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  :مقدمة
الطفولـة مكـون اساسـي مـن مكونـات النظـام االجتمـاعي , وجـزء أساسـي 
من المصفوفة االجتماعیة الثقافیـة التـي تتشـكل فـي سـیاقها الشخصـیة الوطنیـة 

لتصــور االجتمــاعي الثقــافي للطفولـة عــن فهمنــا العــام للطفولــة . ویختلـف هــذا ا
بأنهــا المرحلــة األولــي مــن الحیــاة والتــي تختلــف خصائصــها عــن بــاقي مراحــل 

    .الحیاة للفرد
ولكـن لــیس مـن الصــواب ان نفهــم األطفـال علــي أنهــم فئـة منفصــلة عــن 

النظـام المجتمع , بل بالضرورة یجب ان یكون للطفولة مكانها ومكانتهـا داخـل 
االجتمـاعي , واسـتبعادا لتلـك النظــرة القاصـرة للطفولـة التــي تركـز علـي نقــائص 

    .الطفولة وقصورها
ومن الطبیعي ان تحظي الطفولة المبكرة بتقدیر بـالغ االهمیـة نـابع مـن  

رؤي علمیـة ومــن دالئــل وبیانــات مدروســة , تـنعكس فــي سیاســات تأخــذ توجهــا 
تــه , فالطفــل كیــان مفتــوح غنــي بإمكانــات عالمیــا فــي التعامــل مــع الطفــل وتنمی

  .النماء واالبداع و تلك امكانات إرتقاء وتقدم " بال حدود "
ومــن هنــا تــأتي أهمیــة االهتمــام بالثقافــة للطفــل نظــرا ألنهــا ثقافــة فرعیــه 
مــــن ثقافــــة المجتمــــع , وتكتســــب وجودهــــا منهــــا وتتفاعــــل معهــــا , فــــي اإلطــــار 

المعروفـة والتـي تقـوم بنقـل عناصـر االجتماعي , وفـي بعـض وسـائل االتصـال 
الثقافــــة , لتــــؤدي مهمــــة تثقیـــــف األطفــــال , ونقــــل العـــــادات التــــي تعكــــس قـــــیم 
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المجتمـــع وعاداتـــه , التـــي تحملهـــا ثقافـــة المجتمـــع , فیـــنعكس ذلـــك علـــي ثقافـــة 
الطفــل , وتظهــر جلیــه فــي عناصــرها وقیمهــا , حتــي تشــكل جــزءا واضــحا فــي 

  كیانهم الثقافي.
ري ان یتلقـــي الطفـــل ثقافتــــه بدرجـــة مـــن االهمیــــة لـــذا بـــات مـــن الضــــرو 

  والدقة والوعي في اطار خاص , ورؤیة خاصة.
فیجـــــب مـــــد الطفـــــل بالثقافـــــة التـــــي تعنـــــي بالجوانـــــب النفســـــیة والفكـــــري 
واالخالقیـــة والدینیـــة وغیـــر ذلـــك ,ممـــا یجعـــل الطفـــل أكثـــر قـــدرة علـــي الـــوعي 

فاضـل (مدركاتـه . والتمییز بین مـا هـو مناسـب ومـا هـو غیـر مناسـب لقدراتـه و 
  )١٣٦-١٣٥الكعبي : مجلة الطفولة والتنمیة . صـ

ممــا ســبق یقودنــا إلــي محاولــة الوصــول إلــي أفضــل الطــرق لتقــدیم القــیم 
  .واالعراف إلي االطفال

فــیمكن تقـــدیم القـــیم واالعــراف لألطفـــال فـــي أشــكال أدبیـــة متنوعـــة علـــي 
    .سبیل المثال مثل القصة والمسرحیة وغیرها

صــة اإللكترونیــة مــن إحــدى التقنیــات الحدیثــة التــى تصــمم وحیــث ان الق
وتعــرض مــن خــالل الكمبیـــوتر ویمكــن للمعلــم اســـتخدامها داخــل الفصــل فهـــى 
تعتبر من أحب االستراتیجیات للتالمیذ حیث تنقـل الطریقـة التقلیدیـة فـى الـتعلم 
خاصــة مــع االطفــال مــن الملــل إلــى التشــویق والمتعــة وتقــدم للتالمیــذ المعلومــة 

خــــالل  تصــــور متكامــــل بالرســــوم وبــــأزهى األلــــوان والحركــــات والمــــؤثرات  مــــن
السمعیة والبصریة  كما أنها تنمى خیال الطفل وتغـذى قدراتـه اذ تنتقـل بـه الـى 

  ) ٢٠٠٧ ,عوالم جدیدة ( محمد النبهان 
ومشـاهدة القصــة التفاعلیــة بمكوناتهــا الرسـوم الثابتــة والمتحركــة والصــور 

جوانــب مختلفــة أهمهــا أنهــا تــزود الطفــل بمعلومــات والصــوت تفیــد الطفــل فــى 
منتقــاة وتســارع بالعملیــة التعلیمیــة , األمــر الــذى یكســب الطفــل معــارف متقدمــة 
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فــى مرحلــة مبكــرة كمــا أنهــا تقــدم للطفــل لغــة عربیــة ســلیمة وبمــا أن اللغــة هــى 
األداة االولــى للنمــو المعرفــى فبــذلك تســهم القصــص اســهاما غیــر مباشــر فــى 

المعرفــى وأیضــا تلبــى بعــض احتیاجــات الطفــل النفســیة وتشــبع لــه  نمــو الطفــل
غرائز عدیدة مثل حب االستطالع فتجعله یستكشف فى كل قصة شـیئا جدیـدا 
 ,وغریزة المنافسة والمسابقة تجعله یسعى للنجاح والفـوز ( أبـو الحسـن صـادق 

٢٠٠٧  (  
لنســـبة كمـــا أن للقصـــص اإللكترونیـــة دورا هامـــا فـــى العملیـــة التعلیمیـــة با

للتالمیــذ مــن حیــث أنهــا وســیلة هامــة ومشــوقة تحــد مــن الملــل لتحســین طــرق 
التــدریس والعمــل علــى توضــیح المفــاهیم الصــعبة كمــا أن لهــا دورا أساســیا فــى 
 ,تكـــوین اتجاهـــات ومیـــول االطفـــال نحـــو المـــادة المتعلمـــة ( أمـــل عبـــد المجیـــد 

٢٠٠٦ (  
لـى إكسـابه المزیـد وتعتبر القصة مـن أهـم الحـوافز للطفـل والتـى تعمـل ع

مـــن المهـــارات االجتماعیـــة والفكریـــة واالبداعیـــة باالضـــافة الـــى تنمیـــة القـــدرات 
ــــذلك تكــــون القصــــة هــــى مــــن المركبــــات  ــــه وب ــــة لدی العقلیــــة والنفســــیة واالنفعالی
األساســـیة فـــى حیـــاة الطفـــل التعلیمیـــة , اذ تعمـــل القصـــة علـــى تصـــور جوانـــب 

الطبیعــــــة وتشــــــرح الحیــــــاة الحیـــــاة وتعبــــــر عــــــن العواطــــــف االنســـــانیة وتصــــــف 
االجتماعیــة وتســاعد فــى الوصــول الــى المثــل العلیــا  بمــا فیهــا مــن تــأثیرات فــى 
أعمـاق النفـوس , كمـا تســاعد فـى تكـوین اتجاهـات واضــحة وقـیم متعـددة ( آیــة 

  ) ٢٠٠٤مدنى 
ومــع تعــدد أســالیب الــتعلم وتنــوع المثیــرات التــى تخاطــب حــواس المــتعلم 

بــرزت القصــة االلكترونیــة خــالل الســنوات القلیلــة المختلفــة وتجــذب انتباهــه قــد 
الماضــیة كــأداة فعالــة للتــدریس والــتعلم االلكترونــى , مــع ذلــك لــم تلقــى القصــة 
االلكترونیـــة االهتمـــام الـــالزم لكـــى یصـــبح لهـــا اطـــارا نظریـــا یســـاهم فـــى تحدیـــد 
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األسـس الخاصـة بتوظیـف هـذه التكنولوجیـا لكـى تصـبح أداة حدیثـة فـى تطـویر 
  (Robin ,Bernard R.,2008التربویة والتعلیمیة ( العملیة  

وعلى الرغم من قـدم روایـة القصـة اال أن التكنولوجیـا أعادتـه مـرة أخـرى 
للحیاة بشكل مختلف یتصف بالحداثة وذلك مـن خـالل القصـص اإللكترونیـة , 
التــى تعــد وســیلة فعالــة الســتخدام التكنولوجیـــا فــى التعلــیم وتعمــل علــى تعزیـــز 

ب فـــى الـــتعلم بجدیـــة ممـــا یـــؤدى الـــى التعمـــق فـــى المكضـــمون مشـــاركة الطـــال
واالبتكــــار فــــى أســــلوب العــــرض واالنخــــراط فــــى المحتــــوى بطــــرق أكثــــر جدیــــة  

(Susan Randolph,2007). 
) إلــــى أن القصــــة احتلــــت مكانــــة ٢٠٠٩وقــــد أشــــار عــــاكف الخطیــــب (

مرموقــة فــى عصــرنا الحــدیث فــى مجــال األدب لســببین أنهــا عمیقــة األثــر فــى 
یــــف الشــــعوب وأن المــــربیین یتخــــذون منهــــا وســــیلة جذابــــة لتالبیــــة االطفــــال تثق

الناشئین  وترجع اهمیة القصة إلى أنها أقرب عوامل اإلثارة إلـى االنسـان فهـى 
  تجذبه جذبا طبیعیا 

) التــى هــدفت الــى ٢٠١٢وأكــدت دراســة ( أمــانى محمــد عبــد الســالم , 
التحــدث باللغــة االنجلیزیــة  قیـاس فعالیــة تــدریس القصــص الرقمیــة بتنمیــة مهــارة

لتالمیـــذ المرحلـــة االبتدائیـــة علـــى وجـــود عالقـــة وثیقـــة بـــین اســـتخدام القصـــص 
الرقمیــة وتحســـین مهــارة التحـــدث باللغـــة االنجلیزیــة لـــدى التالمیــذ وقـــد اوصـــت 
الباحثــة ان یأخــذ القــائمین علــى المنـــاهج فــى اعتبــارهم العــالم الرقمــى المحـــیط 

التعلیمیـــــة وذلـــــك لتقـــــدیم مهـــــارات التواصـــــل بـــــالطالب عنـــــد تصـــــمیم المنـــــاهج 
  المالئمة للعصر الذى یعیشونه 

الــى فعالیــة القصــص التفعالیــة  ٢٠١١كمــا تشــیر دراســة وفــاء فرحــات ,
فى تنممیـة الـوعى السیاسـى لـدى أطفـال الحلقـة األولـى مـن التعلـیم األساسـى , 
حیــث هــدفت الباحثــة مــن خــالل هــذا البحــث الــى التحقــق مــن فعالیــة القصــص 
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االلكترونیة التفعالیة فى تنمیـة الـوعى السیاسـى لـدى أطفـال الحلقـة االولـى مـن 
التعلــیم األساســى وتزویـــد المهتمــین بتربیـــة االطفــال ببرنـــامج قصصــى تفـــاعلى 

 -٦متعدد الوسائط یسـهم فـى تنمیـة الـوعى السیاسـى لـدى االطفـال مـن سـن ( 
٩ (  

القصــة  ) عــن أســس انتــاج ٢٠١١وفــى دراســة ( أســعد علــى رضــوان , 
التفاعلیـة فــى بـرامج الكمبیــوتر التعلیمیـة وفعالیتهــا فـى تعلــیم االطفـال المهــارات 
ـــة والتـــــى أكــــدت علـــــى فاعلیــــة القصـــــة التفاعلیــــة  فـــــى تعلــــیم االطفـــــال  الحیاتیـ
المهارات  الحیاتیة المختلفـة وأوصـى بضـرورة اسـتخدام القصـص التفاعلیـة فـى 

) وقـد هـدفت الدراسـة  ٢٠١٠هران تنمیة المهارات الحیاتیة له ( ایمان سمیر م
الــــى التعــــرف علــــى اثــــر اســــتخدام القصــــص االلكتارونیــــة فــــى تنمیــــة المفــــاهیم 
االجتماعیــة وقــد أســفر الدراســة عــن فاعلیــة اســتخدام القصــص االلكترونیــة فــى 
تعلــیم أطفـــال مـــا قبـــل المدرســـة بصــفة عامـــة وفـــى تنمیـــة المفـــاهیم االجتماعیـــة 

فـات لـدى اطفـال ماقبـل المدرسـة مـن حیـث لدیهم بصفة خاصة , ووجـود اختال
  درجة تأثرها باستخدام القصص االلكترونیة من خالل البرنامج المقترح 

) الـى قیـاس مـدى فاعلیـة  ٢٠١٢فى حین هدفت دراسـة ( سـمر سـامح 
القصـــص التفاعلیـــة المطـــورة فـــى تنمیـــة مهـــارات القـــراءة االلكترونیـــة فـــى اللغـــة 

بتــــدائى , وتوصــــلت الدراســــة الــــى االثــــر العربیــــة لتالمیــــذ الصــــف الخــــامس اال
االیجــابى للقصــص االلكترونیــة المطــورة فــى تنمیــة مهــارات القــراءة االلكترونیــة 

