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 مستخمص البحث

ىدف البحث إلي تحديد الميارات األساسية الالزم توافرىا لدى معممات رياض 
نتاج القصص  وتحديد  ،ضةالمقدمة لطفل الرو  اإللكترونية التعميميةاألطفال لتصميم وا 

نتاج القصص اإللكترونية  المعايير التربوية والفنية والتقنية التى يتم فى ضوئيا تصميم وا 
برنامج تدريبى لمعممات رياض األطفال لتنمية تصميم و ،لطفل الروضة المقدمةالتعميمية 

نتاج القصص  والتعرف عمى  ،المقدمة لطفل الروضة اإللكترونية التعميميةميارات تصميم وا 
اعمية البرنامج التدريبى المقترح، وأجري البحث عمى مجموعة من معممات رياض االطفال ف

فاعمية البرنامج المقترح فى تنمية وتوصمت نتائج البحث إلى  ،( معممة23وبمغ عددىن )
نتاج القصص المقدمة  التعميمية اإللكترونية ميارات معممات رياض األطفال فى تصميم وا 

صمت نتائج البحث الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كما تو  ،لطفل الروضة
متوسطات درجات المعممات فى التطبيق القبمي لالختبار المعرفى ومتوسطات درجاتين فى 

ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  ،التطبيق البعدى لصالح التطبيق البعدى
نتاج درجات المعممات )عينة البحث( فى التطبيق القبمي لب طاقة مالحظة ميارات تصميم وا 

 القصص اإللكترونية ومتوسطات درجاتين فى التطبيق البعدى لصالح التطبيق البعدى.

ميارات  –تدريب معممات رياض األطفال  –: القصص اإللكترونية الكممات المفتاحية
نتاج القصص اإللكترونية   .طفل الروضة –تصميم وا 



 د/ منال محمىد عبذ انحميذ مىسً  فاعهية برنامج تذريبً نمعهمات رياض األطفال 

  فً تنمية بعط مهارات تصميم وإنتاج     

 انقصص اإلنكترونية انتعهيمية انمقذمة نطفم انروظة
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Effectiveness of A Training Program for 
Kindergarten Teachers in The The 

Development of Some Design and 
Production Skills Educational Electronic 

Stories Provided to Kindergarten Children 
 

Abstract 

This research aimed at identify the basic skills required by 

kindergarten teachers to design and produce educational e-stories for 

the preschool child, and to determine the educational, technical and 

technical standards in the light of which to design and produce 

educational e-stories for kindergarten children and to design a training 

program for kindergarten teachers to develop design skills And the 

production of electronic educational stories provided to kindergarten 

children, and to identify the effectiveness of the proposed training 

program, and conducted a research on a group of kindergarten 

teachers and the number of 32 teachers, and the results of the research 

to the effectiveness of the program The results of the study showed 

that there were statistically significant differences between the mean 

scores of the teachers in the tribal application of the cognitive test and 

their mean scores in the remote application for the benefit of the 

remote application, and the existence of significant differences 

Statistics between the average scores of the parameters (the research 

sample) in the pre application of the note card, the skills of designing 

and producing the electronic stories and their average degrees in the 

remote application in favor of the remote application. 
 

Keywords: Digital stories - training of kindergarten teachers - skills 

of designing and producing Digital stories- kindergarten 

Child. 
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 مقدمة:
وقد أنعكس ذلك عمى ،يشيد العصر الحالي تقدمًا ممموسًا في تكنولوجيا المعمومات

العممية التعميمية بشكل كبير، فمع التقدم العممي والتغير التكنولوجي السريع أصبحت 
عادة النظر بشكل متكامل في منظومتو المجتمعات اإلنسانية بحاجة إلى تطوير  التعميم وا 

 كونو اليدف األول لتحقيق التقدم الذي تطمح إليو ىذه المجتمعات.

 من التربوية الساحة تألفو لم جديًدا واقًعا والتكنولوجية العممية التطورات فرضتكما 
 بمراحمو تعميمال قضايا في محورًيا دوراً  الحاسوب باستخدام التعميم تكنولوجيا وأخذت قبل

 عمى المعاصرة التربوية االتجاىات وتؤكد األطفال, رياض مرحمة في وخاصة المختمفة
 عمى التربويين حث الذي األمر التكنولوجيا, عصر لمتطمبات التعميمية النظم مواكبة ضرورة
االنفجار إلى تطوير أساليب التعمم التي تستخدميا المعممات وتدريبين لمواجية  السعي
 ( 3103،3،)عبد الناصر راضى.رفي والتكنولوجي الذي يتزايد بمعدالت كبيرةالمع

ويعد تدريب معممات رياض األطفال ذو أىمية بالغة باعتباره السبيل الوحيد لمنمو 
وىناك الكثير من الدارسات والبحوث  ،الميني والحصول عمى مزيد من الخبرات التكنولوجية

معممة الروضة إلى التطوير وفقًا لممستجدات التربوية التي أشارت إلى الحاجة المستمرة ل
 االىتمام ضرورةوأكدت عمى  ،والتحديات التكنولوجية المعاصرة في مجال تربية الطفل

 التكنولوجية األنشطة بعض وتنفيذ وتصميم األطفال عمى استخدام رياض معممات بتدريب
 طالعيم عمى أىمإل كثفةم وورش تدريبية دورات بعقد وذلك الروضة, لطفل المناسبة

التكنولوجية ومن ىذه الدراسات دراسة  التطورات مجال في التعميمية عمى الساحة المستجدات
ودراسة  ،(3112) حنان فوزي( دراسة 3112) سعد الدايلودراسة ،(8117عباس ) محمد

 (.3102) سماح مرزوق(، ودراسة 3100)أمل سويدان

 بإعداد وتدريب االىتمام يتطمبوجية في ظل التطورات التكنول وأصبح األمر
 المفاىيم التي تستخدميا بإدخال التدريس أساليب وتطوير األطفال معممات رياض

 تأىيمية وبرامج دورات مناىج رياض األطفال وتنظيم ضمن اإللكتروني والتعمم التكنولوجية
 نحو جووالتو  تكنولوجًيا األطفال رياض معممات لتأىيل تيدف تكنولوجيةو وتطويرية 
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 وتحدياتو العصر, تطورات مع تتالءم وتكنولوجية وتعميمية تربوية وآفاق استراتيجيات
ظيور وسائل التكنولوجيا والتقنيات مع  التعميم التقميديت مشكال عمى المستقبمية، والتغمب

 والنمذجةومنيا التعمم اإللكتروني، واأللعاب اإللكترونية، التعميمية الحديثة في التعميم 
 لكترونية، والمحاكاة اإللكترونية والقصص اإللكترونية.اإل

وتعد القصص اإللكترونية أحد تطبيقات التعمم اإللكتروني التي تدمج ما بين فن 
القصص وتكنولوجيا الوسائط المتعددة الغنية بالمثيرات مثل الصور الثابتة والمتحركة 

 )نيفين أحمد، ول مفيوم محدد.والنصوص والفيديوىات والموسيقى وذلك لتقديم معمومات ح
3102 ،322) 

كما تعد القصص اإللكترونية إحدى التقنيات الحديثة التي تصمم وتنتج وتعرض 
من خالل الحاسوب ويمكن لممعمم استخداميا داخل حجرات الدراسة، فيي تعد تغيرًا نموذجيًا 

ألطفال إلى التركيز في مجال التعميم، حيث تنقل الطريقة التقميدية في التعميم خاصة مع ا
عمى عمميات التعمم العميا مثل الفيم واإلبداع، وتقدم لألطفال المعمومة من خالل برامج 

ىذا باإلضافة إلى األلوان والحركات والمثيرات الصوتية، وبذلك فيي تعد نموذجًا  ،متكاممة
من نموذج من نماذج التعمم اإللكتروني إذا ما وضع في االعتبار مجموع ما تكونو القصة 

متكامل يعتمد عمى تقديم األفكار والمعمومات لممتعمم بحيث تكون مدعومة بالوسائط المتعددة 
 (2، 3102)أحمد نوبي،  التي تكون عمى ىيئة صور ورسوم وأفالم متحركة.

المختمفة حيث إنيا تتميز  االنتشار بأشكالياوالقصص اإللكترونية قصص واسعة 
في مجاالت عديدة أدبية وثقافية وتعميمية وترفييية، وتكمن بسيولة االستخدام وتطويعيا 

أىميتيا في قدرتيا عمى تحميل مميزات إلكترونية مختمفة كالصور ثالثية األبعاد والصوت 
والحركة حيث تعد شكاًل أدبيًا يحمل خصائص إلكترونية، وىى تخضع لمعايير وشروط القصة 

، 3102المقدم والمغة المستخدمة. )وفاء عبداهلل،  بشكميا التقميدي في الكتابة األدبية والنص
(، وتعد من الوسائل الفعالة في تكوين شخصية الطفل وتربية ذوقو وخيالو وتيذيب خمقو 23

 واالتجاىاتوىى طريقة لتربيتو وتعميمو حيث يكتسب عن طريقيا المعارف والمعمومات 
 (20، 3111عمر األسعد، ) السموكية وقيم مجتمعو بما يناسب مستوى نموه وقدراتو.
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 مع مما سبق يتضح أىمية تدريب معممات رياض األطفال عمى التعامل
 لتفعيل التعميم تكنولوجيا مجال في جديد ىو ما التكنولوجية, واإلطالع عمى كل المستحدثات

نتاج  ،األطفال ضالتعميمية بريا العممية جوانب بعض وتطوير وأىمية تدريبين عمى تصميم وا 
لكترونية المقدمة لألطفال وذلك وفقًا الىتماماتيم وحاجاتيم وخصائص القصص اإل

كما يتضح أىمية القصص اإللكترونية، فيي يمكن أن تحقق دورىا وأىميتيا واألىداف ،نموىم
المرجوة منيا وتسيم إسيامًا قويًا وفعااًل في السنوات األولى من حياة الطفل ويكون ليا تأثير 

وذلك إذا تم تصميميا عمى أسس تربوية سميمة، وتم انتقاء عميق عمى أساليب نموه 
ذا ما أجيد إخراجيا الفني بحيث يتم استخداميا كمدخل تدريسي  عناصرىا الفكرية والمغوية، وا 
إلكساب أطفال الروضة بعض المفاىيم المناسبة ليم، باعتبارىا من أىم وأفضل الطرق 

 لمطفل كل ما نريد تقديمو. واألساليب غير المباشرة التي عن طريقيا نقدم

 مشكمة البحث :
 نبع إحساس الباحثة بمشكمة البحث من خالل عدة مصادر أساسية أهمها:

وحضور الباحثة :التي قامت بيا الباحثة لعدد كبير من الروضات  الزيارات الميدانية -0
كبيرة  وقد أتاحت ىذه الزيارات لمباحثة فرصة البرنامج اليومي بالروضة مع المعممات، 

لمشاىدة المعممات وىن يقمن بعرض األنشطة بصفة عامة واألنشطة القصصية ألطفال 
 وقد الحظت الباحثة اآلتي :الروضة بصفة خاصة 

  إتباع المعممات الطرق التقميدية فى عرض وتقديم األنشطة القصصية لألطفال
لصور والتى تتمثل فى السرد الشفوى لمقصة أو تقديم أحداثيا عن طريق بعض ا

 .والبطاقات

  عدم قدرة المعممات عمى مسايرة التطور التكنولوجي واستخدام القصص اإللكترونية
التعميمية في تقديم المفاىيم  والميارات المطموب إكسابيا لطفل الروضة في ىذه 

 المرحمة.
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  عدم معرفة المعممات بالبرامج والمواقع المتخصصة والمستخدمة في تصميم
نتاج القصص اإلل  كترونية.وا 

  نتاج القصص اإللكترونية مما عدم معرفة المعممات بمراحل وخطوات تصميم وا 
ترتب عميو عدم قدرة المعممات عمى تصميم القصص اإللكترونية التعميمية 
المناسبة لطفل الروضة واستخداميا في إكساب األطفال مجموعة من المفاىيم 

القصص حيان إلى المناسبة ليم في ىذه المرحمة والمجوء في بعض األ
عمى شكل أسطوانات مدمجة أو موجودة عمى  المطروحة باألسواقاإللكترونية 

شبكة اإلنترنت وذلك عمى الرغم من عدم مناسبتيا لطفل الروضة شكاًل 
تفتقر فيي  ،ألن اليدف األساسي منيا تجارى وتسويقي وليس تعميمي وموضوعاً 

 .ا وتصميمياإلى وجود معايير لجودة محتواىا وأسس إعدادى

  عدم معرفة المعممات بمتطمبات تقديم القصص اإللكترونية لطفل الروضة وكيفو
 .التخطيط لعرضيا

  إغفال معممات رياض األطفال دور الوسائط التكنولوجية في عرض القصص
عمى األطفال إلضفاء جو من المتعة والترفية بل ما زال اإلصرار عمى استخدام 

 في سرد القصة. الطرق التقميدية العادية 

  الغالبية العظمى من المعممات ال يوجد لديين دافع لتوظيف التكنولوجيا في تقديم
 وذلك لعدة أسباب منها:األنشطة بصفة عامة واألنشطة القصصية بصفة خاصة 

 حيث لم يسبق لممعممات دراسة مقررات ،قصور في إعداد المعممات قبل الخدمة
التكنولوجية  األنشطة بعض وتنفيذ ال تصميمتمثل الخمفية المعرفية لين في مج

نتاج القصص اإللكترونية بصفة عامة و المناسبة لطفل الروضة   تصميم وا 
 بصفة خاصة.

  عدم توافر برامج لتدريب معممات رياض األطفال عمى تفعيل التعميم اإللكتروني
واستخدام المستحدثات التكنولوجية في العممية التعميمية برياض األطفال 

 وظيفيا في األنشطة المقدمة لطفل الروضة. وت
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  نتاج القصص اإللكترونية يتطمب كفاءة عالية استخدام التكنولوجيا في تصميم وا 
 والغالبية العظمى من المعممات ال يمتمكن كفاءة استخدام التكنولوجيا وتوظيفيا.

 ت نظرة كثير من المعممات لمتكنولوجيا عمى إنيا أداة لمتسمية والترفية وليس
 .لمتعميم مما يجعمين يعرضن عن استخداميا

لتدعيم صدق إحساس الباحثة بالمشكمة قامت بإجراء دراسة الدراسة االستطالعية:  -8
استطالعية تمثمت في إجراء استطالع رأى  لعدد من معممات رياض األطفال ببعض 

وعددىن  (0ممحق )الروضات الحكومية التابعة إلدارة أسيوط التعميمية بمدينة أسيوط 
( معممة وذلك لمتعرف عمى واقع معرفة معممات رياض األطفال بميارات تصميم 21)

نتاج القصص  المقدمة لطفل الروضة والتعرف عمى إذا كان قد  التعميمية اإللكترونيةوا 
نتاج القصص اإللكترونية،  تم حصولين عمى دورات تدريبية في مجال تصميم وا 

وقد جاءت أراء المعممات التدريب عمى ىذه الميارات  ومعرفة ما إذا ما كان يرغبن في
 عمى النحو التالي:

 نتاج  %011 أجمع من المعممات عمى عدم معرفتين بميارات تصميم وا 
التي يجب أن تستخدميا معممات رياض األطفال عند  اإللكترونيةالقصص 

نتاج القصص   .المقدمة لطفل الروضة اإللكترونية التعميمية تصميم وا 

 من المعممات عمى عدم قدرتين عمى توظيف ىذه الميارات في  %95 أجمع
نتاج القصص  المقدمة لطفل الروضة وذلك نتيجة  التعميمية اإللكترونيةتصميم وا 

 .لوجود قصور في برامج إعدادىن بالكمية

 من المعممات عمى عدم حصولين عمى دورات تدريبية في  % 011 أجمع
نتاج القصص   .التعميمية المقدمة لطفل الروضة رونيةاإللكتمجال تصميم وا 

  نتاج قصص  % 011أجمع من المعممات عمى عدم قدرتين عمى تصميم وا 
 إلكترونية تعميمية لطفل الروضة. 
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 من المعممات عمى رغبتين في التدريب عمى ىذه الميارات وأكدوا   %85 أجمع
نتاج القصص  مية لطفل التعمي اإللكترونيةعمى ضرورة تضمين ميارات تصميم وا 

 .الروضة في برامج تدريب معممات رياض األطفال

باستخدام القصص : التي أوصت توصيات العديد من الدراسات والبحوث السابقة -3
وتضمين برامج ،اإللكترونية في بناء مناىج رياض األطفال مما يثري العممية التعميمية

نتاج الق التي صص اإللكترونية إعداد معممات رياض األطفال التدريب عمى تصميم وا 
بضرورة نشر ثقافة القصة اإللكترونية ما بين األوساط تناسب طفل الروضة، كما أوصت 

وأكدت عمى ضرورة تخصيص وقت مناسب لمقصة في البرنامج اليومي لطفل ،التعميمية
ومن ىذه الدراسات  ،تقدم خاللو القصص اإللكترونية التعميمية المناسبة ليمالروضة 
( ودراسة 3112) إيمان سمير( ودراسة 3112) سالمة ومحمد موسى وفاءدراسة 

هديل العرينان (، ودراسة 3102) مناير الكندرى( ودراسة 3102) محمود هالل
 كما أكدت الدراسات والبحوث عمى ضرورة (،3102) هدير إبراهيمودراسة  (3102)

 التكنولوجية نشطةاأل بعض وتنفيذ عمى تصميم األطفال رياض معممات بتدريب االىتمام
 مجال في التعميمية عمى الساحة المستجدات واطالعيم عمى أىم ،الروضة لطفل المناسبة
وأوصت بضرورة عقد دورات تدريبية وندوات التعميمية،  العممية في التكنولوجية التطورات

وورش عمل مستمرة لتدريب المعممات عمى كل ما يستجد من تقنيات التعميم واالىتمام 
يب المعممات عمى تصميم القصص اإللكترونية لتنمية قدراتيم المينية ومسايرة بتدر 

التطورات والمستحدثات التكنولوجية التعميمية التي تؤدى إلى جودة العممية التعميمة 
كما أوصت دراسة  ،(8105) سماح مرزوقالدراسات دراسة ومن ىذه  ،برياض األطفال

مات رياض األطفال عمى استخدام القصص ( بضرورة تدريب معم8106) نيفين خميل
اإللكترونية في الممارسات التعميمية وتصميم القصص اإللكترونية التعميمية الستخداميا 

وضرورة تشجيع معممات رياض األطفال عمى استخدام  ،في التدريس ألطفال الروضة
 التعمم اإللكتروني في العممية التعميمية برياض األطفال.
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التي تناولت إعداد وتدريب معممات رياض األطفال  :د من المؤتمراتتوصيات العدي-4
بضرورة تدريب بأىمية التدريب والتعميم اإللكتروني لمعممات رياض األطفال و وأوصت 

نتاج القصص اإللكترونية لطفل الروضة ومن ىذه  المعممات عمى ميارات تصميم وا 
رية لتكنولوجيا التعميم بعنوان المؤتمرات المؤتمر العممي الثاني عشر لمجمعية المص

"تكنولوجيا التعميم بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبل" والذي عقد بكمية البنات جامعة 
(، والمؤتمر الدولي الثالث لمتعميم اإللكتروني عن بعد والذي عقد 3112عين شمس )

دة في تربية المؤتمر الدولي األول "نحو أفاق جدي(، و 3102بالمممكة العربية السعودية )
(،المؤتمر الدولي األول 3102األطفال " والذي عقد بكمية رياض األطفال جامعة المنيا )

"التربية أفاق مستقبمية" والذي عقد بكمية التربية بجامعة الباحة بالمممكة  العربية السعودية 
(3102.) 

عدم معرفة معممات رياض في ضوء ما سبق أمكن تحديد مشكمة البحث في 
نتاجال بميارات األطف القصص اإللكترونية التعميمية المقدمة لطفل الروضة نتيجة  تصميم وا 

وجود قصور في برنامج إعدادىن مما أدى إلى عدم اكتساب المعممات لتمك الميارات 
 باإلضافة إلى عدم وجود برامج تدريبية لتدريب المعممات عمى ىذه الميارات.

امج تدريبي لمعممات رياض األطفال لتنمية لذا ىدف البحث الحالي إلى تقديم برن
نتاجبعض ميارات  القصص اإللكترونية التعميمية المقدمة لطفل الروضة ورفع  تصميم وا 

كفاءتين وأدائين الميني والوظيفي وتقديم ىذه الميارات بشكل يساعدىن عمى التمكن من 
نتاج  تميز.القصص اإللكترونية التعميمية بكفاءة عالية وأداء م تصميم وا 

  أسئمة البحث:
 تثير مشكمة البحث األسئمة التالية :

نتاج  -0 ما الميارات األساسية الالزم توافرىا لدى معممات رياض األطفال لتصميم وا 
 المقدمة لطفل الروضة ؟ اإللكترونية التعميميةالقصص 

نتاج القصص  -8  اإللكترونيةما واقع معرفة معممات رياض األطفال بميارات تصميم وا 
 المقدمة لطفل الروضة ؟ ميميةالتع
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نتاج القصص  -3 ما المعايير التربوية والفنية والتقنية التي يتم في ضوئيا تصميم وا 
 لطفل الروضة ؟ المقدمةاإللكترونية التعميمية 

ما التصور المقترح لبرنامج تدريبي لمعممات رياض األطفال لتنمية بعض ميارات  -4
نتاج القصص   المقدمة لطفل الروضة ؟ ميةالتعمي اإللكترونيةتصميم وا 

ما فاعمية البرنامج التدريبي في إكتساب معممات رياض األطفال لمجانب المعرفي  -5
نتاج القصص   المقدمة لطفل الروضة ؟ التعميمية اإللكترونيةلميارات تصميم وا 

ما فاعمية البرنامج التدريبي لمعممات رياض األطفال في تنمية بعض ميارات  -6
نتاج القص  المقدمة لطفل الروضة؟ التعميمية اإللكترونيةص تصميم وا 

ما فاعمية البرنامج التدريبي في تحقيق المعايير التربوية والفنية والتقنية الخاصة  -7
نتاج القصص   المقدمة لطفل الروضة ؟ التعميمية اإللكترونيةبتصميم وا 

  أهداف البحث:
 يهدف البحث الحالي إلى:

نتاج القصص  تحديد الميارات األساسية الالزمة -0 لمعممات رياض األطفال لتصميم وا 
 المقدمة لطفل الروضة. التعميمية اإللكترونية

نتاج القصص  -8 التعرف عمي واقع معرفة معممات رياض األطفال بميارات تصميم وا 
 المقدمة لطفل الروضة. التعميمية اإللكترونية

نتاج القصص تحديد المعايير التربوية والفنية والتقنية التي يتم في ضوئيا  -3 تصميم وا 
 لطفل الروضة. المقدمةاإللكترونية التعميمية 

نتاج  -4 إعداد برنامج تدريبي لمعممات رياض األطفال لتنمية بعض ميارات تصميم وا 
 المقدمة لطفل الروضة. اإللكترونية التعميميةالقصص 

فاعمية البرنامج التدريبي في إكساب المعممات لمجانب المعرفي التعرف عمى  -5
نتاج القصص لميا  المقدمة لطفل الروضة. اإللكترونية التعميميةرات تصميم وا 
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التعرف عمى فاعمية البرنامج التدريبي لمعممات رياض األطفال في تنمية بعض  -6
نتاج القصص   المقدمة لطفل الروضة. التعميمية اإللكترونيةميارات تصميم وا 

طفال في تحقيق المعايير التعرف عمى فاعمية البرنامج التدريبي لمعممات رياض األ -7
نتاج القصص   التعميمية اإللكترونيةالتربوية والفنية والتقنية الخاصة بتصميم وا 

 المقدمة لطفل الروضة.

