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 :المستخلص

يهدف البحث الحالى إلى التعرف على القصة الرقمية من حيث ماهيتها، 

وعناصرها، وأنواعها، ومعايير إنتاجها، ومراحل إنتاجها، وبرامج 

 .إنتاجها، وأهميتها، وفوائدها فى العملية التعليمية

 .القصة الرقمية: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The present aims at investigating the effectiveness of 

digital Storytelling on the hand: what it is, elements, 

types, standars of production, stage of production, 

programmes of production, importance and interesting in 
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 :مقدمة

تعد القصة من أكثر األساليب األدبية والوساال  التعييمياة جاا اا ااع العميياة 

التعييمية، لكوجها أسيوب تربوي يمي  إليه المتعيم اع اميع المرا   الدراساية،  بداياة 

مااان مر ياااة رياااات أالاااا   تاااع المر ياااة الاامعياااة، لكوجهاااا تتمتاااع بااادور كبيااار ااااع 

ت صي  ، وغرس القيم، والمث  العييا اع جلس إيصا  المعيومات، واألاكار، وتجمية ال

المتعيم، هذا باإلضااة إلع قدرتها عيع التأثير الوااداجع اللعاا  ، اهاع بالتاالع تساهم 

 اع ت قيق األهداف التربوية  الثالثة ماتمعة اع المعراية، والمهارية ،والواداجية.

ي  إلع األسايوب االمتعيم بلارته اع المرا   األولع من العميية التعييمية يم

القصصع ، لكوجه يعم  عيع ت قيق األهداف التعييمية المجشودة، كما أجه يسهم ااع 

جمااو تلكياار المااتعيم وتربيتااه وتوايهااه بلاعييااة، وذلااد إذا مااا تاام تقديمااه بشااك   اااذاب 

يغيااب عييااه اإلثااارة والتشااويق، اااالمتعيم مجااذ الولتااه يمياا  إلااع القصااة، ويقباا  عيااع 

ماعها، وتشاغله أ اداثها، وتليا  شلصاياتها ش إجشاراا إباراهيم،  اهمها، ويرغب ااع سا

 (.2011، 75(، شعبير م مود، راجدا عبد العييم، 208، 2013

وتعتباااار القصااااة ماااان الااااارق المثيااااع ليمااااتعيم، لقاااادرتها عيااااع اااااذب اجتباهااااه، 

كسابه العديد من ال قالق المتجوعة كالتاريلية، والليقياة بصاورة اذاباة تلتياف عان  وا 

الااااذي تقاااادم بااااه ماااان لااااال  الااااارق التقييديااااة التااااع تركاااا  اقااااا عيااااع ال لاااا   الشااااك 
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 (.138، 2009،  صالح واالست هار شعااف

ويعد العصر ال الع هو عصر التقدم التكجولواع الكبيار الاذي يشام  امياع 

اواجاب ال ياااة، كمااا يشاام  أيضاا العمييااة التعييميااة باميااع مرا يهاا،  ياا  أساالر ذلااد 

م مان الاتعيم الاورقع الاذي يعتماد عياع الورقاة والقيام إلاع الاتعيم عن ت و  عميياة الاتعي

الرقمع الذي يتم من لال  تو يف التكجولوايا الرقمية ال ديثة، وكما جتج عجه أجاوا  

متعددة من الوسال  التع ي ص  المتعيم من لاللها عياع ماا يرياد مان أجاوا  المعرااة 

 المتجوعة.

الااذي غياار أساااليب ال ياااة الملتيلااة،  وبالتااالع اااذن هااذا التاااور التكجولااواع

 أواب تغيير 

أساايوب التعياايم واريقتااه، ومجاهاااه،  ياا  ليلاات التكجولوايااا العديااد ماان ا ثااار عيااع 

اواجب العميية التعييمية المتجوعة التع تتمث  اع الماتعيم الاذي يعاد  اار ال اوياة ااع 

ع عيااع الليساالة التربويااة العمييااة التعييميااة، ثاام المجاااهج والمقااررات الدراسااية التااع تبجاا

لكاا  ماتمااع، التااع تاالثر اااع العمييااة التعييميااة بملتيااف اواجبهاااش سااهام باان ساايمان، 

2015 ،27 ،28 .) 

وجااتج عاان ذلااد  هااور اياا  اديااد ماان القصاا  التااع تعتمااد عيااع اسااتلدام 

ال اسااب، والوسااالا المتعااددة ، والتااع يمكاان تو يلهااا لتقريااب الملاااهيم الماااردة إلااع 
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(. وهااذا مااا يساامع بالقصااة 2014، م ماادباريقااة رقميااة  ديثااة شإيهااب  مذهان المااتعي

الرقمية،  ي  تعم  القصة الرقمية بما تتضمجه من أجشاة عيع تجمية الملاهيم لاد  

(، كمااا تاالد  إلااع دور 2023المااتعيم اااع المر يااة االبتداليااة ش م مااد عبااد العااااع، 

