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فاعلية استخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض المفاهيم  
 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية لدى طفل الروضة

 

 *.سهر عاطف عبد القادر عبد المنعمد/  *                          
 

 : ملخص البحث
 

المرتبطة بثقافات الشعوب العربية تنمية بعض المفاهيم يهدف البحث إلى    
لكترونية، وتكونت عينةة إطفل الروضة من خالل إعداد برنامج قصص لدى 

لريةةاض افطفةةال  ي( طفةةالو وطفًةةةو مةةن اطفةةال الماةةتوى الثةةان06البحةةث مةةن  
وقةد قاةمت عًةى النحةو  ،( اةنوات0 – 5والتي تتراوح اعمةارهم الممنيةة مةن  

( طفةةةةةالو وطفًةةةةةةو، وتكونةةةةةت 06التةةةةةالين تكونةةةةةت المرموعةةةةةة الترريبيةةةةةة مةةةةةن  
( طفةةةةةالو وطفًةةةةةةو، وقةةةةةد تةةةةةم ااةةةةةتخدام المةةةةةنهج 06موعةةةةةة الضةةةةةابطة مةةةةةن  المر

الترريبةةةةي، وتحةةةةددت ادوات البحةةةةث فةةةةي مقيةةةةاب المفةةةةاهيم المرتبطةةةةة بثقافةةةةات 
المصور لطفل الروضة  إعداد الباحثة(، برنةامج اإللكتروني الشعوب العربية 

العربيةةة مفةةاهيم المرتبطةةة بثقافةةات الشةةعوب لكترونيةةة لتنميةةة بعةةض الإقصةةص 
لطفةةةل الروضةةةة  إعةةةداد الباحثةةةة(، وقةةةد ااةةةفرت النتةةةا ج بةةة ن ااةةةتخدام برنةةةامج 
القصص اإللكترونية كان له ت ثير إيرابي في تنمية بعض المفاهيم المرتبطة 

 العربية لطفل الروضة.فات الشعوب بثقا
                                                           

 .جامعة الزقازيق –كلية التربية للطفولة المبكرة -مدرس بقسم العلوم التربوية *
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The effectiveness of using electronic stories in 

developing some concepts related to the cultures of 

Arab peoples for the kindergarten child 
 

   Prepare: Dr. / Sahar Atef Abdel Qader Abdel Moneim. * 
 

Abstract: 
 

    The research aims to develop some concepts related 

to the cultures of Arab peoples for the kindergarten child 

through the preparation of an electronic stories program, 

and the research sample consisted of (60) children and 

girls from the second level of kindergarten children 

whose ages range from (5-6) years and was divided as 

follows The experimental group consisted of (30) 

children and a girl, and the control group consisted of 

(30) children, and the experimental method was used, 

and the research tools were identified in the scale of 

concepts related to the cultures of Arab peoples. 

Concepts related to the cultures of Arab peoples for the 

kindergarten child (the researcher preparation). The 

results showed that the use of the electronic stories 

program had a positive effect on the development of 

some concepts related to the cultures of Arab peoples 

for the kindergarten child. 

 

                                                           
* Lecturer, Department of Educational Sciences, Faculty of of Early 

Childhood Education, Zagazig University. 
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  :Keywords الكلمات المفتاحية 
 Electronic stories  .اإللكترونية القصص -

 .                         العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعوب بثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات المرتبطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة المفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهيم -
Concepts related to the cultures of Arab peoples            

 Kindergarten child .               الروضة طفل -

 

 :مقدمة
 

تهتم برامج التعًيم بما يحقق التفاعل مع متغيرات الماتقبل وتحدياته،    
ولعل اهم هذه التحديات الوعي بالثقافات المتعددة التي تعبر عن ذات 
الشعوب وتمثل هويتها وتحدد مالمح شخصيتها، وتعتبر مرحًة الطفولة 

ن فيها حيث انها المرحًة التي تتكو  ،لتثقيف الطفل يالمبكرة العصر الذهب
 –المعرفي  -العقًي – الرامي  النمو يشخصية الطفل في مختًف نواح

 (.يرتماعاال
 

إحدى الركا م افاااية في تنش ة الطفل فهي تمده بالقيم والتقاليد فالثقافة    
، خاص   مما تااعده عًى تكوين هويته وذاته وتطبيعه بطابع   ،والمعًومات

المتعددة يرتبط ارتباطاو وثيقاو بتنش ة في ضوء ذلك نرد ان الوعي بالثقافات 
في نفوب افطفال التضامن  يان ننم يالطفل وتكوين شخصيته، لذلك ينبغ

هذا إال من خالل فهم ثقافة الشعوب والتعرف  يبين اففراد والشعوب وال ي ت
 ااباق، ودرااة (0606  مطر، ماافردرااة عًيها، وهذا ما اكدته 

، ودرااة (0600 ويًيم (، ودرااة 0602  عبد العميم(، ودرااة 0600 
والذين اكدوا رميعاو عًى اهمية توعية الطفل بثقافات  (0602  كامل

 الشعوب المتعددة.
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ونظراو فننا نعيش اآلن في عصر التكنولوريا الرقمية حرص التربويون    
عًى توظيف التكنولوريا في خدمة العمًية التعًيمية، ونظراو فن مرحًة 

فطفال مرحًة ت اياية تعمل عًى بناء شخصية الطفل كان من رياض ا
هتمام بالتعًيم اإللكتروني لهذه المرحًة، والتي تعد من اهم اال يالضرور 
 ؛في الانوات افخيرة او كبير  او هتماماته القصص اإللكترونية التي تشهد تطبيقا

فاهيم تيار فهم الكثير من الم وفنية   تربوية   مميمات  من لما تتمتع به 
والحقا ق التي يصعب فهمها، وفي ضوء ذلك يتضح ان القصة اإللكترونية 
تااعد في تنمية المفاهيم المختًفة لًطفل ومنها المفاهيم المرتبطة بثقافات 

(،  عبد البااط، Engle,2011, p.1  ،)Sangra, 2012, p.46 الشعوب 
 (.82، ص0602

 

(، 0605  الكندريكدرااة وهذا ما اشارت إليه نتا ج بعض الدرااات    
 Couldry، ودرااةRobin (2018 (، ودرااة 0600  عًيودرااة 

الذين اكدوا عًى  (0602  شهبو(، ودرااة 0602  نظيمودرااة ، (2018)
فاعًية القصص اإللكترونية في تنمية العديد من المفاهيم لطفل الروضة، 

لتنمية المفاهيم  إلى توظيف القصص اإللكترونية يلذلك ياعى البحث الحال
 المرتبطة بثقافات الشعوب لطفل الروضة.

 

 اإلحساس بالمشكلة:  
 

 ينبع اإلحااب بالمشكًة من خالل المصادر اآلتيةن
 

  التربية النوعية، شعبة رياض من خالل إشراف الباحثة عًى طالبات كًية
إلى الحظت افتقار منهج رياض افطفال  ،يافطفال في التربية العمً

معرفة الطفل بثقافات الشعوب العربية والتعرف عًى  ية التي تنمفنشطا
منه، كذلك اعتماد المنهج عًى التعًيم  ةاتفادمن حوله لال يالعالم الخارر
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 يهتمام بالتعًم اإللكتروني عًى الرغم من التقدم التكنولور، وعدم االيالتقًيد
 ة.، وحب افطفال لأللعاب والقصص وافنشطة اإللكترونييالحال

   06ومن خالل الدرااة اإلاتطالعية التي قامت بها الباحثة عًى عدد )
معًمات رياض افطفال حول مدى ااتخدام القصص اإللكترونية  معًمةو من

معرفة الطفل بثقافات الشعوب  يفي تعًيم الطفل، ومدى تقديم انشطة تنم
لقصص يتم ااتخدام ا ( انه ال%26العربية، وقد اتفقت المعًمات بنابة  

ياتخدموا القصص الورقية التقًيدية، كما إللكترونية في تعًيم افطفال بل ا
معرفة  ييتم تقديم انشطة تنم ( عًى انه ال%25اتفقت المعًمات بنابة  

بتقديم افنشطة الخاصة  نيًتمم ن، فنهالطفل بثقافات الشعوب العربية
افات الشعوب بثق خاصةو  تضمن انشطةو تي ال تبمنهج رياض افطفال، وال

 العربية.
 

  كما توصًت الباحثة بعد اإلطالع عًى الدرااات الاابقة التي تناولت
(، 0605  الكندريدرااة اإللكترونية واوصت بتطبيقها مثل القصص 
 Couldry، ودرااة  Robin (2018(، ودرااة  0600  عًيودرااة 

ت والتي اتفق (0602  شهبو(، ودرااة 0602  نظيمودرااة ، 2018)
لًطفل يعتمد عًى  ينتا رها عًى اهمية القصص اإللكترونية كمدخل تعًيم
 ااتخدام التكنولوريا في التعًيم بما يتوافق مع العصر.

 

  وهذا يؤكد عًى اهمية تطبيق القصص اإللكترونية في تنمية المفاهيم
 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية. 

 

 مشكلة البحث :
 

اإلحااب بمشكًة البحث، خًصت الباحثة  من العرض الاابق لمصادر  
إلى ورود نقص في تنمية بعض المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية، 

تركم عًى القصص اإللكترونية  تعًيمية   لذلك كان البد من وضع انشطة  
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وذلك لتنمية بعض المفاهيم  ؛التي تعد اتراهاو حديثاو في تعًيم وتعًم افطفال
مع ندرة الدرااات العربية في هذا  ةو ت الشعوب العربية، خاصالمرتبطة بثقافا

 المرال في حدود عًم الباحثة.
 

 التالين يلذلك تم تحديد مشكًة البحث في الاؤال الر يا
 

"ما فاعلية استخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض المفاهيم 
 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية لطفل الروضة؟"

 

 افا ًة الفرعية التاليةن يا الاؤال الر يانبثق من هذيو 
 

تنميتها لدى  يما المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية التي ينبغ -0
 طفل الروضة؟  

ما مكونات برنامج بااتخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض  -0
 المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية لطفل الروضة؟ 

كترونية في تنمية بعض المفاهيم المرتبطة ما فاعًية القصص اإلل -0
 بثقافات الشعوب العربية لطفل الروضة؟ 

 

 أهداف البحث :
 

 : يهدف البحث الحالي إلى

تنميتها  يتحديد المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية التي ينبغ  -0
 لدى طفل الروضة.

مصور لقياب بعض المفاهيم المرتبطة بثقافات إلكتروني إعداد مقياب   -0
 عوب العربية لطفل الروضة. الش

فاعًية ااتخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض مدى قياب  -0
  .المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب لطفل الروضة
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  أهمية البحث :
 
 

 : تتلخص أهمية البحث النظرية في النقاط التالية
 

  إبرام فاعًية ااتخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض المفاهيم
 لمرتبطة بثقافات الشعوب العربية.ا
  إلقاء الضوء عًى اهم المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية

 يالم  -المعالم -نظام الحكم -العمالت -العواصم -المتمثًة في  افعالم
 الديانة(. -افكالت الشعبية -حتفاالتافعياد واال-الشعبى

 

 تالية:وتتلخص أهمية البحث التطبيقية في النقاط ال
 

  تشريع معًمات الروضة عًى تصميم القصص اإللكترونية وتوظيفها في
 تنمية مفاهيم افطفال.

  حث القا مين عًى وضع مناهج رياض افطفال لتطويرها وربط الطفل
 من حوله. يب حداث وثقافات العالم الخارر

 في  يوربط التكنولوريا والتعًم التفاعً يالخروج عن شكل التعًيم التقًيد
 مرال رياض افطفال.

 

  فروض البحث:
 

تورد فروق ذات داللة إحصا ية بين متواطات دررات اطفال المرموعة  -0
الترريبية واطفال المرموعة الضابطة في القياب البعدي عًى مقياب 

المصور لصالح اإللكتروني المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية 
 المرموعة الترريبية .  

ت داللة إحصا ية بين متواطات دررات اطفال المرموعة تورد فروق ذا -0
الترريبية في القيااين القبًي والبعدي بعد تعرضهم لًقصص اإللكترونية 

المصور اإللكتروني عًى مقياب المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية 
 لصالح القياب البعدي.                    
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بين متواطات دررات اطفال ال تورد فروق ذات داللة إحصا ية  -0
المرموعة الترريبية في القيااين البعدي والتتبعي بعد تعرضهم لًقصص 
اإللكترونية عًى مقياب المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية 

 المصور لطفل الروضة.اإللكتروني 
 

 

 منهج البحث:
 

لطبيعة  ااتخدمت الباحثة في البحث الحالي المنهج الترريبي لمناابته   
ًمرموعتين  الترريبية، لوذلك بااتخدام التصميم الترريبي  ،البحث

 ثير لمعرفة ت ؛(يتباع القيااات  القبًي، البعدي، التتبعاوب والضابطة(
ماتقل عًى "المفاهيم المرتبطة بثقافات  "القصص اإللكترونية" كمتغير
 الشعوب العربية" كمتغير تابع.

 

 أدوات البحث:
 

 تقنين/ عماد احمد  وفات المتتابعة المًون لرون رافناختبار المصف -0
 .(0600حان، 

لتحديد المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب  ايااتمارة ااتطالع ر  -0
 العربية المناابة لطفل الروضة.  إعداد الباحثة( 

اإللكتروني مقياب "المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية"  -0
 المصور.  إعداد الباحثة(

 رنامج القصص اإللكترونية.  إعداد الباحثة(ب-2
 
 

 

 : البحث مصطلحات
 

 تعرفها الباحثة إررا ياو ب نهان
 

 " :هي قصص يتم تقديمها بوااطة الواا ط القصص اإللكترونية
، يالمتعددة لدى طفل الروضة بااتخدام الصور، الفيديو، الارد الصوت
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بعض المفاهيم  المؤثرات الصوتية، الموايقى، النصوص، بهدف تنمية
 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية لديه".

 

  :العربية "كل ما يميم ثقافة شعب عن ثقافات الشعوبالثقافات المتعددة 
من العادات والتقاليد والنظم الايااية واإلقتصادية واالرتماعية"، وقد افخرى 

نظام  -العمالت -العواصم -تحددت في البحث الحالي فين  افعالم
 -افكالت الشعبية -حتفاالتافعياد واال-يالشعب يالم  -المعالم -كمالح

 الديانة(.
 

 : والدراسات السابقة اإلطار النظري
 

 لًبحث الحالي المحاور التاليةن ييتناول اإلطار النظر 
 

 -اهميتهةةا لطفةةل الروضةةة -القصةةص اإللكترونيةةة  تعريفاتهةةا المحووور الول:
 ية المفاهيم لدى طفل الروضة(.دورها في تنم -انوعها  -عناصرها

 

تعريفةةةةةات الثقافةةةةةات  -ثقافةةةةةات الشةةةةةعوب  مفهةةةةةوم الثقافةةةةةة :يالمحوووووور الثوووووان
، ابعةةةاد الثقافةةةات المتعةةةددة( -ربيةةةةاهميةةةة درااةةةة ثقافةةةة الشةةةعوب الع -المتعةةةددة
 .تفصيل لما ابق يوفيما يً

 

 المحور الول:
 

 :  Digital Storytellingالقصص اإللكترونية
 

قةةةديم، إال ان التكنولوريةةةا  يم روايةةةة القصةةةة كفةةةن شةةةعبد  مةةةن ق ةةة عًةةةى الةةةرغم  
يتصةةف بالرديةةة، وذلةةك مةةن خةةالل  مختًةةف   اخةةرى لًحيةةاة بشةةكل   اعادتةةه مةةرةو 

اةةتخدام التكنولوريةةا فةةي ال فعالةةةو  ترونيةةة، والتةةي تعةةد واةةيًةو روايةةة القصةةة اإللك
 ييةةؤد، ممةةا التعًةةيم، وتعمةةل عًةةى تعميةةم مشةةاركة افطفةةال فةةي التعًةةيم برديةةة  

تاحةةة الفةةرص ا  بتكةةار فةةي ااةةًوب العةةرض، و إلةةى التعمةةق فةةي المضةةمون، واال
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فنهةةا  ؛نخةةراط فةةي المحتةةوى اكثةةر رديةةةو لألطفةةال لًتعبيةةر عةةن المعةةارف، واال
مةةةن خةةةالل توظيةةةف الصةةةوت  تحةةةول المواقةةةف التعًيميةةةة التقًيديةةةة إلةةةى رقميةةةة  

يصةال إي حياة إلةى الموضةوع، وياةهم فةالوالصورة والحركة فيها، مما يضفي 
 اباط وااهل من الطريقة التقًيدية. المعًومات بطريقة  

 

ولهةةةةذا اكةةةةةدت البحةةةةةوث وافدبيةةةةات التربويةةةةةة المهتمةةةةةة بتعًةةةةيم وتعًةةةةةم طفةةةةةل    
الروضةةةة عًةةةى ضةةةرورة توريةةةه المميةةةد مةةةن االهتمةةةام بالقصةةةص اإللكترونيةةةة، 

 ,Susan) ،(Engle, 2011, p.2)وااةتخدامها فةي اةنوات الطفولةة المبكةرة

2017, p.7) . 
 

فةي  يكبيراو بالناةبة لألطفةال فةي ظةل التطةور التكنولةور او فنها تمثل إغراء   
بتدا ية فةي بعةض مناهج الًغة العربية بالمدراة االقراءات افطفال، حتى ان 

الةةةدول العربيةةةة تركةةةم عًةةةى دور القصةةةص اإللكترونيةةةة المبرمرةةةة  الماةةةموعة 
 (. 22ص، 0662، ىمصطف والمصورة( في تحقيق اهدافها  

 

، ودرااةةة Robin (2018(، ودرااةةة  0602  إبةةراهيموقةةد اكةةدت درااةةة    
 Couldry (2018 ودرااةة 0602  نظيم، ودرااة ،)عًةى 0602  شةهبو )

كاةابه العديةد إفنها تاةاعد فةي  ؛اهمية القصص اإللكترونية في تعًيم الطفل
لمةا  ؛ورةذاب   ومشةوق   اةهل   اًوب   من المفاهيم والقيم والمعًومات والثقافات ب

تتضةةمنه مةةن حركةةة ومواةةيقى وصةةور ومةةؤثرات صةةوتية، وذلةةك يتنااةةب مةةع 
 ميوله واهتماماته. 