  أهمية البحث:
 تمثمت أهمية البحث الحالي فيما يمي: 

 أواًل األهمية النظرية:

معرفية وكذلك الجوانب ال ،اإللكترونية يقدم البحث معمومات نظرية عن القصص -0
نتاج القصص اإللكترونية كما يضع مجموعة من األسس  ،لميارات تصميم وا 

والمعايير التي تستند عمييا معممات رياض األطفال عند تصميم القصص 
  .لطفل الروضةالتعميمية المقدمة  اإللكترونية

يقدم البحث قائمة بالميارات األساسية الالزمة لمعممات رياض األطفال لتصميم  -8
نتاج التعميمية والتي تساعد معممات رياض األطفال في  اإللكترونيةالقصص  وا 

نتاج القصص االلكترونية التعميمية  التعرف عمي الميارات األساسية لتصميم وا 
 المقدمة لطفل الروضة.

يقدم البحث قائمة بالمعايير التربوية والفنية والتقنية التي يتم في ضوئيا تصميم  -3
نتاج القصص اإللكتروني ة بحيث تكون ىذه المعايير بمثابة أسس يرجع إلييا عند وا 

 اختيار أو تصميم أو تقويم القصص اإللكترونية  المقدمة لطفل الروضة.  

قد يفتح البحث الحالي المجال أمام دراسات وبحوث أخرى في مجال تدريب  -4
نتاج القصص  معممات رياض األطفال عمي العديد من ميارات تصميم وا 

 المناسبة لطفل الروضة.  لتعميميةا اإللكترونية
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التوصل إلى مجموعة من النتائج يمكن اإلفادة منيا في تدريس مقرر طرق رواية  -5
وكميات رياض  ،القصة لطالبات الفرقة الثالثة بأقسام رياض األطفال بكميات التربية

 .األطفال

 ثانيًا األهمية التطبيقية: 

دريب معممات رياض األطفال حيث يفيد البحث الميتمين وجميع القائمين عمى ت -0
يعد البرنامج التدريبي بمثابة محور رئيس يمكن تضمينو لمبرامج التدريبية المقدمة 

نتاج القصص اإللكترونية  لطفل  التعميميةلممعممات إلكسابين ميارات تصميم وا 
 الروضة. 

 التعميميةيقدم البحث لمعممات رياض األطفال نماذج من القصص اإللكترونية  -8
لتي تم تصميميا في ضوء فمسفة مرحمة رياض األطفال وأىدافيا وفي ضوء ا

 .معايير تربوية وفنية وتقنية لكي تتناسب مع أطفال الروضة

تزويد أخصائي تكنولوجيا التعميم ومعممات رياض األطفال وجميع القائمين عمى  -3
نتاجاختيار و  بوية والفنية المعايير التر بقائمة  اإللكترونيةوتقويم القصص  تصميم وا 

نتاجوالتقنية التي يتم في ضوئيا  لطفل  المقدمةالقصص اإللكترونية  تصميم وا 
  الروضة.

يقدم البحث برنامجًا تدريبيًا يسيم في تنمية ورفع كفاءة معممات رياض األطفال  -4
نتاج القصص   اإللكترونيةوتطوير ميارتين المعرفية واألدائية في مجال تصميم وا 

 لروضة. التعميمية لطفل ا

 حدود البحث: 
 تحدد مجال البحث الحالي بالحدود التالية: 

أجري البحث عمى مجموعة من معممات رياض األطفال ببعض الحدود البشرية: -0
( 23الروضات الحكومية التابعة إلدارة أسيوط التعميمية بمدينة أسيوط وبمغ عددىن )

  .معممة
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بروضة مدرسة الزىراء والبرنامج التدريبي تطبيق أدوات البحث تم الحدود المكانية:  -3
 االبتدائية، وىي تابعة إلدارة أسيوط التعميمية بمدينة أسيوط.

( جمسة بمعدل ثالث جمسات 32)تم تطبيق البرنامج عمى مدى  الحدود الزمانية: -3
واستغرقت الجمسة الواحدة ساعتين، وتم التطبيق بعد نياية الفصل الدراسي  ،أسبوعياً 
 م(.3102-3102) من العام الجامعيالثاني 

اقتصرت الحدود الموضوعية لمبحث عمي تدريب معممات رياض الحدود الموضوعية :  -4
نتاج القصص  التعميمية المقدمة   اإللكترونيةاألطفال عمى بعض ميارات تصميم وا 

 لطفل الروضة وذلك من خالل:

  :نتالميارات دراسة الجوانب النظرية والمعرفية ج القصص تصميم وا 
القصص تضمن وذلك من خالل اإلطار النظري والذي اإللكترونية 

اإللكترونية ومفيوميا وأىميتيا في العممية التعميمية برياض األطفال 
وأنواعيا وعناصرىا،وخطوات كتابتيا، ومراحل ،ومواصفاتيا ومعايير جودتيا

 .إنتاجيا، والبرمجيات والمواقع المستخدمة في تصميميا

 نتاجوانب التطبيقية والعممية: دراسة الج القصص  لميارات تصميم وا 
وذلك من خالل جمسات البرنامج  اإللكترونية التعميمية المقدمة لطفل الروضة

 .ومحتواه واألساليب المستخدمة في تدريسوالتدريبي 

  المعممات عمى الميارات التالية: )ميارات  تدريباقتصر البحث الحالي عمى
نتاما قبل  )ميارات التصميم واإلنتاج  ،(القصص اإللكترونية جتصميم وا 

نتاج القصص اإللكترونية(، الفعمي لمقصص  )ميارات ما بعد تصميم وا 
 اإللكترونية(.

  استخدام موقع الباوتون كما اقتصر البحث الحالي عمىpowtoon  لتدريب
نتاج القصص اإللكترونية التعميمية  معممات رياض األطفال عمى تصميم وا 

 .مة لطفل الروضةالمقد
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  منهج البحث:
لرصد واقع معرفة معممات رياض  المنهج الوصفي التحميمياستخدمت الباحثة 

نتاج القصص اإللكترونية التعميمية و  في كتابة اإلطار النظري األطفال بميارات تصميم وا 
وكذلك وفى إعداد ،وتحميل مجموعة الدراسة والبحوث السابقة التي أجريت في ىذا المجال

 المنهج شبه التجريبي، كما استخدمت الباحثة أدوات البحث وعند تحميل وتفسير النتائج
 One Groupوذلك لمناسبتو لطبيعة البحث عن طريق استخدام  تصميم المجموعة الواحدة

ذات القياسين القبمي والبعدي عمي نفس المجموعة باعتباره أفضل تصميم تجريبي يناسب 
ىناك متغير تجريبي أو مؤثر سوى البرنامج وذلك لمتعرف عمى حيث ال يكون  ىذا البحث 

فعالية البرنامج التدريبي )كمتغير مستقل( في إكساب معممات رياض األطفال بعض ميارات 
نتاج القصص   .كمتغير )تابع( اإللكترونيةتصميم وا 

 البحث: أدوات ومواد 
 قامت الباحثة بإعداد األدوات التالية : 

نتاج القصص قائمة بالميارات  -0 األساسية الالزمة لمعممات رياض األطفال لتصميم وا 
 )إعداد الباحثة(                                                                                                       .التعميمية المقدمة لطفل الروضة اإللكترونية

نتاجقنية التي يتم في ضوئيا قائمة بالمعايير التربوية والفنية والت -8 القصص  تصميم وا 
 )إعداد الباحثة(                                                                                                       .لطفل الروضة المقدمةالتعميمية اإللكترونية 

نتاج اختبار لقياس الجانب المعرفي  لدى معممات رياض األطفال  -3 في تصميم وا 
 )إعداد الباحثة(                                                                   .المقدمة لطفل الروضة التعميميةاإللكترونية القصص 

بطاقة مالحظة أداء معممات رياض األطفال لقياس الجانب األدائي والمياري  -4
نتاج القصص اإللكترونية ال  .تعميمية المقدمة لطفل الروضةلميارات تصميم وا 

 )إعداد الباحثة( 
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بطاقة تقييم منتج القصص اإللكترونية التي تم تصميميا في ضوء المعايير التربوية  -5
والفنية والتقنية لتصميم القصص اإللكترونية التعميمية المقدمة لطفل الروضة. 

 )إعداد الباحثة(

نتاج  لتنمية بعضبرنامج تدريبي لمعممات رياض األطفال  -6 ميارات تصميم وا 
 القصص اإللكترونية التعميمية المقدمة لطفل الروضة. )إعداد الباحثة(

 المصطمحات اإلجرائية لمبحث :
ويقصد بيا مدى تأثير المتغير المستقل)البرنامج Effectiveness : :الفاعمية -0

عمى المتغير التابع )إكساب معممات رياض األطفال بعض ميارات  التدريبي(
نتاج تصميم  القصص اإللكترونية التعميمية لطفل الروضة(. وا 

تعرف الباحثة البرنامج التدريبي  training program البرنامج التدريبي : -8
والمحتوى واستراتيجيات  منظمة ومحددة األىداف خطة زمنية إجرائيا عمى إنو 

وجية التدريس وأساليب التدريب والوسائل التعميمية واألنشطة والمصادر التكنول
المستخدمة وأساليب التقويم  لتدريب معممات رياض األطفال عمى بعض ميارات 

نتاج القصص اإللكترونية التعميمية المناسبة لطفل الروضة وذلك بيدف  ،تصميم وا 
إكسابيم إطارًا معرفيًا يمكن قياسو وجانبًا أدائيًا يمكن مالحظتو لكل ميارة من 

 الميارات المحددة بالبرنامج.

إجرائيا عمى إنيما  وتعرفTeacher  kindergarten ت رياض األطفال: معمما -3
المعممات القائمات عمى تربية األطفال بالروضات الحكومية والالتى تخرجن من 
كميات رياض األطفال أو كميات التربية )أقسام تربية الطفل( ويمارسن العمل 

 .مة لألطفال فى ىذه المرحمةبالروضات بمدينة أسيوط لتحقيق التنمية الشاممة والمتكام

نتاجمهارات  -4  Skills of designing and :القصص اإللكترونية تصميم وا 
producing Digital stories  تعرفيا الباحثة إجرائيًا عمى إنيا األداءات

قبل وأثناء والممارسات التي ينبغي أن تتبعيا وتقوم بيا معممات رياض األطفال 
نتاج القصص ا إللكترونية والقدرة عمى توظيف كافة المستحدثات وبعد تصميم وا 
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التكنولوجية الحديثة بكفاءة عالية من أجل تصميم قصص إلكترونية تعميمية 
 مناسبة لطفل الروضة. 

تعرف الباحثة القصص اإللكترونية بأنيا  Digital storiesالقصص اإللكترونية: -5
ن تاجيا وفق معايير مجموعة من الحكايات والقصص التعميمية يتم تصميميا وا 

محددة وتقدم من خالل وسيط إلكتروني، وتتوافر بيا كل شروط القصة وعناصرىا 
من حبكة وأحداث وزمان ومكان وشخصيات وحوار وسرد، مع إضافة بعض 
التقنيات الجديدة المتعمقة بالصوت والصور ومقاطع الفيديو والنصوص تيدف إلى 

قيق أىداف مرحمة رياض األطفال وتقدم تنمية بعض الجوانب اإليجابية لمطفل وتح
 بشكل إلكتروني فيو إثارة ومتعة وتشويق.

 :اإلطار النظري لمبحث ودراساته السابقة ويتناول المحاور التالية

 :األطفالتدريب معممات رياض  :المحوراألول
 .مفهوم تدريب معممات رياض األطفال

يما يمي تستعرض الباحثة عديدة لتدريب معممات رياض األطفال وفتوجد تعريفات 
 التعريفاتبعض ىذه 

( تدريب معممات رياض األطفال عمى إنو 0323, 3112)عاطف عدلي يعرف
عممية منظمة مستمرة محورىا معممة الروضة , حيث تقدم ليا مجموعة من البرامج التي 

ربية تيدف إلى تطوير أدائيا الميني بما يتفق مع التطورات العالمية المعاصرة في مجال ت
 .الطفل واحتياجاتيا التدريبية

( تدريب معممات رياض األطفال أثناء الخدمة 002 ،3112 ) مها إبراهيموتعرف 
عمى إنو كل برنامج منظم ومخطط يمكن المعممات من النمو في المينة , وذلك بالحصول عمى 

  .لتعميم والتعمممزيد من الخبرات الثقافية والسموكية وكل ما من شأنو أن يرفع مستوى عممية ا

( تدريب معممات رياض األطفال عمى إنو 32، 3102)عمياء محمد وتعرف 
مجموعة العمميات التربوية المخططة والمنظمة التي تستكمل التطور الميني لممعممة وتيدف 
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إلى إثراء معارفين وزيادة خبراتين ورفع مستوى أدائين واإلطالع عمى كل ما ىو جديد في 
 مقيام باألدوار التربوية المطموبة منين عمى أكمل وجو.مجال التعميم ل

مما سبق يتضح أن تدريب معممات رياض األطفال عبارة عن برنامج منظم 
ومخطط ييدف إلي التحسن المستمر في مستوى أداء المعممات ويزودىن بالخبرات 

كسابين الميارات واالتجاىات اإليجا بية والمعارف والمعمومات الالزمة لمعمل مع األطفال وا 
والمعمومات التي تساعدىن عمي القيام بأعباء وظيفتين وتسيم في رفع مستوى أدائين في 

 وتزودىن باالتجاىات والتطورات الحديثة في مجال تربية الطفل.الوقت الحاضر والمستقبل 

 أهمية تدريب معممات رياض األطفال :

تياجات الفرد في النمو التدريب سمة من سمات العصر وضرورة الزمة لمقابمة اح
ألنو يعد مكماًل إلعدادىم قبل  ،رياض األطفال أىمية خاصة لتدريب معمماتالميني ,و 

قد مارست المينة لمواجية المشكالت التعميمية  ويأتي التدريب بعد أن تكون المعممة ،الخدمة
من القيام  ومن أجل تزويدىا بالخبرات والميارات التعميمية التي تمكنيا ،التي تتعرض ليا

 بدورىا التعميمي المتجدد.

ويعد تدريب معممات رياض األطفال أحد وسائل تحسين أداء المعممات وذلك 
حيث إن اكتفاء  ،الستيعاب كل ما ىو  جديد ومستحدث في المعرفة المينية واألداء الميني

رات معممات رياض األطفال بما اكتسبوه خالل سنوات إعدادىن من معرفة ومعمومات وميا
 ال يكفى لتجويد أدائين في جوانبو التخصصية والمينية والثقافية.   

 ( 007 ،8118 ،مها إبراهيم)                                                          

وتواجو معممة رياض األطفال في القرن الحادي والعشرين تحديات تكنولوجية قد 
امج التدريب التقميدية ال يمكن ليا في عصر يحفل تعوقيا عن نموىا الميني، كما أن بر 

بالتطورات والتغيرات العممية والتكنولوجية المستمرة أن تزود المعممة بحمول لممشكالت العديدة 
التي تعترض عمميا في رياض األطفال، ولمواجية ىذه التحديات كان البد من  تدريب 

 (03، 8105،حسام سمير).المعمومات المعممات بما يمكنين من مواجية تحديات تكنولوجيا
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فيو عممية ضرورية وحتمية ،مما سبق يتضح أىمية تدريب معممات رياض األطفال
وأساسية في تنمية المعممات مينيًا وعمميًا وثقافيًا، واطالعين عمى االتجاىات واألساليب 

ر طرق المستحدثة في مجال تربية الطفل سواء فيما يتعمق بالمعارف العممية أو بتطوي
 .التدريس واالرتقاء بأداء المعممة  نحو األفضل

 ،وأنواعها وعناصرها ،القصص اإللكترونية ومفهومها وأهميتها :المحور الثاني
وخطوات كتابتها، ومراحل  ،ومواصفاتها ومعايير جودتها ومميزات استخدامها

  .والبرمجيات المستخدمة في تصميمها ،إنتاجها
 : تعريف القصص اإللكترونية

( القصص اإللكترونية بأنيا مجموعة من 33، 3102) يعرف محمود هالل
القصص اليادفة المتوفر فييا عناصر القصة من أحداث وشخصيات وعقدة وزمان ومكان 
وسرد وحوار وتقدم من خالل وسيط إلكتروني )الكمبيوتر( أومن خالل أسطوانات الميزر أو 

 األسطوانات المدمجة.

القصص اإللكترونية بأنيا مجموعة من ( 7، 8103خرون )ويعرف أحمد نوبي وآ
المواقف التعميمية التقميدية التي يتم تحويميا باستخدام برامج الحاسب األلى لتحاكى الواقع 

 بالصوت والصورة وتصمم الصور بيا باألبعاد الثنائية والثالثية.

صص التي ( القصص اإللكترونية بأنيا الق2، 3102) كما تعرف هديل العرينان
تمت برمجتيا عمى أقراص مدمجة من خالل استخدام بعض التقنيات الحديثة المتعمقة 
بالصوت والصورة والرسوم الكرتونية المتحركة، بحيث تالءم الطفل في مرحمة رياض 

 األطفال وتناسب ميولو واتجاىاتو وتساعد عمى تنمية مياراتو المغوية.

لكترونية بأنيا مجموعة من القصص القصص اإل( 7، 8106محمد سميم )ويعرف 
التي أضيف إلييا مزيج من الوسائط المتعددة بحيث تشمل الصوت، والصورة، والنصوص، 
والمؤثرات الصوتية، والرسوم الكرتونية المتحركة، إلنتاج قصص إلكترونية بأسموب شائق 

 بغرض توظيفيا في العممية التعميمية.
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القصص اإللكترونية بأنيا قصص  (854، 8106وتعرف مضاوى عبد الرحمن )
عمى شكل برمجيات إلكترونية تعمل عمى وسيط إلكتروني وىو األسطوانات المدمجة 
وتتضمن موضوعات تجذب انتباه الطفل وتشد اىتماماتو فتجعمو يتفاعل مع أحداثيا، فتحرك 

 مشاعره وتثير انفعاالتو وتساعده عمى أن يتقمص شخصياتيا.

دراسات والبحوث األجنبية تعريفات متعددة لمقصص كما ذكرت العديد من ال
ودراسة  Roland(2006)ودراسة   Kajder (2005)اإللكترونية ومن ىذه الدراسات دراسة

Robin (2011) ودراسةFrazel  (2011)  ودراسةNorman(2011)  ودراسة
Angle(2011)  ودراسةSpicer(2013) ودراسة ،Clark& Adam (2012) 

وقد أجمعت   Bratitsis& ziannas(2015)ودراسة،Kordaki (2013)ودراسة
 : الدراسات والبحوث عمى أن

  القصص اإللكترونية قصص قائمة عمى الوسائط المتعددة قد تكون صور ثابتة أو
وتكون مصحوبة  ،تأثيرات صوتية ،ونصوص ،بيا لقطات فيديو وموسيقى ،متحركة

 .بسرد صوتي لمقصة

 ين الفن القديم لحكاية القصص مع االستفادة من القصص اإللكترونية تعد دمج ب
 .مميزات التكنولوجيا اإللكترونية الحديثة التي يسيل تعمميا واستخداميا

 يمكن تشاركيا عبر أدوات التواصل المختمفة. 

 يمكن حفظيا عمى جياز الحاسب األلى أو أقراص مدمجة. 

 ظر معينةتشبو القصص التقميدية في التركيز عمى موضوع محدد ووجية ن. 

من خالل التعريفات السابقة ترى الباحثة أن القصص اإللكترونية ىي القصص 
التي أضيف إلييا مزيج من الوسائط المتعددة بحيث تشمل الصوت والصور الثابتة والرسوم 
المتحركة والنصوص إلنتاج قصص إلكترونية بأسموب شائق بغرض توظيفيا في العممية 

 ومفاىيم مختمفة لدى طفل الروضة.التعميمية لتنمية ميارات 
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بأنيا مجموعة من الحكايات  وتعرف الباحثة القصص اإللكترونية التعميمية 
نتاجيا وفق معايير محددة وتقدم من خالل وسيط  والقصص التعميمية يتم تصميميا وا 
إلكتروني، وتتوافر بيا كل شروط القصة وعناصرىا من حبكة وأحداث وزمان ومكان 

ار وسرد، مع إضافة بعض التقنيات الجديدة المتعمقة بالصوت والصور وشخصيات وحو 
ومقاطع الفيديو والنصوص تيدف إلى تنمية بعض الجوانب اإليجابية لمطفل وتحقيق أىداف 

 مرحمة رياض األطفال وتقدم بشكل إلكتروني فيو إثارة ومتعة وتشويق.

 األهمية التربوية لمقصص اإللكترونية التعميمية : 

ز القصة اإللكترونية بالعديد من المميزات وليا أىمية كبيرة في العديد من تمتا
المجاالت، وتشمل أىمية القصة اإللكترونية فوائد القصة عامة، باإلضافة إلى فوائد القصة 
اإللكترونية خاصة، وترجع أىمية القصة إلى أنيا تعد من أكثر األجناس األدبية انتشارًا 

وأشدىا جاذبية ليم، فاألطفال يحبون سماع القصص بطبعيم، وشيوعًا بين األطفال، 
ومشاىدتيا ورؤيتيا؛ فيعشون أحداثيا، وينفعمون بيا فرحًا وحزنًا، غضبًا أو رضًا، أمنًا أو 

  (.807.8116سمير عبد الوهاب، خوفًا.)

ولقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث العربية واألجنبية عمى أىمية استخدام 
لما ليا من أىمية كبيرة  في التدريس  ،لكترونية كبديل لمطرق التقميدية في التعميمالقصص اإل

فيي وسيمة لمتحميل الثقافي وتعزيز اليوية االجتماعية والثقافية لألطفال،  ،وتعميم طفل الروضة
كما أنيا من أفضل الطرق المستخدمة إلكسابيم قيمًا دينية وأخالقية ومفاىيم عممية وتاريخية 

غرافية أو توجييات سموكية أو اجتماعية، كما أنيا أداة تكنولوجية قوية في القاعات الدراسية وج
في القرن الواحد والعشرين فيي تسيم في اكتساب ميارات ىذا القرن والتي تعد مزيجًا من 
مجموع ثقافات رقمية، وتكنولوجية،ومعموماتية،وعالمية، وبصرية ومن ىذه الدراسات دراسة 

Coventry(2006)  ودراسةRobin(2008)  ودراسةBenmayor(2008)  ودراسة
2009) )Burkholder &Cross  ( ودراسة 3112) هدى شريفودراسة

Burch(2010). 
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من الدراسات والبحوث وأكدت عمى أىمية القصص  كما أشارت مجموعة أخرى
ريخية والجغرافية في إكساب طفل الروضة بعض المفاىيم العممية والتااإللكترونية وفاعميتيا 

 ،وبعض الميارات المغوية والحركية وميارات حب االستطالع والميارات الحياتية،واالجتماعية
وتنمية الوعي الصحي والثقافة البصرية والذكاء المكاني  ،وبعض القيم الدينية واألخالقية

إيمان  (،دراسة3112) ميسون عادلدراسة والتفكير االبتكارى ومن ىذه الدراسات 
بثينه دراسة ،(3100) أسعد رضوان(،دراسة 3100) رانيا وجيه(، دراسة 3112)سمير
إبراهيم (،دراسة 3102) مناير الكندري(، دراسة 3102) أحمد نوبيدراسة ،(3103) قربان

سعيد عبد المعز دراسة ،(3102ر )إسالم عبد الغفا(، دراسة 3102) الدوينى
مضاوى (، دراسة 3102)  نيفين خميلة (، دراس3102) هديل العرنياندراسة ،(3102)

رقية (،دراسة 3102) هدير إبراهيمدراسة ،(3102) سارة أحمد(،دراسة 3102)عبد الرحمن
 .(3102) النزاوى

عمى أن  Candreva (2011)ودراسة  Engle (2011) وأكدت دراسة 
كن لمقصص اإللكترونية التعميمية  أىمية كبيرة  في التدريس وتعميم طفل الروضة يم

 توضيحيا فيما يمي: 

 وتنتقل بو إلى عوالم جديدة لم تكن لتخطر لو ببال ،وتغذى قدراتو،تنمى خيال الطفل
 .وتجعمو يتسمق الجبال ويصعد الفضاء ويقتحم األحراش ويسامر الوحوش

  تعمل عمى إثراء المواقف التعميمية بالمنبيات والمثيرات السمعية والبصرية فينعكس
 .لمستوى التحصيمى لمطفلذلك إيجابيًا عمى ا

 .مواكبو روح العصر والتطور التكنولوجي في العممية التعميمية 

 تساعد عمى تنمية اتجاىات األطفال نحو التعمم باستخدام التكنولوجيا. 

