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 امللخص باللغ٘ العزبٔ٘ :

إعداد قائمة بالميارات األساسية الالزمة إلنتاج القصة إلى: الحالي هدف البحث 
قياس أثر بيئة التعمم النقال عبر تطبيق نيربود مبكرة، مرحمة الطفولة الاإللكترونية ألطفال 

Near pod :جانب التحصيل المعرفي لطالبات الطفولة المبكرة لميارات انتاج القصة  في
 -التنور التقني لدي طالبات الطفولة المبكرة، و ميارات انتاج القصة الرقمية ةتنمي ،الرقمية

 .مجموعة البحث
المجموعتين نيج شبو التجريبي، حيث تم استخدام تصميم الحالي عمى الم بحثاعتمد ال

إعداد قائمة بالميارات األساسية الالزمة عمي  دوات البحث، واشتممت أالتجريبية والضابط
اختبار الجانب المعرفي ،إلنتاج القصة الرقمية ألطفال الروضة بطاقة تقييم منتج تعميمي 

إعداد  -التقني لطالبات الطفولة المبكرة مقياس التنور،  لميارات انتاج القصة الرقمية
 -الباحثتان

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات  وجودإلى البحث  نتائجوتوصمت 
طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي الختبار التحصيل المعرفي 

رة لصالح المجموعة المرتبط بميارات إنتاج القصة الرقمية لدى طالبات الطفولة المبك
وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين ، و التجريبية

الضابطة والتجريبية لبطاقة تقييم منتج )القصة الرقمية( لدى طالبات الطفولة المبكرة لصالح 
د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات و ج، و المجموعة التجريبية 

وعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي لمقياس التنور التقني لدى طالبات المجم
في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث و ، لمبكرة لصالح المجموعة التجريبيةالطفولة ا

 الحالي فإنو يمكن تقديم التوصيات التالية:
 عميتو في التعميم وخاصة استخدام التعمم النقال في التعميم بشكل أكثر فاعمية ألىميتو وفا

 في ظل الظروف الراىنة.
 .االىتمام بإنتاج القصص الرقمية وفقًا لمعايير تربوية ىادفة لتحقيق نواتج تعمم متنوعة 

ميارات إنتاج  - Near pod  تطبيق النير بود - النقالتعمم البيئة : الكممات المفتاحية 
 .ة المبكرة طالبات الطفول  -لتنور التقني ا -القصة الرقمية 
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The mobile learning environment through the application of the near 

pod and its impact on the development of digital story production skills 

and technical enlightenment among early childhood students 
 

ABSTRACT 

The aim of the current research is to: prepare a list of the basic skills 

needed to produce a digital story for early childhood children, measure the 

impact of the mobile learning environment through the Near pod application 

in: the cognitive achievement of early childhood students in digital story 

production skills, developing digital story production skills, and technical 

enlightenment I have a female early childhood student - research group. 

The current research was based on the quasi-experimental approach, 

where the design of the two experimental groups and the control was used, and 

the research tools included preparing a list of the basic skills needed to produce 

the digital story for kindergarten children, an educational product evaluation 

card, testing the cognitive aspect of digital story production skills, the scale of 

technical enlightenment for early childhood students. Prepared by the two 

researchers. 

The results of the research found that there were statistically significant 

differences between the mean scores of the students of the control and 

experimental groups in the post-measurement test of cognitive achievement 

related to the skills of digital story production among early childhood students 

in favor of the experimental group. and found statistically significant 

differences between the mean scores of the students of the control and 

experimental groups for a product evaluation card. (Digital story) among early 

childhood students in favor of the experimental group, there are statistically 

significant differences between the mean scores of the students of the control 

and experimental groups in the post-measurement of the technical 

enlightenment scale of early childhood students for the benefit of the 

experimental group, In light of the findings of the current research, the 

following recommendations can be made: 

• Using mobile learning in education more effectively due to its importance 

and effectiveness in education, especially in light of the current 

circumstances. 

• Attention to producing digital stories according to targeted educational 

standards to achieve various learning outcomes. 

 

Keywords: mobile learning environment - near pod application - digital story 

production skills - technical enlightenment - early childhood 

students. 
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  :مكدم٘

خاصة مع  المؤسسات التعميمية تطوير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في أسيمت
التعميم  ظيور أشكال جديدة من نظم التعميم المتعاقبة، بدءا بمرحمة توظيف الحاسوب في

 لخدمة عممية التعميم والتدريب، مرورا بالتعمم اإللكتروني الذي اشتير بتوظيف أدوات اإلنترنت
 .والتعمم

تكنولوجيا الحديثة في مختمف البني التعميم والتعمم الحديثة في ت ةمع سياس ماشياتو 
الطالب لمتواصل  لم تعد التقنيات الحديثة مجرد وسائل ترفيييو يستخدميا، و المجاالت

؛ بل أصبح ىناك توجو لمعديد من المؤسسات التعميمية والتدريبية لتوظيف ىذه االجتماعي
 (1) ( 828، 8102الطالب )الزىراني، التكنولوجيا في تعميم وتدريب 

فقد  ؛لةلدييم المعرفة الكاممة بكيفية التعامل مع األجيزة النقا الطالبوبما أن معظم         
 تقدمةلعالم المساعد ذلك عمى استخداميا في معظم قطاعات التعميم، وفي كثير من دول ا

 استخدام وزيادة المعمومات تقنيات في الكبير التطور أدى ، كما والنامية عمى حد سواء
 Mobile عميو أطمق التعميم مجال في جديد مصطمح ظيور إلى لكترونيةاإل  األجيزة

Learning أوm-Learning، بالمحمول التعمم أو بالجوال التعمم أو بالنقال التعمم  (
الجامعات والمؤسسات التعميمية والمينية معظم لذا اتجيت ؛  (878، 8102العمري ، 

تكنولوجيا اليواتف واألجيزة الموحية وتوظيفيا و  نقالالتعمم ال بيئاتلالستفادة من استخدام 
 واغالقcovid19 د فيروس كورونا المستج تفشيلخدمة التعميم والتدريب بخاصة مع 
ي أغمب دول فوأصبحت الدراسة عن بعد  الفيروس،المدارس والجامعات؛ خوفا من تفشي 

 العالم .
عمي استخدام مطفولة المبكرة التربية لالطالبة المعممة بكمية  دريبتلضرورة وىناك      

تقنيات ،حيث تشيد الساحة التعميمية اليوم تطورا كبيرا في  االساليب التكنولوجية الحديثة
حيث (...، لوان ، كتبأقالم ، أ الوسائل القديمة )ورق، تكاد تحل محل اتوىذه التقني، التعميم

أصبح من الصعب و جيا، كنولو أن التدريس العصري والمستقبمي يحتاج توظيف مستحدثات الت

                                                           
 في توثيك انًراخع   APA 6 ى اتباع طريمة ت  1
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 ،( 07، 8102العتيبي ،)التعميمية المنشودة  بالمتطمباتالوفاء والتعمم نظم التعميم عمي 
ي وقت يات الحديثة ،أكثر من أنعمق بالتقصبحت ىناك حاجة ماسة لفيم ومعرفة كل ما يتأو 

 . تعمم بالطرق الحديثةتحديات العصر بالمعرفة والعمي التغمب في  مساعدتين؛ لمضي
وتؤدي  ،مرحمة الطفولة المبكرة دي أطفالوتعد القصة من األنشطة التربوية المحببة ل      

العديد من المفاىيم بصورة مبسطة وتمبي حاجاتيم وتشبع  يموتعمم يمدورا ميما في تعميم
من أىم الوسائل فاعمية في تكوين ؛ لذا تعد القصة التوتر النفسي حاجاتيم وتخفف من

من فرص النمو في  تييئبما تحوي من مضمون خمقي واجتماعي وبما شخصية الطفل 
  .والميارية والوجدانيةالعقمية ب مختمف الجوان

بتطور  اإللكترونية رقمية أوال القصصطمق عمييا أ  من القصص  جديدةظيرت أنواع حيث     
يم المفاىيم واالستفادة منيا في تقدالروضة، أطفال في عممية تعمم وتعميم دخول الكمبيوتر 

يتم انتاج وتصميم وعرض ىذه و  (892، 8102 ،عبد المؤمن)المختمفة ألطفال الروضة 
 مدعمة بالوسائط وتكون ،أو الجياز الموحي  ب أو التميفون المحمولالحاس القصص بواسطة

 .والنصوص واإليقاع، واألصوات، واألحداث المتحركة، والرسومات المتعددة
في اثراء األطفال فكريا ولغويا وتزودىم تسيم  القصص الرقميةأن وقد أكدت نتائج البحوث  

، كما تعد أحد  (77، 8109)الخالص ، .والخبرات بصورة مشوقة ومحببة ليم بالمعارف
ميارات التعمم التكنولوجية ر الناقد ميارات التفكيتطوير ، و المداخل المستحدثة في التعميم

تدريب الطالبة ضرورة  يدل عمى مما؛ ( 52، 8102)الشريف ،والدافعية لمتعمم والبرمجية 
عبر تطبيق النير  من خالل بيئة التعمم النقال عمي ميارات انتاج القصة الرقمية لطفل الروضة

  .بود 
  :اسئلتُّ البخحمظكل٘ 

 :الحالية من خالل التالي البحثاتضحت مشكمة 
طالبتتات الطفولتتة فتتة عتتدم معر  مقتترر أدب الطفتتل تتتدريس أثنتتاء تينالبتتاحثى احتتد الحظتتت -

نتتاج إ‘ورغبتتين فتي تعمتم القصتة الرقميتة ألطفتال الروضتة، وتصتميم  إنتاجكيفية ب المبكرة
 ةمواكبتل ؛يتاإلى التمكن من إنتاج نحاجتيو  ،مرحمة الطفولة المبكرةالقصة الرقمية ألطفال 

 .بيذه المرحمة العمرية التطور، والتقدم التكنولوجي الحادث في العممية التعميمية
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متن طالبتات الطفولتة  عمتي عينتة دراستة استتطالعية إعتدادتتم  الستابقة المالحظتةولتقييم   -
م ، بمتتت   8181 -8109 ىتتت، 0220-0221المبكتترة المستتتوى الرابتتع لمعتتتام الجتتامعي 

لمتعتترف عمتتى متتدى تخصتتص الطفولتتة المبكتترة  -غيتتر عينتتة البحتتث -ةطالبتت 71عتتددىن 
أن ىتتذه الدراستتة نتتتائج كشتتفت وقتتد ، وضتتة تقتتدم لطفتتل الر  رقميتتةقصتتو  نتتتاجاجتتادتين إل 

م متتن بتتالرغ ؛القصتتة الرقميتتة وانتتتاج % متتن الطالبتتات ال يعتترفن طتترق تصتتميم91نستتبو 
وتصتميم القصتة الرقميتة  إنتتاجتسمح ب تكنولوجيةمواصفات  اقتنائين ألجيزة محمولة ذات

؛ دم ليتنولم تقتين لم يدرسن من قبل طرق تصميم القصة الرقمية ، نوأ ،ألطفال الروضة 
التتتعمم  عمومتتات ، واستتتخدام فتتي البحتتث عتتن المن يتتواتفيلالطالبتتات  استتتخدام بتتالرغم متتن 

 إلغتتالق؛ نظتترا  8181 -8109أثنتتاء الفصتتل الدراستتي الثتتاني لمعتتام الجتتامعي  عتتدعتتن ب  
 ،المتتدارس والجامعتتات ضتتمن االجتتراءات االحترازيتتة لمنتتع تفشتتي فيتتروس كورونتتا المستتتجد

عبتتر تطبيتتق النيتتر التتتعمم النقتتال إنتتتاج القصتتة الرقميتتة متتن ختتالل  حاجتتاتين لتتتعمملتمبيتتو و 
توظيفيتتتا فتتتي عمميتتتو التعمتتتيم و  ،لميواتتتتف النقالتتتة ينامتتتتالك استتتتثمار، و  Near podبتتتود

 .بمرحمة الطفولة المبكرة  والتعمم
بيئة عززت ىذه المالحظات بعض نتائج الدراسات والبحوث التي أكدت أىمية استخدام و 
ؤديو في العممية التعميمية وزيادة والدور الذي ي، في التعميم والتعمم  رونيةاإللكتالتعمم 

 ، Hou, H.(2010) ىوو :من كل دراسة لدي المتعممين مثل التعمم التحصيل وتحسين
توصل دراسة ميكي و ،  (8102 ) الزىراني،، Omale, N& others (2009) أومالي

فاعميو استخدام تطبيق نير بود في إلى  (Mckay and Ravenera, 2016 )را نيفير 
تعميم التالميذ القراءة وزياده تحصيميم المغوي في المدارس المرحمة االبتدائية بالواليات 

استخدام برنامج نيربود  إلي فاعمية(  8102العتيبي ) دراسةكما توصمت ، المتحدة األمريكية
ات الصف الثالث الثانوي، في رفع مستوى التحصيل الدراسي في ماده الرياضيات لدى طالب

في  Near pod( إلى فاعمية استخدام تطبيق 8102الحجيالن )الشيري و  توصمت دراسةو 
األجيزة الموحية عمى التفاعل الصفي المفظي وغير المفظي لدى طالبات الصف الثاني الثانوي 

 .في مادة الحاسب اآللي في مدينة الرياض
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عبر  التعمم النقالأثر والبحوث التي تناولت في قصور الدراسات  البحثوتتمخص مشكمة 
القصة الرقمية والتنور التقني لدي  إنتاجتنمية ميارات في Near pod تطبيق النير بود

