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 الملخص

 دد لدسىبددا ل(ArticulateStoryline)مفددا ل لسا ددى تدنلمرنددات لار ىروندد  ل ا ليددىلتوىددعللميلي دد لهددت الدرتسد ددىلارددفلدر  دد ل دد ل
(لطاربدىل21تج دع ىن  لمجربييدىلمفرفدالتد ل أ رددلدرتسد دىلتد لل،لم عنلرتللطلبىلدرص لدرثات لدأل ا  لر ادةلدريلعنلدر فاهيملدريل يى

 ىياديددى،ل دد ل(لطاربددىلدس ددالسار ربلددىلدا22،لوضدداس ىلمفرفددالتدد ل (Articulate Storyline سا ددى تدنلدريرنددات لدرىفددا ل ودس ددال
(ل25تد ل لوم دعنل فاهيملدريل يىلرلدخىباسلهتدفلدرتسد ى؛لمملمناءلورىولنقلأل ن لدرييضاءلدرىاسيىلرلعدءلقصبىلتوا ظىلدر فنلى،لتتس ىل
، م2019/2020دريددانلدرتسد دد للهلدربدديمعتىربى،لطبلددالدرتسد ددىل دد بيددتلدرىفسددتلتدد لخصا صددولل،تىيددتدخىيدداسلتدد لاتدد لنددع لدل ددلدا

أظهرتلنىا  لدرتسد ىلوجعدل رقلددللاحصا يًال  لتبىعللدسىبا ل ننىلدرتسد ىلرل فاهيملولدر نه لشبهلدرىجربي ،للواستخدمت الدراسة
وك دفالدرتسد دىلأيضدًالوجدعدلحجدملأيدرلكيندرلرليرندات ،لو ددددددددددددا ليىلربييدى،لدريل يىلميزللر ربلدىلدرىدتسبولورصدارللطلبدىلدر ج ع دىلدرىج

سبددا لدر فدداهيملدريل يددىلر ددادةلا ددددد ل (Articulate Storyline)سا ددى تدنلمرندداتدددددد للدرىفا لدددددددد لر ىرون  لاإلدرىيلي يددلل وىددددددددددددددعللسينددددددددرةلر
و د لضدعءلهداللدرنىيجدىلأولدالدرتسد دىلسضدروسةلم دجيالتيل د لدريلدعنل لدفلد دى تدنلمرندات ل،لدريلعنلر لبىلدرصد لدرثدات لدأل ا د 

(Articulate Storyline)ل  لدرىتسبولرىوبن لدسىبا لدر فاهيملدريل يى.ل
لدريل يى،لتوىعللميلي  ل،ل(Articulate Storyline)مرنات لالكلمات المفتاحية: درص ل،لطلبىلمفا ل لار ىرون  لدسىبا لدر فاهيم

ل.درثات لدأل ا  
ل

The Effectiveness of Interactive Electronic Educational Content Using the Articulate Storyline 

Program in Acquisition of Concepts of Science for the Eighth Grade Students 

Abstract 

The study aims to reveal the effectiveness of interactive e-educational content using the 

(Articulate Storyline) program in acquiring the scientific concepts of science for eighth-grade 

students.  The study population consists of (22) female students who studied in the usual way, at 

Ain Al-Bayda School of the Kasbah Brigade, Tafila Governorate. To achieve the objectives of 

the study, a test of scientific concepts was built. The test consists of (25) multiple-choice 

questions of psychometric properties. The study, which used a quasi-experimental approach, 

took place in the academic year 2019/2020. The results of the study show a statistically 

significant difference in the level of acquisition among the members of the study sample.  The 

acquisition of the scientific concepts was higher among the students of the experimental group. 

The study also reveals the existence of a large impact size of the program, and a great 

effectiveness of the interactive electronic educational content using the program (Articulate 

Storyline) in acquiring the scientific concepts of science for the eighth grade students. In the 

light of these results, the study recommends encouraging science teachers to use the (Articulate 

Storyline) program in the process of teaching to improve the acquisition of scientific concepts. 

 Keywords: Articulate Storyline program, acquiring scientific concepts, interactive e-learning 

content and eighth grade students. 
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 المقدمة:
لدري لر عدجهى لدرىفا ليى لودريردت  لدرىلنياتلدرىربعبى لد ى تدن ل   لم نعرعجيى لدرىربعيليعسة ليدعيشلدر نتدن لدر  مالتتيت لت 

ودرىوتياتلدرى لمعدجهلدري ليىلدرىربعبى،لور  ليىملدرلواقلسارىلتنلودرى عبرلدرواللليبيفلدرىربعبعنلارفلمب نرلكللدإلتمانياتل
وا ي ال  لدرتوللل،در ىاحىلت لم نعرعجيالدرىيليملرلىصتيلر المعدجههل  ليىلدرىربيىلودرىيليمل  لشىفلأسجاءلدريارملت لموتيات

لادرناتيى لاذ ل؛ لدرايلطغفل لفلج يالتجااتلدروياة لدربربا لودرىغنر لدرنعن لدريارم لدرى ليعدجهها لدرىوتياتلدريل يى ودانفجاسلن
يجيللت لدرضروسيل لفلدر ل باتلدرىربعبىلودرىيلي يىلأنلمفخالسج يالدرع ا للدرى لت لشفنهالداسملاءلل،ودرى نعرعج لدر ير  
للمىولنقلأهتد هالوتعدجهىلهاللدرىوتيات.ل،درىيلي يىلساري ليى

ردةل  لحجملدر يلعتاتلدر ىبادرى،لودرى عسلدريل  لودرىلن ل  لتجاللم عبالدروا بلدآلر ل  لكا ىلدرزبادةلدر   لببيبلولللللللل
درىربعبى،لرىعدسبلهاللل ىنعدح لدروياةلدري ليىلودريل يى،لقتلوضالدر ثنرلت لدرىوتياتلأتانلدرجهاتلدر بلورىل  لوضالدربيا

  لطيييىلدرن اطاتلدإلنبانيى،لوهاللدرىغنردتلموىمل لفلدر ل باتللت لمغنردتلدربيا اتلتى لباتلهادلدرى عس،لس المى لبه
ل(. ,2010Al-Mallahر عدجهىلدر بىليلل لدرىربعبىلا تددلدإلنبانلودر جى ادرىيلي يىلول

ل لوهنا لارفلا ادة لدر بى تتىل  لمتسبولموىاجلدر ل باتلدرىربعبى لودرع ا للدرىيلي يى درنظرل  لمجهنزلدرغرفلدرصفيى،
اذلل؛ألنهالميتلدرعسقىلودرللمل  لدريصرلدروار ل؛در لبى،لاذليجبلمع نرلدرى نعرعجيال  لكللل لو  لتىناولليتلكللطاربلوتيلم

ومن يىلدر هاسدتلداجى اعيىلرتيهملت لخالللل،رل لبىانلرىلكلدرى نعرعجيالدأليرلدر ينرل  لم عبرلومن يىلدرلتسدتلدريلليىلودرلغعبىل
مبهنلل  ليىلدرىعدلللداجى ا  ل يرلدإلنىرنا،لاذليفىللدر جاللرلوعدسلودرنلاشلدريناء،لوبوفزلدر لبىل لفلدرىياونلودر  اسكىل

ل.(,2017Al-Hila& Husseinودرقيانلسف  اٍللايجاميىل  لتجى يامهملدر  ىلفى 
ل  لزبادةلكفاءةلل،نعرعجيال  لدر جاللدرىربعيل يبًالإلحتدثليعسةل  لدري ليىلدرىربعبىد ى تدنلدرى تلُبيوللل لهاتًا حنثلمليبلدوسًد

قعبىلس ادةلدريلعن،لحنثلأ ه اللدرى نعرعجيالسيالقى لفلأنظ ىلوبردت لتىنع ىلو يارى،لومرمبطللاحىعد هادرىيليملوم عبرل؛لوذركل
لل،درى نعرعجيال  لم عبرلمرتجياتل تيتة لرها لت نزًد ل(، ,2004Zaitonدرىربعبىل لأهتد هلرىولنقلدريلعنل  لتناه وجتتلتمانًا

لدريل  لسينر؛لدرىلتنلدر ير  لودرى نعرعج لألنول لسارغلدأله يى؛لمهتفلملعغلترحلىلدسىبا لدر فهعن لدر فاهيملأترًد ل،ألبللميليم
لدرولا قلس مللت لدر ليىلرلولا قلحنثلييتلميليملدر فاهيملأسثرل ا ليىلت لميلي هم لدر لبىل لفلم عب للعسة ليبا ت جزأ،لك ا

لملتيمل لوُب لبلارنهم لس ملليرمبطلمعدقالحيامهم، لُملتن لكعنها لدر عدضيا، لدن با اتلحعللأه يى لوم عنلرتيهم لدريل يى، ودر فاهيم
لوب لأسثرلحعللدر فاهيم ليبا تهمل لفلدرىيلم لوهاد لمعدقالحيامهم، لترمب ى لدر فاهيم لمها،لأتثلىل لفلهال صبوعنلأسثرلدمصاًا

سار يلعتات،لومصبللأ هللرلىاكر،لودا ى تدن،لوقياسلدر يردتلدرجتيتةل لفلدر يردتلدرباسلىللداحىفاظوبيززلقتسدمهمل لفل
ل(.National.Academies, 2014وم عب لخيرةلجتيتةلأو الوأسثرلدقى. لوسب هالمها،

لمبىل لدرى  لدر هاسدت لأهم لوت  لسارى عبر، لدر تس يى لدريلعن لهت ها لدريل يى لدر فاهيم لدر لبى لاسبا  لاه   ىردميجياتلسا ى تدن
ل(.Gultekin,2012 درىتسبولدروتيثىلودريردت لدرىفا ليى،لودرى ينقلدري ل لرلنظرباتلدروتيثىل

لس با تةلميليملت لا  ددأل لتفدددددرهليى ثللاذللعن،ددريلعدددددتل  لمددددتهل نصرلدريل يىلاهيمدددددر فول لفدد للدر لبىلدريلعن
فلددملاردددددددرىيللأيرللددددونللاحًلا،لدريل يىلالتدددددددددددددددددددددر  ملحلل  لهادددددددددددد ى تدتلأجلل ددددددددتلوذركلاهيم،دددر فلرىلكل  نقل هملعبرددم 

ل (Celikten, Ipekcioglu, Ertepinar & Geban, 2012).أسثرل ا ليىلوإيجاميىلأخرلللتعدق 
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ليوىاجلارفلهالل هعلدألشياء،ل  لذهنيىللعًسدلخالرهالعنلدرفرددروياة،لفيم لل يرلوببى رلدرصغرلتنالدر فاهيملميلملوبيتأ
لأنهلاالدر فهعن،لتا ىلارفلميربفلسواجىلدر ىيلملأنلوسغملدر ىيلم،لماه لترمبطلرفظ لغنرلم ثياًلللميتلدرى لدراهنيىلدرصعس

لرددددددددددنددسيلأيرلهاددددور،لدرىف نرل  ليىل  لحا  اًلل اتاًلللميتل ه لدرىف نر،ل  ليىل  لمبا تللاذل،دراهنيىلدرصعسةليوىاجلارفلهال
ل.(Patkin, 2015) لمدددرىيلفددددددددد ل

لأ ا لدري ليىلهاللوميتلدرىيلم،ل  ليىل  لرل ىيلملدرفا للدرتوسل لفلمركزلن  ى،ل  ليىلدر فهعنلميلملنوأل لدر بادئلرفهمًا
لوهاللودألتثلى،لودرقي ى،لودرصفات،لودرىيربف،لدا م، :وه لأ ا يى،ل نالرلخ بىلدر فهعنلوبىض  لودرنظربات،لودرفرضيات
 (Safdar, Shah & Rifat, 2012).هلود ىيياسلدر فهعنلرىيلملأ ا ًيالترم ًزدلميتلدرينالر

لميت لدرى نعرعجياللومفبنرلمتسببها،ل  لموىاجلدرى لدر عددلأسثرلت لدر ييعيىلدريلعنلتعددلوراد لد ى تدن لارف تفاهي ها
لدر ىيلمل نتلتينفلذيلميلملوإلحتدث،ل( ,1994AlShaerوتىنع ىل لتىيتدةلخيردتلسببل لفلدر ال لر با تةلودروا ع 

 لفلأ ارنبلدرىتسبوللدرىركنزيليجرللديناتيميىل  ليىلارفل اسنىل  ليىلت لدريل يىلدر فاهيملوموعبللميلملدرىيلمل ا ليىلوزبادة
لود ى تدنلدررتعزلتيارجىل لفلدر ىيلملقتسةل  لوبنجململتتالدر يرفيىلدرن اطاتلأسثرلت ود ى تدنلدريردت لدرىفا ليىلدرى لميتل

ل.( ,2011Al-Zoubi& Salamat لدر  مالتل  لحلل ل يىلس رقللدر فاهيم

لودرى نعرعجيدالدرىيلديملمدن لدريالقدىلأنل(Mahdi,2015) .وبلكتلتهتيدرىلنياتلدروتيثىلمى عبرلومغننرلدرىيليم،للقتل اه اول
لتددالدرىياتددلل لددفلردديولقددادسةلأجيددال للمن ددفل ددعفل إنددهلحتيثددى،لم نعرعجيددىلأ ددارنبلو ددقلدر لبددىليددىيلملوحنن ددالم اتليددى،ل القددىلهدد 

لس.ودامى الدإلمتد ل لفلوإن ال لط،لدروتيثىلدرى نعرعجيا

ىلقي ددىلتضددا ىلرل ارددبل دد لدسىبددا لدر فدداهيملدرىدد لم منددهلتدد لمعظيددفلم نعرعجيددالتىلتتددىلرىنظدديملر ىروني ددوملددتنلدر لددرسدتلدإل
ىلوم دددد للدرصدددعس،لودرنصدددع ،لودرصدددعت،لودرر ددددعنلر ىروني ددددإللتثدددللم نعرعجيددددالدرع دددا للدر ىيدددتدةلر ىرونددد  لو دددرللدر لدددرسلدإل

ل.( ,2010Al-Mallah ا لىلدرىفا للودرىردسطلدر ىوركىلوغنرها،لودرعلالتلدرف

لدرى عسدتلدرىلنيى لت لهال لودرىيليم لدرىربيى ل فلبللمتسبولدر عددلل،ود ىفادتلتيادي  لدرىيليم، لم نعرعجيا ل  لتجال ا ي ا
لس  ىل لأشمارهال لوت عقى لمفا ليى. لمردت  لخالل لودر اربلت  لدر يلم لمن  لدرىفا ل لت  لجانبلكينر ل لف ليلعن لدرنعن درتسد يى

ل(.ل ,2013Al-Minharawiولعسهال 

خالدىلأنلمفخدالزتدانلل- اتىلودرىيليملدر تس  لسصفىسصفىلل-وأتانلكللهادلدرىلتنلدرىلن لكانلرزدتًال لفلتل باتلدرىيليم
دإلنىرنددا؛ل لددملييددتلدرهددتفلتدد لدرىيلدديملدر تس دد ل دد لهددادلدريصددرلل-در بددادسةل دد لمعجيددهلمردتجهددالوتلرسدمهددال يددرلشددبمىلدر يلعتددات

مدهلدري ليدى،لريمدعنلاردفلضدروسةلاسبداسهلدر فداهيملدريل يدىلرىعظيفهدال د لحيالبلدر ير ىلودرولا قل لط،لمدللميدتدللتجردلاسبا لدر ار
قددادسًدل لددفلدرىفا ددللتددالتىغنددردتلدريصددر؛لوب الددىليددعسةلدرى نعرعجيددالودامصدداات،لدرىدد لأدتلارددفلظهددعسلأن ددا لوبددتد للجتيددتةل

