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 المستخلص:
،  معاييرها ،  خطواتها،  وأنواعها،  المفهومهدف البحث الحالي إلى التعرف على القصة الرقمية من حيث  

 ومدى فاعليتها في تنمية التحصيل الموسيقي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.، مزاياهاو 
وكان  ،  البعدي( –  القملي)  المنهج شتتتتتتبر التجريمي  تصتتتتتتميم المجموعة الواحدة عن طري  القيا  واستتتتتتت دم

( تلميذ وتلميذه من تالميذ الصتتتتتتتا ادول اإلعدادي بمدرستتتتتتتة المستتتتتتتتقمل  15)  البحث من  إجمالي مجموعة
أدوات البحث واشتملت  ،  م(2020تتت  2019)  الدولية بالطود تتت إدارة الطود التعليمية تتت بمحافظة االقصر لعام

وكانت أهم النتائج التي توصتتتتتتتتتتل إليها البحث بعد اإلجابة على أستتتتتتتتتت لتر  ،  على اختبار تحصتتتتتتتتتتيلي تطميقي
 -كتالي: 
توجد فروق ذات داللة إحصائية  ين متوسطات درجات مجموعة البحث على االختبار التحصيلي   -

 في القياسين القملي والبعدي لصالح القيا  البعدي. 
لة إحصائية  ين متوسطات درجات مجموعة البحث على االختبار التحصيلي  توجد فروق ذات دال -

 القيا  التتبعي. والتتبعي لصالحفي القياسين البعدي 
 :وكانت أهم توصيات البحث

لها من قدرة على   الموستتتتتيقية لماتمنى فاعلية استتتتتت دام القصتتتتتة الرقمية في تدريس مقررات التربية   -1
 .رفع مستوي التحصيل الموسيقي

 .تدريب المعلمين على كيفية إعداد وتوظيف القصة الرقمية في تدريس مقرر التربية الموسيقية -2
 .نشر ثقافة است دام القصة الرقمية في ادوساط التعليمية -3
  .إتاحة الفرصة لدى التالميذ االنتاج القصة الرقمية مما يزيد مشاركتهم في العملية التعليمة -4

 ،  التحصيل الموسيقي  ،  المرحلة اإلعدادية القصة الرقمية الكلمات المفتاحية:
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 : مقدمة
التربوية والتعليمية من أهم الجوانب التي تسعى الدولة لتطويرها والرقي  ها وذلك من  تعد العملية  

خالل تنمية المعارف والمهارات والقدرات العلمية والعقلية لألفراد بصفة عامة والتالميذ بصفة خاصة وذلك  
يتم إذا توفرت  ي ة صفية  ،  للحصول على مجتمع راقي ومثقا وواعي مالئمة للتالميذ وتقديم  وكل هذا 

فيجب على المعلم اختيار طرق التدريس الحديثة التي تتماشي مع  ،  المادة العلمية لهم بطريقر شيقة وممتعة
 خصائص التالميذ وتناسب المادة العلمية المراد تدريسها وذلك حتي تحق  ادهداف المرجوة.

،  لها تأثير كمير على جميع جوانب الحياة،  رةفي الفترة ادخيرة عاش العالم ثورة علمية تكنولوجية كمي
،  وأصبح التعليم مطالبا  بالبحث عن أساليب ونماذج تعليمية جديدة لمواجهة العديد من التحديات العالمية 

 •(.301ص ، 2006، أحمد محمد ) التي منها زيادة كم المعلومات في جميع فروع المعرفة.
تروني( بشكل سريع في السنوات ادخيرة أدى إلى ظهور  التعلم اإللك )  انتشار التكنولوجيا   كما ان 

حيث أثمتت القصة الرقمية فاعليتها في العملية التعليمية فهي  ،  جيل جديد من القصص وهي القصة الرقمية
كما أنها تناسب جميع الف ات العمرية ويمكن است دامها في معظم  ،  تضيف المرح واإلثارة والمتعة للمتعلم

 (. Rahimi &Yadollahi,2017) ةالمجاالت الدراسي
يد كل من    الماضي على  القرن  الثمانينات من  أواخر  الرقمية  دأ ظهورها في   Joeفالقصص 

Lambert & Dana Atchley  الرقمية القصة  رواية  مركز  أسسوا   Center of Digital)  الذين 
Storytelling CDS)  الرقمية حينها تشير إلى قصة ش صية وكانت القصة  ،  في  يركلي  والية كاليفورنيا

 (. Norman,2011,Robin2008) ( دقائ  3- 2) ويقوم الراوي بسردها خالل مدة تتراوح  ين
بأنها أسلوب جديد في سرد القصص بطريقة رقمية باست دام الموسيقي والوسائل    ((Nazuk  يعرفها

 (.(Nazuk et al,2015 السمعية ادخرى والصور والمواقا وال مرات 
السرد مع مجموعة متنوعة من ملفات الصوت   (Thang)  ويعرفها  بأنها طريقة تجمع  ين فن 

 (Thang et al,2014) والفيديو والصور متعددة الوسائط
جزء من القيم    كما تعد القصة نشاط من أنشطة التربية الموسيقية حيث من خاللها يمكن إعطاء 

الموسيقى وهو الفن الذي يت ذ عناصر النغم واإليقاع وسيط  وفن  ،  الجمالية التي تنمي اإلحسا  بالجمال
وعن طري  ال مرات وادنشطة الموسيقية فتزداد مقدره التلميذ على االكتشاف  ،  يعمر  ها التلميذ عن انفعاالتر 

 (.8ص ، 2007،  حسام جمال) واال داع والتفكير والتعلم
كما أنر ذو  ، عد دراسية في الجامعات التحصيل الدراسي أهمية كمري في الحصول على مقا ويمثل  

كما تكمن أهمية التحصيل الدراسي في  نا ش صية  ،  أهمية بالغة في الحصول على الوظائا والمراكز العليا
 

السادس   اتبعت  • اإلصدار  النفس  لعلم  األمريكية  بالجمعية  الخاص  التوثيق  نظام    الصفحة( ،  السنة،  األخير  االسم)  الباحثة 
 .  العربيالصفحة ( بالنسبة للمرجع ، السنة، ثنائي االسم ، )يبالنسبة للمرجع األجنب

American Psychological Association (APA) , (2010) . Publication Manual of the American 

Psychological Association (6th ed) . Washington, DC: American Psychological Association 
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فيقل ال طأ ويكثر    أعمال؛الفرد  ناء  قويا  بحيث يكون على علم بما يتكلم بر وعلى علم بما يقوم بر من  
 (. 25ص ، 2010عام ، علي عمد الحميد ) ل أ نائهاالصواب وتتقدم ادمة  تقدم تحصي

فال يقتصر دورها على الغناء والعزف  ،  فمادة التربية الموسيقية في المدرسة أداة لتوعية التلميذ وتثقيفر فنيا  
فقط كما يرى البعض فهي تهتم بالجانب التربوي واالجتماعي والثقافي وغيرها من الجوانب ادخرى التي  

التفكير وبناء ش صية التلميذ. كما أن الموسيقى تعمل على رفع الذوق الفني والروحي   تساعد على تنمية
والحسي للتلميذ وذلك  تدريب صوت التلميذ جيدا وتدريب السمع لدير وتطويره وتعمل على تعليمر الحس  