 .طالبات الطفولة المبكرة
 :سئل٘ البخحأ

القصة  إنتاجميارات  ةفي تنمي Near pod تطبيق نيربود التعمم النقال عبر ر بيئةأثما 
 ؟لدى طالبات الطفولة المبكرة لتقنيوالتنور ا، الرقمية

 ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:
 القصة الرقمية لدي طالبات الطفولة المبكرة؟ما الميارات الالزمة إلنتاج  -0
 ما معايير إنتاج القصص الرقمية ألطفال مرحمة الطفولة المبكرة؟ -8
المستخدمة بالبحث  Near pod عبر تطبيق نيربودبيئة التعمم النقال  صورة ما -7

  الحالي؟ 
 بعاد التنور التقني التي يجب تنميتيا لدي طالبات الطفولة المبكرة؟ما أ -2
الجانب التحصيمي في تنميو  Near pod تطبيق نيربود أثر بيئة التعمم النقال عبرما  -2

   طالبات الطفولة المبكرة؟ المعرفي إلنتاج القصة الرقمية لدي
ميارات انتاج في تنميو  Near pod النقال عبر تطبيق نيربودما أثر بيئة التعمم  -5

 لدى طالبات الطفولة المبكرة؟ القصة الرقمية
في تنميو التنور التقني لدى  Near pod ما أثر بيئة التعمم النقال عبر تطبيق نيربود -7

 طالبات الطفولة المبكرة؟
 :البخحأٍداف 

 إلى: البحث الحاليسعى ي
لمرحمتتتة الطفولتتتة  رقميتتتةالالقصتتتة ت األساستتتية الالزمتتتة إلنتتتتاج إعتتتداد قائمتتتة بالميتتتارا -0

 .المبكرة 
 في: Near pod نيربود بيئة التعمم النقال عبر تطبيقأثر قياس  -8

 -الطفولتتة المبكتترة لميتتارات انتتتاج القصتتة الرقميتتة لطالبتتات التحصتتيل المعرفتتي جانتتب 
 .-بحثمجموعة ال

  مجموعة البحث - ت الطفولة المبكرةتنميو ميارات انتاج القصة الرقمية لدى طالبا. 
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   مجموعة البحث -الطفولة المبكرةطالبات تنمية التنور التقني لدي-. 
 :البخحأٍنٔ٘ 

 الحالية في الجوانب التالية:  البحثقد تفيد نتائج 
تضمينيا و  النقالبيئة التعمم معممات الطفولة المبكرة: االستفادة من  إعدادمخططي برامج  -0

 .، وتشجيع توظيفيا لدعم العممية التعميميةمعممات الطفولة المبكرة ادإعدفي برامج 
الرقمية لطفل الروضة، القصة  إنتاجميارات  ىعم نتدريبي: طالبات الطفولة المبكرة -8

 وتنمية الوعي التقني لديين.
الطفولة قسام وأ اتلمطالبة المعممة بكمي عبر تطبيق نيربودالنقال تعمم البيئة تقديم نموذج  -7

 .في مجال الطفولة المبكرة ، قد يستفيد منيا الباحثونلمبكرةا
عمى االىتمام بالبحوث  يعد موضوع البحث انعكاسا لالتجاىات التربوية الحديثة التي تؤكد -2

 .مجال بيئة التعمم النقالالتطويرية في 
 القصة الرقمية لطفل الروضة، إنتاجلميارات  ياختبار جديد لقياس الجانب المعرفإضافة  -2

معممات  لتنور التقني لدي الطالباتقياس المقياس جديد و ، منتج تعميميبطاقة تقييم 
الطفولة المبكرة لممكتبة العربية، وفتح المجال إلجراء المزيد من الدراسات في مجال 

، وطالبات الطفولة كأسموب في تعميم وتعمم أطفال الروضة تطبيقات التعمم النقالاستخدام 
 المبكرة. 

 :لبخحاحدّد 
 الحالية بالحدود التالية: البحثتتحدد نتائج 

 الطائف. ةكمية التربية جامعقسم الطفولة المبكرة،  الحدود المكانية: .0
 - 8109،ه0220-0221العام الدراسي الفصل الدراسي الثاني من  الحدود الزمانية: .8

 م.8181
( 22ددىم الكمي )جامعة الطائف وبم  عالحدود البشرية: طالبات قسم الطفولة المبكرة  .7

طالبة معممة طفولة مبكرة لمتجربة األساسية لمفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
 م.8109/8181

 دب الطفلأفي مقرر  الرقمية بالقصةالجزء الخاص الحدود الموضوعية:  .2
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 أدّات البخح: 

 عمي:أدوات البحث وتشتمل    
إعداد -القصة الرقمية ألطفال الروضة  إعداد قائمة بالميارات األساسية الالزمة إلنتاج -

  -الباحثتان
 .-إعداد الباحثتان  -بطاقة تقييم منتج تعميمي  -
 .-إعداد الباحثتان -اختبار الجانب المعرفي لميارات انتاج القصة الرقمية -
 .-إعداد الباحثتان -التقني لطالبات الطفولة المبكرة مقياس التنور -

 : املصطلخاتحتدٓد 
 :Mobile learning  لليكااالتعله   -1
التعمم الذي يتم من عمى أنو"  التعمم النقال (01، 8100مني، ؤ عرف )العمري والمي  

خالل استخدام جياز من أجيزة االتصاالت الصغيرة المحمولة مثل اليواتف النقالة العادية 
 "والذكية، والمساعدات الرقمية، والحاسوب الموحي، والحاسوب المحمول 

يا في البحث الحالي" شكل من أشكال التعمم عن بعد يتم من خالل يقصد بو إجرائ
 Mobile استخدام األجيزة الالسمكية الصغيرة والمحمولة يدويا مثل اليواتف النقالة 

Phones واليواتف الذكية ، Smart phones،  والحاسبات الشخصية الصغيرة Tablet 
PCsوالتدريبية التعميمية موادىم مبتقدي والمدرسين والمحاضرين لممشرفين ، ويسمح 

 . ىذه األجيزة خالل من الذاتي التعممبمتابعة دروسيم و  متعممينلم يسمح كما والمينية
 Near pod ىريبْد تطبٔل  -2

( McKay & Ravenna,2016,28)مكاي ورافينا تبني البحث الحالي تعريف 
خدام الكمبيوتر الموحي تطبيق مجاني "يمّكن المعممين من است "أنو ىعملتطبيق النير بود 

 IOsو  Androidمع معظم أنظمة، ويعمل إلدارة المحتوى عمى أجيزة الطالب المحمولة "، 
ومنصتيا، آمن يمكن لممعممين تنزيل العروض التقديمية؛ تقييم الطالب، بشكل فردي أو 

نشاء العروض التقد يمية كمجموعة كاممة، استخدم تفاعمية إضافية الميزات من اإلنترنت، وا 
يمكن لممعممين تقييم فيم الطالب عمى الفور مع ىذا و الخاصة بيما ىو أكثر من ذلك، 

 ."التطبيق
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 :  The digital story الكص٘ الزقنٔ٘ -3
 مكان، أو حدث حول تدور رواية من مبدع شكل( عمى أنيا 8107شحاتو ،( عرفيا

 والصور، والفيديو، وموالرس الصوتية المؤثرات فييا ويوظف خيالية، وأ تكون حقيقية وقد
 .ى والموسيق والخيال والنصوص، والحركة،

: قصة تدور حول أحداث أو أماكن أو اشخاص تم في البحث الحالي يقصد بيا إجرائيا
والموسيقى تم  والنصوص، والحركة والصور، والفيديو، إضافة بعض المؤثرات الصوتية

 .اإللكترونيةصص تصميميا عن طريق احدى البرمجيات الخاصة بتصميم الق
  :Digital story production skills الكص٘ الزقنٔ٘ إىتاجمَارات  -4

عدد من الميارات األساسية الالزمة إلنتاج " في البحث الحالي يقصد بيا إجرائيا
تقاس بواسطة و القصة الرقمية يندرج تحتيا ميارات أخرى فرعية تم تجميعيا وتحكيميا، 

 Near عبر تطبيق النير بودنقال التعمم البيئة ية من خالل بطاقة األداء إلنتاج قصة رقم
pod  المعدة بالبحث الحالي. 
 : Technical enlightenment التيْر التكين -5

أي تزويده بالحد  محو أمية الفرد التقنية و"عمي أن (8107عرفو صبري والرافعي )
مع تطبيقات التقنية  األدنى من المعارف والميارات واالتجاىات التي تمكنو من التعامل

وبما  ،الحديثة والمستحدثة والتفاعل معيا إيجابيًا بما يحقق أقصى استفادة لو ولمجتمعو
يرسم لو الحدود األخالقية واالجتماعية الستخدام تمك التطبيقات واآلثار السمبية التي قد تعود 

 ."عميو وعمى مجتمعو 
لمبكرة عينة ت مرحمة الطفولة المام طالباإ في البحث الحالي " يقصد بو إجرائيا

تجاىات التي تمكنيا من التعامل من المعارف والميارات واال  البحث بقدر مناسب أو حد أدني
مع تطبيقات التقنية الحديثة والمستحدثة والتفاعل معيا إيجابيًا بما يحقق أقصى استفادة 

رجة التي تحصل عمييا ، ويقاس بالدمما يجعميا أكثر فاعمية في تعميم أطفال الروضة ليا،
 .الطالبة من تطبيق مقياس التنور التقني المعد بالبحث الحالي
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  :Early childhood students طالبات الطفْل٘ املبكزٗ -5
 المستوي الرابع: مجموعة من طالبات في البحث الحالي يقصد بين إجرائيا

مقيدات في العام الدراسي ال جامعة الطائفقسم الطفولة المبكرة  التربيةالمستجدات بكمية 
8109/8181. 
 :بخحميَج ال

الحالي بصورة أساسية عمى المنيج شبو التجريبي، حيث تم استخدام  بحثاعتمد ال
 البحثمجموعتي عمي  التطبيق القبمي حيث يتم،  المجموعتين التجريبية والضابطةتصميم 

منتج تعميمي ، وبطاقة تقييم  لميارات انتاج القصة الرقمية التحصيل المعرفياختبار لكل من: 
المعاممة بعدىا تتم -بحثعينة ال -الطفولة المبكرة طالبات التنور التقني عمى ، ومقياس 

، ليئة التعمم النقال عبر تطبيق النير بود المجموعة التجريبية  تعرضيتم التجريبية حيث 
ختبار بيق البعدي ال، بعدىا يتم التطبينما تدرس المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية 

، وبطاقة تقييم منتج تعميمي ، ومقياس التنور رفي لميارات انتاج القصة الرقميةالتحصيل المع
عمي مجموعتي البحث التجريبية والضابطة ، ثم يتم  –التقني عمى طالبات الطفولة المبكرة 

 تحميل البيانات احصائيا لمتحقق من صحة الفروض واالجابة عن أسئمة البحث .
 :االطار اليظزٖ

قة من موضوع تدور الخمفية النظرية لمبحث الحالي في عدة محاور رئيسة منطم
 تعد إطاللة عامة ونظرة مجممة مجمعة من أدبيات المجال التربوي،، و ومصطمحات البحث

 ان.واستنتاجات الباحثت ستخالصاتاومن جيود المتخصصين مضافًا إلييا 
 التعله اليكال: مفَْو 

لتعمم النّقال عمى أنو " شكل من أشكال التعمم عن بعد يتم من خالل استخدام ف اعر وي  
، Mobile Phones اليواتف النقالة كاألجيزة الالسمكية الصغيرة والمحمولة يدويا 

والحاسبات  ،Smart phones الذكية  ، واليواتفPDAsوالمساعدات الرقمية الشخصية 
المرونة والتفاعل في عمميتي التدريس والتعمم ، لتحقيق Tablet PCs الشخصية الصغيرة 

أما كيسكن وميتكالف ، (00 ،8119وفي أي مكان )الدىشان و يونس،  ،في أي وقت
(Metcalf, 2011,202 &Keskin فقد عرفا التعمم النقال عمى أنو شكل من أشكال )
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أجيزة التعميم اإللكتروني، يمكن أن يحدث في أي وقت، في أي مكان عن طريق جياز من 
(، أو PDAاالتصاالت المتنقمة مثل الياتف المحمول، أو المساعد الرقمي الشخصي )

(iPod)  أو الحاسوب المحمول أو الحاسوب الموحي أو أي جياز من األجيزة المحمولة
 الصغيرة.

 :ّالتعله التعلٔهعنلٔيت يف باب استخداو التعله اليكال سا

والتعمم  التعمم النّقال في عمميات التعميم من األسباب التي دعت إلى ضرورة استخدام
 (8107)الدىشان ، (8112)الدىشان ويونس، ذكرىا 

 صبح التعمم من خالل الياتف النقال الجيل القادم من حيث أ النمو المزايد لألجيزة النقالة
 التعمم.

