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 مستخمص البحث:
استيدف البحث الكشف عن أنماط توقيت التغذية الراجعة القائمة عمى القصة 
التفاعمية وأثرىا في تنمية ميارة التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. 

عمى المنيج شبو التجريبي والمنيج الوصفي، ولتحقيق ىدف البحث اعتمد البحث 
تم بناء قائمة لميارات التعبير الكتابي، وكذلك قائمة معايير تصميم القصة التفاعمية 
بأنماط توقيت التغذية الراجعة، وتمثمت أداة البحث في اختبار التعبير الكتابي، وقد 

ميذات الصف الرابع االبتدائي ُقسّْمت ( تمميذة من تمٜٖتكوَّنت عينة البحث من )
( تمميذة، تم ٛٔإلى مجموعتين تجريبيتين؛ تألفت المجموعة التجريبية األولى من )

عرض برمجية التغذية الراجعة الفورية عمييا، والمجموعة التجريبية الثانية تكونت 
بحث ( تمميذة، تم عرض التغذية الراجعة المؤجمة عمييا، وأثبتت نتائج الٕٔمن )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية التي استخدمت 
نمط التغذية الراجعة )الفورية( في القصة التفاعمية في التطبيق القبمي والبعدي 
الختبار ميارة التعبير الكتابي، لصالح التطبيق البعدي، وأثبتت كذلك وجود فروق 

موعة التجريبية التي استخدمت نمط التغذية ذات داللة إحصائية بين درجات المج
الراجعة )المؤجمة( في القصة التفاعمية في التطبيق القبمي والبعدي الختبار ميارة 
التعبير الكتابي، لصالح التطبيق البعدي، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

التفاعمية متوسط درجات المجموعتين التجريبّيتين ألنماط التغذية الراجعة في القصة 
في التطبيق البعدي الختبار ميارة التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية 

 لصالح المجموعة التجريبية األولى )التي استخدمت نمط التغذية الراجعة الفورية(.
ميارة التعبير -القصة التفاعمية  -أنماط توقيت التغذية الراجعة الكممات المفتاحية: 

 الكتابي.
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The patterns of feedback timing that is based on interactive 

stories and its impact on developing the skills of expository 

writing of elementary students. 

Abstract 
The research aimed to reveal the patterns of feedback 

timing that is based on interactive stories and its impact on 
developing the skills of expository writing of elementary 
school students. The research relied on the quasi-experimental 
approach and descriptive approach. To achieve the goal of the 
research, the researcher composed a list of expository writing 
skills, as well as a list of the standards for designing interactive 
stories with feedback timing patterns. The research tool was 
manifested in testing expository writing. The research sample 
consisted of 39 fourth-grade student girls. The sample was 
divided into two experimental groups. The first experimental 
group consisted of (18) pupils who received immediate 
feedback algorithm, and the second experimental group 
consisted of (21) pupils who received thy delayed feedback 
algorithm. The results of the research proved the presence of 
statistically significant differences between the scores of the 
experimental group that used the immediate feedback pattern in 
the interactive story. The scores of the pre and post application 
to test the skills of expository writing were statistically 
different in favor of the post application. Moreover, the 
research presented statistically significant differences between 
the scores of the experimental group that used the delayed 
feedback pattern in the interactive story: the scores of the pre 
and post application to test the skills of listening and expository 
writing were statistically different in favor of the post 
application. Moreover, statistically significant differences 
showed between the mean scores of the two experimental 
groups in the post application for testing the expository writing 
skill in favor of the first experimental group (which used the 
immediate feedback pattern). 
  

Key words: feedback timing patterns- interactive stories - 

expository writing skill 
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 مقدمة البحث:
يشيد القرن الحادي والعشرون تراكًما معرفيِّا وتطوًرا تكنولوجيِّا في مختمف مجاالت 
الحياة، ووفًقا ليذه التطورات وظيور المستحدثات التكنولوجية، اىتمت المؤسسات 
التربوية والتعميمية في العديد من الدول العربية بإنتاج القصة التفاعمية، حيث لقت 

ا في المراحل التعميمية المختمفة خاصًة المرحمة االبتدائية، التي يتفاعل معيا اىتمامً 
التمميذ ويستوعب ما تتضمنيا من رسائل تعميميٍة َتَعمُِّميٍَّة ىادفة في جو يسوده 

 المتعة والمرح.
ُتعد القصة التفاعمية إحدى مستحدثات تكنولوجيا التعميم التي ُتصمم وتُنتج وُتعرض 

معيا بواسطة الكمبيوتر، حيث يتم من خالليا إكساب التالميذ العديد من وُيتفاعل 
الميارات المَُّغِوّية والقيم السامية، لذلك ُتعد تغييًرا نموذجيِّا في مجال التعميم خاصًة 
في مراحل التعميم االبتدائية، حيث تقوم بتحويل الطرق التقميدية إلى طرق حديثة 

( والقصة التفاعمية يتم تقديميا ُٕٛٔٓعميا .)الشيري،ُتركز عمى ميارات التفكير ال
عمى أنَّيا ألعاب كمبيوتر ُمصمَّمة بأشكاٍل ثالثيٍة األبعاد، حيث يكون الالعب ىو 
ْقِمّية بحسب  المشغل الرئيسي لمقصة وتؤدي اختياراتو إلى تغيير نتائج القصة الرَّ

ِمّية التفاعمية بإضافة العدد المسارات التي اتبعيا، مع السماح لمصمم القصة الرَّقْ 
 (Cooper,2011والطول الذي يرغب فيو من مسارات القصة. )

عمى الرغم من مناسبة القصص التفاعمية مع معظم نواتج التََّعمُّم، إال أنيا ُتعد 
عاماًل تربويِّا في تعميم الميارات المَُّغِوّية، وُتسيم في تنمية الثروة المَُّغِوّية لدى 

( ،حيث أشارت العديد من الدراسات والبحوث إلى ٕٙٔٓعاشور ومقدادي،التالميذ )
ْقِمّية التفاعمية وتنمية بعض الميارات  نتائج إيجابية لمتعمم بواسطة القصص الرَّ

( إلى األثر ٕٛٔٓالمَُّغِوّية، وتوصمت دراسة المسعود والمديرس والمسعود والعتيبي)
لمقروء لدى طالب المرحمة االبتدائية، اإليجابي لمقصة التفاعمية في تنمية فيم ا

( عن فاعمية القصص التفاعمية في تنمية ٕٛٔٓوكشفت دراسة العقيل والحداد )
 االستيعاب االستماعي.
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تقوم القصة التفاعمية عمى العديد من األسس النظرية التي تَُفّسر عممية التََّعمُّم، فقد 
لـ"سكنر"، وذلك من خالل تقسيم المحتوى اسُتِمدت فكرتيا من أسموب التََّعمُّم المبرمج 

إلى وحداٍت صغيرٍة ذات معنى يقوم التمميذ بدراستيا، حيث ال ينتقل من خطوة إلى 
أخرى إال بعد تمكن واستيعاب الخطوات السابقة، ثم يتم تزويده بالتغذية الراجعة 
 المناسبة، ويسير التمميذ في البرمجية عمى حسب سرعتو وقدراتو الخاصة، كما
أخذت مالمحيا من نظرية العناصر التعميمية لـ "ميريل" التي تقوم بعرض المحتوى 
التعميمي عمى مستوى مصغٍر، ثم السؤال عنو وتزويده بالتغذية الراجعة المناسبة، 
وتشير النظرية إلى أنَّ التََّعمُّم يكون فعااًل عندما يحتوي عمى طرٍق أوليٍة وثانويٍة 

مما يؤدي إلى تحكم المتعمم بالمحتوى والتفاعل معو، ترتبط بذاكرة المتعمم، 
( وأكد " نولز مالكوم وجون كيمر" وكثير من واضعي نظريات التََّعمُّم  ٕ٘ٔٓ)مازن،

قناع المتعممين في االنخراط في القصة؛  أنَّ القصص تساعد عمى بقاء أثر التََّعمُّم وا 
 (. ٕٚٔٓمما يؤدي إلى تعمٍم فعال. )اليحيى والعميان،

ُتعد التغذية الراجعة إحدى العناصر الميمة في التصميم التعميمي لمقصص 
ثارة دافعيتو  التفاعمية ، حيث تعمل عمى مساعدة التمميذ عمى تقييم تعمُّمو الذاتي، وا 
وتوجيو طاقتو نحو التََّعمُّم، كما تساعد عمى بقاء أثر التََّعمُّم وترفع من مستوى األداء 

( وتتنوع أنماط تقديم ٕٚٔٓالالحقة، )أحمد ومحمد ومحمد، في الميمة التعميمية 
التغذية الراجعة في البيئات التعميمية واإللكترونّية؛ فمن أنماطيا: من حيث المصدر 
والشكل وكمية المعمومات واليدف، ومن حيث التوقيت الذي يكون عمى نوعين: 

لتعميمية التي يقوم بيا، تغذية راجعة فورية أي تُقدم لمتمميذ حال استجابتو لمميمة ا
وفور انتيائو منيا، وتغذية راجعة مؤجمة وتُقدَّم لمتمميذ بعد االنتياء من كل مرحمة 

( وُيعد نمط تقديم التغذية الراجعة من ٕٛٔٓمن مراحل الميمة التي قام بيا، )حماد،
العناصر الميمة التي ُتحدث أثًرا في فاعمية التغذية الراجعة. 

 (.ٕٚٔٓ)أحمدوأخرون،
عالوًة عمى ذلك فقد تناولت العديد من البحوث والدراسات أنماط توقيت التغذية 
الراجعة وتخصصت النتائج حول النمط األكثر تأثيًرا، ومن الدراسات التي دلت 
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نتائجيا عمى تأثير نمط التغذية الراجعة )الفورية( عن التغذية الراجعة )المؤجمة( 
ي عمى تعمُّم ميارات برمجة الروبوت التعميمي ( األثر اإليجابٕٚٔٓدراسة النافع)

لصالح المجموعة التجريبية األولى التي تمقت نمط التغذية الراجعة الفورية، وكشفت 
( األثر اإليجابي في اكتساب ميارات تصميم المدونات ٕ٘ٔٓنتائج دراسة عفيفي)

نتاجيا والرضا عن بيئة التََّعمُّم اإللكت رونّي لصالح المجموعة التعميمية اإللكترونّية وا 
 REICHE  ((1981التجريبية التي تمقت التغذية الراجعة الفورية، وذكرت دراسة

أنَّ غالبية التالميذ يفضمون تمقي التغذية الراجعة الفورية، كما دلت نتائج دراسة 
Manuel (2015)  عمى األثر اإليجابي عمى مستوى تحصيل الرياضيات لمتالميذ

 &Scheelerتغذية الراجعة الفورية، كما أشارت دراسة الذين تمقوا نمط ال
Macluckie& Albright(2010)    عمى األثر اإليجابي لنمط التغذية الراجعة

الفورية حول تقميل السموكيات المستيدفة غير المرغوبة التي تتداخل مع األداء، كما 
سماعيل) الفورية في بيئة ( إلى فاعمية التغذية الراجعة ٜٕٔٓأشارت دراسة الطباخ وا 

ْقِمّية التشاركية.  محفزات األلعاب الرَّ
من الدراسات التي دلت نتائجيا عمى تأثير نمط التغذية الراجعة المؤجمة، دراسة 

(؛ حيث أشارت نتائجيا إلى فاعمية التغذية ٖٕٔٓالطائي والعبيدي والموسوي )
فت دراسة الراجعة المؤجمة عمى تحصيل الطالب ذوي التحصيل المتوسط، وكش

( أنَّ معممي التربية اإلسالمية الذين تمقوا نمط التغذية ٜٕٔٓالمالكي والفقي )
الراجعة المؤجمة من خالل بيئة التََّعمُّم اإللكترونّي كانوا أكثر استفادٍة وتحقيق 

 &Mullet&Butlerمعدالت أعمى، مقارنًة بالمجموعات األخرى، وذكرت دراسة 
Verdin Borries& Marsh (2014 ،أنَّ التغذية الراجعة المؤجمة ُتحسن التََّعمُّم )

 وُتساعد عمى بقاء أثره وتعزز االحتفاظ بو.
( إلى أنَّ التغذية الراجعة الفورية تُقدم ٕٛٔٓكما ُتشير دراسة القرني والزىراني ) 

التصحيح المحظي ألداء التالميذ، وأنَّ التغذية الراجعة المؤجمة تُنمّْي لدى التالميذ 
 ب االستطالع واالستكشاف، وتشجعيم عمى ترتيب األفكار وتنظيميا.ح
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ُتعد تنمية ميارة التعبير الكتابي وفنون المغة األخرى من أىم أىداف تدريس المغة 
العربية في المرحمة االبتدائية، ذلك ألىمية ىذه المرحمة في تكوين قدرات التالميذ 

يِّا وُتحّدد ما سوف يكون عميو التمميذ في المَُّغِوّية، فيي التي ُتشكل التمميذ ُلغو 
المراحل التعميمية الالحقة، من َتمكٍُّن أو ضعف في الميارات المَُّغِوّية، وتعد ميارة 
االستماع من أىم فنون وميارات المغة، ألنيا األساس في تعمُّم المغة واكتسابيا؛ فيو 

ريب، وترتبط ارتباًطا فن ذو ميارات عديدة وعمميات معقدة تحتاج إلى تنميو وتد
وثيًقا بميارات التعبير الكتابي فإذا كان المستمع جيًدا فينعكس ذلك عمى تعبيره 

 م(.ٕٛٓٓالكتابي فيما بعد. )مدكور،
كشفت العديد من الدراسات ضعف ميارة التعبير الكتابي لدى طالب المرحمة 

ًفا واضًحا في م( إلى أنَّ ُىناك ضعٜٕٓٓاالبتدائية، حيث أشارت دراسة الشمري)
مستوى ميارات التعبير الكتابي لدى تمميذات المرحمة االبتدائية في حائل، كما 

