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 ملدص البشح 

ييدف البحث الحالي  إلى تنمية ميارات إدارة الميزانية لدى أطفال الروضة ، ولتحقيق      
،  ىذا اليدف تم إعداد قائمة لميارات إدارة الميزانية التي يمكن تنميتيا لدى األطفال

والتي أعدت في ضوء أسس إعدادا القصص الرقمية وفي ضوء ومجموعة من القصص 
مقياس لميارات إدارة الميزانية ، وقد ميارات إدارة الميزانية المحددة بالقائمة ، كما تم إعداد 

استخدم البحث المنيج الشبو تجريبي وتصميم المجموعة التجريبية والضابطة ذات التطبيق 
دال احصائيًا عند يوجد فرق ىميا : أدد من النتائج و لع البحثالقبمي والبعدي ، وقد توصل 

بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية ودرجات أطفال المجموعة  ( 0.0.مستوى ) 
الضابطة في التطبيق البعدي عمى مقياس نمو ميارات ادارة الميزانية لصالح المجموعة 

بين متوسطى درجات أطفال (  0.0.دال احصائيًا عند مستوى ) يوجد فرق والتجريبية ، 
المجموعة في التطبيقين القبمي والبعدي عمى مقياس نمو ميارات ادارة الميزانية لصالح 

القصص االلكترونية المقترحة فعالة في تنمية مياراة ادارة الميزانية لدى التطبيق البعدي ، 
، وقد  ( 0062والتي بمغت )   Blakeلمعدل لبميك أطفال الروضة كما تقاس بنسبة الكسب ا

توظيف التقنية الحديثة في تنمية قدرات وميارات األطفال المختمفة ، مثل أوصى البحث ب
والتوسع في تنمية ميارات األطفال الحياتية لما تتطمبو ظروف الحياة  ميارات ادارة الميزانية 0
 المستقبمية لألطفال 0
 رياض األطفال 0 –مياراة ادارة الميزانية  –لقصص الرقمية الكممات المفتاحية : ا
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Research Summary 

     The current research aims at developing the skills of budget 

management among kindergarten children. And to achieve this goal has 

been prepared List of budget management skills that can be developed in 

children, and a collection of digital stories that were prepared light of the 

list-based budget management skills, and a measure of budgetary 

management skills. The research used a semi-experimental approach and 

design of the experimental group and control. The research reached a 

number of results, the most important of which are: 1. there is a 

statistically significant difference at the level of  (0.01) between the means 

scores of children in the experimental group and the scores of children in 

the control group in the post-application on the growth scale of budget 

management skills for the experimental group. 

2 - There is a statistically significant difference at the level of (0.01) between 

the means scores of children in the group in the tribal and post-application 

on the scale of growth of budget management skills in favor of the post-

application. 

3- The proposed digital stories are effective in developing the budget 

management skills of Kindergarten children and are also measured by 

Blake gain ratio formula which amounted to (1.73). 
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 :  البشح مكدمُ

 األساسي المصدر، كونيا  القطاعات بين جميع التواصلعتبر المؤسسات التعميمية حمقة ت    
ربط المؤسسات  العالمية ، ومن األىداف التربوية والعاممين في المجتمع المواطنين العداد
مع الئم يتمع خطة التربية والتعميم لمنيوض بسوق العمل مستقباًل، بما  تخصصياوفقًا ل

لسياسة الدولة والمناىج التعميمية، وتعد مرحمة رياض األطفال  المستقبمية الخطط الوظيفية
 0 ، واألىداف المستقبمية التربوية واالقتصاديةتعميمية لتنفيذ تمك الخطط من أىم المراحل ال

جتماعي كنولوجي واإلتخاصة في ظل التطور السريع واليائل في المجال العممي وال وذلك
بصفة عامة وتربية أطفال الروضة تحدى حقيقي إلعداد النشىء  مأماقتصادي الذي جعمنا واإل

 0 عمى مواكبة ىذا التطور  قادرون واليكونبصفة خاصة 
اقتصادية سميمة ، فيتجسد أمام الطفل تنشئة تمعب الروضة دورًا كبيرًا في تنشئة األطفال و     

 وتربية،  وأيضا معممة الروضةاألم األب و  ستيالكية " من خالل سموك" القدوة اإلبـما يسمى 
عمى األخالق ، والعادات والتقاليد ، فتتم تربية الطفل طفل الروضة عممية شاممة ومتكاممة ، 

القيم تمك وكمما تم غرس  ،والصح والخطأ ، والمعارف والميارات ، وكذلك القيم االقتصادية 
 ( 0:  1.00) حسن ،  0أكثر ثباتًا وأنفع لدى األطفال مبكرًا كانت

: أن طفل منيا و سباب عدة أنتيجة وذلك وتكتسب تربية الطفل اقتصاديًا أىمية خاصة     
في  اليوم ىو رجل أعمال الغد ، وىو تاجر المستقبل ، وىي األم والزوجة التي تنظم وتتحكم

ن فئة األطفال من الفئات المؤثرة في اقتصاديات األسر ، إاقتصاديات البيت مستقباًل ، 
من ميزانية األسرة ، أي  %.1اقتصاد المجتمع ، فنجد أنيم يستحوذون عمى نسبة  وبالتالي

 ( 1 : 1.03،  حسن0 ) أننا نتحدث عن نسبة تقترب من ربع ميزانية األسرة 
خاصة في الوقت الحاضر ومع ازدياد دور األطفال وتأثيرىم في قرارات شراء األسرة       

المختمفة من محطات فضائية االعالم والتواصل االجتماعي وذلك نظرًا الطالعيم عمي وسائل 
:  1.00سويدان ،  )وىواتف نقالة وتمتعيم بقدرات عالية في استخدام مثل ىذه الوسائل 

756 ) 
 الحاجاتو  تأمين بعض المتطمباتو ويؤدي مستوى دخل األسرة دورًا محورياً  في إشباع     

األشياء المتزايدة لألفراد مثل: تعميم األبناء، وتوفير المسكن المناسب، وشراء واقتناء 
 األسرة الواعية ىي التي تأخذ، و وغيرىا من الحاجات المختمفة  الضرورية لممسكن والحياة
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مواردىا  في ادارةبمفاىيم اإلدارة المنزلية كمنيج لحياتيا ويتضح ذلك من خالل سموكيا 
، ويساعدىا عمى إشباع جميع  درجة من الكفاءة بأعمى، مما يحقق أىدافيا  الماديةالبشرية و 

تعترضيا، حتى ترتقي قد احتياجاتيا المتعددة والمتنوعة ، والتغمب عمى المشكالت التي 
 (  0:  7..1) جميل ،  0 بمستوى معيشتيا 

ذا كانت ميزانية األسرة من العوامل      الطفل ىو أحد أعضاءفالمؤثرة في اقتصاد الدول  وا 
 حد أوجو الصرف واإلنفاق داخميا، لذا فمن الضروري إشراك الطفل فيأاألسرة ، و  ىذه

من خالليا الطفل الدارة الميزانية في حياتو  لتكون البوابة التي ينطمقالتخطيط لميزانية األسرة 
 0   المستقبمية

الحديثة في مجال التثقيف المالي، عمى ضرورة االىتمام  وتؤكد االتجاىات العالمية    
، وذلك من خالل تعزيز دور المنيج المطور  مرحمة الطفولة المبكرةتثقيف األطفال ماليًا في ب

كعنصر أساسي من عناصر في رياض األطفال ، ومن خالل االىتمام بطرق التعميم والتعمم 
( تتجو نحو تثقيف أطفال الروضة ماليًا من  1.00مما دفع دراسة ) المنير ، المنيج 0 

 خالل استخدام األلعاب التربوية 0 
ستيفاء متطمبات ة جوانب منيا الوعي بأىمية المال إلوتأخذ أشكال الثقافة المالية لألطفال عد

ىمية العمل واالجتياد ما يرتبط بتقدير أ ياستيالك ، ومنحياة ، ومنيا ما يرتبط بترشيد اإلال
لمحصول عمى المال ، ومنيا ما يتعمق باالدخار ، وبناء عمى ذلك توجيت العديد من الدراسات 

 Chiroro and others)  دراسةنحو تربية األطفال اقتصاديًا في احدى ىذه الجوانب ومنيا 
التي أكدت عمى أىمية تنمية المفاىيم اإلقتصادية لدى األطفال كمفيوم ) الدخل  ) 2005 ,

المدخرات ( وقد أوصت الدراسة بضرورة تضمين المفاىيم اإلقتصادية بمنيج  –النفقات  –
اتجيت نحو تنمية  )  Rodgers , 2007ضافة إلى  دراسة ) باإلأطفال ما قبل المدرسة 0 
بينما اتجيت لدى األطفال باستخدام أدب الطفل بأشكالو المتعددة 0 بعض المفاىيم االقتصادية 

قياس دور المعممة في بناء القيم االقتصادية لدى أطفال ( إلى  .1.0،  الحمود) دراسة 
الروضة ، والتي أكدت أن ىناك العديد من القيم االقتصادية التي يمكن لممعممة تنميتيا لدى 

احترام  –حب العمل وتقديره  –االدخار  –االنفاق  –األطفال ومنيا ) ترشيد االستيالك 
حيث أكدت عمى (  1.02اسة )العيوطي ، واتفقت معيا در ،  أصحاب المين وتقديرىم (
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أىمية تنمية المفاىيم االقتصادية لدى األطفال لما ليا األثر عمى مظاىر السموك التوافقي لدى 
 طفل الروضة 0 

ومن خالل العرض السابق لتمك الدراسات والتي أكدت عمى أىمية التربية اإلقتصادية     
تظير ؤثر عمى اقتصاديات المجتمع ، دور األسرة الم والثقافة المالية لألطفال ، باإلضافة إلى

ات ادارة الميزانية لدى األطفال والتي لم تطرق إلييا الدراسات السابقة الحاجة إلى تنمية ميار 
 في تمك المرحمة العمرية 0 

استخدام األجيزة الذكية وألعاب البالي  نحو األطفال واتجاهوفي ظل التكنولوجيا الحديثة     
وشغفيم بيا وشعورىم باالستمتاع عند ستيشن واالسطوانات وأفالم الرسوم المتحركة 

ستغالل تمك التكنولوجيا ونيا ، فكان البد من التوجو نحو إسموكيم بمضم استخداميا وتأثر
كساب األطفال المفاىيم والميارات المختمفة ، كميارات ا دارة الميزانية ، وتعد القصص لتنمية وا 

التي تعد نوع متطور من القصص العادية التي يميل الرقمية احدى أنماط التكنولوجيا الحديثة 
  إلييا الغالبية العظمى من المتعممين 0 

 و ،و ىي من أحب ألوان األدب إلى القراء  ،القصة شكل من أشكال األدب الشائق ف     
الحمم لمصغار الذي ك فتكونييامي ، تعد لون من ألوان المعب اإل، فيي أقربيا إلى نفوسيم 

يتعامل معيا األطفال يتضمن شخصيات تشبو من القريب أو البعيد لمشخصيات التي 
 (   080 : 1.00،  محمد ) أ ()  0 ويقابمونيا في حياتيم اليومية

 قع الذي يعيشألنيا تبدأ من الوا ؛قد أكدت الدراسات النفسية والتربوية أىمية القصة و     
في بناء شخصية الطفل في ىام  عالم الكبار ، كما أن ليا دورنحو الطفل و تقترب بو فيو 

بالحقائق والقيم واالتجاىات االيجابية المختمفة ، كما أنيا الطفل نموه فيي تزود  جوانبجميع 
 1.00،  بصفرو  محمدتثري لغتو ، وتشبع خيالو وتعممو وتكسبو محاسن السموك وآدابو 0 ) 

التركيز المالحظة و عمى  المقدرة، وتنمية  لديو المفاىيم الصحيحةعمى بناء وتساعد (  46 :
:  00328 ) فرجون ،  بطريقة جديدةواالنتباه ، والقدرة عمى التفكير في المواقف المألوفة 

08. ) 
التطور الحادث عمى رواية القصص التقميدية  نوع من  وتعتبر رواية القصص الرقمية ىي    

عميمية حيث يمكن استخداميا في المواقف الت ،الرقمية  ، وذلك باالعتماد عمى التكنولوجيا
والحركة  بين الصور والموسيقى الجمعوتشتق القصص الرقمية قوتيا من خالل  ، المختمفة
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 0فاء األلوان الزاىية عمى النصوص وكذلك من خالل إض ب الروائي معًا ،واألسمو  والصوت
Mikelic and others , 2016 : 95 ) ) 

،  أماكنأو  أشخاصأو  أحداثالقصص الرقمية شكل مبدع من رواية تدور حول فتعد     
، ويتم فييا توظيف الصوت والموسيقى والمؤثرات الصوتية  حقيقيةأو  خياليةويمكن أن تكون 

 ( 0 : 1.03،  شحاتووالنصوص والصور والرسوم والفيديو وذلك لخدمة أغراض تربوية 0 ) 
يستخدم الكممات واألفعال لتمثيل العناصر من الذي  أحد ألوان الفن التفاعمي كما أنيا تعد

جية ، وصور القصة من جية أخرى ، والتي من شأنيا تنمية وتحفيز خيال الطفل 0 
(Fokides , 2016 : 192   ) 

( أن القصة الرقمية ما ىي إال   Aktas and others , 2017 : 180 كما يرى )    
نة من خالل الجمع بين مختمف أدوات بضع دقائق تحكى فييا قصة قصيرة حول قضية معي

عطاء الفرصة لممتعممين لتنمية خياليم 0 وذلك لتقديم منتج فني جمالي إلالوسائط المتعددة 
 ومساعدتيم عمى استيعاب المحتوى التعميمي 0 

، لألطفال ، وتوسع أفق التفكير الفرح والمتعةوتتميز القصص الرقمية بأنيا توفر جوًا من     
طفال ، وتساعد في تنمية القدرة لدى األيجابية القيم اإلو  األخالق الحميدة غرستساىم في و 

  ( .14 : 1.06،  غنيمالحمراوي و  عمى االبتكار ونمو الخيال المبدع والخالق 0 )
البيئة الصفية وتعزيز عممية التعميم والتعمم ، وفي ويمكن استخدام القصة في دعم      

تخرج ىي و تدريس العديد من المجاالت كالتاريخ واإلقتصاد والعموم والمغة والرياضيات ، 
الموقف التعميمي من النمط التقميدي إلى النمط الشيق ؛ وذلك ألنيا غنية بالوسائط المتعددة 

-785ربيم عمى التفكير النقدي والقراءة الناقدة )التي تعمل عمى جذب انتباه المتعممين ، وتد
784 Karakoyun , 2016 :  ) 
في تنمية العديد من  الرقميةوقد أكدت العديد من الدراسات عمى أىمية استخدام القصص     

أكدت عمى دور والتي (   .1.0، الكندري دراسة ) الجوانب لدى أطفال الروضة ومنيا 
القصص الرقمية الفعال في تنمية ميارات حب االستطالع والجانب المعرفي والعقمي لدى 