 ل إذ يساعد عمى تحقيق نوع من التواص ،انتشار أنماط التعمم عن ب عد وحاجة المجتمع لو
 ر(.الطالب والمؤسسة التعميمية وأولياء األمو ) المباشر بين أطراف العممية التعميمية

  تسييل ميام المعممين، إضافة إلى دوره الميم في تدريبيم.   
  يصل إلى و التعمم،  ىعميسيم في حل مشكمة محدودية التعميم ويساعد كافة فئات المجتمع

ة مع امتالك الجميع لميواتف المحمولة أكثر خاص كبر عدد من الطالب في أماكن مختمفةأ
 .من األجيزة األخرى

  كثير من أوجو قصور التعمم بالطرق التقميدية، فمتعمم باستخدام الالتعمم النقال يعالج
متعة حقيقية يمكن استثمارىا مع المتعممين الذين فقدوا الرغبة في  التميفون المحمول

 .التعمم
   يدًا من أشكال نظم التعميم عن بعد شكاًل جدالنقال عد التعميم يDistance Learning  ،

والذي أصبح اليوم منتشرا في جميع أنحاء العالم ويخدم عشرات الماليين من الطالب، نظرا 
 وزمان.مكان  ىألما حققو من دور ميم ، في الوصول إلى األفراد في 

  عمل عمى يسات التعميمية فيو ليس منافسًا لممؤسو لمتعمم، وسيمة تكميمية التعمم النقال ي عد
تقديم معمومات تعزيزية إضافية توضيحية تتكامل مع المعمومات التي يحصل عمييا 

 في المحاضرات االعتيادية وتعززىا وتزيدىا كفاءة وفاعمية. البالط
   ؛يسيم في إتاحة الفرصة لمطالب بغض النظر عن أعمارىم أو خمفيتيم وأماكن تواجدىم 
 ذواتيم . يتعمموا ويحققوال
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 حيث نقوم بتحميل برامج متعمقة الحياتية تداخل التعمم النقال مع أنشطتنا اليومية ،
 بحياتنا وعممنا، وأخذ دورات تعميمية عبر االنترنت حول مجاالت متنوعة.

 فيواتف اليوم أصبحت  ؛مؤسساتنا التعميمية يالتغمب عمى مشكمة نقص أجيزة الحاسب ف
 .الصغيرة القادرة عمى تنفيذ عمميات البحث عمى اإلنترنت مكافئة ألجيزة الكمبيوتر

مما سبق يتضح أن التعمم المقال أصبح ضرورة فرضتيا ظروف الحياة والتقدم 
التكنولوجي، وبخاصة في ظل جائحة كورونا التي تسببت في إغالق المدارس والجامعات 

 .ٌبعدالتعمم عن  ىوتعميق الدراسة في اغمب دول العالم واالعتماد عم
 : pod  Near بزىامج 

تفاعمية تتيح التواصل والتشارك إلكترونيا نقال بيئة تعميم وتعمم يعد تطبيق النير بود 
اختالف أماكن تواجدىم بيدف دراسة ى عممتعممين تزامنيا وال تزامنيا بين المعممين وال

 .النشطة التعميميةوالخبرات والقيام بالميام وا ،المحتوي التعميمي وتبادل ومشاركة األفكار
 :يف التعلٔه ّالتعله تطبٔل ىري بْد استخداو ممٔزات

ىا كل ذكر في عممية التعميم والتعمم  النير بود برنامج ىناك العديد من المميزات لتطبيق
 &Karen) ,) (02-02،  8102 ) العتيبي، ،(890 ،8102)الزىراني ، من:

Karey,2016 :وتتمثل في 
  واألسئمة واستطالعات الرأي، تنظيم المسابقات وعرضيا مباشره امكانيو تحميل الدروس

 عمى أجيزه الطالب وعمى السبورة التفاعمية.
  شراك الطالب من خالل توفير المحتوى التفاعمي ومتابعو التقدم.إ 
  لفصل الدراسي من خالل لوحو تحكم نيربود.ة ادار إ 
  تحكمتتبع عدد الطالب المتابعين لمدرس مباشره من لوحو ال. 
 .مراقبو تقدم الطالب في الوقت الحقيقي من خالل تقرير االداء 
   عرض النتائج في الوقت الحقيقي و  الطمبةتمقى ردود 
 الجمسة، وسرد كل استجابات الطالب وانشطتيمعرض تقرير مفصل عن  امكانية 
  الصف المقموب استراتيجيةاستخدام تطبيق نيربود في  ةامكاني. 
 الدراسيةل جميع المراح ةمناسب  
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  ن تحتوي عمى مسابقات نيربود انشاء عروض تفاعميو ممكن أيمكن لممعمم تطبيق
 (890، 8102)الزىراني ، .ةاختبارات قصير 

 تطبيق مجاني يمكن تحميمة منApp store  . 
   العروض التقديمية ومقاطع الفيديو ومشاركة مواقع االنترنت. إدراجيتم من خاللو 
  مية بكل سيولةتنفيذ االنشطة التفاع. 
  (02-02،  8102العتيبي،)يقدم تقرير عن تفاعل الطالب 
  ثناء الدروس التي يعرضيا عمييم أ جيزة طالبياتأسيطرة المعمم عمي 
 يمكن المعمم من تقييم طالبو من خالل تقارير التطبيق التي يصدرىا 
  يمكن الطالب من تقديم اعماليم ومشاركتيا مع زمالئيم 
  العمل في مجموعات صغيرة يمكن الطالب من 
 سية )خدامو في جميع المقررات الدرايمكن است, (Karen& Karey,2016 
 .لممعممين سيطرة كاممة عمى أجيزة الطالب 
 طباعة التقارير.، و  يمكن لممدرسين استخدامو لتقييم تعمم الطالب 
 .يمكن لمطالب العمل في مجموعات صغيرة 

بيق نير بود في عممية التعميم والتعمم لكل مما سبق تتضح لنا مميزات استخدام تط
التفاعمي، ويتيح التواصل  نقالمن المتعممين والمعممين حيث يعد أحد بيئات التعمم ال

 ؛والتشارك إلكترونيا تزامنيا وال تزامنيا بين المعممين والطالب عمي اختالف أماكن تواجدىم
 .م بالميام واالنشطة التعميمية المختمفةبيدف التعمم وتبادل ومشاركة األفكار والخبرات والقيا

 مفَْو الكص٘ الزقنٔ٘ :

ىي عمي أنيا"  (77 ،8109 ،الخالص ) ياتعرفيا العديد من الباحثين حيث عرف
من خالل استخدام بعض التقنيات ( CD) القصة التي تمت برمجتيا عمى أقراص مدمجة

لمتحركة، بحيث تالئم الطفل في مرحمة الحديثة المتعمقة بالصوت والصورة والرسوم الكرتونية ا
 رياض األطفال، وتناسب ميولو واتجاىاتو وتساعد عمى تنمية مياراتو المغوية ".

أنيا : "عمميو انشاء فيمم قصير  ىعم (8، 8119) عرفيا كل من دوجان وروبينو 
قى يجمع بين السيناريو المكتوب ومكونات الوسائط المتعددة مثل الصور والفيديو والموسي

 والسرد ويكون التعميق الصوتي غالبا بصوت منتج القصة ".
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عمى أنيا "برنامج وسائط متعددة يجمع ما بين النص  (789ت، 8102عرفيا حمزة )و 
والصوت والصورة والحركة والتفاعل معروض في شكل قصصي بغرض دعتم عمميتي التعميم 

 والتعمم " 
 :فْائد الكص٘ الزقنٔ٘

 (712، 8102)عبد المؤمن، أشار إلييا رقمية من أىم فوائد القصة ال
 تقضي عمى الممل. 
 تساعد عمى التركيز واالنتباه. 
 .تخاطب حاستي السمع والبصر تشمل كل عناصر القصة وشروطيا وأىدافيا 
 .تمكن الطفل من اعاده سماع قصو أكثر من مره 
 طول الوقت يعيش مع احداثيا اثناء مشاىدتيا وسماعيا تجعل المستمع نشط  
  ،(8107تساير روح العصر والتطور التكنولوجي في العممية التعميمية )عبد القادر 

 دّر الكص٘ الزقنٔ٘ يف تعلٔه ّتعله أطفال مزحل٘ الطفْل٘ املبكزٗ:

خارج غرفة الطفل تعد القصص الرقمية طريقة تعميمية مفعمة بالحيوية ومشوقة، تعمم 
وقد اجريت ، عمم أطفال مرحمة الطفولة المبكرةتمعب دورا ميما في عممية تعميم وت والصف، 

العديد من الدراسات والبحوث لتوظيف القصص الرقمية في تعميم أطفال الروضة واثبتت 
إلى أكدت فاعمية القصص التفاعمية اإللكترونية في  (8102فاعميتيا مثل:  دراسة موسى )

روضة، دراسة تنمية حب االستطالع وبعض الميارات االجتماعية لدى أطفال ال
( التي أثبتت فاعمية القصة الرقمية في تنمية بعض القيم األخالقية والدينية 8107الراشد)

( التي سعت إلى تطوير ميارة  8107)، وقسيسلدى طفل الروضة، دراسة و الخالص 
( التي سعت إلى تطوير 8102) عبد المؤمن االستماع لدي أطفال الصف الثاني االبتدائي ، و 

 :ومن ىذه األدوار( 8102، العرينان ) خالقية لدى األطفال عبر القصص اإللكترونيةالقيم األ
 .تخفض من الضغط النفسي الذي يقع عمبو نتيجة الممارسات التربوية التي اعتاد عمييا 
 تكسر حاجز الممل الذي يعيشو الطفل. 
 تتيح فرص لتوظيف أنماط التعمم. 
  والتفكير. تساعد المتعممين عمى االبداع والتخيل 
  والتقني الذي نعيش فيو.  مسايرة العصر الرقمي والتطور التكنولوجي ىتساعد األطفال عم 
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 التعامل الجيد مع التكنولوجيا وعدم االعتماد االساسي عمى المعممة  ىتساعد األطفال عم
 في عممية التعمم.

 تساعد عمى جذب انتباه األطفال. 
 األفكار في شكل متسمسل وسرد القصص بعد  يتعمم األطفال عن طريقيا كيفية ترتيب

 (Lambert 8107) ، وليمبارت8107عبد القادر،  مشاىدتيا وسماعيا
  أوصت العديد من الدراسات باستخدام القصة الرقمية في التعميم بعد أن أظيرت نتائجيا

 ( التي أكدت8105االثر االيجابي لتوظيفيا في العممية التعميمية ومنيا دراسة التتري )
( التي 8102عمى دور القصة الرقمية في تنمية ميارات الفيم القرائي، ودراسة الجرف )
 أكدت عمى فاعمية توظيف القصص الرقمية في تنمية المفاىيم التكنولوجية.  

 ( القصة إحدى الوسائل  788ت، 8102ويعتبر حمزة )في تكوين شخصية الطفل  الةفعال
وحاجاتو وترضي دوافعو وتساعده في التعرف حيث تتماشى مع خصائصو وتشبع رغباتو 

 .عمى الحياة بأسموب شيق وتنمي قدراتو العقمية والمغوية
 ، ( إنتاج قصص إلكترونية تفاعمية تشجع األطفال 27، 8109أوصت دراسة ) الخالص

 .عمى التفاعل معيا
 مزاحل إىتاج الكص٘ الزقنٔ٘: 

أشار كل من: )أبو مغنم  يمر إنتاج القصة الرقمية بالمراحل التالية كماو 
 (72-72،  8105،  ودحالن ، 715، 8102، عبد المؤمن  8107،002-005

ثقافيو ام دينيو ام تاريخيو ام عمميو  من حيث مجال : Story Fieldتحديد مجال القصة -0
  عند كتابو نص القصة

  حيث يتم تحديد الفكرة الرئيسية لمقصة : Story Textكتابة نص القصة  -8
يساىم في تحديد الشكل العام لمقصة  : Story scenario عداد سيناريو القصةا-7

  وعناصر الوسائط التي سيتم استخداميا في تصميم القصة الرقمية
  إعداد السيناريو المصور لتسييل تنفيذ إنتاج القصة -2
والوسائط المتعددة المطموبة إلنتاج  Story Resources :الحصول عمى المصادر-2

 من خالل االنترنت أو الماسح الضوئي أو الكاميرا وغيرىا. ةالقص
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 Movieباستخدام البرامج المناسبة مثل  : Story productionإنتاج القصة -5
Maker،  photo story, Adobe photo shop   ، Adobe photoshop 
  وغيرىا،   Go Animatoوبرنامج، 

، أو عبر اإلنترنت أو عمي أسطواناتمن خالل نشر القصة عبر  : Sharingالتشارك -7
 مثل اليوتيوب. 1.8إحدى تقتيات الويب 

 :زقنٔ٘اىتاج الكص٘ المَارات ضزّرٗ تعله طالبات الطفْل٘ املبكزٗ 

ضرورة تعمم انتاج القصة والبحوث في مجال اعداد المعممين أوصت نتائج البحوث 
ضرورة التي أكدت عمى (  8107 ) دراسة زقوت ومنيا:الرقمية لمطالبات الطفولة المبكرة 

عداد معممين قادرين عمى استخدام التقنيات لتحسين العممية التعميمية وتشجيعيم عمى إ
كسر الروتين الذي اعتادوا عميو، وجعل و ،  ومواكبو التطور التقني الحالي،  يااستخدام

أكدت ، كما المتنوعةالعممية التعميمية أكثر حيوية ونشاطا باستخدام االساليب واالستراتيجيات 
أن دخول التقنية في التعميم  preadovic (,et,al.2016)نتائج دراسة برايدوفيتش واخرون

دي لتطوير القصص من قصص شفيية أو ورقيو الى قصص رقميو تشتمل عمى الصوت يؤ 
جذبا تمعب دورا فعاال في العممية التعميمية، وتكون أكثر فوالصورة الثابتة والمتحركة والفيديو ؛ 

 .الصغار ومتعو لألطفال
ودورىا في تعميم أطفال مما سبق يتضح لنا مفيوم القصة الرقمية، وفوائدىا، 

؛ مما يتطمب ضرورة تعمم طالبات الطفولة المبكرة ومراحل انتاجيا، مرحمة الطفولة المبكرة
عميمية، يتسنى لين انتاج قصص رقمية تمعب دورا فعاال في العممية الت ىحتلميارات انتاجيا 

، كما يمكن أن يساىم في زيادة التنور وتكون أكثر جذبا ومتعو ألطفال مرحمة الطفولة المبكرة
 .التقني لدى طالبات الطفولة المبكرة

 :التكين التيْر

ظير مصطمح التنور التقني في مطمع الثمانينيات من القرن الماضي وجاء كرده فعل 
وقد ، ( 8111 ،الرافعيصبري و )ت في تمك الفترة طبيعية لمواكبة الثورة التقنية التي ظير 

خمط البعض بين مفيوم التنور العممي و ، تباينت آراء العمماء عمى تحديد مفيوم التنور التقني
والتنور التقني، وقد يرجع ىذا الخمط إلى طبيعة العالقة بين العمم والتقنية؛ إال أن التنور 
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)  فروع التنور العممي رع منور التقني ما ىو إال فالتقني جاء بعد التنور العممي، وأن التن
 (8107،عياد

امتالك الفرد لممعارف واالتجاىات والميارات التي  عمي أنو "(  08،  8107)زقوت، وعرفتو 
 تمكنو من حل المشكالت باستخدام لمتكنولوجيا الحديثة.

