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 المستخلص:
تعد مرحلة رياض األطفال من أهم المراحل التعليمية التي تهتم بها دول 
العالم؛ سعًيا للتقدم وفترة مهمة في تحديد مالمح شخصية الطفل، وتنمية مهارات 

نعيش في مجتمع مليء بالرسائل البصرية، والطفل يستقبل تفكيره. ونحن 
المعلومات من البيئة المحيطة به عن طريق حواسه، فأصبحت الرسائل البصرية 
المطبوعة والمصورة تحتل مكانة كبيرة في المجتمع، وأصبحت الصورة بألف 
كلمة، والتفكير البصري يعمل على تنمية القدرة على فهم الرسائل البصرية 

ساعد األطفال على االتصال باآلخرين والمجتمع المحيط بهم، وينمي مهارات وي
حل المشكالت لديهم. وفي ظل المستحدثات التكنولوجية ظهر عديد من 
األساليب والوسائط اإللكترونية، منها الكتاب اإللكتروني فهو حل لعديد من 

ائلة من المعلومات المشاكل التي تواجهنا في العملية التعليمية، ويختزن كميات ه
والبيانات، ويمكن تصفحه بسهولة ويسر في أي وقت، ويعتمد في تصميمه على 
الصور الثابتة والمتحركة، والصوت، والفديو، والرسوم وتوظف بشكل يجذب 

 انتباه الطفل.
لذلك سعى البحث إلى إعداد كتاب إلكتروني مقترح لتنمية التفكير 

                                                 
 معلمة رياض أطفال بإدارة إسنا التعليمية كلية التربية بقنا/ جامعة جنوب الوادي 1
 أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم رئيس قسم المناهج ووكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة األسبق 2
 س قسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية ـ جامعة جنوب الواديأستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد قائم بأعمال رئي 3
 مدرس تكنولوجيا التعليم، كلية التربية النوعية، جامعة جنوب الوادي 4
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ق هذا الهدف تم اتباع اإلجراءات اآلتية: البصري لدى أطفال الروضة، ولتحقي
إعداد قائمة بمهارات التفكير البصري الالزمة، وتحديد االهداف المرجوه من 

 استخدام الكتاب، وبناء كتاب إلكتروني مقترح.
 الكتاب اإللكتروني، التفكير البصري، الوعي البيئي. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The Kindergarten stage is considered are of most 

important educational stages wish all the word countries give 

elue care seeking for progress advancement. It is also an 

important period to determine the child character and 

develop his or her thinking skills. The society is full of visual 

messages and the child receives his or she on formation from 

the surrounding environment through his or her senses, 

Consequently the printed and photographic visual messages 

has occupied a great position in the society. The picture 

equals one thousand words, and visual thinking helps to 

develop the ability to understand the visual messages and 

help the children to communicate with others and the 

surrounding society, and develops their problem-solving 

skills. with the modern technology, many methods and 

electronic media, including e-book, the e-book solves many 

problem which we face in the educational prose, it stores a 

huge amount of information and data, it can also be easily 

browsed at any time, its design is based on static and 

animated images, sound, video, and the drawings are used to 

attract the attention of the child. Thus the search tries to 

prepare an e-book suggested to develop the visual thinking of 

kindergarten children, to achieve this goal, the following 

procedures Prepare a list of necessary visual thinking skills, 

to define the wished goals of using the e-book, and build a 

suggested of the e-book. 

Keywords: E-Book, Visual Thinking, Environmental 

Awareness.  
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 مقدمـــــة البحث ومشكلته:
يتفاعل اإلنسان مع البيئة ومكوناتها ومواردها منذ نشأته على سطح 
األرض، وحالة البيئة تتوقف على عالقة اإلنسان بها، ووعيه وسلوكه البيئي 
وتصرفاته الفعلية؛ وكلما كان تأثير اإلنسان على البيئة إيجابيا ورشيًدا كلما 

لمتطلباته وتتغلب على المشكالت التي تتعرض استطاعت البيئة أن تستجيب 
 لها.

وُتعد مرحلة رياض األطفال من أهم المراحل في حياه اإلنسان؛ ففيها 
تتشكل الصفات األولى للشخصية، ويبدأ الطفل اعتماده على نفسه للتعرف على 
البيئة من حوله، وتنمي لدى الطفل عديد من المفاهيم والمهارات واالتجاهات 

التي تؤهله للتعامل مع البيئة المحيطة به بطريقة إيجابية )عواطف  والخبرات
وتسهم في بناء الشخصية المتوازنة والمتكاملة، وتنمي ، (01-8، 2102حسان، 

مهارة التعليم الذاتي، وتزود الطفل بالمعارف والمهارات والمعلومات، وتنمي قدرة 
(، 01-22، 2110الطفل على حل المشكالت التي تواجهه )فهيم مصطفى، 

تكون خالل هذه المرحلة عديد من الميول واالتجاهات لدى الطفل التي تؤدي تو 
دوًرا كبيًرا في بناء شخصيته وتوجيه سلوكه في المستقبل، وتعد مرحلة التوقد 
الذهني الكتشاف العالم والبيئة التي يعيش الطفل فيها )طارق عبد الرؤوف، 

السلوكيات اإليجابية المناسبة نحو وتنمية االتجاهات و (، 21-20، 2112
البيئة، وتعمل على ترشيد استخدام المصادر الطبيعية والتعامل معها بشكل 
إيجابي، وتنمي التفكير لدى األطفال من خالل حل المشكالت )منى محمد، 

2112 ،011.) 
والبيئة أحد المكونات الرئيسة لنمو الطفل من كافة المجاالت؛ حيث 

في بناء جسمه وتنمية قدراته العضلية والعصبية وتدخل في  تؤدي دوًرا مهًما
دراكه وتعديل سلوكه، وتشكيل نسيج فكرة وعقله  تشكيل وجدانه ونمو حواسه وا 
وذكائه، ونمو الطفل يتوقف على عالقته بالبيئة وعلى مدى ثراء البيئة وعطائها 
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ى سلوك (؛ فالبيئية المحيطة بالطفل تؤثر عل 202، 2110له ) مجدي عزيز، 
 . (Gabbard & Krebs, 2012)الطفل ونموه الحركي 

وأكدت الجمعية األمريكية للتربية البيئية على زيادة الوعي البيئي بين 
المتعلمين وخاصة بين األطفال وتسليحهم بالمهارات والمفاهيم والخبرات الالزمة 

يطة بهم لذلك؛ حتى يصبحوا مواطنين مثقفين بيئًيا، ولدىهم وعي بالبيئة المح
(Napoli, 2011.) 

والتفكير من أبرز األدوات التي يستخدمها اإلنسان لتساعده على مواجه 
متطلبات الحياة، والتكيف مع البيئة التي يعيش فيها، وضرورة إنسانية ومصدر 
لتعديل سلوك اإلنسان وحل المشكالت، وضرورة لالستفادة من التجارب السابقة، 

تسعى إليها التربية ) أحمد القواسمة ومحمد أبوغزالة، ويعد من أهم األهداف التي 
2100 ،00- 02.) 

وترجع أهمية تنمية التفكير البصري لدى أطفال الروضة ألنه أحد أنواع 
التفكير الذي يهتم به علماء التربية لما له من فائدة كبيرة في دراسة مختلف 

ين )مديحة حسن، المواد الدراسية، ويساعد بدرجة أكبر على االتصال باآلخر 
( فهو يهتم باستقبال المعلومات ومعالجتها وتنظيمها وتصنيفها 02-00، 2112

وتفسيرها، وينمي مهارة القراءة لدى أطفال الروضة ويزيد من قدرتهم على 
معالجة وتنظيم المعلومات المستقبلة من البيئة التي يعيشون فيها، فهم يتميزون 

(؛ كما يسهم Xinyu, 2012المعلومات ) باعتمادهم على تصوراتهم عند تلقي
فى تنمية مهارة دراسة األشكال وتحديد التشابه واالختالف بين الصور، ويساعد 
على الجمع بين أشكال االتصال البصرية واللفظية في األفكار، وفهم المثيرات 
البصرية المحيطة بهم  والمشاركة في رؤية الموضوعات المعقدة والتفكير فيها 

(، وتنمي المفاهيم العلمية لديهم،  202، 2110وده ورجاء عبد الجليل، )محمد ج
وتساعدهم على تبادل األفكار مع اآلخرين، واستكشاف األفكار من الصور 

(Brooks, 2009).  
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كما ترجع أهمية تنمية مجاالت الوعي البيئي ألطفال الروضة وضرورة 
بصفة خاصة؛ ألنها دمجها في المناهج بصفة عامة ومرحلة رياض األطفال 

تعمل علي تهيئة األطفال لتحمل المسئولية نحو البيئة وتعديل سلوكهم ليصبح 
دراك  متفًقا مع الجهود المبذولة لحماية البيئة، وتنمي المهارات الالزمة لفهم وا 

محاربة و (، 20، 2101العالقة المتبادلة بين الطفل والبيئة )محمد الطحاوي، 
د أجيااًل من المتعلمين الواعين بمشاكل البيئة والقادرين الجهل بشئون البيئة، وتعُ 

(، والتأكيد على 262، 2110على المشاركة اإليجابية في حلها)مجدي عزيز،
الدور الفعال لألطفال في حماية البيئة والعمل على تحسينها والمشاركة اإليجابية 

؛ 60-62، 2110في تجنب المشكالت والمساهمة في حلها )مهني غنايم، 
Conde, Sanchez, & Samuel, 2010 ،) وألنها تدعم االتصال بين الطفل

والبيئة المحيطة به، وتسعى لخدمة المجتمع الخارجي عن طريق جعل ما يكتسبه 
يجابية ، 2112)مني جاد،  الطفل من معلومات وسلوكيات عن البيئة أكثر ثراء وا 

ير كهاًل، وأساس البناء (، وترتكز عليها حياة اإلنسان من المهد إلى أن يص22
الجسمي والعقلي والنفسي للطفل وتترك عالمات واضحة على سلوكه وشخصيته 
في المستقبل، وفيها يتعرف الطفل على ذاته وعلى البيئة المحيطه به )ابتهاج 