( أنَّ مشكمة ضعف الميارات المَُّغِوّية ما ٕٕٔٓأوضحت دراسة رفاعي وجنوبي)
زالت ممموسًة في أداء معظم تالميذ مراحل التعميم المختمفة ال سيما في المراحل 

عدة أسباب من أىميا: جمود طرق التدريس المستخدمة، فما االبتدائية، ويعود ذلك ل
زالت طرق التدريس التقميدية ىي السائدة في المدارس، كما أنَّ بعض معممي المغة 
العربية ال ييتم كثيًرا باستخدام االستراتيجيات والتقنيات الحديثة التي ُتساعد عمى 

 ة الميارات المَُّغِوّية لدى التالميذ.تيسير التََّعمُّم وبقاء أثره، كما ُتساعد عمى تنمي
في ضوء ما سبق يتضح لمباحثة أنَّ تالميذ المرحمة االبتدائية بحاجٍة ماسة إلى 
تنمية ميارات التعبير الكتابي، لموصول بيما إلى إتقانيما والتمكن من أدائيما، 
ووفًقا لذلك تظير أىمية البحث في الكشف عن أنماط توقيت التغذية الراجعة 
القائمة عمى القصة التفاعمية وأثرىا في تنمية ميارة التعبير الكتابي لدى تالميذ 

 المرحمة االبتدائية. 
 مشكمة البحث:

عمى الرغم من توجيو االىتمام مؤخًرا إلى توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعميم في 
يس فنون المغة مراحل التعميم المختمفة، إال أنَّ االتجاه التقميدي مازال ممموًسا في تدر 
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( ٕٕٔٓالعربية بما فييا ميارة التعبير الكتابي، حيث ذكرت دراسة رفاعي وجنوبي)
أنَّ مشكمة ضعف الميارات المَُّغِوّية ما زالت ممموسًة في أداء معظم تالميذ المرحمة 
االبتدائية، وذلك بسبب االتجاه التقميدي في تدريس تمك الميارات وغياب التغذية 

ًقا لجدوى التغذية الراجعة في تنمية الميارات المَُّغِوّية فقد أوصت دراسة الراجعة، ووف
( عمى ضرورة تزويد التالميذ بالتغذية الراجعة المالئمة ٕٔٔٓخمايسة وميدي)

 لتعديل وتحسين ميارات التعبير الكتابي.
ي لذا ُيَعد أنماط توقيت التغذية الراجعة من العناصر الميمة التي ُتحدث أثًرا ف  

فاعمية التغذية الراجعة؛ ووفًقا لذلك تخصصت العديد من الدراسات والبحوث حول 
أنسب نمط لتقديم التغذية الراجعة )الفورية/المؤجمة(، وقد أظير بعضيا التأثير 

؛ ٕٕٔٓاإليجابي لنمط تقديم التغذية الراجعة الفورية، منيا )رشيد وعزيز ومحمود 
( كما Manuel, 2015 Scheeler et all, 2010،ٕٚٔٓ؛ النافع ٕ٘ٔٓعفيفي

 Mullet et؛ ٜٕٔٓ؛ المالكي، الفقي ٖٕٔٓأثبتت دراسة كلٍّ من )الطائي وآخرون،
all, 2014. تأثير التغذية الراجعة المؤجمة ) 

بناًء عمى ذلك دعت الحاجة إلى توظيف القصص التفاعمية ونمط تقديم التغذية 
التعبير الكتابي، حيث أوصت دراسة الراجعة )الفورية/المؤجمة( لتنمية ميارات 

ْقِمّية لتنمية الميارات المَُّغِوّية خاصًة فيم ٜٕٔٓالفيومي) ( باالستعانة بالقصص الرَّ
المقروء والمسموع، وتأكيد أدلة كتب المغة العربية عمى تعميم الميارات المَُّغِوّية وفًقا 

ْقِمّية، وكذلك أوصت بضرورة تضمين محتوى المي ارات المَُّغِوّية لمقصص الرَّ
ْقِمّية المقررة عمى التالميذ، كما أشارت دراسة )المسعود  بالقصص الرَّ

ْقِمّية التفاعمية في تنمية الفيم ٕٛٔٓوآخرون، ( إلى األثر اإليجابي لمقصص الرَّ
 القرائي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. 

ية تصميم إلى إمكان (Salvatore&2008) Göbel &Konradكما ىدفت دراسة 
قصص تفاعمية دون الحاجة إلى معرفة الميارات البرمجية، بإنشاء قصص تفاعمية 
سيمة وجذابة في جميع المجاالت من خالل األدوات والبرامج المتاحة، حيث ُييسّْر 
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ىذا األمر عمل المعممين إلنتاج قصٍص رْقِميٍة تفاعميٍة جذابٍة وىادفٍة بدون أي 
 عناٍء أو مشقة.

عمى ضعف مستوى الميارات PISA ج االختبارات الدولية والتحصيميةأشارت نتائ
المَُّغِوّية خاصًة ميارات فيم المقروء والميارات الكتابية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية 

 (.ٕٛٔٓفي المممكة العربية السعودية )ىيئة تقويم التعميم والتدريب،
ير الكتابي لدى تالميذ كما ذكرت بعض الدراسات وجود ضعف في ميارات التعب

( التي ذكرت أنَّ ُىناك انخفاًضا واضًحا ٜٕٓٓالمرحمة االبتدائية كدراسة الشمري )
في مستوى ميارات التعبير الكتابي لدى تمميذات المرحمة االبتدائية في حائل، كما 
ذكرت الدراسة أنَّ ىناك ضعًفا واضًحا في ميارات التعبير الكتابي في جميع مراحل 

 يم العام. التعم
ة لمكشف عن أنماط توقيت التغذية الراجعة  في ضوء ما سبق تظير الضرورة المِمحَّ
القائمة عمى القصة التفاعمية وأثرىا في تنمية ميارة التعبير الكتابي لدى تالميذ 

 المرحمة االبتدائية. 
 أسئمة البحث:

 قام البحث الحالي باإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
اط توقيت التغذية الراجعة القائمة عمى القصة التفاعمية في تنمية ميارة ما أثر أنم

 التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟
 ويتفرع من السؤال الرئيس عدة أسئمٍة فرعية ىي:

ما الميارات الفرعية لميارة التعبير الكتابي الالزمة تنميتيا لتالميذ المرحمة  .ٔ
 ماط توقيت التغذية الراجعة القائمة عمى القصة التفاعمية؟االبتدائية من خالل أن

ما معايير تصميم أنماط توقيت التغذية الراجعة القائمة عمى القصة  .ٕ
 التفاعمية في تنمية ميارة التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟

ى ما التصميم التعميمي المناسب ألنماط توقيت التغذية الراجعة القائمة عم .ٖ
 القصة التفاعمية في تنمية ميارة التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟
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ما أثر نمط توقيت التغذية الراجعة )الفورية( القائمة عمى القصة التفاعمية  .ٗ
 في تنمية ميارة التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟

القائمة عمى القصة التفاعمية ما أثر نمط توقيت التغذية الراجعة )المؤجمة(  .٘
 في تنمية ميارة التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟

ما النمط األكثر تأثيًرا لتوقيت التغذية الراجعة في القصة التفاعمية في تنمية  .ٙ
 ميارة التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟

 أىداف البحث:
 ق األىداف اآلتية:سعى البحث الحالي إلى تحقي

إعداد قائمٍة لبعض الميارات الفرعية لميارة التعبير الكتابي التي يجب تنميتيا  .ٔ
 من خالل القصة التفاعمية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.

 إعداد قائمٍة لمعايير أنماط توقيت التغذية الراجعة القائمة عمى القصة التفاعمية. .ٕ
صميم التعميمي ألنماط توقيت التغذية الراجعة التوصل إلى النموذج المناسب لمت .ٖ

القائمة عمى القصة التفاعمية في تنمية ميارة التعبير الكتابي لدى تالميذ 
 المرحمة االبتدائية.

التعرف عمى تأثير أنماط توقيت التغذية الراجعة، والتوصل إلى أنسب نمط  .ٗ
كتابي لدى تالميذ لتوقيتيا من خالل القصة التفاعمية لتنمية ميارة التعبير ال

 المرحمة االبتدائية.
 أىمية البحث: 

تنبع أىمية البحث فيما قد ُيحققو من أىداف، وما َينتُج منو من آثاٍر ُتْسِيم 
 فيما يأتي:

جعل التمميذ محور العممية التعميمية بكونو إيجابًيا نشًطا وفعااًل يسير وفق خطوه  .ٔ
 الذاتي.

التغذية الراجعة التي ُتسيم في تعديل  دعم العممية التعميمية بأنماط توقيت .ٕ
 وتطوير وتحسين أداء الميارات فيما بعد.
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لفت نظر القائمين عمى تعميم المغة العربية في المرحمة االبتدائية إلى القصة  .ٖ
تاحة توقيت التغذية الراجعة خالل بيئة إلكترونّية فعالة، وذلك بما  التفاعمية وا 

ي المرحمة االبتدائية التي تعتمد وبشكل تقتضيو طبيعة مقرر لغتي الجميمة ف
 كبير عمى األسموب القصصي.

تعزيز االستفادة من إمكانيات القصة التفاعمية في تنمية ميارة التعبير الكتابي  .ٗ
 لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.

ُتسيم في توجيو المعممين والقائمين عمى تعميم مقرر ُلغتي إلى تحسين وتطوير  .٘
ارة التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية في ضوء أساليب تنمية مي

استخدام القصة التفاعمية وأنماط توقيت التغذية الراجعة التي تضيف عناصر 
 اإلثارة والتشويق.

تزويد ُمصممي القصة التفاعمية بمجموعة من المبادئ والمعايير الالزمة عند  .ٙ
 بأنماط توقيت التغذية الراجعة.إنتاجيا، وذلك فيما يتعمق بإمكانية تزويدىا 

إثراء البحث التربوي في الوطن العربي حول أثر أنماط توقيت التغذية الراجعة  .ٚ
في القصة التفاعمية في تنمية ميارة التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة 

 االبتدائية.
 حدود البحث:

تغذية حدوٌد موضوعية: اقتصر البحث عمى المتغير المستقل أنماط توقيت ال -
الراجعة القائمة عمى القصة التفاعمية، والمتغير التابع تنمية 

 ميارة التعبير الكتابي في مادة ُلغتي الجميمة.
 حدود بشرية: تالميذ الصف الرابع االبتدائي. -
حدود مكانية: مدرسة ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم، والمدرسة االبتدائية العامة في  -

 ربية السعودية.منطقة حائل في المممكة الع
 (.ٕٗٗٔ-ٔٗٗٔحدود زمانية: الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي ) -
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 فروض البحث:
 تمت صياغة فروض البحث عمى النحو اآلتي:

( بين متوسطي درجات 0ٓ٘ٓ) ≥يوجد فرٌق داٌل إحصائيِّا عند مستوى داللة  .ٔ
ورية في المجموعة التجريبية األولى التي استخدمت نمط التغذية الراجعة الف

القصة التفاعمية في اختبار ميارة التعبير الكتابي قبميِّا وبعديِّا لصالح التطبيق 
 البعدي.

( بين متوسطي درجات 0ٓ٘ٓ) ≥يوجد فرٌق داٌل إحصائيِّا عند مستوى داللة  .ٕ
المجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت نمط التغذية الراجعة المؤجمة في 

ار ميارة التعبير الكتابي قبميِّا وبعديِّا لصالح التطبيق القصة التفاعمية في اختب
 البعدي.

( بين متوسطي درجات 0ٓ٘ٓ) ≥ال يوجد فرٌق داٌل إحصائيِّا عند مستوى داللة  .ٖ
المجموعة التجريبية األولى )التغذية الراجعة الفورية( ودرجات المجموعة 

ميارة التعبير الكتابي التجريبية الثانية )التغذية الراجعة المؤجمة( في اختبار 
 يرجع التأثير األساسي ألنماط توقيت التغذية الراجعة في القصة التفاعمية.

 مصطمحات البحث:
 :Interactive Storytellingالقصة التفاعمية  -

التعريف اإلجرائي: "مجموعة من األحداث المشوقة والفعالة المترابطة فيما بينيا، 
ط المتعددة )العنصر الصوتي والمرئي والتي تحتوي عمى مزيٍج من الوسائ

والنصي(، التي تعرض األنشطة التفاعمية المصاحبة لنمطي تقديم التغذية الراجعة 
)الفورية/المؤجمة(، والتي ُيبحر التمميذ من خالليا ويكون دوره نشًطا متفاعاًل ويسير 

ة ميارة وفق خطوه الذاتي، وذلك من خالل برمجية إلكترونّية تفاعمية تستيدف تنمي
 التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية".
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 :Feedback Immediateالتغذية الراجعة الفورية  -
التعريف اإلجرائي: "بأنيا المعمومات المكتوبة والصوتية والمثيرات المرئية        

ْقِمّية التفاعمية إلى ال تمميذ المتحركة التي يتم تقديميا من خالل برمجية القصص الرَّ
بصورة لحظية منتظمة فور انتيائو من األداء الذي تفاعل معو، والتي تُبين لُو 

 مستوى أدائو، األمر الذي يساعده عمى التعديل والتطوير والتحسين فيما بعد".
 :Feedback Delayedالتغذية الراجعة المؤجمة  -

رئية المتحركة التي التعريف اإلجرائي: "بأنيا المعمومات المكتوبة والمثيرات الم      
ْقِمّية التفاعمية إلى التمميذ من خالل  يتم تقديميا من خالل برمجية القصص الرَّ
تفاعمو مع أنشطة البرمجية، بصورٍة متأخرة ومنتظمة أي في نياية البرمجية والتي 

 تُبين لُو مستوى أدائو، األمر الذي يساعده عمى التعديل والتطوير فيما بعد".
 لمبحث اإلطار النظري

 المحور األول: تصميم التعميم في القصة التفاعمية:
 تعريف القصة التفاعمية:   .1

يستيدف تقديم القصة التفاعمية لمتالميذ إلى تعزيز النجاح لجميع التالميذ من خالل 
التقنية، والتي يتفاعل التمميذ مع القصة باستخدام نقاط تفاعمية، ويتناول التمميذ 

كة واآلثار الصوتية والنصية عمى كل إطار قبل االنتقال إلى خالليا الرسوم المتحر 
 (.ٕٙٔٓ/ٕٛٔٓاإلطار الذي يميو )مالوي، الووفمين، إدواردز، ولف،

( أنيا تمك القصة التفاعمية التي تعتمد مزيج من الوسائط ٕٕٓٓعرفيا عبد الفتاح )
كذلك المتعددة وتشتمل عمى العناصر المرئية والصوتية والحركية والنصية، و 

العناصر التفاعمية وعرضيا لممتعمم بأسموب تفاعمي لتحقيق التفاعل بين المتعمم 
 والقصة أثناء مشاىدتو ليا.