 (. 66،  65ص ، 2017عام  ،  عمد المنعم عمران)  والغناء الشعمي ونظريات الموسيقى واالرتجالاإليقاعي 
إلى   يميل  وهو  عقلية  حرية  إلى  يحتاج  فالمراه   كميرة  عقلية  اإلعدادية  يقظة  المرحلة  فتتميز 
المعلومات الدقيقة التي يحاول الوصول إليها من مصادر موثوق  ها وهو يمدأ في التشكيك والتساؤل في  

يرغب  الذي  التثقيف الذاتي    معظم المعتقدات وذلك للوصول إلى ما يقنعر. كما يميل تالميذ هذه المرحلة إلى
كما  ،  وخاصة المجالت المصورة والقصص المثيرة وال يالية والصحا اليومية،  في كل منهم إلى القراءة

(. وهذه يدول على  208ص ،  2004عام،  نيللي رمزي ،  ناهد محمود )  يميلون إلى مشاهدة  رامج التلفزيون 
   .خصائص المرحلة االعداديةامكانية است دام القصة الرقمية لتوافقها مع  

 :مشكلة البحث
من خالل عمل الباحثة في مجال التربية والتعليم واحتكاكها المباشر  بعض تالميذ المرحلة اإلعدادية  

الموسيقي التحصيل  إخفاق في  هناك  أن  بر  ،  وجدت  قامت  اختبار تحصيلي  نتائج آخر  أكدتر  ما  وذلك 
 ختبار والجدول التالي يوضح نتائج اال، الباحثة
  حيث ن تساوي عدد التالميذ ، 15ن =  ( نتائج اختبار تحصيلي لمادة التربية الموسيقية1) جدول

 المجموع الراسمون  الناجحون *  
 10 6 4 العدد
 % 100 %   60 % 40 النسبة 

من    % 70فقد قامت الباحثة بعمل استمارة استطالع رأي لدى معلمي التربية الموسيقية فوجدت أن هناك   
 .معلمي التربية الموسيقية يست دمون طرق التدريس المعتادة

وهذا ما دعا الباحثة إلى است دام القصة الرقمية كطريقة تدريس حديثة في تنمية التحصيل الموسيقي  
حيث أشارت الكثير من البحوث والدراسات السابقة على أهمية است دام القصة  ،  للصا ادول اإلعدادي

دراسة  درية حسن ونسرين  ، ،  (2013)  دراسة كرامي  دوي   :العملية التعليمية مثل دراسة كل منالرقمية في  
و (Mahre Mohammed , 2017)   ودراسة،  (2019)  مبارك  .Rahimi & Yadollahi)  دراسة، 
2017.) 
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أن القصص الرقمية تقدم العديد   ى( بأن أغلب البحوث التربوية اتفقت عل2016،  سلمى عيد )  ذكرت   فقد 
 :من المزايا للعملية التعليمية وذلك دنها

حيث يسترجع المتعلمون ما يتعلمونر  ،  تساعد في فهم المواد الصعبة واالحتفاظ بالمفاهيم الجديدة -1
 من خالل سياق القصة أكثر من غيرها. 

 تقديم المادة العلمية بشكل ممتع ومشوق ومثير.  -2
 من خالل نقد وتحليل وتوليف ادفكار. 21تعتمر أداة تمكن من إكساب المتعلمين مهارات القرن  -3

 :أسئلة البحث
 ما المعايير الالزمة الست دام القصة الرقمية لتنمية التحصيل الموسيقي؟  .1
ما التصميم التعليمي المناسب الست دام القصة الرقمية لتنمية التحصيل الموسيقي لدى المرحلة  .2

 اإلعدادية؟ 
 تنمية التحصيل الموسيقي؟ ما فاعلية است دام القصة الرقمية في  .3

  أهداف البحث:
 :هدف البحث الحالي إلى 

 وادنواع والمعايير والمكونات. ،المفهومالتعرف على القصة الرقمية من حيث  -1
 . الكشا عن فاعلية القصة الرقمية في تنمية التحصيل الموسيقي -2

 :محددات البحث
 :اقتصر البحث الحالي على المحددات التالية

( تلميذ وتلميذة , من  15)  عددهم  الدولية،تم اختيار مجموعة البحث من مدرسة المستقمل    البشري:المحدد  
الصا ادول اإلعدادي. يتم اختيارهم لتطمي  هذا البحث نظرا  دنهم لديهم القدرة على التذكر تذكرا  ممنيا   

 على الفهم. 
 : المحدد المكاني

 .إدارة الطود التعليمية , محافظة ادقصر ،الدوليةمدرسة المستقمل  
 : المحدد الموضوعي

واشتملت على المواضيع ،  بعض درو  التربية الموسيقية التي وضعت في قالب القصة الرقمية 
 -  :التالية
 التعرف على المدرج الموسيقي -1
 التعرف على بعض وسائل التظليل  -2
 سيد درويش( وأهم أعمالر  ) التعرف على ش صية -3
 التعرف على الموازين الموسيقية المقررة  -4
 التعرف على السكتات الموسيقية  -5
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 التعرف على آلة الماندولين   -6
 وأهم أعمالر   (موتسارت ) التعرف على ش صية -7

 :محدد زمني
 واقع حصة أسموعيا  لمدة شهر ،  2020/  12/  9إلى    2020/ 7/10تم التطمي  في الفترة من  

 . تقريبا  ونصا 
 :مصطلحات البحث

 القصة الرقمية  -1
طريقة جديدة في سرد القصص تدور حول ش صية معينة أو حدث معين بطريقة    :تعرف إجرائيا  

الصوت  ملفات  من  متنوعة  مجموعة  تقديمها  في  ويشترك  والصور  )  رقمية  والفيديو  الموسيقى( 
 والنصوص والرسوم.  

 التحصيل   -2
بأنر مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب نتيجة الختبارات التحصيل أو    :يعرف إجرائيا  
 عملية التعلم. 

 التحصيل الموسيقي  -3
ومفاهيم ومهارات ،  ومعارف،  بأنر كل ما يتعلمر أو يكتسبر التلميذ من معلومات   :يعرف اجرائيا  

 ويمكن قياسها باالختبارات الم صصة لها. ، موسيقية
 الجانب النظري 
فاعلية  يتناول   إلى مدى  للتوصل  الحالي  البحث  إليها  يستند  التي  الموضوعات  أهم  الجانب  هذا 

 القصة الرقمية في تنمية التحصيل الموسيقي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.
 الرقمية:  ةالقص :أول  

 (  digital story) مفهوم القصة الرقمية:
والمزج  ينها وبين  ،  القصة الرقمية هي قصة تتضمن سرد أحداث وحكايات قصيرة معدة تربويا   

باست دام أحد  رامج   المناسبة من صور وفيديوهات ورسوم متحركة ومؤثرات صوتية  المتعددة  الوسائط 
الحاسوبية. فقد عرفتها281ص ،  2016عام  ،  سلمى عيد )  التأليف   .)  (Nazuk et al,2015)    بأنها

والصور  ادخرى  السمعية  والوسائل  الموسيقى  باست دام  رقمية  بطريقة  القصص  في سرد  جديدة  طريقة 
( في تعريفر لها بأنها طريقة تجمع  ين فن  Thang et al,2014)  وذلك ما أكده  .والمواقا وال مرات 

 . الوسائطالسرد مع مجموعة متنوعة من ملفات الصوت والفيديو والصور متعددة 
تعريف القصة  158ص ،  2016عام  ،  وآخرون ،  حسن ربحي)  وجاء  إن  لما سم  حيث  ( مؤيد 

بالمواقا  الرقمية  القصة  توظا  التي  والمترابطة  المتكاملة  اإلجراءات  من  منظومة  عن  عباره  الرقمية 
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ركية لسرد التعليمية بشكل يمزج  ين الصور الكاريكاتورية والنصوص وادصوات والتأثيرات الصوتية والح
 قصة تعليمية بطريقة ترفهير. 

