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Effectiveness of the proposed training software in Acquisition students 
with the parameters Faculty of kindergarten Some of the skills of the 
production of educational presentations for children And improving 

Motivation to learn
Abstract : 

 The goal of research is to prepare a list of the basic skills needed to 
produce presentations and educational software for children, set up 
software to give students the parameters Faculty kindergarten some basic 
skills needed to produce presentations and educational software for 
children, and measure the effectiveness of the proposed program in 
cognitive achievement for students teachers, and improve Motivation to 
learn to produce presentations and educational software for children, and 
included a sample search on thirty student teacher third year Faculty of 
kindergarten Minia University for the academic year 2011 - 2012 m, and 
included research tools to test the knowledge to measure the achievement of 
students in the content of software study, scorecard basic skills to produce 
presentations and educational software for children, and the measure of 
motivation to learn Some skills produce presentations and educational 
software for children, and the results showed the power of Tateralbr.s. and 
effectiveness in the Acquistion students parameters Faculty kindergarten 
some basic skills needed to produce presentations and educational software 
for children, and to improve Motivation to learn production Offers and 
educational software for children 
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المتوسط   المتغیرات
االنحراف  الوسیط الحسابي

  المعیاري
معامل 
  اإللتواء

 0.20- 2.17 25.00 25.80 اختبار تحصیلي في المعارف المتضمنة بالبرمجیة المقترحة
 0.21 1.19 7.00 6.86  ییم األداء للمهارات األساسیة واجراءتها الفرعیةبطاقة تق

تعلم    ة ل اس دافعی مقی
روض   اج ع إنت
ة   ات تعلیمی وبرمجی

 ألطفال الروضة

 0.09- 3.48 29.50 29.57 المیل
 0.82- 1.46 7.00 6.83 الدفء

 0.60- 3.14 29.50 29.20  االجتماعیة
 0.41- 5.65 46.00 44.90 الكفاءة
 1.94- 1.72 12.00 11.77 الطاعة

 0.67- 2.73 19.00 18.93 المسؤولیة
 0.58- 13.87 146.50 141.20  الدرجة الكلیة
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  امهافیما تم استخد  اسم البرمجیة  م
١  Adobe PhotoShop CS  معالجة الصور والرسومات وتصمیم بعض الخلفیات  
٢  Sound Recorder  تسجیل الصوت، والتحكم في درجة الصوت  
٣  Power Point 2003 تألیف البرمجیة  
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 إیناس محمد الحسیني د. وفاء صالح الدین الدسوقي، د. د.م.، أ) مناهج (د اسماعیل محمد الدردیري .أ .
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معامل   م

 السهولة
معامل 
 الصعوبة

معامل 
معامل  م التمییز

 السهولة
معامل 
 الصعوبة

معامل 
معامل  م التمییز

 السهولة
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 لتمییزا

١ 0.63 0.37 0.23 ٢٠ 0.63 0.37 0.23 ٣٩ 0.53 0.47 0.25 
٢ 0.70 0.30 0.21  ٢١ 0.63 0.37 0.23 ٤٠ 0.60 0.40 0.24 
٣ 0.67  0.33 0.22 ٢٢ 0.60 0.40 0.24 ٤١ 0.60 0.40 0.24  
٤ 0.63 0.37 0.23 ٢٣ 0.50 0.50 0.25 ٤٢ 0.60 0.40 0.24 
٥ 0.67 0.33 0.22 ٢٤ 0.63 0.37 0.23 ٤٣ 0.63 0.37 0.23 
٦ 0.60 0.40 0.24 ٢٥ 0.70 0.30 0.21 ٤٤ 0.60 0.40 0.24 
٧ 0.60 0.40 0.24 ٢٦ 0.63 0.37 0.23 ٤٥ 0.63 0.37 0.23 
٨ 0.60 0.40 0.24 ٢٧ 0.67 0.33 0.22 ٤٦ 0.70 0.30 0.21 
٩ 0.67 0.33 0.22 ٢٨ 0.57 0.43 0.25 ٤٧ 0.57 0.43 0.25 