 2010 Al-Abbasi, .)ل

لمرنات  لييت لملورارك لدريصرلدروتيثىل ىردميجياتدإللت لىفا ل درلدرىي  لهاد ل   ليي ل، لسار بىعلللداسملاءل لفل هع
ليوفزلخالى،لسصعسةلدرىوصنللوضيافل اتىلرل لبىلدرىوصنل  ل ر لت لدر زبتلرهملوبىيللدرىركنزل لفلدرىالتنالس ا
ساإلضا ىلارفللخا ،لس مللدرفصللوددخلل انلس مللدر تس ىلددخللدرىالتنالدنضبا ل لفلزبادةلوببا تلودرىفا ل،لدر  اسكى

والل،( ,Al-Hasanat 2012رلىيلمل لدد ينىهملت لوبزبت،لدرىالتنالميلملييززلحنث،لودربلعكيىلدرنفبيىلدر  مالتلنببىلمللنل
ل(. ,Khalif 2015(وإن الي م لد ى تدتهل  لدرىلعبملدرعدقي لل،يلىصرلدريرنات لدرىفا ل ل لطل  لملتيملدر يلعتات
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لدر الحظ لدإللوت  لدر لرسدت لمص يم ل   لمبى تن لدرى  لدريرتجيات لت  لدريتيت ليُللىها،ولنا لىر ىروني لوجعد يىيرلحنث
ل  لدألسدنلسفتولدرواجىل( Articulate Storyline)مرنات  لوألننا لدر جال، ل  لهاد لدرياريى لذدتلدر فاءة لدريردت لدر  نزة ت 

لار ىرون  لدرعلعللارفلتوىعلل؛لألنلر ىرون  لليعباتلدرىيلملدإل  لتعدجهىلحعللدر اربللتى ركزل،مفا ل لار ىرون  ل وىعللر
ل(. ,Khalif 2015(مفا ل ليباهمل  لزبادةلدد عيىلدر ىيل ن لرلىيلملوت اسكامهملدرفيارى

لدر ير ىلدرىياتلل  لدرىللنتيىلدر رقلل إنلدر ير  ،لسارىع اليىبمل صرل  لنعيشلأننالوب ا لر عدجهىلسافيىلميتلرملتا
لمبهملحتيثىلطرد قل  لدرىف نرلجاءلورادل،دريل يىلرتيهمدر فاهيملوموبن ل،لسغبامهملومولنقلودر يرفيىلدرىلنيىلدر ىيل ن لحاجات

لدرتسد ىلهاللجاءتلودرعقا،لوقتلدر مانلوتوتوديىلداقىصاديىلدريعد قل لفلنعي ه،لومىغلبلدرايلدربربالدرى عسلتعدجهىل  
ل للر ير ىس واورى در فاهيمل  لدسىبا ل (Articulate Storyline)مرنات ل ى تدناسلمفا ل ،لار ىرون  لتوىعللميلي  ل ا ليى
لرتللطلبىلدرص لدرثات لدأل ا  ل  لتوا ظىلدر فنلى.ل ادةلدريلعنردريل يىل

 مشكلة الدراسة
در ىيللىلمنىا  لطلبىلدألسدنل  لل( ,2015NCHRDنرلنىا  لدسد اتلدر ركزلدرعطن لرىن يىلدر عدسدلدرب ربىلرليانل دددددددم 
ل لTimmsدخىباس لل  لمردجالودضلل  ل، للجعدة لولدألسدلل  لدرىربعيللدرنظان لودر فاهيملدررباضيىلدر هاسدتل  لودضللضي ن،
لدر يلعتاتلد ىرجا ل  لضيفاًللميمولدر لبى،لأددءل  لمى رسلأخ اءلي ىلأنلأشاستلارفلاذلدألسدن،ل  لدر لبىللرتلدريل يى
لدألسدنل  لودرىيليملدرىربيىلوزدسةل مفالوقتلداخىباسبى،لدرينعدل  ل لبىدرلتاجاسال لفل لباًللينيمولوم زبنها،لتيارجىهالمملدرى 
لس مللدر ير ىلىدر لبلبا اسلمننهالت لسانلودرى لرها،لدر نا بىلدرولعللت لدريتيتلودقىردحلدر  مالت،لهاللأ با لدسد ىل لف
لمتسببلم ثلها،ل لفلوم جييهملتنظم لارف لتهاسدتلدر لبىلاضا ى لوللدرىف نر،ل لف ل لف لدر يل ن  لأ ارنبل  لدرىنعبام جا

مىفر للودرىيليملللدرىربيىلوزدسةللل  لقعةل  للم مللليى لبللوهادللل،دخاللدرى نعرعجيالودريردت لدرىفا ليىل  ل  ليىلدرىتسبوإولل،درىتسبو
لل للدربيا ات،لللاني لت  لللرنىمللدر صارل،للوألوا ودر    ن ، للت  للخالل للهال للل يا اتللوضالدرلعة للقاملى للوودقعيى،رلىنفنا،

 رنى م لدرنظانلدرىربعيلت ل عدمهلارفلدرصتدسةل لفلدر بىعللدريرب لومولنقلتعدقالتليعرىل لفلدر بىعللدرتور .ل،لوتن قيى
للباررجع ول ل   لت مالت لوجعد لمين  لدرباسلى لررلتسد ات لدر لبى لدر رحلىلدسىبا  لطلبى لرتل لدريلعن لس ادة لدريل يى ل فاهيم

ل لت   لكل لدسد ى لتثل ل ,2012Abu Jahjouh أمعجوجعحدأل ا يى، ل(؛ ل( ,Ahmed 2011 أح تودسد ى ودسد ىل؛
ل.( ,2009Abu Tairنر دددأمعلط(؛لول ,2010Al-Roshoudوآللسوشدددددددددددعد (؛ل,Al-Ajami 2010   دددددددريج

لىص يملتوىدعللميلي د دددسلدر بدى تتى،لدرىدتسبولوطرد دقلأ دارنبلدر لودىلاردفلمنعبدالدرواجىل ددددتلىددددددرتسد ل لىددددددت لادلمنيثقددددددر
،لنظدرًدلرلدتسمهال لدفلاددسةل  ليدىلدرىدتسبو،لوألنهدالملدتنل  ليداتلدردىيلملسف دارنبلتىنع دى،لوبفشدماللغندرلمللنتيدى،لمفدا ل لار ىرون  ل

لفددداهيمحلددا قلوتوتدد لأجددللملدددتيملخيددردتلمفا ليدددىلترمبددىلوتنظ ددى،لتددد لومددع رلمن ددىلمفا ليدددىلمددليرل دد لحدددعدسلدر ددىيلملدر  ىلفدددى،ل
در الحظددىليبددهللد ددىقبارهالوم زبنهددال دد لدرددادسرةلا ددىرجا هالومعظيفهددال دد لدر عدقدد لدرالزتددى،لوميددززلرددتيهمللومي ي دداتلوتبددا ل

 فدداهيملدريل يددىلر ددادةلدسىبددا لدرودا ى  دداف،لومبددهمل دد لس ددالتبددىعللموصددنللدر لبددىلومبددا تل دد للدرتقيلددى،لوحددبلدا ددى ال 
لدريلعن.

 د ل (ArticulateStoryline)مرندات لسا دى تدنمفدا ل ،للار ىروند  لتوىدعللميلي د للر ير دىل ا ليدىلمفم لهاللدرتسد ىلتواوردى
ل. ادةلدريلعنلرتللطلبىلدرص لدرثات لدأل ا  ل  لتوا ظىلدر فنلىردر فاهيملدريل يىللدسىبا 
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 أسئلة الدراسة

لحاور لهنا ل  لاوت  لدإلجاسى لدرتسد ى للدربلدللهال لميلي   لتوىعل ل ا ليى لتا لسا ى تدنللار ىرون  لدرر يو  مفا ل 
ل  لدسىبا لدر فاهيملدريل يىلر ادةلدريلعنلرتللطلبىلدرص لدرثات لدأل ا  ؟ل(ArticulateStoryline مرنات 

لميان دانلدآلوبىفر لتنهلدربلل

(لمن لتىع   لدسجاتلدر لبىل  ل( α≤0.05هللمعجتل روقلذدتلدارىلاحصددا يىل نتلتبىعللدرتارىل السؤال الفرعي األول
لرل ج ع ىن لدرىجربييىللودرضاس ىل؟للي فاهيملدريل يىل لفلدرقياسلدربيتدسىبا لدر

(لمن لتىع   لدسجاتلدر لبىل  ل( α≤0.05هللمعجتل روقلذدتلدارىلاحصددا يىل نتلتبىعللدرتارى لالسؤال الفرعي الثاني
لدرليل لودربيتيلرل ج ع ىلدرىجربييى؟لدسىبا لدر فاهيملدريل يىل لفلدرقياس

لأهمية الدراسة:
ل  و  لليلنظرللجانين ،لخالللت لدرواريىلدرتسد ىلأه يىلميرز

 ل يىلوبوثيىلرلباحثن ل  لتجالللاآ اقسيضلدألد لدرنظريلدرايلقتليفىللمبا تلهاللدرتسد ىل  لمع نرلقتل ظري نالجانب ال
لد ى تدنلسضروسةلمناديلدرى لبهمل  لم عبرلدر  اس اتلدرىتسببيىيلنظريلقتأد لدر ناه لوطرقلدرىتسبولت لخالللملتيمل

ل لدرىفا ل  لميلي يىدر وىعل ل  ليىلتبا تةلوأددةللكع نلى لحعللس يلعتاتلدر يلملتتددإوللودرىيلم،لمدرىيليل   لمعظيفلسافيى
لل.ودريليالدأل ا يىلوبارصفعفلدرىيليملتجالل  لدروتيثىلدرى نعرعجيا

لالجانب العملي ل  لوكاركلت ر  لدريلعن لر يل  لدريلعن لدرفا تة لملتيم لملتيم لت لخالل لدأل ا يى لمتسبولارل رحلى  ىردميجيى
ل  ل،حتيثى لمبا تهم لمردت لمفا ليى لتوىعللميلي  لمفا ل لود ى تدن رلص لدرثات لدأل ا  ،للدريلعنلىتسبولتلرسرلمص يم

مي لل لفلزبادةلتياس هملوت اسكىهملل،در باه ىل  لمع نرلمن ىلميلملن طوملتنلدرفا تةلرل لبىل  لدر رحلىلدأل ا يىلت لخاللل
 .در نا بىلودر يتةلرلىيلملدرادم لىفا ليى  لدر عدق لدرىيلي يىلوملتيملسيضلدألن  ىلدر

لالدراسة:أهداف 
لارف هت الهاللدرتسد ىل

لهيمدر فددالدسىبددا ل دد (ArticulateStoryline درىفددا ل لسا ددى تدنلمرنددات لر ىروندد  لدر وىددعللدرىيلي دد لدإلتير ددىل ا ليددىل -1
 .للطلبىلدرص لدرثات لدأل ا  رتلىدريل ي

لكانلهناكل -2 لاذد لتبىعللدرتارىتير ى ل نت لاحصددا يى لمن لتىع   لدسجاتلدر لبىل  ل( α≤0.05 روقلذدتلدارى )
 دسىبا لدر فاهيملدريل يىل لفلدرقياسلدربيتيلرل ج ع ىن لدرىجربييىللودرضاس ىل؟

(لمن لتىع   لدسجاتلدر لبىل  ل( α≤0.05معجتل روقلذدتلدارىلاحصددا يىل نتلتبىعللدرتارىلااذدلكانتير ىل -3
 دسىبا لدر فاهيملدريل يىل لفلدرقياسلدرليل لودربيتيلرل ج ع ىلدرىجربييى؟

 
 

 التعريفات اإلجرائية:
 درنوعلدآلم  لوسدل  لهاللدرتسد ىلتج ع ىلت لدرىيربفاتلدإلجرد يىلدرى لي م لميربفهال لف
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 :(ArticulateStoryline)برنامج 
مفددا ل ،لس ددمللمددتسبج ،لسوندثليوىددعيل لددفلتفدداهيملر دادةلدريلددعنلدر ددرددلدسىبددامهاللار ىروند  ليىضد  لملددتيملتوىددعللميلي دد ل

رتللطلبىلدرص لدرثات لدأل ا  ،لساإلضا ىلارفلدألن  ىلدإليرد يدىلودألريدا لدرىربعبدى،لودرىلدعبم،لودرىغايدىلدرردجيدى،لودرىد لمبديفل
لرىولنقلدرهتف.

 :اختبار اكتساب المفاهيم
لسهل لمناؤللداخىباسيلصت ل درايلمم ل  لوحتة لدرعدسدة لدريل يى لرقياسلدسىبا لدر فاهيم لرلص لدرثات لدروركىل ل  لكىا لدريلعن )

لودرايليىملدرىولقلت لخصا صهلدربيمعتىربى.لدأل ا  ل_درفصللدرتسد  لدألول_
 الفاعلية:

لدإل لدرىيلي   لدر وىعل ليوتيه لدراي لدإليجام  لدرىغنر للر ىرون  لتلتدس لمرنات  لسا ى تدن   لArticulate Storylineدرىفا ل 
لدسىبا لدر فاهيملدريل يىلرتللطارباتلدرص لدرثات لدأل ا  ،لوبلاسلمنىا  لدر ارباتل لفلداخىباسلدرىوصنل .

 البرنامج التفاعلي: 
نظربدداتلودر فدداهيملدرلوب يددقلوبمى دد من ددىلميلي يددىلن دد ىلتدد لخددالللدروا ددع ليبددى يالدر ارددبلأنليىفا ددللتيهددالريبددىنى ل

ودرىللدن لتد لخدالللمدردت لمفا ليدىل لدفلدروا دع ل لدفلشدمللأن د ىلوأريدا لمفا ليدىلهاد دىلوتىبلبدلىلل  لدروفظسينتًدلل،دريل يى
سارىنلدلل د لجز يامهدالودردىوممل د ل نالدرها،لسوبدبللومب للرل اردبودرلعنلودروركى،للةوجادسى،لتت  ىلسينالرلدرصعتلودرصعسل

رل يلدمل رلدىللك دالمىديللى،لومىيللرهل رلىلدرىفا للتيهالوملل لدرىغايىلدرردجيىلدرفعسبدى،لودرىيزبدزلدر ال دم،ل ر ىهلوقتسدمهلدر ا
لوتتللملتتهم.لدر لبىلملنيملأددء

 اكتساب المفاهيم العلمية: 
ملكلدر فاهيم،لودرىيينرللقتسةلدر اربل لفل هملدر فاهيملدريل يىلدر ىيللىلس عضع لوحتةلدروركىلود ىييامها،لوإدسدكلدريالقاتلمن 

جرد يددًالسارتسجددىلدرىدد لموصددلل عدقدد لدروياميددىلدر  ىلفددى،لوبلدداسلامعظيفهددال دد لدرلوقتسمددهل لددفًالسصددعسةللددويوى،ل نهددالك ددًالونع دد
ل لنهالدر اربىل  لداخىباسلدر يتلرارك.

