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 يهخص انجذث
تيدف الدراسة إعداد برنامج إلكترونى لتنمية بعض مفاىيم المواطنة لدى *

أطفال الروضة ذوى صعوبات التعمم  ؛ حيث تم اختيار عينة الدراسة من 
أطفال الروضة والممتحقين برياض األطفال أبو بكر الصديق الرسمية لمغات  

وبات التعمم ؛ ثم قامت الباحثة بتطبيق بمحافظة بورسعيد من ذوى صع
أدوات الدراسة لضبط العينة والتحقق من تكافؤىا , بعد ذلك قامت الباحثة 
باختيار عينة الدراسة بطريقة عمدية وىم مجموعة تجريبية واحدة ثم قامت 
الباحثة بتطبيق حمقات البرنامج اإللكترونى عمى أطفال المجموعة التجريبية 

االنتياء من البرنامج قامت الباحثة بتطبيق أدوات الدراسة مرة  الواحدة , وبعد
أخرى عمى أطفال المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى , وبعد مرور 
أسبوعان قامت الباحثة بإعادة التطبيق عمى األطفال المجموعة التجريبية 
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ت الواحدة فى التطبيق التتبعى ثم قامت بمعالجة النتائج إحصائيًا وتوصم
 الدراسة إلى النتائج التالية : 

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية  -1
الواحدة فى التطبيقين القبمى والبعدى الختبار قياس مفاىيم المواطنة لصالح 

 التطبيق البعدى .
ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى درجات أطفال المجموعة  -2

 لتطبيق البعدى والتتبعى الختبار قياس مفاىيم المواطنة . التجريبية فى ا
The effectiveness of an electronic program to 

develop some concepts of citizenship among 

kindergarten children with learning disabilities 

  Abstract 
The study aims to prepare an electronic program for the 

development of some concepts of citizenship among 

kindergarten children with learning difficulties. The study 

sample was chosen from Kindergarten children and 

enrolled in kindergarten Abu Bakr Al-Siddiq for 

languages in Port Said governorate, he researcher then 

applied the study tools to control the sample and verify its 

equivalence. The researcher then randomly selected the 

sample of the study, which is a single experimental group. 

The researcher then applied the electronic program 

workshops to the children of the experimental group. 

After completing the program, the researcher applied the 

study tools again. Children of the experimental group in 

the remote application. After two weeks, the researcher 

re-applied the children to the experimental group in the 
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trace application and then processed the results 

statistically. The study reached the following results: 

1-There is a statistically significant difference between 

the average scores of the children of the experimental 

group in the tribal and non-tribal applications to test the 

concepts of citizenship in favor of the remote 

application. 

2-There is no statistically significant difference between 

the average scores of children in the experimental group 

in the dimension and follow-up application to test the 

measurement of citizenship concepts. 

 KEY WORDS  انكهًبد ادلفزبدٛخ
 The electronic Learning                    اإلنكرتَٔٗ : انزؼهٛى -

                                     Citizenship                                    ادلٕاطُخ :                         -

 ذيخ: ـــــيم 
فى ظل زمن الثورات والصراعات السياسية وحدوث طفرة فى القيم     

الراسخة فى المجتمع , وبالتالى تأثير ىذه القيم عمى االطفال , فتعد قيم 
المواطنةاسمى واعمى القيم السياسية التى ينشدىا المجتمع , فيقوم مفيوم 

سية التى تدعوا إلييا التنمية المواطنو عمى القيم والمثل العميا الثالث االسا
السياسية وىى المساواة والحرية ,والعدالة , والتى تفترض فى مجمميا توافر 

 مناخ يكفل المشاركة السياسية والديمقراطية .

( ان 66:2008كما ذكر محمود حافظ , وعبد التواب  أبو العال)       
والحرية , والمشاركة  المواطنة ترتكز عمى عدة قيم أساسية , منيا المساواة ,
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, والتسامح واالنتماء , والوحدة الوطنية  ,والمسئولية االجتماعية , والقيم 
 االخالقية.

 ھمكانًا يتجمع فيت ي ليسھفم ،لقيذه اھن لتمقين آلمن المكااي ھ والروضة   
رون ، ثؤيرون ويتأث ھفيون يتفاعمر ي مجتمع صغيھل بط فقلعب لاألطفال 

ط تباارية وعمى تقل ي تعمھل بر, آلخض ابالبعم ھبعضل تصام ايتث حي
ك تمولمجتمع ذا اھه لية تجاوبالمسئور لشعم ، واھبيئتم وھبمجتمعاألطفال 

نما ن االطفال أو المعب فقط  ، وا  تمقيرد ، مجت ليسالروضة يفة ,وظلبيئة ا
ًا ھجيوا تھھجيوتم ، وھلوميدادات االطفال وستعاعمى تنمية ل لعماي ھ
ة لحيااسة رمماروضة لايفة ل إن وظب،لمجتمع رد واالحًا لمفجتماعيُا صا
ىم كسابىم وا  كوسمل يدتعق ين طرالجتماعي عو المنمداد االطفال عوا  
 لمختمفة. ف اقوالمالناجح مع ف التكياعمى ده لتي تساعرات الخبرات وااھلما

 يشكهخ انذساصخ :

التالى  ويمكن صياغة المشكمة عمى نحو أكثر تحديد فى السؤال الرئيس
:-  

ما فعالية برنامج إلكترونى لتنمية بعض مفاهيم المواطنة لدى أطفال 
 الروضة ذوى صعوبات التعمم ؟

 -ويتفرع عن السؤال الرئيسى بعض االسئمة الفرعية وهى :  
ما مفاىيم المواطنة المراد تنميتيا لدى أطفال الروضة ذوى  -1

 صعوبات التعمم؟ 
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ى تيدف إلى تنمية مفاىيم المواطنة ما األنشطة اإللكترونية الت -2
 لدى أطفال الروضة ذوى صعوبات التعمم؟ 

ما فعالية برنامج إلكترونى فى تنمية بعض مفاىيم المواطنة لدى  -3
 أطفال الروضة ذوى صعوبات التعمم  ؟

 : أْذاف انذساصخ
   يهدف البحث الحالى إلى :

فال الروضة تحديد بعض مفاىيم المواطنة التى ينبغى توافرىا لدى أط .1
 ذوى صعوبات التعمم.

تحديد االنشطة اإللكترونية التى تنمى مفاىيم المواطنة لدى أطفال  .2
 الروضة ذوى صعوبات التعمم.

لتحقق من فعالية البرنامج اإللكترونى  فى تنمية بعض مفاىيم لمواطنة  .3
 لدى أطفال الروضة ذوى صعوبات التعمم .

 أًْٛخ انذساصخ :
سة الحالية إلى أىمية موضوع الدراسة ذاتيا والعينة ترجع أىمية الدرا    

عنيا وتتمثل أىمية الدراسة  موضوع الدراسة والنتائج التى يمكن أن تسفر
 ىمية عممية نظرية وأىمية عممية تطبيقية. في أ

 : ًْٛخ انُظشٚخاأل
إثراء البحوث والدراسات السابقة حيث تعتبر من الدراسات النادرة فى  

حثة التى تمقى الضوء عمى تنمية مفاىيم المواطنة من خالل حدود عمم البا
 برنامج إلكترونى .
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 األًْٛخ انزطجٛمٛخ :
تقديم قائمة ببعض مفاىيم المواطنة , والتى يمكن اإلفادة منيا فى تطوير  -

 منيج الروضة .
تقديم نموذج اختبار لقياس بعض مفاىيم المواطنة التى يمكن االفادة منو  -

 .توى نمو القيم لدى االطفال فى تقويم مس
تقديم برنامج إلكترونى  لتنمية بعض مفاىيم المواطنة لدى أطفال  - 

 الروضة ذوى صعوبات التعمم. 
تقديم دليال لممعممة تسترشد بو المعممات فى كيفية استخدام البرنامج  -

 اإللكترونى  والذى يمكن اإلفادة منو فى تطوير أدائين التعميمى . 
األطفال فى تنمية بعض مفاىيم المواطنة من خالل االنشطة  مساعدة -

 المتضمنة .   
  )رؼشٚف إجشائٗ(:يصطهذبد انذساصخ 

 Learning The electronic-               :انزؼهٛى اإلنكرتَٔٗ (1)

مجموعة من االنشطة المصاغة والتى تم إعدادىا من خالل أدوات   
مية , ألعاب تعميمية ,قصص وبرمجيات إلكترونية متعددة ) عروض تقدي

إلكترونية , أغانى تعميمية ( تقدم لمجموعة من أطفال الروضة , تراعى 
خصائص المرحمة وتيدف لتنمية بعض مفاىيم المواطنة من خالل بعض 
الميارات االجتماعية ,وذلك من خالل وعاء إلكترونى قائم عمى التطبيقات 

تمد عمى التعمم الذاتى النشط من التكنولوجية التفاعمية الحديثة , والتى تع
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جانب المتعمم , والتفاعل بين المتعمم والمعمم أو المتعمم و أقرانو من خالل 
 الوسائط االلكترونية .