  لدى األطفال 
وعلـــى الـــرغم مـــن المحـــاوالت الكثیـــرة والصـــعوبات , واالدوات المتطـــورة 
التى یتطلبها انتاج قصـة الطفـل , واهمیتهـا فـى مجتمـع نـام تـزداد نسـبة اطفالـه 

رار وتـــزداد معهـــا الحاجـــة إلـــى اعـــدادهم وتـــأهیلهم , فـــان صـــناعة قصـــة باســـتم
  ) ٢٠٠٩الطفل لم ترقى بعد الى المستوى المنشود ( محمد سالم , 
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ذا ك ٕ قـــدم للطفـــل القـــیم فـــي لـــون قصصـــي فیجـــب علـــي الكاتـــب أن ن نـــاوا
یصــطفي أجــود االفكــار مــع مراعــاة المســتوي الفكــري لألطفــال علــي أن تكــون 

ل للطفــــل اســــتیعابها بیســــر ورضــــا وحــــب , فــــال یســــري محســــوبة مدركــــه یســــه
الكاتــب فــي اســتخدام افكــار دینیــة ذات تــأویالت وتفســیرات عدیــدة تحتــاج الــي 
كد واعمال فكر , وأن یتجنب االفكار المعقدة , ألن الطفل یمیـل إلـي السـهولة 

  والعفویة فال تحمله ما ال یطیق من االفكار المبهمة واالشیاء المعقدة.
المنطلق نجـد اهمیـة هـذا البحـث فـي الـدخول إلـي عـالم الطفـل ومن هذا 

عن طریق القصة .فإستخدام القصة في تنمیة قیمـة دینیـة بعینهـا تعتبـر مـدخل 
محبــب إلــي قلــب الطفــل حیــث انــه یرمــي نفســه فــي بطــل هــذه القصــة ویحــاول 
تقمیص هذه الشخصیة , فإذا ما تم اختیار الخصـال الحمیـدة فـي بطـل القصـة 

  اداة فعالة في زرع القیم المطلوبة في شخصیة الطفل. أصبح ذلك
ذابـة  ٕ والقصة سالح قوي في اختـراق القلـوب والعقـول وتحویـل العـادات وا
الجمــود وترســـیخ االفكــار وتثبیتهـــا فـــي عقــول االطفـــال , وخصوصــا لـــو كانـــت 
القصـــة الكترونیـــة فإنهـــا تحمـــل إلـــي الطفـــل معـــاني وصـــورا جدیـــدة مـــن الحیـــاة 

مـــن الممكـــن ال یجـــدها فـــي بیئتـــه وال تتطلـــب اجهـــادا للخیـــال  والحـــوادث والتـــي
وهـــي تحـــرر الطفـــل مــــن واقعـــه وحـــدوده إلـــي عــــالم آخـــر فســـیح یـــري ویســــمع 
ویشاهد بیئات وصـنوفا كثیـرة مـن النـاس الـذین یـري الطفـل فـیهم المثـال والقـدوة 

    .أحیانا
وهنــاك العدیــد مــن الدراســات التــي أكــدت علــي أهمیــة القصــة فــي حیــاة 

)  ٢٠٠٣حمیــدة عبــد المتعــال (ومــدي تــأثیره علــي ســلوكه مثــل دراســة  الطفــل
التــى هــدفت الــى وضــع برنــامج مقتــرح الكســاب أطفــال ماقبــل المدرســة بعــض 
الســــلوكیات الحضـــــاریة للشــــعوب والتـــــى تتناســـــب مــــع خصائصـــــهم العمریـــــة , 
ــــامج المقــــدم باســــتخدام مــــدخل القصــــص  ــــة البرن وتوصــــلت الدراســــة الــــى فعالی



 تصمیم قصص إلكترونیة لتنمیة القیم األخالقیة لدى أطفال ما قبل المدرسة

 

 ١١٥ الجزء الثاني -العدد الثاني –مجلة بحوث في التربیة النوعیة 
 

اب طفــــل مــــا قبــــل المدرســــة بعــــض الســــلوكیات الحضــــاریة المصــــور فــــى اكســــ
  للشعوب .

)هـدفت الــى التحقـق مــن  ٢٠١١فـى حـین ان دراســة (وفـاء عبــد السـالم 
فعالیــة القصــص االلكترونیــة التفعلیـــة فــى تنمیــة الـــوعى السیاســى لــدى اطفـــال 
الحلقــة االولــى مــن التعلــیم األساســي وتزویــد المهتمــین برتبیــة االطفــال ببرنــامج 

إلكترونــــى تفــــاعلى متعــــدد الوســــائط , وتوصــــلت الدراســــة إلــــى مــــدى قصصــــى 
فعالیـــة القصـــص االلكترونیـــة فـــى تنمیـــة الـــوعى السیاســـي لـــدى اطفـــال الحلقـــة 

  االولى من التعلیم األساسي .
) إلى تحدید فاعلیة القصـص  ٢٠١١وهدفت دراسة ( أسعد على السید 

ــــة التفاعلیــــة المصــــممة علــــى الكمبیــــوتر الكســــاب  االطفــــال المهــــارات التعلیمی
الحیاتیة , وتوصلت الدراسة إلى مدى فعالیة االقصـة المسـرودة بـالكمبیوتر فـى 

 إكســاب االطفــال المهـــارات الحیاتیــة مقارنــة بالقصـــص التقلیدیــة التـــى یقــوم 

  المعلم بسردها .
)الــى قیــاس مــدى فعالیــة  ٢٠١٢فــى حــین هــدفت دراســة ( ســمر ســامح 

یـــة مهـــارات القـــراءة االلكترونیـــة فـــى اللغـــة القصـــص التفاعلیـــة المطـــورة فـــى تنم
العربیــــة لتالمیــــذ الصــــف الخــــامس االبتــــدائى , وتوصــــلت الدراســــة الــــى االثــــر 
االیجـــابى للقصـــص التفاعلیـــة المطـــورة فـــى تنمیـــة مهـــارات القـــراءة االلكترونیـــة 

  لدى االطفال 
الــى تطــویر بیئــة الــتعلم  ٢٠١٣بینمــا هــدفت دراســة محمــد عبــد العــاطى 

ــــة مــــن خــــالل وضــــع تصــــور مقتــــرح  وتــــوفیر فــــرص التطبیــــق للمفــــاهیم العلمی
لالنشــطة التعلیمیــة الرقمیــة فــى القصــة التفاعلیــة وقیــاس فاعلیتــه فــى اكتســاب 
المفــاهیم العلمیــة المقدمــة لتالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة , وتوصــلت الدراســة الـــى 

  زیادة اكتساب المفاهیم العلمیة باستخدام القصص التفاعلیة .
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) علــــى تصــــمیم وحــــدات ٢٠١٤دراســــة ( ابــــراهیم أبــــو زیــــد  كمــــا أكــــدت
تعلیمیــة فــى التربیــة الحركیــة قائمــة علــى الصــور والقصــص التفاعلیــة الحركیــة 

ــــة ریــــاض االطفــــال مــــن (  ) ســــنوات , وتوصــــلت الدراســــة إلــــى  ٦ – ٤لمرحل
فعالیـــة برنـــامج الوحـــدات الدراســـیة القـــائم علـــى القصـــص التفاعلیـــة فـــى زیــــادة 

فى تأدیة المهارات الحركیـة األساسـیة إلـى جانـب زیـادة حصـیلة كفاءة االطفال 
  المعلومات والمعارف والمفاهیم لدى الطالب من خاللها 

)الـــى التعـــرف علـــى فاعلیـــة  ٢٠١٥كمـــا هـــدفت دراســـة (ایمـــان مهـــران 
البرنـــامج التـــدریبى المقتـــرح فـــى تنمیـــة بعـــض المهـــارات اللفظیـــة وغیـــر اللفظیـــة 

لشـــفهیة للقصـــة علـــى أطفـــال الروضـــة وتوصـــلت إلـــى الالزمـــة لفنیـــة اتلروایـــة ا
فعالیــة هـــذا البرنــامج لمـــا لهــا مـــن تـــأثیر ایجــابى فـــى تنمیــة المهـــارات ىاللفظیـــة 

  وغیر اللفظیة لدیهم .
) إلـــى التعـــرف علـــى دور  ٢٠١٥وهـــدفت دراســـة ( خدیجـــة ابـــو هاشـــم 

قصـة الطفــل المقدمـه مــن خــالل مجلتـه الخاصــة فــى تحقیـق االهــداف التربویــة 
 نشودةالم

وقــد تــم اســتخالص فكــرة البحــث الحــالي فــي االعتمــاد علــي القصــة فــي 
    لألطفال.توصیل بعض القیم الدینیة 

ولكــن فــي هــذا البحــث ســوف یكــون االعتمــاد علــي القصــة االلكترونیــة 
    .لتحقیق االهداف المرجوة من القصة

وقد اعتمدت الباحثة علي حب االطفال ألدب القصة علي وجـه العمـوم 
لحبهم التعامل مع جهاز الكمبیـوتر وتـأثره بـالمثیرات السـمعیة والبصـریة وكذلك 

    .داخل برامج الكمبیوتر
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ومن هنا استحدث البحـث الحـالي مصـطلح " القصـة االلكترونیـة " نظـرا 
ألنهـــا تعتمـــد بشـــكل كامـــل علـــي متغیـــرات انتـــاج بـــرامج الكمبیـــوتر فـــي انتاجهـــا 

      .وتوصیلها إلي عقل وقلب الطفل
 

  البحث: مشكلة 
ة , وانمـــا كانـــت ناجمـــة عـــن اســــتقراء دلـــم تكمـــن فكـــرة هـــذا البحـــث فكـــرة مجـــر 

ــــة ریــــاض االطفــــال فقــــد  ــداني لمــــا یســــتخدم مــــن اســــالیب التعلــــیم فــــي مرحل میــ
ان االطفـــال یمیلـــون الـــي االســـتماع الـــي القصـــة مـــن مدرســـة  الباحثـــة الحظـــت

    .الفصل بكل مرة ایضا یحبون التعامل مع جهاز الكمبیوتر
ــــدمج بــــین حــــب ومــــن ه نــــا كانــــت فكــــرة البحــــث الحــــالي فــــي محاولــــة ال

االطفــال لســماع القصــص والتعامــل مــع الكمبیــوتر عــن طریــق تصــمیم وانتــاج 
قصــة الكترونیــة یــتم فیهــا تفاعــل الطفــل مــع محتــوي القصــة االلكترونیــة وذلــك 

    .من اجل التوصل الي طریقه مثلي وفعالة لتوظیف التعلیم االلكتروني
شـــكلة البحـــث الحـــالي فـــي الكشـــف عـــن اهمیـــة القصـــة وبـــذلك تمثلـــت م

  .االلكترونیة في تنمیة بعض القیم الدینیة لدي اطفال ما قبل المدرسة
ـــــة انتـــــاج القصـــــة  ـــــا یتضـــــح مشـــــكلة البحـــــث الحـــــالي فـــــي كیفی ومـــــن هن

  االلكترونیة الطفال ما قبل المدرسة لتنمیة القیم الدینیة.
  اؤالت التالیة :صیاغة مشكلة البحث الحالي في التس وقد تم 

ــا فعالیـــة القصـــة االلكترونیـــة فـــي تنمیـــة القـــیم الدینیـــة لـــدي اطفـــال مـــا قبـــل  - ١ مـ
 ؟المدرسة 

التـــى یمكـــن أن تســـتخدم فـــى العملیـــة  مـــا اهـــم مواصـــفات القصـــة االلكترونیـــة  - ٢
 ؟التعلیمیة لمرحلة ریاض االطفال 

 ونیةالقصة االلكتر استخدامها فى انتاج ما اهم متغیرات االنتاج التي یمكن  - ٣



 تصمیم قصص إلكترونیة لتنمیة القیم األخالقیة لدى أطفال ما قبل المدرسة

 

 ١١٨ الجزء الثاني -العدد الثاني –مجلة بحوث في التربیة النوعیة 
 

فـــى مرحلـــة  مـــا أهـــم القـــیم الدینیـــة التـــي یجـــب ان تنمیهـــا القصـــة االلكترونیـــة - ٤
  ؟ ریاض االطفال
  اهداف البحث :

  -یهدف البحث الحالي الي :
تصمیم برنـامج كمبیـوتر قـائم علـي محاكـاة القصـة االلكترونیـة فـي تنمیـة القـیم  - ١

 ما قبل المدرسة  ألطفالالدینیة 

مـا قبـل  ألطفـالترونیة في تنمیـة القـیم الدینیـة التعرف علي فعالیة القصة االلك - ٢
 المدرسة 

التعـــرف علـــي أثـــر اخـــتالف عنصـــر الصـــوت ( صـــوت الـــراوي مقابـــل صـــوت  - ٣
 اشخاص القصة ) علي تنمیة القیم الدینیة الطفال ما قبل المدرسة 

  اهمیة البحث :
  تتمثل اهمیة البحث الحالي فیما یلي : 

وظیــف القصــة االلكترونیــة فــى العملیــة تفیــد القــائمین علــى عملیــة الــتعلم فــى ت - ١
 التعلیمیة .

