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برنامج مقرتح باستخدام حزمة إلكرتونية لتنمية بعض مهارات 
إنتاج قصص األطفال اإللكرتونية لدى الطالبات املعلمات بكلية الرتبية 

 للطفولة املبكرة
 

 

 

 البحث  مستخلص

طالبة املعلمة بكلية الرتبية لدي اللكرتونية اإل ص األطفالقص إنتاجتنمية مهارات  إىلالبحث  هدف 

وصفي، واملنهج شبه التجرييب(، لكرتونية، واستخدم املنهجني )املنهج الحزمة إمن خالل برنامج للطفولة املبكرة 

ملقيدات لرتبية للطفولة املبكرة ا( ثالثون طالبة من طالبات كلية ا30) على عينة البحث، واليت بلغ قوامها

 م.2020 /2019للعام 

 كما استخدم البحث جمموعة من األدوات وهي:

 لبة املعلمة بكلية صص األطفال اإللكرتونية لدى الطااختبار مستوى املعرفة العلمية ملهارات إنتاج ق

 الرتبية للطفولة املبكرة

  إنتاج قصص األطفال هارات ت الرتبية للطفولة املبكرة ملأداء الطالبة املعلمة بكليابطاقة مالحظة

 اإللكرتونية

إللكرتونية أثبت فعاليته فى لربنامج املقرتح القائم على احلزمة ااوقد جاءت نتائج البحث مشرية إىل أن  

البة املعلمة بكلية الرتبية ى الطلدألطفال اإللكرتونية حتسني مستوى املعرفة العلمية ملهارات إنتاج قصص ا

لدى الطالبة إللكرتونية يف حتسني مهارات إنتاج قصص األطفال ا ، كما أثبت الربنامج فعاليتهللطفولة املبكرة

 .املعلمة بكلية الرتبية للطفولة املبكرة

ل بكليات األطفا ة تطوير برامج إعداد معلمات رياضثم انتهى البحث إىل عدد من التوصيات ومنها ضرور 

وزيادة الرتكيز على  ج وتصميم قصص األطفال اإللكرتونية،الرتبية للطفولة املبكرة فيما يتعلق مبهارات إنتا

ة التعامل مع برامج إنتاج بية للطفولة املبكرة، ال سيما كيفياملقررات التكنولوجية العملية لطالبات كليات الرت

  .الالقصص اإللكرتونية لألطف

 رتونية؛ القصص اإللك نية ؛ قصص األطفاللكرتواإلزمة احل:   املفتاحيةالكلمات 

 ازنلدين حممد محسام اد /  .أ

المناهج وتكنولوجيا تعليم أستاذ 

 جامعة سوهاجكلية التربية العلوم 

  ملحممد سا أمساء عليد/ 

مدرس تكنولوجيا التعليم 

لألطفال كلية التربية للطفولة 

 جامعة المنياالمبكرة 

  مد الفات مروه أسامة حم/ 

الماجستير بقسم باحثة بمرحلة 

ة بيالعلوم التربوية كلية التر

 للطفولة المبكرة جامعة المنيا
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A proposed program using an electronic package to 

develop some skills of producing electronic children's 

stories for female teachers in the College of Early 

Childhood Education 

 

 

 

 

 
 

 

Abstract 

The aim of the research is to develop the skills of producing 

electronic children's stories for the student at the College of Education 

for Early Childhood through an electronic package program, and used 

the two approaches (descriptive approach and semi-experimental 

approach), on the research sample, which consisted of (30) thirty 

students from the College of Education for Children Early Restrictions 

for 2019/2020. 

The research also used a set of tools, namely: 

 •Test the level of scientific knowledge of the skills of producing 

electronic children's stories for the student teacher at the College 

of Early Childhood Education 

 •A note card for the performance of the student in the colleges of early 

childhood education for the skills of producing electronic 

children's stories 

The results of the research indicated that the proposed program 

based on the electronic package has proven its effectiveness in 

improving the level of scientific knowledge of the skills of producing 

electronic children's stories for the student teacher in the College of 

Early Childhood Education, as the program has proven its effectiveness 
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in improving the production of electronic children's stories skills for the 

student teacher at the College of Education for Children Early. 

Then the research ended with a number of recommendations, 

including the necessity of developing programs for preparing 

kindergarten teachers in colleges of early childhood education with 

regard to the skills of producing and designing children's electronic 

stories, and increasing the focus on practical technological courses for 

students of colleges of education for early childhood, especially how to 

deal with programs to produce electronic stories for children  .  

Key words: 

E-packet ; story for children ; E-story  
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 واًل: املقدمة أ

وأنواعه  بأشكاله واملعريف العلمي التقدم وذلك بفضل يشهد العامل اليوم تغيريًا وتطويرًا متزايدًا

صغرية وتغريت  الكبري أشبه بقريٍة العامل أصب  العصر حتى هذا مطالب من أساسيًا مطلبًا أصب  والذي

 الرتبية يف جمال سيما وال اجملاالت، شتى يف وأسهل أفضل فأصبحت جذرية، بصورة اإلنسان حياة

 الدول. املسافات بني تقريب يف كبريًا دورًا التكنولوجيا احلديثة لعبت أن التعليم وخاصة بعد

أبعد  التقدم هلذا كان حيث ملموسًا، تأثرًا والتكنولوجي العلمي بالتقدم التعليم تأثر ولقد

إىل  والوصول أهدافها حتقيق يف احلديثة التكنولوجيا سخرت اليت التعليمية العملية  على األثر

أثر التعليم فاعلة ، ومن صور ت بطريقة فيها واملشاركة حوله من احلياة فهم على القادر الفرد بناء

، الذي  E-Learning ونياإللكرتلتعلم ومنها التعلم بالتقدم العلمي والتكنولوجي ظهور أمناط جديدة ل

ت فيديو، صوت(، سائط املتعددة )نصوص، رسومات، لقطاكل ما هو جديد ويعتمد علي الو يقدم للمتعلم

األقمار االصطناعية، تعددة مثل احلاسو،، واألنرتنت  وويقدم من خالل األجهزة والوسائط اإللكرتونية امل

ضور إلي قاعات باحل لوقت الذي يفضله دون شرط االلتزاموحيصل عليه املتعلم يف املكان الذي يريده ويف ا

 1(3، 2010الدراسة يف أوقات حمددة. )خالد سليمان، 

هج التعليمية على تطلب ضرورة تطوير الربامج واملناوملواجهة هذه التغريات املتسارعة فإن األمر ي

وم بتدريس تلك املناهج اً بربامج إعداد املعلم الذي سيقمستوى مراحل التعليم ، وكذا ضرورة االهتمام أيض

ية التعليمية ولن يستطيع املعلم يعد حجر الزاوية يف العمل ثة املتطورة ، حيث جيمع الرتبويون علي أناحلدي

ر إلي االهتمام بتطوير افرا من اإلعداد ، وهذا يلفت النظالقيام مبهمته علي أكمل وجه إال إذا نال نصيبا و

د املختلفة " املهنية ، تشمل األبعالبات هذا العصر لبرامج إعداد املعلم من مجيع اجلوانب لتواكب متط

 (Bland, 2000,65ها " )واألكادميية ، والثقافية ، واالجتماعية ...وغري

ان )تكوين امعة عني مشس بالقاهرة حتت عنوكما تضمنت توصيات املؤمتر العلمي الذي عقد جب

اتية احلالية ملناهجنا، مإعادة النظر يف البنية املعلواملعلم( علي أهمية التعلم الشبكي واإللكرتوني و

لتحسني وجتويد  نيات التعلم الشبكي واإللكرتونيوتدريب اهليئة التدريسية علي توظيف واستخدام تق

 (52،  2004زن، أمناط التعلم التقليدية الراهنة.)حسام الدين ما

 له البد والبناء، للتطوير البشر عقول تفت  بوابة يعترب الذي التعليم فإن ذلك ضوء ويف
 وأبسط، وأسرع أسهلالطال،  تعلم جيعل الذي بالقدر يوظفها وأن التكنولوجيا، تلك من أن يستفيد

                                                 
 الباحثون في توثيق البحث )اإلسم األول والثاني للمؤلف، تاريخ النشر، رقم الصفحة( اتبع 1
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 توفريو شخصياتهم، بناء يف مبا يساهم واملشاركة، التفاعل على قادرين وجيعلهم إتقانًا، بل وأكثر
 ( 2، 2012)أكرم عبد القادر، .التعليمية العملية على القائمني جلميع واجلهد الوقت

هذا التكرار يساعد علي و متعددةكن مساعها مرات لكرتونية مزايا عديدة منها أنه ميوللقصص اإل

 ثركأستخدامها واالعتماد علي لي سهولة تشغيلها واإضافة باإل، يف ذهن الطفل واألفكارتثبيت املعلومات 

 )وفاء حممد ،لصوتية املختلفة.غنية واملوسيقي واملؤثرات اار واألواحلو دمن وسيلة فنية وأدبيه مثل السر

 (288،  2004حممد حممود ، 

اليت تتضمن قيما  لكرتونيةالقصة اإلستخدام الن هناك ضرورة تربوية أالرتبويون  لقد وجدو

حد اهم وسائط الرتبية تعترب أإنها حيث  ،سليمة  تربوية يف حياه األطفال وذلك بهدف تربيته تربية

لطفل عرب وسائل نقل جتاهات واألنشطة املنظمة اليت تهيئ اجمموعة املعارف واملهارات واال لكرتونيةاإل

للطفل ومساعدته علي  فيدةمتقديم معلومات  ىلإوتهدف  نرتنتواإللكرتونيا مثل احلاسو، إاملعلومات 

 (100، 2004صطفى ، )فهيم موقات فراغه فيما يفيد.أاستغالل 

ليمية مهمة تع ةثل اسرتاتيجيإىل أن القصص اإللكرتونية مت (27، 2015سين )وقد أشارت داليا ح

يف حتليل  الطفلصة خليال عطي فرمللل عن األطفال، وتملعلمة رياض األطفال حيث إنها تساعد على أبعاد ا

 .ات احلوار والتحليلمهار األطفالتكسب ال، واألطفتوظف مجيع احلواس لدى ، و وتفسري أحداث القصة

 مشكلة البحثثانيًا: 

ملبكرة جامعة ى الئحة كلية الرتبية للطفولة اتنبع مشكلة البحث من خالل اطالع الباحثون عل

مبرحلة  لطالبات علي مدار السنوات األربعةاملنيا، وقراءة توصيفات املقررات اليت يدرسها ا

 تعليمية مهمة ةة كاسرتاتيجيونيطى دراسة القصص اإللكرتالبكالوريوس، فلم جيدوا بني هذه املقررات ما يغ

ارات الطالبة املعلمة د بني هذه التوصيفات ما ينمي مهوفعالة بالنسبة لألطفال يف سن الروضة، كما مل جت

 فيما خيص إنتاج القصص اإللكرتونية لطفل الروضة.

