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 الممخص:
باستخداـ تكنولوجيا ثبلثية مقترح ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي 

مف أطفاؿ الروضة ذوى صعوبات  األبعاد لتعزيز المواطنة الرقمية، واليوية الوطنية لدى عينة
( طفبل مف أطفاؿ الروضة ذوي صعوبات التعمـ 02التعمـ النمائية . تكونت عينة الدراسة مف )

لقيـ النمائية. وقد تـ تطبيؽ مقياس صعوبات التعمـ النمائية ، كما تـ تطبيؽ االختبار المصور 
         مى عينة الدراسة. بعد ذلؾ المواطنة الرقمية، واليوية الوطنية وقائمة مبلحظة السموؾ ع

تـ تطبيؽ برنامجيف تدريبييف باستخداـ األفبلـ التعميمية المبنية عمى تكنولوجيا ثبلثية األبعاد، 
: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اكتساب طفؿ الروضة لقيـ وقد أشارت النتائج إلى

برنامج ثبلثي األبعاد لدى نفس عينة المواطنة الرقمية، وميارات اليوية الوطنية بعد تطبيؽ ال
الدراسة قبؿ تطبيؽ البرنامج ، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية في القياسيف القبمي والبعدي 
لصالح القياس البعدي مما يشير إلى ارتفاع درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي، 

والبعدي لصالح القياس البعدي مما يشير ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية في القياسيف القبمي 
إلى ارتفاع درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي، ووجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية في القياسيف القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي مما يشير إلى ارتفاع درجات أفراد 

 المجموعة التجريبية في القياس البعدي.
 تكنولوجيا ثبلثية األبعاد ، المواطنة الرقمية ، اليوية الوطنية ، أطفاؿ حية :الكممات المفتا

 الروضة ذوي صعوبات التعمـ النمائية. 
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Abstract: 
The study aimed to explore the effectiveness of a training  

program  using 3D technology to enhance digital citizenship values and 
national identity among a sample of kindergarten children with 
developmental learning difficulties in Taif   Governorate.  

The study sample consisted of (20) children with developmental 
difficulties in kindergarten. The developmental learning difficulties scale 
was applied to the kindergarten child. The portrayed test of digital 
citizenship values, national identity skills and the behavior observation 
list in the pre-measurement were also applied to the study sample. 
Then two training programs were applied using educational films based 
on 3D technology, and after that, a dimensional measurement of digital   
citizenship, national identity skills was applied to the study sample. 

The results indicated: There are statistically significant differences 
in the kindergarten child's acquisition of the digital citizenship values, 
national identity skills after applying the 3D program in the same study 
sample before implementing the program، And the existence of 
statistically significant differences in the pre and post measurements in 
favor of the post-measurement, which indicates the high scores of the 
members of the experimental group in the post-measurement, and the 
existence of statistically significant differences in the pre and post 
measurements in favor of the post-measurement, which indicates the 
high scores of the experimental group members in the post-
measurement, and the existence of differences Statistical significance in 
the pre and post measurements in favor of the post measurement, 
which indicates the high scores of the experimental group members in 
the post measurement . 
Keys Words: Three-Dimensional Technology, digital citizenship, 
national  identity, kindergarten children with developmental learning 
Disabilities. 
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 مقدمة:  
وف كافة المجتمعات ، والتي ىي بحؽ الغراس يعد االطفاؿ الركيزة االساسية التي تك

تعزيز قيـ  السميمة التي بيا ينمو المجتمع ويتطور ، لذا اىتـ المحتمع بشكؿ واضح عمى
التكنولوجي ، فقد ارتأت بلطفاؿ ، ونظرا لمتسارع العممي و اليوية الوطنية لالمواطنة الرقمية ، و 

ر الى مواكبة ىذا التسارع وتعميـ االطفاؿ المجتمعات المتطورة والمواظبة عمى  الرقي والتحض
ية الوطنية العادييف بشكؿ عاـ واالطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة بشكؿ خاص تمؾ القيـ واليو 

 . باستخداـ التكنولوجيا

ومف ىنا فإف التكنولوجيا تستخدـ العوالـ االفتراضية ثبلثية األبعاد في التعميـ عف بعد 
يدية، والتي يتـ مف خبلليا إدخاؿ األفراد بيا جسدًيا وىـ يمشوف داخؿ الفصوؿ الدراسية التقم

( ، والعوالـ االفتراضية ىي " بيئة متكاممة  (Hew, Khe et al 2010: 33داخميا أو يطيروف.
تجمع وتدار بواسطة برنامج حاسوبي، حيث يدخؿ المتعمـ في البيئة التعميمية ويتفاعؿ معيا". 

فتراضي عمى المزج بيف الخياؿ والحقيقة مف خبلؿ بناء محيط مشابو وتقـو تكنولوجيا الواقع اال
         لمواقع الذي نعيشو مف خبلؿ إظيار األشياء المتحركة والثابتة كأنيا بعالميا الحقيقي. 

( ، وتتحقؽ فاعمية التعمـ مف خبلؿ استخداـ بيئة ثبلثية األبعاد في 7)مجدي سعيد عقؿ، : 
وسيولة استرجاعيا وذلؾ الرتباطيا بالخبرة الفعمية، كما أنيا توفر سيولة اكتساب المعرفة، 

الوقت والجيد والماؿ والحفاظ عمى األطفاؿ مف التعرض لؤلخطار الحقيقية في البيئة الفعمية 
  (Molnar, et al , 2014: 1669)والنشطة لمطالب مف خبلؿ الوسائط المتعددة. 

ة التعميمية التي تكفؿ مساعدة التربوييف يرتبط مفيـو المواطنة الرقمية بالمنظوم
والمعمميف والوالديف عمى التعرؼ عمى سبؿ استخداـ التكنولوجيا الرقمية بشكؿ مبلئـ مف خبلؿ 

 (8: 0206إعداد النشء لبلنخراط والمشاركة الفاعمة في خدمة الوطف. )عبد العاطي ، 
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أدواتيا المختمفة في تربية إلى أىمية استخداـ التكنولوجيا الرقمية ب "Ribbleويؤكد "
النشء عمى المواطنة الرقمية الصالحة مف خبلؿ تدريبيـ عمى مجموعة مف المبادئ واألحكاـ 
التي يوظفيا عند استخداميـ لموسائط الرقمية المتعددة مما يساىـ في تنمية ميارات اليوية 

 (090: 0207، الوطنية وكذلؾ الحفاظ عمى صورة الوطف بصورة أقرب لممثالية. )طوالبو

وترى الباحثات اف تعزيز قيـ المواطنة الرقمية واليوية الوطنية باستخداـ التكنولوجيا 
ثبلثية االبعاد ، تعد مف اساسيات واىداؼ المجتمعات المتحضرة والتي تعتمد في تطورىا عمى 

مية واليوية الوسائؿ التكنولوجية باعتبارىا الطريقة واالسموب االمثؿ لتعزيز قيـ المواطنة الرق
باستخداـ مقترح الوطنية ، لذا فقد ىدفت ىذه الدراسة الى الكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي 

تكنولوجيا ثبلثية األبعاد لتعزيز المواطنة الرقمية، واليوية الوطنية لدى عينة مف أطفاؿ الروضة 
 ذوى صعوبات التعمـ النمائية. 

 مشكمة الدراسة:
مية مرحمة رياض األطفاؿ، وما تنطوي عميو مف مظاىر تنطمؽ مشكمة الدراسة مف أى

نمو متبلحقة يقابميا أنشطة وبرامج تعمؿ عمى تعزيز مظاىر النمو المختمفة بيذه المرحمة 
 )الجسمية، والنفسية، والعقمية، والمعرفية، والحسية، االنفعالية(. 

ييـ أطفاؿ ( دولة لد08( أسرة مف )026وقد أظيرت البيانات التي تـ جمعيا مف )
ثماني( سنوات إلى أف التميفزيوف يعد أكثر التقنيات الرقمية تفضيبًل -تراوحت أعمارىـ مف )صفر

لدييـ، واف الجياز الموحي ىو األكثر استخداًما بيف األطفاؿ الصغار الذيف يعيشوف في بيئات 
ات ( سنو 4-3رقمية غنية. كما أف أكثر مف نصؼ األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ مف )

          يستخدموف الجياز الموحي والكمبيوتر المحموؿ بالمممكة المتحدة حيث أظيرت دراسة 
%( منيـ يستخدموف 62أجريت بأربع دوؿ أوربية أف األطفاؿ دوف سف الخامسة مف العمر )

%( منيـ يستخدموف التميفزيوف والحاسوب واإلنترنت بنفس الوقت. 03التقنيات الرقمية، و )
(Tom, et al 2016: 217) 

وفي ظؿ التطور التكنولوجي وما يطرأ عمى المجتمعات مف تغييرات ثقافية مختمفة 
تتطمب العمؿ عمى تعميـ النشء بمختمؼ مراحؿ أعمارىـ عمى االستخداـ األمثؿ واآلمف 

 لمتكنولوجيا الرقمية سواء داخؿ البيئة المدرسية والصفية أو خارجيا. 
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مية اليوية الوطنية ودورىا الفعاؿ في التصدي لكؿ ما ىو كما يبرز الدور الفعاؿ ألى
ممسوخ ومشوه لثقافتنا وعاداتنا األصمية، والتي تطوي عمى عدد مف الميارات إذا ما تـ تنميتيا 
تنتج لنا طفبًل يصبح فيما بعد مواطًنا صالًحا يتسـ بتحمؿ المسئولية والمشاركة والقدرة عمى 

الشعور باألمف واألماف وامتثاؿ قواعد احتراـ اآلخريف، وأخيرا مواجية مشكبلت الحياة وحميا و 
 (  647: 0205تقدير معاني العدالة والحرية والحقوؽ والمساواة. )الرفاعي، 

ومف خبلؿ مراجعة الباحثات لبُلطر النظرية والدراسات السابقة ، تبيف ندرة في 
عمى حد  –دراسات عربية أو اجنبية  الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة سواء كانت

         باستثناء بعض الدراسات العربية التي ارتبطت بعنواف الدراسة الحالية –عمـ الباحثات 
( والتي ىدفت الى نشر ثقافة المواطنة الرقمية في 0204بمتغير واحد ، كدراسة حداد )

المدرسة والجامعة ، حيث أصبح مف مجتمعاتنا مف خبلؿ التربية المنزلية والمناىج التعميمية في 
أساسيات الحياة وضرورة ممحة يجب أف تتحوؿ إلى مشاريع وبرامج تربوية بالتعاوف مع مبادرات 
المجتمع المدني والمؤسسات اإلعبلمية، حتى نتمكف مف حماية مجتمعاتنا مف اآلثار السمبية 

 المتزايدة لمتكنولوجيا. 
 دراسة في التساؤالت اآلتية:في ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكمة ال

ما فاعمية برنامج تدريبي باستخداـ تكنولوجيا ثبلثية األبعاد في تعزيز قيـ المواطنة الرقمية  -
 لدى األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ في مرحمة الروضة؟

ما فاعمية برنامج تدريبي باستخداـ تكنولوجيا ثبلثية األبعاد في تنمية ميارات اليوية الوطنية  -
 ألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ في مرحمة الروضة؟لدى ا

 أىداف الدراسة:
 تيدف الدراسة الحالية إلى:

الكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي باستخداـ تكنولوجيا ثبلثية األبعاد في تعزيز قيـ المواطنة  (0
 الرقمية لدى أطفاؿ الروضة ذوي صعوبات التعمـ النمائية.

خداـ تكنولوجيا ثبلثية األبعاد في تنمية ميارات اليوية الكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي باست (0
 الوطنية لدى أطفاؿ الروضة ذوي صعوبات التعمـ.
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 أىمية الدراسة:   
تكمف أىمية الدراسة الحالية في أىمية مرحمة الروضة، وما تنطوي عميو مف آثار ال تقؼ 

 ليا. حدودىا عند حدود ىذه المرحمة، بؿ تمتد لتؤثر في المراحؿ التالية

 ويمكن صياغة أىمية الدراسة لدى طفل الروضة ذوي صعوبات التعمم النمائية فيما يمي:

أىمية الدراسات واألبحاث التجريبية التي تناولت تقنية التكنولوجيا ثبلثية األبعاد، و عدـ  (0
 اقتصارىا عمى األساليب التقميدية.

