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 املشحلةز هعايري تصوين وإنتاج القصص الشقوية لتالهيى
 اإلعذادية روي صعىبات اإلدساك السوعي

 هالة سليواى حموذ السعذني
 هدرس لغة عربية بالتعلين اإلعدادي

 حموذ عبذ احلويذ أمحذأ.د/            
 استاذ اإلعالم بقسن تكنولوجيا التعلين 

 جاهعـــة حلـــوان -التربيـــة كليـــة 

 امساء السيذ حموذ عبذ الصوذ.د/ م
 هدرس تكنولوجيا التعلين

 جاهعــة حلــوان -كليــة التربيــة
 هلخص البحج: 

هدف إلبحث إلحاالي للاا إلتوصال لقا ماة بمعاايير تصاميم إلقصاص إلرقمياة إلتعميمياة 
نتاجها وينطمق إلبحث من لشكالية ضرورة وضع مجموعة مان معاايير إلتصاميم وإإلنتااج  وإ 
لمقصاااص إلرقمياااة إلتعميمياااة لتالمياااذ إلمرحماااة إإلعدإدياااة ذوي صاااعوبات إإلدرإك إلسااامعي  

نتاااااج إلقصااااص إلرقميااااة ت رإعااااا  ياااا  وذلااااك ماااان جااااالل نمااااوذج مقتاااارح لمعااااا يير تصااااميم وإ 
جصا ص هؤالء إلتالميذ وإحتياجاتهم وميولهم   ويتباع إلبحاث إلحاالي تصاميم منهجاي مان 
تصاااميمات إلدرإساااات إلوصاااالية  بااااإلطالع عماااا إتدبياااات وإلدرإساااات وإلبحاااوث وإلكتااا   

رحماااااة إإلعدإدياااااة  وإلمقاااااالت إلعربياااااة منهااااا وإتجنبياااااة  اااااا مجااااال تكنولوجياااااا إلتعماااايم  إلم
إلقصاااص إلرقمياااة  وسااامات إلتالمياااذ ذوي صاااعوبات إإلدرإك إلسااامعي بالمرحماااة إإلعدإدياااة 
عامااًة  وإلااربط بينهمااا بصااالة جاصااة  وذلاااك لتحديااد إلمعااايير إلجاصااة بتصااميم إلقصاااص 
إلرقمية وإلتي تتناس  مع طبيعاة هاذا إلال اة إلموجا  لليهاا إلقصاص إلرقمياة  وكاذلك  لجارإء 

لمقصااص إلرقمياااة إلمساااموعة إلمتاحااة عبااار إلشااابكة  وإلوقااوف عماااا جوإنااا  مساام ميااادإني 
إلقااوة وإلضااعف  يهااا لتكااون وساايمة إسترشااادية  ااي تحديااد إلمعااايير إلالنيااة وإلتربويااة لتصااميم 
إلقصاااة إلرقمياااة لتالمياااذ إلمرحماااة إإلعدإدياااة ذوي صاااعوبات إإلدرإك إلسااامعي  وكانااات  دإة 

إلجباارإء  ااا تكنولوجيااا إلتعماايم وإلتربيااة  ااا ماادى  إلبحااث عبااارة عاان لسااتبانة إلسااتطالع ر ي
نتاجها    صالحية إلقا مة إلمبد ية لمعايير تصميم إلقصص إلرقمية إلتعميمية وإ 

محكًماااا مااان إلمتجصصاااين  اااا مجاااال تكنولوجياااا  59وقاااد تكونااات عيناااة إلبحاااث مااان
ول معاااايير تتناااا =إلتعمااايم  وإلصاااحة إلنالساااية  و ساااالرت نتاااا و إلدرإساااة عااان إلوصاااول للاااا 

نتاجهااا  ويتالاارع ماان كاال معيااار مجموعااة ماان  جميعهااا تصااميم إلقصااة إلرقميااة إلتعميميااة  وإ 
  مؤشرًإ تعمل عما تحقيق هذإ إلمعيار 551إلمؤشرإت بمغ عددها 
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 هقذهة : 

تعتبااار روإياااة إلقصاااة إلرقمياااة مااان إلطااارق إلالعالاااة  اااا إلتااادريس وإلاااتعمم وإلتاااا بااارزت 
إلموإقااااااف  إلماضاااااا  حيااااااث يمكااااان إسااااااتجدإمها  اااااا وإجااااار إلنمانينااااااات مااااان إلقاااااارن   اااااا

إلمجتمالة  كما يمكن  ن يشترك كل من إلمعمم وإلطال   اا لنتاجهاا  حياث تمتازج  إلتعميمية
 يها إلوسا ط إلمتعددة إلتي تعمل عما زيادة إلدإ عية وإإلنارة مما يجعال إكتساا  إلمهاارإت 

 إستيعاب  لأل كار وإلمعاني ذإت  اعمية  كونها تزيد من تالاعل إلمتعمم وتعزز  هم  و 

وت عاااد إلقصاااة إلرقمياااة ناااو  جدياااد لمقصاااة إلموجاااودا مناااذ إلقااادم  ووإحااادة مااان إتدوإت 
إلمنياارة لتكنولوجيااا إلتعماايم وإلتااي  صاابحت متاحااة لالسااتجدإم دإجاال إلالصااول إلدرإسااة  كمااا 

ة    نهاااا  حاااد منتجاااات إلوساااا ط إلتعميمياااة وإلتاااي يتالاعااال  يهاااا إلصاااورة  وإلماااؤنرإت إلصاااوتي
وإلجميالياااة  و يضاااًا طريقاااة سااارد إلااارإوي إلتاااي  تسااااعد عماااا لناااارة إلدإ عياااة لااادى إلمتعمماااين 

 (7 ص :615)سامم بن  هد إلسيندي 
و كاارة إلقصااة إلرقميااة ترجااع للااا إلبحااث عاان حمااول كمبيوتريااة  تعماال بشااكل دينااامكي 

جرإ يكاي  متعدد يعمل عما إلوصول لمحتوي يتكامل  يا   إلصاورة  إلموسايقا  إلتصاميم إل
وصاااوت إلااارإوي  ويسااااعد محاااور إلقصاااة إلرقمياااة إتشاااجاص  اااي إلسااايطرة عماااا عناصااار 

 ) ;7 ص >615إلقصة منل إلجيال  وإلشجصيات )طارق عبيد إلمسعود   
وإلقصة إلرقمية هي مجموعة من إلقصص إلمترإكباة وإلمتدإجماة ماع بعضاها إلابعض  

بكة  يشاااكل كااال مشاااهد  يهاااا ويوجاااد باااين هاااذا إلقصاااص إلرقمياااة عناصااار متشاااابهة ومتشاااا
 رضااااية لممشااااهد إلتااااالي  وتاااادور حااااول هاااادف وإحااااد  هااااذإ  يمااااا لااااو إعتماااادنا عمااااا تحمياااال 
" الديميااار بااارو  " عناااد قاااام بتحميااال ما اااة مااان إلقصاااص إلروساااية وإجاااذ منهاااا إلعناصااار 

وإحاادة   جاارج ماان هااذإ إلتحمياال للااا جصااا ص مشااتركة  إلمتشااابكة بحااث يصاال للااا قصااة
ووضاع هااذا إلجصااا ص إلتااا تام إسااتنتاجها كمسااارإت لمتالاعاال  باين جميااع هااذا إلقصااص  

 (77ص  6157دإجل قصت  )سمر سامم محمد عما  
 القص  ذإت تأنير  عال عما شجصية إلمتعمم   إذإ   حسان إجتيارهاا كانات مان  نجام 
وسااا ل إلتربياا  عاًمااة وتعماايم إلمةااات جاًصااة  سااوإء  كاناات هااذا إلقصااص مقااروءة  و مر يااة 

م  ن يشاهدها تن  يستمتع بهاا  وتعاودا حسان إالساتماع  وحسان إإللقااء وتزياد يمكن لممتعم
من معر ت  إلمةوي  وتضيف للاا قاموسا  إلمةاوى  وتحبا  لليا  إلقارإءة و اوق ذلاك كما   نهاا 

 (6  ص6158تهذب  )مصطالا حسين إلحطا   محمد  هام غال  
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 هشكلة البحج:
يعتماد عميهاا إلمعمماون إلمانهو إلدرإساي ت عاد إلقصاة مان مصاادر إلاتعمم إلر يساية إلتاا 

وبظهااور إلنااورة إلتكنولوجيااة ومزجهااا بالوسااا ط إلتعميميااة   ااا تحقيااق إتهاادإف إلتعميميااة 
نتاجهاا بماا  ظهرت إلقصة إلرقمياة لاذلك   إنناا بحاجاة للاا وضاع معاايير  نياة لتصاميمها وإ 

إلرقمياة  اا إلعممياة  يتالءم مع إلتطور إلمستمر  ا إلمنظومة إلتعميمية وإستجدإم إلقصاص
 إلتعميمية 

 يج  عند صناعة إلمحتوى إلتعميمي  دإجل إلقصاة إلرقمياة إالساتناد للاا نظرياة مان 
نظرياااات إلتصاااميم إلتعميماااي إلحديناااة كطرإ اااق لتنظااايم إلمحتاااوى إلتعميمياااي  ومااان  هااام هاااذا 