( بأنيا: الجمع بين سرد القصص مع أي من مجموعة ٕٕٓٓعرفيا العنزي )
متنوعة من أدوات الوسائط المعموماتية المتاحة بما فييا الرسومات والصوت 

متحركة، ويكون التفاعل فييا من خالل إتاحة الفرصة لممستخدم والفيديو والرسوم ال
في تشكيل مسار القصة والقيام بالدور الرئيس في قيادة األحداث، أو من خالل 
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أشكال التفاعل المختمفة مثل: نقل عنصر من مكان إلى آخر عمى الشاشة، النقر 
 (.ٛٚٔعمى مفاتيح الشاشة، النقر عمى أيقونات...الخ )ص

" وسيط َرْقِمّي منظم من Interactive Digital Storytellingالتفاعمية " والقصة
خالل تسمسالت وأحداث منطقية تتبع قواعد معينة، يتم من خالليا تقديم الرسومات 
واألصوات أو من خالل السرد والنصوص أو كمييما، حيث يؤّدي الفرد المشارك 

 (.ٕٓٔٓت القصة )سبير لنج،دوًرا نشًطا فعااًل في التأثير عمى حبكة ومسارا
( بأنيا" مجموعة مواقف مصممة عمى شاشات جياز ٕٛٓٓوُتعرفيا الصالح )

الكمبيوتر تسمح لمطفل بالتفاعل معيا عن طريق اختيار بديمين يتحدد عمى أساسو 
 (.ٓٔأحد المسارين الموضوعين لمقصة")ص

يدية السائدة، بأنيا " التطور الحادث عمى القصة التقم Salmons (2006)عرفيا 
ْقِميَّة التفاعمية  ْقِميَّة التي وفرت لمقصة الرَّ وذلك باالعتماد عمى التكنولوجيا الرَّ
العناصر اآلتية: النص والصورة والصوت والصور المتحركة، وذلك بيدف إنتاج 

 (". P3قصص َرْقِميَّة تفاعمية متماسكة تؤّدي دوًرا فريًدا في التعميم )
ب تقمص األدوار فالرواية تقريًبا حقاًل جديًدا، وتعد أيًضا وىي عمم ممنيج من لع

أنيا سمسمة االختيارات التي ُاختيرت من قبل المستخدم أو المشارك النشط، بتنقمو 
أو إبحاره من نقطة إلى أخرى، إضافة إلى بعض المشاكل من ناحية الحبكة 

ْقِميَّة التفاعمية الدرامية، تطوير الشخصيات، وثبات الموضوع، وتحتوي القصة الرَّ 
عمى بعض المشكالت مثل سريان أحداث القصة )كيفية الرواية(، الخمفية المعرفية 
لمطفل المشارك، التماسك الداخمي لمقصة، وقت القصة، سيولة تطوير أحداثيا. 
تتيح المشاركة واكتشاف األنشطة الموجودة في عالم القصة )المسعود وآخرون، 

 (.٘ٙ٘، ص ٕٛٔٓ
العرض السابق لمتعريفات نجد أنيا تتفق في كون التفاعل والتحكم ىو من خالل 

ْقِميَّة التفاعمية وىو ما يُميزىا، فيي تحتوي عمى مزيج  السمة األساسية لمقصة الرَّ
 متكامل من الوسائط المتعددة.
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 خصائص القصة التفاعمية: .2
ُكل من:  تتسم القصة التفاعمية بعدة خصائص، وتتمثل تمك الخصائص كما حددىا

(Riedl,2010( )Miller,2014:وىي عمى النحو اآلتي ) 
التفاعمية: تتمثل ىذه الخاصية في أنيا تسمح لممتعمم بحرية التحكم والتفاعل  (ٔ

مع أحداث القصة، ويكون التفاعل في تنوع عناصر التفاعل كاالنتقاالت 
 القصة.واإلطارات واألزرار التي تساعد المتعمم عمى اإلبحار والتنقل داخل 

المرونة: تتمثل ىذه الخاصية في إحداث التغيرات المناسبة كحذف أو إضافة  (ٕ
بعض العناصر أو التعديل عمييا بما يتناسب مع الموقف التعميمي 

 واالحتياجات والقدرات.
التدرج: تحتوي بعض القصة التفاعمية عمى العديد من األنشطة المتنوعة  (ٖ

ار من متعدد والصواب والخطأ والمتدرجة في مستوى الصعوبة، كاالختي
دخال نصوص، بما يتناسب مع احتياجات  والمزاوجة، وترتيب األحداث، وا 

 المتعممين.
التنوع: تعني ىذه الخاصية توفير قدر مناسب من البدائل واإلمكانيات أمام  (ٗ

المتعممين، وتتمثل في تنوع األنشطة والمواد واألحداث واالختبارات، كذلك 
 اليب التَعمُّم.تنوع المثيرات وأس

ْقِميَّة التفاعمية عمى مبدأ التفريد أو التَعمُّم الفردي أو  (٘ الفردية: تقوم القصص الرَّ
الذاتي بما يتناسب مع قدرات المتعممين وخصائصيم وخبراتيم السابقة، أي 

 السّير وفق الخطو الذاتي من أجل تحقيق أىداف محددة.
ْقِميَّة التفاعمية، بحيث التكامل: أي التكامل بين المثيرات المقدم (ٙ ة في القصة الرَّ

 تتكامل في إطار واحد من أجل تحقيق أىداف محددة.
ْقِميَّة التفاعمية مجموعة من التوجييات الالزمة  (ٚ اإلرشاد: تتضمن القصة الرَّ

 كدليل استخدام توضح آلية استخدام البرمجية لممتعمم أثناء تعممو.
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اسب لعرض العناصر والتفاعالت التزامن: تعني استخدام التوقيت المن (ٛ
ْقِميَّة التفاعمية، بما يتناسب مع المحتوى وقدرات  واألحداث داخل القصص الرَّ

 المتعممين.
سيولة االستخدام: تتضمن سيولة استخدام عناصر التفاعل داخل القصة  (ٜ

مكانياتيم وخبراتيم  ْقِميَّة التفاعمية، بما يتناسب مع قدرات المتعممين وا  الرَّ
 قة.الساب

ْقِميَّة التفاعمية ال بد أن  من خالل العرض السابق نؤكد عمى أن القصص الرَّ
تتسم بالتفاعمية الشديدة، والمرونة، ويجب مراعاة الفروق الفردية، والتركيز عمى مبدأ 
التفريد، وأن تتناسب مع خصائص الفئة المستيدفة، وأن تكون متوافقة مع األىداف 

 المحددة سمًفا.
 صص الرَّْقِميَّة التفاعمية:مميزات الق .3

ْقِميَّة التفاعمية في التعميم بالعديد من المميزات منيا ما  تتميز القصص الرَّ
 (:Wolfgang,Muller,2010يأتي )
تساعد المعممين عمى استخدام أساليب تعميمية متعددة منيا أسموب القيام  (ٔ

 باألدوار، وأسموب التَعمُّم الذاتي.
 التفكير المختمفة.ُتسيم في تعزيز ميارات  (ٕ
 ُتساعد عمى تنمية وتعزيز أسموب الحوار والمناقشة لدى المتعممين. (ٖ

 ( إلى أن لمقصة الرَّْقِميَّة التفاعمية بعض المزايا منيا: 2005) jilsكما يشير 
تقوم القصص التفاعمية عمى مبدأ التفريد مما يجل الخبرة المكتسبة  (ٔ

 شخصية.
 المختمفة. ُتسيم في تحسين نواتج التَعمُّم (ٕ
 ُتسيم في تحسين مشاركة المتعممين في عممية التَعمُّم. (ٖ
تجعل الموضوعات الميمَّة أكثر إقناًعا والتدريب عمييا، ألنيا ُتسيم في  (ٗ

 توصيل المعمومة بطريقة واقعية مقنعة.
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ْقِميَّة التفاعمية في توفير مواقف تعميمية واقعية حياتية  (٘ ُتسيم القصة الرَّ
 قل جيد وتكمفة.بأسموب تفاعمي بأ

ركزت العديد من الدراسات عمى الدور التربوي الذي تقوم بو القصص 
ْقِميَّة التفاعمية، حيث ذكرت دراسة )الصالح،  ْقِميَّة التفاعمية ٕٛٓٓالرَّ ( أن القصة الرَّ

أسيمت في ترسيخ القيم السموكية لدى أطفال الروضة، وأكدت دراسة أحمد وآخرون 
ْقِميَّة التفاعمية دوًرا ميمِّا في العممية التعميمية حيث تسيم في ( أن لمقصة الرَّ ٕٚٔٓ)

 تنمية دافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.
ْقِميَّة ٕٛٔٓكما ُتشير دراسة المسعود وآخرون ) ( إلى أن لمقصة الرَّ

والحداد التفاعمية دوًرا بارًزا في تنمية ميارات الفيم القرائي، وأكدت دراسة العقيل 
ْقِميَّة التفاعمية أسيمت في تحسين ميارات االستيعاب ٕٛٔٓ) ( أن القصة الرَّ

 االستماعي.
من خالل العرض السابق تم التوصل  إلى بعض مميزات استخدام القصة 

 التفاعمية في التعميم حيث أنيا تسيم في:
  اءة، ميارة تنمية الفنون المَُّغِوّية األربع، وىي: ميارة االستماع، ميارة القر

التحدث، وميارة الكتابة، حيث ُيناسب األسموب القصصي التفاعمي 
المرحمة االبتدائية، وذلك لما تمتمكو من إثارة االنتباه واحتوائيا عمى وسائط 

 متعددة، وتفاعميو تجذب انتباه التمميذ.
 .تحسين مستوى استيعاب الموقف التعميمي 
 وكيات المرغوبة؛ وذلك من خالل ما تنمية الميارات الحياتية، والقيم والسم

 تعرضُو من محتوى تفاعمي مثير.
 .تنمية ميارات التفكير الُعميا، وحل المشكالت 
  ْقِميَّة قبال التمميذ عمى محتوى القصص الرَّ تنمية دافعية اإلنجاز وا 

التفاعمية، وذلك لما يتضمنو من عناصر الوسائط المتعددة والتفاعل 
 التقميدي.والتحكم، عند مقارنتيا ب
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 عناصر القصة التفاعمية: .4
سبعة عناصر فعالة والزمة توافرىا في القصة التفاعمية، وذلك لضمان ىناك 
تفاعمية جذابة ومثيرة وتحقق أىداف التَعمُّم، وىي كما عمى النحو اآلتي:  إنتاج قصة

(Joe,2007:) 
وجية النظر: يجب أن تتضمن القصص التفاعمية وجيات نظر متعددة،  (ٔ

 ب مع الفئة المستيدفة وال ُتعاِرضيا.تتناس
سؤال درامي "الحبكة": يجب طرح سؤال أو طرح ُعقدة في مطمع القصة  (ٕ

 التفاعمية تُثير الذىن وتستمزم حالِّ جيًدا في نياية القصة.
المحتوى أو المثير العاطفي: يجب أن تتضمن القصة التفاعمية محتوى أو  (ٖ

 ويجعمو يقًظا طوال مسارات القصة. مثيًرا عاطفيِّا يجذب انتباه التمميذ،
الصوت: يعد الصوت جوىر رواية القصة التفاعمية، ويجب مراعاة تأثير  (ٗ

 الصوت وحدتو وتعدد نبراتو، وعدم التركيز عمى وتيرة صوتية واحدة.
المؤثرات الصوتية: تعد عنصر أساسيِّا عند تصميم القصة التفاعمية التي تعمل  (٘

تستدعيو إلى إدراك أحداث القصة، وينبغي الحذر  عمى جذب انتباه التمميذ كما
 عند التعامل معيا حتى ال تحدث نتائج عكسية.