طفاؿ، واستخداميا في تعزيز قيـ زيادة تفعيؿ دور التكنولوجيا ثبلثية األبعاد في رياض األ (0
 المواطنة الرقمية واليوية الوطنية.

نمو رؤى مستقبمية في تعزيز الوعي بالتكنولوجيا ثبلثية األبعاد والوعي بقيـ المواطنة  (3
 الرقمية واليوية الوطنية.  

 حدود الدراسة:
ف العاـ الدراسي تـ تنفيذ جمسات البرنامج خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ م -الحدود الزمانية: 

 ىػ.0440/ 4/ 06 -ىػ 0440/ 0/ 02ىػ في الفترة الواقعة ما بيف 0440-0440

تـ تطبيؽ الدراسة بالروضة الثالثة والروضة العاشرة بمدينة الطائؼ بالمممكة  -الحدود المكانية: 
 العربية السعودية.

مييدي والذيف تتراوح تـ اختيار مجموعة مف أطفاؿ الروضة بالمستوى الت -الحدود البشرية: 
 ( سنوات.6-5أعمارىـ ما بيف )

اقتصرت الدراسة عمى التعرؼ عمى مدى فاعمية برنامج تدريبي  -الحدود الموضوعية: 
باستخداـ تكنولوجيا ثبلثية األبعاد في تعزيز قيـ  المواطنة الرقمية  وتنمية ميارات اليوية الوطنية 

 لدى طفؿ الروضة .

 مصطمحات الدراسة: 
 Three-Dimensional Technologyولوجيا ثالثية األبعاد تكن

الواقع االفتراضي ثبلثي األبعاد بأنو أحد البرمجيات التعميمية ثبلثية   "Dicheyيعرؼ "
 (068: 0203األبعاد والتي تؤدي إلى انغماس المتعمـ في البيئة التعميمية. )عقؿ، 
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: فيي مدى متابعة الطفؿ ومشاىدتو  أما التعريف االجرائي لمتكنولوجيا ثالثية األبعاد
لمبرامج التكنولوجية التي تتضمف عرض الصور واألنشطة في بيئة ثبلثية األبعاد تحاكي الواقع و 
تتيح لمطفؿ التفاعؿ معيا مف خبلؿ الصوت والصورة والرسـو ثبلثية األبعاد في بيئة أمنو وفعالة 

 نة الرقمية واليوية الوطنية . اسس تربوية لتعزيز قيـ المواط وفؽ عرضيا تـٌ ، و
   Digital Citizenshipالمواطنة الرقمية: 

المواطنة الرقمية بأنيا " مجموعة القيـ التي يتبناىا المواطف  (2137يعرف طوالبو، )
في أثناء تعاممو مع التقنيات الرقمية والتي تعكس مقدرتو عمى تحمؿ مسئولية تعاممو مع 

 لرقابة الذاتية أثناء تعاممو مع وسائطيا المتنوعة".المصادر الرقمية، وتمزمو با
: الدرجة التي يحصؿ عمييا طفؿ الروضة ذوي بأنيا وتعرف المواطنة الرقمية إجرائًيا

 .صعوبات التعمـ عمى االختبار المصور لقيـ المواطنة الرقمية 
 National Identityاليوية الوطنية: 
طنية  بأنيا "الشعور باالنتماء إلى دولة اليوية الو  (Domina&Petric, 2020)يعرؼ 

أو أمة، والشعور باالنتماء إلى بمدة واحدة وأمة واحدة، و ىي الشعور باألمة ككؿ متماسؾ 
 والمتمثمة في التقاليد المميزة والثقافة والمغة. 

تعرفو الدراسة إجرائًيا بأنو درجة استجابة الطفؿ عمى ميارات اليوية الوطنية المتمثمة في 
 قياس اليوية الوطنية . م

 Developmental Learning Disabilitiesصعوبات التعمم النمائية: 
: صعوبات التعمـ النمائية بأنيا: "تمؾ الصعوبات التي تتعمؽ (3981يعرف كالرك )

بالوظائؼ الدماغية، والعمميات العقمية والمعرفية التي يحتاجيا التمميذ في تحصيمو األكاديمي مثؿ 
إلخ( وىذه الصعوبات …. الحسي )البصري والسمعي، واالنتباه والتفكير، والمغة، والذاكرة اإلدراؾ

ترجع أصبًل إلى اضطرابات وظيفية في الجياز العصبي المركزي، ويمكف أف تقسـ بدورىا إلى 
، والذاكرة Perception، واإلدراؾ Attentionصعوبات أولية تتعمؽ بعمميات االنتباه 

Memoryإلخ أو المغة الشفيية.… تعمـ ثانوية مثؿ التفكير والكبلـ والفيـ ، وصعوبات             
 (.424: 0204)شقير، 

بأنيا: الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص عمى قائمة  إجرائًيا اتوتعرفيا الباحث
 صعوبات التعمـ النمائية لطفؿ الروضة.         
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 اإلطار النظري: 
  Digital Citizenshipالمواطنة الرقمية: 

إلى أف  (Edmonton Ctholic Schools)تشير مدارس االدمونتوف الكاثوليكية
المواطنة الرقمية ىي: "تفاعؿ الفرد مع غيره باستخداـ األدوات والمصادر الرقمية مثؿ الحاسوب 
بصوره المختمفة، وشبكة المعمومات كوسيط لمتواصؿ مع اآلخريف، باستخداـ العديد مف الوسائط 

لصور مثؿ البريد اإلليكتروني، والمدونات، والمواقع، ومختمؼ شبكات التواصؿ االجتماعي". أو ا
 (.030: 0204)شرؼ وآخروف، 

(: أنو مع تطور التقنيات الرقمية واستخداـ أبنائنا ليا فقد أصبحوا 0204ويشير القايد )
 ىة.عمى تواصؿ مع أفراد مجيوليف، وقد يتعرضوف إلى تصفح مواقع خطيرة ومشبو 

 ومع استحالة متابعة ابناؤنا في كؿ ما يشاىدونو مف انتشار األجيزة الذكية المختمفة أصبح مف 
 (.032: 0204الضروري توجيييـ وحمايتيـ. ) شرؼ وآخروف، 

(إلى: زيادة عدد الطبلب الذيف يستخدموف التكنولوجيا  0204وقد أشارت المسمماني) 
ء الذيف ىـ عمى وعي بيذه التكنولوجيا، يضاؼ إلى ذلؾ بصورة يومية يقابميا انخفاض عدد اآلبا

اعتبار المدارس أف تعميـ الطبلب التكنولوجيا الرقمية أمًرا ثانوًيا، وليس لو األىمية األولى، األمر 
الذي يجعؿ الطبلب يمجئوف إلى زمبلئيـ لتعمـ تمؾ التكنولوجي، وما يتبع ذلؾ مف مخاطر تتعمؽ 

نماط السموؾ البلأخبلقي، وأخيًرا يظير تأثير الدور السمبي لممعمـ بأصدقاء السوء، واكتساب أ
وعدـ قيامو بالدور المبلئـ في تدريب الطبلب عمى االستخداـ األمثؿ واآلمف واألخبلقي 

 (02-9: 0206لمتكنولوجيا الرقمية. ) عبد العزيز ، 

 عناصر المواطنة الرقمية:
اد نفس الفرص الستخداـ التكنولوجيا الرقمية، فميس لجميع األفر اإلتاحة الرقمية لمجميع :  (3

 ومف ىنا كاف ال بد مف البحث عف كيفية إتاحة تمؾ التكنولوجيا لمجميع بدرجات متساوية.
والذي يعني تدريب األفراد عمى الوسائط المتعددة المختمفة حتى يمكنيـ االتصال الرقمي:  (2

وني، والرسائؿ الصوتية والمرئية التواصؿ مع أي شخص بالعالـ سواء عبر البريد اإلليكتر 
 الفورية، والحواسيب واليواتؼ النقالة، واختيار األنسب ليـ في عممية التواصؿ.
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وىي تعني تدريب األفراد عمى التجارة الرقمية مع مراعاة الشروط التبادل التجاري الرقمي :  (1
 رة كبيرة.واألخبلقيات المنظمة ليذه العممية، والتي تتسـ بالسرعة واالنتشار بصو 

وىي تعني محو أمية األفراد المعموماتية والتكنولوجية مف محو أمية التكنولوجيا الرقمية :  (4
خبلؿ تعمـ الميارات والمعارؼ البلزمة حيث أف التكنولوجيا أصبحت جزًءا ال يتجزأ مف 

 عمؿ المؤسسات والمنظمات التعميمية.
نمو لدى كؿ فرد الشعور بالمسئولية وىي أف يآداب التعامل الرقمي )المياقة الرقمية( :  (5

عند استخدامو لموسائط التكنولوجية المختمفة، فبل ينزع إلى أشكاؿ السموؾ التي تخالؼ 
 اآلداب والقواعد السموكية مف خبلؿ اتباعو آلداب ومعايير التعامؿ الرقمي.

والمخالفات الرقمية التزاـ األفراد بالقوانيف الرقمية باالبتعاد عف الجرائـ  القوانين الرقمية : (6
 التي يعاقب عمييا القانوف كالقرصنة األدبية والتعدي عمى الحقوؽ والممكية الفكرية.

اف االعتداؿ بيف حقوؽ وواجبات المواطف الرقمي تتمثؿ المسؤوليات والحقوق الرقمية :  (7
 في تنمية درجة مسئوليتؾ الرقمية، فإذا أرادت أف تحافظ عؿ خصوصياتؾ الرقمية، فبل بد

 أف تحتـر الواجبات الرقمية لآلخريف.
وتعني التدريب عمى االستخداـ األمثؿ لمتكنولوجيا الرقمية الصحة والسالمة الرقمية :  (8

 تفادًيا لمتعرض ألي ضغوط نفسية أو بدنية جراء االستخداـ الخاطئ ليذه التقنيات.
نتياكات والسرقات وتعني القدرة عمى التعامؿ مع االاألمن الرقمي )الحماية الذاتية( :  (9

الرقمية المتعددة، اعتماًدا عمى عمؿ نسخ احتياطية مف البيانات واستخداـ برامج الحماية 
 ( 030-030: 0204مف الفيروسات المختمفة. )شرؼ ، 

 National Identityاليوية الوطنية: 
ريخية، يتشكؿ مفيـو اليوية الوطنية بناًءا لمجموعة مف السمات الفردية، واألسرية، والتا

 (0425: 0202وكذلؾ في ضوء السياقات االجتماعية والسياسية) المالكي وآخروف، 
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وقد تنشأ اليوية الوطنية كنتيجة مباشرة مف خبلؿ وجود عناصر مشتركة في حياة األفراد 
في المجتمع الواحد كالرموز الوطنية، ووحدة المغة، واألمة، ووحدة التاريخ، والوعي القومي، 

  (Domina&Petric, 2020:1)ي تعبر عف تاريخ الوطف وثقافتو. واآلثار الت

                كما تبنى اليوية الثقافية لمطبلب مف خبلؿ التنشئة االجتماعية في إطار
             مجموعة مف األطر الثقافية تشمؿ العرؽ، والجنس، والمستوى االجتماعي، والعمر،

            ة، والديف، والحالة االجتماعية، والعرؽ، والقدرة أو والحالة الصحية، والمنطقة الجغرافي
 (0425: 0202اإلعاقة. )المالكي، وآخروف 

  Developmental Learning Disabilitiesصعوبات التعمم النمائية: 
 Primary Learningتتبايف صعوبات التعمـ النمائية ما بيف صعوبات أولية 

Disabilities  االنتباه المصحوب بالحركة الزائدة، وصعوبات الذاكرة مثؿ اضطراب ضعؼ
كالذاكرة قصيرة المدى، والذاكرة طويمة المدى، والذاكرة العاممة، وصعوبات اإلدراؾ كصعوبات 
اإلدراؾ البصري، والسمعي، والمسي، وصعوبات اإلدراؾ االجتماعي.وما بيف صعوبات تعمـ 

