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 ضوء في للقصتااللكترونيت مقترح نموذج

 رياض لمرحلت االلكترونيت التعليميت جودةالمواد

 األطفال

 إعداد
 إبراهيم علي أميرةعبدالفتاح/  أ

 شرافإ
 أ.د/محمدإبراهيمالدسوقي

 

 عوضد/سليمانجمعت

 

 

 مقدمة:

إف التغير العممي الذي يشيده العصر الحالي في المجاؿ المعموماتي والتنمية المعموماتية واآلثار 
المترتبة عمي ذلؾ التقدـ في جميع فروع المعرفة,فرضت متغيرات جديدة أثرت عمي كافة مناحي 

كثيرا مف أنماطيا وأساليبيا التي البد أف يستجيب ليا المجتمع.فالمستقبؿ يتطمب  الحياة, وغيرت
أشخاصا ذوي قدرات وميارات متعددة ليكونوا قادريف عمي التواصؿ مع اآلخريف والتفاعؿ مع 
متغيرات العصر مف خالؿ وسائؿ تقنية حديثة متطورة حتى يصؿ إلي التعميـ اإللكتروني الذي 

يتـ مف خالليا التنبؤ بالمستقبؿ.وييدؼ التعميـ االلكتروني إلي توفير مصادر  أصبح ضرورة ممحة
متعددة ومتباينة لممعمومات تتيح فرص المقارنة والمناقشة والتحميؿ والتقييـ باستخداـ الوسائط 
االلكترونية في ربط وتفاعؿ المنظومة التعميمية, مع إتاحة الفرصة لممتعمميف لمتفاعؿ الفوري 

يا فيما بينيـ مف جية,وبينيـ وبيف المعمـ مف جية أخري مف خالؿ المصادر/ الوسائط الكترون
 (.1, 2006ية الحديثة )عادؿ حماد,التكنولوج

أف المواد التعميمية االلكترونية تمثؿ جزءا أساسيا في بيئة التعمـ      (Alan Clark,2004ويري )
األلعاب -المقررات االلكترونية-االلكترونيةااللكتروني وتشتمؿ عمي أنواع متعددة فمنيا)الكتب 

 القصص االلكترونية وغيرىا(. -الحقائب التعميمية االلكترونية-االلكترونية

فالقصة االلكترونية تعد نوعا مف أنواع المواد التعميمية االلكترونية والتي تقدـ لمرحمة ريػا  األطفػاؿ 
تناولػػت القصػػة االلكترونيػػة مثػػؿ دراسػػة كػػؿ مػػف وىنػػاؾ العديػػد مػػف الدراسػػات العربيػػة واألجنبيػػة التػػي 

(Jony Verhallen,2006)   والتػي اسػتيدفت عػر  القصػة االلكترونيػة عمػي أطفػاؿ مرحمػة ريػا
األطفاؿ ولذلؾ صمـ برنامج قصصي إلكتروني متعدد الوسائط قػائـ عمػي عػر  القصػص باسػتخداـ 

ي عمػي األطفػاؿ حيػث زادت دافعيػتيـ الحاسوب وكانت النتػائج أف البرنػامج القصصػي لػو تػإثير إيجػاب
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وكػػػػذلؾ دراسػػػػة كػػػػؿ  نحػػػػو الػػػػتعمـ , وتحسػػػػف أدائيػػػػـ المغػػػػوي وزادت قػػػػدرتيـ عمػػػػي التفكيػػػػر واإلبػػػػداع.
والتػػي ىػػدفت إلػػي التعػػرؼ عمػػي أثػػر القصػػة االلكترونيػػة عمػػي تنميػػة  (Korat&Shamir,2008مػػف)

 (149األطفػاؿ الصػغار قواميػا)ميارة القراءة االلكترونية لدي األطفاؿ الصغار وذلػؾ عمػي عينػة مػف 
 طفؿ, وجاءت نتائج االختبار القبمي والبعدي لصالح األطفاؿ الذيف استخدموا القصة االلكترونية.

( إلػػي التوصػػؿ إلػػي أسػػس إنتػػاج القصػػة التعميميػػة التفاعميػػة ألطفػػاؿ 2011بينمػػا ىػػدفت دراسة)أسػػعد رضػػواف, 
نتاج القصة التفاعمية في ضوء ىذه األسس وتحديد فاعمية القصة التفاعمية المصممة عمي  الروضة وتصميـ وا 

الكمبيػػوتر إلكسػػاب األطفػػاؿ الميػػارات الحياتيػػة حيػػث تػػـ االقتصػػار عمػػي أطفػػاؿ المسػػتوي الثػػاني مػػف ريػػا  
األطفاؿ كمتعمميف لتعمػيميـ الميػارات الحياتيػة وكانػت نتػائج البحػث أنػو ىنػاؾ فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف 

طفاؿ الذيف تعمموا الميارات الحياتية مف خالؿ القصة التقميدية التي يقػـو المعمػـ بسػردىا متوسطات درجات األ
وبيف متوسطات درجػات األطفػاؿ الػذيف تعممػوا الميػارات الحياتيػة باسػتخداـ القصػة المسػرودة بػالكمبيوتر وذلػؾ 

 ي يقـو المعمـ بسردىا.لصالح التالميذ الذيف تعمموا الميارات الحياتية باستخداـ القصة التقميدية الت

تتمثؿ مشكمة البحث في عدـ التزاـ المؤسسات المنتجة لمقصة االلكترونية لمرحمة  مشكمة البحث:
ريا  األطفاؿ بالمعايير الالزمة إلنتاج ىذه  القصص لمرحمة ريا  األطفاؿ, ويحاوؿ البحث 

نتاج الحالي اإلجابة عمي السؤاؿ الرئيسي التالي: القصة االلكترونية لمرحمة  ما معايير تصميم وا 
 رياض األطفال؟

 وكذلؾ األسئمة الفرعية اآلتية:

نتاج القصة االلكترونية لمرحمة ريا  1     .ما الصفات والخصائص الواجب توافرىا عند تصميـ وا 
 األطفاؿ؟

نتاج  القصة االلكترونية لمرحمة ريا  األطفاؿ؟ 2  .ما الصورة المقترحة لنموذج تصميـ وا 

نتاج القصة االلكترونية لمرحمة ريا  األطفاؿ؟.ما ىي ال3  معايير الالزمة لتصميـ وا 

نتاج القصة االلكترونية في مرحمة ريا   هدف البحث: .1 التعرؼ عمي واقع  معايير تصميـ وا 
 األطفاؿ.

نتاج القصة االلكترونية لمرحمة ريا  األطفاؿ. .2  تحديد معايير تصميـ وا 

 ة المنتجة في ضوء ىذه المعايير.إنتاج نموذج مقترح لمقصة االلكتروني .3

  أهمية البحث:

نتاج القصة االلكترونية لمرحمة ريا  األطفاؿ. .1  وضع نموذج مقترح لمعايير تصميـ وا 
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خصائي تكنولوجيا التعميـ ومعممات ريا  األطفاؿ بقائمة المعايير التي تؤىمو لتصميـ أتزويد  .2
نتاج القصة االلكترونية لمرحمة ريا  األطفاؿ.  وا 

 د البحث:حدو 

  نتاج القصة االلكترونية لمرحمة حدود موضوعية:وضع قائمة بالمعايير المقترحة لتصميـ وا 
نتاج ىذه المواد لمرحمة ريا  األطفاؿ مف سف  -4ريا  األطفاؿ حيث يتـ تصميـ وا 

 سنوات.6

  تقتصر المعايير المقترحة بالبحث عمي معايير التصميـ واإلنتاج دوف التطرؽ لمعايير
 اـ أو الصيانة أو التطبيؽ.االستخد

 أدوات البحث: 

نتاج القصة االلكترونية لمرحمة ريا  األطفاؿ. .1  قائمة مقدمة لمعايير تصميـ وا 

 بطاقة تقييـ منتج لمقصة االلكترونية. .2

يعتمد البحث الحالي عمي النيج الوصفي التحميمي لوصؼ وتحميؿ األدبيات والدراسات منهج البحث:
نتاج القصة االلكترونية لمرحمة ريا  األطفاؿ.السابقة, وذلؾ إلعداد   النموذج المقترح  لتصميـ وا 
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 إجراءات البحث:

دراسة األدبيات التربوية والتي تتناوؿ محور اإلطار النظري وىي : المواد التعميمية االلكترونية  .1
 .ومرحمة ريا  األطفاؿ

 خصائص مرحمة ريا  األطفاؿ. .2

نتاج القصة االلكترونية لمرحمة ريا  بناء قائمة معايير مقترحة  لتصميـ .3  .ألطفاؿا وا 

نتاج القصة االلكترونية لمرحمة ريا  األطفالعمي مجموعة مف  .4 عر  قائمة معايير تصميـ وا 
 .الخبراء والمحكميف لضبطيا ووضعيا في صورتيا النيائية

 .تقييـ بع  القصص االلكترونية في ضوء المعايير المقترحة .5

 .ي القصص المنتجة في ضوء المعايير المقترحةتطبيؽ بطاقة التقييـ عم .6

نتاج القصة االلكترونية لمرحمة ريا  األطفاؿ. .7  استخالص نموذج معايير تصميـ وا 

 وضع النموذج المقترح في ضوء القائمة النيائية. .8

 تحميؿ النتائج إحصائيا. .9

 وضع مجموعة مف التوصيات والبحوث المستقبمية المقترحة. .11

نتاج القصة  اإلطار النظري لمبحث: لما كاف البحث الحالي ييدؼ إلي وضع نموذج مقترح لتصميـ وا 
االلكترونية لمرحمة ريا  األطفاؿ فإنو يتناوؿ اإلطار النظري المرتبط بمتغيرات الدراسة وىي مقسمة 

 إلي ثالثة محاور ىـ:

أىميتيا,  : المواد التعميمية االلكترونية مف حيث مفيوميا, خصائصيا, مميزاتيا,المحور األول
 أنواعيا, ومراحؿ إنتاجيا.