١٠ 0.57 0.43 0.25 ٢٩ 0.63 0.37 0.23 ٤٨ 0.63 0.37 0.23 
١١ 0.57 0.43 0.25 ٣٠ 0.50 0.50 0.25 ٤٩ 0.67 0.33 0.22 
١٢ 0.67 0.33 0.22 ٣١ 0.67 0.33 0.22 ٥٠ 0.57 0.43 0.25 
١٣ 0.63  0.37 0.23 ٣٢ 0.60 0.40 0.24 ٥١ 0.60 0.40 0.24 

١٤ 0.60 0.40 0.24 ٣٣ 0.50 0.50 0.25 ٥٢ 0.53 0.47 0.25 
١٥ 0.63 0.37 0.23 ٣٤ 0.60 0.40 0.24 ٥٣ 0.60 0.40 0.24 
١٦ 0.60 0.40 0.24 ٣٥ 0.60 0.40 0.24 ٥٤ 0.57 0.43 0.25 
١٧ 0.67 0.33 0.22 ٣٦ 0.50 0.50 0.25 ٥٥ 0.57 0.43 0.25 
١٨ 0.50 0.50 0.25 ٣٧ 0.60 0.40 0.24 ٥٦  0.57 0.43 0.25 
١٩ 0.63 0.37 0.23 ٣٨ 0.50 0.50 0.25 ٥٧  0.57 0.43 0.25 
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معامل  م معامل اإلرتباط م معامل اإلرتباط م رتباطمعامل اإل م
 اإلرتباط

١ 0.61 ١٦ 0.60 ٣١ 0.51 ٤٦ 0.55 
٢ 0.46 ١٧ 0.60 ٣٢ 0.66 ٤٧ 0.56 
٣ 0.48 ١٨ 0.52 ٣٣ 0.56 ٤٨ 0.61 
٤ 0.61 ١٩ 0.51 ٣٤ 0.48 ٤٩ 0.57 
٥ 0.58 ٢٠ 0.61 ٣٥ 0.66 ٥٠ 0.56 
٦ 0.59 ٢١ 0.62 ٣٦ 0.53 ٥١ 0.53 
٧ 0.66 ٢٢ 0.66 ٣٧ 0.66 ٥٢ 0.52 
٨ 0.48 ٢٣ 0.58 ٣٨ 0.52 ٥٣ 0.53 
٩ 0.69 ٢٤ 0.61 ٣٩ 0.59 ٥٤ 0.55 

١٠ 0.50 ٢٥ 0.53 ٤٠ 0.66 ٥٥ 0.56 
١١ 0.48 ٢٦ 0.47 ٤١ 0.66 ٥٦ 0.57 
١٢ 0.49 ٢٧ 0.64 ٤٢ 0.49 ٥٧ 0.60 
١٣ 0.62 ٢٨ 0.47 ٤٣ 0.61   
١٤ 0.56 ٢٩ 0.51 ٤٤ 0.47    
١٥ 0.60 ٣٠ 0.51 ٤٥  0.61    
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  العبــــــارات حاورالم

 المیل
 36 21 20 15 14 11 6 1 رقم العبارة

 0.81 0.64 0.62 0.61 0.64 0.60 0.64 0.59 معامل اإلرتباط

  الدفء
       9 2 رقم العبارة

          0.80 0.76 معامل اإلرتباط

  االجتماعیة
 35 34 29 17 16 12 5 3 رقم العبارة

 0.80 0.64 0.61 0.62 0.62 0.71 0.63 0.64 معامل اإلرتباط

 الكفاءة

 28  27 26 25 19  18 10 4 رقم العبارة
 0.66 0.58 0.53 0.54 0.68 0.65 0.69 0.57 معامل اإلرتباط

      39 38  37 33 30 رقم العبارة
      0.77 0.67 0.63 0.64 0.62 معامل اإلرتباط

 الطاعة
          24 23 22 رقم العبارة

         0.76 0.86 0.80 معامل اإلرتباط

 المسؤولیة
     32 31  13 8 7 رقم العبارة

      0.66 0.76 0.64 0.66 0.68 معامل اإلرتباط
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 معامل اإلرتباط متوسط التطبیق الثاني متوسط التطبیق األول المحاور م
 ٠.٩٥ ٢٩.٥٧ ٢٨.٩٧ المیل ١
 ٠.٩٣ ٦.٩٠ ٦.٨٠  الدفء ٢
 ٠.٩٤ ٢٩.١٣ ٢٩.٠٧  االجتماعیة ٣
 ٠.٩٣ ٤٤.٨٠ ٤٥.٤٠ الكفاءة ٤
  ٠.٩٢ ١١.٧٧ ١١.٦٣ الطاعة  ٥
 ٠.٩٦ ١٨.٨٣ ١٩.٠٧ المسؤولیة ٦