الميارات الحد األدنى من المعارف و  "امتالك ( عمى أنو20،8109) بافقيو وعرفو
واالتجاىات التقنية، ويتمكن المتنور تقنيا من فيم التقنية والتعامل والتفاعل معيا بشكل 

 .وتجنب ما قد يترتب عمييا من مساوئ ومخاطر"، ايجابي 
 :مربرات ّدّاعٕ االٍتناو بالتيْر التكين

لقد أصبح التنور التقني في عصرنا الحالي أساس تقدم الشعوب، ومن الضروري 
الك أفراد المجتمع قدرا من المعرفة التقنية، وبات من األىمية تنميو التنور التقني لدي امت

معممات الطفولة المبكرة، وامتالكين قدر كاف من المعارف والميارات واالتجاىات التي تمكنيم 
 من التعامل مع العصر الرقمي.

عمي تحسين ( إلى أن استخدام المعمم لمتقنية يساعد 2_7، 8107واشار )زقوت 
أدائو الصفي، وأن ىذا االستخدام لن يكون مجديا إ ن لم يكن مطمعا عمى المستجدات التقنية 
وكيفية تطبيقيا في مواقف التعميم والتعمم؛ لذا البد أن يكون لديو تنور تقني حتى يكون قادرا 

 مواجيو تحديات العصر الحالي. ىعم
ا ا ضروريً ت مرحمة الطفولة المبكرة أمرً لقد بات التنور التقني لممعممين وخاصو معمما
خاصو مع أزمو كورونا، وتعميق الدراسة  لمواكبة االتجاىات العالمية في مجال التعميم والتعمم

وتحول التعميم الي تعمم عن بعد أثناء جائحة كورونا، واالعتماد عمى التقنيات في التعميم، 
 ما يمي: االىتمام بالتنور التقني ومن دواعي

 التكنولوجية الحديثة التوسع وىذا يتطمب وجود  سمبيات عديدة لممستحدثات ظيور
  شخص منور لمتعامل معيا.

 التوسع الكبير في استخدام وتوظيف التقنيات التكنولوجية  
 .طبيعة النظام العالمي الجديد وسياده لغة العمم والتقنية  
 (775، 8105 )شمس الدين، التسارع الكبير في التقنيات والصورة التقنية  
  أىمية التقنية في أي وظيفة أو مينة في العصر الحالي 



 م0205( 78) -0ج-يوليوعدد                                                              ...   النقالتعلم البيئة 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 1999 - 

 .الحاجة الى معمومات ومعارف يتم التوصل الييا من خالل التقنية 
 .سيطرة التقنية عمى المجتمع وحاجاتو 

أي أن التطبيقات التقنية ليا دورا ميما في تجسيد المفاىيم المجردة، وجعميا قريبو  
  في مرحمو الطفولة المبكرة.من الواقع الحقيقي 

 أٍنٔ٘ تينٔ٘ مَارات التيْر التكين لدى طالبات الطفْل٘ املبكزٗ: 

لقد اصبحت تنميو ميارات التعامل مع التكنولوجيا واستخداميا لدى طالبات الطفولة  
المبكرة في كمية التربية أمرا ضروريا فرضتو متطمبات التعمم االلكتروني بالمؤسسات التعميمية 

االنترنت، حيث يصعب عمى الطالبة غير  عبر شبكو التوسع في نشر التكنولوجيةو 
تتعامل مع التكنولوجيا الحديثة لتحسين أدائيا وكفاءتيا، وتأىيمين لدمج  أن المتييئة

التطبيقات التقنية في مجاالت التعميم والتعمم المرحمة الطفولة المبكرة، فنحن بحاجة إلى 
مي تطوير مرحمة الطفولة المبكرة، وبعكسن تنورىن التقني عمي يعممن ع معممات متنورات

 أطفالين.
باإلضافة إلى التسارع المذىل في االكتشافات العممية واالبتكارات التكنولوجية، 
واقتحام التقنيات لممجتمعات، والحاجة المتزايدة إلي الحديث والجديد، والحاجة إلي المعموماتية 

 وقد أكدت دراسة، في طل الجائحات مثل جائحة كوروناوطرق الوصول إلييا وبخاصة 
Skophammer, & Philip,2014)  الحتياجات المعممين قبل الخدمة إلي دورات التنور

 .التقني 
 :خصائص التيْر التكين 

، (72، 8112توفيق ،و صبري، )يتميز التنور التقني بعده خصائص ذكرىا كل من: 
 من أىميا: (057، 8107، الحداد)
 ضرورة حتميو لممواطن العادي في اي مجتمع حتى يواكب التطورات التكنولوجية  أنو

 .الحديثة يصعب تحديد بشكل مطمق كما يصعب تحديد مستوياتو
 يتطمب تحقيقو مدى زمني طويل. 
 األفراد أيضا ةمسؤولي، و يعتبر من مسؤوليو المؤسسات التعميمية. 
 منذ عده سنوات أصبح اليوم من مخمفاتيا يتغير بتغير الزمن، فما كان منو التكنولوجيا 
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 من المتغيرات العالمية والمحمية كما يتأثر بأي التغيرات عمى المستوى المحمي  ريتأث
 المجتمع والقيم والعادات والتقاليد والمشكالت والقضايا التي توجد بالمجتمع 

 بقدر مناسب من التنور. المواطن العادي تنورلدي  ال بد أن يكون 
 قيقو عن طريق جميع المناىج والمواد الدراسيةيمكن تح. 
  يعد مسؤوليو كل من لو صمو بيذا بتربية أفراد المجتمع، وليس مسؤوليو المعمم والمدرسة

 .فقط يعد متعدد المجاالت والبعاد والمستويات
 فزّض البخح:

 الدراسات السابقة والبحوث يمكن صياغة فروض البحث فيما يمي: ىمن خالل االطالع عم
المجموعتين الضابطة بين متوسطي درجات طالبات ة إحصائي اللةدذات توجد فروق  -0

ميارات إنتاج القصة بختبار التحصيل المعرفي المرتبط القياس البعدي الفي والتجريبية 
 .لصالح المجموعة التجريبية الرقمية لدى طالبات الطفولة المبكرة

المجموعتين الضابطة طي درجات طالبات بين متوسذات داللة إحصائية ""توجد فروق -8
لصالح  طاقة تقييم منتج )القصة الرقمية( لدى طالبات الطفولة المبكرةلبوالتجريبية 

 ".المجموعة التجريبية 
المجموعتين الضابطة بين متوسطي درجات طالبات ذات داللة إحصائية توجد فروق  -7

لصالح  ي لدى طالبات الطفولة المبكرةالتقن التنور في القياس البعدي لمقياسوالتجريبية 
 "المجموعة التجريبية

 اإلجزاءات امليَجٔ٘ للبخح:

بعتد استتعراض وتحميتل المراجتع والدراستات والبحتوث التتي اىتمتت بكتل متن تصتميم بيئتات 
 التعمم النقال، والقصص الرقمية، سارت إجراءات تنفيذ البحث وفقًا لمخطوات التالية:

 :لقصة الرقميةاأواًل: ميارات إنتاج 
 :ثتان باإلجراءات التاليةاحلتحديد ميارات إنتاج القصص الرقمية قامت الب

تحميل الميام األساستية لميتارات إنتتاج القصتص الرقميتة لطالبتات الطفولتة المبكترة، حيتث  .0
بعد االطالع عمى االدبيات التربوية والبحوث ذات العالقة إنتاج القصص الرقمية، والرجتوع 

المقتترر عمتتى الطالبتتات وتحديتتد موضتتوعاتو وتوصتتيف وأىتتم الميتتارات الواجتتب إلتتى الكتتتاب 
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إكستتابيا لمطالبتتات فتتي إنتتتاج القصتتص الرقميتتة، تتتم أعتتداد قائمتتة مبدئيتتة بيتتذه الميتتارات 
 ( ميارة أساسية.07تكونت من )

 قامت الباحثتان بإعداد قائمة تحميل لمميام األساسية بصورة مبدئية. .8
ام عمى مجموعة من المتخصصين في تكنولوجيا التعميم وذلتك تم عرض قائمة تحميل المي .7

بيتتدف استتتطالع التترأي فتتي صتتحة تحميتتل الميتتام واكتماليتتا والتأكتتد متتن الصتتياغة المغويتتة 
 الصحيحة.

إجراء التعديالت المقترحة من المحكمين، وأصبحت قائمتة الميتارات فتي صتورتيا النيائيتة  -7
التذي يتنص لستؤال األول متن أستئمة البحتث وبيذا قد تمت اإلجابتة عتن ا، (0)انظر ممحق

 القصة الرقمية لدي طالبات الطفولة المبكرة ؟ما الميارات الالزمة إلنتاج  عمى "
 :ثاىًٔا: حتدٓد معآري إىتاج الكصص الزقنٔ٘

عمى مجموعة األدبيات والدراسات والبحوث التي تناولت تصميم  االطالعمن خالل  
نتاج القصص الرقمية كان من أ (، 8108(، )عمي، 8100)السيد، ىميا دراسة كل من وا 

التي  الرقمية  قامت الباحثتان بتحديد معايير إنتاج القصص(، 8102)ربحي وآخرون، 
وبيذا قد تمت اإلجابة عن السؤال  .(8)انظر ممحق( مؤشر أداء09تكونت من ست معايير و)

صص الرقمية ألطفال مرحمة ما معايير إنتاج الق الثاني من أسئمة البحث الذي ينص عمى "
 الطفولة المبكرة؟"

 :Nearpodثالجًا: تصنٔه بٔئ٘ التعله اليكال عرب تطبٔل 
بعتتد االطتتالع عمتتى بعتتض نمتتاذج التصتتميم والتطتتوير التعميمتتي، ومنيتتا: نمتتوذج خمتتيس 

( والتذي تبنتاه البحتث الحتالي، نظترًا لشتموليتو ووضتوح 0ل)شتك( لتصميم التعمم النقتال 8105)
متتو وخطواتتتو التتتي تصتتمم فتتي ضتتوئيا المعالجتتة التجريبيتتة، وستتيولة تطبيقتتو عمتتى جميتتع مراح

تطوير مقرر دراسي كامل أو جزء منو، حيث مر التصميم وفقًا ست مراحل رئيستية، وفيمتا يمتي 
 في كل مرحمة من مراحل النموذج: لإلجراءاتوصف تفصيمي 
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 نبحثنهتعهى انُمال انًستخذو في ا (9919خًيس) ( ًَورج 1شكم )

 املزحل٘ األّىل: مزحل٘ املشح الكبلٕ

من مناسبتو الستخدام التعمم النقتال،  والتأكدتتضمن ىذه المرحمة دراسة الواقع الفعمي  
فمتتن ختتالل قيتتام أحتتدى البتتاحثتين بتتتدريس مقتترر أدب الطفتتل لطالبتتات الطفولتتة المبكتترة وجتتدت 

نتاج القصص الرقمية جزء رئيسي من المقرر، وقد أكتدت  قصور في معارف وميارات تصميم وا 
نتائج الدراسة االستكشافية عمتى عينتة متن طالبتات الطفولتة المبكترة عمتى وجتود ىتذا القصتور، 
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وفي ظتل الظتروف الراىنتة النتشتار فيتروس كورونتا التذي أدى إلتى عتدم تتوافر فترص لمتواصتل 
عمتم نقتال قائمتة عمتى والفاعل بين الطالبات وأستاذ المقرر، لتذا تترى الباحثتتان أن تتوفير بيئتة ت

 تطبيق "النير بود" لدراسة المحتوى قد يسيم في حل ىذه المشكمة.
 املزحل٘ الجاىٔ٘: مزحل٘ حتلٔل الشٔاقات: ّتظنل ٍذِ املزحل٘ ما ٓلٕ:

تحميل سياق المقرر: يرتكز البحث الحالي عمتى بعتض الميتام التعميميتة الخاصتة بتصتميم  -0
نتاج القصص الرقمية، وتم تحميل ميتا ميتام أساستية، ثتم تفصتيميم  07م المحتتوى إلتى وا 
عداد قائمة لمميارات  )انظتر فتي صتورتيا النيائيتة انتاج القصة الرقميتة إلى ميام فرعية وا 

