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مقدمة
المرحلة ذلك ألنھا ، المدرسة الفترة التكوینیة الحاسمة من حیاة اإلنسان ما قبل تعتبر مرحلة

كما ، التي یتم فیھا وضع البذور األولى للشخصیة التي تتبلور وتظھر مالمحھا في المستقبل 
وھي تمثل العمر ، وتتفتح فیھا اتجاھاتھ ومیولھ ، أنھا المرحلة التي تنمو فیھا قدرات الطفل 

الطفولة ونظرًا ألھمیة مرحلة المفاھیم والمھاراتاب الكثیر منالمناسب لبدایات اكتس
ولما كانت نسبھ ذكاء ، وأثرھا في تكوین مفاھیم الطفل ومھاراتھ ، وحساسیتھا ، المبكرة 

فإن ھذا یدفعنا إلى االھتمام ، الطفل تزداد كلما كانت المثیرات البیئیة حولھ خصبة وسویة 
، التالیةحیث تعتبر ھذه المرحلة األساس للمراحل التعلیمیة ، بالتعلیم في ھذه المرحلة المبكرة 

.فالتعلیم في ھذه المرحلة مصدر مھم لتكوین مفاھیم الطفل ومھاراتھ
وتعتبر المھارات اللغویة إحدى أھم المھارات الالزمة لتنمیة المھارات األخرى وخاصة 

، في مرحلة ما قبل المدرسة حیث یبدأ الطفل في التوجھ نحو اآلخرین والتفاعل معھم لغویًا 
وبدون ھذه المھارات التي تتضمن القدرة ، الجمل لیوصل أفكاره إلیھم یستمع إلیھم ویركب

، ھدى الناشف . ( على التعبیر والفھم فإن إفادة الطفل من خبراتھ في الروضة تبقي محدودة 
١٤٩، ٢٠٠٥(

االستماع والتحدث والقراءة : وتتكون مھارات اللغة من مھارات أساسیة أربع ھي 
، رة من ھذه المھارات مھارات فرعیة تتدرج من السھل إلى الصعب والكتابة ولكل مھا

. ( كما أنھا متداخلة متشابكة یصعب فصلھا عن بعضھا البعض ، ویبنى بعضھا على بعض 
)٥١، ١٩٩٤، عبداهللا مصطفى 

، وأي مھارة من ھذه المھارات األربع یكتسبھا الطفل تساعد على اكتساب المھارات األخرى 
خالل الحوار والتحدث واالستماع یكتسب مفردات قد تكون أسماء ألشیاء یرى فالطفل من 

ویدرك ، ویمیز األشكال بصریًا ، الدال علیھا ) الرمز( صورھا ویقارن الصور باالسم 
وینمي المھارات الحركیة ، التشابھ واالختالف في الصور والصوت واللفظ الصحیح للكلمات 

ق التآزر بین حركة الید والعین وكلھا مھارات تدخل في المتصلة بالعضالت الدقیقة ویحق
)١٧، ٢٠٠٣،  ھبھ محمد أمین . ( عملیات األعداد للقراءة والكتابة 

فھي تحتل مكان ، والمھارات اللغویة في مناھج ریاض األطفال تكتسب أھمیة خاصة 
اخل الروضة بدءًا من الغة القول إن األنشطة التي تدور د،وال یعد تلیھا، الصدارة في التعلم 

دخول الطفل الروضة إلى وقت انصرافھ یمكن إدماج المھارات الغویة خاللھا وبشكل طبیعي 
)٤٧، ١٩٩٧،  عزة خلیل . ( غیر مفتعل 

بل وتعد المھارات اللغویة أساسًا لتنمیة المھارات األخرى سواء في مرحلة ریاض األطفال 
وھي أداة مھمة لتشكیل ، مفتاح االتصال مع اآلخرین فاللغة ھي، أو في المراحل التي تلیھا 

، ثریا محجوب  . ( ي كما أنھا  أداة التفاعل اللفظي والتعبیر اللغو، فكر اإلنسان ووجدانھ 
١٠٨، ١٩٩٨(

، ولقد أثبتـت الدراسات السیكولوجیة أن التفكیر السلیم یرتبط ارتباطًا وثیقًا باللغة ومھاراتھا 
وأنھ عندما تنمي لغة الطفل إنما ینمي فیھا التفكیر أیضًا ، استخدام الطفل للغة فالتفكیر یحسن 

)١١، ١٩٩٨، ثناء الضبع و ناصر غبـیـش ( 
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وبالتالي ، وإتقان المتعلم للمھارات اللغویة یعد الركیزة األولى التي یبنى علیھا تعلمھ 
فإذا امتلك المتعلم المھارات اللغویة ، ومواجھة الحیاة بمتطلباتھا المتعددة ، مواصلة تعلیمة 

)٦٦، ١٩٩٣، عواطف إبراھیم . ( كانت لدیھ القدرة على استعمال اللغة دون مشقة أو عناء
ویمكن للروضة أن تقوم بدور كبیر في تنمیة المھارات اللغویة إذ توجد أكثر من طریقة 

راءة القصص المصورة یمكن من خاللھا تنمیة ھذه المھارات منھا على سبیل المثال ق
وعمل قصص من ، مع إتاحة الفرصة لألطفال لراویتھا بأسلوبھم ولغتھم ، ومناقشتھا 

فالطفل یمیل بطبعھ إلى ما یجذب نظره ، مصورات تمثل أحداثًا متتابعة بشكل منطقي 
)٦، ١٩٩٩، محمد فضل اهللا . ( وسمعھ 

جھ التشابھ واالختالف بین المثیرات ویتمكن الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة من إدراك أو
ونظرًا ألن الحروف ھي الرموز األساسیة ، البصریة في ضوء الخصائص الممیزة لھا 

للقراءة والكتابة ولھا أشكال ورسوم یختلف كل منھا عن األخرى فیحسن تدریب األطفال 
. ز بینھا على مشاھدة العدید من المصورات المتشابھة والمختلفة في بعض األشیاء للتمی

)١١٩، ٢٠٠٠، صادق أمیليكریمان بدیر و ( 
فكما نعرف قد نال الحاسوب اھتماما كبیرا من قبل التربویین والمتخصصین والمھتمین 

ھتمام بالعملیة التعلیمیة في العقود األخیرة من القرن العشرین الماضي، وازداد ھذا اال
ویظھر ذلك جلیا من خالل ،بالحاسوب وبرمجیاتھ في بدایة القرن الحالي الحادي والعشرین 

التوجھات التربویة الحدیثة نحو حوسبة المناھج والمواد الدراسیة، وحوسبة المدارس،و 
-E(التعلم اإللكتروني إستراتیجیةالحجرات الصفیة، أمال في تطبیق  Learning .( وقامت

بیة والتعلیم األردنیة بإنتاج برمجیات تعلیمیة عبر المنھاج الستخدامھا كوسیلةوزارة التر
فاستخدام الحاسب كوسیلة بصریة تسھم في تنمیة مھارات ، تعلم حدیثةوإستراتیجیةتعلیمیة 

الطفل اللغویة فعلى سبیل المثال توجد البرامج القصصیة التي تنتقل الطفل بین صفحتھا 
المتعددة على الشاشة باستخدام وسائل اإلدخال وتساعد المؤثرات الصوتیة والصور على 

لقراءة لطفل المدرسة التواصل مع أحداث القصة وتنمیة مھارات االستعداد ل
)٢٣٩، ٢٠٠٠، ماجدة صالح ( 

أن الوسائل التعلیمیة المختلفة تنمي في المتعلم حب ) ١٩٩٧( محمد  السـیـد و یري 
، شاكل النطق لدیھ كما تعمل على معالجة العدید من م، االستطالع وترغبھ في التعلم 

)٣٠،  ١٩٩٧،محمد السید  . ( باإلضافة إلى تأكیدھا على شخصیتھ 
ومن ھذا المنطلق جاءت فكره تقدیم برنامج یقوم على استراتیجیھ التعلیم االلكتروني 

التعبیر ( للتیسیر ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة اكتساب بعضا من مھارات االستعداد للقراءة 
بحیث تتناسب مع أنماط تفكیرھم بطبیعة ھذا )الذاكرة البصریة –مییز البصري الت–الشفھى 

حیث ،التفكیر في ھذه المرحلة ویحقق مفھوم التكامل في اكتساب المفاھیم والمھارات اللغویة 
أن الحاسب االلكتروني یحفز المتعلمین على التعلم بدون ملل وذلك لما یمتلكھ ھذا الحاسب 

كما یخلق التعلم باستخدام الحاسب ، التفاعل المستمر مع الجالسین أمامھ من میزة التشویق و
الكتروني الفرصة أمام الطفل لیختار األسلوب الذي یناسبھ باإلضافة إلى عرض أسالیب 

.متعددة للتعلم في وقت قصیر 
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:مشــكلـــة الدراسة 
أن التخطیط الدقیق المبتكر للبرامج الموجھة لألطفال ما قبل المدرسة ضرورة قومیة ملحة 

لعل ، فیھ المعرفة وتدفقت لتغمر عالم الطفل ولتثري بیئتھ ، للعصر الحالي الذي تفجرت 
التقدم العلمي والتكنولوجي على امتداد الخمسین عامًا األخیرة أوضحت الحاجة إلى تفعیل 

اإللكتروني في شتى المجاالت ومن بینھا طرق التدریس، فقد أصبحت األمیة دور الحاسب 
تعرف في بعض الدول على أنھا الجھل باستخدام ھذا الجھاز وذلك لما لھذا المجال العلمي 
من أھمیة كبیرة في التطویر والتقدم فأصبح لزامًا على المسئولین والتربویین والباحثین أن 

الطفل بالمفاھیم والخبرات والمھارات المختلفة التي تمكنھم من یعدوا البرامج التي تزود
والسؤال الذي یوجھنا اآلن ھو أین نحن من ھذه البرامج التي تعد ،الحیاة في مجتمع الیوم 

.لطفل الروضة وتعد استجابة للتطور العلمي والتكنولوجي المعاصر
)٣٠ص، ٢٠٠٥فضـیلة زمزمي (

فقد أصبحت ھناك حاجة ملحة إلى ضرورة إعادة النظر في البرامج المقدمة لطفل ما قبل 
وإعدادھا بحیث تساعـد الطفل على اكتساب المعلومات والخبرات والمفاھیم ، المدرسة

تشبع حاجتھ للمعرفة من أجل مساعدة ھذا النشء الصاعـد على مسیرة عجلة والمھارات و
)٢٠٠٥جوزال عبدالرحیم و وفاء سالمة . (التقدم والتكنولوجیا 

من خالل عملھ في التربیة العملیة أن التدریس في ریاض فریق  الدراسةولقد الحظ 
وال یؤدي إلى المستوى ، األطفال مازال في وقتنا ھذا یسیر باألسالیب التعلیمیة التقلیدیة 

التعلیمي المستھدف خاصة في تعلم مھارات القراءة فالمعلمة لھا دور كبیر في اختیار الطرق 
لتي تخدم العملیة التعلیمیة منھا استخدام الطرق التي واالستراتیجیات التدریسیة المختلفة ا

والتي تؤدي في النھایة إلى تنمیة العدید من ) الحاسوب ( تعتمد على التعلیم االلكتروني 
.المھارات المختلفة مثل مھارات االستعداد للقراءة

-:وتتحدد مشكلة الدراسة الحالیة على التساؤالت اآلتیة 
- :التساؤل الرئیسي 

ـ ما صورة البرنامج القائم على إستراتیجیة التعلیم االلكتروني في تنمیة بعض مھارات ـ
االستعداد للقراءة لدى طفل مرحلة ما قبل المدرسة ؟

-:وتتفرع منھ التساؤالت التالیة 
ـــ  ما ھي مھارات االستعداد للقراءة لدى طفل مرحلة ما قبل المدرسة؟

ح لتنمیة مھارات االستعداد للقراءة لدى طفل ما قبل المدرسة ؟ـــ ما مكونات البرنامج المقتر
ـــ ما فاعلیة البرنامج القائم على إستراتیجیة التعلیم االلكتروني في تنمیة بعض مھارات 

استعداد للقراءة لدى طفل ما قبل المدرسة؟
:أھمیة البحث

.المدرسة تفـعـیل دور الحاسـب اإللكتروني في التعلیم لدى طفل ما قبل - ١
.إعـداد قائمة بمھارات االستعـداد للقراءة والكتابة لدى طفل ما قبل المدرسة- ٢
تقدیم اختـبار تتوافر فیھ شـروط بناء االختبـار التي یمكن االعـتماد علیـھا في قیاس - ٣
.لدى طفل ما قبـل المـدرسـة ـض مھارات االستـعـداد للقراءة بع
بعض مھارات االستعـداد للقـراءة والكـتابة لـدى طفل ما قبل تقـدیم برنامج لتنمیة - ٤

.المدرسـة من خالل اسـتخـدام إستراتیجیة الحاسوب
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.تصمیم برنامج محوسـب فـي تنمیة بعض مھـارات االستـعـداد للقـراءة وكـتابة - ٥
دة وبما أننا بدأنا بتصمیم مناھج سعودیة  جدیدة فإنھ یتوقع من مصممي المناھج الجدی

وخصوصًا في ما یخص بتنمیة مھارات القراءة أن یفیدوا من ھذه الدراسة في العمل على 
.توظیف الحاسب اإللكتروني كمصدر أساسي  للتعلیم والتعلم

كما یمكن للمشرفین ومعلمات ریاض األطفال االستفادة من ھذه الدراسة من خالل العمل - ٦
.قا، وأقل جفافًاعلى تنوع أسالیب التدریس لتكون أكثر تشوی

-:أھــداف الدراسة 
دراسة مدى فاعلیة البرنامج المستخدم في الدراسة الحالیة لتنمیة بعض المھارات - ١

.االستعـداد للقـراءة لدى طفل ما قبل المدرسة 
مدى فاعلیة البرنامج االلكتروني المستخدم في الدراسة الحالیة لتنمیة بعض مھارات - ٢

السیر قدمًا نحو - ٣والكتابة بین الذكور واإلناث لدى طفل ما قبل المدرسة االستعداد للقراءة
حوسبة التعلیم وجعل األطفال یتخطون الخوف والرھبة الستخدام الجھاز أو االقتراب منھ 

.لیخلق نوعًا من الرھبة بالعمل والتعاون معھ كصدیق ومسـاعـد
- :حـدود الـدراســة 

طفال و طفلة من أطفال الـروضة الرابعة ستینالحـالیة على اقـتـصرت حـدود الـدراسـة- ١
.التابعـة لوزارة التربیة والتعلیم بالمدینة المنورة 

5-6تتـحدد عینة الدراسة بأطفال المستوى الثالث الذیـن تتراوح أعمارھم مابین - ٢
.سنوات 

االستعــداد للقـراءة لـدى طفل ما قبل تقتـصر الـدراسـة الحالیة على قیاس بعـض مھارات - ٣
.المدرسة بالعـینة المسـتخـدمة في الدراسة الحالیة

-2010ھـ  الموافق 1432-1431تطبیق ھـذه الدراسة في الفصل الدراسي األول لعام - ٤
.بالروضة الرابعة بالمدینة المنورة ، م  2011

.درسـة البرنامج اإللكتـروني المقـدم لطفـل مـا قبل الم- ٥
-:التــجربة االسـتطـالعیــة 

قام فریق الدراسة بإجراء تجربة استطالعیة اشتملت على تطبـیـق إجراء بعض االختبار 
) 30(لمھارات االستـعداد للقراءة لدى طفل ما قبل المدرسة على عینة قوامھا ألتحصیلي

-:ى تحدید ما یليطفل وطفلة بالمستوى الثالث من ریاض أطفال وقـد ھدفت التجربة إل
مدى مناسبة المھارات التي تقدمھا البرنامج التعلیمي الكتروني  المقترح لطفل ما قبل - ١

.المدرسة 
.تحدید الوقت الذي یحتاجھ االختبار للتـطبیق لكل طفل على حــدا - ٢
الخـاص بتقـویم بعض مھـارات االستـعداد للقـراءة التيألتحصیليتطبیـق االختــبار - ٣

.تـتـناولھا الـدراسة 
- :توصـلت التـجربة االستـطالعیـة إلى 

الكتروني بالتطبـیق من خالل الـبدء بالحروف السھلة التعلیميضرورة أن یبدأ البرنامج - ١
ثم تنـتھي بالحـروف الصـعبة وذلك طبقًا ألراء معلمـات الروضة من ) ق -ن -س ( مثل 

حیث أكـدت معظم المعلمات والموجھـات ( خالل خبراتھم بتعلیم طفل ما قبل المدرسة 
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٧

بالحروف السھلة ثم الحروف التربویات بالروضة على ضـرورة أن یبـدأ تعلیم الطفل 
.الصعبـة عند تنمیة مھارات االستعـداد للقراءة وھذا ما حاولت القیام بھ الدراسة الحالیة

قسم ( من خالل التجربة االستطالعیة  و سؤال أدارة األشراف و التوجیھ التربوي - ٢
ت االستعداد بالمملكة العربیة السعودیة لھا توجھ خاص تجاه تنمیة مھارا) ریاض األطفال

تتضمن توجیھ معلمات الروضات إلى أن یبدأ تعلیم الطفل الحروف السھلة ثم ، للقراءة 
.الحروف الصعبة 

البد من تطبیق البرنامج التعلیمي الكتروني بصورة فردیة لكل طفل حتى یتم االستفادة - ٣
ي ھذه الدراسة المتكاملة من المھارات المراد تنمیتھا من البرنامج التعلیمي الكتروني ف

.الحالیة
:مفاھیم الدراسة 

:.تعریف الفاعلیة إجرائیا 
الدراسة الحالیة على أنھا مدى إنجاز استخدام الحاسوب فيالفاعلیة فریق الدراسةیعرف 

لألھداف المنشودة منھ وتحقیق النتائج المرغوبة والتعبیر عنھ بحجم التأثیر الدال إحصائیًا 
الدراسة الحالیة لقیاس حجم التأثیر فيي والبعدي لالختبار المصمم  بین نتائج التطبیق القبل

المستخدم  الكترونيثھ البرنامج یحدالذي
:.تعریف البرنامج إجرائیًا*

ھذه الدراسة على أنھ برنامج قائم على  استخدام الحاسب فيیعرفھ فریق الدراسة البرنامج 
مھارة –الشفھيمھارة التعبیر )( راءة ةاآللي في تنمیة بعض من مھارات االستعداد للق

لدى الطفل وذلك عن طریق عروض مرئیة )مھارة الذاكرة البصریة –البصريالتمییز 
تشتمل على عدد من الخبرات تساعد على إمداد الطفل بخبرات عن طریق

.ـ  الخبرة األولى قصة الحرف ونطق الحرف١
.بالحرفـ الخبرة الثانیة كلمات تبدأ وال تبدأ ٢
.ـ الخبرة الثالثة موقع الحرف و كتابة الحرف٣
:.إجرائیاتعریف البرنامج التعلیمي *