 (.00، 2101محمود، 
ولكي تساهم مرحلة رياض األطفال في تنمية مهارات التفكير البصري 

يئي لدى أطفال الروضة، ينبغي علي القائمين عليها استخدام ومجاالت الوعي الب
أساليب تعليمية غير تقليدية، ومن هذه األساليب التي قد تكون فعالة في تحقيق 
ذلك الكتاب اإللكتروني ألنه يعد من أهم الوسائل المساعدة والتي الغني عنها 

ُعد وسيلة مهمة لتحقيق في العملية التعليمية، فالكتاب اإللكتروني يتميز باآلتي: ي
أساليب التعليم الحديثة المعتمدة على التعليم الذاتي، ويتميز بمعلوماته الغزيرة، 
وسعته التخزينية الهائلة ويُعد كأحد أهم مصادر العلم والمعرفة، ولديه القابلية 
للنقل، والوصول السريع للمعلومات من خالل الروابط، وسهولة اإلتاحة والنشر 
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يواكب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تعتمد عليها أساليب الذاتي، و 
التعليم المتطورة، ويتطلب في استرجاعه مخاطبة معظم حواس الطفل مما يجعله 

(، ويستطيع المتعلم من 020،2102وسيلة جذابة وشيقة للطفل )أحمد يوسف،
سهولة الحصول على المحتوى التعليمي الرقمي في أي وقت، ويتميز بسرعة و 

في تحديث المعلومات وتزويد القراء بها، وأنه ودود للبيئة؛ حيث يوفر استخدام 
عديد من الخامات والكيماويات والمراحل اإلنتاجية المستخدمة في الطباعة، 
ويستخدم تقنية الوسائط المتعددة التي تجمع بين أشكال المعلومات ووسائطها 

مكانية  كالنصوص واألرقام والصور والرسوم والصوت والمجسمات والموسيقى وا 
مكانية استخدامه بشكل فردي أو 082-086، 2101دمجهم )حسن الباتع،  (، وا 

يجادها  جماعي وفق الحاجة واإلمكانات المتاحة، وسهولة البحث عن المعلومة وا 
( ويمكن المتعلم من الحصول 206-202، 2112بشكل سريع )حسن شحاتة، 

يتغلب على قيود الزمن والمكان، ولديه قدرة على المحتوى الرقمي بسهولة، و 
 & ,Cheng, Huangعالية على التخزين وسهولة في تعديل وتجديد المحتوى 

Lin, 2012).) 
وقد أشارت نتائج عديد من الدراسات إلي فاعلية الكتاب اإللكتروني في 
ة تحقيق عديد من أهداف العملية التعليمية، منها: اكتساب مهارات القراءة باللغ

العربية وسرعة توصيل المعلومة لطفل الروضة، وتعرف اتجاهات األطفال نحو 
الموضوعات التي يفضلون قراءتها بالشكل اإللكتروني؛ حيث احتل موضوع 

(، وتنمية 2112العلوم المرتبة األولى في قراءة األطفال اإللكترونية )هبه محمد، 
اللغوية  (، وتدعيم المفردات2112القدرات اإلبداعية لدى األطفال )أحمد محمد، 

وفهم القصة، وتسهيل قراءة الكلمة لدى أطفال الروضة ولدى تالميذ الصف 
 ,Shamir, Korat, & Shlafer, 2011; Koratاألول من التعليم اإلبتدائي )

(، وتنمية المعرفة بالقراءة والكتابة ومفهوم الطباعة لدى أطفال الروضة 2010
(Shamir, Korat, & Shlafer, 2011 وتعزيز معرفة القراءة والكتابة لدى ،)
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  .((Shamir, 2009 طفل الروضة
وبالرغم من أهمية مرحلة رياض األطفال، وأهمية تنمية مهارات التفكير 
البصري ومجاالت الوعي البيئي لديهم، وظهور الحاجة إلى استخدام أساليب 

 تعليمية فاعلة في ذلك إال أنه لوحظ ما يلي:
الباحثة بتطبيق األنشطة داخل الروضة وتفاعلها مع األطفال  أثناء قيام .0

الحظت على بعض األطفال إقبالهم الشديد على الحلوى ذات األلوان 
المتعددة وغير طبيعية، حفظ السندوتشات داخل أكياس بالستك ملونة، عدم 
تواجد أدوات النظافة خاصة بهم مثل )كوب ماء، فرشة األسنان، الصابون، 

إهدار الماء عند االستخدام، قطف الورد وأفرع الشجر واللعب بهم  الفوطة(،
ثم رميهم على األرض، كما أن بعض األطفال يجدون صعوبة في تفسير 
األشكال المصورة والتعبير عنها، ومن خالل إطالع الباحثة على دليل 
المعلمة وكتاب طفل الروضة للبطاقات المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم 
لطفل الروضة، وجدت أن هذه البطاقات ال تتناول مجاالت الوعي البيئي 
الالزمة لطفل الروضة بالشكل المناسب، وال تنمي مهارات العقل والتفكير؛ 
في حين البيئة تعاني عديد من المشكالت البيئية مثل تلوث الماء، وتلوث 

 الغذاء، واإلسراف في الموارد الطبيعية. 
اسات السابقة والمؤتمرات من نتائج وتوصيات، والتي ما أشارت إليه الدر  .2

( التي أشارت إلى ضرورة االهتمام 2118منها دراسة: زينب مرسي )
بالموضوعات والسلوكيات البيئية المختلفة بصفة عامة؛ وذلك لتنمية وعي 
كسابهم سلوكيات واتجاهات إيجابية نحو البيئة،  بيئي مستنير لدى األطفال وا 

ضرورة تبني األفكار التي تعي أن االهتمام بالبيئة لم يعد  كما أشارت إلى
ترًفا اجتماعًيا أو سياسًيا بقدر ما يعد أسلوب حياة للحاضر والمستقبل 
وحفاظ صحة اإلنسان والبيئية التي تهم األجيال القادمة. ودراسة معتزة محمد 

اض ( التي أشارت إلى ضرورة إدراج التربية البيئية ضمن برامج ري2118)
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األطفال، كما أشارت إلى تخصيص فترات للوعي  البيئي في البرامج اليومية 
( التي أشارت إلى 2100المقدمة لطفل الروضة. ودراسة جميل الخدري )

ضرورة تضمين التربية البيئية ضمن برامج إعداد المعلمين في كلية التربية 
الوعي  كمقرر إجباري لجميع التخصصات لما لذلك من أهمية في تنمية

البيئي لدى الطالب، وجعل المشكالت البيئية المحلية والعالمية عماد منهج 
التربية البيئية ألنها كانت السبب في اهتمام العالم وتبنيه للتربية البيئية، كما 
أشارت إلى االهتمام باألنشطة التعليمية المصاحبة لمنهج التربية البيئية 

الدراسة إجراء دراسات مماثلة للدراسة بحيث تكون متنوعة وفعالة، واقترحت 
( التي 2100الحالية تتناول مختلف مراحل التعليم. ودراسة عبير سالم )

أشارت إلى ضرورة اهتمام المربين والمسئولين عن التربية والتعليم بضرورة 
االهتمام بالتربية البيئية لدى أطفال الروضة مع التركيز على كشف 

ة والحد منها لدى تلك الفئة من األطفال قبل أن السلوكيات البيئية السلبي
تتأصل لديهم هذه األنماط السلوكية البيئية المضادة للبيئة وفي نفس الوقت 
تنمية السلوكيات اإليجابية نحو البيئة لديهم، وضرورة تضمين برنامج لتعديل 
السلوكيات البيئية الخاطئة لطفل الروضة باستخدام الحاسب ضمن برامج 

( التي أشارت إلى وجود 2100ألطفال. ودراسة غادة عبد الراضي )رياض ا
قصور في الوعي البيئي لدى  األطفال بالبيئة التي يعيشون فيها وحاجاتهم 
إلى معرفة كيفية التعامل معها، وتركيز برامج رياض األطفال على الجوانب 

همال بقية الجوانب في تربية الطفل، وقلة الميزاني ات المعرفية فقط وا 
المخصصة لرياض األطفال لتفعيل دورها في نشر الوعي البيئي لألطفال، 
وأوصت الدراسة بضرورة توفير بيئة تعليمية ألطفال الروضة غنية 
بالمؤثرات الحسية التي تتميز باأللوان الزاهية والمتعددة، واستخدام الوسائل 

 بية البيئية.    التكنولوجية في ذلك، وتدعيم برامج رياض األطفال ببرامج التر 
كما أهتمت بعض الدراسات بالتفكير البصري، مثل: دراسة عيد 
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( التي أوصت بضرورة االهتمام بتنمية مهارات التفكير 2100عبدالغني )
البصري في مراحل التعليم المختلفة وخاصة عند تعليم موضوعات الدراسات 

ف ( بضرورة توظي2101االجتماعية، كما أوصت دراسة يحى سعيد )
إستراتيجيات حديثة في تنمية مهارات التفكير البصري. ودراسة ماجد 

( التي أوصت بضرورة  تنوع الخبرات 2102الكيالني ونضال ديوان )
التعليمية المقدمة لألطفال واالستفادة من منجزات تكنولوجيا التعليم من خالل 

الذهني،  الوسائل التعليمية المتعددة التي تسهم في تنمية التخيل والتصور
وتدريب األطفال علي مختلف المهارات التي تحتاج إلى تدريب الحواس 

( التي 2100بشكل عام وحاسة البصر بشكل خاص. ودراسة رحاب محمد )
أوصت بضرورة االهتمام بتنمية مهارات التفكير والذكاءات المتعددة لدى 

دخال أطفال الروضة، وتدريب المعلمات على استخدام البرامج الحديثة و  ا 
التكنولوجيا في تعليم وتعلم طفل الروضة وضرورة إشباع حب االستطالع 
لدى الطفل وان يكون له دور فعااًل في البرامج المقدمة له وال يكون مجرد 

 متلقي فقط.
المقابلة الشخصية: من خالل المقابالت الشخصية التي أجرتها الباحثة مع  .0