 

 تعريفات القصص اإللكترونية:
 

يعنى البحث الحالي بالقصص اإللكترونية لتنمية بعض المفاهيم المرتبطة    
 بثقافات الشعوب العربية لطفل الروضةة، لةذلك مةن المهةم ان نطةرح تعريفاتهةا

 من ورهات نظر مختًفة عًى النحو التالين
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عًةةى  يب نهةةان "فةةيًم صةةغير يحتةةو  Port (2008, p.20)يعرفهةةا بةةورت     
مةةةةن خةةةةالل ناةةةةج العناصةةةةر معةةةةاو  ااةةةةبومواةةةةيقى من يصةةةةور وتعًيةةةةق صةةةةوت

 اتخدام التكنولوريا". اب
 

ب نهان "دمج بين الفن القديم لحكايةة  Engle (2011, p.1وتعرفها إنرل     
مع قوة ومميمات التكنولوريا اإللكترونية الحديثة التي ياةهل تعًمهةا القصص 

 وااتخدامها".
 

ب نهان "قصص يتم تقديمها فةي Robin (2011, p12 كما يعرفها روبن     
لكترونية بااتخدام واا ط متعددة مثل الفيديو كامل الحركةة بالصةوت إصورة 

 ".يلصوتاو الراوم المتحركة او الصور الثابتة او الارد ا
 

ب نهةةان "اةةرد لًقصةةة  DeNatale (2018, p35)كةذلك يعرفهةةا مةةاثيوب    
يةةةتم مةةةن خةةةالل فيةةةديو يةةةتم إنشةةةاؤه عةةةن طريةةةق الرمةةةع بةةةين الصةةةوت الماةةةرل 

 والصور الثابتة والموايقى وغيرها من افصوات".
 

ومةةن التعريفةةات الاةةابقة يتضةةح ان القصةةة اإللكترونيةةة عمًيةةة ترمةةع بةةين    
تقًيديةةةة مةةةع إضةةةافة بعةةةض الواةةةا ط المتعةةةددة  كالصةةةور، عناصةةةر القصةةةة ال

الصةةوت الماةةرل، النصةةوص، المواةةيقى، الفيةةديو، الصةةوت، الحركةةة( حتةةى 
ن اختًفةةت تًةةك التعريفةةات فةةي صةةياغتها  تواكةةب تطةةورات العصةةر الحةةالي، وا 

رماع عًى انها تقوم عًةى ااةتخدام الواةا ط إوبعض عناصرها إال ان هناك 
الماةةرل(، وقةةد تختًةةف  الصةةوتي الصةةوت ، والصةةورة، المتعةةددة المتمثًةةة فةةي 

فةةي  المواةةيقى، الحركةةة، النصةةوص(، ولكنهةةا فةةي النهايةةة تهةةدف إلةةى تقةةديم 
 معًومات حول موضوع محدد عن طريق تكنولوريا الواا ط المتعددة.

 

وفةةي ضةةوء ذلةةك تعةةرف الباحثةةة القصةةص اإللكترونيةةة إررا يةةاو ب نهةةان "هةةي    
الواةا ط المتعةددة لةدى طفةل الروضةة بااةتخدام  قصص يةتم تقةديمها بوااةطة
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، المؤثرات الصوتية، المواةيقى، النصةوص، الصوتيالصور، الفيديو، الارد 
 بهدف تنمية بعض المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية لديه".

 

 أهمية القصص اإللكترونية لطفل الروضة:
 

الةةتعًم المتمركةةةم حةةةول  اةةةتراتيرياتإتاةةهم القصةةةة اإللكترونيةةة فةةةي تةةدعيم    
               الطفةةةةةةةةل، وميةةةةةةةةادة مشةةةةةةةةاركة الطفةةةةةةةةل، والتكامةةةةةةةةل الفعةةةةةةةةال بةةةةةةةةين التكنولوريةةةةةةةةا

 (. Barrett, 2016, p.650والتعًم  
 

فهةةي مةةن اقةةدر افاةةاليب التةةي تعمةةل عًةةى تنميةةة شخصةةية الطفةةل، وذلةةك    
 كاةةاب الطفةةل المفةةردات الًغويةةة الاةةًيمة وتصةةحيح النطةةقإلةةدورها الهةةام فةةي 

فيصةةةبح اكثةةةر تحكمةةةاو فةةةي مخةةةارج الحةةةروف واكثةةةر اتقانةةةاو فةةةي نطقةةةه  ي،الًغةةةو 
، كما انهةا مةن ي  فطر  لًكًمات، حيث ان افطفال يميًون إلى القصص بشكل  

 (. 058، ص0606،ماافر، مطر متاعاو له  إاحب البرامج واكثرها 
 

، Engle (2011, p.1)(، 02، ص0668 مةن النبهةان  وقةد اوضةح كةل     
Candreva(2011, p.45)  اهمية القصص اإللكترونية لطفةل الروضةة فةي

 التالين
 

تاةةةةاعد عًةةةةى تنميةةةةة اتراهةةةةات افطفةةةةال نحةةةةو الةةةةتعًم بالتكنولوريةةةةا داخةةةةل  -1
 .يالفصل الدراا

نتبةةاه افطفةةال، والمتعةةة واإلثةةارة وميةةادة الدافعيةةة نحةةو اتاةةاعد عًةةى رةةذب  -2
 التعًم.

 خبرات الماتقبل.تمد الطفل بخبرات وترارب من الحاضر، وتعدهم ل -3
تاةةةاعد عًةةةى تنميةةةة المعرفةةةة والفهةةةم، وتكةةةوين المفةةةاهيم والقةةةيم والمعتقةةةدات  -4

 واآلراء الفردية.
تاةةةاعد افطفةةةال عًةةةى إنمةةةاء عالقةةةتهم وفهمهةةةم لغيةةةرهم مةةةن النةةةاب الةةةذين  -5

 يعيشون معهم في بي تهم.
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 اتماع والتحدث لدى افطفال.تااعد عًى تنمية مهارات اال -6
 ًة الًغوية لًكًمات.د في تنمية الحصيعتاا -7
 تراعى الفروق الفردية بين افطفال في اااليب العًيم. -8
لألطفةةال مةةن خةةالل المشةةاركة فةةي  يرتمةةاعتاةةاهم فةةي النمةةو المعرفةةي واال -9

 الخبرات.
 

مةن واةا ل  وبذلك يمكةن القةول بة ن اةرد القصةص اإللكترونيةة تعةد واةيًةو    
الشعوب العربية المختًفة،  تنمية مفاهيم الطفل الثقافية من خالل وعيه بثقافة

كمةةا انهةةا تاةةاعد فةةي تنميةةة مهةةارات البحةةث واإلاتقصةةاء، وتحاةةين المهةةارات 
قتصةاد فةي عد فةي االاالرتماعية وافنماط الاًوكية المرغوبة لديه، كذلك تاا

اةةتفادة منهةةا فةةي العمًيةةة ممةةا يؤكةةد عًةةى اهميةةة توظيفهةةا واال الوقةةت والرهةةد،
(، ودرااةةة 0605  الكنةةدريمةةا اكدتةةه درااةةة  التعًيميةةة لطفةةل الروضةةة، وهةةذا

 العةةةةةامميودرااةةةةةة ، Roland (2016)(، ودرااةةةةةة روالنةةةةةد 0600  عًةةةةةي
 0602.) 
 

 عناصر القصص اإللكترونية:
 

قا مةةةةة عًةةةةى  وفعالةةةةة   شةةةةيقة   إلكترونيةةةةة   هنةةةةاك عناصةةةةر ااااةةةةية لبنةةةةاء قصةةةةة    
مةن  ها كةل  ، حةددإلكترونيةة   قصةة   يتهةا فةي اامراع يالواا ط المتعددة، وينبغ

 Engle (2011, p.4  ،Condy (2012, p.269 ابةةةو صةةةواوين ،
 ( في اآلتين066، ص0600 
 

وهي النقطة الر ياية في القصص اإللكترونية التي توضح  وجهة النظر: -0
 ورهة نظر المشاهدين. يانطباع المؤلف، وورهة نظره، وايضاو تراع

ة القصةةة لرةةذب وهةةو الاةةؤال الةةذي يةةتم طرحةةه فةةي بدايةة :يالسوولال الوودرام -0
 اإلرابة عنه في نهاية القصة. يانتباه الطفل لها، ومتابعتها لتًق
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وهةةو افحااةةيب والمشةةاعر التةةي تحمًهةةا القصةةص  :ينفعووالالمحتوووى ا   -0
انتبةةاههم لمشةةاهدة القصةةة،  اإللكترونيةةة، والتةةي يتةة ثر بهةةا المشةةاهدين وترةةذب

لفةةةرح او القبةةةول ااو حاةةةاب بالخاةةةارة او الثقةةةة او الحةةةمن او الحاةةةرة مثةةةل اإل
 وغيرها.

فإنه يااعد المشاهدين عًى فهم اياق القصة ويشةرعهم  :الصوتيالسرد  -2
عًى متابعتها ، لذلك البد من  اخذ وقتاو لًتمرين والتدريب عًى ارد القصةة، 
بحيث يمكن القيام باردها في شكل محادثة، واالختيار الريةد لًصةوت المةراد 

 .ير في المشاهدينتضمنه في القصة من ارل ضمان الت ث
فةالمؤثرات الصةوتية والمواةيقى المنااةبة  الملثرات الصووتية والموسويق : -5

تشةةةغيل مواةةةيقى كخًفيةةةة لًطفةةل، فةةةيمكن  ييمكنهةةا ان تةةةدعم الرانةةةب الورةةةدان
 يتطًبها الموقف في القصة. محددة   نفعاالت  لًصورة او ال

، وهةةذا يتضةةمن عةةرض الصةةوت والصةةورة والفيةةديو بإيقةةاع   إيقوواا القصووة: -0
 وترتيةب   إلةى خخةر بتاًاةل   ، بحيث ينتقل المشةاهد مةن مشةهد   مناابة   وارعة  
 .مناابة   وارعة   ي  منطق

في الوقت وافحةداث، بحيةث  وذلك ب ن تكون القصة اقتصاديةو  قتصاد:ا  -8
حتةةةةى ال يشةةةةعر  تخةةةةل بةةةةالمعنى، وال تكةةةةون طويًةةةةةو  بطريقةةةةة   تكةةةةون قصةةةةيرةو  ال

 افطفال بالمًل.
 

 كترونية:أنواا القصص اإلل
 

تتعدد انواع القصص اإللكترونية حاب الهدف منهةا، وقةد اوضةحها حمةمة    
 ( في اآلتين002، ص0602 
كاةةاب وتنميةةة مفةةاهيم إهةةي قصةةص تهةةدف إلةةى القصووص التعليميووة:   -1

تاةةتخدمها المعًمةةات فةةي تقةةديم  وقةةيم واةةًوكيات معينةةة لةةدى افطفةةال، فعةةادةو 
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ًةةوم، الرياضةةيات، التربيةةة الصةةحية مثةةلن الع مختًفةةة   المعًومةةات فةةي مرةةاالت  
 والثقافية والبي ية والتكنولوريا وغيرها، لتحقيق اهداف تعًيمية محددة.

وفيها يقوم المؤلف برواية بعض تراربه الشخصية  القصص الشخصية: -2
لألحداث المهمة في الحيةاة، فمنهةا ياةتفاد الطفةل مةن الخبةرات التةي يمةر بهةا 

 اآلخرين.
 وشخصةةةيات   ي قصةةةص تحكةةةى عةةةن احةةةداث  وهةةة  القصوووص التاريخيوووة: -3

، وتخًيةةةةد تًةةةةك ي، تاةةةةاعد الطفةةةةل عًةةةةى فهةةةةم احةةةةداث الماضةةةةشةةةةهيرة   تاريخيةةةةة  
 الشخصيات في عقول افطفال لإلقتداء بهم.

والقضةايا والمشةكالت واهر وهةي تعةرض وصةفاو لًظة القصص الوصوفية: -4
 من حيث المكان، والممان، والمكونات، والمراحل اإلررا ية التي تمر بها.

 

 Porte (2008, p.48) ،Matthews (2018,p.99) مةن واوضةح كةل     
مها لألطفةةال يمكةةن تصةةنيفها يتقةةد يان انةةواع القصةةص اإللكترونيةةة التةةي ينبغةة

 إلىن
 :وتهدف إلى غرب القيم افخالقية الحميدة في نفوب  القصص الخالقية

 افطفال، وتحبيبهم في الحق ونصرته.
 :عريةةةف الطفةةةل عًةةةى انمةةةاط الحيةةةاة وتهةةةدف إلةةةى ت القصوووص ا جتماعيوووة

االرتماعيةةة فةةي مرتمعةةه والمرتمعةةات اآلخةةرى، وكيفيةةة التعامةةل مةةع المرتمةةع 
 بكافة نواحيه وطبقاته.

 :وهةةةي التةةةي تعيةةةد اةةةرد افحةةةداث التاريخيةةةة، وتقةةةدم  القصوووص التاريخيوووة
 الشخصيات التاريخية التي تعد اعمالهم عالمة فارقة قديماو وحديثاو.

 :مالةةةة التةةةوتر  ةوتهةةةدف إلةةةى الفكاهةةة القصوووص الفكاهيوووة ومتعةةةة الطفةةةل، وا 
 وترديد النشاط.
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 :اةتطالع واإلكتشةاف، مةن وتهةدف إلةى تنميةة حةب اال قصص المغوامرات
نمةةط حيةةاة  خةةالل عةةرض حيةةاة بعةةض الرحالةةة او الماتكشةةفين او ااتكشةةاف

 خرى.الناب في المرتمعات اف
 :ل، وتوريهةةه وتهةةدف إلةةى تقةةديم العبةةرة والموعظةةة لًطفةة القصووص الرمزيووة

 وكيات الحميدة، وتنفيره من الاًوكيات الاي ة.ًنحو الا
 

وقةةةةةد ااةةةةةتخدمت الباحثةةةةةة فةةةةةي البحةةةةةث الحةةةةةالي القصةةةةةص التعًيميةةةةةة نظةةةةةراو    
مختًفةة المفةاهيم الكاةاب وتنميةة إوفنها تهدف إلى  ؛لمناابتها لطفل الروضة

لشةةعوب ممةةا اةةاعد عًةةى ااةةتخدامها لتنميةةة المفةةاهيم الخاصةةة بثقافةةة ا ،لًطفةةل
العربيةةة، كمةةا ااةةتخدمت الباحثةةة القصةةص االرتماعيةةة لتعريةةف الطفةةل عًةةى 
انمةةةاط الحيةةةاة االرتماعيةةةة فةةةي مرتمعةةةه وفةةةي المرتمعةةةات العربيةةةة اآلخةةةرى، 
وكةةذلك ااةةتخدمت قصةةص المغةةامرات مةةن خةةالل ااتكشةةاف حيةةاة اففةةراد فةةي 

هةذا مرتمعه والمرتمعات العربية افخرى من خةالل المغةامرة واالاتكشةاف، و 
تة ثير الدرااةة  ، حيةث اظهةرت نتةا ج(0605  الكنةدريما اشةارت إليةه درااةة 

القصص اإللكترونية عًى تنمية بعض الخبرات والثقافة البصرية لدى اطفةال 
 ما قبل المدراة في دولة الكويت.

 

 دور القصص اإللكترونية في تنمية المفاهيم لدى طفل الروضة:
 

فن عمًيةةة تةة ليف قصةةة هةةي عمًيةةة  ؛احةةدة  و  القصةةة والةةتعًم ورهةةان لعمًةةة    
صنع معنى، ومن خالل القصة يطًب من المتعًم التفكير فيها بمعرفة، ومن 
خالل عمًيات المرارعة الماتمرة يتم تاريل مدى تطور المةتعًم معرفيةاو، لةذا 

فنهةةا تةةمود افطفةةال  ي؛تاةةتخدم عًةةى نحةةو متمايةةد فةةي مؤااةةات التعًةةيم العةةال
وثقافية، وقيم اخالقية ومرتمعية، كما انها عامةل هةام فةي بمعًومات تاريخية 

خةةةرى لمعرفةةةة وبةةةين المرتمعةةةات افالتقريةةةب بةةةين النةةةاب فةةةي المرتمةةةع الواحةةةد 
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     ثقافةةةة تًةةةك المرتمعةةةات، مةةةن خةةةالل إنشةةةاء رابطةةةة مشةةةتركة بيةةةنهم وبةةةين بي ةةةة 
 .(Mahita; Martin, 2010, p.306)التعًم 

 

نيةةةةةةة تاةةةةةةاعد عًةةةةةةى تمويةةةةةةد افطفةةةةةةال وعًةةةةةةى هةةةةةةذا فةةةةةةإن القصةةةةةةص اإللكترو    
التشةويق والرةذب  يضاف إلى خبراتهم، وعنصر بالمعًومات والمعارف التي ت  

المورةةودان بهةةا ياةةاعدان عًةةى تياةةير فهةةم الكثيةةر مةةن الحقةةا ق التةةي ترويهةةا، 
 ,Robin, 2011 )ومن ثم فهي تااعد عًى تنمية المفاهيم المختًفة لألطفال

p.134). 
 

( حيةةةث اشةةةار إلةةةى ضةةةرورة ان 000، ص0606  ولعاةةةقوهةةةذا مةةةا اكةةةده    
رتماعيةة، اتتضمن القصص اإللكترونية معًومات ومفاهيم مختًفة، وروانةب 

وتةةةةةةدعم قةةةةةةيم واخالقيةةةةةةات مرتمعيةةةةةةة وقضةةةةةةايا إناةةةةةةانية، وان توظةةةةةةف افدوات 
وفةةةي هةةذا إشةةةارة إلةةى العالقةةةة التفاعًيةةة بةةةين  التكنولوريةةة إلنتارهةةةا وعرضةةها.