 (.2010إياابع اع تجميتها ش إيمان سمير، 

هم القصة الرقمية اع تقديم الملاهيم، وتبسياها، وتقريبهاا ليماتعيم ومن ثم تس

مان لااال  تاساايدها ولاصااة اااع المر يااة االبتداليااة، اااالمتعيم اااع تيااد المر يااة يمياا  

إلااع تعياام األشاايار عاان اريااق ال ااواس، وتسااتهويه القصاا  عيااع الااتالف أجواعهااا، 

لواياا ال ديثاة، اهاع تيباع ولكن القصاة الرقمياة تاذباه إليهاا مان لاال  تو ياف التكجو 

 لتالف أجواعه. بذالمقدم  اااته من مواكبة التقدم التكجولواع، وتبسيا الم تو  

واع ضور ما سبق، وبعد توضايح ماا ت  اع باه القصاة الرقمياة مان أهمياة، 

الع، اااار ذلااد الب اا  ليتعاارف عيااع ومواكبتهااا ليتاااور التكجولااواع اااع العصاار ال اا

القصااة الرقميااة ماان  ياا  ماهيتهااا، وعجاصاارها، ومعااايير إجتااهااا، ومرا اا  إجتااهااا، 

 العميية التعييمية  اعوبرامج إجتااها، وأهميتها، واوالدها 

 

 :ماهية القصة الرقمية
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( بأجها: ماموعاة مان المواقاف التعييمياة 220، 2014عراها م مد  مديش 

صاااة التقييدياااة، التاااع ياااتم ت وييهاااا مااان لاااال  اساااتلدام بااارامج ال اساااب اللاصاااة بالق

ا لع، لت اكع الواقع الاذي يعيشاه الماتعيم بالصاوت، والصاورة، وياتم تصاميم الصاور 

 بها من لال  االعتماد عيع األبعاد الثجالية، والثالثية.

وتعرف أيضا بأجها : المصدر التعييمع الذي يتم ايه دماج الاج ، وال ركاة، 

، 2016الصااوت ، والصااورة، والموساايقع اااع العمييااة التعييميااةش  جااان عبااد السااالم، و 

123.) 

(: بأجهااا  كايااة تااتم ماان لااال  اسااتلدام 10، 2017وعراتهااا إيمااان امعااةش 

عجاصااار الوساااالا المتعاااددة  التاااع تتمثااا  ااااع: التعيياااق الصاااوتع، والصاااورة الثابتاااة، 

 والليديوهات، والموسيقع.

ومن ثم يمكن تعريلها بأجها" ماموعة من القص  المضاف إليها م يج مان 

الوسالا المتعاددة ب يا  تشاما الصاوت، والصاورة، والجصاو ، والمالثرات الصاوتية، 

لتو يلهااا ااااع العمييااة التعييمياااة لتسااااعد والرسااوم الكرتوجياااة إلجتااهااا بأسااايوب ااااذاب 

 عيع ت قيق األهداف المجشودة مجها.

 :الرقميةعناصر القصة 
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 ( اع ثالثة عجاصر:185، 2002عيع أ مد مدكور ش للصها

  األساااايوب: وهااااو بمثابااااة الوعااااار الااااذي ي ااااو  اللكاااارة، وكيمااااا كاجاااات

عبارات القصة بسياة ومتسقة مع األاكاار وتسيسا  األ ادا ، كيماا 

 كاجت القصة ايدة.

  الموضااو : القصااة الايااادة هااع القصاااة التااع ياااتالرم موضااوعها ماااع

المتعيم اع المرا   العمرية الملتيلة التع يمرون  اهتمام ولصال 

 بها.

 التااااع يجبغااااع مراعاتهااااا عجااااد التيااااار  ساريقااااة العرت:تعجااااع األساااا

 وهع: القصة

  المقدماااااة: وهاااااع تمهياااااد ليموضاااااو ، ويااااااب أن تكاااااون وسااااااا باااااين

 اإلاجاب واإلياا .

  الموضاااو : هاااو ال قاااالق واألاكاااار واالتااهاااات والقااايم التاااع ت ويهاااا

 القصة.

 صيات : وهم م ور األ دا  بالقصة.الشل 

 .   العقدة: وهع مشكية القصة والتع ت تاج إلع 



 القصة الرقمية فى العملية التعليمية

 أ/ مروة محمود راوى راوى       د/ عبد الرحيم عباس أمين     أ.د/ عبدالشافى سيد أحمد أبو رحاب

 2019ديسمبر                                   - 410 -                           واألربعون  الحاديالعدد 

 كالتالع: كما تتضمن القصة الرقمية العديد من العجاصر وهع

  الشلصاااايات: يجبغااااع ت ديااااد الشلصااااايات األساسااااية والثاجويااااة ااااااع

 القصة الرقمية.

 دف العقاادة:  وهااع تعجااع المشااكية المواااودة بالقصااة الرقميااة، أو الهاا

 المراد من كتابتها، وما سيكتسبه المتعيم من لال  متابعتها.

   األ اادا : االقصااة الرقميااة عااادة مااا تباادأ بال ااد  الااذي يثياار اجتبااا

المتعيم لمتابعتها، ثم تتوالع بعد  األ دا  التع تربا مرا ا  القصاة 

 ببعضها ، وتبين تلاصييها.