( موجهات، 2عددهم )معلمات وموجهات مرحلة رياض األطفال وكان 
( معلمات، حول مدي توافر مهارات التفكير البصري والوعي البيئي 01و)

لدى أطفال الروضة في كتاب البطاقات المقررة من قبل وزاره التربية والتعليم 
واألنشطة المقدمة لهم. وكانت نتيجة المقابلة أن سلوكيات األطفال تتصف 

ارجها، وأن منهج وكتاب مرحلة بسلوكيات بيئية خاطئة داخل الروضة وخ
رياض األطفال مقتصر على عديد من المفاهيم اللغوية، والرياضية، وأنها ال 
تنمي مهارات التفكير البصري والوعي البيئي الالزم ألطفال الروضة في 
حين أن األطفال في حاجه ملحة إلي تنمية مهارات التفكير والوعي البيئي،  

بيئية التي تزيد يومًيا، ومن األساليب التي والمشاركة في حل مشكالت ال
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تستخدمها المعلمة في تنمية المفهوم لدى الطفل: األسلوب القصصي، 
والمناقشة، و الصور، وأشرن إلي رغبتهن في استخدام أساليب جديدة تجعل 

 الطفل أكثر فاعلية منها استخدام الحاسب، وشبكة اإلنترنت.
وجود  قصور في  لبحث فيفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة ا

مهارات التفكير البصري والوعي البيئي لدى أطفال الروضة، والحاجة إلى 
عداد برامج وبيئات تعلم حديثة تنمي تلك المهارات.  تصميم وا 

 هدف البحث وأهميته:
سعى البحث إلى إعداد كتاب إلكتروني لتنمية مهارات التفكير البصري 

الروضة. وبالوصول إلى هذا الهدف يمكن  ومجاالت الوعي البيئي لدى أطفال
 تحقيق عديد من القيم التربوية في الميدان العملي ومجال التخصص، ومنها:

 تقديم قائمة بمهارات التفكير البصري ألطفال الروضة. -
تقديم قائمة بمجاالت الوعي البيئي المناسبة ألطفال الروضة، قد يستفيد  -

نشطة رياض األطفال في وضع هذه منها التربويون والقائمون على وضع أ
المهارات في خطة التطوير المتبعة؛ لتحديث األنشطة والبرامج برياض 

 األطفال.
تقديم كتاب إلكتروني  لتنمية مهارات التفكير البصري والوعي البيئي لدى  -

أطفال الروضة، األمر الذي قد يساعد في توجيه القائمين على رياض 
 ه.األطفال من استخدامه من عدم

 محددات البحث:
 التزم البحث بالمحددات اآلتية:

من محافظة  KG2مجموعة من أطفال المستوي الثاني من رياض األطفال  -
 األقصر، بمدىنة إسنا. 

بعض مهارات التفكير البصري لدى أطفال الروضة، مثل مهارة: التعرف  -
دراك الغمو  ض على الصورة، وتحليل الصورة، وربط العالقات في الصورة، وا 
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 في الصورة، واستخالص المعاني في الصورة.
بعض مجاالت الوعي البيئي لدى أطفال الروضة، مثل: النظافة الشخصية  -

والعامة، والمحافظة على الهواء، والمحافظة على الماء، والغذاء، وحيوانات 
 البيئة، األصوات الموجودة في البيئة، الوقاية والسالمة.

تصميمه علىاأليقونات المصورة،  تصميم كتاب إلكتروني يعتمد في -
والقصص المصورة، والصور الثابتة والمتحركة، والرسوم المتحركة، وكلمات 

 منطوقة، والمؤثرات الصوتية.
 مصطلحات البحث:

  كتاب إلكترونيE-book: 
تعددددت تعريفددات الكتددداب اإللكترونددي؛ والتددي منهدددا: ملددف يتضددمن كتددداب 

صة قابلة للتشغيل في أجهزة الحاسب منشور أو بحث أو رسالة معد في صيغ خا
اآللدددي بهيئدددة إلكترونيدددة متقدمدددة، تمكدددن المسدددتخدم مدددن اسدددتخدام خددددمات التصدددفح 
والبحددددث والطباعددددة مددددع امكانيددددة إضددددافة خدددددمات تفاعليددددة مثددددل تشددددغيل الصددددوت 

 (. 22، 2100وعرض الصورة )أحمد المدادحة، 
راص كتددداب غيدددر ورقدددي، مخدددزن علدددى الحاسدددب اآللدددي، أو متددداح علدددي أقددد

مدمجدة أو علددي شدبكة اإلنترنددت، ويعدرض معلومددات ونصدوص، وصددور ولقطددات 
، 2102فيدديو وصدوت وموسديقى ورسدوم ثالثيدة أو ثنائيدة األبعداد )أحمدد يوسدف، 

020-022 .) 
وسددديط معلومددداتي رقمدددي يدددتم إنتاجددده عدددن طريدددق دمدددج المحتدددوى النصدددي 

تدداج الكتداب فددي للكتداب مدن جانددب، وتطبيقدات البيئددة الرقميدة مدن جانددب  خدر، إلن
شددكل إلكترونددي يكسدددبه المزيددد مدددن اإلمكانيددات والخيدددارات التددي تتفدددوق بهددا البيئدددة 

 (. 68، 2101اإللكترونية االفتراضية على البيئة الورقية ) أحمد فايز، 
في ضوء ما سبق يمكن تعريف كتاب اإلكتروني إجرائًيا على أنه:  كتاب 

نت اجددده علدددى مدددزيج مدددن النصدددوص، علدددى هيئدددة إلكترونيدددة يعتمدددد فدددي تصدددميمه وا 
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والصددددور الثابتددددة والمتحركددددة، والمددددؤثرات الصددددوتية، والرسددددوم الثابتددددة والمتحركددددة، 
والصددددوت والموسدددديقي، يعددددرض محتددددوى المددددادة العلميددددة لددددبعض مهددددارات التفكيددددر 
البصري والوعي البيئدي ألطفدال الروضدة، وتمكدن الطفدل مدن اسدتخدامه وتصدفحه 

 خزينه علي اسطوانات مدمجة.بحرية في أي وقت، مع إمكانية ت
  التفكير البصريVisual Thinking: 

للتفكير البصري تعريفات عديدة، منها: عملية عقلية تمكن الفرد من 
القدرة على إدراك العالقات المكانية، وتفسير األشكال والصور والخرائط وتحليلها 

ستنتاجها وترجمتها بلغة مكتوبة أو منطوقة ) مال الكحلوت،   (.2102وا 
عملية تحدث داخل العقل اإلنساني حيث تقوم بمعالجة أنواع من 
المعلومات داخل النسق منظومة من العمليات تترجم قدرة الفرد علي قراءة الشكل 
البصري وتحويل اللغة البصرية التي يحملها ذلك الشكل إلى لغة لفظية مكتوبة 

 (.2116أو منطوقة واستخالص المعلومات منه )حسن ربحي، 
دراك عالقات  دمج الرؤية والتخيل والرسم في تفاعل نشط، لتوضيح وا 

 (.22، 2110جديدة )وليم عبيد وعزو عفانة، 
يقصد بالتفكير البصري إجرائًيا: عملية عقلية تمكن الطفل من قراءة 
الشكل البصري وتحويل اللغة البصرية لهذا الشكل إلى لغة لفظية منطوقة، 

 ل مع اآلخرين. واستخالص المعلومات للتواص
  الوعي البيئيEnvironmental Awareness: 

للددددددوعي البيئددددددي تعريفددددددات عديدددددددة، منهددددددا: اإلدراك القددددددائم علددددددى المعرفددددددة 
بمكونددات البيئددة وعالقتهدددا ببعضددها واإلحسدداس بالمشدددكالت الناتجددة مددن اإلخدددالل 
بهددذه العالقددات مددن حيددث األسددباب واآلثددار ومعرفددة أسدداليب اسددتغالل اإلمكانددات 

 (. 201، 2112احة في البيئة لحلها ) نبيه السيد، المت
إدراك الفدددددرد لدددددددوره فددددددي مواجدددددده البيئددددددة مددددددن خددددددالل المعرفددددددة بالعالقددددددات 

 (. 001، 2112والمشكالت البيئية من حيث أسبابها ووسائلها ) منى محمد،
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مدى احتفاظ الطفل بما مر به من خبرات وسلوكيات بيئية، والتي تتضح 
بددرات والسددلوكيات عنددد التعامددل مددع األشددياء الموجددودة فددي فددي اسددترجاعه لهددذه الخ

 (.220، 2112البيئة التي يعيش فيها )محمد اليمانى،
اإلدراك القددائم علددى المعرفددة بمكونددات البيئددة وعالقتهددا ببعضددها الددبعض، 
واإلحسدداس بالمشددكالت الناتجددة عددن اإلخددالل بهددذه العالقددات مددن حيددث األسددباب 

رق اسدددتغالل اإلمكاندددات المتاحدددة فدددي البيئدددة لحلهدددا والنتدددائج ومعرفدددة أسددداليب وطددد
 (.021، 2112)السيد عبد القادر،

يقصدددددد بدددددالوعي البيئدددددي إجرائًيدددددا: تكدددددوين بعدددددض المعدددددارف واالتجاهدددددات 
دراك الطفدل لددوره تجدداه  والسدلوكيات اإليجابيدة لددى أطفددال الروضدة نحدو البيئددة، وا 

 البيئة المحيطة به.
 إجراءات البحث:

 بحث وفق الخطوات اآلتية:سارت إجراءات ال
 أوًلا ـ إعداد قائمة بمهارات التفكير البصري الالزمة ألطفال الروضة:

 تحديد مهارات التفكير البصري: .1
تم االطالع على المراجع وبعض المصادر اإللكترونية المنشورة على 
شبكة اإلنترنت والدراسات السابقة التي أجريت في ميدان التفكير البصري، 

مهارات التفكير البصري وتصنيفها، وتم التوصل إلي قائمة  الستخالص
( مهارة فرعية موزعة على المهارات 22مبدئية بهذه المهارات، احتوت على )

مهارات فرعية(، تحليل الصورة  6األساسية اآلتية: التعرف على الصورة )
مهارات فرعية(، إدراك  6مهارات فرعية(، ربط العالقات في الصور) 0)