نتاج القصة االلكترونية لمرحمة ريا  األطفاؿ.المحور الثاني  : معايير تصميـ وا 

:مرحمة ريا  األطفاؿ مف حيث مفيوميا, أىميتيا, أىدافيا, خصائصيا, وأىمية المحور الثالث
 توظيؼ المواد التعميمية االلكترونية في ىذه المرحمة.
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 E Learning Materials: المواد التعميمية االلكترونية: المحور األول

 E Learning Materialsأواًل: مفهوم المواد التعميمية االلكترونية:
 .Ruey)تناولػت الدراسػات واألدبيػات األجنبيػة المػواد التعميميػة االلكترونيػة بػرؤ، متعػددة, فقػد عرفيػا

Shiang Shaw, 2010: 253-264) عددة المصادر لمبحث والتطوير الذاتي بإنيا بيئات غنية مت
حيث تعتمد عمى التقنيات الحديثة لمحاسب والشبكة العالمية ووسائطيا المتعػددة التفاعميػة فػي إيصػاؿ 

أنيػػا  (Ofrakorat, 2010, 24-31)المعمومػػات لممػػتعمـ لتحقيػػؽ تعميمػػاو نشػػطاو وفعاالو.بينمػػا يػػذكر 
يصػػػاؿ المعمومػػػات لممػػػتعمـ لتمكنػػػو مػػػف  مجموعػػػة مػػػف الوسػػػائط االلكترونيػػػة التػػػي تسػػػتخدـ فػػػي نقػػػؿ وا 

 Gwyneth)التفاعػؿ مػع المػادة العمميػة مػف جيػة ومػع زمالئػو والمعمػـ مػف جيػة أخػر،. كمػا يشػير 
flushes, David hay, 2010 : 557-569)   إلػى أنيػا وسػائؿ الكترونيػة مسػاعدة فػي عػر

ي تعمػػؿ عمػػى تعمػػـ نشػػط ورغبػػة نحػػو المعمومػػات عمػػى المػػتعمـ حيػػث تتضػػمف الوسػػائط االلكترونيػػة التػػ
 التعمـ.

وتعرفهااا الباحثااة إجرابياااا بمنهااا:م مجمووااة مااان األدوات و المااواد التعميميااة التاااي يااتم تصاااميمها 
نتاجهااا الكترونيااا  فااي اااوء معااايير معينااة لمرحمااة رياااض األطفااال متااامنة الو ااابط المتعااددة  وا 

 لتحقيق أهداف معينة.التفاومية التي تجعل وممية التعمم أكثر متعة وذلك 
 ,Gwyneth flushes, David hay)يشػير       ثانياًا: صصاابا الماواد التعميمياة االلكترونياة:     

 إلى أف المواد التعميمية االلكترونية ليا خصائص عدة منيا: (557.569 ,2010
 ا..توفير بيئة تعميمية غنية ومتعددة المصادر تخدـ العممية التعميمية بكافة محاورى1
.إعػادة صػػياغة األدوار فػػي الطريقػػة التػػي تػػتـ بيػػا عمميتػػي التعمػػيـ والػػتعمـ بمػػا يتوافػػؽ مػػع مسػػتجدات 2

 الفكر التربوي.
 .تشجيع التواصؿ بيف منظومة العممية التعميمية كالتواصؿ مف البيت والمدرسة والبيئة المحيطة.3
 .نمذجة التعميـ وتقديمو في صورة معيارية.4

تمخص الباحثة ما ورد فػي بعػ   مواد التعميمية االلكترونية لمرحمة رياض األطفال:ثالثًا: مميزات ال
 األدبيات والدراسات األجنبية عف مميزات المواد التعميمية االلكترونيةكاألتي:

 . تراعي اىتمامات الطفؿ وميولو وتمبية احتياجاتو.2.تنمية مواىب الطفؿ وقدراتو.                1

 . توفر لمطفؿ بيئة تعمـ فعالة .4مة العمرية لمطفؿ.               . تالءـ المرح3

 تكسب الطفؿ العديد مف االتجاىات االيجابية نحو التعمـ .5
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وتتفؽ الباحثة مع ىذا الرأي ألنو يؤكد عمى أف المواد التعميمية االلكترونية تمعػب دوراو فعػاالو فػي إثػراء 
راسػات األجنبيػة التػي تناولػت المػواد التعميميػة االلكترونيػة , فقػد العممية التعميمية.وىناؾ العديد مػف الد

(إلي استخداـ المواد التعميمية االلكترونية في تعميـ المغػات BrainTomlinson,2012ىدفت دراسة )
وتوصمت إلػي فاعميػة المػواد التعميميػة االلكترونيػة فػي تعمػيـ المغػات وأوصػت بضػرورة االسػتعانة بيػذه 

 فصوؿ الدراسية.المواد داخؿ ال

( إلي معرفة Robert Reprink,VladimirGrubelnik,2010كما ىدفت دراسة كؿ مف)        
أثر استخداـ المواد التعميمية االلكترونية في الثالث مراحؿ األولي مف التعميـ األساسي, حيث تـ 

بيؽ الدراسة عمييـ, اختيار عينة عشوائية مف تالميذ الثالث مراحؿ األولي مف التعميـ األساسي لتط
وتوصمت الدراسة إلي أف استخداـ المواد التعميمية االلكترونية مع ىؤالء التالميذ قد أكسبيـ بع  
الميارات مثؿ: القدرة عمي حؿ المشكالت, القدرة عمي جمع وتحميؿ المعمومات, والقدرة عمي العمؿ 

دا في التدريس, وأوصت الدراسة الفردي والجماعي وغيرىا . كما أنيا أكسبت المعمـ أسموبا جدي
 بضرورة استخداـ ىذه المواد في المراحؿ األخر،.

نتػػاج المػػواد التعميميػػة االلكترونيػػة دراسػػة )  RueyShiangومػػف الدراسػػات التػػي تناولػػت تصػػميـ وا 
Shaw,2010 ,والتػػي ىػػدفت إلػػي تصػػميـ المػػواد التعميميػػة االلكترونيػػة مػػف خػػالؿ الخػػرائط المعرفيػػة )
( طالػػب وتػػـ تقسػػيميـ عشػػوائيا إلػػي مجمػػوعتيف, المجموعػػة األولػػي اسػػتخدمت 175يػػار )حيػػث تػػـ اخت

الخػػرائط المعرفيػػة فػػي التصػػميـ, بينمػػا اسػػتخدمت المجموعػػة الثانيػػة احػػدي بػػرامج االنترنػػت, وتوصػػمت 
الدراسة إلي فاعمية الخرائط المعرفية في تصميـ المواد التعميمية االلكترونية وأوصت الدراسة بضرورة 

نتاج المواد التعميمية االلكترونية في التعميـ.  االىتماـ بتصميـ وا 

 تتعدد أنواع المواد التعميمية االلكترونية فمنيا:  صام ًا: أنواع المواد التعميمية االلكترونية:

 .story BookE. القصةااللكترونيةE-Course                 .2.المقررات االلكترونية1

 .E-Gamesاأللعابااللكترونية.E-Books                      4 .الكتب اإللكترونية3

 E-Websالمواقعااللكترونية.E-Tests6                  االختباراتااللكترونية.5

 E Instructional Packagesالحقائب االلكترونية .7

ة ىػي (أف القصػ28: 2001تشػير )جػوزاؿ عبػد الػرحيـ, :Electronic Storyالقصاة االلكترونياة:
ثػػارة خيػػاؿ  عمػػؿ فنػػي يمػػنح الطفػػؿ الشػػعور بالمتعػػة والبيجػػة, كمػػا يتميػػز بالقػػدرة عمػػي جػػذب االنتبػػاه وا 