 (.0ممحق 
تحميتل الستياق الشخصتتي لممتتعمم: الفئتة المستتتيدفة فتي ىتذا البحتتث ىتم طالبتات الطفولتتة  -8

، 8109/8181لدراستي الثتاني المبكترة ومستجمين لدراستة مقترر أدب الطفتل فتي الفصتل ا
تتتتوافر لتتدييم المعتتارف والميتتارات العقميتتة واألدائيتتة والوجدانيتتة متتا يمكتتنيم متتن التتتعمم متتن 
خالل بيئتات التتعمم النقتال، كمتا تمتمتك الطالبتات أجيتزة حاستب وأجيتزة محمتول أو لوحيتة 

 خاصة بيم.
يئتتة مالئمتتة لتنميتتة تحديتتد الستتياق المتتوقفي واالجتمتتاعي: تتتم اختيتتار تطبيتتق "نيربتتود" كب -7

معتتتارف وميتتتارات إنتتتتاج القصتتتص الرقميتتتة، حيتتتث يناستتتب احتياجتتتات الطتتتالب التعميميتتتة 
ويحفتتزىم عمتتى التواصتتل والتفاعتتل متتع المحتتتوى وأستتتاذ المقتترر وأيضتتًا متتع زمالئيتتم دون 

 التقيد بمكان محدد بيدف تحسين نواتج التعمم المرجوة.
تصتال ث أجيتزة ىواتتف ذكيتة تمكتن متن اال تحميل الستياق الرقمتي: تتتوفر لتدى عينتة البحت -2

 بشبكة االنترنت، ومن ثم ال توجد معوقات لتنفيذ تجربة البحث.
 وتشمل ىذه المرحمة تصميم محتوى إنتاج القصة الرقمية:املزحل٘ الجالج٘: مزحل٘ التصنٔه: 

متتن ختتالل توصتتيف مقتترر أدب الطفتتل/ الجتتزء الختتاص بإنتتتاج القصتتص تصتتميم األىتتداف:  -0
 الرقمية، تم تحديد اليدف العام لممقرر عبر تطبيق "نيربود" وىو إنتتاج قصتة رقميتة، بنتاءً 
عمتتى اليتتدف العتتام لممقتترر تتتم صتتياغة األىتتداف التعميميتتة فتتي عبتتارات ستتموكية وكانتتت 

 األىداف المراد تحقيقيا ىي:
 قصة الرقمية.أن تعرف الطالبة ال -
 أن تذكر الطالبة تاريخ القصة الرقمية -
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 أن تستنتج الطالبة أىمية القصة الرقمية في التعميم. -
 أن توضح الطالبة فوائد القصة الرقمية. -
 أن تقارن الطالبة بين أنواع القصص الرقمية. -
 أن توضح الطالبة مكونات القصة الرقمية التعميمية. -
 لقصة الرقمية.أن توضح الطالبة معايير إنتاج ا -
 أن تحدد الطالبة خطوات إنتاج القصة الرقمية. -
 أن تنتج الطالبة قصة رقمية. -

تصميم األنشتطة التعميميتة: تتم تحديتد أنشتطة التتعمم النقتال المطموبتة أداءىتا متن الطالتب  -8
 وتضمنت أنشطة فردية.

تصتف تصميم بنية المحتوى: تم تحديد المحتوى بنتاء عمتى األىتداف الستابق تحديتدىا، وي -7
المحتوى التعميمتي المقتدم لمطالبتات بالصتحة العمميتة والدقتة المغويتة ومناستبتو لممتعممتين 

 وقابميتو لمتطبيق.
صياغة المحتوى: تم صياغة المحتوى في موديالت قصيرة، وفقًا ألىتداف التتعمم المتوقعتة  -2

وتتتتم كتابتتتتو بشتتتكل يناستتتب األجيتتتزة النقالتتتة حيتتتث تتتتم استتتتخدام التعتتتداد النقطتتتي لعتتترض 
 تشاركي(. –المحتوى واستراتيجية التعمم )فردي 

تحديتتد البواعتتث: عكستتت تجربتتة التتتعمم النقتتال متتن ختتالل الدراستتة االستتتطالعية إيجابيتتة  -2
الطالبتتات فتتي إنتتتاج القصتتص الرقميتتة، ورغبتتتيم فتتي زيتتادة فتترص التواصتتل والفاعتتل متتع 

 أستاذ المقرر وزمالئيم.
مد البحث الحالي عمتى أستموب توظيتف التتعمم تحديد طرائق وأساليب التحكم التعميمي: اعت -5

يربتود" بكتل إمكانياتتو،  وتتم ىتذه النمتوذج ختارج حتدود نالنقال من خالل استخدام تطبيق "
يم بالميتتتام واألنشتتتطة فالصتتتف الدراستتتي، وقتتتد تتتتم عقتتتد لقتتتاءات متتتع عينتتتة البحتتتث لتعتتتري

 ".النير بودالمطموبة وكيفية استخدام تطبيق "
مم: تم استتخدام استتراتيجية التتعمم الفتردي حيتث تفاعمتت الطالبتات تحديد استراتيجيات التع -7

متتع محتتتوى المقتترر المقتتدم، وتقتتديم الميتتام واألنشتتطة التعميميتتة المحتتددة بشتتكل فتتردي، 
إلتى النقتاش الجمتاعي بتين الطالبتات بعضتيم التبعض وبتين المعمتم عبتر الرستال  باإلضافة
 النصية.
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رشتتادات عتتن كيفيتتة التعامتتل متتع بيئتتة التتتعمم  تحديتتد أستتاليب التتدعم: تتتم تقتتديم تعميمتتات -2 وا 
مقتاطع فيتديو(  -يربتود" واستتخداميا، كمتا تتم االستتعانة )صتورنالنقال من خالل تطبيتق "

قتتتدمت بمصتتتاحبة التتتتدريبات لمستتتاعدة الطالبتتتات فتتتي إنيتتتاء الميتتتام واألنشتتتطة بطريقتتتة 
 صحيحة دون الكشف عنيا مباشرة.

أستابيع(  2حديد المدة الزمنية لدراستة المحتتوى ) تحديد خط الزمن وجدولة األحداث: تم ت -9
 مع تحديد التسمسل الزمني لدراسة محتويات المقرر، وتوقيت تسميم الميام المطموبة.

اختيار الوسائط المتعددة: تم اختيار الوستائط المتعتددة المناستبة ألىتداف التتعمم النقتال،  -01
ل الرستتتوم، وتجنتتتب ومحتتتتواه، واألجيتتتزة النقالتتتة، وروعتتتي تجنتتتب وضتتتع نصتتتوص داختتت

 لممفات الصور. ”gif.“استخدام خمفية رسومية، مع استخدام تنسيق 
كتابة السيناريو: تم إعداد السيناريو بتصميم بيئتة التتعمم النقتال وعرضتو عمتى مجموعتة  -00

( محكمتتتتين، وقتتتد اتفتتتتق 7متتتن المتخصصتتتتين فتتتي مجتتتتال تكنولوجيتتتا التعمتتتتيم عتتتددىم )
التعميمية لتصميم وتطوير المحتتوى التعميمتي  المحكمون عمى مناسبة المحتوى لألىداف

 النقال.
تصميم بيئة التعمم النقال وواجية التفاعل وفقًا لمعايير تصميم التعمم النقال: تتم تصتميم  -08

واجية التفاعتل بحيتث تكتون مناستبة الحتياجتات الطالبتات، وتتم اختيتار خمفيتات بيضتاء 
 جيزة النقالة.لمشاشات، وحجم مناسب لممحتوى لمعرض عمى شاشات اال

وفي ىذه المرحمة يتم تصميم النموذج األول لمتعمم النقتال كمتا  املزحل٘ الزابع٘: مزحل٘ التطْٓز:
 يمي:

وىو بيئة آمنة لمتواصل  Nearpodاختيار برنامج التطوير: تم اختيار تطبيق "نيربود"  -0
يا، وقامت وتبادل المحتوى التعميمي بين الطالب وأساتذة المقررات تزامنيا وال تزامن

الباحثتان بدفع تكمفة محددة لترقية حساب المعمم إلى المستخدم الذىبي مما أتاح القيام 
عطاء الواجبات وتتبع  بعدد من األنشطة التعميمية كاستطالعات الرأي واالختبارات وا 

 إنجازات الطالبات.
 تطوير واجية التفاعل: حسب ما تم تحديده في مرحمة التصميم.  -8
 ى والوسائط: حسب ما تم تحديده في مرحمة التصميم.تطوير المحتو  -7

  



 م0205( 78) -0ج-يوليوعدد                                                              ...   النقالتعلم البيئة 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 1919 - 

 املزحل٘ اخلامش٘: مزحل٘ التيفٔذ 

تتتم تتتدريب الطالبتتات عمتتى تنزيتتل تطبيتتق "النيربتتود" متتن عمتتى مختتزن التطبيقتتات عمتتى  
أجيزتيم النقال ومشاركة كود االلتحاق بالحصتص عبتر تطبيتق الواتستاب ومشتاركتيم المحتتوى 

 .8181ربة األساسية في شير فبراير المعد عميو، وقد بدأت التج
 المرحمة السادسة: مرحمة التقويم

وفقًا لنموذج التصميم والتطوير التعميمي المتبع ال يجوز استخدام المنتج كمواد لممعالجة  -7
التجريبية إال بعد تجريبو ميدانيًا عمى عينة استطالعية لمتأكد من سيولة استخداميا 

يمكن أن تواجو الطالبات وتذليميا تمييدًا إلجراء  والوقوف عمى أىم الصعوبات التي
التجربة األساسية لمبحث، ومن ثم تم إجراء التجريب عمى عينة استطالعية من طالبات 

( طالبات ممثمة لعينة البحث األصمي بحيث تتفق معيا في 2الطفولة المبكرة عددىم )
وح المحتوى التعميمي الخصائص والصفات، وكان من أىداف ىذه المرحمة التأكد من وض

لمطالبات، عدم وجود أي عيوب فنية أثناء استخدام تطبيق "نيربود" من قبل المعمم 
وطالبات المجموعة التجريبية، وفي ضوء ما اسفرت عنو نتائج التجربة االستطالعية 
قامت الباحثتان بإجراء التعديالت الضرورية تمييدًا لتجريبو ميدانيًا عمى عينة البحث 

ما  وبيذا قد تمت اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة البحث الذي ينص عمى ية.األصم
 المستخدمة بالبحث الحالي؟   Near podصورة بيئة التعمم النقال عبر تطبيق نيربود

 : حتدٓد أبعاد التيْر التكين:رابعًا

ن في ي ومجاالتو ، حيث يوجد فرق بينيما يكمنيخمط الباحثين بين أبعاد التنور التق
أن مجالت التنور تتمثل في المجاالت التقنية وتطبيقاتيا مثل :تقنية االتصاالت وتقنيات 
التعميم وغيرىا ، وتشير األبعاد إلى جوانب التعمم التي يجب أن يكتسبيا الفرد لكي يصبح 

من خالل االطالع عمى مجموعة األدبيات ابعاد التنور التقني  متنورا تقنيا ، قد تم تحدد 
( التي حددت أبعاد التنور 8107صبري، والرافعي ) من أىميا دراسة،و دراسات والبحوث وال

ذكر )زقوت  التقني في البعد المعرفي ،البعد المياري ،البعد األخالقي، البعد االجتماعي ، وقد
( أن أبعاد  التنور تتكون من ستة أبعاد رئيسيو تتمثل في : البعد  88-87، 8107،

،  المياري ،البعد الوجداني ،البعد األخالقي، البعد االجتماعي، بعد اتخاذ قرارالمعرفي ، البعد 
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، وىي:  البعد المعرفي ، البعد  ( فركزت عمى خمس أبعاد لمتنور التقني8107أما الحداد )
 وفيما يمي تفصيل ذلك : المياري ، البعد االجتماعي ، البعد الوجداني ، البعد األخالقي،

  يتمثل في المعمومات الالزمة لفيم طبيعة التقنية وخصائصيا والمعمومات البعد المعرفي: و
 وطرق التعامل معيا وغيرىا. ،حول التقنية

  البعد المياري: ويتمثل في الميارات العقمية والعممية واالجتماعية الالزمة لمتعامل مع
 التقنية وتطبيقاتيا.

 بية وااليجابية الناتجة عن التقنية البعد االجتماعي: ويتمثل في االثار االجتماعية السم
 وتطبيقاتيا التي تؤثر عمى المجتمع واالفراد.

  البعد األخالقي: ويتمثل في الحدود األخالقية لمتعامل مع التقنية وتطبيقاتيا، وااللتزام بيا
 وعدم تجاوزىا .