مهارات فرعية( ، استخالص المعاني في الصورة  0ض في الصورة )الغمو 
 مهارات فرعية(. 0)

استطالع رأى الُمَحكمين حول صالحية قائمة مهارات التفكير البصري   .2
 الالزمة ألطفال الروضة:
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( محكًما من الخبراء 02تم طرح القائمة الستطالع رأى على )
نفس ومناهج وطرق تدريس والمتخصصين في مجاالت تربية الطفل وعلم ال

تكنولوجيا التعليم لضبطها من حيث: سالمة عباراتها، ومدى مناسبتها 
( سنوات، وتصحيح الصياغة واقتراح الصيغة 6-0ألطفال الروضة عمر )

المناسبة إذا لزم األمر مع إضافة أو حذف ما يرونه، وأبدي المحكمون 
 المهارات. بعض التعديالت والمالحظات  كما حذفوا بعض من هذه

إعداد قائمة بمهارات التفكير البصري الالزمة ألطفال الروضة  .0
في ضوء  راء المحكمين قامت تم حساب نسبة  في صورتها النهائية:

االتفاق بين المحكمين علي كل مهارة، فقد حازت مهارات التفكير البصري 
 ، وقد تم إقرار وقبول المهارات ٪011:  ٪62على أوزان نسبية ما بين 

فأكثر وحذفت المهارات الفرعية  ٪21الفرعية التي حازت على وزن نسبي 
التي حازت على وزن نسبي أقل، والمهارات الفرعية التي تم حذفها أرقام: 
األولى والرابعة والثانية عشر. وبذلك أصبحت القائمة في صورتها النهائية 

تم الوصول ( مهارة فرعية من مهارات التفكير البصري؛ وبذلك 22تتضمن )
 للصورة النهائية لقائمة مهارات التفكير البصري الالزمة ألطفال الروضة.

 ثانياا ـ إعداد قائمة بمجاًلت الوعي البيئي الالزمة ألطفال الروضة: 
تم اإلطالع على المراجع التي تحديد مجاًلت الوعي البيئي:  .0

سات السابقة تناولت مجاالت الوعي البيئي، وبعض البرامج التربوية، والدرا
في مجال الوعي البيئي التي أعدت قوائم تضمنت بعض مجاالت الوعي 

؛ رحاب 2110؛ ايمان حلمي، 2100البيئي، مثل دراسة:) ريهام عنتر، 
؛ 2100؛ دعاء محمد عبد الستار، 2100؛ مروة محمد، 2102محمد، 

(، وتم التوصل إلي قائمة مبدئية، احتوت هذه 2101محمد سيف االسالم، 
( مجااًل فرعًيا ألطفال 06قائمة على المجاالت المقترحة، وشملت )ال

الروضة موزعة على المجاالت األساسية اآلتية: النظافة الشخصية والعامة 
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مجاالت فرعية(،  0مجاالت فرعية(، الماء ) 0مجاالت فرعية(، الهواء ) 0)
 0)مجاالت فرعية(، األصوات  6مجاالت فرعية(، الحيوانات ) 0الغذاء )

 مجاالت فرعية(. 0مجاالت فرعية(، الوقاية والسالمة )
 استطالع رأي حول مجاًلت الوعي البيئي الالزمة ألطفال الروضة:  .2

ُأعد استطالع رأى لقائمة مجاالت الوعي البيئي التي تم التوصل إليها، 
محكًما من الخبراء والمتخصصين في مجاالت تربية  (02)وُعرض على 

ومناهج وطرق تدريس لضبطها من حيث: سالمة الطفل وعلم النفس 
( سنوات، وتصحيح 6-0عباراتها، ومدى مناسبتها ألطفال الروضة عمر)

الصياغة واقتراح الصيغة المناسبة إذا لزم األمر مع إضافة أو حذف ما 
يرونه، وأبدى المحكمون بعض التعديالت والمالحظات كما حذفوا بعض من 

 هذه المهارات.
 بمجاًلت الوعي البيئي الالزمة ألطفال الروضة في صورتهاإعداد قائمة   .3

 النهائية: 
علي  المحكمينوفي ضوء  راء المحكمين تم حساب نسبة االتفاق بين 

:  ٪22كل مهارة، وحازت مجاالت الوعي البيئي على أوزان نسبية ما بين 
، وقد تم إقرار وقبول المجاالت الفرعية التي حازت على وزن نسبي 011٪
فأكثر وحذفت المهارات الفرعية التي حازت على وزن نسبي أقل،  21٪

(، وبذلك أصبحت القائمة 20، 0والمجاالت الفرعية التي تم حذفها أرقام )
( مجااًل فرعًيا من مجاالت الوعي البيئي، 02في صورتها النهائية تتضمن )

ألطفال  وبعد الوصول للصورة النهائية لقائمة مجاالت الوعي البيئي الالزمة
من أسئلة البحث والذي  السؤال الثانيالروضة يكون قد تم اإلجابة عن 

 ؟". ما مجاًلت الوعي البيئي الالزمة ألطفال الروضةينص على "
 ثالثاــا ـ إعــداد قائمــة معــايير تصــميم الكتــاب املكترونــي لتنميــة بعــ  مهــارات

الدراسات تم اإلطالع على المراجع و التفكير البصري لدى أطفال الروضة:
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السابقة التي تناولت معايير تصدميم الكتداب اإللكتروندي، كمدا تدم االطدالع 
علدددى بعدددض الكتدددب اإللكترونيدددة، المتاحدددة علدددى شدددبكة اإلنترندددت، ونمددداذج 
التصميم التعليمي للكتاب اإللكتروني؛ وذلك من أجدل إعدداد قائمدة مبدئيدة 

نميدة مهدارات بمعايير تصدميم الكتداب اإللكتروندي الدذي يمكدن مدن خاللده ت
 التفكير البصري لدى أطفال الروضة.

 استطالع رأى حول قائمة معايير تصميم الكتاب املكتروني: .1
عرضت قائمة معايير تصميم الكتاب اإللكتروني المقترحة على 

في تخصصات تكنولوجيا التعليم، ورياض أطفال، ومناهج وطرق  المحكمين
ع رأي أعد إلبداء  رائهم حول تدريس تكنولوجيا التعليم، من خالل استطال

 النقاط اآلتية:
 مدى توافر كل معيار من هذه المعايير في الكتاب اإللكتروني. -
 مدى مناسبة كل معيار من هذه المعايير ألطفال الروضة. -
 إضافة أو حذف ما يرونه مناسب. -
 قائمة معايير تصميم الكتاب املكتروني:  .2

ميم الكتاب اإللكتروني؛ تم يم القائمة المبدئية لمعايير تصكبعد تح
التوصل إلى الصورة النهائية لقائمة المعايير الواجب توفراها في الكتاب 
اإللكتروني التي يمكن من خاللة تنمية بعض مهارات التفكير البصري لدى 

 أطفال الروضة.
رابعاا ـ تصميم الكتاب املكتروني لتنمية بع  مهارات التفكير البصري لدى 

 : أطفال الروضة
 إعداد تصميم تعليمي للكتاب املكتروني المقترح: .1

تم في ضوء االطالع علي نماذج التصميم التعليمي العربية واألجنبية    
( للتصميم التعليمي للوسائط 2110والتي، منها نموذج: نبيل جاد )

( للتصميم التعليمي، عبداللطيف الجزار 2116المتعددة، ومحمد عطية )
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(2100 ،)ADDIL ،Web Site ( ،للتصميم التعليميP3 للتعلم )
نتاج البرمجية 2110اإللكتروني لخان، محمد خميس ) (؛ فتصميم وا 

التعليمية تمر بخمسة مراحل أساسية، وكل مرحلة تتضمن مجموعة من 
الخطوات واإلجراءات التي يتم تنفيذها بصوره متعاقبة إال أنها اختلفت في 

ضاف ة بعض النماذج لبعض الخطوات ترتيب تلك المراحل والخطوات، وا 
غفال بعضهم األخر، وتم وضع نموذج تصميم تعليمي لكتاب إلكتروني  وا 
مقترح في ضوء قائمة معايير تصميم الكتاب اإللكتروني، ومن خالله تنمية 

( يوضح 0بعض مهارات التفكير البصري لدى أطفال الروضة. والشكل )
 النموذج المقترح إنتاج كتاب إلكتروني:

 اد الكتاب املكتروني في ضوء التصميم التعليمي المقترح: إعد .2
تم إعداد الكتاب اإللكتروني لتنمية مهارات التفكير البصري والوعي 

 البيئي لدى أطفال الروضة وفق الخطوات اآلتية:
 مرحلة التحليل: .أ
تم تحديد خصائص المتعلمين، وهم تحليل خصائص الفئة المستهدفة:  -

ي الثاني من رياض األطفال، كما يوجد تجانس أطفال الروضة بالمستو 
طفاًل، واختير هوالء  21بينهم في العمر الزمني والمهاري، وعددهم 

األطفال ألن في هذه المرحلة تتشكل الصفات األولى للشخصية؛ وفيها 
يستطيع الطفل أن يكتسب عن طريق تفاعله اإليجابي مع من يحيط به 

في الحياة ويكون قيم ومهارات إيجابية  الكثير من أساليب التعامل الناجح
ثم تجاه اآلخرين والبيئة المحيطة به. كما أن الطفل ال ، تجاه نفسه أوال

يعيش بمعزل عن البيئة المحيطة به فهو جزء أساسي فيها يتأثر بها 
ويؤثر فيها، وهذه الفئة تحتاج إلى تنمية مهارات التفكير البصري، وبناء 

تم تحديد عدد أفراد مجموعة البحث أربعين على متطلبات البحث فقد 
 طفاًل.
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 (: نموذج مقترح منتاج كتاب إلكتروني.1شكل)

 ) مرحلة التقويم(
استخدام أدوا ت التقويم لقياس مدي تحقيق 

 األهداف المنشودة

 ) مرحلة التحليل(
 تحليل خصائص الفئة المستهدفة. -
 تحليل البينية األساسية. -

 ) مرحلة التصميم(
 تحديد األهداف التعليمية. -
 المحتوي وتنظيمه. صياغة -
 تحديد أساليب التعلم في الكتاب اإللكتروني -
 اختيار مصادر التعلم والحصول. -