 مان القصاة  الذروة: وهع تعجاع  ا  المشاكية، والادروس المستليصاة

 الرقمية.

  اللاتماااة: يبجبغاااع أن تكاااون اللاتماااة مااار ة  تعكاااس الجقااااا األساساااية

ليقصاااة الرقمياااة، وتكاااون بمثاباااة الماااوا  الاااذي ييلااا  ماااا دار ااااع 

 .(249، 2014من أ دا  شجشو  راعت، ة القص

 

 :أنواع القصة الرقمية
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: 211، 2013تتعدد أجوا  القصة بصلة عامة اقد قسمتها إجشاراا إباراهيمش 

 ( إلع جوعين أساسيين يجدرج ت ت كال مجها قص  ارعية وهع كالتالع :213

القصاااااا  الواقعيااااااة ش قصاااااا  الباولااااااة والمغااااااامرات، وقصاااااا  اللكاهااااااة، 

 والقص  التاريلية، والقص  العيمية، والقص  الديجية(.

 القص  الليالية ش قص  ال يواجات، وقص  اللوارق(.

 :القص  الواقعية 

 من األجوا  اللرعية وهع كالتالع: تشتم  عيع العديد

قص  الباولة والمغامرات:  ماع  ياادة جماو الماتعيم ااع الماااالت الملتيلاة 

ماان  ياتااه، تت ايااد  ااتااه ليمثاا  األعيااع الااذي ي تااذي بااه، ومااع الجمااو العقيااع ليمااتعيم 

يبدأ اع اإلعااب بالشلصيات الباولياة، والمغاامرين ااع القصاة، ويصا  إلاع درااة 

 أباا  القصة. التو د مع

  القص  التاريلية:  تعتمد عياع تقاديم ال قاالق واأل ادا  التاريلياة

التااع  اادثت ماان قباا ، والتااع ما الاات قالمااة، اهااع تاالد  دورا  يويااا 

 اع تجمية الوعع القومع، واالجتمار ليواجع ليمتعيم.

  القص  اللكاهية:  ترمع إلع إدلا  جو  من البهاة، والسعادة إلع
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ذا اهع تستهو  المتعيم  يا  يجتلاع ويتاأثر بماا يادور جلس المتعيم، ل

ايها مان أ ادا ، اهاذا الجاو  لايس ليبهااة والسارور اقاا، با  تغارس 

المثاااا  العييااااا والقاااايم األلالقيااااة لااااد  المااااتعيم، وت ثااااه عيااااع التلكياااار 

 العميق، اهع تامع بين اللكاهة وتقديم المعومات والقيم.

 رار لياااا  الماااتعيم، القصااا  العيمياااة: تساااعع تياااد القصااا  إلاااع إثااا

وتجمياااااة تلكياااااار ، ااإلجسااااااان مجااااااذ أن ليقااااااه ا  اااااااع م اولااااااة دالمااااااة 

الكتشااف ال اواهر الابيعياة الم يااة باه، والتعارف عياع مسابباتها، 

وم اولة تلسيرها، وهذا الجو  من القصا  يعتماد ااع عياع صاياغة 

 ما يدور من ال قالق العيمية عيع أرت الواقع.

 قصاااا  ماااان أمتااااع أجااااوا  القصاااا ، قصاااا  ال يااااوان: تعااااد هااااذ  ال

 وأ بها إلع جلس المتعيم، أعمقها تأثيرا اع تلكير .

  :القص  الديجية 

 

 

 تت د أهمية القص  الديجية اع ما ييع:

 . تعرف المتعيم عيع عقيدته الديجية، وتقديم الصور السييمة عن ا 
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 . تعريف المتعيم بما يجبغع عميه من واابات ج و المولع ع  وا 

  المااااتعيم بالساااايرة الجبويااااة صاااايع ا  عييااااه وساااايم، والصاااا ابة تعريااااف

 رضوان ا  عييهم.

  .رباها بما يدور اع ال ياة اليومية ليمتعيم 

 .رباها باألجشاة واللبرات التعييمية المتجوعة 

 وتتضمن:القص  الليالية -2

  قصاا  ال يواجااات:  يمياا  المااتعيم اااع السااجوات المبكاارة ماان  ياتااه

القص ، اهع ت قق له البهااة وذلاد مان لاال   إلع هذا الجو  من

تقمصه ألدوار ال يواجات، ويمكن االستلادة من ذلد الجو  ااع تقاديم 

 القيم، واألاكار األلالقية والسيوكية عيع ألسجة ال يواجات.

  ،القصااا  اللارقاااة: تساااهم تياااد القصااا  ااااع تجمياااة لياااا  الماااتعيم

لااد ماان لااال  تقااديم وتوليااد الرغبااة اااع التقييااد واالكتشاااف لديااه ، وذ

 األباا  الذين يتمتعون بقدرات لارقة عن الابيعة البشرية.