البرمجة باستخدامبعرف فریق الدراسة البرنامج التعلیمي على أنھ وحدة دراسیة مصممة 
الحاسوبیة وتتضمن مجموعة من األھداف والخبرات التربویة ،التي توظف األنشطة 

ة المسموعة والمرئیة وأسالیب التقویم بحیث تحقق األھداف التربویة والوسائل التعلیمی
.المنشودة 

:.إجرائیاتعریف مرحلة ما قبل المدرسة *
یعرفھا فریق الدراسة على أنھا المرحلة التي تسبق التعلیم األبتدائى والتي تھدف فیھا العملیة 

فیما بین الثالث سنوات و وسن التربویة والتعلیمیة إلى النمو الشامل  و المتكامل للطفل
السادسة من عمر الطفل

:.تقنیات التعلم التقلیدیة  أجرائیا *
یعرفھا فریق الدراسة بأنھا طریقة من طرق التدریس التي یقوم فیھا المعلم بدور الملقن 

.للمعلومات بشكل رئیسي كما یستخدم أحیانًا السبورة والطباشیر إلیثار المعلومات لألطفال 
المحوسبالبرنامج
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٨

الخبراتمنمجموعةومتضمنة،مترابطةبطریقةمصممةمحوسبةتعلیمیةوحدةھو
)١٩٩٨،ثریا محجوب(.المتنوعةالتقویموأسالیبواألنشطةوالوسائل

:المھارة 
والمھارة نشاط متعلم یتم تطویره خالل . القدرة على األداء والتعلم الجید وقتما نریدھى

وكل مھارة من المھارات تتكون من مھارات . ممارسة نشاط ما تدعمھ التغذیة الراجعة
فرعیة أصغر منھا، والقصور في أي من المھارات الفرعیة یؤثر على جودة األداء 

smith,1990)(الكلي
المھارة إجرائیا على أنھا شيء یمكن تعلمھ أو اكتسابھ أو تكوینھ یق الدراسةفرو یعرف 

لدى الطفل ، عن طریق المحاكاة والتدریب، وأن ما یتعلمھ یختلف باختالف نوع المادة 
".وطبیعتھا وخصائصھا والھدف من تعلمھا

:مھارات األستعداد للقراءة  التى یتطرق لھا الدراسة الحالیة 
)التعبیر الشفھي(ة الشفھیة أوال اللغ

یقصد باللغة الشفھیة أن تكون لدى الطفل ثروة لغویة غنیة بالمفردات والمعاني من خالل 
مجموعة من الصور واألشكال ،والمصدر الرئیسي للنمو اللغوي للطفل ھو الخبرات السابقة 

)٧٦،١٩٨٦أمھ الرزاق الحوري،.(من خالل تفاعلھ مع البیئة التي یعیش فیھا 
على أنھا ھي الثروة اللغویة التي تكون لدى الطفل وتتمثل في اكتساب فریق الدراسةیعرفھا 

الطفل المفردات والمعاني من خالل مجموعة من الصور واألشكال وھي أحد المصادر 
الرئیسیة التي یمكن أن یكتسبھا الطفل من خالل تفاعلھ مع البرنامج التعلیمي المعد للدراسة 

.الحالیة
:.ثانیا مھارات التمییز البصري 

یقصد بالتمییز البصري قدرة الطفل على مالحظة أوجھ االختالف والعالقات بین األشیاء 
والصور والحروف والكلمات ،وكذلك القدرة على تمییز األلوان واألحجام المختلفة وكل ما 

ل عبد الفتاح صدیقة علي ومنا.(یتصل بنجاح الطفل في القراءة والكتابة في المستقبل 
،١٠٧،٢٠٠٥(

على أنھا قدرة الطفل على المالحظة والتشابھ واالختالف بین الحروف فریق الدراسةیعرفھا 
من الناحیة البصریة وإدراك العالقات بین األشیاء والصور والكلمات باإلضافة إلى القدرة 

.داد للقراءةعلى تمییز األلوان واألحجام المختلفة حتى یصل الطفل بنجاح إلى االستع
:.ثالثا مھارات الذاكرة البصریة

وتعرف على أنھا قدرة الطفل على تذكر مجموعة من األشیاء بعد مرور فترة زمنیة على 
رؤیتھا ألول مرة، فلما كانت القراءة تعتمد على القدرة على التذكر وربط األفكار الحاضرة 

عند الطفل في سنواتھ األولى حتى قبل بما یسبقھا وما یتبعھا ،فأنھ یجب أن تنمي ھذه القدرة 
أن یتعلم القراءة لكي یستطیع أن یستفید من المعاني واألفكار التي تمده بھا تلك المادة 

)٢١،٢٠٠١جیھان محمود جودة،.(
یعرف فریق البحث مھارة الذاكرة البصریة على أنھا

.ــ قدرة الطفل على مضاھاة الصورة في أول حرف من أسمھا
.الصورة بشكل الحرف المشابھ لھا ــ مضاھاة 

.ــ التناظر بین الكلمات المتشابھة بین بعض الحروف
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٩

ــ تذكر الحرف المكمل للكلمة التي رآھا من قبل من بین مجموعة من الحروف التي تعرض 
.لھ
:مفھوم االستعداد*

عة على أنة قدرة الطفل الكامنة على أن یتعلم في سر) ٢١٣،٢٠٠٤( یعرفھ عاطف عدلي 
وسھولة وأن یصل إلى مستوى اإلتقان من المھارة في مجال معین مثل اللغة والریاضیات 

.والموسیقى 
یعرفھ فریق البحث على أنھ قدرة الطفل على أن یتعلم بطریقة سھلة وبسرعة كبیرة إلى أن 

.یصل إلى المستوى المطلوب من اإلتقان في مجال تعلم القراءة 
:.مفھوم االستعداد للقراءة*

یعرف أحمد عزت راجح االستعداد للقراءة على أنھ مدى ما یستطیع الفرد أن یصل إلیھ من 
الكفایة في مجال معین ،وھو قدرة كامنة یحیلھا النضج الطبیعي والتعلم إلى قدرة فعلیة ،أو 

)٤٤٨،١٩٩٦أحمد عزت راجح،(ھو قابلیة الفرد لإلفادة من التعلم 
حالة من التھیؤ یكون فیھا الطفل من الناحیة الجسمیة والعقلیة على أنھ الدراسة فریق یعرفھ 

الكتساب المھارات األساسیة الالزمة لتعلم القراءة وفیھا ینمى لدى الطفل مھارة التعبیر 
الشفھي والتمییز البصري و الذاكرة البصریة وذلك عن طریق إتقان قصة الحرف ،ونطق 

.وقع الحرف ،وكتابة الحرف الحرف ،وكلمات تبدأ وال تبدأ بالحرف ،وم
:اإلطار النظري  للدراسة 

سیتم  یتم تناول اإلطار النظري للدراسة من خالل محوریین أساسین
أوال مھارات االستعداد للقراءة لدى طفل ماقبل المدرسة

ثانیا التعلم الكترونى و عالقتھ بتنمیة مھارات االستعداد للقراءة لدى طفل ما قبل المدرسة

Reading Readiness:أوال مھارات االستعداد للقراءة لدى طفل ماقبل المدرسة
Stage

ھي الدعامة األساسیة إلكساب الطفل مھارة القراءة ،وھي للقراءة ، دإن مرحلة االستعدا
المؤشر الدال على مستوى الطفل المعرفي في المراحل التالیة من حیث القوة والضعف أو 

وتستغرق ھذه المرحلة عادة سنوات ما قبل المدرسة والسنة األولى االبتدائیة التقدم واإلخفاق 
)٢٠٠٣،١٦طاھرة الطحان. (وأول السنة الثانیة االبتدائیة 

وتعرف إیمان زكي االستعداد للقراءة بأنھ حالة التھیؤ من الناحیة الجسمیة والعقلیة 
علم القراءة، والتي تسھل مھارات إدراك واالنفعالیة الكتساب المھارات األساسیة الالزمة لت

الكلمات وتعریفھا، التمییز البصري، التمییز السمعي، التعبیر وتفسیر الصور، التذكر، 
)٣،١٩٩١إیمان زكي،.(والتناسق البصري الیدوي

أن الطفل بحاجة ماسة إلى مرحلة االستعداد قبل البدء بتعلیمھ القراءة، ذلك ألن عملیة 
عملیة طبیعیة ،وإنما تلزمھا عادات ومھارات ینبغي أن تعلم، واتجاھات ینبغي القراءة لیست 

مرحلة "أن تكون ،على أن یكون ھذا للتعلم والتكوین في أول فترات تعلیم القراءة 
)١٩٩٧، جوزال عبد الرحیم ، وفاء سالمة". (االستعداد
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١٠

مرًا ضروریًا ویتفق مع النضج ویعتبر إعداد الطفل وتھیئتھ تدریجیًا لعملیة تعلم القراءة أ
التدریجي للطفل في جوانبھ العقلیة والجسمیة واالجتماعیة والوجدانیة، كما یساھم ھذا األعداد 

ولقد أشار ،في بناء شخصیة الطفل ، ویمكنھ أیضا من التكیف السلیم مع الذات واآلخرین 
یم الطفل القراءة وكذلك كثیر من المربین إلى أھمیة مرحلة االستعداد ، إذ أن محاولة تعل

الكتابة قبل أن یتھیأ لھا عقلیًا وجسمیًا وعاطفیًا لیس فقط جھدًا ضائعًا بل قد یترتب علیة ما 
یعوق نموه، فقد تفتر ھمتھ وھو في بدایة خبراتھ التربویة، ولذلك یجب أن یعد الطفل عن 

)٤،١٩٩١ھناء أبو ضیف ،.(طریق اللعب واألنشطة
ءة للطفل قبل أن یكون مستعدًا لھا ال یؤدي فقط إلى إطالة المدة المطلوبة كما أن تعلم القرا

للتدریب وإجھاد الطفل ورفع تكلفة التعلیم، ولكنھ قد یؤدي في كثیر من األحیان إلى تكوین 
اتجاھات سلبیة لدى الطفل نحو ما نحاول تعلیمة قبل أن یكون مھیئًا لھ، وھذا بدوره یعطل 

د أن یبلغ الطفل حد االستعداد ، كما أن إھمال تعلیم الطفل مھارة بلغ عملیة التعلم حتى بع
)٢٠٠٥،١٩ھدى الناشف،.(مرحلة االستعداد لھا یضعف اھتمامھ بھا ویشعره بعدم الكفاءة 

وقد یتعجل بعض األباء والمعلمین في تعلیم األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة مھارات 
ون نجاح ریاض األطفال بمدى ما تحققھ من تعلیم لألطفال القراءة والكتابة ،بل إنھم یقیس

حتى یحرز األطفال تفوقًا في مراحل الدراسة التالیة ،وھذا بعیدًا عن الصواب ذلك أن الطفل 
ال یستطیع تعلم مھارة معینة ما لم یكن مستعدًا لتعلمھا، وما لم یكن قادرًا على اكتسابھا، وھذا 

ى درجة معینة من النضج تساعده على اكتساب ھذه المھارة، لن یأتي إال إذا وصل الطفل إل
فالطفل ال یستطیع أن یمسك بالقلم ویتعلم الكتابة إال إذا تم نضجھ بدرجة مناسبة ونمت 

)٣١،١٩٩٥حسن شحاتة،. (عضالتھ الدقیقة
واألھم من ذلك فإن الطفل الذي یحصل على إعداد للقراءة بشكل غني ولمدة كافیة تتولد 

الرغبة والحماس للقراءة المستقلة أكثر من الطفل الذي یتعلم القراءة في سن السادسة لدیة 
)٢٥٠،١٩٩٨عبد الرحیم صالح عبد اهللا ،.(دون الحصول على استعداد غني للقراءة

لذلك تعتبر مرحلة ما قبل المدرسة مرحلة ما قبل المدرسة مرحلة تھیؤ للقراءة والكتابة ال 
ة والكتابة، إذ أن كل منھما عملیة معقدة تحتاج إلى كثیر من النضج مرحلة تعلیم القراء

واالستعداد ال یصل إلیھما معظم األطفال قبل سن السادسة ، وھذا ما أكدتھ الدراسات 
والبحوث العلمیة ، وأن كان بإمكان الطفل الذكي والذي ھیأت لھ ظروفھ الثقافیة وخبراتھ 

ھدة للقراءة والكتابة في سن مبكرة ،أن یتمكن من السابقة فرصة اكتساب المھارات المم
)٢٠٠٥ھدى الناشف،.(القراءة والكتابة قبل السادسة

ولقد أثبتت البحوث والدراسات أن سن التھیؤ أو االستعداد لتعلم مھارات القراءة إنما یخضع 
:لظروف التعلم ذاتھا ولھذا یجب التركیز على 

.فلـ أعداد الظروف المناسبة لتعلم الط
ـ اختیار الخبرات السابقة لھذا التعلم بمعنى إعداد البیئة لقیام األطفال بأنشطة مختلفة حتى 

یكون تعلم القراءة تعلم وظیفي یعبر عن خبرات محسوسة ذات معنى بالنسبة 
ف)                                                           ١٩٩٥، ٣عواطف إبراھیم، .(للطفل
یتعلم القراءة طالما لدیة االستعداد وتوافرت لدیة األدوات التي تساعده على التعلم إلى الطفل

جانب إتاحة الوقت الكافي والمكان الذي یساعد على ذلك، لذلك فالبیئة التي ال تتوافر فیھا 
Krashen،19،.( اإلمكانیات یكون لھا تأثیر سلبي على تعلم الطفل مستقبلیًا 1998(
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١١

من األطفال % ١٧٫٥إلى أن حوالي ) Ray & Branda(ولقد أشار كل من راي و برندا 
یعانون صعوبة في تعلم القراءة ، وھذه المشكلة ال ترجع إلى المستوى االجتماعي االقتصادي 

لألسرة أو الجنس أو مستوى المدرسة بقدر ما ترجع إلى عدم توفیر البیئة الغنیة بالمثیرات 
).5،1996،(Ray &Branda
كیف  یمكننا مساعدة الطفل على اكتساب االستعداد للقراءة؟*
:أن یكون منھج تعلیم القراءة مثیرا لرغبة الطفل في القراءة - ١

لقد دلت األبحاث النفسیة المختلفة على أن الطفل فیما بین الخامسة والسادسة یكون كثیر 
ي القراءه یمكن ان تتوافر في الطفل اذا االھتمام بنفسھ وما یحیط بھا وھذا یعني أن الرغبة ف

كانت الماده المعده لتعلیمھ القراءه تستقي موضوعاتھا من خبرتھ وتحدثھ عما یعرفھ ویرغب 
فیھ على ان تصاغ ماده ھذه الموضوعیات بلغة سلسھ سھلھ وتكون مفرادتھا ومصطلحاتھا 

كریمان . (بھ الطفل تتناسب مع لغة الطفل وبذلك اصبح تعلیم القراءه عمال ممتعا یح
)٣٨٦،٢٠٠٤،بدیر

:ان یراعي برنامج تعلیم القراءه قدرات الطفل في كل مرحلھ من مراحل النمو- ٢
، یجب ان یراعي برنامج تعلیم القراءه مراحل نمو الطفل واختالف قدراتھ في ھذه المراحل 

، ست بعیده عنھ وخبرات مناسبھ للغتھ ولی، كان یتضمن كتابة الطفل مفردات مناسبھ لسنھ 
وكذلك تحتوي موضوعات یستطیع ادراكھا ولیست بھا تعقیدات او ملیئھ بالمصطلحات 

او تكون اقل او اعلى من مستوى ادراكھ فینصرف الطفل عن القراءه وتصبح امرا ، الغریبھ 
كریمان .(عسیرا بالنسبھ لھ ویتعرض الضطرابات نفسیھ تؤثر على حیاتھ الدراسیھ فیما بعد 

)١٢٤،٢٠٠٣،و إمیلي صادق بدیر 
:ان یتعلم الطفل القدره على معرفة الكلمات وتمییزھا - ٣

فإذا لم یستطع الطفل تمییز الكلمات اصبح غیر ، تعتبر ھذه القدره المفتاح االول لتعلم القراءه 
لذلك یجب ان یتعلم تمییز الكلمات بحاالتھا المختلفھ كتمییز الكلمات ، قادر على قراءتھا 

كما یجب ان یتدرب الطفل على تحلیل ، رفة اشكالھا او بقراءة مقاطعھا ومعرفة اصواتھا بمع
)٥٦،١٩٩٨،فھیم مصطفى ( .الكلمات وتركیبھا حتى یتمكن من عملیة القراءه 

:ان یتعلم الطفل معنى ما یقرأ - ٥
ن عند ان القدره على ادراك المعنى من الكلمات المكتوبھ من القدرات التي یجب ان تتكو

وھي تحتاج الى اھتمام كبیر الن الطفل یجب اال یتعلم ادراك معنى الكلمة المفرده ، الطفل 
ویمكن للمعلم ھان تستخدم بعض ، المكتوبھ فقط بل معنى الجملھ ایضا وقصة قصیره 

الوسائل التي تساعد على تكوین القدره على ادراك المعنى وتنمیتھا عند الطفل مثل الصور 
)١٢٦،٢٠٠٣،كریمان بدیر و إمیلي صادق . ( االلغاز واالحاجي واالسءلھ و

:ان یتعلم الطفل حسن األداء - ٦
والیستطیع القارئ ان یكون حسن األداء ، وھذا الھدف صفة الزمھ للقراءه الجیده الصحیحھ 

فتاتي قراءاتھ بصوره ،اال اذا كان قادرا على المالئمھ بین اللھجھ ومعنى الماده المقروءه، 
وعلى المعلمھ ان تھتم بتعوید الطفل حسن األداء منذ ، ال اثر للكلفھ والتصنع فیھا ، طبیعیھ 

واداء المعلمھ وطریقة ، والوسائل كثیره لتكوین ھذه العاده وتنمیتھا ،البدء في تعلم القراءه 
كل ھذا یساعد ، البسیطھ كما ان التمثیل وحفظ االشعار، قراءتھا مثال جید یقلده االطفال



12

١٢

بل وتعودھم على القراءه التي تؤثر في السامع ، المعلمھ على تعلیم االطفال حسن األداء 
)٥٩،١٩٩٨، فھیم مصطفى . ( والقارئ معا 

:یجب ان تنمي القراءه الذوق االدبي عند الطفل - ٧
لعم القراءه ینبغي ان فت، ان الھدف من تعلم القراءه ھو تربیھ الطفل وتنمیتھ بصورة عامھ 

، یصقل نفس الطفل ویكسبھ عادات حسنھ و یكون لھا اثر فعال في تكوین شخصیتھ وتقویمھا 
وینمي استعداداتھ الفنیھ كالتخیل والتذوق ، فیعلمھ مثال حسن االصغاء والقدره على التعبیر 