دور القصص في تنمية المفاىيم  ( التي أكدت عمى 8..1 ، عرفانوأيضًا دراسة ) األطفال ، 
) االستئذان ، التعاون ، الصداقة ، المشاركة ،         جتماعية لدى طفل الروضة كمفاىيماإل

 النظام (  



 .ادارة الميزانية لدى أطفال الروضة فاعلية استخدام القصص الرقمية في تنمية مهارات

8 
 

( عمى فاعمية استخدام القصص الرقمية في تنمية  1.03،  الدويبيكما اشارت دراسة )     
الرمي  00000 ( والمفاىيم  –الوثب  –الجري  –بعض الميارات الحركية كميارت ) المشي 

،  العريانكما اتجيت دراسة )  0 أطفال الروضة ركية لدىالمعرفية المرتبطة بالميارات الح
لمغوية لدى أطفال الروضة من خالل استخدام القصص ( إلى تنمية الميارات ا 1.04

 والتحدث 0 ستماعلكترونية والتي أيضًا أكدت فاعميتيا في تنمية ميارتي اإلاإل 
في  الرقميةستخدام القصص ى فعالية اوفي ضوء ما أكدت عميو الدراسات السابقة عم    

القصص االرقمية  تنمية ميارات ومفاىيم الطفل المختمفة ، جاءت فكرة ىذا البحث الستخدام
بيا االقتصادية التي يمر دارة الميزانية وذلك لمواكبة كل من الظروف إ في تنمية ميارات

 ادارةميارات المجتمع والتي تتطمب من جميع أفراد األسرة بما فييم طفل الروضة امتالك 
، وأيضًا مواكبة لمتطور التكنولوجي  ومستقرة مادياً  جتماعية آمنةإالميزانية لتحقيق حياة 
مر الذي تتطمب استغاللو لتشكيل ى اىتمام وشغف جميع األطفال ، األالرقمي والذي سيطر عم

 السوية القادرة عمى مواكبة العصر بجميع متغيراتو 0 الطفلوتكوين شخصية 
 بشح :مشهلُ ال

األمر الذي يستدعي تدريب  اقتصادية كثيرة ،ال شك ان األسرة حاليًا تواجو تحديات     
ومن م االقتصادية األطفال منذ الصغر عمي كيفية إدارة الميزانية بميارة لتمبية جميع احتياجاتي

ىذه ي معالجة لذا أتجو البحث الحالي ال ، في مواجية ىذه التحديات تيممشاركثم البد من 
 التالي :   الرئيسجابة عمي السؤال المشكمة من خالل اإل

 ؟الروضة  أطفالى في تنمية ميارات إدارة الميزانية لد الرقميةالقصص  استخدام فاعمية ما 
  -: اآلتيةالسابق األسئمة الفرعية  ويتفرع من السؤال الرئيس

 الروضة ؟  أطفالميزانية التي يمكن تنميتيا لدى ال ( ما ميارات إدارة0
 ؟  الرقميةإعداد القصص  ومقومات ومعايير ( ما أسس1
لدى إدارة الميزانية  الرقمية لتنمية مياراتما التصور المقترح لمجموعة من القصص  (2

 ؟  ة أطفال الروض
 ؟ الروضة أطفالفي تنمية ميارات إدارة الميزانية لدى  الرقميةاستخدام القصص  فاعميةما  (3
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  -أٍداف البشح :

 ييدف البحث الحالي إلي : 
 تنمية ميارات إدارة الميزانية لدى طفل الروضة 0 -(0
سواء داخل األسرة أو تحديد أىم ميارات إدارة الميزانية التي يمكن تنميتيا لدى األطفال  -(1

 خارجيا 0 
ت إدارة يمكن استخداميا في تنمية مياراالتي  الرقميةتقديم مجموعة من القصص  -(2

 ميزانية لدى األطفال 0 ال
  -أٍنًُ البشح :

 في :الحالي  قد تفيد نتائج البحث
 الروضة 0 أطفالميزانية لدى التنمية ميارات إدارة  -(0
لمعممة الروضة لمساعدتيا في تنمية الميارات لدى  الرقميةتقديم مجموعة من القصص  -(1

 األطفال 0
توجيو نظر معدي مناىج وبرامج األطفال لمميارات االقتصادية التي يمكن تنميتيا لدى  -(2

  طفل الروضة
فتح مجال البحث العممي نحو أىمية دراسة الميارات االقتصادية وغيرىا من الميارات  -(3

 التي يمكن تنميتيا لدى األطفال 0  المرتبطة بالحياة المستقبمية

  -سدود البشح :

تحديد  ميزانية التي تم التوصل إلييا في قائمة الميارات وىي )التنمية ميارات إدارة  - أ
 ( لدى أطفال الروضة 0 التقويم  –التنفيذ  –التخطيط  –اليدف 

تطيبق البحث عمي عينة عشوائية من أطفال المستوى الثاني بمرحمة رياض األطفال  - ب
 بمحافظة بورسعيد 0

بواقع قصتين أسبوعيًا وفقًا لمجدول الزمني المحدد مع خالل شيرين تطبيق البحث   - ت
 . الروضة
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 -أدوات البشح :

 يستخدم البحث الحالي األداة التالية : 
 ( 0  الباحثةميزانية لدي طفل الروضة ) من إعداد الاختبار نمو ميارات إدارة 

  -املىاد التعلًنًُ بالبشح :

 يستخدم البحث الحالي المواد التعميمية التالية : 
 ميزانية لدى أطفال الروضة 0القائمة ميارات إدارة  -(0
 ميزانية لدى أطفال الروضة 0 اللتنمية ميارات إدارة  الرقميةمجموعة من القصص  -(1

 دلتنع وعًيُ البشح : 

األطفال  مرحمة رياضبروضات ( سنوات 5-4مجتمع البحث : األطفال من سن ) - أ
 لمرحمة رياض األطفال 0 محافظة بورسعيدب
( طفل  53بمغ حجميا )  نية من األطفال بالمستوي الثاعينة البحث : عينة عشوائي - ب

 . بمرحمة رياض األطفالوطفمة 

 متػريات البشح : 

  الرقميةالمتغير المستقل القصص  - أ
 0  ميزانيةالالمتغير التابع : ميارات إدارة  - ب

  -ميَر البشح :

تنمية  استخدام القصص الرقمية في فاعميةقياس  نظرًا ألن البحث الحالي ييدف الي     
( سنوات ، لذا سيستخدم المنيج  5- 4لدى أطفال الروضة من سن )ميزانية الميارات إدارة 

ذات القياس القبمي والبعدي  والضابطة وتصميم المجموعة التجريبيةالشبو تجريبي 
 بين المجموعات 0كأسموب احصائي لقياس فرق متوسطات الدرجات   T-testاربختا  و 
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 مصطلشات البشح : 

  Digital Storiesالكصص الزقنًُ : 

( بأنيا قصة تدور حول فكرة الجمع بين فن سرد  1.3 : 1.06،  الحمراوي )  يعرفيا     
 ،الصوت و  ،مثل : الصور  ،القصص مع مجموعة متنوعة من الوسائط المتعددة الرقمية 

 ،كما يقوم ىذا النوع من القصص عمى إيجادخميط من بعض الرسومات الرقمية  ،الفيديو و 
لتقديم معمومات حول  ،والفيديو والموسيقى  ،والصوت  ،المسجل و  ،والسرد  ،والنصوص 

 موضوع محدد 0 

   Budgetاملًزاىًُ  

طريقة توزيع الدخل لألسرة  تعد الميزانية خطة مالية ذىنية أو مكتوبة توضع لتوضيح    
عمى بنود اإلنفاق المختمفة في فترة زمنية محددة لتحقيق األىداف المنشودة التي يرغب الفرد 

 ( 0 80: 7..1أو األسرة لموصول إلييا 0 ) جميل ، 

 Budget management skillمَارَ ادارَ املًزاىًُ : 

جرائيًا في البحث الحالي بأنيا " قدرة الطفل عمى ميزانية إالادارة  ةميار  الباحثةتعرف       
، وتنفيذىا في فترة زمنية محددة قد المطموبة وضع خطة مالية لمموارد المتاحة وبنود اإلنفاق 

أوجو اإلنفاق تكون أسبوعًا أو شيرًا ، وتقييميا لتحديد مدى استثمارىا لمموارد واستفاء 
درجات األطفال عمى المقياس المعد ليذا  تحقيق قدر من اإلدخار والتي تقاس بمتوسطو 

  الغرض 0

 إدزاْات البشح : 

 جابة عمي أسئمة البحث : تحديد إجراءات البحث من خالل اإل سيتم
 ًزاىًُ ال ي كمهً نينًتَا لدّ فل  الزوةُ   املما مَارات إدارَ  -(1

  0 االطالع عمي األبحاث والدراسات السابقة واألدبيات التي تناولت إدارة ميزانية 
  0 إعداد قائمة مبدئية بميارات إدارة ميزانية والتي يمكن تنميتيا لدي طفل الروضة 
  عرض القائمة عمي مجموعة من السادة المحكمين في مجال اإلدارة المنزلية وفي

 مجال رياض األطفال 0 
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  التعديالت في ضوء المحكمين 0إجراء 
  0 الوصول إلي الصورة النيائية لقائمة الميارات 

 ما أسص إعداد الكصص االلهرتوىًُ    -(2

  0 ميزانية الاالطالع عمي األبحاث والدراسات السابقة واألدبيات التي تناولت إدارة 
  0 تحديد اسس إعداد القصص االلكترونية 

نينًُ مَارَ إدارَ ال ي كمهً استددامَا يف  الزقنًُُ مً الكصص ما التصىر املكرتح جملنىع -(3

 لدّ األفلال   املًزاىًُ 

  0  ميزانيةالاالطالع عمي األبحاث والدراسات السابقة واألدبيات التي تناولت إدارة 
  ميارات إدارة  يمكن من خالليا تنمية الرقميةإعداد مجموعة مقترحة من القصص

 0 لدى األطفالالميزانية 
  عرض القصص عمي مجموعة من السادة المحكمين في مجال اإلدارة المنزلية وفي

 مجال رياض األطفال 0 
  0 تطبيق القصص عمي عينة استطالعية لمتأكد من مناسبتيا لطفل الروضة 
 0 إجراء التعديالت في ضوء آراء المحكمين وفي ضوء نتائج التجربة االستطالعية 
 ة لمجموعة القصص االلكترونية 0 الوصول الي الصورة النيائي 

 يف نينًُ مَارات إدارَ املًزاىًُ لدّ فل  الزوةُ    الزقنًُاستدداو الكصص  لًُاعفما  -(4

  -يتم االجابة عمي ىذا السؤال من خالل إعداد أداة البحث وىي :
  ميزانية لدى األطفال 0 الاختبار لتحديد مدى نمو ميارات إدارة 
  0االطالع عمي األبحاث والدراسات السابقة واألدبيات التي تناولت إدارة ميزانية 
  0 إعداد صورة مبدئية الختبار نمو ميارات إدارة الميزانية 
 المنزلادارة سادة المحكمين من متخصصين عرض االختبار عمي مجموعة ال 

 0 وأساتذة رياض األطفال ومعممات وموجيات رياض األطفال  والمؤسسات
 : تطبيق االختبار عمي عينة استطالعية لتحديد كاًل من-  
 ثبات االختبار  -0
 صدق االختبار  -1
 زمن تطبيق االختبار  -2
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  0 إجراء التعديالت في ضوء نتائج التحكيم والتجربة االستطالعية 
  الوصول الي الصورة النيائية لالختبار 
  0 بمحافظة بورسعيداختيار عينة البحث من أطفال الروضة 
 تقسيم العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة والتأكد من تكافؤىما 
  0 والضابطة البحث التجريبية مجموعتي تطبيق االختبار قبميًا عمي 
  تنمية ميارات ادارة الميزانية لدى أطفال المجموعة التجريبية من خالل تطبيق

 0 الضابطة 0القصص الرقمية ، ومن خالل األنشطة المعتادة لدى المجموعة 
  0 والضابطة البحث التجريبية مجموعتي عمي  بعدياً تطبيق االختبار 
  0 استخالص النتائج ومعالجتيا احصائيًا وتفسيرىا 
  0 تقديم التوصيات والبحوث المقترحة 

 االفار اليظزٍ والدراسات الشابكُ :

 : ونزبًُ الطل  اقتصاديًا  ادارَ املًزاىًُ:  أواًل

تعمل عمى والمالية إن اكساب الطفل االتجاىات والميارات والقيم والمفاىيم االقتصادية      
تشكيل شخصيتو ، والتي تمعبًا دورًا ىامًا في تشكيل سموكو اإلقتصادي في مراحل نموه التالية 
، األمر الذي يتطمب تزويد الطفل بالمعمومات التي تتناسب مع المجتمع ومع عمره الزمني 

 0طيع تكوين سموك اقتصادي واستيالكي سميم حتى يست
حدى فروع التربية التي ظيرت في األونة األخيرة في ظل إوتعد تربية الطفل اقتصاديًا      

ظروف المجتمعات المختمفة ، والتربية االقتصادية ىي التربية التي تساعد الفرد عمى تحسين 
كساب األفراد الميارات لمعمل مع المنتج وتكوين الوعي اإلقتصادي وزيادة   أنماط االستيالك وا 

، الجبروني 0 ) الجعفري و  االمعرفة بمتطمبات الظروف اإلقتصادية لممجتمع لمتكيف معي
0 فالمعرفة المالية عبارة عن مجموعة من الكفاءات التي تمكن الفرد من (  .08:  1.05

لرفاىية وتقميل الخسائر لممال القدرة عمى اتخاذ القرارات المستنيرة والفعالة من أجل تحسين ا
، وألىمية المعرفة المالية لمطفل عممت دراسة ) المنير (  Sudakova , 2018والوقت 0 ) 

) ، ودراسة ( عمى تنمية الثقافة المالية لدى األطفال باستخدام األلعاب التعميمية  1.00، 
دراسة عالقة القيم االقتصادية لألسرة المصرية بالسموك التي اتجيت نحو  ( 6..1،  الزغبي

  0االستيالكي لطفل وأثر ذلك عمى ادراكو لبعض المفاىيم االقتصادية 
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طفل يولد في ظل ظروف اقتصادية أسرية تختمف من أسرة إلى أخرى ، األمر وبما أن ال    
ىامًا في اكساب األطفال القيم  الذي يؤثر عمى نمو الطفل تأثيرًا قويًا ، لذا تمعب الروضة دوراً 

والعادات الصحيحة السميمة لإلحساس بمجتمع األسرة وأبعادىا المختمفة 0 وذلك لمتوعية 
وىذا ما دفع ) شاذلي ، بمصادر المال والتدريب عمى تحديد اتجاىات اإلنفاق والحفاظ عميو 0 

لقيم اإلقتصادية لدى ( إلى استغالل بيئة األركان التعميمية في الروضة لتنمية ا 1.02
( اىتمت بتنمية القيم االقتصادية لدى األطفال من  1.02وأيضًا دراسة )محمود ،  األطفال 0