 الطفؿ.
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(أف لقصػػص األطفػػاؿ أىػػداؼ عػػدة 21: 2001تشػػير )جػػوزاؿ عبػػد الػػرحيـ,أهااداف صصااا األطفااال:
 يمكف إجماليا فيما يمي:

 نمية الخياؿ والقدرة عمي االبتكار.     .إشباع وت2.اإلمتاع والتسمية.                          1

 .تنمية التذوؽ الفني والحسي لدي الطفؿ.4.تنمية ثقة الطفؿ بنفسو.                    3

 تدريب األطفاؿ عمي التعبير بمختمؼ أنواعو. .6              .تنمية القيـ الدينية وترسيخيا.5

 ويد الطفؿ عمي الدقة في التفكير.. تع8.تكويف عادة حسف االستماع.              7

 .تنمية العالقات االجتماعية الجيدة لدي الطفؿ.     9

(فاي وادة أناواع  59: :600أنواع القصاا المقدماة لطفال ماا صبال الروااة:أوردتها لأمال صماف 
 وهي:

 قصص خيالية..6                                    قصص دينية..5

 قصص تاريخية..8                     .             قصص فكاىية .7

 قصص عممية..:                                   قصص شعبية..9

 قصص أساطير وخرافات..;

 (أف لمقصة التقميدية عدة مميزات منيا:17: 2006:تري )أمؿ خمؼ,مميزات القصة التقميدية

 إشباع حب االستطالع لدي الطفؿ. .2. تكويف االتجاىات اإليجابية نحو القيـ اإلنسانية.      1

 . المتعة والترفيو عف الطفؿ.                                       4.تثقيؼ األطفاؿ.                3

 .تنمية روح الخياؿ لدي الطفؿ.5

(أف الفكػرة الرئيسػية ىػي التػي 75: 1991الفكرة الرئيسية:يذكر)أحمد نجيب, .5البناء الفني لمقصة: 
 أحداث القصة في إطارىا ويعد حسف اختيارىا الخطوة األولي في طريؽ وضع قصة ناجحة.تجري 

(أف البنػاء ىػو مجموعػة مػف الوقػائع 125: 2004.البناء والحبكػة واألحػداث: يػذكر)طمعت اليػابط, 2
الجزئية والتي تػرتبط ببعضػيا الػبع  فػي نظػاـ خػاص حتػى تكػوف فػي مجموعيػا اإلطػار القصصػي, 

ي تمثؿ النقطة التي تتشابكعندىا أحداث القصة والتي تجعؿ المسػتمع فػي شػوؽ لمعرفػة أما الحبكة في
(إلي أف مراحػؿ بنػاء القصػة وحبكتيػا ىػي المقدمػة وىػي 112: 2004الحؿ. كما يشير)مفتاح دياب, 

تمييػػد بسػػيط وقصػػير لفكػػرة القصػػة, والعقػػدة ىػػي مرحمػػة الصػػراع وتعقػػد األحػػداث والحػػؿ فييػػا تكتشػػؼ 
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ح ويصػؿ فييػا إلػي حػؿ العقػدة ونيايػة القصػة ويجػب مراعػاة البسػاطة فػي حبكػة القصػة األمور ويتضػ
 المقدمة لؤلطفاؿ ويجب أال تحتوي عمي أحداث متشابكة.

(أف الشخصػػيات ىػػي عنصػػر ميػػـ فػػي البنػػاء 29: 2001.الشخصػػيات: يذكر)سػػمير عبػػد الوىػػاب, 3
جميا, فالطفؿ إذا عرؼ الشخصػيات الفني لمقصة, فتعمؿ عمي إبراز الفكرة التي وضعت القصة مف أ

 بدقة عرؼ أدوارىا وتعاطؼ معيا.

(أف السػػرد ىػػو نقػػؿ األحػػداث والمواقػػؼ 116: 2004.السػرد والحػػوار والوصؼ:يشػػير)مفتاح ديػػاب, 4
في صورتيا الواقعية إلي صػورة لغويػة. بينمػا الحػوار ىو:األحاديػث المختمفػة التػي تتبادليػا شخصػيات 

جاح القصة, فيو عنصر أساسي مػف عناصػر البنػاء الفنػي لمقصػة, فيػو القصة وىو عامؿ ميـ في ن
يسػػاعد فػػي تحقيػػؽ المشػػاركة الوجدانيػػة بػػيف القػػاص والمسػػتمع. أمػػا الوصػػؼ فيػػو الػػذي يزيػػد األحػػداث 

 المتخيمة وضوحا, ويوضح لمطفؿ الصورة كإنو يراىا رأي العيف.

(أنيػا عبػارة عػف مجمػوع القػوي  181-180: 1990.البيئة الزمنية والمكانية: يػري )عمػي الحديػدي,5
والعوامػػػؿ الثابتػػػة والطارئػػػة التػػػي تحػػػيط بػػػالفرد وتػػػؤثر فيػػػو حيػػػث يعتبػػػر عنصػػػري الزمػػػاف والمكػػػاف مػػػف 
مقومات العمؿ القصصي, فػزمف وبيئػة القصػة تػؤثر فػي شخصػيات وأحػداث القصػة, فمػف الضػروري 

 تحديد الزمف والمكاف  التي يتـ فييما أحداث القصة.

(إلػػي أف المغػػة ىنػػا تشػػير إلػػي األلفػػاظ التػػي 115: 2004األسػػموب: يشػػير )محمػػد حػػالوة, .المغػػة و 6
تسػػتخدـ فػػي القصػػػة المقدمػػة لمطفػػؿ, ففيػػػـ المغػػة مػػرتبط بػػػالنمو اإلدراكػػي لمطفػػؿ فيجػػػب عنػػد عػػػر  

 القصة عمي الطفؿ أف يستخدـ محصوؿ لغوي سميـ مالئـ لؤلطفاؿ ومستواىـ.

قصة والتي مف خالليا ينقؿ الكاتب فكرة القصة وحبكتيا إلػي صػورة بينما األسموب ىو طريقة كتابة ال
لغوية سميمة والكاتب الجيد ىو الذي يكوف أسموبو في الكتابة ىو األسموب المناسػب لمحبكػة والموافػؽ 

 لمموضوع واألفكار والشخصيات. 

البػػد مػػف  وبنػاءا عمػػي مػػا سػػبؽ نجػػد أف القصػػة تعػػد مجػػاال ميمػا فػػي مجػػاالت أدب الطفػػؿ ولػػذلؾ كػػاف
تطورىػػػػا حتػػػػى تػػػػتالءـ مػػػػع المسػػػػتحدثات التكنولوجيػػػػة الجديػػػػدة, ونتيجػػػػة لػػػػذلؾ ظيػػػػر مفيػػػػـو القصػػػػة 

 االلكترونية.

تناولػػػت بعػػػ  األدبيػػػات والدراسػػات التربويػػػة العربيػػػة واألجنبيػػػة ماىيػػػة   مفهاااوم القصاااة االلكترونياااة:
( بإنيػا تحويػؿ 484: 2004القصص االلكترونية,  فقد عرفيا كؿ مف )محمػد موسػي, وفػاء سػالمة, 

أو إخػػراج أو إعػػداد قصػػة مؤلفػػة مػػف قبػػؿ تإليفػػا بشػػريا ولػػيس الكترونيػػا , وتعحمػػؿ  القصػػة المؤلفػػة عمػػي 
مػف خػالؿ إضػافة بعػ   CD ROMوسيط الكتروني وىو اسطوانة الميػزر أو االسػطوانة المدمجػة أو
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ات موسػػػػيقية أخػػػػري مػػػػع التقنيػػػػات المتعمقػػػػة بالصػػػػوت والصػػػػورة والرسػػػػـو الكرتونيػػػػة المتحركػػػػة ومػػػػؤثر 
 االستفادة مف خصائص الفيديو واإلرجاع والتثبيت فيما يعرؼ بالوسائط المتعددة.

( بإنيػا قصػص متحركػة يػتـ تسػجيميا عمػي وسػيط مػادي 16: 2011كما عرفتيػا )وفػاء عبػد السػالـ ,
( وىػػي تحتػػوي عمػػي بعػػ  الوسػػائط المتعػػددة مثػػؿ )الصػػوت والصػػورة والحركػػة CD)القػػرص المػػدمج 

.........( وبػػذلؾ تكػػوف القصػػة االلكترونيػػة حمقػػة مػػف حمقػػات تطػػور الوسػػائط المتعػػددة التػػي تحمػػؿ و
 محتوي مفيد في تنمية وعي الطفؿ بثقافة ما.