    Citizenship:   ادلٕاطُخ
مجموعة االنشطة والميارات االجتماعية  والسموكيات التى يمارسيا طفل  

مية مفاىيم المواطنة ,التى تعين الروضة والمرتبطة بالمواطنة , وتسعى لتن
عميا التنبؤ بسموك الطفل فى مواقف مختمفة ,مثل االنتماء والوالء لموطن, 

 المسئولية االجتماعية , الحقوق والواجبات, النظام.  
  -إطبس َظشٖ ٔ دساصبد صبثمخ :  

 

 ادلجذث األٔل : انزؼهٛى اإلنكرتَٔٗ ٔادلضزذذثبد انزكُٕنٕجٛخ

 إلنكرتَٔٗ :رؼشٚف انزؼهٛى ا

( " نظام تعميمى يعتمد فى تحقيق 435:2009يعرفو أسامة سعيد)     
أىدافو عاى أجيزة الكمبيوتر , وما يشمل من برمجيات متعددة الوسائط 

كما يعتمد عمى  C.Dوفائقة الوسائط , ووحدات التخزين المرتبطة بو مثل 
وىذا فى مجممة آليات االتصال الحديثة الممثمة فى الشبكات اإللكترونية 

يتيح لممتعممين عممية التعمم وفق خطوىم الذاتى , ويوفر بيئة تعميمية 
متعددة المصادر بطريقة متزامنة أو غير متزامنة بيدف تحقيق األىداف 

 المحددة ."
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( " ىوتمك المواد التعميمية التى يتم 491: 2006كما أشار حسام محمد ) 
ى من أجل تعمميا . وتعتمد عممية إعدادىا وبرمجتيا بواسطة الحاسب اآلل

إعدادىا عمى نظرية "سكنر " المبنية عمى مبدأ االستجابة والتعزيز , حيث 
تركز ىذه النظرية عمى أىمية االستجابة المستحبة من المتعمم بتعزيز 

 إيجابى من قبل المعمم , أو الحاسب " . 

 : رمُٛبد انزؼهٛى اإلنكرتَٔٗ
إلى أن يشيد ىذا لبعصر تطورات  (31:2017يحيى سعد )  أشار   

مستمرة فى الوسائل التكنولوجية التى يمكن استخداميا فى العممية 
 التعميمية والتى تندرج تحت ثالث تقنيات رئيسية وىى :  

 أٔال: انزكُٕنٕجٛب ادلؼزًذح ػهٗ انصٕد :
والتى تنقسم إلى نوعين , األول تفاعمى مثل المؤاتمرات السمعية     

قصير الموجات , أما الثانية فيى أدوات صوتية ساكنة مثل والراديو 
 األشرطة السمعية والفيديو .

 ثبَٛب: ركُٕنٕجٛب ادلشئٛبد ) انفٛذٕٚ( :
( يتنوع استخدام الفيديو فى التعميم 96:2005ذكر محمد اليادى )   

ويعد من أىم الوسائل لمتفاعل المباشر وغير المباشر , ويتضمن األشكال 
ثل الشرائح , واألشكال المتحركة كاألفالم وشرائط الفيديو , الثابتة م

باإلضافة إلى األشكال المنتجة فى الوقت الحقيقى التى تجمع مع 
المؤتمرات السمعية عن طريق الفيديو المستخدم فى اتجاه واحد أو 

 اتجاىين مع مصاحبة الصوت . 
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 ثبنثب : احلبصٕة ٔشجكبرّ:
( أنو أىم العناصر األساسية فى 94:2006كما ذكر أحمد قنديل )  

عممية التعميم اإللكترونى , فيو يستخدم فى عممية التعمم بثالثة أشكال 
 وىى :

  التعمم المبنى عمى الحاسوب والتى تتمثل بالتفاعل بين
 الحاسوب والمتعمم فقط .

 لتعمم بمساعدة الحاسوب يكون فيو الحاسوب مصدرا ا
اع المعمومات أو مراجعة لممعرفة ووسيمة لمتعمم مثل استالج

    األسئمة واألجوبة .
  التعمم بإدارة الحاسوب حيث يعمل الحاسوب عمى توجيو

رشاد المتعمم .   وا 
ومن خالل العرض السابق استخدام البحث الحالى ثالث نوع من تقنيات   

التعميم اإللكترونى والذى يعتمد عمى الفيديوىات والقصص اإللكترونية 
رونية واأللعاب اإللكترونية والتفاعل بين الحاسوب والمتعمم واألغانى اإللكت

من خالل برنامج الرسام واأللعاب , كما وضح إمكانية الرجوع إلى 
المعمومات فى أى وقت كما يتيح البرنامج القيم المحددة والمكتسبة من 

 البرنامج . 
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 رلبالد اصزخذاو األطفبل دلصبدس انزؼهٛى اإلنكرتَٔٗ:

( أىم تمك المجاالت ) 20-19:2016صالح عبد الباقى )  ذكرت منى  
المكتبة ( وألغراض عديدة كالمعب والتعميم –المدرسة  –النادى  –المنزل 

 وفيما يمى أهمها : واالتصال , 

 اصزخذاو يصبدس انزؼهى اإلنكرتَٔٛخ فٗ انهؼت ٔانزضهٛخ : -1
يادة حيث يمكن لألطفال ممارسة ألعاب إلكترونية عديدة تعمل عمى ز 

قدراتين الذىنية والحركيةإلى جانب تنميتيا لممواىب المختمفة كالرسم 
 والتصميم والفنون المرئية .

 :انطفم أسثؼخ دٔافغ أصبصٛخ رشًم األنؼبة ثشكم ػبو رشجغ نذٖ -2
,  Curiosity, والفضول  Fantasy, والخيال  Challengeالتحدى 
رونية لو ما يميزه عن , وممارسة الطفل لأللعاب اإللكت Controlالتحكم 

 باقى أنواع األلعاب األخرى التى يمارسيا الطفل حيث : 
 حيث يستمتع األطفال باستخدام الكمبيوتر فى حد ذاتو ,  انذافغ :

 ويشجعين عمى تمضية وقت أطول .
 َٗفاألطفال يكونون أكثر اىتماما الألعاب مما يتيح  االَزجبِ نهًؼب:

 ة واألستكشاف .لين قدر أكبر من التأمل والتجرب
 ٗحيث يشجع المعب االييامى من خالل  انضهٕن غري انٕالؼ :

 محتوى بعض البرامج باستخدام الكمبيوتر وتكنولوجياتو المختمفة .
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 وذلك من خالل تنمية قدرة الطفل  انزذشسيٍ انمٕٛد اخلبسجٛخ :
 عمى تحديد متى وأين ينتيى من االستخدام .

 فاعل الطفل مع الكمبيوتر : حيث يسمح ترطٕٚش نؼت األطفبىل
 بظيور أنماط متنوعة من العال الرسام والتموين . 

ممٛزاد ٔإجيبثٛبد اصزخذاو انكًجٕٛرش فٗ رؼهٛى األطفبل رٖٔ 
 صؼٕثبد انزؼهى :

( فى دراسة بعنوان " برنامج إلكترونى 27:2016ذكرت فاطمة  قاسم )
ات استخدام لتنمية بعض مفاىيم الفضاء لدى طفل الروضة " أىم إيجابي

 الكمبيوتر فى تعميم األطفال فيما يمى : 

 . ييسر عممية تعميم الطفل 
  يساعد عمى ربط المفاىيم فى المجاالت المختمفة مع تبسيطيا

 والتدرج فى تقديميا . 
  يناسب جميع فئات المتعممين من ذوى االحتياجات الخاصة

 الفردية. والموىوبين ومراعاة الفروق
 جعة والتعزيز الفورى بعد االستجابة .تقديم التغذية الرا 
  يزيد من ثقة األطفال بأنفسيم وقدرتو عمى اتعمم والتجاح

 والتحدى وفق إمكانياتو.
  يوفر الوقت والجيد فى الحصول عمى المعمومات والخبرات 
 .يوفر عنصر التشويق واألثارة والمتعة فى التعميم 
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  التعمم ) التعمم تساعد الطفل عمى إتقان الميارات واالستقالل فى
 الذاتى( مما يثير دافعيتو.

  يوفر لمطفل حرية التفاعل معو عن طريق المعب, وكسر حاجز
 الخوف بينو وبين المعممة .

  تنمية الميارات الحركية الدقيقة لمطفل من خالل مسك الماوس
 وتحريكو والتنسيق بين حركة اليد والعين.

  وقتما شاء وكيفما يساعده عمى التعمم كل وفق قدراتو ومستواه
 شاء .

  تنوع المثيرات يحرك كل الحواس التى ىى أساس تعمم الطفل
 وخاصة السمع والبصر 

  ينمى لديو االتجاىات من خالل المعب عمى الكمبيوتر باألسيم
 وغيرىا.

  تساعده عمى زيادة انتباىو لما يتعممو , كما يمكنو من التدريب
 النظرى والعممى معًا .

 ارات االجتماعية واإلبداعية والعممية والرياضية تنمية جميع المي
 وغيرىا وتطبيقيا

 فى حياتو العممية .       
  يمكنو من ممارسة جميع األنشطة العممية والرياضية والحركية

 والقصصية وغيرىا . 
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وقد مكنت ىذه الخصائص والمميزات لمكمبيوتر من استخدامو لتعميم وتعمم 
الغير ممكنة الرؤية والممارسة عمى أرض المفاىيم والميارات الصعبة و 

 الواقع وخاصة فى تعميم األطفال فى ىذه السن.