 )مرحلة البناء(
 تتصميم سيناريو لبناء الصفحات الرئيسة. -
إنتدددداج الوسددددائط التعليميددددة المسددددتخدمة )صددددور  -

 ثابتة ومتحركة، صوت، لقطات فيديو(.
 وصف مكونات الكتاب اإللكتروني. -
 االنتاج الفعلي للكتاب اإللكتروني.   -
 على المحكمين. عرض الكتاب اإللكتروني -

 )مرحلة امستخدام(

 تقديم الكتاب اإللكترونية للمتعلمين الفعليين. -
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تم تحديد معمل الحاسب بمدرسة الشهيد محمد تحديد البينة األساسية:  -

جهاز  20نور إلجراء التجربة ففيها تتوافر أجهزه كمبيوتر حديثة عدد 
هاز دادتا شو، وحجرة كمبيوتر يوجد بها شاشة عرض كبيرة كمبيوتر، وج

وتم فيها الجلسة التعارفية على الكتاب اإللكتروني، ومعمل الحاسب 
وحجرة الكمبيوتر قريب من قاعات رياض األطفال بحيث يتم اصطحاب 
أطفال الروضة بسهوله وأمان، وفي أوقات مناسبة ال تعطل سير العملية 

 ت األطفال.التعليمية لدى معلما
 مرحلة التصميم: .ب
بناء على تحديد األهداف المرجوه من إعداد كتاب إلكتروني في البحث:  -

قائمة مهارات التفكير البصري، ومجاالت الوعي البيئي التي تم التوصل 
إليها، فقد تم صياغة مجموعة من األهداف التي سعى البحث لتحقيقها 

تنمية بعض مهارات  لدى أطفال الروضة تنبثق من الهدف األساسي
 التفكير البصري والوعي البيئي لدى أطفال الروضة.

تم صياغة المحتوى صياغة محتوي كتاب املكتروني وتنظيمه:  -
التعليمي لمهارات التفكير البصري ومجاالت الوعي البيئي في ضوء 
بعض المراجع من رساالت علمية وأبحاث وكتب ومجالت ومواقع 

فكير البصري، ومجاالت الوعي البيئي وتم الت إلكترونية تناولت مهارات
مراعاة مناسبة هذا المحتوى ألطفال الروضة عند صياغة محتوى كتاب 
إلكتروني، فقد تم تصميم المحتوى من العام للخاص في شكل هرمي 
تحديد مهارات أساسية يندرج تحتها مجموعة من المهارات الفرعية مثال 

ارة عن مهارة رئيسة تم تقسيمها على ذلك: مهارة التعرف على الصورة عب
لعدة مهارات فرعية شملت: تعرف األلوان األساسية في الصورة، تحديد 
األشياء المتشابهة في الصورة، يذكر أسماء األشياء الموجودة بالصورة، 
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يتعرف الشيء المختلف بالصورة، وتم إعداد مجموعة من األنشطة 
االختيار من متعدد،  الخاصة بتنمية مهارات التفكير البصري، مثل

اختيار الشئ المناسب لتكملة الجزء الناقص عن طريق السحب بالفأرة، 
اختيار الشئ المطلوب من خالل الفأرة، وعديد من أنشطة مجاالت 
الوعي البيئي تعتمد علي الفالش واألناشيد التعليمية، والفيديوهات، 

 والصور المناسبة لكل مجال.
تم اختيار كتاب املكتروني المقترح: تحديد أساليب التعلم في ال -

مجموعة متنوعة من أساليب التعلم المتاحة ألطفال الروضة أثناء تعلمهم 
مهارات التفكير البصري، والوعي البيئي داخل الكتاب اإللكتروني المقترح 

 تعتمد على:
o  التعلم الذاتي، وذلك لمراعاة الفروق الفردية لدى أطفال الروضة

 في التعلم.
o اإللقاء من خالل تجميع األطفال في أول يوم عرض  سلوبأ

للكتاب واتستعرض معهم أنشطة الكتاب، وكيفية فتحه والتصفح 
داخله وعرض ما به من أيقونات وأنشطة بطريقه مناسبة 

 لألطفال وتثير الباحثة اهتمامهم من خالل اإللقاء المباشر.
o سلوب الحوار والمناقشة وذلك من خالل مشاركة الباحثةأ 

لألطفال أثناء ممارستهم لألنشطة المختلفة داخل الكتاب من 
مناقشات وتبادل لآلراء بين الباحثة واألطفال والثناء على أدائهم 

 وتشجيعهم وتقبل  رائهم والرد على أسئلتهم.
o  أسلوب القصة واألناشيد ويعد من أهم األساليب التي تجذب

 األطفال للتعلم وتنمي مهاراتهم.
o كالت فالكتاب اإللكتروني يقدم المهارات على أسلوب حل المش

صورة مشكلة يشعر بها الطفل ويفكر بها ويقترح حلول لها 
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 ويختار أنسب حل لها، كما استخدم الكتاب اإللكتروني.
o  أسلوب األلعاب التعليمية لتقديم المهارة بطريقه مناسبة وشيقة

 لألطفال.
مصادر التعلم في  تم اختياراختيار مصادر التعلم والحصول عليها:  -

ضوء هدف البحث تنمية مهارات التفكير البصري والوعي البيئي لدى 
أطفال الروضة؛ وتم تحديد مصادر التعلم التي ينبغي االستعانة بها في 
ضوء االحتياجات التعليمية واألهداف والمحتوى وخصائص أطفال 
الروضة، وبما أن بعض هذه المصادر متاحة ومقبولة فنًيا ويمكن 
الحصول على بعضها جاهزة، مثل: الصور الثابتة والرقمية، ولقطات 
الفيديو الرقمية، وبعد الرسومات الثابتة والمتحركة الرقمية، واألناشيد 
وبعض األصوات، إلى جانب االستعانة بإمكانات بعض الخدمات مواقع 

إلنشاء كتاب  kotobee publisherالويب مثل برنامج كتبي الناشر 
تفاعلي مجهز بأدوات تعليمية للقارئ، أما بالنسبة لبقية إلكتروني 

المصادر غير المتاحة، والتي يصعب الحصول عليها، ومن أمثلتها 
فيديوها الموفميكر والصوتيات، والفالشات التعليمية الخاص بالمهارات 

 فقد قامت الباحثة بإنتاجها.
يارة عديد من تم القيام بز تصميم سيناريو لبناء كتاب إلكتروني مقترح:  -

مواقع اإلنترنت التي تقدم كتب إلكترونية أو قصص ومجالت إلكترونية 
ألطفال الروضة، ولوحظ أن غالبية البرامج تناسب عديد من مراحل 
التعليم المختلفة، إال أن هناك برنامج كتبي الناشر يستخدم عديد من 

كاملة، الوسائط المتعددة والتفاعلية، ويصمم وينشئ تطبيقات تفاعلية 
، تعمل على جميع األجهزة وأنظمة التشغيل، pdfويعدل محتويات من 

وتناسب مرحلة رياض األطفال فقد قامت الباحثة باستخدام هذا البرنامج 
 لبناء كتاب اإللكتروني ألطفال الروضة.
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 مرحلة البناء: .ج
حدد إنتاج الوسائط التعليمية المعينة في الكتاب املكتروني المقترح:  -

التعليمي المطلوب تصميم كتاب إلكتروني لتنمية بعض مهارات المنتج 
التفكير البصري والوعي البيئي لدى أطفال الروضة، واختارت برنامج 
كتبي الناشر لتصميم كتاب إلكتروني لم له من الميزات، منها: سهولة 

إلى كتب إلكترونية   pdfاستخدامه يساعد على تحويل ملفات بامتداد
ستخدم عن طريق البحث والتظليل وتدوين المالحظات يتفاعل معها الم

ضافة كائنات تفاعلية  واإلطالع على مردفات وأدوات تعليمية أخرى. وا 
ضافة  داخل الصفحة كصور متحركة وفيديو وصوت وعروض تفاعلية وا 

 .3D ملفات فيديو وصوت وعرض الرسومات بصيغة
 إعداد عناصر الكتاب املكتروني: -

o الحصول على الصور الثابتة التي يحتاج إليها : تم الصور الثابتة
الكتاب من خالل محركات حث الصور على شبكة اإلنترنت خاصة 

بأطفال الروضة وتم  ةوبعض قصص وكتب خاص  googleموقع 
، برنامج Photoshop cs8معالجة هذه الصور باستخدام برنامج 

 Microsoft Office Picture Mangerلتحرير الصور وضبطها، 

بحيث يتوافر فيها كافة برنامج الرسام؛  Paintحرير الصور، لت
المواصفات الفنية والتربوية وتخدم الهدف المحدد لها، وبعد ذلك تم 

 رفعها داخل صفحات الكتاب.
o تم استخدام النصوص المكتوبة :Word Art  لكتابة النصوص

الخاصة بالمقدمات للمهارات بخط واضح وكبير وتم استخدام 
أضيق الحدود ألنه مقدم لطفل الروضة، كما استخدم  النصوص في

PDF Reader  .برنامج قارئ وعارض ملفات 
o تم استخدام برنامج الفالشات :Alligator flash designer 



 إعداد كتاب إلكتروني لتنمية مهارات التفكير البصري والوعي البيئي لدى أطفال الروضة

 

 213 السابع العدد –النوعية مجلة البحوث في مجاالت التربية 
 

لتحويل ملفات إم  Mp3toswf لصناعة الفالشات التعليمية، وبرنامج
ل بي ثري الصوتية إلى ملفات فالشيه، بطريقة شيقة ومناسبة لألطفا

الروضة، كما استخدمت الصور الثابتة المعالجة وتسجيل شرح 
 PowerPoint to بصوتها لعمل فيديوهات باستخدام برنامج 

flash لتحويل ملفات العروض التقديمية لملفات فالش، وتم رفع
دراجها داخل الكتاب اإللكتروني.  الفالشات وا 

o  من خالل : تم عمل بعض األفالم القصيرة لقطات الفديو الرقمية
لصناعة األفالم، وتم رفعها داخل صفحات Movie Maker برنامج 

 كتاب إلكتروني.
o تم الحصول على المقاطع الصوتية بموضوع المقاطع الصوتية :

البحث من خالل محركات البحث الصوتي على شبكة اإلنترنت 
تم تسجيل صوتي من خالل مسجل ، كما googleوخاصة موقع 

وبعد ذلك تم رفعها داخل صفحات  ،Voice Recorderالصوت 
 كتاب إلكتروني.