 خالل برنامج مقترح قائم عمى التعمم النشط 0
اليدف من ادارة الميزانية من األسس اليامة في التربية اإلقتصادية إدارة الميزانية ، و و        

ىو تحقيق أقصى ما يمكن من األىداف الموضوعة واشباع الحاجات المختمفة لألفراد ، وذلك 
لضمان توزيع الموارد عمى الحاجات المتعددة 0 بمعنى تحقيق الموازنة بين االاليرادات 

ل بالشكل والمصروفات 0 فادارة الدخل المالي عامة ولألسرة خاصة ىي عممية توزيع الدخ
م في صورة خطوات متتابعة بداية وتتالذي يحقق احتياجاتيا المختمفة في مدة زمنية محددة 

 (  1366-1364:  8..1من تحديد األىداف والتخطيط والتنفيذ وأخيرًا التقييم 0 ) ريحان ، 
 دارَ املًزاىًُ : إمَارات   

0 دارة الميزانية عدد من الميارات التي يمكن أن يتدرب الطفل عمييا إتتضمن عممية       
فاالدارة الناجحة تحتاج مشاركة األبناء فييا كما تحتاج إلى ميارات رئيسية تختمف باختالف 

تتضمن العممية االدارية لمميزانية ) تحديد األىداف ، التخطيط ، التنفيذ ، المرحمة االدارية ، و 
) الزىراني ، د القوة المحركة التي يتم بيا إنجاز المسؤوليات المختمفة لألفراد التقييم ( وىي تع

( و)  86 -71:  7..1ل من ) جميل ، ومن خالل اإلطالع عمى ك ( ،  014:  .1.0، 
 : يمكن توضيح تمك الميارات  (  .00 - 68:  7..1رقبان ، 

 تحديد األىداف  -0
يعد تحديد األىداف نقطة اإلنطالق ألي عمل ناجح ، فميارة تحديد األىداف من الميارات     

األساسية لوضع الميزانية ، والتي تعد أساسًا لمتخطيط حيث توجو كافة الموارد والجيود 
لتحقيق ىذه األىداف ، لذا البد أن تكون ىذه األىداف واضحة ومرتبة ترتيبًا منطقيًا وقابمة 

تحديد األىداف ىو الصورة العقمية التي يسعى الفرد لبموغيا لتحقيق ميزة أو و  لمتحقيق 0
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:  1.04من موارد مختمفة 0) منصور ،  ميزات في المجتمع وفقًا لما لديومجموعة من الم
051 ) 

 التخطيط  -1
، فيي ميارة معرفية جوىرية  حدى الميارات األساسية لمعممية اإلداريةإيعتبر التخطيط      
عد مرحمة من مراحل العمل اإلداري حيث يمثل مرحمة بالتفكير في المستقبل ، إذ إنيا ت تعني

التصور والتفكير والمفاضمة بين أساليب وطرق العمل ، فالتخطيط ميارة تتطمب من الطفل 
التفكير في الطرق المختمفة لموصول إلى اليدف المطموب 0 ونظرًا ألىمية التخطيط في الحياة 

( إلى تنمية بعض المفاىيم  1.02يوسف ، ال) تربية خاصة اتجيت دراسة عامة وفي ال
اإلقتصادية لدى األطفال ودراسة عالقتيا بالميارات الحياتية لدييم ، والتي أثتت الترابط القوي 

 بين الميارات الحياتية واكتساب الطفل لممفاىيم اإلقتصادية 0
 التنفيذ  -2

التي من خالليا يتحول عممية التخطيط من عممية فكرية إلى أرض الواقع ، ىي الميارة      
ىي المرحمة التي يتحول فييا القرارات إلى أعمال من خالل التطبيق العممي 0  والتي تتطمب 

توفر لدى المتعمم الدافعية إلنجاز األعمال ، مع توفر الرقابة واإلشراف والتوجيو من قبل 
 المعممة 0 

 التقييم :  -3
ىي الميارة التي من خالليا يحدد الطفل مدى نجاح عممو وتحقيقو لألىداف المنشودة ،      
يعد أسموب عممي يحدد مدى نجاح األفراد في تنفيذ الخطة وحصر ما تحقق من أىداف  الذي

، ىي تعد ميارة نيائية في العممية اإلدارية ، ويتم من خالل التقييم مراجعة األنشطة واألعمال 
  تمت 0 التي

 األسص العامُ ال ي جيب مزاعانَا عيد التدطًط للنًزاىًُ :

ىناك عدد من األسس العامة يجب مراعتيا عند التخطيط لمميزانية والتي أشار إلييا كل     
( ، وفي ضوئيا يمكن  77:  .1.0( ، و ) مزاىرة ونشيوات ،  82:  7..1من ) جميل ، 
فعمى المعممة ،  ط الطفل لمميزانيةيعند تخط المعممةالتي يجب أن تراعييا  تحديد األسس

 : مساعدة األطفال عمى 
 وضع الميزانية في ضوء األىداف الموضوعة مسبقًا لمطفل أو مجموعة من األفراد 0 -
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 البدء بالحاجات األساسية اليامة ثم يمييا األقل أىمية 0 -
 مواردىا متاحة 0و تكون الميزانية واقعية  -
 من الدخل لمظروف الطارئة 0تخصيص جزء  -
 تتصف الميزانية بالمرونة ليسيل تكيفيا مع ما يستجد من أمور 0 -

 : ادارَ املًزاىًُنًف كمهً ندريب أفلاليا علِ 

حول مفيوم ب األطفال من خالل الحوار اليادىء تدر لكل أم أومعممة أن  يمكن     
يرىا من المفاىيم حتياج وغوالتخطيط واإلنفاق والميزانية دخار والتوسط في اإل المصروفات واإل
إعطاء الطفل لتوعية الطفل ومنيا :  الطرقويمكن اتباع بعض  0البسيطة االقتصادية 

، دخار منو نفاقو واإلإ والنقاش معو حول كيفية وفقًا لظروف كل أسرة المصروف المناسب
عمى المشاراكة في التخطيط لميزانية األسرة  تدريب الطفل مبكراً و فاق لمطفل ، نتحديد أوجو اإل 

أو رحمة  عمل صغير كحفمة أو عزومة سناد ميزانية البيت أوا  و ، تخصيص حصالة لمطفل و ، 
وتشجيع الطفل ومكافئتو في حالة التوفير من الميزانية 000 وغيرىا من األفكار  ، لألبناء

مى جدوى استخدام القصص في ( ع 1.07وقد أكدت دراسة ) كريم ،  واألساليب المختمفة 0
( التي استخدم المعب الدرامي  1.05ودراسة ) محمد ، تنمية الثقافة المالية لدى األطفال 

 ( استخدام األنشطة المسرحية في تنمية المفاىيم االقتصادية 0  1.02ودراسة ) العيوطي ، 

 : الكصص الزقنًُ ثاىًًا

حتمت مكانة  وتربيتوالطفل  تثقيفالقصة ما تزال وسيمة ميمة من وسائل      بين  متميزة، وا 
والسيما في العصر الحديث بعد أن برزت القصة المقدمة لألطفال  ،الفنون األدبية األخرى 

بقيمتيا التربوية الكبرى المتمثمة في قدرتيا عمى نقل األفكار ولقيم إلى الطفل بأسموب ممتع 
د في تكوين اتجاىات الطفل الخمقية ، وجذاب ، األمر الذي يجعميا تسيم إلى حد بعي

 واإلجتماعية ، واإلنسانية ، إلى جانب الروافد التربوية األخرى 0

، ىء بعض العادات والقيم والتقاليدلون من ألوان األدب يكسب السامع أو القار فالقصة ىي    
ا التصور أو وتنمي الطفل عقميًا واجتماعيًا وعاطفيًا ودينيًا ، وذلك من خالل حكاية يزخرفي

الخيال أو النقل من الواقع منسوجة بأسموب وقالب أدبي قصصي بغرض تحقيق أىداف 
(  081:  1.00محددة ، وتعتمد عمى السرد أو المسرحة أو الوصف 0) محمد ) أ (  ، 
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وتعرف القصة بأنيا " ىي سرد واقعي أو خيالي ألحداث مكتوبة نثرًا تجري عمى مجموعة من 
:  1.06ف 0 ) قنديل وآخرون ، إلى إثارة اإلىتمام واإلمتاع والتثقيالشخصيات وتيدف 

014 ) 

تعرف القصة الرقمية بأنيا " ىي قصة تجمع بين الصور والموسيقى والرسوم بينما     
البيانية والصوت " كما أنيا تعد عرض لمجموعة من الوسائط المتعددة المتناغمة لمجموعة 

 , Kocakaya ; Nihat 0 ) لصور والفيديو والصوتمن المكونات الرقمية ) النص وا
2016 : 88   ) 

 أٍنًُ استدداو الكصُ الزقنًُ :    

فالقصة ليا دور كبير في بناء شخصية الطفل ، حيث تفيده في توجيو سموكو ، وتنمية     
دخال المتعة والسرور عمى نفسو ، وتوسيع مداركو ، وتنمية قدراتو العقمية وذوقو  خيالو ، وا 
األدبي ، وتزويده بالمفاىيم بالقيم واالتجاىات التي يقبميا المجتمع 0 )محمد ) ب (  ، 

( ، وتعد القيم جزءًا ميمًا في اإلطار المرجعي لمسموك في الحياة عامة ،  072:  1.00
وفي مجالتيا المختمفة دينيًا وعمميًا واجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وفنيًا ، بل ىي بصفة عامة 

( ، لذا أكدت دراسة كل من ) عرفان  82:  3..1موجيات لمسموكيات المختمفة 0 ) أحمد ، 
عمى دور القصة الرقمية الفعال  (  1.01و) قربان ، (  1.00جوينات ، ( و )  8..1، 

في تنمية القيم والمفاىيم والميارات اإلجتماعية مثل ) االسئذان ، التعأون ، الصداقة ، 
  0المشاركة 0000 ( لدى أطفال الروضة 

في تنمية  وباالضافة إلى المفاىيم اإلجتماعية فيناك دور كبير لمقصة الرقمية أيضاً      
(  1.05المفاىيم التاريخية والوعي السياسي لدى المتعممين ، حيث أكدت دراسة ) أحمد ، 

في تنمية المفاىيم التاريخية لدى أطفال ما قبل  ةعمى جدوى استخدام برنامج القصص الرقمي
( والتي استخدمت القصة في تنمية قيم  1.00المدرسة ، وأيضًا دراسة ) عبد اهلل ، 

(  1.00نة ومبادىء الديمقراطية لدى طفل الروضة 0 باالضافة إلى دراسة ) مجاىد ، المواط
والتي أكدت عمى فعالية استخدام برنامج قصصي الكتروني تفاعمي متعدد الوسائط في تنمية 

 الوعي السياسي لدى تالميذ الصفوف الثالث األولى لمرحمة التعميم األساسي 0



 .ادارة الميزانية لدى أطفال الروضة فاعلية استخدام القصص الرقمية في تنمية مهارات

08 
 

أىمية استخدام القصة في مرحمة رياض إلى (  1.01،  كم أثبتت دراسة ) البشيتي    
األطفال لما ليا من أثر عمى لغة الطفل واكتسابو لممفردات حيث أن لكل نوع من أنواع 
القصص مفراداتو الخاصة ، كما أظيرت النتائج أن مضمون القصة ولغتيا تؤثر عمى لغة 

 , Morganدت دراسة كل من ) الطفل واكتسابو الصحيح ونطقو السميم لممفردات 0 وقد أك
( عمى دور القصة الرقمية في تنمية  Yamac and others , 2016( ودراسة )  2014

 ميارات القراءة والكتابة لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية 0
فاذا كانت القصة تساعد األطفال عمى ترسيخ المبادىء المختمفة و زيادة الميارات       

الشفوية والكتابية لدييم ، أيضًا تساىم في تعزيز التفكير النقدي والقدرة عمى التحميل 
وتمخيص المعمومات المختمفة ، ومن ثم خمق بيئة تعميمية ممتعة وشيقة لمطفل 0 

(Fokides , 2016 : 192    )ا أشارت إليو نتائج دراسة ) ، وىذا باالضافة إلى م
Kocaman , 2015   حيث أكدت عمى أن القصص الرقمية تساعد عمى تنمية قدرة )

( أكدت فعالية  1.06ما قبل المدرسة عمى الفيم واإلستيعاب ،أما دراسة ) محمد ،  أطفال
 عي لدى أطفال الروضة 0القصة الرقمية التفاعمية في تنمية ميارات الفيم اإلستما

( في دراستو إلى جدوى استخدام  Aliagas and others , 2017وأشار )       
القصص الرقمية في زيادة  دافعية األطفال نحو التعمم ، حيث أشارت الدراسة أنو كمما زادت 
ام العناصر التفاعمية في القصة كمما زادت قدرة الطفل عمى التحكم فييا ، وىذا يعزز استخد

الطفل ليا ، باالضافة إلى أنواع استراتيجيات السرد المستخدمة كان ليا تأثير ايجابي عمى 
 األطفال 0

 أٍداف استدداو الكصص الزقنًُ      

( إن الستخدام القصص الرقمية عدد من األىداف  003-002:  8..1أشار) عمى ،      
ل معرفيًا بإثراء معموماتو حول العالم يمكن تحقيقيا من خالل استخداميا ومنيا :  تنمية الطف

مداد الطفل باألفكار والمعمومات ، ومن ثم تحقيق النمو المعرفي لدى  الواقعي والخيالي ، وا 
(   Preradovic and others , 2016دراسة )  واألطفال ، وىذا ما سعت إلى تحقيق

رات الرياضية لدى حيث ىدفت الدراسة إلى استخدام القصص الرقمية في تنمية بعض الميا
أطفال الروضة ، وقد أثبتت الدراسة فعالية استخدام القصص الرقمية في تنمية ميارات حل 

( حيث  Aktas;  Yurt , 2017المشكالت الحسابية لدى األطفال ، واتفقت معيا دراسة ) 
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الدافع أكدت عمى التأثير اإليجابي لمقصة الرقمية في زيادة التحصيل الدراسي لدى المتعممين و 
 نحو التعمم وبقاء أثر التعمم 0 

وأيضًا من أىداف القصة تنمية القيم الروحية لدى الطفل 0 وتشجيع الطفل عمى الحديث     
والمناقشة ، من خالل المناقشات التي تدور بعد سرد القصة واالرتقاء بميارات التحدث ، 

 النقد ، والتقويم0 و اإلستماع ، و 
كساب الطفل وأيضًا إكساب األطفال  كثيرًا من القيم الذاتية ، وتزويد الطفل بالمعرفة الكافية ، وا 

ثارة خيال الطفل ، وتوسيع أفاقو الذىنية وتنمية قدرتو و من اآلداب والسموك اإليجابي ،  كثيراً  ا 
( عمى أىمية استخدام القصص  1.06عمى اإلبتكار ، وقد أكدت دراسة ) البنداري ، 