 دٔس يؼهًخ انشٔظخ فٗ انزؼهٛى اإلنكرتَٔٗ :
(أن أدوار المعممة فى 452-452: 2009وقد أشار   أسامة  ىنداوى ) 

  ظل نظام التعميم اإللكترونى تتمثل فى :

 Researcher ثبدثخ .1
دوار التى تقوم بيا المعممة فى نظام التعميم لعل من أىم األ    

اإللكترونى ىو كونيا باحثة عن كل ما ىو جديد سواء فيما يتعمق 
 بالموضوع أو المقررات التى تقدميا لممتعممين . 

  Designer يصًًخ .2
يقصد بالتصميم التعميمى تحديد شروط التعمم ,ووضع مواصفات     

واألدوات , وطرق عرض المحتوى  وخصائص المواد التعميمية , األجيزة
 التعميمى , وتصميم الخبرات التعميمية والبرمجيات التربوية . 

  Technologist ركُٕنٕجّٛ .3
لقيام المعممة بدورىا فى نظام التعميم اإللكترونى البد من أن تتوافر     

لدييا مجموعة من الميارات , من أىميا ما يرتبط باستخدام التقنيات التى 
عمييا نظام التعميمى اإللكترونى , مثل ميارات التعامل مع يعتمد 

الكمبيوتر , واستخدام الشبكة , وىذا يتطمب أن تكون المعممة عمى إلمام 
 بيا حتى تكون عنصرًا فعااًل فى منظومة التعميم اإللكترونى . 
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 Content Presenter يمذيخ زلزٕٖ .4

ى فى أشكال متعددة يتم عرض المحتوى فى نظام التعميم اإللكترون    
وفى ضوء استراتيجيات تعميمية متنوعة  تناسب كل المتعممين وىذا يعنى 

 أنيا تراعى الفروق الفردية بينيم . 
 Laciltabr  Caursetarيششذح ٔيٛضشح .5

تقوم المعممة فى نظام التعميم اإللكترونى بإرشاد وتوجيو المتعممين أثناء    
المحتوى التعميمى المقدم ليم من خالل الرد تعامميم مع المواقع التعميمية أو 

عمى استفسارات المتعممين مباشرة , أو عبر البريد اإللكترونى , كما تقدم 
النصيحة واإلرشاد لكل متعمم إلرشاده إلى سبل التطور فى كل مقرر 

 وتعريفو باليارات الالزمة لمتعامل مع مصادر المعمومات اإللكترونية .
  Assessor يمٕيخ .6

ودور المعممة ىنا يتراوح ما بين وضع المعايير الخاصة بتقويم       
المقرر من ناحية األداء المعرفى والميارى , اختيار أنواع التقييم المناسبة 
لممحتوى وتدريب المتعممين عمى كيفية التعامل مع االختبارات اإللكترونية 

ختبارات وتحديد الزمن المناسب لالختيار عمى كيفية التعامل مع اال
اإللكترونية وتحديد الزمن المناسب لالختيار ومواعيد التكميفات باألضافة 
إلى إعداد قاعدة بيانات تضم ممفًا إلكترونيا لكل متعمم يحتوى عمى مل ما 
يتعمق بأدائو ودرجاتو , ويشمل دور المعممة كمفيوم , أيضا تحديد نوع 

رشاد المتعمم وتوجييو ويكون  لدييا القدرة عمى تحديد التغذية الراجعة وا 
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نقاط القوة والضعف عند المتعممين , وتحديد البرامج االثرائية أو العالجية 
 المطموبة . 

 .يذٚشح نهؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ 7

يمكن القول أن إدارة المواقف التعميمية تعنى مجموعة األعمال والسموكيات 
يجاد مناخ التى تقوم بيا داخل قاعة الدراسة لتنظيم بيئة التعمم , و  ا 

اجتماعى جيد , وتوفر حفظ النظام بيدف إحداث تغيرات مرغوبة فى أفكار 
 وسموكيات المتعممين وتنمية قدراتيم ومواىبيم . 

 دٔس انزؼهٛى اإلنكرتَٔٗ يغ طفم انشٔظخ رٖٔ صؼٕثبد انزؼهى :

لمكمبيوتر أىمية كبرى بالنسبة لألطفال حيث أن ميارات استخدام 
الميارات الواجب اكتسابيا لمطفل فى مرحمة  الكمبيوتر أصبحت من

الرياض ليستطيع مواكبة التطورات التكنولوجية الحالية والتى غالبا ما يكون 
تقانيا, وقد أشارت العديد من الدراسات إلى  لمطفل الرغبة فى اكتسابيا وا 

تقان الطفل لميارات الكمبيوتر مثل  ودراسة " بوالرد أىمية استخدام وا 
والتى ىدفت إلى بيان مدى أىمية  Bullard et al (2010 )وآخرون " )

خمق بيئات لمتعمم من الميالد حتى سن الثامنة لألطفال مع التركيز عمى 
اكتساب الميارات التكنولوجية خاصة الكمبيوتر , واستعانت الكاتبة ببعض 

ى الميارات والمعايير التكنولوجية التىأعددتيا الجمعية الدولية لمتكنولوجيا ف
( ألطفال الروضة حتى الصف الثانى 200فى عام ) (ISTE)التربية

االبتدائى , ومن أبرز الميارات والمعايير التى استعانت بيا الكاتبة فى 
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 Inputخمق بيئات تكنولوجية لمطفل : فيستخدم الطفل أدوات اإلدخال 
devices  مثل الفارة , ولوحة المفاتيح , وأدوات اإلخراجOutput  
devices  مثل : الشاشة , الطابعة , ويستخدم الطفل مجموعة متنوعة من

الوسائط والمصادر التكنولوجية ألنشطة التعمم المباشرة والذاتية , ويستخدم 
, برامج التفكير المنطقى  Puzzleالمصادر التكنولوجية مثل ) الفوازير 

Logical Thinking Programs  أدوات الكتابة , الكاميرا الرقمية , ,
أدوات الرسم (, بيدف حل المشكالت والتواصل وعرض األفكار والقصص 
, ويظير الطفل سموك اجتماعى و أخالقى إيجابى عند استخدام 

 Breitlinks(2014)التكنولوجيا داخل حجرة الدرس , وموقع " بريتمنكس "

ة الميتم بالتعميم والتربية الذى قدم دليال استرشاديا بقائمة الميارات المطموب
 لتدريس تكنولوجيا الكمبيوتر فى مرحمة رياض األطفال . 

ومن المتوقع أنو كما يحسن استخدام الكمبيوتر أداء العاديين , فإن 
استخدامو لدى ذوى صعوبات التعمم سيكون أكثر فاعمية , ألنيم فى 
مسيس الحاجة إلى وسيمة تعميمية متعددة الحواس , فيزيد من انتباىم 

ويدفعيم إلى التعمم , ويشوقيم إلى كل ما ىو جديد , وينمى تفكيرىم , 
باإلضافة إلى أن الكمبيوتر يمعب دورا فعااًل كأداة ترفييية فى تحسين 

 توافقيم النفسى واالجتماعى الذى يعانون من انخفاضيما . 

لذلك فإن األطفال ذوى االحتياجات التربوية الخاصة فى أشد الحاجة لتعمم 
لتعميمية أكثر من األطفال العاديين , ويوضح  بعض الفنون والنظم ا
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(Judith,1983:215-216 مزايا التعمم بالكمبيوتر لذوى االحتياجات.)
 كالتالى:التربوية الخاصة 

 يوفر بيئة تعميمية آمنة لمطفل  -1
 يمكن أن يعد برامج فردية حتى ولو كان التطبيق جزءا من البرنامج . -2
ذلك يجعل األطفال يتخذون قراراتيم  يمبى احتياجات األطفال وبناء عمى-3

 بأنفسيم. 
يماءات وخمفية عما يحتاجونو. -4  يمدىم بإشارات وا 

 يعطى الطفل نقاط يصل إلى الحل الصحيح من خالليا.-5

لما كان استخدام الكمبيوتر يحسن اداء المتعممين العاديين , فإن استخدامو 
ية , ألنيم فى أشد لدى المتعممين ذوى صعوبات التعمم سيكون أكثرفاعم

الحاجة إلى وسيمة تعميمية متعددة الحواس , فيزيد من انتباىيم وينمى 
تفكيرىم , ويدفعيم إلى التعمم , ويشوقيم إلى ما ىو جديد , باإلضافة إلى 

( يمعب دورًا فعااًل كأداة 89: 2005أن الكمبيوتر وكما يذكر وليد خميفة )
 ى الذى يعانون من انخفاضيا. ترفييية فى توافقيم الشخصى واالجتماع

وفى إطار ماسبق فإن التعميم باستخدام الكمبيوتر والذى أساسو التعميم 
التكنولوجى يمكن أن يسيم بشكل فعال فىتعميم ذوى صعوبات التعمم , 
ويمكننا توضيح مزايا وفوائد التعمم بالكمبيوتر لدى ذوى صعوبات التعمم 

 : فيما يمى
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يوتر يغرس فى المتعمم حب المعرفة والتعرف عمى التعمم باستخدام الكمب- 1
مختمف الميارات والتدريب عمييا , كما يوفر لو الطرق التدريبية التى 

 تناسبو . 
التعمم باستخدام الكمبيوتر يوفر بيئة تعميمية آمنة لممتعمم , حيث إنو - 2

يشجع المتعممين عمى تجريب األشياء الجديدة بدون الخوف من أن تكون 
شياء خطأ , كما أنو يشجع المتعممين باإلستقاللية واإلحساس ىذه األ

 بالمسئولية تجاه التعمم .
التعمم باستخدام الكمبيوتر يغرس فى المتعمم الثقة بالنفس عندما ينجح - 3

 فى اختيار أى تجربة ثم يبدأ فى أن يفكر فى نفسو كمتعمم . 
ومن ثم يجعميم التعمم باستخدام الكمبيوتر يمبى احتياجات المتعممين - 4

يتخذون قراراتيم بأنفسيم , كماأنو يبث فى المتعممين اإللتزام بالوقت حيث 
 إن كل مرحمة ليا وقتيا المحدد.