االقتصاد: أي االقتصاد في استخدام الوسائط المتعددة والعناصر التفاعمية  (ٙ
واألنشطة ومحتويات القصة، بحيث يتم استخدام ما يناسب األحداث القصصية 

 االبتعاد عن المشتتات.مع مراعاة خصائص الفئة المستيدفة و 
الوقت: يجب أن تتضمن القصة التفاعمية وقًتا محدًدا مناسًبا لممحتوى ولميدف  (ٚ

 ولمفئة المستيدفة، ويتحكم التمميذ في السرعة المطموبة وفق خطوه الذاتي.
ُيمكننا أن ُنضيف عنصًرا أساسيِّا وىو عنصر التفاعل، لما لو أىمية في 

 راجعة في أنشطة القصة التفاعمية.التركيز عمى دور التغذية ال
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 معايير تصميم القصة التفاعمية: .5
لمقصة التفاعمية عدة معايير ال بد من توافرىا حتى ُتحقق اليدف المنشود، وحدَد 

( معايير تصميم القصة التفاعمية لتالميذ المرحمة االبتدائية ٕٙٔٓأحمد وآخرون )
 وىي عمى النحو اآلتي:

 تعميمية بدقة.مراعاة تحديد األىداف ال (ٔ
يجب أن يكون محتوى القصة التفاعمية متوافًقا مع األىداف التَعمُّمية، ومناسًبا  (ٕ

 مع خصائص تالميذ المرحمة االبتدائية.
أن تكون شخصيات القصة التفاعمية مالئمة مع خصائص تالميذ المرحمة  (ٖ

 االبتدائية.
ذ المرحمة أن تكون الفكرة ُمحددة وبسيطة وواضحة ومناسبة لخصائص تالمي (ٗ

 االبتدائية.
 سيولة وبساطة أسموب القصة التفاعمية. (٘
 أن يكون عنوان القصة التفاعمية واضًحا ومعبًرا عن محتواىا. (ٙ
 عرض األحداث القصصية بصورة متتابعة ومترابطة. (ٚ
أن ُتسيم القصص التفاعمية عمى تنمية القيم والسموكيات المرغوبة، وأال تعارض  (ٛ

 ذلك.
 تفاعمية مع المحتوى الـُمقدم.أن ترتبط األنشطة ال (ٜ

 أن تُناسب التغذية الراجعة خصائص تالميذ المرحمة االبتدائية. (ٓٔ
أن تكون واجية التفاعل سيمة االستخدام، وأن تُناسب إطارات التفاعل في  (ٔٔ

 القصة التفاعمية خصائص تالميذ المرحمة االبتدائية.
واجية ( إلى بعض معايير تصميم ٕٕٓٓوُتشير دراسة حاتم وآخرين)

التفاعل في القصة التفاعمية، حيث يجب أن يكون المتعمم قادًرا عمى التحكم في 
المحتوى والتفاعل مع الشخصيات بسيولة، وضرورة أن يكون ىناك إمكانية التحكم 
ْقِميَّة التفاعمية حتى تخدم القراءة الفردية، وأن ُتسيم  بإيقاف وتشغيل القصة الرَّ

المتعمم إلى االستماع إلى القصة بدون حدوث أية العناصر التفاعمية في دفع 
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مشتتات، وأن تتسق تمك العناصر مع األىداف ومحتوى القصة، كما ركز عمى 
ْقِميَّة التفاعمية  تاحة االنتقال إلى أجزاء القصة الرَّ توافر التغذية الراجعة الفورية، وا 

 بسيولة ويسر.
لمعايير القصة التفاعمية  ( إلى بناء قائمةٕٕٔٓوتوصمت نتائج دراسة عمّي )

لتالميذ المرحمة االبتدائية، تتجمى في أنيا تُتيح لمتمميذ حرية اختيار القصة وحرية 
اختيار المسار الذي يريده، وأن يكون تصميم واجية التفاعل بسيطة وواضحة 
تاحة مفاتيح التحكم، وأن تكون اإلطارات مرتبطة فيما بينيا، وأال يتضمن  وثابتة، وا 

مكانية إتاحة التغذية الراجعة، وأن تكون الصور اإلطا ر أكثر من نشاط واحد، وا 
والنصوص معبرة تعبيًرا صادًقا لألحداث القصصية، وأال تحتوي عمى تفاصيل كثيرة 

 تشتت االنتباه. 
( إلى أن من أىم معايير ٜٕٔٓ) Boskovic, et allوتشير دراسة 

يَّة تفاعمية ناجحة ُتمبي احتياجات تصميم القصة التفاعمية ىو إنتاج قصة َرْقمِ 
المتعمم، وتزوده بتجربة ُممتعة وُممِيمة، بحيث تشمل جميع جوانب الخبرة )المعرفية 
والحسية والعاطفية والجسدية(، وأن تكون سيمة االستخدام، وتوضح عناصر التحكم 

 وكيفية عمميا.
مة االبتدائية في ضوء ما سبق ُنشير إلى أن القصة  التفاعمية لتالميذ المرح

ُيمكن أن تسيم في تنمية الميارات المَُّغِوّية )االستماع، القراءة، الكتابة، التحدث( 
وتنمية القيم والسموكيات المرغوبة وذلك لطبيعة تمك المرحمة، كما يجب مراعاة 
ْقِميَّة التفاعمية بحيث تجذب انتباه التمميذ  تصميم الوسائط المتعددة في القصة الرَّ

نحو التَعمُّم، والبعد عن المشتتات والخمفيات المزعجة واستخدام الصور  وتدفعو
المناسبة والرسومات ذات المغزى والخطوط الواضحة، واالبتعاد عن الخطوط 
المعقدة، وأن تكون العناصر الصوتية واضحة المعنى سميمة بمغة بسيطة غير 

 لمقصة الرقمية التفاعمية. معقدة ال يتخمميا مؤثرات مزعجة تُنفر من عممية االستماع
كما ينبغي التركيز عمى أن يكون المحتوى معبًرا مع الشخصيات وواقعيِّا؛ حتى ال  

عطاء التمميذ  يولد لدى التمميذ مفاىيم خاطئة، ويجب مراعاة عناصر التفاعل وا 
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الحرية الكاممة في التحكم بمسارات القصة التفاعمية، وينبغي أن ُتصمم األنشطة 
ط وواضح لتمميذ المرحمة االبتدائية مع توفير التغذية الراجعة وأساليب بشكل بسي

التعزيز المختمفة، مع األخذ بعين االعتبار مراعاة الفروق الفردية، وخصائص 
 تالميذ المرحمة االبتدائية.

 األسس النظرية لمقصة التفاعمية: .6
ميم تقوم القصص  التفاعمية عمى أساس التعميم المبرمج، حيث ظير التع

(، ويعتمد ٕ٘ٔٓالمبرمج عمى يد "سكينر" أحد رواد النظرية السموكية )عبد الحسن،
التعميم المبرمج عمى أسموب التَعمُّم الفردي والذاتي، الذي يعرض المحتوى التعميمي 
عمى ىيئة خطوات صغيرة متتالية تسمى "نوافذ" أو "إطارات"، بحيث ال ينتقل 

إتقان الخطوة السابقة والتمكن منيا ، وبعد كل خطوة المتعمم من خطوة تالية إال بعد 
يتم تقديم األسئمة لمتأكد من فيم المتعممين، وتقديم التغذية الراجعة وتعزيز 
االستجابات المرغوبة، ويسعى المتعمم إلى تحقيق السموك المطموب وفق سرعتو 

 (.ٕٚٔٓ/ٕٕٓٓوقدرتو الذاتية )حراسيم،
 Motivationمحيا من نظرية الدافعية كما استمدت القصة التفاعمية مال

Theory  التي ُتركز عمى استثارة االنتباه وذلك باستثارة الحواس، من خالل توظيف
(، وُنشير إلى أن ٕٔٔٓالمثيرات البصرية والسمعية والحركية والتفاعمية )خميس،

افعية القصة التفاعمية بما تممكو من إمكانيات لمتعبير والتفاعل، ُيمكن أن تثير الد
وتدفع المتعمم نحو التَعمُّم عمى الوجو المطموب، وُتمِكنو من اكتساب العديد من 

 المعارف والميارات والقيم.
وتكمن فكرة القصة التفاعمية بعرض االختيارات التفاعمية لدى المتعمم 

 Informationويختار منيا ما يراه ُمناسًبا، حيث أكدت نظرية معالجة المعمومات 
Processing  عمى أن أساليب تحكم المتعمم في البرمجيات التفاعمية تكون أكثر

فائدة في عممية التَعمُّم عندما يختار مساًرا معيًنا مرتبًطا بالتنظيم الداخمي لو، حيث 
 (.ٕٔٔٓيكون فعااًل أكثر من اختيار البرنامج عنو )عزمي،
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لذي يبني المعرفة كما ُتركز النظرية البنائية المعرفية عمى المتعمم الفردي، ا
ويستوعب ما تتضمنيا من رسائل تعميمية، ويكون دور المتعمم ىنا نشًطا فعااًل 
يتحكم في المحتوى التعميمي ويفسره بأسموب مميز ُيمكنو من المشاركة 

 (.ٕٚٔٓ/ٕٕٓٓبفعالية)حراسيم،
تتضح النظريات السابقة في البحث الحالي من خالل توافر المبادئ 

تمد عمييا تمك النظريات، حيث تم اشتقاق آلية ومعايير تصميم األساسية التي تع
 برمجية القصة التفاعمية من األساس النظري لتمك النظريات.

 المحور الثاني: أنماط توقيت التغذية الراجعة القائمة عمى القصة التفاعمية
 تّمقت التغذية الراجعة اىتماًما ممحوًظا في مجال تكنولوجيا التعميم؛ فمم يعد
االىتمام ينصب عمى إضافة التغذية الراجعة في بيئات التَعمُّم اإللكترونّية فحسب، 
بل ُنِصَب اىتمام العديد من الباحثين عمى الكشف عن أنسب نمط لتوقيت التغذية 
الراجعة في بيئات التَعمُّم اإللكترونّية، وعمى معايير تصميم أنماط توقيت التغذية 

 التَعمُّم المختمفة. الراجعة وأثرىما عمى نواتج
حيث ُتعد التغذية الراجعة أحد العناصر الميمَّة لمتصميم التعميمي الفعال 
لمقصة التفاعمية، التي تعمل عمى تقييم التَعمُّم الذاتي وجذب انتباه المتعممين، 
واستثارة دافعيتيم وتوجيو طاقاتيم نحو التَعمُّم، كما أنيا تعمل عمى تعديل سموك 

حال معرفتو عن مستوى سموكو السابق، ورفع مستوى أدائو في الميمات المتعمم في 
 (.ٖٕٔٓالتعميمية التالية )شوقي،

 تعريف أنماط توقيت التغذية الراجعة )الفورية/المؤجمة( .1
 :Feedback Immediateالتغذية الراجعة الفورية 
زمة ( بأنيا تزويد المتعمم بالتوجييات واإلرشادات الالُٕٙٓٓيعّرفيا فاضل )

 لتعزيز السموك مباشرة وتصحيحو بشكل أفضل. 
( بأنيا "يزود بيا المتعمم عن أدائو عقب صدور ٕٙٔٓعرفيا عبد المنعم )      

 (.ٗٔاستجابة مباشرة لمميمة التعميمية" )ص
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( بأنيا: " المفحوص ُيدرك نتيجة كل استجابة ٕٕٔٓوُيعرفيا الشرقاوي )
 (.ٕٗٛمن استجابتو فور إجرائيا مباشرة" )ص

 :Feedback   Delayedالتغذية الراجعة المؤجمة 
( بأنيا "التي ُتعطى لمتمميذ بعد ٖٕم، صٕٕٔٓعّرفيا رشيد وآخرون )

مرور فترة من الزمن عمى استكمال األداء، وقد تطول ىذه الفترة أو تقصر بحسب 
 الظروف ومقتضى الحال". 

عمم عن أدائو بعد فترة ( بأنيا " يزود بيا المتٕٙٔٓكما عرفيا عبد المنعم )
 (.٘ٔزمنية عمى إنجاز الميمة" )ص

( بأنيا: تزويد المتعمم بالتوجييات واإلرشادات ٕٙٓٓوُيعرفيا فاضل )
 الالزمة بعد فترة من الوقت، قد تتباين مدة ىذه الفترة وفًقا لمتباينات بين المتعممين.

ة كل استجابة من ( بأن فييا : "المفحوص ُيدرك نتيجٕٕٔٓوُيعّرفيا الشرقاوي )
 .ٕٗٛاستجابتو بعد فترة زمنية محددة من إجرائيا " ص

 أىمية تقديم التغذية الراجعة في القصة التفاعمية .2
لمتغذية الراجعة أىمية بالغة في بيئات التَعمُّم اإللكترونّية، كما حددىا )عبد 

 ( وىي عمى النحو اآلتي:ٕٙٔٓالمنعم،
افعية المتعمم نحو التَعمُّم؛ من خالل الكشف تعمل التغذية الراجعة عمى استثارة د (ٔ

 عن االستجابات الصحيحة ودعميا، وحذف االستجابات غير الصحيحة.
يساعد إخبار المتعمم بنتيجة أدائو، عمى تطوير وتعديل مستوى األداء مما يقمل  (ٕ

 من التوتر.
َعمُّم ُتسيم التغذية الراجعة عمى تشجيع المتعمم وتعزيزه لالستمرار في عممية الت (ٖ

ْقِميَّة التفاعمية.  من خالل القصص الرَّ
( ٕٚٔٓ) Banuri& Dankove &Keefer اتفق ُكل من  

(. عمى أن لتوقيت التغذية الراجعة )الفورية( داخل بيئات التَعمُّم ٕٛٔٓ)Yelskyو
ْقِميَّة أىمية بالغة، ويمكن إيجازىا عمى النحو اآلتي:  الرَّ

 ى تحفيز المتعممين لممزيد من العطاء واإلنتاج.تقوم التغذية الراجعة الفورية عم (ٔ
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في كل خطوة من خطوات األنشطة التفاعمية يتم تقديم توجيو منظم عن  (ٕ
 مستوى األداء لممتعممين.

تتسم التغذية الراجعة الفورية باالستمرارية، ألنيا تُقدم تعزيًزا ودعًما مباشًرا  (ٖ
 داخل الميام واألنشطة.