 ( القصة إلع األجوا  التالية:52، 51، 2009بيجما قسمت مها إبراهيم ش

  القصااا  التاريلياااة: تعتماااد عياااع ال قاااالق واألاكاااار التاريلياااة التاااع
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  دثت.

  القصاا  اللكاهيااة: تساااعع تيااد القصااا  إلااع إدلاااا  السااعادة إلاااع

 لس المتعيم.ج

  ،قصاا  الليااا  العيماااع: ترمااع إلاااع تجميااة اللياااا  العيمااع ليماااتعيم

 وتجمية ا ترام قيمة العيم والعيمار.

  قص  ال يوان: مان أ اب أجاوا  القصا  إلاع جلاس الماتعيم، اهاع

 تقدم له جوعا من الليا  اإليهامع الذي يثر  تلكير .

  والمثا  العيياا قص  اللضال  والمث  العييا: تهادف إلاع تجمياة القايم

 ليمتعيم من لال  االقتدار بشلصياتها.

  .قص  المغامرة والباولة 

االقصااة الرقميااة هااع تاااوير ليقصااة التقييديااة مااع تو يااف الوسااالا المتعااددة 

مث  الصوت، والصورة، والرسوم الثابتة، والليديوهات، والموسيقع .........، ومن ثم 

السابقة، االقصة الرقمياة ماا هاع إال ماارد  ال تلرج أجوا  القصة الرقمية عن األجوا 

ثااارة ليمااتعيم الااذي ت ااو  اااع عصاار  تاااوير ليقصااة التقييديااة لتصاابح أكثاار ااذبيااة وا 

التكجولواياااا  مااان الماااتعيم الاااورقع إلاااع الماااتعيم التكجولاااواع الاااذي يميااا  إلاااع اساااتلدام 
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 .التكجولوايا اع اميع اواجب  ياته بما ايها العميية

إلع ثالثة أجوا  وهم القص  الشلصية،  2009,5)شOhlerومن ثم قسمها 

إلااع أربعااة  2009)شTorres، كمااا قساامها األكاديميااة، والقصاا  المكتوبااةوالقصاا  

أجااوا  كالتااالع: القصاا  الواقعيااة، قصاا  الاار الت الميداجيااة، القصاا  الوثالقيااة، 

 األاالم التاارية القصيرة.

 :معايير القصة الرقمية

 عامة اع التالع:تتمث  معايير القصة بصلة 

 .أن تتجاسب القصة مع المر ية العمرية ليمتعيم 

  إعاااااار الشلصاااايات المتضاااامجة بالقصااااة صاااالة ال ركااااة، والصااااوت

 ،واأللوان، وليليات.

  تبساايا المعراااة، اااالمتعيم اااع المرا اا  األولااع ماان  ياتااه يمياا  إلااع

 االعتقاد الوهمع.

 الماسمة والمت ركة. تدعيم القص  باأللوان والصور 

 راد أكثااار مااان  اساااة مااان  اااواس الماااتعيم، اعجااادما يااار  بعيجياااه، إشااا

ويسااامع بأذجياااه اهاااذ  المعااا  ات ت ياااد مااان اجدماااااه ايماااا يقااادم إلياااه ش 
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  (.61، 60، 2013إجشراا إبراهيم،

كمااا يتاياااب إعااداد قصاااة رقميااة الساااتلدامها اااع العميياااة التعييميااة، وت قاااق 

ايير يجبغاااع أن تألاااذ بعاااين األهاااداف المرغاااوب ايهاااا لاااد  الماااتعيم ماموعاااة مااان المعااا

 االعتبار وهع:

 .أن يراعع اع تصميم القصة الرقمية األهداف التعييمية الم ددة 

 .أن يتجاسق م تو  القصة  مع األهداف التعييمية الم ددة سابقا 

   أن تضااام القصاااة الرقمياااة وساااالا تكجولواياااة تتجاساااب ماااع الم تاااو

 المقدم. 

  باألساليب المعراية المتجوعة.أن يدعم تصميم القصة الرقمية 

 .أن توار القصة الرقمية أجماا ملتيلة من التغذية الرااعة 

 تجاسااااااب  أن تشاااااام  القصااااااة الرقميااااااة أشااااااكا  متجوعااااااة ماااااان التقااااااويم

 المتعيمين.

 (.177، 2017ش سارة شاكر، 

 ولقد أضيلت عيع المعايير السابقة ليقصة الرقمية ما ييع:

 ستو  العقيع واليغوي له.أن تتجاسب مع عمر المتعيم، والم 
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 .أن تمد المتعيم بالمعارف والسيوكيات الاديدة المراد ت قيقها له 

  أن تساااتلدم األسااايوب التمثيياااع ليمواقاااف لت قياااق األهاااداف المرااااوة

 مجها

 شإيمااااااااااان  قصااااااااااة الرقميااااااااااة المااااااااااتعيم بمواقااااااااااف سااااااااااارةأن تجتهااااااااااع ال

 .(159، 2016 يمع،

التااع يجبغااع عيااع مصاامم ممااا ساابق يتضااح أن هجاااد ماموعااة ماان المعااايير 

القصاااة الرقمياااة شباااالتالف الم تاااو  المقااادم مااان لاللهاااا( أن يكاااون ميماااا بهاااا،  تاااع 

يااتمكن ماان إجتاااج قصااة رقميااة اعالااة، تسااهم اااع ت قيااق األهااداف المراااوة مجهااا وهااع 

 كالتالع:

  ت ديااااد الم تااااو  العيمااااع ليقصااااة، وت ديااااد األهااااداف المراااااوة مجهااااا

 لت قيقها.