 ة المفاهيم.القصص اإللكترونية وتنمي
 

(، 0600  عًةةي(، ودرااةةة 0602  عبةةد العميةةمويةةدعم ذلةةك نتةةا ج درااةةة    
، Couldry (2018  ي، ودرااةةةة كولةةدر Robin (2018ودرااةةة روبةةةن  

(، حيةةةث اكةةةدوا عًةةةى اهميةةةة 0602  شةةةهبو(، ودرااةةةة 0602  نظةةةيمودرااةةةة 
كةةد ممةةا يؤ  ،القصةةص اإللكترونيةةة فةةي تنميةةة المفةةاهيم المختًفةةة لطفةةل الروضةةة

 عًى دورها في تنمية المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب.
 

 :ثقافة الشعوبالمحور الثاني : 
 
 

 مفهوم الثقافة:
 

لتفاعًه مع البي ة التي  يالثقافة امة من امات الفرد، فهي نتاج طبيع   
ومباد ها، وهي ظاهرة خاصة  وتقاليدها وعاداتها يعيش فيها، فيتشرب قيمها

. وعًى ذلك يتضح ان لكل ةطريقة افراده في الحيا بكل شعب تعبر عن
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الشعوب، بمعنى ان له انماط معينة  يشعب ثقافة خاصة به تميمه عن باق
 من الاًوك وله قيم وعقا د ومعامالت اصطًح عًيها مرتمعه. 

 

فثقافات الشعوب تتفق رميعاو في ضرورة إشباع اففراد لحاراتهم    
ااء والم وى وافمن من الهالك، وايضاو إشباع افاااية كالحارة لًغذاء والك

 ،شباع تًك الحاراتينما تختًف في الواا ل المؤدية إلب ،حاراتهم الرناية
شباع حاراتها. ا  وصور التنظيم الذي تنتهره الرماعة لتحقيق رغباتها و 

فهم  يحدوث صراع بين الثقافات المتباينة اصبح من الضرور  يولتفاد
ن خالل لغة الحوار بين الثقافات، فهي بمثابة الابيل م اآلخر والتعرف عًيه

، ناري، شعالن  افمثل لتحقيق هدف التعارف بين الثقافات بعضها البعض
 (.02، ص0600

 

لتثقيف الطفل، وفيها تتكون  يونظراو فن مرحًة الطفولة هي العصر الذهب  
عية لرامية والعقًية واالرتماا يفيها شخصية الطفل في مختًف النواح

نفعالية. فقد اكدت العديد من الدرااات عًى اهمية تنمية معرفة طفل واال
(، 0606صفوت   خرى كدرااةضة بثقافة شعبه وثقافة الشعوب افالرو 

(، ودرااة عبد 0602  عبد ربه(، ودرااة 0602  عبد العميمودرااة 
 .Alison (2016)الاون (، ودرااة 0605الرحمن  

 

 دة:تعريف الثقافات المتعد
 

 نيتعددت تعريفات الثقافات المتعددة، ومنها ما يً   
 

ب نهان "الحضارة المعبرة عن ذاتية خاصة  (06، ص0665كيوان  عرفها    
ومؤاااته، وانماط ه لشعب من الشعوب التي تتصل بًغته ومعتقداته وقيم

، والبنى الذهنية يرتماعفيه، وتقنيات العمل، والتنظيم االدة  الاًوك الاا
 ".يالفن يلاا دة فيه، ونتاره افدبا
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ب نهان "درااة  ,Nancy John  (p276 ,2012)يروهان وناناويعرفها    
كافة النظم الثقافية واالرتماعية والدينية لمرموعة من اففراد والمرتمعات 

 متعددة الرنايات بغض النظر عن الًون والعرق والدين والًغة والثقافة".
 

عمًية تبادل افنماط وافشكال  ب نهان (50، ص0600  عًيكما عرفها    
افكار .. إلخ ( التي  –معتقدات  –قيم  –تقاليد  –الثقافية المختًفة  عادات 

تميم كل ثقافة من الثقافات البشرية وتواصًها مع بعضها البعض مع 
 االحتفاظ بحقوق افرادها في التعبير عن خرا هم وتراثهم وهويتهم".

 

ب نهان "ما يميم مرموعة من  Parks (2016, p217)ارك بعرفها  كذلك   
 من افبعاد افولية والثانوية، والتي لها ت ثير مباشر اعتباراو لرمًة   غيرها

، العرق، القدرات العقًية والرادية، يرتماععًى هويات اففراد مثل النوع اال
 التاريخ، والًغة الخاصة بكل مرتمع".

 

إلى انهان "الفروق بين اففراد من ( 20، ص0602  المبون وفًوحواشار    
حيث المكونات الثقافية ممثًة بالًغة ، والعرق ، والدين والحالة االرتماعية 

 الثقافية ، والرنب ، والعمر والقدرات". 
 

شعب كل ما يميم ثقافة وفي ضوء ما ابق تعرفها الباحثة إررا ياو ب نهان "   
من العادات والتقاليد والنظم الايااية  خرىعن ثقافات الشعوب العربية اف

 -واإلقتصادية واالرتماعية"، وقد تحددت في البحث الحالي فين  افعالم
افعياد -يالشعب يالم  -المعالم -نظام الحكم -العمالت -العواصم

 الديانة(. -افكالت الشعبية -حتفاالتواال
 

 أهمية دراسة ثقافة الشعوب العربية:
 

عنها في المرتمعات الحديثة، حيث  ىفة الشعوب ال غنيعتبر درااة ثقا  
اإلنتاج الفكري والثقافي لًشعوب بشقيه المادي الحضاري  ىانه يؤثر عً
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بتكار الخالق يرتبط بمعاني اإلبداع واالوالمعنوي الروحي. فالتعدد الثقافي 
تمااك  ىمما يؤدي إل ،الترديد في إطار الوحدة دون تعارض ىوالقدرة عً
ختالف مع ه وحريته في اإلختيار واالحترام اآلخر واإلقرار بحقوقا، و المرتمع

شاركة والتفاعل البناء بين مختًف يرابية والمخر وتعميم العالقات اإلاآل
 وهذا يحقق ثقافة التعايش الاًمي. ىخر اطياف المرتمع والمرتمعات اف

 

، 0600  ابو حرب(، 065، ص0600من اافيدان   وقد اوضح كل    
(، 060، ص0605  المين(، 20، ص0600(، عمار، محمد  000ص

 ( اهمية درااة ثقافة الشعوب العربية في اآلتين 022، ص0605  شاكر
 

مماراة الديمقراطية والتاامح وتقبل الراي  ىإعداد مواطن قادر عً -1
  .اآلخر

 تنمية التواصل والتكامل الثقافي ونبذ التعصب. -2
 ي المرتمع . االعتراف بشرعية الثقافات افخرى ف -3
والعادات  ضارات افخرى في المرتمع / القيمالثقافات والح ىالتعرف عً -4

 والتقاليد . 
 االحترام المتبادل بين الثقافات في المرتمع الواحد. -5
 بين الثقافات افخرى.   وطيدة   يامح التعدد الثقافي بعالقات   -6

 

ية واضحة أهم ومما سبق ترى الباحثة أن لدراسة ثقافة الشعوب العربية
  بالنسبة لطفل الروضة، وتتمثل في:

 

 ًمماراة الديمقراطية والتاامح وتقبل الراي اآلخر. ىإعداد طفل قادر ع 
 .تحاين احترام الطفل لذاته من خالل االعتمام بالتراث الثقافي 
 لدى الطفل. يتفعيل قيم اإلنتماء والمواطنة والتعايش الاًم 
 اث البشرية.تر  ىالحفاظ عً ىقادر عًعداد طفل إ 
 خرى.الثقافي في بالده وفي البالد اف تقدير الطفل لًتراث 
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  يرابية لًطفل نحو ثقافته وثقافة اآلخرين.إتكوين اتراهات 

 .نبذ اإلرهارب والتطرف والتعصب 
 

طفل الروضة بمفاهيم ثقافة  ياهمية وع وفي ضوء ما ابق يتضح   
واا ل من خالل  او نفتحخرى، حيث اصبح العالم اآلن مالشعوب العربية اف

 مطر، ماافر، وهذا ما اكدته درااة يرتماعاإلعالم وواا ل التواصل اال
(، 0600  ااباق، ودرااة Becker (2012)، ودرااة بيكر(2010)
 ودرااة حاين، (0602  محفوظ(، ودرااة 0602  عبد العميمودرااة 

تنمية معرفته ، و الذين اكدوا عًى اهمية تنمية ثقافة الطفل عامةو  (،0602 
لًتعرف عًى عاداتها وتقاليدها ونظمها االرتماعية  بثقافة الشعوب خاصةو 

والمختًف مع ثقافة شعبه  اإلقتصادية، لًتعرف عًى المتشابهوالايااية و 
 فيد منه بما يتنااب مع ثقافته.تيقبل اآلخر ويا يلك

 

 أبعاد الثقافات المتعددة:
 

 نيعب ومرتمع، فمن هذه افبعاد ما يًتتعدد ابعاد الثقافات وفقاو لكل ش  
  الدين: -0

 

ثمة ارتباط  قوي بين الثقافة والدين، فهو يقدم تصوراو لبناء المرتمع اإلنااني 
واخالقاو  قتصادياو وايااةو احياناو ادق تفاصيل هذا المرتمع يغطي ا عًي نحو  

في ... الخ، كما انه يمثل عامالو من العوامل افاااية  واحواالو شخصيةو 
تعب ة ثقافة ما وشحنها بالرموم والمضامين. فمن اشكال التعبير الديني 
"الثياب" كارتداء الحراب او النقاب او البرقع بالنابة لًماًمات، والقميص 
بالنابة لًماًمين الررال، او إرتداء الًباب الديني المميم لًرهبان والراهبات 

، كما تشمل اشكال التعبير او ارتداء القًناوة بالنابة لًيهود المايحيات
الديني "دور العبادة" من ماارد ومآذن وكنا ب ومقابر ومدافن ومواقع دينية 

 (.   05، ص0608، الايد  وغيرها
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 الفنون واآلداب واإلعالم ووسائل ا تصا ت:  -2
 

إلذاعة والتًيفميون والاينما يؤدي المشهد الذي يشمل الصحافة والكتب وا    
انواع افدوات الرقمية دوراو اواء من حيث إبرام التنوع  نترنت ومختًفواإل

 ىالثقافي وتاًيط افضواء عًيه او من حيث تشكيل افذواق والقيم والرؤ 
ويمكن إرمال اشكال التعبير هذه في اففالم والمواد الماموعة  ،العالمية
ل،  بو رالبرامج الكمبيوتر والخدمات المعًوماتية و الكتب وافدب و والمر ية 
 (.005، ص0602

 

  اللغة : -0
 

فن الًغة في اي  ؛تعد الًغة هي المكون الر ياي في ثقافة اي مرتمع   
مرتمع ليات فقط مفردات بين افراد المرتمع، ولكنها مكون معرفي  
ووردانيات وعادات وخصوصيات في مرتمع، كما ان التعدد الًغوي من 

ان ترد مرتمعاو احادي  الظواهر الطبيعية في المرتمعات، إذ من الصعب
احتكاك وتواصل الشعوب  ىدليل صحي عً يالًغة، فالتعدد الًغو 

ن اختًفت اابابه بين  ،اهوالحضارات والثقافات فيما بين رتماعية وايااية اوا 
       .ظاهرة صحية تحافظ عًى بقاء وااتمرارية اي مرتمع ىوتاريخية، لكنه يبق

 ( 52، ص0602، محمد                                            
 التنوا العرقي:  -4

 

ة واحدة هما خدم امر اعًي الرغم من ان مصدر اإلناانية ررل واحد و    
 ىوحواء، إال ان ااتقرار حركة التناال البشري واتااع رقعة معيشتهم عً

ميع ختالف افرواء والظروف الطبيعية التي تعيشها مراااطح المعمورة، و 
ختالف في المظاهر وافشكال بين تًك حاالت من اال البشر، قد افرمت

المراميع، وهذه اررح نظرية يفار بها تعدد افعراق بين البشر، والتي فندها 
واثبتوا ان ذلك  ،داراون عًم اإلناان  افنثروبولوريون( الغربيون انفاهم
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 ىعرق او شعب عً ىالتباين العرقي ليب له اهمية من حيث تفوق عرق عً
 .                                                                    (520، ص0602، محمد  الحضاري ىالماتو  شعب في

 

ان الثقافات المتعددة  Resnik (2017, p.157)كما اوضح ريانيك    
 تتكون منن

 

 :وهي تهتم بقيم واًوكيات اففراد داخل الدولة، وتميم  الثقافة التنظيمية
 خرى.دولة عن ا

  :وهي تتناول ما يخص المرتمع والعادات والتقاليد الثقافة ا جتماعية
 والمى وافعياد والمناابات واشهر الم كوالت.

 ن وهي تتناول كل ما يخص العالقات اإلقتصادية الثقافة اإلقتصادية
 تثمار والعمالت وعالقات الدول اإلقتصادية.إلاوا
 :داث التاريخية واهم الشخصيات وهي تركم عًى افح الثقافة التاريخية

 وافماكن افثرية والتاريخية.
 :وهي تشمل كل ما يخص موضوعات الدين من عادات  الثقافة الدينية

 وقيم اخالقية.
 

نظام  -العمالت -العواصم - افعالم وفي ضوء ذلك تناولت الباحثة   
 -يةافكالت الشعب -حتفاالتافعياد واال-يالشعب يالم  -المعالم -الحكم

 الديانة( ك حد ابعاد مفاهيم ثقافات الشعوب العربية.
 

من  العربية قافات الشعوبتناولت العديد من الدرااات ث وبش ن هذا الصدد  
( بتناول الفنون وافمياء 0668عشمة  هتمت درااة اابعاد متنوعة، ف

 Farhana(2017) ةالشعبية والمناابات وافعياد، واهتمت درااة فرحان
هتمت اواشهر المهن والصناعات، كما  يواإلقتصاد يالنظام الاياابتناول 

بتناول الروانب التاريخية  Ora Geiger (2017)درااة ارويرور 
 والايااية والمعرفية واإلقتصادية لكل بًد.
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 إجراءات البحث 
 

 ن أوً : منهج البحث
بيعةةة ااةةتخدمت الباحثةةة فةةي البحةةث الحةةالي المةةنهج الترريبةةي لمنااةةبته لط   

وعتين  الترريبيةةةةةة، المرمةةةةة يالبحةةةةةث وذلةةةةةك بااةةةةةتخدام التصةةةةةميم الترريبةةةةةي ذ
ير لمعرفةةةةة تةةةة ث ؛(يتبعةةةةع القيااةةةةات  القبًةةةةي، البعةةةةدي، التتبةةةةااوالضةةةةابطة(، وب

ماةةةةتقل عًةةةةى "المفةةةةاهيم المرتبطةةةةة بثقافةةةةات "القصةةةةص اإللكترونيةةةةة" كمتغيةةةةر 
 الشعوب العربية" كمتغير تابع.

 

 : ثانيًا: مجتمع وعينة البحث
 

دارة غةرب المقةاميق التعًيميةة إرميةع الروضةات بةفي يتمثل مرتمع البحث    
بمحافظةةة الشةةرقية، وقةةد تةةم اختيةةار روضةةة ام المةةؤمنين التابعةةة لهةةا بالطريقةةة 

لًمرموعةة  ( طفةالو وطفًةةو 06العشوا ية، وبًة  عةدد اطفةال عينةة البحةث إلةى  
لمًتحقةةةين بالماةةةتوى لًمرموعةةةة الضةةةابطة وا ( طفةةةالو وطفًةةةةو 06الترريبيةةةة، و 

  نيوقد راعت الباحثة عند اختيار العينة ما يًبالروضة.  يالثان
 ( انوات.0-5لألطفال ما بين   يان يتراوح العمر الممن -
تمةةةةنعهم مةةةةن  راةةةةمية   عاقةةةةات  إاو  صةةةةحية   مشةةةةكالت   ياال يعةةةةانون مةةةةن ا -

 لروضة.إلى االحضور 
 م لهم.د  قولًبرنامج الم  لروضة إلى االتمام افطفال بالحضور  -
 .ان تكون نابة الذكاء بين رميع اطفال عينة البحث في المتواط -

 

 ضبط العينة:
 

 تجانس عينة البحث: -أ
قامةةةةت الباحثةةةةة بإيرةةةةاد الترةةةةانب بةةةةين متواةةةةط دررةةةةات اطفةةةةال المرموعةةةةة   

ومقياب المفةاهيم  يالترريبية في القياب القبًي من حيث الذكاء والعمر الممن
، كمةةةا يتضةةةح فةةةي المصةةةوراإللكترونةةةي  لعربيةةةةالمرتبطةةةة بثقافةةةات الشةةةعوب ا

 الردول التالين
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 (1جدول )
ومقياس  يالتجانس بين أطفال المجموعة التجريبية من حيث الذكاء والعمر الزمن

 (33)ن=  اإللكتروني المصور المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية
 معامل اإللتواء اإلنحراف المعياري الوسيط المتوسطالمتغيرات

 65866 00522 00655 00055 الذكاء -
 65620 0252 5582 050 العمر الممني -
 65660 08052 22 22552 المقياب  -

  
(، ويتضح من 0-، 0حيث تتراوح قيمة معامل اإللتواء فيما بين  +   

 ( ترانب افراد العينة من حيث الذكاء والعمر الممني والمقياب.0ردول  
 

 : تكافل عينة البحث -ب
 

بين متواطات دررات اطفال  قامت الباحثة بإيراد داللة الفروق  
المرموعتين الترريبية والضابطة في القياب القبًي من حيث المفاهيم 

 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية، كما يتضح في الردول التالين
 (2جدول )

التكافل بين أطفال المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبلي من 
 (03قافات الشعوب العربية )ن=حيث المفاهيم المرتبطة بث

المجموعة المتغيرات
 التجريبية

 (33ن= )

المجموعة 
 الضابطة

 (33ن= )

اختبار 
 "ت"

مستوى 
 الد لة

 2ا 2م 1ا 1م
المفاهيم المرتبطة 
 بثقافات الشعوب

 العربية

46.03 2.20 46.4 2.243.22 غير دالة 
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بةةةةين متواةةةةط  حصةةةةا ياو إ( عةةةةدم ورةةةةود فةةةةروق دالةةةةة 0يتضةةةةح مةةةةن رةةةةدول     
دررات اطفال المرموعتين الترريبية والضابطة فةي القيةاب القبًةي مةن حيةث 
المفةةةةةةةاهيم المرتبطةةةةةةةة بثقافةةةةةةةات الشةةةةةةةعوب العربيةةةةةةةة، ممةةةةةةةا يشةةةةةةةير إلةةةةةةةى تكةةةةةةةافؤ 

 المرموعتين الترريبية والضابطة.
 