ــــا  - ٢ ــــة الحدیثــــة وتوظیــــف تكنولوجی ــــة التعلیمیــــة بالوســــائل التكنولوجی اثــــراء العملی
 التعلیم فى العملیة التعلیمیة.

معالجــة الكثیــر مــن أوجــه القصــور فــى مهــارات انتــاج القصــة االلكترونیــة فــى  - ٣
 ظل المستحدثات التكنولوجیه

ـــیم إلـــى أهمیـــة اســـتخدام القصـــة توجیـــه انظـــار المتخص - ٤ صـــین ومصـــممى التعل
  االلكترونیة فى العملیة التعلیمیة 

القصــــة  تفیـــد القــــائمین علــــى العملیــــة التعلیمیــــة فـــى وضــــع مواصــــفات انتــــاج  - ٥
 في تنمیة بعض القیم الدینیة منها  االلكترونیة الستفادة 
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میـة الطفـال یفید البحث الحالي القائمین علـي تصـمیم وانتـاج البرمجیـات التعلی - ٦
 ما قبل المدرسة في انتاج برمجیات مماثلة 

یفیـــد البحـــث الحـــالي معلمـــات ریـــاض االطفـــال فـــي االســـتعانة بهـــذه القصـــص  - ٧
 االلكترونیة كوسیلة تعلیمیة تساعد في تنمیة القیم الدینیة 

یعـــد البحـــث الحـــالي احـــد انظمـــة الـــتعلم الفـــرد فمـــن الممكـــن ان یـــتعلم الطفـــل  - ٨
 .االلكترونیة بمساعدة والدیه بمفرده من خالل القصة

  فروض البحث:
بـین متوسـطى درجــات  ٠,٠٥توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنــد مسـتوى   - ١

أطفـــال المجمـــوعتین التجریبیـــة والضـــابطة فـــى التطبیـــق البعـــدى الختبـــار القـــیم 
 االخالقیة لصالح المجموعة التجریبیة

متوســــطى  )  بــــین٠,٠٥:( توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى  - ٢
درجات أطفـال المجموعـة التجریبیـة فـى التطبیـق القبلـى والبعـدى إلختبـار القـیم 

  األخالقیة لصالح التطبیق البعدى  
  

  حدود البحث : 
  -وتمثلت الحدود فیما یلي :

) طفـــل ٢٨) طفـــل فیهـــا المجموعـــة التجریبیـــة (٥٦العینـــة التجریبیـــة وعـــددها ( - ١
 ) طفل ٢٨والمجموعة الضابطة (

االمانـة  –الصـدق موضع البحث في ثالث فیهم هـي ( ألخالقیة یم اتحدید الق - ٢
 )  االحترام   - التعاون  –

موضــوع  ألخالقیــة تــم اختیــار قصــص روائیــة قصــیرة مصــورة تتضــمن القــیم ا - ٣
 البحث الحالیة بحیث یفي النص القصص بالغرض من عرض القیم الدینیة 
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  منهج البحث :
بــــي عنــــد قیــــاس فعالیــــة القصــــة اســــتخدمت الباحثــــة المــــنهج شــــبة التجری

االلكترونیــة فــي تنمیــة القــیم الدینیــة علــي اطفــال مــا قبــل المدرســة حیــث تمثلــت 
العینـــة الـــي مجمـــوعتین ) ســـنوات وقـــد تـــم تقســیم ٦-٤العینــة مـــن اطفـــال مــن (

  -:هي
 مجموعة تجریبیة  -

وهــى مجموعــة مــن االطفــال الــذین یتعلمــون القــیم األخالقیــة باســتخدام القصــة 
  یةاإللكترون

 : ضابطةمجموعة  -

  وهى مجموعة من االطفال الذین یتعلمون القیم األخالقیة بالطریقة التقلیدیة
  أدوات البحث : 

  ار البدائل السلوكیة .باخت
  اجراءات البحث :

  -یمكن تلخیص اجراءات البحث فیما یلي :
تحدیـــد االهـــداف العامـــة النتـــاج القصـــة االلكترونیـــة والمطلـــوب تحقیقهـــا عنـــد  - ١

 بإستخدام القصة االلكترونیة  التعلم

المـــراد توصـــیلها لـــدي اطفـــال مـــا قبـــل المدرســـة عنـــد  خالقیـــة تحدیـــد القـــیم األ - ٢
 التعلم بالقصة االلكترونیة 

 تصمیم سیناریو لتحدید نوعیة متغیرات انتاج القصة االلكترونیة  - ٣

 عرض السیناریو علي مجموعة من المحكمین  - ٤

 لمتحركة ) انتاج القصص االلكترونیة ( بالرسوم ا - ٥

 عرض القصص االلكترونیة علي مجموعة من المحكمین  - ٦
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اختیار عینة البحث من اطفال مـا قبـل المدرسـة وقـد حـددت عینـة البحـث مـن  - ٧
 )   kg2اطفال ( 

المصـــور الكترونیــــا قبلیـــا علــــي المجمــــوعتین  االخالقیــــةتطبیـــق اختیــــار القـــیم  - ٨
 ه والضابطةالتجریبی

بینما تـدرس المجموعـة  –ه وعة التجریبیتطبیق القصة االلكترونیة علي المجم - ٩
   الضابطة بالطریقة التقلیدیة .

المصـــور الكترونیـــا بعـــدیا علـــي المجمـــوعتین  ألخالقیـــةتطبیـــق اختیـــار القـــیم ا -١٠
 ه والضابطةالتجریبی

   .المصور ألخالقیة المعالجة االخصائیة للبیانات الخاصة بإختیار القیم ا -١١

 ث الحالي تفسیر النتائج التي توصلت الیها البح -١٢

    :االطار النظري
یـري بعـض التربــویین اهمیـة كبـري الســتخدام الكمبیـوتر كوسـیلة تعلیمیــة 
تعلب دورا هاما في التعلیم , واستشارة اهتمـام المتعلمـین ودافعیـتهم نحـو الـتعلم 
عامــة والــتعلم الــذاتي خاصــة وذیــادة خبــرتهم , وبنــاء المفــاهیم العلمیــة الســلیمة 

 wany 2004واشباع احتیاجاتهم . 

لــذا كــان مــن الضــروري توظیــف الــتعلم االلكترونــي بمــا لــه مــن ممیــزات 
فائقـــة لنقـــل المعلومـــات لتطـــویر المنظومـــة التعلیمیـــة بجمیـــع متغیراتهـــا والعمـــل 
علــــي زیـــــادة فعالیــــة الوســـــائط الســـــمع بصــــریة المتاحـــــة فــــي الـــــتعلم , لتطـــــویر 

  farag.z.2004المنظومة التعلیمیة وصوال إلي الجودة واالداء االمثل 

لذا كان اهتمـام البحـث الحـالي بالقصـة االلكترونیـة لمـا لهـا مـن ممیـزات 
  عدیدة وهامة في مجال تربیة الطفل 

)  fuelds ٢٠٠٠حیـــث اكـــدت اجمعـــت العدیـــد مـــن الدراســـات (دراســـة 
دراســة  ()  ٢٠٠٥, دراســة نورهــاني عبــد مكــوتي  ٢٠٠١دراســة نجــالء الســید 
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Wolment Barendre  میــة القصــة فــي تنمیــة القــیم االخالقیــة ) علــي أه
والدینیـة واســتنادا الــي هـذه النتــائج فــإن البحـث الحــالي یعتمــد علـي انتــاج قصــة 

  الكترونیة لكي ینمي بها القیم الدینیة 
  ممیزات القصة االلكترونیة : 

ومــن ممیــزات القصــة االلكترونیــة انهــا تــدخل فــى تعلــیم المنــاهج التعلیمیــة 
د فـــى نمـــو الطالـــب فـــى جمیـــع جوانبـــه , فهـــى تشـــبع والتربویـــة كمـــا تســـاع

فضـوله وتغـذى حواسـه وتفـتح لـه آفـاق المعرفـة وتنمـى خیالـه , ممـا یوسـع 
مداركــه باالضــافة الــى غــرس القــیم واالتجاهــات المطلوبــة , وتشــكیل هویــة 
الطالب العقائدیة والقومیة والثقافیة, وتنمیة اللغه ( استماعا وتحدثا وقـراءة 

ا من خالل المزج بین الصور والصـوت والموسـیقى واألسـلوب وكتابة  ) وهذ
ـــى والحركـــة معـــا  وكـــذلك مـــن خـــالل اضـــفاء األلـــوان الزاهیـــة علـــى  الروائ

  النصوص 
  -یمكن حصر اهم ممیزات القصة االلكترونیة فیما یلي :و 

تجعـــل الطفـــل ( المـــتعلم ) ایجابیـــا وناشـــطا اثنـــاء عملیـــة الـــتعلم ممـــا یكـــون لـــه  - ١
 حسین مخرجات منظومة التعلم االلكتروني .اكبر االثر في ت

تقدم المعلومة بطریقـة مشـوقة حیـث ال یحتـوي المحتـوي علـي نصـوص لفظیـة  - ٢
فقــط ولكنهــا تكــون مصــحوبة بالصــوت والصــورة ورســومات ومخططــات والــوان 

 وغیرها 

تـــوفر عملیـــة التفاعـــل بـــین المـــتعلم ( الطفـــل ) ومحتـــوي القصـــة المعروضـــة ,  - ٣
صــل ذو االتجــاهین بینهمـا علــي عكــس التقنیــات التعلیمیــة وبالتـالي یتحقــق التوا

 التقلیدیة مما یعوض عدم وجود المعلم اثناء عملیة التعلم 

تعتمـد القصــة االلكترونیــة علــي درجــة االتقــان او الــتمكن ولــیس مقارنــة الطفــل  - ٤
 بمجموعته , حیث ان التعلیم االلكتروني قد یتم فردیا وبمعزل عن الجماعة 
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ونیـة تتناسـب مــع طبیعـة المرحلـة العمریــة لالطفـال ونجاحـه فــي القصـة االلكتر  - ٥
 المرحلة االولي من عمر الطفل في مرحلة الروضة 

تتناسب القصـة االلكترونیـة مـع الخصـائص النفسـیة والقـدرات العقلیـة لالطفـال  - ٦
 في هذه المرحلة 

ال یعتبــر الطفــل فــي موقــف المســتقبل الســلبي بــل یحــاوره الكمبیــوتر ویقــدم لــه  - ٧
 علومات بشكل تدریجي الم

امكانیـة الكمبیــوتر الهائلــة فـي تخــزین المعلومــات واسـترجاعها بســهولة وســرعة  - ٨
 یساعد الطفل علي ضغط القصة واسترجاعها في وقت اخر 

تساعد في تحقیق اهداف التعلیم االلكتروني خاصة الـتعلم فـي اي مكـان وفـي  - ٩
 اي زمان یتناسب مع الطفل 

 نة بالتعلیم التقلیدي تقلل من زمن التعلم بالمقار  -١٠

  واكدت علي ذلك العدید من الدراسات 
,  ٧٨, مـن رسـالة میسـون ٢٠٠٢اكدت دراسـة كـل مـن ( غـادة محمـود 

كریمـــان محمـــد  – ٢٠٠١, امـــل الســـید عبـــدالعزیز  ٢٠٠١محمـــد عبـــدالهادي 
) علــــي اهمیـــــة اســـــتخدام الكمبیــــوتر فـــــي تعلـــــیم االطفــــال فـــــي مرحلـــــة  ٢٠٠٤

  الروضة 
  

  لقصة االلكترونیة : مراحل انتاج ا
یشــمل مجــال انتــاج القصــة االلكترونیــة عــدة موضــوعات , ویتكــون كــل 
موضوع من عدة فقرات , وتتكون الفقرة من عدة نوافـذ أو شاشـات تعـرض مـن 
خاللهـا افكــار القصــة والمضــمون المــراد توصــیله الــي الطفــل , والــذي عــادة مــا 

ــــــة والمتحركــــــة , والمــــــ ؤثرات الصــــــوتیة , یتضــــــمن النصــــــوص , الصــــــور الثابت
  والفیدیو , وغیره من متغیرات انتاج القصة االلكترونیة .
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وتمـــر عملیـــة اعـــداد القصـــة االلكترونیـــة بعـــدة مراحـــل , قبـــل ان تخـــرج 
  بالشكل النهائي الذب تعرض به 

وسوف تستخلص الدارسة الحالیة مراحل  انتاج القصـة االلكترونیـة مـن 
) ودراسـة  Brian 2005 راسـة (خـالل االطـالع علـي بعـض الدراسـات مثـل د

) ودراســـة (   Notbayati abd Mukti ٢٠٠٤( نورهیــاني عبــدمكوش 
  )   Judy Judith ٢٠٠٧جودي وجودیث 

) علـي  ٢٠١١واالدبیات في مجـال تكنولوجیـا التعلـیم مثـل ( ولیـد سـالم 
  -النحو التالي :
  -مرحلة التصمیم : ویتكون من عدة مراحل هي : -اوال :
 ز واالعداد مرحلة التجهی -١

 مرحلة كتابة السیناریو  -٢

  مرحلة االنتاج  -ثانیا : 
  ثالثا : مرحلة التقویم 

  
  Desigen stageأوال : مرحلة التصمیم                 

وهــي المرحلـــة التــي یضـــع فیهـــا المصــمم تصـــورا كــامال للشـــكل النهـــائي 
  للقصة االلكترونیة 