)٣٨٧،٢٠٠٤،كریمان بدیر . ( االدبي 
:طرق تعلیم القراءه 

ویمكن ان تصنف الطرق التي ، لطرق التي یتم من خاللھا بدء تعلیم القراءه لقد تعددت ا
:استخدمت في تعلیم القراءه الى طریقتین 

وتقوم على ممارسة الطفل التربیھ الحسیھ واللعب باللعب المختلفھ : الطریقھ غیر مباشره 
براھیم عواطف ا. (التي تساعده على مرونة عضالتھ وعلى التناسق البصري الیدوي 

،٢١١،٢٠٠٠(
:الطریقة المباشره وتتضمن الطرق التالیھ 

،ویطلق علیھا احیانا الطریقھ التركیبیھ : الطریقة الجزئیھ 
،ویطلق علیھا الطریقھ التحلیلیھ : والطریقھ الكلیھ 

:وتتضمن كال منھا مجموعھ من الطرق ویمكن توضیحھا كما یلي 
) :التركیبیھ ( الطریقھ الجزئیھ 

وسمیة ھذه الطریقھ بالتركیبیھ النھا تبدا بالجزء أي، من اقدم الطرق في تعلیم القراءه وھي
ثم من الكلمات تكون جمال " كلمة " ثم تضم االجزاء الى بعضھا وتكون ، " الحرف "

الى تعلم " الجرف " أي ان ھذه الطریقھ تعتمد على االنتقال بالطفل لتعلم الجزء ، قصیره 
)١٢٧،٢٠٠٣،كریمان بدیر و إمیلي صادق" .(الكلمة " الكل 

:ویندرج تحت ھذه الطریقھ االم طرق فرعیھ منھا 
:الطریقھ الحرفیھ –أ 

حیث كان المعلم یشیر الى الحروف ، والمدارس ، وكانت ھذه الطریقھ تستخدم في الكتاتیب 
واالطفال .... )) ، تاء ، باء ، الف(( وھو یذكر اسمائھا ، على السبوره بالعصا حرفا حرفا 

. ( یتعرفون على ھذه الحروف ویرددونھا بعده ویكررونھا حتى یحفظونھا عن ظھر قلب 
)٦١،٢٠٠٥، مصطفى رسالن 

حرف )ب ( ویتطلب التعلیم للحروف بھذه الطریقھ االلتزام بالترتیب أي الیسبق تعلیم حرف 
،) أ ( 

وف باشكالھا واصواتھا الى تكوین كلمھ من الحروف وینتقل المعلم بعد حفظ االطفال الحر
.التي حفظھا 

:ومن مزایا ھذه الطریقھ 
.انھا تبدا بالحروف وھذا ھو الطریق المنطقي المؤدي الى الكلمھ فالجملھ 

.انھا سھلھ على المعلم التكلفھ جھدا كبیرا النھا تتم بالتدرج واالنتقال في خطوات منطقیھ 
السیطره على الحروف الھجائیھ في ترتیبھا وبالتالي یسھل علیھ تركیب انھا تمكن الطفل من

)٢٥٢،٢٠٠٢،عبد الفتاح البجة .( الكلمات 
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:الطریقة الصوتیھ –ب 
في ھذه الطریقھ یتعلم االطفال نطق صوت الحرف بدال من اسمائھا ویكون صوت الحرف 

، ) ُب ، ِب ، َب ( مثل )) ضمھ ال، الكسره ، الفتحھ (( مقورنا بالحركات القصیره الثالث 
وبعد ان یتدرب الطفل على صوت الحروف الھجائیھ ویجید نطقھا یبدا المعلم في تدریبھ على 

ثم ثالثھ وھكذا حتى تنتھي الطریقھ الى تالیف الكلمات من ، جمع صوتین في مقطع واحد 
٢٠٠١، ي یونس فتح. ( ثم تالیف جمل من الكلمات حتى یتعلم الطفل القراءه ، االصوات 

،٥٠-٤٩(
ویروي كثیر من المربین ان من انجح وسائل للتدریب الصوتي في ھذه الطریق ھان تقدم 

وذك لتیسیر التعرف على ) شاب –غاب –ناب –باب ( الكلمات في مجموعات متشابھھ 
اماني مصطفى . ( كما یمكن االستعانھ بالصور في تدریس اصوات الحروف ، االصوات 

)١٠٧،١٩٩٣، البساط 
:ومن مزایا ھذه الطریقھ 

.تربط مباشره بالصوت والرمز المكتوب فسھلت عملیة تعلم الحروف 
.تدرب االطفال على االصوات المختلفھ 

.تھتم باستخدام الصور التي تلطف كثیر من جفاف الماده 
:الطریقھ المقطعیھ -جـ 

الطریقھ تقوم بتعلیم الطفل من خالل وحدات فھذه ، تعتمد ھذه الطریقھ على مقاطع الكلمات 
وتركیب الكلمات والمقاطع یحتاج الى ، لغویھ اكبر من الحرف والصوت واقل من الكلمھ 

ثم تجزئة الكلمھ الى مقطعین فاكثر فمثال كلمة سباك تتكون ، ادراك المقاطع المكونھ للكلمھ 
فل على ربط المقطعین لتكوین وعلى المعلم ان یدرب الط) باك ( –) شبــ ( من مقطعین 
)٩٧،٢٠٠٢،رحاب صالح محمد . (كلمة مفیده 

:ومن مزایا ھذه الطریقھ 
.تقوم على وحدات اكبر من الحرف والصوت 

فیھا مجاال اوسع لتدریب الطفل على نطق الحرف المتحرك نطقا سلیمھ حینما یكون متصال 
.بحرف مد بعده فیكون منھا المقطع 

.د الحروف التي تقع ساكنھ وھذا ال یأتي عن طریق الطریقتین السابقتینفیھا فرصھ إلیرا
)١٠٩،١٩٩٣،اماني مصطفى البساط ( 

:طریقة القصھ 
وھذه الطریقھ تعتبر امتداد للطریقھ الجمیلھ و الن اتخاذ القصھ اساسا في ھذه الطریقھ انما 

، والوحده في عملیة التعلیم ثم جعل الجملھ ھي العنصر ، یتركز على تحلیلھا الى جمل 
كما ان ، والدافع الستخدام القصھ ككل یستند الى ان لھا معنى اشمل واكبر واعم من الجمل 

محمد صالح .(االطفال یفرحون بحفظھا ویسرون بتمثیلھا وتردید جملھا قبل عملیة التحلیل 
)١٤٤،١٩٩٨،سمك 

االطفال وتساعدھم على التفكیر وتساعد ھذه الطریقھ على نمو القدره اللغویھ لدى 
حیث ، كما انھا تساعدھم على تقبل االفكار والمفردات الجدیده الموجوده بالقصھ ، االبداعي 

ان ھذه االفكار تقدم في شكل ممتع وجذاب من خالل احداث القصھ ولیس في شكل دروس 
Lapp). وتعلیمات جامده  & Flood ,1992,89)
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ومن خالل استخدام بطاقات تحمل بعض الكلمات وبعض الجمل البسیطھ فان الطفل یتعرف 
على شكل الجملھ والكلمات المكونھ لھا وبذلك یستطیع في وقت الحق ان یكون مثل ھذه 

Lapp)الجملھ من خالل بطاقات التجمیع   &Flood,1992,90)
:ومن مزایا ھذه الطریقھ 

.ألنھا تحوي من المعاني أكثر مما تحوي الجملھ الواحده القصھ أعم من الجملھ وأشمل 
.تدریب االطفال على االھتمام بالمعاني واالفكار بدال من تردید الحروف 

)٦٦،٢٠٠١،فتحي یونس .(االستحواذ على اھتمام الطفل لشغفھ بالقصھ 
.لیھ وھذه الطریقھ ھي اجدى االسس العامھ التي تركز علیھا وتستخدمھا الدراسھ الحا

إن الطفل یكون مستعدًا للقراءة عند بلوغھ درجة من النضج والتدریب لمواكبة متطلبات 
القراءة من مھارات ، ولكي یمكننا مساعدة الطفل على تكوین االستعداد للقراءة یجب علینا

.ـ تنمیة القدرة على تذكر األشكال ،والتفكیر المجرد ،والثبات االنفعالي ١
.ى التمییز السمعي والبصري وسالمة النطق ـ تدریب الطفل عل٢
.ـ تزوید الطفل بالخبرات المتراكمة وذلك من خالل احتكاكھ المباشر مع البیئة ٣
ـ مساعدة الطفل للتحدث عما یراه أو یشاھده من خالل طرح أسئلة لالستفسار وذلك للقضاء ٤

.مناسبة لسن الطفل على الخجل وإثراء رصیده من المعلومات على أن تكون إجابتنا 
.ـ معرفة الطفل بالحروف وتمییزھا وكیفیة رسمھا ٥
.ـ تنمیة حب االستماع للقصص الھادفة وتشجیعھ على سردھا بأسلوبھ الخاص٦
.ـ تعریف الطفل بالكتابة قبل التحاقھ بالمدرسة ٧
الناحیة األدبیة ـ تشجیع الطفل على تقلید ومحاكاة  برامج التلیفزیون والمسلسالت لتنمیة ٨

.لدیھم 
حیث یتم سرة قصة كل حرف تبعا لوجودة فى القصة  ، و ھذا بالفعل ما تتبعة الدراسة الحالیة 

بحیث یشمل كل حرف من حروف البرنامج المقترح فى الدراسة على كلمات تبدا بھا كل 
شاط حیث أكدت العدید من الدراسات على أھمیة الن.حرف  عن طریق سرد آلحداث القصة 

.القصصي فى تعلیم الطفل مھارات القراءة 
.العوامل المؤثرة في اكتساب االستعداد للقراءة *

یتأثر استعداد الطفل لتعلم القراءة بعدة عوامل مختلفة ،كل منھا وثیق الصلة بالعوامل 
:األخرى،كثیر التفاعل معھا ، عظیم التأثیر فیھا ،ویمكن إجمالھا باألتي

.لي ـ االستعداد العق١
.ـ االستعداد الجسمي ٢
.ـ االستعداد العاطفي ٣
وسوف تنطرق الىة لما لة من عالقة بمتغیرات الدراسة الحالیة، ـ االستعداد التربوي ٤

..االستعداد التربوي**
قبل أن یبدأ الطفل في تعلم القراءة یجب أن یكون قد استعد  استعدادًا تربویًا مناسبًا ییسر علیة 

ویضمن لھ النجاح فیھا وعلى البیت و المدرسة مسئولیة إعداد الطفل لكن تعلم القراءة
المدرسة ھي المسئولة بالدرجة األولى عن ھذا اإلعداد أما البیت فھو المكان الذي تتكون فیھ 
خبرة الطفل الشخصیة ،وھناك مجموعة من العوامل التربویة التي تؤثر في استعداد الطفل 

:.للقراءة وھي 
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..ة تعتمد على الخبرةالقراء/أ
ال یستطیع الطفل أن یفھم كلمة إذا لم تكن لھا صلة بخبرتھ ،ومن المسلم بھ  إنھ لن تكون 
ھناك معاني أو أفكار یمكن الحصول علیھا دون خبرات أو تجارب سابقة، فالقراءة ھي 

ة ،وھنا خبرات مكتوبة ،وغایتنا أن یدرب الطفل على إدراكھا حین یراھا في صیاغتھا الكتابی
فكل ....یأتي دور األسرة بما توفره ألطفالھا من قصص وصور زیارات ورحالت  ومناقشات

كریمان بدیر و أمیلي .(ھذا یزودھم بخبرات غنیة تھیئھم لألستعداد للقراءة 
)١٠٣،٢٠٠٣صادق،

..القراءة تعتمد على عدد المفردات التي یعرفھا الطفل/ب
في تعلم القراءة ،والشك أن مقدار المفردات في لغة یجب أن تكون المفردات كاقیة البدء

الطفل یعتمد على خبرتھ، وخبرتھ بدورھا تعتمد بالدرجة األولى على أسرتھ، ثم
یأتي بعد ذلك دور المعلمة بما توفره للطفل من وسائل تعلیمیة متنوعة، وبما تتیحھ للطفل من 

في إنماء خبرات الطفل وتنوعھا فرص للمناقشة والحوار وطرح األسئلة إذ أن ھذا یسھم 
)١٦٦،١٩٩٤فھیم مصطفى ،. (وأیضا یمده بفیًض من الكلمات الجدیدة 

..القراءة تعتمد على اللفظ الصحیح والكالم الواضح/ج
یجب أن یكون الطفل قادرًا على نطق األلفاظ نطقًا سلیمًا ، والتعبیر عن نفسھ بدقة، وإخراج 

ة الطفل بمفرداتھا وصیاغتھا عامل مھم وفعال في حیاتھ الحروف من مخارجھا األصلیة ،فلغ
الدراسیة بصفة عامة وفي نجاحھ أو تأخره في تعلم القراءة بصورة خاصة ، ولذلك یجب 

على المعلمة أن تكثر من التمارین الصوتیة واللفظیة حتى تعود الطفل على التلفظ الصحیح 
تعودھم حسن اإلصغاء إلى الكلمات على أن یتم ذلك بطریقة مشوقھ، كما یجب علیھا أن 

الجدیدة حتى یصبحوا قادرین على تكرارھا بعد سماعھا السیما الكلمات التي ال یلفظونھا 
)،١٠٤- ٢٠٠٣،١٠٣كریمان بدیر وأمیلي صادق . (لفظًا صحیحًا واضحًا

..القراءة تعتمد على االنتباه المركز قبل تعلمھا/د
البدء في تعلم القراءة ،أصبح أكثر قدرة على تعلمھا إذا تعود الطفل االنتباه المركز قبل

وأسرع تناوال لھا وكثیرًا ما تكون ھذه العادة معدومة عند بعض األطفال أو ضعیفة عند 
اآلخرین وھذا أمر طبیعي في السنوات األولى من حیاة الطفل ،وھنا یأتي دور المعلمة إذ 

خالل إشراكھ في مجموعة من األعمال التي یجب علیھا تعوید الطفل على االنتباه المركز من 
تتطلب تركیز االنتباه، واألفضل أن تتدرج ھذه األعمال من السھل إلى الصعب وذلك لیتعود 
الطفل على االنتباه من األبسط على البسیط ثم الصعب ،ومن ھنا یتعود الطفل على االنتباه أو 

فھیم .(كاف قبل البدء في تعلم القراءة ال لفترة قصیرة ثم تزداد ھذه الفترة حتى تصل إلى قدر
)٤٠،١٩٩٨مصطفى ،

..القراءة تعتمد على تسلسل األفكار /ه
إن قدرة القارئ على فھم الفكرة الرئیسیة في موضوع یقرأه تعتمد على قدرتھ على التذكر 
ك وربط األفكار الحاضرة بما یسبقھا وما یتبعھا ،حیث إن القراءة تحتاج إلى القدرة على إدرا
التسلسل باألفكار ،ویمكن تنمیة ھذه القدرة عند الطفل في السنوات األولى بأسالیب متعددة 

كأن تطلب منھ أن یتحدث عن أشیاء حدثت لھ في المنزل أو الشارع أو المدرسة، كما یمكن 
للمعلمة أن تسرد قصة ثم تطلب من الطفل أن یحكیھا مرة أخرج بنفس التسلسل، أو أن تقدم 

من الصور الملونةلھ مجموعة
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فكل ھذا یسھم في ...ذات األحداث المتسلسلة وتطلب منھ ترتیبھا حسب وقائعھا وأحداثھا
)٣٦٥،٢٠٠٤كریمان بدیر،.(إدراك تسلسل األفكار

..القراءة تتطلب القدرة على إتباع اإلرشادات/ط
إن تعلم أي مھارة یتطلب في الطفل توافر القدرة على فھم اإلرشادات التي ُیطلب منھ العمل 

حسبھا ،ولكي تساعد المعلمة الطفل على ذلك یمكنھا أن تكلفھ بألعاب یحبھا ذات فائدة تربویة 
وترشده إلى طریقة استخداھما وتطلب منھ السیر على منوالھا ومن خالل تفقدھا للطفل من 

خر سوف تالحظ قدرتھ على إتباع اإلرشادات المعطاة لھ ،ویحب أن تكون ھذه وقت أل
كریمان بدیر و أمیلي .(اإلرشادات بسیطة وواضحة تناسب الطفل حتى یتقبلھا برغبة 

)١٠٥،٢٠٠٣صادق،
:مھارات االستعداد للقراءة*

الفرعیة یرى التربویین أن نمو قدرة الطفل على تعلم القراءة ھي لمجموعة من المھارات
التي ینبغي أن یكتسبھا الطفل من خالل خبراتھ السابقة ،لذلك فھي مطلب أساسي لتنمیة 

االستعداد للقراءة،وقد اتفق معظم الدراسات والبحوث على مجموعة من المھارات الفرعیة 
Senechal,1998,98)(التي تساعد على تعلم القراءة وھي

)التعبیر الشفھي(مھارة اللغة الشفھیة / ١
.مھارة التمییز البصري /٢
.مھارة الذاكرة البصریة/٣
.مھارة التمییز السمعي /٤
.مھارة الذاكرة السمعیة/٥
.مھارة التمییز السمعي البصري /٦
.المھارات الحس حركیة/٧

"( للقراءة سوف نتناولونظرًا لما تتعرض إلیة الدراسة الحالیة من بعض مھارات األستعداد
)مھارة اللغة الشفھیة ـــ مھارة التمییز البصري ـــ مھارة الذاكرة البصریة 

)التعبیر الشفھي (مھارة اللغة الشفھیة : أوًال
تكتسب اللغة أھمیة خاصة في مرحلة ریاض األطفال حیث لھا مكان الصدارة، فھي ببساطة 

تعلم العدید من المھارات  والمفاھیم الخاصة وسیلة اتصال ومفتاح الثقافة واألساس في 
Anderson(بالعلوم األخرى  &et al,1988,36(

یقصد باللغة الشفھیة أن تكون لدى الطفل ثروة لغویة غنیة بالمفردات والمعاني من خالل 
مجموعة من الصور واألشكال ،والمصدر الرئیسي للنمو اللغوي للطفل ھو الخبرات السابقة 

)٧٦،١٩٨٦أمھ الرزاق الحوري،.(اعلھ مع البیئة التي یعیش فیھا من خالل تف
ویتحدث األطفال ویستمعون قبل أن یتعلموا القراءة ،وكلما تحدث األطفال أكثر اتسعت 

،ویمكن التعرف على مھارة اللغة الشفھیة لدى طفل ما قبل المدرسة من خالل مفرداتھم
حصیلتھ من المفردات والمعاني والصور التعبیریة عن طریق قراءة مجموعة من الصور 

)٥٩،١٩٩٤فوزیة محمد سعید،.(
ولقد أكد العدید من الدراسات على ضرورة التحدث إلى الطفل مع التأكید على استخدام 