 .تشجع عمى اإلبداع واالبتكار 

 تعمل عمى دعم التفكير الناقد لدى األطفال. 

 تعمل عمى دعم التعمم مدى الحياة. 
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 حيث تعمل عمى دمج األطفال وتدعيم مشاركتيم  ،جعل التدريس فعاالً  تساعد عمى
 .ومن ثم يصبح األطفال مشاركين إيجابيين في العممية التعميمية

  التدريس باستخدام القصص اإللكترونية يساعد عمى تنمية قدرة الطفل عمى تفسير
 ما وراء األحداث والخبرات.

 اعد عمى جذب االنتباه وتشويق عممية التدريس باستخدام القصص اإللكترونية يس
التعمم وزيادة المتعة واإلثارة والدافعية لدى األطفال ومن ثم تنمية اتجاىاتيم نحو 

 .التعمم

  التدريس باستخدام القصص اإللكترونية يساعد عمى خمق مناخ إيجابي لمعممية
 .التعميمية

قصص اإللكترونية في وترى الباحثة أنو مما سبق يمكن إجمال األىمية التربوية لم
أنيا أحد وأىم الوسائط  اإللكترونية المتاحة لألطفال في مختمف األعمار وتتضمن رسومًا 
متحركة ومؤثرات صوتية تجذب انتباه الطفل وليا مردود تربوي وتعميمي وتثقيفي في تحسين 

 .العممية التعميمية برياض األطفال

  Advantages of using Digital Storiesمميزات القصص اإللكترونية: 

تعد القصص اإللكترونية أداة قوية وجيدة وفعالة في توصيل المفاىيم المختمفة 
فيي تعتمد عمى الوسائل التكنولوجية المختمفة، كما أنيا وسيمة ذات إمكانات كبيرة  ،لألطفال

ذلك  تعمل عمى إثراء المواقف التعميمية بالمنبيات والمثيرات السمعية والبصرية فينعكس
إيجابيًا عمى ذخيرة الطفل، حيث يتم خمق حالة من الرضا واالقتناع نتيجة عناصر التشويق 
واإلبيار والوضوح فيي تساعد عمى اكتساب المفاىيم بطريقة مبسطة يحبيا األطفال لما 
 تتميز بو القصص اإللكترونية من أسموب شيق وممتع يثير خيال الطفل وينميو.

(Valencia,2012 ,12) 

ما تعد القصص اإللكترونية إحدى الوسائل السمعية والبصرية وتتمتع بنفس ك
مزاياىا حيث تعد من أكثر الوسائل إيضاحًا وقدرة عمى التفسير والتوضيح وتخاطب حاسة 
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البصر أىم وأكثر حواس الطفل استخدامًا في اكتساب المعمومات ويضاف عمييا الصوت 
واقعية ليدل عمى عمق المشاعر واألحاسيس بل وتعطى المقترن بصورىا المرئية مزيدًا من ال

، 3100صورتيا الحية إحساسًا باأللفة وتزيد من المشاركة واالىتمام بيا.)محمد معوض، 
( وتتميز بإمكانية إعادة سماعيا عدة مرات متعددة وىذا التكرار يساعد عمى تثبيت 33

واستخداميا باإلضافة إلى المعمومات واألفكار في ذىن الطفل وأيضا سيولة تشغيميا 
اعتمادىا عمى أكثر من وسيمة فنية وأدبية مثل السرد والحوار واألغاني والموسيقى والمؤثرات 

  (222، 3112الصوتية المختمفة. )محمد مرسى، وفاء سالمة، 

 ولمقصة اإللكترونية التعميمية عدة مزايا منها: 

 ودقيقة متضمنة في محتوى  تقدم معمومات لمطفل ومفاىيم حديثة ومطورة ومبسطة
 القصة وتعتمد عمى الصوت والصورة والحركة والموسيقى والمؤثرات الصوتية.

 .تتسم بوجود حياه قد ال يكون عاشيا الطفل أو من الصعب أن يعيشيا 

  ،تشوق الطفل وتجذبو من خالل الصور المتحركة والرسوم.)وفاء عبد السالم
3100 ،32) 

ية التعميمية مميزاتها من مميزات األقراص المدمجة بصفة كما تستمد القصص اإللكترون
 عامة وهى: 

  سعة التخزين عالية حيث يمكن أن يخزن بالقرص'CD-ROM"  ( 221أكثر من )
 ميجا بايت من المعمومات عمى ىيئة نصوص ورسومات وصور وصوت.

 تيا صغر حجميا وخفة وزنيا وقدرتيا المثالية لنقل المعمومات باإلضافة إلى متان
وسيولة حفظيا في غالف لحمايتيا من البصمات والخدش فال تتأثر عند قراءتيا 

 بأشعة الميزر.

 ( عدم تأثرىا بالمجاالت المغناطيسية العادية أو أشعة أكسX-Ray) 

 .انخفاض ثمنيا مقارنة بالوسائل التقميدية لتخزين وعرض المعمومات 
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 مى تثبيت المعمومات واألفكار في يمكن سماعيا مرات متعددة, وىذا التكرار يساعد ع
 ذىن الطفل.

  ،(222، 3112سيولة التشغيل واالستخدام. ) محمد مرسى، وفاء سالمة 

يمكن لمطفل أن يستخدميا في أي  إنووترى الباحثة أنه من مميزات القصص اإللكترونية   
مكانية طبع عدة نسخ إضافية من القصص اإللكترونية دون الح اجة وقت وفى أي مكان وا 

 إلى أجيزة خاصة أو غالية الثمن.

 مواصفات قصص األطفال اإللكترونية التعميمية ومعايير جودتها: 

لمقصص اإللكترونية مواصفات ومعايير البد أن تتميز بيا وىى كما ذكرىا 
Lambert , 2010)) 

  أن يتم برمجتيا في إطار المتعة والتشويق من حيث الحركة والصوت والحوار
 إلخراج الجيد.واأللوان وا

 .أن تتضمن القصة اإللكترونية المبرمجة مواقف وأفكارًا تشد انتباه الطفل 

  أن تكون القصة اإللكترونية سيمة األسموب في كمماتيا وعبارتيا حتى يتمكن الطفل
 .من فيميا وتتبع أحداثيا

  أن تكون القصة اإللكترونية قصيرة بحيث ال يمل الطفل من االستماع إلييا
 تيا حتى النياية.ومشاىد

  يجب أال تتضمن القصة اإللكترونية المواقف المزعجة والمخيفة والمثيرة لالنفعاالت
الحادة كالتعذيب المؤلم، أو الظمم القاسي؛ ألن مثل ىذه المواقف تؤثر في تكوين 
الطفل العقمي والوجداني تأثيرًا سمبيًا؛ لذا يجب اختيار القصص التي تتميز 

 والحب والعطف واالبتياج والتفاؤل.بانفعاالت المرح 

  أن تشتمل عمى عدد مناسب من الصور واألصوات ولقطات الفيديو والنصوص
والرسوم المتحركة وينبغي أن تتكامل ىذه الوسائط مع بعضيا البعض وبشكل 

  .مناسب يسيم في تحقيق أىداف القصة
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  حساس المشاىد باالنسجام بين المكونات السمعية أن يتوافر بيا قدر من التوافق وا 
وأن تبتعد القصة عن النغمات الصوتية السريعة والعرض الخاطف  ،والبصرية
 .لمصور

 واختيار الصور  ،يتم فييا اختيار الحركة التي تجذب تركيز المشاىد ألحداث القصة
 التي يمكن أن تنقل المشاعر والعواطف وتؤكد وجية نظر المشاىد.

 وتثير مشاعر وعواطف المشاىد نحو  ،بةأن تكون الخمفيات الموسيقية مناس
 موضوع القصة. 

 ألن ذلك يضيف مزيد من المصداقية ،تتضمن تعميقًا صوتيًا لصاحب القصة
ويمكن  ،ويتم عمل بروفات قبل التسجيل النيائي لمتعميق الصوتي ،والموضوعية

 Gold Waveعمل مونتاج لو باستخدام أحد برامج تعديل الصوت مثل برنامج 
 .تيح إمكانية إجراء تعديالت عمى التعميق الصوتي والموسيقىوالذي ي

 Types of Digital Storisأنواع القصص اإللكترونية :  

 توجد عدة أنواع لمقصص اإللكترونية ويمكن توضيحها فيما يمي : 

 القصص التعميمية Instructional Stories وىى قصص تصمم لتعميم :
كساب األطفال مفاىيم محددة ومن ثم  ،تدريبيم عمى ممارسة سموكيات معينة أو ،وا 

فإن القصص التعميمية تيدف إلى إكساب األطفال المعرفة في مجاالت مختمفة مثل 
 .العموم والمغة والرياضيات والتربية الصحية والبيئية وغيرىا

 القصص الشخصية Stories Personal وىى قصص تحكى عن حكايات :
وع من القصص لو مميزات منيا إنو يكسب شخصية يمر بيا أفراد، وىذا الن
ومن ثم فأن القصص الشخصية تحتوى ،اآلخرين األطفال الخبرات التي يمر بيا 

وأن عرضيا يمكن أن يسيم في التأثير  ،عمى سرد ألحداث ميمة في حياة الشخص
 عمى حياة أشخاص آخرين. 
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 القصص التاريخية Stories Historical وىى القصص التي تحكى عن : 
  .أحداث تاريخية ومثيرة وتساعد األطفال عمى فيم أحداث الماضى

 القصص الوصفية Descriptive Stories وىى قصص تعرض وصفًا :
لمظواىر والقضايا والمشكالت من حيث الزمان والمكان والمكونات والمراحل 

  (Robin ,2008) ،(Lanir, 2012) .اإلجرائية التي تمر بيا

  القصص الموجهة:Directive Stories  وىى قصص صممت لتوجيو سموكيات
 .ومسارات اآلخرين نحو اتجاىات معينة أو نماذج سموكية مرغوبة أو قيم مطموبة

 Elements of Digital Storiesعناصر القصة اإللكترونية :

ودراسة ،((Robin,2008اتفقت العديد من الدراسات والبحوث ومنيا دراسة 
Miller,E.,2009))،  ودراسة(Lambert ,J.,2010)،  ودراسة(Engle,2011) ، 

عمى أن ىناك عناصر  (8105إيهاب حمزة )ودراسة  ،(8104إيمان الشريف )ودراسة 
أساسية لبناء قصص إلكترونية شيقة وجذابة وفعالة قائمة عمى الوسائط المتعددة وينبغي 

 مراعاتيا عند تصميم القصص اإللكترونية وىى: 

 االندماج الكمى لمقصة( الفكرة أو وجهة النظر(point of view : يتم حكاية
القصة من أجل بناء وجية نظر معينة حيث ال يتم حكاية القصة كمجرد حقائق 
 ،بسيطة ويتم تحديد مختمف جوانب القصة بحيث يمكنيا أن تخدم وجية النظر ىذه

 مع وضع الجميور والمشاىدين في االعتبار وتوجيو وجية النظر مباشرة ليم.

 لسؤال الدرامي أوالصراع ا Dramatic Question  ويتم طرح ىذا السؤال في
وذلك لجذب انتباه الطفل منذ البداية، ودعم ىذا االنتباه أثناء  ،بداية القصة

بحيث يتم اإلجابة عمى ىذا  ،المشاىدة أو االستماع إلحداث القصة حتى النياية
  .السؤال في نياية القصة

  نفعالى المحتوى الوجداني أواإلEmotional Centent : القصة الجيدة ىي التي
 ،تخمق انفعااًل يشد الطفل حول أحداث الموقف منذ بداية القصة وحتى نيايتيا
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فالقصص التي تتعامل مع مواقف وجدانية مثل الشعور بالحزن أو الفرح أو الشعور 
و الرفض بالرضا أو الغضب أواإلحساس بالخسارة أو الوحدة أو الثقة أو القبول أ

نتاج القصص  ،كميا مواقف تزيد من إمكانية جذب انتباه المتمقي لذا عند تصميم وا 
ىذا باإلضافة إلى  ،اإللكترونية البد من التفكير في كيفية مخاطبة وجدان المتمقي

استخدام المؤثرات الصوتية والموسيقى ونبرات الصوت وكميا عناصر تؤثر في 
 .حدثوجدان الطفل بشرط أن تتفق مع ال

  موهبة صوت الراويThe Gift of Voce  : الصوت موىبة عظيمة والبعض
ويجب تشجيع معد ومصمم ،محظوظ في التحدث بطالقة وبحرية تعبير عالية

القصص اإللكترونية عمى التعميق الصوتي عمى القصة بصوتو، وأسيل طريقة 
ر لتحسين تسجيل الصوت بالقصص تسجيل الصوت عدة مرات متتالية واختيا

 .أفضل المقاطع الصوتية المناسبة لمقصة

  الموسيقى والمؤثرات الصوتية Sound Track:  يختار البعض الموسيقى
والمؤثرات الصوتية ،التصويرية لمقصص اإللكترونية وفقًا لحدسيم وذوقيم الفني

والموسيقى المناسبة يمكنيا أن تدعم الجانب الوجداني فيمكن تشغيل موسيقى 
كما يجب عدم  ،أو النفعاالت محددة يتطمبيا الموقف في القصةكخمفية لمصورة 

وتقوم الموسيقى أيا كان نوعيا بدور  ،دعم استخدام مقطوعات موسيقية معروفة
والجانب األخر الستخدام الصوت ىو المؤثرات الصوتية وىى تضيف بعدًا  ،فعال

أة وعند أعمق لمقصة، كما تضفى عناصر انفعالية مثل الفرح والمرح والمفاج
استخدام المقطوعات الموسيقية في القصص يمكن االستعانة بمتخصصى 

وىناك بعض المكتبات الموسيقية الرقمية المتاحة والمجانية عمى شبكة  ،الموسيقى
 .اإلنترنيت والتي يمكن االستعانة بيا

 القصة االلكترونية الجيدة تكون قصيرة قدر اإلمكان وتوضح وجية نظر التمخيص :
وذلك من خالل استخدام أقل عدد ممكن من الكممات أثناء التنقل بين  ،محددة

وتتسم القصص  ،الصور إضافة إلى السرد الصوتي لتوضيح وجية النظر
اإللكترونية عن غيرىا من القصص التقميدية بأنيا يمكن توصيل المعمومات معرفيًا 
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الصوت والصورة  ووجدانيًا ليس فقط بقوة الكممات ولكن بوسائط أخرى متعددة مثل
 والفيديو والنصوص. 

 : تتضمن استخدام التكنولوجيا بشكل فني ة القصة اإللكترونية الجيداالحترافية
واحترافي يسمح لموسائط المتعددة والمؤثرات الصوتية بتوضيح األحداث التي تدور 

 .حوليا القصة

  الخطوpace: يقاعيا وىو سر نجاحيا ، فإيقاع السمة المميزة لمقصة ىو خطوىا وا 
وتغيير اإليقاع في القصة أمر  ،القصة ىو الذي يحدد مدى استمرار اىتمام المتمقي

 .ضروري فاإليقاع الواحد أمر يتسبب في الفتور والممل

  االقتصادEconomy : القصص اإللكترونية الجيدة والمؤثرة ىي التي تستخدم
قصة دون تحميل المعمومات والصور والرسوم واألصوات الالزمة فقط لمحتوى ال

 .مشاىد القصة بمعمومات غير مطموبة

 خطوات كتابة القصة اإللكترونية التعميمية: 

 عدة خطوات لكتابة القصة اإللكترونية وهى:  (Buvala,2009)حدد بوفاال 

وذلك من حيث فكرتيا، وموضوعيا، اتخاذ قرار بإنتاج القصة اإللكترونية:  -0
 وعنوانيا.

: من حيث األحداث التي تمكن من تذكر ضةتجزئة القصة إلى خطوط عري -8
 عناصر القصة.

: باستخدام الورقة والقمم الرصاص والبدء في كتابة ممخص كتابة القصة في نوتة -3
 ألحداث القصة.

 مثل الرسوم الفكاىية المرسومة باليد.   Story boardارسم قصتك في ستورى بورد -4

ة لنفسك بصوت عال من خالل البدء في حكي القصالحكى التجريبي لمقصة:  -5
 وبكمماتك ومن خالل نوتو القصة، مع تكرار ذلك ثالث مرات في توقيتات مختمفة.
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من حيث ىل توجد أجزاء يجب حذفيا أو إضافتيا، ثم التفكير العميق في القصة:  -6
 .Story boardتنفذ التعديل الالزم عمى ستورى بورد 

صة لنفسك بصوت عال ثم أحك القوضع المالحظات عمى لوحة القصة المصورة:  -7
يماءتك. وبكمماتك  وا 

وذلك من خالل البحث عن صديق  ثم حكي القصة عميو حكي القصة عمى زميل:  -8
 مع عدم استخدام النوتة. 

وتأتى ىذه المرحمة عندما تصل الثقة في القصة إلى إضافة المشاعر عمى القصة:  -9
في صوتك ثم  الوضع المقبول، ثم أبدأ التفكير في المشاعر المطموب إظيارىا

 استخدم ىذه المشاعر في سرد القصة.

نتاج القصة اإللكترونية:   & Stories  phases of Designingمراحل تصميم وا 
producing Digital 

بعد اإلطالع عمى العديد من الدراسات والبحوث السابقة العربية واألجنبية  لمتعرف 
نتاجعمى مراحل  مية ومن ىذه الدراسات القصة اإللكترونية التعمي تصميم وا 

ودراسة  (Lambert,2010)ودراسة  ((Shung,2008ودراسة (  (Sadik,2008دراسة
Compobell,2012))  حنان صالح الدينودراسة  (3102) إيمان الشريفودراسة 

&  (Rahimi,2017 ودراسة ((Jakes&Brennan,2015 ( ودراسة3102)
Yadollahi)  نتاجإن اتفقت جميع الدراسات والبحوث عمى القصص اإللكترونية  تصميم وا 

 ،ومراحل اإلنتاج الفعمي ،التعميمية يمر بثالث مراحل أساسية وىى مراحل ما قبل اإلنتاج
ومراحل ما بعد اإلنتاج، ىذه المراحل األساسية يتفرع منيا مجموعة من المراحل الفرعية 

 وفيما يمي عرض تفصيمي لتمك المراحل:

وتنقسم ىذه المرحمة إلى ثالث  Pre- Production Phaseتاج أواًل: مرحمة ما قبل اإلن
 واإلعداد وفيما يمى عرض ليذه المراحل : ،والتصميم ،مراحل فرعية وىى التخطيط
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وفييا يتم تحديد الفئة المستيدفة التي ستقدم ليا القصة اإللكترونية مرحمة التخطيط:  -0
عرفية والخبرات ومستوى التعميمية ومن ثم تحديد خصائصيا من حيث الخمفية الم

وكذلك مصادر عناصر القصة  ،يمييا تحديد مصادر اختيار الفكرة ،النضج
اإللكترونية المختمفة ىل ىي صور فوتوغرافية موجودة أم يمكن تجميعيا من عمى 

كذلك مقاطع الفيديو والموسيقى والتسجيالت  ،الشبكة أو إنتاجيا بشكل رقمي
 .الصوتية

فييا تحديد اليدف العام من القصة وكتابة األىداف اإلجرائية ويتم مرحمة التصميم:  -3
 .ويمي ذلك تجميع محتوى القصة ،القابمة لمقياس

 Preparing a storyboard ويتم في ىذه المرحمة إعداد لوحة القصةاإلعداد:  -2
توضح  ،وىى عبارة عن سيناريو مصور لجميع التفاصيل الخاصة بكل مشيد

لشاشات فيي تحتوى عمى سمسمة من الرسوم توضح الترتيب الذي ستظير بو ا
ومقاطع الفيديو، والموثرات الصوتية( وتعد لوحة القصة بمثابة  ،)الصور الثابتة

مرشد لممخرج وباقي أفراد العمل حيث توفر كثير من الوقت والجيد والتكمفة عند 
 .اإلنتاج الفعمي لمقصة

وىى المرحمة التي يتم فييا ترجمة   Production Phaseمرحمة اإلنتاج الفعمي : ثانياً 
السيناريو الصوتي والمصور إلى قصة إلكترونية وتمر مرحمة اإلنتاج الفعمي بالمراحل 

 اآلتية :

وفى ىذه المرحمة يتم إنشاء مجمد عمى سطح والتقرير: ،مرحمة التحديد، والتجميع -0
رية ليذه المكتب والبحث عن مصادر الصور لمقصة مع مراعاة حقوق الممكية الفك

ومنيا الصور والرسوم والفيديوىات والمصادر السمعية والمؤثرات  ،المصادر
 .الصوتية وما إلى ذلك وحفظيا في المجمد

وفييا يتم اختيار وتحديد البرنامج المستخدم واإلنشاء:  ،واالستيراد،مرحمة االختيار -8
نتاج القصة اإللكترونية ومن أشير ىذه البرامج وأبسطيا برامج  فى تصميم وا 

moviemaker ، وعمل مونتاج لمقاطع الفيديو  ،كذلك إنتاج العناصر الصوتية
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ثم استيراد العناصر التي تم إنتاجيا إلى برامج إنتاج  ،باستخدام أحد البرامج
نشاء ممف القصة اإللكترونية ،القصة  .وا 

 pots Production Phaseمرحمة ما بعد اإلنتاج  :ثالثاً 

 ز القصة اإللكترونية البد من المرور بالخطوتين اآلتيتين وهما :بعد اإلنتهاء من تجهي

حيث يتم عرض القصة عمى خبراء متخصصين لتحديد نقاط القوة  التقويم: -0
جراء .وأىدافيا،والضعف ومعرفة مدى مناسبتيا من حيث )عناصرىا ...( وا 

 .التعديالت المطموبة

ت عمى القصة المنتجة تنشر بعد االنتياء من إجراء التعديال :النشر أو التوزيع -8
 .عمى أقراص مدمجة أو شريط فيديو أو تنشر عمى مواقع اإلنترنت

وقد قامت الباحثة بإتباع تمك المراحل عند تدريب معممات رياض األطفال )عينة 
نتاجالبحث( عمى ميارات  القصة اإللكترونية التعميمية حيث قامت المعممات  تصميم وا 

مة لطفل الروضة وتحديد اليدف المرجو تحقيقو من كل قصة بتحديد محتوى القصص المقد
إلكترونية، كما تم تصميم القصص  في ضوء المعايير التربوية الفنية والتقنية إلنتاج 
عداد سيناريو  القصص اإللكترونية ومراعاة المعايير الخاصة بعناصر البناء الفني لمقصص وا 

ة المستخدمة في القصة، وتم الحصول القصص المصور وتحديد الصور والمؤثرات الصوتي
والمرحمة األخيرة إنتاج القصة اإللكترونية  ،عمى الوسائط المتعددة من الصور والصوت

نتاج والمواقع المتخصصة في البرمجيات .poowtonبرنامج باوتون باستخدام   تصميم وا 
 اإللكترونية:  القصص

نتاج صصة في ىناك العديد من البرمجيات والمواقع المجانية المتخ تصميم وا 
شبكة اإلنترنت والتي   القصص اإللكترونية وتطويرىا، وىى من أفضل البرامج المتاحة عمى

يمكن من خالليا إنشاء رسوم كاريكاتورية أو كرتونية أو قصص مصورة خاصة باألطفال، 
ج ( أن التكنولوجيا الحديثة أنتجت العديد من البرام3102) حسين عبد الباسطأشار  ولقد

المتخصصة في تصميم القصص اإللكترونية ووصف لكيفية استخدام ىذه البرمجيات وكيفية 
نتاج القصص اإللكترونية  ،الحصول عمييا والمتطمبات الالزمة الستخداميا في تصميم وا 
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مكاناتيا ووفق المكونات والمصادر الرقمية  وتستخدم ىذه البرمجيات وفق أجيزة الكمبيوتر وا 
نتاجائم عمى المتاحة لدى الق وفيما يمي أىم ىذه البرمجيات القصص اإللكترونية،  تصميم وا 

ووصف لكيفية الحصول عمييا، والمتطمبات والمكونات الالزمة الستخداميا في تصميم 
نتاج القصص اإللكترونية وتطويرىا.  وا 

: ىو برنامج يتم الحصول عميو مجانًا من موقع الشركة عمى phot story 3برنامج *
ترنت ىو يعد برنامج لممتعممين في جميع المراحل الدراسة لتصميم القصص اإللكترونية اإلن

من الصور والرسوم وتطويرىا ويتميز بإمكانية إضافة نصوص ومؤثرات صوتية وخمفيات 
موسيقية جاىزة أو إنشائيا من داخل البرنامج نفسو، كما يتميز بإمكانية إضافة تعميق 

 نية خفض الصوت ورفعو.صوتي لصاحب القصة مع إمكا
وىو يعد برنامجًا مثاليًا لجميع المراحل الدراسية  :Windows Movie Makerبرنامج *

عداد الصور الثابتة والمقطات وتطويرىا، غير أنو ال يتيح  لتصميم القصص اإللكترونية وا 
ء التعميق أو إضافة التعميق الصوتي المصاحب لمقصة من داخل البرنامج، وال يتيح إنشا

 .photo story 3خمفيات موسيقية لمقصة، كما أن مؤثرات الحركة أقل من إمكانيات برنامج 

: ىو برنامج يتم الحصول عميو مجانًا وىو يعد برنامجًا مثاليًا Apple IMovieبرنامج *
 لتصميم القصص اإللكترونية وتطويرىا.

