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 :مستخمص

منيا انيا ال  ،تعانى من العديد من المشكالت البرامج التعميمية المعدة والمقدمة لرياض االطفالإن 
مما ادى الى  يوجد اىتمام أو توجو إلى تنمية مياراتيم الحياتية اليومية كما انو التتضمن التعميم التفاعمى، 

اىماليم فى استخدام ادواتيم، وىو ما يتجمى فى النقص الواضح لدييم و عدم اىتماميم بنظافتيم الشخصية، 
 .فى مياراتيم الحياتية اليومية

طفال فى ىذه المرحمة تعتمد فقط عمى الحفظ والتمقين والحرص عمى التعميم لالاساليب كما أن 
النجاح فى االمتحان والجوانب العممية فقط وعدم االىتمام بتوصيل الميارات لدي االطفال بطريقة شيقة محببة 

الميارات  فاقدينلدييم، االمر الذى يدعونا لمراجعة سريعة لتمك االوضاع، والتى تعمل عمى تخريج طالب 
 الحياتية اليومية عمى الرغم من اىميتيا. 

وفى  وبناء عمى ما سبق يمكن استخدام اساليب التكنولوجيا الحديثة فى عالج ىذا القصور الواضح،
لمتوصل لدى اطفال الروضة  وضع قصة الكترونية تفاعمية لتنمية الميارات الحياتية اليومية  ىذه الدراسة تم 
 بمياراتيم الحياتية اليومية والوصول لتوصيات لإلرتفاءاطفالنا  المشكالت الحالية التي تواجوألساليب لعالج 

وتطوير القيم والسموك بمنيج قصصى يخمق االبداع والثقة بالنفس لدييم  ومن ثم يؤدى الى ترسيخ الميارات 
 .اعداد جيل عمى قدر عالى من الوعىالحياتية اليومية لدييم ويسساىم فى 
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Abstract: 

The educational programs prepared and presented to kindergartens suffer 

from many problems, including that they do not include interactive education, 

and there is no interest or orientation to develop their daily life skills, which led 

to their lack of interest in their personal cleanliness and neglect in the use of 

their tools, they are clear in their daily life skills. 

The methods of education for children in this stage depends only on 

conservation and indoctrination and keen to pass the exam and the scientific 

aspects only and not to pay attention to the delivery of skills in children in a 

way that is interesting to them, which calls for a quick review of those 

situations, which work to graduate students who lose daily life skills on Despite 

their importance. 

In this study, an interactive electronic story was developed to develop the daily 

life skills of kindergartens to find ways of treating the current problems facing 

our children and to arrive at recommendations to meet their daily life skills and 

to develop values and behavior in a creative and creative way. Creativity and 

self-confidence and thus lead to the consolidation of their daily life skills and 

contribute to the generation of a generation of high awareness 
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 المقدمة:
لمقصص التعميمية دور كبير وفعال  فكان  معالج فّعال لمقصص الحقيقية والخيالية البشرى العقلأن 

ما دورىا ، ااعبدمنيا في التحفيز أو بناء الثقة وخمق االتقمل مقاومة التغيير ويستفاد في التربية والتعميم حيث 
ه والذي سرد المواعظ والمثل ر  و  في تطوير القيم والسموك فيو واضح من إستخدام القرآن الكريم لمقصص في س  

 . من خالل قصص األنبياءى نسانالعميا في التعامل ال 
لجبار  ( أن إستخدام القصة فى إستبدال أساليب الثواب والعقاب9118ايمان فتحى ) دراسة أثبتتو 

وينصح أن يبدأ بتييئة البيئة للقاء  ىالطفل عمى تطبيق السموك الجيد والتصرفات الحسنة باألسموب القصص
واضحة مع أبطال وشخصيات القصة في صورة  يقدمالقصة وثم يتأكد من الترتيب المنطقي لألحداث وبعدىا 

يوصى عند إستخدام ىذا األسموب بأن يبدأ في إدخال القيم ثم يقدم الشخصية ،و  وضع نياية مناسبة لمقصة
 .والرسالة ويضع التوقعات المطموبة ومن ثم يسترجع الميارات لترسيخيا

ثرت فى مختمف ميادين الحياة أ يتميز العالم اليوم بثورة تكنولوجية ومعموماتية ىائمة وحيث  
كان التوجو نحو توفير ىذه ، فواكسبيا التطور السريع والمستمر بشكل عام وتكنولوجيا التعميم بشكل خاص

ءة قدر عال من الكفا ىعداد وتنمية جيل عمإجل أالتعميمية وذلك من  العمميةالتكنولوجيا وتوظيفيا بما يفيد 
 .والوعى وكفيل بالرقى بالمجتمع

( الى تعميم األطفال وتأىيميم، كما ىدفت الى تدريبيم عمى 9112وقد سعت وزارة التربية والتعميم)
 اكتساب الميارات المناسبة وفق إمكاناتيم وقدراتيم لعدادىم لمحياة العامة وتعميميم مبادئ الميارات الحياتية.

( الميارات الحياتية بأنيا " األداء الفعال فى معالجة أحداث 9102وحيث عرفت أمانى الدسوقى)
ومشكالتيا المتنوعة والتعامل بثقة مع المواقف الحياتية المختمفة ، بحيث يصل الطفل الى المستوى  الحياة

الذى يساعده عمى التكيف مع المجتمع من حولو ويمكنو من تحمل المسئولية ومنيا ميارات رعاية الذات 
 وميارات التفاعل االجتماعى مع االخرين "

نتاج بعد إجراء مقابال –وقد توصل الباحث  ت شخصية غير مقننة مع بعض خبراء تعميم األطفال وا 
اىتمام أو توجو  ، وال يوجدلرياض االطفالإلى ضعف البرامج التعميمية المعدة والمقدمة  –البرمجيات التعميمية 

 .إلى تنمية مياراتيم الحياتية اليومية
مياراتيم الحياتية االساسية اكسابيم مما جعل الباحث حاول طرح إمكانية عالج مشكمة قصور 

نتاج قصة الكترونية تفاعمية، وذلك بعد إطالع الباحث عمى العديد من  لدىرياض االطفال من خالل تصميم وا 
 .الدراسات السابقة واألدبيات التى أكدت أىمية القصة فى التدريس
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 مشكمة البحث وتساؤالتو :
 تحديد المشكمة :

ابو بكر الصديق بمدرسة  اليومية لدى رياض االطفالىناك قصور واضح فى الميارات الحياتية 
عدم اىتماميم ، وذلك بعد زيارة الباحث المدرسة عدة مرات و أتضح من خالليا ىذه المشكمة  التجريبية

فكان لمباحث أن  ميةبنظافتيم الشخصية، اىماليم فى استخدام ادواتيم، ونقص وعييم بالميارات الحياتية اليو 
 يحدد أبعاد لممشكمة حتى يتمكن من تحديد النقاط بشكل واضح.