 ٠.٩٧ ١٤١.٠٠ ١٤٠.٩٣ الدرجة الكلیة

 





 

 



 

 
 الفامعامل  المحاور
  ٠.٨٠ المیل
  ٠.٧٣  الدفء

  ٠.٨١  االجتماعیة
  ٠.٨٧ الكفاءة
  ٠.٧٣ الطاعة

  ٠.٧١ المسؤولیة
  ٠.٩٢  الدرجة الكلیة
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η2 


 

متوسط  المتغیرات
  القیاس القبلي

متوسط القیاس 
  البعدي

متوسط 
  الفروق

االنحراف 
قیمة   قیمة ت  المعیاري للفروق

  ٢ایتا

ف اختبارتحصیلي في المعار
المتضمنة في البرمجیة 

 المقترحة
٠.٩٩ ٥٣.٨٣  ٢.٥٨ ٢٥.٣٣ ٥١.١٣ ٢٥.٨٠ 

بطاقة تقییم األداء للمهارات 
 ٠.٩٩ ١١٩.١٧ ٠.٩٦ ٢٠.٨٩ ٢٧.٧٤ ٦.٨٦  . األساسیة واجراءاتها الفرعیة

 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00

ي القیاس البعديالقیاس القبل

25.80

51.13

6.86

27.74

تاج برمجیات األطفال بعض المهارات األساسیة إلن بار اكتساب  اخت
رات األساسیة بطاقة المها
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 (η2






 

متوسط  المتغیرات
  القیاس القبلي

متوسط 
القیاس 
  البعدي

متوسط 
  الفروق

االنحراف 
المعیاري 

  للفروق
  ٢قیمة ایتا  قیمة ت

 ٠.٧١ ٨.٤٠ ٤.٢٤ ٦.٥٠ ٣٦.٠٧ ٢٩.٥٧ المیل
 ٠.٧١ ٨.٣٩ ١.٥٧ ٢.٤٠ ٩.٢٣ ٦.٨٣  الدفء

 ٠.٧٣ ٨.٩٣ ٣.٩٩ ٦.٥٠ ٣٥.٧٠ ٢٩.٢٠  االجتماعیة
 ٠.٨٢ ١١.٥٦ ٦.٩٢ ١٤.٦٠ ٥٩.٥٠ ٤٤.٩٠ الكفاءة
 ٠.٥٢ ٥.٦٣ ٢.١٤ ٢.٢٠ ١٣.٩٧ ١١.٧٧ الطاعة

 ٠.٥٢ ٥.٦٢ ٣.٥١ ٣.٦٠ ٢٢.٥٣ ١٨.٩٣ المسؤولیة
 ٠.٨٠ ١٠.٨٦ ١٨.٠٦ ٣٥.٨٠ ١٧٧.٠٠ ١٤١.٢٠  الدرجة الكلیة

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

الدرجة الكلیةالمسؤولیةالطاعةالكفاءةاالجتماعیةالدفءالمیل

29.57

6.83

29.20

44.90

11.77
18.93

141.20

36.07

9.23

35.70

59.50

13.97
22.53

177.00

القیاس القبلي القیاس البعدي
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  نسبة التحسن  متوسط القیاس البعدي  متوسط القیاس القبلي المتغیرات
 %٩٨.١٨ ٥١.١٣ ٢٥.٨٠ اختبار معرفي في المعارف المتضمنة في البرمجیة المقترحة 
 %٣٠٤.٣٧ ٢٧.٧٤ ٦.٨٦  بطاقة تقییم المهارات األساسیة وإجراءاتها  الفرعیة 

  
الدافعیة لتعلم إنتاج 
عروض وبرمجیات 

تعلیمیة ألطفال 
  .الروضة

  
  
  

 %٢١.٩٨ ٣٦.٠٧ ٢٩.٥٧ المیل
 %٣٥.١٤ ٩.٢٣ ٦.٨٣  الدفء

 %٢٢.٢٦ ٣٥.٧٠ ٢٩.٢٠  االجتماعیة
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