لحان عند الحدیث معھ لجذب انتباھھ وضمان استمتاعھ باللغة والصوت، ثم ترك الحریة لھ األ
لیتحدث عن نفسھ والتعبیر عما یرید ألن ذلك یساعد في تنمیة مھارات استعداد الطفل لتعلم 
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زینب . (القراءة ویساعد أیضًا في إكساب الطفل القدرة على التعبیر عن حاجاتھ ومتطلباتھ
)٦٠- ٢٠٠٥،٥٩رفعت،

فعملیة تعلم القراءة عملیة طویلة وصعبة للعدید من األطفال ،ویعتمد جزء كبیر من نجاحھا 
على تنمیة اللغة و المھارات المتصلة بھا  في سن مبكر ،لذلك ینصح اآلباء بضرورة 

والشك أن االستثارة اللغویة منذ البدایة وخاصة اللغة الشخصیةاالھتمام بإثراء لغة الطفل 
طفل عن طریق إثراء الحصیلة اللغویة والتفاعل اللفظي اإلنساني یعد مدخًال وظیفیًا فعاًال لل

لنمو الطفل العقلي والمعرفي واللغوي ویدعم لدیھ الثقة بالنفس والسلوك االستقاللي ،لذلك من 
الضروري إكساب الطفل أكبر قدر من المفاھیم والكلمات واأللفاظ والتعبیرات التي تساعده 

ى نمو محصولھ اللغوي ویمكنھ من اكتساب المھارات اللفظیة واألسس والقواعد اللغویة عل
)٦٦-٢٠٠٤،٦٥آمال قرني نصر ،.(التي یتبعھا 

ومن أھم صور تنمیة اللغة الشفھیة لدى الطفل القراءة لھ بصوت مرتفع فالقراءة تجربة 
دورًا ھامًا في تنمیة قدرات اللغة رائدة لتنمیة المفردات والتراكیب اللغویة، كما أنھا تلعب 

التعبیریة، وكذلك فأن األغاني واألناشید وروایات األطفال واألنشطة الكتابیة  تسھم في تنمیة 
)٧٤،٢٠٠٢رحاب صالح،.(لغة الطفل الشفھیة 

كم أنھ البد من التحدث إلى الطفل وترك الفرصة لھ أیضًا للتحدث والتعبیر عن ما یرید ألن 
ي اكتساب مفردات لغویة تساعده فیما بعد على اكتساب قدرةذلك یساعده ف

ویمكن تنمیة مھارات اللغة الشفھیة من خالل تدریب الطفل . التعبیر عن حاجاتھ و متطلباتھ 
:.على 

.ــ تسمیة مفردات األشیاء 
.ــ تسمیة أفعال األشیاء 

.ــ وصف الصور والتعبیر عنھا
.ــ إدراك العالقات بین األشیاء 

.ــ فھم معاني الكلمات والجمل التي یستخدمھا و ھذا بالفعل ما تسعى لھ الدراسة الحالیة 
Visual Discrimination.مھارات التمییز البصري:.ثانیا

یقصد بالتمییز البصري قدرة الطفل على مالحظة أوجھ االختالف والعالقات بین األشیاء 
تمییز األلوان واألحجام المختلفة وكل ما والصور والحروف والكلمات ،وكذلك القدرة على 

صدیقة علي ومنال عبد الفتاح .(یتصل بنجاح الطفل في القراءة والكتابة في المستقبل 
،١٠٧،٢٠٠٥(

ویقتضي تعلم مھارات القراءة والكتابة رؤیة الحروف والكلمات  وما بینھا من تشابھ 
غ الطفل مستوى النضج المناسب واختالف ،مما یتطلب سالمة من الناحیة البصریة لكي یبل

لعملیة تعلم القراءة ،لذلك یجب تدریب الطفل منذ الصغر على التآزر والتنسیق بین حركة 
)٣٨،٢٠٠٠أحمد عبد اهللا وفھیم  مصطفى ،.(العینین في الرؤیة، وكأنھا عین واحدة

،لذلك فالقراءة وحركة العین لھا داللة أكیدة على ما یقوم بھ العقل أثناء القراءة والكتابة
وأیضا الكتابة تتطلب قدرة بصریة جیدة،وتعتبر ھذه القدرة مؤشرًا لنمو استعداد الطفل 
للتعلم،ومن خاللھا تتفتح قدرة الطفل على مالحظة أوجھ الشبة واالختالف بین الكلمات 

)١٩،٢٠٠١جیھان محمود جودة ،.(والحروف والصور والقدرة على تمییز األلوان 
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١٨

ي مرحلة ما قبل المدرسة یحتاج إلى ضبط وتعدیل قدرتھ البصریة وتدریبھا حتى والطفل ف
یصبح مھیئًا لعملیة تعلم القراءة والكتابة ،ویتم ذلك من خالل تنمیة مھارات التمییز البصري 

من خالل البرامج المختلفة على أن تشتمل ھذه البرامج على مجموعة من المناشط 
)٧٥،٢٠٠٥رحاب صالح ،.(والتدریبات للتمییز البصري 

ویرعى عن وضع ھذه المناشط والتدریبات أن تكون معتمدة بقدر كبیر على الصور 
واألشكال ،ھذا إلى جانب وضعھا بشكل متدرج من المألوف للطفل حتى نصل إلى غیر 

)٧١،٢٠٠٥میرفت نور الدین ،.(المألوف 
Visual Memoryمھارة الذاكرة البصریة :.ثالثًا

أنھا قدرة الطفل على تذكر مجموعة من األشیاء بعد مرور فترة زمنیة على وتعرف على 
رؤیتھا ألول مرة، فلما كانت القراءة تعتمد على القدرة على التذكر وربط األفكار الحاضرة 
بما یسبقھا وما یتبعھا ،فأنھ یجب أن تنمي ھذه القدرة عند الطفل في سنواتھ األولى حتى قبل 

ي یستطیع أن یستفید من المعاني واألفكار التي تمده بھا تلك المادة أن یتعلم القراءة لك
)٢١،٢٠٠١جیھان محمود جودة،.(

ومھارات الذاكرة البصریة تستلزم القدرة على إیقاف صورة ذھنیة في العقل واالحتفاظ بھا 
عاء لمدة تكفي للربط بین ھذه الصورة وبین صورة متشابھھ لھا في مخزن الذاكرة ،واستد

الخبرة واالستفادة منھا ھذه
ویتأسس التذكر البصري على مھارات التمییز البصري السابق تعلمھا حیث أن الطفل یتعلم 

أوًال أن رمز ما یختلف عن رمز آخر ،ثم یتعلم بعد ذلك أن یتذكر الرمز ،وفي المراحل 
المتقدمة في تعلمھ للقراءة یستخدم كال من مھارات التمییز والتذكر مجتمعة بعضھا مع بعض 

رشدي طعیمة ومحمد الشعیبي .(علم الطفل أن یتذكر الكلمات ویمیزھا مباشرة ،وذلك عندما یت
،٣٦،٢٠٠٦(

:و یقوم البرنامج المقترح في الدراسة الحالیة على تنمیة مھارات الذاكرة البصریة من خالل 
.ــ مضاھاة الصورة بأول حرف من أسمھا 

.ــ مضاھاة الصورة بشكل الحرف المشابھ لھا 
.لمات المختلفة عن الكلمة األولى ــ تحدید الك

.ــ التناظر بین الكلمات المتشابھ في بعض الحروف 
.ــ اختیار الحرف المتشابھ مع الحرف األول للكلمة 

.ــ تحدید الحرف المتشابھ مع الحرف األخیر 
.ــ تذكر األجزاء المناسبة بكل حیوان كما رآھا من قبل 

.ــ تذكر الشكل الناقص في الصورة 
ــ تذكر الحرف المكمل للكلمة التي رآھا من قبل من بین مجموعة من الحروف التي تعرض 

.علیھ 
ثانیا التعلم األلكترونى و عالقتھ بتنمیة  مھارات األستعداد للقراءة لدى طفل ما قبل 

:المدرسة  
أصبحالتقدم حتىھذاتواكبتربیةوتربیتھبالفردالمجتمعاتاھتماممدىنرىأصبحنا

التقنيالعصرظلفيالتعلیمیةالعملیةأخذتلذا.التعلیمیةالعملیةومحورمحورهھوالفرد
نشرفيتستخدم،المتطورومنھاالسھل،منھاحدیثةأدواتعلىقويوبشكلتعتمدالحدیث
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أھمیتھوتزایدت،المعاصرالمجتمعفيتغییرًاالحاسوبأحدثلقد,وتألیفھاتعلیمیةمناھج
،المجاالتمنالعدیدفيالحدیثةللبحوثكمیدانالحاسوبموضوع،.المجاالتمختلففي
األسالیببینالمفاضلةھوأصبحبل،استخدامھجدوىعن مدىالتساؤلھویعدلم

،التعلیمفيالكمبیوترإدخالفيفالتفكیر،األسالیبوتطویرتلك،االستخداملھذاالمتنوعة
.التعلیم  فيالتفكیرولكن یعنيالحاسوبفيالتفكیریعنيال

یتضح كماالتعلیمیةالعملیةفيإسھاماتھمنالتعلیمفيالحاسوباستخدامأھمیةتظھر**
:یأتيمما
التيالشاقةاألعمالمنویقللاإلدراكیةوالقدراتالحواستنمیةعلىالحاسوبیساعد1-
.البشريالعقلبھایقوم
.العقليبالتدریبالنظریةالنواحيربطعلىالحاسوبیعمل2-
.الفردیةوالفروقتتناسبومتنوعةجدیدةتعلیمیةفرصیقدمالحاسوب-3
بالنفسالثقةكسبوالعملفياالستقاللیةتشجیعوالمھاراتوالحقائقالطالبإكساب-4

.
:262،فضل اهللامحمد( 1999(

وأسالیب طرقتطویریتجاوبأنلزامًاكان،التعلیمفيالحاسوباستخدامأھمیةوإزاء
معرفة مناألساسیةالفردحاجاتتلبيوأن،المعاصرةالعالمیةاالتجاھاتمعالتدریس

دورًاالتكنولوجیافیھتلعبالذيعصرهمجتمعمعیتوافقلكي،لھالالزمةلتكنولوجیا
.أساسیًا

) :،زیتون(ھيمحاورأربعةفيالمزایایعرض)زیتون(أما 226 – 223 2002:
اقلفيالمعلوماتمنقدرأكبرالتلمیذیتعلمحیثفاعلیةأكثرالتعلیمیجعلالحاسوب1-

وقت
.ممكن

ویكون،امجالبرنخاللمنالمتعلمینبینالتعاونیدعمالحاسوبخاللمنالتعلم2-
تعلیمھم

مثلالتعلیمیةالعملیةفيتؤثرالتياألخرىالمتغیراتعنالنظربغضمصداقیةأكثر
.الحصةووقتالمعلماتجاھات:

یلتسھعلىتعملالتيواإلداریینالمعلمینمنلكلالمالئمةالبرامجالحاسوبیوفر3-
.المجدولةاألعمال

طریقعنالتعلیممثلالبناءةالتربویةتجاھاتاالمنالكثیریحققالحاسوباستخدام4-
.الحالیةالتعلیمیةالفلسفةتدعمھاواالستكشافالمشاھدةخاللمنفالتعلیم،االستكشاف

في التلمیذیدرسھفما،مالموضوعالعمليوالتطبیقالنظريالعلمبینالحاسوبیربط5-
مشروع بناءمنھیطلبكأنسةالھندفيالحاسوبیوظفھأنیمكنقوانینمنالریاضیات

.النظريالقسمفيتعلمھلمامستندامعین
إلى للوصولمتعلملكلتعلیمیةفرصبإتاحةالتعلیممنمزیدایحققالحاسوباستخدام6-

.التعلیمیةاألھداف
:تعلیمیةكوسیلةالحاسوباستخدامممیزات-ب



20

٢٠

وكذلك،مشوقةبصورةوعرضھ،والبیاناتالمعلوماتمعالجةعلىالحاسوبقدرة1-
.فیھاوالتغیروالتكرار،المعلوماتفيالتعدیلالقدرة على

وحركة وصورألوانمناالنتباهجذبعواملفیھتتوافرالتيالوسائلأحسنمن2-
وموسیقى

.المتعلمینبینالفردیةللفروقمراعاةالتعلیمیةالوسائلأكثرمن3-
بالخطوط فیرسم،مختلفةبطرقData Processingوالرسومالصورمعالجةیستطیع

.الرسمویعیدواأللوان
، ویسمحوالحدةالنغمةحیثمنبینھافیمیزAudio Processingاألصوات معالج5-

.المناسبةالبرامجلھویختار،ومعدلھمستواهحسبالتعلمعملیةفيالسیرفيلكل تلمیذ
مع التفاعلوھوالوسائلمنغیرهفيتتوفرالسمةیحققتعلیمیةكوسیلةالحاسوب-6

المعلم فيیتوفرالالذيالصبرولدیھ،یتعبوالیكلالفانھوكذلك،وتوجیھھالمتعلم
.البشري

كما،ممكنوقتأقصرفيمعلومةأياستدعاءللتلمیذییسرتعلیمیةكوسیلةالحاسوب-7
في تقدمھمقدارعنبسجالتویحتفظ،ھایریدالمعلوماتمنكمأيتخزینمنیمكنھ
.العملیةالمادة

الوسائل منلغیرهتتوافرالالتيوالخدماتالقدراتمنالعدیدللمتعلمالحاسوبیقدم8-
.والتقویمالراجعةالتغذیة،الدروستقدیممثلالتعلیمیة

:للمعلمبالنسبةالحاسوبممیزات-ج
مزیدبذلمنیمكنھالذيوقتلھیوفروالمرانیبالتدرفيالحاسوبالمعلماستخدام1-
من

فيصعوباتلدیھمالذینعنوفضال،المتفوقینالتالمیذورعایةاألخرىالصفیةاألنشطة
.التعلم

ومدى،وتقویمھمالتالمیذعنالمھمةبالبیاناتاالحتفاظفيالمعلمالحاسوبیساعد2-
.التعلیميالموقفعلىالمعلمسیطرةمنالحاسوبویزیدالتعلمعملیةفيتقدیمھم

وتوجیھ التالمیذتعلممعدلفيالتحكممنیمكنھتعلیمیةكوسیلةللحاسوبالمعلماستخدام3_
.التعلیمیةاألھدافتحقیقنحوالصفیةاألنشطة

مستویات معیتالءمبماتدریسھوطرقشرحھأسالیبتعدیلمنالمعلمالحاسوبیمكن4-
.التالمیذ

یمكنھ كما،ممكنوقتاقلفيالمعلوماتمنقدراكبرتقدیممنالمعلمالحاسوبیمكن-5
.التعلیمیةالعملیةفيالقصورنواحيمعالجةمن

:للتلمیذبالنسبةالحاسوبممیزات-د
الرسوم خاللمنوذلكالتعلیميالموقفبواقعیةویشعرهللتعلمالطالبدافعیةیثیر1-

.البیانیةوالرسوموالصوروالجرافیكالمتحركة
.وملونھمصورهبرامجمنیقدمھماخاللمنالطالبانتباهجذبعلىیعملالحاسوب2-
.المعلمینبینالفردیةالفروقیراعي3-
ویقومصحیحةإجابةأجابإذاوالصورةبالصوتممتازتعزیزللمتعلمالحاسبیقدم4-

.الطالباخطأإذاسریعةراجعةبتقدیم تغذیة
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التجریبروحفیھموتدعمومستمرةمثمرةبأنشطةالقیامللطالبالحاسوبیتیح5-
.والتعاون

.مستواھموتحسنبتقدمبإشعارھموذلكالطالبثقةمنیزید6-
.المتعلممنإلیھالمرسلةوالتعلیماتلألنشطةاالستجابةسرعة7-
.زمالئھممنبالخجلالشعوردونأخطائھمیصححونالضعفاءالطلبةیجعل8-
الطریقة فيالوقتعنالطریقةھذهفيأقلالتعلمعملیةفيالمتعلمیستغرقھالذيالوقت9-

.التقلیدیة
أيفياستدعاءھاالمتعلمعلىیسھلممالفظیةوغیرلفظیةكثیرةمعلوماتتخزین10-
.وقت

:الجیدةالتعلیمیةالبرمجیةخصائص
الطلبةخصائصتناسببطریقةتصمیمھایتطلبالجیدةالبرمجیاتإنتاجأنالمعلوممن

التعلیماتوضوحتراعىو،وسھلمناسببأسلوبتصاغحیث،الدراسیةوطبیعة المادة
والنجار:منھابصفاتالجیدةالبرمجیةوتتمیز.أخرإلىتدریبمنوعملیات الخروج

): (2002آخرون 32
.الطلبةقبلمناستخدامھاسھولة1-
.البدایةمنذالبرمجیةعرض2-
الخروجطریقةووضوح،التدریباتبینالتنقلعملیةلُتسھلالتعلیماتعلىاحتوائھا3-
.یسربكلمنھا
یزید فعالیةمما)والحركة،اللون(الفنیةالحاسوبإمكانیاتتستثمربطریقةتصمیمھا4-

التعلیمیةالمادة
.المعروضةالتعلیمیةللمادةانتباھھوتجذب،المتعلمتشدمناسبةبطریقةتصممأن5-
البرمجیةتشغیلطریقةیبینالذيالتعلیماتدلیلالتعلیمیةالبرمجیةمعیرفقأن6-

.واستخدامھا
.االیجابيوالتفاعلالمشاركةفرصةللمتعلمالبرمجیاتتتیحأن7-
.الكترونیاكتابًاتكونالبحیث،استعمالھافيمتعةالمتعلمیجدأن8-
.مالونأو،مالجنسأو،مالعرقتحیزأيمنخالیةتكونأن9-

.والفوریةالمناسبةالراجعةبالتغذیةالطالبتزودأن10-
.والفوریةالمناسبةوالدافعیةالنشاطالطالبفيتثیرأن11-
.تتبعھاالطالبعلىیسھلحتى،بالمعلوماتمزدحمةالشاشةتكونأال12-
.تحققھاالمرادلألھدافومحققة،وشاملة،وتربویة،واضحةتكونأن13-
.التعلیمیةقیمتھاتفقدھاالتي،السلبیةاإلثاراتمنخالیةتكونأن14-
.البرمجیةفيوالتطبیقاتالتدریباتتتنوعأن15-
.شائقوأسلوبسلیمةبلغةالبرمجیةُتكتبأن16-

.جیدةبطریقةالشاشةتصممأن-17
و ھذا بالفعل ما تحاول الدراسة الحالیة العمل من خاللة  فى  أطار یسمح بأن یكون البرنامج 

للطفل و مذود بالتغذیة الرجعیة و متنوع باألھداف اإللكتروني مليء بالمشاركة األیجابیة
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ھذا باألضافة الى أن یثیر الدافعیة ، التربویة المعرفیة و النفسحركیة و األھداف الوجدانیة 
.الى التعلم و التعزیز الفورى  و المناسب من خالل األنشطة المتنوعة التى یعرضھا 