الرقمية القصة  تعريفات  تعددت  التقليدية  ،  فقد  القصة  الدمج  ين  فكرة  تدور حول  ولكن جميعها 
حيث إنها تقدم موضوع معين  ،  واددوات التكنولوجية من صور ورسوم وموسيقى ومؤثرات صوتية وغيرها

التع العملية  في  وإيجا ي  فعال  بشكل  توظيفر  )ليميةيمكن  السيد .  أسامة،  أسماء  ،  2017عام  ،  شيماء 
 (.135ص 

تحتوي القصة الرقمية على مجموعة من الوسائط المتعددة والمتنوعة فهذا يعمل على إثاره اهتمام  
كذلك يمكن  ،  المتعلم وجذب انتباهر حتى نهاية العملية التعليمية وقد تستمر إلى ما بعد العملية التعليمية

حيث المتعلم فهي مجال خصب للتعمير عن أرائر ومقترحاتر  ،  ستفادة من القصة الرقميةللمعلم والمتعلم اال
 (117ص ، 2013، عمد هللامهند . )وتنفيذ أفكار في عقلر

 -  :الرقميةمكونات القصة 
 ت:فقد ذكرت نشوى رفعت أن هناك مجموعة من المكونات التي يجب توافرها في القصة الرقمية وهي

 وتتنوع  ين الش صيات الرئيسية والش صيات الثانوية   :الش صيات   -1
 وهي الهدف من كتابة القصة الرقمية  :العقدة  -2
وحوار  ين الش صيات ثم تتوالى  ،  وهي عبارة عن  داية تثير المتعلم  :ادحداث واإلجراءات   -3

 أحداث القصة الرقمية واإلجراءات وتوضح تفاصيلها  
 وهي الوصول إلى حل المشكلة وإدراك الهدف من رواية القصة الرقمية    :الذروة  -4
، 2014،  نشوى رفعت )  وفيها تتم نهاية القصة الرقمية بمل ص النقاط الرئيسة لها.  :ال اتمة  -5

 ( 249ص 
 : يةمعايير القصة الرقم 

ادصوات   -1 من  مناسب  عدد  على  الرقمية  القصة  تحتوي  أن  الفيديو  ،  والصور،  يجب  ولقطات 
 والنصوص المكتوبة والرسومات المتحركة 

 ترابط وتكامل الوسائط المتعددة مع بعضها بشكل مناسب في تحقي  ادهداف    -2
 يجب أن تكون النغمات الصوتية متوسطة السرعة واال تعاد عن العرض السريع للصور    -3
 االختيار ادمثل للموسيقى التصويرية التي تتماشى مع أحداث القصة   -4
است دام إيقاعات متباينة السرعة بحيث تحتوي على إيقاع سريع في ادحداث التي تتطلب إثاره    -5

متوسط السرعة في ادحداث التي تتطلب االسترخاء والتأمل وايقاع بطيء أو  ،  عاطفة المشاهد 
 والتفكير 

دن هذا يضيف المصداقية ،  يجب أن تتضمن القصة الرقمية على تعلي  صوتي لصاحب القصة  -6
 ((Lambert.2002,59-60  والموضوعية للقصة
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وهي    ( مجموعة معايير للقصة الرقمية 160،  161ص  ،  2016عام  ،  حسين ربحي وآخرون )  كما أضاف 
   :كتالي
 وصا واضح لمحتوى القصة الرقمية   -1
 تحديد ووضوح ادهداف السلوكية للقصة الرقمية    -2
 اشتقاق محتوى القصة من ادهداف التعليمية    -3
 توفير الدقة والتكامل والتتابع للقصة الرقمية    -4
 مراعاة المنية السليمة للقصة   -5
 وضوح سيناريو القصة    -6
 ومقاطع الفيديو والنصوص المكتوبة( والصوت الصورة ) يجب توظيف الوسائط المتعددة  -7
 اختيار تصميم فني مناسب لعرض محتوى القصة الرقمية    -8
 التعليمية. يجب أن تتضمن القصة الرقمية على أنشطة تعليمية تتناسب مع ادهداف  -9

 الرقمية: ـ أنواع القصة 
الهدف الذي صممت من  أنواع القصة الرقمية على حسب (Robin, 2006: pp.710-711) صنا

 ت:أجلر
وهي القصص التي تحكي أحداث ش ص ما في إحدى جوانب الحياة  هدف   الش صية:القصص   -1

 االستفادة من تجاربر في حياة أش اص آخرين. 
معين  الموجهة:القصص   -2 لهدف  أعدت  قصص  وإكساب  ،  وهي  لتعليم  معلومات أي    المتعلمين 

 القول إنها قصص تعليمية   نويمك  .محددة وسلوكيات ومفاهيم
 وهي القصص التي تعرض أحداث الماضي؛ لالستفادة منر في الحاضر  التاري ية:القصص  -3
وهي القصص التي تصا الظواهر والقضايا الجغرافية من حيث المكان والزمان    الوصفية:القصص   -4

 .والمراحل التي تمر  ها
 تقديم المحتوى   نمط ( أنواع القصة الرقمية على حسب Ohler,J,2006,45) صنا

 
 
 
 
 
 

 

الشكل 
 المسموع

الشكل 
 المكتوب

الشكل 
 المرئي
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ومع تطور التكنولوجيا أصبح هذا ، يعد هذا الشكل من أقدم أشكال القصة  :الشكل المسموع -1
الشكل يقدم نموذجا  جيدا  للتعلم يتناسب مع المي ة التعليمية. فهو يجعل المتعلم مشارك إيجا يا   

وفعال في تكوين المعلومات الواردة بالقصة وذلك من خالل الصورة الذهنية التي يكونها المتعلم  
 .من الكلمات التي سمعها في القصة الرقمية

فهو  ،  وهذا الشكل يتضمن مجموعة من الصور وادصوات والرسومات المتحركة  :الشكل المرئي -2
 كما أنها تعتمر مجال واسع ومتنوع في تقديم المحتوى. ،  ي ة مناسبة لجذب انتباه المتعلمين

المكتوب  -3 القصة  :الشكل  بمفهوم  دائما  مرتبط  الشكل  الرئيسية  ،  هذا  التعلم  أداة  يعتمر  فهو 
واست الص المعنى المضمون  ،  ر في تنمية قدرات المتعلمين على التفكيروتكمن أهميت،  للمتعلمين
 فهو ال يقل أهمية عن الشكلين السابقين إال أنر يواجر بعض اإلهمال.، من النص 