 ددة ش الصاااااوت والصاااااورة والموسااااايقع....( تو ياااااف الوساااااالا المتعااااا

 باريقة إياابية.

 .استلدام الوسالا بصورة معتدلة تجاسب الم تو  المراد تقديمه 

 .أن تتجاسب اللترة ال مجية ليقصة الرقمية مع اللكرة المقدمة 
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  التدرج مان القصاة البساياة إلاع األكثار عمقاا، ومان الم سوساة إلاع

 الماردة .

  المستلدمة بالبسااة، وعدم اليبس أو الغموت.أن تتسم اليغة 

 .تواير جو  من المتعة واإلثارة اع عرت القصة الرقمية 

 :مراحل إنتاج القصة الرقمية

يمااار إعاااداد أ  قصاااة رقمياااة بماموعاااة مااان المرا ااا  األساساااية التاااع تجااادرج 

( ثااال  400، 2014ت تهااا العديااد ماان المرا اا  اللرعيااة، ولقااد ذكاارت إيمااان ذكااع ش

   أساسية إلجتاج القصة الرقمية وهع:مرا 

 المر ية األولع: ما قب  اإلجتاج

 تضم تيد المر ية ثال  مرا   ثاجوية كالتالع:

 التلايا وتشم :-1 

 ت ديد الللة المستهداة التع سيتم تقديم القصة إليها، ولصال  هذ  الللة.

 ت ديد المصادر المتا ة التع يمكن من لال  إجتاج القصة الرقمية.

 ت ديد الاريقة التع سيتم من لاللها جشر القصة.
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 مر ية التصميم وتشم :-2

 .ت ديد اللكرة، والموضو  اللا  بالقصة 

 .ت ديد الهدف العام من القصة المقدمة 

 .صياغة األهداف التعييمية ليقصة المقدمة 

 .ت ديد م تو  المعيومات المتضمجة بالقصة 

 مر ية البجار وتشم :-3

  التداقية ليقصة.اللرالا 

 .اليو ات اإللرااية 

 .السيجاريو التجليذي 

 المر ية الثاجية: اإلجتاج اللعيع

 وتشم  ثال  مرا   ثاجوية أيضا تتمث  اع التالع:  

 التقرير: ويتم ايها ا تع: -التاميع -مر ية الت ديد-1

  ،الب اااااااا ، والتاميااااااااع، وااللتيااااااااار ليصااااااااور، والصااااااااوت، والليااااااااديو

 يقع، والملثرات.والرسومات، والموس

 اإلجشار: ويتم ايها ا تع: -االستيراد -مر ية االلتيار-2
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 .التيار وت ديد البرامج اللاصة بتأليف القصة 

 .إجتاج العجاصر الصوتية وتساييها بأ د البرامج المتا ة 

 .تصميم مقااع الليديو المتجوعة من لال  البرامج الملتيلة 

 ع برامج تأليف القصة.استيراد العجاصر التع تم تصميمها إل 

 .إجشار ميف يتم ايه تاميع ما سبق من العجاصر 

 مر ية ت ديد الصيغة الجهالية وتشم  ما ييع:-3

 .اجتقار الشك  الجهالع لصيغة ليقصة الرقمية 

 .ل  اميع ميلات الصيغة الجهالية ليقصة اع مايد وا د  

 

 المر ية الثالثة: ما بعد اإلجتاج

 وتشم  مر يتين: 

 مر ية التقويم ويتم ايها ما ييع:-1

 .عرت القصة بعد االجتهار من تصميمها عيع المتعيمين 

 .عرت القصة بعد إجتااها عيع المعيم 

 رااعةامع التغذية ال. 

 .التعدي  والتص يح اع ضور إرشادات المعيم، المتعيمين 
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 مر ية الجشر والتصويب -2

 وتتضمن ما ييع:

  الرقمية عيع شبكة االجترجت.الجشر اإللكتروجع ليقصة 

 .جشر القصة عيع وسالا التل ين الرقمية الملتيلة 

 .تعدي  والتاوير ليقصة اع ضور المستادات 

 

 :برامج تصميم القصة الرقمية

 هااار العدياااد مااان البرماياااات المتجوعاااة والمتلصصاااة ااااع تصاااميم القصااا  

التيااار البرمايااات الرقميااة، وقااد ألااذت هااذ  البرمايااات اااع التاااور السااريع، ويمكاان 

المجاسااابة لتصاااميم القصاااة الرقمياااة ااااع ضاااور ماموعاااة مااان االعتباااارات مثااا  أاهااا ة 

مكاجيااات تيااد األاهاا ة، المصااادر التعييميااة المتا ااة لااد  القااالم  الكمبيااوتر المتا ااة، وا 