:التعلیمیةالحاسوببرامجفوائد
)التعلیميالحاسوبمجلةذكرت 4-5 : استعمالفوائدعمانفيالصادرة( 1992

:التعلیمیةبرامج لحاسوب
الحاجة دون،منھافادةاإلالمتعلمعلىیسھلبطریقةمبرمجةتعلیمیةموادتقدیمإمكانیة1-
.المعلموجودلى

.الطلبةلجمیعوموجھًامشرفًاالمعلمیكونبحیث،التعلیمیةالعملیةفيالمعلمدورتغییر2-
بأقلسھلةبطریقة،الحاسوبأقراصعلىوتخزینھاالھائلةوالمعلوماتالبیاناتإدخال-3

.كلفةوجھد
بكلتخزینھاوإعادةعلیھااإلضافةوالتعدیالتوإجراء،الملفاتاستدعاءسھولة4-

.یسروسھولة
.دقةبكلللبیاناتاستخراجفيالدقة5-
الذاتیة سرعتھحسبالدرسفيفیسیر،التعلیمیةبالبرمجیةالمتعلمتحكمإمكانیة6-

.التعلیمیةوقدراتھ
.الجماعيالتعاونروحینميمما،الصغیرةالمجوعاتفيالحاسوباستعمالإمكانیة7-
.العقلیةالطالبقدراتھتنمیةفيالحاسوببھیتمتعالذيالعظیمالدور8-
.الحاسوبشاشةأمامبجلوسھمشاركتھخاللمنالطالبدورتفعیل9-

.التربویةواأللعابالعملیةالتجاربإجراءفيالفنیةالحاسوبإمكانیات10-
:الجیدةالتعلیمیةالبرمجیةإنتاجوتصمیمعندمراعاتھایجبالتيالعامةالمعاییر

المعاییر  وقد حاول فریق ھذهفیھاتوافرتإذاإالبالبرمجیةوصف البرمجیةیمكنال
.الدراسةعینةعلىلتطبیقھالحاليبرنامجھفيھذه المعاییرمعظمالدراسة استخدام

:البرمجیةفيتوافرھاینبغيالتيالمعاییرأھمومن
عرض بدایةفيیتوفروأن،قیاسھإمكانیةوجیدةصیاغةمصاغوواضح:الھدف1_

.لبرمجیة
.الثقافیةوالخلیفةالسنحیثمن:التعلملمستوىالبرمجیةمحتوىمناسبة2_
تفاعلھناكیكونوأن،.جدیدةومفاھیممھاراتإلىاالنتقالقبل:القبیلةالمھاراتتعلم3_
.البرمجیة والمتعلمبین.Tow Ways Interactionجھتینمن

محتویات   واختیار" Leaner Control"تحكم  فيالحریة:البرمجیةفيالمتعلمتحكم5_
.العلمیةالمادة
والصوتالمتحركةالرسومووالخطوطومالرسخاللمنوذلك:المتعلمانتباهجذب6_

.الصعبإلىالسھلمنوتدریجھااألمثلةمنكافعددتوفرأن:كفایتھاواألمثلةوتنوع
.العشوائيالترتیبعلىاالعتمادعدمأي:المملةالرتابةعنالبعد7_
.السابقالبندفيمرتبطفھو:تنوعھاوالتدریباتكفایة8_

.للبرنامجالراجعةالتغذیة_9
الرسومأوالصورأوبالعباراتسواءالتنوعمراعاة:الراجعةالتغذیةتنوع10_
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المتعلم تجعلالبصورةولكن،استجابتھحسبالمساعدةتوفیرأي:المناسبةالمساعدة11-
.اتكالیًا
قبل منلھالمساعدةتوفیروبعدالخطأتكرارحالةفي:المناسبوالعالجالتشخیص12-

وھي من،الصوابلمعرفةناسبالمالعالجوتقدیمالضعفنقاطتشخیصیجب،البرمجیة
المبرمجعلىالصعبةاألمور

یعطى وأنأھدافمنحققھوماتعلمھمالقیاسجزءنھایةلكل:المناسباالختبار-13
للمتعلم

Feed backاالختبارمناالنتھاءبعدالرجعةالتغذیة.
)2004عیادات،( 274-272 :

:الجیدةالتعلیمیةللبرمجةالشاشةتصمیمفيمراعاتھاینبغيالتياألساسیةالمعاییر
تفاعلیسھل)الشاشةعلىالمادةعرضطریقة(الجیدةالشاشةتصمیمأنالدراساتأثبت

فيمراعاةیجبلذلك.التعلمفيواستمرارهدافعیةمنیزیدوالعلمیةالمادةالمتعلم مع
شاشاتتصمیم

) :2004،عیادات(التعلیمیةالبرمجیات 277:
.واحدةشاشةفيالمعلوماتمنكبیرةكمیةعرضعدم-1

المتعلمتشتیتإلىیؤديالحتىالبرمجیةفيوالرسوماأللواناستخدامفيالمبالغةعدم2-
.ذلكأمكنكلماالسطوربینالكتابةفيكافیةمسافاتترك3-
.ذلكأمكنكلماالمادةعرضفيوكبیرةصغیرةحروفتوفر4-
الفردیةللفروقمراعاةوذلكأخرىإلىشاشةمنانتقالأيالسریعالشاشةدورانتجنب-5

).والشكلاألرضیةفيالتباین(العكسأوالفاتحةوالخلفیةالداكنةالحروفاستخدام6-
Computer-Assistedاسـتخدام الحـاسب اآللي كـوسیـلة مسـاعـدة في التعلیـم

Instruction
ویكون دوره ھنا كـدور السبورة ، أحد استخدامات اآللي ھو استخدامھ كوسیـلة تعلیمیة 

فیمكن للمعلم أن یقوم بتحضیر درس معین وعرضھ بالحاسب اآللي ، وكذلك جھاز العرض 
وال شك أن أسلوب ، وھنا یوفر یوفـر المعلم الوقت والجھد power pointعبر برنامج 

الرسوم والحركات سوف یكون جذابًا للطالب وھي طریقة عملیة العرض إذا كان بالصور و
.یستخدمھا معظم المعلمین في الوقت الحاضر

-:مزایا ومبررات استخدام الحاسب اآللي في التعلیم 
تنمیة مھارات الطالب لتحقیق األھداف التعلیمیة وإمكانیة حل المشكالت التي تواجھ - ١

.الطالب أو قلة الوقت المخصص للدراسة المعلم داخل الفصل كزیادة عـدد 
تنمیة اتجاھات الطالب نحو بعض المواد المعقـدة كمادة الریاضیات وإجراء العدیـد - ٢

.المعـقدة من الناقشات المثمـرة بیـن المعلم وطـالبھ 
كالخرائط Visual Conceptsعرض الموضوعات ذات المفاھیم المرئیة أو المصورة - ٣

ات والنبات والصخور والرسوم البیانیة بألوانھا الطبیعیة وبالبعـد الثالث إذ إن وأنواع الحیوان
.تدریسھا بالطرق التقلیـدیة ال یتفـق مع الھـدف من دراستھـا 

رفع مستوى متوسط تحصیل الطالب لبعض المواد وذلك إلتاحة الكم الكبیر من - ٤
Feedbackجود تغذیة راجعة التدریبات التي یمارسھا المتعلم مع الحاسب آللي في و
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توفیر بیئیة تعلیمیة تفاعلیة بالتحكم والتعرف على نتائج المُدخالت في الحال بجانب - ٥
.التغلب على مشكلة الفروق الفردیة بن الطالب 

تشجیع الطالب على العمل لفترة طویلة ودون ملل وذلك ألن البرامج التي تعتمد على - ٦
اعلیةالعمل الجماعي تعتبر أكثر ف

یمثل الحاسب اآللي أداة مناسبة لجمیع فئات الطالب سواء الموھوبین منھم والعادیین أو - ٧
بطئي التعلم أو المعوقین كل حسب مستواه وقدراتھ ومھاراتھ ودوافعھ وسرعة تعلمھ 

ویستطیع الطالب أن یتلقى في البرنامج حسب قدرتھ ، وانضباطھ وقدرتھ على حل المشكالت 
.تیعابوطاقتھ االس

یعمل الحاسب اآللي على تھیئة مناخ البحث واالستكشاف أمام الطالب كي ما یختار - ٨
.األسئلة التي سیجیب علیھا والمصادر التعلیمیة التي سیستعین بھا

یقوم حاسب اآللي بعرض المادة وتقدیم المعلومات وذلك باالستفادة من عـدة وسائل - ٩
-:تعلیمیة مثل 

والتجارب المدرسیة على شاشة الجھازعرض الصور -
.عرض األفالم التعلیمیة والشرائح وتقدیم التوجیھات بواسطة التسجیل الصوتي-

القدرة على المحاكاة في إجراء التجارب التعلیمیة بدًال من إجرائھا فعًال مما یقلل التكلفة - ١٠
یاء إجراء تجربة خطرة أو فمثال عنـد رغبة معلم أو الفیز. ویحد من خطـورة اإلعداد لھا 

.وبھذا یمكن تجنب الخطورة والتكلفة ، مكلفة یمكن تطبیقھا عن طریق الحاسب اآللي 
یتیح الحاسب اآللي فرصة التفاعل المباشر مع الطالب عن طریق عرض معلومات - ١١

وبھذا ، وتوجیھ أسئلة لھ ومن ثم استقبال إجاباتھا وتقویمھا بواسطة التغذیة الراجعة الفوریة 
-:یعتبر الحاسب اآللي 

.عامًال مثیرًا للطالب بما یقدمھ من تعزیز دون مزاجیة-
.عامًال حافزُا للطالب للشعور باإلیجابیة تجاه نفسھ-
.عامًال مساعـدًا للسماح للطالب باإلیجابیة بحریة دون خجل -

الحاسب اآللي الطالب على یساعـد. توفر وقتًا كبیرًا للمعلم للقیام بالتعلیم اإلرشادي - ١٢
فمثًال یمكن إتقان مھارات ضمنیة في التـفكیر أو ، ربط المھارات لتعلم موضوع دون اآلخر 

.إدارة الوقت أو الحركة أو اإلبداع خالل التعامل مع موضوع ما 
- :یعمل الحاسب اآللي على تقدیـم الخدمات التعلیمیة للمعلم منھا- ١٣

.ن األعباء الروتینیة التخلص من عـدد كبیر م-
.القیام بعملیات رسم الصور أو األشكال لتحضیر الدرس-
.التزویـد بتقیـیم دقیق عن الطالب في أي وقت یشاء وألي عـدد-
.إعادة الخطوات التعلیمیة لكل فـرد من المتعلـمین -
.تصمیم أو تطـویـر أي مقـرر تعلیمي -

- :ربویة تحقـیق الكثـیر مـن األھداف الت- ١٤
وھي قدرة یدركھا كل واحد منا عندما یعمل بنفسھ : إثارة رغبة المتعلم وحـث انتـباھـھ -

على الحاسب اآللي فالحاسب اآللي ال یسمح بأن یكون سلبي وال یتجاوب مع المتعلم بل إنھ 
.یتوقـف عن عرض المعلومات عندما یتوقف المتعلم 

.لھم من الملموس إلى المجرد ومن الواقع إلى الرمزوذلك بنق:  تنمیة تفـكیر المتعلمین -
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٢٥

یتطلب الحاسب اآللي من المتعلم أن یستجیب ویفكر لكي : تفاعل المتعلم مع مادة التعلم -
.یصل إلى اإلجابات التي یتطلبھا الحاسب عن طریق التفاعل والحوار البناء

ویعمل على تحلیل ، صل یساعـد الحاسب اآللي في بناء المادة التعلیمیة بشكل مف- ١٥
المفاھیم المجردة والمعلومات إلى المتعلم من خالل تفریـد التعلیم الذي یأخـذ بعین االعتبار 

وقت المتعلم وإمكاناتھ وقـدراتھ مما یمكنھ من التحكم في تعلمھ بدرجة معقولة ومعتدلة تعطي 
.نتائج تحصیلیة أفضل وتـزیـد من تحفیزه على التعلم بشكل أكبر

وإخراجھا CDیمكن استخدام الحاسب اآللي في بناء المناھج عبر األقراص المدمجة - ١٦
.بطریقة فعالة 

عن طریق األقراص المدمجة أو ، نقل عملیة التعلیم إلى المنازل مساعدًا بذلك المعلم - ١٧
)295،  2009عائشة بلیھشي ، ھناء محمد( .عبر اإلنترنت والدخول للمواقع التربویة 

:الدراسات السابقة 
:أوال دراسات خاصة بتنمیة مھارات األستعداد للقرأة لدى طفل مرحلة ما قبل المدرسة

اتفقت الدراسات السابقة على تنمیة مھارات القراءة لدى طفل ما قبل المدرسة كما في 
) ١٩٩٤(طاھرة أحمد السباعي الطحان ) ١٩٩٤(دراسة فوزیة محمد سعید بدري 

) ١٩٩١(وإیمان ذكي محمد أمین ) ١٩٩٦(و نجوى بدر خضر ) ١٩٩٦(ودراسة ترمبل 
:اسفرت الدراسات عن النتائج التالیة و

ظھور تحسن فى قدرة ھؤالء األطفال على تمییز الحروف والوعى الصوتى ومدلوالت 
األلفاظ وزیادة وعیھم بالمفاھیم المختلفة ، كما بینت النتائج ضرورة االھتمام بنشاط القصص 

.ث یعتبر من أھم األنشطة التى تمكن الطفل من تنمیة مھارات االستعداد للقراءة، حی
ونجد أیضآ أن الدراسات السابقة اتفقت على تنمیة االستعداد للقراءة عن طریق لعب األدوار 

Morrowكما في دراسة   :و اسفرت الدراسة عن النتائج التالیةsdotir(1996)و (1991)
بیئة الطفل بمواد القراءة والكتابة ، واستخدامھا فى لعب األدوار كان لھ آثر فى أن إغناء

.زیادة الكلمات التى اكتسبھا الطفل
أن أطفال المجموعة التجریبیة أظھروا كفاءة أكبر فى مجال مھارات االستعداد للقراءة 

.األدواركما زاد التفاعل االجتماعى بین األطفال باستخدام طریقة لعب. والكتابة
وكما اتفقت الدراسات السابقة على استخدام األنشطة اللغویة المقدمة لألطفال في تنمیة 

و دراسة بكیولسكي smith) ١٩٩٠(مھارات القراءة و الكتابة كما في دراسة سمیث
)١٩٩٧ (pikulski واسفرت النتائج عن:

البصرى فى تعلیم الطفل فعالیة األنشطة اللغویة المتضمنة تدریبات الترابط السمعى -
.القراءة

ازدادت قدرة الطفل على التى تزید من األدارك السمعى والبصرى للغة الشفھیة -
.والمكتوبة

ثانیا الدراسات الخاصة بفاعلیة أستخدام التعلیم األلكترونى فى تنمیة مھارات األستعداد 
:للقرأة لدى طفل ما قبل المدرسة 
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٢٦

فعالیة التعلم بمساعدة الكمبیوتر فى : "بدراسة بعنوان)٢٠٠٤(Huang, cheng-fangقام 
و ذلك على عینة من األطفال التوحدیین " إكساب مفردات اللغة البصریة لألطفال التوحدیین

سنوات باستخدام األدوات وھي  برنامج ٦-٥أطفال  و ذلك في المرحلة العمریة ٨وعددھم 
:حاسوب واسفرت عن النتائج التالیة

حاسوب فى اكساب األطفال التوحدیین مھارات القراءة مع متابعة المعلم فعالیة ال-
لتقدیم الدعم الفردى للطفل لمقابلة االحتیاجات المختلفة لألطفال مع وجود مرشد مرن 

.لزیادة نمو القدرات العلیا
اتفقت الدراسات السابقة على آثر ألعاب الكمبیوتر على العملیات الحسابیة و الھجاء  -

ات التعبیر الشفھى و الذاكرة البصریة و مھارات التمییز البصري  كما في و مھار
و أسفرت ) ٢٠٠٢(Nicola.J.yellandو ) ٢٠٠١(calaoj&fing,D: دراسة 

:عن النتائج التالیة 
أن األطفال یفضلون اللعب بالعاب الكمبیوتر والتى تكون أكثر تحدیًا لھم ، والتى -

توصلت الدراسات إلى تفوق ابیة لدى األطفالر العملیات الحسساعدت فى تطوی
المجموعة التجریبیة فى مجال الھجاء والترجمة و مھارات التمییز البصري و الذاكرة 

.البصریة  ولكن ال توجد فروق دالة فى مجال العملیات الحسابیة

لدى الطفل كما اتفقت الدراسات السابقة على عالقة الكمبیوتر بتطور مستوى األبتكاري
:و أسفرت النتائج عن )  ٢٠٠١(كما في دراسة غادة محمود محمد یوسف 

ووجود فروق ذات داللة إحصائیة ،فعالیة البرنامج فى تنمیة التفكیر االبتكاري لدى األطفال 
فى متوسطات درجات التالمیذ ومستویات استخدامھم للكمبیوتر وقدراتھم االبتكاریة لصالح 

لكمبیوتر فى المنزل والمدرسةمجموعة استخدام ا
أثر استخدام الكمبیوتر فى إكساب " التى قامت  بدراسة بعنوان ) ٢٠٠٣(و تؤكد ھبة أمین 

طفل وطفلة من أطفال ) ٦٠(وذلك على عینة من " أطفال الریاض بعض المھارات اللغویة 
لة روضة مدارس اللغات بدمیاط وقسمت عینھ الدراسة إلى مجموعتین وذلك من الموح

مقیاس المستوى االجتماعى (باستخدم أدوات الدارسة ،  سنوات٦- ٥العمریة من 
مقیاس الفرعى الخامس لمقاییس النمو النفسى لطفل -أختبار الذكاء رسم الرجل -واالقتصادى

حیث  أسفرت نتائج ) برامج الكمبیوتر تحتوى على االنشطة اللغویة -ما قبل المدرسة 
:الدراسة عن 

وى المھارات اللغویة و األستعداد للقراءة  لألطفال فى المجموعة التجریبیة تكافؤ مست
ارتفاع مستوى المھارات اللغویة ود القیاس القبلى على مقیاس اللغةوالمجموعة الضابطة عن

ارتفاع ذا داللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة عند القیاس البعدى على مقیاس اللغة 
.لىعنھ عند القیاس القب

:فروض الدراسة
ال - ١
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٢٧

لصالح 

التـي تعـلم أطفـالھا بـاستـخـدام البرنامج التعلیمي الكترونيالتـجـریبیـة المجموعة 

تـوجـد فـروق ذات داللة إحـصائیة بین متـوسط درجـات ال -٢

التمـیز البصـري -التعبـیر الشفھي ( نمـو مھـارات االسـتعـداد للقـراءة البعدي على  

لصالح المجموعة) الـذاكرة البصـریة -

.البرنامج  التعلیمي الكتروني

ال توجد فروق دالة إحصائیًا بین الذكور واالناث على اختبار - ٣
مھارات األستعداد للقراءة لدى طفل ما قبل المدرسة 

:الدراسة واإلجراءات منھج 
اتبعت :أوال  منھج الدراسة

" بأنھ 

) ."٢٣٩،٢٠٠١ (

) ج التعلیمي الكتروني البرنام( بمعرفھ تأثیر المتغیر المستقل 

:

 ) (

( التعلیمي الكتروني

 (

.