التعمم باستخدام الكمبيوتر ينمى التآزر البصرى /الحركى لدى المتعممين - 5
 من خالل استخدام العين واليد معًا فىآن واحد .

ذكرىا عن استخدام الكمبيوتر فى العممية  وىذه المزايا والفوائد السابق 
( أنيا تساعد عمى التغمب عمى 48:2006ترى نيمة عبدالرزاق ) التعميمية 

المشاكل الناجمة لدى جميع الفئات وباألخص فئة ذوى صعوبات التعمم , 
 كما تمنحيم الشعور بالثقة بالنفس وزيادة التحصيل الدراسى الجيد . 

ة القدرة  عمى مساعدة ذوى صعوبات التعمم فى وعمى ذلك فالكمبيوتر لدي
الوقاية من ظيور بعض المشكالت التعميمية , لذلك فإن الكمبيوتر يعد 
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وسيمة تكنولوجية يمكن تطويرىا لتكون مصدرًا مساعدًا من مصادر تعميم 
ذوى صعوبات التعمم , وبالتالى فإن استخدام الكمبيوتر لو الفاعمية فى 

تعمم لحاجة ىؤالء األفراد إلى برامج تدريبية ذات تعميم ذوى صعوبات ال
 طابع خاص يتناسب مع مستوياتيم وقدراتيم . 

( أن الكمبيوتر يعد 649:2006لذلك ترى ىبة ممدوح ,ومحمد السيد)   
مدخاًل أومنيجًا فى مجال تعميم وتعمم األفراد ذوى صعوبات التعمم , وأنو 

 ثارىا فى عمميتى التعيمم والتعمم . أصبح ظاىرة ليا مدلوالتيا ومبرراتيا وآ
ادلجذث انثبَٗ : انزؼهٛى اإلنكرتَٔٗ ٔأًْٛزّ فٗ رًُٛخ ثؼط 

  يفبْٛى ادلٕاطُخ نذٖ أطفبل انشٔظخ رٖٔ صؼٕثبد انزؼهى .

 يفٕٓو ادلٕاطُخ : 

( بأن المواطنة ىى :" مجموعة 161:2015ويعرفيا  أحمد كمال )   
تصاف  القيم التى تعكس إنتماء الفرد لوطنو واالعتزاز بثقافتو وتقاليده وا 

سموكياتو بتحمل المسئولية والمشاركة والتسامح والحفاظ عمى الممكية 
متالكو العديد من  العامة ونبذ العنف والتطرف بكل صوره وأشكالو وا 
الميارات التى تجعمو قادرًاعمى احترام وخدمة وتطوير نفسو وأسرتو ووطنو 

 مختمفة" . , ومواكبة تطوالات الحياة ال

( بأنيا" مجموعة من المعايير التى 14:2017وتعرفيا ىبة عبد المجيد )  
يكتسبيا الطفل ومن خالليا يعرف ما لو وما عميو من حقوق وواجبات 

 تجاه وطنو وتجاه اآلخرين" .
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مجموعة االنشطة والميارات االجتماعية والسموكيات "وتعرفيا الباحثة    
فى مجتمعو وبيئتو , وتسعى لتنمية مفاىيم التى يمارسيا طفل الروضة 

المواطنة ,التى تعين عميا التنبؤ بسموك الطفل فى مواقف مختمفة ,مثل 
االنتماء والوالء لموطن, المسئولية االجتماعية , الحقوق والواجبات, 

 النظام:".  

 خصبئص ادلٕاطُخ : 

ص (إن الخصائ470:2010ذكر محمد متولى , وداليا عبد الواحد )   
 النحو التالى : التى يجب تنميتيا لدى الطفل ليصبح مواطنًا صالحًا عمى 

 أن يكون قادر عمى تحمل المسؤلية والمشاركة . .1
أن يكون لدية معارف وميارات تمكنو من السعى لحل المشكالت التى  .2

 تواجيو فى الحياة . 
 أن يشعر باألمان فى المجتمع الذى يعيش فيو .  .3
تعامل مع االشياء من حولو بحرص ألنيا ممكية أن يحترم اآلخرين وي .4

 عامة لموطن والمواطنين . 
 أن يكون لدية الميارات األساسية لمتواصل مع اآلخرين . .5
 تقدير المعانى المرتبطة بالحرية والعدالة والمساواة والحقوق .  .6

 أثؼبد يفٕٓو ادلٕاطُخ : 

ة أبعاد ( إلى أن مارشال حدد ثالث23-22:2010أشار أحمد حجازى ) 
 لمفيوم المواطنة :
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 ويتأسس عمى الحقوق التى تحتاج إلى الحرية ,  انجؼذ انٕطىن :
والحرية الشخصية , وحرية التعبير عما أفكر فيو وما أومن بو , وىو حق 

 المواطن المؤسس عمى القانون .
 ٗويعطى المواطن الحق فى االشتراك فى صنع  انجؼذ انضٛبص :

ن عضوا فاعال فى السمطة السياسية , وخاصة القرار السياسى , وأن يكو 
 عندما يقبل عمى انتخاب أعضاء النظام .

 ٗالذى يؤكد عمى حق الفرد فى أن يعيش حياة  انجؼذ االجزًبػ :
آمنة , كريمة, تحقق الرفاىية االجتماعية , ويتمتع بمنجزات التقد والمدنية 

   . 
غ ٔانذساصبد ٔيٍ انؼشض انضبثك ٔاطالع انجبدثخ ػهٗ ثؼط ادلشاج

 انضبثمخ  رضزخهص انجبدثخ: 

أن مرحمة رياض األطفال ىى المرحمة التى تيتم بيا الدراسة الحالية  -
وتؤكد عمى أىمية تنمية مفاىيم المواطنة , وتجذب انتباه القائمين عمى 

 التعميم فى مصر إلييا.
أن مفيوم المواطنة يتضمن العديد من القيم التى تشكل سموك الفرد  -

 منو فردا فعاال فى مجتمعو.وتجعل 
المواطنة تيدف إلى تنمية اتجاىات وقيم صالحو مما تجعل الفرد قادر  -

 عمى المشاركة فى تنمية مجتمعة .
  .المواطنة ال تقتصر عمى مرحمة عمرية محددة , بل مدى الحياة -
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لكى يمارس الفرد المواطنة البد أن يعرف حقوقو وواجباتو المتمثمة  -
لوالء واالنتماء , المسئولية االجتماعية , النظام , فى المشاركة , وا

 حب الوطن . 
 أن يعرف الفرد حقوقو وواجباتو ومسئولياتو نحو الوطن. -

 أًْٛخ رًُٛخ ادلٕاطُخ نطفم انشٔظخ :

( أن تنمية قيم المواطنة لطفل 62-59: 2007يوضح سامح فوزى) 
 : الروضة تؤدى إلى الكثير   من اإليجابيات لدى الطفل مثل

: أن يثق الطفل فى قدرتو ويعيش منتميا ومشاركا فى انثمخ فٗ انُفش .1
 مجتمعو سواء فى األسرة أو الروضة .

 : المواطنة تجعل لمطفل صوتا فى تقرير شئون مجتمعو. صٕد احلٛبح .2
تطوير المواطنة : توفر مساحة كى يعمل عمى تطوير نوعية الحياة فى 

 بجيود أبنائياالمجتمع حيث تتطور وتتقدم المجتمعات 

 طشق رًُٛخ ادلٕاطُخ نطفم انشٔظخ :
( أن توجد طريقتان لتنمية المواطنة 203:2011أشار حسين حسن )  

 ىما :
: تعتمد عمى القيم التقميدية وال تشجع عمى  إػذاد ادلٕاطٍ انصبحل-1

 التحميل النقدى واإلبداع.
ير من : تعتمد عمى حل المشكالت , وتضع الكث ادلضئٕنٛخ انُمذٚخ-2

  .البدائل , وتساعد عمى تحميل القيم وأخذ اآلراء المختمفة وتحمل المسئولية
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ترى الباحثة أن الطريقة الثانية ىى أفضل الطرق لتنمية مفاىيم المواطنة   
لمطفل وذلك من خالل البرنامج اإللكترونى الذى يحتوى عمى بعض 

ة األخرى مثل القصص اإللكترونية واأللعاب اإللكترونية وبعض االنشط
التموين اإللكترونى واالناشيد وكل ىذه األنشطة تساعد عمى حل المشكالت 

 , وتحمل المسئولية , ومعرفة الحقوق والواجبات واحترام النظام .
(عمى فاعمية 2008(, إيمان سالمة )2007وأكدت دراسة وىانى صبرى)  

فى تنمية استراتيجية لعب األدوار , وحل المشكالت , والعصف الذىنى 
 مفاىيم المواطنة .