             ضطرابات المغة الشفيية والتفكير.كا Secondary Learning Disabilitiesثانوية 
 (025: 0202)السعيد، 

 Attentionأواًل: صعوبات االنتباه 
بأنيا " ضعؼ القدرة عمى التركيز، والقابمية العالية لمتشتت،  (2131يعرف ابراىيم )

 .وضعؼ المثابرة، وصعوبة نقؿ االنتباه مف مثير إلى مثير آخر أو مف ميمة إلى ميمة أخرى"

 وقد حدد الدليل اإلحصائي التشخيصي مؤشرات نقص االنتباه في اآلتي:

سيولة التشتت لؤلصوات واألحداث التي ليس ليا عبلقة بموضع االنتباه، عدـ االنتباه 
لمتفاصيؿ وارتكاب أخطاء نتيجة لئلىماؿ والبلمباالة، صعوبة اتباع التعميمات، نسياف األشياء 

 (52: 0229لدراسية كاألقبلـ، واألدوات، والكتب. )بطرس، وفقدانيا، وبخاصة األدوات ا

  Perceptionثانًيا: صعوبات اإلدراك 
اإلدراؾ بأنو: "العممية النفسية التي تسيـ في الوصوؿ إلى معاني ودالالت  يعرؼ لينز

          األشياء واألشخاص والمواقؼ التي يتعامؿ معيا الفرد عف طريؽ المثيرات الحسية".
 (000: 0202يد، )السع
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وتتمثؿ صعوبات اإلدراؾ بعدة اشكاؿ ، منيا ما يتعمؽ بصعوبات التمييز بيف الشكؿ 
والخمفية، وصعوبات اإلغبلؽ البصري والسمعي، وصعوبات تركيب األشياء، وصعوبات إدراؾ 
العبلقات، وصعوبات التآزر البصري الحركي، وصعوبات التآزر بيف المثيرات السمعية والبصرية 

 . (06-05: 0204لحركية )عصفور والشياب، وا

 Memoryثالثًا: الذاكرة 
تختمؼ الذاكرة عف التذكر، فالذاكرة ىي الوعاء الذي يتـ مف خبللو حفظ وتخزيف 
المعمومات بالدماغ، أما التذكر فتعني استرجاع الحقائؽ والمعمومات المخزنة بالدماغ. وتتمايز 

إلى المرحمة التي يمكنو مف خبلليا تحقيؽ التطابؽ أو عدـ عمميات الذاكرة التي يستخدمو الفرد 
التطابؽ بيف مدركاتنا وأفكارنا وبيف الخبرات الماضية، والشعور بألفة نحو تمؾ المدركات مف 

بقائيا   Retention فتبدأ عمميات الذاكرة بالحفظ ؛ عدمو  وتعني االحتفاظ بالخبرات السابقة وا 
وتعني استرجاع الخبرات  Recoveryأو  Recallة االسترجاع حتى الحاجة ليا. ثـ تأتي عممي

 (.034-032: 0202السابقة باستخداـ عمميتي التداعي والترابط )ابراىيـ ، 

إلى احتمالية أف يعاني ذوو Mokhtar, et. al (2013) ويشير مختار وآخروف 
           ات المعرفية صعوبات التعمـ مف واحدة أو أكثر مف مشكبلت في واحدة أو أكثر مف العممي

           بما فييا المعالجة الصوتية، والسمعية، والذاكرة قصيرة المدى، والذاكرة طويمة المدى، 
 والذاكرة، واالنتباه. 

           كما تبيف أف ذوي صعوبات التعمـ يعانوف مف صعوبات في وظائؼ الذاكرة 
               ء والوجوه، والذاكرة المكانية عند مقارنتيـ طويمة المدى، والذاكرة العاممة، وذاكرة األسما

             باألطفاؿ العادييف ، باالضافة الى ذلؾ أشارت التجارب المخبرية إلى أف الذاكرة العاممة
أحد العوامؿ اليامة والفارقة ذات الموثوقية عند تشخيص الطبلب ذوى صعوبات التعمـ 

Mokhtar, et. al , 2013:38)) 
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 Thinking and vocal languageرابًعا: صعوبات التفكير والمغة الشفيية. 
ويتسم ذوو صعوبات تعمم التفكير بمجموعة من المظاىر السموكية يمكن إجماليا عمى 

 النحو التالي:

 صعوبة التوصؿ لحؿ المشكبلت البسيطة. -
 عدـ القدرة عمى تحديد اليدؼ الذي يرغب في الوصوؿ إليو. -
 عمى العصؼ الذىني، وترتيب أفكاره وصواًل إلى حؿ مناسب لممشكبلت.عدـ القدرة  -
 أحادية طريقة إنجاز المياـ. -
عدـ القدرة عمى التفكير حوؿ العوائؽ التي تحوؿ دوف وصولو لحؿ مشكمة ما أو تحقيؽ  -

 ىدؼ معيف.
             عدـ القدرة عمى الوصوؿ إلى حؿ مشكمتو أو التأكد مف ما توصؿ إليو مف حؿ.  -

 (059 – 058: 0202 ابراىيـ ، )

 الدراسات السابقة:
 أواًل: دراسات تناولت تعزيز قيم المواطنة الرقمية لدى طفل الروضة.

الى بناء وحدة تعميمية مقترحة قائمة عمى  (2121) واخرونىدفت دراسة فالتو 
تمييدى، المواطنة الصالحة تتضمف مفاىيـ وقيـ اليوية الوطنية الطفاؿ الروضة بمرحمة ال

( طفبل مف 34واتبعت الدراسة المنيج الوصفى التحميمي ، والمنيج التجريبي وتكونت العينة مف )
عف وجود فروؽ ذات داللة  وأسفرت النتائجأطفاؿ مرحمة التمييدي فى تعميـ محافظة القنفدة ، 

فاىيـ إحصائية بيف متوسطى درجات مجموعة الدراسة فى القياسيف القبمى والبعدى الختيار م
 اليوية الوطنية العقمى لصالح مجموعة الدراسة .

بيدؼ التعرؼ عمى مستوى معرفة معممات رياض ( 2138وجاءت دراسة  محروس )
األطفاؿ بالمممكة العربية السعودية بأبعاد المواطنة الرقمية، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي، 

السعودية  اض األطفاؿ بالمممكة العربيةوتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود قصور لدى معممات ري
    في أبعاد المواطنة الرقمية )االحتراـ، والتعميـ، والحماية(.
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الى التعرؼ عمى مدى ثقافة طبلب المدارس  Heath (2018ىيث )وىدفت دراسة   

لمفيـو المواطنة الرقمية مف أجؿ تعزيز مجتمع أكثر شمولية وضماف استمرار الديمقراطية ، 

مت المنيج التحميمي لمكشؼ عف العبلقة بيف مجاؿ تكنولوجيا التعميـ والمواطنة الرقمية، واستخد

إلى أف استخداـ مفيـو المواطنة الرقمية غير واضح وانو يعوؽ استخداـ  وأشارت النتائج

 التكنولوجيا الحديثة فى التعميـ و ضرورة إعادة صياغة مفيـو المواطنة الرقمية .

بيدؼ التعرؼ عمى مدى فاعمية دور مؤسسة (  2137)  كما جاءت دراسة شمس

( 75التنشئة االجتماعية فى نشر قيـ المواطنة الرقمية . تـ اجراء البحث عمى اربع فئات عدد ) 

معمما في مدارس وروضات  02مف اميات االطفاؿ ،  05سنوات ،  9-5طفبل مف  02، 

وب المسح االجتماعية بالعينة ، وأظيرت بمحافظة القاىرة وقد تـ استخداـ المنيج الوصفى بأسم

 النتائج عف تدنى وعى األميات والمعمميف تجاه ممارسة األطفاؿ لبلنترنت بجميع مجاالتو.

 ثانًيا: دراسات تناولت تعزيز قيم اليوية الوطنية لدى طفل الروضة.

الى قياس فعالية استراتيجية مقترحة فى  (2121دراسة الطحان  وآخرون ) ىدفت 

يس العمـو قائمة عمى التعمـ بالتعزيز وتنمية أبعاد اليوية الوطنية ألطفاؿ المرحمة االبتدائية ، تدر 

( مفردة بنظاـ االختيار مف متعدد ، وتـ إعداد بطاقة مبلحظة 30وتكونت عينة الدراسة مف )

حصائية لقياس أداء ميارة عممية فى اليوية الوطنية ، وأسفرت النتائج عف وجود فروؽ ذو داللة إ

بيف متوسطى درجات أطفاؿ المجموعتيف الضابطة والتجريبية فى التطبيؽ البعدى فى اختبار 

 المعرفى لتعزيز اليوية الوطنية لصالح أطفاؿ المجموعة التجريبية .
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ىدفت إلى التعرؼ عمى دور األنشطة ( 2121فى حين أن دراسة المالكي وآخرون )

والمتوسطة ومف التبلميذ ة المدارس بالمرحمة االبتدائية ( مف طمب075الرياضية لدى عينة بمغت )

العادييف وذوي اإلعاقة السمعية، وذوي صعوبات التعمـ، وذوي اإلعاقة العقمية، وقد توصمت 

النتائج إلى: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التبلميذ المشاركيف باألنشطة الرياضية في 

متوسطة.  قة العقمية حيث بمغت درجة استجاباتيـ بالدرجةدرجة اليوية الوطنية ماعدا ذوي اإلعا

كما وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ذوي صعوبات التعمـ والمعاقيف عقمًيا في درجة اليوية 

 الوطنية لصالح ذوي صعوبات التعمـ.

بيدؼ التعرؼ عمى أكثر مناىج رياض ( 2138وجاءت دراسة الخوالده وآخرون )

( طفبًل 002تنمية الوعي الوطني باألردف، وذلؾ عمى عينة تكونت مف )األطفاؿ فاعمية في 

المناىج التنموية الحديثة والشاممة  وطني. وقد توصمت نتائج الدراسة إلى افطبؽ عمييـ اختبار 

كانت األكثر فاعمية في إكساب أطفاؿ رياض األطفاؿ درجة مرتفعة مف الوعي الوطني. بينما لـ 

عينة الدراسة تعزي إلى متغير الجنس. كما لـ توجد فروؽ بينيما في درجة توجد فروؽ بيف أفراد 

 الوعي الوطني تعزيز إلى التفاعؿ بيف متغيري الجنس ونوع المناىج الدراسية. 

معرفة مدى فاعمية برنامج قائـ عمى  ( الى2135دراسة محمد  ) استيدفتبينما 

( طفبًل 65رياض األطفاؿ عمى عينة بمغت )استخداـ مراكز التعمـ لتنمية اليوية الوطنية لدى 

وطفمة تـ تصنيفيـ إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة وبتطبيؽ برنامج االنتماء الوطني ومقياس 

الوطني ، وتوصمت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة االنتماء 

التجريبية مما يشير إلى فاعمية  الوطني لصالح المجموعة التجريبية والضابطة في درجة االنتماء

            البرنامج المستخدـ، واالىتماـ بمراكز التعمـ، وتوفير برامج خاصة لبلنتماء الوطني لدى

 طفؿ الروضة. 
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 ثالثًا : دراسات تناولت برامج تكنولوجيا ثالثية االبعاد عند االفراد :
إلى تأخر توظيؼ رصد األسباب التي أدت بيدؼ  ( 2137جاءت دراسة محمود )

% 02وقد تكزنت العينة مف . ىذه التكنولوجيا عمى نطاؽ كبير في صناعة اإلعبلف التميفزيوني
% مف ال تشاىد االفبلـ الوثائقية ، وتـ عرض تساؤؿ رئيسى ىو 82مف العينة العشوائية ونسبة 

وأظيرت ، لتراثىكيفية إستغبلؿ تكنولوجيا التصوير المجسـ ثالثى االبعاد فى عمميات التوثيؽ ا
أف ىناؾ أربعة معوقات أساسية تعوؽ توظيؼ ىذه الخاصية أىميا مرتبط بعامؿ  نتائج الدراسة

التكنولوجيا )توافر تكنولوجيا التصوير وتكنولوجيا اإلنتاج إلى جانب توافر أجيزة العرض لدى 
فر المينييف سواء مف الجميور المتمقي( والعامؿ الفني )صناعو الفكرة لئلنتاج ثبلثي األبعاد وتوا

 إخراج أو مونتاج( 

الى تحديد أنسب أساليب اإلبحار فى  بيئات   ( 2131في حين ىدفت دراسة نوفل  )
التعمـ ثبلثية االبعاد بمعمومية فاعميتيا فى التصور البصري  لدى طبلب تكنولوجيا التعميـ ، وقد 

عميـ بكمية التربية النوعية اقتصرت عينة البحث عمى مجموعة مف طبلب قسـ تكنولوجيا الت
الى وجود فروؽ دالة إحصائيا فيما يتعمؽ بالتصور البصري وترجع إلى  وأظيرت نتائج الدراسة

 األثر األساسي ألساليب اإلبحار فى بيئات التعمـ ثبلثية االبعاد .