حترفين، األمر : يتطمب استخدامو ميارات في مستوى المAdobe premiere برنامج*
 الذي قد يصعب استخدامو مع المتعممين في المراحل الدراسية المختمفة.

يتيح تصميم القصص اإللكترونية من الصور والرسوم الثابتة : Power Point برنامج*
والمقطات المتحركة وتطويرىا، غير إنو ال يتيح إمكانية نشر القصص المنتجة في صيغة 

 تبقى عمى حاليا في صيغة ممفات عروض تقديمية.ممفات الفيديو أو غيرىا و 
 *Witty Comics:  أداة تسمح بإنشاء قصص مصورة باستخدام شخصيات جاىزة

 مسبقًا. وخمفيات مرسومة
 *Comic Creator: خدمو يقدميا موقع the popular Read Write Think 

قوم ىو بإنشاء الرسوم الشيير وفى ىذا البرنامج ما عمى المعمم إال إنجاز المدخالت لكي ي
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الكرتونية عبر مكتبة غنية بالخمفيات والشخصيات مع إمكانية طبع القصة عند االنتياء من 
 إعدادىا.

أداة رائعة يمكن استخداميا إلنشاء القصص المصورة واإللكترونية  : وىو Pixton برنامج *
( يومًا لمتجريب 21وقع )والكرتونية المرسومة بالتعاون مع المعمم في وقت متزامن ويمنح الم

 .المجاني
يوفر ىذا البرنامج شخصيات وأدوات مختمفة   Make Belief Comics برنامج:* 

 .وخمفيات جاىزة تمكن مستخدميو من إبداع القصة اإللكترونية  ومشاركتيا مع اآلخرين
يمكن من خاللو رسم كاريكاتيرات خاصة باستخدام الصور الخاصة  Choggerموقع *

 .ودة عمى جياز الكمبيوتر مع إمكانية الرسم باألدوات المتاحة عمى الموقعوالموج
 ،ىو برنامج يقدم خدمة إنشاء عروض قصصية احترافية: powtoonباوتون موقع *

نتاج وسوف تعرض الباحثة البرنامج بالتفصيل وذلك ألنو البرنام ج المستخدم في تصميم وا 
القصص اإللكترونية بالبحث الحالي وتم اختياره بعد االطالع عمى كم كبير من البرامج 

وذلك  powtoonالختيار البرنامج المناسب ووقع اختبار الباحثة عمى برنامج الباوتون 
سيولة استخدام البرنامج وىو يعد برنامجًا مثاليًا لجميع المراحل الدراسية لتصميم نظرًا ل

عداد الصور الثابتة والمقطات وتطويرىا، غير أنو يتيح إضافة  القصص اإللكترونية وا 
التعميق الصوتي المصاحب لمقصة من داخل البرنامج، ويتيح إنشاء خمفيات موسيقية 

تصدير فيديو القصة إلى جميع وسائل التواصل يتيح  لمقصة، ىذا باإلضافة إلى إنو
 .االجتماعي

:ىو برنامج يقدم خدمة إنشاء عروض قصصية  powtoon ببرنامج التعريف
لكثير من احترافية وذلك عن طريق دمج النصوص والصور والتأثيرات والعناصر المتحركة وا

األيقونات الجاىزة مع إمكانية دمج ممفات الصوت والتحكم فييا جميعًا من خالل الشريط 
الزمني بسيولة بالغة، وبعد االنتياء يمكن تصدير الفيديو إلى اليوتيوب أو يمكن مشاركتو 

 .في شبكات التواصل االجتماعية
نتاج  powtoonاستخدام برنامج الباوتون  مميزات  القصص اإللكترونية. في تصميم وا 

 .إمكانية تقديم عرض مصور واحترافي في نفس الوقت 

http://www.powtoon.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.powtoon.com/
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 .إمكانية التسجيل بالموقع مجانًا 

 .إمكانية عرض القصة بطريقة العرض التقديمي أو بطريقة فيديو 

 ورسوم متحركة. إمكانية تسجيل صوت وعرض كل شريحة بصوت 

  إمكانية استخدام القوالب الجاىزة وىي متعددة أو دمج أكثر من قالب أو تصميم
 القالب باختيارك.

 .إمكانية إدراج صور وفيديوىات من جيازالكمبيوتر أو من اإلنترنت 

 .يدعم البرنامج المغة العربية في العروض التقديمية 

 يدًا عن الطرق التقميدية.برنامج ممتع ومشوق لعرض المادة التعميمية بع   

 في إنتاج وتصميم القصص اإللكترونية :  powtoonعيوب استخدام برنامج الباوتون 

 .ضرورة االتصال باإلنترنت 

 .في الحساب المجانّي يجب أال يتعدى الفيديو خمس دقائق 

 زة ال تدعم المغة العربيةالقوالب الجاى. 

 .يشغل المتدربين عن الشرح  بسبب انشغالين بالصور والرسومات المعروضة 

 فروض البحث:
فإن البحث الحالي يختبر صحة الفروض  ،من خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة

 التالية :

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات معممات رياض األطفال  -0
ينة البحث( في التطبيق القبمي لالختبار المعرفي ومتوسط درجاتين في التطبيق )ع

 .البعدى لصالح التطبيق البعدى

http://www.powtoon.com/
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المعممات )عينة البحث( في  -8
نتاج القصص اإللكترونية  التطبيق القبمي لبطاقة مالحظة ميارات ما قبل تصميم وا 

 .تين في التطبيق البعدى لصالح التطبيق البعدىومتوسط درجا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المعممات )عينة البحث( في  -3
التطبيق القبمي لبطاقة مالحظة ميارات التصميم واإلنتاج الفعمي لمقصص 

 .اإللكترونية ومتوسط درجاتين في التطبيق البعدى لصالح التطبيق البعدى

ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المعممات )عينة البحث( في  توجد فروق -4
نتاجميارات ما بعد التطبيق القبمي لبطاقة مالحظة  اإللكترونية القصص  تصميم وا 

 .ومتوسط درجاتين في التطبيق البعدى لصالح التطبيق البعدى

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المعممات )عينة البحث( -5
طبقًا لبطاقة تقييم القصص اإللكترونية التعميمية والقيمة المختبرة )درجة اإلتقان 

من الدرجة الكمية لبطاقة تقييم القصص اإللكترونية( لصالح  %81التي تساوى 
 .التطبيق البعدى

 إجراءات البحث:
أجري البحث عمى مجموعة من معممات رياض األطفال  أواًل عينة البحث:

وروضة مدرسة طارق بن زياد  ،وروضة مدرسة الزاىراء ،الرعاية المتكاممة بروضات )مدرسة
وبمغ عدد المعممات  ،وىى روضات حكومية تابعة إلدارة أسيوط التعميمية بمدينة أسيوط

( معممة وذلك بعد استبعاد 23( معممة وتكونت عينة البحث من )22بالروضات الثالثة )
 ،بالبرنامج التدريبي نظرًا لظروف خاصة لديينالمعممات غير الراغبات في المشاركة 

وتم تطبيق البرنامج التدريبي ،واستبعاد المعممات غير الممتزمات بحضور جمسات البرنامج
عمى المعممات بروضة مدرسة الزىراء االبتدائية وذلك باالتفاق مع معممات الروضات 

الالزمة لتنفيذ البرنامج  وذلك نظرًا لوجود معمل حاسب ألي مجيز بو المتطمبات،الثالثة
وقسمت الباحثة عينة البحث إلى  ،التدريبي من أجيزة كمبيوتر متصمة باإلنترنيت وداتا شو

كما تم توجيو كل  ،( معممات واختارت كل مجموعة أسمًا ليا2( مجموعات كل مجموعة )2)
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إلى مجموعات وقد تم التقسيم  ،مجموعة الختيار قائد ليا ليقوم بتوزيع العمل بين أعضائيا
حسب رغبة المعممات أنفسين وذلك لخمق فرصة لمتألف فيما بينين أثناء جمسات البرنامج 

نتاج القصص اإللكترونية   .التدريبي  وورش العمل التي تقوم بيا المعممات لتصميم وا 

 ثانيًا أدوات ومواد البحث:

نتاج القصص قائمة بالمهارات األساسية الالزمة لمعممات رياض األطفال لتصم -0 يم وا 
 )إعداد الباحثة (.المقدمة لطفل الروضة اإللكترونية التعميمية

 وفيما يمي الخطوات التي اتبعت في إعداد قائمة المهارات:

ىدفت القائمة إلى تحديد الميارات األساسية الالزم توافرىا لدى الهدف من القائمة :
نتاج القصص اإللكتروني  .المقدمة لطفل الروضة التعميميةة معممة رياض األطفال لتصميم وا 

 مصادر إعداد القائمة :

نتاج القصص اإللكترونية  استخمصت الباحثة الميارات األساسية الالزمة لتصميم وا 
من مصادر متعددة ومتنوعة ويمكن تحديد تمك المصادر التي المقدمة لطفل الروضة 

 استندت عمييا الباحثة في النقاط التالية: 

 لدراسات والبحوث السابقة التي تناولت ميارات تصميم القصص االطالع عمى ا
ويعد ىذا المصدر من المصادر بصفو عامة والقصص اإللكترونية بصفة خاصة 

ودراسة ( (Sadik,2008ومن ىذه الدراسات دراسة ،الرئيسة لقائمة الميارات
Shung,2008))  ودراسة(Lambert,2010) ودراسةCompobell,2012) 

إيمان ودراسة  ((Andrade,2013ودراسة ( 8108ا شوقي )ودراسة دالي
 محمد شعبانودراسة  (8104دراسة مناير الكندري )( و3102) الشريف

 (،8105) حنان صالح الدين ودراسة (3102) هديل العرينان( ودراسة 3102)
ودراسة  (،8106ودراسة محمد سميم ) (،8106) ودراسة أفنان الحربي

Jakes&Brennan,2015)). 
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  المقابالت الشخصية التي أجرتيا الباحثة مع  المتخصصين في تكنولوجيا التعميم
نتاج القصص وذلك لمتعرف عمى الميارات األساسية  والقائمين عمى تصميم وا 

نتاج القصص اإللكترونية  .الالزمة لتصميم وا 
  تصميم وإنتاج انقصص اإلنكترونية.ناإلطالع عهً قىائم انمهارات انتي أعذت 
 الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم وتعد ىذه اآلراء من  آراء

المصادر التي ال يجب إىماليا عند بناء قائمة الميارات نظرًا لخبراتيم وتجاربيم 
نتاجالعممية في   القصص اإللكترونية. تصميم وا 

  نتاج القصص اإللكترونية االستعانة باإلطار النظري في تحديد ميارات تصميم وا 
 والمؤشرات األدائية لمميارات.

 (0ممحق )عمى معممات رياض األطفال  نتائج استطالع الرأي الذي أجرتو الباحثة 
( معممة يعممن بالروضات الحكومية التابعة إلدارة أسيوط 21وقد بمغ عددىن )

وذلك الستطالع آرائين حول الميارات األساسية الالزمة لمعممات رياض  ،التعميمية
نتاج القصص اإللكترونية المقدمة لطفل الروضة  وذلك من األطفال لت صميم وا 

تضمن مجموعة من األسئمة التي يتم من خالليا التعرف  ،خالل استبيان مفتوح
نتاج القصص  عمى واقع معرفة معممات رياض األطفال بميارات تصميم وا 

د تمك كما تضمن استطالع الرأي سؤااًل يتطمب اإلجابة عميو لتحدي،اإللكترونية
الميارات , وبعد تفريغ اإلجابات تم استبعاد الميارات غير المناسبة لممعممات عند 

نتاج القصص االلكترونية    .تصميم وا 

ومن خالل النقاط السابقة تم التوصل إلى قائمة مبدئية بالميارات األساسية الالزمة 
نتاج القصص   المقدمة لطفل الروضة. ةاإللكترونية التعميميلمعممات رياض األطفال لتصميم وا 

نتاج القصص اإللكترونية مكونات   :التعميميةقائمة مهارات تصميم وا 

تم وضع صورة مبدئية لقائمة الميارات األساسية من خالل المصادر السابقة 
نتاج القصص  المقدمة لطفل  اإللكترونية التعميميةالالزمة لمعممات رياض األطفال لتصميم وا 

 قائمة من الميارات التالية:الروضة وقد تكونت ال
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نتاج القصص اإللكترونية واشتممت عمى المهارات الفرعية  *مهارات ما قبل تصميم وا 
  :التالية 

 ميارة اإلعداد -3ميارة التصميم                -8ميارة التخطيط          -0

الفرعية  واشتممت عمى المهارات اإللكترونية*مهارات التصميم واإلنتاج الفعمي لمقصص 
 التالية :

نتاج القصة اإللكترونية -0  .ميارة تجميع وتجييز العناصر الخاصة بتصميم وا 

نشاء العناصر المستخدمة في  -8 نتاجميارة اختيار واستيراد وا   .القصة اإللكترونية تصميم وا 

  .ميارة اإلنتاج الفعمي لمقصة باستخدام البرنامج المناسب -3

نتاج اإللكترونية واشتممت عمى المهارات الفرعية  القصص *مهارات ما بعد تصميم وا 
 التالية :

 ميارة النشر والتطوير  -8ميارة التقويم                             -0

اليدف من إعداد  ،كما تضمنت قائمة الميارات مقدمة توضح لمسادة المحكمين
التي تتناسب مع  توتحديد المطموب منيم إبداء الرأي فيو وكيفية تدوين االستجابا ،القائمة
 .ارائيم

بعد التوصل إلى قائمة الميارات في صورتيا األولية تم عرضيا  تحكيم القائمة:
في المناىج وطرق التدريس وتربية الطفل عمى مجموعة من الخبراء والمتخصصين 

وذلك إلبداء الرأي في أىمية تمك الميارات  (8ممحق )وتكنولوجيا التعميم وأدب األطفال 
جراء التعديالت الالزمة لمعممات  نتاج القصص اإللكترونية وا  رياض األطفال في تصميم وا 

 وفق ما يرونو من حيث ما يمي:

 1ما ورد بالقائمة من ميارات أساسية وأخرى فرعية 

  نتاج القصص مدى أىمية تمك الميارات لمعممات رياض األطفال في تصميم وا 
 اإللكترونية.
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 1ارة الرئيسية التي تنتمي إلييا مدى ارتباط كل ميارة فرعية بالمي 

 1التأكد من الدقة العممية والصياغة المغوية لمميارات الواردة في القائمة 

 1إعادة صياغة أية عبارات ترون إعادة صياغتيا أو تعديل تركيبيا المغوى 

  إضافة أو حذف أو استبدال ما يرون إضافتو أو حذفو أو استبدالو من قائمة
  .الميارات

 :  قائمة وفقا لنتائج التحكيمديل التع
: لم يتم حذف أي ميارة منيا حيث أجمع المحكمون عمى بالنسبة لممهارات األساسية :أوالً 

أن ىذه الميارات ميمة جدًا وكافية كما إنيا ميارات ضرورية وأساسية لممعممات في 
نتاج القصص اإللكترونية.   تصميم وا 

لتي تندرج تحت الميارات األساسية تم تعديل بعض : وابالنسبة لممهارات الفرعية :ثانياً  
الميارات غير الواضحة وحذف المكرر منيا ودمج بعض الميارات الفرعية أو حذف 

كما أجمع المحكمون عمى الدقة العممية وسالمة ،بعضيا لتكرارىا مع ميارات أخرى 
الميارات الصياغة المغوية لمميارات الواردة في القائمة، كما أجمعوا عمى أىمية 

نتاج القصص اإللكترونية  األساسية والفرعية  لمعممات رياض األطفال في تصميم وا 
  .لطفل الروضة

 صياغة القائمة في صورتها النهائية :
بعد إجراء التعديالت التي أتفق عمييا المحكمين أصبحت قائمة الميارات في  

ة الالزمة لمعممات رياض تمثل الميارات األساسية والفرعي (3ممحق)صورتيا النيائية 
نتاج القصص اإللكترونية التعميمية المقدمة لطفل الروضة  .األطفال لتصميم وا 

ومن خالل ىذا العرض إلجراءات تحديد الميارات األساسية الالزم توافرىا لدى 
نتاج القصص اإللكترونية التعميمية لطفل الروضة  تمت معممة رياض األطفال لتصميم وا 

 ؤال األول والثاني من أسئمة البحث.اإلجابة عن الس
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نتاج القصص -8 قائمة المعايير التربوية والفنية والتقنية التي يتم في ضوئها تصميم وا 
  .اإللكترونية التعميمية المقدمة لطفل الروضة

 وفيما يمي الخطوات التي اتبعت في إعداد قائمة المعايير:

 الهدف من قائمة المعايير:

ديد المعايير التربوية والفنية والتقنية التي يتم في ضوئيا ىدفت القائمة إلى تح
وترجمتيا إلى محتوى عممي يستفاد منو في تصميم القصص اإللكترونية ومؤشرات قياسيا 

نتاج  وتكون ىذه المعايير بمثابة أطر وأسس يرجع إلييا عند اختيار أو القصص تصميم وا 
 .فل الروضةتصميم أو تقويم القصص اإللكترونية المقدمة لط

نتاج  مصادر اشتقاق المعايير التربوية والفنية والتقنية التي يتم في ضوئها تصميم وا 
 القصص اإللكترونية: 

تصميم القصص استخمصت الباحثة المعايير التربوية والفنية والتقنية الالزمة ل
ديد تمك من مصادر متعددة ومتنوعة ويمكن تحاإللكترونية التعميمية المقدمة لطفل الروضة 

 المصادر التي استندت عمييا الباحثة  في األتي: 

  .أىداف مرحمة رياض األطفال وخصائص النمو واحتياجات ومتطمبات ىذه المرحمة 

  االطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة العربية واألجنبية التي تناولت المعايير
ىذا المصدر  ويعدالمستخدمة في اختيار وتصميم القصص القصص اإللكترونية 

داليا شوقي من المصادر الرئيسة لقائمة المعايير ومن ىذه الدراسات دراسة 
( ودراسة 3102) محمد شعبانودراسة  (8104مناير الكندري )ودراسة  (8108)

 محمد سميم ودراسة  (8106دراسة أفنان الحربي )( و3102) هديل العرينان
(3102.) 

 حثة مع  المتخصصين في تربية الطفل وأدب المقابالت الشخصية التي أجرتيا البا
األطفال وتكنولوجيا التعميم وذلك لمتعرف عمى المعايير التي يتم في ضوئيا تصميم 

نتاج القصص اإللكترونية المقدمة لطفل الروضة.  وا 
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نتاج القصص  *اإلطالع عمى قوائم المعايير التي أعدت الختيار أو تقييم أو تصميم وا 
 .لكترونية بصفة خاصةبصفة عامة والقصص اإل 

آراء الخبراء والمتخصصين وتعد ىذه اآلراء من المصادر التي ال يجب إىماليا عند 
بناء قائمة المعايير نظرًا لخبراتيم وتجاربيم العممية؛ ولذا حرصت الباحثة عند تصميم 

صين الخبراء والمتخصالصورة األولية لقائمة المعايير أن تعرضيا عمى السادة المحكمين من 
في المناىج وطرق التدريس وتربية الطفل وتكنولوجيا التعميم وأدب األطفال إلبداء الرأي حول 
المعايير المتضمنة بالقائمة وكان آلراء الخبراء والمتخصصين أىمية في تعديل صياغة 

ضافة البعض األخر.  بعض المعايير وحذف بعضيا وا 

 الصورة األولية لقائمة المعايير:

تم التوصل لصورة  مبدئية لقائمة المعايير والتي يتم ادر السابقة من خالل المص
نتاج القصص اإللكترونية المقدمة لطفل الروضة وقد التزمت الباحثة  ،في ضوئيا تصميم وا 

في صياغة المعايير ببعض الشروط والضوابط التي ينبغي مراعاتيا منيا : كتابة المعايير 
، ليسيل فيميا مختصرة وخالية من اآلراء بمغة واضحة وخالية من الغموض بسيطة

كما روعي أن تعبر المعايير عن المجال  ،وتكون قابمة لمتنفيذ والتطبيق ،واالعتبارات الذاتية
( 33وقد تم التوصل إلى) ،الذي تنتمي إليو وتعبر المؤشرات عن المعايير التي تقع أسفميا

 ما يمي:ك صياغتيا وتصنيفيا إلى أربعة محاور رئيسةمعيار تم 

 نتاج القصص اإللكترونية : وتضمن ىذا المحور األول المعايير التربوية لتصميم وا 
المحور المعايير الخاصة  بمحتوى ومضمون القصص اإللكترونية التعميمية المقدمة 

 .لطفل الروضة

 وتشمل المحور الثاني المعايير الخاصة بعناصر البناء الفني لمقصة اإللكترونية :
الحوار  –األحداث  –البناء والحبكة  –العنوان-اصة ب ) فكرة القصة المعايير الخ

 األسموب( -المغة  –البيئة الرمانية والمكانية –العقدة –الصراع –الشخصيات  –

  نتاج القصص اإللكترونية: ويشمل المحور الثالث المعايير الفنية لتصميم وا 
المعايير الخاصة  –ة الفنية الخاصة بتصميم )الصور والرسوم الثابت المعايير
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المعايير الفنية الخاصة  -المعايير الفنية لمقطات الفيديو –بتصميم الرسوم المتحركة 
 -المعايير الفنية الخاصة بالصوت وبالموسيقى والمؤثرات الصوتية –بألوان القصة 

 والمعايير الفنية الخاصة بالنصوص المكتوبة بالقصة(

 نتاج القصص اإللكترونية: وتشمل المحور الرابع المعايير التقنية ل تصميم وا 
معايير خاصة  ––استخدام وتشغيل القصة اإللكترونية المعايير الخاصة ب )

ومعايير خاصة بتحكم الطفل في القصة  -بتصميم شاشات القصة اإللكترونية
 اإللكترونية (

كما اشتمل كل معيار عمى عدد من المؤشرات في شكل عبارات واضحة ودقيقة 
، كما تضمنت قائمة المعايير مقدمة توضح اليدف طريقة إجرائية األداء المطموبتصف ب

منيا وتوضح التعميمات لمسادة المحكمين وتحديد المطموب منيم إبداء الرأي فيو وكيفية 
 تدوين االستجابات التي تتناسب مع أرائيم. 