يفبْٛى ادلٕاطُخ ادلشاد رًُٛزٓب نذٖ أطفبل انشٔظخ رٖٔ صؼٕثبد 
 انزؼهى : 

والبحوث واألدبيات التى اىتمت  وقد استفاد ىذا البحث من الدراسات  
فى تحديد قائمة ببعض مفاىيم المواطنة  –بتحديد مفاىيم المواطنة وغيرىا 

)*( التى ينبغى تنميتيا لدى أطفال الروضة ذوى صعوبات التعمم من 
خالل بعض الميارات االجتماعية  فى أربع مفاىيم مواطنة  رئيسية , وىى 

قوق والواجبات , والمسئولية االجتماعية , : اإلنتماء والوالء لموطن , والح
 . والنظام 

 بعض مفاهيم المواطنة المراد تنميتها فى هذا البحث:

  االَزًبء ٔانٕالء نهٕطٍ :-1
( بأنو الشعور بالفخر 17:2017وتعرفو ىبة عبد المجيد ) : الَزًبءا

 واإلعتزاز بالوطن والدفاع عنو والحرص عميو .
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( بأن  الوالء جوىر االلتزام , 177:2017د ,وعرفو) يحيى سع ء :انٕال
تدعم لميوية الذاتية وىو شعور يربط الفرد بمجتمعو الذى يعيش فيو 
  وااللتزام بمعاييره وعاداتو وتقاليده والدفاع عنو واإلسيام فى حل مشكالتو .

 احلمٕق ٔانٕاججبد :-2

( "مجموعة من االلتزامات والميام 178:2017عرفيا) يحيى سعد , 
والوظائف التى يجب عمى الفرد القيام بيا من أجل رفعة الوطن , ومع 
وجود متطمبات يحتاجيا الفرد وتكون لزامًا عمى الوطن توفيرىا حتى يشعر 

 الفرد بتبادلية المواطنة من حيث الحقوق والواجبات" . 
ن أباكم واحد ,أال ال فضل لعربى عمى  "أييا الناس,أال إن ربكم واحد, وا 

وال لعجمى عمى عربى , وال ألحمر عمى أسود , وال أسود عمى  أعجمى ,
أحمر إال بالتقوى ." من خطبة لمنبى صل اهلل عميو وسمم " خطبة حجة 
الوداع" وال تمايز بين األفراد فى تطبيقيا عمييم :"لو أن فاطمة بنت محمد 

 )رواه البخارى ومسمم وأبو داود والترمذى والنسائى (. "سرقت لقطعت يدىا
     انُظبو:-3
قيمة النظام   تعتبرقيمة أساسية  أن     Dapic (2000:107) أكد  

يحتاج إلييا المجتمع فى جميع شئونو, حيث تعد مطمبًا أساسيًا لتحقيق 
التنمية الشاممة. فالنظام من ركائز نجاح الفرد والمجتمع معًا ,فيو الزم 

ة منذ مرحمة الطفولة لمبناء واالستمرارية , كما أن عدم غرس ىذه القيم
المبكرة يؤدى إلى اكتساب األطفال لعادات االتكالية والسمبية واإلىمال , 

 وىذه كميا أشياء تعد من أىم عوائق التنمية والتقدم فى المجتمع .
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 ادلضئٕنٛخ االجزًبػٛخ :-4
(المسئولية ىى إقرار الطفل بما 179:2017كما عرفيا ) يحيى سعد ,  

واستعداده لتحمل نتائج أعمالو أمام نفسو ومجتمعو يصدر عنو من أفعال 
ِإنَّ  ۚ  واهلل سبحانو وتعالى , قال تعالى :" َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمٌم 

السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولََِٰئَك َكاَن َعْنُو َمْسُئواًل ")سورة اإلسراء 
 (.36اآلية

اَنَة َعَمى السَّماواِت َواأْلَْرِض َواْلِجباِل َفَأَبْيَن َأْن َيْحِمْمَنيا "ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلَم
ْنساُن ِإنَُّو كاَن َظُموًما َجُيواًل" )سورة األحزاب اآلية  َوَأْشَفْقَن ِمْنيا َوَحَمَمَيا اإْلِ

72). 

 إجشاءاد انذساصخ :
 أٔالً: يُٓج انذساصخ :

بإستخدام التصميم التجريبى  يستخدم ىذا البحث المنيج الشبة التجريبى
ذات المجموعة الواحدة لدراسة فعالية )برنامج إلكترونى لتنمية بعض 
مفاىيم المواطنة( ألطفال المجموعة التجريبية الواحدة ومقارنة نتائجيم فى 
التطبيق القبمى قبل إدخال المتغير المستقل والتطبيق البعدى بعد استخدام 

م فى ضبط بعض المتغيرات من قبل الباحثة أدوات الدراسة ومراعاة التحك
أثناء التجريب كمستوى الذكاء والمستوى االجتماعى واإلقتصادى والدرجات 
القبمية عمى أدوات الدراسة والمتمثمة فى ) اختبار مفاىيم المواطنة (, 
وحساب الفرق بين التطبيقين القبمى والبعدى , وتحديد داللة ىذا الفرق 

 إحصائيا. 
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 ػُٛخ انذساصخ :ثبًَٛب: 
( سنوات من ذوى 6-4عينة من األطفال فى المرحمة العمرية من )  

صعوبات تعمم ,تم اختيارىم بطريقة مقصودة ,وتمت مراعاة الشروط التالية 
: )أ( تكافؤ العينة فى ) نسب الذكاء , مستوى الحالة االجتماعية 

واطنة( )ب( واإلقتصادية ,والدراجات القبمية الختبار قياس مفاىيم الم
التواجد مع األم واألب )ج( االنتظام فى الحضور إلى الروضة ,وبمغ العدد 

 ( طفل وطفمة مجموعة تجريبية واحدة .25الكمى لمعينة )
 ثبنثًب : أدٔاد انذساصخ :

( 7-5نٌُٕٛ( يٍ ) –اخزجبس انمذسح انؼمهٛخ انؼبيخ ) أٔرٛش (1)
 صُٕاد .

مم النفس كمية التربية جامعة إعداد دكتور مصطفى محمد كامل استاذ ع
 (.2009طنطا الطبعة السابعة )

يعد اختبار أويتس لينون لمقدرة العقمية من أفضل : دلبرا ْزا االخزجبس
االختبارات لتحديد مدى قدرات الطفل العقمية وخاصة أن الدراسة تستخدم 
مجموعة من أنماط التفكير المختمفة بإستخدام فنية دى بونو ويساعد ىذا 

ختبار عمى تحديد مدى استيعاب الطفل وقدرتو عمى استخدام ىذا النوع اال
 من االستراتيجيات كما أنو يتسم بالدقة والسالسة . 

    صذق االخزجبس :)أ(
وقد قامت الباحثة بحساب صدق االختبار بطريقة صدق المحك مع مقياس 

 ( طفالً 15وكسمر ؛ حيث طبقت الباحثة ىذا االختبار عمى عينة بمغت )
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ثم اختيارىم كعينة تقنين بشكل عشوائى من عينة الدراسة الحالية , كما 
طبق عمييم مقياس وكسمر وكانت قيمة معامل الربط "ر" بين درجات 

)         لينون وىذا المقياس تساوى –األطفال عمى اختبار آوتيس 
0.882** . ) 

 : ثجبد االخزجبس()ة
 -Testر عن طريق اإلعادة وقد قامت الباحثة بحساب ثبات االختبا 

Retestحيث تم تطبيق االختبار عمى عينة التقنين , ثم ُأعيد تطبيق  ؛
االىتبار مرة أخرى عمى نفس المجموعة بفاصل زمنى قدرة أسبوع وبحساب 
معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثانى نتج معامل ثبات قيمتو  

(0.736 )** 
دلشاد رًُٛزٓب نذٖ أطفبل انشٔظخ لبئًخ ثجؼط يفبْٛى ادلٕاطُخ ا (1)

 رٖٔ صؼٕثبد انزؼهى ) إػذاد انجبدثخ (.
بعد اإلطالع عمى األطر النظرية وأدبيات البحوث, وقياس درجة توافر 
بعض مفاىيم المواطنة لدى أطفال الروضة ذوى صعوبات التعمم من 
خالل اختبار لقياس بعض مفاىيم المواطنة ) إعداد الباحثة (توصمت 

ة إلى بعض مفاىيم المواطنة المراد تنميتيا لدى أطفال الروضة ذوى الباحث
 –صعوبات التعمم , وىم أربع مفاىيم أساسية ) المسئولية االجتماعية 

الحقوق والواجبات ( , وكل مفيوم يتفرع  –النظام  -االنتماء والوالء لموطن
ذوى  منو مجموعة من المفاىيم الفرعية المراد تنميتيا لألطفال الروضة

 صعوبات التعمم .
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 انكفبءح انضٛكٕيرتٚخ نهمبئًخ:

 صذق انمبئًخ : ( )أ

تم التأكد من صدق القائمة باستخدام الصدق الظاىرى بناءًا عمى آراء 
األساتذة المحكمين وذلك من خالل عرض القائمة عمى بعض الخبراء فى 

يفاؤ  ىا مجال الطفولة إلبداء الرأى من حيث مناسبة مفردات القائمة وا 
 الغرض من خالل " الحذف أو اإلضافة أو التعديل". 