بعاد مقياس التنور التقني التي يجب تنميتيا لدى طالبات الطفولة أوقد تم تحديد 
ثالثة أبعاد رئيسية، البعد األول: الوعي المعرفي ويتضمن المعرفة والفيم واإلدراك لمبكرة في ا

التكنولوجي، البعد الثاني: الوعي الوجداني ويتضمن التقدير والشعور بفائدة التكنولوجيا، 
وبيذا قد تمت  البعد الثالث: الوعي المياري ويتضمن ممارسات التعامل مع التكنولوجيا،

ما أبعاد التنور التقني التي  ابة عن السؤال الرابع من أسئمة البحث الذي ينص عمى "اإلج
 يجب تنميتيا لدي طالبات الطفولة المبكرة؟

 :تصنٔه أدّات البخح 

 اشتمل البحث الحالي عمى االدوات التالية:   
 ) أ ( االختبار التخصٔل املعزيف: 

 ءه وفق اإلجراءات التالية: قامت الباحثتان بإعداد اختبار تحصيل تم بنا
ىدف االختبار إلى قياس الجانب المعرفي إلنتاج القصص الرقمية لعينة البحث، وقد تم  -

تصميم وصياغة االختبار من نوع أسئمة الصواب والخطأ وروعي في صياغة مفردات 
 االختبار وضوح المعنى، وبمغت مفردات االختبار في صورتو األولية.

صدق المحتوى حيث شممت مفردات االختبار جميع المحتوى، ثم  تحققت الباحثتان من -
عمى مجموعة من السادة الخبراء والمحكمين المتخصصين في  -عرضو في صورتو األولية

( محكمين إلبداء الرأي حول ما جاء بيا من 7مجال تكنولوجيا التعمم إلجازتو بم  عددىم )
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 -ية األسئمة لممحتوى واألىدافشمول -حيث )مدى مالئمة ومناسبة االختبار لميدف
اإلضافة أو الحذف أو التعديل(، وفي ضوء أراء السادة المحكمين تم إجراء بعض 

 التعديالت عمى الصورة المبدئية لالختبار.
( طالبات وذلك بيدف حساب ثبات 7تم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية قواميا ) -

ب متوسط زمن اإلجابة عن االختبار، االختبار، معامالت السيولة والصعوبة، وحسا
والتعرف عمى مدى وضوح مفردات االختبار وتعميماتو، وقد أسفرت التجربة االستطالعية 
عن تحديد متوسط زمن اإلجابة عن االختبار عن طريق حساب متوسط الزمن الذي 

( 71استغرقتو أول وآخر طالبة، وأتضح عن الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار ىو )
 قيقة.د
ولحساب معامل السيولة والصعوبة اعتبرت الباحثتان المفردات التي يجيب عنيا أقل من  -

%( من الطالبات صعبة جدًا ولذا يجب حذفيا، اعتبرت المفردات التي يجيب عنيا 81)
%( من الطالبات سيمة جدًا ولذا يجب حذفيا، وقد تراوحت معامالت 21أكثر من )

 %(.1.72%( إلى )1.82السيولة والصعوبة بين )
ولمتحقق من ثبات االختبار اعتمدت الباحثتان عمى إعادة تطبيق االختبار بعد مرور ثالثة  -

أسابيع من التطبيق األول عمى نفس العينة االستطالعية، وقد تم حساب معامل االرتباط 
( ومن ثم يتضح أن 1.28من خالل معادلة معامل االرتباط لبيرسون، وجاء مساويًا )

بار يتمتع بدرجة ثبات عالي، وبذلك تحقق من صدق وثبات االختبار، وتكون االختبار االخت
( مفردة، ودرجتو الكمية 25( بعد المراجعة والتعديل من )7في صورتو النيائية )ممحق

صالحًا لمتطبيق عمى االختبار ( درجة بواقع درجة واحدة لكل سؤال، وبذلك أصبح 25)
 عينة البحث.

 ٔٔه ميتج تعلٔنٕ )الكصص الزقنٔ٘(: ) ب ( بطاق٘ تك

بطاقتتة أعتتدت خصيصتتًا لتقيتتيم القصتتص الرقميتتة التتتي أنتجتيتتا الطالبتتات بعتتد دراستتتيم  
تتم بنتاءه وفتق المعتايير الستابق تحديتدىا إلنتاج القصص الرقمية، و  PhotoStory3لبرمجية 

 ومرت بطقة تقييم المنتج باإلجراءات التالية:
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امتالك الطالبات لميارات إنتاج القصص الرقمية باستخدام  ىدف البطاقة إلى تقييم مدى -
 09، واشتممت البطاقة عمى ست محاور رئيسية ومنبثق منيا PhotoStory3برنامج 

 محور فرعي.
صيغت تعميمات بطاقة التقييم حتى يمكن استخدام البطاقة بشكل سميم، روعي في أن   -

وكذلك طرق رصد درجات البطاقة  تكون التعميمات واضحة من حيث اليدف من التصميم،
 وحسابيا لكل طالبة.

عمى مجموعة من  -في صورتو األولية –تحقق الباحثتان من صدق البطاقة بعرضيا -
السادة الخبراء والمحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعمم إلجازتو بم  عددىم 

إجراء التعديالت وفق ( محكمين إلبداء الرأي حول صالحيتيا لمتطبيق، وبناء عميو تم 7)
من صدق االتساق الداخمي بحساب معامل االرتباط بين  التأكدآراء السادة المحكمين، ثم 

 كل محوريين، ومجموع الفقرات ككل، والجدول التالي يوضح قسم معامالت االرتباط.
 (1خذول )

 انذالنة ليًة يعايم االرتباط انًحاور انرئيسية

 دال 9899 األول

 دال 9899 انثاَي

 دال 9899 انثانث

 دال 9899 انرابع

 دال 9889 انخايس

 دال 9889 انسادس

 دال 0.86 ككم

يتضح من الجدول السابق أن جميع مجاالت بطاقة التقييم دالة عند مستوى   
 (، وىذا يدل عمى مدى صدق بطاقة التقييم وشموليا لمميارات المطموب قياسيا.1.12)
أسموب اتفاق المحكمين من خالل تقييم  باستخدامالباحثتان  ولحساب ثبات البطاقة قامت -

، مع االستعانة بثالثة من أعضاء الطفولة المبكرة( طالبات من طالبات 2نتائج تصميم )
ىيئة التدريس بنفس القسم لتقييم أعمال الطالبات، وقد حسبت نسبة االتفاق واالختالف 

، وبعد تطبيق المعادلة عمى التقديرات (Cooperبين المالحظين باستخدام معادلة كوبر )
%( وىي نسبة دالة 22الكمية ألداء الطالبات، وجد أن نسبة االتفاق بين المحكمين ىي )

عمى ارتفاع في ثبات بطاقة التقييم، مما يشير إلى ثبات عالي وصالحية البطاقة لمتطبيق 
 عمى عينة البحث. 
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( من 2م في صورتيا النيائية )انظر ممحق بعد إجراء الصدق والثبات، تكونت بطاقة التقيي -
( فقرة فرعية، كما أن التقديرات الكمية لبطاقة التقييم تمثمت في 09ست محاور رئيسية و)
غير توفر(، وتم تحديد درجات ليذا التدرج  –متوفر إلى حد ما  –مقياس ثالثي )متوفر 

ي لبطاقة تقييم البرمجية ، صفر(، لتصبح الدرجة العظم 0،  8الثالثي عمى النحو التالي )
 ( درجة.72)

 ) ج ( مكٔاض التيْر التكين 

 قامت الباحثتان بإعداد مقياس التنور التقني وتم بناءه وفق اإلجراءات التالية: 
تحديد اليدف متن المقيتاس: ىتدف ىتذا المقيتاس إلتى تحديتد مستتوى التوعي التقنتي لعينتة  -

 البحث.
( عبتتارة، 22أبعتاد رئيستتية ينتدرج أستتفل منيتا ) بنتاء المقيتتاس: يتكتون المقيتتاس متن ثالثتتة -

التكنولتوجي،  واإلدراك( فقرة ويتضمن المعرفة والفيتم 07البعد األول: الوعي المعرفي )
( فقتتتترة ويتضتتتتمن التقتتتتدير والشتتتتعور بفائتتتتدة 07البعتتتتد الثتتتتاني: التتتتوعي الوجتتتتداني )

التعامتل متع  ( فقترة ويتضتمن ممارستات80التكنولوجيا، البعد الثالث: الوعي المياري )
 التكنولوجيا.

صياغة عبارات المقياس: تم تحميل المحاور الرئيسية إلى مفردات فرعية، كتل محتور عمتى  -
حتتده، وتتتم صتتياغتيا بحيتتث تناستتب وطبيعتتة كتتل محتتور متتن المحتتاور الرئيستتية، وفتتي 

 صورة جمل تامة المعني تمثل مواقف سموكية تتطمب من الطالبة االستجابة ليا.
س: تم صياغة تعميمات المقياس وذكر فييتا مكوناتتو واليتدف منتو، وكيفيتة تعميمات المقيا -

 وضع االستجابات أمام كل عبارة، وتقديم مثال ألحد المواقف.
 : لممقياس السيكومترية الخصائص -

 المحكمتين متن لجنتة صتورتو األوليتة عمتى فتي المقيتاس المحكمتين: عترض صتدق 
 تتم اعتمتاد وقتد والتقتويم، القيتاس تكنولوجيتا التعمتيم ومجتال مجتال فتي والمختصتين

 حظيتت التتي الفقترات حتين استتبعدت فتي %(،72بنستبة ) صالحيتو أيد التي الفقرات
 الفقترات التتي صتياغة أعيتدت المحكمتين آراء ضتوء وفتي النسبة، ىذه من أقل بنسبة
 صورتو في المقياس أصبح وبيذا المناسبة، غير الفقرات وحذفت صياغة، إلى تحتاج

 االستطالعية. الدراسة عينة عمى لتطبيقو تمييًدا ( فقرة، وذلك22)النيائية
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  إجراء تجربة استطالعية: قامت الباحثتان بتطبيق المقياس عمى عينة استطالعية
( طالبات وذلك لحساب ثبات وصدق المقياس، 2من طالبات الطفولة المبكرة عددىم )

الطالبات وتحديد  نفس مىع ( يوًما02قدره ) بفاصل زمني التطبيق إعادة بطريقة
 الزمن المناسب لإلجابة عميو.

 والتطبيتق األول التطبيتق بين االرتباط معامل المقياس: قامت الباحثتان بحساب ثبات 
( 1990لممقيتاس، حيتث بمغتت الدرجتة الكميتة ) الكميتة والدرجتة الفرعيتة الثتاني لألبعتاد

 مقيتاس أن عمتى يتدل وىتي قيمتة مرتفعتة تكفتي لمداللتة عمتى ثبتات المقيتاس، ممتا
 . الثبات من جيدة بدرجة يتمتع الدافعية لمتعمم

  صتتدق المقيتتاس: تتتم حستتاب الصتتدق متتن ختتالل: صتتدق المحتتتوى وذلتتك بعرضتتو عمتتى
السادة المحكمين، الصدق الذاتي وذلك بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات المقيتاس 

اليتتة تتتدل عمتتى ( وىتتي قيمتتة ع1.97وقتتد وجتتد أن الصتتدق التتذاتي لممقيتتاس يستتاوي )
 صدق االختبار.

  تحديد الزمن المناسب لإلجابتة: متن ختالل حستاب متوستط التزمن التذي استتغرقتو أول
 ( دقيقة.51طالبة وآخر طالبة، وقد وجد أنو يساوي )

 يمثتل متتدرج مقياس وفق استجابات أو اختيارات ثالثة عبارة لكل تصحيح المقياس: يتاح -
 حالة ( في0-8-7) رقمًيا وتمثل ال( -غير متأكد – عمى الترتيب )نعم التالية الفئات
( وعميتو 7-8-0)  حلتصتب الستمبية الفقترات حالتة فتي وتعكتس اإليجابيتة، الفقترات

( درجتة، بتذلك أصتبح 22( درجتة، والنيايتة الصتغرى )052أصبحت الدرجتة العظمتى )
 مفردة.  22( مكون من 2المقياس في صورتو النيائية )انظر ممحق

 اءات التجزب٘ األساسٔ٘ للبخح:خامشًا: إجز

إعتتداد المحتتتوى والميتتام واألنشتتطة التعميميتتة إلنتتتاج القصتتص الرقميتتة: تتتم تقتتديم المحتتتوى  -
لمطالبات من خالل تطبيق "البير بود، وتم عقد لقاء تمييدي مع عينة البحتث لشترح اليتدف 

تعميمتات االرشتادية من منو وشر بيئة التعمم النقال ودورىا في عممية التعمم داختل البحتث وال
 لاللتحاق واستخدام تطبيق "بير بود".

متن  لمتأكتدتطبيق االختبار التحصيمي ومقياس التوعي التقنتي قبميتا عمتى مجمتوعتي البحتث:  -
 تجانس المجموعات قبل التعرض لممعالجة التجريبية.
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تطبيتتق متتادة المعالجتتة التجريبيتتة: استتتمرت التجربتتة االستتتطالعية واالساستتية لمبحتتث متتن  -
مام لمحصتتتص الدراستتتية عبتتتر ضتتت، وتتتتم إرستتتال أكتتتواد االن71/7/8181إلتتتى  0/8/8181

بريتتدىم االلكترونتتي، وتتتم االتفتتاق متتع طالبتتات مجموعتتة البحتتث عمتتى االلتحتتاق بالحصتتص 
 ير بود لدراسة المحتوى وتنفيذ االنشطة والميام.نالدراسية عبر تطبيق "

بعتتديًا عمتتى طالبتتات مجموعتتة البحتتث تطبيتتق أدوات البحتتث بعتتديًا: تتتم تطبيتتق أدوات البحتتث  -
المعالجتات  إلجتراءمقياس الوعي التقنتي(، ثتم رصتد النتتائج  -بطاقة تقييم منتج –)االختبار 

 االحصائية وتحميميا وتفسيرىا.
 اإلحصائٔ٘:ات سادسًا: املعاجل

بعتتد إتمتتام إجتتراءات التجربتتة األساستتية لمبحتتث، تتتم تفريتت  درجتتات الطالبتتات فتتي االختبتتار 
بعتتتديًا( وبطاقتتتة تقيتتتيم المنتتتتج )بعتتتديًا( ومقيتتتاس التنتتتور التقنتتتي )بعتتتديًا(  –مي )قبميتتتا التحصتتتي

لمعالجتيتتتتا إحصتتتتائيا واستتتتتخراج النتتتتتائج، استتتتتخدمت الباحثتتتتتان حزمتتتتة البتتتترامج اإلحصتتتتائية 
SPSS24 :إلجراء المعالجات اإلحصائية، حيث استخدمت األساليب اإلحصائية التالية 

ين أحتتادي االتجتتاه لمكشتتف عتتن تكتتافؤ المجموعتتات، وذلتتك استتتخدام أستتموب تحميتتل التبتتا -
 بحساب داللة الفروق بين المجموعات في درجات أدوات القياس.