القبلي و 

.البعدي على كل من المجموعتین 

:ثانیا مجتمع الدراسة 

)٢٠١١-٢٠١٠(خالل الفصل الدراسي األول المستوى الثالث  في المملكة العربیة السعودیة
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٢٨

:٦٠

.طفل وطفلة في كل مجموعة)30(واقع

:تكافؤ مجموعتي الدراسة :رابعا 
الدراسة التجریبیة والضابطة من حیثتىقام الباحثون بالتأكد من تكافؤ مجموع

أوال التحقق من تكافؤ العینة فى  مستوى الذكاء

اد للقراءة   -ثانیا أ تعد –( األس

بالنسبة ألختبار حرف السین)  الذاكرة البصریة –التمییز البصري 

( ) أناث –( -ب

القافبالنسبة ألختبار حرف )  الذاكرة البصریة –التمییز البصري –التعبیر الشفھى 

( ) –( -ج

النون بالنسبة ألختبار حرف )  الذاكرة البصریة –التمییز البصري –التعبیر الشفھى 

:أوال التحقق من تكافؤ العینة فى  مستوى الذكاء 

وضح تجانس العینة حسب النوع على درجات الذكاء بعد تطبیق أختبار ) ١(جدول رقم 

ذكاء طفل ما قبل المدرسة

مجموعة 

المقارنة
متوسط العدد

االنحرا

ف 

المعیاري

قیمة 

ت

مستوى 

الداللة

مستوى الذكاء
٣٠الضابطة

١٠٦٫

١٦
٤٫٦٧

غیر دالة١٫١٧

٣٠التجریبیة
١٠٧٫

٥٠
٤٫١٠

١٫١٧ت مستوى الذكاء حیث بلغت قیمة 

.الذكاء 
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٢٩

 )–

)الذاكرة البصریة –التمییز البصري 

)س ( حرف أختبار

تجانس العینة حسب النوع على درجات أختبار قیاس بعض من ) ٢( یوضح  جدول رقم 

)س (   للقراءة لدى طفل ما قبل المدرسة بعد تطبیق أختبار حرف مھارات األستعداد

قبلي) س( 

المقارنة
العدد

ط 

ف 

ي

ت

مستوى 

الداللة

تعبیر شفھي
٣٠٢٫٠٥١٫٧٣تجریبیة

غیر دالة١٫١٢
٣٠١٫٥٥١٫٧٠ضابطة

بصري

٣٠١٫١٨١٫٧٧تجریبیة
غیر دالة٠٫٤٣

٣٠١٫٠٥١٫١٩ضابطة

بصریة

٣٠١٫٥٣٠٫٨٨تجریبیة
غیر دالة١٫٦٣

٣٠١٫١٠١٫١٥ضابطة

الدرجة الكلیة
٣٠٤٫٧٦٣٫٢٧تجریبیة

غیر دالة١٫٢٣
٣٠٣٫٧٠٣٫٤٢ضابطة

مجموعة  من ل لضابطة  ا ا

والمجموعة التجریبیة

٠٫٤٣وذاكرة بصریة.١٫١٢تمییز بصري ت قبل المدرسة حیث بلغت قیم  

١٫٢٣و١٫٦٣

لقرأةمھارات األستعداد ل

)ق (أختبار حرف 
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٣٠

) ق ( على درجات أختبار حرف الدراسة تجانس عینة ) ٣( یوضح  جدول رقم 

قبلي) ق( 

المقارنة
العدد

ط 

االنحرا

ف 

ي

الداللةت

تعبیر شفھي
٣٠٢٫٤٠١٫٩٠تجریبیة

غیر دالة١٫٨١
٣٠١٫٥٥١٫٧٠ضابطة

بصري

٣٠١٫٥١١٫٤١تجریبیة
غیر دالة١٫٣٧

٣٠١٫٠٥١٫١٩ضابطة

بصریة

٣٠١٫٢٣١٫٣٣تجریبیة
غیر دالة٠٫٤١

٣٠١٫١٠١٫١٥ضابطة

الدرجة الكلیة
٣٠٥٫١٥٢٫٦٧تجریبیة

دالةغیر١٫٨٢
٣٠٣٫٧٠٣٫٤٢ضابطة

٠٫٤١للو١٫٣٧ولل١٫٨١ت 

.ة و ذلك یؤكد تكافؤ العینة فى مھارات اآلستعداد للقراء١٫٨٢الكلیة

)ن ( أختبار حرف 

على درجات أختبار ) أناث –ذكور ( تجانس العینة حسب النوع )٤( رقم الجدول یوضح 

قیاس التكافؤ  فى بعض مھارات األستعداد للقراءة لدى طفل ما قبل المدرسةل) ن( حرف 

قبلي) ن( 

مجموعة 

المقارنة
العدد

ط 

االنحرا

تف 

مستوى 

الداللة
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٣١

ي

تعبیر شفھي
٣٠٢٫١٧١٫٥١تجریبیة

غیر دالة١٫٤٩
٣٠١٫٥٥١٫٧٠ضابطة

بصري

٣٠١٫٤٨١٫٧٥تجریبیة
غیر دالة١٫١١

٣٠١٫٠٥١٫١٩ضابطة

بصریة

٣٠٠٫٩٦١٫٤٩تجریبیة
غیر دالة٠٫٣٨

٣٠١٫١٠١٫١٥ضابطة

الدرجة الكلیة
٣٠٤٫٦٢٢٫٦٥تجریبیة

غیر دالة١٫١٦
٣٠٣٫٧٠٣٫٤٢ضابطة

لضابطة   من موعة ا لمج ا

والمجموعة التجریبیة

١٫٤٩١٫١١تمییز بصري ت قبل المدرسة حیث بلغت قیم  

١٫١٦و٠٫٣٨

ستعداد للقرأةمھارات األ

:أدوات الدراسةخامسا 

.البرنامج التعلیمي الكتروني -١

) بعدى –قبلى ( اختبار تحصیلي -٢

.ما قبل المدرسة

٣- )

)سعید الجھنى

.إعداد و بناء البرنامج التعلیمي: أوًال

.البرنامج بالعینة الضابطة والتي تتعلم  الحروف على الطریقة التقلیدیة 

:الباحثین  في بناء البرنامج على المصادر التالیةو قد اعتمد
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٣٢

.خصائص األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة-٢.البحوث و الدراسات السابقة-١

.خصائص بناء البرامج التعلیمیة المحوسبة-٤.خصائص التعلیم الذاتي-٣

:ھذه الخطوات فيمن الخطوات إلعداد و بناء البرنامج تمثلتفریق الدراسة بعدد قد قام و

.تحلیل محتوى البرنامج التعلیمي-٢.تحدید اإلطار العام للبرنامج التعلیمي-١

.تحدید أسالیب التقویم-٣

:مراحل إعداد و بناء البرنامج التعلیمي 
.مرحلة كتابة سیناریو البرنامج-ثانیا .مرحلة اإلعداد للبرنامج-أوال 

.مرحلة تطویر البرنامج-رابعا .مرحلة إنتاج البرنامج-ثالثا 

:األھداف العامة للبرنامج التعلیمي 

٢·. -١-

.صحیحة

.أن یعرف الطفل شكل الحروف-٣

:األھداف السلوكیة

.أن یمیز الطفل شكل حرف النون-١

.أن یعدد الطفل حروف الھجاء-٢

.أن یسمي الطفل حرف القاف-٣

.أن یكتب الطفل حرف السین-٤

.أن یردد الطفل حرف المیم-٥

.أن یصف الطفل شكل حرف الباء-٦

.أن یشكر الطفل اهللا على نعمة الحدیث -٧

.أن یحیط الطفل الصورة التي تبدأ بحرف العین-٨

.أن یتذكر الطفل حرف األلف-٩

.تبدأ بحرف الالمأن یضغط الطفل على الصورة التي-١٠

:مراحل إعداد و بناء البرنامج التعلیمي
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٣٣

بوربونت "  ل " ا

للمرحلة الروضة

مرحلة اإلعد: البرمجیات و ھي 

.البرنامج ، و مرحلة تطویر البرنامج

:وتضمنت عملیة إعداد البرنامج الخطوات التالیة:أوال مرحلة اإلعداد للبرنامج

:تحدید األھداف التعلیمیة-١

ثالث خبراتتم تحدید األھداف التعلیمیة من محتوي حروف الھجاء  وتقسم على . ١

كلمات تبدأ وال تبدأ بالحرف: الخبرة الثانیةقصة الحرف و نطقھ:الخبرة األولى

موقع الحرف و طریقة كتابة الحرف: الخبرة الثالثة

.ومن ثم صیاغتھا صیاغة سلوكیة تتناسب مع األھداف العامة المذكورة

٢ .

األولى في الخبرة تتناول خبرات 

لحرف   ا

.الذاكرة البصریة

٣ .

.المملكة العربیة السعودیةالروضات في

٤ .

.ومستویاتھاالعلمیةللمادةمالئمة

تم وضع مخطط برمجي لسیر عملیة التعلیم. ٥

.روعي توافر استجابات معینة على كل حرف من الحروف فیھ تعزیزًا فوریًا. ٦

٧ .
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٣٤

.الحروف األخرى 

٨ .

.

:

شاشة من شاشات البرنامج بالتفصیل

االنتقال من شاشة إلى أخرى لتكون في

المعتمد على إستراتیجیة االنتقال بین الشرائح في البوربوینت

-:ي

التعلیمیة بأسلوب شیق مقترن الصوت والصورة للتوضیح مفاھیم خاللھا عملیة عرض المادة

.الحروف

-

.ورؤیھ كیفیة كتابتھ  

-

بمقارنة تلك اإلجابات مع اإلجابة الصحیحة المخزنة في الحاسوب

الطفلصحة إجابة

Feed back) - (

:التالیةالطرق

الطفل فرصة إعطاء -٢الطفل مدیح وثناء ما تعلمھ -١
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٣٥

رائح 

.یستطیع الدخول في األختبار البعدي 

:مرحلة إنتاج البرنامج . ثالثا 

وقد  

.2007power pointMicrosoft officeاستخدم الباحثون برنامج  

:مرحلة تطویر البرنامج . رابعا 

-:خارجة عن عینة الدراسة وذلك لتحقیق األھداف التالیة

)التمھیدي(ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة 

.ل األطفالالتأكد من مالءمة البرنامج المحوسب و إمكانیة التفاعل و التجاوب معھ من قب-

.التأكد من إمكانیة تنفیذ البرنامج باستخدام الحاسوب-

:و قد راعى الباحثون عدة نقاط أثناء إعداد و إنتاج البرنامج التعلیمي ھي

.ال یطلب من الطفل  المعرفة الشاملة بالحاسوب-١

.ودةسھولة التعامل مع البرنامج و استخدام الطفل للماوس و بعض المفاتیح المعد-٢

.یتیح للطفل أن یتحكم في مفاھیم الحرف والمادة التعلیمیة الموجودة-٣

.إمكانیة انتقال الطفل من عرض إلى أخر في أي وقت-٤

.تنوع في أسالیب و أشكال األسئلة التي یحتویھا البرنامج-٥

اإلجابةیسمح التعلیم للطفل بمعرفة اإلجابة الصحیحة بعد محاولة أو أكثر ویصل إلى -٦

.الصحیحة ، فیعزز ذلك عملیة التعلم

.سھولة الدخول و الخروج من البرنامج المستخدم-٧

٨- :

.والمحاكاة
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٣٦

ما قبل المدرسة األختبارات التحصیلیة لقیاس مھارات األستعداد للقراءة لدى طفل : ثانیًا

وا ة ات 

وفقا ات االختبار 

البصري و الذاكرة البصریة

ً:لما یلى تبعالتحصیلیة اات ولقد تم بناء االختبار

١ .–– أختبار

)حرف القاف 

حروف الھجاءاألطفال لبعض مھارات األستعداد للقراءة  و قیاس مدى اكتساب -

.والقدرة على االحتفاظ بھاتنمیة مھارات األستعداد للقراءة الكشف عن فاعلیة البرنامج في -

ولقد شملت فقرات االختبار على التالي بعد تقسیمھا لثالث خبرات تناولنا مھارات القراءة 

.ثالثآ الذاكرة البصریة. التمییز البصري:ثانیآ)  اللغة الشفھیة(أوآل التعبیر الشفھي 

٢-:

حروف الھجاء

فقرة من نوع األسئلة الموضوعیة وھذا النوع یتمیز بارتفاع) ١٦(تكون االختبار من -

صورتھ النھائیة صالحًا للتطبیق على عینة الدراسة األساسیةاالختبار في 

قام :. ٣

بكل أختبار التعلیمیة المتعلقة وتعلیمھا ، كما قام بتحدید األھداف

)١٦  (

: عده فقرات  ، وقد قسم االختبار إلى ثالثة أبعاد 

)٦—٥-٤-٣-٢-١أرقام العبارات الخاصة بھ ( البعد األول یشمل التعبیر الشفھي 

على

.تسمیة مفردات و أفعال األشیاء -١

.وصف الصور و التعبیر عنھا-٢
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٣٧

.العالقات المرتبطة بین األشیاءإدراك -٣

فھم معاني الكلمات و الجمل التي یستخدمھا عن طریق التضاد-٤

.فھم معاني الكلمات و الجمل التي یستخدمھا عن طریق القیاس -٥

.المقارنة بین األشیاء-٦

خاصة بة       (  ال رات  با )١١-١٠-٩-٨-٧-٦ارقام الع

وي علىویحت

التمییز البصري للحروف المتشابھة-١

تمییز الكلمات التي تبدأ بحرف معین-٢

تمییز البصري لألشیاء من حیث الشكل-٣

.تمییز البصري لألشیاء من حیث النوع-٤

.التمییز البصري للكلمة-٥

.ربط الصورة بالحرف -٦

.ربط الصورة بالكلمة-٧

ویحتوي على)١٦-١٥-١٤-١٣-١٢ات الخاصة بة  ارقام العبار(الذاكرة البصریة:ثالثآ

.تذكر الحرف الناقص-١

تذكر الشيء الناقص-٢

تذكر الشيء بالترابط-٣

تذكر مواضع األشیاء-٤

ترتیب األحداث المصورة-٥

:صیاغة فقرات االختبار. ٤

د اختار  م وزكي : ( وق كاظ

،٣٩٩:١٩٨١(

.أسئلة االختیار من متعدد تخلو من التأثر بذاتیة المصحح-

.اختبار االختیار من متعدد لھ معدالت صدق وثبات عالیة-

.تغطي أسئلة االختیار من متعدد جزءًا كبیرًا من محتوى المادة العلمیة المراد اختبارھا-
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٣٨

على مجموعة من المحكاألختبارات وقام الباحثون بعرض 

ریاض األطفال

:و المتخصصین في طرق ومناھج التدریس وذلك للوقوف على

.مدى صحة بنود االختبار وفقراتھ علمیًا وسالمتھ لغویًا ودقة البدائل المقترحة-١

.مدى انتماء بنود االختبار وفقراتھ للمحتوى الدراسي المقرر-٢

.ضواضحة وخلوھا من الغمو-٣

.تمثیلھ للمحتوى واألھداف المرجو قیاسھا-٤

.مناسبتھا لمستوى األطفال-٥

:تمت مراعاة القواعد التالیة أثناء كتابة فقرات االختبار

المقدمة وھي تطرح المشكلة في السؤال، وقائمة من البدائل: تتكون كل فقرة من جزئیین. ١

.ل واحد صحیح فقطعددھا یتراوح بین ثالثة أو أربعة من بینھا بدی

) (تقع الفقرة بأكملھا . ٢

دفعة

.واحدة ویتمكن من المقارنة بینھا دون أن یحرك بصره بین الصفحات

.تم تغییر موقع اإلجابة الصحیحة بین اإلبدال بأسلوب عشوائي. ٣

.اإلبدال في مقدمة الفقرةتم وضع العناصر المشتركة في. ٤

.البدائل  متوازنة من حیث الطول ودرجة التعقید ونوعیة اإلجابات. ٥

.تم ترتیب فقرات االختبار من األسھل إلى األصعب. ٦

:ما یليقام الباحثون بمراجعتھا في ضوءبعد االنتھاء من كتابة فقرات االختبار وإجاباتھا،

عرض الفقرات أن تكون ذات شكل ثابت ضمانًافيالباحثین راعى : شكل الفقرات-

 )٤-٣-٢-١( ، …

)د (،)ج(، )ب(، )أ(أما اإلجابات المحتملة فقد أشار إلیھا بالحروف 

صحیحة علمیًاراعى الباحثون عند إعداد محتوى الفقرات أن تكون : محتوى الفقرات -

.ولغویًا

بعد تحدید عدد الفقرات وصیاغتھا قام الباحث بوضع: وضع تعلیمات االختبار -
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٣٩

تعلیمات االختبار التي تھدف إلى شرح فكرة اإلجابة عن االختبار في أبسط صورة

:ممكنة وقد راعى الباحث عند وضع تعلیمات االختبار ما یلي 

.عدد الفقرات وعدد اإلبدال وعدد الصفحات:تعلیمات خاصة بوصف االختبار وھي.١

.تعلیمات خاصة باإلجابة عن جمیع األسئلة ووضع البدیل الصحیح في المكان المناسب.٢

:الصورة األولیة لالختبار٥-

في صورتھ األولیة ، حیث، ةالبصري و الذاكرة البصری

تمل على  ) ١٦( اش

فقرات

االختبار تم عرضھما على لجنة من المحكمین  وذلك الستطالع آرائھم حول مدى

.عدد بنود االختبار-:صالحیة كلٍّ من

.راد قیاسھامدى تمثیل فقرات االختبار لألھداف الم-

.مدى تغطیة فقرات االختبار لمحتوى الوحدة-

.مدى صحة فقرات االختبار لغویًا-

.مدى دقة صیاغة اإلبدال لكل فقرة من فقرات االختبار-

.مدى مناسبة فقرات االختبار لمستوى الطالب-

ث 

قام

.فقرة) ١٦(الباحث بتعدیلھا، لیصبح االختبار بعد التحكیم مكونا من 

:تجریب االختبار_ ٦

.أطفال من الروضة الرابعة خارج عینة الدراسة) ١٠(

:لالختبار بھدفوقد أجرینا الدراسة االستطالعیة 

.التأكد من صدق االختبار وثباتھ-١

.تحدید الزمن الذي تستغرقھ إجابة االختبار عند تطبیقھ على عینة البحث األساسیة-٢
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٤٠

:تصحیح أسئلة االختبار-٣

–اختبار حیث حددت درجة

)١٦_٠( محصورة بین 

.كل فقرة من فقرات االختبار 

:تحدید زمن االختبار التحصیلي -٤

تم حساب زمن تأدیة األطفال  لالختبار عن طریق متوسط الحسابي لز

االستطالعیة فكان زمن متوسط المدة الزمنیة التي استغرقھا أفراد العینة االستطالعیة یساوي 

.دقیقة  من ذلك قد تم تطبیق ھذا الوقت على عینة الدراسة) ٣٠(

:لدى طفل ما قبل المدرسة مھارات األستعداد للقراءة أختبارات أوال حساب ثبات 

:نصفیةأوال التجزئة ال

 .–

لالختبار   ات  مل الثب ا ) ٢٠٠٣،١١٦(مع

نصفیةالثبات باستخدام طریقة التجزئة ال

)٥(جدول 

اختبار مھارات االستعداد 

القراءة

معامل االرتباط بین 

الجزئین

- معامل الثبات سبیرمان 

براون

٠٫٥٧٥٢٠٫٧٢٨٧)س(حرف اختبار

٠٫٥٨٤٢٠٫٧٣٧٧)ق(حرف اختبار

٠٫٧٧٥٠٠٫٨٧٣٢)ن(حرف اختبار

یتضح من الجدول السابق تقارب قیمة معامل الثبات من الواحد 

المقیاس

)كرونباخ–معامل ألفا (ثانیا طریقة تحلیل التبایـــن 

  .