ل
 ومحدداتها: الدراسة حدود

لدرىزتالدرتسد ىلساروتودلدآلميى 
لدر فنلى.لدرىاسيىلرلعدءلقصبىلدرومعتيىل ن لدرييضاءل  لتتدسسهاللدرتسد ىلقلنم يمملل:در مان لدروت
ل.لن2019/2020هاللدرتسد ىل  لدرفصللدألوللت لدريانلدرتسد  للمملم ينقل:درزتن لدروت

 دد ل ددن لدرييضدداءلدرصدد لدرثددات لدأل ا دد لدقىصددرتلدرتسد ددىلدرواريددىل لددفلدر ددتدسسلدرومعتيددىلر ندداث،لطاربدداتل:لدرب ددرلللوددتدر
لدر فنلى.لرلعدءلقصبىدرىاسيىل

وهعلتاليىيلقلسفدودتلدرتسد ىلولتقهالويبامها،لودر دادةلدرىيلي يدىلدرىد لدقىصدرتل لدفلوحدتةلدروركدىلتد لكىدا لتوتددتلدرتسد ى ل
لدريلعنلرلص لدرثات لدأل ا  .

 الدراسات السابقة:
أجربال لفلتىغنردتلدرتسد ىلدرواريىلأولدرلرببىلتنها،ل عدءلأسانلل،تنلت لأسواثلودسد اتدرتسد اتلدرباسلىلنىاجلتالقُلميىيرل

ل.هململكلدرتسد اتد ىيردللأللمارياذركلددخللدرعط لدريرب لأنلخاسجه،لول
ل  لتيروك لدسد ى لدرتسوسلدإل ,2021Mabroukود ىهت ا لانىاج لس هاسدت لقا  ى لموتيت لارف لمرنات لر ىروني ل( لسا ى تدن ى

 Articulate 3storylineدرباحثلرىولنقلهتفلدرتسد ىلدر نه لدرعلف لدرىولنل لاشىلاقلمنعدلدرلا  ى،لومملمناءل(لوقتلد ى تنل
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لت لخالللداطال ل لفلسيضلدرتسد اتلودربوعثل لوكاركلر ىروني لودرتسوسلدإللر ىرون  لسإنىاجلدر وىعللدإللدر ىرب ىدرلا  ى ى،
لدإل لدرىيليم لتجال ل   لسيضلدر يردء لسآسدء لر ىرون  لدا ىيانى لمى نعرعجيال، لت ىصن  لوخيردء لتوم ن  ل لف ل رللدرلا  ى و م

ل(لتهاسةل رعيى.66(لتهاسدتلس يبى،لينتسجلتنهال 9درىيليم،لرىصبللدرلا  ىل  للعسمهالدرنها يىلتمعنىلت ل 

درع  لل(لتير ىل ا ليىلمرنات لتوع بلتلىرحل  لدريلعنلرىن يى ,2020Lotfy & Mawkelyدسد ىلر ف لوتعكل  وهت ال
دألتان لرلىل نادتلذودتلدإل اقىلدريلليىلدرببي ىلسار رحلىلدر ىع  ىلس وا ظىلجازدنل  لدر  ل ىلدريربيىلدربيعديى،لود ى تتال

(ل30درتسد ىلدر نه لشبهلدرىجربي ،لوم عنالأدودتلدرتسد ىلت لدخىباسلوبرنات لتوع ب،لطيقل لفل ننىلدرتسد ىلدر معنىلت ل 
حصا يالمن لتىع   لسمبللالدرتسد ىلسفنهليعجتل روقلددرىلاتج ع ىن لمجربييىلوأخرللضاس ى،لومعللطاربىلمململبي همل لف

لياسل  لداخىباسلدربيتي.دسجاتلدر ج ع ىن لدرىجربييىلودرضاس ىل لفلدر ق

ىليدر   ل  ل ا ليىلمرتجيىلميلي يىل  لمن ل( ,2019Al-Shamrani, & Al-Adeelدر  ردن لودريتيل دسد ىللهت اد ى
لدرص لدرثادإلدر هاسدتل لرتللطلبى لدرىجربي تال يى لدر نه لشبه لود ى تتالدرتسد ى لت لل،رثلدر ىع ط، لدرتسد ى وم عنال ننى

(لطاربالت لطال لدرص لدرثارثلدر ىع طل  لتوا ظىلمي ىل  لدر  ل ىلدريربيىلدربيعديى،لقب عدل لفلتج ع ىن لمجربييىل56 
ل لود ى تتالدرتسد ى لدر هاسدتلدإلتال يى Articulate storylineمرنات لوضاس ى لقا  ى لت  لودخىباسل،وم عنالأدودتلدرتسد ى

سا ى دددتدنلحصا يالرصارللدر ج ع ىلدرىجربييىلوأنلدريرتجيىلدرىيل يىلعللالدرتسد ىلارفلوجعدل روقلددرىلادر هاسدتلدإلتال يى،لوم
 فاعلة في تمنية المهارات اإلمالئية لدى طالب الثالث المتوسط. (Articulate Storyline)مرندددات 

(لقياسلتتللAlbarashdi& Albarashdi & Alhamadani, 2019ود ىهت الدسد ىلدريردشتيىلودريردشتيىلودرو تدنيىل 
لنوعلدريلعنلرتللطارباتلدرص لدرياشرل دأل ا  لسبل نىل ياريىلد ى تدنلكعسسلا ل  لموبن لدرىوصنللدرتسد  لودامجال

(لطاربىلمململبي ه لس ربلىل52حنثلطبلالدرتسد ىل لفل ننىلتمعنىلت ل تالدرتسد ىلدر نه لشبهلدرىجربي ؛ل  ان،لود ى ت
  عد يىلارفلتج ع ىن لسارىباوي،لمملمتسبولدر ج ع ىلدرىجربييىلسار عسسلا ،لمنن المملمتسبولدر ج ع ىلدرضاس ىلسار ربلىل

وجعدل رقلظهرتلدرنىا  لنوعلدريلعنلقيللوبيتلدرىجربى،لوأللفلدر ج ع ىن لدخىباسلدرىوصنللوتقياسلدامجالدرىللنتيى،لوقتلطيقل 
ل  لأيرلدريرنات لوتقياسلدامجاهات،لورصارللدر ج ع ىلدرىجربييى.لحصا ياددرىلا

ل ل  لتو ت لارفلMohamed,2019وهت الدسد ى ل( ل لفلدرىيلم لقا م لميلي   لمرنات  ل ا ليى لدرتتاغلدرىيرفل لف لارف در بىنت
اسىبا لدر فاهيملدريل يىلودرلتسةل لفلحللدر  مالتلرىالتنالدرص لدرباسالت لدرىيليملدأل ا  ،لود ى تتالدرباحثىلدر نه ل

ت لمالتنالدرص لدرباسالت لدرىيليملدأل ا  لل،شبهلدرىجربي لدرلا مل لفلمص يملتج ع ىن لاحتده المجربييىلودألخرللضاس ى
،لومعللالنىا  لدرتسد ىلارفل2019/ل2018دإل تدديىلسار نيالقعدتهال بيعنلمل نادلت لدر بجلن لرليانلدرتسد  لس تس ىلطهن ال

وكاركلل، ا ليىلدريرنات لدرىيلي  لدرلا مل لفلدرىيلملدر بىنتلارفلدرتتاغل  لدسىبا لدر فاهيملدريل يىلودرلتسةل لفلحللدر  مالت
ل.ودرلتسةل لفلحللدر  مالتلأل رددلدر ج ع ىلدرىجربييىل،در فاهيملدريل يىلددرىلتعجبىلمن لىوجعدل القاتلدسمباطي

(لارفلدرىيرفل لفل ا ليىلمرنات لتوع بلقا مل لفلدر ربلىلدرعقا يىل ,2017Abu Madkoorتاكعس أمعلوهت الدسد ىل
ه لشبهلدرىجربي ،لوم عنال ننىل  لمن يىلدر هاسدتلدإلتال يىلرتللطلبىلدرص لدرثان لدأل ا  ل  لتتينىلغزة،لود ى تتالدر ن

(لطاربالر لل24ودألخرللضاس ىلمعدقال لمجربييىلااحتده (لطاربالوطاربى،لمملمعزبيهمل  عد يالارفلتج ع ىن  ل48درتسد ىلت ل 
لدر هاسدتل لدخىباس لارف لساإلضا ى لميبك، لفيجعدل لدريرتجى لرغى لسا ى تدن لتوع ب لمرنات  لت  لدرتسد ى لأدودت لوم عنا تنه ا،

ل.ىدرىجربيي يى،لوأظهرتلدرنىا  لوجعدل روقلذدتلدارىلاحصا يىلرصارللدر ج ع ىلدإلتال
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ل ل وهت الدسد ى لل( ,2017Talafhaطال وى لتهاسدتلدر ىالد ىلصاءارف لمن يى لميلي  لتوع بل   لمرنات  لرتللأير سى
ل  لدر لدر ال لذويلليعباتلدرىيلم لدامىتد يى لدر رحلى ل   لدربيعديى. لدريربيى لدر نه لشلود ى تتا ل ى لدرىجربي لدرتسد ى به

مملدخىياسهملس ربلىلل،درىيليمل  لدرص لدرثارثلدامىتد  لتليعبات لذويلل(لطارباًل30ودرعلف ،لوم عنال ننىلدرتسد ىلت ل 
(لطاربا،لوم عنالأدودتلدرتسد ىلت لمرنات ل15م عنالكللتنه الت ل ل،وقب الدريننىلارفلتج ع ىن لس ربلىل  عد يىل،قصتيى

لمرنات  لسا ى تدن لتوع ب لوخلميلي   لدر ىاسى، لودخىباس لادريعسبعبنا لددرى ل روق لوجعد لارف لدرتسد ى لورصارلللصا حصا يا
لدر ج ع ىلدرىجربييى.

ل لهت اود ى لدريعد ا لسا ى تدنلمفا ل ،لار ىرون  للميلي  لتوىعلللمص يملأيرل  لدر   ل( ,2016Al-Awasaدسد ى
لوقتمملدرجنعب ،لدر زدسلرعدءلتتدسسل  لدألطفاللسباللطلبىلرتللدرلردءةلتهاسدتلمن يىل لف(Articulate Storyline)مرنات ل
لتتس ى لدرضاس ىلت لدر ج ع ىلتثلعدلوطاربىلطارباًل(30)درىجربييى،لولدر ج ع ىلتثلعدلوطاربىلطارباًل (30)  لفلدرتسد ىلم ينق
لودخىباس،ل(Articulate Storyline)مرنات للو قلدرىيلي يىلدر ادةلمىص يملتسد ىدرلدأل ا يى،لوقاتالودر نبىلدأل ا يى،لدريردق

لدرنىا  لدرتسد ىلسباللدألطفال،لوأظهرتلطلبىلرتللمن نىهالينبغ لدرى لدرلرد يىلرل هاسدتل ىبانىدوللدرلرد يى،لرل هاسدتلموصنل 
ل نتلذدتل روقللوجعدل تنل:دآلميى لاحصا يى للتبىعلللدارى لودرضاس ىلدر ج ع ىلمن α=0.05))دارى لداتىوانل  لدرىجربييى

لميزلللدربيتيلداتىوانل  لودرضاس ىلدرىجربييىلدر ج ع ىمن ل α=0.05) تبىعلللدارىلاحصا يىل نتلذدتل روقللدرليل ،لووجعد
لل روقلليعجتلالس الدرىتسبو،لر ربلى لدارى ل نتذدت ل  لدرىجربييىلدر ج ع ىلطلبىلمن  α=0.05) دارىلتبىعلللاحصا يى

لداجى ا  .لدرنع لر ىغنرلميزلللدربيتيلداتىوان
ل

(لدر   ل  ل ا ليىلمتسبولتادةلدرىربيىلدإل التيىلسا ى تدنلمرنات لBait Horidh,2015ود ىهت الدسد ىلمنالحربضل 
(Articulate Storyline)د ى تتالدرباحثىلدر نه لشبهل  لدرىوصنللوداحىفاظلسارىيلملرتللطارباتلدرص لدرواديل  ر،لل

هتدفلدرتسد ىلأ تتل ع ىن لمجربييىلوضاس ى،لورىولنقلأل لفلتجلاتتلب طاربى،ل(ل44درىجربي ،لوم عنال ننىلدرتسد ىلت ل 
ل لردرباحثى لدإل التيى لت لكىا لدرىربيى ل" لتيىنا" لموصنليا،لدرياللرىتسبولوحتة لودخىباسد ل  ان، لص لدرواديل  رل  ل ل نى

لحصا يال  لدرى ينقلدر باشرلودر لجللرصارللدر ج ع ىلدرىجربييى.لصالدرتسد ىلارفلوجعدل روقلددرىلاوخ

ل التعقيب على الدراسات السابقة

ىجربي لدرلا مل لفلتج ع ىن لتج ع ىلشبهلدرلد ى تتالدر نه هالدمضللأنلتيظ لت لخالللد ىيردللدرتسد اتلدرباسلى
تسد اتلدرباسلىلدمبيالدر نه لدرعلف ،لوت لهادلدر ن لقلفي م لمصنيفلدرملكلدرتسد ىلدرى لمجربييىلوأخرللضاس ى،لسا ىثناءل

ل ،له ا ارفلتوعسب لس يبن

ل ددددى،لك ددددىلفدددت ليىددد لتوىعباتل ل ددد ( ArticulateStoryline)رنات لمدلاددداتلمناوردددر وعسلدألول لدسد  ىلددددددددددددد لدسد دددددددا
ىل دريعد ا،لدددودسد ل،ل( ,2019Al-Shamrani, & Al-Adeelدددددددددددددددددددىلدر  ردن لودريتيل ودسد ل،( ,2021Mabroukتيروكل 
ل(.Bait Horidh,2015دسد ىلمنالحربضل ولل(2016

ملددددددددددفاهندددددددددددددددددددا لدر دددددددددوأيرهال لفلدسىبل،ر وىعباتل ل يىلت ىلفىلغنرلحا عبيىوللحا عبيىدر وعسلدرثان  لدسد اتلمناورالمردت ل
ل ددد يى،لك دددددددددريل  & Albarashdiولدسد ىلدريردشتيىلودريردشتيىلودرو تدنيىل (،لMohamed,2019تو تل للىدددددددددددددددددد لدسد ددددددددددا

Albarashdi & Alhamadani, 20192017ودسد ىلطال وىل (،لTalafha, 2020دسد ىلر ف لوتعكل  ل(،لوLotfy & 
Mawkely, 2017أمعلتاكعس دسد ىل(،لولAbu Madkoor, .)ل
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لدسد ىل لدرباحثن ل–يالحظلأنهلالمعجت ل لم ل-  لحتود لدرواريىلوه   لتوىعللمج المن ل نالرلتىغنردتلدرتسد ى  ا ليى
للار ىرون  لميلي  ل لمرنات  لسا ى تدن لدريل يى(ArticulateStoryline)مفا ل ، لودسىبا لدر فاهيم لدريلعنل، لمج الولل،ر ادة م اد

لدرىفا ل للر ىرون  ل وىعللدإلرلدرتسد اتلدرباسلىل لفلدأليرلدإليجام ل لسا ى تدن ل  ل(ArticulateStoryline)مرنات لخالى ،
لزبادةل  لمبهملدرى لدر ردجالت ليتيتدرواريىلت لدرتسد اتلدرباسلىلساررجع لارفلدر،لود ىفادتلدرتسد ىلدسىبا لدر فاهيملدريل يى

لدر بى تتىلدألدودت،لودرىيرفل لفللياغىلأ  لىهالو  لدرتسد ى،لت ملىلموتيتدرر ارى،لوللا تددلومبا تل  ،لدريل يىلدروصنلى
لملكل  لطبلالدرى لدإلحصا يىلدأل ارنبلوكاركوكيفيىلمناءلدريرنات لدرىفا ل لرلتسد ىلدرواريى،ل،لودر يلعتاتلدريياناتلج ال  