 لمعينات الصغيرة.  ”Wilcoxon Signed Rank Test“اختبار ويمكوكسون  -
 ربيع لمعرفة مدى تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغيرات التابعة. حساب ايتا ت -

 مياقظتَا ّتفشريٍا:ىتائج البخح ّ

ستتيتم عتترض النتتتائج التتتي أستتفرت عنيتتا التحميتتل االحصتتائي لمبيانتتات وتفستتيرىا فتتي ضتتوء 
 فروض البحث ونتائج الدراسات السابقة:

والذي  صخ٘ الفزض األّل للبخح:عً الشؤال اخلامص مً أسئل٘ البخح ّالتخكل مً  لإلجاب٘أّاًل: 
المجموعتين متوسطي درجات طالبات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ينص عمى

في القياس البعدي الختبار التحصيل المعرفي المرتبط ميارات إنتاج الضابطة والتجريبية 
والجدول اآلتي ، القصة الرقمية لدى طالبات الطفولة المبكرة لصالح المجموعة التجريبية

 يوضح النتائج:
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 ( 9خذول ) 

باستخذاو  ات انًدًوعة انضابطة وانًدًوعة انتدريبيةدرخات طانبدالنة انفروق بيٍ يتوسطي  

 انبعذي انتحصيماختبار َسبة انفاعهية نويهكوكسوٌ الختبار 

 انعذد انًدًوعة
يتوسظ 

 انرتب

يدًوع 

 انرتب
 Zليًة 

يستوى 

 انذالنة

إيتا 

 تربيع

  

حدى 

 انتأثير

 1899 1899 99 انضابطة
98999- 

دانة عُذ 

9891 
 كبير 98989

 999898 19899 99 انتدريبية

(، ولمبحث عن تمك القيمة في 7.225)بمغت  Zيتضح من الجدول السابق أن قيمة 
(، 1.292بم  حجم التأثير "مربع إيتا" )(، كما 1.10، وجدت أنيا دالة عن مستوى )Zجدول 

وتشير إلى تأثير إيجابي كبير، ولمتأكيد عمى النتائج السابقة قامت الباحثتان بحساب نسبة 
 كسب المعدلة لبالك، والجدول اآلتي يوضح النتائج:ال

 (:  9خذول )

انًتوسظ انحسابي واالَحراف انًعياري ودرخة انكسب انًعذل نطانبات انًدًوعة انضابطة 

 (99وانًدًوعة انتدريبية الختبار انتحصيم انبعذي )ٌ = 

 َسبة انكسب  االَحراف انًعياري يتوسظ انذرخات انًدًوعة

 1.22 13.15 انضابطة
189 

 0.233 19.88 انتدريبية

التحصيل يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات المجموعة الضابطة الختبار  
(، مما (6.73(، بفارق 19.88(، ودرجات المجموعة التجريبية بم  )13.15بم  )البعدي 

( 0.7) (Black)يشير إلى أن ىناك فرق بينيما، كما بمغت قيمة نسبة الكسب المعدل لبالك 
( التي حددىا بالك، مما يدل عمى بيئة التعمم النقال عبر تطبيق 0.8وىي نسبة أكبر من )

لدي عمى زيادة الجانب المعرفي لميارات إنتاج القصص الرقمية  Near pod النير بود 
توجد فروق ذات داللة حيث  الفرض األول ثم قبول، وعميو المجموعة التجريبيةطالبات 

توسطي درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي إحصائية بين م
ميارات إنتاج القصة الرقمية لدى طالبات الطفولة المبكرة بالختبار التحصيل المعرفي المرتبط 

 التعمم النقالويمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى أن تقنية  لصالح المجموعة التجريبية
ممي بصورة أكثر تفاعمية األمر الذي ساعد عمى زيادة عمى تقديم المحتوى الع تساعد

 لقصص الرقمية. بإنتاج اتحصيل الطالبات لممعارف الخاصة 
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 المعرفي اختبار التحصيل في التجريبية المجموعة طالبات تفوقفي ربما يرجع السبب 
دام تقنية استخ يعود إلى ،المرتبط بميارات إنتاج القصة الرقمية لدى طالبات الطفولة المبكرة 

نتاج القصص الرقميةلعينة البحث  أتاحت ؛ التعمم النقالبيئة   االطالع عمي طريقة اعداد وا 
وأن بيئة التعمم النقال عبر ، تطبيق النير بود في أي وقت يناسبيا بصورة تفاعمية من خالل 

المحتوى التعميمي االلكتروني بطريقو تتناسب وتوجيات الطالبات  قدمتتطبيق نيربود 
باإلضافة ألن المحتوى التعميمي االلكتروني متعدد الوسائط ما  الستخدام التقنية في التعميم ،

عداد إتطبيق نيربود من مكن بين النصوص والصور ومقاطع الصوتية ومقاطع فيديو ، كما 
 ، من خالل ىواتفيم المحمولةلمجموعة البحث التجريبية  ةوتقديم عروض تقديميو تفاعمي

تمكن من مشاىده نتائج احصائيات الو ، ع المحتوى واألنشطة المصاحبةم  يمتفاعمو 
 .م ثر االيجابي في تحصيمياأل وبالتالي لو ، مما قد يكون دافعا ليم لمتعميم ؛  ممشاركتي

( 8102(، السمدوني ) 8102وتتفق نتائج البحث الحالي مع دراسة كل من العتيبي )
توظيف بيئات التعمم  ةأىميالتي أكدت عمي  (8102( الشيري والحجيالن) 8119والشايع )
 . في عممية التعمم والتحصيل لدي المتعممين اإللكترونية

والذي  :: لإلجاب٘ عً الشؤال الشادض مً أسئل٘ البخح ّالتخكل مً صخ٘ الفزض الجاىٕ للبخحثاىًٔا
المجموعتين "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات ينص عمى 

طاقة تقييم منتج )القصة الرقمية( لدى طالبات الطفولة المبكرة لصالح ضابطة والتجريبية لبال
 والجدول اآلتي يوضح النتائج: المجموعة التجريبية "

 (:9خذول )  

باستخذاو اختبار  درخات طانبات انًدًوعة انضابطة وانًدًوعة انتدريبيةدالنة انفرق بيٍ يتوسطي  

 نبطالة تمييى يُتح سوٌنويهك وكَسبة انفاعهية 

 انعذد انًدًوعة
يتوسظ 

 انرتب

يدًوع 

 انرتب
 Zليًة 

يستوى 

 انذالنة

إيتا 

 تربيع

  

حدى 

 انتأثير

 1899 1899 99 انضابطة
98899- 

دانة عُذ 

9891 
 كبير 98991

 999898 19899 99 انتدريبية

قيم في (، ولمبحث عن تمك ال7.988)بمغت  Zيتضح من الجدول السابق أن قيمة 
(، 1.580بم  حجم التأثير "مربع إيتا" )(، كما 1.10، وجدت أنيا دالة عن مستوى )Zجدول 

، ولمتأكيد عمى النتائج السابقة قامت الباحثتان بحساب روىي قيم تشير إلى تأثير إيجابي كبي
 نسبة الكسب المعدلة لبالك، والجدول اآلتي يوضح النتائج:
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 ( 9خذول ) 

انًدًوعة انضابطة  سابي واالَحراف انًعياري ودرخة انكسب انًعذل نطانباتانًتوسظ انح 

 (99)ٌ =  انبعذينًمياس انتُور انتمُي  وانًدًوعة انتدريبية

 انًدًوعة
يتوسظ 

 انذرخات

االَحراف 

 انًعياري
 َسبة انكسب

 9899 99899 انضابطة
1899 

 9891 91899 انتدريبية

سط درجات المجموعة الضابطة لمقياس التنور يتضح من الجدول السابق أن متو 
(، 00.81(، بفارق )55.51(، والمجموعة التجريبية بم  )27.51بم  )البعدي ككل  التقني

 (Black)مما يشير إلى أن الفرق كبير بينيما، كما بمغت قيمة نسبة الكسب المعدل لبالك 
التعمم  أن استخدام بيئةمى ( التي حددىا بالك، مما يدل ع0.8( وىي نسبة أكبر من )0.77)

 انتاج )القصة الرقمية( لدى طالبات الطفولة المبكرة" أثرت عمىق النير بود يطبتر عب النقال
"توجد فروق ذات داللة  ثانيالفرض ال تم قبول، وعميو المجموعة التجريبيةلدي طالبات 

اقة تقييم منتج طالمجموعتين الضابطة والتجريبية لبإحصائية بين متوسطي درجات طالبات 
 )القصة الرقمية(  لدى طالبات الطفولة المبكرة لصالح المجموعة التجريبية "

وقد يرجع ذلك إلى مالئمة المحتوي التقني المقدم عبر تطبيق النير بود؛ مما ساعدىن 
عمي اكتساب ميارات انتاج القصة الرقمية، كما أدي التفاعل الذي يوفره التعمم النقال لمتعمم 

وقت وأي مكان، وتفاعمين مع بعضين البعض ومع المحتوي التقني والحصول عمي  في أي
 توصمت ما مع النتيجة ىذه المعمومات بسيولة وبطريقو ممتعة غير الطرق التقميدية، وتتفق

( التي أكدت عمي أثر استخدام حقيبة تعميمية في تنمية ميارات 8107دراسة الشنقيطي ) إليو
 ألطفال لدى الطالبات المعممات.إنتاج القصص الرقمية ل

اختبار مدى صحة الفرض الثالث لإلجابة عن السؤال السابع من أسئمة البحث والتحقق ثالثًا: 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات " لمبحث: والذي ينص عمى

لدى طالبات في القياس البعدي لمقياس التنور التقني المجموعتين الضابطة والتجريبية 
 والجدول اآلتي يوضح النتائج:الطفولة المبكرة لصالح المجموعة التجريبية "" 
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 (9خذول )

باستخذاو اختبار  درخات طانبات انًدًوعة انضابطة وانًدًوعة انتدريبيةدالنة انفرق بيٍ يتوسطي  

 نًمياس انتُور انتمُي انبعذي نويهك وكسوٌَسبة انفاعهية 

 انعذد انًدًوعة
سظ يتو

 انرتب

يدًوع 

 انرتب
 Zليًة 

يستوى 

 انذالنة

يربع 

 إيتا

حدى 

 انتأثير

 1899 1899 99 انضابطة
98989- 

دانة عُذ 

9891 
 كبير 98999

 999898 19899 99 انتدريبية

(، ولمبحث عن تمك القيم في 7.297)بمغت  Zيتضح من الجدول السابق أن قيمة 
بم  حجم التأثير "مربع إيتا" بم  (، كما 1.10، وجدت أنيا دالة عن مستوى )Zجدول 

(، وىي قيم تشير إلى تأثير إيجابي كبير، ولمتأكيد عمى النتائج السابقة قامت 1.552)
 الباحثتان بحساب نسبة الكسب المعدلة لبالك، والجدول اآلتي يوضح النتائج:

 ( 9خذول ) 

انًدًوعة انضابطة  طانباتانًتوسظ انحسابي واالَحراف انًعياري ودرخة انكسب انًعذل ن 

 (99)ٌ =  انبعذينًمياس انتُور انتمُي  وانًدًوعة انتدريبية

 انًدًوعة
يتوسظ 

 انذرخات

االَحراف 

 انًعياري
 َسبة انكسب

 9891 99899 انضابطة
189 

 9889 99899 انتدريبية

يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات المجموعة الضابطة لمقياس التنور  
(، 82.11(، بفارق )21.51(، والمجموعة التجريبية بم  )22.51بم  )البعدي ككل  يالتقن

 (Black)مما يشير إلى أن الفرق كبير بينيما، كما بمغت قيمة نسبة الكسب المعدل لبالك 
 ( التي حددىا بالك، مما يدل عمى أثر تقنية التعمم النقال0.8( وىي نسبة أكبر من )0.77)

 ثالثالفرض ال تم قبول ، وعميوالمجموعة التجريبيةلدي طالبات لتقني عمى تنمية التنور ا
المجموعتين توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات  الذي ينص عمى "

في القياس البعدي لمقياس التنور التقني لدى طالبات الطفولة المبكرة الضابطة والتجريبية 
 .لصالح المجموعة التجريبية "

أن بيئة التعمم  يعود إلىالتنور التقني أبعاد في  التجريبية المجموعة تفوققد يرجع و  
 حيث التنور التقني لديين تشكيل في إيجابية آثار تركتو من وما ،عبر تطبيق النيربودالنقال 
 أسيمت وحركية بصورة تفاعمية وذىنية طرق انتاج القصص الرقميةمشاىدة  لين أتاحت
 في أدائيم في يتفوقون جعميم مما؛  تنورىن التقني تنمية و تشكيل يف أو بأخرى بصورة
التي لم يتعرضن لبيئة ال الضابطة المجموعةأكثر من زميالتين ب مقياس التنور التقني فقرات
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 .العادية التعمم النقال عبر تطبيق النير بود ودرسن بالطريقة 
التقني والتنوع في عرض مالئمة المحتوي التقني المقترح وفقا لمعايير التنور 

المعمومات التقنية باستخدام الوسائط المتعددة التفاعمية من نصوص وصور وفيديوىات عبر 
 وتتفق، تحسن مستوي التنور التقني لدي عينة البحث  بيئة تطبيق  النير بود مما ساعد في

 (792، 8105شمس الدين ،)دراسة  إليو توصمت ما مع النتيجة ىذه
  :ات البخح تْصٔات ّمكرتح

في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي فإنو يمكن تقديم التوصيات 
 والمقترحات التالية:

  مسايرة االتجاىات الحديثة واستخدام األساليب الجديدة التي تؤدي إلى رفع مستوى
 عمميتي التعميم والتعمم.