 : ثالثًا: أدوات ومواد البحث
 

احمةةةد  عمةةةاداختبةةةار المصةةةفوفات المتتابعةةةة المًةةةون لرةةةون رافةةةن  إعةةةداد/  -0
 (.0600، حان

لتحديد المفاهيم المرتبطة بثقافةات الشةعوب العربيةة  ايااتمارة ااتطالع ر  -0
 المناابة لطفل الروضة.  إعداد الباحثة( 

اإللكترونةةةةةةةي          المرتبطةةةةةةةة بثقافةةةةةةةات الشةةةةةةةعوب العربيةةةةةةةةمقيةةةةةةةاب "المفةةةةةةةاهيم  -0
 .  إعداد الباحثة("المصور

 ة(برنامج القصص اإللكترونية.  إعداد الباحث -2
 

 أحمود عمواد/ إعودادأوً :اختبار المصفوفات المتتابعوة الملوون لجوون رافون )
 : (2310 حسن،

 

 :وصف ا ختبار -أ
 

( اةةةةنة مةةةةن العةةةةاديين 00-5فرديةةةةاو عًةةةةى افطفةةةةال مةةةةن   طبةةةةق االختبةةةةاري     
ويعتبةةر مةةن  ،( عامةةاو 25-05وكةةذلك كبةةار الاةةن مةةا بةةين   ،والمتةة خرين عقًيةةاو 

 لصالحة لًتطبيق في مختًف البي ات والثقافات.ات عبر الحضارية ااالختبار 
 

 نمكونات االختبار -ب
 

كةل مرموعةة  ي، وتحتةو (B) -(AB) -(A)يتكون من ثالث مرموعات    
وتحته اتة  او معين او ( بنداو، ويتكون كل بند من شكل اقتطع منه رمء00عًى  

ارةةةماء، يختةةةار مةةةن بينهةةةا المفحةةةوص الرةةةمء الةةةذي يكمةةةل الفةةةرا  فةةةي الشةةةكل 
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ه اكثةةر وبنةةود االختبةةارترعةةل  ي، وقةةد ااةةتخدمت افلةةوان كخًفيةةة لكةةيااةةافا
ثةةةارةو  فيمةةةا  االختبةةةارنتبةةةاه افطفةةةال، وتتمثةةةل مرموعةةةات ال تشةةةويقاو ووضةةةوحاو وا 

 نييً
 

كمةةال نمةةط إوالنرةةاح فيهةةا يعتمةةد عًةةى قةةدرة الفةةرد عًةةى  :(A)المجموعووة  -0
إلةى اترةاهين فةي ماتمر، وعند نهاية المرموعة يتغير النمط من اتراه واحد 

 نفب الوقت.
دراك إوالنرةةةةاح فيهةةةةا يعتمةةةةد عًةةةةى قةةةةدرة الفةةةةرد عًةةةةى  :(AB)المجموعووووة  -0

 .يالمكان االرتباطى عًى اااب يافشكال المنفصًة في نمط كً
والنرةةاح فيهةا يعتمةةد عًةى فهةةم الفةرد لًقاعةةدة التةي تحكةةم  :(B)المجموعوة -0

او، وهةةي تتطًةةب قةةدرة الفةةرد التغيةةرات فةةي افشةةكال المرتبطةةة منطقيةةاو او مكانيةة
 عًى التفكير المررد.

 

 ختبار:الخصائص السيكومترية لال -ج
 

 : ا ختبارصدق 
 

بةةين اختبةةار المصةةفوفات المتتابعةةة المًونةةة  االرتبةةاطتةةم حاةةاب معةةامالت     
، حيةةةث يالقاةةةم الًفظةةة -ات افخةةةرى لًةةةذكاء ومنهةةةا اختبةةةار وكاةةةًراالختبةةةار و 

حيةةةةةث  يالقاةةةةةم افدا ةةةةة -(22,6-00,6 بةةةةةين  االرتبةةةةةاطتراوحةةةةةت معةةةةةامالت 
رد و وكةةةذلك اختبةةةار ااةةةتانف ،(82,6 -5,6مةةةن   االرتبةةةاطتراوحةةةت معةةةامالت 

( ورميعها معامالت 02,6-00,6بين   االرتباطبينيه وقد تراوحت معامالت 
، وقةةد قامةةت الباحثةةة بحاةةاب االختبةةارارتبةةاط مرتفعةةة ممةةا يةةدل عًةةى صةةدق 

، ممةةةةا يةةةةدل عًةةةةى صةةةةدق 82,6معامةةةةل الصةةةةدق وبًغةةةةت معةةةةامالت الصةةةةدق 
 المقياب.

 
 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (5210)            0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 :ا ختبارثبات 
 

( وبدرااةةةات اخةةةرى مةةةا 20,6 -00,6تراوحةةةت معةةةامالت الثبةةةات مةةةا بةةةين     
ولقةةةد قامةةةةت الباحثةةةة بحاةةةاب معامةةةةل الثبةةةات بطريقةةةةة  ،(22,6-22,6بةةةين  

مما يدل عًى ارتفاع معامل ،  20,6عادة التطبيق وبًغت معامالت الثبات إ
 .االختبارثبات 

 

لتحديوود المفوواهيم المرتبطووة بثقافووات الشووعوب  أينيووًا: اسووتمارة اسووتطالا ر ثا
 العربية المناسبة لطفل الروضة. )إعداد الباحثة( 

 

إلةى تحديةد اهةم المفةاهيم المرتبطةة بثقافةات  ايهدفت ااتمارة ااتطالع الةر    
 الشعوب العربية المناابة لطفل الروضة. 

 

مةن اطةر نظريةة وابحةاث اةابقة اهتمةت  وقد ااتفادت الباحثة فةي إعةدادها   
(، 0606بتحديةةد المفةةاهيم المرتبطةةة بثقافةةات الشةةعوب منهةةا درااةةة صةةفوت  

 كامةةةل(، ودرااةةةة 0602  عبةةةد ربةةةه(، ودرااةةةة 0602  عبةةةد العميةةةمودرااةةةة 
 (، حيث اظهرت تًك الدرااات المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب.0602 
 

متضةةةمنة ثمانيةةةة  ايارة ااةةةتطالع ر وفةةةي ضةةةوء ذلةةةك اعةةةدت الباحثةةةة ااةةةتم   
، وتةةةم عرضةةةها عًةةةى الاةةةادة العربيةةةة بثقافةةةات الشةةةعوب او مرتبطةةة او عشةةةر مفهومةةة

وذلةةك إلبةةداء خرا هةةم فةةي مةةدى  ؛المحكمةةين فةةي مرةةال المنةةاهج وتربيةةة الطفةةل
ضةةةةافة او حةةةةذف مةةةةا يرونةةةةه منااةةةةباو مةةةةن تًةةةةك  منااةةةةبة المفةةةةاهيم المحةةةةددة، وا 

 منااب/ غير منااب(.  يالمفاهيم، وفقاو لًتقدير الثنا 
 

وقةةد ااةةتبعدت الباحثةةة المفةةاهيم التةةي حصةةًت عًةةى ناةةبة اتفةةاق اقةةل مةةن     
بثقافةةات  مرتبطةةةو  ر ياةةيةو  او مفاهيمةة ةعًيةةه تةةم التوصةةل إلةةى تاةةع او ، وبنةةاء06%

 -تنميتهةةةا لةةةدى اطفةةةال الروضةةةة، وهةةةين  افعةةةالم يوينبغةةةالعربيةةةة الشةةةعوب 
افعيةةةةةةاد -يالشةةةةةةعب يالةةةةةةم  -المعةةةةةةالم -نظةةةةةةام الحكةةةةةةم -العمةةةةةةالت -العواصةةةةةةم

 الديانة(. -افكالت الشعبية -حتفاالتواال
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 اإللكترونوويثالثووًا: مقيوواس "المفوواهيم المرتبطووة بثقافووات الشووعوب العربيووة" 
 المصور. )إعداد الباحثة(

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 :الهدف من المقياس 
 

قةدرة اطفةال الروضةة فةي الماةتوى الثةاني مةدى يهدف المقيةاب إلةى قيةاب    
افةةةات الشةةةعوب طفةةةال عًةةةى اكتاةةةاب بعةةةض المفةةةاهيم المرتبطةةةة بثقبريةةةاض اف

 -تاةةعة ابعةةاد افكثةةر منااةةبة لطفةةل الروضةةة وهةةم  افعةةالمالعربيةةة، وتحديةةداو 
افعيةةةةةةاد -يالشةةةةةةعب يالةةةةةةم  -المعةةةةةةالم -نظةةةةةةام الحكةةةةةةم -العمةةةةةةالت -العواصةةةةةةم

 الديانة(. -افكالت الشعبية -حتفاالتواال
 

  :خطوات تصميم المقياس 
 

البحةةةوث والدرااةةةات الاةةةابقة والمرارةةةع العربيةةةة وافرنبيةةةة  اإلطةةةالع عًةةةى -0
 اتفادة منها في إعداد المقياب وبنوده. لال ؛المرتبطة بموضوع البحث الحالي

" لًثقافةةةةات المتعةةةةددة" فةةةةي ضةةةةوء اإلطةةةةار  يتةةةةم وضةةةةع التعريةةةةف اإلررا ةةةة -0
 النظرى والدرااات الاابقة في حدود عًم الباحثة.

 تمةن المقةاييب واإلاةتبيانات التةي تمة دد  قامت الباحثة باإلطالع عًةى عة -0
بها في تصميم المقياب وبنوده مثلن ااتبيان ثقافة  ةاتعانالاتفادة منها وااال

( وقةةد ااةةتفادت الباحثةةة مةن هةةذا المقيةةاب فةةي صةةياغة 0662  يًمفتةةلالطفةل 
صةةةةفوت لالعبةةةةارات الًفظيةةةةة بالمقيةةةةاب، ومقيةةةةاب ثقافةةةةات البي ةةةةات المصةةةةرية 
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ه الباحثة في تحديد ابعاد المقياب وطريقةة تصةحيحه، ( وااتفادت من0606 
( وقةةةةةد 0602  عبةةةةةد العميةةةةةملومقيةةةةةاب الثقافةةةةةات المتعةةةةةددة فطفةةةةةال الروضةةةةةة 

 ااةةتفادت منةةه الباحثةةة فةةي تحديةةد بعةةض المفةةاهيم المرتبطةةة بثقافةةات الشةةعوب
( وقةةد ااةةتفادت منةةه الباحثةةة فةةي تصةةميم 0602  لعبةةد ربةةه، ومقيةةاب العربيةةة

منةةه الباحثةةة  ت( وااةتفاد0602  كامةةللالثقافةات المتعةةددة  المقيةاب، ومقيةةاب
فةةةةي تحديةةةةد بعةةةةض عبةةةةارات المقيةةةةاب ومراعةةةةاة اتاةةةةاقها مةةةةع ابعةةةةاده وطريقةةةةة 

 القياب.

راعةةةةت الباحثةةةةة فةةةةي تصةةةةميم المقيةةةةاب ارتبةةةةاط الصةةةةورة بالعبةةةةارات داخةةةةل  -2
 الموقف الواحد.

تمةع راعت الباحثة في تصميم المقياب ان تكون بنةوده مرتبطةة ببي ةة ومر -5
 الطفل.

 تم تقايم المقياب إلى خماة ارماءن -0

 عد  افعالم(.( والتي تقيب ب  5-0المواقف من   الجزء الول:

 عدنعرض احد مواقف المقياب الخاصة بهذا الب   يوفيما يً
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 عد  العواصم(.( والتي تقيب ب  06-0المواقف من   الجزء الثاني:
 

 عدنبهذا الب   عرض احد مواقف المقياب الخاصة يوفيما يً

 عد  العمالت(.( والتي تقيب ب  05-00المواقف من   الجزء الثالث:
 

 عدنعرض احد مواقف المقياب الخاصة بهذا الب   يوفيما يً
 

 عد  نظام الحكم(.( والتي تقيب ب  06-00المواقف من   الجزء الرابع:
 عدنعرض احد مواقف المقياب الخاصة بهذا الب   يوفيما يً
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 عد  المعالم(.( والتي تقيب ب  02-00المواقف من   امس:الجزء الخ
 عدنعرض احد مواقف المقياب الخاصة بهذا الب   يوفيما يً

 

 (.يالشعب يعد  الم ( والتي تقيب ب  00-02المواقف من   الجزء السادس:
 عدنعرض احد مواقف المقياب الخاصة بهذا الب   يوفيما يً

 

 حتفا ت(.العياد وا عد )( والتي تقيس ب  44-33المواقف من ) الجزء السابع:
 عدنمواقف المقياب الخاصة بهذا الب   عرض احد يًيوفيما 
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عةةةةةد  المةةةةة كوالت ( والتةةةةةي تقةةةةةيب ب  22-25المواقةةةةةف مةةةةةن   الجوووووزء الثوووووامن:
 الشعبية(.

 عدنعرض احد مواقف المقياب الخاصة بهذا الب   يًيوفيما 

 عد  الديانة(ي تقيب ب  ( والت52-56المواقف من   الجزء التاسع:
 عدنعرض احد مواقف المقياب الخاصة بهذا الب   يًيوفيما  

 

من تًك افرماء يتم عرض الموقف عًى الطفل مصحوباو  وفي كل رمء     
المصور اإللكتروني بالصورة المعبرة عنه، ويقوم الطفل باختيار البديل 

 .يرمء الرابع فهو لفظلموقف الذي يًيه، فيما عدا الإلى االصحيح ثم ينتقل 
تم إعداد صورة اولية لًمقياب، وتم عرضها عًى مرموعة من افااتذة  -8

والخبراء المحكمين حتى وصل إلى صورته النها ية، وقد تم تعديل بعض 
 ل الخبراء والمحكمين عًى النحو التالينب  مواقف المقياب من ق  
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رقم 
الموقف

 الموقف بعد التعديل الموقف قبل التعديل

ضع دا رة حول صورة عًم  -0
 رمهورية مصر العربية.

 حدد عًم بًدك مصر.

ياترى تعرف العمًة الًى  ما هي عمًة الاعودية؟ -00
 بتاتخدم في الاعودية

اى من هذه الصور يمثل برج  -08
 خًيفة باإلمارات.

من اشهر المعالم الاياحية في 
 اإلمارات.

 

 :جراء المقياسإطريقة 
 يرهام الحااب اآلل من خاللعرض الباحثة المقياب عًى افطفال ت. 
 حيةةةث يةةةتم عةةةرض الموقةةةف  ،لةةةه ممةةةن محةةةدد ي  فةةةرد بشةةةكل   وكةةةذلك تطبيقةةةه

 يًيه.  يالطفل لًموقف الذينتقل الواحد صوت وصورة ثم 
  يقةةةوم الطفةةةل فةةةى المقيةةةاب باختيةةةار البةةةديل المصةةةور الصةةةحيح، ويةةةتم نقًةةةه

 يًيه. يلًموقف الذ ي  إلكترون بشكل  
 

 زمن تطبيق المقياس:
 

 حيةةةث تةةةم تحديةةةد ممةةةن تطبيةةةق  دقيقةةةةو  06 يياةةةتغرق تطبيةةةق المقيةةةاب حةةةوال
 المقياب في ضوء الترربة اإلاتطالعية فدوات البحث(.

 
 

 مقياس:طريقة تصحيح ال

 .واحدةو  المصور الخط ، ي خذ دررةو اإللكتروني في حالة اختيار البديل  -
 ن.يفي حالة التردد في اإلرابة ثم اختيار اإلرابة الصحيحة، ي خذ دررت -
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المصةةةةور الصةةةةحيح، ي خةةةةذ ثةةةةالث  اإللكترونةةةةي فةةةةي حالةةةةة اختيةةةةار البةةةةديل -
 دررات.

( 000حةد اعًةى  ، وك( دررةةو 52وتندرج الدررةة الكًيةة لًمقيةاب كحةد ادنةى  
 .دررةو 

 

الخصوووائص السووويكومترية لمقيووواس المفووواهيم المرتبطوووة بثقافوووات الشوووعوب 
 العربية لطفل الروضة:

 معامالت الصدق:
 

 صدق المحكمين: -1
 

قامةةةةت الباحثةةةةة بعةةةةرض المقيةةةةاب عًةةةةى مرموعةةةةة مةةةةن الخبةةةةراء المحكمةةةةين    
بح المقيةةةةاب فةةةةي صةةةةالمتخصصةةةةين فةةةةي مرةةةةال التربيةةةةة والطفولةةةةة المبكةةةةرة، وا

 ( عبارة.52ورته النها ية مكون من  ص
 

يرةةاد معةامالت صةدق المحكمةةين لكةل عبةارة بااةةتخدام إقامةت الباحثةة بثةم    
وهذا يشةير إلةى اتفةاق  ،(66,0. إلى ,20معادلة "لوش"، وكانت تتراوح بين  

المحكمةةين عًةةةى صةةةدق عبةةةارات المقيةةةاب وصةةةالحيتها لًتطبيةةةق عًةةةى اطفةةةال 
 الروضة.