ل.در نه لشبهلدرىجربي لد ى تنلتيظ هالنالدرتسد ات،لحنثلملكل  لدر بى تنلدريل  لدر نه ل لفلدرىيرف،لولدرتسد ات

 الطريقة واإلجراءات
لمنهجية الدراسة:

 احتده المجربييىلودألخرللضاس ىت لخالللتج ع ىن لنهجالدرتسد ىلدرىص يملشبهلدرىجربي ل

 :أفراد الدراسة
لدخىيا لقصتيىمم لس ربلى لدرتسد ى لأ ردد لل،نتتس ىالوه ال،س لت  لدرعدحتة لدر تس ى ل   لشييىن  لمع ر  ن لتتدسسلريتن

وذركلرىجنبلمبر لدر يارجىلت لدر ج ع ىلدرىجربييىلرل ج ع ىلدرضاس ىلدرايللتوا ظىلدر فنلى،درييضاءلدرىاسيىلرعدءلرلصبىل
يهتدلدرصتقلدرتدخل ،لوه ل تتس ىلدرين لدرييضاءلدأل ا يى(لو تتس ىلخعرىلمنالدألزوسلدأل ا يى(،لدرىاسيىن لر تيربىلرعدءل

ليفم  للأ با لدخىياسلهامن لدر تس ىن لتا،لدرتسد ىلدرصباحيى،لوت ل2019/2020درلصبىل  لتوا ظىلدر فنلى،لرليانلدرتسد  ل
 نلس  ىيرل ن لرلوا ع لي م لم ينقلدرىجربىل نه السبهعرى.انلدر تس ىن لتجهزما -1
لي تعجددددددعدلامعنددددد دددددالأنلييى لدددددبلتنهلنلتددددد لتمدددددانل دددددم لدربددددداحثن ،لك دددددالأنل  دددددللدربددددداحثن  دددددىن لقربيىددددداانلدر تسل -2

 ددددد لهدددددامن لدر تس دددددىن لل ناتمانيدددددىلوجدددددعدلدربددددداحثليليينددددد  ددددد لهدددددامن لدر تس دددددىن لسيدددددضلأيدددددانلدأل ددددديع ،لدألتدددددرلدردددددا
 وب م لدرعلعللارنه السبر ىلو هعرى.ل،س مللشبهليعت 

لدر تس ىن لي م لدرلجعءلارنه ددال  لحاللحتوثلليعباتلمينقلدرىجربى.وجعدلتيل ىلحا ع ل  ل -3
 رىنفنالدرىجربىل لفلدرعجهلدألس ل.لحثن أمتتلاددسةلدر تس ىن لوتيل ىالدريلعنلد ىيتددًدلدد  ًالرلىياونلتالدربا -4

لدرباحثانوبا ى تد لدخىاس لدرببي ى لدري عد يى لطربلى ل لن ل تدها لدربارددددغ لدرىجربييى لمتسسلو لًال21در ج ع ى لودرى  لطاربى، )
لرل ربلىل22،لودر ج ع ىلدرضاس ىلدربارغل تدها (ArticulateStoryline)ريرنات ل ،لدا ىياديى(لطاربى،لودرى لمتسسلو لًا

ل(.1وك التعضلل  لجتولل 
ل
ل( لمعزبالأ رددلدريننىل لفلتج ع ى لدربوث1 جتولل

 العدد الصف المدرسة
 خولة بنت األزور األساسية

 العين البيضاء األساسية
ل21لدرص لدرثات ل درىجربييى(
ل22لدرص لدرثات ل درضاس ى(

ل43لدرص لدرثات ل در ج ع ىن ( المجموع
 
 أدوات الدراسة: 

لأهتدفلدرتسد ى؛لمملد ى تدنلدألدودتلدآلميى لرىولنق
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 أواًل: المادة التعليمية:
لدخىياسلدسوسلدريلعن،لود ى ال لدر فاهيملدريل يىلتنها ل-

لر ارباتلدرص لدرثات لدأل ا  ل ل درفصللدرتسد  لدألول( لت لتلرسلدريلعن ل"دروركى" لدرثانيى لسارعحتة لدخىياسلدسوسلدريلعن مم
ن،لومملمولنللكلل لرةل  لكللدسس؛لسغرللد ى ال لدر فاهيملدريل يىلتنها؛لدر نعيلدسىبامهالرل لبىلسا ى تدنل2019/2020
لقال(ArticulateStoryline)مرنات ل لدرباحثانوقت لمىلكلدر فاهيملت لخالللدررجع لريتدلت لدر صادسلذدتللن ساشىلاقلقا  ى

لدريالقى،لودرى لي م لاج ارهال  لدآلم  
 كىا لدريلعنلدرص لدرثات لدأل ا  ل درفصللدرتسد  لدألول(ل  لدألسدن.لل 
  دأل ا  ل درفصللدرتسد  لدألول(.لدرنللدر يلملر ىا لدريلعنلرلص لدرثات 
سإ دددددتددلقا  دددددىلتلىرحدددددىلمضددددد نالدر فددددداهيملدريل يدددددىل رعحدددددتةلدروركدددددى(ل ددددد لتدددددادةلدريلدددددعن،لومدددددمل رضدددددهاللقدددددانلدرباحثدددددانوبيدددددتلأنل

ىيدددددرفل لدددددفلدر(؛لمهدددددتفل1 لدددددفل دددددتدلتددددد لدر وم دددددن لتددددد لذويلداخىصدددددا ل ددددد لتدددددادةلدريلدددددعن،لوم نعرعجيدددددالدرىيلددددديملتلودددددقل 
رلا  ددددددىلر لبددددددىلدرصدددددد لدرثددددددات لدأل ا دددددد ؛لسلصددددددتلآسد هددددددملوتالحظددددددامهملحددددددعللتددددددتللتالءتددددددىلدر فدددددداهيملدريل يددددددىلدرددددددعدسدةل دددددد لد

وكانددددددالأهددددددملدر لوعظدددددداتللددددددياغىلدر فدددددداهيملدريل يددددددىلدرفرعيددددددىللددددددياغىلاجرد يددددددى،لل،مضدددددد ننهالدريرنددددددات لدر وع ددددددبلاسىبددددددامها
ل(.2 وك التعضلل  لجتوللوسبطلدر فاهيملدريل يىلمبيضهالدربيض،ل

ل
لدرص لدرثات لدأل ا  لطلبىلسىبامهادرىفا ل لالر ىرون  لدرىيلي  لدإلمض ننهال  لدر وىعللدريل يىلدر رددللر فاهيم( لد2 جتولل

لدرتارىلدرلفظيىلدر فاهيملدريل يى
لمغنرلتعقالدرجبملتلاسنىلسفجبانليامىىلحعرهلدروركى
لموتيتلتمانلدرجبملسارنببىلارفلنل ىلترجعيىلدر عقا

لدر ىغنرب ؛لدربيتلودرزت ليباويللفردًله لنل ىلن ىاسهالوبمعنل نتهالكللت للدرنل ىلدر رجعيى
له لدروركىلدرى ليىغنرل نهالتعقالدرجبملتالدرزت لوم عنل  لدمجالليامالدروركىلدانىلاريى
له لحركىلجبمل  لتباٍسٍللدد ريللدروركىلدرتد ربى
له لحركىلدرجبملحعللتعضال معنه للدروركىلداهىزدزبى
لليامٍاللٍله لحركىلدرجبملحعللتوعسلدروركىلدرتوسدنيى
له لحركىلدرجبملدرايليل التبا اتٍللتىباوبًىًلل  لأزتنٍىلتىباوبىٍللدروركىلدر نىظ ى

له لدروركىلدرى ليل ال نهالدرجبملتبا اتٍللغنرلتىباوبٍىل  لأزتنٍىلتىباوبىٍلل نىظ ىدرغنرلدروركىل
ك يىله لطعللدر باسلدر ل لدرايليبل هلدرجبمل نتتاليىوركلمن لنل ىن لوه للدر با ى

لقيا يى
أقصرلتباٍسٍللتبىقيمليل يهُللدرجبمل  لأيناءلحركىهلت لنل ىلدريتديىلارفلنل ىللدإلزدحى

لنهايىلدروركىلوه لك يىلتىجهى
لدرىغنرل  لدر با ىلسارنببىلارفلدرزت لدربر ى
لدرىغنرل  ل ر ىلدرجبملسارنببىلارفلدرزت لدرىباس 

لمباس لدرجبمليباويللفردًل  لهاللدروارىل نتتاليمعنللسبر ىليامىى
ل  لهاللدروارىلمزدددل ر ىلدرجبملتالتروسلدرزت لدرىباس لدر عجب
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للياغىلدألهتدفلدربلعكيىلرتسوسلدريلعن ل-

سيددددددتلدانىهدددددداءلتدددددد لمولنددددددللدسوسلدريلددددددعنلود ددددددى ال لدر فدددددداهيملدريل يددددددىلدر ىضدددددد نىلمهددددددا،لمددددددمللددددددياغىلدألهددددددتدفلدربددددددلعكيىل
رهدددددداللدرددددددتسوس،لوسو دددددد ل دددددد للددددددياغىلهدددددداللدألهددددددتدفلدرتقددددددى،لودرعضددددددعح،لودرىركنددددددزل لددددددفل ددددددلعكلدر ددددددىيلم،لو ددددددتنلدرىيلنددددددت،ل

ل(.3 الهعلتين ل  لجتوللوك (لهت ًا،ل25ووضعحلتبىعللدألددءلوبلغل تدلدألهتدفلدر صاغىل 

ل( لدألهتدفلدربلعكيىلدر ىض نىل  لوحتةل دروركى(3 جتولل

ل  لهاللدروارىلمللل ر ىلدرجبملتالتروسلدرزت لدرىباس لدربارب

 نعدنل
لدرتسس

لسارن اطاتلهاوقياتلدرتسسلهادلت لدانىهاءلسيتلبىدر ارل عنلى  لدألهتدفلدربلعكيىلدر فاهيملدر ىض نى
  لفلأن لةقادسللدر  لعبىلدرىيلي يى

تفهعنل
لوركىدر

لدر عقا
 درنل ىلدر رجعيى
لدروركىلدانىلاريى
 دروركىلدرتد ربى

دروركىلداهىزدزبىل
لدرتوسدنيى

دروركىلدر نىظ ىل
ل نىظ ىدرلغنر

لمىيرفلدر اربىل لفلتفهعنلدر عقا
لمبىلص لدر اربىلميربفلدرنل ىلدر رجعيى

لمىيرفلدر اربىل لفلتفهعنلدروركىلدانىلاريى
لموتيتلنع لحركىلدرل اس

لموتيتلنع لدروركىلت لخالللدرر عتات
 موتيتلنع لحركىلدر ا رة

لدروركىلدرتد ربىلوم ييلامهاتفهعنل لفللمىيرفلدر اربى
 داهىزدزبىذكرلأتثلىلحعللدروركىل

 تير ىلنع لدروركىلت لخالللدرر عتاتلدرييانيى
لمىيرفلدر اربىل لفلتفهعنلدروركىلداهىزدزبىلودرتوسدنيى

 مىيرفلدر اربىل لفلأنعد لدروركى

در با ىل
لودإلزدحى

ل
ل

لدر با ى
لقيا يىل
لدإلزدحىل
لتىجهىل

لدرىيرفل لفلتفهعنلدر با ى
 درىيرفل لفلدرفرقلمن لدرعحتةلدر ىجهىلودرقيا يى

لدرىيرفل لفلتفهعنلدرعحتةلدرقيا يى
 دإلزدحىلموتيتلتلتدس

لدرىيرفل لفلتفهعنلدرعحتةلدر ىجهى
لحللتبا للحباميىلر ير ىلدإلزدحى

ل
لىدددددددددددربر 

ل

لدربر ى

لدر نىظ ىلدربر ى
ل

لدرىيرفل لفلتفهعنلدربر ى
 درىيرفل لفلأنعد لدربر ىلدر نىظ ىلوغنرلدر نىظ ى

 مولنللدر مللدرييان لس فهعتهلدرصويللر ير ىلنع لدربر ى
لموتيتلدرىباس لس ير ىلدرفىرةلدرزتنيىل

لدر لاسنىلمن لتيتلل ر ىلدرجب ن لسارنببىلرلزت 
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 :اكتساب المفاهيم ختباراثانيًا: 
لموتيتلدرهتفلت لدخىباسلدر فاهيملدريل يى ل-
 لدددددددفل(ArticulateStoryline سا دددددددى تدنلمرندددددددات للمفدددددددا ل لار ىرونددددددد  لتوىدددددددعللل ا ليدددددددىهتفلداخىبددددددداسلقيددددددداسلتدددددددتللبدددددددىي

 .ر لبىلدرص لدرثات لدأل ا  لدسىبا لدر فاهيملدريل يى
 محتوى االختبار:-

دحىدددددعللداخىبددددداسل لدددددفلخ بدددددىلو  دددددرب ل دددددلدًالتددددد لندددددع لدأل ددددد لىلدر عضدددددععيىلأ ددددد لىلدخىيددددداسلتددددد لتىيدددددتد،لوكاندددددالدسوسل
داخىبدددداسلدرىدددد لطرحددددال لنهددددالدأل دددد لىلهدددد لنفبددددهالدرددددتسوسلدر عجددددعدةل دددد لكىددددا لدريلددددعنلدرصدددد لدرثددددات لدأل ا دددد ل درفصددددلل

جدددددددتوللدر عدلدددددددفاتلدر دددددددا لساخىبددددددداسلدسىبدددددددا للا دددددددتدددرتسد ددددددد لدألول(،لوهددددددد لدر ضددددددد نىل ددددددد لدريرندددددددات لدرىفدددددددا ل ،لومدددددددمل
مغ دددد لدر ددددادةللر ددددلل لددددرةلياليددددىلمددددتد لل،م دددداللددددياغىلأ دددد لىلتعضددددععيىلدر فدددداهيملدريل يددددىلرىوتيددددتلتفددددرددتلداخىبدددداس،لحنددددث

 درىددددددداكر،لدرفهدددددددم،للدر يرفيدددددددىلرل فددددددداهيملدريل يدددددددىلدر بدددددددى رجىدألهدددددددتدفلوذردددددددكلسدددددددارىركنزل لدددددددفلتبدددددددىعباتل،لدر دددددددرددلمتسببدددددددها
،لوقدددددتلمدددددملوضدددددال(4وأ  دددددالر دددددللتعضدددددع لوزندددددهل ددددد لداخىبددددداسلك دددددالتعضدددددلل ددددد لدرجدددددتول لعباتلدريليدددددا(؛درى يندددددق،لدر بدددددى

لميلي اتلرالخىباسل لفلغالفلداخىباس؛لرييانلأهتد هلوبيضلدإلسشاددتلر جاسىل  لدأل  لى.