.التالي نتائج ذلك
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٤١

لكل بند من بنود االختبار والدرحة الكلیة إلختبار سقیم معامل الفاضحیو) ٦(جدول 

ألفامألفام
١٠٫٧٩٢٩٩٠٫٨٢٤٨
٢٠٫٧٩٦٥١٠٠٫٨١٤١
٣٠٫٧٨٤٢١١٠٫٨٢٦٦
٤٠٫٧٩٨٠١٢٠٫٨١٦٠
٥٠٫٨٠٧٠١٣٠٫٨١٢١
٦٠٫٨١٠٨١٤٠٫٨١٥٨
٧٠٫٨١٤٧١٥٠٫٨٠٠٥
٨٠٫٨١٣٢١٦٠٫٨٠٣٣

٠٫٨٢٦٠قیمة الفا الكلیة

.حذف أي من ھذه البنود

إلختبار ققیم معامل الفا لكل بند من بنود االختبار والدرحة الكلیة یوضح) ٧(جدول 

ألفامألفام
١٠٫٥٣٧٢٩٠٫٥٥٤٦
٢٠٫٥٨٤٣١٠٠٫٦٤٩٨
٣٠٫٥٥٠٩١١٠٫٥٧٧٤
٤٠٫٦٣٨٥١٢٠٫٦١٣٤
٥٠٫٦١٠٦١٣٠٫٦٠٤٢
٦٠٫٥٦٠٤١٤٠٫٥٥٠٩
٧٠٫٥٥٧٤١٥٠٫٦٣٨٥
٨٠٫٦٢٤٦١٦٠٫٦١٠٦

٠٫٦١٤٦قیمة الفا الكلیة
یتضح من الجدول السابق أن قیمة معامالت الفا

.حذف أي من ھذه البنود

نقیم معامل الفا لكل بند من بنود االختبار والدرحة الكلیة إلختباریوضح)٨(جدول 

ألفامألفام
١٠٫٦٢٧٧٩٠٫٦١٣٠
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٤٢

٢٠٫٦١٤٦١٠٠٫٥٨٣٩
٣٠٫٦٠٣٥١١٠٫٦٢٢٨
٤٠٫٦١٩٣١٢٠٫٦٣٧٣
٥٠٫٦١٣٩١٣٠٫٦٣٧٣
٦٠٫٥٧٩٧١٤٠٫٦٤٨١
٧٠٫٦٢٣٦١٥٠٫٦٥٦٤
٨٠٫٦١٤٢١٦٠٫٦٦٣٤

٠٫٦٦١٦قیمة الفا الكلیة
یتضح من الجدول السابق أن قیمة معامالت الفا

.حذف أي من ھذه البنود

:ثانیا حساب صدق أختبار مھارات األستعداد للقراءة 

لمقدار الثباتأوال حساب الصدق الذاتي وفیھ یتم اخذ الجذر التربیعي

القراءة

الصدق الذاتي

٠٫٨٥٣٦اختبار س

٠٫٨٥٨٨اختبار ق

٠٫٩٣٤٤اختبار ن

السابق اتضح ان المقیاس صادق)٨(رقم من بیانات الجدول 

 :

) ()

 (

.الطرفیة 

اإلرباعي األعلى واألرباعي األدنىیوضح داللھ الفروق بین متوسطات )٩(جدول

ن،ق،ات حرف ساختبارعلى 
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٤٣

مجموعة 

المقارنة
العدد

متوس

ط 

الرتب

مجموع 

الرتب

قیمة 

U
zقیمة 

مستوى 

الداللة

اختبار س

االرباعي 

االدنى
٧٤٢٨

٠٫٠٠٣٫٤٠٠٫٠١
االرباعي 

االعلى
٧١١٧٧

ناختبار 

االرباعي 

االدنى
٧٤٫٠٠٢٨٫٠٠

٠٫٠٠٣٫١٥٠٫٠١
االرباعي 

االعلى
٧

١١٫٠

٠
٧٧٫٠٠

قاختبار 

االرباعي 

االدنى
٧٤٫٠٠٢٨٫٠٠

٠٫٠٠٣٫١٦٠٫٠١
االرباعي 

االعلى
٧

١١٫٠

٠
٧٧٫٠٠

لجدول   لسابق من ا ا

خصائص      ل من ا احدة  بو تبار  تع االخ لى تم ع

.التمییز بین األفراد

:سة عرض نتائج الدرا

جات نمو  :  در

درجات نمو مھارات االسـتعداد للقـراءة للمجــموعة التـجـریبیـة و متوسطات التعـلم المعـتادة 

التـي تعـلم أطفـالھا بـاستـخـدام البرنامج التعلیمي الكتروني

:لنسبة ألختبار حرف السین أوال با
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٤٤

یوضح الفرق بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة على اختبار )١٠(جدول 
قیاس بعض من مھارات األستعداد للقراءة لدى طفل ما قبل المدرسة بعدي

=٣٠=٣٠

١,٥٥١,٧٠٤,٩٧٠,١٣١٠,٩٢٠,٠١شفهمي
١,٠٥١,١٩٥,٨٨٠,٣١٢١,٣٦٠,٠١
١,١٠١,١٥٤,٩١٠,٢٦١٧,٦٣٠,٠١
٣,٧٠٣,٤٢١٥,٧٦٠,٤٦١٩,١١٠,٠١

المدرسة بعدي وكان الفارق لصالح المجموعة التجریبیة

) :حرف  النون (ثانیا بالنسبة ألختبار  

یوضح الفرق بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة على اختبار )١٤(جدول 
قیاس بعض من مھارات األستعداد للقراءة لدى طفل ما قبل المدرسة بعدي

=٣٠=٣٠

١,٥٥١,٧٠٤,٩٢٠,١٩٩,٠١٠,٠١
١,٠٥١,١٩٥,٥٥٠,٨٢١٤,٠٥٠,٠١
١,١٠١,١٥٤,٩٣٠,٢٥١٤,٥١٠,٠١
٣,٧٠٣,٤٢١٥,٤٠١,٠٦١٤,٢٨٠,٠١

دى طفل ما قبل        لقراءة ل األستعداد ل
المدرسة بعدي وكان الفارق لصالح المجموعة التجریبیة
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٤٥

)القاف (ثالثا بالنسبة ألختبار حرف 

للقراءة لدى طفل ماقبل المدرسة قیاس بعض مھارت االستعداد)القاف ( على اختبار  حرف 

) ١٢(جدول 
قیاس بعض من یوضح الفرق بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة على اختبار 
مھارات األستعداد للقراءة لدى طفل ما قبل المدرسة بعدي

=٣٠=٣٠

١,٥٥١,٧٠٦,٢٣١,٨٦١٠,٧٢٠,٠١
١,٠٥١,١٩٥,٧٦٠,٦٦١٦,٩٤٠,٠١
١,١٠١,١٥٤,٧٨٠,٤٨١٧,٧٥٠,٠١
٣,٧٠٣,٤٢١٦,٧٧٢,١٢١٧,٨٦٠,٠١

من بیانات الجدول السابق اتضح وجود فارق دال معنویًا بین المجموعة الضابطة 
األستعداد للقراءة لدى طفل ما قبل قیاس بعض من مھارات والمجموعة التجریبیة اختبار 

الفارق لصالح المجموعة التجریبیھ المدرسة بعدي وكان
 ::-

-( التطبیق القبلي والتطبیق البعدي على  

) -التمـیز البصـري 

.باستـخدام البرنامج  التعلیمي الكتروني

:نتیجة الفرض الثانى بالنسبة ألختبار حرف س 

تطبیق القبلي والتطبیق البعدي على أختبار قیاس یوضح داللة الفرق بین ال)١٤( جدول
بعض من مھارات األستعداد للقراءة لدى طفل ما قبل المدرسة

قیمةمربع ایتا٣٠=٣٠=
d

٢,٠٥١,٧٣٤,٩٧٠,١٣٩,٠١٠,٠١٠,٧٣٣,٣٤
١,١٨١,١٧٥,٨٨٠,٣١٢٠,٢٦٠,٠١٠,٩٣٧,٥٣
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٤٦

١,٥٣.٨٨٤,٩١٠,٢٦١٩,٠٨٠,٠١٠,٩٢٧,٠٩
٤,٧٦٣,٢٧١٥,٧٦٠,٤٦١٧,٥٤٠,٠١٠,٩١٦,٥٢

بین متوسط درجات األطفال وجود قرق دال احصائیًا-١من بیانات الجدول السابق اتضح 
في التطبیق القبلي عنھ في التطبیق البعدي لألبعاد الثالثة والدرجة الكلیة حیث بلغت قیمة 

٠٫٠١على الترتیب وذلك عند مستوى داللة ١٧٫٥٤، ١٩٫٠٨، ٢٠٫٢٦، ٩٫٠١" ت"
١.

٩١، ٠٫٩٢، ٠٫٩٣،  ٠٫٧٣ترتییب ال

٠٫٨وھى 

:تیجة الفرض الثانى بالنسبة ألختبار حرف النونن.٢

یوضح داللة الفرق بین التطبیق القبلي والتطبیق البعدي على أختبار قیاس ) ١٤(جدول 
النونسة حرفبعض من مھارات األستعداد للقراءة لدى طفل ما قبل المدر

قیمةمربع ایتا٣٠=٣٠=
d

٢,١٧١,٥١٤,٩٢٠,١٩١٠,٠٦٠,٠١٠,٧٧٣,٧٣
١,٤٨١,٧٥٥,٥٥٠,٨٢١٢,٠٣٠,٠١٠,٨٣٤,٤٧
٠,٩٧١,٤٩٤,٩٣٠,٢٥١٤,٧٤٠,٠١٠,٨٨٥,٤٧
٤,٦٢٢,٦٥١٥,٤٠١,٠٦٢١,٧٤٠,٠١٠,٩٤٨,٠٨

من بیانات الجدول السابق اتضح 
١.

، ١٠٫٠٦" ت"

٠٫٠١على الترتیب وذلك عند مستوى داللة ٢١٫٧٤، ١٤٫٧٤، ١٢٫٠٣

٢.

٠٫٩٤، ٨٨، ٠٫٨٣،  ٠٫٧٧الترتییب 

٠٫٨وھى 

:نتیجة الفرض الثانى بالنسبة ألختبار حرف القاف
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٤٧

یوضح داللة الفرق بین التطبیق القبلي والتطبیق البعدي على أختبار قیاس ) ١٥(ل جدو
بعض من مھارات األستعداد للقراءة لدى طفل ما قبل المدرسة حرف ق

قیمةمربع ایتا٣٠=٣٠=
d

٢,٤٠١,٩٠٦,٢٣١,٨٦٨,٠٨٠,٠١٠,٦٩٣,٠٠
١,٥٢١,٤١٥,٧٦٠,٦٦١٤,٥٨٠,٠١٠,٨٧٥,٤٢
١,٢٣١,٣٣٤,٧٨٠,٤٨١٥,٠٨٠,٠١٠,٨٨٥,٦٠
٥,١٥٢,٦٧١٦,٧٧٢,١٢١٨,٢٥٠,٠١٠,٩٢٦,٧٨

:من بیانات الجدول السابق اتضح 
١.

١٤٫٥٨، ٨٫٠٨" ت"

٠٫٠١على الترتیب وذلك عند مستوى داللة ١٨٫٢٥، ١٥٫٠٨، 

٢.

. ٩٢٠، ٠٫٨٨، ٠٫٨٧،  ٠٫٦٩ال

٠٫٨بھا وھى 

: الثالث الفرض
بعض من مھارات األستعداد للقراءة لدى طفل ما قبل المدرسة 

الذكور واالناث في التطبیق البعدي الختبار حرف بین نتیجة الفرض یوضح )  ١٦( جدول 
س

اختبار س 
مجموعة قبلي

العددالمقارنة
متوس
ط 

الرتب
مجموع 

الرتب
قیمة 
U

قیمة 
z

مستوى 
الداللة

شفهمي
١٥الذكور

١٤٫٥
٠

٢١٧٫٥
٠٩٧٫٥

غیر دالة٠١٫٤٣
١٥١٦٫٥اإلناث

٠
٢٤٧٫٥

٠
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٤٨

١٥١٥٫٥الذكور
٧

٢٣٣٫٥
٠١١١٫

٥٠
٠٫٠٧

غیر دالة٠
١٥اإلناث

١٥٫٤
٣

٢٣١٫٥
٠

١٥الذكور
١٥٫٠

٣
٢٢٥٫٥

٠١٠٥٫
٥٠

٠٫٥٥
غیر دالة٨

١٥اإلناث
١٥٫٩

٧
٢٣٩٫٥

٠

الدرجة الكلیة
١٥الذكور

١٤٫٨
٠

٢٢٢٫٠
٠١٠٢٫

٠٠
٠٫٥٦

غیر دالة ١
١٥اإلناث

١٦٫٢
٠

٢٤٣٫٠
٠

من بیانات الجدول السابق اتضح عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذكور واالناث على 

أختبار قیاس بعض من مھارات األستعداد للقراءة لدى طفل ما قبل المدرسة حیث بلغت قیم 

وذاكرة بصریة ١١١٫٥٠، تمییز بصري ٩٧٫٥٠معامل مان وتني للتعبیر الشفوي 

١٠٢٫٠٠و للدرجة الكلیة ١٠٥٫٥٠

اختبار س 
مجموعة قبلي

العددالمقارنة
متوس
ط 

الرتب
مجموع 

الرتب
قیمة 
U

قیمة 
z

مستوى 
الداللة

شفهمي
١٥١٤٫٦الذكور

٠
٢١٩٫٠

٠٩٩٫٠
٠

٠٫٨٠
غیر دالة٢

١٥اإلناث
١٦٫٤

٠
٢٤٦٫٠

٠

١٥١٣٫٩الذكور
٧

٢٠٩٫٥
٠٨٩٫٥

غیر دالة٠١٫٤٧
١٥اإلناث

١٧٫٠
٣

٢٥٥٫٥
٠

١٥الذكور
١٥٫٧

٠
٢٣٥٫٥

٠١٠٩٫
٥٠

٠٫١٦
غیر دالة٨

١٥اإلناث
١٥٫٣

٠
٢٢٩٫٥

٠

١٥الذكورالدرجة الكلیة
١٤٫٤

٧
٢١٧٫٠

٠
٩٧٫٠

٠
٠٫٧٦

غیر دالة ٧
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٤٩

١٥١٦٫٥اإلناث
٣

٢٤٨٫٠
٠

على من بیانات الجدول السابق اتضح عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذكور واالناث

أختبار قیاس بعض من مھارات األستعداد للقراءة لدى طفل ما قبل المدرسة حیث بلغت قیم 

و ١٠٩٫٥٠وذاكرة بصریة ١٫٤٧، تمییز بصري ٩٩٫٠٠معامل مان وتني للتعبیر الشفوي 

.٩٧٫٠٠للدرجة الكلیة

:مناقشة نتائج الدراسة و تفسیرھا
ات داللة إحصائیة بین القیاسین القبلي وجود فروق ذ،أظھرت نتیجة نتائج الفروض الثالث -

) التعبیر الشفھي(و البعدي لدى المجموعتین التجریبیة والضابطة في مھارات اللغة الشفھیة 
وفي درجة كل ،ومھارات التمییز البصري ومھارات الذاكرة البصریة في الدرجة الكلیة 

وتشیر ھذه النتیجة یبیة وذلك لصالح المجموعة التجرمھارة من المھارات الثالث على حدة
إلى فاعلیة البرنامج التعلیمي الكتروني الذي طبق في تنمیة بعض مھارات القراءة لدى طفل 

ما قبل المدرسة مقارنة مع طریقة التعلیم التقلیدیة
جاذبیة البرنامج التعلیمي : ھذه النتائج إلى عدد من النقاط منھا الدراسة ویرجع فریق 

النصوص المكتوبة والمسموعة والرسوم : ھر من خالل ما توفر فیھا من الكتروني والتي تظ
والتي تخاطب بصورة فعالة مھارات القراءة ، والصور  واألناشید واأللعاب التعلیمیة 

ومھارات التمییز البصري ومھارات الذاكرة ) التعبیر الشفھي(مھارات اللغة الشفھیة (
باإلضافة إلى وجود مثیرات بصریة تحفز إدراك والتي ھي موضوع الدراسة ھنا ) البصریة 

، الطفل البصري و اللغوي وتعمل على تدریب أذنھ على االستماع  و عینھ على المالحظة 
.مما یؤدي إلى تنمیة تلك المھارات ،والتمییز بین األشكال والحروف و الرسوم و الصور 

كما یرجع فریق البحث تفوق المجموعة التجریبیة على أن البرنامج التعلیمي الكتروني قد 
حیث تكونت من إطارات متنوعة ، أعد وفق أسس إعداد وإنتاج البرامج التعلیمیة اإللكترونیة 

مع تقدیم ، و دفعتھ إلى تفاعل معھا، و ساعدت على تفادي ملل الطفل،جعلت المحتوى مشوقآ 
.عة فوریة بعد كل جزء من أجزائھا عبر مجموعة األسئلة المرحلیة تغذیة راج

مع ،إضافة إلى تنظیم محتواھا بطریقة منطقیة تناسب خصائص نمو طفل ما قبل المدرسة 
و تتمیز ، اختیار الرسوم و الصور الثابتة و المتحركة و المؤثرات الصوتیة  التي تناسبھ 