 التفكير اإلبتكاري لدى أطفال ما قبل المدرسة 0 االلكترونية في تنمية 
باالضافة إلى كل ما سبق من أدوار مختمفة لقصة الرقمية في تكوين شخصية الطفل      

معرفيًا ووجدانيًا وخمقيًا ، نجد أن ىناك دور أخر وىو دورىا في تنمية الطفل جسميًا ، حيث 
ام القصص الرقمية في تنمية وتطوير ( عمى فاعمية استخد 1.03أكدت دراسة ) الدويبي ، 

الميارات الحركية األساسية والمفاىيم المعرفية لدى أطفال مرحمة رياض األطفال ومنيا 
 الرمي 000 (  –الوثب  –الجري  –ميارات ) المشي 

 املكىمات األساسًُ للكصُ : 

إليا كل من ) من مجموعة من المقومات والعناصر األساسية والتي أشار ة تتكون القص    
( ، )  53-48:  7..1( ، ، ) عبد الكافي ،  22 - 16:  1.06،  غنيمالحمراوي و 

 ( 83-74:  7..1، جاد ىاشم و 

 اللهزَ الزًٓشًُ: -1

وىي التي تجرى أحداث القصة في إطارىا ، وحسن اختيار ىذه الفكرة يمثل الخطوة األولى     
الخصائص  تتفق أفكارىا مع قصص التيوالبد من اختيار الفي طريق وضع قصة ناجحة ، 

 النفسية التي تميز األطفال في كل مرحمة من مراحل النمو 0

 البياْ واحلبهُ :  -2

يصنع سمسمة من الوقائع والحوادث ، تكون  والفكرة في ذىن المؤلف فإن عندما تتضح    
عمى األسباب والنتائج  يتم التركيز فيياولكن ،  األحداثوالحبكة ىي سمسمة من  ،بنية قصتو 
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والشخصيات  األحداثتكون  حتىالحبكة ىي إحكام بناء القصة بطريقة منطقية مقنعة 0 ف
  0ذات داللة محددة  ،مرتبطة ارتباطًا منطقيًا يجعل من مجموعيا وحدة متماسكة األجزاء 

 أسلىب نتابُ الكصُ :   -3

الالزمة لبناء القصة ، فإن  ألحداثابعد أن اتضحت الفكرة والحبكة ، ومجموعة الوقائع       
عمى الكاتب أن ينقل ىذا إلى صورة لغوية فنية مناسبة ، ولو في ىذا أن يختار بين عدة 

 طرق : 
الطريقة المباشرة : ويتولى فييا الكاتب عممية السرد بعد أن يتخذ لنفسو موقفًا خارج  -

 أحداث القصة 0
 عمى لسان أحد شخصيات القصة 0 طريقة السرد الذاتي : وفييا يكتب المؤلف -
طريقة الوثائق : وفييا يقدم المؤلف القصة عن طريق عرض مجموعة من الخطابات أو  -

 اليوميات أو الوثائق المختمفة 0 
كاتب األطفال يجب ، و وأسموب الكاتب ىو طريقتو الخاصة في التفكير والشعور والرؤية     

والشعور والرؤية ، وبين طريقة األطفال في ىذا أن يوفق بين طريقتو الخاصة في التفكير 
أن ، كما أنو البد قرب إلى نفوسيم أوفقًا لمرحمة النمو التي يكونون فييا حتى يكون أسموبو 

 يحيط عممًا بقاموسيم المغوي المتميز حتى يكتب ليم بما يناسبيم من ألفاظ و تراكيب 0 

 الشدصًات:  -4

دقة و يرسم عناية و يقدم المؤلف في قصتو مجموعة من الشخصيات بعد أن يختارىا ب    
في الطريق المرسوم عبر مراحل األحداث و لتدور مع ما رسمو من الوقائع  خيالومعالميا في 

0 وتعد الشخصية المسطحة أو الجاىزة ىي الشخصية ذات  النيايةالقصة من بدايتيا حتى 
ي نجد لتصرفاتيا في القصة دائما طابعًا واحدًا ، أما الشخصية المستديرة التأو البعد الواحد 

أو النامية ، فيي شخصية ذات أبعاد متعددة تنمو مع القصة ، وىذا النوع من الشخصية ال 
التركيز عمى الجوانب المحسومة  والوضح ىنا أنو البد منيتم تكوينو إال قرب نياية القصة ، 

 0مع أسموب الطفل في التفكير الحسي  يتوافقالممموسة المرئية بما 
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 مهىىات الكصُ الزقنًُ : 

ىناك مجموعة من المكونات التي ينبغي توافرىا في القصة الرقمية والتي أشار الييا كل     
 (  ويمكن تمخيصيا فيما يمي : 0:  1.05( ، ) محمدي ،  1:  1.03من ) شحاتو ، 

ات النظر في رواية القصص الرقمية وال يجب أن تقدم أ0 وجية النظر: البد أن تتنوع وجي
  0مجردة مثل سرد الوقائع بل من الضروري مراعاة وجيات نظر 

ب0 السؤال الدرامي: يتم طرح سؤال يثير اىتمام الجميور وذلك في بداية الرواية ، ويحافظ 
 الرواية0جابة عن السؤال في نياية م طوال فترة العرض إلى أن يتم اإلعمى اىتمامي

ج0 المحتوى العاطفي: توافر المحتوى العاطفي في رواية القصص الرقمية يساعد عمى زيادة 
 مساحة االىتمام لدى المتعمم من خالل موسيقى و تأثيرات صوت الراوي0

ختيار الجيد لصوت الراوي لذا البد من اإل،  د0 الصوت: يمثل صوت الراوي العصب الرئيس
 لدى المتعمم0 الذي يترك انطباعا جيدا

في رواية القصص الرقمية فيي تعبير صادق  ىاماً  ه0 الموسيقى التصويرية: تعتبر عنصراً 
 عن المشاعر المراد ايصاليا لممتعمم ألنيا تضيف حالة من الترقب عميو0

ىي التي تستخدم المعمومات والصور  و0  االقتصاد: رواية القصص الرقمية األكثر تأثيراً 
 القصة فقط0الالزمة لمحتوى 

نتقال بين مشاىد والسرعة في اإل  ز0  السرعة:  زمن رواية القصص الرقمية يكون قصيراً 
والشكل التالي يوضح أىم المكونات التي  القصة وانسجام أسموب الراوي مع كل ذلك 0

 تستخدم العداد القصص الرقمية
 

 

 

 

 
 ( Aktas ; Yurt , 2017 : 181( ِىىٔاث اٌمصص اٌزلُّت )  1شىً رلُ ) 
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 معايري إختًار الكصُ الزقنًُ : 

ىناك مجموعة من المعايير البد من مراعاتيا عند اختيار القصة عامة والقصة الرقمية   
( ، ) عمي ،  86-84:  7..1،  جاد,خاصة ، ومن ىذه المعايير ما يمي : ) ىاشم 

1..8  :004-005 ) 
 ، ومسايرة ألطوار نموىم 0 أن تكون القصة مالئمة لفيم األطفال -
 أن تكون متسمسمة األحداث ، متماسكة األجزاء 0 وليا ىدف تربوي 0 -
 أن تكون سيمة األسموب ، واضحة المعاني 0 ذات تأثير جمالي عمى أحاسيس األطفال 0 -
تزود األطفال بشيء من المعارف والخبرات والمفاىيم الجديدة عن العالم من حوليم في  -

 سعادة 0جو من المرح وال
 تنتيي القصة نياية سعيدة عادلة " تكافيء الخير ، وتعاقب الشر " -
تتضمن شخصيات أبطااًل يشبيون األطفال في العمر والقوى ، وتكون مألوفة لعالم الطفل  -

0 
تدور القصة حول فكرة واحدة ، وموضوعًا قيمًا ومفيدًا وقائمًا عمى العدالة والنزاىة  -

 واألخالقيات السميمة 0 
 ملزسلُ رياض األفلال : الزقنًُنصنًه وإىتاز املىاد التعلًنًُ 

اليدف األساسي من التعميم في مرحمة ما قبل المدرسة ىو تحقيق النمو إذا كان     
الشامل لطفل الروضة ، واكتشاف قدراتيم المختمفة ، واستخدام وسائل اإلعالم 

دعميا تكنولوجيا المعمومات المختمفة لدعم نموىم ومنيا برامج تعمم المغة التي ت
 واالتصاالت ، وكذلك الرياضيات ، وبرنامج تعمم الكمبيوتر ومحو األمية التكنولوجية 

(Mikelic and others , 2016 : 95   ) ولتحقيق ذلك نجد أن ىناك أمور يجب
نتاج المواد التعميمية اإللكترونية ومنيا:  نمراعاة خصائص المتعممي مراعاتيا عند تصميم وا 

نتاج المواد التعميمية اإللكترونية و  مراعاة المرحمة العمرية لممتعممينو  مناسبة تصميم وا 
  0لمغرض منيا

 ; Kocakaya) : يتم إنشاء القصص الرقمية من خالل عدة خطوات رئيسية أشار إلييا     
Kotluk , 2016 : 90  ) : وىي كما يمي 



 .ادارة الميزانية لدى أطفال الروضة فاعلية استخدام القصص الرقمية في تنمية مهارات

23 
 

ومناقشتو ومراجعتو من قبل األخرين ، القصة كتابة موضوع بالكتابة : حيث يقوم المؤلف  -0
 وأخيرا يتم التعديل وفقُا لمتعميقات والتقييمات 0

ساس أالبرنامج : حيث يتم تحديد عناصر الوسائط المتعددة وصياغة السناريو وىو  -1
 القصة الرقمية 0

ليدف لوحة ترتيب الصور : ىي خطة من المشاىد المتسمسمة والتحوالت والتأثيرات ، وا -2
 منيا وضع تصور لفيمم أو لمقصة الرقمية المصورة 0

 ساسيتين أتحديد موقع الوسائط المتعدة : يمكن تعريف ىذه الخطوة من خالل مرحمتين  -3
تحديد مكونات الوسائط المتعددة ) صور وموسيقى وصوت والرسوم البيانية وغيرىا (  -أ

تفادة من المصادر المتوفرة عمى عن طريق االس الستخداميا في رسم وتعزيز السناريو
  0االنترنت 

اجراء تسجيل الصوت باستخدام مكبرات الصوت والميكروفونات ، واليواتف الذكية ،  -ب
 والمسجالت الرقمية 0

خمق القصة الرقمية : في ىذه المرحمة يتم إنتاج قصة رقمية عن طريق البرامج المختمفة  -4
، والجمع بين مكونات النص والصوت والصور والرسوم المتحركة والموسيقى باستخدام 

Microsoft Photo Story، Windows Movie Maker، 
(www.wevideo.com) 0 

قصة مع األفراد في الفصول الدراسية أو وسائل مشاركة القصة الرقمية : يشارك ال -5
 YouTube، facebook، twitter 0االعالم اإلجتماعية مثل 

 العىام  ال ي كمهً أٌ نشَه يف إجناح الكصُ الزقنًُ

شار أىناك مجموعة من العوامل التي يجب مراعاتيا عند استخدام القصص الرقمية والتي    
 ( وىي : (Shelley , 2011    الييا
: وىذا يعني استخدام صور كاريكاتيرية تساعد في نقل مشاعر  الكاريكاتير البصري -0

 0الشخصيات بوضوح 
جدول زمني تفاعمي : عندما تحكى قصة من منظور واحد يجب أن ينسق الجدول الزمني  -1

لسمسمة األحداث ونتائجيا بصورة تفاعمية تجذب اىتمام المتعممين بالصور الجذابة التي 
 قل القصة إلى األمام 0 تن
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وسائل اإلعالم اإلجتماعية : يمكن االستفادة من القصص القصيرة التي تعمل بشكل جيد  -2
 0وتعتبر مصدر إليام لمناقشة موضوع تعميمي محدد 

مع أحداث صوت الراوي : أفضل راو لمقصة الرقمية ىو الشخص الذي مر بتجربة مباشرة  -3
مية محددة تحفز بصر المتعممين لمنظر لشاشة ويركز الصوت عمى نقاط تعميالقصة ، 
 0العرض 

الفيديو : يمكن استخدام أفالم الفيديو في القصة الرقمية إلعطائيا لمسة إنسانية ،  -4
 والراوي في ىذه األفالم يشترط أن يتماشى صوتو مع لقطات الفيديو 0 

 أىىاع الكصص الزقنًُ 

نيفيا وفقًا لمعايير مختمفة ، كالتصنيف توجد عدة أنواع لمقصص الرقمية والتي تم تص    
قناعية والعاكسة والشخصية والتاريخية ، )عبد بيعة القصة كالقصص التعميمية واإلوفقا لط

القصص  ( ومنيا ما صنف وفقًا لتقنيات اعداد القصة مثل : 0:  1.03الباسط ، 
لموحة و الفيتوغرافية ، وقصص كممات الفيديو ، و العروض التقدمية ، التمثيل المسرحي 

 (    132:  1.06،  غنيم) الحمراوي و القصصية 0 

 إلى عدة أنواع أخرى وىي :  (  Kocakaya ; Kotluk , 2016 : 89كما صنفيا )
وعات المختمفة في القصص الرقمية اإلرشادية : والغرض منيا ىو تدريس الموض -0

 المجاالت المختمفة مثل الرياضيات ، العموم ، واالجتماعيات 0
الخبرات وعرض السير الذاتية  تبادلالقصص الرقمية الشخصية : واالغرض منيا ىو  -1

 واألحداث الخاصة بالشخصيات المختمفة 0
 والغرض منيا تقديم األحداث التاريخية لممتعممين 0  :القصص الرقمية التاريخية  -2
 بزدلًات نصنًه و نطىيز الكصص الزقنًُ :  

التكنولوجيا الحديثة العديد من البرمجيات المتخصصة في تصميم القصص الرقمية  أبرزت    
مكاناتيا ،  وتطويرىا ، ويتم اختيار أي من ىذه البرمجيات وفق أجيزة الكمبيوتر المتاحة وا 

0 )الحمراوي  ووفق المكونات والمصادر الرقمية المتاحة لدى القائم عمى إعداد القصة الرقمية
،  Photo Story3رنامج ، ومن أىم ىذه البرمجيات : ب(  135 - 133:  1.06،  غنيمو 
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،   Apple iMovieبرنامج أبل أي موفي ، و   Windows Movie Makerبرنامج و 
 Power Point  0برنامج ،  Adobe Premieresرنامج وب

  ما اللزم بني الكصص الزقنًُ والكصص الىرقًُ : 

ولت كل من القصص الورقية والقصص اخالل االطالع عمى عدد من األدبيات التي تن    
الرقمية يمكن استخالص أىم نقاط التي تميز القصص الرقمية عن الورقية بالنسبة لطفل 

 الروضة :

 اٌزلُّتاٌمصص  َ اٌمصص اٌىرلُت َ

َّىٓ ٌٍطفً ِشاهذة اٌمصت اٌىخزؤُاً بذوْ  1 حمىَ اٌّؼٍّت بظزد اٌمصت ػًٍ األطفاي 1

 اٌّؼٍّت .