( فقد كشفت عف تقنيات الواقع االفتراضي المتمثمة  2135أما دراسة عبده وآخرون ) 
وامؿ االفتراضية لدى طبلب قسـ تكنولوجيا التعميـ ذوي صعوبات التعمـ فى التحصيؿ ، فى الع

الفرقة الرابعة قسـ تكنولوجيا التعميـ ذوي صعوابت التعمـ تـ تطبيؽ البحث  عمى عينة مف طبلب 
عمى أف تقنيات  ، وتمخصت نتائج الدراسة  0205/ 0204بكمية التربية النوعية لمعاـ الجامعي 

ع االفتراضي المتمثمة فى العوامؿ االفتراضية يمكف أف تفيد طبلب قسـ تكنولوجيا التعميـ الواق
 ذوي صعوبات التعمـ فى التحصيؿ.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:     
اتضح مف الدراسات السابقة وجود أىمية واقعية في تناوؿ قيـ المواطنة الرقمية ، ومف 

والنتائج والتوصيات، فقد ظيرت العديد مف الدراسات التي  خبلؿ تناوؿ الدراسات لمموضوعات
دراسة   اىتمت بالمواطنة الرقمية في مرحمة رياض األطفاؿ والتي استخدمت المنيج الوصفى مثؿ

( أما الدراسات التى تناولت المنيج التجريبي وقياس  0208، ودراسة ىيث )  (0208محروس )
ودراسة  شمس ( ، 0202دراسة فبلتو ، وآخروف  )مت فى فاعمية قيـ المواطنة الرقمية فقد تمث

( ، بينما تناولت بعض الدراسات ميارات اليوية الوطنية  لدى طفؿ الروضة باستخداـ 0207)
 ( ،0208( ، دراسة الخوالده، وآخروف )0202المنيج الوصفى مثؿ ، دراسة المالكي، وآخروف )

وقياس فاعمية ميارات اليوية الوطنية ، فقد تمثمت أما الدراسات التى اىتمت باستخداـ البرامج  
(، وقد أىتمت ىذه الدراسات 0205( ، ودراسة محمد  )0202فى دراسة الطحاف  وآخروف ) 

وجود دراسات تناولت  بتحديد واقع المواطنة الرقمية بمناىج رياض االطفاؿ ، حيث تبيف عدـ
في حدود  -ث الحالي ، لكف وجدت دراساتالعبلقة بيف المتغيرات الثبلثة بشكؿ مباشر في البح

 المتغيرات منفردة ، تناولت  -عمـ الباحثات

فتمثمت   أما الدراسات التي تناولت  دراسات خاصة بأستخدام تكنولوجيا ثالثى االبعاد 
 (. 0205( ، ودراسة عبده وآخروف )  0203دراسة  نوفؿ )، و (  0207دراسة محمود )في 

لية مع بعض الدراسات السابقة في المنيج المستخدـ وىو وقد اتفقت الدراسة الحا
المنيج التجريبي، واالستفادة مف الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة وتفسير نتائجيا، كما 
اتفقت الدراسة الحالية مع بعض أىداؼ وأدوات الدراسات السابقة، بينما اختمفت الدراسة الحالية 

نة، ومف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة تبيف أىمية  الدراسة مع الدراسات السابقة في العي
وىو ما ذوى صعوبات التعمـ  الروضة لمواطنة الرقمية  واليوية الوطنية ألطفاؿتعزيز قيـ افي 

. فالنتائج التى توصمت الييا الدراسات السابقة أكدت يعطي مبررا قويا إلجراء الدراسة الحالية 
وؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي فر  عمى افتراض وجود 

وىذه النتائج ساعدتنا فى تفسير نتائج الدراسة والبعدي عمى المواطنة الرقمية واليوية الوطنية ، 
جديدة  الحالية لمعرفة اوجة االتفاؽ واالختبلؼ بينيما وأخيرا تـ صياغة توصيات ومقترحات

 الحالية والدراسات المستقبمية . افادت دراستنا
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 فروض الدراسة:  
ينص الفرض األوؿ عمى: "أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرض األول: 

( بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعد عمى 2.20)
 أطفاؿ الروضة ذوي صعوبات التعمـ النمائية". لدىلقيـ المواطنة الرقمية االختبار المصور 
ينص الفرض الثالث عمى: "أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرض الثاني : 

( بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعد 2.20داللة )
 ؿ الروضة ذوي صعوبات التعمـ النمائية".لدى أطفالقيـ المواطنة الرقمية عمى بطاقة مبلحظة 

ينص الفرض الثاني عمى: "أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  الفرض الثالث:
( بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعد 2.20داللة )

الروضة ذوي صعوبات التعمـ  عمى االختبار المصور لميارات اليوية الوطنية  لدى أطفاؿ
 النمائية".

ينص الفرض الرابع عمى: "أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرض الرابع:
( بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعد عمى 2.20)

 ة ذوي صعوبات التعمـ النمائية".بطاقة مبلحظة ميارات اليوية الوطنية  لدى أطفاؿ الروض
 إجراءات الدراسة الميدانية:

يتناوؿ ىذا الجزء عرًضا لمنيج الدراسة، ومجتمع الدراسة، وعينة الدراسة، ثـ عرض 
 إلجراءات إعداد أداة الدراسة، ثـ خطوات إجراء الدراسة.

 منيج الدراسة:
ة الواحدة بقياس قبمي استخدمت الدراسة الحالية المنيج شبو التجريبي ذوو المجموع

وقياس بعدي، وذلؾ لكوف ىذا المنيج وىذا التصميـ أنسب تصاميـ المنيج التجريبي لمبرنامج 
 التدريبي الحالي مف حيث اإلمكانات المادية والبشرية.

 مجتمع الدراسة وعينتيا:
وح تكوف مجتمع الدراسة الحالية مف جميع أطفاؿ الروضة بالمستوى التمييدي، والذيف تترا

ىػ في رياض األطفاؿ 0440-0440( سنوات خبلؿ العاـ الدراسي 6-5أعمارىـ ما بيف )
 بمحافظة الطائؼ بالمممكة العربية السعودية.
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( طفبًل وطفمة مف ذوي صعوبات التعمـ النمائية 02وتكونت عينة الدراسة الحالية مف )
 برياض األطفاؿ.

 ادوات الدراسة :
 مذكاءىاريس ل -أواًل: مقياس جودانف

ىاريس لذكاء األطفاؿ، وذلؾ لمناسبتو لكؿ مف  –قامت الدراسة بتطبيؽ مقياس جودانؼ 
 ىدؼ الدراسة، وعينة الدراسة، إضافة إلى أف االختبار تـ تقنيو ليبلئـ البيئة السعودية.

ضة. إعداد: عادل عبد اهلل ثانًيا: قائمة صعوبات التعمم النمائية ألطفال الرو 
    ( 7: 0226)   محمد ،

قامت الدراسة بتطبيؽ قائمة صعوبات التعمـ النمائية، والتي أعدىا عاؿ عبد اهلل محمد، 
والتي تيدؼ إلى التعرؼ عمى صعوبات التعمـ النمائية التي قد يتعرض ليا األطفاؿ في ىذه 
السف الصغيرة )مرحمة الروضة(. وقد تـ إعداد ىذه القائمة تبًعا لتصنيؼ كيرؾ وكالفنت 

 التعمـ النمائية، وىي كالتالي: لصعوبات

 الذاكرة(.-اإلدراؾ-ية )االنتباهصعوبات التعمـ المعرف -
 التفكير(.-صعوبات التعمـ المغوية )المغة -
 صعوبات التعمـ البصرية )ميارات حركية كبيرة أو عامة  -
 (0(. )الممحؽ رقـ )7: 0226ميارات حركية دقيقة(. )عادؿ عبد محمد،  –

المصور لقيم المواطنة الرقمية ألطفال الروضة ذوي صعوبات  ثالثًا : االختبار
 التعمم.

ييدؼ االختبار إلى قياس درجة ميارات المواطنة الرقمية لدى  اليدف من االختبار:
 ( سنوات.6 – 5أطفاؿ الروضة بالمرحمة التمييدية مف عمر )

 خطوات تصميم االختبار:
  مجاؿ إعداد الطفؿ لتعمـ ميارات المواطنة االطبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة في

 الرقمية.



 عبير السيد أحمد عبد ربو  /د                    
  صالحة حاي السفياني/ د

 دعاء زىدي الرفاعي /د    فاعمية برنامج تدريبي 
 رحاب فايز يونس محمد  /د
 رشا رجب عبد المقصود /د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  االطبلع عمى بعض المقاييس التي أعدت لطفؿ الروضة )ما قبؿ المدرسة( ذوي صعوبات
التعمـ في المواطنة الرقمية . تحديد ميارات المواطنة الرقمية مف خبلؿ األدبيات والدراسات 

 السابقة.
 منيا. صياغة بنود االختبار الفرعية التي يتكوف 
  إعداد االختبار المصور عمى أف تكوف الصورة ممونة، وذلؾ ألىميتيا وفاعميتيا في استجابة

 األطفاؿ عمييا، وإلثارة تشويؽ األطفاؿ أثناء تطبيؽ االختبار عمييـ.
  تحديد طريقة إجراء االختبار، وزمف االختبار، وطريقة التصحيح وتسجيؿ استجابات

 األطفاؿ.
 اؿ ( بنًدا كميا تعبر عف ميارات المواطنة الرقمية لدى أطف05بار )بمغ عدد بنود االخت

 (.3وقد قامت الدراسة صدؽ وثبات االختبار )ممحؽ رقـ )الروضة ذوي صعوبات التعمـ.  