 نبع الحساس بمشكمة البحث وتحديد أبعادىا من خالل :
  المالحظة الشخصية:أواًل : 

ببورسعيد عدة مرات وتواجده داخل فناء  ابو بكر الصديقمدرسة رياض االطفال بعند زيارة الباحث ل
، فكان التصرفات الغير سوية من التالميذالمدرسة وبجانب التالميذ لفترات طويمة وأيام متفاوتة، تالحظ بعض 

 عمى الباحث أن يدرس الظاىرة  ليجد الحمول المناسبة ومساعدتيم عمى تنميتيا.
 ثانيًا: المقابمة الشخصية الغير مقننة: 

تواجد الباحث فى المدرسة تم مقابمة مدير المدرسة و األخصائى االجتماعى و األخصائى أثناء 
النفسى وبعض المدرسين وبعض أولياء األمور، وأكدوا أن ىناك قصور لدى التالميذ فى الميارات الحياتية ، 

  وكان لمباحث أن يتفيم بعض الميارات الالزم تنميتيا لدى التالميذ فى المدرسة
  ًمن خالل األبحاث والدراسات السابقة التي تمت في المجال تبين لو:ثالثا : 

وبناءًا عمى المالحظة الشخصية لمباحث والمقابالت الغير مقننة اتجو الباحث الى االطالع عمى 
 الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة وتوصل الى تناول الدراسات السابقة أربعة محاور رئيسية وىى:

كسابيم ميارات حياتية االطفالتأىيل  - أ  :وا 
عدادىم لمحياة فى المجتمع  االطفالوتتمثل الدراسات السابقة التى أسيمت بدور فعال فى تأىيل  وا 
كسابو بعض ىذه الميارات الحياتية، فقد أظيرت دراسة إيناس حسنى) ( أن برنامج لعب األدوار التى 9102وا 

تعميميم الميارات الحياتية، وتحسنت لدييم الجوانب النفسية  واألطفال قامت بإعداده قد أثرَّ بصورة فعَّالة عمى 
ودراسة صبرى  (،9102(، ودراسة نسرين احمد)9102واالجتماعية، وايضًا اتفقت دراسة عمر يوسف )

 ( عمى فاعمية البرامج التأىيمية عمى إكساب األطفال بعض الميارات الحياتية الحركية والنفسية.9102تيتو)
 :الميارات باستخدام برامج تدريبية او مواقف تعميمية تنمية  - ب
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فقد اىتمت العديد من الدراسات بتنمية بعض ىذه الميارات عند األطفال وذلك لمدى أىميتيا ليم مثل 
(، ودراسة 9102(، ودراسة منصور سعيد )9102(، دراسة أحمد السيد )9102دراسة حسام الدين الفالل)

(، 9101(،ودراسة وفاء عبد السالم )9100(، ودراسة والء جمعة)9102)(، ودراسة صفاء زكى 9102)
وذلك باستخدام برامج تدريبية أو استراتيجيات تدريس أو مواقف تعميم وتعمم أو مصادر تعمم مجتمعية فى إثراء 

 بعض الميارات الحياتية الالزمة والمناسبة لألطفال .
 فاعمية القصة فى تنمية الميارات الحياتية  - ت

 (،9102(، دينا شوقى)9102د أثبتت العديد من الدراسات السابقة كدراسة سوسن ابو النصر)وق
(، ودراسة سمر 9109) Jung Won Hurودراسة جونج (، 9102ودراسة شيماء عبد الحميد)

(، 9100(، ودراسة وفاء مجاىد)9100(، ودراسة رانيا وجيو)9100(، ودراسة أسعد رضوان)9109سامح)
( مدى فاعمية 9118(، ودراسة ميسون عادل)9112(، ودراسة أحمد محمد)9101ودراسة رجاء جاسم)

 ال .إستخدام القصة بأنواعيا في تنمية الميارات الحياتية لدى األطف
وبناء عمى ما سبق فمن خالل المالحظة الشخصية لمباحث والمقابالت غير المقننة التى قام بإجرائيا 

 واالطالع عمى الدراسات السابقة يمكن تمثيل المشكمة فى العبارة التقريرية التالية :
تنميتيا من  ، مع إمكانيةلرياض االطفالالمرجوة  اليوميةوجود قصور فى تنمية الميارات الحياتية ""

نتاجيا بأسموب يتناسب مع خصائصيم""  خالل تصميم قصة تفاعمية الكترونية وا 
 أسئمة البحث

 -تتضمن مشكمة البحث السؤال الرئيسى التالى :
 طفال الروضة ال اليوميةما فاعمية استخدام القصة االلكترونية التفاعمية فى تنمية الميارات الحياتية 

 التساؤالت التالية : ويتفرع من السؤال الرئيسى
 ما الميارات الحياتية التى يجب ان يكتسبيا الطفال الروضة  -0
 ما مدى توافر الميارات لدى اطفال الروضة من وجية نظر المعممين فى ىذه المرحمة  -9
 ما تصور القصة االلكترونية التفاعمية التى تقدم ىذه الميارات   -2
 تنمية تمك الميارات الطفال الروضة  ما مدى تمكن القصة االلكترونية التفاعمية من -2

 فروض البحث:
  بين متوسط درجات المجموعة التجريبية  1012ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي

 في القياس القبمي والبعدي ترجع ألثر تطبيق االختبار التحصيمي.
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  المجموعة التجريبية بين متوسط درجات  1012ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي
 في القياس القبمي والبعدي ترجع ألثر تطبيق بطاقة المالحظة.

  بين متوسط درجات المجموعتين  1012ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي
تطبيق القصة االلكترونية التجريبية والضابطة في القياس البعدي في االختبار التحصيمي بعد 

 .التفاعمية
 بين متوسط درجات المجموعتين  1012ق ذات داللة إحصائية عند مستوي ال توجد فرو

تطبيق القصة االلكترونية التجريبية والضابطة في القياس البعدي في بطاقة المالحظة بعد 
 .التفاعمية

 :البحث أىداف
 -تتحدد األىداف الرئيسية ليذا البحث فيما يمى :

 .الطفل فى مرحمة الروضةالواجب تنميتيا لدى  اليومية الحياتية التعرف عمى الميارات -0
  اليومية لطفل مرحمة الروضة الحياتية إعداد قصو الكترونية تفاعمية لتنمية الميارات -9
 لطفل مرحمة الروضة.اليوميةاالحياتية المياراتااللكترونيةالتفاعمية فى تنمية القصةقياس فاعمية -2
 .فى ىذه المرحمة  اليومية الحياتية التعرف عمى مدى أىمية تنميو الميارات -4

 البحث أىمية
 ترجع األىمية النظرية ليذا البحث الى انو:

يعرض االتجاىات الحديثة فى تطوير القصص التفاعمية االلكترونية فى ضوء تنمية الميارات  -0
 الحياتية اليومية الطفال الروضة.