"إلااتعمم  إلنظرياات نظريااة جانييا  إلهرميااة  ونظريااة إلعناصار إلتعميميااة لمياارل ونظرياة  وزباال
ذي إلمعنااا" ونظريااة "ريجمااوث" إلتوسااعية  وإلنظريااات إلمالساارة لااادرإك إلساامعي وإلبصااري  
ونظريااااة إلجشااااطالت  ونظاااارًإ تهميااااة إلمعياريااااة  ااااا صااااناعة إلمحتااااوى إلتعميمااااي لمقصااااة 
إلرقميااة   ااإن هناااك إلعديااد ماان إلدرإسااات إلتااي تبناات إلعديااد ماان إلمعااايير لتصااميم إلقصااة 

   مااااني محماااد عيساااا  6157ساااة كااال من)عباااد إلقاااادر محماااود هاااالل   إلرقمياااة منهاااا درإ
 Lin, et al,. 2005, p230)(  كما ذكرت درإساة لاين ورجارون );615 حمد   محمد  مامة

 ن  يالضل عند تصميم إلقصة إلرقمية إستجدإم طريقة إلتجاط  وإلتوإصل مقارناة بالطريقاة 
جعاال وتمكااين نظاام كمبيااوتري يولااد وينشاا  إلتوليدياة  حيااث تركااز "إلطريقااة إلتوليدياة" عمااا 

إلقصاااص بنااااء عماااا إلقوإعاااد إتصاااولية لمقصاااة  وتشاااير إلطريقاااة إلتوليدياااة للاااا  ن إلقصاااة 
 -إلكمبيوتريااة هااي تالاعاال بااين إلمااتعمم وإلنظااام إلقصصااي إلحاسااوبي  مااا إلطريقااة إتجاارى 

كيبااااة    إنهااااا تركااااز عمااااا إلتوإصاااال بااااين إلبشاااار ماااان جااااالل تقااااديم تر  -"طريقااااة إلتجاطاااا "
قصصاااية  و  دوإت إتدإء وإلعااارض  وتشاااير للاااا  ن إلقصاااة إلكمبيوترياااة هاااي عباااارة عااان 
تالاعااال باااين إلمتعمماااين يتوساااط  نظاااام إلقصاااص إلكمبياااوتري  وبنااااءًإ عماااا ماااا سااابق  و اااا 
ضااوء نظريااات إلتعماايم وإلااتعمم  وإتدبيااات وإلدرإسااات إلتااي تناولاات معااايير تصااميم  لنتاااج 

ف إلتعميميااة وجصااا ص إلال ااة إلمسااتهد ة   لضااا ة للااا مااا ساابق إلقصااة إلرقميااة  وإتهاادإ
نتاجهااا لااذوي صااعوبات إلااتعمم دون وجااود معااايير عمميااة  صااعوبة تصااميم إلقصااة إلرقميااة وإ 

 محددة ودقيقة لمتصميم وإإلنتاج  
ومن هناا تظهار لشاكالية  إلبحاث إلحاالي وإلتاا  مكان صاياغتها  اا لنا  توجاد حاجاة  

إنا  إلالنيااة وإلتربوياة  ااا إلقصاة إلرقميااة لاذوي صااعوبات إإلدرإك للاا معاايير تصااميمة لمجو 
صاياغة إلساؤإل كالتاالام "ماا إلمعاايير إلتصاميمية إلوإجا  توإ رهاا  إلسامعي وبالتاالي كانات

نتااااااج إلقصاااااص إلرقمياااااة لتالمياااااذ إلمرحماااااة إإلعدإدياااااة ذوي صاااااعوبات إإإلدرإك  لتصاااااميم وإ 
 إلسمعي؟
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  أهذاف البحج:
بنااااء معاااايير تصاااميم إلقصاااص إلرقمياااة لتالمياااذ إلمرحماااة  يهااادف إلبحاااث إلحاااالا للاااا

إإلعدإدياااة ذوي صاااعوبات إإلدرإك إلسااامعي  وقاااد تااام تصااانيف هاااذا إلمعاااايير للاااا مجاااالين 
  ساسيين م معايير تربوية  لمحتوى إلقصص إلرقمية  ومعايير  نية لمقصص إلرقمية  

 أهوية البحج:    

نتاجهاااااا  و جصاااااا ي تزوياااااد إلقاااااا مين عماااااا تصاااااميم إلقصاااااص إلرقمياااااة   إلتعميمياااااة وإ 
تكنولوجياا إلتعمايم بمجموعاة ماان إلمعاايير وإإلرشاادإت إلتاي ينبةااي  ن تؤجاذ بعاين إإلعتبااار 
 عند تصميم إلقصص إلرقمية لتالميذ إلمرحمة إإلعدإدية ذوي صعوبات إإلدرإك إلسمعي 

 حذود البحج:    
ة إلجاصاااااة بتصاااااميم يقتصاااار إلبحاااااث إلحاااااالا عماااااا تنااااااول إلمعاااااايير إلتربوياااااة وإلالنيااااا

نتاجهااااا لتالميااااذ إلمرحمااااة إإلعدإديااااة ذوي صااااعوبات إإلدرإك  إلقصااااص إلرقميااااة إلتعميميااااة وإ 
إلسااامعي مااان حياااث طريقاااة تنااااول محتاااوى إلقصاااص إلرقمياااة  ومااان إلناحياااة إلالنياااة وكيالياااة 

 إلتصميم  
 أدوات البحج:     

ساااية  اااا ماااادى إساااتبان  الساااتطالع ر ى إلجبااارإء  اااا تكنولوجيااااا إلتعمااايم وإلصاااحة إلنال
نتاجهاااا لتالميااااذ إلمرحمااااة  صاااالحية إلقا مااااة إلمبد ياااة لمعااااايير تصااااميم إلقصاااص إلرقميااااة وإ 

 إإلعدإدية ذوي صعوبات إإلدرإك إلسمعي   

 هنهج البحج وإجشاءته :
يتبااع إلبحااث إلحااالا تصااميمين ماان تصااميمات إلدرإسااات إلوصااالية إتولم هااو تحمياال 
محتوى إتدبيات وإلدرإسات إلسابقة  وهو يعد مطمبًا  اا عممياات إلتصاميم وإلتطاوير  ولماا 
كاناات إلقصااة إلرقميااة مجااااًل جصاابًا لمتصااميم وإلتطااوير بإعتبااارا مطمبااًا عمميااًا  وذلااك عنااد 

إلرقميااة ماان جااالل إلكتابااات وإلبحااوث إلعمميااة إلمتجصصااة   إشااتقاق  سااس تطااوير إلقصااة
نتاااج  وإلجهااود إلسااابقة إلعالميااة وإإلقميميااة  ااا لعاادإد لرشااادإت جاصااة بتطااوير تصااميم  وإ 
إلقصاااة إلرقميااااة لاااذوي صااااعوبات إلااااتعمم   وإلتصاااميم إلمنهجااااا إلنااااانا هاااو ماااانهو إلمساااام  

 ااا قا مااة إلمعااايير إلجاصااة  إلوصااالا " ويسااتهدف  ااا إالسااتطالع إلمياادإنا لاار ى إلجباارإء
نتاجها    بتصميم إلقصة إلرقمية إلتعميمية وإ 

 ويتبع إلبحث إإلجرإءإت إلتاليةم 

نتاج القصة الرقمية: -  مصادر اشتقاق معايير تصميم وا 
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قامااات إلباحناااة بتحميااال محتاااوى إلكتاااا  إلمدرساااي إلجااااص بماااادة إلمةاااة إلعربياااة لبنااااء 
نتاااج إلقصااة إلرقميااة لتالميااذ إلمرحمااة إإلعدإديااة قا مااة بالمعااايير إلالنيااة وإلتربويااة لت صااميم وإ 

 ذوي صعوبات إإلدرإك إلسمعي  وقد إشتقت إلباحنة تمك إلمعايير من عدة مصادر هام  
 المصدر األول :

بااااااإلطالع عماااااا إتدبياااااات وإلدرإساااااات وإلبحاااااوث وإلكتااااا   وإلمقااااااالت إلعربياااااة منهاااااا 
رحمااة إإلعدإديااة  وإلقصااص إلرقميااة  وساامات وإتجنبيااة  ااا مجااال تكنولوجيااا إلتعماايم  وإلم

إلتالميااذ ذوي صااعوبات إإلدرإك إلساامعي بالمرحمااة إإلعدإديااة عامااًة  وإلااربط بينهمااا بصااالة 
جاصااة  وذلااك لتحديااد إلمعااايير إلالنيااة وإلتربويااة لتصااميم إلقصااة إلرقميااة وإلتااي تتناساا  مااع 

 طبيعة هذا إلال ة إلموج  لليها إلقصة 
 المصدر الثاني :

مسم ميدإني لمقصص إلرقمياة إلمساموعة إلمتاحاة عبار إلشابكة  وإلوقاوف عماا  لجرإء
جوإناا  إلقااوة وإلضااعف  يهااا  لتكااون وساايمة إسترشااادية  ااي تحديااد إلمعااايير إلالنيااة وإلتربويااة 

 لتصميم إلقصة إلرقمية لتالميذ إلمرحمة إإلعدإدية ذوي صعوبات إإلدرإك إلسمعي 

 لية : واتبع البحث الحالى اإلجراءات التا
نتاجها  وذلك عن طريق تحميل  -5 لعدإد قا مة مبد ية بمعايير تصميم إلقصة إلرقمية وإ 

محتوى إتدبيات  وإلدرإسات إلسابقة  كذلك درإسات إلمعايير وإإلرشادإت إلتا  عدت 
بوإسطة مؤسسات عممية متجصصة  ا ذإت إإلطار  بحيث تكون هذا إلقوإ م  ا 