عياااع اعاااداد القصاااة الرقمياااة، وقدرتاااه عياااع تو يلهاااا بشاااك  ي قاااق األهاااداف المرااااوة 

  ها وهع:عت البرمايات اللاصة بتصميموايما ييع عرت لب، مجها

  برجامج"Photo story3" : 



 القصة الرقمية فى العملية التعليمية

 أ/ مروة محمود راوى راوى       د/ عبد الرحيم عباس أمين     أ.د/ عبدالشافى سيد أحمد أبو رحاب

 2019ديسمبر                                   - 422 -                           واألربعون  الحاديالعدد 

  برجامجMovie marker 2-1":"  

  برجامجApple movie" :" 

  برجامجAdobe premiere":"  

  برجامجPowerPoint":"  

 (.164، 2016(،ش إيمان  يمع، 204، 2010، م مدش سين 

 أهمية القصة الرقمية:

( إلااااع أن القصااااة تعااااد أ ااااد األساااااليب 2014،م ماااادأشااااارت دراسااااةشإيهاب 

 التربوية الم ببة ليمتعيم، اهع تلد  أدوار عديدة تتمث   اع:

 .تيبية  ااات المتعيم المتعددة 

  تقديم المعيومات والملاهيم الماردة والمتجوعة ليمتعيم بصاورة بساياة

. 

  تكااااون شلصااااية المااااتعيم اااااع الاواجااااب الملتيلااااة كالعقييااااة، والااااجلس

 لواداجية. ركية، وا
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  تااااااج م تلكياااااار المااااااتعيم، وتاااااا ود  بالمعيومااااااات، والقاااااايم االاتماعيااااااة

 واأللالقية. 

  تللاااف مااان تاااوتر الماااتعيم وتجقياااه إلاااع االتااا ان الجلساااع عااان اريااااق

 البهاة والسرور.

 .تساعد المتعيم اع التعرف عيع ال ياة بأسيوب ممتع واذاب 

ولما كاجت القصاة الرقمياة هاع التااور ال ااد  عياع القصاة التقييدياة،  تاع 

تتمكن من مواكبة التقدم التكجولواع اع عصر ثورة التكجولوايا والمعيومات، االقصة 

الرقمية تتضمن األهمية التع تتضمجها القصة التقييدياة، باإلضاااة إلاع األهمياة التاع 

ا الرقميااة المتمثيااة اااع الوسااالا المتعااددة اااع قااد تجلاارد بهااا جتياااة تو يااف التكجولواياا

 إجتااها. 

( أن القصاة الرقمياة تعاد بمثاباة 8، 2013ش وألارون كما ذكر مهجد عباد ا 

أداة اعالااة ليمعياام، والمااتعيم معاااا ااايمكن اسااتلدامها ماان ااجااب المااتعيم اااع مااااالت 

ة توصاااي  متجوعاااة كاااالتعبير عااان رأياااه، و أاكاااار ، ومقتر اتاااه، والتغياااب عياااع صاااعوب

المعيوماااات، أماااا بالجسااابة ليمعيااام ايساااتايع تقاااديم الملااااهيم الصاااعبة، أو المااااردة مااان 

 لال  تاسيدها، وتقريبها ليمتعيم، أو اع  المتعيم يجشأ قصة رقمية بجلسه.

 يتضح مما سبق أجه ليقصة الرقمية أهمية لاصة يمكن استجتااها ايما ييع:
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 ساتيعاب المعيوماات المقدماة تسهم اع  يادة تركي  المتعيم اع اهم وا

 إليه.

تجمياة الملااهيم الماااردة لاد  الماتعيم ماان لاال  ت وييهاا ماان مااردة إلااع 

 م سوسة  .

 تثير الدااعية لد  المتعيم من لال  اذب اجتباهه.  

 .تكون عالقة اردية بين االجتبا  والدااعية لد  المتعيم 

 العصار الاذي  تشبع رغبات المتعيم اع مواكبة التقدم التكجولواع اع
 يعيشه.

 .تاجب المي   ي  تقدم القصة الرقمية بصورة شيقة، واذابة 

  تجمياااااة الت صاااااي  لاااااد  الماااااتعيم مااااان لاااااال  ت ويااااا  الماااااارد إلاااااع
 الم سوس.

 .تقدم لبرات م سوسة بصور متجوعة اع العميية التعييمية 

   تجماااااع لياااااا  وأاكاااااار الماااااتعيم مااااان لاااااال  تركيااااا   عياااااع األ ااااادا
 المتضمجة اع القصة.

  ملاابااااة  ااااواس المااااتعيم، عاااان اريااااق تو يااااف الصااااوت والصااااورة

 وال ركة بالقصة.