ال َظخطُغ اٌطفً لزاءة اٌمصت ٌؼذَ  2

اِخالوه ٌدُّغ ِفزداث اٌمصت فٍ أغٍب 

 األحُاْ

َّىٓ ٌٍطفً ِشاهذة اٌمصت واإلطخّاع إٌُها  2

 فٍ أٌ ولج .

ٌٍمصت بىخىد َزحبظ إطخّاع اٌطفً  3

 اٌّؼٍّت.

َحخاج اٌطفً ٌٍّؼٍّت ػٕذ اخخُار اٌمصت فمظ  3

 وٌُض ػٕذ ِشاهذحها واإلطخّاع اٌُها. 

اطخخذاَ اٌمصص اٌىرلُت أوثز ِٓ ِزة  4

 ِّىٓ َؼزضها ٌٍخٍف

اٌمصص اٌزلُّت َظهً حفظها واطخخذاِها  4

 ِزاث ِخؼذدة بذوْ حٍف . 

حؼخّذ اٌمصص اٌىرلُت ػًٍ اٌصىر فٍ  5

 ػزض أحذاثها . 

حىفز اٌصىث واٌصىرة واٌحزوت فٍ  5

 . اٌمصص اٌزلُّت

حؼزض اٌمصص اٌىرلُت بشىً فزدٌ  6

 ٌٍطفً أو ٌّدّىػت صغُزة ِٓ األطفاي .

 

حؼزض اٌمصص اٌزلُّت بشىً فزدٌ أو فٍ  6

ِدّىػاث صغُزة أو ِدّىػت وبُزة ِٓ 

 اٌؼزض . األطفاي ِٓ خالي شاشاث

 :دور الكصُ يف نينًُ مَارات ادارَ مًزاىًُ 

كل أسرة تتكون من عدة أفراد ) األب واألم واألطفال ( وكل أسرة ليا مصادر محددة     
ن كان األطفال جزء من أوجو  لميزانيتيا وأوجو انفاق ليا بنود محددة وأخرى متغيرة ، وا 
االنفاق لتمبية احتياجاتيم في حدود الميزانية المتاحة ، لذا من الضروري مشاركتيم في 

لميزانية حيث أن طفل اليوم ىو رب أسرة المستقبل ، وطفمة اليوم ىي أم التخطيط ليذه ا
 وتقييمياالمستقبل ، لذا كان من الضروري مشاركة األطفال في التخطيط لمميزانية وتنفيذىا 

 –ومنيا تدريب الطفل عمى التخطيط ألي ميزانية يحتاج إلييا ) ميزانية مصروفو  أيضًا ،
المقدمة من خالل ىذا البحث وان كانت القصص الرقمية  000 ( ميزانية رحمة مع أصدقائو 0
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تقدم نموذج لحياة األسرة بأحداثيا اليومية المختمفة ، والتي ترتبط بحياة جميع األطفال ، لذا 
  0يمكن استخداميا في تنمية ميارات ادارة الميزانية 

والتي تعد  ارات التفكير العميافقد أثبتت الدراسات مرارًا العالقة القوية بين سرد القصص ومي   
فالقصة ضرورية لتدريب األطفال عمى التواصل ميارات إدارة الميزانية إحدى ىذه الميارات ، 

يمكن تقديم  ( 0 لذا   Ribeiro and others , 2014 : 182اإلنساني والتعمم والتفكير )
قصة لألم تشرك أطفاليا في وضع ميزانية األسرة ، وقصة أخرى عن أىمية االدخار من 
الميزانية ، وقصة عن تخطيط الطفل لمرحمة مع أصدقائو ، وغيرىا من القصص التي يمكن 

( عمى دور القصة  1.07) كريم ،    وقد أكدت دراسة استخداميا في تنمية تمك الميارات 0 
(  1.05اسة ) محمد ، در  بينما استخدمتي تنمية الثقافة المالية لدى األطفال 0 الفعال ف

 المعب الدرامي في تنمية الوعي المالي لدى األطفال 0

 فزوض البشح : 

من خالل العرض السابق لالطار النظري والدراسات السابقة ، وفي ضوء ىدف البحث      
 يمكن تحديد فروض البحث وىي :

بين متوسطى درجات أطفال المجموعة  ( 0.0.احصائيًا عند مستوى )  داليوجد فرق  -0
( ودرجات أطفال المجموعة الضابطة  الرقميةالتجريبية ) التي درست باستخدام القصص 

عمى مقياس نمو ميارات  البعدي في التطبيقرست باستخدام الطريقة التقميدية ( ) التي د
 التجريبية 0المجموعة ادارة الميزانية لصالح 

بين متوسطى درجات أطفال المجموعة   ( 0.0.دال احصائيًا عند مستوى ) يوجد فرق  -1
في التطبيقين القبمي والبعدي عمى مقياس نمو ميارات ادارة الميزانية لصالح  التجريبية

   التطبيق البعدي 0
كما  المقترحة فعالة في تنمية مياراة ادارة الميزانية لدى أطفال الروضة الرقميةالقصص   -2

   Blakeتقاس بنسبة الكسب المعدل لبميك 
 : إدزاْات البشح

ميزاينة باستخدام مجموعة من القصص الييدف البحث الحالي إلى تنمية ميارات ادارة     
 والمواد التعميمية اآلتية :الرقمية ، ولتحقيق ىذا اليدف أعدت الباحثة األدوات 
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 ميزاينة القائمة ميارات ادارة  -0
 القصص الرقمية   من مجموعة -1
 ميزاينة المصور المقياس ميارات ادارة  -2

وتستعرض الباحثة ىنا خطوات إعداد تمك األدوات المستخدمة في البحث ، باإلضافة     
ن صحة فروضو ، ، والتحقق م إلى إجراءات تطبيقيا بغرض اإلجابة عن تساؤالت البحث

 تبعيا البحث الحالي إلعداد ىذه األدوات 0إجراءات التي وفيما يآتي عرض لإل

 ًزاييُ  املأواًل : قآنُ مَارات ادارَ 

ميزاينة اللإلجابة عن السؤال األول من أسئمة البحث والذي نصو " ما ميارات ادارة      
التي يمكن تنميتيا لدى أطفال الروضة ؟ " وتطمب ذلك إعداد قائمة لميارات ادارة 

 ( سنوات 0 5 – 4من سن )  الروضةميزاينة التي يمكن تنميتيا لدى أطفال ال
 وقد مرت عممية اإلعداد بالخطوات اآلتية :      
المتعمقة بتنمية ميارات االطالع عمى الدراسات والبحوث العربية واألجنبية السابقة  -0

ادارة الميزاينة التي يمكن تنميتيا لدى المتعممين عامًا ولدى طفل الروضة خاصة0 
، الجبروني  ( ، ) الجعفري و1.02( ، ) اليوسف ،  6..1ومنيا ) الزغبي ، 

1.05 ، )  (Chiroro and others , 2005 (   
فال وفي عمم النفس االطالع عمى كتابات بعض المتخصصين في رياض األط -1

 7..1) رقبان ،  ومنيم  والتربية اإلقتصادية  ادارة الميزانيةوخاصة الذين تناولوا 
 ( .1.0، ، ) التركاوي  (

، وبعض خبراء الميدان من الموجيات  الروضةاستطالع رأي خبراء تعميم أطفال  -2
 والمعممات ذوات الخبرة الطويمة 0

 0 الروضةإعداد قائمة مبدئية لميارات ادارة الميزانية التي يمكن تنميتيا لدى أطفال  -3
عرض القائمة عمى مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في رياض األطفال  -4

لي ، منز قتصاد الات واإلوالمناىج وطرق التدريس وادارة وتأسيس المؤسس
 وموجيات ومعممات رياض األطفال 0
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المحكمين مناسبة الميارات الموجودة في القائمة ، مع إجراء بعض  قد رآى -5
ضوء السمويات الفرعية الدالة عمى الميارات الرئيسية في التعديالت البسيطة في 

 آرائيم ، وأصبحت القائمة في صورتيا النيائية
 ثاىًًا : إعداد دلنىعُ الكصص الزقنًُ لتينًُ مَارات ادارَ املًزاىًُ  

لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة البحث والذي نصو " ما التصور المقترح    
 من القصص الرقمية لتنمية ميارات إدارة الميزانية لدى أطفال الروضة ؟ لمجموعة

 عداد من خالل ما يمي :عممية اإلتمت وقد 
، لنظري نتاج القصص الرقمية والتي تم تحديدىا في االطار اا  تحديد معايير تصميم و  -

 ما أسسوذلك من خالل اإلجابة عمى السؤال الثاني من أسئمة البحث والذي نص عمى " 
 ؟ الرقمية إعداد القصص  ومقوماتومعايير 

االطالع عمى بعض من الدراسات السابقة في مجال تصميم برمجيات التعميم  -
) التتري  ( ، 1.05االلكتروني عامة والقصص الرقمية خاصة ومنيا دراسة ) دحالن ، 

 ،1.05  ) ( ،Skantz and others, 2014  (   ،( Sancar ; Incikabi , 
2013 )  ، 

االطالع عمى نماذج متعددة لمتصميم التعميمي والتي تم من خالليا تحديد النموذج  - 
 ،( كنموذج أساسي لجميع نماذج التصميم التعميمي  ADDIEالعام لتصميم التعميم ) 

كون ن تيزود المصمم بإطار إجرائي يضمن أي لعممية تصميم التعميم موىو أسموب نظا
  ( 0:  01.05 ) عزمي ،  فاعمية وكفاءة في تحقيق األىداف المنتجات التعميمية ذات
(  ADDIEالخطوات الخاصة بنموذج التصميم التعميمي )  الباحثةوبناء عمى ذلك اتبعت 

 مراحل اآلتية : عند كتابة القصص الرقمية وتصميميا وفقًا لم
 التصميممرحمة  -                        التحميلرحمة م -
 التنفيذمرحمة  -                        التطويرمرحمة  -
 حمة التقويممر  -

 املزسلُ األوىل : التشلً 

تعد مرحمة التحميل ىي حجر األساس لجميع المراحل األخرى لتصميم التعميم ومن ثم    
 من خالل :تمت ىذه المرحمة 
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 تحميل خصائص الفئة المستيدفة  -0
تعد الفئة المستيدفة ىي أطفال المستوى الثاني لمرحمة رياض األطفال ، حيث يمتمك     

مجموعة من الخصائص المختمفة في جميع الجوانب ) المعرفية رحمة ماألطفال في ىذه ال
الرقمية بما يتناسب مع تمك عداد القصص ة والميارية ( والتي تم تحدييا إلوالوجداني

 الخصائص 0

 تحميل الحاجات التعميمية -1
 تم تحميل الحاجات التعميمية لألطفال من خالل القيام بالخطوات اآلتية :

حدى القاعات الدراسية إلمراجعة معممات  خالل تحديد مستوى أداء األطفال من -أ
  الروضات 0

 0 نياية دراسة القصص بعد تحديد مستوى األداء المتوقع الوصول إليو -ب
تحديد الحاجات التعميمية لألطفال وتمثمت في الحاجة إلى تنمية ميارات ادارة  -ج

 الميزانية من خالل مايأتي :
 تحديد اليدف الذي يريد المتعمم تحقيقو من خالل الميزانية -
 – أو دخل األب لميزانية األسرة – تحديد مصادر الدخل ) المصروف الشخصي لمطفل -

 ( الدخل المخصص لرحمة 000 
 التخطيط لتحقيق اليدف وفقًا لمصادر الدخل المتاحة  -
 تنفيذ خطة الميزانية التي وضعيا الطفل   -
 تقييم نتائج تنفيذ خطة الميزانية الموضوعة من قبل الطفل  -

 تحميل الموارد في بيئة التعمم : -2
(  LCDاد وتطبيق القصص الرقمية جياز كمبيوتر ، و جياز عرض ) دتتطمب اع   

 0اطيًا لحدوث أي طارىء يعوق العملحتيإ، مع وجود جياز اخر وسماعات لتكبير الصوت

 املزسلُ الجاىًُ : التصنًه

 وتتضمن ىذه المرحمة الخطوات اآلتية : 
 تحديد األىداف التعميمية :  -0
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ىو تنمية ميارات ادارة الميزانية لدى أطفال الروضة ، اليدف العام من القصص الرقمية 
والتي تم التوصل إلييا في جرائية ، و مجموعة من األىداف السموكية اإلوالذي يتفرع من

 جرائية :إلحتياجات التعميمية في مرحمة التحميل ، ومن ىذه األىداف اضوء اإل
 يكون الطفل بعد دراسة القصص الرقمية قادرًا عمى أن : 

o  تنفيذ خطة الميزانية 0 يحدد ىدف يمكن تحقيقو من خالل 
o 0 يعدد مصادر دخمو ) مصروفو ( الشخصي 
o  يستنتج أولويات احتياجاتو لالنفاق 
o يخطط لميزانية مصروفو 
o ستيالكيعدد طرق ترشيد اإل 
o دخار يستنتج  أىمية اإل 
o سراف والترشيدارن بين النتائج المترتبة عمى اإليق 
o  ًيذكر أىمية مساعدة اآلخرين ماديا 
o يقترح حمول مختمفة لحل المشكالت الموجودة بالقصص 
o  يبدى رأيو في سموكيات بعض شخصيات القصة 
o يضع خطة لتحقيق أىدافو 
 تحديد استراتيجيات وطرق التدريس   -1
رشاد يتم استخدام طريقة المناقشة والحوار أثناء تطبيق القصص الرقمية لتوجيو وا     

 األطفال 0
 تصميم محتوى القصص : -2
تم تحديد محتوى القصص الرقمية في ضوء ميارات ادارة الميزانية التي يمكن تنميتيا    

 جرائية 0 في ضوء اليدف العام واألىداف اإل لدى األطفال ، ومن ثم
 تحديد نمط التعميم : -3
في مجموعات صغيرة أو يمكن استخدام القصص الرقمية إما بشكل فردي مستقل أو    

 مجموعات كبيرة 
 تحديد اجراءات النشاط التعميمي  : -4



 .ادارة الميزانية لدى أطفال الروضة فاعلية استخدام القصص الرقمية في تنمية مهارات

30 
 

مجموعة من االجراءات العامة لتنمية ميارات ادارة الميزانية باستخدام  الباحثةتقترح    
 القصص الرقمية ، والتي تتمثل في : 

 ستعداد لدى الطفل عن طريق:ذب انتباه واستثارة الدافعية واإلج -أ
 التعمم السابق مراجعة -
 افتعال موقف داخل القاعة -
  األطفالعمى  النشاطعرض صورة مرتبطة ب -
 اعطاء سؤال لألطفال مرتبط بالموضوع -