ائية من طالبات ( مت تطبيقه علي عينة عشو2كما قام الباحثون بإعداد استطالع رأي )ملحق 

لي ( طالبة، وذلك للوقوف ع150امعة املنيا، قوامها )الفرقة الرابعة بكلية الرتبية للطفولة املبكرة ج

تطالع الرأي أن طفل الروضة، وقد اتض  من نتائج اسمدى امتالكهن ملهارات إنتاج القصة اإللكرتونية ل

درسن مل ي منهن %69سبة ن ، وأنت تعليمية لطفل الروضةبعمل برجميا نقممن الطالبات مل ي % 60نسبة

نية لكرتوة القصص اإليستخدمن اسرتاتيجيال  %86، ونسبة (officeلكرتونية غري جمموعة الــ )إبرامج 

 .ب امليدانيطفال يف مقرر التدريثناء تواجدهن مع األأ
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من  (2013) محداجنالء  عبد احلميد،دوح مموتتفق هذه النتائج ما أشارت إليه دراسة كل 

نتاج عروض وبرجميات تعليمية إلالطالبات املعلمات  ؤهلليت تا مام بالربامج التكنولوجيةضرورة االهت

 .ممارسة املهنة مستقباًلو جيدة وتساعدهن أثناء التدريب امليداني,

مساء علي أ وصت به دراسات عديدة مثل دراسةكما تأتي مشكلة البحث احلالية امتدادًا ملا أ

يما يتعلق مبهارات تكنولوجيا ف األطفالمعلمات رياض  عدادإير برامج ضرورة تطوواليت أوصت ب( 2015)

 رات علمية عديدة مثل توصيات ، وامتدادًا لتوصيات مؤمتالتعليم املختلفة

لبنات ، جامعة عني مشس ، من اوالذي عقد يف كلية  األول ياإلقليماملؤمتر وقد جاء يف توصيات 

ورة االهتمام بتقديم ضر ملتغريات املعاصرة()الطفل العربي يف ظل ا ، حتت عنوان2004 يناير24-25

لطالبات املعلمات على ملعايري حمددة، وضرورة تدريب ا قصص إلكرتونية تربوية هادفة، يتم انتاجها طبقًا

، حممد حممود، فاء حممدوال مرحلة ما قبل املدرسة. )انتاج هذه النوعية من القصص املعدة خصيصًا ألطف

2004 ،511) 

رورة اعداد وتكوين املعلمني ض دس عشر )تكوين املعلم(،املؤمتر العلمي الساكما تضمنت توصيات 

مواقف تعليمية  ه ليصب  قادرًا على تصميم وإنتاجملواجهة ومواكبة املستجدات التكنولوجية، وتأهيل

ضفاء روح التشويق ادمة العملية التعليمية وتعتمد على استخدام وتوظيف التكنولوجيا احلديثة خل

 ،والشبكي اإللكرتونيعليم تكنولوجيا التيف ضوء لتعليمية اللعملية التعليمية، وضرورة تطوير املناهج 

 (2004، حسام الدين مازن. )لعربيبناء جمتمع املعلوماتية ابهدف التطلع إىل 
لمة بكليات ة املعالبطة واضحة يف عدم امتالك التتجلى مشكلة الدراسة احلاليويف ضوء ذلك 

غ بال مٌرأ لطفل الروضة، وهو ونيةلكرتنتاج القصص اإلإتصميم و مهاراتالرتبية للطفولة املبكرة 

 ة يفة الروضاليت تستخدمها معلم املهارات مجلة إىل وتضاف أساسية املهارات باعتبار هذه األهمية؛

األثر الواض  علي  ، مما يكون لهمناسبة تعليمية وسيلة جتهيز أووتقديم األنشطة التعليمية،  إعداد

لتعلم اجلامعي متطلبا وني الذي بات استخدامه يف بيئة اتنمية اجتاه الطالبة املعلمة حنو التعلم اإللكرت

 .ضروريا أملته احلاجة ملواجهه متغريات العصر

تحقق من وال رامج إلكرتونيةإىل إعداد برنامج باستخدام حزمة ب احلاجة هنا ظهرت ومن

بكلية  الطالبة املعلمة لدى اإللكرتونيةطفال ألاقصص  وإنتاج مهارات تصميمبعض تنمية  يفه فاعليت

 خالل السؤال الرئيس التالي: الرتبية للطفولة املبكرة، وتتض  مشكلة البحث من

ألطفال  بعض تنمية مهارات إنتاج قصص اما فاعلية برنامج باستخدام حزمة إلكرتونية يف

 الرتبية للطفولة املبكرة ؟ البات املعلمات بكليةاإللكرتونية لدى الط
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 تالية:ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية ال

فولة الرتبية للطبكلية  اتاملعلم تااملراد تنميتها لدى الطالب لكرتونيةنتاج القصة اإلإما مهارات   -1

 ؟املبكرة 

رة الرتبية للطفولة املبكبكلية  اتاملعلم اتالطالب ىكرتونية لدلالقصة اإل ما معايري تصميم وإنتاج -2

 ؟

 بكلية اتاملعلم اتالطالب ىلكرتونية لدنتاج القصة اإلإما مكونات الربنامج املقرتح لتنمية مهارات  -3

 ؟الرتبية للطفولة املبكرة 

هارات إنتاج قصص يف تنمية احلوانب املعرفية لبعض م اإللكرتوني املقرتحفاعلية الربنامج  ما -4

 ؟ املبكرة بكلية الرتبية للطفولة اتاملعلم اتلدى الطالب إللكرتونية األطفال ا

هارات إنتاج قصص يف تنمية احلوانب األدائية لبعض م اإللكرتوني املقرتحفاعلية الربنامج  ما -5

 ؟ املبكرة بكلية الرتبية للطفولة اتاملعلم اتلدى الطالب األطفال اإللكرتونية 

 : هدف البحث ثالثًا

 :يهدف البحث احلاىل إىل

ة الرتبيبكلية  اتاملعلم اتلكرتونية املراد تنميتها لدى الطالبنتاج القصة اإلإمهارات التعرف على  -1

 ؟للطفولة املبكرة 

 ىلكرتونية لدلقصة اإلنتاج اإلتنمية مهارات  نيةمقرتح باستخدام حزمة إلكرتوبرنامج تصميم  -2

 ؟فولة املبكرة الرتبية للطبكلية  اتاملعلم اتالطالب

نمية مهارات إنتاج قصص يف ت خدام حزمة إلكرتونيةالتعرف على مدى فاعلية الربنامج املقرتح باست -3

 .ملبكرةبكلية الرتبية للطفولة ا اتملعلما اتلدى الطالباألطفال اإللكرتونية 

 : فروض البحثرابعًا

 : الباحثون ما يلىافرتض فى ضوء هدف البحث 

تجريبية فى  القبلي والبعدي للمجموعة التوجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي القياسني .1

ة لدى الطالبة املعلم لكرتونيةاإلهارات إنتاج قصص األطفال مستوى املعرفة العلمية املرتبطة مب

 ربنامج.ى اجتاه القياس البعدي، يعزى إىل الوفبكلية الرتبية للطفولة املبكرة 

تجريبية فى  القبلي والبعدي للمجموعة التوجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي القياسني .2

فى ورتبية للطفولة املبكرة لدى الطالبة املعلمة بكلية ال يةاإللكرتونمهارات إنتاج قصص األطفال 

 اجتاه القياس البعدي، يعزى إىل الربنامج.
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  البحثحدود خامسًا: 

لدى كرتونية لقصة اإلنتاج الإعلي مهارات حلالية ت الدراسة ااقتصراحلدود املوضوعية:  .1

 بكرة.الطالبات املعلمات بكلية الرتبية للطفولة امل
الرتبية بكلية  الثالثةلي طالبات الفرقة ع احلدود البشرية: مت تطبيق الربنامج املقرتح .2

 م.2019/2020ل الفصل الدراسي األول من العام خال جبامعة املنياللطفولة املبكرة 

 ملبكرة جامعة املنيا.ملقرتح يف كلية الرتبية للطفولة امت تطبيق الربنامج ااحلدود املكانية:  .3
 سادسًا: متغريات البحث

 لكرتونية.املتغري املستقل: برنامج باستخدام حزمة إ 

 ات املعلمات بكلية نية لدى الطالبل اإللكرتواملتغري التابع: مهارات إنتاج قصص األطفا

 الرتبية للطفولة املبكرة.
 سابعًا: أدوات البحث 

 متثلت أدوات البحث فيما يلي:

ة لدى الطالبة نتاج  قصص األطفال اإللكرتونياختبار مستوى املعرفة العلمية ملهارات إ (أ)
 املعلمة بكلية الرتبية للطفولة املبكرة.

هارات طفولة املبكرة ملالبة املعلمة بكليات الرتبية للللطبطاقة مالحظة األداء العملي  (،)
 انتاج قصص األطفال اإللكرتونية

فال تنمية مهارات إنتاج قصص األطبرنامج مقرتح باستخدام حزمة إلكرتونية ل (ج)
 ة الرتبية للطفولة املبكرة.اإللكرتونية لدى الطالبات املعلمات بكلي

 لمتدربني(لدليل املتدر، )املادة اإلرشادية  (د)

 ثامنًا: مصطلحات البحث 

 Electronic Kitاحلزمة اإللكرتونية   

مع بعضها يت تستخدم موعة من الربامج اإللكرتونية الجم تعرف احلزمة اإللكرتونية إجرائيا بأنها :

 ناسب مع قدرات قدراتصة اإللكرتونية لطفل الروضة مبا يتملساعدة الطالبة املعلمة علي إنتاج القالبعض 

 الطفل وإمكاناته.
 

 Electronic Story  كرتونية   لالقصة اإل

بعض  خالل إضافة كرتونيًا، منإل تأليف قبل من مؤلفة إعداد قصة أو إخراج أو حتويل هي

 أخرى موسيقية ومؤثرات املتحركة، الكرتونية والرسوم والصورة املتعلقة بالصوت التقنيات اجلديدة

 املتعددة يعرف بالوسائط فيما أو والتثبيت، والتقدم اإلرجاع يف الفيديوخصائص  االستفادة من مع
Multimedia.  (484 ،م2004 حممد حممود،,  حممد)وفاء. 

https://mathj.journals.ekb.eg/


   

153 

https://mathj.journals.ekb.eg/                             اجمللد 35 العدد 3 يوليو 2020 م 

ISSN Print: (2090-0090)                            ISSN Online: (2682-4469) 

 سجملة البحث يف الرتبية وعلم النف

 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

تدور حول واليت  لرقميةوإنتاج القصة ا تصميمعملية ي هوتعرف الباحثة القصة اإللكرتونية إجرائيًا: 

سيقى واملؤثرات لية ويتم فيها توظيف الصوت واملوحدث أو شخص أو مكان ميكن أن تكون حقيقية أو خيا

 . " غراض تربويةأدمة الصوتية والنصوص والصور والرسوم والفيديو وذلك خل

 تاسعًا: اإلطار النظري للبحث

 احملور األول: احلزمة اإللكرتونية

قد فرض على عملية   تقنيات املعلومات واالتصاالتإن ما يعيشه العامل اليوم من تغريات جزرية يف

كبة تغرياته، ولقد أدى تغيري السريع للحاق بركب العصر ومواعليها ضرورة ال أوجبتجديدة  أفاقالتعلم 

من حياة اجملتمعات  تجزأجديدة حديثة أصبحت جزء ال ي أساليبوظهور مهارات  إىل هذا التطور والتقدم

اكتسا، املعلومة بنفسه  ىلإالتعليم للوصول بالفرد  ساليبأالعصرية، األمر الذي يدعو الي تطوير 

 التعليم والتعلم جيب لعصر الذي نعيش فيه ولتحقيق اجلودة يفلكي يساير ا إلكرتونيةوبرجمتها يف صورة 

. يف العملية التعليمية أساسياوجعلها حمور  خارجهاتوظيف التقنية املعلوماتية يف البيئة الدراسية و

 (5، 2014)امحد عبد الرحيم، 

، حيث بصورة كبرية تغري  قددور املعلم ة يالحظ أن واملتابع للعملية الرتبوية يف اآلونة األخري

 مصطلحات يالحظ ظهور كما، املكلف بهاجلديدة هام اامللوصف  بًةغري مناس (teacher) أصبحت كلمة معلم

( وهى Facilitatorطل  )ن املهام اجلديدة للمعلم ، ومنها مصتعرب عاألدبيات احلديثة جديدة ظهرت يف 

استخدام التكنولوجيا ن خالل م نقل اخلربات للمتعلمنيل عملية أنه هو الذي يسهتعين مسهل التعليم، على 

قيق رشادهم للعمل على حتإوتوجيه املتعلمني و ، (Learning Environment )تصميم بيئة التعلم يف 

، 2011م مصطفى، العملي. )يسرية عبد احلميد، هيا األهداف التعليمية، باإلضافة إىل متابعة تقدمهم