اخزجبس نمٛبس ثؼط يفبْٛى ادلٕاطُخ ) إػذاد انجبدثخ ( اذلذف (2)
 يُّ :

ييدف االختبار  إلى معرفة وقياس درجة  توافر بعض مفاىيم المواطنة 
لدى أطفال الروضة ذوى صعوبات التعمم , ومن خالل ذلك تم بناء قائمة 

 .طنة المراد تنميتيا لدى أطفال الروضة ذوى صعوبات التعممبمفاىيم الموا
بمطالعة األطر النظرية وأدبيات البحوث والدراسات السابقة التى ثُبؤِ:

تناولت متغير مفاىيم المواطنة سواء فى مرحمة رياض األطفال أو فى أى 
( , السعيد حنفى ) 2007مرحمة أخرى تمييا مثل دراسة :  سامح فوزى ) 

(  , أمانى 2011( , حسن حسين ) 2010, أحمد حجازى ) ( 2009
( ,  يحيى سعد ) 2015( ,  أحمد بدوى ) 2013طو وفاروق جعفر ) 

,  ,Nut-Brownونوت براون ,  Carly,W.L (2011)( كارلى 2017
وسامويسمون , Hagglund , وىاجموند  Clough(2009)وكموف 
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Samuelsson (2009)  مفاىيم المواطنة  قامت الباحثة بتحديد بعض
 المراد قياسيا ,ومن ثم قامت بإعداد اختبار لقياس بعض مفاىيم المواطنة 

( 22( أبعاد و)4جاء االختبار فى صورتو النيائية مكون من ) ٔصفّ:
(  أسئمة  4سؤال ,البعد االول وىو"المسئوليةاالجتماعية"ويشمل عمى )

( أسئمة , والبعد 5مل عمى )والبعد الثانى وىو "االنتماء والوالء لموطن" ويش
( أسئمة , والبعد الرابع وىو الحقوق 3الثالث وىو "النظام " ويشمل عمى )

( أسئمة , جاءت االسئمة مباشرة تقيس موقف 10والواجبات ويشمل عمى ) 
الطفل من خالل الصور ,  واختيار الصور المعبرة والتى تمثل إجابات 

ى سمبية , وراعت الباحثة فى اختيار ليذه األسئمة إحداىما إيجابية واألخر 
يفاؤىا  الصور ألوانيا الزاىية الجاذبة لالنتباه, والوضوح وسيولة الفيم وا 

( أو وضع دائرة ,كما يتضح √)بالغرض , وتحدد اإلجابة بوضع عالمة 
 -:1-1بالجدول

 ٕٚظخ اخزجبس لٛبس يفبْٛى ادلٕاطُخ 1-1جذٔل 

عدد المفاىيم  مفاىيم المواطنة
 الفرعية

 النسبة الدرجة أرقام االسئمة

المسئولية 
 االجتماعية

4 1-2-3-4 4 18.19 

االنتماء والوالء 
 لموطن

5 5-6-7-
8-9 

5 22.73 
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-11-10 3 النظام
12 

3 13.64 

الحقوق 
 والواجبات

10 13-14-
15-16-
17-18-

19-
2021-22 

10 45.46 

 %100 22 22 22 المجموع
 :رصذٛخ االخزجبس

ر تم إعداد نموذج لتصحيحو , وحددت الدرجة واحدة بعد إعداد االختبا
لكل سؤال من أسئمة االختبار لمفاىيم المواطنة , وبذلك أصبحت الدرجة 

 ( درجة . 22الكمية لالختبار مفاىيم المواطنة )

 صذق زلزٕٖ االخزجبس:

 صذق احملكًني:

و بعد صياغة مفردات االختبار والصور المرتبطة بأسئمة االختبار وتعميمات
تم عرض الصورة المبدئية عمى مجموعة من األساتذة المحكمين 
المتخصصين فى مجال الطفولة المبكرة ؛ وذلك إلبداء آرائيم فى ىذا 
االختبار من حيث : أىداف االسئمة , وطريقة عرض الصور , ومدى 
مالئمتيا لخصائص طفل الروضة ذوى صعوبات التعمم , ومدى سالمة 
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حية العممية , عالوة عمى تعديالت أخرى وصحة االختبار من النا
 بالحذف, أو التعديل, أو األضافة . 

 صذق االرضبق انذاخهٗ :

قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين درجة كل بُعد والدرجة الكمية 
  لالختبار بعد حذف البُعد ذاتو .

ٕٚظخ يؼبيهذ االرضبق انذاخهٗ نصذق اخزجبس يفبْٛى 2-1جذٔل 
 ادلٕاطُخ

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط عدد المفرادات البُعد

المسئولية 
 تماعيةاالج

4 0.821** 0.01 

االنتماء والوالء 
 لموطن

5 0.886** 0.01 

 0.01 **0.902 3 النظام

 0.01 **0.876 10 الحقوق والواجبات



 جامعة بورسعيد - لكلية رياض األطفال المجلة العلمية

 (092)                                    1029 يونيو -ينايرعشر (  العدد ) الرابع 

 ثجبد االخزجبس:

نياخ( وجاء لقياس مدى ثبات االختبار استخدمت الباحثة ) معادلة الفاكد د
(** وىى قيمة موجبة دالة إحصائية 0.883معامل الثبات العام ليعادل )

 مما يدل عمى ثبات االختبار.  0.01عن مستوى 

 انربَبيج اإلنكرتَٔٗ ادلمرتح 

حاسوبى وفقا لمخطوات –قامت الباحثة ببناء برنامج إلكترونى مقترح  
 التالية :

 حتذٚذ أْذاف انربَبيج :

ن تقديم ىذا البرنامج يتوقع أن ينمى لدى ـأطفال الروضة بعد االنتياء م
ذوى صعوبات التعمم مجموعة من مفاىيم المواطنة التى اشتممت عمييا 

 طنة , فيصبح الطفل قادرا عمى أن:قائمة مفاىيم الموا

 . المحافظة عمى الممتمكات العامة والخاصة 
 .يعمل عمى ترشيد االستيالك فى الكيرباء 
 د االستيالك فى المياه.يعمل عمى ترشي 
 .يحافظ عمى النظافى الشخص 
 . يقدر دور المين فى حياتنا 
  .يؤدى تحية العمم والسالم الوطنى 
 . يتعرف عمى خريطة مصر 
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 . يتابع األحداث الجارية 
 . يمتزم بآداب التعامل مع االسرة 
 . يتبع القواعد والقوانين وتعميمات الروضة 
 والالصفية . يتبع النظام فى األنشطة الصفية 
 . يحترم الدور فى االعمال الحياتية 
 .يحافظ عمى البيئة من التموث 
 . يتبع إشارات المرور والعالمات المرورية 
 . يمتزم بآداب الطريق 
  يتعرف عمى بعض حقوقو ) التعميم والصحة والمعب والتربية

 واالبتكار(.
 حتذٚذ زلزٕٖ انربَبيج :  - أ

وينت كوعاء إلكترونى يضم عدة استخدمت الباحثة برنامج الباور ب
 –فيديوىات تعميمية  -أغانى  -عناصر لمبرنامج ) قصص إلكترونية 

إلكترونية ( . وروعى عند تصميم البرنامج  –ألعاب  –برنامج تموين 
العديد من الخصائص والشروط الواجب توافرىا فى البرامج المعدة ألطفال 

 الروضة , منيا ما يمى : 
 ابة ألطفال الروضة .استخدام ألوان جذ 
  استخدام خمفيات جذابة ومناسبة لطفل الروضة من ناحية

 , ولموضوع البرنامج من ناحية أخرى.
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  , الإلفادة من إمكانات الكمبيوتر من صوت , وصورة
 وحركة , وموسيقى .....الخ . 