نتاجهاا وفاق معاايير معيناة  وتعرفها الباحثة إجرابيا بمنها:مصصاة تعميمياة الكترونياة ياتم تصاميمها وا 
حيث تحتاوي وماي بعاض وناصار الو اابط المتعاددة  لتحقيق أهداف محددة لمرحمة رياض األطفال

 التي تجعل التعمم أكثر متعة.

( مواصػػفات القصػػص 85: 2008حػػدد )فيػػيـ مصػػطفي,  مواصاافات القصااا االلكترونيااة ل طفااال:
 االلكترونية كما يمي:

.أف يػػتـ برمجتيػػا فػػي إطػػار مػػف المتعػػة والتشػػويؽ مػػف حيػػث الصػػورة والحركػػة والصػػوت والموسػػيقي 5
 ر واأللواف واإلخراج الجيد.والحوا

.أف تتضمف القصة فكرة معينة توظؼ بشكؿ جيد مف خالؿ تكامؿ عناصر الوسائط المتعػددة التػي 6
 تضفي عمي القصة نوعا مف المتعة.

 .أف تكوف القصة االلكترونية  سيمة األسموب في كمماتيا وعبارتيا حتى يتمكف الطفؿ مف فيميا.7

 ية قصيرة بحيث ال يمؿ عند االستماع إلييا..أف تكوف القصة  االلكترون8

 .المرونة في عر  القصة االلكترونية.9

 . ال تتضمف القصة االلكترونية مواقؼ مزعجة ومخيفة لمطفؿ.6

(إلػي أف لمقصػة االلكترونيػة عػدة  26: 2011أشارت )وفػاء عبػد السػالـ ,  مزايا القصة االلكترونية:
 مزايا منيا:

ومػػات ومفػػاىيـ حديثػػة ومتطػػورة مبسػػطة ودقيقػػة متضػػمنة فػػي محتػػوي القصػػة . أنيػػا تقػػدـ لمطفػػؿ معم1
 تعتمد عمي الصوت والصورة والحركة والموسيقي والمؤثرات الصوتية....وغيرىا.

 . أنيا تتسـ بوجود حياة نوعا ما , قد ال يكوف عاشيا الطفؿ أو مف الصعب أف يعيشيا.2

 لمتحركة التي تساعده عمي الفيـ.. تشوؽ الطفؿ وتجذب انتباىو مف خالؿ الصور ا3
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. اسػػتخداـ العديػػد مػػف السػػمات األدبيػػة والفنيػػة إلعػػدادىا مثػػؿ السػػرد والحػػوار والصػػوت والموسػػيقي 4
 والمؤثرات الصوتية.

تشػػػير الباحثػػة أف ىنػػاؾ عػػػدة اعتبػػارات يجػػػب مراعاتيػػا عنػػػد  اوتبااارات اصتياااار القصااة االلكترونياااة:
 اختيار القصة االلكترونيةوىي:

 ف تكوف القصة االلكترونية مناسبة لمطفؿ..أ1

 . تكوف لغة القصة االلكترونية بسيطة يفيميا الطفؿ.2

 .أف يكوف محتوي القصة مالئـ لممرحمة العمرية لمطفؿ.3

 . أف تكوف شخصيات القصة االلكترونية مف بيئة الطفؿ.4

 يجابية..أف تكوف القصة االلكترونية خالية مف العنؼ وأف تتضمف السموكيات اال5

 .أف تكوف الصور والحركة والصوت واأللواف مالئمة لؤلطفاؿ.6

يختمػػؼ دور المعممػػة فػػي القصػػة االلكترونيػػة ومػػع   دور المعممااة فااي ا ااتصدام القصااة االلكترونيااة:
األطفاؿ الذيف يستخدموف القصة االلكترونية, فنجد أف المعممة في القصة التقميدية أساسي فيي التػي 

لقصة وسرد أحداثيا, كما أنيا في بع  األحياف تقـو بتمثيػؿ القصػة وأخػذ أحػد أدوارىػا, تقـو برواية ا
وىنػػا يمكػػف أف يختمػػؼ أسػػموب وشػػكؿ عػػر  القصػػة وذلػػؾ حسػػب إمكانيػػات وقػػدرات المعممػػة, فػػدور 
المعممػػػة فػػػي القصػػػة التقميديػػػة أساسػػػي, بينمػػػا فػػػي القصػػػة االلكترونيػػػة مسػػػاعد فيػػػي تقػػػـو بالمسػػػاعدة 

 لمتابعة لؤلطفاؿ.والتوجيو  وا

 اال تفادة التربوية من القصة االلكترونية:

تعػػد القصػػة االلكترونيػػة أحػػد األشػػكاؿ التكنولوجيػػة التػػي تعطػػي الفرصػػة لؤلطفػػاؿ الصػػغار والمتعممػػيف 
المبتػػػدئيف أف يعممػػػوا أنفسػػػيـ بإنفسػػػيـ, فيػػػي تشػػػبو إلػػػي حػػػد كبيػػػر القصػػػة التقميديػػػة إال أنػػػو يػػػتـ تغييػػػر 

كمػػػػػا أنيػػػػػا مػػػػػزودة بالوسػػػػػائط المتعػػػػػددة )الصػػػػػوت, الصػػػػػورة, الػػػػػنص, الرسػػػػػـو  صػػػػػفحاتيا إلكترونيػػػػػا,
 المتحركة,.........وغيرىا(والتي تزيد مف فاعميتيا في التعمـ.فيي تحقؽ العديد مف الفوائد حيث أنيا:

 Fisch,et.تنمػػػػػي ميػػػػػارات الثقافػػػػػة الضػػػػػرورية لػػػػػدي الطفؿ:حيػػػػػث أكػػػػػدت دراسػػػػػة كػػػػػؿ مػػػػػف )1
al,2002,Justic,2005,Edyburn,2007,Moody2009) عمػػػػي فاعميػػػػة القصػػػػص االلكترونيػػػػة)

 في تنمية ميارات الثقافة الضرورية لدي األطفاؿ الصغار ومف ىذه الميارات:

  ميػػارة القػػراءة االلكترونيػػة:وىناؾ عػػدة دراسػػات أكػػدت فاعميػػة القصػػة االلكترونيػػة فػػي تنميػػة ميػػارة
 Bradly,2003Mckenna ,Reinkingالقراءة االلكترونية لدي الطفؿ ومنيا:دراسػة كػؿ مػف )
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(والتػػي ىػػدفت إلػػي معرفػػة أثػػر القصػػة االلكترونيػػة عمػػي تنميػػة ميػػارة القػػراءة االلكترونيػػة لػػدي &,
الطفػػػؿ مقارنػػػة بالقصػػػة التقميديػػػة وجػػػاءت النتػػػائج لصػػػالح القصػػػة االلكترونيػػػة, وأوصػػػت الدراسػػػة 

 بضرورة استخداـ القصة االلكترونية في الفصؿ الدراسي. 

إلػػي معرفػػة أثػػر القصػػة  Moody,2009)دراسػػة)ىػػدفت  األداء المغػػوي لػػدي طفػػؿ الروضػػة:.تنميػػة 2
االلكترونيػػة فػػي تنميػػة األداء المغػػوي لػػدي طفػػؿ الروضػػة مقارنػػة بالقصػػة التقميديػػة وكانػػت نتػػائج 

 الدراسة أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح األطفاؿ الذيف استخدموا القصة التقميدية.
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 المعايير:

موجيات أو :ملقد عرفت الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد المعيار بإنو مفهوم المعايير:
خطوط مرشدة مصاغة في عبارات متفؽ عمييا مف قبؿ مجموعة مف الخبراء المتخصصيف تعبر 
عف المستوي النوعي الذي يجب أف تكوف عميو جميع مكونات العممية التعميمية مف قيادة وتوكيد 

 ومشاركة مجتمعية وطالب ومعمميف ومناىج ومناخ تربوي ومواد بشرية وغيرىا".جودة 

كما عرفت المؤشر بإنو:"عبارات إجرائية أكثر تحديدا تصؼ األداء المطموب مف المؤسسة لتحقيؽ 
 المعيار".

نتاج الموا د وتعرؼ الباحثة المعيار إجرائيا بإنو:"مجموعة مف األسس والمواصفات الالزمة لتصميـ وا 
التعميمية االلكترونية لمرحمة ريا  األطفاؿ ويشتمؿ كؿ معيار عمي مجموعة مؤشرات ويتحقؽ كؿ 

 م.مؤشر بتحقؽ محكاتو

كما عرفت الباحثة المؤشر إجرائيا بإنو:"عبارات تصؼ سموكا معينا يؤديو المصمـ التعميمي ويقيس 
 مف خاللو مقدار تقدمو في تحقيؽ معيار ما."