 قامت الدراسة بحساب صدق االختبار بطريقتين: صدق االختبار
 أواًل: صدق المحكمين

الخبراء والمحكميف في مجاؿ دراسات  قامت الباحثات بعرض االختبار عمى مجموعة مف
الطفولة ثـ إجراء التعديبلت المطموبة مف قبميـ، والتي كاف مف أىميا استبداؿ بعض الصور 
بصور أخرى أكثر قرًبا مف البيئة السعودية، واستبداؿ بعض الصور الكرتونية بصور أخرى أقرب 

 (.0لمحقيقة، والعكس) ممحؽ رقـ )

 صدق االتساق الداخمي:
مت الباحثة بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار وذلؾ بتطبيؽ االختبار المصور قا

( طفبًل، ثـ قامت بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف 02عمى عينة استطبلعية بمغت )
 ( يوضح ذلؾ.4فقرات االختبار وبيف الدرجة الكمية لبلختبار، والجدوؿ التالي رقـ )
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مي لفقرات بطاقة اختبار المواطنة الرقمية المصور أوال: صدق االتساق الداخ
 ألطفال الروضة ذوي صعوبات التعمم النمائية 

( معامالت ارتباط كل بند من بنود اختبار المواطنة الرقمية المصور ألطفال الروضة 3جدول )
 ذوي صعوبات التعمم النمائية بالدرجة الكمية لالختبار

معامؿ  الفقرة ـ

 االرتباط

مستوى 

 داللةال

 1.112 **1.478 ….اضغط عمى…. كيؼ افتح الجوؿ 0

 1.111 **1.692 …..اضغط عمى…….أريد أف افتح جوالي 0

 1.111 **1.836 ما ىو المكاف الذي استطيع أف افتح فيو جياز الجواؿ؟ 3

 1.111 **1.479 ( عمى كؿ األماكف الذي يجب فيو أف أغمؽ جياز الجواؿ؟√ضع عبلمة ) 4

 1.111 **1.581 ( عمى كؿ األماكف الذي يجب فيو أف أغمؽ جياز الجواؿ؟ √مة )ضع عبل 5

 1.111 **1.682 .( أسفؿ الصورة التي أستخدـ فييا الجواؿ بصورة صحيحة√ضع عبلمة ) 6

 1.111 **1.746 .( أسفؿ الصورة التي أستخدـ فييا الجواؿ بصورة صحيحة√ضع عبلمة ) 7

 1.111 **1.575 .التي أستخدـ فييا الجواؿ بصورة صحيحة ( أسفؿ الصورة√ضع عبلمة ) 8

 1.111 **1.746 .مف ىاتفي الجواؿ……. أريد أف أرسؿ رسالة صوتية إلى أمي أضغط عمى أيقونة  9

 1.111 **1.595 ….اضغط عمى …… عندما تريد إرساؿ رسالة صوتية 02

 1.111 **16666 ….اختر أيقونة البرامج التي يمكف إرساؿ رسالة صوتية ألمؾ عبرىا  00

 1.182 *1.228 ….كثرة جموسي عمى الجواؿ تجعمني أبدو  00

 1.111 **1.626 ….كثرة جموسي عمى الجواؿ تجعمني أبدو  03

 1.111 **1.595 ….أييما أفضؿ لصحتي  04

 1.111 **1.745 ….أييما أفضؿ  05

 1.13** دالة عند مستوى                                       1.15* دالة عند مستوى 



 عبير السيد أحمد عبد ربو  /د                    
  صالحة حاي السفياني/ د

 دعاء زىدي الرفاعي /د    فاعمية برنامج تدريبي 
 رحاب فايز يونس محمد  /د
 رشا رجب عبد المقصود /د
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( نجد أف القيـ االرتباطية إلجابات أطفاؿ الروضة ذوي صعوبات 0مف خبلؿ الجدوؿ )
التعمـ عف عبارات اختبار قيـ المواطنة الرقمية المصور ألطفاؿ الروضة ذوي صعوبات التعمـ 

( وجميعيا ذات داللة 2806-2.008( تراوحت بيف )02ة االستطبلعية ف= النمائية )لمعين
 (.2.20إحصائية عند مستوى داللة )

 ثبات االختبار: 
قامت  ( طفبًل وطفمة02لمتحقؽ مف ثبات االختبار طبؽ عمى عينة استطبلعية بمغت ) 

ة جتماف، وطريقة الباحثة بحساب ثبات بطاقة المبلحظة باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ، ومعادل
اختبار قيـ المواطنة الرقمية المصور التجزئة النصفية، والجدوؿ التالي يشير إلى معامبلت ثبات 

 .ألطفاؿ الروضة ذوي صعوبات التعمـ النمائية

 ( معامالت ثبات بطاقة مالحظة قيم المواطنة الرقمية المصور2جدول )

 التجزئة النصفية جتماف ألفا كرونباخ المتغير

تبار المواطنة الرقمية المصور ألطفاؿ اخ

 الروضة ذوي صعوبات التعمـ النمائية
2.866 2.872 2.957 

( إلى معامبلت ثبات بطاقة مبلحظة قيـ المواطنة الرقمية 0تشير نتائج جدوؿ )  
(، كما 1.866المصور، فقد بمغت معامبلت ثبات المقياس باستخداـ معادلة ألؼ كرونباخ )

(، بينما بمغت معامبلت ثبات 1.871ات المقياس باستخداـ معادلة جتماف )بمغت معامبلت ثب
( مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة مرتفعة 1.957المقياس باستخداـ طريقة التجزئة النصفية )

 مف الثبات.
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رابعُا: االختبار المصور لميارات اليوية الوطنية ألطفال الروضة ذوي صعوبات 
 التعمم.

ييدؼ االختبار إلى قياس درجة ميارات اليوية الوطنية لدى أطفاؿ تبار:  اليدف من االخ

 ( سنوات.6 – 5الروضة بالمرحمة التمييدية مف عمر )

 خطوات تصميم االختبار:

  تـ السير عمى نفس خطوات تصميـ اختبار ) المواطنة الرقمية (  لكف ىذا االختبار بمغ عدد

ف ميارات اليوية الوطنية لدى أطفاؿ الروضة ذوي ( بنًدا كميا تعبر ع04بنود االختبار )

 (4صعوبات التعمـ )ممحؽ رقـ 

 صدق االختبار : قامت الدراسة بحساب صدق االختبار بطريقتين

 أواًل: صدق المحكمين

قامت الباحثات بعرض االختبار عمى مجموعة مف الخبراء والمحكميف في مجاؿ دراسات 

بة مف قبميـ، والتي كاف مف أىميا استبداؿ بعض الصور الطفولة ثـ إجراء التعديبلت المطمو 

بصور أخرى أكثر قرًبا مف البيئة السعودية، واستبداؿ بعض الصور الكرتونية بصور أخرى 

 (.0أقرب لمحقيقة، والعكس)ممحؽ رقـ)

 صدق االتساق الداخمي:

ختبار المصور قامت الباحثة بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار وذلؾ بتطبيؽ اال        

( طالبة، ثـ قامت بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف 02عمى عينة استطبلعية بمغت )

 ( يوضح ذلؾ.4فقرات االختبار وبيف الدرجة الكمية لبلختبار، والجدوؿ التالي رقـ )



 عبير السيد أحمد عبد ربو  /د                    
  صالحة حاي السفياني/ د

 دعاء زىدي الرفاعي /د    فاعمية برنامج تدريبي 
 رحاب فايز يونس محمد  /د
 رشا رجب عبد المقصود /د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أوال: صدق االتساق الداخمي لفقرات بطاقة اختبار اليوية الوطنية المصور 
 -ي صعوبات التعمم النمائية :ألطفال الروضة ذو 

( معامالت ارتباط كل بند من بنود اختبار اليوية الوطنية المصور ألطفال الروضة 1جدول )
 ذوي صعوبات التعمم النمائية بالدرجة الكمية لالختبار

معامؿ  الفقرة ـ
 االرتباط

 مستوى
 الداللة 

 2.246 **2.307 أشر إلى بمدؾ المممكة العربية السعودية. 0
 2.246 **2.306 أيف صورة حصف المصمؾ؟ 0
 2.222 **2.675 أشر إلى قصر المربع؟ 3
 2.222 **2.604 أشر إلى عمـ المممكة العربية السعودية. 4
 2.246 *2.305 أييما عمـ ببلدي؟ 5
 2.222 **2.640 …زيي الوطني السعودي 6
 2.222 **2.633 …أرتدي فوؽ الرأس… أنا السعودي 7
 2.240 *2.385 …أرتدي فوؽ الغترة…. سعوديأنا ال 8
 2.222 **2.728 مف ىو الرجؿ السعودي مف بيف ىؤالء الرجاؿ؟ 9
 2.222 **2.550 أييما ممؾ ببلدي؟ 02
 2.222 **2.604 أي مف ىذه الصور تمثؿ اليـو الوطني؟ 00
 2.222 **2.798 أي مف ىذه المساجد موجود بوطني؟ 00
 2.222 **2.540 حتفاؿ باليـو الوطني؟أييما أرتدي في اال 03
 2.225 **2.437 أي مف ىاتاف البنتاف تحتفؿ باليـو الوطني السعودي؟ 04

 1.13** دالة عند مستوى                                      1.15* دالة عند مستوى 
ات ( نجد أف القيـ االرتباطية إلجابات أطفاؿ الروضة ذوي صعوب3مف خبلؿ الجدوؿ )

التعمـ عف عبارات اختبار اليوية الوطنية المصور ألطفاؿ الروضة ذوي صعوبات التعمـ النمائية 
( وجميعيا ذات داللة إحصائية 2.798-2.306( تراوحت بيف )02)لمعينة االستطبلعية ف= 

 (.2.20عند مستوى داللة )
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 ثبات االختبار: 
قامت  ( طفبًل وطفمة02بمغت )لمتحقؽ مف ثبات االختبار طبؽ عمى عينة استطبلعية  

الباحثة بحساب ثبات بطاقة المبلحظة باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ، ومعادلة جتماف، وطريقة 
 التجزئة النصفية، والجدوؿ التالي يشير إلى معامبلت ثبات بطاقة المبلحظة.

 ( معامالت ثبات بطاقة مالحظة ميارات اليوية الوطنية المصور4جدول )

 التجزئة النصفية جتماف لفا كرونباخأ المتغير

اختبار اليوية الوطنية المصور ألطفاؿ الروضة 
 ذوي صعوبات التعمـ النمائية

2.704 2.705 2.756 

( إلى معامبلت ثبات بطاقة مبلحظة ميارات اليوية الوطنية 4تشير نتائج جدوؿ )      
(، كما 1.734ألؼ كرونباخ )المصور، فقد بمغت معامبلت ثبات المقياس باستخداـ معادلة 

(، بينما بمغت معامبلت ثبات 1.725بمغت معامبلت ثبات المقياس باستخداـ معادلة جتماف )
( مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة مرتفعة 1.756المقياس باستخداـ طريقة التجزئة النصفية )

 مف الثبات.
ة لقيم المواطنة لنمائيبطاقة مالحظة االطفال ذوي صعوبات التعمم اخامسًا:

 وميارات اليوية الوطنية في الروضة:  الرقمية ،
تعتبر المبلحظة في مجاؿ ذوي صعوبات التعمـ عبارة عف وسيمة يتـ مف خبلليا جمع 
المعمومات عف تصرفات الطفؿ وأنماط سموكو المختمفة باستخداـ حواس المرء المختمفة مف سمع 

ا بالمبلحظة المباشرة. أما المبلحظة غير وبصر ولمس وشـ وتذوؽ، وىي ما يطمؽ عميي
إلخ. … المباشرة فتكوف باالستعانة بالمعينات البصرية والسمعية كالفيديو، والكاسيت، والمرآة 

(. وقد استخدمت الدراسة أسموب المبلحظة المنظمة 65-64:0205)عصفور والشياب ، 
المواطنة الرقمية، وميارات اليوية  المباشرة في مدى تطبيؽ األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ النمائية

 الوطنية ثـ تقديرىا بصورة كمية. 
 تتكون بطاقة المالحظة من ثالثة أجزاء:  وصف بطاقة المالحظة:

تاريخ -اسـ الروضة -تاريخ الميبلد-يتناوؿ البيانات األولية الخاصة بالطفؿ )االسـ الجزء األول:
 اسـ القائـ بالمبلحظة(. –المبلحظة 



 عبير السيد أحمد عبد ربو  /د                    
  صالحة حاي السفياني/ د

 دعاء زىدي الرفاعي /د    فاعمية برنامج تدريبي 
 رحاب فايز يونس محمد  /د
 رشا رجب عبد المقصود /د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يشمؿ عمى تعميمات تقديرات الدرجة، ثـ جدوؿ مدوف فيو المواقؼ التي تعبر عف  ثاني:الجزء ال
( موقًفا يواجيو الطفؿ داخؿ الروضة ويعبر عف قيـ 06قيـ المواطنة الرقمية ، وتشمؿ البطاقة )

 المواطنة الرقمية.
رقمية ، يشمؿ عمى جدوؿ مدوف فيو المواقؼ التي تعبر عف ميارات اليوية ال الجزء الثالث:
 ( موقًفا يواجيو الطفؿ داخؿ الروضة ويعبر عف ميارات اليوية الرقمية.04وتشمؿ عمى )

( √يتـ تسجيؿ المبلحظة بشكؿ فردي لكؿ طفؿ عمى حده، مف خبلؿ وضع عبلمة )
 أبًدا( أماـ كؿ موقؼ. –أحياًنا  –أماـ مقياس تتدرج فيو االستجابات )دائًما 
( حيث تعطى 2: 3ة لكؿ موقؼ تتراوح ما بيف )يتـ تصحيح البطاقة بإعطاء درج