  . ) إعطاء اسم لمبرنامج ) يوميات فى حب مصر 
برنامج داخل جياز الكمبيوتر فعند وضع اإلسطوانة المخزن عمييا ال

يوميات فى حب  –تظير أول شريحة لمبرنامج وىى شريحة العنوان 
 , وبيا أيقونتين  -مصر 

                       االيقونة األولى لبدء البرنامج 

      األيقونة الثانية وجو حزين النياء البرنامج 
مشريحة الثانية وفييا رسم تخطيطى وبالضغط عمى أيقونة البدء تنتفل ل 

لممحتويات البرنامج ,ويشمل البرنامج عمى أربع مفاىيم رئيسية من مفاىيم 
الحقوق والواجبات  –االنتماء والوالء  –المواطنة ) المسئولية االجتماعية 

النظام ( . وكل مفيوم يندرج أسفمة مجموعة من المفاىيم الفرعية ,  –
 كما يمى :

 حمقة . 24مج منيتكون البرنا -
كل حمقة  تنمى مفيوم فرعى من مفاىيم المواطنة التى  -

 اشتممت عمييا القائمة التى قامت الباحثة بإعدادىا 
يتم تشغيل الحمقة عن طريق الضغط عمى اسم المفيوم  -

الفرعى  فى شريحة المفاىيم الرئيسية ويرمز لكل مفيوم 
 بصورة واضحة ومعبرة عن المفيوم , 
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بتنفيذ أنشطة التقويم الموجودة فى كل حمقة  ,  يقوم األطفال -
 لمتأكد من تحقيق األىداف المنشودة من كل حمقة  . 

يوجد لكل مفيوم مجموعة من األنشطة المصاحبة , يتم تقديميا  -
 بعد عرض المفيوم إلكترونيا . 

بعد االنتياء من تقديم حمقات  البرنامج واألنشطة المصاحبة يتم  -
 مفاىيم المواطنة عمى األطفال . تطبيق اختبار قياس 

تسجل المعممة استجابات كل طفل عمى أسئمة االختبار فى  -
 استمارة تسجيل الدرجات المرفقة مع البرنامج .

 تقديم التعزيز المناسب لمطفل . -
تقرأ المعممة دليل المعممة المرفق مع البرنامج ليساعدىا فى  -

 تنفيذ البرنامج . 
 أٚمَٕبد انربَبيج : 
ة عن أيقونات بالضغط عمى كل أيقونة انتقل لمحتوايتيا من عناصر عبار   

البرنامج , وىذه األيقونات تتواجد فى كل حمقة  داخل البرنامج وتتمثل فى 
أيقونة الحكايات , وأيقونة لألغانى , وأيقونة لمتموين , وأيقونة لأللعاب , 

بق عبارة عن كما يوجد أيقونة لمتالى عبارة عن سيم أحمر , وأيقونة لمسا
 سيم أخضر .

 أٚمَٕخ دنٛم ادلؼهًخ  : 
( يعرض دليل المعممة ليساعد معممة pdfعند النقر عمييا يفتح ممف )

 الروضة فى تنفيذ حمقات وأنشطة البرنامج . 
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 حتذٚذ طشق انزذسٚش ادلضزخذيخ فٗ انربَبيج  : 
  المناقشة : من خالل إقامة حوار بين المعممة واألطفال

 رنامج وتوجيو التعميمات واإلرشادات.حول موضوع الب
  . األلعاب التعميمية : والتى تقدم من خالل الكمبيوتر 
 . التعمم التعاونى : من خالل األنشطة المصاحبة لمبرنامج 

 نؼت األدٔاس : يٍ خالل االَشطخ ادلصذجخ نهربَبيج

 األَشطخ ادلصبدجخ نهربَبيج  : 
  يساعده عمى أن يزرع األطفال بعض الزرع بالحديقة مما

 الحفاظ عمى البيئة من التموث.
  ممارسة تحية العمم والسالم الوطنى من خالل طابور

 الصباح .
  أكتوبروعيد بورسعيد القومى  كحدث  6االحتفال بعيد

 من االحداث الجارية وتنمية االنتماء والوالء لموطن.
  لعب االدوار من خالل المدينة المرورية واتباع إشارات

 المرور .
 زيارات الميدانية لممرور .ال 
  الزيارات الميدانية لبعض الممتمكات العامة مثل بعض

 السوق . –المطافى  –معالم بورسعيد 
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 حتذٚذ األدٔاد ٔانٕصبئم ادلضزخذيخ : 
أجيزة كمبيوتر , اسطوانة عمييا البرنامج , داتا شو , أدوات موسيقية , 

 بطاقات تعميمية .
  ٗانربَبيجحتذٚذ انزمٕٚى ادلضزخذو ف  : 

أن عممية التقويم عممية مستمرة ومتكاممة , ولذلك سيتم تقويم ىذا   
 البرنامج وفقا النواع التقويم اآلتية :

 انزمٕٚى ادلجذئٗ : 

وذلك من خالل تحديد ومعرفة مدى تواجد مفاىيم مواطنة لدى أطفال 
 ( سنوات استعدادا لتقديم البرنامج ,6-4الروضة ذوى صعوبات التعمم )

ويتم ىذا عن طريق اختبار مفاىيم المواطنة عمى عينة الدراسة قبل بدء 
 تقديم البرنامج ) قبمى( .

 انزمٕٚى انزكٕٚىن :

ويطمق عميو ) التقويم المرحمى أو البنائى ( حيث يصاحب كل مراحل 
البرنامج , وييدف إلى تزويد الطفل بنتائج أدائو باستمرار , وذلك لتحسين 

ة , أى أنو يستخدم لتعرف عمى نواحى القوة والضعف , العممية التعميمي
ومدى تحقيق األىداف , ويعتمد ىذا النوع من التقويم فى ىذا البرنامج 
عمى التطبيقات التربوية القصيرة التى تقدم عقب  كل حمقة من حمقات 

 البرنامج .
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 انزمٕٚى اخلزبيٗ :

ر أثره بعد أن اكتمل ويجرى ىذا النوع من التقويم فى نياية البرنامج لتقدي
تطبيقو , والغرض من ىذا التقويم  غالبا ىو تحديد التقديرات النيائية 
لألطفال , ويتم ذلك عن طريق تطبيق اختبار مفاىيم المواطنة مرة أخرى 

 ) البعدى( عمى عينة الدراسة .

 َزبئج انذساصخ ٔيُبلشزٓب:

 خزجبس صذخ انفشض األٔل : إ 

والذى ينص عمى أنو"يوجد فروق ذات داللة  الختبار صحة الفرض األول 
إحصائية بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية الواحدة فى 
التطبيقين القبمى والبعدى الختبار مفاىيم المواطنة ) كل مفيوم عمى حده ( 

 لصالح التطبيق البعدى".

 ٔنهزذمك يٍ صذخ ْزا انفشض , لبيذ انجبدثخ ثبخلطٕاد األرٛخ :

مل مع المجموعة التجريبية الواحدة كمجموعة مستقمة ؛ حيث التعا ( أ)
( لحساب 3استخدمت معادلة اختبار "ت" لممجموعات المرتبطة قانون )

طفل  25داللة الفرق بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية )
ىيم المواطنة وطفمة ( فى التطبيقين القبمى والبعدى عمى ) اختبار قياس مفا

 -:3-1لك الجدول( ويوضح ذ
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 (3-1جذٔل )
ٛخ يف ٕٚظخ دالنخ انفشق ثني يزٕصطٙ دسجبد أطفبل اجملًٕػخ انزجشٚج

 ػهٗ اخزجبس يفبْٛى ادلٕاطُخ انزطجٛمني انمجهٗ ٔانجؼذ٘ 

وىذا  قيمة "ت المحسوبة " < قيمة ت الجدوليةأن  3-1يتضح من جدول 
 يدل عمى وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطى درجات

أطفال المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبمى والبعدى عمى اختبار قياس 
واطنة وذلك لصالح التطبيق البعدى بالنسبة لمدرجة الكمية مما مفاىيم الم

 يشير إلى فعالية البرنامج اإللكترونى وىكذا تثبت صحة الفرض األول . 

 

 

 اطفال
المجموعة 
 التجريبية

ت  ع م ن
 المحسوبة

الداللة  ت الجدولية
 اإلحصائية

,0,0 ,0,0 

التطبيق 
 القبمي

50 

 

8258 5.51 08250  

50,0 

 

50,8 
 

دال 
التطبيق  إحصائياً 

 البعدي
002,, 0201 
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 يُبلشخ ٔرفضري َزبئج انفشض األٔل:

ُترجع الباحثة الفروق بين القياسين القبمى والبعدى والتى كانت لصالح  
امج اإللكترونى وما يتضمنو من حمقات القياس البعدى إلى مناسبة البرن

التى أعدتيا لطبيعة بحثيا واليدف منو حيث راعت التنوع فى 
لعب األدوار والتمثيل  –االستراتيجيات المستخدمة فجاءت بين ) النمذجة 

التعزيز (   ,كما جاء تنوع فى األنشطة المتضمنة  –الحوار والمناقشة  –
ة  تعمميم مفيوم من مفاىيم ما بين قصصيىة التى استيدفت كل قص

المواطنة وأنشطة فنية وموسيقية تكون لدييم المفيوم وتاكده ,وحيث التطور 
التكنولوجى وميل الطفل إلى األلعاب اإللكترونية راعت الباحث أن توافر 
لألطفال بعض األلعاب اإللكترونية التى تساعدىم عمى تنمية مفاىيم 

لعبة عن السيارات واتباع  –لشخصية المواطنة مثل ) لعبة عن النظافة ا
لعبة عن ترتيب المنزل واتباع  –لعبة عن المين  –العالمات المرورية 

النظام ....(, كما حرصت الباحثة عمى األنشطة الالصفية التى ساعدت 
عمى تكوين مفاىيم المواطنة لدى األطفال كتحية العمم والسالم الوطنى 

عيد بورسعيد القومى ( ومتابعة  –أكتوبر  6واالحتفال بالمناسبات) 
كرة (وحث كل طفل عمى زرع شجرة أو نبتو –األحداث الجارية ) انتخابات 

فى حديقة الروضة لممحافظة عمى البيئة من التموث , الزيارات الميدانية ) 
 السوق ( .  –المرور 

( بالرغم من 2013وىى بذلك تتفق مع دراسة سعيد عبد المعز )   
البحثية عمى أنو يوجد فروق ذات داللة احصائية بين  أختالف العينة



 جامعة بورسعيد - لكلية رياض األطفال المجلة العلمية

 (400)                                    1029 يونيو -ينايرعشر (  العدد ) الرابع 

االختبار القبمى والبعدى الختبار المواطنة لصالح االختبار البعدى وذلك 
 نتيجة لفعالية البرنامج المقترح لتنمية مفاىيم المواطنة  . 