وعند استخدام الوسائط المتعددة داخل كتاب إلكتروني روعي ما يلي: أن 
يكون الهدف منها واضًحا، مناسبتها للهدف التعليمي الذي وضعت من 
أجله، عرضها في نافذة مستقلة ملئ الشاشة حتي ال تشتت انتباه الطفل، 

علي تفاصيل كثيرة، تدعيم المحتوى التعليمي  تكون بسيطة وال تحتوي
ومناسب للمرحلة العمريه، والحرص على عدم تواجد نصوص كثيرة 

 واستخدم بعض الكلمات المحددة  بخط واضح  ومناسب للطفل.
بعد االنتهاء من الخطوات امنتاج الفعلي لكتاب إلكتروني ونشره:  -

تصميم غالف خالل السابقة تم اإلنتاج الفعلي لكتاب إلكتروني من 
الكتاب وطريقة تصفحه بطريقة سهلة مناسبة للفئة العمرية المستهدفة 
فهو على هيئة فالش بالضغط عليها مرتين يفتح الكتاب اإللكتروني: من 
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أعلي أيقونتين صغيرتين مرسوم عليهما مثلثين صغيرين من خاللهما 
للخلف  يمكن للطفل تصفح الكتاب واالنتقال بين صفحاته لألمام أو

صفحة تلو األخرى، وأيقونة لتكبير الصفحة، وأيقونة للذهاب لرقم 
الصفحة التي يتم تحددها، وفي الوسط يعرض صفحة الغالف وصفحات 
الكتاب التي يتم تصفحها، ومن أسفل يظهر شريط يعرض صفحات 
الكتاب، وبالضغط على أي صفحه يتم عرضها، وفي بداية الشريط 

 ين صفحات الكتاب.ونهايته مثلث للتنقل ب
بعد صياغة المحتوى عر  الكتاب املكتروني على المحكمين:  -

وتنظيمه، وفًقا لمعايير تصميم الكتاب اإللكتروني، وفي ضوء خصائص 
أطفال الروضة، عرض الكتاب اإللكتروني على المحكمين في 
تخصصات تكنولوجيا التعليم، ورياض األطفال، ومناهج وطرق تدريس، 

 تطالع رأي أعد إلبداء  رائهم حول ما يلي:ومن خالل اس
o المعايير التربوية لبناء الكتاب اإللكتروني  

 مدى تحقيق األهداف للكتاب اإللكتروني.  -   
 مدى مراعاة معايير خصائص المحتوى -   

o .مدى مراعاه  المعايير التقنية لبناء الكتاب اإللكتروني 
 _ تصميم الواجهات التعليمية. 
   لمستخدمة.القصص ا - 
  الفالشات.  - 
o  معايير الروابط :Links األزرار المتضمنة في الكتاب

 اإللكتروني.
 معايير الصوت.  -

 معايير الصورة والرسوم الثابتة.  -
  معايير الفيديو.  -
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تم التواجد مع بعض محكمي البرنامج أثناء التحكيم بشكل شخصي، 
لبريد اإللكتروني؛ للوقوف ومحادثة بعضهم هاتفًيا، والبعض عن طريق ا

على التعديالت المقترحة من وجهة نظر كل منهم، والرد على 
استفساراتهم، وبعد فحص  راء المحكمين، تبين اتفاقهم على صالحية 
الكتاب، وأشاروا إلى مناسبته لطفل الروضة، كما أنهم أبدوا إعجابهم 

لى النحو وموافقتهم علي الموقع، وكان من أهم تعديالت المحكمين ع
 اآلتي:
o  في الصفحة أكثر من مؤثر. يوجدال 
o  عند فتح الفيديو أو الفالش يعرض في نافذة مستقلة ملئ

 الشاشة.
o الفالش صوته ضعيف. بعض 

o بعض خلفيات الصفحات بحيث تكون مناسبة للطفل  تعديل
 وللمحتوى.

في ضوء  راء المحكمين تم إجراء التعديالت السابقة، وبذلك تم الوصول 
الشكل أو الصورة المبدئية لتصميم كتاب إلكتروني ألطفال الروضة على إلى 

 .pdfهيئة فالش بصيغة 

 مرحلة التجريب: .د
في ضوء ما تم عرضه من خطوات تأتي مرحلة استخدام الكتاب 
اإللكتروني من قبل أطفال الروضة لتعرف مدى سهولة أو صعوبة 

دة ألطفال استخدامه وتصفحة، ومدى وضوع عناصر الوسائط المتعد
الروضة، ومدى سهولة أو صعوبة األنشطة التعليمية، وعمل التعديالت 

 الالزمة في ضوء ذلك.
 مرحلة التقويم:  .ه

 هدف التقويم إلى ما يلي:
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 التحقق من مالئمة المحتوى لألهداف وخصائص العينة. -
 معرفة الصعوبات التي قد تواجه الباحثة أثناء التجربة. -

 ستعداده.تحديد مستوي الطفل ومدى ا -

تم استخدام التقويم البنائي من خالل تحميل الكتاب اإللكتروني على 
أسطوانات تعليمية وقد روعي أن يكون سهل االستخدام وبسيط ليتناسب مع 

لتحكيمها في  خصائص أطفال الروضة، وتم تقديمه لمجموعة من المحكمين
ذ التعديالت ضوء قائمة المعايير التي تم إعدادها وتحكيمها، ومن ثم تنفي

التي أقرها المحكمين، وتم تجريبه على مجموعة من أطفال الروضة بهدف 
جمع المعلومات حول الكتاب اإللكتروني لتحسينة وتطويره، وتعرف مواطن 

 الضعف والقوة لدى الكتاب اإللكتروني أثناء تجريبه.
يتم كما تم التقويم النهائي من خالل تطبيق االختبارات اإللكترونية والتي 

من خاللها الحصول على درجات لألطفال تعبر تقييم مدى إجادة المهارات 
التي تعلموها، وهذا التقييم كان يتم بشكل مرحلي بعد كل نشاط، وبعد ذلك 
يتم الوقوف علي نقاط الضعف والقوة، والعمل على حل المشكالت، والعمل 

تيسر تنمية على إثراء نواحي القوة من أجل االرتقاء بمستوي األطفال ل
المهارات لدى أطفال الروضة، فالتقويم عملية إيجابية شاملة ومستمرة، كما 
أن عملية التغذية الراجعة تسير جنًبا إلى جنب لمراحل بناء الكتاب لتطوير 

 الكتاب اإللكتروني وجعله أكثر كفاءة في تحقيق األهداف. 
من تعديل الكتاب بعد االنتهاء التجربة اًلستطالعية للكتاب املكتروني:  -

اإللكتروني، وفًقا الستطالع رأي المحكمين، أجريت التجربة االستطالعية 
طفاًل( من رياض األطفال بمدرسة القرايا االبتدائية في قاعة 21علي )

 المناهل بمدرسة القرايا اإلعدادية بإدارة إسنا التعليمية والتي هدفت إلى:
o لكتاب مدى مناسبة طريقة عرض المحتوى في ا تعرف

 اإللكتروني، من حيث أسلوب الصياغة والتنظيم.
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o .تعرف مدى تحقيق استخدام الكتاب اإللكتروني ألهدافه 

o .تعرف مدى تقبل األطفال ورد فعلهم تجاه الكتاب اإللكتروني 
o  تعرف مدى تنمية بعض مهارات التفكير البصري لدى أطفال

لتأكد الروضة باستخدام الكتاب اإللكتروني في زمن مناسب؛ وا
 من صالحية اإلمكانات المتاحة بالمعمل، وبقاعة المناهل.

 ولتحقيق ذلك تم الحصول على عديد من الموافقات لتطبيق الدراسة.

وقد تم تعديل الكتاب اإللكتروني في ضوء ما أسفرت عنه نتائج التجربة 
 اإلستطالعية وأصبح معد في صورته النهائية للتطبيق.

 
 المراجع:
 جع العربية:أوًلا ـ المرا

. دار الزهدددراء، األنشدددطة فدددي ريددداض األطفدددال(. 2101ابتهددداج محمدددود طلبدددة )
 الرياض.

(. تنميددة مهددارات الددتعلم 2100القواسددمة ومحمددد أحمددد أبددو غزالددة ) حسددنأحمددد 
 والتفكير والبحث. دار صفاء، عمان.

(. الكتددداب اإللكتروندددي: إنتاجددده ونشدددره. مكتبدددة 2101أحمدددد فدددايز أحمدددد سددديد )
 فهد الوطنية، الرياض.الملك 

(. تأثير استخدام المجالت اإللكترونية العربية 2112أحمد محمد محمد حسن)
فددددي تنميددددة بعددددض القدددددرات اإلبداعيددددة لدددددى طددددالب 
الحلقة األولدى مدن التعلديم االبتددائي: دراسدة تجريبيدة 

معهدددددددددد الدراسدددددددددات العليدددددددددا  )رسدددددددددالة ماجسدددددددددتير(،، 
 للطفولة: جامعة عين شمس.

( . النشدر اإللكتروندي و حمايدة المعلومدات . دار 2100دادحدة )أحمد نافع الم
 صفاء ، عمان.
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اتجاهدات حديثددة فددي المكتبدات والمعلومددات مددن  (.2102أحمدد يوسددف حددافظ )
. مكتبددددددة بددددددايتها حتددددددى عصددددددر النشدددددر اإللكترونددددددي

 الفالح، القاهرة.
(. اتجاهدددات حديثدددة فدددي المكتبدددات والمعلومدددات، 2100) أحمدددد يوسدددف حدددافظ 

المعلومددات مددن بدددايتها حتددى عصددر النشددر  مصددادر
 اإللكتروني)رؤية معاصرة(. مكتبة الفالح، القاهرة.