ل

ل( لجتوللدرعزنلدرنبي لرل بىعباتلدر يرفيىلدر ىيللىلسار فاهيملدريل يى4 جتولل
 المجموع عليا مستويات مستوى التطبيق مستوى الفهم مستوى التذكر 

تعضع اتل
 وحتةل دروركى(

درنببىللدريتد
لدر  عبى

درنببىللدريتد
لدر  عبى

درنببىل دريتد
لدر  عبى

درنببىللدريتد
لدر  عبى

  تد
لدأل  لى

درنببىل
لدر  عبى

ل%40ل10ل%0ل0ل%12ل3ل%20 5ل%8ل2لتفهعنلدروركى
در با ىل
لودإلزدحى

ل%16ل4ل%0ل0ل%4ل1ل%4ل1ل%8ل2

ل%12ل3ل%0ل0ل%4ل1ل%4ل1ل%4ل1لدربر ى
 %32ل8ل%8ل2ل%8ل2ل%8ل2ل%8ل2 درىباس 
ل%100ل25لل2لل7لل9لل7 در ج ع 

ل%100لل%8لل%28لل%36لل%28ل درنببىلدر  عبى
 
 صدق االختبار التحصيلي:  -

ل
لدرىباس 

 اس ددددددرىب
لدر عجباس لدددددرىب
لاس لدرباربددددرىب

لدرىباطل

 معضللدر اربىلدر لصعدلساربر ى
 تيتللدرىباس لت لخالللدألشماللدرييانيىدر اربىلمبىلص ل

لومفبنرللت لخالللدرصعسلدألشماللدرييانيىلدرىيرفل لفلتفهعنلدرىباس لدر عجب
لدرييانيىدرىيرفل لفلتفهعنلدرىباس لدرباربلومفبنرللت لخالللدرصعسلودألشمالل



 2021( 7( اجملدل )2د )، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا العد جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

376 
 

سيددددرللدرصددددعسةللدرباحثددددان،لقددددانليىولددددقللددددتقلداخىبدددداسلاذدلأييىددددالقتسمددددهل لددددفلقيدددداسلتددددالوضددددالرقيا دددده،لوتدددد لأجددددللذرددددك
در ندددددداه لوطددددددرقلدرىددددددتسبولو ددددددتدلتدددددد لتيل دددددد لدلددددددفاتل لددددددفلدر وم ددددددن لدر  ىصددددددن ل دددددد لدر يت يددددددىلرالخىبدددددداس،لوجددددددتوللدر عل

ل.%لود ىيرلذركلتومالرصتقلداخىباس80حنثلكانلتعياسلدامفاقلهعل(لتوم ن ؛ل10 و تدهملدريلعن،ل

دسمبددددددا لداخىبدددددداسلسفهتد ددددددهلدرىدددددد لوضدددددديالردددددده،لووضددددددعحلل ومددددددملامددددددتدءلتالحظددددددامهملوآسد هددددددملحددددددعللداخىبدددددداسلتدددددد لحنددددددثللل
تدددددىلتوىدددددعللداخىبددددداسلتددددد لدر فددددداهيملدريل يدددددىلرل لبدددددى،لفدددددرددتلودرفلدددددردتلرغعبدددددًا،لوتدددددتللتالءميلي ددددداتلداخىبددددداس،لولدددددياغىلدر 

وأيددددىلتلوعظدددداتلأخددددرلليرونهددددالمددددلديلارددددفلموبددددن لداخىبدددداس؛لوقددددتلأج ددددالدربددددادةلدر وم ددددعنل لددددفلتالءتددددىلدخىبدددداسلدر فدددداهيمل
وب مدددددد لاج دددددداللأهددددددملدر لوعظدددددداتل دددددد ،لل،ل يددددددىلرلى ينددددددق،لوأمددددددتودلسيددددددضلدر لوعظدددددداتلودقىرحددددددعدلميددددددتيالتل دددددد لداخىبدددددداسدري

لقددددددانلدرباحثددددددانيددددددمل،لوإ ددددددادةلمرمنددددددبلمددددددتد للسيددددددضلدرفلددددددردتلا ددددددادةللددددددياغىليددددددالثل لددددددردت،لوإ ددددددادةللددددددياغىلسيددددددضلدريددددددتد ل،
لىفسدددددددتلتددددددد للدددددددالحيىلميلي ددددددداتلرسد دددددددى؛لتددددددد لخددددددداسجل نندددددددىلدرت(ل10مىجربدددددددىلداخىبددددددداسل لدددددددفل نندددددددىلد دددددددى العيىلو دددددددتدهال 

 داخىباس،لووضعحه.

مددددددملاذلل،ورىوتيددددددتلزتدددددد لداخىبدددددداسلمددددددملم ينددددددقلداخىبدددددداسل لددددددفل ننددددددىلد ددددددى العيىليانيددددددىلرىلددددددتيرلدرعقددددددالدر ال ددددددملرالخىبدددددداس
ساإلضدددددددا ىلاردددددددفلخ دددددددولدقدددددددا قلرىيلي ددددددداتلل،(لدقيلدددددددى45 حدددددددعدر لحبدددددددا لتىع دددددددطلزتددددددد لدإلجاسددددددداتل ددددددد لداخىبددددددداسل  دددددددانل

ل(لدقيلى.50در ج ع لدر ل ل لداخىباس،لفيمعنل
(لطاربددددى؛لمهدددددتفل20وك ددددالمددددملم ينددددقلداخىبدددداسل لددددفل ننددددىلد ددددى العيىليارثددددىلمددددملدخىياسهددددالس ربلددددىل  ددددعد يىلتمعنددددىلتدددد ل 

لدرىيرفل لفلدر صا صلدربيمعتىربىلرالخىباس.

 معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز:
يلصدتلس ياتددللدرصدديعبىلهددعل"نبددبىل ددتدلدر لبدىلدردداي لأجددامعدلاجاسددىلخ ددفل دد لدرفلددرةل لدفل ددتدلدر لبددىلدردداي لأجددامعدل لددفلدرفلددرة"ل

ل(.170,1998Alyan,  &Zayoud-Al درزبعدلو ليانل
نهددالميىيددرلألل0.40وأتددال"درهددتفلتدد لحبددا لتياتددللدرى ننددزلرفلددردتلداخىبدداسلهددعلحددافلدرفلددردتلدرىدد ليلددللتياتددللم ننزهددال دد لل

(ليعضللتياتللدرصيعبىلودرى ننزلر لل لرةل5(.لوجتولل  ,172،2008Abu Daqa أمعلدقىل"لضعيفىل  لم ننزهالأل رددلدريننى
لت ل لردتلداخىباس.

ل
ل

ل لتياتللدرصيعبىلودرى ننزلكلل لرةلت ل لردتلداخىباس(5جتولل 
رقم 

 السؤال 
معامالت 
 الصعوبة

معامالت 
 التمييز

معامالت  رقم السؤال
 الصعوبة

 التمييزمعامالت 

ل0.66ل0.56ل14ل0.45ل0.4ل1
ل0.55ل0.44ل15ل0.61ل0.44ل2
ل0.49ل0.6ل16ل0.61ل0.56ل3
ل0.63ل0.48ل17ل0.79ل0.48ل4
ل0.61ل0.56ل18ل0.44ل0.48ل5
ل0.67ل0.6ل19ل0.82ل0.6ل6
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ل0.63ل0.44ل20ل0.55ل0.36ل7
ل0.46ل0.36ل21ل0.47ل0.44ل8
ل0.66ل0.48ل22ل0.54ل0.44ل9
ل0.53ل0.36ل23ل0.60ل0.52ل10
ل0.40ل0.52ل24ل0.86ل0.6ل11
ل0.68ل0.56ل25ل0.50ل0.56ل12
ل_____ل______ل____ل0.44ل0.44ل13

ل
(،ل ددد لحدددن لمردوحدددالتيددداتالتلدرى نندددزلمدددن ل0.60ل-0.36(لأنلتيددداتالتلدرصددديعبىلقدددتلمردوحدددالمدددن ل 5يىضدددللتددد لدرجدددتولل 

ل.درفلردتلتليعرىو ليهل إنلج يالل(؛0.86ل-ل0.40 
 حساب ثبات االختبار: -

و  لنفولل،Test – retestا ادةلداخىباسللدألورفل ربلىسارسوبا لدرثباتللانددللحبددددا ليباتلداخىباس،لقانلدرباحثوت لأجدد
وه لل(0.897سيتلأ يع ن ،لومملحبا لتياتللدرثباتل تياتللداسمبا (،ل  انال ،لدر مانلدرايلجرللفيهلداخىباسلأوللترة

 قي ىلتنا بىلي م لدرعيعقلمهالرلتارىل لفليباتلداخىباس.
(لدرى لُميىيرلت لأسثرلدر ياداتلد ى تدتًالرقيداسلدامبداقل20ل–أتالدر ربلىلدرثانيىلكانالسا ى تدنلتيادرىل سعدسلسبى اسد عنل

دردددبيضلددخدددللداخىبدداس،لودرىددد لم دددعنلدسجددداتللدرددتدخل لرفلدددردتلداخىبددداسدت،لوميىدددددد تل لددددددددفلتدددددددتللدسمبدددا لدأل ددد لىلتددالسيضدددها
،لوبىملحبا لدامباقلدردتدخل لرالخىبداسلتد لخداللل(Kuder& Richardson,,1937)تفرددمهالينا يىلأي ل ودحت(لأول لفر(ل

لهاللدرقي ىلترمفيىلوتليعرىلألغردللدرتسد ى.ل(لوميت ل0.916(ل يلغل KR-20سبى اسد عنل ل-تيادرىلكعدس
لالدراسة:تكافؤ مجموعتي  -

مى ينددددددقلداخىبدددددداسللانن،لقددددددانلدرباحثدددددد7/10/2019در عد ددددددقللينددددددن إل دددددد لمتديددددددىلدرفصددددددللدرتسد دددددد لدألوللوموتيددددددتًدل دددددد ليددددددعنلد
 لددددفل نندددددىلدرتسد ددددىلدر ج ع دددددىلدرىجربييددددى،لودر ج ع دددددىلدرضدددداس ى،لوقيدددددللدريددددتءلسارىدددددتسبول دددد لدرفصدددددللدرتسد دددد لدألول،لوقدددددتل

قلمددددن لدر ج ددددع ىن لدرىجربييددددىلأولدرضدددداس ى،ل  ددددانلامددددتلتدددد لدرىفسددددتلتدددد لد ددددىهتفلم ينددددقلداخىبدددداسلدرليلدددد  لضددددبطلأيددددىل ددددرول
م ا له دددددا،لورلىفسدددددتلتددددد لم دددددا للدر ج دددددع ىن ل ددددد لدرعحدددددتةلدرتسد ددددديىل دروركدددددى(لردددددتللطلبدددددىلدر ج دددددع ىن لدرىجربييدددددىلودرضددددداس ى،ل

-tدخىبددددددداسل"ت"ل وبا دددددددى تدنل،لمدددددددملحبدددددددا لدر ىع ددددددد اتلدروبددددددداميىلودانورد ددددددداتلدر عياسبدددددددىلريالتددددددداتلطلبدددددددىلدر ج دددددددع ىن 
test ر ج دددددع ىن لدر ج ع دددددىلدرىجربييدددددىلودر ج ع دددددىل لدسجددددداتلد(لريننىدددددددن لتبدددددىللىن لمدددددملحبدددددا لداردددددىلدرفدددددرقلمدددددن لتىع ددددد

لهاللدرنىا  .لل(6وبعضللجتولل ،لدخىباسل"ت"ولدرضاس ىل
سد ىل لفلداخىباسلدرليل لدر ىع  اتلدروباميىلودانورد اتلدر عياسبىلونىا  لدخىباسل"ت"لريالتاتلطلبىل ننىلدرت(: 6جدول )

لرل فاهيملدريل يى.
لتبىعللدرتارىلدسجاتلدروربىللقي ىلتللدانوردفلدر عياسيللدر ىع طلدروبام للدريتدلدر ج ع ى
ل0.098ل41 1.692 2.96 14.33 21لدرىجربنبى

للل 4.77 12.27 22لدرضاس ى
لدسجىل25*درتسجىلدر ليىل=ل
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 دددددروقلذدتلداردددددىلاحصدددددا يىلمدددددن لدر ج دددددع ىن ل ددددد لتىع ددددد  لدرتسجدددددىلدر ليدددددىل ددددد لداخىبددددداسللوجدددددعدل دددددتن(ل6مدددددن لجدددددتولل 
ىلاحصدددددددا يًال ندددددددتلتبدددددددىعللداردددددددىل(،لوهددددددد لقي دددددددىلغندددددددرلددرددددددد1.692درليلددددددد لرل فددددددداهيملدريل يدددددددى،لحندددددددثلملغدددددددالقي دددددددىل ت=ل

0.05≥αل  لدرعحتةلدر لرسة. لفلدرقياسلدرليل ل،لودرايلُييىيرلتلشرًدل لفلم ا للدر ج ع ىن ل
لثالثًا: البرنامج المحوسب المقترح: 

دألد لدرنظددريلتردجيددىلسيددتتالُحددتدتلدر فدداهيملدريل يددىلدر نا ددبىلر لبددىلدرصدد لدرثددات لدأل ا دد لو ددقلدر  ددعدتلدربدداسلى،لوبيددتل
ودر لدددرسدتلدريل يدددى،لدر دددرمبطلس عضدددع لدر فددداهيملدريل يدددى،لودرتسد ددداتلدربددداسلىلودسد دددىلخصدددا صلدر دددادةلدرىيلي يدددى،لوخصدددا صل

لىيل ن لمملدر رو ل  لخ عدتلا تددلدريرنات لدر لىرحلمهن ىهلدرعسقيىلو قلدر  عدتلدآلميى در 

 مكونات البرنامج: - أ
 أهتدفلدريرنات  ل -1

وبىعقدددالتددد لدر لبدددىلسيدددتلل،يبدددىهتفلدريرندددات لدر وع دددبلدسىبدددا لدر فددداهيملدريل يدددىلر لبدددىلدرصددد لدرثدددات لدأل ا ددد ل ددد لدألسدنل
ت ددىلىلتدد لقا  ددىلدر فدداهيملدرىدد لد ددىين ل دد لل،دسد ددىهملدريرنددات لدر وع ددبلأنليوللددعدلهددت ًال اتددًالوأهددتد ًالأخددرللمتسببدديىلخالددى

لا تددهالسيتدلت لدر وم ن .
 در لبىلدر فاهيملدريل يى.لدرهتفلدريان لأنليمىبب 
 دألهتدفلدرىتسببيى ليىعقالت لدر لبىلسيتلدسد ىلدريرنات لدر وع بلأن ل 

 يوتدودلتفهعنلدر عقالودرنل ىلدر رجعيى. -
 يعضوعدلتفهعنلدروركى،لودرىيرفل لفلأنعد ها. -
 ي ثلعدلدريالقىلمن لدر با ىلودرزت لرلوركىلدانىلاريىل  لخطلتبىقيم. -
 كللتنه ا.ي نزودلمن لدر با ىلودإلزدحى،لوبوبيعدلتلتدسل -
 نع لدربر ىلت لخالللدألشماللدرييانيى.لوديعضوعدلدر لصعدلساربر ى،لوبوتد -
ليعضوعدلدر لصعدلسارىباس ،لوبوتدودلأنعد لدرىباس ،لوبولعدلتبا للحباميىل لفلدربر ىلودرىباس . -
 توىعللدريرنات  ل -2

لدريل يىله لدرلدرباحثانللدسمف وذركلل؛تسوسلدر لرسةل لفلطلبىل ننىلدربوثأنليمعنلتوىعللدريرنات لدر لىرحلت لدر فاهيم
دخىياسلتوىعللت ىل ل  لدر لرسلدرتسد  ل نلديلارفلاسباكلدر لبىلكعنلداخىباسدتلدر تس يىلودرنىا  لل ريتةلأ با لتنها

يللترمب ىل  لدر لرسدتلدر يى تة،لوألنلدخىياسلتوىعللت لخاسجلدر لرسلدرتسد  ل يضي لداهى انلساريرنات لوتوىعدللت لق
 در لبىلو ي ىالن ا لدر يل ىلوبربكلجهعدهالمن لدريرنات لدر لىرحلودر وىعللدر لرسلدرايليجبلأنلم  لهلرل لبى.