1) 
 

  اإللكرتونيةمفهوم احلزمة 

تفريق بني نوعني من جع والدراسات السابقة، أنه جيب اليرى الباحثون من خالل االطالع على عدد من املرا

 وهما: احلزم اإللكرتونية

، إلكرتونيةدة برامج بها تصميم موقف تعليمي باستخدام ع ويقصد احلزمة اإللكرتونية املركبة: –

، مثل استخدام صميم املواقف التعليمية والدروس، وميكن استخدامها يف تإلكرتونية كحزمة 

 ,Photo story، أو استخدام بعض برامج )برامج الصوت والصور إلنتاج الفيديو التعليمي
Storyboardة كما مت تاج قصص األطفال اإللكرتوني( مع االستعانة ببعض برامج الصور إلن

 هذه الدراسة.
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

خصيصا للحواسيب  نوع من الربجميات اليت صممتبها  : ويقصداحلزمة اإللكرتونية اجلاهزة –

برامج ميكروسوفت  مثلتهاأواملكتبات، ومن  اإلدارية لاألعمايف  االشخصية وميكن استخدامه

وسف، )معاذ ي .(Word , Excel, PowerPoint, Accessاملختلفة) بإصداراتهافيس أو

2012 ،273) 

تعلمني مثل دراسة إللكرتونية يف تنمية مهارات املوقد اعتمدت دراسات عديدة على استخدام احلزم ا

 األعمال إدارةة يف اجلاهز اإللكرتونيةحلزم تفعيل تطبيقات اواليت هدفت إىل  (2012) معاذ يوسف

 صميمت( واليت هدفت إىل 2014) الرحيم عبد أمحددراسة ، و باستخدام منوذج قبول التكنولوجيا
 .الشاملة معايري اجلودة ضوء يف الثانوية املرحلة يف الفيزياء معلمي لتدريب إلكرتونية حزمة

 

 ةالتكنولوجيالربامج م مربرات تدريب معلمة الروضة على استخدا 

تقنيات اليت تستخدم يف نقل وال واألدواتة من املصادر بأنها جمموعتعرف تكنولوجيا الرتبية 

زمان واملكان وحتررها من تتعدى حدود البأنها تتميز  وهي ،املعلومات وإدارةوابتكار ونشر وختزين 

مندور عبد السالم، . )رونتهام إىل باإلضافةة املعلومات املعلومات اجلامدة والقدرة على املساهمة يف بيئ

2006 ،404) 

 ا، ومنها ما يلي:علمني على استخدام التكنولوجيوهناك عدة مربرات تدعوا إىل ضرورة تدريب امل

وتوفر موارد ال  نفاقاإليئة تفاعلية وتقليل يساهم استخدام املستحدثات التقنية يف توفري ب –

 ميكن توفريها بدونها.

تعدد القنوات، حيث تعليم التقليدي من خالل التعليم ملتستخدم يف مكافحة تردي النوعية يف ا –

ق إن مسع ورأى وطي ماأمما يسمعه ويراه ،  %40مما مسعه ، و %20أن يتذكر  اإلنسانيستطيع 

ع ما يتعلمه م اإلنسانال تفاعل بينما تزداد هذه النسبة يف ح %70 إىلفإن هذه النسبة ترتفع 

 من خالل هذه الطرق.

بتوفري وسائل  ةالفرديلتغلب على الفروق تساعد أساليب التعليم باستخدام التقنيات يف ا –

الميذ مهارات تعليم وفق القدرات واكتسا، التاالتصال التعليمية اليت حتقق الفاعلية يف ال

 الفكر. بأوعيةاالتصال 
 

 قدمة ملعلمة الروضةالنظرية للربامج التدريبية امل األسس 

 تصميم اخلربات احدة ميكن االعتماد عليها حصريا يفنه ال توجد نظرية تعلم ومن املسلم به أ

السلوكية تتعامل  ةالنظرين ومن خالل اطالع الباحثة الحظت أ، ةوداملنشالتعليمية، وحتقيق أهداف التعلم 

ىل العمليات العقلية وراء ي خيضع للمالحظة والقياس دون النظر إ، والذفقط  مع السلوك الظاهري للمتعلم

دث داخل عقل املتعلم عرفية بالعمليات العقلية اليت حتحدوث هذا السلوك، بينما يهتم أصحا، النظرية امل
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تشجع النظرية ن املعرفة تبنى بواسطة املتعلم، ووينتج عنها سلوكه، وتقوم النظرية البنائية على أ

وانب القوة يف كل  الشبكات. وميكن االستفادة من جتصالية بناء اخلربات والتفاعل االجتماعي عرباال

لدراسة عند تصميم وقد استندت الباحثة يف هذه ا يةنظرية للوصول إىل جودة تصميم األنشطة اإللكرتون

لنظرية االتصالية( ، السلوكية ، النظرية البنائية ، الربنامج املقرتح على ثالث نظريات هي )النظرية ا

 وفيما يلي شرح للنظريات الثالثة:

 النظرية السلوكية: (1

 ومنها ما يلي: (61، 2010)ا حسن حسيين وتقوم النظرية السلوكية على عدة مبادئ كما ذكره

 نية ملوضوع التعلم لم املعرفية واملهارية والوجداحتديد خصائص املتعلمني املرتبطة جبوانب التع

 دخلي.اتهم السابقة وسلوكهم املوكذلك حتديد خرب

 ومن البسيط إىل  يث يتدرج من السهل إىل الصعبجيب أن يرتب احملتوي ويصاغ بطريقة متدرجة، حب

 املركب، ومن اجلزء إىل الكل.

 عات احملتوى ة ، حبيث ترتبط بكل جبميع موضوجيب أن تصاغ األهداف التعليمية بطريقة سلوكي

 املنشود تعلمه.

  تخدام أسلو، واحد ية التعلم، مع احلرص على عدم اسبتقديم التغذية الراجعة خالل عملاالهتمام

 لتقديم التغذية الراجعة.
 

 النظرية البنائية: (2

 ( ومنها ما يلي:215، 2015ا أيو، دخل اهلل )وتقوم النظرية البنائية على عدة مبادئ كما ذكره

 تغري السن. من البيئة وهي تتغري ب ستقبلالذكاء هو القدرة على حتويل املعلومات اليت ت 

 خلربة.ىل مرحلة جديدة عرب التفاعل واحيدث التطور املعريف من مرحلة من العمليات إ 

 مليات تعلمية بنائية.التحدي املعقول واختالل التوازن واستعادته ع 

 ل طلو، من خالتعلمون للوصول إىل احملتوي املتوفري أنشطة وتكليفات ومشروعات يقوم بها امل

 صادر متعددة.البحث عن املعلومات التفصيلية املناسبة من م

 ني لوحات النشر لطال، عن طريق الربيد اإللكرتوتعزيز االتصال وتدعيم التعلم التعاوني، بني ا

 و.اإللكرتونية، برامج احملادثة مؤمترات الفيدي
 

 النظرية االتصالية (3
 ( فيما يلي:2008) Siemensوتتحدد مبادئ النظرية االتصالية كما حددها 

 ثور على املعلومات معروف حاليًا، فتعلم كيفية الع اكتسا، املزيد من املعرفة أكثر أهمية مما هو

 أكثر أهمية من معرفة املعلومات.
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 ملية التعلم من تخصصة، ويستطيع املتعلم حتسني عالتعلم هو عملية ربط بني مصادر املعلومات امل

 احمللية.خالل العمل عرب الشبكة 

 تسهيل التعلم املستمر.توفري االتصاالت وكذا احلفاظ عليها ضروريان ل 

 ية.كار واملفاهيم واملهارات األساسالقدرة على رؤية الروابط بني اجملاالت واألف 

 التعلم وطرق  تهالك املعرفة، علما بأن أدواتالتعلم هو عملية إنشاء املعرفة، وليس فقط اس

 للتعلم. تستفيد من هذه السمةالتصميم ينبغي أن 

 احملور الثاني : قصص األطفال اإللكرتونية

القصص  هومن القصص و نوع جديدىل ظهور أدى انتشار التكنولوجيا يف السنوات األخرية إ

 حيث،  فن السرد القصصيخدام استالقائمة على احلاسب مع  ياتكنولوجدمج ال تعمل على،  اإللكرتونية

مرية الفئات العفى مجيع للمتعلمني  التعليمية فهي مناسبة  عمليةفعاليتها يف ال ةاإللكرتونيأثبتت القصص 

استخدامها يف معظم  باإلضافة إىل، تلى حل املشكال، كما أنها تضيف املرح واإلثارة وتنمي القدرة ع

 .(Yadollahi& Rahimi, 2017,23) اجملاالت الدراسية

  طفال اإللكرتونيةاألمفهوم قصص 

 جمموعة واحدة أو حلادثة غاية ذات حكاية وهي األطفال، أد، ألوان من لون القصة تعرف بأنها 

 بيئة وجود يف عناصرها وتتلخص من الشخصيات عدد أو واحدة، حول شخصية تدور احلوادث، من

أو  قيمي أو معريف هدف وهلا الكاتب، يعتمده وأسلو، وحبكة وموضوع وشخصيات ومكانية زمانية

 (19، 2012تروحيي. )أمل محدي،

، وتعمل ورقيا  تأليفابل ل أو إخراج أو إعداد قصة مؤلفة من ق" حتوياإللكرتونية القصة د بكما يقص

يات اجلديدة املتعلقة بالصوت بعض التقن إضافة، من خالل لون والالقصة املؤلفة على وسيط إلكرتوني 

ئص الفيديو يف وسيقية أخرى مع االستفادة من خصاوالصورة والرسوم الكرتونية املتحركة ، ومؤثرات م

، 2015)أمحد فضل ، "  .أي الوسائط املتعددة Multimediaاإلرجاع والتقدم والتثبيت، أو فيما يعرف 

97) 

 تتميز خمتص، من أكثر وإعدادها كتابتها يف يشرتك رواية هاناإللكرتونية أيضًا بأالقصة وتعرف 

 شخصية يكون بأن للقارئ يسم  تفاعليًا وسطًا بوصفها إلكرتوني كسرد وُتقدم وسائطها، بتنوع

 يف عنها ينتج اليت التشعبية من الوصالت جمموعة على قائمة وهي فيها، ويعيش معها متفاعلة

 (2018سالمة ، .)عبري هلا متماسكا سردا النهاية
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 اإللكرتونيةاألطفال همية قصص أ 

مله من أفكار متعددة فهي مبا حت  حياة الطفل ،حتظى القصة من بني فنون األد، مبكانة متميزة يف

فع الطفل الي طريق أصيلة بأسلو، غري مباشر إمنا تد وخربات متنوعة ، وما تدعوا إليه من قيم وتقاليد

نها تعد احدى شخصيته ، وحتديد هويته ، لذا فإ التنشئة الصحيحة ، وتضع اللبنات األولي يف بناء

ه.)مسري عبد الوها،، األساسية اليت تسهم يف تنمية وعي دالوسائل املهمة يف تكوين ثقافته وأحد الرواف

2004 ،84) 

مل خلف سعى لتحقيقها وهي كما حددتها )أوتكمن أهمية القصص يف أهدافها املتعددة اليت ت

 ( كما يلي  : 72، 2006،

 واهبة.تسلية الطفل وإمتاعه وملء فراغه وتنمية م –

 ه.تدريب األطفال علي التعبري مبختلف أنواع –

الرديء وإبداء قدرة علي التمييز بني اجليد وتنمية روح النقد والتقويم عند الطفل وال –

 الرأي.

الل قصص ية والسياسية والدينية من ختعريف الطفل بالشخصيات األدبية والتارخي –

 البطوالت والقصص التارخيية واجلغرافية.