 .الميارات الحياتية اليومية الطفال الروضةتنمية يتناول توظيف القصة االلكترونية التفاعمية  -9
، وىو ما سيعود ورياض االطفاليربط بين مجال تكنولوجيا التعميم وفئة من الميارات الحياتية  -2

 بالنفع فى تطوير المناىج وكافة تطبيقات تكنولوجيا التعميم .
لرياض فاعمية التااللكترونية يفتح بابًا جديدًا لتطوير المناىج الدراسية من خالل القصص  -2

 االطفال.
 األىمية التطبيقية:

 ترجع األىمية التطبيقية ليذا البحث الى انو :
 .يفيد م صممى القصص االلكترونية التفاعمية كونو تصورًا مقترحًا مبتكراً  -0
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 ألنو يقدم المقترح فى شكل برمجة تعميمية جديدة. رياض االطفاليفيد م عممى  -9
التجاىات فى كونو يمبى رغباتيم فى تطبيق ا االطفال رياضيفيد الموجيين الفنيين تخصص  -2

 .الحديثة لتطوير المناىج
بصفة خاصة  اليوميةيفيد الباحثين فى كونو يقدم بحثًا متعمقًا عن تنمية الميارات الحياتية  -2

 .لرياض االطفال
يقدم برمجة تعميمية جديدة يمكن التأسيس عمييا وتطويرىا وتطبيقيا عمى باقى المناىج  -2

 الدراسية، وذلك ما تسعى إليو وزارة التربية والتعميم فى الوقت الراىن.
 :البحثمنيج 

يستخدم ىذا البحث أساليب بحثية شاممة وصفية تحميمية لدراسة األوضاع الحالية ألية ظاىرة 
 .وتحميميا، وكذلك استخدام أساليب شبة تجريبية لمتأكد من صحة الحمول المقترحة

وتم استخدام األسموب الوصفى فى دراسة خصائص وحاجات تالميذ ذوى العاقة السمعية وذلك 
البحث، واعتمد عمى األسموب الشبو تجريبى لدراسة اثر  أىدافلجمع البيانات الالزمة وتصنيفيا لتحقيق 

 اليوميةالميارات ( عمى المتغير التابع )تنمية 3Dالمتغير المستقل )القصة التفاعمية االلكترونية وفيمم 
 .والتحصيل المعرفى(

 عينة البحث:
التابعة  برياض اطفال ابو بكر الصديق اطفال الروضةالبحث بشكل عشوائي من  عينةتم اختيار 

، تم تنفيذ التجربة االستطالعية طفل 01لدارة شمال بورسعيد التعميمية بمحافظة بورسعيد، وكان عددىن 
من االشتراك في التجربة األساسية لمبحث، التي تم تنفيذىا  متم استبعادى، ثم اطفال منيم 01لمبحث عمي 
 التجريبية و الضابطة(ا)، ىما طفل 92لمجموعتان عدد كًل منيما  م، تم تقسيميطفل 21عمي عدد 

 : أدوات القياس
  عمى اختبار تحصيمى لقياس نواتج التعمم المعرفية قبل وبعد تطبيق القصة االلكترونية التفاعمية

 المجموعة التجريبية.
 التفاعمية عمى  بطاقة مالحظة لقياس نواتج التعمم األدائية قبل وبعد تطبيق القصة االلكترونية

 .المجموعة الضابطة
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 النتائج ومناقشتيا:
 البحث، بداية في بافتراضيا قام التي الفروض صحة باختبار الباحث قام الجزء ىذا عمي لإلجابة

 :يمي كما البحث، لتجربة والبعدي القبمي القياس نتائج ضوء في وذلك
 األول الفرض صحة اختبار: 

 مستوي عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال" أنو عمي ينص والذي األول الفرض صحة الختبار
 االختبار تطبيق ألثر ترجع والبعدي القبمي القياس في التجريبية المجموعة درجات متوسط بين 1012

 :التالي الجدول يوضح كما المرتبطة لممجموعات T-Test ت اختبار الباحث استخدم" التحصيمي
 انقٍاس انقثهً وانثعذي نهًجًىعح انتجرٌثٍح فً االختثار انتحصٍهً T-Testنتائج إختثار خ ( 1جذول )

 قًٍح انًجًىعح انتجرٌثٍح انًجًىعح

 "خ"

يستىي 

 انذالنح
 

 انًتغٍر

 انقٍاس انثعذي انقٍاس انقثهً

 المتوسط العدد
اإلنحراف 

 المعياري
 المتوسط العدد

اإلنحراف 

  المعياري

68.9 

 دالة عند

االختثار  8.8.

 انتحصٍهً
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 انتحصٍهًرسى تٍانً نًتىسظ درجاخ انًجًىعح انتجرٌثٍح فً انقٍاس انقثهً وانثعذي نالختثار ( 1شكم )

 لممجموعة داللتيا ومستوي" ت" وقيمة المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات قياس من ويتضح
 مستوي عند إحصائية داللة ذات" ت" قيمة أن التحصيمي، لالختبار والبعدي القبمي التطبيق في التجريبية
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 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد حيث الباحث، أفترضو ما عكس إلي يشير مما 92 حرية ودرجات 1.12
 االختبار لصالح التحصيمي لالختبار البعدي والتطبيق القبمي التطبيق في التجريبية المجموعة درجات متوسطي
 .البعدي
 :األول الفرض وتفسير مناقشة

 عند إحصائياً  دال فرق يوجد أنو حيث األول، الفرض صحة عدم إلي الحصائي االختبار نتائج دلت
 القبمي التطبيق في التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين السابق الجدول في المذكور الداللة مستوي
 والقياس 02.20 كان القبمي القياس متوسط إن حيث البعدي، االختبار لصالح التحصيمي لالختبار والبعدي
 يجب وبالتالي دراستو، بداية في الباحث افترضو الذي الفرض خطأ إلي يشير مما ،91.98 يساوي البعدي
 في أخطاء أو الصدفة إلي راجعة غير إحصائية داللة ذات فروق وجود إلي يشير الذي البديل الفرض قبول