 إلمجاالت شكل مجاالت و سس ترتبط بهذا 

وضااااع هااااذا إلقا مااااة  ااااا صااااورة إسااااتطالع لاااار ي إلجباااارإء وإلمتجصصااااين  ااااا مجااااال  -6
تكنولوجيا إلتعميم وإلصحة إلنالسية  إلساتطالع ررإ هام  اا هاذا إلمعاايير مان حياث مادى 

 كالايتها ومدى صياغتها بطريقة صحيحة  

تالريغ نتا و إستطالع إلر ى  اا ضاوء ررإء إلجبارإء وإلمتجصصاين لمتوصال للاا إلشاكل  -7
نتاج إلقصة إلرقمية    إلنها ي لممعايير إلتا من إلوإج  توإ رها عند تصميم وإ 

نتاجها   -8  تناول جالصة إلنتا و إلمرتبطة بمعايير تصميم إلقصة إلرقمية إلتعميمية وإ 

ن إلنتاااا و عماااا إلمساااتوى إلتطبيقاااا   وإلمقترحاااات صاااياغة توصااايات إلبحاااث لا اااادة مااا -9
 بالبحوث إلمستقبمية 
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 هصطلحات البحج:
 القصة الرقمية: 

وت عاارف لجرإ ًيااا بأنهااا مجموعااة ماان إلقصااص إلتااا  ضاايالت لليهااا ماازيو ماان إلوسااا ط 
إلمتعددة بحيث تشمل إلصوت وإلصاورة وإلنصاوص وإلماؤإنرإت إلصاوتي  وإلرساوم إلكرتونيا  

تاج قصص رقمية بأسمو  شا ق بةرض توظيالها  ا إلعممية إلتعميمياة لتنمياة إلمتحرك  إلن
 مهارإت إلالهم إالستماعا لتالميذ إلمرحمة إالعدإدإية ذوى صعوبات إإلدرإك إلسمعا  

نتاج القصص الرقمية:   معايير تصميم وا 
ها  مسالة تستند عماي مجموعاة مان إلمباادإل وإإلعتباارت إلاالزم توإ رهاا  اي إلقصاص 

نتاجهاااا  تجااادم إلال اااة إلر  قمياااة إلمقدماااة لاااذوي صاااعوبات إلاااتعمم لضااامان جاااودة تصاااميمها وإ 
إلمقدماااااة لهااااام  وإلمشاااااتقة مااااان إتدبياااااات وإلبحاااااوث إلعممياااااة إلمتجصصاااااة  وسااااامات إلال اااااة 

 إلمستهد ة  وإلمحتوى إلتعميمي
 التالميذ ذوي صعوبات اإلدراك السمعي: 

( باأنهم إلاذين يظهارون :6ص   6117وتتبنا إلباحنة تعريف تيسير مالمم  كوإ حة )
إضااااطرإبات  ااااي وإحاااادة  و  كناااار ماااان إلعمميااااات إلنالسااااية إتساسااااية  مناااال إسااااتعمال إلمةااااة 
إلمكتوبة   وإلتهج ة  و  هم وإستيعا  إلمالااهيم إلعممياة كالرياضايات  و قصاور  اي إإلدرإك 

ابين  و إلتااذكر  و ضاابط إالنتباااا  مااع  نهاام يتمتعااون بااذكاء متوسااط  و  كناار  وليسااوإ مصاا
 بإعاقات جسمانية سمعية  و بصرية   و غيرها من إإلعاقات 

 اإلطاس النظشي للبحج والذساسات املشتبطة : 
نتاج إلقصص إلرقمياة مان جاالل   يتناول إإلطار إلنظري  ا إلبحث إلحالا تصميم وإ 

 إلمحاور إلتاليةم 
 المحور األول: القصة الرقمية 

عادإد قصاة يؤلالهاا شاجص لتعمال عماا وسايط إلقصة إلرقمية هاا تحويال إو لجارإج  وإ 
للكترونااا ماان جااالل  لضااا ة بعااض إلتقنيااات إلجدياادة إلمتعمقااة بالصااوت وإلصااورة وإلرسااوم 
إلكرتونياااة إلمتحركاااة وماااؤإنرإت موسااايقية إجااارى وإالساااتالادة مااان جصاااا ص إلالياااديو وإلتقاااديم 

 (5>  ص6111وإلتنبيت  و  يما يعرف بالممتميديا  )نشوى ر عت 
بأنها  ن روإياة إلقصاص إلمادمو ماع إلوساا ط  RiedL( p1 ,2010ها رإيدل )وقد عر 

إلمتعاااددة مااان صاااوت وصاااورة و ياااديو وبرمجياااات تقنياااة  بهااادف حكاااي إلحكاياااات  و سااارد 
إتحااااادإث إلتاريجياااااة  و لعاااااالم إلمتعمماااااين بموضاااااوع ما  ماااااا ليهاااااا  محماااااد عباااااد إلعظااااايم  

دة يجماااااع ماااااابين إلااااانص (  يعر هاااااا عماااااا  نهاااااا برناااااامو وساااااا ط متعاااااد=76  ص6158)
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وإلصااوت وإلصااورة وإلحركااة وإلتالاعاال معااروض  ااا شااكل قصصااا بةاارض دعاام عمميتااا 
 إلتعميم وإلتعمم  

( باإن إلقصاص  1=  ص:615ويعر ها كل من مجتار عبد إلجاالق عطياة ورجارون)
إلرقمياااة تمنااال لحااادى إلتقنياااات إلتعميمياااة إلحديناااة إلتاااي تقاااوم عماااا إلتعااااون وإلمشااااركة باااين 

ومعممهاام  ااي تطااوير إلقصااص إلتقميديااة ماان جااالل دمجهااا مااع إلوسااا ط إلمتعااددة إلطااال  
بإمكاناتهااااا إلمجتمالااااة ماااان جااااالل إلماااازيو بااااين إلوسااااا ط إلمتعااااددة بحيااااث تشاااامل إلصااااوت  
وإلصاااورة  وإلنصاااوص  وإلماااؤنرإت إلصاااوتية  وإلرساااوم إلكرتونياااة إلمتحركاااة إلنتاج قصاااص 

 إلتعميمية  رقمية بأسمو  شا ق بةرض توظيالها  ي إلعممية
 Digital Story Telling Association)وقد وصالتها رإبطاة روى إلقصاص إلرقمياة 

بأنها إلتعبير إلحاديث عان إلقصاص إلقديماة  و ن إلقصاص إلرقمياة تساتمد طاقتهاا 2006 ) 
ماان جااالل إلمااازج بااين إلصااور وإلموسااايقا و ساامو  إلروإ ااا وإلسااارد إلصااوتا معااًا  إتمااار 

لمقصااة وذلااك ماان جااالل لضااالاء إتلااوإن إلزإهيااة عمااا إلحااروف  إلااذى يعطااا بعاادًإ عميقاااً 
 وإلحركة عما إلروإية  وتتالق 

 الدراسات التى تناولت القصص الرقمية : 
(   وإلتااا هااد ت للااا إلتعاارف عمااا  اعميااة :615درإسااة ساامما بناات عيااد إلحربااا )

ة لااادى إلقصاااص إلرقمياااة  اااا تنمياااة مهاااارإت إالساااتماع إلناقاااد  اااا مقااارر إلمةاااة إإلنجميزيااا
طالبات إلمرحمة إلنانوية  ا مدينة إلرياض  درإسة  سماء إلسايد محماد  شايماء  ساام  ناور 

(  وكاناات إلدرإسااة بعنااوإن تااأنير  سااالي  حكااا إلقصااص إلرقميااة عباار تقنيااة :615إلاادين )
إلبودكاسااتنو عمااا تنميااة إلااذكاء إلمةااوى وإلقاادرة عمااا إلتجياال لاادى تالميذإلمرحمااة إالبتدإ يااة 

( للاااا إستقصااااء  نااار :615بصاااريًا  كماااا هاااد ت درإساااة هياااا محماااد  باااو عاليالاااة )إلمعاااقين 
إساااتجدإم إلقصاااة إلرقمياااة  اااا تنمياااة مهاااارإت إالساااتماع إلنشاااط وإلتالكيااار إإلبااادإعا لطاااال  
إلصااااف إلنالااااث إتساسااااا  ااااا مااااادة إلمةااااة إلعربيااااة  كااااذلك درإسااااة  ماااااني محمااااد عيسااااا 

صااة إلرقميااة إلتعميميااة وعالقتهااا بتنميااة ( وإلتااي هااد ت للااي تنميااة مهااارإت لنتاااج إلق;615)
مهاااارإت حااال إلمشاااكالت وإلتجااااا نحاااو تشااااركها للكترونياااًا   ماااا درإساااة محماااود هاااالل عباااد 

(  قااد قاادم برنااامو مقتاارح قااا م عمااا إلقصااص إإللكترونيااة لتنميااة مهااارإت 6157إلباسااط )
بالمرحماااة  إالساااتماع إلنشاااط و نااارا  اااي إلدإ عياااة لماااتعمم لااادى إلتالمياااذ منجالضاااي إلتحصااايل

 إإلبتدإ ية 
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 :إجشاءات البحج

نتاج القصص الرقمية:   بناء قائمة معايير تصميم وا 
نتاج إلقصص إلرقميةم -5  دوإعا بناء قا مة معايير تصميم وإ 

لاام تتوصاال إلباحنااة للااا درإسااة تناولاات معااايير تصااميم وإنتاااج إلقصااص إلرقميااة لااذوي 
وإلااااااتعمم وإتهاااااادإف إلتعميميااااااة صااااااعوبات إإلدرإك إلساااااامعي  ااااااا ضااااااوء نظريااااااات إلتعماااااايم 