,  2000(,)عبد الحكيـ أحمد, 20: 1999حدد كال مف )مصطفي جودت ,  :أهمية المعايير    
 ( أىمية المعايير في اآلتي:36:

 .تستبعد المعايير االختالؼ وتدعـ التوافقية 

 .تحقيؽ مستوي مف الجودة يقبمو المستفيد 

 .سيولة الرقابة والتقويـ 

 .تحقيؽ الموضوعية في الحكـ عمي جودة األشياء 

 بات األشياء بموضوعية وشمولية لضماف نجاح استخداميا.تساعد في وصؼ متطم 

 (:13-12, 2003تتمثؿ خصائص المعايير فيما يمي:) وزارة التربية والتعميـ,  صصابا المعايير:

  الشمولية: بمعني أف تشمؿ المعايير كؿ الشروط والمواصفات التربوية والتكنولوجية
 الخاصة بتصميـ البرامج وتطويرىا.

 ي أف تصاغ بشكؿ دقيؽ ومحدد ليسيؿ قياس تحقيقيا.الدقة: بمعن 

  المرونة: بمعني أف تكوف قابمة لمتكيؼ مع متطمبات البرامج المستمرة ويمكف تطبيقيا في
 مجاالت مختمفة.
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  الموضوعية: بمعني أف تصاغ بشكؿ موضوعي غير متحيز لجانب عمي حساب الجوانب
 األخر،.

 وف مسايرة لالتجاىات العالمية الحديثة في جميع االستمرارية والحداثة:ويقصد بيا أف تك
 المجاالت ويمكف تطبيقيا لفترات زمنية محددة وتحدث كؿ فترة زمنية.

  القابمية لمقياس: بمعني أف تشتمؿ عمي محكات محددة لكؿ معيار أو أداء بحيث يمكف
 قياسو.

 ف معني.الوضوح: بمعني أف تصاغ بإسموب واضح ومفيـو غير قابؿ لمتفسير بإكثر م 

 .البساطة:يقصد بيا أف يشتمؿ كؿ معيار عمي أداء واحد ومحدد 

نتاج القصة االلكترونية:  معايير تصميم وا 

 أ.معايير تصميـ القصة االلكترونية:

 مصادر اشتقاؽ معايير تصميـ القصة االلكترونية:

 صة االلكترونية المصدر األوؿ:الدراسات واألدبيات التربوية العربية واألجنبية التي تناولت الق
 ومعايير تصميميا.

 . مرحمة ريا  األطفاؿ وخصائص أطفاؿ الريا 

المصدر األوؿ:الدراسات واألدبيات التربوية العربية واألجنبية التي تناولت القصة االلكترونية ومعايير 
 تصميميا.

مف )محمد  ىناؾ بع  الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت القصة االلكترونية مثؿ دراسة كؿ
( 2008( ودراسة)فييـ مصطفي, 2004( ودراسة)فييـ مصطفي,2004موسي, وفاء سالمة, 

( وىذه الدراسات تناولتيا الباحثة بشي مف التفصيؿ في الفصؿ 2011ودراسة)وفاء عبد السالـ,
 الثاني لمبحث.

ؿ دراسة وىناؾ بع  الدراسات األجنبية  التي تناولت معايير تصميـ القصة االلكترونية, مث
(2003,De,Jong,Bus:والتي أشار فييا إلي معايير تصميـ القصة االلكترونية وىي) 
 تصميـ الوسائط المتعددةMultimedia Design وتضـ الوسائط المتعددة كؿ:

 مف)النص,والصوت, والفيديو, والحركة,و...غيرىا(
 تصميـ واجية التفاعؿInterface Design االختيار والتحكـ, :فيي التي تسمح لممتعمـ بحرية

 ويكوف بيا:
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 .عنواف القصة:ويكوف في أوؿ شاشة بالقصة, ويكوف معبرا عنيا 
 التصميـ التعميميLearning Design ,ويشتمؿ عمي كؿ مف)المحتوي التعميمي لمقصة:

 واليدؼ مف تصميـ القصة, التغذية الراجعة(.
 صة االلكترونية وىي:(والتي تناولت بع  معايير تصميـ القDownes,2003وكذلؾ دراسة)

o  أىداؼ القصة:أف يكوف لمقصة ىدؼ رئيسي تسعي لتحقيقو, كما يمكف أف يكوف ليا أىداؼ
 فرعية أيضا. 

o  المحتوي التعميمي:ويجب أف يكوف شيؽ, وجذاب , وممتع ومسمي لمطفؿ, كما يجب أف يكوف
توي عمي مناسبا لعمر الطفؿ, كما يجب أيضا أف يكوف ىناؾ تسمسؿ منطقي في عر  المح

 الطفؿ.
o  الصور والرسومات بالقصة:أف تكوف بسيطة وواضحة, أف تكوف مف بيئة الطفؿ حتى يتعرؼ

 عمييا بسيولة.
o  األلواف:أف تكوف األلواف جذابة وزاىية وواضحة لمطفؿ, أف تكوف مف بيئة الطفؿ حتى ذيتعرؼ

 عمييا بسيولة.
 معايير إنتاج القصة االلكترونية: 

 إنتاج القصة االلكترونية: مصادر اشتقاؽ معايير

 . المصدر األوؿ: الدراسات واألدبيات المرتبطة بإنتاج القصة االلكترونية 

 .المصدر الثاني : مرحمة ريا  األطفاؿ 

 :المصدراألوؿ:الدراسات واألدبيات المرتبطة بإنتاج القصة االلكترونية 

صة االلكترونية مثؿ دراسة كؿ مف ىناؾ بع  الدراسات األجنبية التي تناولت معايير إنتاج الق    
(2000 ,Sgours .(Nikitas  M (ودراسة(Fred (Charies ,Steve .J.MEAD and Marc 

CAVAZZ,2002)                :والتي تشير إلي معايير إنتاج القصة االلكترونية كما يمي 

 ( شخصيات القصة االلكترونية:  1

 .ىي العناصر التي تبني القصة االلكترونية -

 ىي التي تؤثر في أحداث القصة. -

 تتغير الشخصيات كي تتفاعؿ مع الشخصيات األخر،. -
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(أسموب التفاعؿ داخؿ القصة االلكترونية:وىو التعبير بصورة واضحة عف الفكرة التي تدور حوليا 2
 القصة, ويتـ التفاعؿ داخؿ القصة االلكترونية مف خالؿ عناصر الشاشات.

عد الزمف عامؿ ميـ عند إنتاج القصة االلكترونية حيث أف إطالة مدة (زمف القصة االلكترونية:ي3
 القصة تجعؿ الطفؿ يمؿ منيا, كما أف قصر المدة يجعؿ الطفؿ يعزؼ عف االستماع لمقصة.

 (القيـ: البد أف تحتوي القصة عمي مجموعة مف القيـ تسعي إلي إكسابيا لؤلطفاؿ.4

 إلي بع  معايير إنتاج القصة االلكترونية وىي: (Clark Mayar,2008كما تشير دراسة)       

 سيولة االستخداـ : يجب أف تكوف القصة االلكترونية سيمة االستخداـ مف قبؿ الطفؿ. (1

 شخصيات القصة االلكترونية: أف تكوف مف بيئة الطفؿ حتى يسيؿ تعرفو عمييا وتفاعمو معيا. (2

لكترونية, حيث تتراوح مدة عر  القصة زمف القصة االلكترونية:يجب مراعاة عر  القصة اال (3
 ( دقيقة.15-10مف)

 بيئة القصة االلكترونية: تشابو بيئة القصة االلكترونية مع بيئة الطفؿ. (4

 النشرااللكتروني:إمكانية نشر القصة االلكترونية عمي صفحات االنترنت. (5

 التكمفة: قمة التكمفة االقتصادية لمقصة االلكترونية. (6

ي:مرحمة ريا  األطفاؿ: تعد مرحمة ريا  األطفاؿ ىي المصدر الثاني التي المصدر الثان
نتاج القصة االلكترونية, حيث تـ تناوؿ  استعانت بو الباحثة في بناء قائمة معايير تصميـ وا 
خصائص ىذه المرحمة وخصائص أطفاؿ الريا  بشي مف التفصيؿ في الفصؿ الثاني مف البحث 

 مة إلي تمؾ القصص لما ليا مف تإثير إيجابي عمي الطفؿ.وتبيف حاجة أطفاؿ ىذه المرح

 المحور الثالث: مرحمة رياض األطفال:

لقػد تعػددت المفػاىيـ الخاصػة بمرحمػة ريػا  األطفػاؿ وظيػر خمػط كبيػر فػي  مفهوم رياض األطفاال:
يػػا فػػي عديػػد مػػف المؤلفػػات العمميػػة, وتباينػػت وجيػػات نظػػر البػػاحثيف فػػي تعريفيػػا, فقػػد عرفتيػػا مفاىيم

( بإنيػػا "مؤسسػػات تربويػػة تعميميػػة ترعػػي األطفػػاؿ فػػي المرحمػػة السػػنية مػػف 43: 2002)سػػياـ بػػدر, 
مػيـ ثالث إلي أربع سنوات حتى السادسة أو السابعة وتسبؽ المرحمة االبتدائية والحمقػة األولػي مػف التع

األساسػػػي وتقػػػدـ مرحمػػػة ريػػػا  األطفػػػاؿ رعايػػػة منظمػػػة ىادفػػػة محػػػددة المعػػػالـ, ليػػػا فمسػػػفتيا وأسسػػػيا 
 وطرقيا التي تستند عمي مبادئ ونظريات عممية ينبغي السير عمي ىداىا".