 ثانيا  : التحصيل الموسيقي: 
 : مفهوم التربية الموسيقية

والتعمير  لغة النغمات وادلحان  هو ضمان حدوث نمو من نوع مميز عند الفرد من خالل التمييز  
واإليقاع المدرو  وألوان التعمير الموسيقي الم تلفة التي تعكس الطابع المميز لش صية المعمر مما يصل  

امال )   نا إلى وضوح الرؤية الفنية التي تصل إلى  ناء ش صية مفكرة وممدعة على مر العصور القادمة
 ( 56ص ، 2006عام،  حسين

رد إعدادا  صالحا  للحياة االجتماعية  تغيير سلوك الفرد بأنماط يقملها المجتمع عن  كما هو إعداد الف 
 وبما فيها من مهارات تشتمل على الغناء والعزف واإليقتاع ، طري  لغة الموسيقى

 ( 256ص ، 2018عام  ،   درية حسن) الحركي واالرتجال والتذوق الفني.
 : عناصر الموسيقي

 (والهارموني، اللحن، اإليقاع ) أساسي’ في الموسيقي وهمهناك ثالث عناصر  
 Rhythm :اليقاع
وذلك ما ذكره اليونانيون قديما   ،  يعتمد اإليقاع أساسا  على قيا  الزمن من حيث الطول والقصر 

،  2018،  هيثم فرغلي. )إلى أن تطورت اإليقاعات من قيا  الزمن فقط إلى قيا  الضغوط القوية والضعيفة
   (2068ص 

 Melody :اللحن
اللحن وهو ما يطل  علير بالميلودي حسب تصنيف بعض النقاد وهو العنصر الثاني من عناصر   

( أنر إذا كان اإليقاع متصال  في ذهننا بالحركة  Aaron Copeland)  ويذكر آرون كوبالند ،   ناء الموسيقى
(45ص 2018،  ميسم هرمز)  تتصل بالشعور.الطميعية فإن تصور اللحن عادة يصاحبر في الذهن فكرة  
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   Harmony :الهارموني
الموليفوني  التواف  الصوتي ويعد حصيلة تطور ادسلوب  أنر جزء مهم من علم  ،  وهو علم  كما 

ويضع  ذلك منهجا  متماسكا  لتركيب  ،  التأليف الموسيقي والذي يعتمد على تواف  الذ ذبات الصوتية وتنافرها
 ( 5ص ، 2006، عمد ادمير الصراف. )االكوردات الموسيقية بشكل عمودي أو أفقي

 :التحصيل
   :مفهوم التحصيل

التي حصلوا عليها في اختبارات معينة معدة من  ،  مجموع درجات الطلبة في جميع المواد الدراسية
المدر  االختبارات شفو ،  قمل  كانت هذه  كليهما معاسواء  أو  تحريرية  أو  تأثير عدة ،  ية  نتيجة  كل هذا 

 ( 39ص ، 2019عام  ،  يامنة عمد القادر. )مدخالت تتمثل في المناهج وطرق التدريس والوسائل التعليمية
ناتج ما يتعلمر التلميذ من المعارف والمتضمنة في وحدة دراسية معينة من خالل تدريسها بإحدى  

، عمد هللا خميس)  الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في االختبار التحصيلياستراتيجيات التعلم ويقا  ب
 (322ص ، 2007عام  

 : أهمية التحصيل
الدراسي بالتحصيل  النفس  التربية وعلم  الم تصون في ميدان  لر من أهمية كميرة في  ،  يهتم  لما 

متنوعة ومتعددة لمهارات  فهو ناتج عما يحدث في المؤسسة التعليمية من عمليات تعلم  ،  الحياة الدراسية
فالتحصيل يعني أن يحق  الفرد لنفسة في جميع  ، ومعارف وعلوم م تلفة تدل على نشاطر العقلي المعرفي 

والمعرفة العلم  أعلى مستوى من  حياتر  إلى مرحلر  ،  مراحل  االنتقال من مرحلة  يستطيع  فهو من خاللر 
 (422ص ، 2011عام  ، لمعان مصطفي) واالستمرار في الحصول على المعرفة

 يزود القائمين على العملية التعليمية بمؤشرات عن ادهداف التعليمية للتربية العلمية   -1
 يقوم على تنمية وتطوير وتقدم المجتمع   -2
،  2010،  سهام الجمهورية. )نستدل من خاللر على مدى ما عند الفرد من ذكاء وقدرات عقلية -3

 ( 69ص 
   :التحصيل الموسيقي

أن   وبعد  سم   العامة مما  وأهدافها  وعناصرها  وأهميتها  وتعريفها  الموسيقية  التربية  على  اطلعنا 
يمكن القول أنر أصبح للباحثة القدرة على تعريف    .والتحصيل من مفهوم وعوامل وأهمية ومبادئ،  وال اصة

وهو أال  إجرائيا   تعريفا  الموسيقي  معلومات   :التحصيل  من  التلميذ  يكتسبر  أو  يتعلمر  ما  ،  رفومعتا،  كل 
 ويمكن قياسها باالختبارات الم صصة لها.  ، ومفاهيم ومهارات موستيقية
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   :التحصيل الموسيقي الجيد شروط
 النضج   -1
 النشاط الذاتي   -2
 الممارسة والتكرار -3
 الطريقة الكلية والجزئية  -4
  ( 50ت  49ص ، 2019، يامنة عمد القادر) التدريب الموزع -5

 : أهمية التحصيل الموسيقي
 :التحصيل الموسيقي يعمل علي اآلتيترى الباحثة أن 

 زيادة الوعي الموسيقي لدى التالميذ.  -1
 الوصول إلى معلومات ومهارات أكثر عمقا  في التربية الموسيقية لدى التلميذ.   -2
التربية   -3 حصة  وخارج  داخل  ونشاطهم  تفاعلهم  ومدى  التالميذ  قدرات  على  خاللر  من  التعرف 

 الموسيقية. 
 والشعور بالف ر بالنسبة للمعلم.، بالنفس بالنسبة للتالميذ يزيد من شعور الثقة   -4

 : عالقة القصة الرقمية بالموسيقي
أهداف ومعايير وبعد التعرف ،  أهمية،  أنواع،  عناصر،  بعد التعرف على القصة الرقمية من تعريف 

رقمية والتربية  أيضا  على التربية الموسيقية من تعريف وأهمية وأهداف وجد أن هناك ارتباط  ين القصة ال
  :جانيينالموسيقية من 
   :الرقميةدخول الموسيقى في القصة  :الجانب ادول

حيث أن إحدى عناصر القصة الرقمية صوت الراوي الذي يتميز  نمرات الصوت المتنوعة من  
 والموسيقى والمؤثرات الصوتية.  ، ارتفاع وان فاض وخوف وفرحة

 ت :الموسيقيةدخول القصة في التربية  :الجانب الثاني
وفي هذا الجانب نجد أن دخول القصة في الموسيقي ليس بالشيء الجديد حيث إن إحدى ادنشطة  