أتالتوىعللدرتسوسل لتلم عنلت لأسبيىلدسوسلت ل وحدتةلدروركدى(لهد لدر لدرسةل لدفلطلبدىلدرصد لدرثدات لدأل ا د ل د لدألسدنل
مبلبدددهال ددد لدر ىدددا لدر لدددرسل تفهدددعنلدروركدددى،لدر بدددا ىلودإلزدحدددى،لدربدددر ى،ل ددد لدرفصدددللدرتسد ددد لدألول،لوهددد لك ددداليلددد لحبدددبل

لدرىباس (.

لقعد ملدريرنات لدرىيلي  لوتوىعبامها ل-3
لم اءلت لدرتسوس،ليملقا  ىل رعيىلر لل لتا دشى للدريرنات ل لفلقا  ىلس يبىلسارتسوسلدألسبيىلي م لرل اربىلأنلم ىاسلتنها

ى للدرتسسل لفلتج ع ىلت لدألهتدفلدرى ليىعقالت لدر لبىلموقيلهالسيتلنهايىلدرتسس،لدسس،لحنثلدحىعتل لفلدألهتدف لدش
لدرايلدحىعلل لف لدريل يى  لدر فاهيم لزو للوشرح ليم لدر فهعن، لودارى لمهتفلدرتسس، لوم هنت لمبيضلدرفنتيعهاتلاضاءة لدر لبى د
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لإلي لدر فهعن، ل لف لدألتثلى لت  لودا ىزددة لدر فهعن، لتينف لرىي نق لودأل ارنبلدريل يى؛ لدري ليى، لدروياة ل   لره لم ييلات جاد
لارفلدسىبا ل لملعدهم لموالاشردفلدر يل ى، لدريرنات ، لت لخالل لدر لبى لدرى لينفاها لت لدألن  ى، لوه لتج ع ى ودألن  ى 

لدر ف لدارى لو نناسبعهاتلرىفبنر لارفلذركل لفل رللدرتسسلت يع ًا، لدر وىعللساإلضا ى لدشى ل لوقت لدريل يى، اهيملدر فاهيم
دريل يى،لو نتيعهاتلمفا ليىلرتت لدر ىيلملمىفالنللدرفنتيعهاتلدريل يى،لولعسلسفشماللميانيىلرىعضيللدارىلدر فهعنلسباضيًا،ل

،ل  ا لدرىيلي اتلحنثلمبى يالدر اربىلدرىيرفل لفلمفالنللدرصعسلدرييانيىلت لخالللدرضغطل لفلأزسدسلدأليلعنات،لوب منها
دشى لل لفلأ  لىلمقيولتتللم م ل لتلم اء،لوأتالدرىلعبمللم اء،لوم رسهالسلتسلتال لارنهالوقالتاومبى يالدر اربىلدا ى ا

در لبىلت لدر فاهيملدريل يىلدر ىض نى،لتزودلسيرللتباشرلرأل  لىلدرى لمجنبل نهالدر اربى،لاجاسىللويوىلأولاجاسىلخاط ى،ل
دلمىيزبزلتب وكاركلاذدلكانالدإلجاسىلخاط ى،ل نىملل،اشر،لاذدلكانالدإلجاسىللويوىوتبيبىلدرنجاحل  لدإلجاسىلودر  فل نها،لوزو 

ماركلاشياسلدر لبىلس رباليعضللأنلدإلجاسىلخ ف،ليملسيتلدانىهاءلت لدإلجاسىل لفلدرىلعبم،لمظهرلرل اربىللفوى،ل نهالملربرل
اشرةل لفلدآلرىلدر اسيى،لت لخالللسارنىيجى،لملعنلدر اربىلس با ىلد  هال  لتمانلت صصلرارك،لوب م لطبا ىلدرىلربرلتب

لدريرنات ؛لرىزوبتلدر يل ىلمىغايىلسدجيىل  لأددءلدر اربىل لفلدرىلعبم.
 موميملدرنب ىلدرعسقيىلت لدريرنات  ل-4

وت لأجللدرىولقلتد لتدتللمنا دقل نالدرلدريرندات لوتدتللم ثنلدهلرل فداهيملدريل يدىلدر يدتلاسىبدامهالمدمل درللدريرندات ل د ل
ل  لفل تدلت لدر وم ن لدر  ىصن ل  لتجاللم نعرعجيالدرىيليم،لرلعقعفل لفلآسد همل  لدريرنات لت لحندثللعسمهلدرعسقيى

لأهتد هلوتوىعبامهلودأل ارنبلودرع ا للودألن  ىلودرىلعبم.
لا ادةللدياغىلسيدضلدألهدتدفلوقتلكانالآسدءلدر وم ن ل لفلدريرنات لس ملل انلايجاميى،لوقتلأمتودلسيضلدر لوعظاتلتنها

  لدرتسوس،لوإ ادةللياغىلسيضلدرفلردتل  لدرىلعبم،لو  لدألن  ىلودأل ارنب،لودرىنع لساأل  لىل  لدرىلعبم،لوإضا ىللعسل
 رىعضللتينفلدر فهعنلدريل  لدر نا ب.

لا تددلدريرنات لحا عبيًا لل-5
 شردءلدريرنات  ل -لأ
ي يدىلدرىد لي مد لأنلمفندتلدرىيلديملتد لخالرهدالحا دعبيًا،لد ى اسةل تدلت لذويلداخىصا لحعللأ ضللدريردت لدرىفا ليىلدرىيلم ال

 articulateجعدةل اريى،لوقتلكانالأغلبلدآلسدءلمصبل  للارللدريرنات لدرىفا ل ل لمفا ل لذيلار ىرون  لومزودلدر لبىلس وىعلل
storyline)لولدرىياتددللتددالدرنصددع لللريددتلأ ددبا لتنهددا،لأنددهليىضدد  لد  ددًالرل  ددع لدريربيددىرددادلوقددالداخىيدداسل ليددهلرنددىملشددردؤلل،

ه،لومضد ن لدريرندات لدأللدعدتلودرصدعسلودروركداتلودردربطلنات ل  لأيلوقالوأيلترحلىلت لمنا دريربيى،لوب م لدرىيتيلل لفلدريرل
ن دداؤهالتبددبلًالتددالمددردت لأخددرللم ددغنليىل دد لدروا ددع لتثددل لتسمددهلد ددىنرددلدر وىعبدداتلدرىدد لمددملانىرنددا،لوقتددالشددبمىلدر يلعتدداتلدإل

 Power Pointلوبىدديللهددادلدريرنددات لان دداءل ددنناسبعلجتيددتلس ددرقلت ىلفددى،لوإن دداءلتوىددعللييى ددتل لددفلدرلعدرددبلدرجدداهزةل دد ل،)
دريرنددات ،لوإن دداءلن دداذجلتواسدداةلإلحددتللدريرتجيدداتلومبددجنللحركدداتلدر اشددى،لومددملمصدد يملدر وىددعللدرىيلي دد لدرىفددا ل لسا ددى تدنل

 دريرنات لو قلتعدلفاتل نيىلوم نعرعجيىلجنتة.
 موميملدريرنات لدر وع ب لل -ل 

؛لرلىولقلت لمعد قلدريرنات لتالىلت لدر وم ن لت لذويلداخىصا  لفلتج ع ل رلسيتلأنلمملا تددلدريرنات لدر وع بل
تج ع ىلت لدر ياينرلدرفنيىلودرىربعبى،لو  لضعءلتلىرحاتلدر وم ن ،لمملادخاللدرىيتيالتلدآلميىل لفلدريرنات لدر وع ب،ل

سيضلدر  ع لوحج ها،لوضالسيضلدإلسشاددتل لفلشمللأيلعناتلوأ هملم نرلارفلدربامقلأولدرالحق،لميتيللمنبنقلأرعدنل
لدريرنات  ل لف لدر تخلى لارفللفواتلدرتسوس،لل،سيضلدأللعدت لسيضلدرصعس لوإضا ى لتز جى، لأو لتنفرة لم عن سونثلا

لتل صلدرتسوسلوإضا  لمها لأيلعناتلمج ا لدرىنللى لألعدتل نت لوإضا ى لدرتسسللوحتها، لدرتسوسلوقعد م لقعد م ل ناوب  من 
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درعدحت،لوس اللعتلدر رحلومعضيوهلس اليىنا بلتالدرفنتيعلدرىفا ل ،لودارىزدنلمىعحنتلدرنظانلرج يالدأل  لىلسونثلمىباولل
 ل ر لدر واواتلدرصعد لودر  ف.

 مجرببلدريرنات ل لفل ننىلد ى العيى -ج
لبىلت لخاسجل ننىلدرتسد ى،لمملدخىياسهالس ربلىل  عد يىلت لطلبىلدرص لمجرببلدرتسسلدألولل لفلتج ع ىلت لدر ممل

ل،وتالحظىلطيييىلمياتللدر لبىلتالدريرنات ل،در الحظاتلدرفنيىلدروصعلل لف(لطاربى،لت لأجلل24درثات لودربارغل تدهمل 
تلدرياتىلحعللدريرنات لت لقيلهم،لومللنللدر الحظال،ووضعحلدرفنتيعهاتلدرىفا ليىل،ت لحنثلدرى غنللودانىلاللمن لدرلعد م

لوكاركلت لقيللتيل ىلدريلعن.
 م ينقلدريرنات لتنتدنيًا ل-د
لم ينقلدريرنات .لمملسيتلأنلألبللدريرنات ل  للعسمهلدرنها يىلل

 اجردءدتلمنفنالدريرنات  ل-هد
لدرباحثانلنات لوتوىعبامه؛لدمفقريرلوألنلدريرنات لل ملو قلن طلدرىتسبولدر ا ،لوتاليوىاجهلت لتير ىلجنتةلمى غنللدلللل

منفنالدريرنات لموالاشردفلتالدر يل ىلدرى لمتسسلدرص لدرثات ل  لتتس ىل خعرىلمنالدألزوسلدأل ا يى(ل ننىلدرتسد ى،ل لفل
ل لومم لمو للدرباحثن ، لكعنها ل  لم غنله ل اريى لأمتتلتهاسة لوقت لوبيانلأمرزل  امه، لودرىنلللمن للفوامه ل لفلمنفنال متسبيها

ل(.ICDLدررخصىلدرتوريىل  لقيادةلدروا ع ل 

(لدا ىياديىر  لسار ربلىلدرىللنتيىل ل،أتالدر ج ع ىلدرضاس ىل لاتالدر يل ىل  لتتس ىل درين لدرييضاءلدأل ا يى(لمىتسببها
لو  لنفولدر تةلوكاركلنفولدرتسوسلدر لرسة.

لتتةلم ينقلدريرنات  ل-و
ل لمرنات  لم ينق لسار ربلىللArticulate Storylineد ىغرق لدرىتسبو لوكارك لدرىجربييى، لرل ج ع ى لدريل يى لدر فاهيم اسىبا 

لم.21/11/2019حىفلماسبخلل27/10/2019أ اميا،لدمىتدءلت للى،لأسبيدا ىياديى
 متسبولدر ج ع ىلدرىجربييى لل-ي

لترتلاجردءدتلم ينقلدريرنات ل  لدر تس ىلسيتةلتردحللتنها ل
مفلتلدر  ىيرل  لتتس ىلنن لدر  ىصن ل  لجاتيىلدر فنلى،لوللىجربىل  لدر تس ىلس با تةلأحتلدرفنمهن ىلدر  ىيرلدر  صصلر

لمرنات ل لومنزبل لدروا ع ، لأجهزة ل   لدإلشماات لسيض لوتيارجى لدألجهزة، للالحيى لت  لدرىفست لأجل لت  لدرتسد ى؛  ننى
Articulate Storylineلدألجهزةلل لد ى تدن لمنظيم لدألجهزة، لخالل لت  لودر رح لدر  ىير، ل   لدر ىع رة لدروعد نب لأجهزة  لف

ل  لأوللرلاءل لميربفلدر لبى لدرتسد ى، ل ننى لدروا ع ل  لتتس ى لارفلتيل ى لساإلضا ى لدريرنات ، لتنفاة لدر يل ى سارىنبنقلتا
 لع لدرجتيتلرلىتسبو،لك المملمعجنههملارفلكيفيىلم غنللدريرنات لسفهتدفلدريرنات ،لوتالينبغ ل لنهملدرقيانلسه؛لرلىياتللتالدأل

 در ثيال  لدروا ع ،لوطربلىلدرىنلللت لخالللدأليلعناتلدأل ا يىلفيه،لدريتءلمىتسبولدر ج ع ىلدرىجربييى.

 بعد تنفيذ البرنامج:  ما

ر ىلأيرلدريرنات لدرىفا ل ل در ىغنرلدر بىلل(لوت لأجللتيل(ArticulateStoryline نىهاءلت لمنفنالدريرنات لدرىفا ل لداسيتلل
ل،م ينقلدخىباسلدسىبا لدر فاهيملدريل يىل لفلدر ج ع ىلدرىجربييىلودرضاس ىممل لفلدسىبا لدر فاهيملدريل يىل در ىغنرلدرىاسا(ل

لوذركل  ليعنلودحتلو  لنفولدرظروفلرليننىلدرىجربييىلودرضاس ى،ليملمملج يهالتباشرةلت لدر لبىلسيتلدنىهاءلدرعقالتباشرة.

ل



 2021( 7( اجملدل )2د )، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا العد جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

381 
 

لإجراءات تطبيق الدراسة: 3

لدمبيالدرتسد ىلدإلجردءدتلدآلميى 
لتردجيىلدألد لدرىربعيلودرتسد اتلدرباسلى،لدر ىيلقلس عضع لدرتسد ى.ل-
لتد لمتسببدهلدر يى دتل درفصدللدرتسد د لدألول(،لدأل ا د لتدادةلدريلدعنلرل رحلدىلدأل ا ديىلرلصد لدرثدات لتلدرسل لفلداطال ل-

ل.دألسدنيىلودرىيليملدرىربيىلوزدسةلقيل
 .Articulate Storyline) مرنات للو قلمص ي هالدر رددلدرتسد يىلدرعحتدتلموتيت -

تدددادةلدريلددعنلرل رحلدددىلدأل ا ددديىللميلدديمل ددد لتدد لتيل ددد لدريلددعنلودر  دددر ن لدرىربددعبن لدر  ىصدددن لدر يددردءلسيدددضلآسدءلد ددى ال  -
لر ير ىلدقىلمولنللدر وىعل.؛ل درفصللدرتسد  لدألول(رلص لدرثات 

ل.در ينيىلدرجهاتلت لدرتسد ىلرى ينقلدرر  يىلدر عد لىلأخال-
ل درين لدرييضاءلدأل ا يى(،لو تتس ىلخعرىلمنالدألزوسلدأل ا يى(.لدرتسد ىلس ربلىلقصتيىلوه التتس ىالمملدخىياسلأ رددل-
لدري عد يى.لرل ربلىلو لاًل) ومجربييىضاس ى، تج ع ىن لدر لبىلارفللملبيمل-
وممللArticulate Storyline) مرنات لو قمص يملأسبيىلدسوسلت لكىا لدريلعنلرلص لدرثات ل درفصللدرتسد  لدألول(،لل-

لجردءدمه.وتنا يىهلرل ادةلودرص لوحب ل نرلالتقهللدرىفستلت 
ىربى،لحندثلمدمل رضدهلدربديمعتلخصا صدهلتد لرىولدقومدملد،لرلعحدتةلدرثانيدىل دروركدى(لر ادةلدريلعندريل يىلفاهيملدر لمناءلدخىباسل-

وذرددكلمى ييلدهل لدفلدرينندىلدا دى العيىلدرىدد لل، لدفلدر وم دن لدر  ىصدن ،لودألخدالس الحظدامهم،لومددملدرىفسدتلتد ليبداتلداخىبداس
لم عنالت لطارباتلتتس ىليانعبىل ن لدرييضاءلدرىاسيىلر تيربىلتوا ظىلدر فنلى.ل

للطلبدىلدرصد لدرثدات ل د لتبدىعللر ير دىولللىولدقلتد لم ا  ه دارل؛ومجربييى ضداس ى، لفلدر ج ع ىن للدرليل لداخىباسلم ينقل-ل
ل.ت دريرنالم ينقلقيلتادةلدريلعن،لول

لمملاجردءلداخىباسلدرليل لرل ج ع ىن لدرىجربييىلدرضاس ى.ل-
لدر تس ىلاددسةلتالسارىياونلل- لمم لمرنات ؛ لو ق لدر ص  ى لدرتسوس لرى ينق لدر يتة لدرلا ى لجاهزبى لت   Articulate)درىفست

(Storylineلود  لتتس ىلل،)لاضا ىل؛لحنثلممدروا ع لأجهزةلت ىيرلج ياللالحيىلت لرىفست خعرىلمنالدألزوسلدأل ا يى
لدر ج ع ىلدرىجربييى.لأ رددل تدلتالدر ا  لدرلتسلبرىىنا لدروعد نب،لأ تددلت لدر عجعدة،لودرىفستلدروا ع لدريرنات لارفلأجهزة

لدر تس ىلىنبنقارسل- لتتيرة لتيهالتا لودرىياون لدر ادة لدريرنات ل؛وتيل ى لم ينق   لArticulate Storyline) در وع بلمم
ل.ت لقيللاددسةلدر تس ىلدر  صصىدروصصل

لر تةلدا ىياديى،لودر ج ع ىلدرضاس ىلسار ربلىل(Articulate Storyline)مملمتسبولدر ج ع ىلدرىجربييىلسا ى تدنلمرنات لل-
لشهر.