 

 : (ي)التجانس الداخلي تساق الداخلصدق ا    -0
 

المصةةةةةور بحاةةةةةاب  المصةةةةةور اإللكترونةةةةةي يةةةةةابتةةةةةم حاةةةةةاب الصةةةةةدق لًمق   
عةةد بةةين دررةةة كةةل مفةةردة مةةن مفةةردات المقيةةاب ودررةةة الب   معةةامالت االرتبةةاط
بةةين دررةةة كةةل  المفةةردة، وايضةةاو حاةةاب معةةامالت االرتبةةاطالةةذي تنةةدرج تحتةةه 

ق المقيةةاب فةةي صةةورته افوليةةة عةةد والدررةةة الكًيةةة لًمقيةةاب، وذلةةك بعةةد تطبيةةب  
د ل جةةراسةةا اتسةةية وذا  كمةةي ضحةة  ذ  ةة   عًةةى عينةةة الةةد ( عبةةارةو 52 
(3 :) 
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 (0جدول )
إليه المفردة  يتنتم يعد الذبين درجة كل مفردة ودرجة الب   معامالت االرتباط

 (02)ن=

 نظام الحكم العمالت العواصمالعالم
 معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم
0 65000 0 65882** 00 65260** 00 65880** 
0 65220* 8 65820 00 65262** 08 65200** 
0 65202** 2 65260* 00 65580** 02 65200** 
2 65222** 2 65266* 02 65800** 02 65826** 
5 65250** 06 65005** 05 65050** 06 65022** 

 

 (1ول )جد

معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة ودرجة الب عد الذي تنتمي إليه المفردة 

 (02)ن=

 العياد وا حتفا ت الزي الشعبيالمعالم 
 معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم
00 65022** 02 65005** 08 65000** 
00 65582** 06 65050** 02 65020** 
00 65050** 00 65582** 02 65585** 
02 65022* 00 65022** 26 65002** 
05 65005** 00 65022** 20 65800** 
00 65220** 02 65500** 20 65588** 
08 65522 0565522** 20 65520** 
02 65500** 00 65220** 22 65022** 
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 (4جدول )
 (23عد الذي تنتمي إليه المفردة )ن=معامالت ا رتباط بين درجة كل مفردة ودرجة الب  

 الديانةالكالت الشعبية
 معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم

25 65808** 56 65260** 
20 65860** 50 65262** 
28 65805** 50 65580** 
22 65000** 50 65800** 
22 65520** 52 65050** 

(0جدول )
 (23والدرجة الكلية للمقياس )ن=معامالت ا رتباط بين درجة كل ب عد 

 معامل ا رتباط الب عد معامل ا رتباطالب عد
 **65022 المي الشعبي-0 **65200 افعالم-0
 **665805 افعياد واالحتفاالت-8 **65052 العواصم-0
 **65805 افكالت الشعبية-2 **65006 العمالت-0
 **65006 الديانة-2 **65020 نظام الحكم-2
  **65022 عالم الم-5

 3.31**دالة عند مستوى               3.34*دالة عند مستوى 

 ثبات المقياس:
  : معامل الثبات )ألفا( بطريقة كرونباخ – 1

 

قامةةت الباحثةةة يإيرةةاد معةةامالت الثبةةات بطريقةةة الفةةا كرونبةةا  عًةةى عينةةة    
                   (ن8، كما يتضح في ردول  وطفًةو  ( طفالو 06قوامها  
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(3جدول )                         
 لمقياس المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية معامالت الثبات)ألفا(

 لطفل الروضة بطريقة كرونباخ  اإللكتروني المصور
معامل الثبات البعاد

 .22افعالم -0
 .20 العواصم -0
 .28 العمالت -0
 .25 نظام الحكم -2
 .22 المعالم  -5
 .20 المي الشعبي -0
 .22 اد واالحتفاالتافعي -8
 .25 افكالت الشعبية -2
 .22 الديانة -2
 .22 الدررة الكًية -

 

( ارتفاع قيمة معامل الثبات مما يدل عًى ثبات 8يتضح من ردول     
 .المقياب



 ختبار:عادة ا إطريقة  -2
 

 ي  ممن عادة التطبيق بفاصل  إقامت الباحثة بإيراد معامالت الثبات بطريقة     
، كما يتضح في ردول وطفًةو  ( طفالو 06ن عًى عينة قوامها  يبوعقدره اا

 ن (2 
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 (1جدول )

اإللكتروني  الشعوب العربيةثقافات بات لمقياس المفاهيم المرتبطة بمعامل الث

 ختبارعادة االإلطفل الروضة بطريقة  المصور

 معامل الثباتالبعاد
 6525 افعالم -0
 226 العواصم -0
 256 العمالت -0
 .20 نظام الحكم -2
 .22 لمعالم ا -5
 .20 المي الشعبي -0
 .20 افعياد واالحتفاالت -8
 .20 افكالت الشعبية -2
 .20 الديانة -2
 226 الدررة الكًية -

 

( ارتفةاع قيمةة معةامالت الثبةات ممةا يةدل عًةى ثبةات 2يتضح من ردول     
 المقياب.

 

رابعوووًا: القصوووص اإللكترونيوووة لتنميوووة بعوووض المفووواهيم المرتبطوووة بثقافوووات 
 (4ملحق ) وب العربية لدى طفل الروضة )إعداد الباحثة(الشع

 

لقةةةةةد قامةةةةةت الباحثةةةةةة بإعةةةةةداد قصةةةةةص إلكترونيةةةةةة لتنميةةةةةة بعةةةةةض المفةةةةةاهيم    
 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية لدى طفل الروضة.

 

 الهدف العام للقصص اإللكترونية: -
 

فةةات تهةةدف القصةةص اإللكترونيةةة إلةةى تنميةةة بعةةض المفةةاهيم المرتبطةةة بثقا   
 -العواصةةم -لةةدى اطفةةال الروضةةة، والمتمثًةةة فةةي  افعةةالم الشةةعوب العربيةةة
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 -حتفةةاالتافعيةةاد واال -عبيةافميةةاء الشةة -المعةةالم -نظةةام الحكةةم -العمةةالت
 الديانة(. -افكالت الشعبية

 

 معايير إعداد القصص اإللكترونية: -
 

ةةة او ان يكةةةون المحتةةةوى مرتبطةةة -1 القصةةةص  هت مةةةن ارًةةةم  م  بالهةةةدف الةةةذي ص 
 اإللكترونية.

 لألطفال. يعًى التعًم الفرد القصةان يعتمد محتوى  -2
 وتشرع عًى التفكير. ان تكون القصص اإللكترونية متنوعةو  -3
 من البايط إلى المركب. منطقية   يتم تنظيم المحتوى بطريقة   -4
 يتم مراعاة توافق الصوت مع حركة الصورة في النشاط الواحد. -5
 كترونية وفقاو لماتويات افنشطة.ان يتنوع التقويم في القصص اإلل -6

 

 مكونات القصص اإللكترونية: -
 

 
 
 
 
 
 
 
 (ني الغالف الخارر عنوان القصص اإللكترونية -0

 

حيةةث يةةدل عنةةوان القصةةة عًةةى الهةةدف الةةذي صةةمم مةةن ارًةةه وهةةو "تنميةةة    
بعض المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية فطفال الروضة". كمةا هةو 

 لتالينموضح عًى النحو ا
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وتتضمن شاشة تعبر عن ابعةاد القصةص اإللكترونيةة. كمةا هةو  المقدمة: -0
 بالصورةن 

 
 

 
 

لقيةةةاب ماةةةتوى افطفةةةال قبةةةل البةةةدء فةةةي النشةةةاط،  النشوووطة التمهيديوووة: -0
واعةةةةدتها الباحثةةةةة مةةةةن خةةةةالل نشةةةةاط "معًومةةةةة" التةةةةي تمهةةةةد بةةةةه لألطفةةةةال عةةةةن 

 موضوع النشاط.
ن خةالل بةرامج الكمبيةوتر، وقةد والتي تم إعدادها م القصص اإللكترونية: -2

تةةم إعةةدادها فةةي ضةةوء احتيارةةات افطفةةال وتنوعةةت بحيةةث تاةةهم فةةي تنميةةةة 
بعةةض المفةةاهيم المرتبطةةة بثقافةةات الشةةعوب العربيةةة لطفةةل الروضةةة. كمةةا هةةو 

 موضح عًى النحو التالين
 نماذج لبعض القصص اإللكترونية:

 "الحافلة العجيبة في مصر"قصة           قصة "كرميلة في الهرامات"        
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 "قصة "محمد في السعودية"               قصة "رحلة إل  فلسطين     

 "                          قصة "سارة في السودان"يقصة "دانية في دب

 

 اااليب التقويمن تنوعت واا ل التقويم الماتخدمة عًى النحو التالين -5
لتعًيميةةةةة لًطفةةةةل وماةةةةتوى تفكيةةةةره لًتعةةةةرف عًةةةةى الخًفيةةةةة ا :يتقووووويم قبلوووو -ا

بالمفةةةةةةاهيم المةةةةةةرتبط بثقافةةةةةةات الشةةةةةةعوب العربيةةةةةةة قبةةةةةةل البةةةةةةدء فةةةةةةي القصةةةةةةص 
اإللكترونيةةة مةةن خةةالل "مقيةةاب المفةةاهيم المرتبطةةة بثقافةةات الشةةعوب العربيةةة 

 المصور" لطفل الروضة.اإللكتروني 
وهةةةو تقةةويم مصةةاحب لًقصةةةص اإللكترونيةةة منةةذ بةةةدايتها  :يتقووويم مرحلوو-ب

وذلةةةك مةةةن خةةةالل مالحظةةةة المعًمةةةة لاةةةًوك افطفةةةال ومةةةدى  ،ايتهةةةاحتةةةى نه
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ااترابتهم اثنةاء مماراةة انشةطة القصةص اإللكترونيةة والتعةرف عًةى روانةب 
القوة والضعف، وكذلك من خالل التطبيقات التربوية التي يماراونها افطفال 

 عقب كل نشاط.
يم المرتبطةةة عةةادة تطبيةةق مقيةةاب " المفةةاهإويتمثةةل فةةي  التقووويم البعوودي:-ج

المصةور" فطفةال الروضةة، بعةد تطبيةق اإللكترونةي بثقافات الشعوب العربيةة 
القصص اإللكترونية بهدف التعرف عًى مدى تقةدم الةذي حققةه افطفةال مةن 

 خالل مقارنة درراتهم قبل تطبيق القصص اإللكترونية وبعد التطبيق.

الخاصة  عرض لبعض نماذج أنشطة التطبيقات التربوية يليوفيما 
بالقصص اإللكترونية.

 الفلسفة التربوية للقصص اإللكترونية: -
تنبثةةةق الفًاةةةفة التربويةةةة لًقصةةةص اإللكترونيةةةة مةةةن اهميةةةة ااةةةتثمار التقةةةدم   

الةةذي يفةةرض نفاةةه عًةةى المرتمةةع فةةي رميةةع المرةةاالت، ويةةوثر  يالتكنولةةور
اإلضةافة عًى حياة افطفال، وتفكيرهم ومماراتهم اليومية، هةذا ب كبير   بشكل  

إلةةى ظهةةةور عةةدد مةةةن النظريةةات التربويةةةة والنفاةةية التةةةي تعتمةةد عًةةةى تصةةةميم 
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البرمريات التعًيمية المختًفة، والتي تاةهم بةدورها فةي تنميةة الروانةب العقًيةة 
 والمعرفية لألطفال عًى النحو التالين

 

"لايمينم"، حيث انهةا تعةد  تصالية لًتعًم والمعرفةتبنت الباحثة النظرية اال   
 من اكثر نظريات التعًم التي يهتم بها التربويون في العصر الحديث وخاصةو 

 نظريةةةةو  (0665فقةةةدم "اةةةيمنم"  فةةةي تصةةةميم البرمريةةةات التعًيميةةةة المختًفةةةة، 
تاةةعى إلةةى ان توضةةح كيفيةةة حةةدوث الةةتعًم فةةي البي ةةات اإللكترونيةةة المركبةةة، 

يةة تدعيمةه بوااةطة ميكيات االرتماعيةة الرديةدة، وكيفانيوكيفية تة ثره عبةر الةد
المنظم يحتاج إلى مرموعة  يالتكنولوريات الرديدة، ويرى ان التعًم الشخص

 من المهام المتكامًة من المعًمة والطفل.
 

تعًم فةي الت كيةد عًةى الة تصالية مع النظريةة البنا يةةكما تتشابه النظرية اال   
اثنةةةاء  بيةةنهمتاحةةة الفرصةةةة لًمتعًمةةين لًتواصةةل والتفاعةةةل فيمةةا ا  ، و يرتمةةاعاال

عبر الشبكات، وااتخدام  يتصالية عًى التعًم الرقمالتعًم، وتؤكد النظرية اال
 ادوات تكنولوريا الحااب واإلنترنت في التعًيم.

 اإلستراتيجيات التعليمية المستخدمة في تطبيق القصص اإللكترونية: -
 

ية اةةةتراتيرإ -الحةةةوار والمناقشةةةةاةةةتراتيرية إ -ياةةةتراتيرية العصةةةف الةةةذهنإ  
 (.يالتعًم الذاتاتراتيرية إ -يبتكار التفكير اال

 

 خطوات تصميم القصص اإللكترونية: -
 

 تم تصميم القصص اإللكترونية وفقاو لًخطوات التاليةن
 

 مرحلة التحليل: -أ
 

حيةةةةث قامةةةةت الباحثةةةةة بتحديةةةةد احتيارةةةةات افطفةةةةال وفقةةةةاو لًمرحًةةةةة العمريةةةةة    
ةةةةوتحديةةةةد المفةةةةاهيم المرتبطةةةةة بثقافةةةةات الشةةةةعوب ا راد تنميتهةةةةا لطفةةةةل لعربيةةةةة الم 
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الروضةةةة وفقةةةاو إلاةةةتطالع خراء الخبةةةراء والمحكمةةةين، وتةةةم تحديةةةد الهةةةدف مةةةن 
 القصص اإللكترونية، وتحديد الف ة الماتخدمة.

 

 مرحلة التصميم:  -ب
 

تةةةةةم تحديةةةةةد مكونةةةةةةات القصةةةةةص اإللكترونيةةةةةةة وتحديةةةةةد البةةةةةةرامج التةةةةةي يةةةةةةتم    
 القصةةعتمةاد فةي تصةميم تةم االداد افنشةطة اإللكترونيةة، و ااتخدامها في إع

اةتفادة مةن خطةوات عًى عةدد مةن القصةص اإللكترونيةة لالضطالع عًى اال
 تصميمها واإلاتراتيريات الماتخدمة في تقديمها عًى النحو التالين

لألطفةةةال. إعةةةداد/  يبرنةةةامج القصةةةص اإللكترونيةةةة لتنميةةةة الةةةوعي الايااةةة -
 .(0600وفاء عبد الاالم  

            ونيةةةةةةةةةةة لتنميةةةةةةةةةةة المفةةةةةةةةةةاهيم العًميةةةةةةةةةةة لطفةةةةةةةةةةل برنةةةةةةةةةةامج القصةةةةةةةةةةص اإللكتر  -
 .(0600 ،عًيإعداد/  ، الروضة

              برنةةةةةةةةةةةامج القصةةةةةةةةةةةص اإللكترونيةةةةةةةةةةةة لتنميةةةةةةةةةةةة مفةةةةةةةةةةةاهيم الفضةةةةةةةةةةةاء لطفةةةةةةةةةةةل  -
 .(0602، نظيمإعداد/   ،الروضة

             برنةةةةةةةةةةةامج القصةةةةةةةةةةةص اإللكترونيةةةةةةةةةةةة لتحاةةةةةةةةةةةين مفهةةةةةةةةةةةوم الةةةةةةةةةةةذات لطفةةةةةةةةةةةل -
 .(0602،إعداد/ شهبو   ،الروضة

كمةةةةا تةةةةم بنةةةةاء البرنةةةةامج فةةةةي ضةةةةوء القةةةةراءات النظريةةةةة والدرااةةةةات الاةةةةابقة    
المرتبطةةةةة بموضةةةةوع البحةةةةث، وتناولةةةةت القصةةةةص اإللكترونيةةةةة تاةةةةعة مفةةةةاهيم 

نظةام  -العمالت -العواصم - افعالممرتبطة بثقافات الشعوب العربية وهي 
 -لشةعبيةافكةالت ا -حتفةاالتافعياد واال -افمياء الشعبية -مالمعال -الحكم

 الديانة(.
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 مرحلة اإلنتاج: -ب
تةةم إعةةداد وترهيةةم المحتويةةات إلنتةةاج القصةةص اإللكترونيةةة مثةةل  الصةةور    

الثابتةةةة والراةةةوم والصةةةور المتحركةةةة والفيةةةديو والصةةةوت المصةةةاحب لًشاشةةةات 
، حيةةةث قامةةةت الباحثةةةة بترميةةةع ياو صةةةوت او اةةةواء كةةةان صةةةوتاو مواةةةيقياو او تعًيقةةة

الل شةةةبكات اإلنترنةةةت وتةةةم إعةةةداد القصةةةص الصةةةور الثابتةةةة والراةةةوم مةةةن خةةة
اإللكترونيةةةةةةة بااةةةةةةتخدام "البوربوينةةةةةةت والةةةةةةديريكتور"، وتةةةةةةم تاةةةةةةريل الصةةةةةةوت 

 .(المصاحب لًقصة
 للقصص اإللكترونية: يمرحلة التقويم البنائ-ج

 

عةةداد التطبيقةةات ينهةةا  -يمرحًةة -يرراء تقةةويم  قبًةةإقامةةت الباحثةةة بةة     ( وا 
 التربوية.

