـال  بريـاض  الثـانى  المستوى أطفال مع الرقمية القصة بيئة داخل الشخصيات

 .الرقمية القصة شخصيات مع والتعاطي الطفل إنسجام على يساعد األسلوب هذا كون

 .ضرورة اإلهتمام ببيئات القصة الرقمية المختلفة وإدخالها فى التعلم بشكل عام -٣

  :ما يلىيقترح البحث الحالى ،  فى ضوء نتائج البحث الحالى:مقترحات البحث
، ول نفس المتغيرات المستقلة فى مراحـل تعلـيم مختلفـة          إجراء دراسة مستقبلية تتنا    -١

 .ومتغيرات تابعة غير التى تم قياسها فى البحث الحالى

إجراء دراسة مستقبلية للمقارنة بين آثر اختالف أساليب أخرى للـسرد داخـل بيئـة              -٢
 .ببيئات التعلم اإللكترونى المختلفة القصة الرقمية

  فة نحو إستخدام اسلوب السرد الحوار بين الشخصياتدراسة إتجاهات األطفال المختل -٣
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  قائمة المراجع
 :المراجع العربية: أولًا

الرسـوم   أثر البيئة المصرية على تصميم شخـصية       ). "م٢٠٠٣( أحمد محمود عبد العليم   
ـ   . كلية الفنون الجميلة  . رسالة ماجستير . المتحركة في مصر   وم قـسم الرس

 .جامعة المنيا. المتحركة

فاعلية استخدام الرسوم المتحركة فـي تنميـة بعـض          ). ٢٠١٢(مد سعيد قربان    بثينة مح 
. المفاهيم العلمية والقيم االجتماعية ألطفال الروضة في مدينة مكة المكرمـة          

  .جامعة أم القرى. كلية التربية: المملكة العربية السعودية. رسالة دكتوارة

 مقترح قائم على استخدام برمجية    فاعلية برنامج   ). ٢٠١٠( عبد الباسط     احمد حسين محمد 
  في تنمية مفهوم ومهارات تصميم وتطوير القـصص الرقميـة الالزمـة   

PhotoStory     مجلـة الجمعيـة التربويـة      .  لمعلمي الجغرافيا قبل الخدمـة
  .٣٩ العدد.جتماعيةاال للدراسات

 عملية الستخدام حكي القصص الرقميـة فـي تـدريس المقـررات            مواقف. )٢٠١٥(  
  : عبر الرابط. ١٢العدد . مجلة التعليم اإل لكتروني. الدراسية

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task= 
. القصة وأثرها على الطالقة اللغوية عند أطفال ما قبل المدرسـة          . )٢٠١٢(دعاء البشيتى   

 . جامعة ام القرى. رسالة ماجستير

صص الرقمية لدمج التكنولوجيـا فـي        فاعلية أسلوب قائم علي الق     .)٢٠٠٩(عالء صادق   
  .مجلة العلوم التربوية.  بحث منشور.عملية التعلم النشط

  Animations\ multi media.comمدونة تكنولوجيا التعليم . )٢٠١١(محمد النفقى 

  . دار الكلمة: القاهرة. عمليات تكنولوجيا التعليم). ٢٠٠٣(محمد عطية خميس 
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