( مجموعػة مػف 2006ويقػدـ المػؤتمر الخػاص )لػوزراء التعمػيـ العػرب,  أهمية مرحمة رياض األطفال:
 :توضح أىمية مرحمة ريا  األطفاؿي االعتبارات الت



 االلكرتونية التعليمية املواد جودة ضوء يف االلكرتونية للقصة مقرتح منوذج علي الفتاح عبد أمرية/  أ

 

 354 

 

 مرحمة ريا  األطفاؿ ىي المرحمة التي يجب الكشؼ فييا عف االبتكار واإلبداع لدي الطفؿ. -1

مرحمة ريا  األطفاؿ ىي المرحمة الحيوية لتكويف الضمير الٌخمقي والوازع الديني لمطفػؿ خػالؿ   -2
 خطإ والممنوع والمرغوب.عالقتو مع المحيطيف بو في البيئة ولتحديد الصواب وال

تتمثؿ أىمية ريا  األطفاؿ في ما جاءت بو بالالئحة التنفيذية لقػانوف :أهداف مرحمة رياض األطفال
 والتي تتمثؿ في: 1997( لسنة 12الطفؿ رقـ )

.التنميػػة الشػػاممة والمتكاممػػة لمطفػػؿ فػػي المجػػاالت العقميػػة والجسػػمية والحركيػػة واالنفعاليػػة 1          
ة والدينيػػة عمػػي أف تؤخػػذ فػػي االعتبػػار الفػػروؽ الفرديػػة فػػي القػػدرات واالسػػتعدادات ومسػػتويات والخمقيػػ
 النمو.

.تنميػػة ميػػارات األطفػػاؿ المغويػػػة والعدديػػة والفنيػػة مػػف خػػػالؿ األنشػػطة الفرديػػة والجماعيػػػة , 2       
يجاد القدرة عمي التفكير والتمييز.  وا 

 مجتمع ومبادئو وأىدافو..التنشئة االجتماعية في ظؿ قيـ ال3      

.تمبية حاجات النمو ومطالبو الخاصة بيذه المرحمة مف العمر لتمكيف الطفؿ مف أف يحقؽ ذاتو 4    
 ومساعدتو عمي تكويف الشخصية السوية القادرة عمي التعامؿ مع المجتمع.

طريػؽ االنتقػاؿ .تييئة الطفؿ لمحياة المدرسػية النظاميػة فػي مرحمػة التعمػيـ األساسػي وذلػؾ عػف 5     
التدريجي مف جو األسرة إلػي المدرسػة وتكػويف عالقػات إنسػانية مػع المعمػـ والػزمالء وممارسػة أنشػطة 

 التعميـ التي تتفؽ مع اىتمامات الطفؿ ومعدالت النمو في شتي المجاالت. 

إف معرفػة خصػائص النمػو لمرحمػة ريػا  األطفػاؿ لػو أىميػة   صصابا طفل  مرحماة الريااض:    
فػي تربيػػة األطفػاؿ وتعمػيميـ وتنميػػة معػارفيـ وخبػػراتيـ واسػتعداداتيـ المختمفػة حيػػث يسػاعد ذلػػؾ  كبيػرة

فػػي تحديػػد المنػػاىج والبػػرامج وكػػػذلؾ األنشػػطة والخبػػرات الالزمػػة وكػػػذلؾ كيفيػػة التعامػػؿ مػػع األطفػػػاؿ 
 -ولذلؾ قامت الباحثة بعر  بع  خصائص النمو لمرحمة ريا  األطفاؿ:

يكتسػب الجسػـ أىميػة خاصػة فػي ىػذه المرحمػة العمريػة باعتبػاره األداة  :حركيالنمو الج مي وال -5
 لكؿ أداء لمطفؿ حركي أو اجتماعي أو نفسي.

يمثػػؿ النمػػو المغػػوي لمطفػػؿ جػػزء مػػف نمػػوه العقمػػي حيػػث أف المغػػة وثيقػػة الصػػمة  -النمااو الميااوي: -6
قمػػي لمطفػػؿ, وتسػػاعده عمػػي بػػالتفكير, وظيورىػػا فػػي ىػػذه المرحمػػة يسػػاعد بشػػكؿ كبيػػر عمػػي النمػػو الع

االنتقاؿ مف مرحمة استخداـ رموز غير مفيومو لآلخريف لكي يعبػر عػف الصػورة الذىنيػة التػي تكونػت 
 .لديو إلي مرحمة جديدة يكوف فييا أكثر قدرة عمي التعبير عف نفسو ومشاعره وعف حاجاتو الخاصة
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ففػػي ىػػذه المرحمػػة يكتسػػب الطفػػؿ  يعػػد النمػػو العقمػػي أحػػد أىػػـ جوانػب نمػػو الطفػػؿ -النمااو العقمااي:-3
عددا مف الميارات المعرفية مثؿ حؿ المشكالت, االستبصار, اإلدراؾ, ونجد الطفؿ في ىػذه المرحمػة 

 لديو محصمة لغوية تنمو بشكؿ واضح لما لو حرية التعبير عف األشياء.

المػواد التعميميػة يعػد توظيػؼ  أهمية توظيف المواد التعميمية االلكترونية في مرحمة ريااض األطفاال:
االلكترونية أحػد العناصػر اليامػة فػي المنظومػة التعميميػة عامػة و فػي مرحمػة ريػا  األطفػاؿ خاصػة 
وتػػري الباحثػػة أف التوظيػػؼ الجيػػد لممػػواد التعميميػػة االلكترونيػػة فػػي مرحمػػة ريػػا  األطفػػاؿ يزيػػد مػػف 

 زايا منيا:كفاءة وفاعمية التعمـ في ىذه المرحمة, كما أنو يحقؽ مجموعة مف الم

 .توفير مواد تعميمية إلكترونية متنوعة تحث الطفؿ عمي النشاط والحيوية 

 .تنمية خياؿ الطفؿ وتنمية قدراتو أيضا 

 .تتيح لمطفؿ فرصة لمتعمـ الذاتي مما يجعؿ التعمـ ممتعا 

 .تنوع أساليب التعمـ في ىذه المرحمة 

 .تكسب الطفؿ ميارات التعامؿ مع الحاسب اآللي 

ييػػدؼ ىػػذا اإلطػػار إلػػي عػػر  الخطػػوات واإلجػػراءات التػػي اتبعتيػػا  طااار التجريبااي لمبحااث:اإل       
نتػاج القصػػة االلكترونيػة لمرحمػة ريػػا  األطفػاؿ وتسػتعر  الباحثػػة  الباحثػة لتحديػد معػػايير تصػميـ وا 
نتػػاج القصػػة االلكترونيػػة لمرحمػػة ريػػا   المصػػادر التػػي اعتمػػدت عمييػػا فػػي اشػػتقاؽ معػػايير تصػػميـ وا 

عػػداد القائمػػة فػػي صػػورتيا األوليػػة , ثػػـ عرضػػيا عمػػي مجموعػػة مػػف المحكمػػيف والخبػػراء األطفػػ اؿ, وا 
 لمتإكد مف صدقيا ووضع القائمة في صورتيا النيائية والتإكد مف ثباتيا.

نتاج القصة االلكترونية: بعد استعرا  الباحثة لبع  الدراسات التي تناولت  معايير تصميم وا 
نتاج القص نتاج لمقصة معايير تصميـ وا  ة االلكترونية, قامت الباحثة بإعداد قائمتي تصميـ وا 

 االلكترونية التعميمية لمرحمة ريا  األطفاؿ.

 أوال: صابمة معايير تصميم القصة االلكترونية لإوداد الباحثة(:

 ( تحديد اليدؼ مف القائمة: أعدت الباحثة قائمة معايير لتصميـ  القصة االلكترونية  التعميمية1-1)
 لمرحمة ريا  األطفاؿ.