 ربط الخبرات الجديدة بالخبرات الحياتية السابقة  -ب
 تشجيع األطفال عمى المشاركة والتفاعل والتعاون مع األقران  -ج
 تقديم التغذية الراجعة لألطفال  -د
 تقديم التعزيز الفوري لألطفال  -ىـ
 تحديد طرق التقويم  -5
أسموب  الباحثةجرائية الموضوعة ، وقد استخدمت تقويم األطفال وفقًا لألىداف اإل يتم   

 أسئمة االختيار من متعدد المصورة والتي تتناسب مع طفل الروضة 0
 املزسلُ الجالجُ : التطىيز

ي سيتم تمرحمة التطوير ىي مرحمة الحصول عمى المواد والوسائط التعميمية ال    
 استخداميا إلنتاج القصص الرقمية ، وقد تم انتاج عناصر الوسائط المتعددة كاآلتي : 

 اعداد السيناريوىات  -0
 التخطيط لالنتاج : تم انتاج القصص الرقمية كاآلتي : -1
 النصوص : •

 قصص الرقمية مع مراعاة الجوانب اآلتية :تم كتابة نصوص ال
 وضوح النصوص بشكل يسيل عمى المعممة قراءتيا وفيميا  -
 اختيار نوع الخط الجمالي الذي يتناسب مع صور القصة -
 الكتابة بنمط واضح ومقروء  -
 مناسبة ألوان الخط مع ألوان خمفية الشاشة  -
 الصور والخمفيات : •
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والصور وتركيبيم أثناء اعداد القصص الرقمية ، حيث تم مراعاة تم انتاج الخمفيات 
 الجوانب اآلتية :

 ومناسبتيا لطفل الروضة وبساطتيا وضوح الصور  -
 تزامن الصور مع المؤثرات الصوتية  -
 ت القصة اتطابق الصور مع شخصي -
 مناسبة الصور لمخمفيات -
 ارتباط الخمفية بالحدث ومناسبتيا مع الشخصيات -
 
 األصوات :  •

مع مراعاة الجوانب اآلتية  SOUND RECORDتم تسجيل األصوات باستخدام برنامج 
: 
 مناسبة األصوات مع شخصيات القصة -
 ء الصوتوضوح ونقا -
 مناسبة األصوات مع أعمال األطفال  -
 تزامن األصوات مع الحركة والعرض 0 -
 البرامج المستخدمة في انتاج القصص الرقمية : •
- Adobe Illustrator     ويستخدم لعمل الرسومات المتحركة 
- Adobe Flash Cc6، Adobe After Effect Cs6    لعمل الحركات

 لمرسومات وعمل جرافيك الحركات 
- Adobe Audition Cs6  ضافة ا  ستوديو ومعالجتو و لتسجيل الصوت في األ

 المؤثرات الصوتية المناسبة 
- Adobe Primer Cs6  0 ويستخدم لعمل المونتاج في النياية وتجميع الحركات 
 االنتاج الفعمي لمقصص الرقمي : •

دخال جميع الوسائط المتعددة إخراج المبدئي لمقصص الرقمية ويشمل حيث تم اإل
 جراء المعالجة األولية 0ا  دراج الشخصيات ، و ا  وتجميعيا لتكوين القصص ، و 

 مية :عمميات التقويم البنائي لمقصص الرق •
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(  00بعد االنتياء من اعداد  الصورة المبدئية لمجموعة القصص الرقمية وعددىا ) 
يوضح عدد وأسماء القصص التي تنمي كل ميارة من  (  0رقم ) قصة ، والجدول 

 ميارات ادارة الميزانية  ، وتم ضبط  القصص من خالل ما يمي :
 استطالع رأي المحكمين :  -أ 

وقد تم عرضيا عمى مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في مجاالت رياض      
بداء الرأي فييا من حيث ما المؤسسات ، وتكنولوجيا التعميم إلاألطفال ، وادارة المنزل و 

 يمي :
 مناسبتيا لطفل الروضة -   مناسبتيا لتحقيق األىداف الموضوعة من أجميا   -
توافقيا مع معايير اعداد  -                    الميزانية مناستيا لميارات ادارة -

 القصص الرقمية
 خذوي حىسَغ اٌمصص وِهاراث ادارة اٌُّشأُت (  1ذوي رلُ ) خ

 

 ػٕىاْ اٌمصت اٌهذف اٌؼاَ  ِٓ اٌمصت ِهارة

ححذَذ 

 األهذاف

 اٌخخطُظو

حُّٕت لذرة اٌطفً ػًٍ اٌخخطُظ  -

 ٌخحمُك أهذافه 

اٌخخطُظ ٌذي اٌطفً حُّٕت ِهارة  -

) بزٔاِح ـ ٌ          ِثً اٌخخطُظ

ُِشأُت  –ُِشأُت اٌبُج –اٌزوضت 

 اٌّصزوف  ( 

هُا ٔدهش بزٔاِح  -1

 روضخٕا

 أٔا وُِشأُت أطزحٍ   -2

 اٌّحفظت اٌظحزَت  -3

 اٌخٕفُذ

حُّٕت ِهارة حٕفُذ خطت اٌُّشأُت  -

 وّا هٍ ِىضىػت .

وػٍ اٌطفً بأهُّت شزاء حُّٕت  -

 اٌّخطٍباث األطاطُت ِٓ غذاء ووظاء 

 حُّٕت وػٍ اٌطفً بأهُّت االدخار . -

حُّٕت وػٍ اٌطفً بأهُّت حزشُذ  -

 االطخهالن 

حُّٕت وػٍ اٌطفً بأهُّت ِظاػذة  -

 األخزَٓ 

 رحٍت إًٌ حذَمت اٌّالهٍ -4

 ػاٌُت واٌحٍىي -5

 ِزواْ وبزد اٌشخاء -6

 ػّزو واألدواث اٌفُٕت  -7

 طًٍّ حظاػذ اٌدُزاْ  -8

 خذحٍ ِزَضت  -9

 اٌخمُُُ

حُّٕت ِهارة حمُُُ حٕفُذ خطت  -

 اٌُّشأُت ٌذي اٌطفً  .

 

 حمُبت اإلدخار -11

 ِزواْ وٌىحت اٌُّشأُت  -11
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 اجراء تجربة استطالعية : -ب
بتطبيق بعض القصص الرقمية عمى مجموعة من أطفال المستوى الثاني  الباحثةقامت      

 باحدى روضات محافظة بورسعيد 0بروضة أطفال ( .0لرياض األطفال قواميا )
 وقد ىدفت الباحثة من ىذه التجربة تحديد مدى ما يآتي :  
 مناسبة محتوى القصص مع خصائص طفل الروضة 0 -0
 وضوح وبساطة القصص لألطفال 0 -3
 مدى تجاوب وتفاعل األطفال مع القصص 2-0
 مناسبة زمن عرض القصة مع األطفال  0 -4
 مدى تحقيق القصص لميدف منيا لدى األطفال 0 -5
 االخراج النيائي لمقصص الرقمية :  -5

ين ، ونتائج التجربة االستطالعية تم اعداد الصورة مبعد اجراء التعديالت في ضوء آراء المحك
 ( CDالنيائية لمقصص وتجييزىا لمعرض عمى ) 

 املزسلُ الزابعُ : التيلًذ 

ي لمقصص الرقمية مع األطفال ، وذلك بعد تييئة مويتم في ىذه المرحمة التطبيق الفع
 قاعة األطفال األساسية أو قاعة النشاط المركزي بالروضة 0 وتجييز

 املزسلُ اخلامشُ : التكىيه 

تنمية  من تحقيق القصص لألىداف الموضوعة ليا وىو وفي ىذه المرحمة يتم التأكد
ميارات ادارة الميزانية ، وذلك من خالل مقياس ميارات ادارة الميزانية المصور لألطفال 

 ( سنوات 0  5 – 4من ) 

 ثالجًا : مكًاض مَارات ادارَ املًزاىًُ املصىر  

" م اعداد مقياس ميارات ادارة الميزانية عمى أساس أن ميارة ادارة الميزانية تعرف بأنيا ت    
قدرة الطفل عمى وضع خطة مالية لمموارد المتاحة وبنود اإلنفاق المطموبة ، وتنفيذىا في فترة 

أسبوعًا أو شيرًا ، وتقييميا لتحديد مدى استثمارىا لمموارد يومًا أو زمنية محددة قد تكون 
تحقيق قدر من اإلدخار والتي تقاس بمتوسط درجات األطفال عمى أوجو اإلنفاق و واستفاء 

 الخطوات اآلتية عند إعداد المقياس :  الباحثة، وقد اتبعت  المقياس المعد ليذا الغرض 0"
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 ( تحديد اليدف من المقياس0
ييدف ىذا المقياس إلى التعرف عمى مدى نمو ميارات ادارة الميزانية لدى األطفال ،      

 وبالتالي الحكم عمى فاعمية استخدام القصص الرقمية في تنمية ميارات ادارة الميزانية 0

 ( تحديد أبعاد المقياس 1
 -تحددت أبعاد المقياس من خالل ما يآتي :     

) تحديد  والتي اتضحت في تعريف الميزانيةميارات ادارة الميزانية المراد قياسيا  - أ
 0التقييم (  –التنفيذ  –التخطيط   -األىداف 

االطالع عمى الدراسات والبحوث واألدبيات التربوية والتي اىتمت بالميزانية وكيفية  - ب
 ادارتيا 0

 ( إعداد مفردات المقياس 2
مى كيفية قياس طالع عاإلالمقياس من خالل ماسبق باإلضافة إلى تم تحديد أبعاد      

(  .1.0واالقتصادية لدى عدد من الدراسات ومنيا دراسة ) الحمود ،  الميارات االدارية
و  ( ، ) الجعفري 1.05( ، ) أحمد ،  1.02( ، ) العيوطي ،  1.02، ) اليوسف ، 

0 وقد تم استخدام أحد أنواع األسئمة الموضوعيو وىي االختيار من (  1.05،  الجبروني
متعدد ، حيث تضمن األسئمة جممة تعبر عن موقف مرتبط بإحدى ميارات إدارة الميزانية 
، وعمى الطفل أن يختار من بين بديمين كيف يتصرف في ىذا الموقف ، وقد تضمن 

مفردات لميارة تحديد  5ميزانية ) مفردة ( موزعة عمى ميارات إدارة ال 14المقياس ) 
مفردات لميارة  4مفردات لميارة التنفيذ ،  6مفردات لميارة التخطيط ،  6اليدف أ 
 التقييم ( 

 ( صياغة تعميمات المقياس   3
مجموعة من التعميمات الخاصة بالمعممة وقد استخدمت في صياغتيا  الباحثةأعدت      

ت توضح لممعممة كيفية عرض المقياس عمى كل لغة بسيطة وواضحة ، وىذه التعميما
 طفل لإلجابة عنو ، وتقديم مثال عمى كل مفردة ، وكتابة البيانات الخاصة بالطفل 0

 ( عرض المقياس في صورتو المبدئية عمى مجموعة من السادة المحكمين 4
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تم عرض المقياس عمى مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في المناىج      
دارة المنزل والمؤسسات التدريس ، وعمم النفس ، ورياض األطفال وطرق ، وأيضًا  ، وا 

عرضو عمى مجموعة من الموجيات والمعممات في مجال رياض األطفال لمتأكد من صدق 
 -وذلك من خالل ابداء الرآي فيما يآتي : المقياس

 وضوح التعميمات المصاغة 0 -0 
 مناسبة الصور المستخدمة 0 -1
 مفردات المقياس لقياس ما وضع لقياسو0صدق  -2
 دقة الصياغة المغوية لممفردات 0 -3

ضافة  وقد أبدى المحكمون بعض اآلراء حول تعديل بعض المفردات وحذف بعضيا وا 
 البعض اآلخر 

 ( التجربة االستطالعية لممقياس5
 ياسالمقبعد إجراء التعديالت التي أقرىا السادة المحكمون عمى عبارات وصور      

أطفال  أطفال من(  .0عمى عينة استطالعية قواميا )  المقياسقامت الباحثة بتطبيق 
  -المستوى الثاني لرياض األطفال ، واليدف من ىذه التجربة االستطالعية ىو تحديد :

  المقياسحساب ثبات  -أ
وقد استخدم البحث الحالي طريقة ألفا كرونباخ في حساب معامل الثبات ألنيا من      

 0704.وكان معامل الثبات ألفا =  المقاييسأعم وأشمل الطرق كما أنيا تصمح لكل 
 وىي قيمة مقبولة تؤكد درجة اتساق االختبار 0 

 زمن تطبيق االختبار  -ب
لحساب زمن تطبيق المقياس قامت الباحثة بحساب متوسط الزمن الذي استغرقو      

 0دقيقة  .2في اإلجابة عن مفردات المقياس وكان = أطفال العينة االستطالعية 

 الدراسـُ التذزيبًـُ 

 حتديد التصنًه التذزييب : –أ 

ىدف البحث الحالي إلى تنمية ميارات ادارة الميزانية لدى أطفال الروضة ، وذلك      
، لذا فقد استخدمت الباحثة تصميم المجموعة  الرقميةباستخدام مجموعة من القصص 
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ذات التطبيق القبمي والبعدي ، وقد تم اختيار ىذا التصميم نظرًا والضابطة التجريبية 
في تنمية ميارات ادارة الميزانية ،  الرقميةالقصص  ستخداما فاعميةلقياس لمناسبتو 

مجموعتين متكافئتين ثم تطبيق أداة البحث  وتقسيميا إلىحيث يتم اختيار عينة البحث 
قبميًا عمى المجموعتين ، ثم تنمية ميارات إدارة الميزانية باستخدام القصص الرقمية لدى 
، أطفال المجموعة التجريبية وباستخدام الطريقة المعتادة لدى أطفال المجموعة الضابطة 

التطبيقين القبمي ودالتيا بين وحساب الفروق البحث بعديًا ، ثم التطبيق البعدي ألداة 
 لممجموعتين 0والبعدي 

  البشححتديد أفزاد  -ب

تم اختيار عينة البحث من أطفال المستوى الثاني من رياض األطفال بمدرسة )      
( حيث تم اختيار قاعتان من قاعات المستوى الثاني بالمدرسة  بورسعيد الرسمية لمغات

وقد تم اختيار عينة عشوائية من القاعتين بمغ عددىم (  64وقد بمغ عدد األطفال بيا ) 
 ( طفل وطفمة 0 53) 

 إدزاْات نيلًذ البشح ) املعاجلُ التذزيبًُ (  -ز

بعد إعداد أدوات البحث والتأكد من صدقيا وثباتيا وصالحيتيا لمتطبيق الميداني ،      
وبعد تحديد اإلجراءات التجريبية الالزمة لتنفيذ تجربة البحث ، والمتمثمة في تحديد 

في الخطوات اآلتية  الباحثةالتصميم التجريبي ، وتحديد عينة البحث ، فقد اتبعت 
  بحث :المعالجة التجريبية لم

 أواًل : إدزاْات قب  التطبًل

 ( التطبًل الكبلٌ ألداَ البشح  1 

،  والضابطة البحث التجريبية تيارة الميزانية قبميًا عمى مجموعتم تطبيق مقياس اد     
حيث روعي تنبيو األطفال إلى تنفيذ تعميمات المقياس بدقة من حيث االلتزام بالزمن 