(، أما االستجابة أبًدا فتعطى 0(، أما استجابة أحياًنا فتعطى الدرجة )0استجابة دائًما الدرجة )
 (.7(  ) ممحؽ رقـ )2الدرجة )
الخصائص السيكومترية لبطاقة المالحظة : قامت الباحثة بالتأكد من الخصائص        

مالحظة تطبيق الطفل ذوي صعوبات التعمم النمائية لميارات اليوية السيكومترية لبطاقة 
 الوطنية من خالل اآلتي:

بعد أف قامت الباحثة بتطبيؽ القائمة عمى أفراد عينة الدراسة قامت بحساب  أواًل: الصدق :
 الصدؽ مف خبلؿ الطرؽ التالية:

 صدق المحكمين. -
المبلحظة مف الحذؼ واإلضافة تـ عرضيا بعد إجراء كافة التعديبلت البلزمة عمى قائمة 
 ((.0مرة أخرى عمى مجموعة مف المحكميف ) ممحؽ رقـ )

 صدق االتساق الداخمي 
قامت الباحثة بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس وذلؾ بتطبيؽ بطاقة المبلحظة عمى    

فقرة مف فقرات  ( طالبة، ثـ قامت بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ02عينة استطبلعية بمغت )
 ( يوضح ذلؾ.4المقياس وبيف الدرجة الكمية لممقياس، والجدوؿ التالي رقـ )
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أوال: صدق االتساق الداخمي لفقرات بطاقة مالحظة ميارات اليوية الوطنية لدى 
 طفل الروضة ذوي صعوبات التعمم

 ( معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات بطاقة مالحظة اليوية الوطنية 5جدول )
 الدرجة الكمية لمبطاقةب

معامؿ  الفقرة ـ
 االرتباط

 مستوى الداللة

 2.220 **2.479 يعرؼ اسـ وطنو. 0
 2.220 **2.493 يستمع لمنشيد الوطني. 0
 2.220 **2.484 يردد النشيد الوطني. 3
 2.222 **2.840 يعرؼ موقع موطنو. 4
 2.222 **2.796 يعرؼ عاصمة موطنو. 5
 2.222 **2.760 ينة الرياض.يعرؼ أىـ معالـ مد 6
 2.89 *2.070 يعرؼ عمـ ببلده. 7
 2.225 *2.435 يميز عمـ ببلده. 8
 2.222 **2.578 يميز الكممات المكتوبة عمى عمـ ببلده. 9
 2.222 **2.580 يتعرؼ عمى ممؾ ببلده. 02
 2.222 **2.592 يعرؼ دور ممؾ ببلده. 00
 2.220 **2.470 يعرؼ اليـو الوطني. 00
 2.289 *2.076 يتعرؼ عمى الزي الوطني. 03
 2.289 *2.073 يميز مظاىر االحتفاؿ باليـو الوطني. 04

 1.13** دالة عند مستوى                                      1.15* دالة عند مستوى 
( نجد أف القيـ االرتباطية إلجابات أطفاؿ الروضة ذوي صعوبات 5مف خبلؿ الجدوؿ )

            عف عبارات بطاقة مبلحظة ميارات اليوية الوطنية لدى أطفاؿ الروضة  التعمـ
( وجميعيا ذات داللة إحصائية 2.840-2.070( تراوحت بيف )02)لمعينة االستطبلعية ف= 

 (.2.20عند مستوى داللة )
 ثبات بطاقة المالحظة: 

قامت الباحثة  طفمة( طفبًل و 42لمتحقؽ مف ثبات طبقت عمى عينة استطبلعية بمغت ) 
بحساب ثبات بطاقة المبلحظة باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ، ومعادلة جتماف، وطريقة التجزئة 

 النصفية، والجدوؿ التالي يشير إلى معامبلت ثبات بطاقة المبلحظة.
 ( معامالت ثبات بطاقة مالحظة ميارات اليوية الوطنية المصور6جدول )

 التجزئة النصفية جتماف ألفا كرونباخ المتغير

 2.703 2.724 2.690 بطاقة مبلحظة ميارات اليوية الوطنية المصور



 عبير السيد أحمد عبد ربو  /د                    
  صالحة حاي السفياني/ د

 دعاء زىدي الرفاعي /د    فاعمية برنامج تدريبي 
 رحاب فايز يونس محمد  /د
 رشا رجب عبد المقصود /د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( إلى معامبلت ثبات بطاقة مبلحظة ميارات اليوية الوطنية 6تشير نتائج جدوؿ )       
(، كما 1.693المصور، فقد بمغت معامبلت ثبات المقياس باستخداـ معادلة ألؼ كرونباخ )

(، بينما بمغت معامبلت ثبات 1.714لمقياس باستخداـ معادلة جتماف )بمغت معامبلت ثبات ا
( مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة مرتفعة 1.721المقياس باستخداـ طريقة التجزئة النصفية )

 مف الثبات.
ثانيا: صدق االتساق الداخمي لبطاقة مالحظة ميارات المواطنة الرقمية لطفل 

 الروضة ذوي صعوبات التعمم.
 ( معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات بطاقة مالحظة المواطنة الرقمية7دول )ج

 بالدرجة الكمية لمبطاقة 

معامؿ  الفقرة ـ
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 2.223 **2.464 يعرؼ طريقة فتح وغمؽ الجواؿ. 0
 2.222 **2.764 يميز الوقت الذي يجب أف يغمؽ فييا الجواؿ. 0
 2.222 **2.807 سبة الستخداـ الجواؿ.يميز األماكف المنا 3
   يميز األماكف غير المناسبة الستخداـ الجواؿ. 4
 2.222 **2.674 يميز األوقات التي يجب فييا استخداـ السماعة لمرد عمى الجواؿ. 5
 2.222 **2.757 يستخدـ السبابة وليس اإلبياـ لمرد عمى الجواؿ. 6
 2.222 2.764 اليد واألصابع. يؤدي تماريف رياضية لتقوية عضبلت 7
 2.223 **2.458 يشغؿ برنامج الدردشة مف الواتس آب. 8
 2.223 **2.463 يرسؿ رسالة صوتية عبر الواتس آب. 9
 2.222 **2.623 يستمع بسرية لمرسالة عبر الواتس آب. 02
 2.222 **29894 يعرؼ مخاطر األجيزة الذكية عمى الجسـ. 00
 2.222 **2.883 زة الذكية عمى الدماغ.يعرؼ مخاطر األجي 00
 2.222 **2.906 يعرؼ مخاطر األجيزة الذكية عمى الحالة النفسية. 03
 2.222 **2.867 يعرؼ مخاطر األجيزة الذكية عمى التفاعؿ االجتماعي. 04

 1.13** دالة عند مستوى                                      1.15* دالة عند مستوى 
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( نجد أف القيـ االرتباطية إلجابات أطفاؿ الروضة ذوي صعوبات 7الجدوؿ ) مف خبلؿ
             التعمـ عف عبارات بطاقة مبلحظة ميارات المواطنة الرقمية لدى أطفاؿ الروضة

( وجميعيا ذات داللة إحصائية 2.906-2.458( تراوحت بيف )02)لمعينة االستطبلعية ف= 
 (.2.20عند مستوى داللة )

 ًسا: البرنامج المقترح )برنامج ثالثي األبعاد(ساد
تحقيًقا ألىداؼ الدراسة تـ توظيؼ برنامج قائـ عمى التكنولوجيا ثبلثية األبعاد عبارة عف 
           مجموعة مف أفبلـ الفيديو االفتراضية ثبلثية األبعاد، والتي تتناسب مع عمر طفؿ الروضة 

وىات مجموعة مف المعارؼ والقيـ واألخبلقيات التي ( سنوات، بحيث تتضمف تمؾ الفيدي5-6)
 تتعمؽ بميارات المواطنة الرقمية، وىي كالتالي:

 فتح وغمؽ جياز الجواؿ )األندرويد واآليفوف(. -الياتؼ النقاؿ   -
 الطريقة المثمى الستخداـ الياتؼ النقاؿ ووضع الجسـ الصحيح عند استخدامو.  - 
 تخداـ الياتؼ النقاؿ.األوقات التي ال يجب فييا اس - 
 األوقات التي يمكف فييا استخداـ الياتؼ النقاؿ.   -
 إرساؿ رسائؿ صوتية عبر برنامج الواتس آب.  -
 مخاطر استخداـ األجيزة الذكية عمى دماغ الطفؿ، وحالتو الجسمية والنفسية واالجتماعية. -

رؼ والقيـ التي كما تضمنت الفيديوىات االفتراضية ثبلثية األبعاد مجموعة مف المعا
تنميط ىوية طفؿ الروضة السعودي مف خبلؿ  -تتعمؽ بميارات اليوية الوطنية، وىي كالتالي:  

عمـ -أىـ المعالـ األثرية بوطنو -ممؾ وطنو -عاصمة وطنو-التدريب عمى )النشيد الوطني
 (.5،6اليـو الوطني( ) ممحؽ رقـ -وطنو

 عرض النتائج ومناقشتيا: 
 -صحة الفرض االول: 

ينص الفرض االوؿ عمى: "أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
( بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي عمى 2.20)

 االختبار المصور لقيـ المواطنة الرقمية لدى أطفاؿ الروضة ذوي صعوبات التعمـ النمائية".



 عبير السيد أحمد عبد ربو  /د                    
  صالحة حاي السفياني/ د

 دعاء زىدي الرفاعي /د    فاعمية برنامج تدريبي 
 رحاب فايز يونس محمد  /د
 رشا رجب عبد المقصود /د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لفروق بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبمي ( داللة ا8جدول )
 (41( عمى االختبار المصور لقيم المواطنة الرقمية ن=)Zوالبعدي وقيمة )

 المجموعة االختبار
 العدد
 (42ف= )
 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة

U 

 قيمة

Z 

مستوى 
 الداللة

 االختبار المصور لقيـ
 المواطنة الرقمية

 002.22 02.52 02 قياس قبمي
 5.804 صفر

 دالة عند
 602.22 32.52 02 قياس بعدي 2.222

( الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في 8ويوضح الجدوؿ )
القياسيف القبمي والبعدي عمى االختبار المصور لقيـ المواطنة الرقمية ولمتحقؽ مف صحة ىذا 

البلبارامتري لحساب   Mann-Whitney Testالدراسة اختبار ماف ويتني  الفرض استخدمت
داللة الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي 
عمى االختبار المصور لقيـ المواطنة الرقمية لدى أطفاؿ الروضة ذوي صعوبات التعمـ النمائية. 

لمحسوبة لبلختبار المصور لقيـ المواطنة الرقمية لدى أطفاؿ الروضة ذوي ( اZإتضح أف قيمة )
( ، مما يشير إلى وجود فروؽ ذات 2.20( عند مستوى داللة )5.804صعوبات التعمـ بمغت )

 داللة إحصائية في القياسيف القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي مما يشير إلى ارتفاع درجات
ة في القياس البعدي، وبالتالي أظيروا تحسنًا بعد تعرضيـ لجمسات أفراد المجموعة التجريبي

             البرنامج التدريبي مقارنة بأفراد المجموعة قبؿ تطبيؽ البرنامج، وىذه النتائج تؤكد صحة
 الفرض االوؿ .