 رية عمى زيادة الثقة في كل خطوة يؤدييا المتعمم.تعمل التغذية الراجعة الفو  (ٗ
 تعمل التغذية الراجعة الفورية عمى ضبط سموك المتعمم وتطويره وتعديمو. (٘
 تظير التغذية الراجعة لممتعمم أول بأول، فيي تعد إشارات إلى سموك المتعمم. (ٙ

 Lavoue, Desmarais( وٕٛٔٓ) Agro, Lanzettaكما اتفق كلّّ من 
,George (ٕٜٓٔ في بيئات التَعمُّم )( عمى أىمية التغذية الراجعة )المؤجمة

ْقِميَّة، ويمكن توضيح أىميتيا عمى النحو اآلتي:  الرَّ
تقوم التغذية الراجعة المؤجمة عمى إخبار المتعمم بمدى مستوى صحة  (ٔ

 استجاباتو بعد انتياء الميمات التعميمية.
ائي ألداء المتعمم، وتقرير نيائي ُتعد التغذية الراجعة المؤجمة بمثابة تقويم ني (ٕ

 بعد انتياء الميام التعميمية.
توضح التغذية الراجعة المؤجمة سموك المتعمم ومدى تحقق األىداف  (ٖ

 التعميمية المنشودة.
 ُتعتبر التغذية الراجعة المؤجمة مكافأة لممتعمم بعد انتياء أجزاء الميمة ككل. (ٗ

( إلى أنَّ التغذية ٕٛٔٓزىراني )عالوًة عمى ما سبق ُتشير دراسة القرني وال
الراجعة الفورية تُقدم التصحيح المحظي ألداء التالميذ، وأنَّ التغذية الراجعة المؤجمة 
تُنمّْي لدى التالميذ ُحب االستطالع واالستكشاف، وتشجعيم عمى ترتيب وتنظيم 

 األفكار.
راجعة ( عمى ضرورة االىتمام بالتغذية الٕٛٓٓبينما أكدت دراسة ىنداوي )

خاصة في بيئات التَعمُّم اإللكترونّية ال سيما التي تُقام من خالل شبكة اإلنترنت 
"عن ُبعد"، وذلك لما ليا أىمية بالغة حيث ُتمد المتعممين بالمعمومات الالزمة عن 
استجاباتيم، وتُيسر عممية التَعمُّم خاصة في بيئات التَعمُّم اإللكترونّية من خالل 
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لمتعممين بحاجة إلى توفير التغذية الراجعة بأن يتعرف عمى مستوى اإلنترنت؛ ألن ا
أدائو، ولكي ُيقدم المتعمم أفضل ما لديو وُيحقق اليدف المنشود، ال بد من توفير 
التغذية الراجعة لو بالتوقيت المناسب سواء كان فوريِّا أم مؤجاًل وفق الفروق الفردية 

 لممتعممين.
أن التغذية الراجعة )الفورية/المؤجمة( تؤدي ( ٜٕٔٓوتذكر دراسة الطاىر )

دوًرا أساسيِّا في العممية التعميمية، حيث ُتسيم في تيسير عممية التَعمُّم، وُتمد المتعمم 
بمعموماٍت كافية عن مستوى أدائو، ويؤدي تقديم تمك المعمومات بالتوقيت المناسب 

 إلى مزيد من التَعمُّم الفعال.
( إلى ضرورة تقديم ٕٕٓٓرحيم ويونس وصالح )كما ُتشير دراسة عبد ال

التغذية الراجعة بمختمف أنماطيا لممتعممين في بيئات التَعمُّم اإللكترونّية التي 
تزودىم بالقدر الكافي من المعمومات لتحقيق األىداف التعميمية المرجوة التي تعمل 

تثبيت السموك مساعدة المتعممين وتحسين سموكيم إذا كان بحاجة إلى التحسين، أو 
 إذا كان المتعمم يسير في المسار الصحيح.

من خالل العرض السابق تستنتج الباحثة أن لتوقيت التغذية الراجعة )الفورية/ 
المؤجمة( دوًرا تربويِّا فعااًل عمى حٍد سواء في بيئات التَعمُّم اإللكترونّية، فالتغذية 

متعمم أواًل بأول بعد كل ميمة؛ الراجعة الفورية تعمل عمى تعزيز ودعم استجابة ال
مما ُيسيم في تعديل وتطوير السموك فيما بعد، وجعمو في حالة من اليقظة واالنتباه 

توى لمميمة التعميمية، بينما التغذية الراجعة المؤجمة تعمل عمى إخبار المتعمم بمس
 أدائو بعد انتياء البرنامج التعميمي ككل، مما ُيسيم في تعديل السموك مستقباًل. 

 األسس النظرية لمتغذية الراجعة: .3
ُتستمد مبادئ التغذية الراجعة بأنماطيا المختمفة من نظريات التَعمُّم المختمفة، 

عرفية، فتيتم حيث تأخذ التغذية الراجعة مكاًنا بين النظرية االرتباطية والنظرية الم
النظرية االرتباطية باالرتباطات التي تحدث بين المثير واالستجابة، والتغذية الراجعة 
ىي العممية التي بواسطتيا تقوم المثيرات بضبط االستجابات، وتأخذ بعين االعتبار 
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تكوين البيئة في ارتباطيا بالوسائل التي يتحقق فييا السموك كما في النظرية 
 (. ٕٕٔٓقاوي، المعرفية )الشر 

كما تستمد التغذية الراجعة مالمحيا من نظرية التعزيز، التي تظير في 
انتقاء االستجابات، التي تُنشط عممية التَعمُّم وتزيد مقدار جاذبيتو، فيي تقوم عمى 
تزويد المتعمم بعبارات تشجيعية، بعد االستجابة الصحيحة مباشرة، خالل الموقف 

ة الراجعة الالزمة، وتركز نظرية التعزيز عمى تقديم التغذية التعميمي مع تقديم التغذي
الراجعة حتى مع اإلجابات الخاطئة، مع األخذ بعين االعتبار تأييد السموك 
الصحيح بإصدار الدالالت والتعبيرات المفظية وغير المفظية التي ُتعبر عن موافقة 

 (. ٕٓٓٓالمعمم نحو استجابة المتعمم )سميمان،
( إلى أن التغذية الراجعة ترتبط بالتعزيز، وأن من ٕٕٔٓوي )يشير الشرقا

وظائف التغذية الراجعة األساسية الوظيفة التعزيزية، لذلك زيادة مقدار التغذية 
الراجعة تعني زيادة مقدار التعزيز، ولمتغذية الراجعة بأنواعيا المختمفة ال سيما نمط 

ية"، وظيفة تعزيزية، وظيفة توقيتيا وظائف ميّمة، وىي: وظيفة باعثيو "دافع
 إعالمية.

كما استمدت التغذية الراجعة بأنماطيا المختمفة مالمحيا من نظرية 
التي توجو السموك اإلنساني إلى مسار يقوده لتحقيق أىدافو،   Motivationالدافعية

وُتحدد لو مدى كفاية نشاطو وتمام عممو، وال شك أن معرفة الفرد لنتائج تعممو تزيد 
 (.ٕٓٓٓعية الفرد نحو تعممو، وتجعمو أكثر اىتماًما بعممية التَعمُّم )سميمان،من داف

( إلى أن التغذية الراجعة بأنماطيا المختمفة ال سيما توقيت ٕٕٔٓويشير الشرقاوي )
التغذية الراجعة، ُيعد ركًنا أساسيِّا في زيادة دافعية المتعمم نحو التَعمُّم، واكتشاف 

يارىا، وأن غياب التغذية الراجعة ُيؤدي إلى فتور المتعممين اإلجابات الصحيحة واخت
 والممل نحو عممية التَعمُّم.

 المحور الثالث:  تنمية ميارة التعبير الكتابي
ُيعد التعبير أحد فنون المغة العربية، والتعبير الكتابي الواضح السميم غاية 

االبتدائية حيث ُيعد  أساسية في تدريس المغة العربية، خاصة لدى تالميذ المرحمة
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وسيمة لإلفصاح والتوضيح عما في الذات من أفكار وخمجات وخواطر، وغيرىا...، 
كما ُيعد التعبير الكتابي وسيمة من وسائل التواصل المَُّغِوّي، الذي ُيسيم في حفظ 
التراث الثقافي واإلسالمي، وربط الماضي بالحاضر واالستفادة منو في شتى جوانب 

 الحياة.
 يف التعبير الكتابي:تعر  .1

( التعبير الكتابي بأنو: "امتالك الفرد القدرة عمى ٕٔٔٓيعرف الصويركي )
نقل أفكاره وأحاسيسو ومشاعره إلى اآلخرين كتابًة، مستخدًما ميارات ُلَغوية أخرى 
كفنون الكتابة، وقواعد المغة، وعالمات الترقيم، والعبارات الصحيحة، ويمجأ إليو 

 (.ٛكون المخاطب بعيًدا عنو مكاًنا وزماًنا" )صاإلنسان عندما ي
( بأنو: " عمل ُلَغوي دقيق كالًما أو كتابة، ٕٛٓٓويعرف مدكور التعبير )

مراٍع لممقام ومناسب لمقتضى الحال، أي القدرة عمى السيطرة عمى المغة كوسيمة 
 (.ٕٙٙلمتفكير والتعبير واالتصال" )ص

عره واحتياجاتو إلى رموز مكتوبة وىو: عممية تحويل أفكار المتعمم ومشا
وفق قواعد وأسس محددة لمكتابة؛ وذلك حتى يحقق اليدف الذي ُوِضع من أجمو 
وىو كتابة موضوع تعبيري يتسم بوضوح األفكار وترابطيا، ودعميا بالشواىد 
واألدلة، مع خمو الكتابة من األخطاء المَُّغِوّية، ومراعاة الشكل التنظيمي لمفقرات 

 (.ٕٙ، صٜٕٔٓة، الغتامي، البوسعيدي،)الراشدي
( التعريف الكتابي بأنُو: الكتابة في موضوعات ٕٓٔٓوُيعرف السالمي )

تحرر داخل الصف أو تكتب خارجو، وفيو تتجمى مقدرة الطالب عمى التعبير عما 
في نفسو كتابة بعبارات صحيحة خالية من األخطاء، وبدرجة تناسب مستواه 

مى التحرير بأساليب جميمة ومناسبة، وتعويده الدقة في اختيار المَُّغِوّي، وتمرينو ع
األلفاظ المالئمة، وتنسيق األفكار وترتيبيا وجمعيا وربط بعضيا البعض 

 (.ٕٓ٘)ص
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 في ضوء ما سبق ُنشير إلى أن التعبير الكتابي يتضمن:
ميارات رئيسية وفرعية لموصول إلى تعبير كتابي جيد، وتمك الميارات  -

 لتدريب الالزم حتى يتم تنميتيا.تحتاج إلى ا
وسيمة لكتابة األفكار والمشاعر والمواضيع الميمَّة بأسموب ُلَغوي جيد  -

 ودقيق.
الغرض من عممية التعبير الكتابي توصيل األفكار إلى اآلخرين بطريقة   -

 مفيومة وواضحة.
 أىداف  التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية: .2

التعبير بوجو عام سواًء كان شفييِّا أم كتابيِّا ىو تعويد  إن الغرض من تدريس
التمميذ وتدريبو عمى إيصال األفكار والمشاعر والتجارب إلى اآلخرين بطريقة سميمة 

 (:ٕٚٔٓوواضحة، ويمكن توضيح أىداف التعبير وىي عمى النحو اآلتي)الخميفة،
والتجارب، حتى يعبروا  تزويد التالميذ بالعديد من الخبرات والمعمومات واألفكار -

 عنيا كتابيِّا.
 تدريب التالميذ عمى بناء الكممات لتكوين ُجمل مفيدة. -
 تمكين التالميذ من توظيف المغة في مختمفة أنشطة الحياة. -
فساح المجال لمخيال في التعبير اليادف. -  تنمية الذوق األدبي لمتالميذ، وا 
لحرص عمى الدقة وجودة تعويد التالميذ عمى ترتيب األفكار وربطيا، مع ا -

 األسموب.
 تدريب التالميذ عمى الطالقة في التعبير، وصياغة العبارات السميمة لغويِّا. -

( أىم أىداف التعبير الكتابي التي تتمحور حول قدرة ٕٛٓٓويحدد مدكور )
التمميذ عمى كتابة الرسائل، والممخصات، والسجالت، واإللمام بجميع ألوان النشاط 

..، كذلك قدرتو عمى التعبير عن األفكار واألحاسيس، ووصف الظواىر المَُّغِوّي.
 والمواقف األخرى بأسموب جميل.

( أن تدريس التعبير الكتابي يستيدف تدريب المتعممين عمى ٕٚٓٓويذكر عطية )
التعبير عن أحاسيسيم ومشاعرىم كتابيِّا، وتدريبيم عمى وضع القواعد النحوية 
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ليب المالئمة لمتعبير، وترتيب الفقرات والعبارات، واستعمال المناسبة، واختيار األسا
 عالمات الترقيم، وتمكين المتعممين من عرض أفكارىم بتسمسل منطقي.

 إجراءات البحث
 تصميم أنماط توقيت التغذية الراجعة القائمة عمى القصة التفاعمية :
عميمي لتحقيق أىداف البحث تم دراسة وتحميل عدد من نماذج التصميم الت

Instructional Design Models  ،المتعمقة بالبرمجيات اإللكترونّية والتفاعمية
وذلك بغرض االستفادة منيا في تحديد النموذج المناسب، وتم التوصل إلى نموذج 

( لمتصميم التعميمي لمقصة التفاعمية، ويتكون النموذج ٕٛٓٓمحمد سميمان السيد )
كل مرحمة خطوات إجرائية، وىي عمى  من خمس مراحل أساسية، وتندرج تحت

 النحو اآلتي:
 :Analysisأواًل: مرحمة التحميل 

 مرت مرحمة التحميل بالمراحل الفرعية اآلتية:
 تحديد اليدف العام لمبرمجية: (ٔ

ىدفت برمجية أنماط توقيت التغذية الراجعة القائمة عمى القصة التفاعمية 
 إلى تنمية بعض ميارات التعبير الكتابي.