 تحكيم قائمة المعايير:

ية لقائمة المعايير التربوية والفنية في ضوء ما سبق تم التوصل إلى الصورة المبدئ
نتاج القصص اإللكترونية المقدمة لطفل والتقنية التي يتم في ضوئيا  الروضة وتم تصميم وا 

عرضيا عمى عدد من المتخصصين في المناىج وطرق التدريس وتربية الطفل وتكنولوجيا 
 وذلك إلبداء أرائيم حول: ( 4ممحق )التعميم وأدب األطفال 

 المعايير             مدى وضوح 

 مدى ارتباط كل مؤشر بالمعيار الفرعي الذي ينتمي إليو. 

  نتاج مدى أىمية تمك المعايير والمؤشرات لمعممات رياض األطفال فى تصميم وا 
 .القصص اإللكترونية

 التأكد من السالمة العممية والصياغة المغوية لممعايير والموشرات الواردة بقائمة المعايير.  

 أو حذف أو استبدال ما يرونو مناسبًا من قائمة المعايير إضافة.  
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أجمع المحكمون عمى صالحية القائمة بوجو عام نتائج تحكيم قائمة المعايير: 
وعمى أىمية ما جاء فييا من محاور ومعايير ومؤشرات وقد اتضح من تحميل استجابات 

كمون عمى المحاور األربعة المحكمين وجود درجة عالية من االتفاق بينيم حيث وافق المح
لقائمة المعايير باإلضافة إلى المعايير والمؤشرات الخاصة بكل محور وقد أجرت الباحثة 

 .التعديالت المطموبة لتصبح قائمة المعايير في صورتيا النيائية

 :قائمة المعاييرتصحيح 

 بعد عرض القائمة عمى مجموعة من المحكمين تم تفريغ استجابتيم وذلك بحساب
وتم حساب األوزان النسبية لكل من  نسبة اتفاقيم عمى أىمية كل معيار والمؤشرات التابعة لو

وقد تراوحت نسب  ،وذلك بناء عمى نسبة اتفاق الُمَحكَّمين، المعايير الرئيسة، والمؤشرات
% ( من إجمالي عدد المحكمين، وبالنسبة لممؤشرات الفرعية 011، 21االتفاق ما بين) 

تحت المعايير الرئيسة تم تعديل صياغة بعض المؤشرات غير الواضحة، وكذلك  التي تندرج
 .إضافة مؤشرات فرعية أخرى، وحذف مؤشرات رأى المحكمون أنيا مكررة أو غير ضرورية

الصورة النيائية لقائمة المعايير التربوية والفنية إلى  خالل النقاط السابقة تم التوصل
نتاج القصص اإللكترونية التعميمية والتقنية التي يتم في ضوئيا ت لطفل  المقدمةصميم وا 

 .الثالث من أسئمة البحث كما تم اإلجابة عن السؤال ،(5ممحق ) الروضة

نتاج -3 اختبار لقياس الجانب المعرفي  لدى معممات رياض األطفال في تصميم وا 
     )إعداد الباحثة(    .المقدمة لطفل الروضة التعميميةاإللكترونية القصص 

 وفيما يمي الخطوات التي اتبعت في إعداد االختبار :

 الهدف من االختبار:

قياس مدى اكتساب معممات رياض األطفال )عينة البحث(  ىدف االختبار إلى
لمجانب المعرفي لمحتوى البرنامج التدريبي، كذلك التحقق من فاعمية البرنامج في تزويدىن 

نتاج القصص بالمعارف والمعمومات النظرية عن الق صص اإللكترونية ومراحل تصميم وا 
 .اإللكترونية التعميمية المقدمة لطفل الروضة
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 محتوى االختبار: 

تحديد نوع أسئمة االختبار من نوع تم  ،تم إعداد االختبار في ضوء اإلطار النظري
وذلك لتحقيق أكبر قدر  ،األسئمة الموضوعية حتى ال تتأثر بالعوامل الذاتية عند التصحيح

وقد راعت الباحثة عند صياغة أسئمة االختبار  ولسيولة التصحيح ،من الموضوعية والثبات
الوضوح في الصياغة وعدم المجوء لمعبارات المبيمة أو الغامضة وارتباط األسئمة بأىداف 

تكون  أن،والتدرج في مستويات األسئمة حتى تناسب الفروق الفردية لممعممات ،البرنامج
واستخدام مفردات لغوية ،تخمو من أي مؤشرات تدل عمى اإلجابة،األسئمة محددة وواضحة

ودقة ووضوح تعميمات  ،والتدرج من السيل إلى الصعب ،مألوفة في صياغة األسئمة
 .االختبار

وقد اختارت تم صياغة أسئمة االختبار بحيث تغطى موضوعات البرنامج وأىدافو و 
االختيار وأسئمة  ،( سؤال31وعددىا ) أسئمة الصواب والخطألموضوعية الباحثة من األسئمة ا

( سؤال وقد راعت الباحثة 31وعددىا )أسئمة التكممة  ،( سؤال31وعددىا )من متعدد 
 ،االعتبارات الفنية الخاصة وتعميمات وشروط صياغة كل من أسئمة  الصواب والخطأ

 .ون تم التوصل إلى الصورة المبدئية لالختباروأسئمة التكممة، وبذلك يك ،واالختيار من متعدد

 تقدير درجات االختبار وطريقة تصحيحه:

بالنسبة لجميع أسئمة االختبار تعطى المعممة )درجة واحدة( لكل سؤال إذا كانت 
إجابتيا صحيحة وتعطى )صفر( إذا كانت اإلجابة خاطئة وذلك طبقًا لمفتاح التصحيح 

( درجة وىي الدرجة 21ك يكون مجموع درجات االختبار )وبذل (6ممحق )الخاص باالختبار 
 .الكمية لالختبار

وقد تضمن ،تعد التعميمات من الجوانب الميمة في بناء االختبارتعميمات االختبار :
االختبار مجموعة من التعميمات الميمة التي يجب عمى المعممة اتباعيا أثناء اإلجابة عن 

 االختبار ىي كالتالي :

 األسئمة في ورقة اإلجابة المنفصمة المعطاة لين )النموذج المعد  اإلجابة عن
 .لإلجابة(
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 عدم كتابة أي شئ في كراسة اإلجابة المعطاة لين. 

 عدم البدء في اإلجابة قبل الوقت المحدد لبدء االختبار.  

 اإلجابة عن كل سؤال في المكان المحدد لو في ورقة اإلجابة المعطاة لين. 

  موحدًا بعد قراءة التعميمات جيداً يكون بدء اإلجابة. 

 ضرورة اإلجابة عن جميع أسئمة االختبار. 

  عدم وضع أكثر من عالمة أمام السؤال الواحد في أسئمة الصواب والخطأ وأسئمة
 .االختيار من متعدد

 .ملء المكان الخالي عند اإلجابة عمى أسئمة التكممة بكممة واحدة فقط             

: بعد إعداد الصورة المبدئية لالختبار تم  ة االختبار عمى المحكمينعرض الصورة األولي
عرضو عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في المناىج وطرق التدريس وتكنولوجيا 

وذلك لمعرفة أرائيم في االختبار وصياغة األسئمة من ( 7ممحق) التعميم وأدب األطفال 
ضافة ما يرونو ومناسبة االختبار لميدف االناحية العممية  لذي وضع من أجمو وحذف وا 

وقد تم  ،أكد السادة المحكمون ارتباط أسئمة االختبار باألىداف ووضوح األسئمةمناسبًا وقد 
( سؤال 21إجراء التعديالت المقترحة وأصبح االختبار في صورتو النيائية يتكون من )

 أربعة أبعاد وهى كالتالي :موزعة عمى 

مى القصص اإللكترونية ومفيوميا وأىميتيا وأنواعيا التعرف ع :البعد األول
وعدد أسئمة  ،ومواصفاتيا ومعايير جودتيا ومميزات استخداميا وخطوات كتابتيا ،وعناصرىا

 .( سؤال02البعد األول )

نتاج خطوات ومراحل  البعد الثاني:  مراحلالقصص اإللكترونية ويتضمن )تصميم وا 
نتاج القصص اإللكتما قبل  مراحل التصميم واإلنتاج الفعمي لمقصص ،رونيةتصميم وا 
نتاج القصص اإللكترونية ( وعدد أسئمة البعد الثاني ،اإللكترونية مراحل ما بعد تصميم وا 

 .( سؤال02)
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نتاج القصص ويتضمن  والمواقع المتخصصة في البرمجيات البعد الثالث:  تصميم وا 
يجابيات كل موقع وس  ،مبياتو في تصميم القصص اإللكترونيةالتعريف بالمواقع والبرمجيات وا 

 ( أسئمة.01وعدد أسئمة البعد الثالث )
نتاج القصص برنامج الباوتون وىو البرنامج المستخدم في البعد الرابع:   تصميم وا 

 ،اإللكترونية في ىذا البحث وتضمن التعريف بالبرنامج وخطوات استخدامو ومميزاتو وعيوبو
 ( سؤال.31وعدد أسئمة البعد الرابع )

 الخصائص السيكومترية لالختبار: 

تم تطبيقو عمى عينة  استطالعية من  ،بعد تصميم االختبار فى صورتة النيائية
( معممة يعممن بالروضات التابعة إلدارة أسيوط التعميمية بمدينة 31المعممات بمغ عددىا )

 أسيوط  من غير)عينة البحث األساسية( وذلك لحساب كل من :

وقد استخدمت الباحثة الطرق التالية لحساب صدق االختبار  :Validity الصدق -0
 وىى:

  )الصدق المنطقي )صدق المحكمينLogical Validity  بعرض االختبار
عمى مجموعة من المحكمين كما سبق ذكر ذلك  وأكدوا عمى أن االختبار 

  .عمى درجة عالية من الصدق وأن االختبار يقيس ما وضع لقياسو

 تم حساب الصدق التمييزى لالختبار عن طريق حساب لتمييزى: الصدق ا
داللة الفروق بين األرباعى األعمى واألرباعى األدنى لدرجات المعممات في 

%(  باستخدام اختبار "مان وتينى 32% وأقل 32االختبار )أعمى 
"Mann-Whitney  لداللة الفروق بين العينات الالبارامترية المستقمة

 التالي ذلك.ويوضح الجدول 
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( ومستوى الداللة لمفرق بين األرباعى Zمتوسط ومجموع الرتب وقيمة ):(0جدول )
 األعمى واألدنى لدرجات المعممات في االختبار المعرفي

 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد األرباعيات
 1.10 3.22  - 02 2.2 2 األرباعى األدنى
 23.2 03.2 2 األرباعى األعمى

مما   1.10( دالة عند مستوى Z=-3.22 (يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
 .يؤكد ارتفاع الصدق التمييزى لالختبار المعرفي

 وقد تم حساب ثبات االختبار بطريقتين وىما : : Reliabilityالثبات  -8

  طريقة ألفا كرونباكAlpha Cronbach Method  : 

ألفا كرونباك وىى معادلة تستخدم إليضاح  استخدمت الباحثة معادلة
وبمغت قيمة معامل ثبات االختبار  ،المنطق العام لثبات االختبارات والمقاييس

وىى قيمة مرتفعة تدل عمى ثبات االختبار ويوضح الجدول التالي  1.223
 .معامالت ألفا كرونباك ألبعاد االختبار

 ار المعرفيمعامالت ألفا كرونباك ألبعاد االختب:(8جدول )
 معامل الثبات )ألفا كرونباك ( أبعاد االختبار المعرفي

 1.233 مفيوم القصص اإللكترونية وأىميتيا وأنواعيا وعناصرىا
نتاج القصص اإللكترونية   1.1.220 مراحل تصميم وا 

نتاج القصص  البرمجيات والمواقع المتخصصة في تصميم وا 
 اإللكترونية 

1.231 

 powtoon  1.222برنامج الباوتون  
 1.223 االختبار ككل 

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباك 
 ( وىي قيم مقبولة مما يدل عمى ثبات االختبار المعرفي.1.222، 1.231تراوحت بين )
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 *التجزئة النصفية ألسئمة االختبار: 

فقراتو إلى أسئمة فردية وأخرى زوجية وتم حساب لمتأكد من ثبات االختبار تم تجزئو 
معامل ارتباط بيرسون وتصحيح ذلك من خالل معاممي سبيرمان وجيتمان لمتجزئة النصفية 

 ويوضح الجدول التالي معامالت االرتباط 

 معامالت التجزئة النصفية لالختبار المعرفي:(3جدول )
 اللةالد معامل جتمان معامل سبيرمان الخواص اإلحصائية
 1.10 1.879 1.855 االختبار المعرفي

مما يدل  1.10يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى 
 .عمى ثبات االختبار وصالحيتو لالستخدام

  .معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار -3

 ،1.333)تم حساب معامالت السيولة والصعوبة لالختبار وتراوحت ما بين 
 معامالت السيولة والصعوبة ألسئمة االختبار المعرفي.  ( 8)حق مم( ويوضح 1.220

 زمن تطبيق االختبار: -4

% من المعممات من اإلجابة عن 22تم حساب زمن االختبار الذي انتيى عنده  
 .( دقيقة22إن الزمن الذي استغرقو تطبيق االختبار ) جميع أسئمة االختبار ووجد

 ائية لالختبار:*الصورة النه

في ضوء الخطوات السابقة وبعد تعديل االختبار وفقًا آلراء المحكمين وحساب 
صالحًا لمتطبيق عمى عينة ( 9ممحق )صدقو وثباتو أصبح االختبار  في صورتو النيائية 

 .البحث األساسية

ت بطاقة مالحظة أداء معممات رياض األطفال لقياس الجانب األدائي والمهاري لمهارا -4
نتاج القصص اإللكترونية المقدمة لطفل الروضة  )إعداد الباحثة ( .تصميم وا 

 : وفيما يمي عرض لمخطوات التي اتبعت أثناء إعداد بطاقة المالحظة
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 الهدف من إعداد بطاقة المالحظة :                   
 المالحظة إلى قياس أداء معممات رياض األطفال في الجانب المياري بطاقة  ىدفت

نتاج القصص اإللكترونية التعميمية لطفل الروضة قبل وبعد تنفيذ  لبعض ميارات تصميم وا 
البرنامج التدريبي وذلك لمتعرف عمى فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية ىذه الميارات لدى 

 .والتحقق من صحة الفروض الواردة بالبحث،المعممات

 المالحظة:بطاقة مصادر تصميم  

اإلطار النظري والدراسات والبحوث السابقة العربية واألجنبية  من خالل معطيات
التي اىتمت بالقصص اإللكترونية تم تحديد الميارات األساسية الالزمة لمعممات رياض 

نتاج القصص اإللكترونية المقدمة لطفل الروضة وقد تم الرجوع أثناء  ،األطفال لتصميم وا 
 ية:إلى المصادر التال بطاقة المالحظةتصميم 

  الدراسات والبحوث التي تناولت ميارات تصميم القصص بصفو عامة والقصص
 .اإللكترونية بصفة خاصة

  الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال تدريب معممات رياض األطفال والتي
 .اىتمت ببناء بطاقة مالحظة خاصة بمعممات رياض األطفال

 :محتوي بطاقة المالحظة

قة المالحظة بنفس مكونات قائمة الميارات في صورتيا جاءت الصورة األولية لبطا
النيائية مع اختالف في التصميم فوضع أمام كل ميارة أدائية خانات تحدد مستوى أداء 

وفقًا ألداء ( 0-3-2ضعيف(عمى أن تكون الدرجات كالتالي ) -متوسط –المعممة )مرتفع 
لمسادة المحكمين إلبداء آرائيم  إلى خانة المالحظات، وىي متروكةالمعممة وذلك باإلضافة 

 ومالحظاتيم في بطاقة المالحظة التي أماميم.

 وقد راعت الباحثة عند صياغة بنود بطاقة المالحظة ما يمي :

  أن تكون العبارات قصيرة وواضحة وسيمة وبسيطة التركيب بحيث ال تستغرق وقتًا
 .أثناء مالحظتيا
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 حيث تصف األداء الفعمي المراد  ،أن تكون الصياغة في شكل عبارات إجرائية
 .مالحظتو عند المعممة

 ال تخضع لمتقييم أوالتفسير الذاتي من جانب أكثر من مالحظ أو فاحص. 

 كل عبارة تتضمن أداء واحد فقط. 

  أن تعبر كل عبارة عن إحدى المؤشرات التي يتم ممارستيا وتكون تابعو لممجال
 .الذي تنتمي إليو

 ممات في بطاقة المالحظة :التقدير الكمي ألداء المع

تحسب درجة المعممة في البطاقة بحساب مجموع درجات األداءات التي قامت 
وتدل الدرجة المرتفعة فى كل ميارة عمى ممارسة  ،بتنفيذىا ومقارنتيا بالدرجة الكمية لمبطاقة

سة كما تدل الدرجة المنخفضة فى كل ميارة عمى عدم ممار  ،المعممة لمميارة ممارسة فعالة
وقد تم  توزيع الدرجات حسب مستويات أداء المعممات لكل  ،المعممة لمميارة ممارسة فعالة

قامت باألداء بمستوى متوسط  ،ميارة كالتالي : قامت باألداء بمستوى مرتفع ثالث درجات
         .قامت باألداء بمستوى ضعيف درجة واحدة ،درجتين

عداد الصورة المبدئية لبطاقة بعد إ :عمى المحكمينبطاقة المالحظة عرض 
المالحظة تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في المناىج وتكنولوجيا 

وذلك لمتأكد من سالمة المحتوى العممى لمفرداتيا ومدى  (01ممحق ) التعميم وأدب األطفال
نيا تقيس تحقيقيا لميدف المرجو منيا وقد اتفق المحكمين عمى صالحية البطاقة لمتطبيق وا  

 وبذلك تم التوصل إلى الصورة النيائية لبطاقة المالحظة.،ما وضعت لقياسو

 التجربة االستطالعية لبطاقة المالحظة:

لبطاقة المالحظة تم تطبيقيا عمى عينة  بعد التوصل إلى الصورة النيائية
يوط ( معممة يعممن بالروضات التابعة إلدارة أس31استطالعية من المعممات بمغ عددىا )

 التعميمية بمدينة أسيوط من غير)عينة البحث األساسية ( وذلك لحسب كل من:

 : وقد استخدمت الباحثة الطرق التالية لحساب الصدق وىى:Validity الصدق( 0)
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 Logical Validity*الصدق المنطقى )صدق المحكمين( 

من من صدق البطاقة المالحظة قامت بعرضيا عمى مجموعة  لكي تتحقق الباحثة
نيا تقيس ما وضعت كما سبق ذكره  المحكمين  وقد اتفقوا عمى صالحية البطاقة لمتطبيق وا 

 .لقياسو

 *الصدق التمييزى: 

تم حساب الصدق التمييزى عن طريق حساب داللة الفروق بين األرباعى األعمى 
واألرباعى األدنى لدرجات المعممات فى بطاقة المالحظة وتم حساب داللة الفروق  

لداللة الفروق بين لداللة الفروق بين   Mann-Whitneyخدام اختبار "مان وتينى "باست
 العينات الالبارامترية كما ىو موضح بالجدول التالي 

( ومستوى الداللة لمفرق بين األرباعى Zمتوسط ومجموع الرتب وقيمة ) :(4جدول )
رياض األطفال لمهارات األعمى واألدنى لدرجات المعممات في بطاقة مالحظة أداء معممات 
نتاج القصص اإللكترونية  )ن=  (81تصميم وا 

 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد األرباعيات
 1.10 3.22  - 02 2.2 2 األرباعى األدنى 
 22 2.2 2 األرباعى األعمى

ا مم  1.10( دالة عند مستوى  Z=-3.22 (يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
  .يؤكد ارتفاع الصدق التمييزى لبطاقة المالحظة

 وقد تم حساب ثبات بطاقة المالحظة بطريقتين وىما : : Reliability( الثبات 8)

 :  Alpha Cronbach Method*طريقة ألفا كرونباك 

استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباك وىى معادلة تستخدم إليضاح المنطق العام 
وىى قيمة  1.22والمقاييس، وبمغت قيمة معامل ثبات بطاقة المالحظة لثبات االختبارات 

مرتفعة تدل عمى ثبات البطاقة ويوضح الجدول التالي معامالت ألفا كرونباك ألبعاد بطاقة 
 .المالحظة
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 قيم معامالت ثبات بطاقة المالحظة بطريقة ألفا كرونباك:(5جدول )
 رونباك(معامل الثبات )ألفا ك أبعاد بطاقة المالحظة

نتاج القصص اإللكترونية   1.22 ميارات ما قبل تصميم وا 
 1.20 ميارات التصميم واإلنتاج الفعمي لمقصص اإللكترونية
نتاج القصص اإللكترونية   1.22 ميارات ما بعد تصميم وا 

 1.22 البطاقة  ككل

باك يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات باستخدام معادلة ألفا كرون
( وىي قيم مقبولة؛ مما يدل عمى ثبات بطاقة المالحظة  1.22-1.22تراوحت ما بين )

 .وصالحيتيا لمتطبيق 

 :*التجزئة النصفية لفقرات البطاقة 

لمتأكد من ثبات القائمة تم تجزئو فقراتيا إلى أسئمة فردية وأخرى زوجية وتم حساب 
سبيرمان وجتمان لمتجزئة النصفية معامل ارتباط بيرسون وتصحيح ذلك من خالل معاممي 

 ويوضح الجدول التالى معامالت االرتباط.

 قيم معامالت التجزئة النصفية لبطاقة مالحظة أداء معممات رياض األطفال :(6جدول )
نتاج القصص اإللكترونية  )ن=  (81لمهارات تصميم وا 

 الداللة معامل جتمان معامل سبيرمان الخواص اإلحصائية

 1.10 1.877 1.863 حظةبطاقة المال

مما يدل  1.10يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى 
 عمى ثبات بطاقة المالحظة وصالحيتيا لمتطبيق.  