نما القياس  المجموعة عمي وتطبيقيا باستخداميا الباحث قام التي التفاعمية االلكترونيةالقصة  إلي ترجع وا 
 راجعة لتغذية وتوفيرىا مثيرة، بطريقة لمتفاعل تشجعييا نتيجة االطفال معارف بزيادة سمحت حيث التجريبية،

 ذاتى. وتعميم فورية،
 أن عمي تنص والتي سكنر، بورس لفردريك المبرمج التعمم نظرية إلي النتيجة ىذه الباحث وًيرجع

 عمي يحصل وبالتالي ،القصة االلكترونية التفاعمية خالل من فورياً  تعزيزىا يتم الصحيحة المتعمم استجابات
 الجابة إظيار خالل من فوراً  تعديميا يتم الخاطئة الستجابات بينما االستمرار، في تفيده فورية راجعة تغذية

 .السموكية التعمم نظريات لمجموعة المبرمج التعمم نظرية تنتمي البرمجية، خالل لممتعمم الصحيحة
 الثاني الفرض صحة اختبار: 

 مستوي عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال" أنو عمي ينص والذي الثاني الفرض صحة الختبار
 بطاقة تطبيق ألثر البعدي والقياس القبمي القياس في التجريبية المجموعة درجات متوسطات بين 1.12

 :التالي الجدول يوضح كما المرتبطة لممجموعات T-Test ت اختبار الباحث استخدم" المالحظة
 انقٍاس انقثهً وانثعذي نهًجًىعح انتجرٌثٍح فً تطاقح انًالحظح T-Testنتائج إختثار خ ( 2جذول )  

 قًٍح انًجًىعح انتجرٌثٍح انًجًىعح

 "خ"

يستىي 

 انذالنح
 

 انًتغٍر

 انقٍاس انثعذي انقٍاس انقثهً

 المتوسط العدد
اإلنحراف 

 المعياري
 المتوسط العدد

اإلنحراف 

  المعياري

686. 

 دالة عند

تطاقح  8.8.

 انًالحظح
58 587 6868 58 6897 68.1 
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 (  رسى تٍانً نًتىسظ درجاخ انًجًىعح انتجرٌثٍح فً انقٍاس انقثهً وانثعذي نثطاقح انًالحظح2شكم )

 لممجموعة داللتيا ومستوي" ت" وقيمة المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات قياس من ويتضح
 مستوي عند إحصائية داللة ذات" ت" قيمة أن التحصيمي، لالختبار والبعدي القبمي التطبيق في التجريبية
 التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين إحصائياً  دالة فروق وجود إلي يشير مما 92 حرية ودرجات 1.12

 .البعدي االختبار لصالح المالحظة لبطاقة البعدي والتطبيق القبمي التطبيق في
 :الثاني الفرض وتفسير مناقشة

 عند إحصائياً  دال فرق يوجد أنو حيث الثاني، الفرض صحة عدم إلي الحصائي االختبار نتائج دلت
 القبمي التطبيق في التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين السابق الجدول في المذكور الداللة مستوي
 البعدي والقياس 9.2 كان القبمي القياس متوسط إن حيث البعدي االختبار لصالح المالحظة لبطاقة والبعدي
 الفرض قبول يجب وبالتالي دراستو، بداية في الباحث افترضو الذي الفرض خطأ إلي يشير مما ،2.02 يساوي
نما القياس، في أخطاء أو الصدفة إلي راجعة غير إحصائية داللة ذات فروق وجود إلي يشير الذي البديل  وا 
 حيث التجريبية، المجموعة عمي وتطبيقيا باستخداميا الباحث قام التي القصة االلكترونية التفاعمية إلي ترجع

 .لالطفال اليوميةالحياتية  الميارات بتنمية سمحت
 أنواع تعديد من جاردنرز لدوارد المتعددة الذكاءات نظرية أثبتتو ما إلي النتيجة ىذه الباحث ويرجع

 .االطفال لدي تنميتيا يجب التي القدرات
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 الثالث الفرض صحة اختبار: 
 عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال" أنو عمي ينص والذي الخامس الفرض صحة الختبار

 لالختبار البعدي التطبيق في التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة درجات متوسطات بين 1.12 مستوي
 :التالي الجدول يوضح كما المتساوية المستقمة لممجموعات T-Test ت اختبار الباحث استخدام" التحصيمي
 انقٍاس انثعذي نهًجًىعح انتجرٌثٍح وانًجًىعح انضاتطح فً االختثار انتحصٍهً T-Testنتائج إختثار خ ( 3جذول )  

 قًٍح انًجًىعح انتجرٌثٍح انًجًىعح انضاتطح انًجًىعح

 "خ"

يستىي 

  انذالنح

 انًتغٍر

 انقٍاس انثعذي انثعذيانقٍاس 

اإلنحراف  المتوسط العدد

 المعياري

اإلنحراف  المتوسط العدد

 المعياري

 

5.94 

 دالة عند

0.05 

االختثار 

 انتحصٍهً

25 68889 3.02 25 5.85. 2.59 

 

 
 القياس البعدي لالختبار التحصيميفي والضابطة رسم بياني لمتوسط درجات المجموعة التجريبية ( 2شكل )

 لممجموعة داللتيا ومستوي" ت" وقيمة المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات قياس من ويتضح
 عند إحصائياً  دالة" ت" قيمة أن التحصيمي، لالختبار البعدي التطبيق في التجريبية والمجموعة الضابطة
 المجموعة درجات متوسطي بين إحصائياً  دالة فروق وجود إلي يشير مما 92 حرية ودرجات 1.12 مستوي
 .التحصيمي لالختبار البعدي لمتطبيق التجريبية المجموعة ودرجات الضابطة
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 :الثالث الفرض وتفسير مناقشة
 راجعة غير إحصائية داللة ذات فروق وجود إلي الخامس الفرض صحة مدي اختبار نتائج دلت

 المجموعة درجات متوسطي بين السابق الجدول في المذكور الداللة مستوي عند القياس أخطاء أو لمصدفة
 لالختبار البعدي القياس متوسط إن حيث التحصيمي البعدي االختبار لصالح التجريبية والمجموعة الضابطة
 الضابطة لممجموعة التحصيمي لالختبار البعدي القياس ومتوسط 91.98 التجريبية لممجموعة التحصيمي
 ينص الذي البديل الفرض يقبل الباحث فأن وبالتالي السابق، الصفري الفرض خطأ إلي يشير مما ،02.20