 :فوائد القصة الرقمية يف العملية التعليمية
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أشاااارت العدياااد مااان الدراساااات التاااع أاريااات ااااع مااااا  القصاااة الرقمياااة إلاااع 

اعاليتهااااا اااااع العمييااااة التعييميااااة، وت قيااااق األهااااداف المراااااوة ماااان العمييااااة التعييميااااة 

، واساتثارة دااعيتاه لياتعيم، ودورهاا الدراساع هاع تجمية ت صييليمتعيم، ومد  إسهامها 

اإلياااااابع اااااع تجميااااة المهااااارات المتجوعااااة، والقاااايم، والملاااااهيم الماااااردة اااااع المرا اااا  

الدراسية الملتيلة بدرا مان مر ياة رياات األالاا   تاع المر ياة الاامعاة، با  يصا  

 :عية ومن هذ  الدراساتمر ية الااماألمر إلع ما بعد ال

  ،إلع قدرة القصة الرقمية 2014كما توصيت دراسة شإيهاب م مد )

عيااااع تجميااااة مسااااتو  الت صااااي  المعراااااع اللااااوري، والمراااااأ لتالميااااذ 

 المر ية االبتدالية.

 ،التاااااع كاااااان مااااان ضااااامن 2015وأوضااااا ت شدراساااااة هااااادي  م ماااااد )

هااارة أهاادااها التعاارف عيااع ااعييااة القصاا  اإللكتروجيااة اااع تجميااة م

االسااتما  والت ااد  لااد  الاا  الروضااة، إلااع الاادور اإلياااابع الااذي 

لعبتاااه القصااا  اإللكتروجياااة ااااع تجمياااة مهاااارتع االساااتما  والت اااد  

 لد  ال  الروضة.

 ، الااادور األمثااا  الاااذي لعبتاااه 2013وبيجااات دراساااة شم ماااود هاااال  )

القصااا  اإللكتروجياااة ااااع تجمياااة مهاااارات االساااتما  الجشاااا، وماااد  
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يااادة دااعيااة ليااتعيم لااد  التالميااذ مااجللت الت صااي  اااع تااأثير  اااع   

 المر ية االبتدالية.

  كماا أثبتات دراساةXu,Y., Park,H.& Baek, y, 2011)  اادو  )

تابيااااق القصاااا  الرقميااااة باللصااااو  الدراسااااية اااااع تاااادريس الكتابااااة، 

 وتجميتها لد  المتعيم بصورة إياابية.

 إلاع معرااة ماد  ( هادات هاذ  الدراساة 2018،م ماودسة ش مروة درا

تأثير القص  الرقمياة ااع تجمياة الملااهيم الصا ية لالا  الروضاة، 

الا ،  40واستلدم المجهج شبه التاريب وتكوجت عيجة الدراسة من 

وأ هرت جتالج الدراسة األثر اإلياابع من تو يف القص  الرقمية 

اع تجمية الملاهيم الص ية لال  ما قب  المدرسة، وأوصات الدراساة 

لااا  تكجولوايااا المعيومااات لتاادعيم الااتعيم المجهاااع ل الااا  أيضااا إد

 .الصغار

 ااعييااة القصاا  ( 2019كمااا أ هاارت جتااالج دراسااة عالشااة سااميرش

تجمية مهارات التواص  الشلهع وبقار أثر التعيم لاالبات  اعالرقمية 

 الصف الرابع األساسع.

 دراساااة Sadikااااع( التاااع أوضااا ت ااعيياااة القصاااة الرقمياااة 2008ش 
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عمييااة الااتعيم ماان لااال  تااواير بيلااة تعياام جشاااة  اااعدمااج التالميااذ 

 مدعمة بالوسالا المتعددة من لال  استلدام القصة الرقمية.

  كماا توصايت دراساةWang, Zahanإلاع الادور اإليااابع 2010ش )

ثااارة  اااع اااعالااذ  لعبتااه القصااة الرقميااة  تجميااة الت صااي  الدراسااع، وا 

 يذ المر ية االبتدالية.الدااعية إلع التعيم لد  تالم

ومااان ثااام أوصااات العدياااد مااان الدراساااات بأهمياااة اساااتلدام القصااا  

 العميية التعييمية كدراسة كالا من: اعالرمية 

 ,Wang, Zahan)(ا شRoban, 2008(ا شBarret, 2006ش

ا Xu, et all, 2011)ا شNorman, 2011)ا ش2010

 (.Signes,n  2014ش

ا مااتم العميية التعييمية إذ عالرقمية ايتضح مما سبق اعالية القصة 

ع تساااااهم ااااااع تجمياااااة اواجاااااب الاااااتعيم تو يلهاااااا بصاااااورة إياابياااااة، اهااااا

ف المجشااودة ماان العمييااة ، كمااا تساااعد عيااع ت قيااق األهااداالملتيلااة

 التعييمية.