 النهائية لبطاقة المالحظةفى ضوء الخطوات السابقة تم التوصل إلى الصورة 
 لبحث األساسية.وأصبحت جاىزة لمتطبيق عمى المعممات عينة ا( 00ممحق )
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بطاقة تقييم القصص اإللكترونية التي تم تصميمها في ضوء المعايير التربوية والفنية  -5
والتقنية لتصميم القصص اإللكترونية التعميمية المقدمة لطفل الروضة.)إعداد 

 الباحثة(

  .وفيما يمي عرض لمخطوات التي اتبعت أثناء إعداد بطاقة تقييم القصص اإللكترونية

: تيدف البطاقة تقييم القصص  تقييم القصص اإللكترونيةلهدف من إعداد بطاقة ا
نتاجيا بعد عرض البرنامج التدريبي  اإللكترونية التعميمية التي قامت المعممات بتصميميا وا 

 .عمى المعممات  
 *مصادر إعداد بطاقة التقييم :

 ولت تقييم القصص االطالع عمى الدراسات والبحوث العربية واألجنبية التي تنا
اإللكترونية وذلك لالستفادة منيا في إعداد بطاقة التقييم ومن ىذه الدراسات 

ودراسة إيمان ذكى  Miller (2009)ودراسة  ،Ohler  (2008)دراسة
 .(8107أماني عيسى )ودراسة  ،(3102)  أميرة عبد الفتاحودراسة  ،(8104)

 ن بطاقة التقييم واإلطالع عمى بعد تحديد اليدف م تحديد محاور بطاقة التقييم
 :المحور األولمصادر إعدادىا، حددت الباحثة محاور بطاقة التقييم ويشمل 

نتاج القصص اإللكترونية المعايير التربوية  :والمحور الثاني ،الخاصة بتصميم وا 
 :والمحور الثالث ،اإللكترونيةالمعايير الخاصة بعناصر البناء الفني لمقصص 

نتاج القصص اإللكترونية ةالمعايير الفني : المحور الرابع ،الخاصة بتصميم وا 
نتاج القصص اإللكترونية وبمغ عدد البنود الكمية المعايير التقنية  الخاصة بتصميم وا 
وجاءت الصورة األولية لبطاقة التقييم بنفس مكونات ،( بنداً 022لبطاقة التقييم )

ي التصميم فوضع أمام كل مؤشر قائمة المعايير في صورتيا النيائية مع اختالف ف
أدائي خانات تحدد مدى توافر المعايير في القصص اإللكترونية التي قامت 

غير متوافر( عمى أن  –متوافر بدرجة متوسطة  –المعممات بتصميميا )متوافر 
( كما تضمنت بطاقة التقييم مقدمة توضح لمسادة 0-3-2تكون الدرجات كالتالي )
 .المطموب منيم إبداء الرأي فيوالمحكمين اليدف منيا و 
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  بعد إعداد الصورة  :تقييم القصص اإللكترونية عمى المحكمينبطاقة عرض
المبدئية لبطاقة التقييم تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في 

وقد أجمع المحكمون عمى  (08ممحق ) المناىج وتكنولوجيا التعميم وأدب األطفال
وبذلك تم التوصل إلى الصورة ييم القصص اإللكترونية صالحية بنود بطاقة تق

نتاج القصص   .اإللكترونيةالنيائية لبطاقة تقييم تصميم وا 

 التجربة االستطالعية لبطاقة التقييم:

بعد التوصل إلى الصورة النيائية لبطاقة تقييم  القصص تم تطبيقياعمى عينة   
ممن بالروضات التابعة إلدارة أسيوط ( معممة يع31استطالعية من المعممات بمغ عددىا )

 التعميمية بمدينة أسيوط من غير)عينة البحث األساسية ( وذلك لحساب كل من:

 :وقد استخدمت الباحثة الطرق التالية لحساب الصدق وىى : Validity الصدق( 0)

  )الصدق المنطقى )صدق المحكمينLogical Validity 

كما سبق ذكره  قامت بعرضيا عمى  قييمالتمن صدق بطاقة  لكي تتحقق الباحثة
مجموعة من المحكمين المتخصصين وقد اتفق المحكمين عمى صالحية البطاقة لمتطبيق 

نيا تقيس ما وضعت لقياسو  وبذلك تحققت الباحثة من صدق بطاقة التقييم. ،وا 

  : تم حساب الصدق التمييزى عن طريق حساب داللة الفروق بين الصدق التمييزى
األعمى واألرباعى األدنى لدرجات المعممات فى بطاقة التقييم )أعمى  األرباعى

باستخدام اختبار "مان وتينى %( وتم حساب داللة الفروق 32% وأقل 32
"Mann-Whitney   لداللة الفروق بين لداللة الفروق بين العينات الالبارامترية

 كما ىو موضح بالجدول التالى
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( ومستوى الداللة لمفرق بين األرباعى Zوقيمة )متوسط ومجموع الرتب :(7جدول )
 لبطاقة تقييم القصص اإللكترونية  األعمى واألدنى

 مستوى الداللة  Zقيمة  مجموع الرتب  متوسط الرتب العدد األرباعيات
 1.10 3.22-    02 2.11 2 األرباعى األدنى 
 21 2.11 2 األرباعى األعمى

مما   1.10( دالة عند مستوى Z=-3.22 ( يتضح من الجدول السابق أن قيمة
 يؤكد ارتفاع الصدق التمييزى لبطاقة تقييم القصص اإللكترونية.

 وقد تم بحساب ثبات بطاقة التقييم من خالل :  :Reliability( الثبات 8)

 :  Alpha Cronbach Method*طريقة ألفا كرونباك 

معامل ثبات بطاقة التقييم وبمغت قيمة  ،استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباك
وىى قيمة مرتفعة تدل عمى ثبات البطاقة ويوضح الجدول التالي معامالت ألفا  1.22ككل

 .كرونباك ألبعاد بطاقة التقييم

 قيم معامالت ثبات بطاقة تقييم القصص اإللكترونية بطريقة ألفا كرونباك:(8جدول )
 ت )ألفا كرونباك(معامل الثبا أبعاد بطاقة تقييم القصص اإللكترونية

نتاج القصص اإللكترونية المعايير التربوية  1.22 الخاصة بتصميم وا 
 1.22 اإللكترونيةالمعايير الخاصة بعناصر البناء الفني لمقصص 

نتاج القصص اإللكترونية المعايير الفنية  1.22 الخاصة بتصميم وا 
نتاج القصص اإللكترونيالمعايير التقنية   1.20 ةالخاصة بتصميم وا 
 1.22 البطاقة  ككل

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباك 
( وىي قيم مرتفعة؛ مما يدل عمى ثبات بطاقة تقييم القصص 1.22-1.22تراوحت ما بين )

 .اإللكترونية وصالحيتيا لمتطبيق

 القصص اإللكترونية النهائية لبطاقة تقييموبذلك تم التوصل إلى الصورة 
    .وأصبحت جاىزة لمتطبيق( 03ممحق)
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  فً تنمية بعط مهارات تصميم وإنتاج     

 انقصص اإلنكترونية انتعهيمية انمقذمة نطفم انروظة
 

 

 

 و8102أكتىبر –انسابعانعدد  777

نتاجلتنمية بعض برنامج تدريبي لمعممات رياض األطفال  -6 القصص  مهارات لتصميم وا 
 اإللكترونية التعميمية المقدمة لطفل الروضة. )إعداد الباحثة (

ى البرامج تم إعداد البرنامج التدريبي في ضوء ما ورد باإلطار النظري واإلطالع عم
وفيما يمي عرض لمخطوات المتبعة في إعداد البرنامج التدريبية لمعممات رياض األطفال 

 التدريبي عمى النحو التالي:

  أهداف البرنامج التدريبي:
  الهدف العام لمبرنامج التدريبى:

التدريبى إلى تنمية معارف وميارات واتجاىات معممات رياض  يهدف البرنامج
نتاج القصص اإللكترونية التعميمية المقدمة لطفل الروضةاألطفال نحو مي  .ارات تصميم وا 

  األهداف االجرائية لمبرنامج التدريبى:

 بنهاية البرنامج التدريبى تكون المعممة قادرة عمى أن : 

  اإللكترونيةتتعرف عمى مفيوم القصص. 

 تتعرف عمى الفرق بين القصة التقميدية والقصة اإللكترونية. 

  نتاج القصص تتعرف  اإللكترونية.عمى الميارات األساسية الالزمة لتصميم وا 

 تميز بين األنواع المختمفة لمقصص اإللكترونية. 

 تعدد مميزات وخصائص استخدام القصص اإللكترونية. 

 تدمج الوسائط المتعددة في القصة اإللكترونية. 

 وعة تنتج قصة إلكترونية بالتعاون مع المعممات المشاركات في المجم 

 نتاج القصص اإللكترونية  .تبدع وتبتكر في تصميم وا 

 تدمج القصص اإللكترونية في العممية التعميمة برياض األطفال. 

 نتاج القصة اإللكترونية  .تقارن بين البرامج المختمفة المستخدمة في تصميم وا 
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  تصمم خمفيات وصور ورسوم وفيديوىات لمقصة اإللكترونية. 

 الالزم توافرىا لتصميم القصص اإللكترونية تحدد العناصر األساسية. 

  لتصميم تصمم قصة إلكترونية في ضوء قائمة المعايير التربوية والفنية والتقنية
نتاج   .القصص اإللكترونيةوا 

  نتاج القصص تتعرف عمى إيجابيات برنامج الباوتون وسمبياتو في تصميم وا 
 .اإللكترونية

 نتاج قصة إلكترونيةتقدر قيمة التعاون مع زميالتيا في تص  .ميم وا 

 محتوى البرنامج التدريبي وجمساته:

تم تحديد الموضوعات والميارات  ،في ضوء األىداف التي يسعى البرنامج لتحقيقيا
األساسية الالزمة لبناء البرنامج من خالل اإلطالع عمى الدراسات والبحوث ذات الصمة 

باإلضافة إلى اإلطالع  ،عمى تبسيطيا وتم تجميع المادة العممية والعمل ،بموضوع البحث
عداد بعض الفيديوىات التي  ،عمى بعض البرامج التي تيتم بتنمية ميارات المعممات وا 

 powtoonتوضح وتشرح خطوات إنتاج قصة إلكترونية باستخدام برنامج الباتون 

 وتم إعداد محتوى البرنامج التدريبي بحيث يشتمل عمى الجانبين التاليين :

( ليكون بمثابة خمفية نظرية عن ميارات جانب نظري )معرفي األول: الجانب
نتاج القصص اإللكترونية التعميمية  كما يشمل المعمومات والمعارف المرتبطة  ،تصميم وا 

 .بكل ميارة من الميارات المحددة بالبرنامج

يتم فيو تدريب المعممات من خالل جمسات الجانب الثاني: جانب عممي )مهارى( 
نتاج القصص اإللكترونية تدري بية عممية وورش عمل إلكترونية عمى ميارات تصميم وا 

 .التعميمية المقدمة لطفل الروضة

عمى إنتاج القصص اإللكترونية باستخدام  برنامج الباوتون كما تم تدريب المعممات 
powtoon   وقد وقع اختيار الباحثة عمى  ،برنامج يقدم خدمة إنشاء عروض احترافيةوىو

http://www.powtoon.com/
http://www.powtoon.com/
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نتاج القصص  البرنامج الستخدامو في تدريب المعممات عينة البحث عمى تصميم وا 
 اإللكترونية وذلك بعد اإلطالع عمى العديد من البرامج ويرجع ذلك إلى :

 اض األطفال (.مناسبة البرنامج لمفئة المستيدفة من التدريب )معممات ري 

 موقع الباوتون موقع مجاني ومتاح التسجيل فيو لمجميع. 

 نتاج القصص اإللكترونية  .يوفر خمفيات وشخصيات جاىزة لتصميم وا 

 نتاج القصص اإللكترونية بسيولو وبأسرع وقت ممكن  .باستخدامو يمكن تصميم وا 

ى محتوى البرنامج فى صورة مجموعة من الجمسات تحتوى عم وقد تم تنظيم
نتاج القصص اإللكترونية التعميمية  مجموعة من المعمومات والمعارف عن ميارات تصميم وا 

وقد روعى فى تنظيم محتوى المقدمة لطفل الروضة وكيفية إكساب المعممات ليذه الميارات 
البرنامج أن تكون المادة العممية فى مستوى المعممات وذات أىمية لين ومراعاة الفروق 

 ومراعاة اإلمكانات المتاحة.،ات المتوافرة لدى المعمماتالفردية والخبر 

اليدف العام  –موضوع الجمسة :كما تنظيم جمسات البرنامج التدريبي كالتالي 
األدوات والوسائل  –األنشطة التعميمية  –محتوى الجمسة  –األىداف اإلجرائية  –لمجمسة 

الجدول التالي موضوعات أساليب التقييم ( ويوضح  –أساليب التدريب  –المستخدمة 
 .البرنامج التدريبي وجمساتو وأساليب التدريب المستخدمة في كل جمسو

جذول يىظح محتىي انبرنامج انتذريبً نمعهمات رياض األطفال وجهساته :(9جدول )

 وأسانيب انتذريب انمستخذمة فً كم جهسة

 أساليب التدريب المستخدمة فى الجمسة المحتوى الجمسات
تطبيق  تهيئة وتعريف بالبرنامج التدريبي ولىالجمسة األ 

أدوات البحث قبميًا )االختبار المعرفى وبطاقة 
 المالحظة ( 

 الحوار والمناقشات الجماعية
_______________________ 

 
 الجمسة الثانية

القصص اإللكترونية ومفهومها وأهميتها 
ومواصفاتها ومعايير  ،وأنواعها وعناصرها
لبناء الفني لها ومميزات جودتها وعناصر ا

استخدامها وخطوات كتابتها ومراحل إنتاجها 
 ومتطمبات عرضها. 

 المحاضرة 
 الحوار والمناقشات الجماعية

 العصف الذهنى  -ورش العمل 
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 أساليب التدريب المستخدمة فى الجمسة المحتوى الجمسات
المعايير التربوية والفنية والتقنية التى يتم فى  الجمسة الثالثة 

نتاج القصص اإللكترونية  ضوئها تصميم وا 
 .المقدمة لطفل الروضةالتعميمية 

 الحوار والمناقشات الجماعية-المحاضرة  
 العصف الذهنى -ورش العمل

( 6-4الجمسات من )
نتاج  مهارات تصميم وا 
 القصص اإللكترونية 

نتاج القصص  مهارات ما قبل تصميم وا 
 اإللكترونية 

 الحوار والمناقشات الجماعية -المحاضرة 
 العصف الذهنى -ورش العمل – 

رات التصميم واإلنتاج الفعمي لمقصص مها
 .اإللكترونية

 الحوار والمناقشات الجماعية  –المحاضرة 
 ورش العمل–

نتاج القصص  مهارات ما بعد تصميم وا 
 .اإللكترونية

 الحوار والمناقشات الجماعية –المحاضرة 
 ورش العمل – 

البرمجيات والمواقع المستخدمة في تصميم  الجمسة السابعة 
نتا  ج القصص اإللكترونية.وا 

 الحوار والمناقشات الجماعية –المحاضرة 
 إلكترونيةورش العمل – 

نتاج  الجمسة الثامنة  برنامج الباوتون المستخدم فى تصميم  وا 
 –القصص اإللكترونية )التعريف بالبرنامج 

 عيوبه ( –مميزاته  –مكوناته 

 الحوار والمناقشات الجماعية –المحاضرة 
 لكترونيةإورش عمل – 

التسجيل ببرنامج الباوتون وشرح واجهة  الجمسه التاسعة 
 .البرنامج

 ورش عمل إلكترونية -التطبيق العممى 

-01الجمسات من)
04 ) 

نتاج القصص  شرح خطوات تصميم وا 
االلكترونية باستخدام برنامج الباوتون 

powtoon  . 

 ورش عمل إلكترونية –المحاضرة
 البيان العممى  - 

الجمسة الخامسة 
 عشر 

اختيار القصص  التعميمية التى ستقوم 
نتاجها  المعممات المتدريات بتصميممها وا 

 إلكترونيًا.

 ورش عمل الحوار والمناقشات 

-06الجمسات من )
التطبيق العممى  (80

والتصميم واالنتاج 
 صالفعمى لمقص

نتاج القصص  التطبيق العممى لتصميم وا 
 االلكترونية باستخدام برنامج  الباوتون

powtoon. 

 ورش عمل إلكترونية -التطبيق العممى 

الجمسة الثانية 
 والعشرون

عرض القصص اإللكترونية التى قامت 
 مها عمى المجموعات.المعممات بتصميم

 ورش عمل إلكترونية

الجمسة الثالثة 
 والعشرون

تقييم القصص اإللكترونية التى تم تصميمها 
نتاجها.   وا 

 ورش عمل إلكترونية

الجمسة الرابعة 
 والعشرين

نشر القصص اإللكترونية عمى مواقع التواصل 
 الفيس بوك(. –االجتماعى )اليوتيوب 

ث )االختبار التطبيق البعدى ألدوات البح
المعرفى  وبطاقة المالحظة وبطاقة تقييم 

 .القصص اإللكترونية(

 ورش عمل إلكترونية
---------------------------------- 

http://www.powtoon.com/
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:استخدمت الباحثة بعض أساليب التدريب المستخدمة في البرنامج التدريبي
 األساليب المتنوعة لمتدريب عمى البرنامج ومنيا :

 يب الخاصة بالجانب النظري من البرنامج وتمثمت فى :أواُل: أساليب التدر 

 * المحاضرات النظرية     * المناقشة والحوار    *العصف الذىني       * التعمم الذاتي

كما أعدت الباحثة مادة تعميمة مطبوعة لمحتوى كل جمسة تدريبية وتسميميا 
بنسخة من الفيديوىات التي كما زودت الباحثة المعممات المتدربات  ،لممعممات المتدربات 

توضح وتشرح بالخطوات كيفية إنتاج وتصميم القصص اإللكترونية باستخدام برنامج 
 .powtoonالباوتون 

 ثانيًا أساليب التدريب الخاصة بالجانب العممي من البرنامج وتمثمت فى:

 .رونية* البيان العممي والتطبيق العممى لكل ميارة                  * ورش عمل إلكت

 األدوات والوسائل التعميمية المستخدمة في البرنامج : 

استخدمت الباحثة في البرنامج التدريبي العديد من الوسائل التعميمية منيا: أجيزة 
وبعض  ،وبعض العروض التقديمية من إعداد الباحثة ،كمبيوتر متصمة باإلنترنيت، وداتا شوا

نتاج القصص اإللكترونية الفيديوىات التي توضح وتشرح بالخطوات كي فية تصميم وا 
محمل عمييا البرنامج  CDواسطوانات ليزر مدمجة  ،powtoonباستخدام برنامج الباوتون 

ونماذج من  ،بعض المراجع والكتب التي يمكن الرجوع إلييا في ىذا الصدد ،التدريبي
 .القصص اإللكترونية المناسبة لطفل الروضة

 يبي :أساليب تقويم البرنامج التدر 

تم استخدام ىذا النوع من التقويم  قبل بدء عرض البرنامج عمى التقويم القبمي: 
المتدربات بيدف تحديد المستوى المبدئي لين وذلك من خالل التطبيق القبمي لالختبار عمى 
نتاج القصص اإللكترونية المقدمة لطفل  المعممات لقياس الجانب المعرفي لميارات تصميم وا 

ة مالحظة لقياس أدائين في ىذه الميارات وذلك قبل البدء في عرض الروضة وبطاق
 .وتدريس البرنامج التدريبي لممعممات
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لكل جمسة من جمسات البرنامج  وىو التقويم المصاحبالتكويني(: البنائي )التقويم 
وقد تم استخدام بعض  ،بما يضمن سير البرنامج في تحقيق أىدافو من جمسة إلى أخرى

مالحظة ومتابعة أداء المعممات ،الموضوعية،ويم منيا األسئمة الشفوية، والمقالية أساليب التق
 . واستمارة التقويم اليومي في نياية كل يوم تدريبي ،أثناء التدريب

بعد االنتياء من البرنامج التدريبى  تم استخدم ىذا النوع من التقويمالتقويم النهائي: 
لمعممات بعد التدريب وذلك بتطبيق كل من تعرف المستوى الذي وصمت إليو ا فبيد

مقارنة نتائج التطبيق البعدي بنتائج التطبيق القبمي, االختبار المعرفى وبطاقة المالحظة و 
كما تم تقييم القصص اإللكترونية التى قامت المعممات  ،ومن ثم التعرف عمى فعالية البرنامج

نبإنتاجيا وتصميمميا عن طريق   .تاج القصص اإللكترونيةبطاقة تقييم تصميم وا 

 المدى الزمنى لتطبيق البرنامج التدريبى:

تم التطبيق البرنامج التدريبي عمى معممات رياض األطفال )عينة البحث( بعد 
م  01/2/3102ابتداء من م(  3102-3102)انتياء الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 

   م 01/2/3102حتى 

 ضبط البرنامج التدريبى :

االنتياء من إعداد البرنامج تم عرضو في صورتو المبدئية عمى مجموعة من بعد 
 المحكمين المتخصصين في المناىج وطرق التدريس ورياض األطفال وتكنولوجيا التعميم

وذلك لمتحقق من عدة أمور منيا مالئمة محتوى البرنامج وأنشطتو لتحقيق  (04) ممحق
وقد أشار المحكمون إلى أن البرنامج  ،لمتطبيق األىداف الموضوعة ومدى صالحية البرنامج

يحقق األىداف التي وضع من أجميا وتم تعديل المالحظات التي اتفق عمييا معظم 
عادة صياغة لبعض موضوعات البرنامج ليصبح في صورتو  ضافة وا  المحكمين من حذف وا 

عن إلجابة من خالل ىذا العرض إلجراءات إعداد البرنامج تمت ا( و05) قممحالنيائية 
 من أسئمة البحث.السؤال الرابع 
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جراءاته التجريبية:  خطوات البحث وا 
بعد اإلنتياء من إعداد أدوات البحث وضبطيا والتأكد من مدى صالحيتيا تتناول 

 الباحثة الخطوات واإلجراءات التجريبية لمبحث وتتمثل فيما يمي :

  المعرفى وبطاقة المالحظة االختبارالتطبيق القبمى ألدوات البحث والمتمثمة فى 
باستثناء بطاقة تقييم القصص تطبيقًا قبميًا عمى المعممات عينة البحث وذلك 

نتاج  اإللكترونية نظرًا لعدم معرفة المعممات عينة البحث بميارات تصميم وا 
حيث لم يتم التعرض ليا فى أى مقرر تم دراستو من  ،القصص اإللكترونية مسبقاً 

نتاجوباإلضافة إلى  ،قبل  .إنيا بطاقة تقييم لمنتج تم تصميمو وا 

  وقد مر إعداد وتنفيذ البرنامج التدريبي *إعداد وتنفيذ وتطبيق البرنامج التدريبي:
وتحديد األىداف  ،بعدة خطوات منيا تحديد اليدف العام من البرنامج التدريبي

مقاطع الفيديو وتجميع الصور والرسوم و  ،وتجميع المادة العممية لمبرنامج ،اإلجرائية
عداد الفيديوىات التي تشرح ،من عمى شبكة اإلنترنيت وتصميم العروض التقديمية وا 

عرض ،وتوضح خطوات ومراحل إنتاج القصص اإللكترونية باستخدام الباوتون
كما وزعت  ،محتوى البرنامج عمى المعممات من خالل مجموعة من الجمسات

محمل عمييا البرنامج  CDليزر  الباحثة عمى المعممات المتدربات اسطوانات
التدريبي الذي يوضح مفيوم القصص اإللكترونية ومراحل وخطوات تصميميا 

عداد لوحات اإلخراج وخرائط القصة كما  ،وكيفية اختيار القصة وكتابة السيناريو وا 
عرضت الباحثة نماذج من القصص اإللكترونية التعميمية المنشورة عمى شبكة 

اىدتيا والتعميق عييا والتعرف نقاط الضعف والقوة في اإلنترنيت وذلك لمش
وعرضت الفيديوىات التي توضح خطوات تصميم القصص باستخدام ،القصص
وعرضت قائمة المعايير التربوية والفنية والتقنية التي يتم في  powtoonبرنامج 