القصة  بواسطة درسوا الذي االطفال ألن وذلك القياس، أخطاء أو لمصدفة راجعة غير فروق وجود عمي
  .نظرائيم من التحصيمي االختبار في أعمي درجات قتحق بتصميميا الباحث قام التيااللكترونية التفاعمية 

 لممتعمم الفوري التعزيز ومبدأ سكنر، عند المبرمج التعميم نظرية من كالً  إلي النتيجة تمك وترجع
 تمك كل تتفق حيث برونر، لدي المعرفي البناء نظرية في التعزيز مبدأ وكذلك السموكية، التعمم بنظرية

 كما ميم، عامل ،القصة االلكترونية التفاعمية تقدمو الذي الفوري الدعم أو التعزيز أن إعتبار في المحددات
 أو ويحسنو أداءه نتيجة عمي المتعمم يتعرف لكي المناسب، الوقت وفي ومناسبًا، فعاالً  دعماً  يتطمب المتعمم أن

 .لمتعمم الطرق أنسب خاللو من يعرف
 المثيرة التعمم بيئة أن عمي تنص التي البنائية، التعمم نظرية نتائج مع أيضاً  النتيجة تمك تتفق كما

 وسيمة عمي تركز التي الفقيرة البيئة من أفضل خالليا، من التعميمية المادة ليصال متعددة مثيرات توفر التي
 والصور الفيديو مثل جذاب شكل في تعميمية وسيمة من أكتر توفر البرمجية وبيئة فقط، واحدة تعميمية
 .المتعمم لرغبة وفقاً  يكون البرمجية خالل السير فأن وكذلك واألصوات، التعميمية
 الرابع الفرض صحة اختبار: 

 عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال" أنو عمي ينص والذي السادس الفرض صحة الختبار
 لبطاقة البعدي التطبيق في التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة درجات متوسطات بين 1.12 مستوي

 :التالي الجدول يوضح كما المتساوية المستقمة لممجموعات T-Test ت اختبار الباحث استخدام" المالحظة
 انقٍاس انثعذي نهًجًىعح انتجرٌثٍح وانًجًىعح انضاتطح فً تطاقح انًالحظح T-Testنتائج إختثار خ ( 4جذول )

 قيمة المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة المجموعة

 "ت"

مستوي 

  الداللة

 المتغير

 انقٍاس انثعذي انقٍاس انثعذي

اإلنحراف  المتوسط العدد

 المعياري

اإلنحراف  المتوسط العدد

 المعياري

 

6871 

دالة 

 عند

 ..68 6889 58 6869 5877 58 تطاقح انًالحظح 8.8.
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 انقٍاس انقثهً وانثعذي نالختثار انتحصٍهً( رسى تٍانً نًتىسظ درجاخ انًجًىعح انتجرٌثٍح فً 4شكم )

 لممجموعة داللتيا ومستوي" ت" وقيمة المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات قياس من ويتضح
 مستوي عند إحصائياً  دالة" ت" قيمة أن المالحظة، لبطاقة البعدي التطبيق في التجريبية والمجموعة الضابطة
 الضابطة المجموعة درجات متوسطي بين إحصائياً  دالة فروق وجود إلي يشير مما 92 حرية ودرجات 1.12
 .المالحظة لبطاقة البعدي لمتطبيق التجريبية المجموعة ودرجات
 :الرابع الفرض وتفسير مناقشة

 راجعة غير إحصائية داللة ذات فروق وجود إلي السادس الفرض صحة مدي اختبار نتائج دلت
 المجموعة درجات متوسطي بين السابق الجدول في المذكور الداللة مستوي عند القياس أخطاء أو لمصدفة
 لبطاقة البعدي القياس متوسط إن حيث المالحظة لبطاقة البعدي لالختبار التجريبية والمجموعة الضابطة
 ،9.22 الضابطة لممجموعة المالحظة لبطاقة البعدي القياس ومتوسط 2.20 التجريبية لممجموعة المالحظة

 وجود عمي ينص الذي البديل الفرض يقبل الباحث فأن وبالتالي السابق، الصفري الفرض خطأ إلي يشير مما
القصة  بواسطة درسوا الذين االطفال أن عمي يدل وىذا القياس، أخطاء أو لمصدفة راجعة غير فروق

 من أفضل الميارات تعمم في أعمي مستوي إلي وصموا قد الباحث بتصميميا قام التي االلكترونية التفاعمية
 .نظرائيم

 لممتعمم الفوري التعزيز ومبدأ سكنر، عند المبرمج التعميم نظرية من كالً  إلي النتيجة تمك وترجع
 تمك كل تتفق حيث برونر، لدي المعرفي البناء نظرية في التعزيز مبدأ وكذلك السموكية، التعمم بنظرية
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 كما ميم، عامل ،القصة االلكترونية التفاعمية تقدمو الذي الفوري الدعم أو التعزيز أن إعتبار في المحددات
 أو ويحسنو أداءه نتيجة عمي المتعمم يتعرف لكي المناسب، الوقت وفي ومناسبًا، فعاالً  دعماً  يتطمب المتعمم أن

 .لمتعمم الطرق أنسب خاللو من يعرف
 المثيرة التعمم بيئة أن عمي تنص التي البنائية، التعمم نظرية نتائج مع أيضاً  النتيجة تمك تتفق كما

 وسيمة عمي تركز التي الفقيرة البيئة من أفضل خالليا، من التعميمية المادة ليصال متعددة مثيرات توفر التي
 والصور الفيديو مثل جذاب شكل في تعميمية وسيمة من أكتر توفر البرمجية وبيئة فقط، واحدة تعميمية
 .المتعمم لرغبة وفقاً  يكون البرمجية خالل السير فأن وكذلك واألصوات، التعميمية

 عهً انًجًىعح  انقصح االنكترونٍح انتفاعهٍح( نتائج انًعادالخ انًستخذيح نحساب كفاءج 5جذول رقى )

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المجموعة
 1.21 0..0 نسبة الكسب المعدل

 1.22 8..1 حساب الفاعمية لماك جوجيان
 

 في بتصميميا الباحث قام التي القصة االلكترونية التفاعمية فاعمية السابقتان المعادلتان أثبتت ولقد
 اعتبار معو يمكن الذي الفاصل الحد إن حيث البحث، عينة تالطفال لدي واألدائية المعرفية التعمم نواتج تنمية

 جوجيان لماك الفاعمية حساب معادلة أما ،0.9 ىو لبالك المعدل الكسب نسبة لمعادلة طبقأ فعالة البرمجية
 .1.0 وىو األدني الحد من أعمي ألنيا فعالة تعتبر البرمجية فأن