القصة الموسيقية التي تعتمر وسيلة تربوية مشوقة لما تشتمل عليها من أحداث ومواقا ومشاعر ،  الموسيقية
وتساعد  االنتباه  تشد  مثيرة  متباينة  منها    وجدانية  متعددة  أنواع  الموسيقية  للقصة  أن  كما  االندماج.  على 

(  40ص ،  2013عام  ،  خيري الملط)  وقصص الفلكلور الشعمي.،  والدينية،  والتاري ية،  والفكاهية،  ال يالية
أي إنها ال ت تلا كثيرا  عن القصة الرقمية التي بالتقنيات التكنولوجية أي يمكن القول بأنها قصة موسيقية  

 رقمية.
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 : فروض البحث
باالختبار   -1 ال اصة  البحث  لمجموعة  والبعدي  القملي  القياسين  إحصائيا   ين  دالة  فروق  توجد 

 التحصيلي لصالح القيا  البعدي  
لمجموعة البحث ال اصة باالختبار   التتبعيو   ال توجد فروق دالة إحصائيا   ين القياسين البعدي -2

 . التحصيلي
 همية البحث: أ
 تتبع أهمية البحث كالتالي:  

مساعدة التالميذ على التعلم في  ي ة يسودها التآلا والتعاون والمرح بعيدة عن الفوضى والملل   -1
 واالستهتار بمادة التربية الموسيقية مما يزيد من كفاءة وفاعلية هذه المادة.

طريقة تدريس ت تلا عن الطرق التقليدية المتبعة في تدريس التربية الموسيقية في المدار   تقديم   -2
 وذلك باست دام القصة الرقمية.، وتساعد المعلمين في تحسين وتطوير طريقة التدريس، اإلعدادية

 ممكن أن تسهم في تنمية أهداف التربية الموسيقية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. -3
يد هذا البحث في تقديم نموذجا  إجرائيا  مقترحا  لكيفية است دام وتطمي  طريقة القصص  ممكن أن يف -4

ومن واضعي  ،  يفيد المعلمين ومن لهم عالقة بالمجال التربوي ،  الرقمية في تدريس التربية الموسيقية
 المناهج والقائمين على  رامج إعداد وتدريب المعلمين.

 في تدريس التربية الموسيقية.   أهمية است دام القصة الرقمية  يعد البحث محاولة إللقاء الضوء على -5
 : إجراءات البحث

 منهج البحث:
اعتمد الباحث الحالي على المنهج شبر التجريمي لما ينظمر من تناول متغيرات مستقلة ومتغيرات  

ذلك لمالئمة وقد اختير التصميم التجريمي ذو المجموعة الواحدة عن طري  القيا  القملي والبعدي و ،  تابعة
 طميعة البحث الحالي. 

 مجموعة البحث: 
الطود   إلدارة  التابعة  ال اصة  الدولية  المستقمل  مدرسة  من  البحث  عينة  باختيار  الباحثة  قامت 

تلميذ وتلميذة من    15واشتملت عينة البحث علي  ،  جمهورية مصر العربية  -التعليمية بمحافظة ادقصر  
تتراوح والذين  اإلعدادي  ادول  ما  ين    الصا  تمثل  ،  سنة12:13أعمارهم  وتلميذة في   تلميذا  15حيث 

الواحدة التجريمية  الفصل  ،  المجموعة  في  الرقمية  القصة  بطريقة  التدريس  العام  وتم  من  الثاني  الدراسي 
م وكان التطمي  بمعدل حصة في    9/12/2020م الي  2020/ 10/ 14م في الفترة  2019/2020الدراسي  

الواحد   إلى حصتينادسموع  باإلضافة  ونصا  شهر  ختامية()   واقع  وحصة  للتعارف  تمهيدية  ،  حصلة 
واقتصر البحث على قيا  مدى فاعلية است دام القصة الرقمية في تنمية التحصيل الموسيقي لدى تالميذ 

 المرحلة اإلعدادية.
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 إعداد أدوات البحث: 
 : خطوات إعداد االختبار التحصيلي التطميقي في مادة التربية الموسيقية كاآلتي :أوال  

 الهدف من االختبار: 
الموسيقية   التربية  التالميذ في مادة  إلى قيا  مدى تحصيل  الموسيقي  التحصيل  يهدف اختبار 

 والتي يتم دراستها باست دام القصة الرقمية.
 إعداد جدول المواصفات لالختبار 

احثة بإعداد جدول مواصفات الختبار التحصيل الموسيقي لتحديد عدد ادس لة لكل در   قامت الب
 ( يوضح ذلك 2) عن طري  تحديد عدد ادهداف المعرفية ومستوياتها وادوزان النسمية لكل در  والجدول

الموضوعات  
 وعدد الحصص 

 الهداف التعليمية   
 ـــــــــــــــ 

 التطبيق   الفهم التذكر 

  الوزان النسبية مجموع السئلة 
 للموضوعات 

  الوحدة األولي
 حصتان( )

4 6 5 15 30 % 

 الوحدة الثانية 
 حصص( 3) 

6 8 6 20 40 % 

  الوحدة الثالثة
 حصص( 3)

5 6 4 15 30 % 

  50 15 20 15 مجموع السئلة 
الوزان النسبية  

 لألهداف
 30 %  40 %    30 %    100 % 

 العلمي:تحديد المحتوى 
ويهدف االختبار إلى  ، الموسيقيةتم اختيار المقرر من منهج الصا ادول اإلعدادي لمادة التربية 

   .قيا  مدى تحصيل التالميذ في مادة التربية الموسيقية
   تحديد نوع ادس لة وصياغة المفردات:

موضوعي لقيا  نسبة التحصيل في  تم تحديد وصياغة مفردات ادس لة من خالل تصميم اختبار  
وقد صيغت مفردات االختبار من نوع ادس لة الموضوعية حيث قسمت إلى أس لة  ،  مادة التربية الموسيقية

 وقراءة إيقاعية. ، وغناء لحن، وأكمل الفراغات  وخطأ،وأس لة صواب ، اختيار من متعدد 
 باب التالية: وقد تم صياغة االختبار من نوع ادس لة الموضوعية وذلك لألس

 وضوح ادس لة. -
 إجاباتها محددة. -
 تمنع ذاتية المصحح في عملية التصحيح. -
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 لالختبار: الصورة المبدئية 
بعد انتهاء الباحثة من إعداد الصورة الممدئية لالختبار قامت بعرضها على السادة المحكمين لإلدالء 

باالختبار حول مدى موافقة أو غير موافقة المحكمين بآرائهم وذلك من خالل است دام استمارة تحكيم مرفقة  
لالختبار  المناسبة  المالحظات  ادس لة مع وضع  في ضوء  ،  على  الالزمة  التعديالت  إجراء  تم  ثم  ومن 

  مالحظات السادة المحكمين وتم صياغة االختبار في صورتر النهائية وإعداده للتجربة االستطالعية. ملح  
(1) 

 : النهائية لالختبارالصورة  
تم   والثبات  الصدق  وحساب  المحكمون  أوصى  ها  التي  المطلوبة  التعديالت  بإجراء  القيام  بعد 