 ديد خصائص الفئة المستيدفة:تح (ٕ
 تم تحديد خصائص الفئة المستيدفة وىي عمى النحو اآلتي:

 تمميذات الصف الرابع االبتدائي )بنات(. -
 سنة.ٔٔ-ٜيتراوح أعمارىّن من   -
تمميذات عاديات غير ُمصابات بإعاقات إدراكية أو نفسية أو بصرية أو سمعية   -

 أو غير ذلك.
 ة/مكتبية(.امتالكين ألجيزة )محمولة/ذكي -
 امتالكين إلنترنت جيد. -
 حساباتين ُمفعمة من خالل منصة "مدرستي". -
 ". Teamsامتالكين لبرنامج الدروس المتزامنة "تيمز -
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 لديين اىتمام بتعمم واكتساب ميارات التعبير الكتابي في مقرر لغتي. -
 وصف بيئة التَعمُّم: (ٖ

ية القصة التفاعمية بيئة التَعمُّم ىي: بيئة تعمُّم افتراضية من خالل برمج
بأنماط توقيت التغذية الراجعة يتم التعامل معيا بواسطة تطبيقيا من خالل إنشاء 
درس في مقرر لغتي بواسطة منصة مدرستي )حيث أطمقت وزارة التعميم في عام 

منصة مدرستي بوصفيا بدياًل تعميميِّا تفاعميِّا لمدراسة عن ُبعد في ظل  ٕٕٓٓ
 Teams م تقديم درس متزامن من خالل برنامج تيمزتفشي جائحة كورونا(، ث
 المعتمد من وزارة التعميم.

تحديد المحتوى التعميمي لبرمجية القصة التفاعمية بأنماط توقيت التغذية  (ٗ
 الراجعة:

تم تحديد واختيار المحتوى التعميمي الموجود في منيج لغتي لمصف الرابع 
كة العربية السعودية، والذي ُيمثل نص  االبتدائي المعتمد من وزارة التعميم بالممم

لموحدة الثالثة )الحمامة المطوقة(، والذي يستيدف تنمية ميارات التعبير الكتابي، 
عمى أن يتم صياغة وتقديم ىذا المحتوى في صورة قصة تفاعمية بأنماط توقيت 

 التغذية الراجعة.
 تحديد أسموب التَعمُّم: (٘

التَعمُّم عن ُبعد وفق ُأسس التعميم المبرمج،  تتم عممية التَعمُّم باستخدام نظام
والذي ُيعد نمًطا من أنماط التعميم الفردي، حيث تعتمد عممية التَعمُّم عمى التفاعل 
بين التمميذة والقصة التفاعمية، وعرضو من خالل استراتيجيات الحوار والمناقشة 

 وحل المشكالت والعصف الذىني.
حة كورونا لتطبيق التَعمُّم عن ُبعد؛ تأكدنا وبسبب اتجاه التعميم في ظل جائ

من أن جميع التمميذات يمتمكن أجيزة )ذكية/محمولة( ويمتمكن ميارات التعامل مع 
، ويمتمكن الخبرة في مجال Teamsمنصة مدرستي وبرنامج الدروس المتزامنة تيمز

 التَعمُّم اإللكترونّي وآليتو. 
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 :Designثانًيا: مرحمة التصميم 
 حت ىذه المرحمة المراحل الفرعية اآلتية:يندرج ت

صياغة األىداف التعميمية العامة لمقصة التفاعمية بأنماط توقيت التغذية  (ٔ
 الراجعة: 

تمت صياغة اليدف العام وىو: أن تكتسب التمميذة الجوانب الميارية 
 لميارة التعبير الكتابي.

 تحديد عناصر المحتوى التعميمي: (ٕ
في ضوء األىداف التعميمية العاّمة، واستناًدا تم تحديد عناصر المحتوى 

إلى ما تم التوصل إليو من قائمة ميارات التعبير الكتابي، وتضمن المحتوى 
 التَعمُّمي ما يمي:

 نص  )الحمامة المطوقة(. -
 أنشطة بعض ميارات التعبير الكتابي. -

 تكونت قائمة ميارات التعبير الكتابي عمى ميارات المضمون، وىي:
 نوان مناسب لمقصة.كتابة ع -
 كتابة الفكرة الرئيسية بوضوح. -
 اإلجابة عن األسئمة الموجية بدقة. -
 تمخيص القصة. -
 كتابة أفكار النص والتعبير عنيا بأسموب خاص. -

ولمتحقق من موضوعية اختيار عناصر المحتوى التعميمي قمنا بعرض 
ذ آرائيم حول ميارات المحتوى التعميمي عمى مجموعة من الـُمَحكَّمين، وذلك ألخ

 مناسبة المحتوى لألىداف، وتم االتفاق عمى مناسبتيا.
 صياغة األىداف اإلجرائية: (ٖ

تم إعداد قائمة األىداف التعميمية لتحكيم األىداف اإلجرائية لبرمجية   
القصة التفاعمية بأنماط توقيت التغذية الراجعة، وتم عرضيا عمى عدد من 

الصياغة المَُّغِويَّة وشمولية اليدف ومناسبتو لمعينة،  الـُمَحكَّمين إلبداء الرأي من حيث
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ومدى صالحيتو لمتطبيق. ومن ثّم تم التوصل إلى قائمة األىداف التعميمية في 
 (.ٗصورتيا النيائية ممحق )

 :Interaction Designثالثًا: مرحمة تصميم التفاعل 
 وتندرج من ىذه المرحمة الخطوات الفرعية اآلتية: 

 ط تفاعل التمميذة مع القصة التفاعمية بأنماط توقيت التغذية الراجعة:تحديد أنما (ٔ
يوجد العديد من أنماط التفاعل مع القصة التفاعمية، وقد تم اختيار نمط التفاعل 
المتبادل وفيو تختار التمميذة بدياًل من البدائل المعروضة عمييا، فعند اختيارىا 

مؤجمة(، ونمط التفاعل الرجعي والذي تُقدم ليا البرمجية تغذية راجعة )فورية/
 يعني استجابة التمميذة مع مثيرات القصة التفاعمية.

 التصميم المبدئي لإلبحار لمقصة التفاعمية: (ٕ
تحديد خريطة اإلبحار داخل القصة التفاعمية، وىي بمنزلة إطار توضيحي ُيقدم من 

لتمميذة خاللو كافة التعميمات التي توضح مسارات القصة التي ستسمكيا ا
لموصول إلى تحقيق األىداف المحددة، وتم استخدام في تصميم القصة 

 التفاعمية نمط اإلبحار الخطي، وذلك لمناسبتو لمفئة المستيدفة.
 تصميم واجية التفاعل: (ٖ

تصميم واجية التفاعل الرئيسة مع البرنامج، التي ُتعبر عن نمط اإلبحار 
ى تصميم الوسائط المتعددة وتنظيميا، وعناصر التفاعل المستخدمة، ويجب أن ُيراع

 وقد قامت الباحثة بتصميم واجية التفاعل:

 
 ( واجية المستخدمٔشكل )
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 كتابة سيناريو البرمجية التفاعمية: (ٗ
تم تصميم سيناريو البرمجية، ويتكون من العديد من اإلطارات وىي عمى 

 النحو اآلتي:
سميا ومن ثم الترحيب إطار الترحيب: ويتضمن صندوق لكي تكتب التمميذة ا -

 بيا.
إطار القائمة الرئيسية: وىي التي تربط بين اإلطارات كافة، وتنبثق منيا  -

)شاشة األىداف، وشاشة التعميمات اإلرشادية، وشاشة آداب االستماع لمقصة ، 
 وشاشة المحتوى(.

إطارات المحتوى التفاعمي: وتتضمن عدة شاشات متتالية تعرض من خالليا  -
 محتوى القصة.

 إطارات األنشطة التفاعمية. -
 إطارات التغذية الراجعة. -
 إطار الغمق. -

 :Productionرابًعا: مرحمة اإلنتاج 
 تحتوي ىذه المرحمة عمى الخطوات الفرعية اآلتية:

 تجميع المصادر:  (1
تجميع المصادر الالزمة إلنتاج القصة التفاعمية من خالل منصة عين 

المعروض في القصة، والرسوم  التعميمية حيث استخدمت الصوت المسموع
المتحركة من مواقع اإلنترنت المختمفة، وبعضيا مما يطرحو البرنامج من خصائص 

 متعددة.
 إنتاج الوسائط السمعية والبصرية: (2

 تم إنتاج الوسائط المستخدمة من خالل البرامج اآلتية:
 معالجة بعض الصور من خالل برنامج الفوتوشوب. -
 Adobe Audition 2020نامج معالجة الصوت من خالل بر  -
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 إنتاج البرمجية التفاعمية: (3
لمقيام بعممية البرمجة  Articulate Storyline3.11استخدام برنامج 

ضافة عناصر التفاعل  نتاج األحداث القصصية، ثم استخدام الوسائط ودمجيا وا  وا 
 واإلبحار.

رىا بصيغة وبعد تصميم البرمجية واألنشطة التفاعمية واالنتياء منيا، تم تصدي
html ثم تم رفع البرمجية إلى موقع استضافة عن طريق برنامج ،WinSCP ومن ،

 ثم تم الحصول عمى روابط البرمجيات التفاعمية بصورة جاىزة وفعالة.
 :Evaluationخامًسا: مرحمة التقويم 

 وتتضمن ىذه المرحمة الخطوات الفرعية اآلتية:
 جعة القائمة عمى القصة التفاعمية:تحكيم معايير أنماط توقيت التغذية الرا (ٔ

تم إعداد قائمة لمعايير القصة التفاعمية بأنماط توقيت التغذية الراجعة ثم 
(، وقد اقترح بعض الـُمَحكَّمين بعض التعديالت، ٖعرضيا عمى الـُمَحكَّمين ممحق )

 وتم بمراعاة تمك االقتراحات قبل إجراء التجريب االستطالعي لمقصة التفاعمية.
 اء أدوات القياس الخاصة بالبرنامج:بن (ٕ

 (.ٗتم إعداد االختبارات الالزمة من خالل نماذج قوقل ممحق )
 التقويم البنائي لمبرمجية التفاعمية: (ٖ

( ٕٓتم تجريب البرمجية التفاعمية عمى عينة استطالعية مكونة من )
ية تمميذة، بيدف التعرف عمى مدى وضوح المحتوى التعميمي ومدى مالءمة البرمج

مكانية تنفيذ البرمجية والتوصل إلى أبرز الصعوبات  التفاعمية لمفئة المستيدفة، وا 
يجاد حمول ليا، وتحديد المدة  والمشكالت التي يمكن أن تنشأ أثناء التنفيذ ليا، وا 

 الزمنية لتطبيق البرمجية.
 التقويم النيائي لمبرمجية التفاعمية: (ٗ

حقيق أفراد عينة الدراسة ألىداف يستيدف التقويم النيائي التأكد من مدى ت
برمجية القصة التفاعمية بأنماط توقيت التغذية الراجعة، عن طريق القياس البعدي 

 ألداة الدراسة المتمثمة اختبار ميارة التعبير الكتابي.



 

  

  

34  

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية الهوعية   

2021 يونيه( الثالث عشر)العدد   

 نتائج البحث
 نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع:  

ما أثر نمط توقيت لإلجابة عن السؤال الرابع لمبحث الحالي وىو ينص عمى "
التغذية الراجعة )الفورية(القائمة عمى القصة التفاعمية عمى تنمية ميارة التعبير 

 الكتابي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟"
 لإلجابة عن التساؤل يجب اختبار الفرض اآلتي:

( بين متوسطي درجات 0ٓ٘ٓ) ≥"يوجد فرٌق داٌل إحصائيِّا عند مستوى داللة  
لتجريبية األولى التي استخدمت نمط التغذية الراجعة الفورية في القصة المجموعة ا

 التفاعمية في اختبار ميارة التعبير الكتابي قبميِّا وبعديِّا لصالح التطبيق البعدي"
تم اختبار مدى صحة ىذا الفروض باستخدام اختبار)ت( لممجموعة الواحدة ذات 

بير الكتابي لممجموعة التي استخدمت نمط القياس القبمي والبعدي الختبار ميارة التع
التغذية الراجعة )الفورية( في القصة التفاعمية، من خالل برنامج الحزمة اإلحصائية 

SPSS :وتظير النتائج عمى النحو اآلتي ، 
(: قيمة )ت( والمتوسطات لمفرق بين درجات األداءين: القبمي والبعدي الختبار ٔجدول رقم )

 بي لنمط التغذية الراجعة الفورية في القصة التفاعميةميارة التعبير الكتا
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط التطبيق المجموعة

ميارة التعبير 
 الكتابي

 ٕٚ.ٔ ٔٙ.ٚ القبمي
٘.ٚٛٛ ٓ.ٓٓٓ 

 ٖٛ.ٓ ٖٛ.ٜ البعدي
( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ٔيتضح من الجدول رقم )     

( بين متوسطات درجات التالميذ في اختبار ميارة التعبير الكتابي، حيث ٔٓ.ٓ)
، وكان ىذا لصالح التطبيق ٓٓٓ.ٓومستوى داللة  ٛٛٚ.٘بمغت قيمة )ت( 

 (.ٖٛ.ٓ( وانحراف معياري )ٖٛ.ٜالبعدي بمتوسط بمغ )
ونستنتج من ذلك أن لنمط توقيت التغذية الراجعة الفورية القائمة عمى القصة  

فاعمية أثًرا في تنمية ميارة التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. وقد الت
 ُتعزى تمك النتيجة السابقة إلى ما يأتي:
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تصميم نمط توقيت التغذية الراجعة )الفورية( القائمة عمى القصة التفاعمية في  .ٔ
عة؛ ضوء مجموعة من معايير التصميم التعميمي ومعايير توقيت التغذية الراج

حيث يؤدي التصميم في ضوء المعايير إلى إنتاج برمجية جيدة، مناسبة 
لتحقيق األىداف التعميمية، ولطبيعة المحتوى والميارات المستيدفة، مع مراعاة 
خصائص الفئة المستيدفة، حيث أسفرت نتائج العديد من الدراسات عن األثر 

تَعمُّم المختمفة مثل دراسة اإليجابي لمتغذية الراجعة الفورية عمى بعض نواتج ال
سماعيل،  ، ٕ٘ٔٓ، عفيفي،ٕٚٔٓ، النافع،ٜٕٔٓ)الطباخ وا 

Manuel،ٕٓٔ٘.) 
عرض المحتوى التعميمي بشكل مثير لالنتباه، حيث كان المحتوى مجزأ ومتدرًجا  .ٕ

في األنشطة من السيل إلى الصعب، مشتماًل التغذية الراجعة الفورية 
 سيم في تنمية الميارات.والمثيرات التعزيزية األمر الذي أ

بث روح الحماسة والتنافس بين أفراد عينة الدراسة؛ مما ساعد عمى إنياء  .ٖ
 البرمجية التفاعمية في وقت وجيز.