يمددان محمددد غيددث)  (. أثددر برنددامج أنشددطة بيئيددة 2118أسدديل أكددرم الشددوارب وا 
مقتدرح فدي تنميدة مفداهيم أطفدال الروضدة وتفسدديراتهم 

، مجلددددة كليددددة التربيدددة، جامعددددة عددددين شددددمسالبيئيدددة. 
02(2 ،)020-021. 

(. العالقدددة بدددين كثافدددة العناصدددر فدددي 2112يدددرة عبدددد الحميدددد حسدددن الجدددابرى)أم
الرسدددددددومات التوضددددددديحية وخلفياتهدددددددا ونمدددددددو اإلدراك 
البصددددددري للمفدددددداهيم البيئيددددددة لدددددددى أطفددددددال مددددددا قبددددددل 

كليددة التربيددة، جامعددة  )رسددالة ماجسددتير(.المدرسددة، 
 حلوان.

إللكترونيددة (. الكتدداب اإللكترونددي المدرسددة 2110جمددال عبددد العزيددز الشددرهان)
والمعلدددددم االفتراضدددددي. مكتبدددددة الملدددددك فهدددددد الوطنيدددددة، 

 الرياض.
من  اإلنترنت(. التصميم التعليمي عبر 2101حسن الباتع محمد عبد العاطي)

نمدددددداذج وتطبيقددددددات. دار  -السددددددلوكية إلددددددى البنائيددددددة
 الجامعة الجديدة، االسكندرية.

يددة علددي (. فاعليددة اسددتخدام برمجيددات تعليم2116حسددن ربحددي حسددن مهدددي )
التفكيددددددددددر البصددددددددددري والتحصدددددددددديل فددددددددددي تكنولوجيددددددددددا 

) الصدددف الحدددادي عشدددر، طالبددداتالمعلومدددات لددددى 
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التربية، الجامعدة اإلسدالمية، رسالة ماجستير(، كلية 
 غزة.

(. التعليم اإللكتروندي وتحريدر العقدل  فداق وتقنيدات جديددة 2112حسن شحاتة)
 للتعليم. دار العالم العربي، القاهرة.

التعليم اإللكتروندي وتحريدر العقدل  فداق وتقنيدات جديددة  (.2112شحاتة) حسن
 . دار العالم العربي، القاهرة.للتعليم

(. اإلنسددددان والبيئدددة دراسددددة فدددي التربيددددة البيئيددددة. 2101راتدددب سددددالمة السدددعود )
 القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع.

ر الكتدددددددب اإللكترونيدددددددة النشدددددددأة والتطدددددددو (. 2118رامدددددددي محمدددددددد عبدددددددود داوود )
. الدددار والخصدائص واإلمكاندات واالسدتخدام واإلفدادة

 المصرية اللبنانية، القاهرة.
(. الكتدددددددب اإللكترونيدددددددة النشدددددددأة والتطدددددددور 2118رامدددددددي محمدددددددد عبدددددددود داوود)

الخصددائص واإلمكانددات واإلسددتخدام واإلفددادة. الدددار 
 المصرية اللبنانية.

ة مقترحدة قائمدة علدى (. فاعليدة إسدتراتيجي2118راندا عبد العليم أحمد المنيدر) 
قدددراءة الصدددور فدددي تنميدددة مهدددارات التفكيدددر التوليددددي 
البصدددددددري لددددددددى أطفدددددددال الروضدددددددة. مجلدددددددة القدددددددراءة 
والمعرفددة، الجمعيددة المصددرية للقددراءة والمعرفددة، كليددة 

 ( مايو.28التربية، جامعة عين شمس، العدد )
برندددامج أنشدددطة قدددائم علدددي قبعدددات التفكيدددر (. 2100محمدددد طددده أحمدددد ) رحددداب

نميددددددة بعددددددض الددددددذكاءات لدددددددى أطفددددددال الروضددددددة. لت
معهددد الدراسددات التربويددة، جامعددة )رسددالة دكتددوراة(، 

 القاهرة.
(. الكتددداب اإللكتروندددي وعالقتددده بتحصددديل طدددالب 2112زيندددب محمدددد أمدددين )
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تكنولوجيددددددددا التعلدددددددديم ذوى اإلرادة الذاتيددددددددة المرتفعددددددددة 
والمنخفضدددة للمعرفدددة ، مجلددددة التربيدددة، جامعدددة بنددددي 

 (. 0)2سويف، 
مدن  األطفدال(. السلوكيات البيئية التي يكتسبها 2118زينب مرسي إسماعيل) 

،) خدددالل الددددراما التلفزيونيدددة، دراسدددة تحليليدددة ميدانيدددة
معهدد الدراسدات والبحدوث البيئيدة،  رسالة ماجستير(،
 جامعة القاهرة.

(. الجدددودة فدددي 2118سدددالمه عبدددد العظددديم حسدددين و أشدددواق عبددددالجليل علدددي)
روني) مفاهيم نظرية وخبدرات عالميدة(. التعليم اإللكت

 دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية.
(. فعالية استخدام المنظمات المتقدمة المرئية 2112سمية عبد الحميد أحمد ) 

وأنشطة الذكاءات المتعددة في تنمية بعدض مهدارات 
التفكيددر لدددى أطفددال الريدداض. دراسددات فددي المندداهج 

المصددرية للمندداهج وطددرق وطددرق التدددريس، الجمعيددة 
، كليدددددة 00(، مدددددارس، ص 022التددددددريس، العددددددد )

 التربية جامعة عين شمس.
(. اإلعدددددالم البيئدددددي. عمدددددان، دار أسدددددامة للنشدددددر 2100سدددددناء محمدددددد الجبدددددور)

 والتوزيع.
(. دور معلمددددة ريدددداض األطفددددال فددددي تنميددددة 2112السدددديد عبددددد القددددادر شددددريف)

الددددددددوعي البيئددددددددي لطفددددددددل الروضددددددددة. مجلددددددددة القددددددددراءة 
 .212-008(، ص 00المعرفة، مصر، ع )و 

(. االتجاهدددددات الحديثدددددة لريددددداض 2112طدددددارق عبدددددد الدددددرؤوف محمدددددد عدددددامر)
 األطفال. المؤسسة العربية للعلوم والثقافة، القاهرة.

(. برنددامج لتعددديل السددلوكيات البيئيددة الخاطئددة 2100عبيددر أحمددد محمددد مسددلم)
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لطفدددل مدددا قبدددل المدرسدددة باسدددتخدام الحاسدددب اآللدددي، 
ة ماجسدددددددتير(. معهدددددددد الدراسدددددددات والبحدددددددوث )رسدددددددال

 البيئية، جامعة عين شمس.
(. األنشدددددطة المدرسددددية والدددددوعي البيئدددددي ) األطدددددر 2110عصددددام توفيدددددق قمدددددر)

التجددددددارب الدوليددددددة(.  -األدوار الوظيفيددددددة -النظريددددددة
 القاهرة، دار السحاب للنشر والتوزيع.

 القاهرة. ( الثقافة البصرية. دار البشرى، 2111علي محمد عبد المنعم )
(. فاعلية التفكير البصدري فدي حدل مشدكالت 2101عماد شفيق عبد الرحمن) 

التصددددميم لمنتجددددات األثدددداث واإلنشدددداءات المعدنيددددة. 
المددؤتمر السددنوي) العربددي الخددامس_ الدددولي الثدداني( 
االتجاهدددددات الحديثدددددة فدددددي تطدددددوير الدددددداء المؤسسدددددي 
واألكاديمي في مؤسسات التعلديم العدالي الندوعي فدي 

أبريدل،  00-02العالم العربي في الفتره مدن مصر و 
0600-0668. 
(. تكدددوين المفددداهيم العلميدددة عندددد أطفدددال 2102عواطدددف حسدددان عبدددد الحميدددد )

 الروضة. العلم واإليمان، القاهرة.
(. فاعليددة اسددتخدام المنظمددات البيانيددة 2100عيددد عبددد الغنددي الدددىب عثمددان) 

صدري لتنمية بعض عادات العقل الالزمة للتفكيدر الب
فدددددي الدراسدددددات االجتماعيدددددة لددددددى تالميدددددذ المرحلدددددة 
اإلعداديدة. مجلددة العلددوم التربويددة، كليددة التربيددة بقنددا، 

(02 ،)0-02. 
(. فاعليدددة اسدددتخدام المنظمدددات البيانيدددة 2100عيدددد عبدددد الغندددي الددددىب عثمدددان)

لتنمية بعض عادات العقل الالزمة للتفكيدر البصدري 
المرحلدددددة فدددددي الدراسدددددات االجتماعيدددددة لددددددى تالميدددددذ 
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اإلعداديددددة. مجلددددة العلددددوم التربويددددة ، كليددددة التربيددددة، 
 ( يناير.02العدد )

(. دور معلمدددة الروضدددة فدددي تنميدددة الدددوعي 2100غدددادة عبدددد الراضدددي حمددداده )
البيئدددددي لددددددى األطفدددددال" دراسدددددة ميدانيدددددة"، ) رسدددددالة 

 ماجستير(، كلية التربية، جامعة جنوب الوادي.
م اإللكترونددددددي مددددددن التطبيددددددق إلددددددى (. الددددددتعل2112الغريددددددب زاهددددددر اسددددددماعيل )

 االحتراف والجودة. عالم الكتب ، القاهرة.
(. اسددددتخدام األلعدددداب التعليميددددة بددددالكمبيوتر لتنميددددة 2116فددددايزة أحمددددد حمددددادة)

التحصددديل والتفكيددددر البصدددري فددددي الرياضددديات لدددددى 
تالميدددذ المرحلدددة االبتدائيدددة. المجلدددة التربويدددة، العددددد 

الوادي كليدة  ، جامعة جنوب222، يناير، ص  22
 التربية بسوهاج. 

(. الطفددددل والمهدددددارات الحياتيددددة فددددي ريدددداض األطفدددددال 2110فهدددديم مصددددطفى )
 والمدرسة االبتدائية. القاهرة، دار الفكر العربي.