 .لكار واإلبداع لدي الطفاإلسهام يف تنمية التذوق اجلمالي واالبت –

 ب بالنتيجة.دي الطفل والتفكري وربط السبتنمية دقة املالحظة والرتكيز واالنتباه ل –

 إللكرتونيةانتاج قصص األطفال إ أهميه تدريب الطالبات املعلمات علي  

أواخر   برزت فىعالة يف التدريس والتعلم ، واليتتعترب القصص اإللكرتونية من أهم األساليب الف

ة، كما ميكن أن يشرتك ها يف املواقف التعليمية املختلفالثمانينات من القرن املاضي ، حيث ميكن استخدام

م مثل "مالكوم نولز" كثريين من رواد واضعي نظريات التعلكل من املعلم واملتعلم يف إنتاجها ، وقد أكد ال

(Malcolm Knowles) ، "جون كيلر ( "John Keller )من  ية اقتناع املتعلمنيلى أهمع ؛ وغريهم

املعرفة يف سياق  يه، فشرح احملتوى التعليمي ودمججدوى ما يدرسونه وتشجيعه هلم على قراءة املزيد ف

نه من األسهل تذكر لومات، فعديد من العلماء يؤكدون أقصة واقعية للمتعلمني يساعد يف سهولة تذكر املع

، واذا متكن كاتب هذه ا متت مقارنتها بقائمة حقائق متنوعةم جوهر القصة والدروس املستفادة منها إذا

ملتدربني باالخنراط يف القصة ا وإقناعلتعليمي احملتوى ا القصة من كتابتها بشكل احرتايف أًيا كان موضوع

كان لدى  عض الرتفيه للقصة اذاب إضافةت املطلوبة، ويفضل سيؤدي ذلك يف النهاية بأداء املتعلمني للسلوكيا

 (12، 2018)أمحد عامر،علم.كاتب املوهبة لذلك؛ للتقر، والرتفيه على املتال
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

قصة للطفل أو يؤديها من لاروى ن ال وهي أننا عندما كما أن هناك حقيقة هامة ال ميكن أن نغفلها ؛ أ

 مرجعيا ميكن الرجوع طاراإرسم وحتديد شخصيته ، كما تقدم له  تسهم يف، فإنها خالل اللعب أو يكتبها 

 هإكسابخرين ، كما تعمل علي لذاته ، او يفهم ذاته واأل ليه والتفكري حوله ، عندما حياول أن يرسم صورةإ

ويف كل مرة يتعرض فيها  خر ،آه هو أو ما مر به شخص العديد من اخلربات سواء اليت تتشابه مع ما مر ب

)كمال الدين  جتاه العامل. هخر فانه يوسع من مدى وجهة نظرما قد حدث له أو أل ءشيالطفل لقصة حول 

 (5، 2007حسني،

  فال اإللكرتونيةاألط  صإنتاج قصومهارات مراحل 

 بأربعة مراحل كالتالي: كرتونيةاإللنتاج وتصميم القصص إمتر عملية 

 .اختيار موضوع للقصة وحتديد اهلدف منها :  املرحلة األوىل

 .تويات القصةوالصور والرسوم واملشاهد ومجيع حم اختيار وحتديد األصوات : املرحلة الثانية

 اإللكرتونيةنتاج القصة الرسوم واملشاهد يف برنامج أو موقع إل: إدراج األصوات والصور و املرحلة الثالثة

 .ثم ترتيبها حسب تسلسل القصة

اه القصة جت اهلمأفعك للتعرف على ردود : تقديم القصة للجمهور وذلاملرحلة الرابعة

(Yadollahi& Rahimi, 2017,25). 

صميم ة اليت جيب أن تتبع عند تأن هناك عدد من اخلطوات النظري (2018،13كما يذكر أمحد عامر )

 القصص اإللكرتونية وهي كالتالي: 

 لوكية.حتليل الدرس التعليمي و صياغة األهداف الس .1

 لتعليمي.امجع املواد التعليمية الالزمة للموقف  .2

 إنتاج املواد التعليمية غري اجلاهزة . .3
  صياغة السيناريو الالزم للقصة .4

 تصميم الواجهات العملية يف ضوء السيناريو. .5
 .تقويم مدى حتقيق األهداف .6

  رتونيةاإللكبرامج انتاج قصص األطفال  

 تناولت تصميم اطالعها على عدد من املراجع اليتو من خالل مطالعة الباحثة لشبكة اإلنرتنت ،

فعت ، ودراسة نشوى رYadollahi, Rahimi.(2017)وإنتاج القصص اإللكرتونية مثل دراسة 

لكرتونية، تخدم يف إنتاج وتصميم القصص اإل( الحظت الباحثة تعدد وتنوع الربامج اليت تس2014)

 ومنها ما يلي :
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 :PhotoStory3 برنامج (1)
 

 :Windows® Movie Maker 2.1 برنامج (2)

 :™Apple iMovie  برنامج أبل أي مويف (3)

 :®Adobe® Premiere برنامج (4)

  :®PowerPoint برنامج (5)

 : خطة وإجراءات البحثعاشرًا

 منهج البحث (1

باملنهج الوصفي  به التجرييب(، حيث مت االستعانةمت استخدام املنهجني)املنهج الوصفي، واملنهج ش

رييب تصميم اجملموعة لتصميم للربنامج، واملنهج شبه التجالنظري ومرحلة التحليل وايف جتميع االطار 

رف على مدى فعالية دي لألدوات على عينة البحث، والتعالتجريبية الواحدة وإجراء التطبيق القبلي والبع

 مادة املعاجلة التجريبية )الربنامج املقرتح(.

 عينة البحث (2

ى الرابع ( طالبة من طالبات املستو30دية وقد بلغ قوامها )العم مت اختيار عينة البحث بالطريقة

 بكلية الرتبية للطفولة املبكرة جامعة املنيا.

 إعداد أدوات البحث (3

الطالبة املعلمة  قصص األطفال اإللكرتونية لدى  اختبار مستوى املعرفة العلمية ملهارات إنتاج (أ)

 (3بكلية الرتبية للطفولة املبكرة.  )ملحق

  من االختبار اهلدف 

ل اإللكرتونية ية يف مهارات إنتاج قصص األطفايهدف االختبار إىل قياس مستوى املعرفة العلم

 بكرة.لدى الطالبة املعلمة بكلية الرتبية للطفولة امل
 : وصف االختبار 

بلغ عدد مفردات  حملتوى النظري والعملي له، وقدمت صياغة االختبار يف ضوء أهداف الربنامج وا

اخلطأ ( مفردة، وأسئلة الصوا، و20ن متعدد )( مفردة مت إعدادها بنظام أسئلة االختيار م40االختبار )

دائل اإلجابة متضمنة بلة االختيار من متعدد أن تكون ( مفردة ، وقد راع الباحثون عند صياغتهم ألسئ20)

حدة مع الرتكيز علة لة أن يركز كل سؤال على فكرة واإجابة واحدة فقط صحيحة، كما راعت يف مجيع األسئ

 سهولة األلفاظ ووضوح العبارات.
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 :طريقة تصحي  االختبار 
ن إعداد ( خاصة باالختبار مAnswer Sheetمت تصحي  االختبار عن طريق ورقة إجابة )

طي دقة يف استخراج اكينة التصحي  اإللكرتونية مما يعيث يسهل تصحيحها إلكرتونيا يف مالباحثة ، حب

الة اإلجابة لة اإلجابة الصحيحة، و)صفر( يف حالدرجات، حبيث متن  الطالبة )درجة واحدة( يف حا

 ألسئلة.درجة ، موزعة على جمموعيت ا 40اوي اخلاطئة حبيث تكون الدرجة النهائية لالختبار تس

 ملعامالت العلمية لالختبارا 
 االختبار:حتليل مفردات  -

تمع البحث وذلك عن للتطبيق على جم االختبارسبة دراسة استطالعية للتعرف على منامت اجراء 

تهدف ن غري العينة األصلية ومن جمتمع البحث وم طالبة( 20طريق تطبيقه على عينة عشوائية قوامها )

 الدراسة إىل ما يلي :

 لبحث .التعرف على مدى مناسبة صياغة األسئلة لعينة ا .أ

 الختبار.االتعرف على مدى فهم أفراد العينة لتعليمات  .،

 االختبار.ة حسا، معامل السهولة والصعوبة والتمييز ألسئل .ج
 السهولة:معامل  -

 خدام املعادلة التالية :مت حسا، معامل السهولة ألسئلة االختبار باست  

 للسؤال  اإلجابات الصحيحة                                   

 =       معامل السهولة                

 ت اخلاطئةاإلجابات الصحيحة + اإلجابا                                        

 الصعوبة:معامل  -

( واحد صحي  1كسية مباشرة فان جمموعهما يساوى )نظرًا الن العالقة بني السهولة والصعوبة عالقة ع

 معامل السهولة 1معامل الصعوبة =    معامل الصعوبة . 1معامل السهولة =  حيث إن : 

 التمييز:معامل  -

 الصعوبة.معامل × لسهولة ييز = معامل امعامل التم: لتاليةحلسا، متييز أسئلة االختبار استخدمت الباحثة املعادلة ا 

( وبذلك 0.70:  0.30لة االختبار ما بني )تراوحت معامالت السهولة والصعوبة ألسئوقد  

املختلفة من األطفال  ة والصعوبة لتتناسب مع املستوياتحيتوى االختبار على أسئلة متنوعة من حيث السهول

 0.21الختبار ما بني )ذ تراوحت معامالت التمييز ألسئلة اإ ، كما يتض  أن االختبار ذو قوة متييز مناسبة

 معرفية .ياس ق( وبهذا يكون االختبار صاحلًا كأداة 0.25: 
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 صدق االختبار -
 صدق احملكمني 

بية وجيا التعليم وجمال تر( من اخلرباء يف جمال تكنول13قام الباحثون بعرض االختبار على )

سبة البدائل لكل سؤال من لرأي يف )صياغة عبارات االختبار، مناإبداء االطفل، وطلب من السادة اخلرباء 

ر االختبار يف  تعديل صياغة بعض األسئلة ليستقمت أسئلة االختبار، مدى قياس األسئلة لألهداف(،

دة ملئوية الختيارات السا( مفردة ، وقد تراوحت النسب ا40( بإمجالي عدد )3صورته النهائية )ملحق

ردات على أي أسئلة حلصول مجيع املف (، وبناءا على تلك النسبة مل تستبعد%100: %84) احملكمني من

 .%80نسبة أعلى من 

 صدق االتساق الداخلي 

( 20لى عينة قوامها )عطبق  الداخلي، حيثالتساق ااالختبار مت استخدام صدق حلسا، صدق 

رتباط بني درجة كل عبارة معامالت اال ومت حسا، للبحث، من جمتمع البحث ومن غري العينة األصلية طالبة

ا ملالختبار الدرجة الكلية عامالت االرتباط بني درجة كل عبارة وتراوحت موقد  للمقياس،والدرجة الكلية 

ختبار علي درجة أن عبارات االا يشري إىل ( وهى معامالت ارتباط دالة إحصائيًا مم0.79:  0.50بني )

 مقبولة من الصدق .