إمكانية وصول التمميذات إلى الباحثة مباشرة من خالل برنامج تيمز الستقبال  .ٗ
 االستفسارات أو من خالل تطبيق الواتساب.

ميمات اإلرشادية، التي ُتمكن التمميذة من التعامل مع احتواء البرمجية عمى التع .٘
 البرمجية بشكل أفضل.

تقديم المحتوى بصورة قصة تفاعمية والدمج بين النصوص والصور والرسومات؛  .ٙ
وىذا ُيسيم في استثارة الدافعية نحو التَعمُّم، وجذب االنتباه، وتحقيق التَعمُّم 

 النشط الفعال، وبقاء أثر التَعمُّم.
 م األنشطة التفاعمية بطريقة إلكترونية مع توفير التغذية الراجعة الالزمة.تقدي .ٚ
عمى سبيل المثال ال  –تتفق ىذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات ومنيا  .ٛ

، ٕٛٔٓ، العقيل والحداد،ٕٛٓٓدراسة )أحمد وآخرين، صالح، -الحصر
تأثير  ( التي أشارت جميعيا عمىٕٛٔٓ، المسعود وآخرين،ٕٕٓٓغزالة،

ْقِميَّة التفاعمية عمى بعض نواتج التَعمُّم المختمفة، كما تتفق مع  القصص الرَّ
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سماعيل،  ، ٕ٘ٔٓ، عفيفي،ٕٚٔٓ، النافع،ٜٕٔٓدراسة كل من )الطباخ وا 
Manuel،ٕٓٔ٘ عمى أن لمتغذية الراجعة الفورية تأثير عمى بعض نواتج )

 التَعمُّم المختمفة.
 امس:نتائج اإلجابة عن السؤال الخ 

ما أثر نمط توقيت التغذية الراجعة )المؤجمة( القائمة عمى القصة التفاعمية عمى 
 تنمية ميارة التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟

 لإلجابة عن التساؤل يجب اختبار الفرض اآلتي:
( بين متوسطي درجات 0ٓ٘ٓ) ≥"يوجد فرٌق داٌل إحصائيِّا عند مستوى داللة 

عة التجريبية الثانية التي استخدمت نمط التغذية الراجعة المؤجمة في القصة المجمو 
 التفاعمية في اختبار ميارة التعبير الكتابي قبميِّا وبعديِّا لصالح التطبيق البعدي"

تم اختبار مدى صحة ىذا الفروض باستخدام اختبار)ت( لممجموعة الواحدة ذات 
التعبير الكتابي لممجموعة التي استخدمت نمط  القياس القبمي والبعدي الختبار ميارة

التغذية الراجعة )المؤجمة( في القصة التفاعمية، من خالل برنامج الحزمة 
 ، وتظير النتائج عمى النحو اآلتي: SPSSاإلحصائية 
(: قيمة )ت( والمتوسطات لمفرق بين درجات األداءين: القبمي والبعدي الختبار ٕجدول رقم )

 الكتابي لنمط التغذية الراجعة المؤجمة في القصة التفاعمية التفاعميةميارة التعبير 
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط التطبيق المجموعة

ميارة التعبير 
 الكتابي

 ٖٚ.ٔ ٙٚ.ٚ القبمي
ٗ.ٖٕٛ ٓ.ٓٓٓ 

 ٛٙ.ٓ ٛٗ.ٜ البعدي
عند مستوى ( وجود فروق ذات داللة إحصائية ٕيتضح من الجدول رقم ) 

( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية التي استخدمت نمط التغذية ٔٓ.ٓ)
ْقِميَّة التفاعمية في التطبيق القبمي والبعدي  الراجعة )المؤجمة( في القصص الرَّ

ومستوى داللة  ٕٖٛ.ٗالختبار ميارة التعبير الكتابي، حيث بمغت قيمة )ت( 
( وانحراف معياري ٛٗ.ٜدي بمتوسط بمغ )، وكان ىذا لصالح التطبيق البعٓٓٓ.ٓ

(ٓ.ٙٛ .) 
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ونستنتج من ذلك أن لنمط توقيت التغذية الراجعة )المؤجمة( القائمة عمى 
القصة التفاعمية أثًرا في تنمية ميارة التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، 

 وقد ُتعزى تمك النتائج السابقة إلى ما يأتي:
توقيت التغذية الراجعة )المؤجمة( القائمة عمى القصة تصميم برمجية نمط  .ٔ

التفاعمية في ضوء مجموعة من معايير التصميم التعميمي ومعايير توقيت التغذية 
الراجعة؛ حيث يؤدي التصميم في ضوء المعايير إلى إنتاج برمجية جيدة، مناسبة 

، مع مراعاة لتحقيق األىداف التعميمية، ولطبيعة المحتوى والميارات المستيدفة
خصائص الفئة المستيدفة، حيث أسفرت نتائج العديد من الدراسات عن األثر 
اإليجابي لمتغذية الراجعة المؤجمة عمى بعض نواتج التَعمُّم المختمفة مثل دراسة 

 (. ٜٕٔٓ، والمالكي والفقي،ٕٙٓٓ)الطائي والعبيدي والموسوي، 
كان المحتوى مجزأ ومتدرًجا  عرض المحتوى التعميمي بشكل مثير لالنتباه، حيث .ٕ

في األنشطة من السيل إلى الصعب، مشتماًل التغذية الراجعة المؤجمة في نياية 
 البرمجية والمثيرات التعزيزية، وقد أسيم ىذا في تنمية الميارات.

بث روح الحماسة والتنافس بين أفراد عينة الدراسة؛ مما ساعد عمى إنياء  .ٖ
 يز.البرمجية التفاعمية في وقت وج

إمكانية وصول التمميذات إلى الباحثة مباشرة من خالل برنامج تيمز الستقبال  .ٗ
 االستفسارات أو من خالل تطبيق الواتساب.

احتواء البرمجية عمى التعميمات اإلرشادية، التي ُتمكن التمميذة من التعامل مع  .٘
 البرمجية بشكل أفضل.

ن النصوص والصور تقديم المحتوى بصورة قصص رقمية تفاعمية والدمج بي .ٙ
والرسومات، وىذا ُيسيم في استثارة الدافعية نحو التَعمُّم، وجذب االنتباه، وتحقيق 

 التَعمُّم النشط الفعال، وبقاء أثر التَعمُّم.
تقديم األنشطة التفاعمية بطريقة إلكترونية مع توفير التغذية الراجعة المؤجمة في  .ٚ

 نياية الميمة.
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عمى سبيل المثال ال  –العديد من الدراسات ومنيا  تتفق ىذه النتيجة مع نتائج
، ٕٛٔٓ، العقيل والحداد،ٕٛٓٓدراسة )أحمد وآخرين، صالح، -الحصر
( التي أشارت جميعيا إلى تأثير القصص ٕٛٔٓ، المسعود وآخرين،ٕٕٓٓغزالة،

ْقِميَّة التفاعمية عمى بعض نواتج التَعمُّم المختمفة، كما أنيا تتفق مع دراسة كل من  الرَّ
( التي أثبتت أثر ٜٕٔٓ، والمالكي والفقي،ٕٙٓٓ)الطائي والعبيدي والموسوي، 

 التغذية الراجعة المؤجمة عمى بعض نواتج التَعمُّم المختمفة.
 سادًسا: نتائج اإلجابة عن السؤال السادس:

ما النمط األكثر تأثيرًا لتوقيت التغذية الراجعة القائمة عمى القصة التفاعمية عمى 
 ميارة التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟ تنمية

 لإلجابة عن التساؤل يجب اختبار الفرض اآلتي:
( بين متوسطي درجات 0ٓ٘ٓ) ≥"ال يوجد فرٌق داٌل إحصائيِّا عند مستوى داللة 

المجموعة التجريبية األولى )التغذية الراجعة الفورية( ودرجات المجموعة التجريبية 
لتغذية الراجعة المؤجمة( في اختبار ميارة التعبير الكتابي يرجع التأثير الثانية )ا

 .األساسي ألنماط توقيت التغذية الراجعة القائمة عمى القصة التفاعمية"
( لمدرجات المرتبطة، وذلك t-testولمتحقُّق من صحة ىذا الفروض تم استخدام )

" لمكشف عن داللة SPSS" باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية لمعموم االجتماعية
الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية في التطبيق البعدي الختبار 

 ميارة" التعبير الكتابي"، فكانت النتائج عمى النحو اآلتي:
(: داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية األولى )التغذية 3جدول رقم )

التجريبية الثانية )التغذية الراجعة المؤجمة( في التطبيق البعدي  الراجعة الفورية( والمجموعة
 الختبار ميارة التعبير الكتابي:

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
 المعياري

 حجم التأثير مستوى الداللة قيمة ت

 ٖٖٛ.ٓ ٖٛ.ٜ ٛٔ التجريبية األولى
ٕ.ٓ٘ٙ 

ٓ.ٓٗٛ 
 ٜ٘ٓ.ٓ دالة إحصائيِّا

 ٓٛٙ.ٓ ٛٗ.ٜ ٕٔ التجريبية الثانية
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تدل نتائج التحميل اإلحصائي عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند         
( بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والتي تشمل أنماط ٔٓ.ٓمستوى)

توقيت التغذية الراجعة القائمة عمى القصة التفاعمية في التطبيق البعدي الختبار 
ميذ المرحمة االبتدائية، وقد بمغت قيمة مربع آيتا ) ميارة التعبير الكتابي لدى تال

(، وىو حجم تأثير متوسط، حيث أشار أحد المتخصصين إلى أنو إذا  ٜ٘ٓ.ٓ
ذا بمغت )ٔٓ.ٓبمغت قيمة آيتا) ( يعد التأثير ٙٓ.ٓ( فان التأثير يعد ضعيًفا، وا 

ذلك لصالح ( يعد تأثيًرا كبيًرا و ٗٔ.ٓمتوسًطا، في حين أنو إذا بمغ حجم التأثير )
المجموعة التجريبية األولى، مما يشير إلى أّن نمط التغذية الراجعة الفورية في 
القصة التفاعمية الفورية كان لو إثر دال في تنمية ميارات التعبير الكتابي 

 لمتمميذات. 
ونستنتج من ذلك أن استخدام نمط توقيت التغذية الراجعة الفورية القائمة 

يساعد بشكل أفضل عمى تنمية ميارة التعبير الكتابي لدى عمى القصة التفاعمية 
 تالميذ المرحمة االبتدائية، وقد ُتعزى تمك النتيجة السابقة إلى ما يأتي:

أن تطبيق التغذية الراجعة الفورية، أتاح لمتمميذات إمكانية تحقيق نتائج أكثر  -
عة كانت مستمرة إيجابية في اكتساب ميارات التعبير الكتابي، وألن التغذية الراج

وسريعة ُتخبر التمميذة فوًرا بمدى ِصحة استجابتيا، مما ساعدىن عمى تنفيذ 
 الميمة التعميمية عمى أكمل وجو.

، ٜٕٔٓ، حجة والوريكات،ٕٕٓٓاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كل من )بدر، -
سماعيل، ( عمى تفوق نمط ٕ٘ٔٓ، عفيفي،ٜٕٔٓ، الطاىر،ٜٕٔٓالطباخ وا 

الفورية عمى بعض نواتج التَعمُّم المختمفة، وأكّد بانيري وزمالؤه، التغذية الراجعة 
Banuri (ٕٓٔٚ عمى أن التغذية الراجعة الفورية ُتسيم في ضبط سموك )

المتعمم وتثبيتو وتطويره، فيي تقوم بتوجيو وتنظيم مستوى أداء المتعممين، 
مى التَعمُّم بشكل وتظير لممتعمم بصورة مستمرة أواًل بأول، مما يدفع المتعممين ع

 فعال.
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 رابعًا: توصيات البحث: 
من خالل النتائج السابقة تم التوصل إلى عدد من التوصيات، وىي عمى 

 النحو اآلتي:
توظيف المستحدثات التكنولوجية عند تقديم أنماط التغذية الراجعة في نظام  .ٔ

ن مستوى االتصال التَعمُّم عن ُبعد، أو بيئات التَعمُّم اإللكترونّية، بيدف تحسي
 بين المعمم والمتعمم بأقل تكاليف ووقت وجيد.

تدريب المعممين عمى توظيف أنماط التغذية الراجعة المختمفة في بيئات التَعمُّم  .ٕ
اإللكترونّية، خاصة في الوقت الحالي الذي يواجو العالم أجمع جائحة كورونا، 

اجعة ليم، والتي تستيدف حيث إن المتعممين بحاجة دائمة إلى توفير التغذية الر 
إعالَم المتعممين عن مستوى تعميميم وتقديم المساعدة ليم التي تُبين ليم مواطن 

 القوة والضعف.
تالميذ المرحمة االبتدائية بحاجة إلى تقديم التغذية الراجعة بتوقيتيا المناسب،  .ٖ

 مع تقديم كافة المعمومات الالزمة.
حيث ُتسيم في تنمية الميارات  توظيف القصة التفاعمية في مقرر لغتي، .ٗ

 المَُّغِويَّة. 
 االىتمام بقياس رضا التالميذ عند تصميم بيئة تعمم إلكترونية. .٘
االىتمام بدراسة التغذية الراجعة بصفة عامة، ونمط توقيتيا بصفة خاصة في  .ٙ

 ضوء متغيرات أخرى.
 خامسًا: مقترحات البحث:

ن نتائج، تم اقتراح في ضوء اليدف من ىذا البحث، وما توصل إليو م
 البحوث والدراسات اآلتية:إجراء 

 دراسات حول أثر القصة التفاعمية بأنماط التغذية الراجعة األخرى. .ٔ
دراسات حول أثر القصة التفاعمية في تنمية الميارات المَُّغِويَّة األخرى )القراءة،  .ٕ

 التحدث...(.
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عن ُبعد خاصة في  دراسات حول المستحدثات التكنولوجية في بيئات التَعمُّم .ٖ
 األزمات.