: المراجع العربية:  أوًلا
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 ، دار ال هرار،مجاهج وارق تعييم األالا (.  2013شإجشراا إبراهيم المشراع 
 .الريات

استلدام رواية القص  الرقمية اع تجمية  (.2015ش إيمان امعة اهمع م مد شاكر
اامعة ، ماية كيية التربية ،ذو  صعوبات التعيم الهوية الثقااية ل الا 

 .280-229، (26ش104، بجها

( أثر التلاع  بين أجماا السرد اع القصة الرقمية 2017إيمان  يمع عيع عمرش
تقديم الم تو  بها عيع الت صي  المعراع لد   ويب وارقالقالمة عيع ال

 .560-511، 31تالميذ المدرسة االبتدالية، ماية تكجولوايا التربية، 

أثر استلدم القص  اإللكتروجية اع تجمية بعت  (.2010شإيمان سمير مهران 
كيية  ، رسالة المااستير ،لال  ما قب  المدرسة االاتماعيةالملاهيم 

 يا.امعة المجا، التربية

أثر اإللتالف اع جماع تقديم القصة (. 2014 شإيهاب م مد عبد الع يم  م ة 
الرقمية التعييمية اع الت صي  اللور  والمراأ لد  تالميذ المر ية 

-321 ،54 ،االبتدالية، ماية دراسات عربية اع التربية وعيم الجلس
368. 

مج مقترا قالم عيع استلدام ااعيية برجا(.  2010ش سين م مد أ مد عبد الباسا
اع تجمية ملهوم ومهارات تصميم وتاوير  photostory3برماية

القص  الرقمية الال مة لمعيمع الاغراايا قب  اللدمة ماية الامعية 
 .220-194 ،29، .االاتماعيةالتربوية ليدراسات 
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أثر دمج  كع القصة الرقمية اع مرا    (.2016ش سن   جان عبد السالم عمر
دورة التعيم لتجمية بعت جواتج تعيم الاغراايا لد  التالميذ ضعاف البصر 

 ،83 االاتماعية،  ماية الامعية التربوية ليدراسات ،بالمر ية االبتدالية
119-148. 

(. ااعيية تصميم قصة رقمية قالمة عيع مدل  2017سارة شاكر م مد  غيو ش
لاع "المجت م" اع تجمية الت صي  لد  التالميذ ذو  صعوبات الشك  ال

تعيم الرياضيات بالمر ية االبتدالية، ماية دراسات اع التعييم 
  .188، 164، 35الاامعع،

مد  تأثير استلدام التكجولوايا الرقمية  (.2015شسهام بجت سيمان م مد الاريو  
، 23، ماية القرارة والمعراة ، عيع التعيم اع ضور الدراسات السابقة

106 ،168 . 

 أسامة دار  ،المعيم واسترايايات التعييم ال دي  (.2009 شعااف صالح الصيلع
 األردن.، عمان، ليجشر والتو يع

برامج ال  الروضة وتجمية (، 2011ش رعبير م مود  سن، ورجدا عبد العييم المجي
 عالم الكتب. ،االبتكار

 .القاهرة  ،  

 العربع،دار اللكر  ،تدريس اجون اليغة العربية(. 2002شعيع أ مد مدكور  
 القاهرة. 

أثر التالف تصميم بيلات القص  الرقمية (. 2014شم مد  مد  أ مد السيد 
التعييميةش ثجالية /ثالثية( األبعاد لتجمية مهارات التلكير البصر  
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اامعة ، التربية ماية كيية، والت صي  لد  االب الصف األو  اإلعداد 
 .256، 209 (،3 ش161 ،األ هر الشريف

أثر األجشاة التعييمية الرقمية اع القصة التلاعيية  (.2013 شم مد عبد العااع
 ،رسالة مااستير ،لتالميذ المر ية االبتدالية عيع اكتساب الملاهيم العيمية

 .اامعة  يوان

برجامج مقترا قالم عيع القص  اإللكتروجية (. 2013شم مود هال  عبدالباسا 
الدااعية ليتعيم لد  التالميذ  اعلتجمية مهارات االستما  الجشا وأثر  

التربية  اعماية دراسات عربية  ،الت صي  بالمر ية االبتدالية مجللضع
 (.2ش41 ،وعيم الجلس

تجمية (. تو يف القصة الرقمية اع 2018شالسيد عبدالملمن الشجاويمروة م مود 
بعت الملاهيم الص ية لد  ال  الروضة، ماية الاامعة اإلسالمية 

 .326 -296(، 26ش3ليدراسات التربوية والجلسية، 

الارار، وأص  عبد الغجيم  الصلعمهجد عبد ا  عبدربه التغبان، عبداليايف بن 
 151-113 (،3ش14، اع التربية العيمعماية الب   (.2013شقر 

القص  الرقمية متاا عيع موقع اإلجترجت  -2014جشو  راعت ش اته  
http://www.geogle.com  26/10/2017 لر  يارة ليموقع بتاريخ 

  مساراا. 6:30بتوقيت 

ااعيية استلدام القص  اإللكتروجية اع تجمية (.  2015شهدي  م مد عبد ا 
، ت اليغوية لال  الروضة" رسالة مااستير" كيية التربيةبعت المهارا

 .اامعة أم القر 

http://www.geogle.com/
http://www.geogle.com/
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(. ااعيية برجامج قالم عيع القص  الرقمية اع 2019عالشة سمير توايق ستومش
تجمية مهارات التواص  الشلو  وبقار أثر التعيم لد  االبات الصف الرابع 

 األ هر بغ ة.كيية التربية، اامعة األساسع بغ ة، رسالة مااستير، 
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