بناء عمى نتيجة الفرض االوؿ تعتقد الباحثات اف ىذه مناقشة نتيجة الفرض االول: 
نتيجة عدـ جاىزية االطفاؿ بالشكؿ االمثؿ الستخداـ التكنولوجيا ثبلثية االبعاد ،  الفروؽ ظيرت

وكذلؾ عدـ معرفتيـ وعدـ وعييـ بقيـ المواطنة الرقمية وذلؾ قد يكوف بسبب عدـ قدرة المعممات 
عمى استخداـ التكنولوجيا بالطريقة المناسبة والمبلئمة لخصائص واعمار االطفاؿ االمر الذي 

ي عدـ ايصاؿ الفكرة المناسبة ، ولكف بعد تطبيؽ البرنامج وبعد تعرض االطفاؿ تسبب ف
لمجمسات التدريبية نتج تحسف ممحوظ في معرفة وتعزيز تمؾ القيـ ليؤالء االطفاؿ ويرجع ذلؾ الى 

ومكاف وتعازف المعممات مع الباحثات كاف لو االثر االيجابي في تعزيز قيـ إعداد ادوات مناسبة 
الرقمية عند االطفاؿ ، لذا فقد اتفقت نتيجة الفرض االوؿ لمدراسة الحالية مع نتيجة  المواطنة
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( ، دراسة الرفاعي 0207( ، دراسة شمس) 0208( ، دراسة ىيث) 0208دراسة محروس)
( والتي أشارت نتائجيا إلى مقترح يسيـ في تحسيف دور معممة رياض األطفاؿ في تنمية 0205)

االوؿ  ( يتـ قبوؿ الفرض8لدى أطفاؿ الروضة ، وفى ضوء نتائج جدوؿ ) قيـ المواطنة الرقمية 
 مف فروض الدراسة .

 نتيجة الفرض الثانى: 
ينص الفرض الثانى عمى "أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ى ( بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي عم2.20)
 بطاقة مبلحظة قيـ المواطنة الرقمية لدى أطفاؿ الروضة ذوي صعوبات التعمـ النمائية".

( داللة الفروق بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبمي 9جدول )
( عمى بطاقة مالحظة لقيم المواطنة الرقمية  لدى أطفال الروضة ذوي Zوالبعدي وقيمة )

 (41النمائية ن=) صعوبات التعمم

 العدد المجموعة االختبار
 (42ف= )

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
U 

 قيمة
Z 

 مستوى الداللة

بطاقة مبلحظة لقيـ 
 المواطنة الرقمية

 002.22 02.52 02 قياس قبمي
 5.520 صفر

 دالة عند

 602.22 32.52 02 قياس بعدي 2.222

رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في ( الفروؽ بيف متوسطات 9ويوضح الجدوؿ )
القياسيف القبمي والبعدي عمى بطاقة مبلحظة قيـ المواطنة الرقمية لدى أطفاؿ الروضة ذوي 
صعوبات التعمـ النمائية ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدمت الدراسة اختبار ماف ويتني 

Mann-Whitney Test  متوسطات رتب درجات أفراد البلبارامتري لحساب داللة الفروؽ بيف
المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي عمى بطاقة المبلحظة  لقيـ المواطنة الرقمية 

( المحسوبة عمى بطاقة Zلدى أطفاؿ الروضة ذوي صعوبات التعمـ النمائية. إتضح أف قيمة )
( 5.520النمائية بمغت )مبلحظة قيـ المواطنة الرقمية لدى أطفاؿ الروضة ذوي صعوبات التعمـ 

القبمي  (، مما يشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في القياسيف2.222عند مستوى داللة )
والبعدي لصالح القياس البعدي مما يشير إلى ارتفاع درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس 

مقارنة بأفراد المجموعة قبؿ البعدي، وبالتالي تحسنيـ بعد تعرضيـ لجمسات البرنامج التدريبي 
 تطبيؽ البرنامج، وىذه النتائج تؤكد صحة الفرض الثانى.



 عبير السيد أحمد عبد ربو  /د                    
  صالحة حاي السفياني/ د

 دعاء زىدي الرفاعي /د    فاعمية برنامج تدريبي 
 رحاب فايز يونس محمد  /د
 رشا رجب عبد المقصود /د
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مناقشة نتيجة الفرض الثاني: بناء عمى نتيجة الفرض )الثانى( ترى الباحثات اف 
االختبلؼ بيف المجموعة التجريبية والضابطة عمى قيـ المواطنة الرقمية لصالح المجموعة 

ة المبلحظة قد يكوف السبب في ذلؾ وجود اختبلؼ واضح بيف المعممات التجريبية باستخداـ بطاق
في عممية تطبيؽ بطاقة المبلحظة بالشكؿ الميني المناسب ، كذلؾ قد يكوف عدـ الماـ المعممات 
بقيـ المواطنة الرقمية وكيفية تعميميا لبلطفاؿ بالطريقة التي تناسب اعمارىـ السبب في وجود ىذه 

ؿ ، كما تعتقد الباحثات أف المناىج المقدمة لبلطفاؿ التوفر تمؾ المعمومات الفروؽ لدى االطفا
الخاصة بالمواطنة الرقمية وقيميا كما يجب ، وىذا قد يؤثرسمبا في تعزيز تمؾ القيـ لدى االطفاؿ 
، ولكف بعد تطبيؽ البرنامج وبعد تعرض االطفاؿ لمجمسات التدريبية نتج تحسف ممحوظ في 

ؾ القيـ ليؤالء االطفاؿ ويرجع ذلؾ الى إعداد ادوات مناسبة ومكاف وتعازف معرفة وتعزيز تم
المعممات مع الباحثات كاف لو االثر االيجابي في تعزيز قيـ المواطنة الرقمية عند االطفاؿ ، 

( ، دراسة محمد 0202وتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع  نتيجة دراسة المالكي وآخروف )
والتي أشارت نتائجيا إلى فاعمية  Tom , Vitor (2016)( ، 0202)( ، دراسة فبلتو 0205)

برنامج قائـ عمى استخداـ مراكز التعمـ في تعزيز قيـ المواطنة الرقمية لدى االطفاؿ ذوي 
 ( يتـ قبوؿ9وفى ضوء نتائج جدوؿ )  . صعوبات التعمـ، وتطوير أنشطة محو األمية الرقمية

 الفرض الثانى مف فروض الدراسة .
 تيجة الفرض الثالث:ن

ينص الفرض الثالث عمى: "أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
( بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعد عمى 2.20)

 ".االختبار المصور لميارات اليوية الوطنية لدى أطفاؿ الروضة ذوي صعوبات التعمـ النمائية
( داللة الفروق بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسين 31جدول )

 41( عمى االختبار المصور لميارات اليوية الوطنية.ن=Zالقبميوالبعدي وقيمة )

 االختبار
 المجموعة

 العدد

 (42)ف= 
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة

U 

 قيمة

Z 
 مستوى الداللة

االختبار المصور 
رات اليوية لميا

 الوطنية

 302.22 05.52 02 قياس قبمي
 دالة عند 0.899 صفر

 502.22 05.52 02 قياس بعدي 2.20
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( الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في 02ويوضح الجدوؿ )
حة ىذا القياسيف القبمي والبعدي عمى االختبار المصور لميارات اليوية الوطنية. ولمتحقؽ مف ص

البلبارامتري لحساب   Mann-Whitney Testالفرض استخدمت الدراسة اختبار ماف ويتني 
داللة الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي 
عمى االختبار المصور لميارات اليوية الوطنية لدى أطفاؿ الروضة ذوي صعوبات التعمـ 

لبلختبار المصور لميوية الوطنية لدى أطفاؿ الروضة  ( المحسوبةZإتضح أن قيمة )ة. النمائي
(، مما يشير إلى وجود فروؽ 2.20( عند مستوى داللة )0.899ذوي صعوبات التعمـ بمغت )

ذات داللة إحصائية في القياسيف القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي مما يشير إلى ارتفاع 
موعة التجريبية في القياس البعدي، وبالتالي تحسنيـ بعد تعرضيـ لجمسات درجات أفراد المج

          البرنامج التدريبي مقارنة بأفراد المجموعة قبؿ تطبيؽ البرنامج، وىذه النتائج تؤكد صحة 
 الفرض الثالث.

نتيجة الفرض الثالث تعتقد الباحثات اف ىذه مناقشة نتيجة الفرض الثالث: بناء عمى 
ؽ ظيرت نتيجة تحسف االطفاؿ في االختبار المصورلقيـ اليوية الوطنية صاحبو تحسنيـ الفرو 

فى مقياس اليوية الوطنية ، مما أدى إلى وجود فروؽ بيف درجات االطفاؿ في االختبار 
إلى أف أساليب التعزيز المفظية والمادية والمعنوية والتقديرية التي استخدميا والمقياس ، 

طة التعزيزية لميارات اليوية الوطنية، وأداء ىذه الميارات فى ضوء بيئة تعميمية الباحثات، واالنش
محفزة بالموحات الوطنية والعمـ السعودي، داخؿ المدرسة والمناقشات التى أجراىا الباحثات أثناء 
تعميـ االطفاؿ داخؿ حجرات األنشطة ، وتدريبيـ عمى رسـ وتمويف عمـ المممكة العربية 

المسجد الحراـ بمكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريؼ، وأنجازات مموؾ المممكة السعودية، و 
العربية السعودية ، ويمكف تفسير ذلؾ بأف أساليب التعمـ بالتعزيز لؤلطفاؿ حوؿ ممارسة ميارات 
اليوية الوطنية السموكية والقياـ بيذه اإلجراءات الميارية وتدريب األطفاؿ عمييا باسموب التعمـ 

عزيز يكوف وراء ىذا االثر االيجابى ، وقد يفسر ىذا األثر االيجابى إلى أف الحوارات بالت
والمناقشات الوطنية التي اجراىا الباحثات مع االطفاؿ أثناء تطبيؽ البرنامج ، واستخداـ الصور 
 الفوتغرافية المعبرة عف عمـ المممكة، والمسجد الحراـ والمسجد النبوي الشريؼ، ومموؾ المممكة

السعودية،  قد ساعد عمى جذب اىتماـ وانتباه األطفاؿ لفيـ وأداء الميارات لميوية العربية 
(، 0208( ، دراسة )ميرغني، 0202لذا ينفؽ ذلؾ مع دراسة ) الطحاف ، وآخروف الوطنية . 

، دراسة  نصراهلل ، ومحمد  (  0205دراسة عبده وآخروف ) (، 0208دراسة الخوالده، وآخروف )
( والتي أشارت نتائجيا إلى فعالية استراتيجيات مقترحة قائمة عمى التعمـ بالتعزيز 0208تركو )

تقنيات الواقع االفتراضي المتمثمة فى العوامؿ وتنمية أبعاد اليوية الوطنية ،وفاعمية استخداـ 
( يتـ قبوؿ 02ذوي صعوبات التعمـ ، وفى ضوء نتائج جدوؿ ) طفاؿ االفتراضية  فى تعميـ األ

 فرض الثالث مف فروض الدراسة .ال
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 نتيجة الفرض الرابع.
ينص الفرض الرابع عمى: "أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

( بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعد عمى 2.20)
 ذوي صعوبات التعمـ النمائية".بطاقة مبلحظة ميارات اليوية الوطنية لدى أطفاؿ الروضة 

( داللة الفروق بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبمي 33جدول )
( عمى بطاقة مالحظة ميارات اليوية الوطنية لدى أطفال الروضة ذوي Zوالبعدي وقيمة )

 (41صعوبات التعمم النمائية ن=)

 المجموعة االختبار
 العدد
 (42ف= )
02 

توسط م
 الرتب

 مجموع الرتب
 قيمة

U 

 قيمة

Z 

مستوى 
 الداللة

االختبار المصور 
 لميارات اليوية الوطنية

 032.22 00.52 02 قياس قبمي
 0.899 صفر

 دالة عند

 592.22 09.52 02 قياس بعدي 2.224

( الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في 00يوضح الجدوؿ )   
سيف القبمي والبعدي عمى بطاقة مبلحظة ميارات اليوية الوطنية لدى أطفاؿ الروضة ذوي القيا

صعوبات التعمـ النمائية . ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدمت الدراسة اختبار ماف ويتني 
Mann-Whitney Test  البلبارامتري لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات أفراد

ية في القياسيف القبمي والبعدي عمى االختبار المصور لميارات اليوية الوطنية المجموعة التجريب
( المحسوبة عمى بطاقة Zلدى أطفاؿ الروضة ذوي صعوبات التعمـ النمائية. اتضح أف قيمة )

مبلحظة ميارات اليوية الوطنية لدى أطفاؿ الروضة ذوي صعوبات التعمـ النمائية بمغت 
(، مما يشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 2.224)( عند مستوى داللة 0.899)