  -وینبغي ان تحتوي هذه المرحلة علي :
عنوان مناسب للقصة بحیث یكون شـیق و جـذاب ومعبـر عـن محتـوي اختیار  - ١

القصـــة التـــي تقـــدم للطفــــل , حیـــث ان العنـــوان المناســــب یكـــون بدایـــة لمعرفــــة 
ـــوي القصـــــة واالهـــــداف االولیـــــة الختیـــــار القصـــــة فـــــي العملیـــــة التعلیمیـــــة  محتــ

 لتغطیتها جزئیة معینة 
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, حیـث یقــوم  صـیاغة اهــداف القصـة االلكترونیــة بشـكل واضــح ومعبـر ودقیــق - ٢
المبـــرمج بتحدیـــد االهـــداف التـــي یســـعي لتحقیقهـــا لـــدي المتعلمـــین مـــن خــــالل 
القصة االلكترونیة بدقة وبعبارات محددة الن ذلك یساعد المبرمج علـي توجیـه 

 القصة بحیث یضمن تحقیق االهداف المنشودة 

ــــار المــــادة  - ٣ تحدیــــد خصــــائص المتعلمــــین مــــن القصــــة , وهــــذا مــــن شــــأنه اختی
 المناسبة للمتعلمین التعلیمیة 

تحدیــــد المــــادة القصصــــیة التــــي تســــاعد فــــي تحقیــــق االهــــداف وتتناســــب مــــع  - ٤
خصائص المتعلمین , بنـاء علـي االهـداف التعلیمیـة ومسـتوي المتعلمـین یحـدد 
المبرمج المـادة القصصـیة التـي تسـاعد المـتعلم علـي بلـوغ االهـداف فـي اقصـر 

 وقت واقل جهد ( محمد محمود الحیلة ) 

االحتیاجـــات التكنولوجیـــة والمصـــادر التعلیمیـــة التـــي یحتاجهـــا المبـــرمج تحدیـــد  - ٥
 في اثناء مرحلة التصمیم 

تحدیــد القــوي البشــریة التــي تشــارله فــي انتــاج القصــة االلكترونیــة منــذ البدایــة  - ٦
 یجب ان تحدد العناصر البشریة التي تساعد في انتاج القصة االلكترونیة 

ـــذین ی قومـــون بـــاالداء الصـــوتي الشـــخاص مثـــل التركیـــز علـــي االفـــراد ال
القصــة , فیجـــب ان یكـــون ادائهــم ممیـــز واصـــواتهم معبــرة عـــن الشخصـــیة فـــي 
القصــة مــن حیــث العمــر الزمنــي لكــل شخصــیة فــي القصــة , وایضــا یجــب ان 

  تكون مخارج االلفاظ واضحة وسلیمة وخالیة من اي عیوب في النطق 
یكـــون هنـــاك  وكـــذلك یجـــب ان یكـــون االداء الصـــوتي مناســـبا بحیـــث ال

  سرعة في االداء او العكس , مما یؤثر سلبا علي استیعاب الطفل 
امـا صــوت الــراوي فیجــب ان یــتم اختیــاره بدقــة فائقــة وغیابــه شــدیدة النــه 
هــو الصــوت المعبــر الوحیــد داخــل القصــة االلكترونیــة , فمــن الممكــن ان تقــوم 
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الـذي یتناسـب مـع بهذا الدور معلمة ریـاض اطفـال نظـرا لـدرایتها بمعـدل االداء 
  االطفال في هذه المرحلة 

  -وتنقسم هذه المرحلة الي المراحل التالیة :
  Preparation stageمرحلة التجهیز واإلعداد     -١

  -وهي المرحلة التي یتم فیها تجهیز متطلبات التصمیم كما یلي :
عـــادة  - ١ ٕ تحلیــل محتـــوي القصــة : الســـتخالص مــا بـــه مــن قـــیم دینیــة وتنظیمـــه وا

ي تتابع منطقي او سیكولوجي , وتحدیـد المفـاهیم والحقـائق الرئیسـیة صیاغته ف
ســتخراج القــیم الدینیــة , والكشــف عــن العناصــر الضــروریة منهــا , والتكریــز  ٕ , وا

 علیها لتحقیق االهداف المرجوة 

 )   ٢٠٠٤تحلیل خصائص المعلمین ( مصطفي عبد السمیع  - ٢

ونیــة ینبغــي أن لكـي نضــمن نجــاح الطفــل فــي تعاملـه مــع القصــة االلكتر 
  نتعرف علي خصائص الطفل وقدراته الخاصة 

والمقصــود بتحدیــد خصــائص الطفــل تحدیــد المســتوي العلمــي والمهــاري 
وكــذلك تحدیــد االنمــاط الســلوكیة والمهــارات النوعیــة الالزمــة للبــدء فــي تعلمــه , 

  لكي تساعد كل طفل علي مواصلة تعلمه حسب معدل سرعته في التعلم 
مجموعـة مـن المعلومـات الكافیـة عـن قـدرات االطفـال  لذلك یحب معرفة

  -وحاجاتهم التربویة واالجتماعیة والنفسیة , حیث تنقسم هذه العوامل إلي :
 -عوامل اكادیمیة :  -أ

مثل عدد االطفال , الخلفیة الدراسیة , المعـدل العـام للتحصـیل الدراسـي 
دینیــــة ) , , مســـتوي الــــذكاء , خلفیـــة االطفــــال عـــن موضــــوع القصـــة ( القــــیم ال

  دافعیة االطفال لتعلم القیم الدینیة , الخلیفة الثقافیة .
 -عوامل اجتماعیة :  - ب
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مثل العمر الزمني للطفل , النضج العقلـي ,مـدي االسـتیعاب , المواهـب 
, السمات الشخصیة , المعوقـات الجسـمانیة والعاطفیـة , الوضـع االجتمـاعي , 

  االوضاع االقتصادیة 
  Instructional Multimediaیة   تحدید الوسائط التعلیم  - ت

المتمثلة في تحدید متغیرات انتاج برامج الوسائط المتعـددة والتـي تسـاعد 
فـــي بلــــورة وابـــراز العناصــــر الهامـــة فــــي القصـــة االلكترونیــــة بمـــا یتناســــب مــــع 

  طبیعة وخصائص االطفال المراد تعلیمهم من خالل القصة 
زیــادة معــدل التركیــز , وذلــك یســاعد علــي زیــادة جــذب انتبــاه االطفــال و 

مما یترتب علي زیادة اسـتیعاب الطفـل للقـیم الدینیـة المـراد توصـیلها مـن خـالل 
  :ذه العناصر علي سبیل المثال منهاالقصة وه
 الرسوم  - ١

 االلوان  - ٢

 التعلیق الصوتي  - ٣

 الصور  - ٤

 الحركة  - ٥

  
  -ثانیا : مرحلة كتابة السیناریو :

عریضـــة التـــي وضـــعها وهـــي المرحلـــة التـــي یـــتم فیهـــا ترجمـــة الخطـــوط ال
المصــــمم الــــي اجــــراءات تفصــــیلیه ومواقــــف تعلیمیــــة حقیقیــــة علــــي الــــورق مــــع 
الوضـع فــي االعتبــار مــا تـم اعــداده وتجهیــزه فــي مرحلـة االعــداد والتجهیــز مــن 

  -متطلبات :
فالتخطیط الجید النتاج القصة االلكترونیة یتطلب انسجام بین عـدد مـن 

لتعطــــي فـــي النهایــــة خطــــة عمــــل هــــي مــــا  القواعـــد العلمیــــة والفنیــــة والتعلیمیــــة
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اصـــطلح علـــي تســـمیته الســـیناریو والـــذي یمثـــل المرحلـــة المتوســـطة بـــین المـــادة 
  العلمیة وفن الشاشة

ویعتمد نجاح هذه القصة االلكترونیة بمدي بنـاء سـیناریو واضـح یعكـس 
  خطوات االنتاج بدقة 

بهــا ویحـدد السـیناریو خریطـة سـیر العمـل وترتیـب الخطـوات التـي سـتمر 
مراحــل االنتــاج , وذلــك مــن خــالل االعــداد الجیــد والوضــوح فــي كــل جــزء مــن 

  اجزاء السیناریو المراد اخراجه 
ــــاج االفضــــل  ــــي االنت ــــدقیق للســــیناریو عل ویســــاعد االعــــداد المفصــــل وال
للقصــــة االلكترونیــــة , ویعنـــــي هــــذا ضـــــرورة ترتیــــب محتـــــوي القصــــة والرســـــوم 

ز الهــدف المطلــوب توصــیله للطفــل واالشــكال المصــاحبة لــه بمهــارة بحیــث تبــر 
في مدة زمنیة محددة وبأسلوب فني وعلمي تظهر متغیرات الدراسـة و ویسـاعد 

  علي ذلك توظیف متغیرات انتاج القصة االلكترونیة بشكل جید 
والســـیناریو هــــو خریطــــة لخطـــة اجرائیــــة تشــــتمل علـــي خطــــوات تنفیذیــــة 

اصــفات والتفاصــیل إلنتــاج مصــدر تعلیمــي معــین , تتضــمن كــل الشــروط والمو 
الخاصــة بهــذا المصــدر وعناصــره المســموعة والمرئیــة وتصــف الشــكل النهــائي 

  ) ٢٣١- ٢٠٠٠له علي الورق ( محمد عطیه خمیس 
 Executing ا : مرحلة اإلنتاج  : لثثا

ــــذي  ــــة وال ــــنص المكتــــوب ( الســــیناریو ) للقصــــة االلكترونی فــــي ضــــوء ال
  سالیب تنظیم الشاشة تظهر فیه االسالیب الفنیة الخراج القصة وا

  تم إتباع عدة معاییر لتصمیم واجة التفاعل بالنسبة للقصة االلكترونیة 
 user interfaceواجهات التفاعل مع المستخدم   

من المعروف ان واجهات التفاعل مع المستخدم هـي عبـارة عـن كـل مـا 
ـــه ان یتعامـــل مـــع  یعـــرض علـــي شاشـــة الكمبیـــوتر ویســـتطیع المـــتعلم مـــن خالل
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نامج بشـكل تفـاعلي , وكلمـا كـان تصـمیم واجهـات التفاعـل علـي قـدر كبیـر البر 
  من االتقان , كلما زادت كفاءة البرنامج فنیا وتعلیمیا 

لــذلك یجــب ان تتوافــق معــاییر تصــمیم واجهــات التفاعــل مــع المســتخدم 
وفقـــــا لمجموعـــــة مـــــن المعـــــاییر بعضـــــها تربویـــــة , تراعـــــي الجوانـــــب التربویـــــة 

فــــي ترتیــــب واجهــــات التفاعــــل واخراجهــــا وبعــــض تلــــك ونظریــــات علــــم الــــنفس 
المعــــاییر تأخــــذ الشــــكل الفنــــي حیــــث تتعلــــق بمتغیــــرات انتــــاج بــــرامج الوســــائط 

  المتعددة داخل واجهة التفاعل وشروط اخراجها وتفعیل تلك الوسائط 
وفي البحث الحالي سوف یكون االهتمام بهذه المعاییر بما یتناسـب مـع 

حي التربویـــة والعمریـــة , وایضـــا حیـــث اســـتخدام طبیعـــة الطفـــل مـــن حیـــث النـــوا
اكبر قدر من متغیرات انتاج برامج الوسـائط المتعـددة بمـا یتـیح الفرصـة للطفـل 

  لالستمتاع بالقصة االلكترونیة واالقبال علي التعلم من خاللها 
  مرحلة التقویم 

  )   ٢٠١٢وتشمل الخطوات التالیة : ( ربیع عبدالعظیم 
فــــــــي عــــــــرض النســــــــخة المبدئیــــــــة علــــــــي خبــــــــراء  تحكــــــــیم القصــــــــة : وتتمثــــــــل -

والمتخصصــین فــي تكنولوجیــا التعلــیم درس المــادة التعلمیــة للتأكــد مــن تناســبها 
لتحقیـق االهـداف , وتسلسـل العــرض , ومناسـبة العناصـر المكتوبـة والمرســومة 
والمصورة وجودتهـا , والتـرابط والتكامـل بهـذه العناصـر , وبسـهولة االسـتخدام , 

 كل النواحي التربویة والفنیة االخري .باالضافة الي 

اجــراء التعــدیالت : وتتمثــل فــي اجــراء التعــدیالت الالزمــة علــي نســخة العمــل  -
المبدئیـــــة فـــــي ضــــــوء النتـــــائج التـــــي تــــــم الحصـــــول علیهـــــا مــــــن قبـــــل الخبــــــراء 

 المتخصصین.