 (: مصادر اشتقاؽ قائمة معايير تصميـ القصة االلكترونية لمرحمة ريا  األطفاؿ:1-2) 

تعددت مصادر اشتقاؽ قائمة معايير تصميـ القصة االلكترونية التعميمية لمرحمة ريا  األطفاؿ    
ناولت القصة االلكترونية وذلؾ مف خالؿ الدراسات واألدبيات التربوية  العربية واألجنبية التي ت
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( Downes,2003ودراسة)(De,Jong,Bus,2003 التعميمية ومعايير تصميميا مثؿ دراسة كؿ مف
 Theوكذلؾ المعايير التي وضعتيا الرابطة الوطنية لتعميـ األطفاؿ بالواليات المتحدة األمريكية)
National Association for the Education Young Children:NAEYC,1997) ) 

تعد ىذه المرحمة المصدر الثاني الذي استعانت بو الباحثة  المصدر الثاني:مرحمة رياض األطفال:
عند تصميـ قائمة معايير تصميـ القصة االلكترونية التعميمية لمرحمة ريا  األطفاؿ,حيث قامت 

كترونية الباحثة بمراعاة كؿ مف: طبيعة المرحمة, وخصائص طفؿ الروضة عند تصميـ القصة االل
التعميمية.  وقد توصمت الباحثة مف خالؿ تحميؿ ىذه المصادر إلي اشتقاؽ قائمة معايير تصميـ 

 القصة االلكترونية التعميمية وتشتمؿ ىذه القائمة عمي عدة مجاالت ىي:

 التصميـ التربوي لمقصة االلكترونية.المجال األول:

 :التصميـ التقني لمقصة االلكترونية.المجال الثاني

 :الوسائط المتعددة.المجال الثالث

 :المتعمـ)طفؿ الروضة(.المجال الرابع

 ويندرج تحت كؿ مجاؿ مجموعة مف المعايير, يمكف إيجازىا في األتي:

 : التصميـ التربوي لمقصة االلكترونية.المجال األول

 رونية.: عنواف القصة االلكت(6معيارلاألىداؼ التربوية لمقصة االلكترونية.      (:5معيارل

 البناء والحبكة بالقصة االلكترونية.(:8معيارل: محتوي القصة االلكترونية.              (7معيارل

 أسموب القصة االلكترونية التعميمية. (::معيارلشخصيات القصة االلكترونية التعميمية.   (:9معيارل

 التصميـ التقني لمقصة االلكترونية. المجال الثاني:

 اجية تفاعؿ القصة االلكترونية.(:تصميـ و 5معيارل

 الوسائط المتعددة. المجال الثالث:

 : صور ورسومات القصة االلكترونية.(6معيارل(:تصميـ الوسائط المتعددة.                5معيارل

(:الصوت.          8معيارل(:األلواف.                                 7معيارل
 (:الموسيقي.9معيارل

 المتعمـ)طفؿ الروضة(:ابع:المجال الر 
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 (:تناسب القصة االلكترونية مع طبيعة طفؿ الروضة.1)معيار

 المجاؿ الخامس:المغة المستخدمة:

 :مراعاة المغة المستخدمة في تصميـ القصة االلكترونية.(5معيارل

 :تقويـ القصة االلكترونية.المجال ال ادس

 ية.:مراعاة العناصر األدبية لمقصة االلكترون(5معيارل

وقد تـ وضع المؤشرات المناسبة لكؿ معيار وفؽ المجاالت السابقة وبذلؾ أصبحت قائمة معايير 
(معيار موزعا عمي ستة مجاالت 15تصميـ القصة االلكترونية التعميمية تشتمؿ عمي)

 (مؤشرا.79متضمنة)

ريا  األطفاؿ  تـ تصميـ بطاقة تقييـ منتج لمقصة االلكترونية لمرحمة المعالجة اإلحصابية لمبحث:
 لبطاقة التقييـ. 2ثـ حساب كا

 لبطاصة تقييم القصة االلكترونية : 6ح اب كا

 المجال األول:التصميم التربوي لمقصة االلكترونية:

 مستويالداللة 2قيمةكا درجاتالحرية الفارق التوزيعالفعلي التوزيعالمتوقع بندالتقييم رقمالمعيار

1 

 4.3 2 2.2 متوافر

2 11.251 
 عندمستويدالة

1.115 
 2.2- 1 2.2 إليحدما

 1.2- 1 2.2 غيرمتوافر

2 

 4.3 2 2.2 متوافر

2 11.251 
 دالةعندمستوي

1.115 
 2.2- 1 2.2 إليحدما

 1.2- 1 2.2 غيرمتوافر

3 

 4.3 2 2.2 متوافر

2 11.251 
 دالةعندمستوي

1.115 
 2.2- 1 2.2 أليحدما

 1.2- 1 2.2 غيرمتوافر

4 

 4.3 2 2.2 متوافر

2 11.251 
 دالةعندمستوي

1.115 
 2.2- 1 2.2 إليحدما

 1.2- 1 2.2 غيرمتوافر

 

 الثاني:التصميم التقني لمقصة االلكترونية: المجال
 مستويالداللة 2قيمةكا درجاتالحرية الفارق التوزيعالفعلي التوزيعالمتوقع بندالتقييم رقمالمعيار

0 

 4.3 7 6.7 متوافر

6 01.751 
 دالةعندمستوي

1.115 
 6.7- 1 6.7 إليحدما

 0.7- 0 6.7 غيرمتوافر

6 
 4.3 7 6.7 متوافر

6 01.751 
 دالةعندمستوي

 6.7- 1 6.7 إليحدما 1.115
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 0.7- 0 6.7 غيرمتوافر

3 

 4.3 7 6.7 متوافر

6 01.751 
 دالةعندمستوي

1.115 
 6.7- 1 6.7 أليحدما

 0.7- 0 6.7 غيرمتوافر

4 

 4.3 7 6.7 متوافر

6 01.751 
 دالةعندمستوي

1.115 
 6.7- 1 6.7 إليحدما

 0.7- 0 6.7 غيرمتوافر

5 

 4.3 7 6.7 متوافر

6 01.751 
 دالةعندمستوي

1.115 
 6.7- 1 6.7 إليحدما

 0.7- 0 6.7 غيرمتوافر
 

 المجال الثالث:الو ابط المتعددة:
 مستويالداللة 2قيمةكا درجاتالحرية الفارق التوزيعالفعلي التوزيعالمتوقع بندالتقييم قمالمعيارر

0 

 

 4.3 7 6.7 متوافر

6 01.751 
 دالةعندمستوي

1.115 
 6.7- 1 6.7 إليحدما

 0.7- 0 6.7 غيرمتوافر

 

6 

 4.3 7 6.7 متوافر

6 01.751 
 دالةعندمستوي

1.115 
 6.7- 1 6.7 إليحدما

 0.7- 0 6.7 غيرمتوافر

3 

 4.3 7 6.7 متوافر

6 01.751 
 دالةعندمستوي

1.115 
 6.7- 1 6.7 أليحدما

 0.7- 0 6.7 غيرمتوافر

4 

 4.3 7 6.7 متوافر

6 01.751 
 دالةعندمستوي

1.115 
 6.7- 1 6.7 إليحدما

 0.7- 0 6.7 غيرمتوافر

5 

 4.3 7 6.7 متوافر

6 01.751 
 دالةعندمستوي

1.115 
 6.7- 1 6.7 إليحدما

 0.7- 0 6.7 غيرمتوافر

 

 المجال الرابع:المتعمملطفل الرواة(:

 مستويالداللة 2قيمةكا درجاتالحرية الفارق التوزيعالفعلي التوزيعالمتوقع بندالتقييم رقمالمعيار

0 

 4.3 7 6.7 متوافر

6 01.751 
 دالةعندمستوي

1.115 

 6.7- 1 6.7 إليحدما

 0.7- 0 6.7 غيرمتوافر

 6.7- 1 6.7 إليحدما

 0.7- 0 6.7 غيرمتوافر
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 المجال الصامس:المية الم تصدمة:

 مستويالداللة 2قيمةكا درجاتالحرية الفارق التوزيعالفعلي التوزيعالمتوقع بندالتقييم رقمالمعيار

0 

 4.3 7 6.7 متوافر

6 01.751 
 دالةعندمستوي

1.115 
 6.7- 1 6.7 إليحدما

 0.7- 0 6.7 غيرمتوافر
 

 المجال ال ادس:البيبة الزمنية لمقصة االلكترونية:

 مستويالداللة 2قيمةكا درجاتالحرية الفارق التوزيعالفعلي التوزيعالمتوقع بندالتقييم رقمالمعيار

0 

 

 4.3 7 6.7 متوافر

6 01.751 
 دالةعندمستوي

1.115 
 6.7- 1 6.7 إليحدما

 0.7- 0 6.7 غيرمتوافر

 

 ال ابع:البيبة المكانية لمقصة االلكترونية: المجال

 مستويالداللة 2قيمةكا درجاتالحرية الفارق التوزيعالفعلي التوزيعالمتوقع بندالتقييم رقمالمعيار

0 

 4.3 7 6.7 متوافر

6 01.751 
 دالةعندمستوي

1.115 
 6.7- 1 6.7 إليحدما

 0.7- 0 6.7 يرمتوافرغ

 

 :بالقصةااللكترونية القيم:الثامن المجال

 مستويالداللة 2قيمةكا درجاتالحرية الفارق التوزيعالفعلي التوزيعالمتوقع بندالتقييم رقمالمعيار

0 

 4.3 7 6.7 متوافر

6 01.751 
 دالةعندمستوي

1.115 
 6.7- 1 6.7 إليحدما

 0.7- 0 6.7 غيرمتوافر
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  تابج البحث:ن

لقائمة معايير تصميـ القصة التعميمية االلكترونية لمرحمة ريا  األطفاؿ  6كاحساب قيمة .1
 و(.0001و, 001( حيث كانت دالو عند مستوي داللو يتراوح بيف)18.105, 7.684تتراوح بيف)

لقائمة معايير إنتاج القصة التعميمية االلكترونية لمرحمة ريا  األطفاؿ  6كاحساب قيمة .2
 و(.0001و, 001( حيث كانت دالو عند مستوي داللو يتراوح بيف)22.211, 6.368تتراوح بيف)

 

 توصيات البحث:

 -ومي اوء النتابج ال ابقة  يمكن تقديم التوصيات التالية:  

نتاج المواد التعميمية االلكترونية لممراحؿ األخر، دوف االقتصار عمي  .1 ضرورة تصميـ وا 
 مرحمة ريا  األطفاؿ.