 سئمة 0 وكيفية اإلجابة في نفس ورقة األ

 ( إعداد قاعُ األىشطُ للتطبًل  2
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نظرًا لعدم توافر بعض اإلمكانات في الروضة قامت الباحثة بتوفير وتنظيم اإلمكانات      
 -الالزمة لتنفيذ التجربة حيث قامت الباحثة بما يمي :

  ( data – showأجيزة الكمبيوتر وأجيزة العرض )  تجييز -
 كأسموب لتعزيز نشاط األطفال بصورة منظمة 0تجييز مجموعة من الجوائز  -
 تجييز القاعة التدريسية بشكل يجعل األطفال يجمسون في شكل نصف دائرة  0 -

 .مع األفلال مبعدل مزنني أسبىعًًا  نطبًل الكصصددولُ مىاعًد  -

 ثاىًًا : إدزاْات التطبًل  

لتنمية ميارات إدارة الميزانية لدى أطفال المجموعة الضابطة باستخدام بدأت التجربة      
من خالل عرض مجموعة القصص الطريقة المعتادة ، و لدى أطفال المجموعة التجريبية 

 0الرقمية

 ثالجًا : التطبًل البعدٍ ألداَ البشح    

دارة الميزانية بعديًا ، وأكدت الباحثة عمى كل طفل بذل ميارات إتم تطبيق مقياس      
أقصى جيد في محاولة اإلجابة عن أسئمة االختبارات ، ثم قامت الباحثة بالتصحيح 

ومعالجتيا إحصائيًا ، ومقارنة نتائج والضابطة ورصد درجات المجموعة التجريبية 
تائج واختبار صحة الفروض ، ثم مناقشة تمك النلممجموعتين القبمي والبعدي التطبيقين 
 وتفسيرىا 

 ىتـآر البـشح ونلشـريٍا وميـاقشتـَا 

سيتم تناول المعالجات اإلحصائية لمبيانات التي تم الحصول عمييا من خالل إجراء     
وذلك لإلجابة عمى السؤال الرابع من أسئمة البحث والذي نص عمى : " ما  ،تجربة البحث 

 فاعمية استخدام القصص الرقمية في تنمية ميارات إدارة الميزانية لدى أطفال الروضة ؟

 وذلك من خالل اختبار صحة الفروض البحثية المرتبطة بيذا السؤال 
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    : األول اختبار اللزض 

بين  ( 0.0.دال احصائيًا عند مستوى ) يوجد فرق  أنو " عمى األولينص الفرض      
درست باستخدام القصص متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية ) التي 

الطريقة ( ودرجات أطفال المجموعة الضابطة ) التي درست باستخدام االلكترونية
ية لصالح المجموعة البعدي عمى مقياس نمو ميارات ادارة الميزان ( في التطبيقالتقميدية

 التجريبية 0" 

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب الفرق بين متوسطي درجات المجموعة     
البعدي لمقياس ميارات ادارة الميزانية ،  في التطبيقوالمجموعة الضابطة التجريبية 

ل ، وتوصلممجموعات المستقمة "  t – testباستخدام اختبار "ت" وىو ما يعرف باختبار "
 البحث إلى النتائج الموضحة بالجدول التالي :

 (2خذوي ) 

واٌضابطت فٍ اٌخطبُك ٔخائح اخخبار "ث " ٌٍفزق بُٓ ِخىططٍ درخاث اٌّدّىػت اٌخدزَبُت 

 اٌبؼذٌ ٌّمُاص ِهاراث ادارة اٌُّشأُت

 اٌذالٌت اإلحصائُت ث ع َ ْ  اٌّدّىػت 

  1.8 24.16 32  اٌخدزَبُت

51.8 

 داٌت ػٕذ ِظخىي 

 1.26 11.62 32 اٌضابطت  1.11

( وجود فرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية   1يتضح من جدول )      
، وىذا الفرق دال إحصائيًا عند مستوى  عمى مقياس ميارات ادارة الميزانيةوالضابطة 

بين المجموعة التجريبية التي  فرق% ، بمعنى أن ىناك 88( أي بنسبة ثقة 0.0.)
والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في  الرقميةتدرس باستخدام القصص 

، المجموعة التجريبية عمى مقياس ميارات ادارة الميزانية ، وذلك لصالح  التطبيق البعدي
لة عند ، وىي دا spss( باستخدام برنامج   4.07وحيث أن قيمة " ت " المحسوبة )  

 ( ، ومن ىنا يتضح صحة الفرض األول 0 51درجة حرية ) 

    : الجاىٌاختبار اللزض 

بين  ( 0.0.دال احصائيًا عند مستوى ) يوجد فرق عمى أنو  الثانيينص الفرض     
(  الرقميةمتوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية ) التي درست باستخدام القصص 
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التطبيق البعدي لصالح ين القبمي و الميزانية  وذلك في التطبيقعمى مقياس ميارات ادارة 
 " البعدي 

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض يتم حساب الفرق بين متوسطي درجات المجموعة     
باستخدام اختبار  ،البعدي لمقياس ميارات ادارة الميزانية ين القبمي و التجريبية في التطبيق

، وتوصل البحث إلى النتائج  لممجموعة المرتبطة"  t – test"ت" وىو ما يعرف باختبار "
 الموضحة بالجدول التالي :

 (3خذوي ) 

ُٓ اٌمبٍٍ ٔخائح اخخبار "ث " ٌٍفزق بُٓ ِخىططٍ درخاث اٌّدّىػت اٌخدزَبُت فٍ اٌخطبُم

 ٌّمُاص ِهاراث ادارة اٌُّشأُتاٌبؼذٌ و

 اٌخطبُك 

 

 اٌذالٌت اإلحصائُت ث ع َ ْ 

  اٌمبٍٍ 

32 

 

4.43 1.24 
122.4 

 

 داٌت ػٕذ ِظخىي 

 1.8 24.16 اٌبؼذٌ 1.11

( وجود فرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية عمى  2 يتضح من جدول )      
( أي بنسبة 0.0.وىذا الفرق دال إحصائيًا عند مستوى ) ، مقياس ميارات ادارة الميزانية

بين المجموعة التجريبية التي تدرس باستخدام  فرقبمعنى أن ىناك  ،% 88ثقة 
وذلك  ،عمى مقياس ميارات ادارة الميزانية  في التطبيق القبمي والبعدي الرقميةالقصص 
( باستخدام برنامج 01103وحيث أن قيمة " ت " المحسوبة )   ، التطبيق البعديلصالح 
spss  ( ومن ىنا يتضح صحة  20، وىي دالة عند درجة حرية ، )الفرض األول 0 

جوىري ، وال يرجع لمصدفة ولتحديد األىمية التربوية لنتائج ولمتأكد من أن الفرق      
إختبار ) ت ( تم استخدام مربع ايتا كاختبار مكمل لمداللة اإلحصائية ، وتم التوصل إلى 

 النتائج اآلتية : 

 ( 4خذوي )  

 ػًٍ ّٔى ِهاراث ادارة اٌُّشأُت ٌذي األطفاي اٌزلُّتحدُ حأثُز اٌمصص 

 حدُ اٌخأثُز ² d "ث" اٌّخغُز اٌخابغ اٌّخغُز اٌّظخمً

 اٌمصص اٌزلُّت

 

 وبُز 15.8 1.93 122.4 دارة اٌُّشأُت إّٔى ِهاراث 
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ميارات  عمى نمو الرقمية( يتضح أن تأثير القصص 3ومن نتائج الجدول السابق ) 

( من التباين  082.نو ثبت إحصائيًا أن ) إادارة الميزانية لدى األطفال كبير ، حيث 
( يرجع إلى المتغير المستقل ) القصص  نمو ميارات ادارة الميزانية الكمي لممتغير التابع )

تؤثر  الرقميةمما يدل عمى أن القصص (  0407)          (d)( حيث بمغت قيمة الرقمية
 ( 0 07.( قد تعددت )  d) بدرجة كبيرة عمى نمو الميارات لدى األطفال حيث إن قيمة 

 : الجاىٌاألول ونلشري ومياقشُ اليتآر املتعلكُ باللزض   

 ما يمي : الثانياألول و أظيرت نتائج صحة الفرض     
بين متوسطى درجات أطفال  ( 0.0.دال احصائيًا عند مستوى ) يوجد فرق  -0

المجموعة التجريبية ) التي درست باستخدام القصص االلكترونية ( ودرجات أطفال 
البعدي  الطريقة التقميدية ( في التطبيقالمجموعة الضابطة ) التي درست باستخدام 

 عمى مقياس نمو ميارات ادارة الميزانية لصالح المجموعة التجريبية 0" 
بين متوسطي درجات المجموعة  ( 0.0.صائيًا عند مستوى ) دال احيوجد فرق  -1

التطبيق مقياس ميارات ادارة الميزانية في التطبيقين القبمي والبعدي عمى التجريبية 
  البعدي

 ويمكن تفسير ىذه النتائج وفقًا لما يمي : 
*  قد يرجع تطور ميارات ادارة الميزانية لدى األطفال في التطبيق البعدي لممقياس لدى 

 0مقارنة بالمجموعة مقارنة بالتطبيق القبمي ، أو المجموعة التجريبية 
القصص المقدمة لألطفال تحتوى عمى مجموعة من المواقف التي تتطمب استخدام  إن -

 وبالتالي زيادة الدرجات في التطبيق البعدي 0 ،ميارات ادارة الميزانية 
بمجموعة من العناصر كالصوت والصورة والحركة التي تعد تميز القصص الرقمية  -

 مما يؤثر عمى دافعيتيم نحو التعمم 0 ،عوامل جذب واستمتاع لألطفال  
، وبعد ال يمتمكون معرفة حول ميارات ادارة الميزانية  القبميإن األطفال في التطبيق  -

الميزانية ، فمن  االستماع والمشاىدة لمقصص الرقمية المقترحة المتضمنة لميارات ادارة
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معرفة األطفال بتمك الميارات ومن ثم إرتفاع درجات األطفال في التطبيق  الطبيعي أن تزيد
 البعدي 0

مع خصائص واحتياجات األطفال في ىذه المرحمة القصص الرقمية المقدمة تناسب  -
حيث تم اختيار ميارات ادارة الميزانية المستخدمة في القصص المقترحة في  ،العمرية 

الدراسة الحالية من خالل مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت القيم االقتصادية 
لداراسات دراسة ) الحمود ومن ىذه ا ،وميارات ادارة عامة وميارات ادارة الميزانية خاصة 

( ، )  1.05( ، ) أحمد ،  1.02( ، ) العيوطي ،  1.02( ، ) اليوسف ،  .1.0، 
 0 (  1.05،  ى والجبروني الجعفري

والتي  ،األطفال لمجموعة من القصص التي أعدت باستخدام التقنية الحديثة إستماع -
تي تتطمب استخدام ميارات تساعد األطفال عمى إدراك المواقف الحياتية المختمفة ال

 الدارتيا ، مثل المواقف التي ترتبط بالميزانية 0
تقديم ميارات ادارة الميزانية من خالل مجموعة القصص االلكترونية والتي أكدت عمى  -

(  1.03( ، ) الدويبي ،  1.00، فاعميتو العديد من الدراسات ومنيا دراسة ) جوينات 
 Yuksel، ) (  1.06( ، ) البنداري ،  1.05، ( ، ) أحمد  1.05) محمدي ،  ،

and others , 2016   ، ) 
 :  الجالحاختبار اللزض 

المقترحة فعالة في تنمية مياراة ادارة  الرقميةعمى أنو " القصص  الثالثينص الفرض    
 Blake  "0الميزانية لدى أطفال الروضةكما تقاس بنسبة الكسب المعدل لبميك 

بعد التأكد من أن الفرق بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية في     
من خالل  الرقميةالتطبيقين القبمي والبعدى فرق جوىري ، تم التأكد من فاعمية القصص 
مقياس نمو عمى حساب متوسطي درجات المجموعة التجريبية لمتطبيق القبمي والبعدي 

لكسب المعدل لبميك 0 والجدول التالي يوضح النتائج دارة الميزانية لحساب نسبة اإميارات 
 التي تم التوصل الييا : 
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 (  5خذوي )  

 اٌمصص اٌزلُّت فٍ حُّٕت ِهاراث إدارة اٌُّشأُت ٔظبت بٍُه ٌفاػٍُت  

 اٌّخغُز اٌخابغ

 

 ِخىطظ اٌخطبُك

 اٌمبٍٍ

ِخىطظ 

 اٌخطبُك

 اٌبؼذٌ

 

 اٌذرخت اٌىٍُت

 

 ٔظبت بٍُه

 1.73 25 24.16 4.43 ّٔى ِهاراث إدارة اٌُّشأُت 

( إلى أن نسبة الكسب المعدل لنمو ميارات التفكير الناقد  4وأشارت نتائج جدول )      
( مما  001( وىي أكبر من القيمة المعيارية التي حددىا بميك وىي )  0062)   تساوي

تصف بدرجة إدارة المنزل تالقصص الرقمية في تنمية ميارات يدل عمى أن استخدام 
 مناسبة من الفاعمية 0

 :  الجالحلشري ومياقشُ اليتآر املتعلكُ باللزض ن

 -ما يمي : الثالثأظيرت نتائج الفرض    
كما  المقترحة فعالة في تنمية مياراة ادارة الميزانية لدى أطفال الروضة الرقمية" القصص 

 Blake  "0تقاس بنسبة الكسب المعدل لبميك 

 -ويمكن تفسير ىذه النتائج وفقًا لما يمي :
المحيطة  وجود عالقة ارتباطية بين مياراة ادارة الميزانية التي درسيا األطفال بالبيئة -

، والتي تتضمن نصوص بسيطة تتناسب مع خصائص طفل بيم وبخبراتيم اليومية 
 الروضة 0

تساب الميارات ارتباط جميع القصص بحياة األطفال ومن ثم تساعدىم عمى اك -
 المناسبة لمتعامل مع تمك المواقف خاصة المرتبطة بالميزانية منيا 0 

متغير مستقل عمى نمو ميارات ك الرقميةأوضحت نتائج الدراسة أن تأثير القصص  -
ادارة الميزانية كان كبيرًا ، ، وتتفق تمك النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة كل من ) قربان 

 (  1.06( ، ) محمد ،  1.05( ، ) دحالن ،  1.03( ) الدويبي ،  1.01، 
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 : البشحنىصًات 

 من خالل النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي يمكن التوصية باآلتي :     
توظيف التقنية الحديثة في تنمية قدرات وميارات األطفال المختمفة ، مثل ميارات ادارة  -

 الميزانية 0
 التوسع في تنمية ميارات األطفال الحياتية لما تتطمبو ظروف الحياة المستقبمية لألطفال 0 -
، واستخداميا في تنمية المفاىيم  الرقميةدريب المعممات عمى كيفية تصميم القصص ت -