( , عال حسن كامل 2014كما أكدت ذلك أيضا دراسة إيمان السعيد )
 ( . 2007(, انشراح المشرفى )2008يم ) (,  ماجدة فتحى سم2008)

وجد فرق دال إحصائيا بين متوسطى : " ي اخزجبس صذخ انفشض انثبَٗ
درجات أطفال المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى والتتبعى الختبار 

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض , قامت الباحثة باستخدام  قياس مفاىيم الم
معادلة اختبار " ت" لممجموعة التجريبية فى التطبيقين البعدى والتتبعى 

 -:4-1ٕٔٚظخ رنه اجلذٔل مواطنة ( عمى ) اختبار قياس مفاىيم ال

أن قيمــــة " ت المحســــوبة "   قيمــــة ت الجدوليــــة  4-1يتضــــح مــــن جــــدول 
وىذا يدل عمى  عدم وجود فرق دال إحصائيا بـين متوسـطى درجـات أطفـال 
المجموعـــة التجريبيـــة فـــى التطبيقـــين البعـــدى والتتبعـــى عمـــى اختبـــار قيـــاس 
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إلــى فعاليــة البرنــامج اإللكترونــى مفــاىيم المواطنــة بالنســبة الكميــة ممــا يشــير 
وحمقاتــو ومالءمتيــا وبقــاء أثرىــا مــع األطفــال حتــى بعــد تــوقفيم عــن حضــور 

 حمقات البرنامج وىكذا ثبتت صحة الفرض الرابع . 

 يُبلشخ ٔرفضري َزبئج انفشض انثبَٗ

ترجع الباحثة صحة الفرض الثانى إلى تقبل األطفال لمباحثة واستفادتيم 
قدمتيا ليم خالل حمقات البرنامج اإللكترونى ,باألضافة من األنشطة التى 

إلى األنشطة المصاحبة لمبرنامج اإللكترونى والتى كانت من تمثيل أدوار 
 وألعاب إلكترونية شيقة . –وزيارات واحتفاالت  –

 يهخص ألْى َزبئج انجذث احلبىل : 

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى درجات أطفال المجموعة  .1
يبية عمى اختبار قياس مفاىيم المواطنة فى التطبيقين القبمى والبعدى التجر 

 لصالح االختبار البعدى . 
اليوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطى درجات أطفال المجموعة  .2

 التجريبية فى التطبيق البعدى والتتبعى الختبار قياس المواطنة .  

 رٕصٛبد انجذث: 
وف عمى مدى إمكانية تنمية تحميل عناصر المنيج الجديد , والوق .1

 مفاىيم المواطنة .
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العمل عمى ان تحتوى االىداف العامة لتدريس منيج رياض االطفال  .2
 عمى تنمية مفاىيم المواطنة.

استخدام استراتيجيات تدريسية حديثة ومتنوعة تعمل عمى تنمية مفاىيم  .3
 المواطنة . 

 تدريب االطفال عمى استخدام الحاسب اآللى. .4

 ادلشاجغ : 

(."التدريس بالتكنولوجيا لبحديثة ".القاىرة 2006أحمد إبراىيم قنديل.) .1
 : عالم الكتاب. 

(. فاعمية وحدة مقترحة قائمة 2015أحمد بدوى أحمد كمال. )  .2
عمى المواطنة بمنيج الدراسات االجتماعية فى تنمية بعض قيم 
األمن الفكرى وميارات إتخاذ القرار لدى تالميذ الصف الثانى 

دى , مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية . كمية اإلعدا
 التربية . جامعة بنى سويف :مصر.

( . المواطنة وحقوق اإلنسان فى ظل 2010أحمد مجدى حجازى .) .3
 المتغيرات الدولية الراىنة. القاىرة :الدار المصرية السعودية .

تحدثات ( .تكنولوجيا التعميم والمس2009أسامة سعيد عمى ىنداوى .)  .4
 التكنولوجية .عالم الكتب: القاىرة .
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(. فاعمية برنامج إلكترونى مقترح 2016أمانى سمير عبد الوىاب. ) .5
فى تنمية ميارات الذاكرة البصرية لألطفال فى مرحمة الروضة 

 ,جامعة دمياط,كمية التربية.
(. تربية المواطنة بين النظرية 2013أمانى محمد طو, وفاروق جعفر. ) .6

 ال. مكتبة األنجموالمصرية:مصر. والتطبيق

( . فعالية استراتيجتى لعب األدوار وحل 2008إيمان سالمة. ) .7
المشكالت فى تنمية ثقافة المواطنة والوعى بيا من خالل تدريس 
الدراسات االجتماعية لتالميذ مرحمة التعميم األساسى . رسالة 

 ماجستير غير منشورة .كمية التربية , جامعة حموان . 
(. فاعمية برنامج إرشادى فى تنمية بعض 2006م محمد أحمد. )حسا .8

الميارات االجتماعية لمجموعة من األطفال المكفوفين .اإلسكندرية : 
 رسالة ماجستير غير منشورة .

 ( .مناىج البحث فى المواطنة وقيم المجتمع .2011حسين حسن. )  .9
 . القاىرة: دار الكتاب الحديث 

. فاعمية برنامج لتنمية بعض ميارات (2013دعاء حسنى سفيان .) .10
ماوراء المعرفة لدى االطفال المتفوقيين عقميا ذوى صعوبات التعمم , 

  قسم العموم النفسية .–جامعة القاىرة , كمية رياض االطفال 
(.المواطنة . القاىرة: مركز القاىرة لدراسات 2007سامح فوزى. ) .11

 حقوق االنسان .
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لمواطنة المتضمنة فى بعض قصص (. قيم ا2009السعيد حنفى .)  .12
األطفال . رسالة ماجستير. رسالة غير منشورة .معيد الدراسات 

 طفولة , عين شمس .

( . الحاجات النفسية لدى أطفال 2009غادة حسن النكالوى .) .13
 الروضة ذوى صعوبات التعمم , القاىرة , جامعة القاىرة .

ى لتنمية بعض (. برنامج إلكترون2016فاطمة صالح الدين قاسم .)  .14
مفاىيم الفضاء لدى طفل الروضة.  دكتوراة.  كمية التربية 

 لمطفولة المبكرة , جامعة القاىرة .

( . التعميم اإللكترونى عبر شبكة اإلنترنت . 2005محمد اليادى .)  .15
 . القاىرة : الدار المصرية المبنانية

طة ( . برامج وأنش2012محمد متولى قنديل . داليا عبد الواحد. )  .16
 رياض األطفال . عمان : دار الفكر .

(. فعالية 2008محمود حافظ أحمد وعبد التواب أبو العال.) .17
برنامج تدريبى ماوراء المعرفة عمى قيم المواطنة وعادات 
االستذكار لدى تالميذ المرحمة االعداديةالمتاخرين دراسيا 
,المؤتمر االول لمجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية , دار 

 (يوليو .20-19)1الضيافة ,جامعة عين شمس .ج
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(.برنامج إلكترونى لتنمية 2016منى صالح عبد الباقى .)  .18
الوعى الغذائى لطفل الروضة فى ضوء المعايير القومية رياض 

 األطفال . كمية التربية لمطفولة المبكرة , جامعة القاىرة . 
راتيجية ( .فعالية تدريس عمم االجتماع باست2007ىانى صبرى. )  .19

العصف الذىنى عمى تنمية قيم المواطنة والوعى ببعض قضايا 
العوالمة لدى طالب المرحمة الثانوية .رسالة ماجستير غير 

 منشورة .كمية التربية , جامعة قناة السويس .

(. "برنامج قائم عمى القصص 2017ىبة عبد المجيد عبداهلل. )  .20
ومبادىء الديمقراطية  اإللكترونية التفاعمية لتنمية قيم المواطنة

لطفل الروضة . رسالة ماجستير. كمية التربية لمطفولة المبكرة . 
 جامعة القاىرة .

(. فاعمية برنامج إلكترونى قائم 2017يحيى سعد محمد شحاتو.)  .21
عمى مدخل التراث فى تنمية بعض قيم المواطنة بمنيج الدراسات 

ية التربية . جامعة االجتماعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية . كم
 بورسعيد . 
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