تجریــب القصــة : بعــد االنتهــاء مــن التصــمیم واعــداد القصــة فهنــاك عدیــد مــن  -
   -طرح نفسها منها :التساؤالت التي ت
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  هل القصة للعمل كما هو متوقع ؟ 

 هل القصة تعمل شكل جید دون وجود مشكالت في التشغیل ؟ 

  هل القصة فعالة في تدریس الموضوع الذي تتناوله 

  هل القصة مناسبة للفئة التعلیمیة المستهدفة ؟ 

  هل زمن العرض یتناسب ووقت دراسة القصة ؟ 

د یتم التجریب بصورة مبدئیـة بعـد كـل مرحلـة وهنا یأتي دور التجریب وق
مــــن مراحــــل االنتــــاج او بصــــورة نهائیــــة بعــــد االنتهــــاء مــــن اعــــداد القصــــة فــــي 
صورتها النهائیة حیث یتم تجریبها علـي مجموعـة صـغیرة فـي البیئـة والظـروف 
الحقیقیـــة للتطبیـــق بهـــدف التأكـــد مـــن عـــدم وجـــود ایـــه مشـــكالت تتعلـــق بعملیـــة 

ســــــرعة وزمــــــن العــــــرض او تتــــــابع وتسلســــــل عــــــرض  التحمیــــــل او الــــــوت , او
  الشاشات .

المراجعــة النهائیــة : وتتمثــل فــي مراجعــة النســخة المبدئیــة واضــافة التعــدیالت  -
والمقترحات التي تم الحصول علیهـا مـن خـالل عملیـة التجریـب المبـدئي وذلـك 

 استعداد العداد النسخة النهائیة وتجهیزها للعرض .

ول معــاییر تصــمیم القصــة االلكترونیــة علــي بنــاء علــي ذلــك ســوف یــتم تنــا -
  -النحو اآلتي :

 المعاییر التربویة  - ١

 المعاییر الفنیة  - ٢

  -اوال : المعاییر التربویة إلعداد واجهات التفاعل :
   ١٦١نبیل جاد     ٢١٠أمل سویدان                   

  ( simplicity )البساطة  -١

مــا الشاشـــات ذات وتعنــي أنــه عنــد تصــمیم واجهــات التفاعــل تفضــل دائ
التصــمیم البســیط , ولــیس المعقــد ( اي كثیــرة العناصــر ومتغیــرات االنتــاج مــن 
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الوان واشكال وصور وغیره , حیث یؤدي كل ذلك الـي وجـود نـوع مـن التشـتت 
عنــد اســتخدام واجهــة التفاعــل خصوصــا فــي المرحلــة العمریــة االولــي اي فــي 

  مرحلة الطفولة ) 
  ( Balance)إتزان عناصر االطار     -٢

یتعلــق االتـــزان بطریقــة توزیـــع العناصــر علـــي االطــار وداخـــل الفراغـــات 
او شــبه المتنظمــة , والتــي تعنــي    " Symmetric "والتوزیعـات المنتظمــة 

التماثـل حـول المحـور الرأسـي او االفقــي المـار بمركـز الشاشـة , والتماثـل حــول 
دأ الوحـدة ( نبیـل مركز الشاشة , ال تكفي الحـداث االتـزان بـل یجـب مراعـاة مبـ

) حیـث انـه لـیس كـل  ١٦٢التصـمیم التعلیمـي للوسـائط المتعـددة , صــ  –جاد 
توزیــع متنـــاظرا متزامـــا , بــل یجـــب ان یصـــاحب االتــزان مبـــدأ الوحـــدة والتقـــارب 

  والترابط بین العناصر المكونة لالطار . 
 مراعاة المركز البصري لشاشة الكمبیوتر :  -٣

نقطـــة التـــي فـــي وســـط الشاشـــة بالضـــبط المركــز البصـــري للشاشـــة هـــو ال
وهــي اول نقطــة تتجــه الیهــا العــین بشــكل تلقــائي ناحیــة المركــز ثــم تتحــرك الــي 
الجوانـــب ســـواء یمینـــا او یســـارا , إلـــي أعلـــي أو الـــي اســـفل , وهـــذا یعنـــي انـــه 
ینبغـي تنظــیم العناصــر المعروضــة علــي الشاشــة بدایــة مــن مركــز الشاشــة إلــي 

  االتجاهات االربعة المختلفة االجزاء االخري للشاشة في 
 مراعاة التصمیم المنطقي لعناصر واجهة التفاعل :  -٤

ـــــالحجم والنســـــبة  ـــــة ب ـــــة المتعلق ـــــارات المنطقی ـــــث یجـــــب وضـــــع االعتب حی
ــــي  ــــین االحجــــام الخاصــــة باالشــــكال واالشــــخاص التــــي تظهــــر عل والتناســــب ب

  الشاشة 
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كـــون وكــذلك بالنســبة لاللــوان الخاصــة بالعناصــر المتفاعلــة فیجــب ان ت
مماثلة او قریبة من االلوان الواقعیة , الكساب مفاهیم صـحیحة حـول موضـوع 

  القصة 
لـذلك یجــب االبتعـاد عــن االسـراف فــي الزحـام واالشــكال التـي قــد تشــتت 

  الطفل وتوجه تركیزه اي جوانب اخري . 
فیجب تنسیق العناصر وتنظیمها لتسایر حركة العـین بسـهولة واسـتمتاع 

  للطفل 
 ات الشاشة مع حركة العین . تنظیم محتوی -٥

عنـد تصـمیم الشاشـة ال بـد مـن مراعـاة حركـة العـین فـي مسـح الشاشـة , 
فالعین تتجه اوال الي اعلي یمـین الشاشـة ثـم تتجـه یسـار ثـم تهـبط الـي اسـفل ( 
كمــا لــو كنــت تقــر نصــا مكتوبــا باللغــة العربیــة ) والعكــس صــحیح بالنســبة للغــة 

  االنجلیزیة . 
م محتویـــات الشاشـــة وترتیـــب عناصـــرها تبعـــا لحركـــة وبالتـــالي یـــتم تنظـــی
  )١٦٥العین ( نبیل جاد , ص

  ثانیا : المعاییر الفنیة العداد واجهات التفاعل 
وقــد تــم اســتخالص عــدة معــاییر العــداد واجهــات التفاعــل بشــكل فعــال 

, نبیـــل جـــاد , مصـــطفي عبدالســـمیع  ٢١٣علــي النحـــو التـــالي ( امـــل ســویدان 
  واخرین ) 

 لوان : استخدام اال  -١

ــــاء واجهــــة التفاعــــل مــــع  ــــون مــــن المكونــــات االساســــیة فــــي بن یعتبــــر الل
المســـتخدم حیـــث ان متغیـــر اللـــون یـــدخل فـــي جمیـــع العناصـــر الموجـــودة فـــي 

وغیــــره مــــن  –صــــور  –خطــــوط  –اشــــكال  –واجهــــة التفاعــــل مثــــل الخلفیــــات 
متغیــرات االنتــاج فــي القصــة االلكترونیـــة لیعمــل علــي ابــراز مفــاهیم معینـــة او 
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جــذب االنتبـــاه لـــبعض المفـــاهیم , والتوظیـــف الجیــد لاللـــوان لـــه مـــردود ایجـــابي 
  علي جودة التعلیم من خالل القصة االلكترونیة , في هذه المرحلة العمریة .

    -لذا یجب مراعاة ما یلي عند استخدام االلوان في القصة :
الــــي تجنــــب اســــتخدام االلــــوان الصــــارخة فــــي خلفیــــات البرنــــامج : ألنهــــا تــــؤدي -ا

تشــتیت انتبــاه االطفــال وعــدم التركیــز علــي محتــوي الشاشــة , كــذلك تــؤدي الــي 
  االضرار بمعدل االبصار للطفل 

بـین العناصـر حیـث   ( colour contrast )المحافظة علي التباین اللـوني : -ب
ال یفضــل اســتخدام االلــوان المتقاربــة مثــل اللــون االصــفر مــع اللــون األبــیض , 

  تم مع اللون االسود واللون الكحلي القا
مراعــــة الصــــدق اللــــوني : بحیــــث یعبــــر اللــــون عــــن الموضــــوع الحقیقــــي او  -جـــــ 

المظهــر الحقیقــي للشــئ المــراد التعبیــر عنــه , مثــل اســتخدام اللــون االزرق فــي 
التعبیــر عــن الســماء , واللــون االصــفر للتعبیــر عــن الصــحراء واللــون االحمــر 

  للداللة علي النار , وغیره 
لــوان الصــارخة : مثــل اللــون الزهــري , اللــون االرحــواني , والــدرجات تجنــب اال-د

  الفاتحة في معظم االلوان 
تجنـــــب الـــــزیخ اللـــــوني : فیجـــــب تجنـــــب اســـــتخدام اللـــــون االزرق الصـــــریح او  -و

ـــة , ویرجـــع هـــذا الـــي خاصـــیة  االحمـــر الصـــریح فـــي كتابـــة اي نصـــوص طویل
لــي التركیــز فــي تفاصــیل الزیــغ اللــوني التــي تجعــل شــبكیة العــین غیــر قــادرة ع

التصـــــمیم التعلیمـــــي  –تلـــــك االلـــــوان فتبـــــدوا غائمـــــة او مشوشـــــة ( نبیـــــل جـــــاد 
  )   ١١٢للوسائط المتعددة ص 

 )    familiarityاستخدام العناصر المألوفة (  -٢
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بفضل استخدام العناصر المألوفة لدي الطفل لكي یتفاعـل مـع القصـة , 
شــة التالیــة , والســهم المتجــه یمینــا مــثال الســهم االفقــي المتجــه یســارا یعنــي الشا

  یعني الصحفة السابقة , وهكذا 
ــــــس االشــــــكال والرمــــــوز المســــــتخدمة داخــــــل القصــــــة  ــــــت نف ویجــــــب تثبی
االلكترونیــة , بــل ووضــعها فــي نفــس المكــان عبــر الشاشــات المختلفــة , وهــذا 
یـــرتبط باالتســــاق فــــي تصـــمیم هــــذه الشاشــــات ومســـاعدة المــــتعلم علــــي تكــــوین 

  لتي تكون لدیه رموزا واشكاال مألوفة خالل القصة .بعض المدركات ا
 تنسیق الشاشة :  -٣

البــد مــن تقســیم الشاشــة وظیفیــا , بمعنــي انــه ال بــد مــن تحدیــد مســاحة 
محـددة لكـل وظیفــة , فمـثال تحدیــد مسـاحة شــریطیة اسـفل الشاشــة افقیـا توضــع 

  . بها ازرار التحكم التي یتعامل من خاللها الطفل مع القصة االلكترونیة
تحدیــد مســاحة فــي الجانــب االیمــن مــن الشاشــة لوضــع النصــوص فـــي 

  حالة استخدام نصوص 
  تحدید مساحة ثابته لعرض الرسوم والصور المكونة للقصة 

وفــي حالــة عــرض القصــة االلكترونیــة ألطفــال مــا قبــل المدرســة یفضــل 
ان یكــــون مكــــان الصــــور والرســــوم فــــي مركــــز الشاشــــة , نظــــرا الن اســــتخدام 

هــذه الحالـة قــد یكـون قلیـل جــدا , العتمـاد القصــة علـي الصــور  النصـوص فـي
  والرسوم والتعلیق الصوتي 

   ٢٠١٤ ٢٧نبیل جاد ص   slory board -القصة المصورة :
هـــي الســــیناریو الوصــــفي المرســـوم مــــن خــــالل كـــادرات متتابعــــة لجمیــــع 

  مناظر واحداث القصة وعالقة الشخصیات بها 
 -التدرج في عرض االطارات : -٤
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كــان محتــوي االطــار كبیــر او شــامال لعدیــد مــن العناصــر , فــال بــد عندئــذ  إذا
مـــن عـــرض محتویاتـــه تباعــــا , فقـــد یـــتم عـــرض مقطــــع مـــن الشاشـــة , بحیــــث 

  یتفاعل معه الطفل , ثم یظهر مقطع اخر . وهكذا حتي تكتمل الشاشة 
 التنسیق في استخدام متغیرات االنتاج : -٥

عة لعرض مفهوم او قیمة معینة فـال عند استخدام مجموعة من الصور المتتاب -
بـد مـن اسـتخدام تعلیــق مسـموع وال تكتفـي بالنصــوص المكتوبـة علـي الشاشــة , 
والهـــدف مـــن ذلـــك هـــو مســـاعدة الطفـــل علـــي ارتفـــاع معـــدل االدراك لدیـــه عـــن 

 طریق استخدام اكثر من حاسه في متابعة القصة 

فـي موضـعها كما یجب اسـتخدام المـؤثرات صـوتیة والبصـریة بشـرط ان تكـون  -
  الصحیح داخل القصة والتي تساعد علي توصیل المعني المراد للطفل .

ایضــا یمكــن اســتخدام الموســیقي كخلفیــة مــع تعلیــق صــوتي مســموع بشــرط ان  -
  تكون الخلفیة الموسیقیة خافته , ویبدو التعلیق الصوتي واضحا وجلیا .