  وبذلك أصبح االختبار في صورتر النهائية مكون من،  الصورة النهائية لالختبار التحصيلي  إلىالتوصل  
( سؤال أكمل  15، )ار من متعدد ( سؤاال اختي16)  مقسمة إلى،  ( مفردة من نوع ادس لة الموضوعية50)

من االختبار مكون من الجزء ادول عبارة    الجزء التطميقي،  ( سؤال من نوع الصواب وال طأ16، )الفراغات 
 . ملح  (تمرين ايقاعي)  نقاط  4والثالث    قراءة ايقاعية()  نقاط  8غناء لحن( والجزء الثاني  )  نقاط  10عن  

(2) 
صياغة هذه ادنواع من ادس لة الموضوعية عند تصميم االختبار والتي  وقد تم مراعاة المعايير عند  

   تمثلت في:
   تجنب الربط  ين السؤال واإلجابة. -
 واضحة وبسيطة.   ، وصياغتها، قصيرةالعبارات  -
  وجود إجابة واحدة صحيحة لكل سؤال.  -
 عدم است دام صيغة النفي داخل االختبار.  -
 ط لقيا  الهدف.أن تحتوي العبارة على فكرة واحدة فق -

 صياغة تعليمات الختبار 
إجابة   في  المدء  قمل  التالميذ  عليها  يطلع  أن  يجب  التي  التعليمات  من  مجموعة  تحديد  تم  وقد 

 االختبار وتضمنت اآلتي: 
 كتابة  يانات التلميذ في المكان المحدد لذلك.  -1
 عدم الكتابة في ورقة اإلجابة حتى تأذن المعلمة  ذلك. -2
 كتابة إجا تين على السؤال الواحد. ال يصح  -3
 مراعاة الزمن المحدد لإلجابة على ادس لة  -4

 تعليمات التصحيح
أما  ،  تضمنت تعليمات التصحيح بإعطاء درجتان وذلك في حالة اإلجابة الصحيحة للفقرة الواحدة

 إذا قام الطالب بعمل أكثر من إجابة للسؤال الواحد فأنر يعامل معاملة اإلجابة ال اط ة. 
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   مفتاح لإلجابة
 .(3)  تم إعداد مفتاح لإلجابة وذلك لالسترشاد بر في عملية التصحيح ملح  

 دق الختبار ص
ولحساب صدق االختبار قامت الباحث بعرض االختبار على مجموعة من المحكمين في مجال  

 حيث:( وذلك إل داء آرائهم حول مدى صالحية االختبار من 1) التربية الموسيقية ملح 
 وضوح صياغة كل مفردة. -1
 وضوح تعليمات االختبار.  -2
 تغطية مفردات االختبار للمحتوى.  -3
 مدى صالحية  نود االختبار.  -4
 تمثيل مفردات االختبار لألهداف المراد قياسها. -5
 صالحية المفردات لقيا  ما وضعت من أجلر. -6
 إضافة بعض المالحظات التي يرونها.  -7

 ثبات الختبار 
،  االختبار تم تطمي  االختبار على مجموعة استطالعية قد تم اختيارهم عشوائي ابعد حساب صدق   

وتم تصحيح  ،  م2021- 2020( تلميذ وتلميذة من الصا ادول اإلعدادي للعام الدراسي  15)   وتكونت من
 أوراق اإلجابة باست دام مفتاح التصحيح الم عد لذلك ثم رصد درجة كل تلميذ على كل مفردة. 

 ختبار حساب زمن ال
تم حساب زمن االختبار باست دام الطريقة الجزئية وهي تسجيل زمن تسليم أول طالب وزمن تسجيل  

 كالتالي: أخر طالب وأخد المتوسط 
 

 زمن الطالب ادول + زمن الطالب ادخير                  
 2                                    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت زمن االختبار=

 
،  ( دقيقة120)   والزمن الذي استغرقر آخر طالب ،  ( دقيقة95)  استغرقر أول طالب وكان الزمن الذي  

 وقد استغرقت قراءة التعليمات، ( دقيقة108) وبتطمي  المعادلة السابقة يكون متوسط زمن االختبار يساوى 
من المناسب  وهذا هو الز ،  ( دقيقة120)  ( دقيقة وبالتالي يكون الزمن الالزم لإلجابة على أس لة االختبار12)

 (654، 1979، فؤاد المهي السيد ) لإلجابة على أس لة االختبار.
 تصحيح الختبار 

  8حيث تم تحديد  ،  تم تصحيح االختبار بعد قيام تالميذ العينة االستطالعية باإلجابة على فقراتر
  5،  الرابعدرجات للسؤال    10،  درجة للسؤال الثالث   15و ،  درجات للسؤال الثاني  8درجات للسؤال االول و
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وبذلك تكون الدرجة التي حصل عليها الطالب محصورة  ،  درجات للسؤال الساد   4،  درجات للسؤال ال امس
 ( درجة.50-0)  ين

 التعليمي:ثانيا : مرحلة تصميم المحتوي 
 حسين ) مراحل إنتاجها وتطويرها التي وردت في دراسة كل منو  بعد االطالع على القصة الرقمية

اعتمدت  )  Chung,2008،  2011محمد خميس  ،  2008نادر سعيد  ،  2013كرامي  دوي  ،  2010محمد  
 :الباحثة على المراحل التالية في  ناء وتصميم القصص الرقمية المست دمة للدراسة

 أول : مرحلة الدراسة والتحليل 
التحصيل   تنمية  إلى  الحاجة  في  المتمثلة  المشكلة  تحديد  تم  المرحلة  هذه  وبعض  في  الموسيقي 

، على تحليل خصائص الف ة المستهدفة الفكرية والنفسية  وقد اشتملت هذه المرحلة،  مهارات التفكير الناقد 
 واحتياجاتها التعليمية وخمرتهم السابقة فيما ي ص مهارات التفكير الناقد.

 ثانيا : مرحلة تصميم المحتوى التعليمي  
في هذه المرحلة تم تحديد المصادر والموارد التي سوف يتم االعتماد عليها في إعداد القصص  

 ومنها:الرقمية 
 المحتوي العلمي والدراسات السابقة ذات العالقة -
 عناصر القصة الرقمية   -
 عينة البحث( المستهدفة  ) خصائص الف ة -
 ادهداف ال اصة لكل در  -
 ادهداف العامة للوحدة -

  :م رجات هذه المرحلةوكان من 
 تم تحديد المواضيع ادساسية للقصة الرقمية وعناوينها وادهداف التي تحققها  -1

 المدرج الموسيقي  -أ
 السكتات الموسيقية   -ب 
 الموازين الموسيقية  - ج
 فنان الشعب سيد درويش  -د 
 بعض وسائل التظليل  - ه
 موتسارت  - و
 آلة الماندولين  - ز

 مراعاة معايير تصميم القصة الرقمية مع المعايير الفنية والتربوية ال اصة  تصميم الوسائط التعليمية   -2
 كتابة النص المناسب لكل قصة وفقا  لقواعد كتابة القصة الرقمية  -3



 م 2021ديسمبر ، العدد السابع ISSN (Online):2636-2899 مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