 :البحث نتائج عمي الباحث تعميق
 :يمي ما إلي الحالية البحث نتائج أشارت

 في التجريبية المجموعة درجات متوسطات بين 1.12 مستوي عند إحصائية داللة ذات فروق توجد 
 .البعدي القياس لصالح التحصيمي لالختبار البعدي والقياس القبمي القياس

 في التجريبية المجموعة درجات متوسطات بين 1.12 مستوي عند إحصائية داللة ذات فروق توجد 
 .البعدي القياس لصالح المالحظة لبطاقة البعدي والقياس القبمي القياس

 الضابطة المجموعة درجات متوسطات بين 1.12 مستوي عند إحصائية داللة ذات فروق توجد 
 .التجريبية المجموعة لصالح التحصيمي لالختبار البعدي التطبيق في التجريبية والمجموعة

 الضابطة المجموعة درجات متوسطات بين 1.12 مستوي عند إحصائية داللة ذات فروق توجد 
 .التجريبية المجموعة لصالح المالحظة لبطاقة البعدي التطبيق في التجريبية والمجموعة
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 :باآلتي النتائج ىذه الباحث ويفسر
 برنامج باستخدام بتصميميا الباحث قام التي القصة االلكترونية التفاعمية فاعمية Unity تنمية في 

 .من رياض االطفال عينة لدي الميارات الحياتية اليومية
 لرياض االطفال الميارات الحياتية اليوميةلتنمية  بإعداده الباحث قام الذي المقترح التصور فاعمية 

استخدام القصة االلكترونية التفاعمية فى  فاعمية يؤكد مما ،القصة االلكترونية التفاعمية عمي مرتكزاً 
 تنمية الميارات. 

 ىمال التقميدية التعميميةالوسائل  قصور  . العممية الجوانب وا 
( )سوسن 9109( )سمر سامح،9100رضوان،وتتفق ىذه الدراسة مع دراسات كاًل من )اسعد 

( )مختار 9102( )ابراىيم حسين، 9102( )سعيد عبد المعز،9102( )نجوى بدوى،9102يوسف،
( وغيرىا من الدراسات الحديثة التى أكدت أيضا عمى فاعمية استخدام 9100( )ىويدا سيد،9100عطية،

 اوغيرىم. رياض االطفالخاصة لدى ياتية الحالقصة التفاعمية االلكترونية فى تطوير الميارات عامة و 
 والتي القصة االلكترونية التفاعمية  توفرىا التي الجذب طريقة إلي األولي النتيجة الباحث ويرجع

 لممتعمم، الذاتي التعميم وتسييل محفزة، بصرية مادة شكل في العممية المادة تقديم عمى أساسي بشكل تعتمد
 من الحقيقي مستواه عمي يتعرف لكي لممتعمم فرصة وتوفيرىا بالمعمومات، االحتفاظ عمي االطفال ومساعدتيا

 .االطفال بين الفردية الفروق مراعاة عمي تشجيعيا وكذلك توفره، الذي الذاتي التقويم خالل
 السابقة، الدراسات من العديد قدمتيا التي الطويمة النتائج لسمسمة استمرار فيي الثانية النتيجة أما

ىمال، التقميدية التدريس أساليب بوضوح انتقدت والتي  الحقيقة إلي يشير مما لمدراسة، العممية الجوانب وا 
 تغيرىا. عمي العمل ينبغي والتي الواضحة

 التعمم نظرية حسب ،القصة االلكترونية التفاعمية تصميم مباديء مع السابقة النتائج كافة وتتفق
 المتعمم قيام فور المناسبة والتعزيز الراجعة والتغذية والعقاب، الثواب أي التعزيز، مبدأ وتحديداً  السموكية،
 ذلك كل المساعدة، لتمك طمبو عند األداء تحسين نحو وتوجييو لمساعدتو وكذلك متزامن، وبشكل باالستجابة

 لفظية، وغير لفظية الراجعة التغذية تقديم في مختمفة أنماط استخدام أن كما التعميم، في أفضل نتائج يحقق
 .ومسموعة مرئية

 يتعمم الذي فالمتعمم المحددات، أىم من السموكية التعمم بنظرية لممتعمم الفوري التعزيز مبدأ أن كما
 الشكل وىذا تعممو، في ذلك يساعد فوري، وبشكل منيم المستمر التوجيو يجد معمميو أو زمالءه وبجوار

 االستجابات دعم في يساعد الفوري التعزيز مبدأ إن حيث ،بالقصة االلكترونية التفاعمية يتوفر الجتماعي
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 السموك يثبت ىنا لممتمعم الفوري فالتعزيز ،أكبر بسرعة التعمم وقع كمما المتعمم عند واليجابية الجرائية
 .المتعمم سموك في المطموب التغير ويحدث ويدعمو اليجابي

 :الخصائص تمك أبرز ومن التعمم تفسيرىا في غيرىا عن تميزىا خصائص السموكية ولمنظرية
 .معين مثير تتبع التي الصحيحة االستجابة عند التعمم يحدث

 مناسبة زمنية فترات عمي لممتعمم الحسية بالمالحظة التعمم حدوث من التحقق يمكن. 
 التعمم بيئة متغيرات بين العالقة عمي التعمم يركز. 
 لسموك والمتابعة الفوري التعزيز استخدام عمي يعتمد التعميم. 
 السموكية، التعمم بنظرية لممتعمم الفوري التعزيز ومحدد سكنر، عند التعزيز نظرية من كالً  ويتفق

 أو التعزيز اعتبار في المحددات تمك كل تتفق حيث برونر، عند المعرفي البناء نظرية في التعزيز مبدأ وكذلك
 فعاالً  دعماً  يتطمب المتعمم أن كما ميم، عامل التفاعميةالقصة االلكترونية  بو تقوم الذي الفوري الدعم

 لمتعمم، الطرق أنسب خاللو من يعرف أو ويحسنو، أداءه نتيجة يعرف لكي المناسب الوقت وفي ومناسبًا،
 .لو وقت وأفضل

 تنمية عمي تعمل البرمجية إن حيث لجاردنرز، المتعددة الذكاءات نظرية مع البحث نتائج أيضاً  تتفق
 .فقط منيا واحد نوع عمي التركيز وليس لمتالميذ، العقمية القدرات كافة ودمج

وان ىذا البحث  ومناىج كافة الدراسية المناىج تطوير في جديد وتصور نظرة يقدم البحث ىذا إن
يقدم نظرة وتصور جديد فى تطوير الميارات الحياتية البيئية عن طريق القصص االلكترونية التفاعمية، حيث 