بتـــة عــــن یمكـــن ربـــط مجموعــــة متتالیـــة ومترابطــــة مـــع الصـــور او الرســــوم الثا -
طریــق خلفیـــة موســـیقیة واحــدة بـــدون قطـــع , فســـوف تــدعم االتصـــال بـــین هـــذه 
ـــة عـــدم وجـــود تعلیـــق صـــوتي  المجموعـــة مـــن الصـــور والرســـوم , هـــذا فـــي حال

 مسموع 

ال تســتخدم مــؤثرات صــوتیه وموســیقي فــي نفــس الوقــت , بــل یمكــن اســتخدام  -
لخلفیـة الموسـیقي كخلفیـة موسـیقیة مـع تعلیـق صـوتي مسـموع بشـرط ان تكـون ا

 الموسیقیة 

 استخدام الرسوم والصور  -٦

یفضــــل فــــي القصــــة االلكترونیــــة اســــتخدام الرســــوم والصــــور بــــدال مــــن 
اســـتخدام النصـــوص المكتوبـــة الن الطفـــل فـــي هـــذه المرحلـــة یســـتطیع التعامـــل 

  بسهولة مع الصورة علي العكس مع النصوص المكتوبة 
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ر واشـــكال بالتــالي فإنــه كلمــا أمكــن تحویــل النصــوص إلــي رســوم وصــو 
  تخطیطیة وهندسیة , فإنه یلزم تحویلها فورا

بناءا علي ذلك فإن توظیف تلك الرسوم والصور بشكل جید فـي القصـة 
االلكترونیــة یجــب ان یكــون علــي النحــو التــالي : ( أمــل ســویدان واخــرون ص 

٢١٢   (  
یجـــب ان تكـــون الصـــورة مرتبطـــة بنقـــل الواقـــع , بمعنـــي أن اســـتخدام الصـــور  -

الواقــع مــن حیــث الحجــم المماثــل للشــكل االصــلي , امــا اذا كانــت یــرتبط بنقــل 
الصـــورة الفوتوغرافیـــة اكبـــر او اصـــغر مـــن الشـــكل االصـــلي فیجـــب ان یعـــرف 
ــــذهن  الطفــــل ویفهــــم ان الصــــورة كبــــرت او صــــغرت لتوضــــیح الشــــئ وتقریبــــه ل

 الطفل 

یجب اختیار الصورة التي تبـرز النقـاط الهامـة المـراد توصـیلها الـي الطفـل مـع  -
 لبعد قدر االمكان عن اللقطات غیر المألوفة او زوایا التصویر الخاطئة ا

یجب ان تكون الصورة للجـزء المـراد توصـل للطفـل مـع البعـد عـن التفصـیالت  -
الكثیــرة التــي قــد تــؤدي الــي تشــتیت انتبــاه الطفــل , لــذلك یجــب مراعــاة البســاطة 

 عند استخدام الرسوم والصور داخل القصة االلكترونیة 

دم الرســوم الخطیــة احیانـــا لســهولة توصــیل المحتـــوي حیــث یــتم التركیـــز تســتخ -
 علي االجزاء الرئیسیة دون الدخول في تفاصیل 

یجـــب عـــرض الصـــور والرســـوم فـــي تسلســـل منطقـــي بمـــا یتناســـب مـــع تحقیـــق  -
االهـــداف والتعلیـــق الصـــوتي للقصـــة , اي یجـــب مراعـــاة التـــزامن بـــین الصـــوت 

 تزامن من عوامل تشتیت انتباه الطفل والصورة بدقة حتي ال یكون عدم ال

مراعــاة تتــابع مهــارة قــراءة الصــورة والرســوم لــدي الطفــل , حیــث تكــون الصــورة  -
ـــة تحلیـــل مكوناتهـــا والتعـــرف  فـــي تسلســـل مـــع المـــتعلم حـــین قراءتهـــا مـــن مرحل
علیهـا الـي مرحلــة معرفـة العالقـات بــین اجـزاء الصـورة وصــوال الـي مرحلـة فهــم 
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بعـــص اآلراء واصـــدار بعـــض االحكـــام حـــول محتـــوي الصـــورة ومحاولـــة ابـــداء 
 الصورة 

) علي اهمیة الصـورة التعلیمیـة كأحـد  ٢٠١٣وقد اكدت دراسة ( حنان محمد  -
الوســـائط المتعـــددة فـــي اكســـاب طفـــل مـــا قبـــل المدرســـة المعلومـــات والمهـــارات 

  وبناء المفاهیم 
 معبر تجنب ازدحام الشاشة بالرسومات واالشكال , والتركیز علي الشكل ال -

كمــــا یفضــــل اســــتخدام التعلیــــق المصــــاحب للرســــوم المتحركــــة عــــن اســــتخدام  -
النصــــوص المكتوبــــة نظــــرا الن المـــــتعلم ( الطفــــل ) ال یســــتطیع االنتبــــاه الـــــي 
وســیلتین تعرضــان فــي نفــس الوقــت ممــا یشــتت انتباهــه مــا بــین الحركــة وقــراءة 
 النصـــوص المعروضـــة علـــي الشاشـــة , ممـــا یـــؤدي الـــي تشـــویش فـــي االدراك

  )  ٢٠١٤الحسي لدیه ( نبیل جاد 
    -اهمیة الصور والرسوم التعلیمیة في تصمیم القصة االلكترونیة :

لمــا كانــت الصــور والرســوم التعلیمیــة مــن اهــم عناصــر تصــمیم القصــة 
االلكترونیة نظرا لما لها من خصائص وما تحتویـه مـن عناصـر إثـارة وتشـویق 

  طفلللطفل مما یؤدي الي ارتفاع معدل إدارك ال
كمــا یكتســب اســتخدام الصــور المتحركــة والثابتــه واالصــوات والمــؤثرات 
الســـمعیة والبصـــریة اهمیـــة خاصـــة تـــرتبط بـــدور العناصـــر المرئیـــة فـــي تســـهیل 
متطلبـــات العـــرض للوســـائل المختلفـــة حیـــث تســـهم الصـــورة وااللـــوان فـــي تقلیـــل 

هـذا الـنمط الجهود التـي یتعـین ان یبـذلها المـتعلم لتقلـي الرسـائل المتضـمنه فـي 
  ) ٣٤٥ص  ٢٠١٣من االتصال ( منال هالل المزاهرة 

    -ومن هنا لزم إظهار اهمیة الصورة فیما یلي :
 تسهل العملیة التعلیمیة وعملیة عرض المادة المطلوبة  - ١

 تحفز الطفل علي التفاعل بشكل اكبر مع المادة التعلیمیة  - ٢
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 تقدیم خبرات بدیلة عن الخبرات المباشرة  - ٣

اس الطفـــل فــــي الـــتعلم ممــــا یـــؤدي الــــي اشـــراك جمیـــع حــــو  - ٤
 ترسیخ وتعمیق التعلم

اثــراء التعلــیم : توســیع خبـــرة الطفــل وتیســیر بنــاء المفـــاهیم  - ٥
 وتأصیل العلوم والمعارف لدیه 

تســـــاعد علـــــي زیـــــادة خبـــــرة الطفـــــل عـــــن الطبیعـــــة والعـــــالم  - ٦
 الخارجي فتجعله اكثر استعدادا للتعلم 

فـــي اكتســـاب تســـاعد فـــي زیـــادة مشـــاركة الطفـــل االیجابیـــة  - ٧
 الخبرة حیث انها تنمي القدرة علي التأمل ودقة المالحظة والقدرة علي التفكیر

 تؤدي الي تعدیل السلوك وتكوین اتجاهات جدیدة - ٨

 تقلل من معدل النسیان عند الطفل  - ٩

 تسهم في توضیح المعاني بطریقة مشوقة  -١٠

 توفر للطفل خبرات یتعدي مشاهدتها في الواقع  -١١

ــــة اشــــباع فضــــول الطفــــل لل -١٢ ــــي الظــــواهر الطبیعی تعــــرف عل
 والبیئیة 

 استثارة الطفل وتحفیزه للتعرف علي مكونات البیئة  -١٣

 تنمیة السلوك االستكشافي للطفل  -١٤

ادراك الطفــــل لمفهــــوم الشــــئ وألشــــكال االشــــیاء وعالقتهــــا  -١٥
دراكـه لألحجـام واألوزان  ٕ دراكه لاللوان وعالقتهـا بـإدراك االشـكال وا ٕ المكانیة , وا

   )٢٠٠٧حافظ المختلفة ( بطرس 

تنمیـــة اســـالیب المالحظـــة لـــدي االطفـــال وتشـــجیعهم علـــي  -١٦
 استخدام حواسهم في الحصول علي المعلومات وایجاد الدالئل 

 معاونة االطفال علي تنمیة مهارات المقارنة والتصنیف  -١٧
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معاونة االطفال للوصول الي النتائج والتـي تكـون االسـاس  -١٨
 لتكوین المفاهیم فیما 

ــــة تشــــمل مالحظــــة الظــــواهر تنمیــــة مهــــارات عقل -١٩ یــــة معرفی
 الطبیعیة والبشریة 

 تنمیة التذوق الفني والحسي لدي الطفل  -٢٠

إثــراء لغــة الطفــل بتزویــدها بــالمفردات والتراكیــب والعبــارات  -٢١
 الجدیدة 

 تنمیة قدرة الطفل علي النقد والتقویم  -٢٢

 ١٤٢١اشــباع حــب االســتطالع لــدي الطفــل ( عــزة خلیــل  -٢٣
 هـ ) 

ن علـــي أهمیـــة اســـتخدام عناصـــر الوســـائط المتعـــددة هـــذا ویؤكـــد المتخصصـــو 
  مثل الصورة المتحركة والثابتة والرسوم المتحركة 

  -ضبط صیاغة النصوص المكتوبة : -٧

ــــة  ــــه االطــــار مــــن بیانــــات مكتوب ــــالنص المكتــــوب , كــــل مــــا یحتوی المقصــــود ب
  تعرض علي المستخدم اثانء تفاعله مع البرنامج 

ي القصـــة االلكترونیـــة یجـــب ان لـــذا فـــإن صـــیاغة ووضـــع تلـــك النصـــوص فـــ
    -یعتمد علي بعض المعاییر منها ما یلي :

یجب ان تحتوي علي قدر بسیط من الـنص مـع التركیـز علـي الفقـرات  - ١
الهامـــة حیـــث ان شاشـــة الكمبیـــوتر لهـــا ممیـــزات تختلـــف عـــن صـــفحة الكتـــاب 

 الورقیة 

اســتخدام الجمــل البســیطة المعبــرة , حیــث ان اســتخدام الفقــرة المطولــة  - ٢
 ؤدي الي الملل وضعف االدراك للطفل ی
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الجمیـع بـین الـنص والصــورة , إذا كـان الـنص موضـحا للصــورة او اذا  - ٣
 كان النص جزءا من الصورة او الرسم 

اوضــــحت بعــــض الدراســــات انــــه یجــــب التمییــــز بــــین ســــطور وفقــــرات  - ٤
ـــة اعـــداد القصـــة  الـــنص ســـواء بـــااللوان او بوضـــع خـــط تحـــت الـــنص فـــي حال

الطفولة المبكرة والمتوسـطة حتـي یسـهل التمییـز بـین فقـرات االلكترونیة لمرحلة 
 )   ٢١٣النص الوحد ( امل سویدان ص 

) بداللـــة ســـرعة القـــراءة ١٤) وبــنط (١٨أنســب مســـاحة للحـــرف بنـــت ( - ٥
 سنة  ١٢) إال لألفراد الذین تزید اعمارهم عن ١٦واالرتیاح , ویستخدم بنط (

 -ضبط الصوت في القصة االلكترونیة : -٨

ر اساســي فــي القصــة االلكترونیــة نظــرا ألنــه مــن اهــم متغیــرات الصــوت عنصــ
  االنتاج التي ركز علیها البحث الحالي 

  الصوت له عدة اشكال داخل القصة االلكترونیة مثل 
  المؤثرات الصوتیة -أ

  الموسیقي التصویریة -ب
  التعلیق الصوتي والذي عادة ما یأخذ شكل -جـ
 صوت الراوي للقصة  -

 خاص القصة صوت كل شخص من اش -

بناء علي ذلك كان البد من وضـع ضـوابط لمتغیـر الصـوت فـي انتـاج القصـة 
    -االلكترونیة منها ما یلي :

یجــــب ان یكــــون الصــــوت واضـــــحا غیــــر مشــــوه بعیــــوب التســـــجیل او  - ١
 صدي الصوت نظرا لما للصوت من القدرة علي جذب االنتباة والتركیز 

ــ - ٢ ي ال تشــتت إنتبــاه عــدم اإلســراف فــي اســتخدام المــؤثرات الصــوتیة حت
 الطفل 
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ان تكون المؤثرات الصـوتیة معبـرة بشـكل واقعـي ومتزامنـة مـع الصـورة  - ٣
 المعبرة عنها , وایضا مع الصوت المصاحب في القصة االلكترونیة 

ــــه , معبــــرا عنهــــا . اي ان  - ٤ ان یــــرتبط الصــــوت بالوظیفــــة المصــــاحبة ل
 یكون الصوت متزامن مع حركات االداء للشخص في داخل القصة 

یجب ان یكون الصوت واضح في مخـارج الفاظـه بمعنـي ان ال یكـون  - ٥
 به عیوب في نطق الكلمات او حروف ال تنطق بشكل صحیح وواضح 

ان تتناســــب درجــــة ارتفــــاع الصــــوت فــــي كــــل مــــن الخلفیــــة الموســــیقیة  - ٦
والمـؤثرات الصــوتیة , بحیـث ال تطغــي علـي الصــوت االصـلي لالشــخاص فــي 