 : االختبار ثبات -

  التطبيق:التطبيق وإعادة 

 البة( ط20قوامها ) ث ومن غري العينة األصلية للبحثعلى عينة من جمتمع البح حيث مت التطبيق

الرتباط بني ته عشرة أيام، ومت حسا، معامالت االتطبيق على نفس العينة بفاصل زمين مد وإعادة

 رتباط بني التطبيقني األول والثانيمعامل االغ وقد بل، االختبار االتطبيقني األول والثاني إلجياد ثبات هذ

 .ى درجة مقبولة من الثباتعلختبار شري إىل أن االمعامل ارتباط دال إحصائيًا مما ي و( وه0.86)ختبار لال

 : معامل الفا لكرونباخ 

ذلك بتطبيقها على عينة و استخدام معامل ألفا لكرونباخبالباحثون  قام االختبارحلسا، ثبات 

( وهي 0.92الختبار )وقد بلغ معامل ألفا لصلية، ( فرداً من جمتمع البحث ومن خارج العينة األ20قوامها )

 الختبار.امما يشري إىل ثبات قيمة دالة إحصائيًا ، 

إنتاج قصص هارات لرتبية للطفولة املبكرة ملبطاقة مالحظة أداء الطالبة املعلمة بكليات ا (،)

 (4طفال اإللكرتونية )ملحق األ

 :اهلدف من بطاقة املالحظة 
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 إنتاجهارات ة املبكرة ملاملعلمة بكليات الرتبية للطفول هدفت بطاقة املالحظة إىل مالحظة أداء الطالبة

 ملقرتح.قصص األطفال اإللكرتونية اليت تضمنها الربنامج ا

 : وصف بطاقة املالحظة 
ت إنتاج قصص ملقرتح وبناًءا على قائمة مهارامت صياغة بطاقة املالحظة من حمتوى الربنامج ا

ارة إليها سابقا، وقد ة اخلرباء يف حتديدها ؛ ومتت اإلشاألطفال اإللكرتونية واليت مت االستعانة بالساد

 ف منها، اختيارهلدواديد جمال القصة حت( مهارات أساسية وهي: )7اشتملت البطاقة على مالحظة عدد )

اإلنتاج، التشارك( يتم حتديد  ،احلصول علي املصادر، ريو املصورالسينا ، إعدادالسيناريو ، إعدادالقصة

 ( ممارسة سلوكية دالة عليها.24مستوى أدائها من خالل )

 :طريقة تصحي  بطاقة املالحظة 
الحظة مستوى وم الباحثة مبات ، حيث تق( ممارسة سلوكية دالة على أداء املهار24مت حتديد عدد)

ممارسة من خالل عدد  رتونية، ويتم حتديد مستوى أداء كلأداء الطالبات للمهارات خالل إنتاج القصة اإللك

درجات  5: 1رتاوح من ( حبيث متن  الطالبة درجة ت5( إىل املستوى)1( مستويات مرتبة من املستوى )5)

 بناًءا على مستوى أدائها.

 لبطاقة املالحظة املعامالت العلمية 
 صدق احملكمني

ل ولوجيا التعليم وجما( من اخلرباء يف جمال تكن13قام الباحثون بعرض بطاقة املالحظة على )

رسات السلوكية، مدى أي يف )صحة الصياغة اللغوية للمماتربية الطفل، وطلب من السادة اخلرباء إبداء الر

إىل اتفاق آراء احملكمني  وقد أسفرت النتائجاملهارة(،  مناسبة املمارسات السلوكية يف قياس الداللة على

ة التفاق آراء السادة لبات للمهارات، حيث النسب املئويعلى صالحية بطاقة املالحظة يف مالحظة أداء الطا

املهارات  تبعد أي مهارة حلصول مجيع(، وبنًاءا على تلك النسبة مل تس%100: %85اخلرباء النسبة من )

 .%80من  على نسبة أعلى

 صدق االتساق الداخلي

على عينة قوامها  اتطبيقه ، حيث متاالتساق الداخليصدق  البطاقة استخدم الباحثونصدق للتأكد       

رتباط بني درجة كل صلية للبحث، ومت حسا، معامالت االمن جمتمع البحث ومن غري العينة األ طالبة( 20)

بني درجة كل عبارة من عبارات  وكذلك معامالت االرتباط، إليه نتمىت اليت للمهارةعبارة والدرجة الكلية 

 درجة كل حمور والدرجة حظة، كما مت حسا، معامالت االرتباط بنيالاملبطاقة والدرجة الكلية لبطاقة ال

 الرتباط كالتالي:وبلغ متعامالت ا الحظةاملالكلية لبطاقة 
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

ألداء ما بني الدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اتراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة و -

ة مالحظة ا يشري إىل أن عبارات بطاق( وهى معامالت ارتباط دالة إحصائيًا مم0.92: 0.68)

 األداء علي درجة مقبولة من الصدق 

:  0.62ا بني )ية للمقياس مة والدرجة الكلـ تراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل عبار -

طاقة علي درجة مقبولة بالشري إىل أن عبارات ( وهى معامالت ارتباط دالة إحصائيًا مما ي0.80

 من الصدق.

ملالحظة األداء حمور والدرجة الكلية لبطاقة ا تراوحت معامالت االرتباط بني جمموع درجات كل -

لداخلي ئيا مما يشري إىل االتساق اا( وهى معامالت ارتباط دالة إحص0.97:  0.79ما بني )

 لبطاقة املالحظة األداء .
 

 ثبات بطاقة املالحظة

دام معامل ألفا لكرونباخ باستخالباحثون  قام الكلية() حلسا، ثبات بطاقة مالحظة األداء

قد تراوحت ، وج العينة األصلية( فردًا من جمتمع البحث ومن خار20وذلك بتطبيقها على عينة قوامها )

ا يشري إىل ( وهى معامالت دالة إحصائيا مم0.88:  0.72ا بني )مبطاقة مالحظة األداء معامالت ألفا ل

 .  بطاقة مالحظة األداءثبات 

 

 ية )إعداد الباحثون(الربنامج املقرتح باستخدام احلزمة االلكرتون (ج)

 دة خطوات كما يلي:عالعام للتصميم التعليمي وفق  وقد مت بناء الربنامج املقرتح يف ضوء النموذج

 املرحلة األوىل: مرحلة التحليل

 وتضمنت تلك املرحلة عدة عناصر كالتالي:

 يف تنمية مهارات إنتاج  ثل اهلدف العام للربنامج املقرتحوقد مت للربنامج: حتديد اهلدف العام

بكرة من خالل مات بكلية الرتبية للطفولة املقصص األطفال اإللكرتونية لدى الطالبات املعل

و التعليم تعرف على تأثريه على اجتاههن حنبرنامج قائم على استخدام حزمة إلكرتونية وال

 اإللكرتوني.

  لمني )عينة الدراسة(املتعحتديد خصائص  
 .دراسة الواقع، وحتديد اإلمكانات املطلوبة 

  رات الالزمة إلنتاج للوقوف على أهم املها: ونيةنتاج قصص األطفال اإللكرتإحتديد مهارات

وذلك   -( 5ملحق ) -اد قائمة بتلك املهارات قصص األطفال اإللكرتونية؛ قام الباحثون بإعد

 على ضوء اخلطوات التالية:
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

اج قصص األطفال الذي متثل يف "حتديد مهارات إنتوحتديد اهلدف العام من إعداد القائمة:  (أ)

 رتبية للطفولة املبكرة".اإللكرتونية لدى الطالبة املعلمة بكلية ال
ع إىل عدد من ت القائمة قامت الباحثون بالرجولصياغة مفردا صياغة مفردات القائمة: (،)

كرم عبد سة أت اإلنتاج اإللكرتونية مثل دراالدراسات والبحوث اليت اهتمت بتنمية مهارا

( ودراسة  2014، ودراسة نشوى رفعت )(2011) عبداهلادي بدوي ، ودراسة(2012)القادر

( ودراسة David & Joe,2005) ، ودراسة "ديفيد، جو"(buvala ,2009" )بوفاال"

(Misook, 2009ثم قام الباحثون بصياغة قائمة ا ،)ية واليت ملهارات يف صورتها األول

 ( سبعة مهارات رئيسية وهي:7اشتملت على عدد )

 واهلدف منهاحتديد جمال القصة  (1

 القصة اختيار (2

 السيناريو إعداد (3

 السيناريو املصور إعداد (4

 احلصول علي املصادر (5

 اإلنتاج (6

 التشارك (7

هارات السبعة، ونتج لدالة على أداء كل مهارة من املثم قام الباحثون بتحديد املمارسات السلوكية ا

 رات األساسية بالقائمة.( ممارسة سلوكية للداللة على أداء املها28عن ذلك عدد )

( من السادة 13الباحثون بعرض القائمة على عدد ) حيث قامالتأكد من صالحية القائمة:  (ج)

األطفال بشكل  ليم بشكل عام وتكنولوجيا تعليمرباء املتخصصني يف جمال تكنولوجيا التعاخل

ـــــ وذلك للتأكد  (1لحق )مومناهج الطفل ـــــ  خاص، وكذلك املتخصصني يف جمال تربية الطفل

ملهارات ومناسبة ياغتها اللغوية ومدى أهمية امن صدقها ، وابداء ارائهم ومالحظاتهم حول ص

رتحها واتفق عليها احثون بإجراء التعديالت اليت اقارسات الدالة على أدائها، ثم قام الباملم

وكية ( من املمارسات السل4ملهارات، وحذف عدد )السادة اخلرباء، حيث مت تعديل مسمي احدى ا

ها عدد ( مهارات أساسية تندرج حتت7ضم عدد )الدالة على أداء املهارات، لتصب  القائمة ت

ورتها يوض  قائمة املهارات يف ص (5امللحق )و ارسة سلوكية دالة على أدائها،( مم24)

 النهائية.
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 يث متثلت مصادر التعلم فيما يليح: حتديد مصادر التعلم يف الربنامج 
نرتنت، أجهزة اجملموعة ويكون متصل بشبكة اإلأجهزة وأدوات: )وهي جهاز كمبيوتر لكل طالبة ب -

(Scanner) ( جهاز ،)ماس  ضوئي(Projector ) . 

صص األطفال رتونية اليت تستخدم يف إنتاج قبرامج إلكرتونية: وهى حزمة من الربامج اإللك -

 (. Photo story، Story Board  ،PowerPointاإللكرتونية مثل )

 القصص لفوتوغرافية اليت قد تستخدم يفجمموعة من القصص الورقية التقليدية، والصور ا -

 لكرتونية. اإل

  التصميماملرحلة الثانية: مرحلة 

 وتضمنت تلك املرحلة عدة عناصر كالتالي:

 للربنامج صياغة األهداف اإلجرائية 
ذلك لتحديد نواتج و مج يف ضوء اهلدف العام ،قام الباحثون بصياغة األهداف اخلاصة بالربنا

ث تتناسب تلك األهداف إلجرائية على لقاءات الربنامج حبيالتعلم  املراد حتقيقها، وقد مت توزيع األهداف ا

 قاط منها ما يلي:د صياغة األهداف اإلجرائية عدة نواحملتوى اخلاص بكل لقاء ، وقد راع الباحثون عن

 ربنامج.لعام للأن تتناسب األهداف اإلجرائية مع اهلدف ا 

 اخلاص بالربنامج. أن تتناسب األهداف اإلجرائية مع احملتوى 

 الربنامج. ات املتاحة واملتوفرة لتنفيذأن تتناسب األهداف اإلجرائية مع اإلمكان 

 ومصاغة بأسلو، واض  وحمدد.أن تكون األهداف واقعية ، وقابلة للقياس ، 

 .جتنب األهداف املركبة 
 

 .اختيار وحتديد احملتوى 
مت بقصص االطفال ع إىل عدد من املراجع اليت اهتلتحديد واختيار احملتوى قام الباحثون بالرجو

، كما (2015) حسني عبد الباسط( ، 2004) مصطفى فهيم،  (2009زاهر )الغريب اإللكرتونية مثل 

ج لتنمية مهارات جنبية اليت هدفت اىل تصميم برامقامت باالطالع على عدد من الدراسات العربية واأل

 & Hale، ودراسة Yadollahi& Rahimi (2017)قصص األطفال اإللكرتونية مثل دراسة 
Archambauit, (2017) ( 2006)، ودراسة  Robin ودراسة ، Valencia(2012) ودراسة ، 

ند ( ، وقد راع الباحثون ع2014( ، ودراسة وفاء حممد، حممد حممود )2013د وأخرون )أمحد حمم

 اختيار وحتديد احملتوى اخلاص بالربنامج ما يلي:

 .أن يكون احملتوى مرتبط باألهداف 
 .أن يكون احملتوى صادقًا وله داللته 
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 وى.أن يكون هناك توازن بني مشول وعمق احملت 

  الطالبات عينة الدراسة وحاجاتأن يراعي احملتوى امليول. 