نتاج قصاة رقمياة لاذوي  وجصا ص إلال ة إلمستهد ة  لضا ة للا ما سبق صعوبة تصميم وإ 
 صعوبات إلتعمم دون وجود معايير عممية محددة ودقيقة لمتصميم وإإلنتاج 

نتاج إلقصص إلرقمية إلتعميميةم -6  تحديد قا مة معايير تصميم وإ 
بي ااات إلااتعمم إإللكترونااي بشااكل يشاامل عناصاار إلموقااف ي عااد إلتوظيااف إتمناال لمااوإد و 

إلتعميمااي ماان حيااث )إلمااتعمم محااور إلعمميااة إلتعميميااة  وإلمعماام  وإلمحتااوى إلتعميمااي  وبي ااة 
تعميميااة وتقنيااة تساامم بتسااير إلموقااف إلتعميمااي  وقااد ساااهم إلتطااور  ااي ظهااور مسااتحدث 

لمعااايير لتوظيالهااا بطريقااة جديااد هااا إلقصااة إلرقميااة   كاناات إلحاجااة للااا وضااع إتسااس وإ
صااااحيحة لكااااي تحقااااق إتهاااادإف إلتعميميااااة وإلتربويااااة  وذلااااك عاااان طريااااق وضااااع معااااايير 

نتاجها بما يتناس  مع إلال ة إلمستهد ة    تكنولوجية وتربوية لتْصِميمها وإ 
تناولااات إلباحناااة هناااا عرضاااًا لمجطاااوإت وإإلجااارإءإت إلتاااي قامااات إلباحناااة بهاااا  لتحدياااد 

نتااااج إلقصاااة إلرقمياااة لااادى تالمياااذ إلمرحماااة إلمعاااايير إلالنياااة وإلت ربوياااة إلجاصاااة بتصاااميم وإ 
 إإلعدإدية ذوى صعوبات  إإلدرإك إلسمعي وها كالتاليم 

 تمثمت خطوات إعداد قائمة المعايير فيما يمي :
نتااااج إلقصاااص إلرقمياااة لااادى 6/5 إلهااادف مااان بنااااء قا ماااة معاااايير معاااايير تصاااميم وإ 

 ات إإلدرإك إلسمعي تالميذ إلمرحمة إإلعدإدية ذوى صعوب
يتمناال إلهاادف ماان بناااء قا مااة إلمعااايير  ااا تحديااد إتسااس إلالنيااة وإلتربويااة  إلتااي  ااي 
نتاج إلقصة إلرقمية لدى تالمياذ إلمرحماة إإلعدإدياة  ضو ها يمكن تصميم معايير لتصميم وإ 
ذوى صاااعوبات إإلدرإك إلسااامعي   ميسااات كااال  نمااااط إلتصاااميم وإإلنتااااج ذإت  اعمياااة  اااا 

هادإ ها إلتربوياة إلمارإد إلوصاول لليهاا ماع   اة ذوى صاعوبات إإلدرإك إلسامعي  بال تحقيق  
يتوقاف إتماار عمااا عوإماال إإلنااارة وإلتشااويق  وجاذ  إنتباااا إلتالميااذ ليصاابم إلتصااميم  كناار 

  اعمية  ي تحقيق إتهدإف إلتربوية إلمرجو إلوصول لليها 



 

142 

 

نتاج إلقصص إلرقمية لتالميذ إلمرحم  إإلعدإدية ذوى صعوبات إإلدرإك إلسمعية معايير تصميم وإ 
 
 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

نتاج إلقصة إلرقمية6/6  م مصادر إشتقاق معايير تصميم وإ 
قامااات إلباحناااة بتحميااال محتاااوى إلكتاااا  إلمدرساااي إلجااااص بماااادة إلمةاااة إلعربياااة لبنااااء 
نتااج  إلقصاة إلرقمياة لتالمياذ إلمرحماة إإلعدإدياة  قا مة بالمعايير إلالنياة وإلتربوياة لتصاميم وإ 
 ذوي صعوبات إإلدرإك إلسمعي  وقد إشتقت إلباحنة تمك إلمعايير من عدة مصادر هام  

 ول :المصدر األ 2/1/ 2

بااااااإلطالع عماااااا إتدبياااااات وإلدرإساااااات وإلبحاااااوث وإلكتااااا   وإلمقااااااالت إلعربياااااة منهاااااا 
وإتجنبياااة  اااا مجاااال تكنولوجياااا إلتعمااايم  إلمرحماااة إإلعدإدياااة  إلقصاااص إلرقمياااة  وسااامات 
إلتالميااذ ذوي صااعوبات إإلدرإك إلساامعي بالمرحمااة إإلعدإديااة عامااًة  وإلااربط بينهمااا بصااالة 

ايير إلالنية وإلتربوية لتصميم إلقصص إلرقمياة وإلتاي تتناسا  ماع جاصة  وذلك لتحديد إلمع
طبيعااة هااذا إلال ااة إلموجاا  لليهااا إلقصااة وهااذا إلدرإسااات تاام عرضااها بالتالصاايل  ااي إإلطااار 

 إلنظري لمبحث إلحالا  
 المصدر الثاني :2/2/2     

لجرإء مسم ميدإني لمقصص إلرقمياة إلمساموعة إلمتاحاة عبار إلشابكة  وإلوقاوف عماا 
وإناا  إلقااوة وإلضااعف  يهااا لتكااون وساايمة إسترشااادية  ااي تحديااد إلمعااايير إلالنيااة وإلتربويااة ج

لتصاااميم إلقصااااص إلرقمياااة لتالميااااذ إلمرحمااااة إإلعدإدياااة ذوي صااااعوبات إإلدرإك إلساااامعي  
( ماااان معااااايير جااااودة إلمحتااااوى  6159 المعااااايير إلتااااا قاااادمها ) محمااااد عطيااااة جماااايس   

ى إإللكترونااا  ومعااايير تصااميم إلكينونااات إلتعميميااة  إإللكترونااا  ومعااايير تصااميم إلمحتااو 
 إلتا إستعانت بها إلباحنة لموقوف عما هذا إتسس

  تصاااميم إلمعاااايير إلجاصاااة باااالمحتوى إلعمماااا وكيالياااة تطاااويرا بماااا يتناسااا  ماااع 7 
 إلقصص إلرقمية وإلال ة إلمستهد ةم

(   هااا 6159تصااميم بي ااات إلااتعمم إلتالاعميااة إلتااا قاادمها نبياال جاااد عزمااي ) رمعااايي
تضاااام معااااايير تصااااميم إلمحتااااوى بشااااكل عااااام و إلصااااور وإلرسااااومات إلتعميميااااة إلموجااااودة 

 بالمحتوى إلتعميما لمقصص  

 ( إلنتاج برإمو إلكمبيوتر إلتعميمية ===5إلمعايير إلتا قدمها مصطالا جودت )

نتاجهااا  ا تصااميممعااايير ضاامان إلجااودة  اا وإلتااا قاادمها إلساايد إلمقااررإت إإللكترونيااة وإ 
(  اا إلماؤتمر إلادولا إلناانا لماتعمم إإللكتروناي وإلتعمايم عان ب عاد  6155 بو جطوة إلسايد )

 بالمممكة إلعربية إلسعودية 
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نتاج إلقصاة إلرقمياة لتالمياذ إلمرحماة إإلعدإدياة ذوي 8   لعدإد قا مة معايير تصميم وإ 
 صعوبات إإلدرإك إلسمعي  ي صورتها إتوليةم 

نتاج إلقصاص إلرقمياة لتالمياذ إلمرحماة إإلعدإدياة ذوي  تمت صياغة معايير تصميم وإ 
وضااعها  ااي شااكل صااعوبات إإلدرإك إلساامعي  وإلتااي تاام إشااتقاقها ماان إلمصااادر إلسااابقة و 

( معيااااارًإ وتاااام تقساااايم =إسااااتبيان مقساااام للااااا معااااايير تربويااااة و نيااااة وقااااد ضاااامت إلقا مااااة )
غير مناسا  (  )كااف  –إالستجابة عمي بنود إالستبان  للا ستة إستجابات وها )مناس  

 غير دقيق(  كما بالجدول–غير كاف(  )دقيق  –
 (1جدول )

نتاج   القصص الرقميةاستمارة تحكيم قائمة معايير تصميم وا 
 مناسبة المعايير  المعيار م

 الفرعية
 الصياغة 
 المغوية

 كفاية المعايير الفرعية

 غير  مناسب  
 مناسب

 غير كاف كاف غير دقيق دقيق

 .اختيار عينة البحث: 5

ولتحقيااق إالسااتالادة إلقصااوى ماان إلبحااث إلحااالي و قصااا قاادر ماان إإل ااادة ماان ررإء   
نتااج إلقصاة إلرقمياة  قامات إلباحناة باجتياار إلمحكماون عيناة  إلمحكمين لمعاايير تصاميم وإ 

 إلبحث بحيث يتوإ ر  ا كل منهم  حد إلشروط إلتاليةم 
 ولوجيا إلتعميم   ن يكون حاصاًل عما درجة إلماجيستير  و إلدكتورإا  ا تكن -

 ن  يكااون لاا   حااد إلبحااوث إلمنشااورة  ااا تكنولوجيااا إلتعماايم  وبالتحديااد  ااي إلقصااة  -
 إلرقمية  

 ن يكون قد تولا إإلشرإف عما رسا ل ماجيساتير  و دكتاورإا  اا تكنولوجياا إلتعمايم  -
 تناولت "إلقصة إلرقمية بأنماطها" 

 تطبيق أداة البحث: .6
 مية م صدق قا مة معايير إلقصة إلرق5/:

ولمتأكد من صدق قا مة إلمعايير قامت إلباحنة بحسا  إتوزإن إلنسابية لمالاردإت تماك 
 إلقا مة بناًءإ عما إلجطوإت إآلتيةم
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 تحديد إتوزإن إلنسبية لمالردإت قا مة إلمعايير م  5/5/:
ولتحديد إتوزإن إلنسبية لمالردإت قا ماة إلمعاايير طمبات إلباحناة مان إلساادة إلمحكماين 
إباادإء إلاار ي  ااا إلمعااايير ومؤشاارإتها  ماان حيااث م داللااة إتوزإن إلنساابية لماادى  هميااة هااذا 
إلمعاااايير  وإقتااارإح معياااار إلاااوزن إلنسااابا لمالاااردإت إلقا ماااة    كاااان إلمعياااار إلاااذى إقترحتااا  

 إلباحنة هو م
 ( 1>)   لذإجاء إلاوزن إلنسابي لتقاديرإت إلمحكماين عماا تاوإ ر  حاد معاايير  إلتصاميم

  هو يعد وزنًا نسبيًا عاليًا لهذإ إلمعيار 
  ( 81)  إذإ جاء إلوزن إلنسبا لتقديرإت إلمحكمين عما توإ ر  حد معايير إلتصميم

 (  هو يعد وزنًا نسبيًا متوسطًا إلتاحة هذإ إلمعيار 1>)  للا 
  إذإ جاء إلوزن إلنسبا لتقديرإت إلمحكمين عما توإ ر  حد  معايير  إلتصميم  

 (  هو يعد وزنًا نسبيًا قمياًل جدإ  إلتاحة هذإ إلمعيار  81)  صالر( للا )
  يذكر إلمحكم  ا إلمكان إلمجصص لتحديد مدى كالاية كل معيار ومؤشرا  وما إذإ

 كانت هناك مؤشرإت  جرى ترتبط بهذإ إلمعيار   
  دقة صياغة إلمعايير وإلمؤشرإت إلوإردة تحت كل مجال  وذلك بإقترإح إلصياغة

 إلمناسبة  وق إلمعيار  و إلمؤشر إلذي يرإا إلمحكم يحتاج للا تعديل  
  تالريغ نتا و إستطالع إلر ي  ي ضوء ررإء إلجبرإء وإلمتجصصون لمتوصل لمشكل

نتاج إلقصص إلرقمية لتالميذ  إلنها ي لممعايير إلتا من إلوإج  توإ رها لتصميم  وإ 
  إلمرحمة إإلعدإدية ذوي صعوبات إإلدرإك إلسمعا

 :خطوات تحكيم االستبانه6/1/2
نتاج  إلقصة إلرقمياة   قامات  ولتحقيق إإلستالادة من ررإء إلمحكمين لمعايير تصميم وإ 
 إلباحنة بإجتيار إلمحكمون عينة إلبحث بحيث يتوإ ر  ا كل منهم  حد إلشروط إلتاليةم 

     ن يكون حاصاًل عما درجة إلماجيستير  و إلدكتورإا  ا تكنولوجيا إلتعميم -
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  ن  يكون   حد بحون  إلمنشورة  ا تكنولوجيا إلتعميم عن إلقصة إلرقمية    -
 ن يكون قد تولا إإلشرإف عما رسا ل ماجيستير  و دكتورإا  ا تكنولوجياا إلتعمايم  -

 تناولت" إلقصة إلرقمية " 
 المعالجة اإلحصائية:3/1/3

 تم معالجة بيانات إإلستبانة لحصا يًا كما يما م 
حسا  إلوزن إلنسبا لكل مؤشر من إلمؤشرإت حيث كانت لجابتهاا تحدياد قيماة عماا 

غير مهم ( حيث تم معالجتهاا لحصاا يًا بحساا   –مهم  –سمم متدرج  كالتالا ) مهم جدًإ 
إلااوزن إلنساابا لكاال بنااد  وذلااك بعااد وزن كاال قيمااة عمااا ساامم متاادرج حيااث  عطياات إلقاايم 

 (   5 6)صالر 
 ي لكل معيار ومؤشر بإستجدإم إلمعادلة ويتم حسا  إلوزن إلنسب

مجموع( إلتكرإرإت  إلتقدير إلنسبا لها )إلوزن إلنسبي لكل معيار =   
إلوزن إلنسبي إتعما  عدد إلعينة

 

 لعدإد قا مة إلمعايير  ي صورتها إلنها يةم  5
بعاااد لعااادإد إلصاااورة إتولياااة لقا ماااة إلمعاااايير تااام عرضاااها عماااا مجموعاااة مااان إلساااادة 

إلمتجصصااين  ااا مجااالي تكنولوجيااا إلتعماايم ومناااهو وطاارق تاادريس إلمةااة إلمحكمااين ماان 
(  ااا √إلعربياة  وقااد طماا  مان إلسااادة إلمحكمااين  لبادإء إلاار ي  ااا إلقا ماة بوضااع عالمااة )

 إلمكان إلمناس  لها من حيث م
 مناسبة إلمعايير إلالرعية لممحور إلذي تنتمي للية   -
 كالاية إلمعايير إلالرعية  ي كل محور   -
 دقة ووضوح إلصياغة إلمةوية لكل معيار ورد  ا إلقا مة   -
  إلحذف   إلتعديالت إلتا يرونها  ي إلقا مة سوإًء بالتعديل إإلضا ة -
 إإلضا ات وإلتعديالتم) (  

تااام تالرياااغ مقترحاااات إلساااادة إلمحكماااين بإضاااا ة معاااايير  جااارى   و حاااذف بعاااض    
إلمعايير   و تعديالت  ي ضياغة بعض إلمعايير إلموجودا بالقا مة  وب نااًءإ عماا ذلاك  قاد 

%و يمااا يمااي عرًضااا 1>تقارر  ن يؤجااذ بالتعااديل إلااذى إتالااق عميااة إلسااادة إلمحكمااين بنساابة 
 ( 6ل إلسادة إلمحكمون بالجدول )لممعايير إلتي تم حذ ها من قب
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 ( 2جدول )
 المعايير التي تم حذفها              

 المعايير التي تم حذفها
 أواًل:النصوص :

 أن تظهر النصوص بشكل واضح ومقروء.
 أن يستخدم نمط خط يتالئم مع طبيعة الفئة المستهدفه .

 أن يتباين لون النص والخمفية .

 لمتمميذ ذوى صعوبات اإلدراك السمعي .أن تستخدم خطوط مألوفة 
 ثانيًا: الرسوم الجرافيكية والصور الثابتة :

 مؤثرات الحركة مناسبة لعرض موضوع كل اطار في القصة الرقمية.

 مؤثرات الحركة في القصة الرقمية مريحة لعين التمميذ ذوي صعوبات اإلدراك السمعي

 وي صعوبات اإلدراك السمعيتناسب سرعة مؤثرات الحركة مع خصائص تالميذ ذ

 عدم اإلكثار من مؤثرات الحركة مع خصائص تالميذ ذوي صعوبات اإلدراك السمعي

و ي ضوء ما سبق تم لعدإد إلصورة إلنها ياة لقا ماة إلمعاايير   نظار لقا ماة إلمعاايير  
نتاااج إلقصااة إلرقميااة لتالميااذ إلمرحمااة إإلعدإديااة ذوي صااعوبات  إلالنيااة وإلتربويااة لتصااميم وإ 

(معياااارإ ً مقسااامة للاااا 58( مجاالت مقساامة للاااا )=إإلدرإك إلساامعي تكونااات إلقا ماااة مااان )
( مؤشاااارًإ   مااااا =8( معااااايير  مقساااام  للااااا )7إلمعااااايير إلالنيااااة )(مؤشاااارًإ  تضاااامنت :51)

( معياار بعاد حاذف 99(معايير حيث شممت إلمعاايير إلتربوياة ):إلمعايير تربوي  تضمنت)
( معااايير 7( مؤشاارًإ   مااا إلمعااايير إلالنيااة  قااد شااممت عمااا )=6 ربااع معااايير مقساام  للااا )

نااااءًإ عماااا ر ي إلساااادة إلمحكماااين  ( مؤشااارًإ   ب69بعاااد حاااذف  رباااع معاااايير مقسااام  للاااا )
تنهم يرون  نها التتناسا  ماع إلتالمياذ ذوى صاعوبات إإلدرإك إلسامعي  وباذلك  صابحت  
نتاج إلقصة إلرقمياة  اي صاورتها إلنها ياة  إلتالمياذ ذوى  قا مة إلمعايير إلجاصة بتصميم وإ 

نتاااااج صااااعوبات إإلدرإك إلساااامعي  وبااااذلك  صاااابحت قا مااااة إلمعااااايير إلجاصااااة بتصااااميم و  إ 
 إلقصة إلرقمية  ي صورتها إلنها ية  كما بالجدول إلتالا 

 قائمة معايير تصميم القصة الرقمية
 المجال األول : األهداف التعميمية 

 المعيار األول : تحديد األهداف التعميمية في القصص الرقمية
 مؤشرإت إلمعيار م

 إلرقمية لمقصةوضع إتهدإف إلتعميمية  ي وإجهة إلتالاعل إلر يسة  5
 إلمسموعة  وضوح إلهدف إلتعميمي من إستجدإم إلقصة إلرقمية 6
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 قائمة معايير تصميم القصة الرقمية
 صياغة إتهدإف إلتعميمية لمحتوي إلقصة إلرقمية و ق تسمسل منطقي 7
 مناسبة  هدإف إلقصة إلرقمية لمال ة تالميذ إلمرحمة إإلعدإدية ذوي صعوبات إإلدرإك إلسمعي 8