 القصة 

اخل واجهة التفاعل للتحكم فـي عـرض او تضمین تحكمات الصوت د - ٧
 ایقاف الصوت 

یجـــب ان ال یتـــداخل اكثـــر مـــن صـــوت فـــي وقـــت واحـــد , بمعنـــي ان  - ٨
 تعطي مساحة زمنیة لكل صوت علي حدة حتي یستطیع الطفل المتابعة 

یجـــب ان یتكامــــل الصــــوت مــــع العناصــــر المرئیــــة فــــي داخــــل واجهــــة  - ٩
 ستخدم مستقال عنها التفاعل قبل النص او الرسوم او الصور , وال ی

یجــب ان یكــون للصــوت القــدرة علــي جــذب االنتبــاه فیجــب اســتخدامه  -١٠
 للتركیز وجذب االنتباه 

عنــــد اســــتخدام الصــــوت للتعزیــــز فیجــــب ان یســــتخدم صــــورتین فقـــــط  -١١
اخدهما للتعزیز االیجـابي اي لالجابـة الصـحیحة , واالخـر للتعزیـز السـلبي اي 

 لالجابة الخطأ 
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  القیم 
اهمیتهــــا بالنســــبة للفــــرد والمجتمــــع , فهــــي تمثــــل اطــــارا  قیــــةألخالللقــــیم ا

مرجعیا یحكم تصرفات الفرد وسلوكه فـي حیاتـه , كمـا انهـا تمكنـه مـن مواجهـه 
االزمــات فــي حیاتــه الیومیــة , فهــي تحــدد للفــرد الســلوك , وترســم لــه مقوماتــه , 
ة كمـــا انهـــا تحفـــظ للمجتمـــع تماســـكه وتحـــدد اهدافـــه ومثلـــه العلیـــا لممارســـة حیـــا

اجتماعیــــة ســــلیمة , اضــــافة الــــي تحقیــــق االمــــن القــــومي وحمایتــــه مــــن الغــــزو 
الخــارجي الــذي یعمــل علــي تنمــیط افكــار البشــر وفقــا للــنمط الغربــي ( محمــود 

  )  ٢٠٠١عطا حسین ,
واذا كان االنسان بصفة عامة هو موضوع اهتمـام التربیـة وغایتهـا  فـإن 

لقــدر الكــافي مــن االهتمــام االطفــال بصــفة خاصــة هــم اولــي الفئــات العمریــة با
  والرعایة , ویرجع ذلك الي خطورة هذه المرحلة واهمیتها بالنسبة للمجتمع 

لهـا اهمیتهـا فـي جمیـع مراحـل عمـر الفـرد بدایـة  الخالقیـهلـذا فـإن القـیم ا
من مرحلة الطفولة والتي تعتبر اهم مرحلة فـي مراحـل عمـر االنسـان التـي یـتم 

صــــة بالــــدین والمجتمــــع , لتســــاهم فــــي بنــــاء فیهــــا غــــرس القــــیم والمبــــادئ الخا
  شخصیة الطفل , وقدرته علي التكیف مع الحیاة ومشكالتها 

وفي الجانب االخـر فقـد اثـرت الثـورة العلمیـة والتكنولوجیـة علـي االعـالم 
بمـــا یملكـــه مـــن قـــوة تـــأثیر كبیـــرة وخاصـــة بعـــد ظهـــور الفضـــائیات ومـــا یســـمي 

  بالسماوات المفتوحة علي القیم
ان االعـــالم لـــم یعـــد آلیـــة لتأكیـــد الثقافـــة القومیـــة , فقـــد ســـاهم  إذا علمنـــا

االعــــالم فــــي نشــــر انمــــاط وقــــیم اخــــذ بعضــــها طابعــــا عالمیــــا , وجــــاوز حــــدود 
  )   ٢٠٠٣حضارته ( علي لیله 
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بالرغم مما سبق فإن هناك بعض الدراسات اكـدت ان االزمـة تتمثـل فـي 
علــي االنفتــاح الــواعي عــدم وجــود منظومــة للقــیم تحقــق زواتنــا وتجعلنــا قــادرین 

  ) Levin -2000علي غیرنا ( 
فــي مرحلــة ریــاض االطفــال یجــب ان ال  االخالقیــةلــذا فــإن تكــوین القــیم 

یــتم بصــورة آلیــة , وانمــا فــي ســیاق التعلــیم فــي المواقــف المختلفــة , وفــي ســیاق 
فـــــالقیم هـــــي نتـــــاج  ،إعــــادة بنـــــاء طـــــرق االداء واالســـــتجابة فـــــي هـــــذه المواقـــــف

بــین الفــرد وعاداتــه وبیئتــه ومتطلباتــه , والتربیــة الخلقیــة هــي  تفــاعالت مســتمرة
السبیل الوحیـد لترشـید سـلوك االفـراد فـي عالقـتهم االجتماعیـة , مـن هنـا یـرتبط 
الخلـــق بالمعرفـــة , ففـــالفرد حینمـــا یواجـــه موقفـــا مـــن المواقـــف علیـــه ان یتفاعـــل 

قتــــه معهـــا ویختــــار بــــین اتجاهــــات قــــیم مختلفــــة تحــــدد طبیعــــة ســــلوكه فــــي عال
بمتطلبـات الموقـف وعلیــه إن ترقیـة القـیم یعتبــر مـن اكثـر العوامــل التـي تســاعد 

ممـا سـبق یتضـح انـه یجـب ان یختـار افضـل  علي تحقیق هذا الهـدف االسـمي
الطـرق للتــدریس بالنسـبة للطفــل فــي مرحلـة ریــاض االطفــال كـي تســاعدنا علــي 

الحــالي علــي وقــد اســتقر البحــث  توصــیل وتأصــیل القــیم الدینیــة داخــل الطفــل 
  اختیار القصة االلكترونیة لما لها من مكانة محببة لدي االطفال 

 
  نتائج البحث وتفسیرها:

بعـــد ان قامـــت الباحثـــة بـــاالجراءات التجریبیـــة للقصـــة اإللكترونیـــة علـــى 
أطفـــــال ماقبـــــل المدرســـــة وتطبیـــــق اختبـــــار المواقـــــف قبلیـــــا علـــــى المجمـــــوعتین 

المجموعــة التجریبیــة باســتخدام القصــة التجریبیــة والضــابطة والتــدریس ألطفــال 
اإللكترونیــة ودراســة أطفــال المجموعــة الضــابطة بالطریقــة التجریبیــة ثــم تطبیــق 
ـــار المواقـــــف األخالقیـــــة تطبیقـــــا بعـــــدیا علـــــى عینـــــة أطفـــــال المجمـــــوعتین  اختبــ

  التجریبیة والضابطة كانت نتائج البحث كالتالى : 



 تصمیم قصص إلكترونیة لتنمیة القیم األخالقیة لدى أطفال ما قبل المدرسة

 

 ١٤٤ الجزء الثاني -العدد الثاني –مجلة بحوث في التربیة النوعیة 
 

 تحلیل النتائج وتفسیرها : - ١

 بحث وفروضها حللت الباحثة البیانات كما یلى :فى ضوء مشكلة ال  - ١

والــذى یــنص علــى ( توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد   الفــرض األول:
بین متوسـطى درجـات أطفـال المجمـوعتین التجریبیـة والضـابطة  ٠,٠٥مستوى 

فــــى التطبیــــق البعــــدى الختبــــار القــــیم االخالقیــــة لصــــالح المجموعــــة التجریبیــــة 
للعینـات (T- Test)الفرض استخدمت الباحثـة اختبـار وللتحقق من صحة هذا 

  المستقلة وجاءت النتائج كالتالى 
یوضح الفرق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة فى  )١جدول رقم (

  القیاس البعدى
االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعة  القیمة

  المعیارى
مستوى   قیمة ت

  الداللة 
حجــــــم 
  التأثیر 

ــــــــــة   الصدق تجریبی
  ضابطة

٢٨  
٢٨  

٧،٦١  
٤،٦٨  

٤٩, 

٧٠  ٠,٠١  ١١،٣  ١،٢٨,  

ــــــــــة   األمانة تجریبی
  ضابطة

٢٨  
٢٨  

٧،٨٢  
٤،٥٧  

٤٨,  
١،٥٣ 

٦٨ ٠,٠١  ١٠،٧٦,  

ــــــــــة   التعاون تجریبی
  ضابطة

٢٨  
٢٨  

١٨،١٤  
١٠،٨٩  

٩٧,  
٢،٥١ 

٧٩ ٠,٠١  ١٤،٢٤,  

ــــــــــة   اإلحترام تجریبی
  ضابطة

٢٨  
٢٨  

١٧،٥  
١٠،٤٦  

٩٢,  
٢،٣٢ 

٨٠ ٠,٠١  ١٤،٩٣, 

الدرجــــــة 
  الكلیة

ــــــــــة  تجریبی
  ضابطة

٢٨  
٢٨  

٥١،١  
٣٠،٦١  

١،٥٩  
٩١ ٠,٠١  ٢٣،٦  ٤،٣١, 



 تصمیم قصص إلكترونیة لتنمیة القیم األخالقیة لدى أطفال ما قبل المدرسة

 

 ١٤٥ الجزء الثاني -العدد الثاني –مجلة بحوث في التربیة النوعیة 
 

یتضح من الجدول السابق ان قیمـة (ت )  للفـروق بـین المجمـوعتین التجریبیـة 
والضابطة فى القیاس البعدى الختبـار القـیم  دالـة لصـالح المجموعـة التجریبیـة  

ى وهو ما یشیر إلى أن القصة اإللكترونیة قد أحدثت آثرا فى درجـة األطفـال فـ
اإلختبــار البعــدى ألطفــال المجموعــة التجریبیــة وهــذا یوضــح التــأثیر اإلیجــابى 

  للقصة اإللكترونیة على تنمیة القیم اإلخالقیة لالطفال .
)  بـین ٠,٠٥:( توجد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى  الفرض الثانى

متوســـطى درجـــات أطفـــال المجموعـــة التجریبیـــة فـــى التطبیـــق القبلـــى والبعـــدى 
  ختبار القیم األخالقیة لصالح التطبیق البعدى  إل

لمعرفـة (T- Test)وللتحقق من صـحة هـذا الفـرض اسـتخدمت الباحثـة اختبـار 
  داللة الفروق بین المتوسطات فى القیاس القبلى والبعدى 

  ویوضح الجدول التالى نتائج اإلختبار 
  )٢جدول (

  ة :الفرق بین القیاس القبلى والبعدى للمجموعة التجریبی
االنحـــراف   المتوسط  العدد  القیاس  القیمة

  المعیارى
مستوى   قیمة ت

  الداللة 
ـــــــدل  مع
الكســب  

  لبالك 
  قبلى   الصدق

  بعدى
٢٨  
٢٨  

٤،١٨  
٧،٦١  

٢٥,١ 

٠,٠١  ١١،٨٩ ,٤٩    

  قبلى   األمانة
  بعدى

٢٨  
٢٨  

٤،٤٣  
٧،٨٢  

٤٥,١  
٤٨, 

٠,٠١  ١١،٤٢   

  قبلى  التعاون
  بعدى

٢٨  
٢٨  

٩،٧٥  
١٨،١٤  

٤٩,٢  
٩٧, 

٠,٠١  ١٦،٣٧   



 تصمیم قصص إلكترونیة لتنمیة القیم األخالقیة لدى أطفال ما قبل المدرسة

 

 ١٤٦ الجزء الثاني -العدد الثاني –مجلة بحوث في التربیة النوعیة 
 

االنحـــراف   المتوسط  العدد  القیاس  القیمة
  المعیارى

مستوى   قیمة ت
  الداللة 

ـــــــدل  مع
الكســب  

  لبالك 
  قبلى  اإلحترام

  بعدى
٢٨  
٢٨  

٩،٣٦  
١٧،٥  

٩,٢  
٩٢, 

٠,٠١  ١٤،٢٣  

الدرجــــــة 
  الكلیة

  قبلى
  بعدى

٢٨  
٢٨  

٢٧،٧١  
١, ٥١  

٤،٤٨  
١،٤ ٠,٠١  ٢٥،٧  ١،٥٩  

  
یتضح من الجدول السابق ان قیمة ( ت ) للفروق بین القیـاس القبلـى والبعـدى 

لكســـب للمجموعـــة التجریبیـــة دال لصـــالح القیـــاس البعـــدى حیـــث كانـــت نســـبة ا
وهى قیمة تشیر الـى فعالیـة القصـة  ١،٤المعدل لبالك للدرجة الكلیة لالختبار 

االلكترونیة فى تنمیة بعض القیم االخالقیة لـدى أطفـال ماقبـل المدرسـة  حیـث 
  ١،٢ان بدایة الفعالیة كما حددها بالك تبدأ من 

  
 -أوال : المراجع العربیة :

ـــــدویبى (- ١ ـــــد ال ـــــو زی ـــــراهیم أب ـــــه وحـــــدات دراســـــیة باســـــتخدام ) فاعل٢٠١٤إب ی
القصــــص الرقمیــــة فــــى تطــــویر بعــــض المهــــارات الحركیـــــة 
األساســــیة والمفـــــاهیم المعرفیـــــة لمرحلــــة ریـــــاض االطفـــــال . 
(رســالة دكتــوراة غیــر منشــورة ). جامعــة اإلســكندریة . كلیــة 

 التربیة الریاضیة .