إجراء دراسات لتنمية اتجاىات إيجابية نحو توظيف البرمجيات التفاعمية بأنماط  .ٗ
 التغذية الراجعة المختمفة لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.

إجراء دراسات لتحديد المعايير التربوية والفنية الواجب ُمراعاتيا عند تصميم  .٘
 ية الراجعة المختمفة من خالل اإلنترنت.القصة التفاعمية بأنماط التغذ

إجراء دراسات خاصة بإكساب تالميذ المرحمة االبتدائية الميارات المَُّغِويَّة  .ٙ
 األخرى، لم تتضمنيا الدراسة الحالية.

إجراء بحوث مماثمة لمتغيرات جديدة في القصة التفاعمية والكشف عن أثرىا  .ٚ
 ة.عمى نواتج التَعمُّم المختمفة وفئات مختمف
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 المراجع والمصادر
 أوال: المراجع العربية

أحمد، محمد عبد الحميد، محمد، وليد يوسف، ومحمد، أسماء فتحي محمد. 
ْقِمّية التفاعمية عمى ٕٚٔٓ) (. تأثير نمط تقديم التغذية الراجعة في القصص الرَّ

التحصيل المعرفي ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. العموم 
 - ٜٓ(، ٔ)ٕ٘كمية الدراسات العميا لمتربية،  -تربوية، جامعة القاىرة ال

 . مسترجع من:ٕٚٔ
https://search.mandumah.com/Record/918045. 

حاتم، دعاء خالد، الشرقاوي، داليا أحمد فؤاد السيد، وعبد اهلل، دانو صبري 
(. أثر النشر اإللكترونّي عمى تطور شكل تطبيقات ٕٕٓٓدالعال. )عب

مجمة العمارة والفنون والعموم اإلنسانية:  . القصص المصورة المقدمة لمطفل
مسترجع  .243 - ٖٕٕ،  (ٕٓالجمعية العربية لمحضارة والفنون اإلسالمية، )

 من:
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/10

.59944 
(. أثر مستوى تقديم التغذية الراجعة ) التصحيحية ٕٛٔٓحماد، حنان فوزى سيد. )

والتفسيرية ( داخل بيئة تعمم إلكترونية سحابية في تنمية التحصيل لدى طالب 
راسات في التعميم الجامعي، جامعة عين الدراسات العميا بمادة اإلحصاء. د

 - ٛٙٔ(، ٜٖمركز تطوير التعميم الجامعي، ) -كمية التربية  -شمس 
. مسترجع من: ٖٜٔ

https://search.mandumah.com/Record/928569. 
لمغة العربية )ابتدائي، متوسط، (. فصول في تدريس إٚٔٓالخميفة، حسن جعفر. )

 (. الرياض: مكتبة الرشد.٘ثانوي(، )ط
الخمايسة، إياد محمد خير إبراىيم، و الميدي، محمود عبدالعزيز محمود. 

(.اإلنترنت الحر والموجو في تحسين التعبير الكتابي لدى طالب ٕ٘ٔٓ)

https://search.mandumah.com/Record/918045
https://search.mandumah.com/Record/918045
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1059944
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1059944
https://search.mandumah.com/Record/928569
https://search.mandumah.com/Record/928569
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مكتب الصف الثاني المتوسط في مدارس مدينة حائل. رسالة الخميج العربي، 
. مسترجع من: ٛٚ-ٜ٘(، ٖ٘ٔ)ٖٙالتربية العربي لدول الخميج، 

https://search.mandumah.com/Record/614053. 
الراشدية، موزة بنت سعيد بن تيتون، الغتامى، سميمان بن سيف بن سالمين، و 

(. فاعمية وحدة تعميمية إلكترونية ٜٕٔٓ. )البوسعيدي، فاطمة بنت يوسف
مدمجة في تنمية ميارات التعبير الكتابي لدي طالبات الصف التاسع 
األساسي، )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة السمطان قابوس، مسقط. 
مسترجع من: 

/search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/10http:/
49998. 

(. أثر ٕٕٔٓرشيد، نوفل فاضل، عزيز، أحالم دارا، و محمود، أياد عمي. )
في تعمم بعض الميارات  -الفورية والمتأخرة  -استخدام التغذية الراجعة 

األساسية لمعبة الريشة الطائرة. مجمة الرافدين لمعموم الرياضية، جامعة 
. مسترجع من: ٕٚ٘ -ٖٕٔ(، ٜ٘)ٛٔكمية التربية الرياضية،  -الموصل 

https://search.mandumah.com/Record/492245 
(. كفاءة التَعمُّم التعاوني ٕٕٔٓرفاعي، سعيد عبداهلل الفي، و الجنوبي، عبداهلل. )

ت المَُّغِوّية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. مجمة القراءة في تنمية الميارا
الجمعية المصرية لمقراءة  -كمية التربية  -والمعرفة: جامعة عين شمس 

. مسترجع من: ٘٘ - ٛٔ(، ٕٛٔوالمعرفة، )
153https://search.mandumah.com/Record/138. 

(. مناىج المغة العربية وطرق تدريسيا. األردن: دار ٕٓٔٓالسالمي، جاسم. )
 المناىج لمنشر.

(. التَعمُّم نظريات وتطبيقات. القاىرة: مكتبة األنجمو ٕٕٔٓالشرقاوي، أنور محمد. )
 المصرية.

https://search.mandumah.com/Record/614053
https://search.mandumah.com/Record/614053
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1049998
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1049998
https://search.mandumah.com/Record/492245
https://search.mandumah.com/Record/492245
https://search.mandumah.com/Record/138153
https://search.mandumah.com/Record/138153
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(. فاعمية كل من استراتيجيات نظرية الذكاءات ٜٕٓٓالشمري، زينب حسن نجم. )
واستراتيجية التَعمُّم التعاوني في االستيعاب القرائي والتعبير الكتابي  المتعددة

لدى تمميذات المرحمة االبتدائية في حائل. دراسات في المناىج وطرق 
الجمعية المصرية لممناىج  -كمية التربية  -التدريس: جامعة عين شمس 

. مسترجع من: ٙٚٔ - ٕٓٔ(، ٖ٘ٔوطرق التدريس، )
https://search.mandumah.com/Record/41442. 

(. برنامج كمبيوتر قائم عمى محاكاة ٕٛٓٓصالح، ميسون عادل منصور محمود،)
القصة التفاعمية لتنمية بعض القيم األخالقية ألطفال ما قبل المدرسة. جامعة 

 التعميم.  المنصورة، كمية التربية، تكنولوجيا
(. التعبير الوظيفي )أسسو، مفيومو، مياراتو، ٕٔٔٓالصويركي، محمد عمي. )

 األردن: دار الكندي لمنشر والتوزيع،. -أنواعو(. إربد
(. توقيت تقديم التغذية الراجعة )الفورية / ٜٕٔٓالطاىر، ميا محمد كمال. )

نمية التحصيل المؤجمة( عبر الويب في بيئة التَعمُّم المقموب وأثره عمى ت
االبتكاري والتفكير المستقبمي لدى طالبات كمية التربية بجامعة الباحة. 

 - ٖ٘ٔ(، ٜ)ٜٕتكنولوجيا التعميم: الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم، 
. مسترجع من: ٕٖٕ

dumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/10http://search.man
94143 

الطائي، حسين عميوي حسين، العبيدي، حارث محيي الدين، و الموسوي، عبداهلل 
(. أثر استخدام التغذية الراجعة الفورية والمؤجمة في تحصيل ٖٕٓٓحسن. )

طالب الصف الخامس اإلعدادي في مادة عمم التجويد في اإلعداديات 
ة ماجستير غير منشورة(. جامعة بغداد، بغداد. مسترجع اإلسالمية، )رسال

 .https://search.mandumah.com/Record/557554من: 
(. التفاعل بين ٜٕٔٓالطباخ، حسناء عبدالعاطى، و إسماعيل، آية طمعت أحمد. )

ْقِميّ  ة )تكيفي / تشاركي( ونوع التغذية الراجعة )فورية نمط محفزات األلعاب الرَّ

https://search.mandumah.com/Record/41442
https://search.mandumah.com/Record/41442
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1094143
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1094143
https://search.mandumah.com/Record/557554
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/ مؤجمة( وأثره عمى تنمية ميارات البرمجة واالنخراط لدى طالب تكنولوجيا 
التعميم. دراسات عربية في التربية وعمم النفس، رابطة التربويين العرب، 

. مسترجع من: ٕٖٔ - ٓٙ(، ٛٓٔ)
https://search.mandumah.com/Record/952869. 

(. الميارات القرائية ٕٙٔٓعاشور، راتب قاسم، مقدادي، محمد فخر الدين.)
 (. دار المسيرة لمنشر والتوزيع.ٗوالكتابية طرائق تدريسيا واستراتيجياتيا، )ط

قصص (. التشابو واالختالف في تصميم الٕ٘ٔٓعبد الحسن، سامر عمي. )
مجمة أمسيا: جمعية أمسيا  .التفاعمية والتقميدية وعالقتيا بمضمون القصة

 مسترجع من .152 - ٕٛٔ(، ٖالتربية عن طريق الفن، )
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/766369 

(. أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعمُّم شخصية ٕٕٓٓالفتاح، وفاء أحمد. ) عبد
ْقِمّية  قائمة عمى الويب الداللية وأثرىا في تنمية ميارات إنتاج القصة الرَّ
التفاعمية لدى طالب معممي ذوي االحتياجات الخاصة وقابميتيم الستخداميا 

 (. ٔ)ٛتعميمي، وفق أسموب تعمميم. الجمعية المصرية لمكمبيوتر ال
(. التفاعل بين توقيت تقديم التغذية الراجعة ٕٙٔٓعبد المنعم، أحمد فييم بدر. )

في بيئة شبكة التواصل االجتماعي "الفيسبوك" واألسموب المعرفي وأثره في 
تنمية ميارات البرمجة بمغة البيزك المرئي والتفاعل االجتماعي لدى طالب 

 .ٔٚ-ٖ، ٕ(، جٖ)ٕٙة لتكنولوجيا التعميم، التعميم العالي. الجمعية المصري
عبدالرحيم، نشوى حسن محمد، يونس، إبراىيم صابر عبدالرحمن قاسم، و صالح، 

(. أثر اختالف أنماط التغذية الراجعة ٕٕٓٓمحمود مصطفى عطية. )
ببرنامج محاكاة ثالثي األبعاد في تنمية ميارات استخدام أجيزة القياس لدى 

ثانوي الصناعي. مجمة القراءة والمعرفة: جامعة عين طالب الصف الثاني ال
 - ٘ٔٗ(، ٜٕٕالجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، ) -كمية التربية  -شمس 
. مسترجع من: ٜٖٗ

/1087977http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record. 

https://search.mandumah.com/Record/952869
https://search.mandumah.com/Record/952869
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/766369
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1087977
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1087977
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(. تدريس المغة العربية في ضوء الكفايات األدائية. ٕٚٓٓعطية، محسن. )
 األردن: دار المناىج لمنشر.

(. أثر التفاعل بين توقيت تقديم التغذية ٕ٘ٔٓعفيفي، محمد كمال عبدالرحمن. )
 المؤجمة( في بيئة التَعمُّم اإللكترونّي عن بعد وأسموب التَعمُّم -الراجعة )الفورية

التأممي( في تحقيق بعض نواتج التَعمُّم لدى طالب الجامعة العربية  –)النشط 
(، ٕ)ٕ٘المفتوحة. تكنولوجيا التعميم، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم، 

. مسترجع من: ٙٙٔ - ٔٛ
d/699894https://search.mandumah.com/Recor. 

(. فاعمية ٕٛٔٓالعقيل، عائشة عبد العزيز سعود، و الحداد، عبدالكريم سميم. )
ْقِمّية التفاعمية في تحسن االستيعاب  برنامج تعميمي قائم عمى القصص الرَّ
االستماعي لدي طالبات الصف الثالث االبتدائي في دولة الكويت. المجمة 

. ٕ٘ - ٕٙ(، ٔ)ٖمعموم التربوية، التربوية األردنية، الجمعية األردنية ل
 .https://search.mandumah.com/Record/993644مسترجع من: 

(. فاعمية بعض القصص التفاعمية ٕٕٔٓعمي، سمر سامح محمد محمد. )
العربية لدى تالميذ  المطورة في تنمية ميارات القراءة اإللكترونّية في المغة

 الصف الخامس االبتدائي، )رسالة ماجستير(. كمية التربية، جامعة حموان.
(. توظيف القراءة التشاركية المدعومة بتقنية ٕٕٓٓالعنزي، سموى سعود مغيران. )

ْقِمّية التفاعمية في عالج صعوبات القراءة الجيرية لدى طالبات  القصة الرَّ
 جامعة الكبار: لتعميم التربوية المجمة ينة المنورة.الصف األول المتوسط بالمد

مسترجع  -  .201ٛٙٔ،  (ٔ)ٕ الكبار، تعميم مركز - التربية كمية - أسيوط
 من

http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/10
.45068 

https://search.mandumah.com/Record/699894
https://search.mandumah.com/Record/699894
https://search.mandumah.com/Record/993644
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1045068
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1045068
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