وإلشعور بالسرور مما يزيد من  تحاليز إلتالميذ وزيادة دإ عيتهم تهدف إلقصص للا إالستمتاع   9
 لانةماس  ي لمقصص إلرقمية

 تتضمن إلقصة إلرقمية مستويات إتهدإف إلتعميمية  )إلمعر ية   وإلمهارية  إلوجدإنية ( :
 المجال الثاني : الفئة المستهدفة

المرحمة اإلعدادية ذوي صعوبات اإلدراك  المعيار الثاني : مراعاة القصة الرقمية لخصائص تالميذ
 السمعي

 مؤشرإت إلمعيارم
مناسبة زمن عرض محتوي إلقصة إلرقمية لجصا ص وسمات تالميذ إلمرحمة إإلعدإدية ذوي  5

 صعوبات إإلدرإك إلسمعي

درإك تالميذ إلمرحمة إإلعدإدية ذوي  6 مال مة إلمحتوي إلتعميمي لمقصة إلرقمية لمستوي  هم وإ 
 صعوبات إإلدرإك إلسمعي

ترإعي إلقصة إلرقمية جصا ص تالميذ إلمرحمة إإلعدإدية ذوي صعوبات إإلدرإك إلسمعي  7
 )إلمعر ية   إلوجدإنية  إلمهارية (

8 
 

مناسبة  إلمحتوي  إلتعميمي  لمقصص إلرقمية  لمبناء إلمالاهيمي إلسابق لتالميذ إلمرحمة إإلعدإدية 
 إلسمعيذوي صعوبات إإلدرإك 

 المجال الثالث : مجال المحتوي
المعيار الثالث :مناسبة المحتوي التعميمي لمقصة الرقمية مع خصائص تالميذ المرحمة اإلعدادية ذوي 

 صعوبات اإلدراك السمعي
 مؤشرإت إلمعيار

 وإضم تحديد  موضوعات إلمحتوى إلتعميمي  بالقصص إلرقمية بشكل 5
 لمقصة إلرقمية باتهدإف إلتعميمية وتحقيقهاإرتباط إلمحتوي إلتعميمي  6
 إلتأكد من دقة إلمحتوي إلتعميمي  ي إلقصة إلرقمية 7
 جمو إلمحتوى إلتعميمي لمقصة إلرقمية من إلتكرإر وإلحشو إلزإ د 8
يعرض إلمحتوى إلتعميمي بشكل يتناس  مع جصا ص تالميذ إلمرحمة إإلعدإدية ذوي صعوبات  9

 إإلدرإك إلسمعي
وضوح وسالسة إلمالردإت إلمستجدمة  و لالتها لتالميذ إلمرحمة إإلعدإدية ذوي صعوبات إإلدرإك  :

 إلسمعي
 تنوع إلجبرإت إلتي تقدم من جالل إلمحتوى إلتعميمي لمقصص إلرقمية ;
 جمو إلمحتوى إلتعميمي لمقصة إلرقمية من إتجطاء إلمةوية وإلعممية وإإلعرإبية >
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 قائمة معايير تصميم القصة الرقمية
 يقدم  إلمحتوي إلتعميمي لمقصص إلرقميةتنوع إلجبرإت إلتي  =
لمتالميذ إلمرحمة إإلعدإدية  تو ر إلقصة إلتكامل بين إلمحتوى إلتعميمي إلمقدم وإلجبرإت إلتعميمية  51

 ذوي صعوبات إإلدرإك إلسمعي
  ن تكون طريقة تنظيم إلمحتوى إلتعميمي  لمقصة إلرقمية بطريقة مشوق  وجذإبة 55
 إلرقمية عما   كار نانوية تندرج من  كرة إلقصة إلر يسةتحتوى إلقصة  56
  ن يكت  إلمحتوي بأسمو  ودي  وبمةة إلمجاط   كأنك تتحدث للي إلمستمع حدينًا مباشًرإ 57
 جمع إلمادة إلعممية من مصادرها إلمناسبة وإلمجتمالة  58

 المجال الرابع :الشخصيات والحبكة الدرامية
 أواًل: شخصيات القصة:

المعيار الرابع :مالئمة شخصيات القصة الرقمية لخصائص تالميذ المرحمة اإلعدادية ذوي صعوبات 
 اإلدراك السمعي

 مؤشرإت إلمعيار م
 بساطة إلشجصيات ووضوح سموكها وتصر تها 5
 تعبر شجصيات إلقصة إلرقمية إلر يسة عن إتهدإف إلتا وضعت من  جمها 6
إلرقمية بسمات مميزة تجعمها ترسخ  ي ذهن إلتالميذ إلمرحمة إإلعدإدية تتميز شجصيات إلقصة  7

 ذوي صعوبات إإلدرإك  إلسمعي
 تكمل إلشجصيات بعضها بعضا  ي  حدإث إلقصة إلرقمية 8
صممت شجصيات إلقصة إلرقمية بدون تكمف ليناس  إستيعا  تالميذ إلمرحمة إإلعدإدية ذوي  9

 صعوبات إإلدرإك إلسمعي
شجصيات إلقصة تتنوع بين إلرسوم إلكرتونية وإلشجصيات إلبشرية إلمحيطة بالتالميذ إلمرحمة  :

 إإلعدإدية ذوي صعوبات إإلدرإك إلسمعي
 ثانيا :الفكرة :

المعيار الخامس :وضوح وبساطة الفكرة ومدى مناسبتها لخصائص التالميذ التالميذ المرحمة اإلعدادية 
 ذوي صعوبات اإلدراك  السمعي

 مؤشرإت إلمعيار
 تجمي  كرة إلقصة إلرقمية ووضوحها 5
درإك وإهتمامات وبي ة إلتالميذ إلمرحمة إإلعدإدية ذوي صعوبات إإلدرإك   6 مناسبة إلالكرة لجبرإت وإ 

 إلسمعي
 تأكد من جمو  إلقصة إلرقمية من إت كار إلةير مرغو   ي   

 ثالثًا :األسموب
أسموب القصة الرقمية ومناسبة لخصائص التالميذ المرحمة اإلعدادية المعيار السادس:سهولة وبساطة 

 ذوي صعوبات اإلدراك  السمعي
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 قائمة معايير تصميم القصة الرقمية
 مؤشرإت إلمعيارم

 سمو  إلقصص إلرقمية  مشوق وجاذ  النتباا تالميذ إلمرحمة إإلعدإدية ذوي صعوبات إإلدرإك  5
 إلسمعي

 إلرقميةمناسبة إتسمو  إلمستجدم لممحتوى إلتعميمي لمقصة  6
 يظهر إتسمو  إلحبك  إلقصصية و بعادها وشجصياتها 7
 إتسمو  إلمستجدم  ي إلعر ض طريقة إلسرد إلصوتي  8
إلكممات سمسة وذإت ِداللة وترإعي إلحصيمة إلمةوية لتالميذ إلمرحمة إإلعدإدية ذوي صعوبات  9

 إإلدرإك  إلسمعي
 رابعًا: العنوان

 العنوان واضح ومعبر عن محتوي القصةالمعيار السابع :يكون 
 مؤشرإت إلمعيار

 يكون إلعنوإن وإضم وموجز 5
 يظهر إلعنوإن قبل بدإية إلقصة 6
 يقر  عنوإن إلقصة إلرقمية قبل عرض إلقصة إلرقمية 7
 إستنباط عنوإن إلقصة إلرقمية من بي ة إلتمميذ 8
 صحة إلتركي  إلمةوي لعنوإن إلقصة إلرقمية 9

 خامسًا:استرتيجية التعمم:
 المعيار الثامن: تنوع االستراتيجيات المستخدمه داخل القصة الرقمية

 مؤشرإت إلمعيار

 تعتمد إلقصة إلرقمية إسترإتيجيات إلتعمم إلذإتي  وإلحوإر وإلمناقشة  وإلتدريس إلجصوصي 5
 تحدد  نشطة ومهام إلتعمم بالقصة إلرقمية 6

 الدرامية : سادسًا:البناء والحبكة
 المعيار التاسع :عرض أحداث القصة بصورة  منطقية ومترابطة

 مؤشرإت إلمعيار م
 عرض إتحدإث مرتبة متسمسمة ومتزإمنة 5
 بساطة  حدإث إلقصة 6

 المجال الخامس : المهارات الحياتية والقيم:
لتالميذ المرحمة اإلعدادية ذوي المعيار العاشر: تساعد القصة الرقمية في تنمية المهارات الحياتية 

 صعوبات اإلدراك  السمعي
 مؤشرإت إلمعيار م

 تةرس إلقصة إلرقمية  ي نالوس إلتالميذ  ن إلحرية حق  صيل وليست منحة من  حد  5
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 قائمة معايير تصميم القصة الرقمية
 تةرس إلقصة إلرقمية  ي نالوس إلتالميذ إإليمان باهلل وقدرة  ي جمق    6
 منل إلحاج  للي إإلنتماء وإلوالء لموطنلشباع إلحاجات إلنالسية لدى إلتالميذ  7
 تنمية شعور إلحالاظ عما إلمال إلعام وعدم إلتالريط  ي  وترشيد إالستهالك 8
 تنير حاليظة إلتالميذ لمعر ة عوإمل إلنجاح 9
 إلحرية حق مكالول لمجميع :
 إلحرص عما إلمال إلعام وصيانت  ;
 إلحيااإتمل متجدد  ي نالوس إتنسان مادإم عما قيد  >