 .أن يرتبط احملتوى بواقع اجملتمع 

 ه.، واستمرارية، وتكاملوظيفية احملتوى 

ة يف حمتوى خلرباء واملتخصصني من ذوي اخلربوقد قام الباحثون باالستعانة بآراء السادة ا

لزمين وأساليب التعلم )األهداف واحملتوى والربنامج ا الربنامج عن طريق استبانة تتضمن عناصر الربنامج

ليم، يا التعالت تكنولوج( خبريًا من املتخصصني يف جما13وأساليب التقويم( ومت عرضها على عدد )

رباء يف العناصر يوض  استبانة أراء السادة اخل (6) قواملناهج وطرق التدريس ، وتربية الطفل ، وامللح

 األساسية ألهداف وحمتوى الربنامج.

ياغة بعض رتحاتهم قام الباحثون بتعديل صويف ضوء أراء السادة اخلرباء وتوجيهاتهم ومق

مت إعداد االطار العام  حملتوي النظري والعملي للربنامج؛ ثما األهداف كما مت إضافة بعض العناصر إىل

 .(7) للربنامج املقرتح يف صورته النهائية ، ملحق

 

 يد الربنامج الزمين للتنفيذدحت 
 

 11دد لقاءات الربنامج عدول الزمين للربنامج وهو )بناًءا على مقرتحات السادة اخلرباء مت حتديد اجل

 9ملي عدد احملتوى الع، (لقاء 2) لقاءيناحملتوى النظري  ،لقاء(، يتم توزيع املهارات على عدد اللقاءات 
 ساعة( 11لربنامج )دقيقة ( إمجالي عدد ساعات ا 60) الواحد: اللقاءزمن ، (11 : 3من ) لقاءات

 

 التطبيقاملرحلة الثالثة: 

اسة األساسية وفق وأدوات الدراسة على عينة الدر خالل تلك املرحلة مت تطبيق الربنامج املقرتح

 الرتتيب التالي: 

  التطبيق القبلي أدوات القياستطبيق(.) 

 .تطبيق الربنامج املقرتح على عينة الدراسة 

  التطبيق البعدي أدوات القياستطبيق(.) 

 قق أهداف الربنامج.حتحصائي للوقوف على اجراء التحليل اإل 
  جزء جتربة البحثوسوف يتم تناول تلك املرحلة مبزيد من التفصيل يف

 

 

https://mathj.journals.ekb.eg/


   

167 

https://mathj.journals.ekb.eg/                             اجمللد 35 العدد 3 يوليو 2020 م 

ISSN Print: (2090-0090)                            ISSN Online: (2682-4469) 

 سجملة البحث يف الرتبية وعلم النف

 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 التقويماملرحلة الرابعة: 

الختبار املعريف( كية املرجع )بطاقة املالحظة، اوذلك بتطبيق أدوات القياس حم تقويم قبلي:

نية لدى الطالبات عينة فال اإللكرتوإنتاج قصص األط وذلك للوقوف على مستوى املعرفة واألداء ملهارات

 الدراسة؛ قبل الدخول يف تطبيق الربنامج.

اء تدرييب للوقوف األنشطة الرتبوية اليت تلي كل لقوقد متثل يف أوراق العمل و بنائي:تقويم 

 تعلمني.على مستوى التقدم ، وتقديم التغذية الراجعة للم

الختبار املعريف( كية املرجع )بطاقة املالحظة، اوذلك بتطبيق أدوات القياس حم تقويم ختامي:

دى الطالبات عينة إنتاج قصص األطفال اإللكرتونية ل وذلك للوقوف على مستوى املعرفة واألداء ملهارات

 الدراسة؛ بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج.

  دليل املتدر، " املادة اإلرشادية للربنامج " (د)
 دف من الدليلاهل 

ت عينة الدراسة إىل لربنامج املقرتح، وإرشاد الطالبامت إعداد )دليل املتدر،( بهدف تقديم تصور عام ل

القصص  وإنتاجداد اخلطوات التفصيلية لكيفية إعلدليل احيث يقدم  كيفية التعامل مع الربنامج،

 اإللكرتونية لألطفال.

 وصف الدليل 
 يتضمن الدليل ما يلي :

 ل اإللكرتونية .، وتنمية مهارات إنتاج قصص األطفاأوال: اخلطة الزمنية املقرتحة للتدريب علي إكسا

 ثانيا: حتديد األهداف العامة 

 ثالثا: مقدمة عن القصص اإللكرتونية.

 رتبوية.رابعا : فوائد القصص اإللكرتونية يف العملية ال

 خامسا: أهداف القصص األطفال اإللكرتونية.

 ل اإللكرتونية.قصص األطفاإنتاج ومهارات مراحل  سادسا:

 سابعا: برامج إنتاج قصص األطفال اإللكرتونية  

 ثامنا: معايري إنتاج قصص األطفال اإللكرتونية 

 تاسعا : ختطيط لقاءات ) التدريب ( : 

 عدد اللقاءات املقرتحة للتدريب 
  اهلدف العام للقاء 
 السلوكية لكل لقاء  األهداف 
  ة والبنود االختباري األساسيةاملتطلبات 
  التعليمية  واألدواتالوسائل 
  التدريس  طرقاملعلمة وربات " دور الطالبة واخل األنشطة اللقاء:خطة السري يف." 
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

  ويتضمن  :  بأنواعهالتقويم , 
  لقاء اجلديدة ويكون يف بداية ال القبلي:التقويم 
 : دف سلوكي حمدد .رح الدرس وبعد االنتهاء من كل هويكون أثناء ش التقويم التكويين 
 . التقويم اخلتامي : ويكون نهاية اللقاء 

 

 لدراسةل جربة االستطالعيةتتطبيق الإجراءات  (4
على م، 2019 /11 /3م إىل 2019 /10 /20 مت تطبيق التجربة االستطالعية يف الفرتة من

رة جامعة املنيا للعام ت بكلية الرتبية للطفولة املبكالطالبات املقيدا( عشرون طالبة من 20عينة قوامها )

طاقة لدراسة )االختبار املعريف، بم، وذلك بهدف التأكد من صدق وثبات ادوات ا2020 /2019

لبات عينة الدراسة يتضمنها الربنامج واستيعا، الطا املالحظة(، وكذلك مدى وضوح املادة العلمية اليت

وقد مت إجراء التجربة  ه قصور قبل تطبيق التجربة األساسية،ا قد يكون يف الربنامج من أوجهلا، وتاليف م

 االستطالعية 

 إجراءات تطبيق التجربة األساسية للدراسة (5

م ، وقد مت 2019 /17/12م  إىل 2019 /11 / 10مت تطبيق التجربة األساسية يف الفرتة من 

 تطبيق التجربة األساسية طبقا للخطوات التالية:

 اختيار عينة التطبيق (أ)

الرتبية للطفولة  طالبات املستوى الرابع بكلية مت اختيار عينة التطبيق بالطريقة العمدية من

للمشاركة يف  ( طالبة ابدوا رغبتهن يف التطوع30ة )املبكرة جامعة املنيا، وقد بلغ عدد عينة الدراس

)أوشكن علي نهن أللعينة من طالبات املستوى الرابع تطبيق الربنامج ، وقد اختارت الباحثة أن تكون ا

دراسة معظم هين كمعلمات لرياض األطفال، وقمن باالنتهاء من الدراسة، ويتهيأن لدخول اجملال امل

 س(. املقررات التكنولوجية اخلاصة مبرحلة البكالوريو

 احلصول على املوافقات اإلدارية (،)

ل على املوافقات ووأدوات الدراسة بالتقدم للحص قام الباحثون بعد االنتهاء من بناء الربنامج

 املوافقات اليت متثلت فيما يلي: اإلدارية اخلاصة بتطبيق التجربة األساسية، وهذه

 لكلية.لى التطبيق على عينة من طالبات اموافقة إدارة كلية الرتبية للطفولة املبكرة ع 

 .موافقة اإلدارة العامة لألمن 

 التعليم بالقسم. تكنولوجيا موافقة قسم العلوم النفسية على استخدام معمل 
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 التطبيق القبلي ألدوات الدراسة (ج)

ك للتعرف على اسة على العينة )تطبيق قبلي( وذلقام الباحثون بتطبيق أدوات القياس اخلاصة بالدر

ث قامت الباحثة نتاج قصص األطفال اإللكرتونية، حيمستوى املعرفة واألداء لديهن فيما خيص مهارات إ

 بتطبيق:

 إنتاج قصص األطفال اإللكرتونية. ة العلمية ملهاراتاختبار مستوى املعرف 

 ونية.إنتاج قصص األطفال اإللكرتهارات بطاقة مالحظة أداء الطالبة املعلمة مل 
 

 

 ة التجريبية(تطبيق الربنامج املقرتح )مادة املعاجل (د)

بتطبيق الربنامج املقرتح،  ونالباحث ق القبلي( قامبعد االنتهاء من تطبيق أدوات القياس )التطبي

توزيع دليل املعلمة  متلتعريف بالربنامج وأهدافه، كما وقد بدأ التطبيق بعقد اجتماع مع عينة الدراسة ل

على جمموعة  pdfبامتداد  ًالكرتونيإهذا امللف  أتاحة مت)ورقيا( على الطالبات عينة الدراسة، كما 

 (، ثم حتديد موعد اللقاءاتWhatsappعلى ) نشاءهاإ اليتالتواصل اخلاصة بعينة الدراسة 

 17للربنامج يف الفرتة من  الفعليتطبيق، ومت التنفيذ التدريبية وتعريف الطالبات بالربنامج الزمين لل

 م2019 /10/12م  إىل 2019 /11 /

 التطبيق البعدي ألدوات للبحث (ه)

ف على مستوى املعرفة لك للتعرة )تطبيق بعدي( وذمت تطبيق أدوات القياس اخلاصة بالبحث على العين

ن تطبيق لقاءات ال اإللكرتونية، بعد االنتهاء مواألداء لديهن فيما خيص مهارات إنتاج قصص األطف

 الربنامج ، حيث قام الباحثون بتطبيق :

 قصص األطفال اإللكرتونية. اختبار مستوى املعرفة العلمية ملهارات إنتاج 

 ونية.إنتاج قصص األطفال اإللكرتهارات مل بطاقة مالحظة أداء الطالبة املعلمة 

 عرض ومناقشة النتائجحادي عشر: 

 عرض وتفسري نتائج الفرض األول 

 ختبار صحة الفرض األول والذى ينص على :ا 

فى مستوى لدراسة لعينة ا القبلي والبعدي توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي القياسني

ى الطالبة املعلمة بكلية الرتبية لد اإللكرتونيةج قصص األطفال هارات إنتااملعرفة العلمية املرتبطة مب

 عزى إىل الربنامج املقرتح.وفى اجتاه القياس البعدي يللطفولة املبكرة 
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

ني القبلي فراد عينة الدراسة يف التطبيقوللتحقق من صحة هذا الفرض مت مقارنة درجات أ

ية، ثم حسا، قيمة )ت( ، هارات إنتاج قصص األطفال اإللكرتونملوالبعدي الختبار مستوى املعرفة العلمية 

 ( يوض  النتائج:1واجلدول )

 (1جدول )

وى املعرفة العلمية ملهارات فى مست لعينة الدراسة البعديوداللة الفروق بني متوسطي القياسني القبلي 

 (30)ن =  ينة الدراسةعإنتاج قصص األطفال اإللكرتونية لدى 

 املتغريات

 القياس البعدي يقياس القبلال

 قيمة ت
قيمة 

 2ايتا
ط املتوس

 ياحلساب

اف االحنر

 رياملعيا

ط املتوس

 ياحلساب

اف االحنر

 رياملعيا

 ارات إنتاجرفة العلمية ملهمستوى املع اختبار

 ونيةقصص األطفال اإللكرت
25.57 6.60 38.43 1.30 11.26 0.81 

  2.05( = 0.05) قيمة )ت( اجلدولية عند درجة مستوى داللة

 ( ما يلي: 1يتض  من جدول )