ل(Articulate Storyline)مرنات لسا ى تدنلدرىفا ل ،لر ىرون  لدإللدرىيلي  لدر وىعللل ا ليىلر ير ىم ينقلداخىباسلدربيتي؛لل-
لودرضاس ى.ل،لدر باشرلرل ج ع ىن لدرىجربييى ادةلدريلعنرلدريل يىل فاهيمدسىبا لدر  ل
لسلتلدرتسجاتلومولنللدريياناتلسار رقلدإلحصا يىلدر نا بىلا ى ال لدرنىا  .-
ل.درالزتىلدرىعلياتلوملتيملوتناق ىها،لومولنلهالدرنىا  ل رلل-

 :المعالجات اإلحصائية

لاإلجردءدتلدإلحصا يىلدآلميى سلودرقيان(،لSPSSمرنات لدروزتىلدإلحصا يىل لدرتسد ىلد ى تنلأ  لىر جاسىل  ل
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اسلددددددددددددددددددددددد تدنلدخىيددددددددددددددىلد ددددددددددى العيى،لسا ىددددددددددددددداهيملدريل يددددددددددىلمى ييلددددددددددهل لددددددددددددفل ننددددددددددددددداسلدر فدددددددددددددداتلدخىيددددددددددددددددر  ددددددددددددد ل ددددددددددددد ليي
ومدددملحبدددا لتياتدددللدامبددداقلدردددتدخل لسا دددى تدنلتيدددددددادرىل،ل لتبدددىللىن ريننىدددن،ل(IndependentTowSamplesT-Test "ت"

ومددملد ددى تدنل،لدأليددر،لور ير ددىلدرفددروقل دد لدرتارددىلدإلحصددا يىلسارنبددبىلر ربلددىلدرىددتسبولوحجددمل(KR-20سبى اسد ددعنل ل-سددعدس
در فدداهيملدريل يددىلو لددًالر ربلددىلدرىددتسبو،لدخىبدداس ت(لرلينندداتلدر بددىللىل لددفلدرقيدداسلدربيددتيلريالتدداتلأ ددرددلدرتسد ددىل لددفلدخىبدداسل

لورقياسل ا ليىلدريرنات لمملد ى تدنلتيادرىلنببىلدر ببلدر يتللربالك.
 متغيرات الدراسة:

ل(Articulate Storyline)درىتسبولورهلتبىعبان لدر ربلىلدا ىياديىلودرىتسبولسا ى تدنلدريرنات لدرىفا ل للل:المتغير المستق
لوهعلدسجىلدسىبا لدر فاهيملوبلاسلت لخالللداخىباس.لالمتغير التابع:

ل
 نتائج الدراسة

 :الفرعي األولالنتائج المتعلقة بالسؤال 

تىع   لل(لمن (α≤0.05ىلهللمعجتل روقلذدتلدارىلاحصددا يىل نتلتبىعللدرتار لاألول للدراسةالفرعي نـــــص الســــــؤال 

لدرىجربييىلودرضاس ى؟دسجاتلدر لبىل  لدسىبا لدر فاهيملدريل يىل لفلدرقياسلدربيتيلرل ج ع ىن ل

نل لفلانلتى ا  ىاياسلدربيتيلرل ج ع ىن ل در ج ع ىر جاسىل  لدربلدللمملد ى تدنلدخىباسل ت(لرلينناتلدر بىللىل لفلدرقول
ل(ليين لنىا  لذرك.7ودرجتولل ل،درقياسلدرليل (

و لًالل، لفلدرقياسلدربيتيلريالتاتلأ رددلدرتسد ىل لفلدخىباسلدر فاهيملدريل يىلدر بىللىلنىا  لدخىباس ت(لرلينناتل( 7جتولل 
لر ربلىلدرىتسبو.

لدر ىع طلدر ج ع ى
لدروبام 

دانوردفل
لدر عياسيل

لتبىعللدرتارىلدسجاتلدروربىلقي ىل ت(

 0.000 41 7.755 1.07 23.62 درىجربييىل

    4.21 16.27 درضاس ى

ل
لتىع طلدسجاتلدر ج ع ىلدرىجربييىمن لل(α≤0.05ذدتلدارىلاحصا يىل نتلتبىعللدرتارىل ل(لوجعدل روقل7يىين لت لدرجتولل 

حنثل،ل دس السار ربلىلدا ىياديىدرضاس ىدر ج ع ىلوتىع طلدسجاتل(لArticulateStoryline لمرنات لسا ى تدنلدرى لدس ا
ل لقي ى ل سانا لت  لأقل لدرتارى ل0.05تبىعل لدرىجربييى(، لدر ج ع ى لرصارل لدرفروق للوكانا لدس ا لمرنات لسا ى تدندرى 

 ArticulateStoryline)لمرنات لسا ى تدنلدرىفا ل لر ىرون  لدإللدرىيلي  لر وىعللدرلىتسبولسا ى تدنللوهادليتلل لفلوجعدلأير،ل
 ArticulateStorylineل.ر ادةلدريلعنلر لبىلدرص لدرثات لدأل ا  لسبا لدر فاهيملدريل يىا  ل(ل
ل
 الثاني: الفرعي النتائج المتعلقة بالسؤال 

(لمن لتىع   ل(α≤0.05ىلهللمعجتل روقلذدتلدارىلاحصددا يىل نتلتبىعللدرتار لللدراسة على الثانيالفرعي نص السؤال 
لرل ج ع ىلدرىجربييى؟لدسجاتلدر لبىل  لدسىبا لدر فاهيملدريل يىل لفلدرقياسلدرليل لودربيتي
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لرلينناتلدر رمب ىل ر جاسىل  لدخىباسل ت( ودرجتولللدرىجربييى،رل ج ع ىلل لفلدرقيا ن لدرليل لودربيتيل،دربلدللمملد ى تدن
ل(ليين لنىا  لذرك.8 

لرلقيا ن لدرليل لودربيتيلرل ج ع ىلدرىجربييىلنىا  لدخىباسل ت(لرل ج ع اتلدر رمب ى ل(8جتولل 
در ع طللقياسدر

لدروبام 
دانوردفل
لدر عياسيل

لتبىعللدرتارىلدسجاتلدروربىلقي ىل ت(

 000. 20 12.433- 2.96 14.33لدرليل 
لللل1.07 23.62لدربيتي

ل

حنثلكانالقي ىللودرليل ،درقيا ن لدربيتيلل لفدسجاتلدر ج ع ىلدرىجربييىلل (لوجعدل روقلمن لتىع  8يىين لت لدرجتولل 
در ربلىلوهادليتلل لفلوجعدلأيرلرلىتسبولسا ى تدنلل،رصارللدرقياسلدربيتيكانالدرفروقلولل(،0.05ت ل تبىعللدرتارىلأقلل

ل.در وع بىل  لدسىبا لدر فاهيملدريل يىلر ادةلدريلعنلر لبىلدرص لدرثات لدأل ا  

 ناقشة النتائجم

ل
 :الفرعي األولمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 

تىع   لل(لمن (α≤0.05ىلرلتسد ىل لف لهللمعجتل روقلذدتلدارىلاحصددا يىل نتلتبىعللدرتارلدرفر  لدألولنصلدربلدلل
لدرىجربييىلودرضاس ى؟دسجاتلدر لبىل  لدسىبا لدر فاهيملدريل يىل لفلدرقياسلدربيتيلرل ج ع ىن ل

تىع طلدسجاتلدر ج ع ىلمن لل(α≤0.05ذدتلدارىلاحصا يىل نتلتبىعللدرتارىل وكانالدرنىا  لم نرلارفلوجعدل روقل
للدرىجربييى لدس ا لArticulate Storyline لمرنات لسا ى تدندرى  ل( لدسجات لوتىع ط لسار ربلىلل درضاس ىدر ج ع ى دس ا

ل.وكانالدرفروقلرصارللدر ج ع ىلدرىجربييىل،(0.05حنثلكانالقي ىلتبىعللدرتارىلأقللت ل دا ىياديى،ل

دريرنات لت لخصا صلمفا ليىلوت عقىلرل اربات؛لحنثلأي رل  لدد ينىه لرلىيلم،لوب مننال زولهاللدرنىيجىلارفلتاليع رلل
لودنىباهه  لمركنزه  لت  لمزبت لدرى  لدرىفا ليى لدرفنتيعهاتلودرفالشاتلودأل  لى لمعجعد لدرتسوسلدر ص  ى لم نزتلسه لوجعدر ا لة،

ا  لجنتةل  لدخىباسلدر فاهيملدريل يى،لك الأ  فلت الأماحلرل ارباتلدرى م لت لمولنقلنىل،درىفا ل لر ىرون  لمص يملدر وىعللدإل
ل لت لدر ربلى لوأ ضللرلىيلم لجنتة لت لدر وىعللدرىفا ل لدر ارباتل رلى ليرد لها لقت لتا لدر ارباتلتا لدرى لد ىادمها دا ىياديى

لس ربلى لدر فاهيم لومناول لدرتسد   لدر وىعل لملتيم ل  لدأل ارنبلوطرق لدرىنع  ل   لودربيت لودررماسى، ل لفللدررومن  لملىصر جا ى
لجاءتلدرنىيجىلرصارللدر ج ع ىلدرىجربييىل لفلحبا لدر ج ع ىلدرضاس ىلدرى ل لرهاد ميربفلدر فهعنلوكىامىهل لفلدربيعسة؛

 دس السار ربلىلدا ىياديى.

يىلدرى لقادمنالارفلهاللدرنىيجىلوتنهالخاللArticulate Storylineوب مننالد ى ال لأ با ل ا ليىلدريرنات لدرىفا ل ل
لدريرتجيىلت لخالللدأليلعناتلودر  غالتلدرى لمثنرلدانىباللومبيثلدرى عبق،لت اليزبتلت لدسىبا ل درىفا ليىلدرى لم نزتلمها

لأشاستلدر لوقت لدريل يى، لدرى لأمتلتسد ىدر فاهيم لودر ىيى لدرياريى، لارفلدرتد عيى لدر لبىلدل  لدر الحظاتل لفلم ينقلدريرنات  ها
در لرس،لوهادلت للشرد لودرى لمرد قلدر ارباتلت لخالللمصفللل،ت ،لووجعدل اتللدرىوفنزلودرىيزبزلدرفعسيلوداسمياحلرهادلدريرنا
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لدر ارباتلدرعقالدر ا  لاسىبا ل لسونثلمجت لمبطءلكاف، ل ا ليىلدرىيلملوس الكفاءمه،لو رللدر يلعتاتلدرجتيتة شفنهلزبادة
ل لوه  لداخىباسدتلدرىفا ليى، لووجعد لدريل يى، لرتللدر فاهيم لدرىيلم لنببى لس ا لارف ليلدي لوبارىار  لدريرنات ، ل   لتتسجى خاليى

لحنثل لدر عضع اتلومجنبلدرىيلنت؛ ل  لطرح لودربباطى لودربهعرى لدريل يى، لودسىبا لدر فاهيم ل لفلمجعبتل، لوبي ل در اربات،
لدريرل لدرنل لوأماح لدرتسوس، لتعضع ات لتا لرلىعد ق لدر ص  ى لدر  غالت لد ى تدن لت  لدر اربات لسإمردزلم منا لدر ص م نات 

لانجازل ل لف لدرىركنز لت  لتمنها لودراي لدسس، لكل لوبتديى لدريرنات  لمتديى ل   لدر اربى ل ليه لدطليا لحنث لدر ن عدة، دألهتدف
 دألهتدفلدر وتدةلومولنقل ا ليىلدريرنات .