 لدى األطفالوالميارات المختمفة 
تدريب معممات رياض األطفال عمي استخدام طرق تدريسية تتناسب مع خصائص طفل  -

 العقمية المختمفة حتى يتمكن من الوصول إلى أقصي ما مالروضة ، وتيتم بتنمية قدراتي
 التعميم 0في تسمح بو إمكاناتو 

تشجيع الطالبات المعممات بكميات رياض األطفال العداد مجموعة من القصص باستخدام  -
التقنية الحديثة ، وذلك في الجانب التطبيقي لمقرر قصص وحكايات األطفال ، وأيضا 

 أثناء التدريب الميداني 
 :حبـىخ مكرتسـُ 

  -مستقبمية كما يمي :بعض البحوث ال الباحثةتقترح     
في تنمية بعض المفاىيم التاريخية والجغرافية   الرقميةدراسة فاعمية استخدام القصص  -

 لدى أطفال الروضة 0
فاعمية استخدام أسموب حل المشكالت في تنمية ميارات ادارة الميزانية لدى أطفال ما قبل  -

 المدرسة 0
تنمية بعض المفاىيم االقتصادية لدى أطفال دراسة أثر استخدام القصص االلكترونية في  -

   الرياض
 تنمية ميارات ادارة الميزاينة األسرية باستخدام برنامج األنشطة مقترح قائم عمى استخدام -

 استراتيجية الذكاءات المتعددة 0
  



 .ادارة الميزانية لدى أطفال الروضة فاعلية استخدام القصص الرقمية في تنمية مهارات

45 
 

 املزادع

طفــــــال وتطبيقاتيــــــا العمميــــــة 0 قصــــــص وحكايــــــات األ 0( 3..1)  بســــــمير عبــــــد الوىــــــا ،أحمــــــد 
 :   عمان

 دار المسيرة 0 
 بعض  فاعمية القصص الرقمية في إكساب أطفال ما قبل المدرسة 0( 1.05)  ىدير ابراىيم ،أحمد 

 0كمية رياض األطفال  0رسالة ماجستير منشورة  0المفاىيم التاريخية  
 جامعة المنيا 0

 المرحمة القصة وأثرىا عمى الطالقة المغوية عند أطفال ما قبل 0( 1.01)  دعاء نافذ ، البشيتي
 االبتدائية0

 http://www.alukah.net/social/0/41624 
 قبل  استخدام القصص اإللكترونية لتنمية التفكير االبتكاري لطفل ما 0( 1.06رقية أحمد )  ،البنداري 

0 كمية غير منشورةرسالة ماجستير لعربية السعودية 0 المدرسة بالمممكة ا 
 التربية لمطفولة المبكرة 0 جامعة القاىرة 0

القارئي  (0 أثر توظيف القصص الرقمية في تنمية ميارت الفيم 1.05محمد عمي سميم )  ،التتري 
 لدى
0 كمية التربية 0 الجامعة رسالة ماجستير طالب الصف الثالث األساسي 0  

 غزة 0 –االسالمية 
(0 التربية اإلقتصادية في اإلسالم وأىميتيا لمنشىء الجديد 0 دار  .1.0التركاوي ، كيندة حامد ) 

 إحياء
 لمنشر الرقمي 0 

 الثقافة اإلستيالكية لطفل 0( 1.05ىالة إبراىيم )  ،الجبروني 0 ممدوح عبد الرحيم  ،الجعفري 
 الروضة 

 ) مدخل لمتربية اإلقتصادية (0 االسكندرية : دار المعرفة الجامعية 0 
 األطفال التربية بالقصة في االسالم وتطبيقاتيا في رياض 0( 0318)  ىناء ىاشم عمر ،الجفري 

جامعة أم  0كمية التربية بمكة المكرمة  0غير منشورةرسالة ماجستير  0 
 القرى 0

 المتنبي  مكتبة :الدمام  0أدب الطفل  (0 1.06) حنان عبده ، غنيم 0  سوالف أبو الفتوح ،الحمراوي 
 الرياض دور معممة الروضة في بناء القيم االقتصادية لدى أطفال 0( .1.0)  ىناء قاسم ، الحمود

http://www.alukah.net/social/0/41624
http://www.alukah.net/social/0/41624
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  ما بين
0 كمية التربية  0غير منشورةرسالة ماجستير  0( سنوات  5 – 4سن )  

 جامعة دمشق
 تطوير فاعمية وحدات دراسية باستخدام القصص الرقمية في 0( 1.03)  أبو زيد ابراىيم ، الدويبي
 الميارات

رسالة  0الحركية األساسية والمفاىيم المعرفية لمرحمة رياض األطفال  
 جامعة اسكندرية 0كمية التربية الرياضية  0دكتوراة 

 اإلستيالكي  عالقة القيم االقتصادية لألسرة المصرية  بالسموك 0( 6..1ايمان عبد الغني )  ،الزغبي 
رسالة  0لطفل الروضة وأثر ذلك عمى ادراكو لبعض المفاىيماالقتصادية  

 جامعة االسكندرية 0 0كمية رياض األطفال  0دكتوراة منشورة 
نعكاسو  التدريبي(0 أثر ممارسة السموك االداري في المسكن  .1.0الزىراني ، أمل عازب مفرح )  وا 

  عمى 
الميارات المكتسبة لطالبات االقتصاد المنزلي بمكة المكرمة 0 مجمة بحوث  

 070التربية النوعية 0 ع
 فاعمية استخدام القصة االلكترونية في تنمية بعض الميارات (0 1.04ىديل محمد )  ،العريان 
 المغوية 

 التربية 0 جامعة أم القرى 0لدى طفل الروضة 0 رسالة ماجستير 0 كمية  
 وعالقتيا تنمية المفاىيم االقتصادية باستخدام األنشطة المسرحية 0(1.02)رييام ربيع  ،العيوطي 
 بمظاىر

رسالة دكتوراة منشورة  0( سنوات  5 -3السموك التوافقي لطفل الروضة )  
 جامعة بورسعيد 0 0كمية رياض األطفال  0

 ضوء تصميم القصة االلكترونية ألطفال ما قبل المدرسة في 0( .1.0)  مناير محمد ،الكندري 
 معايير 

سالة ر  تنمية الخيال اإلبداعي وأثرىا عمى تنمية ميارات حب االستطالع 
 /0http://www.agu.edu.bh جامعة الخميج العربي  0ماجستير 

 مجمة (0 دور األلعاب التربوية في التقيف المالي ألطفال الروضة 0  1.00المنير ، راندا عبد العميم ) 
 0 02 ع4دراسات عربية في التربية وعمم النفس 0 مج 

 ( : فاعمية برنامج لتنمية بعض المفاىيم االقتصادية وعالقتيا 1.02منى محمد ) اليوسف ، 
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 بالميارات
ل الروضة في ضوء المعايير القومية لرياض األطفال 0 الحياتية لدى طف 

 رسالة دكتوراة منشورة 0 كمية رياض األطفال 0 جامعة القاىرة 0
 ( برنامج مقترح قائم عمى القصص اإللكترونية لتنمية بعض 1.00جوينات ، لمياء عيسى ) 

 الميارات
كمية رياض اإلجتماعية لرياض األطفال في األردن 0 رسالة دكتوراة 0  

 األطفال 0 جامعة القاىرة 0
 (0 األثار االيجابية المترتبة عمى اقتناء واستخدام أجيزة اإلتصال 7..1جميل ، صفاء حسين ) 

وعالقتيا بإدارة الدخل المالي لألسرة0 رسالة ماجستير0 كمية التربية  
 لإلقتصاد المنزلي0 جامعة أم القرى 0

 طفل االقتصادي ، مجمة األسرة والتنمية 0 (0 ال 1.00حسن ، نزار رمضان ) 
 https://www.okaz.com.sa/article/636906 .9  /2  /2100 . 

 والتنمية  كيف نخمق ثقافة االقتصاد لدى أطفالنا ؟ 0 مجمة األسرة 0( 1.03) حسن ، نزار رمضان 
 http://al-osra.net 0 /04  /7  /1.03 0 

 ( 0 فاعمية توظيف القصص الرقمية في تنمية ميارات حل 1.05دحالن ، براعم عمر عمى ) 
 المسائل

المفظية الرياضية لدى تالمذة الصف الثالث األساس بغزة 0 رسالة ماجستير  
 غزة 0 –0 كمية التربية 0 الجامعة االسالمية 

 ( دليمك في االدارة العممية لمشئون المنزلية 0 دار الكتب والوثائق 7..1مصطفى ) رقبان ، نعمة 
 المصرية : القاىرة 0 

 المتغيرات 0(0 أسموب األسرة في إدارة الدخل المالي وعالقتو ببعض  8..1ريحان ، الحسيني رجب ) 
مي العربي الرابع ( االعتماد األكادي –المؤتمر السنوى ) الدولي األول  

لمؤسسات وبرامج التعميم العالي السنوي في مصر والعالم العربي "الواقع 
 إبريل0 8-7والمأمول" 0 جامعة المنصورة0 

 لألسرة (0 دور األطفال في التأثير عمى بعض متغيرات قرارات الشراء 1.00سويدان ، نظام موسى ) 
جامعة األزىر األردنية ) دراسة ميدانية من وجية نظر الوالدين (0 مجمة  

 000 ع02بغزة 0 سمسمة العموم اإلنسانية0 مج
(0 فاعمية استخدام بيئة األركان التعميمية في تنمية بعض القيم  1.02شاذلي ، مرفت سيد ) 

https://www.okaz.com.sa/article/636906
https://www.okaz.com.sa/article/636906
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 االقتصادية
 040 مج05لدى طفل الروضة0 مجمة الطفولة والتربية0 ع 

 لتعميمالقصص الرقمية 0 تكنولوجيا ا(  1.03شحاتو ، نشوى رفعت ) 
 http://elgradu.blogspot.com.   . 0.  /0 /1.03 

 تدريس مواقف عممية الستخدام حكي القصص الرقمية في 0( 1.03)  حسين محمد،  عبد الباسط
المقررات الدراسية 0 مجمة التعميم االلكتروني 0 جامعة المنصورة 0 مارس  

1.03  
  وتحميمية القصص وحكايات الطفولة ) دراسة عممية 0( 7..1إسماعيل عبد الفتاح )  ،عبد الكافي 

 ( 0 االسكندرية : مركز اإلسكندرية لمكتاب 0ونقدية  
 (0 برنامج قائم عمى القصص االلكترونية التفاعمية لتنمية قيم 1.00عبد اهلل ، ىبة عبد المجيد ) 

 المواطنة
الديمقراطية لطفل الروضة 0 رسالة دكتوراة 0 كمية رياض األطفال ومبادىء  

 0 جامعة القاىرة 0
(0 أثر استخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض المفاىيم  8..1عرفان ، ايمان سمير ) 

 اإلجتماعية
 لطفل ما قبل المدرسة 0 رسالة ماجستير 0 كمية التربية 0 جامعة المنيا  

PDCA 0وفقًا لنموذج الجودة  ADDIE(0 نموذج التصميم التعميمي  1.05)  عزمي ، نبيل جاد
 مجمة
 ( ابريل 00التعميم االلكتروني 0 جامعة المنصورة 0 ع ) 

 الروضة0 دراما الطفل وأثرىا في تنمية المفاىيم الحياتية لطفل 0( 8..1سعيد عبد المعز)  ،عمى 
 القاىرة

 0: عالم الكتب 
 (0 تكنولوجيا التعميم والطفولة المبكرة 0الدمام : مكتبة المتنبي 0 0328محمد ) فرجون ، خالد 

العممية  المفاىيمفاعمية استخدام قصص الرسوم المتحركة في تنمية (0  1.01، بثينة محمد )  قربان
 والقيم

االجتماعية ألطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة 0 رسالة ماجستير  
 التربية 0 جامعة أم القرى 0منشورة 0 كمية 

0 0 أدب األطفال 1.06قنديل ، محمد متولي 0 محمد ، داليا عبد الواحد 0 عثمان ، نيسرين عمي ) 

http://elgradu.blogspot.com/
http://elgradu.blogspot.com/
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 الدمام
 : مكتبة المتنبي 0 

لية لدى طفل الروضة 0 ا(0 أثر برنامج قصصي في تنمية الثقافة الم 1.07كريم ، وفاء قيس ) 
 مجمة 

 0 .2اإلنسانيات واإلجتماع 0 ع واآلداب وعمومالفنون  
 فعالية القصص االلكترونية التفاعمية في تنمية الوعي(0  1.00)  وفاء عبد السالم،  مجاىد

 لدى لسياسيا
أطفال الحمقة األولى من التعميم األساسي 0 رسالة ماجستير 0 معيد  

 الدراسات والبحوث التربوية 0 جامعة القاىرة 0
 ضوء طرق تدريس رياض األطفال في 0( 1.00) محمد، جييان لطفي0 بصفر ، خديجة عبد اهلل 

 معايير
 دار الرشد :الرياض  0 الجودة 

 (0 استخدام استراتيجيات المعب الدرامي لتنمية الوعي المالي لطفل 1.05محمد ، صفاء أحمد ) 
  الروضة0 

 1000دراسات في المناىج وطرق التدريس0 ع 
 الدولي دار النشر :الرياض  0ثقافة وأدب الطفل  0( 1.00) أ ( ) محمد ، شحاتو سميمان 
 النشر دار :الرياض  0تعميم القراءة والكتابة لألطفال  0( 1.00( )  ب) محمد ، شحاتو سميمان 

 الدولي 0
 فاعمية استخدام القصة الرقمية التفاعمية في تنمية بعض ميارات 0( 1.06)  ىدى أحمدمحمد ، 

 الفيم
اإلستماعي لدى أطفال ما قبل المدرسة 0 رسالة ماجستير 0 كمية التربية 0  

 جامعة عين شمس 0
 لدى دور السرد القصصي الرقمي في تنمية ميارات التفكير الناقد 0( 1.05) محمدي ، أمال 

 المتعممين0
-http://www.dfaمجمة دار الفكر العربي االلكترونية 0  

magazine.com 
 (0 فاعمية برنامج مقترح لتنمية بعض القيم اإلقتصادية لدى 1.02محمود ، ىنية محمود عمي ) 

طفل الروضة باستخدام التعمم النشط 0 رسالة دكتوراة 0 كمية التربية  
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 بالوادي الجديد 0 جامعة أسيوط 0
(0 مدخل إلى عمم اإلقتصاد المنزلي 0  .1.0مزاىرة ، أيمن سميمان ونشيوات ، ليمى حجازين ) 

 عمان : 
 دار المناىج لمنشر والتوزيع 0 

 مجمةوعي ربة األسرة بادارة مواردىا وعالقتو بالدخل غير المتطور0  (0 1.04منصور ، رشا رشاد ) 
 010 مج.5اسكندرية لمبحوث الزراعية 0 ع 

الرياض  (0 قصص أطفال ما قبل المدرسة 0 7..1ىاشم ، فاطمة عبد الرؤف 0 جاد ، منى محمد ) 
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