 القياسيف القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي مما يشير إلى ارتفاع درجات أفراد المجموعة
التجريبية في القياس البعدي، وبالتالي تحسنيـ بعد تعرضيـ لجمسات البرنامج التدريبي مقارنة 

 امج، وىذه النتائج تؤكد صحة الفرض الرابع.بأفراد المجموعة قبؿ تطبيؽ البرن
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بناء عمى نتيجة الفرض )الرابع( ترى الباحثات اف  مناقشة نتيجة الفرض الرابع:
االختبلؼ بيف المجموعة التجريبية والضابطة عمى ميارات اليوية الوطنية لصالح المجموعة 

و في أثناء تطبيؽ البرنامج  اتبع ترجع ىذه النتائج إلى أنالتجريبية باستخداـ بطاقة المبلحظة قد 
الباحثات االدوات المناسبة مثؿ بطاقة المبلحظة لمطفؿ ، ومقياس اليوية الوطنية وبرنامج إىتـ 
 بتعزيز االستجابات الصحيحة وتقويتيا لدى االطفاؿ، وربما ترجع ىذه النتائج إلى أف البرنامج

لمرحمة، وكانت تعزيزات الباحثات التدريبي المقترح اىتـ بخصائص نمو االطفاؿ في ىذه ا
منسجمة ومتوافقة مع متطمبات نمو االطفاؿ، حيث إف االستجابة التى تعزز تستمر فى االداء 

وقد يكوف السبب فى  .المياري، واالستجابة التي يحدث ليا إنطفاء ال تتكرر خاصة لدى االطفاؿ
تو السعودية، مف خبلؿ بداية دراستو ىذه النتائح أف الطفؿ السعودي لدية انتماء وطني ووالء لدول

مع تواجد تعزيزات لمسموكيات والميارات الوطنية، مثؿ: الحرميف الشريفيف، ومموؾ بالروضة  
المممكة العربية السعودية، والميارات الوطنية االخرى التي تعبر عف اليوية الوطنية لمطفؿ 

دراسة ( ، 0205دراسة محمد ، ) ( ،0202، ويتفؽ ذلؾ مع دراسة المالكي، وآخروف )السعودى 
والتي أشارت نتائجيا إلى التعرؼ عمى دور األنشطة لتنمية اليوية الوطنية (  0207محمود )

( يتـ قبوؿ الفرض الرابع 00نتائج جدوؿ ) وفى ضوءلدى رياض األطفاؿ ، بالمرحمة االبتدائية  
 مف فروض الدراسة
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 التوصيات:
عنو الدراسة من نتائج تقترح الدراسة عدًدا من التوصيات في ضوء ما أسفرت                
 تتمثل فيما يمي:

ضرورة توظيؼ التكنولوجيا ثبلثية األبعاد في تعزيز ميارات المواطنة الرقمية واليوية  -0
 الوطنية لدى أطفاؿ الروضة.

ضرورة إنتاج برامج تعميمية تدريبية لمعممات رياض األطفاؿ لتدريب طفؿ الروضة عمى  -0
 ات المواطنة الرقمية واليوية الوطنية.ميار 

تضافر جيود كؿ مف عمماء النفس والتربوييف والخبراء في تأليؼ وتصميـ برامج تدريبية  -3
 لتدريب طفؿ الروضة عمى ميارات المواطنة الرقمية واليوية الوطنية.

ثبلثية عقد دورات تدريبية لمعممات رياض األطفاؿ لمتدريب عمى استخداـ برامج التكنولوجيا  -4
 األبعاد لتعزيز ميارات المواطنة الرقمية واليوية الوطنية لدى طفؿ الروضة.

عداد معممات  -5 دراج التكنولوجيا ثبلثية األبعاد ضمف برامج وا  توفير تكنولوجيا تعميـ الطفؿ وا 
 الروضة بكميات التربية. 

 مقترحات لمبحث:
والبحوث، والتي تستكمل بعد انتياء الدراسة تقترح الباحثات مجموعة من الدراسات 

 الجيود في ىذا المجال تتضمن ما يمي:
مدى فاعمية برنامج ثبلثي األبعاد في تعزيز ميارات المواطنة الرقمية واليوية الوطنية لدى  -0

 أميات أطفاؿ الروضة.
مدى فاعمية برنامج ثبلثي األبعاد في تعزيز ميارات المواطنة الرقمية لدى تبلميذ المرحمة  -0

 .االبتدائية
 مدى فاعمية برنامج إرشادي في تعزيز ميارات المواطنة الرقمية لدى طبلب المرحمة الثانوية -3
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 المراجع:
 أواًل: المراجع العربية:

المرجع في صعوبات التعمم: النمائية (. 0202ابراىيـ ، سميماف عبد الواحد يوسؼ  ) .0
 ، مكتبة األنجمو المصرية، مصر.0. طواألكاديمية

دار -، عماف3ط تدريس األطفال ذوي صعوبات التعمم.(. 0204،) بطرس، حافظ بطرس .0
 المسيرة لمنشر والتوزيع.

(. المواطنة الرقمية ، كيفية التعامؿ مع وسائؿ اإلعبلـ الرقمي  0204حداد ، رجائى )  .3
والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة بحيث تصبح عوامؿ بناء وتطور وتعمـ 

الرابط التالى: لمجيؿ الجديد ، دورية ، متاح عمى 
http://rajaiehaddad.com/2014/12/27/digital-citizenship 

(. دور معممات رياض األطفاؿ الحكومية في تنمية قيـ 0205الرفاعي ، غالية حامد ) .4
المواطنة لدى الطفاؿ: تصور مقترح. مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، 

 ، يوليو. 0، ج064ع 
ت التعميـ بيف النظرية والتطبيؽ والعبلج ، مكتبية االنجمو (.صعوبا0202السعيد ، ىبل )  .5

 ، القاىرة.0المصرية ، ط
(. معايير التربية عمى 0204شرؼ، صبحي شعباف عمي، الدمرداش، أحمد السيد أحمد ) .6

 المواطنة الرقمية وتطبيقاتيا في المناىج التدريسية.
. فيرسة متكاممة لغير العاديين(. التعميم العالجي والرعاية ال0204شقير ، زينب محمود ) .7

 مكتبة الممؾ فيد الوطنية، الطائؼ: السعودية.
( . دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في نشر قيـ 0207شمس، أمؿ عبد الفتاح عطوه) .8

المواطنة الرقمية لتحقيؽ التنمية المستدامة، بحث ميداني في محافظة 
 (.45القاىرة، كمية اآلداب، جامعة عيف شمس، مج )

(. فاعمية إستراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمـ 0202الطحاف ، حسيف عباس حسيف)  .9
بالتعزيز وتنمية أبعاد اليوية الوطنية الطفاؿ المرحمة االبتدائية ، مجمة 

 ، مصر.0، ع 35كمية التربية ، جامعة المنوفيو ، كمية التربية ، مج
دراسة  –تربية الوطنية والمدنية (. المواطنة الرقمية في كتب ال0207طوالبو ، ىادي ،) .02

ص  0207، 3، ع 03ـ  ،المجمة األردنية في العموم التربويةتحميمية. 
090-328. 
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 رررر

(. تعميـ المواطنة الرقمية في المدارس 0206عبد العزيز ، عبد العاطي حمقاف ، أحمد ) .00
، أبريؿ 44ع. -المجمة التربويةالمصرية واألوروبية )دراسة مقارنة(. 

0206. 
(. نموذج مقترح لعالـ إفتراضى ثبلثى االبعاد وفاعميتو فى 0205، رضا ، وآخروف)  عبده .00

التحصيؿ لدى الطبلب ذوى صعوبات التعمـ ، المؤتمر العممى الثانى ، 
الدراسات النوعية ومتطمبات المجتمع وسوؽ العمؿ ، جامعة عيف شمس 

 .68-022، 0، كمية التربية النوعية ، مج
(. دراسة حالة في مجال 0205ويوسؼ ، خالد عبد القادر )عصفور؛ قيس نعيـ ،  .03

 مكتبة المتنبي، الدماـ: المممكة العربية السعودية. صعوبات التعمم.
(. فاعمية برنامج ثبلثي األبعاد في تنمية ميارات استخداـ 0203عقؿ ، مجدي سعيد ،) .04

مجمة الجامعة اإلسالمية أجيزة العرض لدى طالبات كمية التربية. 
، ص 4المجمد الحادي والعشروف، ع اسات التربوية والنفسية.لمدر 

 .3203، أكتوبر 090 -057
(. ، 0202فبلتو ، أبرار بنت محمد بف عثماف ، األنصارى ، وداد بنت مصمح بف وكيؿ ) .05

فاعمية وحدة تعميـ قائمة عمى المواطنة الصالحة فى إكساب مفاىيـ وقيـ 
ظة القنفذه ، دراسات عربية فى اليوية الوطنية الطفاؿ الروضة فى محاف

 .085-332، 000التربية وعمـ النفس ، رابطة التربوييف العرب ، ع 
 -(. مفيـو المواطنة الرقمية، مقاؿ، موقع تعميـ جديد، المركز0204القايد، مصطفى ) .06

-http://www.newالعربى ألبحاث الفضاء االلكترونى، متاح عمى : 
educ.com/definition-of-digital-citizensh  

المالكي؛ منصور سعيد، وعبد الرحمف بف عوض األسمري؛ ونصرة محمود إسماعيؿ؛  .07
(. دور المشاركة في األنشطة الرياضية في 0202وأسامة عبد الفتاح )

تعزيز اليوية الوطنية لدى بعض فئات التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة 
، 79ع  جمة التربوية،الممقارنة بالعادييف بالمممكة العربية السعودية. 

 .0202نوفمبر 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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( . مستوى معرفة معممي رياض األطفاؿ بالمممكة العربية 0208محروس، غادة كماؿ ) .08
، مجمة البحث العممي في التربيةالسعودية بأبعاد المواطنة الرقمية، 

 (.5(، ج )09جامعة عيف شمس، ع )
مراكز التعمـ في تنمية  (. فاعمية برنامج قائـ عمى استخداـ0205محمد ، صفاء أحمد ) .09

، 06، ـ. مجمة العموم التربوية والنفسيةاالنتماء الوطني لطفؿ الروضة. 
 .0205، ديسمبر 4ع. 

(. المؤشرات الدالة عمػى صعوبات التعمـ ألطفاؿ الروضػة ، 0226محمد ،عادؿ عبد اهلل ) .02
 دراسػات تطبيقية. القاىرة: دار الرشد.

. ، تكنولوجيا التصور ثبلثى األبعاد ودورىا فى (0207محمود ، أحمد عبد العظيـ ) .00
التوثيؽ التراثى لمحضارات اإلنسانية وتبادؿ الثقافات ، مجمة العمارة 
والفنوف والعمـو االنسانية ، الجمعية العربية لمحضارة والفنوف االسبلمية ، 

 ، 36-00، 6ع
استخداـ القصص  (. فاعمية0208ميرغني ، محمد ، حسيف، أسماء ، احمد، وىويدا سيد ) .00

اإلليكترونية في تنمية بعض القيـ الخمقية واالجتماعية لطفؿ الروضة. 
 .80-55، ص 0208، 30، ع مجمة الطفولة والتنميةدراسة تجريبية(. 

(. اتجاىات المعممات نحو تنمية مفاىيـ اليوية 0208نصر اهلل ، حناف و تركو، محمد ) .03
مجمة ة في مدينة دمشؽ. الوطنية لدى أطفاؿ الرياض: دراسة ميداني

 .52-00، ص 000، ع 42ـ  جامعة البعث لمعموم اإلنسانية.
(. أثر التفاعؿ بيف أساليب االبحار ومعيناتو 0203نوفؿ ، خالد محمود حسيف حسانيف ) .04

فى بيئات التعمـ ثبلثية االبعاد عمى التصور البصرى المكانى والشعور 
يـ ، دراسات في المناىج بالحضور مف بعد لدى طبلب تكنولوجيا التعم

وطرؽ التدريس ، جامعة عيف شمس ، كمية التربية ، الجمعية المصرية 
 ، مصر 38-83، 094لممناىج وطرؽ التدريس ، ع
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