).وســــائل األعــــالم و األطفــــال وجهــــه نظــــر ٢٠٠٧ابــــو الحســــن صــــادق (- ٢
 , اسالمیه



 تصمیم قصص إلكترونیة لتنمیة القیم األخالقیة لدى أطفال ما قبل المدرسة

 

 ١٤٧ الجزء الثاني -العدد الثاني –مجلة بحوث في التربیة النوعیة 
 

) : تكنولوجیـــــا التعلـــــیم والـــــتعلم االلكترونـــــى , ٢٠٠٤احمـــــد محمـــــد ســـــالم (- ٣
 , الریاض. ٢٣١, مكتبة الرشد , صـــ ٢٠٠٤

). أســـس إنتـــاج القصـــة التفاعلیـــة فـــى ٢٠١١أســـعد علـــى الســـید رضـــوان (- ٤
بــــرامج الكمبیــــوتر التعلیمیــــة وفاعلیتهــــا فــــى تعلــــیم االطفــــال 

 جامعة حلوان  المهارات الحیاتیة . كلیة التربیة .

) . فعالیــــة تــــدریس القصــــص ٢٠١٢أمــــانى محمــــد عبــــد الســــالم هــــارون (- ٥
الرقمیــة فــى تنمیــة مهــارة التحــدث باللغــة اإلنجلیزیــة لتالمیــذ 
المرحلــة اإلبتدائیــة, رســالة ماجیســتیر , كلیــة التربیــة جامعــة 

 عین شمس

حركـه ).تـاثیر برنـامج تعلیمـي اسـتخدام الرسـوم المت٢٠٠٦امل عبد المجید(- ٦
ــــاز فــــي  ــــم بعــــض المهــــارات األساســــیه فــــي الجمب ــــى تعل عل
المرحله األبتدائیه في دولـه الكویـت .رسـاله ماجیسـتیر غیـر 

 منشوره ,جامعه حلوان ,جمهوریه مصر العربیه.

) . أثـــر اســـتخدام القصـــص االلكترونیـــة فـــى ٢٠١٠إیمـــان ســـمیر عرفـــان (- ٧
 تنمیـــة بعـــض القــــیم اإلجتماعیـــة , لطفـــل مــــا قبـــل المدرســــة
ــــة التربیــــة , جامعــــة  ,رســــالة ماجیســــتیر , غیــــر منشــــورة كلی

 المنیا

) أثر استخدام القصص اإللكترونیـة فـى تنمیـة ٢٠١٠إیمان سمیر مهران (- ٨
بعـــض المفـــاهیم اإلجتماعیـــة لطفــــل مـــا قبـــل المدرســــه.كلیة 

 التربیه. جامعة المنیا.

ــــه مــــدني (- ٩ ئي ).اثــــر المنظــــور فــــي فــــیلم الرســــوم المتحركــــه الثنــــا٢٠٠٤آی
األبعاد.رســـــــــــــــــاله ماجیســـــــــــــــــتیر غیـــــــــــــــــر منشـــــــــــــــــوره,جامعه 

 المینیا,جمهوریه مصر العربیه,



 تصمیم قصص إلكترونیة لتنمیة القیم األخالقیة لدى أطفال ما قبل المدرسة

 

 ١٤٨ الجزء الثاني -العدد الثاني –مجلة بحوث في التربیة النوعیة 
 

) فعالیـــه اســـتخدام المـــدخل ٢٠٠٣حمیـــدة محمـــد عبـــد المتعـــال منصـــور(-١٠
القصصى المصور إلكساب أطفال ما قبـل المدرسـه بعـض 
الســـلوكیات الحضـــاریة للشـــعوب . (رســـالة ماجیســـتیر غیـــر 

 طنطامنشورة ). كلیة التربیة جامعة 

حنـــــان محمـــــد حســـــن ابـــــراهیم : دور الصـــــورة الفوتوغرافیـــــة فـــــى العملیـــــة -١١
التعلیمیــة لــدى طفــل ماقبــل المدرســة , مجلــة كلیــة التربیــة , 

ــــدولى االول  ــــة  –المــــؤتمر العلمــــى ال ــــة التربی جامعــــة  –كلی
 ٢٠١٣فبرایر  –المنصورة 

) .المضــــامین التربویــــة فــــى ٢٠١٥خدیجــــة صــــالح أبــــو هاشــــم أحمــــد (-١٢
 ص مجلة ماجد لألطفال .كلیة التربیة جامعة الزقازیققص

ـــــع عبـــــد العظـــــیم رمـــــود : (-١٣ ) : تقنیـــــات التعلـــــیم االلكترونـــــى , ٢٠١٢ربی
 خوارزم العلمیة للنشر , المملكة العربیة السعودیة 

 ١رشـــــدى طعیمـــــة  : أدب األطفـــــال تربیـــــة ومســـــئولیة , دار الوفـــــاء , ط-١٤
 . ١٤٩, ص ١٩٩٢

) فاعلیــه بعــض القصــص التفاعلیــة المطــورة ٢٠١٢( ســمر ســامح محمــد-١٥
فــــى تنمیــــة مهــــارات القــــراءة اإللكترونیــــة فــــى اللغــــة العربیــــة 
ــــدائى . ( رســــالة ماجســــتیر  ــــذ الصــــف الخــــامس اإلبت لتالمی

 غیر منشورة ) . كلیة التربیة . جامعة حلوان

) .غرفـه المصـادر كبـدیل تربـوي لـذوي ٢٠٠٩عاكف عبـد اهللا الخطیـب (-١٦
ــــــل عملــــــي لمعلمــــــي صــــــعوبات االحتیا جــــــات الخاســــــه (دلی

 التعلم).اربید,عالم الكتب الحدیث .



 تصمیم قصص إلكترونیة لتنمیة القیم األخالقیة لدى أطفال ما قبل المدرسة

 

 ١٤٩ الجزء الثاني -العدد الثاني –مجلة بحوث في التربیة النوعیة 
 

ــــال الطفــــل باســــتخدام ٢٠٠١عبیــــر صــــدیق(-١٧ ــــه خی ــــامج مقتــــرح لتنمی ).برن
اســــالیب عــــرض القصــــه .رســــاله ماجیســــتیر, غیــــر منشــــوره 

 ,معهد الدراسات و البحوث التربویه, جامعه القاهره.

العربیـــة والشـــباب , ط , القـــاهرة , الـــدار ) : الثقافـــة ٢٠٠٣عــــلى  لیلـــه (-١٨
 ٣١المصریة اللبنانیة , ص 

ــــین الخصوصــــیة واالختــــراق ,مجلــــة -١٩ فاضــــل الكعبــــى : ثقافــــة االطفــــال ب
 ١٣٥,صــــــ ٢٠٠٨) , ینــایر ١٦الطفولــة والتنمیــة , العــدد (

 (المجلس العربى للطفولة والتنمیة ).

بداع المكنـون , مجلـة الطفولـة و فیوال الببالوى : الطفولة المبكره ذلك اال-٢٠
ـــــى ٢٠٠٨) , ینـــــایر ١٦التنمیـــــة , العـــــدد ( , المجلـــــس العرب

 ٣٤للطفولة والتنمیة , صــــ

ــــــــــــــي المجتمعــــــــــــــات ٢٠٠٧محمــــــــــــــد النبهــــــــــــــان (-٢١ ).قضــــــــــــــایا الطفــــــــــــــل ف
 .سوریا:دار التراث العربي .١المعاصره.ط

 ١طمحمد حسن بـریغش : أدب االطفـال تربیـة ومسـئولیة , دار الوفـاء , -٢٢
 ١٤٩, صـــــ ١٩٩٢, 

) . معاییر صناعة كتاب الطفـل العربـى . الریـاض  ٢٠٠٩محمد سالم (-٢٣
 : الملتقى العربى لناشرى كتب األطفال.

) . أساســیات البحــث العلمــى فــى العلــوم ٢٠١٣محمــد ســویلم البســیونى (-٢٤
التربویــــــة واإلجتماعیــــــة واإلنســــــانیة , القــــــاهرة : دار الفكــــــر 

 العربى .

 –القـــاهرة  –) : تطـــور تكنولوجیـــا التعلـــیم ٢٠٠٣مـــد عطیـــة خمـــیس (مح-٢٥
 ٢٣١صـــ  - ٢٠٠٣دار قباء, 
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) . أثر األنشطة التعلیمیة الرقمیـة فـى ٢٠١٣محمد محمد عبد العاطى (-٢٦
القصــة التفاعلیــة لتالمیـــذ المرحلــة اإلبتدائیـــة علــى اكتســـاب 
ــــوان . قســــم  ــــة . جامعــــة حل ــــة التربی ــــة . كلی المفــــاهیم العلمی

 تكنولوجیا المعلومات

: تكنولوجیــا التعلــیم بــین النظریــة والتطبیــق   ٢٠٠٤محمــد محمــود الحیلــة -٢٧
 ٣٦٧, صــــ ٣, ط ٢٠٠٤, دار المیسرة , األردن . 

) : القـــــیم الســـــلوكیة لـــــدى طلبـــــه ٢٠٠١محمـــــود عطـــــا حســـــین عقـــــل ( -٢٨
المـــرحلتین المتوســـطة والثانویــــة فـــى دول الخلـــیج العربــــى , 

 ٧٠ب التربیه العربى لدول الخلیج , صــــ الریاض , مكت

 –ابــراهیم عبــد الفتــاح  –حســین بشــیر محمــود  –مصــطفى عبــد الســمیع -٢٩
منـى محمـد الجـزار : تكنولوجیـا  –امل عبـد الفتـاح سـویدان 

 –, عمــــــان ١التعلـــــیم مفـــــاهیم وتطبیقـــــات , دار الفكـــــر , ط
٢٠٠٤. 

ل والمعلومـــات , دار ): تكنولوجیـــا االتصـــا٢٠١٣منـــال هـــالل المزاهـــرة (-٣٠
 ١المسیرة ,عمان , ط

) : التعلـــــــیم ٢٠١٤مهنـــــــد أنـــــــور الشـــــــبول , ربحـــــــى مصـــــــطفى علیـــــــان (-٣١
 , دار صفاء للنشر , عمان . ١االلكترونى ط

). التفاعـل بـین مـدخلین لتصـمیم ٢٠١٣مهند عبد اهللا عبـد ربـه التعبـان (-٣٢
القصـــة الرقمیـــة عبــــر الویـــب مـــع األســــلوب المعرفـــى وأثــــره 

اكتســاب المعرفــة وتنمیــة التفكیــر االبــداعى لــدى طلبــة علـى 
ــــا التعلــــیم , دكتــــوراة , كلیــــة التربیــــة جامعــــة عــــین  تكنولوجی

 شمس. 



 تصمیم قصص إلكترونیة لتنمیة القیم األخالقیة لدى أطفال ما قبل المدرسة

 

 ١٥١ الجزء الثاني -العدد الثاني –مجلة بحوث في التربیة النوعیة 
 

):  التصــــمیم التعلیمــــى للوســــائط  المتعــــددة , ٢٠٠١نبیــــل جــــاد عرفــــه (-٣٣
  ١٦٢المنیا ,دار المدى للنشر والتوزیع صــــ 

لتفاعلیـه , دار الفكــر العربــى ) : بیئــات الــتعلم ا٢٠٠٤نبیـل جــاد عزمـى (-٣٤
 , القاهرة . ١, ط

) : أثــر شخصــیات القصــة فــى تنمیــة ٢٠٠١نجــالء الســید عبــد الحكــیم (-٣٥
بعـــــض القـــــیم األخالقیـــــة لـــــدى طفـــــل الروضـــــه مـــــن خـــــالل 
ـــــــامج قصصـــــــى مقتـــــــرح , رســـــــالة ماجیســـــــتیر , معهـــــــد  برن

 الدراسات والبحوث التربویة , جامعة القاهرة 

) . تـــأثیر المــــداخل التفاعلیــــة فــــى ٢٠١٤ بــــدوى (نجـــوى یحیــــى عبــــد اهللا-٣٦
القصة الكمبیوتریـة التعلیمیـة فـى التحصـیل المعرفـى وتنمیـة 
ــــة ,  ــــة اإلبتدائی ــــذ المرحل ــــدى تالمی مهــــارات التفكیــــر الناقــــد ل

 رسالة ماجیستیر, كلیة التربیة , جامعة عین شمس .

نمیــة ). فعالیــة القصــص االلكترونیــة فــى ت٢٠١١وفــاء فرحــات مجاهــد (-٣٧
الــــوعى السیاســــي لــــدى أطفــــال الحلقــــة األولــــى مــــن التعلــــیم 
األســــاس , رســــالة ماجیســــتیر , معهــــد الدراســــات والبحــــوث 

 التربویة , جامعة القاهرة .

). التعلـــیم اإللكترونـــى : تطبیقـــات ٢٠١١ولیـــد ســـالم محمـــد الحلفـــاوى ( -٣٨
 مستخدثه . القاهرة : دار الفكر العربى

) : التعلـــــیم االلكترونـــــى تطبیقـــــات ٢٠١١اوى (ولیـــــد ســـــالم محمـــــد الحلفـــــ-٣٩
 مستحدثة , دار الفكر العربى 
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