ىذا النوع من التفاعل يخمق نوع من التشويق والجذب وسرعة االستعاب واالستجابة، وىذا النوع خاصًا من أن 
التفاعل يختمف عما سبقو لزيادة حرية تحرك التمميذ داخل البيئية، وذلك ما يجب تطبيقو فى جميع المواد 

 والمناىج الدراسية.
 االستنتاجات:

 توصيات البحث:
 وصي الباحث بما يمي:يفي ضوء نتائج البحث ومناقشتيا وتفسيرىا 

  عمى مستوى الجميورية. رياض االطفالضرورة تطبيق القصة االلكترونية التفاعمية عمى كافة 
  واثرائيا ببرامج ارشادية )برامج الدعم النفسى،  بالميارات الحياتيةزيادة عدد المؤسسات التى تيتم

من اجل المساىمة فى رفع مستوى الميارات الحياتية  الجميعلقاءات توعية، وش عمل، فعاليات( تعنى 
 والقيام باقتراح برامج ثقافية من اجل زيادة الوعى والمعرفة.
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  ش العمل ذلك الدعم النفسى وور وتصميم برامج ارشادية سواء رياض االطفال إقامة حفالت توعية ألسر
 ق الروابط االجتماعية. يتشجيع أبنائيم لمتفاعل االجتماعى وتوثلممساىمة الفعالة ل

  تفعيل استخدام نماذج التصميم التعميمى فى تطوير المناىج الدراسي وعدم االقتصار عمى اساليب الدمج
 والحذف والتعديل واالضافة.

  كانيات المادية الحمية وعدم توافر معامل الكمبيوتر بالشكل الكافى ض النقص الحادث فى االمييمكن تعو
داخل المدارس، باستخدام البرمجيات التعميمية،حيث يمكن لمتالميذ استخداميا وتجربتيا فى منازليم عن 

 .المحمول طبيقات طريق الكمبيوتر او عن طريق
  مستقبمية.ضرورة زيادة الدراسة فى المجال بوجود عينة اكبر لدراسات 
 مقترحات البحث: 

في ضوء نتائج البحث الحالي، ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع 
 قترح الباحث الموضوعات البحثية التالية:يالبحث، 

  إجراء المزيد من الدراسات حول ىذا الموضوع وذلك عبر مختمف الواليات او أن يقوم كل
ج ممعينة وذلك حتى نتمكن من ايجادرؤية موحدة ووضع برناباحث باجراء دراستو فى واليو 

 شامل لكيفية المواجية والعالج لالعاقة السمعية.
  ضرورة وجود خبراء تتطبق فى المجال التربوى والتعميمى والمساىمة فى العممية التربوية

 .لرياض االطفالبالنسبة 
 بحيث تراعي خصائصيم وتكون مصممو  لرياض االطفالطوير الوسائل التعميمية المقدمة ت

 خصيصو ليم وتواكب التكنولوجيا الحديثة.
  لرياض ضرورة دمج بنك المعرفة المصرى فى مناىج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات

 لتشجيع مفاىيم التعمم الذاتى والتعاونى لدى التالميذ. االطفال
 .اشراك االطفال باالنشطة المحمية والعالمية. 
  وعالقاتيا بالكفاية الداخمية لتمك المدارس. رياض االطفالاسة عن انماط االدارة فى اجراء در 
   بحيث تتناول جميع عناصر البيئية االفتراضية  لرياض االطفالتصميم قصة افتراضية

 والوسائل التى يستخدميا المتعمم فى الدخول لمبيئية االفتراضية مثل المجسات الحسية.
 

 



 فاعهٍح تىظٍف انقصح االنكترونٍح انتفاعهٍح فى تنًٍح انًهاراخ انحٍاتٍح انٍىيٍح الطفال انروضح
 ،فرهىد انًنعى عثذ ينى/ د، وهثه فاروق اكراو/ د ،إسًاعٍم زاهر انغرٌة/ د.أ إعذاد /  

 خانذ أحًذ يحًذ عىض انرازقى أ/                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 9108 - السابع العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 111 - 
| P a g e 

 المراجع:
 مجمة الحياتية، الميارات تعميم في وعربية عالمية تجارب ( 9100 )الربعانيحمد أ أحمد 

   02ع التربوي، التطوير
 ( 3102أحمد حسان طمبه حسان الروبى)  فاعمية برنامج مقترح قائم عمى جداول االنشطة المورة

فى تدريس العموم لتالميذ المدارس الفكرية ذوى االعاقة العقمية القابمين لمتعمم  التعميميةوااللعاب 
، كمية  مناهج وطرق تدريس،  دكتوراةرسالة  فى تنمية بعض المفاىيم العممية والميارات الحياتية،

 .الفيومالتربية ، جامعة 
  الميارات  و المفاىيم تنمية في المعرفة وراء ما إستراتيجيات توظيف أثر،  (9118) قشطةأحمد

 التربية، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة .بغزة األساسي الخامس الصف طمبة لدى بالعموم الحياتية
 .غزة اإلسالمية، الجامعة

 ( 3101ايات فوزى احمد غزالة)  كمبيوترى لتنمية الميارات الحياتية لدى  محاكاةفاعمية برنامج
 رسالة ماجستير، قسم تكنولوجيا التعميم، جامعة المنوفية.تالميذ المتاخرين عقميا القابمين لمتعمم، 

 فاعمية برنامج لعب االدوار في تنمية بعض الميارات ( 3104 ) احمد عزت حسنى إيناس
 .جامعة القاهرة ، كمية رياض اطفالرسالة دكتوراة، : السمع ضعافالحياتية لدى االطفال 

 فاعمية إنتاج الدراما التميفزيونية التعميمية الموجية (  3104 ) حسام الدين فرج السيد الفالل
 رسالة ماحستير،: النتاج لتنمية بعض الميارات الحياتية معاييرلطفل ما قبل المدرسة وفق 

 كمية الفنون التطبيقية، جامعة حموان.
 ( 3103سمر سامح محمد محمد عمى ) فاعمية بعض القصص التفاعمية المطورة فى تنمية ميارات

. رسالة ماجستير . كمية التربية الصف الخامس االبتدائى لتالميذالقراءة االلكترونية فى المغة العربية 
 . جامعة حموان 

 العددمجمة المعرفة (، الميارات الحياتية فى المجال التربوى، 9101)عبد السالم الناجي 
 ، الرياض02ــــــــ29، ص 0.1

 كتب محتوى في الحياتية الميارات توافر درجة( 9100)حجر فايز أبو و درويش عطا 
  211-982ص  8العدد الطفولة مجمة ، بغزة األطفال رياض بمرحمة العموم