نتاج المواد التعميمية االلكترونية بضرورة االستعانة بقائمة حث  .2 القائميف عمي تصميـ وا 
نتاج المواد التعميمية االلكترونية.  المعايير لتصميـ وا 

نتاج تمؾ المواد .3  .ضرورة االىتماـ بإعداد دورات تدريبية لمقائميف عمي تصميـ وا 
نتاج مثؿ ىذه .4 المواد وبع  أنواعيا  تدريب معممات ريا  األطفاؿ عمي تصميـ وا 

 )كالمعبة/القصة االلكترونية( وتقديميا لطفؿ الروضة.
 ضرورة مسايرة التطورات التكنولوجية الحديثة واالستفادة منيا في مجاؿ التصميـ واإلنتاج. .5
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 البحوث المقترحة:

نتاج المواد التعميمية االلكترونية لعينة أخري.  .1  بناء قائمة معايير لتصميـ وا 

 لمزيد مف البحوث حوؿ فاعمية المواد التعميمية االلكترونية في العممية التعميمية.إجراء ا .2

إجراء المزيد مف  البحوث حوؿ العالقة بيف كؿ مف المعبة والقصة االلكترونية لمعرفة أثرىما  .3
 عمي طفؿ الروضة.
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 عربي.(:أدب األطفاؿ عمـ وفف, القاىرة, دار الفكر ال1991أحمد نجيب) .1
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Summary of the Study 

The scientific change that characterized the current era in the informational field and 

development of informatics and the implications of that progress in all branches of knowledge, 

imposed new variables affected all aspects of life, and changed a lot of patterns and styles, which 

must respond to the community. 

The future requires persons with multiple capabilities and skills to be able to communicate with 

others and required high ability in information analysis and dissemination of technical culture that 

help to create an electronic society being able to cope with developments in the information age. 

E-learning is the most important application of information and communication revolution in the 

field of education. The aim of e-learning is to provide multiple and varied sources of information and 

the most important of these sources are electronic educational materials, which are an essential part of 

the e-learning environment, and increase the efficiency of the learning process, so the researcher 

focused on the electronic educational materials. Therefore, there are things that must be considered 

when designing and producing electronic educational materials, including:- 

 Taking into account the characteristics of the learners.  

 Taking into account the age of the learners.  

  To what extent the design and production of electronic educational materials are suitable for 

the purpose of them. 

The kindergarten stage is considered fertile phase of learning, it is a formative period by which 

the various talents of the child are discovered. It is the fundamental basis for raising the child Thus, 

the researcher focused on this stage rather than the other stages. 

The Problem of the Study 

The research problem lies in the lack of unified standards for the design and production of 

electronic learning materials for kindergarten; in addition the institutions which produced such 

materials are not accurate with the required standards for the validity of the right product that is 

necessary for this stage. Thus, current research seeks to prepare a list of criteria for the design and 

production of electronic educational materials for Kindergarten children, and answer the main 

question as follows:- 

What are the criteria for designing and producing the electronic educational materials for 

kindergarten stage? 

The main question has the following sub-question:- 

1. What are the qualities and characteristics that must be available in the design and 

production of electronic learning materials?  

2. What's the form of the list of the proposed design and production of electronic educational 

materials standards?  

3. What are the standards required for the design and production of electronic educational 

materials? 

Objectives of the Study 

1. Recognize the reality of the design and production of electronic educational materials in 

kindergarten standards.  

2. Determine the standards of design and production of electronic educational materials for the 

kindergarten stage.  

3. Producing a proposed model of electronic educational materials produced in the light of 

these criteria.  

Significance of the Study  

1. Develop a proposal for the design and production standards of the electronic educational 

materials for kindergarten. 

2. Provide the educational technology specialist and kindergarten teachers with a list of 

criteria that qualify them for the design and production of electronic learning materials for 

kindergarten. 

The Delimitations of the Study  

1. Objective Delimitations: conducting a list of criteria proposed for the design and 

production of electronic learning materials for kindergarten where these materials are 

designed and produced for kindergarten stage (4-6 years). 
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2. The proposed criteria of the study are focused only on the standards of design and 

production not the standards of usage, application or maintenance. 

Instruments of the Study  

1. A list of criteria proposed for the design and production of electronic learning materials for 

kindergarten. 

2. An Evaluative Form of electronic learning materials for kindergarten stage. 

The Methods of the Study  

The present study depends on the analytical descriptive method to describe and analyze the 

previous studies and preparing a list of criteria for the design and production of electronic learning 

materials for kindergarten. 

The Procedures of the Study 

1. Reviewing previous studies that related to the theoretical background: the electronic 

educational materials and kindergarten stage. 

2. The characteristics of the kindergarten stage. 

3. Conducting a list of criteria proposed for the design and production of electronic learning 

materials for kindergarten. 

4. Submitting the list of criteria proposed for the design and production of electronic learning 

materials for kindergarten to jury members to judge it and putting it in its final form. 

5. Evaluating some electronic educational material in the light of the proposed criteria. 

6. Applying the evaluation form to the produced educational materials in the light of the 

proposed criteria. 

7. Concluding the model of designing and producing of electronic learning materials for 

kindergarten stage. 

8. Putting the proposed model in the light of the final list. 

9. Analyzing and interpreting results statistically.  

10. Recommendation and suggestions for further research. 

:                                                                                                                     

 1.A list of  criteria of designing of e learning materials includes (4)area,(16) standard and 

(101)indicator and find value of chi-square(a)of a list   and it is statistically significant at the 

level (005,).                                                                 

  2 .A list of  criteria of producing of e learning materials includes (5)area,(8) standard and 

(28)indicator and find value of chi-square(a)of a list   and it is statistically significant at the 

level (004,)  .                                                                                                 3.A list of  criteria 

of  designing    of electronic game includes   (5)area,(15) standard and (98)indicator and find 

value of chi-square(a)of a list   and it is statistically significant at the level (001,) .                                                           

 4 . A list of  criteria of producing of electronic games includes (6)area,(5) standard and 

(26)indicator and find value of chi-square(a)of a list   and it is statistically significant at the 

level (001,).                                                               

 5.A list of  criteria of designing of electronic story includes (6)area,(15) standard and 

(79)indicator and find value of chi-square(a)of a list   and it is statistically significant at the 

level (005,).                                                           

 6 . A list of  criteria of producing of electronic story includes (6)area,(6) standard and 

(19)indicator and find value of chi-square(a)of a list   and it is statistically significant at the 

level (01,).                                                            
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Recommendations of the study: 

Based on the previous results the following recommendations are the follows:                                                                                                             

1.Designing and Producing e learning materials to other stage  not only kindergarten stage.                                                                                              

2.Recomminding that those involved in designing and producing the e           learning materials for the 

use of a list of criteria for design and product of e learning materials .                                                                        

3.Need to focus on training to those involved in designing and producing this materials.                                                                                       

4.Training kindergarten teachers on designing and producing this materials and some of it such as e 

games and e story and give it to kindergarten child. 

5.Paying attention to the modern educational technology and benefit it in the field of designing and 

producing. 

 

Suggestion for further Research:                         

In the light of the results of the study ,following points are suggested: 

1.The effectiveness of proposed program to give the kindergarten teachers criteria of designing and 

producing the e learning materials. 

2.Using the Web2.0 tools to   develop Social Communication to the            kindergarten teachers. 

3.Bulding the list of criteria to design and product  e learning materials to other sample. 

4.Conducting research about the effectiveness of e learning materials process. 

5.Conducting research about a relation between e games and e story to know their effect on the 

kindergarten children.  

 

 