وتوزيعيا عمى ،ضوئيا تصميم القصص اإللكترونية التعميمية لطفل الروضة
وأعممت الباحثة المعممات  ،ت لتكون بمثابة مرشد لين عند إنتاج القصصالمعمما

المتدربات أنو سوف يتم عرض قصصين اإللكترونية أمام الباحثة وباقي 
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المجموعات مرتين مرة بعد أربعة أسابيع من البدء في تصميم القصص والثانية بعد 
ية الراجعة ثم أسبوع من عمل التعديالت المناسبة عمى القصص في ضوء التغذ

ثم تمي ذلك تقسم المعممات إلى مجموعات وعمل  ،تجميع القصص لمتقييم النيائي
 powtoonوتسجيل المعممات بموقع Facebook حساب لكل معممة عمى 

نتاج القصص من خالل )تحديد فكرة القصة وصياغة  ،والبدء في تصميم وا 
تجميع ،ريو الخاص بالقصةوالسينا ،ولوحات اإلخراج،وكتابة خريطة القصة،األىداف

(، ات الصوتية الالزمة إلنتاج القصةالصور والرسوم والفيديوىات والموسيقى والمؤثر 
نتاج  قصة  ،تمي ذلك اإلنتاج الفعمي لمقصص وقامت كل مجموعة بتصميم وا 

( قصص 2إلكترونية وبمغ عدد القصص التي قامت المعممات بتصميميا )
القصة الثانية  ،(هند والشجرةاألولى بعنوان ) القصةإلكترونية وكانت كالتالي :

 ،(الجارة الكريمةالقصة الرابعة ) ،()يوميات أملالقصة الثالثة ،(خالد واأللوان)
القصة السابعة  ،(الحواس الخمسةالقصة السادسة )،(أصمنا واحدالقصة الخامسة )

يا ( وذلك في صورتالتسرف في الماءالقصة الثامنة ) (،لم أسمع كالم أمي)
وتم نشر القصص اإللكترونية بعد اإلنتياء من تصميميا ، (06) ممحق النيائية

عمى الشبكة الدولية لإلنترنيت من خالل وتقيميا عمى مواقع التواصل االجتماعي 
 htt//www.youtyube.comموقع  اليوتيوب 

 وذلك بعد اإلنتياء من  التطبيق البعدى لالختبار المعرفي وبطاقة المالحظة
 م القصص اإللكترونية.تصمي

 التي قامت المعممات بتصميميا من خالل بطاقة  تقييم القصص اإللكترونية
 . القصص اإللكترونيةتقييم 

  التي تم التوصل إلييا ومعالجتياً  باستخدام األساليب رصد النتائج
باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية لمعموم االجتماعية اإلحصائية المناسبة 

 . SPSSالمعروفة ب 
  التي تم التوصل إلييا وتقديم التوصيات والمقترحات فى تفسير النتائج

  .ضوئيا



 د/ منال محمىد عبذ انحميذ مىسً  فاعهية برنامج تذريبً نمعهمات رياض األطفال 

  فً تنمية بعط مهارات تصميم وإنتاج     

 انقصص اإلنكترونية انتعهيمية انمقذمة نطفم انروظة
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 نتائج البحث وتفسيرها: 
من  السؤال األول والثاني والثالث والرابعمن خالل ما سبق تمت اإلجابة عن 

والتحقق  الخامس والسادس والسابعأسئمة البحث وفيما يمي سوف يتم اإلجابة عن السؤال 
 حة الفروض, وفيما يمي عرض تفصيمي لذلك :من ص

 نتائج اختبار صحة الفرض األول لمبحث:

توجد فروق ذات داللة إحصائية لمبحث ونصو " لمتحقق من صحة الفرض األول
بين متوسطي درجات المعممات )عينة البحث( في التطبيق القبمي لالختبار المعرفي 

تم تطبيق االختبار عمى  تطبيق البعدى "ومتوسط درجاتهن في التطبيق البعدى لصالح ال
لمتعرف عمى و ،المعممات تطبيق قبمي وبعدى ورصد الدرجات في التطبيقين القبمي والبعدى

داللة الفروق بين مجموعة البحث في التطبيقين تم حساب قيمة )ت( لمفروق بين متوسطات 
الجدول التالي نتائج درجات المعممات في االختبار في التطبيقين القبمي والبعدى ويوضح 

 اختبار )ت(

نتائج اختبار "ت"  لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات : (01جدول )
 في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار المعرفي (38مجموعة البحث )ن=

البيانات 
 اإلحصائية
 )التطبيق (

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
ة مستوى الدالل قيمة "ت" المعيارى

 اإلحصائية
 حجم التأثير

( (d 

 5.34 34.63 38 القبمي 
38.87 1.10 01.68 

 6.38 71.91 38 البعدى 

وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات يتضح من الجدول السابق 
المعممات مجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار حيث بمغت قيمة "ت" 

مما يدل عمى وجود فروق جوىرية  ،1.10ة إحصائيًا عند مستوي ( وىي قيمة دال23.22)
وىذا يشير إلى اكتساب المعممات  ،بين القياسين القبمي والبعدى لصالح القياس البعدى
كما تم حساب حجم األثر باستخدام  ،المعمومات والمعارف المقدمة لين من خالل البرنامج

فاعمية البرنامج ىي قيمة كبيرة تشير إلى ( و 01.23معادلة "مربع إيتا " وبمغت قيمتو )
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نتاج القصص اإللكترونية  التدريبى فى إكساب المعممات الجانب المعرفي لميارات تصميم وا 
ومن النتائج السابقة تم التحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث، لطفل الروضة 

 .السؤال الخامس من أسئمة البحثاإلجابة عن كما تمت 

 الفرض األول: تفسير نتائج

يتضح من نتائج اختبار صحة الفرض األول أن دراسة المعممات لمبرنامج التدريبى 
نتاج القصص اإللكترونية  كان لو أثر فعال فى إكتسابين لمجانب المعرفى لميارات تصميم وا 

 ويرجع ذلك إلى:المقدمة لطفل الروضة 

  صياغة واضحة صياغة األىداف السموكية فى كل جمسة من جمسات البرنامج
ساعدت المعممات عمى إدراك أىداف دراستين لمبرنامج مما أسيم بصورة كبيرة فى 

 .تحصيمين لممعمومات والمفاىيم المتضمنة بالبرنامج

  أساليب التدريس التى استخدمت فى تقديم الجانب المعرفى لمبرنامج والمتمثمة فى
الباحثة والمعممات وبين  الحوار والمناقشة والعصف الذىنى وحمقات المناقشة بين

أتاحت لممعممات التعبير عن وجيات نظرىن في جو المعممات وبعضين البعض 
من الحرية، كما أنيا أتاحت الفرصة لكل معممة لالشتراك في مناقشة متبادلة؛ مما 
أكسبين الثقة بالنفس، وحقق لين تصورًا أوضح وأشمل لمموضوعات المطروحة 

المعارف والمعمومات المقدمة لين من خالل البرنامج واستيعابين لقدر كبير من 
 .التدريبى

  استخدام وسائل تعميمية متعددة ومتنوعة وعروض تقديمية وفيديوىات مما أدى إلى
اكتساب المعممات لمجانب المعرفى لممفاىيم والحقائق والمعمومات المتضمنة 

 .بالبرنامج بكفاءة عالية

  ومن ثم  ،درجة ممكنة من البرنامج التدريبىمحاولة المعممات اإلستفادة ألقصي
نتاج القصص اإللكترونية  مما كان لو  تطبيق ما تم التدريب عميو فى تصميم وا 
األثر اإليجابي فى استيعابين لمجانب المعرفي المقدم ليم من خالل وحدات 

 البرنامج وبالتالي اإلجابة عن أسئمة االختبار بكفاءة.



 د/ منال محمىد عبذ انحميذ مىسً  فاعهية برنامج تذريبً نمعهمات رياض األطفال 

  فً تنمية بعط مهارات تصميم وإنتاج     

 انقصص اإلنكترونية انتعهيمية انمقذمة نطفم انروظة
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 ة  كل جمسة من جمسات البرنامج التدريبى عمى إثارة حرص الباحثة دائما فى بداي
انتباه المعممات من خالل إلقاء اسئمة ذات مغزى يعقب ذلك تعريف المعممات 

 .بموضوعات التعمم بالبرنامج ومحتواىا

  التقويم بعد كل لقاء وذلك من خالل وضع أسئمة تشمل المحتوى المعرفي وتطمب
ألسئمة؛ مما جعل المعممات يحرصن عمى من المعممة ضرورة اإلجابة عن ىذه ا

 التركيز أثناء الجمسات حتي يتمكن من اإلجابة عن األسئمة. 

  التعزيز الفورى الذى تتمقاه المعممات من الباحثة فى كل خطوات ومراحل البرنامج
 التدريبى.

  اسطوانات مدمجة تقديم المادة التدريبية لمبرنامج عمىCD  لممعممات في بداية
الفيديوىات التدريبي تشمل المحتوى التعميمي لمبرنامج والعروض التقديمية و  البرنامج

نتاج القصص االلكترونية باستخدام  التي توضح وتشرح بالخطوات كيفية تصميم وا 
أدى ذلك إلى رجوع المعممات إلييا في أي وقت  powtoonبرنامج الباوتون 

مما أدى إلى تمكن  ،الستعراض المحتوى ومشاىدة الفيديوىات أكثر من مرة
وىذا انعكس بصورة إيجابية عمى أداء المعممات  ،المعممات من المحتوى التعميمي

 في االختبار المعرفي.

 نتائج اختبار صحة الفرض الثاني لمبحث :

"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  لمتحقق من صحة الفرض الثاني ونصو
بيق القبمي لبطاقة مالحظة مهارات ماقبل متوسطي درجات المعممات )عينةالبحث( في التط

نتاج القصص اإللكترونية ومتوسطات درجاتهن في التطبيق البعدى لصالح  تصميم وا 
قامت الباحثة بحساب متوسطات درجات المعممات في التطبيقين القبمي  التطبيق البعدى"

نتاجميارات والبعدي لبطاقة مالحظة  حساب و القصص اإللكترونية  ما قبل تصميم وا 
لمتعرف عمى داللة الفروق بين مجموعة البحث في االنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( 

 التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة المالحظة ويوضح الجدول التالي  نتائج اختبار "ت"
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نتائج اختبار "ت" لمكشف عن داللة الفرق بين متوسطي درجات مجموعة  :(00جدول )
قين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة مهارات ما قبل تصميم (في التطبي38البحث )ن=

نتاج  القصص اإللكترونية وا 

البيانات 
 اإلحصائية

 )التطبيق (
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
مستوى الداللة  قيمة "ت" المعياري

 اإلحصائية
 حجم التأثير

( (d 

 5.98 63.70 38 القبمي
30.09 1.10 01.69 

 00.51 033.57 38 البعدى

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات 
نتاج  المعممات مجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي لميارات ما قبل تصميم وا 

وىي قيمة دالة إحصائيًا عند عند ( 30.09القصص اإللكترونية حيث بمغت قيم "ت" )
ر باستخدام معادلة "مربع إيتا " وبمغت قيمتو ، كما تم حساب حجم األث1.10مستوي 

( وىي قيمة كبيرة تشير إلى تحسن واضح في ىذه الميارات لدي المعممات ويؤكد 01.22)
نتاج عمى أن البرنامج كان لو فاعمية كبيرة في تنمية ميارات ما قبل  القصص تصميم وا 

تم التحقق من صحة  ومن النتائج السابقة ،اإللكترونية لدي المعممات مجموعة البحث
 الفرض الثاني من فروض البحث.

 تفسير نتائج الفرض الثاني:

يتضح من نتائج اختبار صحة الفرض الثاني لمبحث أن البرنامج التدريبي كان لو 
نتاجميارات أثر فعال في تنمية  لممعممات مجموعة القصص اإللكترونية  ما قبل تصميم وا 

  ويرجع ذلك إلى :البحث 

 نتاج ميارات ما قبل ارة أساسية من وضوح كل مي القصص اإللكترونية  تصميم وا 
وما يتبعيا من ميارات فرعية في البرنامج مما ساعد المعممات عمى أداء تمك 

 .الميارات بدقة



 د/ منال محمىد عبذ انحميذ مىسً  فاعهية برنامج تذريبً نمعهمات رياض األطفال 

  فً تنمية بعط مهارات تصميم وإنتاج     

 انقصص اإلنكترونية انتعهيمية انمقذمة نطفم انروظة
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 أداء المعممات وتعاونين في ورش العمل الخاصة بتصميم القصص اإللكترونية، 
الة التي تسيم في تطوير ميارات واثر ذلك في خمق قدر ممحوظ من المشاركة الفع

 المعممات األدائية.

  ورش العمل اإللكترونية التي أجرتيا الباحثة لتدريب المعممات عمميًا مما كان ليا
 .أثر كبير في إتقانين لتمك الميارات

ودراسة  داليا شوقي  ،(3101وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة حسن عبد الباسط ) 
ودراسة أماني ،(3102( ودراسة إيمان ذكى )3102) ودراسة  نشوى رفعت ،(3103)

 .(3102عيسى )

 نتائج اختبار صحة الفرض الثالث لمبحث :

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين لمتحقق من صحة الفرض الثالث ونصو "
متوسطي درجات المعممات )عينة البحث( في التطبيق القبمي لبطاقة مالحظة مهارات 

مي لمقصص اإللكترونية ومتوسط درجاتهن في التطبيق البعدى التصميم واإلنتاج الفع
 .لصالح التطبيق البعدى"

قامت الباحثة بحساب متوسط درجات المعممات في التطبيقين القبمي والبعدي 
وحساب االنحرافات  مهارات التصميم واإلنتاج الفعمي لمقصص اإللكترونيةلبطاقة مالحظة 

ى داللة الفروق بين مجموعة البحث في التطبيقين القبمي لمتعرف عمالمعيارية وقيمة ) ت ( 
والبعدي لبطاقة المالحظة وفيما يمي يوضح الجدول التالي نتائج اختبار "ت". لمكشف عن 

( في التطبيقين القبمي والبعدي 23داللة الفرق بين متوسطي درجات مجموعة البحث )ن=
ويوضح الجدول التالي نتائج  ،قصصالتصميم واإلنتاج الفعمي لملبطاقة مالحظة ميارات 

 اختبار "ت".
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نتائج اختبار "ت" لمكشف عن داللة الفرق بين متوسطي درجات مجموعة : (08جدول )
التصميم واإلنتاج في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة مهارات  (38البحث )ن=

 الفعمي لمقصص اإللكترونية
البيانات 
 اإلحصائية
 )التطبيق (

 العدد
المتوسط 
 الحسابي
 

االنحراف 
 مستوى قيمة "ت" المعيارى

 الداللة اإلحصائية 
 حجم التأثير

( (d 

 7.55 66.00 38 القبمي
31.80 1.10 01.56 

 9.65 030.81 38 البعدى

بين  1.10يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دالة إحصائية عند مستوي 
قين القبمي والبعدي لميارات ما قبل تصميم متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبي

نتاج القصص اإللكترونية حيث بمغت قيم "ت  ) (  وىي قيم دالة إحصائيا عند 21.20وا 
كما تم حساب حجم األثر باستخدام معادلة "مربع إيتا " وبمغت قيمتو  ،1.10مستوي 

عممات، مما ( وىي قيمة كبيرة تشير إلى تحسن واضح في ىذه الميارات لدي الم01.22)
 التصميم واإلنتاج الفعمييدل عمى أن البرنامج كان لو فاعمية كبيرة في تنمية ميارات 

لمقصص اإللكترونية لدي المعممات مجموعة البحث، ومن النتائج السابقة تتحقق صحة 
 الفرض الثالث من فروض البحث.

 تفسير نتائج الفرض الثالث:

ث أن البرنامج التدريبي كان لو أثر يتضح من نتائج اختبار صحة الفرض الثال
لدي المعممات التصميم واإلنتاج الفعمي لمقصص اإللكترونية تنمية ميارات فعال في 

  ويرجع ذلك إلى: مجموعة البحث

  الفعمي لمقصص اإللكترونية  التصميم واإلنتاج ميارات وضوح كل ميارة أساسية من
ساعد المعممات عمى أداء تمك وما يتبعيا من ميارات فرعية في البرنامج مما 

 .الميارات بدقة

  انبيار المعممات بالقصص اإللكترونية ودورىا الفاعل في العممية التعميمية برياض
 األطفال مما كان لو أثر كبير في إتقان المعممات لتمك الميارات.



 د/ منال محمىد عبذ انحميذ مىسً  فاعهية برنامج تذريبً نمعهمات رياض األطفال 

  فً تنمية بعط مهارات تصميم وإنتاج     

 انقصص اإلنكترونية انتعهيمية انمقذمة نطفم انروظة
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  رغبة المعممات في المشاركة اإليجابية في إنتاج القصص اإللكترونية ومن مظاىر
التحدث والمناقشة والرغبة في إبداء  ،االستفسار ،بية المعممات طرح األسئمةإيجا

 .الرأي والمشاركة الفعالة في ورش العمل اإللكترونية

  حرص المعممات عمى التنافس الشديد داخل مجموعات العمل وصواًل ألفضل قصة
 .إلكترونية

 المختمفة )مادية  تحسين أداء المعممات نتيجة استخدام الباحثة أساليب التعزيز
 .ومعنوية(

  داليا شوقيودراسة  ،(3101) حسن عبد الباسطوتتفق ىذه النتائج مع دراسة 
( ودراسة 3102) إيمان ذكى( ودراسة 3102) نشوى رفعتودراسة  ،(3103)

 .(3102) أماني عيسى

 نتائج اختبار صحة الفرض الرابع لمبحث :

وق ذات داللة إحصائية بين توجد فر  " لمتحقق من صحة الفرض الرابع ونصو
ما متوسطي درجات المعممات )عينة البحث( في التطبيق القبمي لبطاقة مالحظة مهارات 

نتاج القصص  اإللكترونية ومتوسط درجاتهن في التطبيق البعدى لصالح بعد تصميم وا 
 .التطبيق البعدى

بعدي قامت الباحثة  بحساب متوسط درجات المعممات في التطبيقين القبمي وال
نتاج القصص لبطاقة مالحظة ميارات  وحساب االنحرافات  اإللكترونيةما بعد تصميم وا 

لمتعرف عمى داللة الفروق بين مجموعة البحث في التطبيقين القبمي المعيارية وقيمة )ت( 
 والبعدي ويوضح الجدول التالي نتائج اختبار "ت".



جامعة اسيوط – رياض االطفالالمجمة العممية لكمية   

____________________________________________________________ 

 

 و8102أكتىبر –انسابعانعدد  777

ق بين متوسطي درجات مجموعة نتائج اختبار "ت" لمكشف عن داللة الفر: (03جدول )
في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة مهارات ما بعد تصميم  (38البحث )ن=

نتاج القصص   اإللكترونيةوا 
البيانات 
 اإلحصائية
 )التطبيق (

 العدد
المتوسط 
 الحسابي
 

االنحراف 
 مستوى قيمة "ت" المعياري

 الداللة اإلحصائية 
 حجم التأثير

( (d 

 4.66 69.81 38 القبمي
30.74 1.10 01.87 

 08.9 038.41 38 البعدى

يتضح  من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات 
نتاج ميارات المعممات مجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي في   ما بعد تصميم وا 

دالة إحصائيا عند مستوي وىي قيمة  ،(20.22حيث بمغت قيم "ت  )اإللكترونية القصص 
( 01.22كما تم حساب حجم األثر باستخدام معادلة "مربع إيتا"  وبمغت قيمتو ) ،1.10

وىي قيمة كبيرة مما يدل عمى تحسن واضح في ىذه الميارات لدي المعممات، ويؤكد أن 
نتاج القصص   يةاإللكترونالبرنامج كان لو فاعمية كبيرة في تنمية ميارات ما بعد تصميم وا 

ومن النتائج السابقة تتحقق صحة الفرض الرابع من فروض  ،لدي المعممات مجموعة البحث
 .السؤال السادس من أسئمة البحثاإلجابة عن كما تمت  البحث،

 تفسير نتائج الفرض الرابع:

يتضح من نتائج اختبار صحة الفرض الرابع أن البرنامج التدريبي كان لو أثر فعال 
نتاج القصص  تنمية ميارات مافي  المعممات مجموعة البحث اإللكترونية بعد تصميم وا 

  ويرجع ذلك إلى :

  زيارة المعممات لبعض المواقع اإللكترونية ومشاىدة قصص إلكترونية عمى  اليوتيوب
htt//www.youtyube.com  من خالل ورش عمل البرنامج مما أثار

نتاج القصص اإلل  .كترونيةدافعيتين ورغبتين الشديدة لتصميم وا 

  نتاج قصص إلكترونية تعميمية جيدة مما أدى إلى زيادة رغبة المعممات في التميز وا 
التنافس فيما بينين. *تشارك المعممات لقصصيم اإللكترونية عبر أدوات التشارك 
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اإللكتروني المتاحة ليم بالموقع أدى إلى زيادة دافعيتين إلنتاج قصص إلكترونية 
 .متميزة

 حترام والتعاون التي سادت بين المعممات عممت عمى تنمية ثقتين روح المودة واال
بأنفسين وتشجيعين عمى تبادل اآلراء والخبرات واألفكار والمعمومات مما أدى إلى 

 تحسن األداء الميارى لين في إنتاج القصة اإللكترونية.  

 ى إلى إنجاز الميام المطموبة من المعممات أثناء ورش العمل اإللكترونية مما أد
 .ارتفاع مستوى أداء المعممات واتقاىن لمميارات

  مساعدة الباحثة لممعممات في حالة طمب العون والمساعدة أو االستفسار عن أي
نتاج القصص اإللكترونية  .معمومة تساعدىن في تصميم وا 

  استخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة في تقديم محتوى البرنامج التدريبي من خالل
 .دق التفاصيل في أداء الميارة من خالل مقاطع فيديو رقميةمشاىدة أ

  تبادل الخبرات والمعمومات بين المعممات مما أدى إلى تحسن األداء الميارى لين
 في إنتاج القصة اإللكترونية. 

  رؤية كل مجموعة لقصص المجموعات األخرى ونشرىا عبر مواقع التواصل
وتحسن األداء الميارى لممعممات في االجتماعي أدت إلى الرغبة في التنافس 

نتاج القصص اإللكترونية  .تصميم وا 

  نتاج القصص اإللكترونية متابعة الباحثة لممعممات في كل مراحل تصميم وا 
عطاءىن اإلرشادات والتوجييات وحثين عمى اإلتقان وتجويد األداء.   وا 

 اليا شوقيدودراسة   ،(3101) حسن عبد الباسطوتتفق ىذه النتائج مع دراسة  
 أمانيدراسة  ،(3102) إيمان ذكى( ودراسة 3102) نشوى رفعتودراسة   ،(3103)

 .(3102عيسى )
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 نتائج اختبار صحة الفرض الخامس لمبحث :

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين لمتحقق من صحة الفرض الخامس ونصو " 
اإللكترونية التعميمية  متوسطي درجات المعممات )عينة البحث( طبقا لبطاقة تقييم القصة

% من الدرجة الكمية لمبطاقة ( لصالح 81والقيمة المختبرة )درجة اإلتقان التي تساوى 
استخدمت الباحثة اختبار" ت " لمقارنة متوسطي مجموعتين مرتبطيين التطبيق البعدى "

قيمة وىما متوسط درجات المعممات في القياس البعدى لبطاقة تقييم القصص اإللكترونية بال
 المختبرة والتي تم حساب قيمتيا من خالل المعادلة التالية :

  x81المجموع الكمى لدرجة بطاقة المالحظة القيمة المختبرة = 

                                          011 

 وفيما يمي يوضح الجدول التالي نتائج اختبار "ت".