 ( فاعمية تصور مقترح 9101فؤاد اسماعيل سممان عياد و ىدى بسام سعد الدين :)
 لتضمين بعض الميارات الحياتية فى مقرر التكنولوجيا لمصف العاشر االساسى بفمسطين ،
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مجمة جامعة االقصى )سمسمة العموم االنسانية( المجمد الرابع عشر ، العدد االول ، ص 
 ، فمسطين 9101، يناير  908- 0.2

 ( .فاعمية القصص الرقمية التشاركية في تدريس 9102كرامي بدوي .) الدراسات االجتماعية
-الثقافة والتنمية  .في التحصيل و تنمية القيم األخالقية لدي تالميذ المرحمة العدادية

 081-22، 2.، ع 02مصر، س 
 التعميم في الحياتية الميارات توظيف( 9112) التربوي والتطوير لمبحث القطان مركز 

 . .لتعميموا التربية دائرة -الدولية الغوث وكالة : غزة :والتعمم
 ( 9112مصطفى فييم:) الطفل والميارات الحياتية فى رياض األطفال والمدرسة االبتدائية :

 دار الفكر العربي. القاىرة،
  أثر األنشطة التعميمية الرقمية فى القصة التفاعمية :( 3102) محمد عبد العاطى احمد

رسالة ماجستير، كمية التربية، :  لتالميذ المرحمة البتدائية عمى اكتساب المفاىيم العممية
 .جامعة حموان

 ( 3112ميسون عادل منصور محمود :) قائم عمى محاكاة القصة التفاعمية لتنمية  كمبيوتربرنامج
رسالة ماجستير، غير منشورة، تكنولوجيا تعميم ، كمية  ما قبل المدرسة بعض القيم األخالقية ألطفال
 التربية ، جامعة المنصورة .

  انعكاسات تطبيق برنامج تدريبي لتنمية الميارات  (9112)سكينة ورشا عموان  أبونادية
الحياتية لطفل الروضة عمى تحسين بعض السمات الشخصية ، مجمة دراسات الطفولة، 

نجوى يونيو، معيد دراسات الطفولة ، جامعة عين شمس -، ابريل09، مجموعة22عدد
لتفاعمية فى القصة الكمبيوترية التعميمية فى تأثير المداخل ا:( 3104)يحيي عبد اهلل بدوى 

: جامعة حموان التحصيل المعرفى وتنمية ميارات التفكير الناقد لدى تالميذ المرحمة البتدائية
 : كمية التربية ، مصر

 ( 3104نبيل جاد عزمى : )القاهرة ، دار الفكر العربى  بيئات التعمم التفاعمية ، 
 الميارات بعض تنمية عمى وأثره إلكتروني مقرر تصميم( 9100) وىيام سالم يوسف يسرية 

 المؤتمر .اللكترونية المقررات نحو واتجاىاتيم المنزلي االقتصاد طالب لدى الحياتية
 مصر في النوعي العالي التعميم برامج تطوير : بالمنصورة النوعية التربية بكمية السنوي
 ( 222-220)ص ريلأب 02المعرفة، عصر متطمبات ضوء في العربي والوطن

 



 فاعهٍح تىظٍف انقصح االنكترونٍح انتفاعهٍح فى تنًٍح انًهاراخ انحٍاتٍح انٍىيٍح الطفال انروضح
 ،فرهىد انًنعى عثذ ينى/ د، وهثه فاروق اكراو/ د ،إسًاعٍم زاهر انغرٌة/ د.أ إعذاد /  

 خانذ أحًذ يحًذ عىض انرازقى أ/                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 9108 - السابع العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 111 - 
| P a g e 

 المراجع االجنبية:
 Antoniazzi, Anna (2013): Storytelling and Videogames. An 

interdisciplinary approach to interactive multimedia models for children 
,Studi Sulla Formazione., Vol. 16 Issue 1, p67-76. 10p 

 AsaMoum (2004):Once Upon A Time Interactive Storytelling in a context – 

Dependent Mobile Game , Department of Numerical Analysis,Sweden. 

 CSIR Icomtek, Scientia (2001) : Interactive Storytelling with Virtual Identities 

,M. Greeff Computer Science Department ,Universty of Pretoria ,S outh Africa 

 Falloon, Garry(2010): Using avatars and virtual environments in 

learning: What do they have to offer?:British Journal of Educational 

Technology, Vol. 41 Issue 1, p108-122. 15p. 2 Color Photographs, 1 Chart 

. 

 Fortson, Kim (2012) : 6 Creative Storytelling Tools That Will Make You 

Wish You Were a Student Again , T H E Journal , Vol.  

 Hamdona , Y. (2007) :Life Skills Latent in the Content of English for Palestine 

Grade Six Textbook, Faculty of Education, The Islamic  

  J. Porteous , M. Cavazza and F. Charles (2010): Applying planning to 

interactive storytelling: Narrative control using state constraints 

 Long, Gigi ( 2013 ) : Wanderful Interactive Storybooks  , Library Media 

Connection , Vol. 31 Issue 5, p58-58. 1/6p 

 Porter, Bernajean (2010) :Digital Storytelling in Second Life , Learning & 

Leading with Technology, Vol. 37 Issue 7, p26-27. 2p. 1 Color Photograph, 1 

Illustration. 

 Programme on Mental Health.(1997). Life Skills Education is Schools. 

Geneva: World Health Organization. 

 Rifà-Valls, Montserrat (2011) :Experimenting with Visual Storytelling in 

Students' Portfolios: Narratives of Visual Pedagogy for Pre-Service 

Teacher Education , International Journal of Art & Design Education, Vol. 

30 Issue 2, p293-306. 14p. 

 Sims, R. C. H. (1997). Interactive learning as an 'emerging' 

technology:Areassessment of interactive and instructional design strategies. 

Australian Journal of educational technology 

 
 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Antoniazzi%2C%20Anna%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ehh%7C%7Cjdb~~ehhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Studi%20Sulla%20Formazione%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ehh%7C%7Cjdb~~ehhjnh%7C%7Css~~JN%20%22British%20Journal%20of%20Educational%20Technology%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ehh%7C%7Cjdb~~ehhjnh%7C%7Css~~JN%20%22British%20Journal%20of%20Educational%20Technology%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Fortson%2C%20Kim%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ehh%7C%7Cjdb~~ehhjnh%7C%7Css~~JN%20%22T%20H%20E%20Journal%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Rif%C3%A0-Valls%2C%20Montserrat%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ehh%7C%7Cjdb~~ehhjnh%7C%7Css~~JN%20%22International%20Journal%20of%20Art%20%26%20Design%20Education%22%7C%7Csl~~jh','');