رؤيدة مسدتقبلية لتطدوير  –(. مهدارات القدراءة اإللكترونيدة 2112فهيم مصطفى)
أسدددداليب التفكيددددر فددددي مراحددددل التعلدددديم العددددام ريدددداض 

 -اإلعدددددددددادي )المتوسدددددددددط( -االبتدددددددددائي -األطفددددددددال
 الثانوي. دار الفكر العربي، القاهرة.

(. الطفل ومهارات التفكير في رياض األطفال والمدرسدة 2110فهيم مصطفى)
االبتدائية رؤية مستقبلية للتعلديم فدي الدوطن العربدي. 

 دار الفكر العربي، القاهرة.
اض األطفال والمدرسدة (. الطفل ومهارات التفكير في ري2110فهيم مصطفي)

االبتدائية رؤية مستقبلية للتعلديم فدي الدوطن العربدي. 
 ، القاهرة.2دار الفكر العربي، ط
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(: فاعلية برنامج مقتدرح فدي التربيدة البيئيدة 2112لطفيه عبد الشكور عبد اهلل )
( فددي تنميددة التفكيددر TRIZفددي ضددوء نظريددة تريددز) 

طفدال اإلبداعي لطفل ما قبل المدرسة في ريداض األ
بمحافظدددددة جددددددة، )رسدددددالة دكتدددددوراه(. كليدددددة التربيدددددة، 

 جامعة أم القرى. 
(. أثددر برندامج مقتددرح فددي التربيددة الفنيددة 2118لطيفدة عبددد العزيددز المغيصدديب )

لتنميددة الددوعر البيئددي لدددى عينددة مددن تالميددذ المرحلددة 
االبتدائيدددددة بدولدددددة قطدددددر، ) رسدددددالة دكتدددددوراه(. كليدددددة 

 التربية، جامعة أم القرى.
(. وظيفدة التربيدة الفنيدة فدي 2102نافع الكنداني و نضدال ناصدر ديدوان ) ماجد

تنميدددة التخيددددل وبنددداء الصددددور الذهنيدددة لدددددى المددددتعلم 
سددددهامها فددددي تمثيددددل التفكيددددر البصددددري ) تطبيقددددات  وا 
عمليددددة فددددي عناصددددر وأسددددس العمددددل الفنددددي(. مجلددددة 
األسدددددددتاذ، كليدددددددة الفندددددددون الجميلدددددددة، جامعدددددددة بغدددددددداد 

(210،)022- 618 . 
(. التربية البيئيدة فدي منداهج التعلديم، رؤيدة لتحقيدق 2110زيز إبراهيم)مجدي ع

دور تربددددددوي تعليمددددددي إيجددددددابي لحمايددددددة البيئددددددة مددددددن 
 التلوث. مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة. 

(. دراسددددة ألسدددداليب 2110محمددددد إبددددراهيم جددددوده و رجدددداء محمددددد عبددددد الجليددددل)
التفكيدددر وعالقتهدددا بالتحصددديل الدراسدددي والقددددرة علدددى 

إلدراك البصري والمكاني في الجغرافي لدى طدالب ا
التعلددديم االبتددددائي بكليدددة التربيدددة. مجلدددة كليدددة التربيدددة 

 .262 -210ببنها، عدد أكتوبر، 
(. تطبيقددات عمليددة فددي تنميددة 2101محمددد بكددر نوفددل ومحمددد عددودة الريمدداوي)
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التفكيددددددر باسددددددتخدام عددددددادات العقددددددل. دار الميسددددددرة، 
 عمان.

(. أثدر األنشدطة المتكاملددة مدع الموسديقى وتنفيددذها 2112محمدد حيددر اليمددانى)
خددددارج الفصددددل فددددي اكتسدددداب الددددوعي البيئددددي لطفددددل 

 الروضة. 
(. التنميدددة وتحقيدددق الدددوعي البيئدددي فدددي 2101محمدددد رجدددائي جدددودة الطحددداوى )

محافظدددة أسدددديوط. مجلدددة أسدددديوط للدراسدددات البيئيددددة، 
 .28 -20، يناير، 02

(. التفكيدر البصدري فدي 2100قبداني)محمد عيد حامدد عمدار و نجدوان حامدد ال
ضددددددوء تكنولوجيددددددا التعلدددددديم. دار الجامعددددددة الجديدددددددة، 

 اإلسكندرية.
(. العالقددددة بددددين تعددددرض األطفددددال 2112محمددددود عبددددد الجددددابر عبددددد اللطيددددف)

كسدددددابهم بعدددددض المفددددداهيم  لإلعالندددددات التلفزيونيدددددة وا 
البيئددددة، )رسددددالة ماجسددددتير(. معهددددد الدراسددددات العليددددا 

 شمس.للطفولة، جامعة عين 
(.فعاليددة برنددامج وسددائط متعددددة مقتددرح فددي 2116محمددود محمددد محمددد السدديد) 

تنميددة المفدداهيم البيئيددة لدددى أطفددال الريدداض، )رسددالة 
ماجسددددددددتير(. معهددددددددد الدراسددددددددات التربويددددددددة، جامعددددددددة 

 القاهرة.
(. تنميدة التفكيدر البصدري فدي الرياضديات لتالميدذ 2112مدىحه حسدن محمدد )

_ العداديين(. عدالم الكتدب، المرحلة االبتدائيدة )الصدم
 القاهرة.

(. تنميدة التفكيدر البصدري فدي الرياضديات لتالميدذ 2112مدىحه حسدن محمدد )
والعددددددداديين(. عدددددددالم  -المرحلدددددددة االبتدائيدددددددة ) الصدددددددم
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 الكتب، القاهرة.
(. برندامج مقتدرح لتنميدة الدوعي البيئدي لددى األطفدال 2116مرفت السيد برعي)

موسيقية. المدؤتمر بتوظيف بعض األنشطة الفنية وال
العلمددددي السددددنوي لكليددددة التربيددددة النوعيددددة بالمنصددددور، 
دور التعلدديم النددوعي فددي التنميددة البشددرية فددي عصددر 

 .602 -062أبريل، ص  00 -02العولمة، 
(. فعالية برنامج قائم علي النظريدة البنائيدة فدي 2118معتزة محمد سيد أحمد) 

 تنميددددة الددددوعي والسددددلوك البيئددددي ألطفددددال الريدددداض،)
رسدددالة دكتدددوراة(. معهدددد الدراسدددات والبحدددوث البيئيدددة، 

 جامعة عين شمس.
(. سدددددديكولوجية الطفولددددددة المبكددددددرة 2101ممدددددددوح الكندددددداني وحسددددددن الموسددددددوي )

 الخصائص والمشكالت. مكتبة الفالح ، القاهرة.
(. التربية البيئية في الطفولة المبكدرة وتطبيقاتهدا. 2112منى محمد علي جاد )

 رة للنشر والتوزيع.القاهر، دار الميس
(. التربيدة البيئيدة فدي الطفولدة المبكدرة وتطبيقاتهدا. 2112مني محمد علي جداد)

 دار الميسرة ، عمان، األردن.
(. سلسدددلة التربيدددة وقضدددايا البيئدددة والدددوعي 2110مهندددي محمدددد إبدددراهيم غندددايم )

البيئدددددي، والتربيدددددة البيئيدددددة مددددددخل لدراسدددددة مشدددددكالت 
 قاهرة.المجتمع. الدار العالمية، ال

(.  تقدددددويم محتدددددوى كتدددددب الرياضددددديات للمرحلدددددة 2112نائلدددددة نجيدددددب نعمدددددان) 
األساسية العليا في ضوء مهدارات التفكيدر البصدري. 

 .066-028مجلة كلية التربية، جامعة األقصى، 
( . بيئددددات الددددتعلم التفاعليددددة. دار الفكددددر العربددددي ، 2102نبيددددل جدددداد عزمددددي )

 القاهرة.
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(. أثددر التفاعددل مددع أنمدداط 2101المرادنددي )نبيددل جدداد عزمددي ومحمددد مختددار 
مختلفدددة مدددن دعامدددات الدددتعلم البنائيدددة داخدددل الكتددداب 
اإللكتروني في التحصيل وكفداءة الدتعلم لددى طدالب 
الدراسدددات العليدددا بكليددددات التربيدددة ، مجلدددة الدراسددددات 

(، كليدددددددة التربيدددددددة ، 0)06التربويدددددددة و االجتماعيدددددددة 
 .020-200جامعة حلوان ، ص 

(. صددحة البيئددة والطفددل. القدداهرة، عددالم 2112عبددد العظدديم نايددل)نبيهددة السدديد 
 الكتب.

(. الوعي البيئي وطرق استخدام الكمبيوتر مع 2102هالة فاروق جالل الدىب)
األطفال المعاقين ذهنيا،اإلسكندرية، مؤسسة حورس 

 الدولية.
(. الكتددب المطبوعددة والكتددب اإللكترونيددة لألطفددال 2112هبددة محمددد إسددماعيل)

ة مقارندددددة السدددددتخداماتها فدددددي بعدددددض مكتبدددددات دراسددددد
األطفددال بالقدداهرة الكبددرى، )رسددالة ماجسددتير(. كليددة 

 اآلداب، جامعة القاهرة.
(. التربيددة البيئيدة واسددتراتيجيات تدريسددها. عمددان، 2102وليدد رفيددق المعاصددرة) 

 دار أسامة للنشر والتوزيع.
ل. دار (. تعلدددددديم الرياضدددددديات لجميددددددع األطفددددددا2112ولدددددديم تاوضددددددرس عبيددددددد )

 الميسرة، عمان.
(. التفكيدددر والمنهدددداج المدرسدددي. اإلمددددارات، 2110ولددديم عبيددددد وعدددزو عفانددددة ) 

 مكتبة الفالح.
(. أثددر توظيددف إسددتراتيجية دورة الددتعلم فددوق المعرفيددة 2101يحيددى سددعيد جبددر)

علددي تنميددة المفدداهيم ومهددارات التفكيددر البصددري فددي 
ة العلوم لددى طلبدة الصدف العاشدر األساسدي، )رسدال
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