 و وفاعميتو في التعميم وخاصة تياستخدام التعمم النقال في التعميم بشكل أكثر فاعمية ألىم
 في ظل الظروف الراىنة.

 .االىتمام بإنتاج القصص الرقمية وفقًا لمعايير تربوية ىادفة لتحقيق نواتج تعمم متنوعة 
 . التوسع في استخدام التعمم النقال في التعميم الجامعي لتقديم برامج تدريس عن بعد 
 ات التعميم بنظام التعمم النقال.تطوير المقررات وطرق التدريس لتتوافق مع متطمب 
 .إجراء بحوث تستيدف تأثير استراتيجيات التدريس عمى فعالية التعمم النقال 
  الكشف عن أثر اختالف نمط التعمم النقال في تنمية نواتج تعمم أخرى لم يتناوليا البحث

 الحالي.
 .الكشف عن اتجاىات المعممين نحو استخدام التعمم النقال 
 لية التعمم النقال في التدريس لطالبات الفئات الخاصة.الكشف عن فعا 
 الكشف عن مدى قبول الطالبات لمتعمم النقال كبدائل لمفصول التقميدية. 
  تشجيع اعضاء ىيئو التدريس عمى استخدام التقنيات الحديثة في التدريس. 
 ي تشجيع الييئة التعميمية عمى اإلفادة من امكانات تطبيقات اليواتف النقالة ف

 .التدريس
 . دورات تدريبيو ألعضاء ىيئو التدريس لتوظيف تقنيات التعمم النقال 
 . االستفادة من التطبيقات التعميمية لميواتف النقالة 
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 ملزاجعا

 أّال املزاجع باللغ٘ العزبٔ٘:
 ماعية القصص الرقمية التشاركية في تدريس الدراسات االجت ة(.فاعمي3102، كرامي بدوي )ابو مغنم

الثقافة  ةفي التحصيل وتنميو القيم األخالقية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية مجم
 .0٨1_٣2ص 57، عدد والتنمية

 معايير تصميم القصص الرقمية التفاعمية وانتاجيا لتالميذ  .(3107الحميد ) أحمد، محمد عبد
 .3٣ع المرحمة االبتدائية، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، اكتوبر،

 (310٣بافقيو ، عبد اهلل سعيد محمد ).استخدام منصة فيديو قائمو عمى التعمم المصغر في  ةفاعمي
رسالو ماجستير   تنميو التنور التقني المعرفي لدى امناء مصادر التعمم بالمدينة المنورة

  031_0جامعو الممك عبد العزيز ص 
 (  أثر توظيف القصص الرقمية ف3102التتري ، محمد.) ي تنمية ميارات الفيم القرائي لدي طالب

 .الصف الثالث األساسي)رسالة ماجستير غير منشورة( ، الجامعة اإلسالمية، غزة
 ( فاعمية توظيف القصص الرقمية في تنمية المفاىيم التكنولوجية لدي طالبات 3102الجرف، ريم .)

 .الزىر، غزةالصف التاسع االساسي بغزة )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة ا
 ( مدى توافر أبعاد التنور التقني لدى معممات المغة العربية بالمرحمة  3105الحداد ، عبير .)

المتوسطة بدولو الكويت مجمو االرشاد النفسي مركز االرشاد النفسي. جامعو عين 
 0٣2 - 075ص   (2٣شمس القاىرة، ع )

 ( ة التعميمية في التحصيل الفوري والمرجأ أثر االختالف تقديم القصة الرقمي ) 3102حمزة، إيياب
  54 ،ع 3لدي تالميذ المرحمة االبتدائية، دراسات عربية في التربية وعمم النفس ،ج

 321-368.  ص ص 
 ( تحميل القصص اإللكترونية المستخدمة في رياض األطفال في محافظة 310٣الخالص ، بعاد. )

القصص اإللكترونية، مجمة  القدس في ضوء معايير أدب األطفال ومعايير جودة
 .٣1 -2٣ ص ص ،٨1الطفولة العربية ،ع

 ميارة تنمية في اإللكترونية القصص توظيف فاعمية .(3105) حنان قسيس ، ، وبعاد الخالص 
 اإلنجيمية المدرسة في األساسي الثاني الصف طمبة العاطفي لدى والذكاء االستماع،

 .فمسطين النجاح، ةجامع ، الرقمي التعمم مؤتمر .ساحور بيت في
 ( بيئات التعمم االلكتروني، القاىرة، دار السحاب لمنشر والتوزيع.310٨خميس ، محمد عطية :) 
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 ( فاعمية توظيف القصص الرقمية في تنمية ميارات حل المسائل 3102دحالن، براعم عمر عمي .)
ر المفظية الرياضية لدى تالمذة الصف الثالث األساس بغزة )رسالة ماجستير غي

 .منشورة( ، كمية التربية ،  الجامعة اإلسالمية، غزة
  (استخدام الياتف المحمول في التعميم بين التأييد والرفض ورقة 3102الدىشان ، جمال عمى .)

عمل مقدمة إلى الندوة العممية الثانية "نظم التعميم العالي في عصر التنافسية بكمية 
 ل متاح عمي "/أبري32التربية جامعة كفر الشيخ الثالثاء

https://geldahshancom.blogspot.com/2013/12/blog-
post_27.html 

 (التعميم بالمحمول 311٣الدىشان، جمال، و يونس، مجدي .)Mobile Learning   صيغة "
جديدة لمتعميم عن ُبعد. بحث مقدم إلى الندوة العممية األولى لقسم التربية المقارنة 

جامعة كفر الشيخ، تحت عنوان "ُنظم التعميم العالي -لتربيةواإلدارة التعميمية بكمية ا
 أبريل . 3٣االفتراضي" بتاريخ 

 ( 3105الراشد، مضاوي). في اإللكترونية واألناشيد القصص باستخدام مقترح برنامج فاعمية مدى 
 ،ع والتربية الطفولة مجمة .ميدانية دراسة  الروضة لطفل القيم األخالقية تنمية
 149-253.، ص ص٣،مج30

  في القصص  استراتيجية فاعمية .(3107عطا ، الجرف ريم ) ، ميدي حسن ، درويش ، ربحي
 .التكنولوجية المفاىيمفي إكساب طالبات الصف التاسع األساسي بغزة  الرقمية

 مستوى التنور التكنولوجي وعالقتو باألداء الصفي لدى معممي العموم في  .(3102)  زقوت، شيماء
ساسية العميا في محافظات غزه ،رسالة ماجستير غير منشوره كمية التربية المرحمة األ

 جامعو االزىر، غزه.
 ( أثر بيئة تعمم الكترونيو قائمو عمى التعمم المتنقل عبر تطبيق  310٨الزىراني ، منى محمد.)

نيربود في التحصيل االكاديمي لطالبات كمية التربية بجامعة األميرة نوره بنت عبد 
،ص  3،مج  35مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية ،ع  الرحمن

 212_ 3٨3ص
  ميارات القراءة  تنميةالمطورة فی  التفاعميةبعض القصص  فاعمية (.3103سمر عمي ) ، سامح

. رسالة ماجستير )غير االبتدائيالصف الخامس  لتالميذ العربيةالمغة  ىف اإللكترونية
 ان، مصر.منشورة(. جامعة حمو 
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 ( توجيات أعضاء ىيئو التدريس والطالب بالجامعات 3107السمدوني، ابراىيم عبد الرافع .)
السعودية نحو استخدام الجوال في العممية التعميمية، مجمو كميو التربية ،جامعو االزىر 

 .70_7ص ص   3الجزء 022عدد 
 ( 3102شحاتة ، نشوي رفعت). جامعة طنطا . تكنولوجيا التعميم ، كمية التربية ، 
 ( 3102الشريف، ايمان ذكي موسي محمد).  القصة الرقمية التعميمية مدخل تكنولوجي لتنمية

التفكير الناقد والتحصيل المعرفي وميارات االنتاج واالتجاه نحوىا لدي الطالب ،مجمة 
 3،ع  31دراسات تربوية واجتماعية ، القاىرة ، مج 

  ( أثر استخدام بعض تطبيقات التعميم الجوال موبايل  3102شمس الدين، منى كامل البسيوني.)
Mobile  Learning  عمي تنميو التناول التنور التقني لدى معممات االقتصاد المنزلي

واتجاىات واتجاىاتين نحوىا، بحوث عربيو في مجاالت التربية النوعية، كميو االقتصاد 
 .212 – 272، ص 2المنزلي، جامعو المنوفية ،عدد 

 (.أثر استخدام حقيبة تعميمية في تنمية ميارات إنتاج 3105محمد أحمد فال ) ونقيطي، أمامالش
القصص الرقمية لألطفال لدى الطالبات المعممات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 022-00:50في مدينة الرياض، مجمة العموم التربوية،. ع
 ( 310٨الشيري ،مني عمي ، والحجيالن ،محمد ابراىيم). فاعمية استخدام تطبيق Nearpod  في

األجيزة الموحية عمى التفاعل الصفي لمادة الحاسب اآللي لدى طالبات الصف الثاني 
، 5، دار سمات لمدراسات واألبحاث، مج جمة التربوية الدولية المتخصصةالمثانوي ، 

 021 – 03٣، 0ع
 (  التنور التكنولوجي وتحديث التعميم ، اإلسكندرية ، 3112صبري،  ماىر ، وتوفيق ، صالح .)

 المكتب الجامعي الحديث .
 ( 3102صبري، ماىر اسماعيل ،والرافعي ،محب كامل.) و وسبل تحقيقو التنور التقني  مفيوم

 http://www.alhiwartoday.net/node/6265متاح عمي 
  تحقيقو ، مجمو العموم  ( . التنور التقني مفيومو وسبل 3111، محب )الرافعيصبري، ماىر و

الى  02، ص  77، 02والتقنية ، مدينو الممك عبد العزيز لمعموم والتقنية الرياض ،
0٣. 

 (.برنامج مقترح قائم عمى القصص اإللكترونية  3102)  عبد القادر، محمود ىالل عبد الباسط
واثره في الدافعية لمتعمم لدى التالميذ منخفضي  لتنميو ميارات االستماع النشط

https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1764&page=1&from=
http://www.alhiwartoday.net/node/6265
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 عدد 3التحصيل بالمرحمة االبتدائية مجمو دراسات عربيو في التربية وعمم النفس مجمد 
20 .  

  المفاىيم بعض تنمية في الرقمية القصص توظيف .(310٨)الشناوي  ،  مروة عبد المؤمن 
 والنفسية، التربوية لمدراسات الجامعة اإلسالمية مجمة .الروضة طفل لدى الصحية

 296-326، ص ص 2،مج 32ع
  الدراسي  (. فاعمية استخدام برنامج نيربود عمى التحصيل3107ابتسام تركي سالم )، العتيبي

 Alukah.net .wwwلطالبات الصف الثالث الثانوي الموقع 
  الميارات المغويةبعض  تنميةفي  اإللكترونيةاستخدام القصة  .فاعمية(3107ىديل محمد)، العرينان 

جامعة أم  ،التربية، كمية السعودية العربية، المممكة ماجستيرلدي طفل الروضة، رسالة 
 .القري

 درجة استخدام تطبيقات التعمم الّنقال لدى طمبة الدراسات  (.3102لقادر )العمري ، محمد عبد ا
 .ص ص ،ب  0، ج 31مج  ، المنارة ،العميا في جامعة اليرموك ومعوقات استخداميا

 ،في عممية التعمم والتعميم ودليل  المستحدثات (.3100) محمد ،والمومني، محمد  العمري
 .إربد ،حديثعالم الكتب ال ،استخداميا خطوة خطوة

  ( 3102عياد، فؤاد ). مستوى التنور في مجال تكنولوجيا المعمومات لدى طمبو الثانوية العامة
بقطاع غزه ، مجمو المنارة لمبحوث والدراسات عماده البحث العممي ، جامعة 

 .55 – 27ص( ص 0ع )  0٣البيت، المفرق ،  ال
 ،وبعض االستطالع حب تنمية في ترونيةاإللك التفاعمية القصص فاعمية .(3107) (سعيد موسى 

، ص 5، مج 30والتربية، ع الطفولة الروضة، مجمة لدى أطفال االجتماعية الميارات
  117-208.ص 
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