مستوى يف الدراسة  لعينةالقبلي والبعدي  نيوجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي القياسي

ة بكلية الرتبية للطفولة طفال اإللكرتونية لدى الطالبة املعلمقصص األ املعرفة العلمية ملهارات إنتاج

( = 0.05عند درجة مستوى داللة )( 11.26"ت" ) لصاحل القياس البعدي ، حيث بلغت قيمة املبكرة

ول ري كبري، ومن ثم يتم قب( وهو معامل يشري إىل حجم تأث0.81، كما بلغت قيمة معامل "ايتا" )2.05

تاج قصص هارات إنى حتسني مستوى املعرفة العلمية ملالفرض ، كما يدل على إجيابية الربنامج املقرتح ف

 ويعزى ذلك إىل الربنامج املقرتح. ؛ بكلية الرتبية للطفولة املبكرة لدى الطالبة املعلمةاألطفال اإللكرتونية 

 (2) جدول

ستوى املعرفة العلمية ملهارات ميف لعينة الدراسة والبعدي  بني القياسني القبلياملئوية  التحسننسبة 

 (30)ن = لدراسة ينة اعإنتاج قصص األطفال اإللكرتونية لدى 

 املتغريات
 لقياسمتوسط ا

 القبلي
 لقياسمتوسط ا

 البعدي
 نسبة

 % التحسن 
 50.29 38.43 25.57 ل اإللكرتونيةهارات إنتاج قصص األطفااختبار مستوى املعرفة العلمية مل
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 : يلي( ما 2يتض  من جدول )

ة مستوى املعرفة العلمييف دراسة لعينة السني القبلي والبعدي بني القيااملئوية التحسن نسبة بلغت 

لطفولة املبكرة بكلية الرتبية ل البة املعلمةملهارات إنتاج قصص األطفال اإللكرتونية لدى الط

ية ملهارات إنتاج قصص مستوى املعرفة العلمى حتسني (، مما يدل على فاعلية الربنامج املقرتح ف50.29%)

 .بكلية الرتبية للطفولة املبكرة علمةاألطفال اإللكرتونية لدى الطالبة امل

 تفسري نتائج الفرض األول 

نتاج قصص عرفة العلمية اخلاصة مبهارات اأشارت نتائج الفرض األول إىل حتسن مستوى امل

ا توصلت إليه دراسة ة الدراسة، وتتفق هذه النتائج مع ماألطفال اإللكرتونية لدى الطالبات املعلمات عين

 دد احلليم، جنالء أمحممدوح عب، ودراسة  (2016وآخرون ) حسن رحبيدراسة ( و2006أمحد جابر )

املعرفية اخلاصة  امج التدريبية يف تنمية اجلوانب( ، حيث أشارت تلك الدراسات إىل فعالية الرب2013)

ات مية املرتبطة مبهارذا التحسن يف مستوى املعرفة العلباكتسا، املهارات التكنولوجية، ويعزو الباحثون ه

 ة إىل عدة أسبا، منها :إنتاج قصص األطفال اإللكرتونية لدى عينة الدراس

 ائية، والنظرية لرتبوية والسلوكية )النظرية البنبناء الربنامج املقرتح وفقا ملبادئ النظريات ا

عرفية والوجدانية هتم بتحليل خصائص املتعلمني املاالتصالية ، والنظرية السلوكية( وهى نظريات ت

اجعة املستمرة ، وكذلك ر تعلم متنوعة ، وتقديم التغذية الرتوفري مصادتنادي بضرورة ارية، ووامله

سئلتهم عن كيفية مل باإلجابة على استفساراتهم وأتوضي  حمكات األداء اجليد، وتقديم الدعم الكا

 ملقرتح.استخدام مصادر التعلم اليت يتضمنها الربنامج ا

 توى بطريقة منطقية نظري، وجزء عملي( وتنظيم هذا احمل )جزء إتاحة حمتوى الربنامج يف جزءين

العملية ألداء  لنظري العلمي إىل جانب املمارسةمما ساعد الطالبات عينة الدراسة على االطالع ا

 لربنامج.املهارات ، وتوفري فهم أعمق للمحتوى النظري ل

 يف إتاحة الفرصة  سة مما ساهمفراد عينة الدرامراعاة الربنامج املقرتح للفروق الفردية بني أ

لتعلم على جهاز دراتها، وذلك باستفادتها بفرصة اللتحصيل املعريف لكل طالبة حسب إمكانياتها وق

لعملي للربنامج ، ضمن احملتوى النظري واحملتوى اكمبيوتر مت ختصيصه هلا مبعمل التكنولوجيا، يت
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مج مما كان له األثر ية االستفادة من الربنااص بكيفوالدليل اإلرشادي )دليل الطالبة املعلمة( اخل

 نة الدراسة.الفعال يف حتسن مستوى املعرفة العلمية لدي عي

 سبق هلن التطرق إىل النظري، حيث إن عينة الدراسة مل ي وخاصة احملتوى حداثة حمتوى الربنامج ؛

علمني وتوفري جو من ، مما ساعد على شد انتباه املتمهارات إنتاج قصص األطفال اإللكرتونية من قبل

 كتشاف والتعلم.اال ياإلثارة واحلماس والدافعية الل

 إلكرتونية مثل )رامج احتواء الربنامج املقرتح على شرح وايف حلزمة بPhoto story(و )Story 
Boardت الصور عدة اليت تتي  التعامل مع ملفا( باإلضافة إىل استخدام بعض الربامج املسا

يها لربنامج وكيفية احلصول عل( ، مما أتاح حمتوى نظري خاص بتلك اPaintوحتسينها مثل )

رفة العلمية لدي سن مستوى املعلذي أدى إىل حتوكيفية التعامل معها واالستفادة منها، األمر ا

 الطالبات.

 عرض وتفسري نتائج الفرض الثاني 

 ى :اختبار صحة الفرض الثاني والذى ينص عل 

مهارات إنتاج يف لدراسة لعينة ا القبلي والبعدي توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي القياسني

 لصاحل القياس البعدي.ة علمة بكلية الرتبية للطفولة املبكرلدى الطالبة امل اإللكرتونيةقصص األطفال 

ني القبلي فراد عينة الدراسة يف التطبيقوللتحقق من صحة هذا الفرض مت مقارنة درجات أ

لبة املعلمة بكلية صص األطفال اإللكرتونية لدى الطاوالبعدي لبطاقيت مالحظة األداء؛ ملهارات إنتاج ق

 ( يوضحان النتائج:18(، و)17، واجلداول ) لطفولة املبكرة ، ثم حسا، قيمة )ت(الرتبية ل
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 (3جدول )

قصص األطفال  ت إنتاجمهارافى  لعينة الدراسةدي داللة الفروق بني متوسطي القياسني القبلي والبع

 (30ن = ) على بطاقة مالحظة األداءاإللكرتونية 

 املتغريات

 ديعالقياس الب يالقياس القبل

 قيمة ت
 قيمة

 2ايتا
سط املتو

 بياحلسا

راف االحن

 ارياملعي

سط املتو

 بياحلسا

راف االحن

 ارياملعي

ة بطاق

ظة مالح

 أداء

ات مهار

ج إنتا

قصص 

 فالاألط

وكرتاإلل

 نية

دف قصة واهلحتديد جمال ال

 منها
6.30 7.71 10.47 2.13 12.16 0.84 

 0.87 14.13 3.25 18.33 2.10 11.43 اختيار القصة
 0.85 22.67 2.07 16.27 2.06 7.77 يوإعداد السينار

 0.95 19.00 2.30 12.20 1.74 7.13 يو املصورإعداد السينار
 0.88 14.25 0.97 4.27 0.78 2.50 صادراحلصول علي امل
 0.98 34.41 1.64 21.73 1.98 12.07 اإلنتاج
 0.97 32.34 1.64 12.70 1.68 7.17 التشارك

 0.98 41.38 5.73 95.97 5.37 56.40 الدرجة الكلية

 ( ما يلي : 3يتض  من جدول )

لتجريبية فى القبلي والبعدي للمجموعة ا نيوجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي القياسي

وفى اجتاه  لطفولة املبكرةدى الطالبة املعلمة بكلية الرتبية لل اإللكرتونيةمهارات إنتاج قصص األطفال 

( ، كما  41.38:  12.16حظة األداء ما بني )القياس البعدي ، حيث تراوحت قيمة "ت" لبطاقة مال

م قبول أثري كبري، ومن ثم يت( وهو معامل يشري إىل حجم ت0.98: 0.84تراوحت قيمة معامل "ايتا" ما بني )

لدى ألطفال اإللكرتونية تاج قصص اى حتسني مهارات إنالفرض ، كما يدل على فاعلية الربنامج املقرتح ف

 . الطالبة املعلمة بكلية الرتبية للطفولة املبكرة
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 (4) جدول

هارات إنتاج قصص األطفال ميف  لعينة الدراسةوالبعدي  بني القياسني القبلياملئوية  التحسننسبة 

 (30)ن =  بية للطفولة املبكرةلدى الطالبة املعلمة بكلية الرت اإللكرتونية

 املتغريات

متوسط 

 القياس

 القبلي

متوسط 

 القياس

 البعدي

 نسبة

 % التحسن 

أداء  بطاقة مالحظة

ج قصص ملهارات إنتا

 كرتونيةاألطفال اإلل

 66.19 10.47 6.30  حتديد جمال القصة
 59.81 18.33 11.47 اختيار القصة
 66.53 16.27 9.77 إعداد السيناريو
 71.11 12.20 7.13 ملصورإعداد السيناريو ا

 70.80 4.27 2.50 دراحلصول علي املصا
 80.03 21.73 12.06 اإلنتاج
 77.13 12.70 7.17 التشارك

 70.16 95.97 56.40 الدرجة الكلية

 يلي:( ما 4يتض  من جدول )

مهارات التجريبية يف موعة للمجقياسني القبلي والبعدي بني الاملئوية التحسن نسبة تراوحت 

لطالبة املعلمة بكلية الرتبية لدى اود بطاقة مالحظة األداء على بن اإللكرتونيةإنتاج قصص األطفال 

مهارات حتسني  ربنامج املقرتح يف، مما يشري إىل فعالية ال (%80.03:  %59.81)ما بني  للطفولة املبكرة

 . ة املبكرةطالبة املعلمة بكلية الرتبية للطفوللدى ال اإللكرتونيةإنتاج قصص األطفال 

 : تفسري نتائج الفرض الثاني 

 القبلي والبعدي ة إحصائيًا بني متوسطي القياسنيأشارت نتائج الفرض الثاني إىل وجود فروق دال

لة للطفوعلمة بكلية الرتبية لدى الطالبة امل اإللكرتونيةل مهارات إنتاج قصص األطفايف لعينة الدراسة 

( 2014) صادق الةهه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة وفى اجتاه القياس البعدي ، وتتفق هذاملبكرة 

ي اإللكرتون اإلجناز ملف وإنتاج تصميم مهارات تنمية يف ةتدريبيامج الربال فاعليةواليت توصلت إىل 

( واليت 2013) الء أمحدجن، احلليمممدوح عبد راسة لدى طالبات اجلامعة ، كما تتفق أيضا مع نتائج د

بعض مهارات  األطفالرياض  يفالطالبات املعلمات  إكسا، ات التدريبية يفربجميالاعلية خلصت إىل ف

 طفال.لألتعليمية التقدميية العروض ال إنتاج
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

الربامج  تصميم مهارةنمية ( اليت توصلت إىل إمكانية ت2010) سليمان خالدكما تتفق مع نتائج دراسة 

اليت  (2012) القادر اكرم عبدودراسة ، ريبية من خالل الربامج التد التكنولوجيا معلمي لدى التعليمية