ل(2016 دريعد ا،لىلدددودسد ل(،ل ,Al-Shamrani, & Al-Adeel 2019در  ردن لودريتيل ودمفلالهاللدرنىا  لتالدسد ىل
لدرىتسبو.ل  ل(ArticulateStoryline درى لك فال  ل ا ليىلمرنات لل(Bait Horidh,2015دسد ىلمنالحربضل ول

 الثاني:الفرعي مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 

من لتىع   ل((α≤0.05رلتسد ىل لف لهللمعجتل روقلذدتلدارىلاحصددا يىل نتلتبىعللدرتارىلدرفر  لدرثان نصلدربلدلللل
لدسجاتلدر لبىل  لدسىبا لدر فاهيملدريل يىل لفلدرقياسلدرليل لودربيتيلرل ج ع ىلدرىجربييى؟

رصدارللكاندالدرفدروقلولودرليلد ،لدرقيا دن لدربيدتيلل لدفدسجداتلدر ج ع دىلدرىجربييدىلل وجعدل روقلمدن لتىع د أظهرتلدرنىا  ل
 د لدسىبدا لدر فداهيملدريل يدىل(لArticulate Storyline لمرندات لسا دى تدنوهدادليدتلل لدفلوجدعدلأيدرلرلىدتسبول،لدرقيداسلدربيدتي

اذلانهليلعنل لفلملتيملدر فاهيملدريل يىل لفلهن ىلخ عدتلقصنرةلوتىبلبلى،لورىندع لر ادةلدريلعنلر لبىلدرص لدرثات لدأل ا  ؛ل
 اربداتل لدفلايداسةلمف ندره ل د لدرعلدعللاردفلت دالشدجالدرله،ووضدعحلمص يملدخىباسلدر فداهيملدريل يدىلةىلوتبىعبامهالوجعددأل  ل

أ ضللدإلجاسات،لوألنلدريرنات لدرىفا ل لييرللدر ادةلدرىيلي يىلس ربلىلغنيىلساألتثلىلودألن د ىلدر ىنع دى،لوهدادلدرىندع لقدتليي دلل
نيدددىلدر يرفيدددىل لدددفلمر ددديخلدر فددداهيملدريل يدددىلردددتللدر اربدددات،لت ددداليي دددلل لدددفلمبدددهنللهددداللدر دددادةلود دددىييامهالومر دددي هال ددد لدري

رل اربدات،لوت دداليزبددتل دد لدسىبددا لدر فدداهيملدريل يددى،لووجددعدلمبلبددلل دد لطددرحلدر عضددع ات،لدألتددرلدرددايليي ددللك ثنددردتلتعجهددىل
رلىركنزل لفلدر ادةلدرىيلي يى،لوبي للدر وىعللدرىفدا ل ل لدفلت اطبدىلدر اربداتلتباشدرة؛لري دته لسارثلدىلسدارنفو،لوبي دنه لد يدىل

 لدسىبا لدر فاهيملدريل يىلت لخدالللدردىيلملدردادم ،ل درللدأل  داسلدرجتيدتةلساألتثلدىلودرى ييلدات،لت دالأدلل ليهل لدا ى ادارفل
ارددفلمثينددالدر يلعتددى،لووضددالدر ددروحلدرلفظيددىلسيددروللسصددربىلسبددي ى،لووجددعدلأن ددا لدرىغايددىلدرردجيددىلدرفعسبددىل دد لداخىبدداسدتل

سو دد ل دد لاخردجهددالدرىيددرفل لددفلدألخ دداءلدرىدد لوقيددال نهددالدر اربدداتللىلودألن دد ىل دد لدسوسلدرعحددتةلدر صدد  ىلدرىدد ر ىروني دددإل
،لوهد لخالديىلأيضدًالتتسجدىل د لدريرندات لتمندالدر اربداتلتد لدرىياتدللىوإتمانيىلدريعدةلارنها،لووجعدلن طلدا ىفىاءلأولدا دىبان

تمانيدىلولدللإمصدفللشدرد للدر لدرسلوللتالسيضلدرلضايالدريلتيى،لووجعدل اتللدرىوفنزلودرىيزبزلودرى لمرد قلدر ارباتلت لخالل
قدتليفندتل د لم دردسلت داهتةلتلفداتلدرفندتيعلود دى تدنلتلفداتلدرىدتسببلل،  لكدللوقدالوتد لأيلتمدانلر ىرون  لدر ارباتلرل وىعللدإل

لدرىفا ليى.
لدرتلل لنىا   لتا لدرتسد ى لهال لنىا   لدريرلودمفلا لد ى تتا لدرى  لدرباسلى لدرسد ات للىفا ليىدت  لتثل لدرىتسبو لر ف لد   سد ى

در وع بل  لدريلعنل اهمل  لمن يىلدرع  لليرندددات درأظهرتلأنلدرىيلملسا ى دددتدنلدرى ل(ل ,2020Lotfy & Mawkelyوتعكل  
ل لدرببي ى، لدريلليى لدألتان لرلىل نادتلذودتلدإل اقى ل ودسد ى لدرىجربييىل,2016Al-Awasaدريعد ا لدرى لمننالأنلدر ج ع ى )

دسد ىلتو تل لرتيهالتهاسدتلدرلردءة،لوكاركلدسد ىللفقتلن  ل (Articulate Storyline)دريرنات لدرىفا لددددددد درى لدس السا ى تدنل
Mohamed,2019)ليبى تتعنلدرى لك فالمفل لدراي  لدر لبى لارفلدرىيلي  للدريرنات لعقلتج ع ى لدر بىنت لدرىيلم ل لف درلا م
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ارفلضروسةلأنليهىملدر يل عنلساريردت لدرىفا ليىلودروا عبيىلود ى تدتهال  لدرتتاغ،ل  لدسىبا لدر فاهيملدريل يى.لوهادلي نرل
لدرىتسبو.

 التوصيات والمقترحات:

له  ودر لىرحاتلتلي م لدر روجلس ج ع ىلت لدرىعليا  لضعءلنىا  لدربوثل
رج يالدرتسوسلورج ياللار ىرون  لم جيالتيل  لدر لرسدتلدريل يىلوخالىلتيل  لدريلعنل  لمص يملتوىعللميلي  لمفا ل لل-1

لدر ردحللدرىيلي يى.
ل.(ArticulateStoryline  لتلدوسدتلمتسبييىلووسشل  للرىتسببلتيل  لدريلعنل لفلدر هاسدتلدرالزتىلريرنات لل-2
لمرنات ل-3 لسا ى اد لتيرتج لدريردت لوتص  نها لودر لرسدتلدرىفا ليىلل(ArticulateStoryline معجيه لدرتسد يى لدر عدد رىص يم

لودرىيليم.لدرىربيىمعزدسةل
لتوىعللل-4 ل  للعسة لدر لرسدتلدريل يى لوج يا لتلرسدتلدريلعن للياغى لت اسكاتلدر لبىلل،مفا ل لار ىرون  لا ادة لت  مزبت

ل.هوخاسجلو ا لنىهملتالدر يلملددخللدرفصل
لأيناءلميل هم،لت للهم،وتنعرلترد اةلخصا صلطلبىلدر رحلىلدأل ا يىل-5 ليىيلقلسف ارنبلدرىلنيملدرى ليفضلعنها وخالىلفي ا

لر ىرون  لوخالىلتيلملدريلعنلرن رليلا ىلدر وىعللدإلل،خالللا ادةلدرنظرلسا ى ردسلفي اليىيلقلميردت لا تددلتيل  لدر عددلدريل يى
لدرىفا ل لوأيرلل  ل  ليىلدرىيلم.

ل
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 ىردميجيىلتلىرحىلقا  ىل لفلدر رد طلدر يرفيىل  لميتيللدرىصعسدتلدريتيلىلربيضلا(.ل ا ليىل2011أح ت،لسبا لحاتتل 
ل.140-125(،85 22.لتجلىلكليىلدرىربيىدر فاهيملدريل يىلرتللطال لدر رحلىلدامىتد يى.ل

ل  لحعلل2010آللسوشعد،لجعدهرلمنال يعد لوسدءلدر ير  ل  لميتيللدرىصعسدتلدر  ف لتا لدرىيلم ل ا ليىلن عذجلدوسة .)
ل لسارربال. لدر ىع  ى لدر رحلى لطاربات لرتل لرلىيلم لدرادت لومنظيم لودألتالح لدألح اللودرلعد ت لدرلردءةلتفاهيم تجلى

ل.59-14(،ل106 9.لودر ير ى
لميلي يىل2014دألتن ،ل ل لس نال  لأ ارنبلل StorylineArticulateىلسا ى تدنلمرنات لار ىروني ل(.لمص يملوحتة ر ادة

جاتيىلدربعددنلرليلعنل ++C. ر ال لجاتيىلدربعددنلدر فىعحىلودرىيرفل لفلسيضلتفاهيملرغىلدريرتجىل1دريرتجىل
ل.ل344-220(،ل18 2لتجلىلدريلعنلودرى نعرعجيا.ودرى نعرعجيا.ل

ل  ل لزهرة لحربض، ل2015منا لاي ل(. ل ىعسي لأسميمنعرنا لمرنات  لسا ى تدن لدإل التيى لدرىربيى لمتسبو  ا ليى
 StorylineArticulateلرتللطارباتلدرص لدرواديل  رلسبل نىل  ان ل  لدرىوصنللوداحىفاظلسارىيلم ل( س ارىل.

لتاجبىنرلغنرلتن عسة،لكليىلدرىربيى/لجاتيىلدربل انلقامعس.
ليعباتلم ينقلمرنات لدرىيليملدرىفا ل لدر وع بل لفلمالتنالدر رحلىلدرتنيالس تدسسلوكارىل(.ل2012دروبنات،لنجاحل 

لدإل التيى،لغزة.لىتن عسة.لدرجاتي.لس ارىلتاجبىنرلغنرلدرغعثلدرتوريىلس وا ظاتلغزةلو يلل الجها
لدرىفا ليىلرىتسبولدريلعنل  ل2017درونلى،لتو تلوحبن ،ل هنرل  (.لأيرلد ى تدنلدروا بلدر  ص لدر تس  لودربيعسة

ل لدألسدنيى. لدر الى لدر تدسس ل   لدأل ا   لدرثان  لدرص  لرىالتنا لدإلمتد   لدرىفعق.درىف نر لرى عبر لدرتوريى لدر جلى
ل.146-121(،ل14 8

ل.دألتربميىلدر ىوتةلرعاياتدلانتيانا ل.لجاتيىArticulate Storyline ل(.لميلملمرنات2015خليف،لزهنرلناج ل 
ل  لتو عد لخنر لتو ت ل يتهللالودربالتات، لطالل لا2011درز ي ، لد ى تدن لأير ل لفل(. لتينيى  ىردميجيى

ن عذجلتاسزدنعلألسيادلدرىيلملر لبىلدر رحلىلدأل ا يىلدريليال  لتن لىلدربلطل  لموصنلهملرل فاهيمل
لدرفنزبا  لدرفنزباء. لتادة لنوع لودمجاهامهم لدرناقت لدرىف نر لتهاسدت لومن يى لدر عبا.لالمجلة التربويةيى .

ل.126 -85(، 98)25
ل.لدرلاهرة ل ارملدر ىب.لمتسبولدريلعنلرلفهملسؤبىلمنا يى(.ل2004زبىعن،لك الل 

لَ  ان لددسلدرف رلرلن رلودرىعزبا.لتبادئلدرقياسلودرىلعبمل  لدرىربيى.(.ل1998درزبعد،لنادسلو ليان،له انل 
ل(.لانىاجلمردت لدرىلفزبعنلدرىيلي يى.لدرربال لددسلدر ير ى.1994در ا ر،ل يتدررح  ل 

(.ل ا ليىلمرتجيىلميلي يىل  لمن يىلدر هاسدتلدإلتال يىلرتللطال لدرص ل2019در  ردن ،ل يتلدرنالرلودريتيل،ل يتهللال 
ل.249ل-282(ل10 35جاتيىلأ نع للدرىربيى/تجلىلكليىل.لدرثارثلدر ىع ط
لأيرلمرنات لميلي  لتوع بل  لم2017. طال وى،ل يتدرو نت لرتللدر لبىلذويلليعباتلدرىيلم.لن(  يىلتهاسدتلدر ىاسى

ل.200-155(،ل18 5،لتل بىلدرىربيىلدر الىلودرىفهنل،لتجلىلدرىربيىلدر الىلودرىفهنل
(،ل10 2.لتجلىلكليىلدرىربيى  لمولندددددقلأهددددددددددتدفلدرىيليملدر فىعح.للر ىرون  لليملدإل(.لدوسلدرىي2010درعبا ددد ،ل زةلدربنتل 

ل.558-624
(.لأيرلد ى تدنلمرنات لو ا طلتىيتدةلتلىرحل  لمن يىلدر فاهيملدريل يىلودر هاسدتلدري ليىل2010دريج  ،ل يعدل يتهللال 

-244(،ل3 18.لتجلىلدريلعنلدرىربعبىس ادةلدريلعنلرتللمالتنالدرص لدرباسالت لدرىيليملدأل ا  ل  لدورىلدر عبا.ل
ل.250
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 Articulate Storylineمرنات لسا ى تدنلمفا ل لار ىرون  للميلي  لتوىعللل يممصلأيرل(.2016امردهيمل لدريعد ا،لد اء
.لس ارىلتاجبىنرلغنرلتن عسة.لدر زدسلدرجنعب لرعدءلتتدسسل  لدألطفاللسباللرتللطلبىلدرلردءةلتهاسدتلمن يىل لف

لسدن.تلمى.ل  ان،لدأللجاتيى
ل ليونفلق ردن، ل  2016 يتدررزدق لدرىتسبب لأ ارنب لمىاسا لأير لسا ى تدنلل(. لدرىيلي يى لدريردت  لانىاج لتهاسدت من يى

لدروا ع ل Articulate Storylineمرنات  لتيلم لقبم للرتللطلبى لدروتيتة. لجاتيى لدرىربيى لرليلعنلدألنترولتجلىسمليى
 .261-ل233(،ل18 9.لداجى اعيىلولدإلنبانيى

لأتننىلوتعكل ،لأتان ل  لرىن يىلدرع  لدألتان لرلىل نادتلذودتل2020ر ف ، ل ا ليىلمرنات لتوع بلتلىرحل  لدريلعن .)
ل.76ل-43(،ل188 39جاتيىلدألزهرللل،سليىلدرىربيى/لتجلىلدرىربيىدإل اقىلدريلليىلدرببي ىلسار رحلىلدر ىع  ى.ل

درىيلملدر بىنتلارفلدرتتاغل  لدسىبا لدر فاهيملدريل يىلر ادةلمرنات لميلي  لتلىرحلقا مل لفل(.ل2019تو ت،لتنفل 
/لجاتيىل عهاج/لدر جلىلدرىربعبى.لدريلعنلودرلتسةل لفلحللدر  مالتلرىالتنالدرص لدرباسالت لدرىيليملدأل ا  

 .400ل-351(ل1 ج59سليىلدرىربيىل

ل  لدرتي  لنصر لدرتسوسلدإل2021تيروك، لتهاسدتلانىاج لسا ى تدنر ىروني ل(. للى ل3Articulate Storylineمرنات  تجلىل،
ل.312-291(،ل32 7كليىلدرىربيىللدرنععيى،لل-،لجاتيىلدر نيادربوعثل  لتجااتلدرىربيىلدرنععيى

ل ها أمعل ل(2017تاكعس، لرتللطلبىل. لدر هاسدتلدإلتال يى ل  لمن يى لدرعقا يى ل ل لفلدر ربلى لمرنات لتوع بلقا م  ا ليى
لس ارىلتاجبىنرلغنرلتن عسة(لكليىلدرىربيى،لدرجاتيىلدإل التيى،لغزة..ل درص لدرثان لدأل ا  لسغزة

ل  لدرب ربى لدر عدسد لرىن يى لدرعطن  لدرىلربر2015در ركز لرلرباضياتلدرتسد ىل  لدألسدن لدرعطن ل(. ريانللودريلعنلدرتوريى
ل تعقات لتباءلل9.30دربا ىلل11/4/2019.لد ىرجالمىاسبخل2015

http://www.nchrd.gov.jo/Researches_Ar.aspx#collapseل
ل.ل  ان لددسلدرثلا ى.ر ىرون  لدأل ولدرىربعبىلرىلنياتلدرىيليملدإل(.ل2010در الح،لتو تل 

ل  ل ان لسشتي لدر 1997تنصعس، لدرعجه لدرىفينر، لحجم لدرنفبيى.ل(. لرلتسد ات لدر صربى لدر جلى لدإلحصا يى. لرلتارى م ل
ل.85-57(،ل16 7

در لم رلدريل  ل  لضعءلدرى عسدتلدرى نعرعجيىلدر يالرة.للر ىرون  ل(.لم عبرلنظانلدرىيليملدإل2013در نهردوي،لددريالنينلل 
كليىلل-ضعءلدرىغنردتلدر جى عيىلدر يالرةسؤبىلد ى ردفيىلر بىليللدرىيليمل  لتصرلودريارملدريرب ل  لل-درتور لدألول

لج هعسبىلتصرلدريربيى.ل-جاتيىلدر نصعسةل-درىربيى
لدر بنرة.ل  ان لددسلودرىيلم.لدرىيليملم نعرعجيا(2015). سبو لحب لتهتي،

ل
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