717 
 

  تم تجميع وت زين الوسائط المتعددة والالزمة لصناعة القصص الرقمية من صور ومقاطع فيديو  -4
 يرها من المصادر الرقمية مؤثرات صوتية وغو 

 تسجيل الصوت المراف  للقصة الرقمية  -5
 .لكل قصة ( المناسبةStoryboard) تصميم اللوحة القصصية -6

 ثالثا  : مرحلة النتاج والتطوير 
القصصية اللوحات  تحويل  تم  المرحلة  هذه  منتج  Storyboards)  وفي  إلى  الرقمية  للقصص   )

 التالية:تعليمي وف  ال طوات 
 اختيار  رنامج   .1
تنفيذ القصص الرقمية باست دام  رنامج حيث تم استراد الوسائط المتعددة المناسبة والمحددة   .2 تم 

مسبقا  إلى  رنامج التصميم الم تار مع معالجة وتحرير الصور والمؤثرات الصوتية حيث تكون  
 الفنية التربوية ومتوافقة مع معايير  ناء القصص الرقمية مطابقة للمعايير 

 عرض ومراجعة القصص الرقمية للتحق  من صحة المحتوي وخلوه من ادخطاء .3
 (CD) حفظ وتحميل القصص الرقمية على ذاكرة ت زين خارجية  .4

 رابعا : مرحلة التجريب والتقويم 
 ت :عن طري  قمية(الر  القصص ) قامت الباحثة بضبط وتحكيم المنتج التعليمي

عرض نموذج من القصص الرقمية التي تم إنتاجها أمام عينة من خارج عينة الدراسة في محاولر   .1
وفي ضوء النتائج  ،  الكتشاف جوانب القصور فيها والتعرف على مد فاعليتها في تحقي  الهدف منها

 وضوحها.تم إجراء بعض التعديالت الفنية منها خفض سرعة الصوت وتغير بعض الصور لعدم 
 هدف ،  عرض القصص الرقمية على مجموعة من المحكمين وف  استمارة تحكيم القصة الرقمية .2

 إجراء مراجعة تقويمية للمنتج التعليمي وقد تم اعتبار المالحظات 
تنمية التحصيل الموسيقي  اما مرحلة التقويم فق د تم فيها معرفة أثر است دام القصة الرقمية في 

 النتائج. وبعض مهارات التفكير الناقد لدى عينة الدراسة من خالل تحليل 
وبهذا تكون الباحثة أجا ت على السؤال البحثي الثاني الذي ينص على " ما التصميم التعليمي  

لتنمي  الرقمية  القصة  الناقد لدي تالميذ  المناسب الست دام  التفكير  الموسيقي وبعض مهارات  التحصيل  ة 
 المحلة العددية؟"
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 الرقمية:بعض الصور التوضيحية إلحدى القصص 

 
 در  الموازين الموسيقية( ) الصحفيون قصة 

 بعض الموازين الموسيقية سوف يتم شرحها  

 أحد الموازين التي تم شرحها في القصة على هي ة خمر صحفي 
 النمر القوي والضعيف على هي ة خمر صحفي 
 الصحفيون( ) عرض المعلومات العلمية ال اصة بالدر  في سياق القصة

 وتفسيرها:نتائج البحث 
 لإلجابة على أس لة البحث والتحق  من فروضر تم التالي:

إعداد أدوات  وإجابة السؤال الثاني في جزء  ،  السؤال ادول في جزء اإلطار النظري   علىتم االجابة   
 البحث.

لإلجابة على السؤال الثالث ال اص بالبحث الحالي الذي ينص علي " ما فاعلية است دام القصة  
 " االعدادية؟الرقمية في تنمية التحصيل الموسيقي لدى المرحلة 

 
 



 م 2021ديسمبر ، العدد السابع ISSN (Online):2636-2899 مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

719 
 

 ( 2) جدول
البحث    مجموعة  دراجات  متوسطات  بين  الفروق  دللة  القبلي    علىيبين  القياسيين  في  التحصيلي  الختبار 

 والبعدي  
 القيا  
 
 

 القيا  البعدي  القيا  القملي 
 

 قيمة ت 

 
مستوي  
 الداللة

 
حجم  
 التأثير 

المتوسط 
 الحسا ي 

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسا ي 

االنحراف 
 المعياري 

االختبار  
 التحصيلي 

8.86 3.11 48.33 1.11 64.37 001 . 99 % 

  (2- ن  2)  . ودرجة حرية001الدالة عند مستوى    وقيمة ت   15علما  بأن عدد أفراد العينة ن =  
=28   =3.673   

=  28. درجة حرية 001وهي أكمر من قيمة ت الجدولية عند    64.27بأن قيمة ت المحسوبة =  
3.674 

مستوى   عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  في  001إذن  البحث  مجموعة  متوسطات  .  ين 
 % 99تأثيره كمير جدا  يصل إلى   وحجمالقياسيين القملي والبعدي مما يحق  الفرض ادول 

من خالل الجدول السا   يكون قد تحق  الفرض ادول والذي ينص على أن " توجد فروق دالة  
 ن القملي والبعدي لمجموعة البحث ال اصة باالختبار التحصيلي لصالح القيا  البعدي"إحصائيا   ين القياسي

 وتم تفسير هذه النتيجة على فاعلية است دام القصة الرقمية في تنمية التحصيل الموسيقي.
لالختبار   والتتبعي  البعدي  القياسيين  في  البحث  مجموعة  درجات  متوسطي  فروض  داللة  عن  وللكشا 

بقاء أثر فاعلية القصة الرقمية على  ،  ى التالميذ التحصيلي عل وكان الهدف من هذه ال طوة التأكد من 
في حالة المتوسطات المرتبطة  ،  "T testوللتحق  من ذلك تم است دام اختبار "ت" "،  التحصيل الموسيقي

 (2) وجاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول
 ( 3) جدول

 يبين دللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعة البحث على الختبار التحصيلي في القياسين البعدي والتتبعي  
 القيا  
 
 

 القيا  التتبعي  القيا  البعدي 
 

 قيمة ت 

 
مستوي  
 الداللة

 
حجم  
 التأثير 

المتوسط 
 الحسا ي 

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسا ي 

االنحراف 
 المعياري 

االختبار  
 التحصيلي 

48.33 1.11 49.66 61 . 3.92 
001 . 
 