ميم الصور الرقمية لدي طالبات مهارات تص إكسا،يف  إللكرتونيةافعالية استخدام مواقع الفيديو أثبتت 

ألطفال اإللكرتونية لدي عني ا ستوى أداء مهارات إنتاج قصص، ويعزو الباحثون التحسن يف مكلية الرتبية 

 الدراسة اىل عدة أسبا، منها:

 نظيم احملتوى العملي سقه مع احملتوى النظري، كما أن تمشول احملتوى العملي للربنامج وتكامله ، وتنا

توفري الشرح الوايف  صعب ومن البسيط إىل املركب ، معبطريقة منطقية من حيث التدرج من السهل إىل ال

 مراحلة التعلم. لكل مرحلة من

 وجود املالحظة  نتاج قصص األطفال اإللكرتونية معإتاحة الوقت الكايف للتطبيق العملي ملهارات إ

 م األمر.وتقديم التغذية الراجعة اذا لز الدائمة واملستمرة من الباحثة أثناء التطبيق ،

 ا أتاح الفرصة للتطبيق قب كل لقاء بالربنامج ؛ ممتضمن الربنامج على أوراق عمل وأنشطة تدريبية ع

 لتدريبية.ا ةلعمل واألنشطة التطبيقيالعملي وتقييم األداء وتقوميه من خالل أوراق ا

 تاحة احملتوى ختصيص جهاز مستقل لكل طالبة وإ مراعاة مبدأ الفروق الفردية يف التعلم حيث مت

ية اختيار القصة ونوعها رعامل مع الربنامج ، وترك حالعملي عليه مع توفري دليل إرشادي لكيفية الت

لعملية للحزمة اإللكرتونية كارها ومهاراتها من خالل املمارسة اأف رللطالبة ، وإتاحة الفرصة إلظها

 حتت مالحظة الباحثة.
 ن الربامج ح على االستخدام العملي حلزمة مإتاحة الفرصة للطالبة من خالل الربنامج املقرت

حتسن مستوى أدائها  ربات مهارية وعملية جديدة، أدت إىلخ اإللكرتونية احلديثة، مما يضيف إليها

 يف إنتاج القصص اإللكرتونية.
 تاسعًا: توصيات البحث.

 حثون مبا يلي:يف ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يوصي البا

 يما يتعلق مهارات يات الرتبية للطفولة املبكرة فتطوير برامج إعداد معلمات رياض األطفال بكل

 وتصميم قصص األطفال اإللكرتونية.إنتاج 

 ال اإللكرتونية تنمية مهارات إنتاج قصص األطف االستفادة من الربنامج التدرييب املقرتح يف

 ال الروضة.اج قصص إلكرتونية هادفة ألطفلدى معلمات رياض األطفال، للمساعدة على إنت

 ني واالهتمام بتنمية رتوتعلق بالتعليم اإللكضرورة نشر الوعي الثقايف التكنولوجي فيما ي

 اجتاه املتعلمني حنوه.
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 لطفولة املبكرة، ال عملية لطالبات كليات الرتبية لزيادة الرتكيز على املقررات التكنولوجية ال

ىل توفري إللكرتونية لألطفال، باإلضافة إسيما كيفية التعامل مع برامج إنتاج القصص ا

جل االرتقاء ت الدراسية على اإلنرتنت من أاإمكانية نشر إنتاج الطالبات من خالل املقرر

 لتكنولوجية.بقدرات ومهارات الطالبات ملواكبة التطورات ا

 رابعًا: البحوث املقرتحة.

 ء حبوث أخرى مثل:يف ضوء نتائج البحث يقرتح الباحثون  إجرا    

 تعليم نية يف ستخدام قصص األطفال اإللكرتودراسة للكشف عن اجتاهات معلمات الروضة حنو ا

 األطفال.
 اعي لدى أطفال لتنمية مهارات الذكاء االصطن برنامج قائم على استخدام القصص اإللكرتونية

 الروضة.
 لكرتونية لطفل الروضة.دراسة لتحديد معايري إنتاج قصص األطفال اإل 
 ة ة الرتبوية اهلادفمية مهارات إنتاج الصور الرقميبرنامج إلكرتوني )متزامن( عرب اإلنرتنت لتن

 ت الرتبية للطفولة املبكرة.ألطفال الروضة لدى الطالبات املعلمات بكليا

 اخلربات أثره يف تنمية بعض املفاهيم وبرنامج قائم على استخدام الفيديو التفاعلي و

 التكنولوجية لدى أطفال الروضة.
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 املراجع

 املرحلة الفيزياء يفدريب معلمي لكرتونية لتإتصميم حزمة (: 2014محد امحد عبد الرحيم)أ .1

، كلية نشورة(غري م رسالة دكتوراه)، الثانوية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

 ، السودان.ميةاإلسالالرتبية، جامعة أم درمان 

يم لكرتوني علي اكتسا، املفاهفاعلية استخدام برنامج تعلم إم(: 2006أمحد جابر أمحد )  .2

حنو التعلم  الجتماعية( وتنمية االجتاهااألساسية يف مقرر )طرق تدريس الدراسات 

, عدد جمللة الرتبويةا, ية الرتبية بسوهاجاإللكرتوني لدي طال، الدبلوم اخلاص بكل

 . 50: 45, ص ص  22

م 28/12/2018، مت االطالع عليه يف شورمقال من،  القصة الرقمية( : 2018)مد حمأمحد عامر  .3

من 

https://sites.google.com/site/digitalstoryalryaan/hoخالل:
me  

الرياض ،  العبيكان للنشر والتوزيع ، ، أد، االطفال حبوث ودراسات(:  2015د فضل شبلول )أمح .4

 السعودية .
 أبعاد تنوع أثرم(  : 2013عامر) حممد النفيسي ، أمين عبداملنعم نوبي ، خالد حممد أمحد .5

 الصف لتلميذات الذكاء املكاني تنمية على اإللكرتونية القصة يف الصورة
وني الثالث للتعلم االلكرت املؤمتر الدولي، أمورهن أولياء ورضا االبتدائي األول

 .25: 1، ص ص  الرياض ،والتعليم عن بعد، جامعة اخلليج العربي

هيم وامليول وتر تعليمية يف تنمية املفالعا، كمبيأفعالية برجمية م(: 2015) حممد أمساء علي .6

كلية رياض , غري منشورة( دكتوراه رسالة), االقتصادية لدي طفل الروضة

 , جامعة املنيا.األطفال
مهارات  إكسا، يف اإللكرتونيةديو فعالية استخدام مواقع الفي م(:2012كرم عبد القادر عبد اهلل)أ .7

، بغزة سالميةاإللرتبية يف اجلامعة تصميم الصور الرقمية لدي طالبات كلية ا

 ، غزة.إلسالميةاكلية الرتبية، اجلامعة  ، غري منشورة( ماجستري)رسالة 
، اهليئة ًا تنشئة األطفال اجتماعيالقصة يف جمالت األطفال ودورها يف (:2012)أمل محدي دكاك  .8

 دمشق.العامة السورية للكتا،، 
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 عامل الكتب ، القاهرة. ، قصص األطفال وفن روايتها(: 2006مل خلف )أ .9

 ب العلمية، بريوت، لبنان.، دار الكتالتعلم ونظرياته(: 2015أيو، دخل اهلل ) .10

والشبكي  نياإللكرتويا التعليم مناهجنا التعليمية وتكنولوج (:2004)حسام الدين حممد مازن  .11

لسادس عشر املؤمتر العلمي ا، ستقبليةلبناء جمتمع املعلوماتية العربي رؤية م

جمللد األول، كلية ا التدريس،لمناهج وطرق اجلمعية املصرية ل )تكوين املعلم(،

 رة.القاه مشس،جامعة عني  الرتبية،
 كر العربي، عمان.، دار الف تصميم التعليم(: 2010حسن حسيين جامع) .12

قصص الرقمية فاعلية اسرتاتيجية يف ال: (2016رف )ريم اجل،  عطا درويش،  ي مهديحسن رحب .13

جملة  ، غزة املفاهيم التكنولوجيةيف إكسا، طالبات الصف التاسع األساسي ب

العدد فلسطني،  –ت الرتبوية والنفسية جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسا

 .180 -145 ص ص ،4لد ، اجمل 13
، من خالل الرابط يةنتاج واستخدام القصص الرقمإ( : 2015الباسط )حسني عبد  .14

http://www.slideshare.net/HussainAbdulbaset/ss:التالي
-56008171 

الربامج  تصميم مهارة لتنمية الكفايات على قائم برنامج :( 2010)احلولي سليمان خالد .15

الرتبية  كلية ,غري منشورة( جستريما رسالة) ،التكنولوجيا معلمي لدى التعليمية

 غزة. – اإلسالمية اجلامعة
لخط حسني اإلدراك البصري لقصة رقمية مقرتحة كمدخل لت: (2015) اليا حسين حممد العدويد .16

ية حبوث يف الرتب جملة ، يمبات التعلالبسيط يف الطبيعة لدى األطفال ذوي صعو

 .40-1، ص ص  46 العددجامعة حلوان ،، نيةكلية الرتبية الف، الفنية والفنون
املسرية  ، داراتها العمليةقصص وحكايات األطفال وتطبيق(: 2004مسري عبد الوها، امحد ) .17

 .األردنللنشر والتوزيع ، عمان 

ز مصادر الرقمية لدى أمناء مراكر تنمية مهارات استخدام املصاد: (م2011عبداهلادي بدوي) .18

جملة كلية  ،ويب واجتاهاتهم حنوهاالتعلم باستخدام أدوات اجليل الثاني لل

 .54: 23ص ص  ،مصر ،جامعة األزهر، 4، اجمللد  ٣٢ العدد، الرتبية
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 ، التفاعلية وروح الكتا، جسد بني الرقمية السرود...نّصية أشباح :(2008)عبري سالمة  .19

 م من خالل15/7/2018العر، مت االطالع عليه يف  اإلنرتنتكتا،  إحتاد
http://www.arabewriters.com/?action=showltem&&id=4

969    
 تطبيقها- نشرها -إنتاجها- تصميمها املقررات اإللكرتونية (:2009(إمساعيلزاهر الغريب  .20

 القاهرة. الكتب، عامل ،تقوميها -
 ،لتفكريبتطوير أساليب ا وعالقتها االلكرتونية القراءة مهارات(: 2004مصطفى حممد ) فهيم .21

 القاهرة.العربي،  الفكر دار

لكتا،، ل اإلسكندريةمركز  ،مدخل يف قصص وحكايات األطفال :(2007كمال الدين حسني ) .22

 .اإلسكندرية
 األعمال دارةإاجلاهزة يف  إللكرتونيةاتفعيل تطبيقات احلزم (: 2012معاذ يوسف الذنيبات ) .23

ملالية جملة البحوث ا، تطبيقية باستخدام منوذج قبول التكنولوجيا دراسة

: 113، ص ص 1، عدد عيد، كلية التجارة ، جامعة بور س 1، العدد والتجارية

137. 
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، دار مائل وتكنولوجيا التعليأساسيات إنتاج واستخدام وس(: 2006مندور عبد السالم فت  اهلل) .25

 دية.الصميعي للنشر والتوزيع ، الرياض السعو

اد التعلم الويب يف ضوء منوذج أبع تصميم اسرتاتيجية مقرتحة عرب( : 2014نشوى رفعت حممد ) .26

لة تكنولوجيا جم،  واالجتاه حنوها لتنمية مهارات القصص الرقمية التعليمية
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 الرتبية، اجلامعة ، كلية نشور(غري م ماجستري )رسالة، بغزة اإلسالمية
 .غزة  -اإلسالمية
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ليم العالي النوعي )تطوير برامج التعي الثالث املؤمتر السنوي الدول، اإللكرتونية

بية ، جامعة تطلبات عصر املعرفة(، كلية الرتء ميف مصر والوطن العربي يف ضو
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