 

دى القصووص اإللكترونيووة لتنميووة بعووض المفوواهيم عوورض إلحوو يوفيمووا يلوو  
 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية لطفل الروضة:

 (06 نشاط: 
 البريد". يقصة "مغامرات اعيد ااع عنوان النشاط:
 تنمية معرفة الطفل بالمفاهيم المرتبطة بثقافة دولة اإلمارات. الهدف العام:

 

 الهداف السلوكية:
 

 هر معالم اإلمارات.ان يتعرف الطفل عًى اش -
 خرى.ان يميم الطفل بين عًم اإلمارات واعالم بعض الدول اف -
 ان يذكر الطفل عاصمة اإلمارات. -
 ان يتعرف الطفل عًى اشهر المدن اإلماراتية. -
 ان يتعرف الطفل عًى عمًة اإلمارات. -
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 ان يتعرف الطفل عًى نظام الحكم في اإلمارات. -
 راتية.ان يذكر الطفل اشهر افكالت اإلما -
 ان يذكر الطفل الديانة الرامية لإلمارات. -
 خرى. الشعوب اف يباق يلإلمارات عن م  يالشعب يان يميم الطفل الم  -
 ان يتعرف الطفل عًى اهتمامات شعبها. -
 ان يثرى خيال الطفل وتفكيره. -
البصةةر( مةةن  –ان يتةةدرب الطفةةل عًةةى الةةتعًم بااةةتخدام الحةةواب  الاةةمع  -

 خالل القصص اإللكترونية.
 ان يمارب عمًياو ااتخدام القصص اإللكترونية بمفرده. -

 

التفكيةةةر  -الحةةةوار والمناقشةةةة -يالعصةةةف الةةةذهن اإلسوووتراتيجية المسوووتخدمة:
 .يبتكار اال

 

 قاعة الواا ط المتعددة. مكان النشاط:
 دقيقة. 26 زمن النشاط:

 

 -شاشةةة عةةرض -يرهةةام كمبيةةوتر او حااةةب شخصةة الدوات المسووتخدمة:
 -نصةةةةةبيان -مقصةةةةةات -ورق  -الةةةةةوان -مااةةةةةكات ورقيةةةةةة -رهةةةةةام داتاشةةةةةو

 (.CDاطوانات  ا -كاناون
 

 خطوات تنفيذ النشاط:
 

 :دقيقة. 05 أعمال إدارية 
 :دقيقة. 05 فترة التهيئة     

حيث تصطحب الباحثة افطفال إلى غرفة الواا ط المتعددة، وتااعد كل    
كترونيةةة، وتبةةدا طفةةل فةةي فةةتح رهةةام الكمبيةةوتر الخةةاص بةةه، وفةةتح القصةةة اإلل

 .القصةالباحثة بتهي ة افطفال حول موضوع 
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 :دقيقة(. 06  الممارسات   
تطًةةةب الباحثةةةة مةةةن افطفةةةال فةةةتح النافةةةذة الر ياةةةية لًقصةةةص اإللكترونيةةةة     

البريةةةةةد(، ويتعةةةةةرف الطفةةةةةل  يوالةةةةةدخول عًةةةةةى قصةةةةةة  مغةةةةةامرات اةةةةةعيد اةةةةةاع
 وعاصمتها واشهر بالصوت والصورة عًى اشهر المعالم المورودة باإلمارات،

شةةعبها،  يالمةةدن بهةةا، وعًمهةةا، ونظةةام الحكةةم بهةةا، والديانةةة الراةةمية بهةةا، وم 
عةرض  يواشهر اكالتهةا الشةعبية، واهتمامةات شةعبها، وعةدد اةكانها وفيمةا يًة

 البريدن يلبعض مشاهد قصة مغامرات اعيد ااع
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 :دقيقة. 05 ختام النشاط      

وشاهده، وتتةيح الفرصةة لألطفةال  ما ااتمع إليهتناقش الباحثة كل طفل في   
ص وتتةةةةيح لهةةةةم فرصةةةةة تقمةةةةاةةةةتخالص المعًومةةةةات واففكةةةةار لمةةةةا شةةةةاهدوه، ال

 شخصية احد ابطال القصة.
 

 :دقيقة( 06  التقويم.      

، ثةةم تطًةةب مةةنهم القصةةةتنةةاقش الباحثةةة افطفةةال فةةي مةةدى ااةةتفادتهم مةةن    
رها فةةي قيةةاب مةةدى والتةةي تاةةهم بةةدو  الةةدخول إلةةى نافةةذة التطبيقةةات التربويةةة،

ةةةإتنميةةةة معةةةرفتهم ب راد تنميتهةةةا لهةةةم  الثقافةةةة اإلماراتيةةةة(، ثةةةم حةةةدى الثقافةةةات الم 
تطًةةةب مةةةن كةةةل طفةةةل يتخيةةةل نفاةةةه يعةةةيش فةةةي اإلمةةةارات ويتحةةةدث عنهةةةا، ثةةةم 
تطًةةب الباحثةةة مةةن كةةل مرموعةةة مةةن افطفةةال التعةةاون والمشةةاركة فةةي ترميةةع 

وتًوينهةةةةةا عةةةةةن اشةةةةةهر معةةةةةالم الثقافةةةةةة صةةةةةور مةةةةةن شةةةةةبكة اإلنترنةةةةةت وراةةةةةمها 
عةةةةرض لةةةةبعض نمةةةةاذج التطبيقةةةةات التربويةةةةة الخاصةةةةة  ياإلماراتيةةةةة، وفيمةةةةا يًةةةة

 البريد". يمغامرات اعيد ااعبقصة "

 التجربة اإلستطالعية الول : -
 

قامت الباحثة بةارراء ترربةة ااةتطالعية لترربةة ادوات البحةث والت كةد مةن    
( طفةالو 06طبيقهةا عًةى عينةة قوامهةا  صالحيتها فةي القيةاب، حيةث قامةت بت
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من مرتمع البحث ومن دون عينة البحةث افاااةية إلرةراء معةامالت  وطفًةو 
اخةةةرى بعةةةد  عيةةةد تطبيةةةق المقيةةةاب مةةةرةو الصةةةدق والثبةةةات فدوات البحةةةث، ثةةةم ا  

 لًتحقق من ثبات المقياب. او ( يوم05 
 

 التجربة اإلستطالعية الثانية: -
 

وذلةةك لًتعةةرف عًةةى مةةدى  ؛بةةة ااةةتطالعية ثانيةةةقامةةت الباحثةةة بةةإرراء ترر    
 ذمال مةةةةة القصةةةةص اإللكترونيةةةةة لعينةةةةة البحةةةةث، وتحديةةةةد الةةةةممن الةةةةالمم لتنفيةةةة

القصةةةةص، وقامةةةةت الباحثةةةةة بتةةةةدريب ثالثةةةةة مةةةةن الةةةةمميالت الماةةةةاعدات مةةةةن 
لمااعدتها في مالحظة  ؛معًمات الروضة والمتخصصات في مرال الطفولة

اإللكترونيةةة، وتوصةةًت الباحثةةة فةةي ضةةوء  يةةذ القصةةصفاداء افطفةةال اثنةةاء تن
نتا ج الترربة اإلاتطالعية الثانية إلى مال مة القصص اإللكترونيةة لألطفةال 

 عينة البحث.
 

 القياس القبلي: -
 

بية والضابطة عًى يقامت الباحثة بارراء القيااات القبًية لًمرموعة الترر    
المصةةةور"،  اإللكترونةةي مقيةةاب "المفةةاهيم المرتبطةةة بثقافةةةات الشةةعوب العربيةةة

فةي اليةوم  ( طفةالو وطفًةةو 06ل الباحثةة ومميالتهةا بمعةدل  ب ةوتم التطبيةق مةن ق  
مةن المرمةوعتين الترريبيةة  ( طفةالو وطفًةةو 06لعةدد   او الواحد ولمةدة ثالثةة ايامة

 ااعات يومياو. 0والضابطة لمدة 
 

 تطبيق القصص اإللكترونية: -
 

مفةةةاهيم  تاةةةعةرونيةةةة والتةةةي تتنةةةاول قامةةةت الباحثةةةة بتطبيةةةق القصةةةص اإللكت  
 إلكترونيةةةةو  ( قصةةةةو 02مرتبطةةةة بثقافةةةات الشةةةعوب العربيةةةة والتةةةي تتكةةةون مةةةن  

عًةةةةةةةةى اطفةةةةةةةةال المرموعةةةةةةةةة الترريبيةةةةةةةةة  عينةةةةةةةةة البحةةةةةةةةث( فةةةةةةةةي الفتةةةةةةةةرة مةةةةةةةةن 
( حيةةث تةةم تطبيةةق القصةةص اإللكترونيةةة 5/00/0602إلةةى 06/06/0602 

 ن يومياو.يااعت في افابوع، ولمدة او ( ايام2ااابيع( بمعدل  0في  
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 القياس البعدي: -
 

رراء إنتهةةةةاء مةةةةن تطبيةةةةق القصةةةةص اإللكترونيةةةةة قامةةةةت الباحثةةةةة بةةةةبعةةةةد اال   
 اإللكترونةي القيااات البعدية لًمرموعتين الترريبية والضابطة عًى "المقياب

(، ثةةةم قامةةةت  00/00/0602إلةةةى 2/00/0602المصةةةور" فةةةي الفتةةةرة مةةةن  
ل الباحثةةةةةة ب ةةةةةبيةةةةةق مةةةةةن ق  رراء المعالرةةةةةات اإلحصةةةةةا ية، وتةةةةةم التطإالباحثةةةةةة بةةةةة

( طفةالو وطفًةةة فةي اليةوم الواحةد ولمةةدة اربعةة ايةام لعةةدد 06ومميالتهةا بمعةدل  
( طفالو وطفًة من المرموعتين الترريبية والضابطة ولمدة ثالث ااعات 06 

 يومياو.
 

 القياس التتبعي: -
 

قامةةةت الباحثةةةة بةةةارراء القيةةةاب التتبعةةةي لًمرموعةةةة الترريبيةةةة عًةةةى مقيةةةاب    
المصةةور فةةي الفتةةرة اإللكترونةةي فةةاهيم المرتبطةةة بثقافةةات الشةةعوب العربيةةة" "الم
الباحثةةةة ومميالتهةةةا ل ب ةةةق  ( ويةةةتم التطبيةةةق مةةةن  0/0606/ 00، 2/0/0606 

( طفةةالو 06ن لعةةدد  يفةةي اليةةوم الواحةةد ولمةةدة يةةوم وطفًةةةو  ( طفةةالو 05بمعةةدل  
رراء إالباحثةة بةن يوميةاو، ثةم قامةت يمن المرموعة الترريبية لمدة ااعت وطفًةو 

 المعالرات اإلحصا ية.
 

 المعالجات اإلحصائية: -
 .اختبار الوش -0
 .معامل االرتباط لابيرمان -0
 كرونبا ". معامل "الفا -0
 اختبار "ت" لحااب داللة الفروق بين المتواطات. -2
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 بحثالبرنامج الزمني إلجراء ال( 9جدول )
 التاريخ المكان العينة الهدف اإلجراءاتم

 إل  من
0 

عية
طال

الات
ة ا
راا

الد
 

 ىمعرفةةةة مةةةد
كةةةةل  مال مةةةةة

مةةن المقيةةاب 
وافدوات 

والبرنةةةةةةةةةةةةةةةةامج 
وتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريب 
الماةةةةةةةاعدات 

ادوات  عًةةةةةةى
البحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث 
 والبرنامج .

06 
 طفالو 
 وطفًةو 
خارج 
عينة 
البحث

داخل 
 الروضة

 افحد
0/06/0602 

 
 

 افحد
00/06/0602 

 

القياب  0
 القبًي

إرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراء 
القيااةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
القبًيةةةة عًةةةى 
عينةةة البحةةث 

اااةةةةةةةةةةةةةةةةية اف
وحاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
الترةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانب 
والتكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافؤ 
عًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 
متغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات 

 البحث .

 06 )
طفالو 
وطفًةو 
"عينة 
 البحث"
 

حررة 
 النشاط

 اإلثنين
02/06/0602 

 
 
 

 افربعاء
00/06/0602 

 
 

   

تطبيق  0
 البرنامج 

تنفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ 
المرموعةةةةةةةةةةةةةة 
الترريبيةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لبرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامج 
القصةةةةةةةةةةةةةةةةةص 

 اإللكترونية

 06 )
طفالو 
 وطفًةو 

داخل 
وخارج 
حررة 
 النشاط

 افحد
06/06/0602 

 الخميب
5/00/0602 
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 التاريخ المكان العينة الهدف اإلجراءاتم
 إل  من

القياب  2
 البعدي

قيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
متغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات 
البحةةةةةث بعةةةةةد 
تنفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ 
وتطبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق 

 البرنامج

 06 )
طفالو 
 وطفًةو 
 

حررة 
 النشاط
 

 اإلثنين
2/00/0602 

 الخميب
00/00/0602 

القياب  5
 التتبعي

قيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
متغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات 
البحةةةةةث بعةةةةةد 
شةةةةةةةةهر مةةةةةةةةن 
تنفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ 

 البرنامج

 06 )
طفالو 
 وطفًةو 

حررة 
 طالنشا

 الخميب
2/0/0606 

 افحد
00 /0/0606 



 :تفسير ومناقشة النتائج 
 

 نتائج الفرض الول وتفسيره :
 

وجوود فووروق ذات د لووة إحصووائية بووين "تيةةنص الفةةرض افول عًةةى انةةه  
متوسووطات درجووات أطفووال المجموووعتين التجريبيووة والضووابطة فووي القيوواس 

 عوب العربيووووة"البعوووودي علوووو  مقيوووواس "المفوووواهيم المرتبطووووة بثقافووووات الشوووو
 .    لصالح المجموعة التجريبية " اإللكتروني المصور

 

يرةةةاد رض ااةةةتخدمت الباحثةةةة اختبةةةار "ت" إللًتحقةةةق مةةةن صةةةحة هةةةذا الفةةة   
الفروق بين متواطات دررات مرمةوعتين ماةتقًتين كمةا يتضةح فةي الرةدول 

 التالين
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 (13جدول )
ياس البعدي عل  الفرق بين متوسطات درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة في الق

 (03المصور )ن =  اإللكترونيمقياس المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية 
مستوى  ت (03ضابطة ) (03تجريبية ) المتغيرات

 الداللة

 

 2ع 2م 1ع 1م النتيجة

 دالة 1... 4.68 1.1 3.2 1.29 4.7 األعالم-1

 دالة 1... 5.72 1.19 2.5 5..1 4.1 العواصم-2

 دالة 1... 3..6 1.33 2.5 83.. 4.3 لعمالتا-3

نظام -4

 الحكم

 دالة 1... 6.12 1.21 2.3 ...1 4,1

 دالة  1... 55,7 2,1 4,. .,76 9,5 المعالم -5

الزى -6

 الشعبى

 دالة 1... 14,6 22,1 5,3 .,73 1,5

األعياد -7

 واإلحتفاالت

 دالة 1... 7.51 2..1 3.1 88.. 4.9

األكالت -8

 الشعبية

 دالة 1... 6.54 3..1 2.8 89.. 4.4

 دالة 1... 26,9 1,.. 7,1 97.. 1,4 الديانة-9

الدرجة  -

 الكلية

 دالة 1... 92,14 38,3 8,25 84,4 9,41

 3.34عند مستوى  1،04*ت =           3.31عند مستوى  2،34**ت =        
 

حصةةةةةا ية بةةةةةين إورةةةةةود فةةةةةروق ذات داللةةةةةة  يتضةةةةةح مةةةةةن الرةةةةةدول الاةةةةةابق    
بيةةة واطفةةال المرموعةةة الضةةابطة يتواةةطات دررةةات اطفةةال المرموعةةة الترر م
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 فةي القيةةاب البعةدي عًةةى مقيةةاب المفةاهيم المرتبطةةة بثقافةات الشةةعوب العربيةةة
بيةةةةةةةة، حيةةةةةةةث ان قةةةةةةةيم "ت" يلصةةةةةةةالح المرموعةةةةةةة الترر  اإللكترونةةةةةةي المصةةةةةةةور

 . 6،60المحاوبة رميعها دالة إحصا ياو عند ماتوى 
 

 تفسير نتائج الفرض الول :
 

"وجوود فوروق ذات النتا ج صحة الفرض افول الذي يةنص عًةى اظهرت    
د لوووة إحصوووائية بوووين متوسوووطات درجوووات أطفوووال المجمووووعتين التجريبيوووة 
والضابطة في القياس البعدي لمقياس المفاهيم المرتبطة بثقافوات الشوعوب 

المصوور لطفول الروضوة لصوالح المجموعوة التجريبيوة"، اإللكتروني العربية 
قةد يررةع يةة البرنةامج المقتةرح فةي تحقيةق اهدافةه، وهةو مةا ًاعيشير إلةى ف مما

 لألاباب التاليةن
  لتنميةةةة بعةةةض المفةةةاهيم المرتبطةةةة بثقافةةةات  نرةةةاح القصةةةص اإللكترونيةةةة

الشةةعوب العربيةةة لطفةةل الروضةةة، حيةةث تعةةرض اطفةةال المرموعةةة الترريبيةةة 
، لقصةةص إلكترونيةةة مةةن خةةالل واةةيًة محببةةة لةةدى افطفةةال وهةةي الكمبيةةوتر

وكذلك تطبيقات التربوية التي تااعد عًى الت كد من نمو معةارف ومعًومةات 
الطفةةةةةةل وميةةةةةةادة قدراتةةةةةةه العقًيةةةةةةة، واكتاةةةةةةابه العديةةةةةةد مةةةةةةن المهةةةةةةارات العقًيةةةةةةة 
والاةًوكيات الذهنيةةة التةةي يمكةةن ان ياةةتدعيها عنةةدما يمةةر بمواقةةف او خبةةرات 

(، 0606ت  صةفو رديدة. وهذا يتفق مع نتةا ج العديةد مةن الدرااةات كدرااةة 
(، ودرااةةةةةة عبةةةةةد 0602(، ودرااةةةةةة اةةةةةًيمان  0602  عبةةةةةد العميةةةةةمودرااةةةةةة 
 كامةةةةل، ودرااةةةةة Alison (2016)(، ودرااةةةةة الاةةةةون 0605الةةةةرحمن  

ضةةة بثقافةةة شةةعبه التةةي اكةةدت عًةةى اهميةةة تنميةةة معرفةةة طفةةل الرو   (0602 
 مة خصيصاو لهذا الغرض.صم  خرى من خالل برامج م  وثقافة الشعوب اف

 

 اهم البرنامج فةي ماةاعدة افطفةال عًةى الةتعًم بااةتخدام الحةواب كذلك ا
مةةةن خةةةالل القصةةةص اإللكترونيةةةة والتطبيقةةةات التربويةةةة المصةةةحوبة بالصةةةوت 
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(، 0602  إبةةةراهيمكدرااةةةة والصةةةورة، وهةةةذا مةةةا اكدتةةةه العديةةةد مةةةن الدرااةةةات 
، Couldry (2018  ي، ودرااةةة كولةةدر Robin (2018ودرااةةة روبةةن  

التةةةي اكةةةدت عًةةةى اهميةةةة  (0602  شةةةهبو(، ودرااةةةة 0602  نظةةةيمودرااةةةة 
كاةةابه العديةةد مةةن إفنهةةا تاةةاعد فةةي  ؛القصةةص اإللكترونيةةة فةةي تعًةةيم الطفةةل

 لما تتضمنه مةن حركةة   ؛ورذاب   اهل   اًوب   المفاهيم والمعًومات والثقافات ب
 وموايقى وصور ومؤثرات صوتية، وذلك يتنااب مع ميوله واهتماماته. 