35 % 
 

 15علما  بأن ن عدد أفراد عينة البحث =
   3.674. = 001وهي أكمر بقليل من ت الجدولية عند مستوي   3.92بأن قيمة ت الحرية  
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. وبين متوسطات درجات مجموعة البحث 001إذن توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  
فاعلية   على  يدل  وهذا  التتبعي  القيا   لصالح  والتتبعي  البعدي  القياسين  في  التحصيلي  االختبار  على 

 است دام القصة الرقمية في تنمية التحصيل الموسيقي إلى مدي بعيد. 
 : البحثتوصيات 

لها من قدرة على رفع    الموسيقية لماي فاعلية است دام القصة الرقمية في تدريس مقررات التربية  تمن -1
 مستوى التحصيل الموسيقي 

 تدريب المعلمين علي كيفية إعداد وتوظيف القصة الرقمية في تدريس مقرر التربية الموسيقية  -2
 نشر ثقافة است دام القصة الرقمية في ادوساط التعليمية   -3
   إتاحة الفرصة لدى التالميذ إلنتاج القصة الرقمية مما يزيد مشاركتهم في العملية التعليمية -4

 
 مقترحة: بحوث 

نتائج   الحالي من  البحث  إلير  البحث دراسات حول الموضوعات ،  وتوصيات في ضوء ما توصل  يقترح 
 : التالية
 است دام القصة الرقمية على مراحل دراسية أخرى  -1
 إجراء دراسات أخرى لشرح وتوضيح كيفية إعداد القصص الرقمية لدى معلمي التربية الموسيقية   -2
 است دام القصة الرقمية في كيفية إعداد القصة الرقمية لدى المرحلة الثانوية   -3
 ية التحصيل على مقررات دراسية أخرى. إجراء دراسة مماثلة لتمين أثر فاعلية القصة الرقمية لتنم  -4
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 المراجع
 المراجع العربية:
 . 2ط، مكتبة الرشد ، الرياض ، وتكنولوجيا التعلم  لوسائ (.2006) أحمد محمد سالم

محمد  السيد  محمد ،  أسماء  أسامر  تقنية 2017)  شيماء  عمر  الرقمية  القصص  حكى  أساليب  تأثير   )  
على تنمية الذكاء اللغوي والقدرة على الت يل لدي تالميذ المرحلة اال تدائية للمعاقين    المودكاسينج

 . 115،  207ص ، 167العدد ، المجلد ادول، مجلة العلوم والتربية، بصريا
، والمعرفةمجلة القراءة  ،  وأثره على محتوي مناهج العلوم الموسيقية  ل(. التكام2006)  أمال حسين خليل

 العدد االول.، مصر
لطالب المرحلة    (. دور استراتيجيات التعلم المتمايز في زيادة التحصيل الموسيقي2018)   درية حسن علي
 .270ت 250ص ، 36العدد ، مجلة العلوم التربوية، الثانوية

مقترح قائم علي القصة الرقمية في تنمية بعض مهارات   ج(.  رنام 2019)  ونسرين مبارك،   درية حسن
 المجلد الواحد واالربعون ، مجلة علوم وفنون الموسيقي، الغناء والقيم لدي طفل الروضة

الدين حافظ  ور ،الموسيقية لمرحلتي رياض األطفال والتعليم الساسي  ةالتربي  (.2007)  حسام جمال 
 . Top Ten، سعيد 

( فاعلية استراتيجية القصص الرقمية في اكساب  2016)  وليد الجرف،  درويشعطا  ،  حسن ربحي مهدي
مجلة جامعه القدس المفتوحة لألبحاث ،  المفاهيم التكنولوجيا   بغزةطالبات الصا التاسع ادساسي  

 145، 180ص ، 13العدد ، مجلد الرابع، والدراسات التربوية والنفسية 
 مؤسسة حور  الدولية ، االسكندرية، الموسيقية الشاملة ةالتربي (.2013) خيري الملط

القصص الرقمية في تنمية مهارات االستماع الناقد في   ةفاعلي  .(2016)  سلمى عيد  ن عمد هللا الحربي
المجلة الدولية التربوية  ،  مقرر اللغة االنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانوية في مدينة الرياض 

 307،  276ص ، 8عدد ، 5مجلد ، المتخصصة
ص   ،54العدد  ،  8المجلد  ،  مجلة التطوير التربوي ،  (. أهمية التحصيل الدراسي2010)  سهام الجمهوري 

69 . 
الجواد سليمان المنعم عمران عمد  التربية   ت (. مهارا 2017)  عمد  لدى معلمي  الموسيقية  التربية  تدريس 

ص ،   25العدد ، جامعة  نغازي ،  مجلة العلوم والدراسات اإلنسانية، الموسيقية في ليميا
59:73 . 

 دار الفنون الموسيقية.، تبسيط علم الهارموني م(. 2006) عمد ادمير الصراف
(. فاعلية استراتيجية التعليم الممني على المشكلة في تدريس 2007)  خميس علي اممو سعيدي  عمد هللا

،  مجلة العلوم والتربية ،  الصا العاشراالحياء في التحصيل الدراسي واالحتفاظ بالتعلم لدي طالبات  
 .317:339ص ، 13العدد 
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مكتبة  ،  لمنان،  الدراسي وعالقتر بالقيم االسالمية التربوية  ل(. التحصي2010) علي عمد الحميد علي احمد 
 حسن العصرية. 

 دار الفكر العربي.،  القاهرة،  اإلحصائية لعلم النفس والعلوم النسانية  لالجداو  (.1979)  فؤاد الباهي السيد 
(. فاعلية القصص الرقمية التشاركية في تدريس الدراسات االجتماعية في  2013)  كرامي  دوي أ و مغنم

،  14مجلد  ،  مجلة الثقافة والتنمية ،  التحصيل وتنمية القيم ادخالقية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
 93:180ص ، 72د العد 

 دار الميسرة  ، عمان، الدراسي لالتحصي (.2011) لمعان مصطفي
السحاب    دار،  القاهرة،  (. ادصول النظرية والتاري ية لتكنولوجيا التعلم االلكتروني2011)  محمد خميس

 للطباعة والنشر والتوزيع. 
 بغداد ، دار الفتح(، منظور بحثي) تكوين الموسيقى والغناء ر(. عناص2018) ميسم هرمز توما

الويب   (. تصميمان للقصة الرقمية خطي متفرع لمقرر جامعي عمر 2014)  مهند عمد هللا عمد ربر التعبانى
التفكير   مهارات  وتنمية  المعرفة  إكساب  على  مندفع  المعرفي  ادسلوب  مع  التفاعل  ينهما  وأثر 

 151:113ص ، المجلد الثالث ،  14العدد ، لعلمي في التربيةمجلة البحث ا،  اإل داعي
تغير نمط القصة الرقمية القائمة على الويب على التحصيل وتنمية    رأث  .(2009)  نادر سعيد علي شيمي

ص  ،  9مجلد  ، العدد الثالث ،  مجلة تكنولوجيا التعليم،  بعض مهارات التفكير الناقد واالتجاه نحوها
3:37 

 القاهرة مركز الكتاب.،  التدريس في التربية الرياضية  ق طر  (.2004)  نيللي رمزي فهيم،  ناهد محمود سعد 
(. تصميم استراتيجية تعليمية مقترحر عمر الويب في ضوء نموذج أبعاد 2014)  نشوى رفعت محمد شحاتر

التعليمية واالتجاه نحوها ،  مجلة تكنولوجيا التعليم،  التعليم لتنمية مهارات تطوير القصة الرقمية 
 231:292ص ، العدد الثاني، 24المجلد 

ة مقارنة لبعض االيقاعات اليونانية ونظائرها من الضروب (. دراس2018)  هيثم فرغلي عمد السالم فرغلي
 .كلية التربية الموسيقية ، 38المجلد ، مجلة علوم وفنون الموسيقي، العربية المصرية

دار اليازوري العلمية ،  انماط التفكير ومستويات التحصيل الدراسي(.  2019) إسماعيلي  رعمد القاد يامنة  
 .عمان، للنشر
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