تطبيق البعدى لبطاقة تقييم القصص قيمة "ت" ألفراد عينة البحث في ال: (04جدول )
 % من الدرجة الكمية لمبطاقة81اإللكترونية ودرجة اإلتقان التي تساوى 

 التطبيق
الدرجة 
العظمى 
 لمبطاقة

المتوسط  التطبيق
 الحسابي

االنحراف 
مستوى الداللة  قيمة "ت" المعيارى

 االحصائية

حجم 
 التأثير

( (d 
الدرجة 
الكمية 
 لمبطاقة

078 
 5.64 056.88 بعدى

08.38 1.10 1.91 
 048.4 درجة اإلتقان

بين  1.10يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي 
متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم القصص اإللكترونية 

مما يعنى وصول  (08.38والقيمة المختبرة لصالح القياس البعدى حيث بمغت قيمة "ت" )
نتاج القصص اإللكترونية وقد كانت  المعممات مجموعة البحث درجة اإلتقان في تصميم وا 

ومن النتائج السابقة تتحقق صحة الفرض الخامس من فروض ( 048.4القيمة المختبرة )
 السؤال السابع من أسئمة البحث.اإلجابة عن كما تمت  البحث،
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 تفسير نتائج الفرض الخامس:
ووصول المعممات عينة البحث لمستوى اإلتقان  نتائج الفرض الخامس فسيريمكن ت

 %( باألتى:81)

 نتاجيا والمعايير  ،وعى المعممات بعناصر القصة اإللكترونية ومراحل تصميميا وا 
نتاج القصص اإللكترونية  التربوية والفنية والتقنية التي يتم في ضوئيا تصميم وا 

 .التعميمية لطفل الروضة

 اذج من القصص اإللكترونية التعميمية ومناقشتيا مع المعممات وتحديد عرض نم
 .نقاط القوة والضعف فييا بشكل تفصيمي

  المناقشات الناقدة التي أجرتيا الباحثة مع المعممات أثناء عرض القصص
 .اإللكترونية الخاصة بكل مجموعة

  أدى إلى عرض القصة اإللكترونية لكل مجموعة أمام المجموعات األخرى مما
 .زيادة التنافس فيما بينين والثقة بالنفس

  نتاج القصص اإللكترونية مما إعتماد المعممات عمى أنفسين في تجميع واختيار وا 
نتاج القصص اإللكترونية  أدى إلى زيادة إحساسين بالمسئولية أثناء تصميم وا 

 التعميمية.

 في ضوئيا تصميم القصص التربوية والفنية والتقنية التي يتم  عرض قائمة المعايير
وتوزيعيا عمى المعممات فكانت بمثابة مرشد ،اإللكترونية التعميمية لطفل الروضة

نتاج القصص اإللكترونية، األمر الذي مكن المعممات من إدراك  لين عند تصميم وا 
 .أىمية المعايير والحرص عمى تحقيق كل منيا في القصص التي قاموا بتصميميا

  الرغبة الشديدة لدى المعممات إلنتاج قصص الكترونية تعميمية ذات االستعداد الكبير و
ىدف محدد واستمتاعين بمراحل إنتاجيا وقدرتين عمى جمع المعمومات والوسائط 
المتعددة )صوت وصورة ومقاطع فيديو وموسيقى ومؤثرات صوتية( التي يستخدمونيا 

نتاج القصة اإللكترونية وربط الخبرات الجديد  ة بالخبرات السابقة في تصميم وا 
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  تنوع وسائل االتصال بين الباحثة والمعممات واإلجابة عن استفساراتين وتوضيح
النقاط الصعبة مما ساعد عمى تبادل الخبرات فيما بينين واستعدادىن إلنتاج 

 .القصص اإللكترونية وتشاركيا

  نتاج القصص اإللكترو نية أدى تواصل وتعاون الباحثة مع المعممات أثناء تصميم وا 
إلى خمق بيئة تعميمية متكاممة لتبادل الخبرات والمعمومات والمعارف مما أدى إلى 

 .إنتاج قصص إلكترونية متميزة

  تقسيم المعممات في معظم أوقات التدريب وأثناء ورش العمل وممارسة األنشطة في
مجموعات صغيرة متعاونة مما أعطى فرصة لكل معممة متدربة من المشاركة 

نتاج القصص اإللكترونية. الفعمي  ة في تصميم وا 

  تشجيع المعممات وبث الثقة في نفوسيم من خالل تكميفيم ببعض الميام واألعمال
تاحة الفرصة لين لمتعبير عن آرائين وأفكارىن  .وا 

  استخدام أساليب التعزيز طوال فترة التدريب مما أدى إلى وجود روح المنافسة بين
 المعممات وبعضين البعض.

 نتاج شع ور المعممات بقيمة القصة اإللكترونية واستمتاعين في كل مراحل تصميم وا 
واإلثارة والتشويق الذي شعرت بو المعممات عند تعرضين لممنافسة مع ،القصص

 .قصص المجموعات األخرى

إيمان الشريف ( ودراسة 3102) نشوى رفعتوتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة 
ودراسة  Normann(2011) دراسة ،(3102) ىأماني عيس( ودراسة 3102)

Hutchison(2012)  والتي أكدت عمى أن تصميم القصة اإللكترونية يسيم في تنمية
 .الميارات التكنولوجية التي من شأنيا تحسين كل الجوانب التعميمية لممتعمم

 توصيات البحث:
 : في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية
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تبنى معممات رياض األطفال وأعضاء ىيئة التدريس بكميات رياض األطفال وبأقسام  -
تربية الطفل بكميات التربية مداخل تعميمية جديدة تالئم عصر الثقافة اإللكترونية 

 والرقمية ومنيا مدخل القصص اإللكترونية.

يا في استخدام القصص اإللكترونية كأحد صور المشروعات التي يمكن تقديم -
مختمف المقررات الدراسية كمشروع التخرج فى مرحمة البكالوريوس بكميات رياض 

 .األطفال وأقسام تربية الطفل

ضرورة تحديث برامج إعداد معممة رياض األطفال بأقسام وشعب تربية الطفل  -
بكميات التربية وكميات رياض األطفال في ضوء االتجاىات العالمية الحديثة 

ريب العممي عمى استخدام التعميم اإللكتروني في عمميتي التعميم وتضمينيا التد
 .والتعمم في رياض األطفال

ضرورة إعادة النظر في محتوى البرامج التدريبية المقدمة لمعممات رياض األطفال  -
أثناء الخدمة والتي تنظميا وزارة التربية والتعميم لتمبى حاجة المعممات في مسايرة 

 برياض األطفال وتفعيل تقنياتو.ي التطور التكنولوج

نتاج القصص اإللكترونية باالستعانة بقائمة  - توجيو جميع القائمين عمى تصميم وا 
نتاج القصص اإللكترونية التي تم التوصل إلييا في إنتاج  ميارات تصميم وا 

 القصص اإللكترونية التعميمية لطفل الروضة.

أثناء الخدمة عن القصص اإللكترونية  عقد دورات تدريبية لمعممات رياض األطفال -
نتاجيا من خالل ورش العمل وتوظيفيا في تنمية جوانب النمو  وميارات تصميميا وا 

 المختمفة لطفل الروضة.

وضع خطة تربوية متكاممة تستيدف استخدام القصص اإللكترونية التعميمية في  -
 .ع المراحل التعميميةتنمية المفاىيم والقيم المناسبة لمرحمة رياض األطفال وجمي

العمل عمى تفعيل المعممات لمقصص اإللكترونية بالروضات وتقديميا بالشكل  -
 المناسب لألطفال في ىذه المرحمة.
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 تحويل القصص الورقية المناسبة لطفل الروضة إلى قصص إلكترونية. -

إعداد دليل لمعممات رياض األطفال لتعريفين بالقصص اإللكترونية ومفيوميا  -
نتاجيا  .أىميتيا وأنواعيا وميارات تصميميا وا 

 البحوث المقترحة: 
فاعمية برنامج مقترح في تنمية ميارات تصميم القصص التعميمية اإللكترونية لمطالبة  -

 معممة رياض األطفال.

نتاج القصص اإللكترونية باستخدام برامج تدريب معممات رياض األطفال عمى  - تصميم وا 
 متعددة.

نتاج القصص اإللكترونية دراسة ت - قويم أداء معممات الروضة واتجاىاتين نحو تصميم وا 
 .لطفل الروضة

نتاج القصص  - دراسة مسحية لمتعرف عمى أنواع البرامج المستخدمة في تصميم وا 
  .اإللكترونية لطفل الروضة
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 المراجع
 أواًل المراجع العربية 

ات دراسية باستخدام القصص الرقمية في فاعمية وحد(: 8104إبراهيم أبو اليزيد الدرينى) .0
الميارات الحركية األساسية والمفاىيم المعرفية لمرحمة رياض األطفال، رسالة  تطوير بعض

 دكتوراه، كمية التربية الرياضية، جامعة اإلسكندرية.

أدب األطفال، قراءات نظرية ونماذج تطبيقية، عمان، (:8116أحمد سميرعبد الوهاب) .8
 .مسيرةاألردن، دار ال

تصميم برنامج قائم عمى األنشطة اإللكترونية  (:8100أمل عبد الفتاح سويدان ) .3
باستخدام السبورة الذكية لتنمية ميارات إنتاج البرمجيات التعميمية التفاعمية لمعممات رياض 
األطفال, وأثر ذلك في تنمية ميارات التفكير المنطقي لمطفل , مجمة تكنولوجيا التربية 

 .0ج،حوثدراسات وب

(: أثر تنوع أبعاد 3102) أحمد محمد نوبي، خالد عبد المنعم النفيسي، أيمن محمد عامر .4
الصورة في القصة اإللكترونية عمى تنمية الذكاء المكاني لتمميذات الصف األول االبتدائي 

 ورضا أولياء أمورىن، المؤتمر الدولي الثالث لمتعميم اإللكتروني عن بعد، الرياض.

(: إنتاج القصة التفاعمية في برامج الكمبيوتر التعميمية 3100)السيد رضوان أسعد عمى  .5
وفاعميتيا في تعميم األطفال الميارات الحياتية، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة 

 حموان.

أثر مستويات التفاعل في القصة اإللكترونية (: 8104إسالم عبد الغفار عمى خميل ) .6
فة البصرية لمرحمة رياض األطفال، رسالة دكتوراه غير منشورة، المصورة في تنمية الثقا

 كمية التربية، جامعة حموان.

(: اقتراح نموذج تصميم تعميمي يتناسب مع خصائص 8106أفنان مطر مرشد الحربي ) .7
لتحديد معايير تصميم القصص  ADDLEالمتعممين ذوى اضطراب التوحد عمى نموذج 

 نية، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة الممك سعود.التعميمية االجتماعية اإللكترو 
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(: ميارات إنتاج القصة الرقمية التعميمية وعالقتيا 8107أماني محمد عيسى محمود ) .8
بتنمية ميارات حل المشكالت واالتجاه نحو تشاركيا إلكترونيا لدى طالب تكنولوجيا 

 المنيا.التعميم، رسالة ماجستير، كمية التربية النوعية، جامعة 

نموذج مقترح لمقصة اإللكترونية فى ضوء جودة المواد  (:8106أميرة عبد الفتاح عمى ) .9
عدد  ،32مجمد ،مجمة كمية التربية بنيا ،التعميمية اإللكترونية لمرحمة رياض األطفال

 .0، ج012

 ،القصة الرقمية مدخل تكنولوجى لتنمية التفكير الناقد(:8104إيمان ذكى الشريف) .01
مجمة دراسات تربوية ،واإلتحاه نحوىا لدى الطالب،وميارات اإلنتاج ،المعرفى والتحصيل
، متاح عمى الرابط 223-222، 3، ع31مج ،واجتماعية

http://search.mandumah.com/Record/740898 

أثر استخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض (: 8119إيمان سمير مهران عرفان ) .00
 ما قبل المدرسة، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة المنيا. المفاىيم االجتماعية لطفل

اإلختالف فى نمطى تقديم القصة الرقمية التعميمية  (: أثر8105إيهاب محمد حمزة ) .08
عمى التحصيل الفورى والمرجأ لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، مجمة دراسات عربية فى 

 http://search.mandumah.comبط متاح عمى الرا،(22عدد ) ،التربية وعمم النفس
/Record/700037 

فاعمية استخدام قصص الرسوم المتحركة في تنمية (: 8108بثينة محمد سعيد قربان ) .03
المفاىيم العممية والقيم االجتماعية ألطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة، رسالة 

 القرى. ماجستير، جامعة أم

(: مواقف عممية الستخدام حكي القصص 8106حسين محمد أحمد عبد الباسط ) .04
، متاح عمى 02الرقمية في تدريس المقررات الدراسية، مجمة التعميم اإللكتروني، العدد 

 الرابط 

-htt:// emag mans.edu.eg/index.php? pape=news&task=show&id
4312016/4. 

http://search.mandumah.com/
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أثر التفاعل بين الشخصية الدرامية ولغة (: 8105) حنان صالح الدين صالح حسنين .05
الحوار داخل القصة اإللكترونية التفاعمية التعميمية عمى إكسابيم ميارات الثقافة البصرية 

 .جامعة القاىرة ،كمية التربية ،رسالة دكتوراة ،لدى تالميذ الحمقة اإلبتدائية

ونى فى تدريب معممات :متطمبات توظيف التعميم اإللكتر (8105حسام سمير عمر ) .06
المؤتمر الدولى األول: "التربية  ،رياض األطفال لمواجية تحديات تكنولوجيا المعمومات

 متاح عمى الرابط ،المممكة  العربية السعودية،جامعة الباحة ،افاق مستقبمية،  كمية التربية

/journal_content/-https://portal.bu.edu.sa/conferences/ 
56_INSTANCE.../43852363 

التعميم اإللكترونى فى رياض األطفال معوقات استخدامو  (:8119حنان محمد فوزى ) .07
الموتمر العممى الثانى عشر لمجمعية المصرية  ،دراسة ميدانية بمحافظة المنوفية

الجمعية المصرية لتكنولوجيا  ،كنولوجيا التعميم بين تحديات الحاضر وافاق المستقبللت
          .جامعة عين شمس ،كمية البنات ،التعميم

القصص التفاعمية القائمة عمى الكمبيوتر، مجمة أدب (: 8108داليا أحمد شوقي ) .08
  .ثائق القوميةدار الكتب والو  ،األطفال، دراسات وبحوث، العدد الرابع، القاىرة

: فاعمية برنامج قصصي في تنمية الوعي الصحي لدى (8100رانيا وجيه حممي حنا ) .09
طفل الروضة في ضوء معايير الجودة في رياض األطفال، رسالة ماجستير، كمية رياض 

 .األطفال، جامعة القاىرة.

االبتكاري  استخدام القصص اإللكترونية لتنمية التفكير(:8107رقية أحمد محمد النزارى ) .81
لطفل ما قبل المدرسة بالمممكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، جامعة القاىرة، كمية 

 التربية لمطفولة المبكرة.

(: فاعمية برنامج مقترح باستخدام القصص الرقمية 3102) سارة أحمد السيد عبد المولى .80
ر، كمية رياض في تنمية بعض المفاىيم الجغرافية لدى طفل الروضة، رسالة ماجستي

 األطفال، جامعة اإلسكندرية.

https://portal.bu.edu.sa/conferences/-/journal_content/%2056_INSTANCE.../43852363
https://portal.bu.edu.sa/conferences/-/journal_content/%2056_INSTANCE.../43852363
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فاعمية القصص التفاعمية اإللكترونية في تنمية حب (: 8105سعيد عمى عبد المعز ) .88
مجمة الطفولة والتربية، العدد االستطالع والميارات االجتماعية لدى أطفال الروضة، 

 الحادي والعشرين، السنة السابعة.

(: برنامج إلكترونى لتنمية بعض الميارات 8105سماح عبد الفتاح محمد مرزوق ) .83
 ،مجمة الدراسات التربوية والنفسية ،التكنولوجية لمطالبة المعممة برياض األطفال عبر الويب

 .0، ع2مج ،سمطنة عمان

 رياض في التعميم تكنولوجيا مستحدثات معوقات): 8118 (لالداي الرحمن عبد سعد .84
 الطفل وتعميم التعميم تكنولوجيا السعودية, مؤتمر العربية بالمممكة الرياض بمدينة األطفال
 .التربوية والبحوث الدراسات القاىرة, معيد جامعة العربي,

( : تطوير برامج تدريب معممات الروضة فى ضوء معايير 3112) عاطف عدلي فهمي .85
مناىج التعميم فى  ،المؤتمر العممي التاسع عشر ،الجودة المينية واالحتياجات التدريبية

 .يوليو المجمد الثالث 32-32وء معايير الجودة من ض

(: تطوير األنشطة التكنولوجية برياض األطفال فى ضوء 3103) عبد الناصر راضى محمد .86
 .(02عدد ) ،جامعة قنا،كمية التربية ،مجمة العموم التربوية ،التحديات التكنولوجية المعاصرة

 وى.(: أدب األطفال، عمان، مطبعة أر 3111)عمر األسعد  .87

فاعمية برنامج مقترح لتدريب معممات رياض األطفال عمى (:8106عمياء محمد فاطمة ) .88
االستراتيجيات القائمة عمى الذكاءات المتعددة فى تنمية المفاىيم العممية والرياضية لدى 

 .جامعة دمشق ،كمية التربية،رسالة ماجستير ،األطفال

وعالقتيا بتطوير أساليب التفكير،  ميارات القراءة اإللكترونية(: 8118فهيم مصطفى) .89
 القاىرة، دار الفكر العربي.

: المعايير التصميمية التربوية والفنية لتطوير القصة (8105محمد شعبان سعيد ) .31
اإللكترونية التفاعمية لمتالميذ المعاقين عقميا، مجمة كمية رياض األطفال، جامعة الفيوم، 

 .220-322، ص3، عدد3مج

 .دار الكتاب الحديث ،القاىرة ،دراسات فى أعالم الطفل (:8100محمد معوض ) .30
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أثر توظيف القصص الرقمية في تنمية ميارات الفيم (: 8106محمد عمى سميم التتري ) .38
القرائي لدى طالب الصف الثالث األساسي، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة 

 اإلسالمية بغزة.

قصص اإللكترونية المقدمة ألطفال ما : ال(8114محمد محمود موسى، وفاء سالمة ) .33
قبل المدرسة )دراسة تقويمية (، المؤتمر اإلقميمي األول، يناير)الطفل العربي في ظل 

 .202-223المتغيرات المعاصرة( ص 

 مرحمة في والتكنولوجي والتقني الفني التعميم بذور إدخال: (8117)عباس مجدي محمد .34
 المؤتمر والعالمية , اإلقميمية , التحديات اسبتن بميارات الطفل لتزويد األطفال رياض
 الواقع المدرسة قبل ما طفل والتنمية , تربية لمبحوث القومي المركز الخامس , العممي

 .والطموحات, القاىرة

برنامج مقترح قائم عمى القصص اإللكترونية لتنمية (: 8103محمود هالل عبد الباسط ) .35
افعية لمتعمم لدى التالميذ منخفضي التحصيل ميارات اإلستماع النشط وأثره في الد

 .3، ج02بالمرحمة االبتدائية، مجمة دراسات عربية في التعميم وعمم النفس، العدد 

برنامج مقترح باستخدام القصص اإللكترونية في (: 8106مضاوى عبد الرحمن الراشد) .36
صة، كمية التربية، تنمية القيم األخالقية لطفل الروضة، المجمة الدولية التربوية المتخص

 .(03(، عدد)2جامعة األميرة نورة، مجمد )

تصميم القصة اإللكترونية ألطفال ما قبل المدرسة في (: 8104مناير محمد الكندري ) .37
ضوء معايير تنمية الخيال اإلبداعي وأثرىا عمى تنمية ميارات حب االستطالع، رسالة 

 جامعة الخميج العربي باإلمارات.ماجستير، 

كمية  ،: أفاق جديدة فى تربية الطفل(8104ر الدولى األول بكمية رياض األطفال )المؤتم .38
 متاح عمى الرابط.جامعة المنيا ،رياض األطفال

 https://www.minia.edu.eg/kind/axes2.aspx 

بين تحديات الحاضر  الموتمر العممى الثانى عشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم .39
جامعة عين  ،كمية البنات ،(: الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم3112وافاق المستقبل )

 شمس.متاح عمى الرابط
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https://search.mandumah.com/Record/114985 

ة جامع ،،  كمية التربية(: "التربية افاق مستقبمية8105المؤتمر الدولى األول ) .41
 متاح عمى الرابط ،المممكة العربية السعودية،الباحة

-https://portal.bu.edu.sa/conferences/

/journal_content/56_INSTANCE.../43852363 

المممكة  ،الرياض(:8103إللكترونى والتعميم عن بعد )المؤتمر الدولى الثالث لمتعميم ا .40
 عمى الرابطمتاح .العربية السعودية

 https://eli.edu.sa/2013/sities/default/files/ abstract/ rp252.pdf  

  .عالم الكتب ،القاىرة ،عممة متميزة: كيف تكونين م ( 8118مها إبراهيم البسيونى )  .48

برنامج كمبيوتر قائم عمى محاكاة القصة التفاعمية لتنمية (: 8118عادل صالح ) ميسون .43
بعض القيم األخالقية ألطفال ما قبل المدرسة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، 

 جامعة المنصورة.

تعميمية مقترحة عبر الويب فى  تصميم استراتيجية(: 8104نشوى رفعت محمد شحاته) .44
 ،ضوء نموذج أبعاد التعمم لتنمية ميارات تطوير القصص الرقمية التعميمية واالتجاه نحوىا

 .3ع،32مج،مجمة تكنولوجيا التعميم

وحدة مقترحة قائمة عمى القصص اإللكترونية في تنمية (: 8106نيفين أحمد خميل ) .45
، الجزء 02كمية التربية، جامعة بورسعيد، عدد المفاىيم العممية لدى أطفال الروضة، مجمة

 202.-322األول، ص

تصميم قصص األطفال التفاعمية لتحقيق أىداف (: 8118هدى شريف فريد ذكى ) .46
كمية ،قسم اإلعالن ،رسالة ماجستير ،تربوية من خالل استخدام األقراص المضغوطة

  .جامعة حموان ،الفنون التطبيقية

فاعمية القصص الرقمية فى إكساب أطفال ما قبل (: 8106هدير إبراهيم أحمد محمد ) .47
 المدرسة بعض المفاىيم التاريخية، رسالة ماجستير، كمية رياض األطفال، جامعة المنيا.

https://search.mandumah.com/Record/114985
https://search.mandumah.com/Record/114985
https://portal.bu.edu.sa/conferences/-/journal_content/56_INSTANCE.../43852363
https://portal.bu.edu.sa/conferences/-/journal_content/56_INSTANCE.../43852363
https://eli.edu.sa/2013/sities/default/files/
https://eli.edu.sa/2013/sities/default/files/
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(: فعالية استخدام القصص اإللكترونية في تنمية 3102) هديل محمد عبد اهلل العرينان .48
ير، كمية التربية، جامعة أم بعض الميارات المغوية لدى طفل الروضة، رسالة ماجست

 القرى.

(: فعالية القصص اإللكترونية التفاعمية في تنمية 3100وفاء عبد السالم فرحات مجاهد ) .49
الوعي السياسي لدى أطفال الحمقة األولى من التعميم األساسي، معيد الدراسات والبحوث 

 التربوية، جامعة القاىرة.

ى تطبيقات قصص األطفال المقدمة عبر تحميل محتو (: 8106وفاء عبد اهلل محسن ) .51
، 02المتاجر اإللكترونية الذكية والحواسيب الموحية والكفية، مجمة الطفولة العربية، مجمد 

 .22العدد 
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