 

 رتقةةةاء بماةةةتوى افطفةةةال فةةةي لقصةةةص اإللكترونيةةةة فةةةي االك اةةةاهمت اكةةةذل
المفاهيم المرتبطة بثقافات الشةعوب العربيةة، وقةد بةدا واضةحاو فةي ذكةر بعةض 
افطفةةال اثنةةاء تنفيةةذ النشةةاط ااةةماء عواصةةم بعةةض الةةدول وعمًتهةةا وديانتهةةا، 

 القصةةةةةصوكةةةةان افطفةةةةةال اكثةةةةر حرصةةةةةاو وشةةةةغفاو لًةةةةةتعًم مةةةةن خةةةةةالل انشةةةةطة 
 اإللكترونية.

 

 يا ظهر تقدماو مًحوظاو عًى افطفال في ااتخدام ارهمة الحااةب اآللةكم 
وميةادة دافعيةة افطفةال  ريةد   اإللكترونيةة بشةكل   القصةصوالتعامل مع انشةطة 

الطفةل بالمفةاهيم  يالقةا م عًةى المعرفةة، ممةا ادى إلةى ميةادة وعة يلًتعًم الذات
 -العمةةةالت -مالعواصةةة -المرتبطةةةة بثقافةةةات الشةةةعوب العربيةةةة وهةةةي  افعةةةالم

افكةةةالت  -حتفةةةاالتافعيةةةاد واال -يةةةاء الشةةةعبيةافم  -المعةةةالم -نظةةةام الحكةةةم
 .الديانة( -الشعبية

 

"وجووود تحقةق صةحة الفةةرض افول والةذي يةةنص عًةىن  وتخًةص الباحثةة إلةةى
فووروق ذات د لووة إحصووائية بوووين متوسووطات درجووات أطفووال المجمووووعتين 

مقيوواس المفوواهيم المرتبطووة  التجريبيووة والضووابطة فووي القيوواس البعوودي علوو 
 المصور لصالح المجموعة التجريبية". اإللكترونيبثقافات الشعوب العربية 
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 نتائج الفرض الثاني وتفسيره:
يوونص الفوورض الثوواني علوو  أنووه "توجوود فووروق ذات د لووة إحصووائية بووين    

متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعودي 
اإللكترونوووي يووواس المفووواهيم المرتبطوووة بثقافوووات الشوووعوب العربيوووة علووو  مق
          لصالح القياس البعدي".    المصور 

يرةةةاد رض ااةةةتخدمت الباحثةةةة اختبةةةار "ت" إلولًتحقةةةق مةةةن صةةةحة هةةةذا الفةةة  
الفروق بين متواطات دررات اطفال المرموعة الترريبيةة فةي القيةاب القبًةي 

 اإللكترونةيوب العربيةة والبعدي عًى مقياب المفاهيم المرتبطةة بثقافةات الشةع
 .المصور

 6،0، وحرةةم افثةةر حيةةث ان القيمةةة  0يتةةاإثةةم قامةةت الباحثةةة بحاةةاب معامةةل 
تمثةةل حرةةم اثةةر متواةةط، امةةا القيمةةة    6،5تمثةةل حرةةم اثةةر صةةغير، والقيمةةة 

 فهي تمثل حرم اثر كبير. كما يتضح في الردول التالين   6،2
 (11جدول )

بية في القياسين القبلي والبعدي لمقياس يالمجموعة التجر الفروق بين متوسطات درجات أطفال 
 (33المصور )ن= كتروني إللاالمفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية 

الفروق بين  المتغيرات
القياسين القبلي 

 والبعدي

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 معامل  ةاتجاه الدالل
 2ايتا

 حجم 
 األثر

مج ح  م ف

 ف

في اتجاه  1... ...7 38,1 1.76 األعالم -1
القياس 
 البعدي
 

 متوسط 62..

في اتجاه  1... 9.86 1.29 33,2 العواصم -2
القياس 
 البعدي

 متوسط 77..

في اتجاه  1... 9...1 1.22 26,2 العمالت -0
القياس 
 البعدي

 كبير 8..
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الفروق بين  المتغيرات
القياسين القبلي 

 والبعدي

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 معامل  ةاتجاه الدالل
 2ايتا

 حجم 
 األثر

مج ح  م ف

 ف

نظام -4

 الحكم

في اتجاه  1... 8.63 1.31 6..2
القياس 
 البعدي

 متوسط 71..

في اتجاه  1... 3..13 86.. 6..2 المعالم -5
القياس 
 البعدي

 كبير 85..

الزي -6

 الشعبي

في اتجاه  1... 12.46 93.. 2.13
القياس 
 البعدي

 كبير 84..

األعياد -7

 حتفاالتواال

في اتجاه  1... 9.57 1.27 2.23
القياس 
 البعدي

 متوسط 75..

األكالت -8

 الشعبية

في اتجاه  1... 11.84 1.29 2.26
القياس 

 لبعديا

 كبير 82..

في اتجاه  1... 11.82 1.29 2.8 الديانة-9
القياس 
 البعدي

 كبير 82..

الدرجة  -

 الكلية

في اتجاه  1... 22.78 4.79 93,19
القياس 
 البعدي

 كبير 94..

 

 3.34عند مستوى  1.09ت =                         3.31عند مستوى  2.40ت = 

، مما يدل 6560 ت( دالة عند ماتوى  يتضح من الردول الاابق ان قيم   
عًةةةةةى ورةةةةةود فةةةةةروق ذات داللةةةةةة إحصةةةةةا ية بةةةةةين متواةةةةةطات دررةةةةةات اطفةةةةةال 
المرموعة الترريبية في القيااين القبًةي والبعةدي عًةى ابعةاد مقيةاب المفةاهيم 

المصةةةةور لصةةةةالح القيةةةةاب  اإللكترونةةةةيالمرتبطةةةةة بثقافةةةةات الشةةةةعوب العربيةةةةة 
 البعدي.  
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، يمفةةةةاهيم  العمةةةالت، المعةةةةالم ، الةةةم الشةةةةعب وحرةةةم اثةةةر كبيةةةةر فةةةي كةةةةل مةةةن
افكالت الشعبية، الديانة( وكةذلك الدررةة الكًيةة، وحرةم اثةر متواةط فةي كةل 

 حتفاالت(.لعواصم، نظام الحكم، افعياد واالمن مفاهيم  افعالم، ا
وقةةد قامةةت الباحثةةة بايرةةةاد ناةةبة التحاةةن بةةةين متواةةطات دررةةات اطفةةةال    

القيااةةةةين القبًةةةةي والبعةةةةدي عًةةةةى مقيةةةةاب المفةةةةاهيم المرموعةةةةة الترريبيةةةةة فةةةةي 
كمةةةا يتضةةةةح فةةةةي ، المصةةةةور اإللكترونةةةي المرتبطةةةة بثقافةةةةات الشةةةعوب العربيةةةةة

 الردول التالين
 (12جدول )

نسبة التحسن بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي 
 المصور اإللكترونيالعربية والبعدي عل  مقياس المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب 

القياس  المتغيرات

 البعدي

 نسبة التحسن القياس القبلي

 %9..3 9.2 7,4 األعالم-5

 %4..1 ..4 4.4 العواصم -0

 %19.7 3..9 4.3 العمالت -0

 %42.7 ...9 4.4 نظام الحكم-1

 %..33 3.2 2,1 المعالم -1

 %44.4 ..3 1.4 الزي الشعبي -1

 %..44 9.7 4.2 فاالتاألعياد واالحت-1

 %19.9 9.4 4.4 األكالت الشعبية-1

 %9... 4.3 4.4 الديانة-1

 %47.4 99 44.2 الدرجة الكلية -
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( ناب التحان المًحوظ في رميع المفاهيم المرتبطة 00ويوضح ردول     
بثقافات الشعوب العربية لدى اطفةال المرموعةة الترريبيةة، ورميعهةا معةدالت 

في تنمية  ي اإللكترونيمما يشير إلى فاعًية البرنامج القصصتحان عالية، 
 طفل الروضة.دى تًك المفاهيم ل

 تفسير نتيجة الفرض الثاني :
تررةةةع الباحثةةةة تفةةةوق المرموعةةةة الترريبيةةةة فةةةي القيةةةاب البعةةةدي عةةةن القيةةةاب 

  القبًي إلى ن
تعةةةرض اطفةةةال المرموعةةةة الترريبيةةةة لًقصةةةص اإللكترونيةةةة التةةةي هةةةدفت  -0

ة المفاهيم المرتبطة بثقافةات الشةعوب العربيةة لطفةل الروضةة، والةذي إلى تنمي
ادى إلةةةةةى ارتفةةةةةاع ماةةةةةتوى المعرفةةةةةة والمهةةةةةارات المرتبطةةةةةة بمفةةةةةاهيم الشةةةةةعوب 
العربية، حيث كان لًقصص اإللكترونية وتطبيقاتها التربوية دورها الفعال في 

 -عةةةالمتنميةةةة المفةةةاهيم المرتبطةةةة بثقافةةةات الشةةةعوب العربيةةةة لًطفةةةل وهةةةي  اف
افعيةةةةاد  -افميةةةةاء الشةةةةعبية -المعةةةةالم -نظةةةةام الحكةةةةم -العمةةةةالت -العواصةةةةم

الديانةةة(، وهةةذا يتفةةق مةةع مةةا اكدتةةه درااةةة  -افكةةالت الشةةعبية -واالحتفةةاالت
عًةةى اهميةةة توظيةةف  تاتةةان اكةةدالً (0602(، ودرااةةة حاةةن  0600  ااةةباق

هةةةذا فاعًيةةةة  افنشةةةطة التفاعًيةةةة لتنميةةةة مفةةةاهيم التعةةةدد الثقةةةافي، ويتضةةةح مةةةن
ااتخدام القصةص اإللكترونيةة فةي تنميةة المفةاهيم المرتبطةة بثقافةات الشةعوب 

(، ودرااةة  0606مةن صةفوت   كما اكدت درااة كةل  العربية لطفل الروضة. 
(، ودرااةةةةة عبةةةةد الةةةةرحمن 0602  عبةةةةد ربةةةةه(، ودرااةةةةة 0602 عبةةةةد العميةةةةم 

عرفةة طفةل عًةى اهميةة تنميةة م Alison (2016)(، ودرااة الاون 0605 
ختالفةةات خةةرى ومعرفةةة االة شةةعبه ومفةةاهيم ثقافةةات الشةةعوب افالروضةةة بثقافةة

 ة.لملتطورات العو  يبينهم لحمايته من الت ثير الاًب
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الترةةاوب مةةع ااةة ًة افطفةةال، وااةةترابتهم حةةول المفةةاهيم التةةي تعًمونهةةا  -0
وربطهةةا بحيةةاتهم، والتحةةدث معهةةم عةةن عواصةةم واعةةالم وعمةةالت ونظةةام حكةةم 

 واعياد واكالت وديانة بعض الدول. يوم  ومعالم
منااةةبة القصةةص اإللكترونيةةة المتضةةمنة بالبرنةةامج لًخصةةا ص النما يةةة   -0

 لطفل الروضة.
ااتخدام الباحثة اااليب متعددة من ارةل تشةريع الطفةل حيةث كةان هةذا  -2

عهم يالتشةةةةريع ماديةةةةاو او معنويةةةةاو، وهةةةةذا اثنةةةةاء تنفيةةةةذ انشةةةةطة البرنةةةةامج وتشةةةةر
 ا هم ومشاركتهم في افنشطة.اتمرار عًى اداب
ااةتخدام العديةةد مةن افدوات والواةةا ل التعًيميةةة والتةي ااةةتخدمها الطفةةل  -5

مما ااعد عًى شعور الطفل باإلنرام وميادة رغبته في المشاركة في  ،بنفاه
 رميع انشطة البرنامج.

والحظةةةةت الباحثةةةةة قبةةةةل تطبيةةةةق انشةةةةطة البرنةةةةامج انخفةةةةاض فةةةةي ماةةةةتوى    
طة بثقافات الشعوب العربية  لدى طفل الروضة، فقد الحظةت المفاهيم المرتب

ان محتةةوى برنةةامج الروضةةة  ضةةعف معةةرفتهم بةةبعض تًةةك المفةةاهيم وخاصةةةو 
اصةبح تًك المفاهيم. كذلك الحظةت الباحثةة اثنةاء تطبيةق البرنةامج إلى يفتقر 

نتهةةاء مةةن انشةةطة االقبةةل، وبعةةد  يبتًةةك المفةةاهيم عةةن ذ ة  افطفةةال اكثةةر معرفةة
مج الحظةةت الباحثةةة تمكةةن االطفةةال مةةن معرفةةة تًةةك المفةةاهيم المرتبطةةة البرنةةا

افضل مةن مرحًةة  والتمييم بينها بشكل   ،كبير   بثقافات الشعوب العربية بشكل  
 تطبيق البرنامج. قبل تطبيق البرنامج ومرحًة اثناء

وتخًص الباحثة مما ابق إلى تحقق صحة الفةرض الثةاني  والةذي يةنص  
ذات د لووة إحصووائية بووين متوسووطات درجووات أطفووال "وجووود فووروق  عًةةىن
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المجموعوة التجريبيوة فوي القياسوين القبلوي والبعودي علو  مقيواس المفواهيم 
المصووور لصووالح القيوواس  اإللكترونوويالمرتبطووة بثقافووات الشووعوب العربيووة 

 البعدي". 
 نتائج الفرض الثالث وتفسيره :

لوة إحصوائية بوين   توجد فوروق ذات د  ينص الفرض الثالث عًى انه " 
متوسوووطات درجوووات أطفوووال المجموعوووة التجريبيوووة فوووي القياسوووين البعووودي 
والتتبعووووي علوووو  مقيوووواس المفوووواهيم المرتبطووووة بثقافووووات الشووووعوب العربيووووة 

 المصور لطفل الروضة". اإللكتروني
يرةةاد ولًتحقةةق مةةن صةةحة هةةذا الفةةرض ااةةتخدمت الباحثةةة اختبةةار "ت" إل    

ال المرموعةةةة الترريبيةةةة فةةةي القيااةةةةين الفةةةروق بةةةين متواةةةطات دررةةةات اطفةةة
العربيةةةة البعةةةدي والتتبعةةةي عًةةةى مقيةةةاب المفةةةاهيم المرتبطةةةة بثقافةةةات الشةةةعوب 

 ، كما يتضح في الردول التالينالمصور اإللكتروني
 (13جدول )

الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي عل  مقياس 
 (33المصور لطفل الروضة )ن=  اإللكترونيمرتبطة بثقافات الشعوب العربية المفاهيم ال

الفرق بين القياسين البعدي  المتغيرات
 والتتبعي

قيمة 
 "ت"

 

اتجاه 
 مج ح ف م ف الد لة

 ةةةةة 0566 6582 6500 العالم -1
 ةةةةة 6550 6586 660,6 العواصم -2
 ةةةةة 0566 6580 05,6 العمالت -3
 ةةةةة 0566 6582 6500 نظام الحكم -4
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الفرق بين القياسين البعدي  المتغيرات
 والتتبعي

قيمة 
 "ت"

 

اتجاه 
 مج ح ف م ف الد لة

 ةةةةة 65580 6500 660,6 المعالم -4

 ةةةةة 6522 6580 65660 الزي الشعبي-0
العيووووووووووووووووووووووووووووووواد -3

 وا حتفا ت
 ةةةةة 0566 6580 6505

 ةةةةة 0566 6582 6500 الكالت الشعبية-6
 ةةةةة 6580 0550 6506 الديانة-9
    ةةةةة 0500 0502 6505 المقياس ككل-

                                   3.34عند مستوى 1.09ت=           3.31عند مستوى  2.40ت=  

يتضح من الردول الاابق عدم ورود فروق ذات داللة إحصا ية بةين        
متواطات دررات اطفال المرموعةة الترريبيةة فةي القيااةين البعةدي والتتبعةي 

المصةور  اإللكترونةيفات الشعوب العربيةة عًى مقياب المفاهيم المرتبطة بثقا
 لطفل الروضة.

 تفسير نتيجة الفرض الثالث:       
حصووائيًا بووين إتشووير نتووائج الفوورض الثالووث إلوو  عوودم وجووود فووروق دالووة  

بيوووة فوووي القياسوووين البعووودي يمتوسوووطات درجوووات أطفوووال المجموعوووة التجر 
عربيووووة والتتبعووووي علوووو  مقيوووواس المفوووواهيم المرتبطووووة بثقافووووات الشووووعوب ال

المصووور لطفوول الروضووة ممووا يوودل علوو  بقوواء أثوور البرنووامج ،  اإللكترونووي
 وترجع الباحثة ذلك إل  :
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  برنامج القصص اإللكترونية باإلضافة إلى الخبرات المباشةرة التةي تتيحهةا
 افنشطة المصاحبة من خالل التطبيقات التربوية المتنوعة.

 نشةطة وخاصةة مةن حيةث باإلضافة إلى الخروج عن النمطية في تقديم اف
 المكان، فتنوعت بين فناء الروضة وحررة الكمبيوتر والمارح.