المعيار الحادي عشر :مالئمة القصة الرقمية مع القيم التي تسعي إلى ترسيخها لدى التالميذ المرحمة 
 اإلعدادية ذوي صعوبات اإلدراك  السمعي

 مؤشرإت إلمعيار
 تكون إلقيم وإضحة وتترك  نرًإ  ي سموك إلتالميذ 5
 إلقصة إلرقميةتكون إلقيم غير متناقضة مع إلشجصية إلممنم  لها  ي  6
 إستنباط إلقيم من إلمجتمع إلمحيط بالتالميذ إلمرحمة إإلعدإدية ذوي صعوبات إإلدرإك  إلسمعي 7

طارات التفاعل  المجال السادس :واجهة التفاعل وا 
 المعيار الثاني عشر :سهولة استخدام واجهة التفاعل في القصة الرقمية

 مؤشرإت إلمعيار م
 بوضوح وببساطة تصمم وإجهة إلمستجدم 5
رشادإت تحدد إلطرق وإلمسارإت إلمتاحة لممتعممين 6  تقدم شاش  توجيهات وإ 
 تتسم وإجه  إلتالاعل باإلتزإن بين مساح  شاش  إلعرض إلر يسي وعناصر إلتحكم 7
 يتم تحقيق إلنبات وعدم تةيير وظيالة إلمالاتيم  و إلقوإ م بتةيير إلشاشات 8
 وإلجروج من إلقصة إلرقميةيحدد  سمو  إلدجول  9
 تكون وإجهة إلتالاعل جذإبة ومألو   :
 لتزإن عناصر وإجهة إلتالاعل ;
 توإ ر شاشات تعميمات صريحة  وموضم بها جطوإت إلتجول  ي إلقصة إلرقمية >
 نبات عناصر وإجهة إلتالاعل  ال تتةير وظيالة إلمالاتيم  و إلقوإ م بتةير إلشاشات =
 حرية إجتيار إلقصة إلرقمية إلتي يريد سماعها  تتيم لمتمميذ  51
 تتيم لمتالميذ حرية إجتيار مسار تقدم   ي سماع إلقصص إلرقمية 55
 بساطة تصميمها  ي إستجدإم إلجيارإت وجصا ص إلتحكم 56
 إلعناصر إلمعروضة بها مرتبطة ببعضها 57

 معايير خاصة بتصميم اإلطار :
إطارات التفاعل لخصائص التالميذ المرحمة اإلعدادية ذوي صعوبات  المعيار الثالث  عشر :مناسبة
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 قائمة معايير تصميم القصة الرقمية
 اإلدراك  السمعي

 مؤشرإت إلمعيار
 لتزإن عناصر لطارإت إلتالاعل 5
 يشمل إإلطار عنصرين  قط 6
 إلتالي ( –توإ ر مالاتيم إلتحكم  ي  سالل إإلطار )إلسابق  7
 ظهور عناصر إإلطار إلصورة نم سماع إلصوت إلقصة 8
 تكون إلصورة  ي منتصف إإلطار 9
 يكون مرتبطًا باإلطار إلسابق ويبنا عمي  إإلطار إلتالي ل   :
 يحتوي إإلطار إتول عند  تحة إلهي ة إلمصممة لمقصص إلرقمية  ;
 وإإلطار إلناني ويحتوي عمي  زرإر مكتو  عميها  سماء إلقصص إلرقمية وتقر  بصوت وإضم >
إلقا مة( حتا تتيم لمتالميذ –إلتالي  –عما  زرإر تحتوي عمي )إلسابق تشمل جميع إإلطارإت  =

 إلتجول حس  قدرإت  
 لال يتضمن إإلطار  كنر من مشهد لمقصة إلرقمية 51

 المجال التاسع : مجال الوسائط المتعددة
 المعيار الرابع عشر: تنوع الوسائط المتعددة داخل القصص الرقمية

 والرسوماتأواًل : الصور 
 مؤشرإت إلمعيارم

 تكون إلصور وإلرسومات وإضحة تعبر عن إتحدإث 5
 تعبر إلصور وإلرسومات عن مضمون إلمحتوى إلتعميمي لمقصة إلرقمية و هدإ ها 6
 تقديم إلصور وإلرسومات مكبرا لتحاكي إلوإقع 7
 إستجدإم إلجماليات ذإت إلدرجة إتلوإن  إلالاتح    8
 إلقصة بالبساطة وإلوضوح وعدم إالزدحام بالعناصرتتميز صور  9
 تتسم إلوإن صور ورسوم إلقصة إلرقمية بالوإقعية :
التحتوي عما تالاصيل كنيرة لكي ال تشتت إنتباا إلتالميذ إلمرحمة إإلعدإدية ذوي صعوبات إإلدرإك   ;

 إلسمعي
 إرتباط إلصور وإلرسومات بأهدإف ومحتوى إلقصة إلرقمية >
 تزإمن عرض إلصور وإلرسومات  ي إلقصة مع صوت إلرإوي إلمصاح  لها  =

 ثانيًا :معايير تتعمق باأللوان
 عدم إتسرإف  ي إستجدإم إلدرجات إلمجتمالة لمون إلوإحد لعدم تشتت إلتالميذ 5
 إستجدإم إتلوإن إلزإهية وإلمبهج  6
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 قائمة معايير تصميم القصة الرقمية
 وإتحمر  إستجدإم إتلوإن إتساسية إلنالث إتصالر وإتزرق  7

 ثالثًا: معايير متعمقة بالصوت
 تستجدم  صوإت تتال م مع طبيعة إلقصة إلرقمية 5
 تستجدم  صوإت تتال م مع جصا ص إ لتالميذ إلمرحمة إإلعدإدية 6

 ذوي صعوبات إإلدرإك  إلسمعي
 تستجدم   صوإت تتناس  مع إتهدإف وإلمحتوى إلتعميمي لمقصة إلرقمية 7
 وإضحة وجالية من إلتشويش تستجدم  صوإت  8
 يتميز إلصوت بالوضوح وجموا من إلتشويش وسالمة مجارج إلحروف 9
 تناس  سرعة صوت إلمةة إلمنطوقة مع جصا ص إلتالميذ ذوي صعوبات إإلدرإك إلسمعي :
 مرإعاة إلتةيم وإلترنيم  ا نبرة إلصوت) إلدهشة  إلحزن  وإلالرح( ;
 لمصورة إلمعروضةإلمةة إلمنطوقة مطابقة  >
 ترتبط نبرة إلصوت بالوظيالة إلمصاح  لها وإلمعبر عنها =
عدم إستجدإم مقطوعات موسيقية مشهورة منعا لتشتت إلتالميذ إلمرحمة إإلعدإدية ذوي صعوبات  51

 إإلدرإك إلسمعي
 رابعًا: معايير متعمقة بالسرد

إلسمعي  بأسمو   ني مشوق يتناس  مع تجاط  إلقصة إلرقمية إلتالميذ  ذوى صعوبات إإلدرإك  5
 قاموس   إلمةوي

تنوع إلعبا رإت وإلجمل من حيث  إلقصير وإلطول  إلتي يستطيع إلطالل ذوي صعوبات إإلدرإك  6
 إلسمعي  إلتعمم  ن يالهمها

إالبتعاد عن إالستعارإت وإلكنايات إلبالغية عند سرد محتوى إلقصةإلرقمية وإلتا تشتت إنتباا  7
 ذوو صعوبات إلتعمم لعدم  همهاتالميذ 

 .إلتنوع  ا طريقة إلسرد مما ينير إنتباا تالميذ  ذوى صعوبات إلتعمم 8
 يرإعي إلتزإمن بين إلسرد إلصوتي وإلصور إلمر ية  9
 يرإعا  ي إلسرد  ن يكون وإضحًا   معتداًل  ي سرعت  :
يرإعا  ي إلسرد إلصوتي تحديد إلوقالات إلمناسبة   ليكتمل إلمعنا ويتمكن إلمستمع من ذوى  ;

 صعوبات إإلدرإك إلسمعي  
 –إإلطالة  وإلوقوف   وإلتالجيم -مرإعاة قوإعد إلتجويد من حيث  
 تنوع إلسرد إلصوتي بين إلالرح وإلحزن وإلدهشة        لمعايشة إلمتعمم لمعنا إلجممة  
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 خالصة النتائج: 

( معياااارًإ  تتنااااول جمياااع 58( مجااااالت  )=عااان إلوصاااول للاااا) ساااالرت نتاااا و إلبحاااث 
نتااج إلقصاة إلرقمياة  ويتالارع كال معياار للاا مجموعاة مان إلمؤشارإت بماغ  جوإن  تصميم وإ 

 ( مؤشرًإ وها تعمل عما تحقيق تمك إلمعايير   551عددها )

 تىصيات ببحىث ودساسات هستقبلية: 
نتاجهاااا  قتصااارت  - إلدرإساااة إلحالياااة عماااا وضاااع معاااايير تصاااميم إلقصاااة إلرقمياااة وإ 

بالمرحماااة إإلعدإدياااة لاااذوي صاااعوبات إإلدرإك إلسااامعي   لاااذلك يمكااان  ن تتنااااول  
نتاااج إلقصااة إلرقميااة لال ااة  جاارى ماان   ااات  إلدرإسااات إلمسااتقبمية معااايير تصااميم وإ 

 صعوبات إلتعمم ) ذوي إإلحتياجات إلجاصة (

حاليااة مقترحااات لاادورإت تدريبيااة لممعممااين  يمااا يتعمااق بمعااايير وضااعت إلدرإسااة إل -
تصميم إلقصص إلرقمية وكيالية تالعيمها  اي تادريس إلمةاة إلعربياة وتنمياة مهارإتهاا 
  لااذلك  اايمكن لمدرإسااات وإلبحااوث إلمسااتقبمية وضااع هااذا إلباارإمو موضااع إلتناليااذ 