 

  هتمام اارة العينة الترريبية فةي متابعةة مةا يتعًمةه افطفةال خاصةةو اكذلك 
ة لًتعامةةل مةع الوالةدين، ممةةا  افةي فتةرة تطبيةةق البرنةامج، حيةث كةةان هنةاك فرصو

عةةةةةة افطفةةةةةال فةةةةةي عطةةةةةا هم إرشةةةةةادات لضةةةةةرورة متابإلاتةةةةةاح الفةةةةةرص لًباحثةةةةةة 
اكتاةاب المفةةاهيم المرتبطةةة بثقافةةات الشةةعوب العربيةةة التةةي قةةدمتها لًطفةةل مةةن 
خالل القصص اإللكترونية، والتعةرف عًةى بقةاء اثرهةا ممةا يحقةق صةحة هةذا 

 الفرض.
 

 .تبايط المعًومات لًطفل، وتدررها من الاهل إلى الصعب 
 

  ة وتشةةةويق التنةةةوع فةةةي القصةةةص المقدمةةةة لًطفةةةل ممةةةا رعًهةةةا موضةةةع إثةةةار
 لًطفل.

 

 .مراعاة خصا ص الطفل واحتياراته وقدراته عند تقديم انشطة البرنامج 
 

  مواظبةةةة اطفةةةال العينةةةة عًةةةى الحضةةةور إلةةةى الروضةةةة طةةةوال مةةةدة تطبيةةةق
 البرنامج.

 

ومما ابق تاتخًص الباحثة ان برنةامج المقتةرح الةذي صةممته الباحثةة       
بطةةة بثقافةةات الشةةعوب العربيةةةة فةةي تنميةةة المفةةاهيم المرت يهةةو الاةةبب الر ياةة

 .وبالتالي تم تحقيق اهداف البحث ،لطفل الروضة
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 خالصة نتائج البحث:
 من خالل البحث تحققت رميع الفروض، وكانت النتا ج كالتالين 

 

ورةةةةةةود فةةةةةةروق ذات داللةةةةةةة إحصةةةةةةا ية بةةةةةةين متواةةةةةةطات دررةةةةةةات اطفةةةةةةال  -1
المفةةاهيم  المرمةةوعتين الترريبيةةة والضةةابطة فةةي القيةةاب البعةةدي عًةةى مقيةةاب

المصةةةور لصةةةالح المرموعةةةة  اإللكترونةةةي المرتبطةةةة بثقافةةةات الشةةةعوب العربيةةةة
 الترريبية .  

ورةةةةةود فةةةةةةروق ذات داللةةةةةة إحصةةةةةةا ية بةةةةةةين متواةةةةةطات دررةةةةةةات اطفةةةةةةال   -2
المرموعةةةةة الترريبيةةةةة فةةةةي القيااةةةةين القبًةةةةي والبعةةةةدي عًةةةةى مقيةةةةاب المفةةةةاهيم 

لصةةةةالح القيةةةةاب  المصةةةةور اإللكترونةةةةيالمرتبطةةةةة بثقافةةةةات الشةةةةعوب العربيةةةةة 
 البعدي.                    

عةةةدم ورةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةا ية بةةةين متواةةةطات دررةةةات اطفةةةال  -3
المرموعةةةة الترريبيةةةة فةةةي القيااةةةين البعةةةدي والتتبعةةةي عًةةةى مقيةةةاب المفةةةاهيم 

 المصور لطفل الروضة. اإللكترونيالمرتبطة بثقافات الشعوب العربية 
  التوصيات والمقترحات :

معًمةةات الروضةةات عًةةى ااةةتخدام الواةةا ط المتعةةددة والتكنولوريةةة تةةدريب  -0
 في رياض افطفال.

 تفعيل دور القصص اإللكترونية في تعًيم وتعًم افطفال. -0
االهتمةةةام بافنشةةةطة التةةةي تنمةةةى ثقافةةةة الطفةةةل الخاصةةةة بشةةةعبه والخاصةةةة  -0

 بالشعوب افخرى.
 لتعًم.االهتمام بافنشطة المحببة لًطفل وااتثمارها في عمًية ا -2
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 المراجع
  أوً  : المراجع العربية :

 

برنةةةةةامج مقتةةةةةرح متعةةةةةدد الواةةةةةا ط (. 0602احمةةةةةد رانيةةةةةا احمةةةةةد   ،إبةةةةةراهيم -
التفاعًيةةةةة قةةةةا م عًةةةةى القصةةةةص القرخنةةةةي لتنميةةةةة مهةةةةارات التواصةةةةل الشةةةةفوي 

غيةةةةر منشةةةةورة(.  دكتةةةةوراه  راةةةةالة واالاةةةةتعداد لًقةةةةراءة لةةةةدى اطفةةةةال الريةةةةاض
 ية.رامعة المنصورة، كًية الترب

.الكويةت تورهةات فةي المةنهج التربةوي(. 0600ابو حرب، يحيةى حاةين   -
 ن مكتبة الفالح.

الًغةةةةةة العربيةةةةةة وتدرياةةةةةها فةةةةةي المرحًةةةةةة (. 0600ابةةةةةو صةةةةةواوين، راشةةةةةد   -
 . غمةن مكتبة الطالب.افاااية الدنيا وتطبيقاتها الصفية

التربيةةةةةةةة لًتعدديةةةةةةةة الثقافيةةةةةةةة (.ن 0600ااةةةةةةةباق ، منةةةةةةةى محمةةةةةةةد عةةةةةةةوض   -
  راةالة ها عًى تنشة ة الطفةل المصةري فةي مرحًةة ريةاض افطفةالوانعكاات
 غير منشورة(. كًية رياض افطفال. رامعة اإلاكندرية. هدكتورا

. الحمايةةةةة القانونيةةةةة الدوليةةةةة لًتنةةةةوع   0602بةةةةو رةةةةالل، صةةةةالح الةةةةدين    -
، 202، الرما ةةر، عمرًةةة العًةةوم اإلناةةانيةالثقةةافي وادوات التعبيةةر الثقةةافي، 

082-006. 
فاعًيةةةةة برنةةةةامج قةةةةا م عًةةةةى القصةةةةص (. 0602وفيةةةةق، عا شةةةةة اةةةةمير  ت -

الرقميةةة فةةي تنميةةة مهةةارات التواصةةل الشةةفوى وبقةةاء اثةةر الةةتعًم لةةدى طالبةةات 
  راةةالة ماراةةتير غيةةر منشةةورة( كًيةةة التربيةةة، الصةةف الرابةةع افاااةةي بغةةمة

 غمة. -رامعة افمهر
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صص الرقمية (. اثر االختالف في نمطي تقويم الق0602حممة، إيهاب   -
مرًة التعًيمية في التحصيل الفوري والمررا لدى تالميذ المرحًة االبتدا ية، 

 .002-000، 52، الاعودية، ع الدرااات العربية في التربية وعًم النفب
(. ماةةةةةتوى تقبةةةةةل  0602المبةةةةون ،محمةةةةةد اةةةةًيم ؛ فًةةةةةوح، روان فيةةةةاض    -

لثقافي بين الطًبة من اعضاء الهي ة التدرياية في الرامعة افردنية لًتنوع ا
، المرًة العربية لضمان رودة التعًةيم الرةامعيورهة نظر الطًبة انفاهم ، 

08 00.) 
(. التنةةوع الثقةةافي إثةةراء إناةةاني ام صةةدام  0605الةةمين، اميمةةة اةةميح     -

، مركةةةم ريةةةل البحةةةث ، المةةةؤتمر الةةةدولي الثةةةامن  التنةةةوع الثقةةةافي(حضةةةاري 
 العًمي، لبنان، طرابًب.

 تررمةةن المصةطفى  الدولةة والتعةدد الثقةافي .( 0600باتريك    اافيدان، -
 حاوني(، دار بقل لًنشر.

(. دور برنةةامج قةةا م عًةةى افنشةةطة فةةي  0608الاةةيد، داليةةا مصةةطفى    -
 ،مرًةةة العًةةوم النفاةةةيةتنمةةيط هويةةة الطفةةل المصةةري فةةةي ريةةاض افطفةةال، 

00 00 ،)050-020. 
إلاةالم فةي التنةوع الثقةافي (. اثةر ا 0605شاكر، حيةدر صةاحبي  مةايو،  -

، مركةةةةم ريةةةةل  المةةةةؤتمر الةةةةدولي الثةةةةامن التنةةةةوع الثقةةةةافيوالتعةةةايش الاةةةةًمي، 
 .00-00لبنان، ، البحث العًمي

فاعًيةةةةةةة برنةةةةةةامج قةةةةةةا م عًةةةةةةى (. 0600شةةةةةةرف، حمةةةةةةدان اةةةةةةعيد حمةةةةةةدان   -
القصةةةةص اإللكترونيةةةةة فةةةةي تنميةةةةة بعةةةةض مهةةةةارات االاةةةةتماع لةةةةدى تالميةةةةذ 

اراةةةتير غيةةةر منشةةةورة(. رامعةةةة الباحةةةة. كًيةةةة   راةةةالة ماالبتدا يةةةةالمرحًةةةة 
 التربية.
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ثقافةةةةة طفةةةةل (. 0600شةةةةعالن، الاةةةةيد محمةةةةد ؛ نةةةةاري، فاطمةةةةة اةةةةامي   -
 . القاهرةن دار الكتاب الحديث.الروضة

(. فاعًيةةةةةة برنةةةةةامج ياةةةةةتخدم القصةةةةةص 0602شةةةةةهبو، اةةةةةامية مختةةةةةار    -
 مرًةةاإللكترونية في تحاين مفهوم الذات لةدى عينةة مةن اطفةال الروضةة. 

، كًيةةةةة الدرااةةةةات العًيةةةةا لًطفولةةةةة ، رامعةةةةة عةةةةين الدرااةةةةات العًيةةةةا لًطفولةةةةة
 .06-08( ، 00  20شمب، 

(. فاعًيةةةةةة برنةةةةةامج مقتةةةةةرح بااةةةةةتخدام افلعةةةةةاب 0606صةةةةةفوت، حنةةةةةان   -
، كًيةةةة ريةةةةاض مرًةةةة الطفولةةةةالتعًيميةةةة لتنميةةةة ثقافةةةات البي ةةةات المصةةةةرية، 

 .006-005، 2افطفال، رامعة القاهرة، ع
فاعًيةةةةةةة برنةةةةةةامج بااةةةةةةتخدام (. 0602حيةةةةةةات ناصةةةةةةر يحةةةةةةي  العةةةةةةاممي،  -

القصةةص اإللكترونيةةة فةةي تنميةةة الحصةةيًة الًغويةةة والةةذكاء االرتمةةاعي لةةدى 
  راةةةالة ماراةةةتير غيةةةر منشةةةورة(. رامعةةةة رنةةةوب الةةةوادي. اطفةةةال الروضةةةة

 كًية التربية.
إاةتراتيرية مقترحةة لًتنميةة الثقافيةة لًطفةل (. 0605عبد الرحمن، هويةدا   -

راةةةةالة دكتةةةةوراه غيةةةةر منشةةةةورة(. كًيةةةةة الدرااةةةةات العًيةةةةا لًتربيةةةةة. ي  المصةةةةر 
 رامعة القاهرة.

(. التربية الفنية والموايقية كمدخل 0602عبد العميم ، رشا فؤاد توفيق   -
مرًةةةة البحةةةث لتنميةةة المفةةةاهيم المرتبطةةةة بثقافةةات الشةةةعوب لطفةةةل الروضةةة، 

 .880-820(، 0 052، مصر، العًمي في التربية
توظيةةف ادب افطفةةال لتشةةكيل الةةوعي (. 0602، هنةةد اةةًيمان  عبةد ربةةه  -

راةةةالة ماراةةةتير غيةةةر منشةةةورة(.  بالثقافةةةات المتعةةةددة لةةةدى طفةةةل الروضةةةة  
 كًية رياض افطفال . رامعة القاهرة.
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الواةةا ل والتكنولوريةةا فةةي التعًةةيم (، 0606عاةةقول ، محمةةد عبةةد الفتةةاح   -
ة الثانيةةةة( . غةةةمة. مكتبةةةةة   الطبعةةةبةةةين اإلطةةةار الفًاةةةفي واإلطةةةار التطبيقةةةى

 الطالب.
(. العالقةةةةة التكامًيةةةةة بةةةةين الثقافةةةةة العًميةةةةةة 0668عشةةةةمة، وليةةةةد محمةةةةد   -

المةةةؤتمر اإلقًيمةةي افول "الطفةةةل واإلعةةالم والتعًةةيم المورةةةه لًطفةةل العربةةي، 
، كًيةةة البنةةات، مركةةم "ينةةاير 05-02العربةةي فةةي ظةةل المتغيةةرات المعاصةةرة 

 .00تكامًة، البحوث والدرااات والخدمات الم
(. وحةةدة مقترحةةة قا مةةة عًةةى القصةةص 0600عًةةي، نيفةةين احمةةد خًيةةل   -

مرًةةة اإللكترونيةةة فةةي تنميةةة بعةةض المفةةاهيم العًميةةة لةةدى اطفةةال الروضةةة، 
 .080-002، 02، رامعة بوراعيد، عكًية التربية

تةةة ثير التنةةةوع الثقةةةافي فةةةي مةةةنهج (. 0600عًةةةي، هشةةةام عةةةاطف احمةةةد    -
القةةةةةيم لةةةةةدى معًمةةةةةي وتالميةةةةةذ الصةةةةةف الثةةةةةاني  التةةةةةاريخ عًةةةةةى تنميةةةةةة بعةةةةةض

 غير منشورة (. رامعة عين شمب. كًية التربية. ه  راالة دكتورااإلعدادي
المرشةةةةد افمةةةةين فةةةةي تعًةةةةيم (. 0600عمةةةةار، حامةةةةد ؛ احمةةةةد ، صةةةةفاء    -

، القةةةةاهرةن الةةةةدار المصةةةةرية  البنةةةةات والبنةةةةين فةةةةي القةةةةرن الحةةةةادي والعشةةةةرين
 الًبنانية.

فاعًيةةةة كتةةةب افطفةةةال اإللكترونيةةةة لتنميةةةة  .(0602كامةةةل، عةةةال حاةةةن   -
، كًيةةةة التربيةةةة مرًةةةة الطفولةةةةمفهةةةوم الثقافةةةات المتعةةةددة فطفةةةال الروضةةةة، 

 .502 -028، 06لًطفولة المبكرة، رامعة القاهرة،ع
نمطةةةةةةةان لتقةةةةةةةديم القصةةةةةةةص (. 0605الكنةةةةةةةدري ، هيةةةةةةةا محمةةةةةةةد إاةةةةةةةحاق   -

لبصةرية لةدى اطفةال اإللكترونية واثرها عًةى تنميةة بعةض الخبةرات والثقافةة ا
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  راةةالة ماراةةتير غيةةر منشةةورة(. كًيةةة مةةا قبةةل المدراةةة فةةي دولةةة الكويةةت
 الدرااات العًيا.رامعة الخًيج العربي. 

التنميةةةةةةةة الثقافيةةةةةةةة احةةةةةةةد العناصةةةةةةةر افاااةةةةةةةية  .(0665كيةةةةةةةوان، فاديةةةةةةةا   -
المنظمةةة العربيةةة لإلاةةتراتيرية اإلنما يةةة نحةةو ايااةةة ثقافيةةة عربيةةة لًتنميةةة، 

 .50-22، تونب، والثقافة والعًوملًتربية 

فاعًيةةةةةة القصةةةةةص اإللكترونيةةةةةة (. 0600مراهةةةةةد، وفةةةةةاء عبةةةةةد الاةةةةةالم    -
  ماراةةتير غيةةر منشةةورة( . التفاعًيةةة فةةي تنميةةة الةةوعي الايااةةي لألطفةةال 

 معهد الدرااات التربوية. رامعة القاهرة.
برنةةةامج مقتةةةرح لتنميةةةة الثقافةةةة الاةةةياحية (. 0602محفةةةوظ، مينةةةب ااةةةعد   -
ى طفةةةةل الروضةةةةة بااةةةةتخدام الواةةةةا ط المتعةةةةددة فةةةةي ضةةةةوء االتراهةةةةات لةةةةد

معهةةةد الدرااةةةات التربويةةةة، رامعةةةة  ،غيةةةر منشةةةورة( دكتةةةوراه  راةةةالة العالميةةةة
 القاهرة.

(. اممةةةةةةة التةةةةةداخل الًغةةةةةةوي بةةةةةين العاميةةةةةةة  0602محمةةةةةد، احمةةةةةةد برمةةةةةاد   -
مرًةةة افكاديميةةة لًدرااةةات االرتماعيةةة والفصةةحى فةةي المدراةةة الرما ريةةة، 

 .066 -06، 02، الرما ر، عاإلناانية
(. التنةةوع الثقةةافي والتعةةايش الاةةًمين  0602محمةةد، احمةةد عبةةد الرضةةا    -

 -25، 062، عد، كًيةةة اآلداب، رامعةةة بغةةدامرًةةة اآلدابرؤيةةة الاةةالمة، 
26. 
مهةةارات القةةراءة اإللكترونيةةة وعالقتهةةا بتطةةوير (. 0662فهةةيم   مصةةطفى، -

 لفكر العربي..القاهرة ن دار ااااليب التفكير
نمةو المفةاهيم (، 0606عبةد ا    يمطر، عبد الفتاح ررب ؛ ماافر، عً -

 . الرياض. دار النشر الدولي.والمهارات الًغوية لدى افطفال
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اثةةةر العولمةةةة فةةةي تشةةةكيل ثقافةةةة طفةةةل مةةةا قبةةةل ( . 0662المفتةةةي، عةةةال   -
   دكتوراه غير منشورة (. كًية البنات. رامعة عين شمب. المدراة

، قضةةةةةايا الطفةةةةةل فةةةةةي المرتمعةةةةةات المعاصةةةةةرة(. 0668هةةةةةان، محمةةةةةد  النب -
 اوريان دار التراث العربي.

اثةر ااةتخدام القصةص اإللكترونيةة التفاعًيةة (. 0602نظيم، خالء كمال   -
  راةالة ماراةتير غيةر في تنمية بعض مفاهيم  الفضاء لدى طفل الروضة
 . منشورة(. كًية التربية لًطفولة المبكرة. رامعة المنيا
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