 ها بإعدإدها من حيث م إلمحتوى وإتهدإف  وإلتقويم  وقياس  نر 

 قائوة املشاجع 

 أوًلا املشاجع العشبية:

(  نر إستجدإم حقيبة تعميمياة  اي تنمياة مهاارإت ;615 مامة محمد  حمد  ال إلشنقيطي ) 
لنتاااج إلقصااص إلرقميااة لألطالااال لاادى إلطالبااات إلمعممااات بجامعااة إتمياارة ناااورة 

 55 ع5بناااات عباااادإلرحمن  ااااي  مدينااااة إلرياااااض  مجمااااة إلعمااااوم  وإلتربويااااة  مااااو 
    587-5;(  ص ص ;615)يوليو 

(  تنمياااة مهاااارإت لنتااااج إلقصاااة إلرقمياااة إلتعميمياااة وعالقتهاااا ;615 مااااني محماااد عيساااا )
بتنمياااة مهاااارإت حااال إلمشااااكالت وإالتجااااا نحاااو تشاااااركها للكترونياااًا لااادي طااااال  

 تكنولوجيا إلتعميم   رسالة ماجستير  جامعة إلمنيا  كمية إلتربية إلنوعية 
(  تاااأنير  ساااالي  حكاااا إلقصاااص :615ماااد  شااايماء  ساااام  ناااور إلااادين ) ساااماء إلسااايد مح

إلرقمية عبر تقنية إلبودكاستنو عما تنمية إلذكاء إلمةوى وإلقدرة عما إلتجيال لادى 
 1;5تالميذإلمرحمااة إالبتدإ يااة إلمعاااقين بصااريًا  إلتربية مجمااة جامعااة إتزهاار  ع 

  675( صم  :615(  ) كتوبر 8 )مو 
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(  اعميااة برنااامو مقتاارح باسااتجدإم إلقصااص إلرقميااة :615عبااد إلمااولا ) سااارة  حمااد إلساايد
 ااي تنمياااة بعااض إلمالااااهيم إلجةرإ ياااة لاادى طالااال إلروضااة  رساااالة ماجساااتير كمية 

 إلتربية جامعة إالسكندرية 
(  ناار إسااتجدإم  ساامو  روإيااات إلقصااة إلرقميااة  ااي تنميااة :615سااامي باان  هااد إلساانيدي )

 ي تدريس مادة إلالقاة لادى تالمياذ إلمرحماة إالبتدإ ياة  اي إلدإ عية وبقاء  نر إلتعمم 
)يولياااو 7 ع5إلمممكاااة إلعربياااة إلساااعودية  مجماااة إلبحاااوث إلنالساااية وإلتربوياااة  ماااو 

 86-5(  ص  :615
(  اعميااة برنااامو قااا م عمااا إلقصااة إلرقميااة إلتالاعميااة  ااي >615طااارق عبيااد إلمسااعودي )

ياات إلالهاام إلقرإ ااي مجمااة كميااة إلتربيااة إلتنميااة لاادى طااال  إلمرحمااة إالبتدإ يااة بالكو 
  ;99-6=9ص 9 ع  78بأسيوط مو 

(    اعمياااااة إلقصاااااص إلتشااااااركية  اااااي تااااادريس إلدرإساااااات 6157كرإماااااي بااااادوي  باااااومةنم )
إالجتماعية  ي إلتحصيل وتنمياة إلقايم إتجالقياة لادى طاال  إلمرحماة إإلعدإدياة  

  7=-1>5( 9;)5مجمة إلنقا ة وإلتنمية  
 إلقااااهرة   5(  إلبحاااث إلعمماااي  اااي تكنولوجياااا إلتعمااايم ط6119د  حماااد )محماااد عباااد إلحميااا

  97عالم إلكت   ص
( معاايير تصاميم نظام إلوساا ل إلمتعاددة / إلالا قاة إلتالاعمياة  6111محمد عطية جمايس ) 

نتاجهااا"  إلمااؤتمر إلعمماااي إلسااابع  اااي منظومااة تكنولوجيااا إلتعمااايم  ااي إلمااادإرس  وإ 
إلقاهرة  تكنولوجيا إلتعميمم سمسامة درإساات وبحاوث   وإلجامعاتم إلوإقع وإلمأمول 

 7  ك 51مو 
(   تكنولوجياااا إلوإقااع إإل ترإضاااا وتكنولوجياااا إلوإقاااع إلمعااازز 6159محمااد عطياااة جمااايس) 

   6  ص  6  ع 69وتكنولوجيا إلوإقع إلمجموط "  مجمة تكنولوجيا إلتعميم  مو 
مقتاااارح قااااا م عمااااا إلقصااااص ( برنااااامو 6157محمااااود هااااالل عبااااد إلباسااااط  عبااااد إلقااااادر )

إإللكترونياااااة لتنمياااااة مهاااااارإت إالساااااتماع إلنشاااااط و نرا برناااااامو مقتااااارح قاااااا م عماااااي 
إلقصاااص إإللكترونياااة لتنمياااة مهاااارإت إالساااتماع إلنشاااط و نااارا  اااي إلدإ عياااة لماااتعمم 
لدى إلتالميذ منجالضي إلتحصيل بالمرحمة إالبتدإ ي   مجمة إلدرإساات إلعربياة  اي 

   :9-55( ص ص 6157)سبتمبر 6 ج85ع إلتربية وعمم إلنالس  
(  برناامو مقتارح قاا م عماي إلقصاص إإللكترونياة لتنمياة 6157محمود هالل عبد إلباسط )

مهااااارإت إالسااااتماع إلنشااااط و ناااارا  ااااي إلدإ عيااااة لمااااتعمم لاااادى إلتالميااااذ منجالضااااي 
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إلتحصااايل بالمرحماااة إإلبتااادإ ي  مجماااة درإساااات إلعربياااة  اااي إلتربياااة وعمااام إلااانالس  
 (   6157 )يوليو  511 ع ;;ص

(  اعمياااااة إساااااترإتيجية حكاااااا إلقصاااااص   إلرقمياااااة :615إلجاااااالق عطياااااة م)مجتاااااار عباااااد 
إلتشاااركية  ااا تنميااة مهااارإت إلالهاام إإلسااتماعا وإلدإ عيااة لااتعمم إلمةااة إلعربيااة لاادى 

 )يناااااير  511 ع :5متعمميهااااا غياااار إلناااااطقين بهااااا  مجمااااة إلنقا ااااة وإلتنميااااة  س
 5;م 586 ص ص   ;615

قديم إلمقررإت إلتعميمية عبر شابكة إالنترنات بناء نظام لت (6117مصطالا جودت صالم )
و ناارا عمااا إتجاهااات إلطااال  نحااو إلااتعمم إلمبنااا عمااا إلشاابكات  رسااالة دكتااورإة 

  كمية إلتربية  جامعة حموإن  
(  تصميم وحادإت قصصاية لتعمايم إلمةاة إلعربياة 6158مصطالا حسين إلحطا  ورجرون)

كميااااة معااااارف إلااااوحي وإلعمااااوم لمناااااطقين بةيرهااااا ماااان جااااالل إلتعماااايم إإللكترونااااي  
 إإلنسانية  إلجامعة إإلسالمية إلعالمية بماليزيا 

( تصميم إسترإتيجية تعميمياة مقترحاة عبار إلويا   اا  6158نشوى ر عت محمد  شحاتة )
ضااااوء نمااااوذج  بعاااااد إلااااتعمم لتنميااااة مهااااارإت تطااااوير إلقصااااص إلرقميااااة إلتعميميااااة 

صاارية لتكنولوجيااا إلتعماايم  سمسااة   إلجمعيااة إلم6 ع 68وإالتجاااا نحوهااا  مااو    
 درإسات وبحوث محكمة

(  إلتصاااميم إلتعميماااا لموساااا ط إلمتعاااددة  إلمنياااا   دإر إلهااادى 6115نبيااال جااااد عزماااا ) 
 لمنشر وإلتوزيع 

( للااا إستقصاااء  ناار إسااتجدإم إلقصااة إلرقميااة  ااا  :615هيااا محمااد جااودت  بااو عاليالااة )  
بادإعا لطمباة إلصاف إلنالاث إتساساا تنمية مهارإت إالستماع إلنشاط وإلتالكيار إإل

  ا مادة إلمةة إلعربية   رسالة ماجستير   جامعة إلشرق إتوسط  إتردن 

ا 
ا
 هشاجع اللغة اإلجنليزية::حاني

McElfresh, Megan J. (2011). English Language   Learners' connection to 

school and English through the Digital storytelling, Process. M.A. 

thesis, University of Nebraska  Lincoln. 



 

154 

 

نتاج إلقصص إلرقمية لتالميذ إلمرحم  إإلعدإدية ذوى صعوبات إإلدرإك إلسمعية معايير تصميم وإ 
 
 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

Miller, C. (2004). Digital Storytelling: A Creator's Guide to interactive      Entertainment. 

Focal Press. Retrieved from:  http://www.amazon. Com/Digital-Storytelling- 

creators-interactive- entertainment/dp/0240809599. 

Ramage, David E. (2007). Digital Stories for Professional Learning: 

Reflection and Technology Integration in The Classroom, Ph. D. 

dissertation, Drexel University, U.S.A. 

Robin, Bernard R. (2008). Digital storytelling: A Powerful Technology 

Tool for the 21st Century Classroom. Theory Into Practice, 47 

(3), 220-229. 

 

 
 

 