.بطرافتھا و قربھا من عالمھ 
) ٢٠٠٣(األول والثاني و الثالث مع نتیجة دراسة ھبة محمد أمین : نتائج الفروضوتتفق

ت اللغویة لدى طفل ما قبل على فاعلیة البرنامج التعلیمي الكتروني للتنمیة المھارا
) ١٩٩٤(كما أنھا تتفق مع النتائج التي توصلت لھا دراسة فوزیة محمد سعید بدري ،المدرس

و دراسة نجوى ) ١٩٩٦(ودراسة ترمبل ) ١٩٩٤(اعي الطحان و دراسة طاھرة أحمد السب
على ظھور تحسن فى قدرة ) ١٩٩١(و دراسة إیمان ذكي محمد أمین ) ١٩٩٦(بدر خضر 

ھؤالء األطفال على تمییز الحروف والوعى الصوتى ومدلوالت األلفاظ وزیادة وعیھم 
القصص ، حیث یعتبر من أھم بالمفاھیم المختلفة ، كما بینت النتائج ضرورة االھتمام بنشاط

األنشطة التي تمكن الطفل من تنمیة مھارات االستعداد للقراءة فقد ساعد البرنامج في زیادة 



50

٥٠

مفردات الطفل اللغویة وقدرتھ على تمییز أشكال األحرف و أصواتھا كما جذبت القصص 
.األطفال و زادت من ذخیرتھم اللغویة 

و دراسة بكیولسكي smith) ١٩٩٠(ائج دراسة سمیثوكما اتفقت نتائج الدراسة مع  نت
)١٩٩٧ (pikulski على فعالیة األنشطة اللغویة المتضمنة تدریبات الترابط السمعي

البصري في تعلیم الطفل القراءة وازدادت قدرة الطفل على األدارك السمعي والبصري للغة 
التعبیر (میة مھارات اللغة الشفھیة الشفھیة والمكتوبة و أظھرت النتائج فاعلیھ البرنامج في تن

.و مھارات التمییز البصري و مھارات الذاكرة البصریة ) الشفھي
و ) ٢٠٠١(calaoj&fing,Dوكذلك اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة 

Nicola.J.yelland)على تفوق المجموعة التجریبیة فى مجال الھجاء حیث اثبت ) ٢٠٠٢
ألطفال الحروف بالشكل و الصوت و األناشید فجعلت تعلم الطفل البرنامج فاعلیتھ في تعلیم ا

.ممتع مبتعد البرنامج عن التقلیدیة 
:التوصیات

أقامة دورات تدریبیة دوریة  لمعلمات الروضة عن فنیات أستخدام الحاسوب-
بحیث یصبح ،أعادة النظر بالمناھج و الكتب الحالي و لمشاركة متخصیصین-

الحاسوب وسیلة مساعدة فى تدریس ھذه المواد
األستفادة من البلدان األخرى و خاصة التى كانت تجربتھا فى أدخال الحاسوب الى -

فرنسا،مراحل التعلیم تجربة رائدة مثل الصین و الیابان 
وسبة أھمیة التأكید على النواحى الوجدانیة و المھاریة و السلوكیة عند تنفیذ برامج مح-

لطفل ماقبل المدرسة
اإلشارة إلى مصممي المناھج الدراسیة الجدیدة في المملكة العربیة السعودیة إلى -

فضل اعتماد طریقة استخدام الحاسب اإللكتروني كوسیلة تعلیمیة فعالة للعمل على 
برمجة العدید من الوحدات التعلیمیة لتكون عونًا للمعلمات  و األطفال للتقدم بالمسیرة 

.لتعلیمیة سعیًا نحو حوسبة التعلیما
إعطاء المعلمات  دورات متقدمة  في استخدام الحاسب اإللكتروني في لغات البرمجة -

المختلفة مثل أوراكل أو فجیوال بیسك أو غیرھا من اللغات أو حتى بعض البرامج 
ة أو فالش، لتمكین المعلمة نفسھا  من برمجة أنشطة معینالتطبیقیة مثل بور بوین

.بتلك اللغات واستخدامھا كوسیلة للتعلیم

- :البــحـوث المقـتـرحــة
إجراء دراسـة حـول العـالقة بیـن استـخدام الحـاسب االلكتـروني وتنمیة المفاھیم العلـمیة - ١

.لـدى طفل ما قبل المدرسة 
ـاھیـم إجراء دراسـة حول العـالقة بیـن استخـدام الحاسـب االلكتـروني وتنمـیة المف- ٢

.الـریاضیة لـدى طفل ما قبل المدرسة 
یة مھـارات االسـتـعـداد إجراء دراسة تبــین فـاعلیة استخــدام الحاسب اآللي علـى تنمـ- ٣

.النجـلیزیة لدى طفل ما قبل المدرســةابالغـة
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لدى أطفال دراسة فاعلیة برامج األلعاب القائمة بالحاسوب على تنمیة التفكیراألبتكاري- ٤
مرحلة ماقبل المدرسة

دراسة حول أتجاھات المعلمات فى ریاض األطفال نحو التعلیم المحوسب  لطفل مرحلة - ٥
ما قبل المدرسة
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مراجع الدراسة
أوال المراجع العربیة 

الدار المصریة ،٤ط،"الطفل ومشكالت القراءة)"٢٠٠٠(أحمد عبداهللا و فھیم مصطفى- ١
مصر،القاھرة،اللبنانیة

القاھرة ،الدار القومیة للطباعة والنشر"أصول علم النفس):"١٩٩٦(أحمد عزت راجح- ٢
.مصر،
المكتبة ،"رؤیة تربویة جدیدة: علموا أوالدكم القراءة ):"٢٠٠٣(أحمد كامل الرشیدي- ٣

مصر،القاھرة،األكادیمیة 
ستخدام الحاسوب في تدریس الھندسة الفراغیة فاعلیة ا):" ١٩٩٦(أبو یونس، إلیاس - ٤
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة "دراسة تجریبیة في الصف الثاني الثانوي العلمي"

.دمشق، سوریا
فاعلیة بعض أسالیب استخدام الكمبیوتر في تعلیم كل من ):" ١٩٩١(أسامة الجندي - ٥

، رسالة دكتوراة، "ع في الریاضیاتالتالمیذ ذوي التحصیل المنخفض وذوي التحصیل المرتف
.جامعة عین شمس، مصر

فاعلیة برنامج محوسب في تنمیة مھارات التالوة لدى ):"٢٠٠٩(أكرم محمد الرقب - ٦
الجامعة ،كلیة التربیة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة،"طالب الصف الحادي عشر

.فلسطین،غزة ،اإلسالمیة
داد للقراءة قیاسھ وتنمیتھ لدى تالمیذ الصف االستع):"١٩٨٦:(أمھ الرازق علي الحوري- ٧

جامعة عین ،كلیة التربیة،رسالةدكتوراه غیر منشورة،األول االبتدائي بالجمھوریة الیمنیة 
.مصر،شمس

استخدام برنامج بورتاج لتنمیة بعض المھارات المعرفیة و ):"٢٠٠٤(آمال قرني نصر- ٨
رسالة دكتوراه غیر ،سنوات ٦لى إ٥اللغویة و االجتماعیة لطفل ما قبل المدرسةمن 

.مصر،القاھرة،جامعة عین شمس،معھد الدراسات العلیا للطفولة،منشورة
أثر استخدام الطریقتین الكلیة و التقلیدیة في تعلم طفل ):"١٩٩٣(أماني مصطفى السباط - ٩

ة كلی،رسالة ماجستیر غیر منشورة،" ما قبل المدرسة المھارات األساسیة للقراءة و الكتابة
.مصر،جامعة طنطا،التربیة

، مركز النجار الثقافي " الحاسوب وتطبیقاتھ التربویة ):"٢٠٠٢(إیاد النجار و آخرون - ١٠
.األردن، 

فاعلیة برنامج فى األنشطة التعبیریة لتنمیة المھارات ) :" ٢٠٠٣(إیمان أحمد خلیل - ١١
.العربیة السعودیةالمملكة ، تبوك ، " اللغویة وبعض مھارات االستعداد للقراءة

برنامج مقترح لتنمیة اإلستعداد للقراءة لدى أطفال ):" ١٩٩١(إیمان ذكى محمد أمین - ١٢
.، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة البنات ، جامعة عین شمس"الروضة

الكفایات الالزمة  للتنفیذ النشاط اللغوي لدى معلمة ):"١٩٩٨(ثریا محجوب محمود-- ١٣
الجامعة المصریة للمناھج و ، دراسات في المناھج و طرق التدریس ،" ریاض األطفال
.طرق التدریس 
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في " فعالیة استخدام برنامج مقترح للنشطة التربویة):"١٩٩٨(ناصر غبیش،ثناء الضبع- ١٤
دراسات في المناھج و طرق التدریس ،تنمیة األداء األبتكاري لدى أطفال ما قبل المدرسة 

.اھج و طرق التدریس الجامعة المصریة للمن،
الدار " أساسیات التدریس الفعال في العالم العربي):"١٩٩٥(حسن سید شحاتھ - ١٥

.مصر،القاھرة،المصریة اللبنانیة
مكتبة ،" أسبابھ، أسالیبھ، خطواتھ، معوقاتھ: تطویر المنھج):" ١٩٨٢(حلمي الوكیل - ١٦

.مصر،القاھرة، األنجلو المصریة
دار النھضة ،"التعلم و تكنولوجیا التعلیم):"١٩٨٢(بيجابر عبدالحمید الزع- ١٧

.مصر،القاھرة،العربیة
تنمیة المفاھیم و المھارات العلمیة لطفل ):"٢٠٠٥(وفاء سالمة، جوزال عبدالرحیم - ١٨

.مصر،القاھرة،عالم الكتب،"الروضة
بعض العوامل األسریة المساعدة في تنمیة استعداد طفل):"٢٠٠١(جیھان محمود جودة- ١٩

معھد الدراسات و البحوث ،رسالة ماجستیر غیر منشورة،)دراسة تحلیلیة(الروضة للقراءة 
.مصر،جامعة القاھرة،التربویة

، وقائع "تقنیات وأسالیب حدیثة في تدریس األحیاء ):" ١٩٩٤( خالد بن فھد الحذیفي - ٢٠
تربیة العربي لدول ندوة تدریس علم األحیاء في التعلیم الثانوي في الدول األعضاء مكتب ال

.المملكة العربیة السعودیة، الریاض ، الخلیج 
: ، ترجمة"مناھج البحث في التربیة وعلم النفس):" ١٩٦٩(دیو، بولد وفان، دالیین - ٢١

مصر،القاھرة، محمد نوفل وآخرون، مكتبة األنجلو المصریة
االستعداد برنامج أنشطة مقترح لتنمیة بعض مھارات):"٢٠٠٢(رحاب صالح برغوث- ٢٢

رسالة دكتوراه غیر ،للقراءة و الكتابة لألطفال ذوي صعوبات التعلم بمرحلة ریاض األطفال 
.مصر، جامعة عین شمس،معھد الدراسات العلیا للطفولة،منشورة

استراتیجیة مختلفة "تعلیم القراءة و األدب ):"٢٠٠٦(محمد الشعیبي،رشدي طعیمھ- ٢٣
.مصر،لقاھرةا،دار الفكر العربي،لجمھور متنوع

برنامج مقترح لتدریب معلمات ریاض األطفال على ):"٢٠٠٥(زینب رفعت زكي - ٢٤
رسالة ماجستیر غیر ،عالج المشكالت التي تعوق االستعداد القرائي لدى أطفال الروضة 

.مصر،جامعة أسیوط،كلیة التربیة ،منشورة 
، عمان ، الصف، دار "مھارات الحاسوب )": ( ١٩٩٩(زیاد القاضي، وآخرون - ٢٥

.األردن
دراسة حول إدخال الحاسب ، "الحوسبة التعلیمیة):" ١٩٩٤(سلیم الزعبي ، وآخرون - ٢٦

اإللكتروني إلى المدارس الفلسطینیة، وحدة تقنیة المعلومات في التعلیم، مركز عبد الرحمن 
.زعرب للتربیة التعلیمیة، جامعة بیت لحم، فلسطین

فعالیة برنامج مقترح قائم على التكامل بین ):"٢٠٠٥(تاحصدیقة علي و منال عبدالف- ٢٧
أنشطة التربیة الحركیة و التربیة الفنیة في تنمیة االستعداد للقراءة والكتابة لدى أطفال 

.ینایر،العدد األول،المجلد الحادي عشر، مجلة دراسات تربویة و إجتماعیة ،الروضة
للقراءة لدى األطفال الریاض التشخیصیة االستعداد ):" ١٩٩٤(طاھرة أحمد الطحان - ٢٨

.مصر،، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة المنصورة"وتنمیتھ 
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معوقات تعلم الحاسوب وتعلیمھ في المدارس ):" ٢٠٠١( عادل فایز السرطاوي- ٢٩
،أطروحة "الحكومیة في محافظات شمال فلسطین من وجھة نظر المعلمین والطالبات 

.ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین
.األردن،عمان،دار المسیرة"معلمة الروضة) "٢٠٠٤(عاطف عدلي فھمي - ٣٠
دار النھضة ، "التعلیم وتكنولوجیا التعلیم):" ١٩٨٢(عبد الحمید جابر - ٣١

.مصر،القاھرة،العربیة
مجلة ،"ءة في منھج الطفولة المبكرةمھارات القرا):"١٩٩٨(عبدالرحیم صالح عبداهللا- ٣٢

.قطر،التربیة
دار )"المرحلة الدنیا(أصول تدریس العربیة):"٢٠٠٢(عبدالفتاح البجھ- ٣٣

.األردن،عمان،الفكر
أرام للدراسات و النشر و ،"مھارات اللغة العربیة):"١٩٩٤(عبداهللا علي مصطفى - ٣٤

.األمارات العربیة المتحدة،دبي،التوزیع
القاھرة ،دار قباء ،"تنمیة المفاھیم العلمیة و الریاضیة ):"١٩٩٧(بدالفتاحعزة خلیل ع- ٣٥

.مصر،
فاعلیة برنامج مقترح قائم على المحنى التكاملي لتنمیة ):"٢٠٠٠(عزو إسماعیل  عفانة  - ٣٦

بغزة ، المؤتمر العلمي " مھارات حل المسائل العلیمة لدى طلبة الصف السابع األساسي
.علمیة للجمیع ، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیةالرابع ، التربیة ال

استخدام األطفال للكمبیوتر وعالقتھ بمستوى قدراتھم ) :"٢٠٠٢(غادة محمود یوسف - ٣٧
، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، معھد الدراسات العلیا للطفولة ، جامعة عین " االبتكاریة

.مصر،شمس
مكتبة ،"تخطیط برامج األنشطة في الروضةالمفاھیم و):"١٩٩٣(عواطف إبراھیم محمد - ٣٨

.مصر،القاھرة،األنجلو
مكتبة ،"إعداد الطفل وتعلمھ مھارات القراءة و الكتابة):"١٩٩٥(عواطف إبراھیم محمد- ٣٩

.مصر،القاھرة،األنجلو
" الطرق الخاصة بتربیة الطفل وتعلیمھ في الروضة):"٢٠٠٠(عواطف إبراھیم محمد- ٣٩

.صرم،القاھرة،مكتبة األنجلو
. القاھرة .عالم الكتب ".الكمبیوتر في التعلیم ): " ١٩٩٥( فتح الباب عبدالحلیم سید - ٤٠

.مصر
.بنھا،"الصغار والكبار:تعلیم اللغة العربیة للمبتدئین)"٢٠٠١(فتحي علي یونس- ٤١
برنامج مقترح لتنمیة بعض مھارات التفكیر األساسیة )"٢٠٠٥(فضیلة أحمد زمزمي- ٤٢

الجمعیة المصریة للمناھج و ،دراسات في المناھج و طرق التدریس ،"ضةلدى أطفال الرو
.طرق التدریس

.مصر،القاھرة ،الدار المصریة اللبنانیة،"الطفل والقراءة ):"١٩٩٨(فھیم مصطفي محمد- ٤٣
.قطر،مجلة التربیة،الطفل في مرحلة االستعداد للقراءة ):"١٩٩٤(فھیم مصطفى محمد- ٤٤
مصر،القاھرة ،دار الفكر العربي " علم النفس اإلحصائي):"١٩٧٩(فؤاد البھي السید - ٤٥
مداخل عالمیة في تطویر المناھج التعلیمیة على ) "٢٠٠١:(فوزي الشربیني و الطناوي  - ٤٦

.مصر، مكتبة األنجلو المصریة ، القاھرة ، "ضوء تحدیات القرن الحادي والعشرین
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ستعداد للقراءة ألطفال الریاض بدولة برنامج مقترح لأل):"١٩٩٤(فوزیة محمد سعید- ٤٧
معھد دراسات العلیا ،رسالة دكتوراة غیر منشورة ،اإلمارات العربیة المتحدة 

.القاھرة،جامعةعین شمس ،للطفولة
،مكتبة "مقدمة في التكنولوجیا التعلیمیة ): "١٩٩٤( كمال اسكندر ، محمد ذبیان - ٤٨

.الكویت، الفالح 
المكتب العلمي . "  نماذجھ ومھاراتھ: التدریس ):"٢٠٠٢( ون كمال عبدالحمید زیت- ٤٩

.مصر. اإلسكندریة. للنشر والتوزیع
.مصر،القاھرة ،عالم الكتب،"الرعایة المتكاملة لألطفال):"٢٠٠٤(كریمان بدیر- ٥٠
المكتب العلمي ". الحاسب اآللي التعلیمي و تربیة الطفل):"٢٠٠٠(ماجدة محمود صالح- ٥١

.مصر،اإلسكندریة،یعللنشر و التوز

.األردن،عمان ٥ط،) ١٩٩٢(مجلة الحاسوب التعلیمي- ٥٢
فاعلیة أسلوب التعلیم المبرمج في تدریس الریاضیات لطلبة ):" ١٩٩١(محمد الرحالة - ٥٣

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "الصف األول الثانوي مقارنًا بأسلوب التعلیم التقلیدي
.الجامعة األردنیة، األردن

عالم الكتب ،" األلعاب اللغویة ألطفال ما قبل المدرسة):"١٩٩٩(محمد رجب فضل اهللا - ٥٤
.مصر،القاھرة ،

دار الشروق للنشر " الوسائل التعلیمیة وتكنولوجیا التعلیم):" ١٩٩٧(محمد السید - ٥٥
األردن، عمان،والتوزیع 

في مجال التعلم توجیھات البحوث المستقبلیة): ":( ١٩٩٤( محمد سالم المصیلحي - ٥٦
.، مجلة األبحاث التربویة ، كلیة التربیة ، جامعة األزھر ، مصر" الذاتي للكبار في مصر

فن التدریس للتربیة اللغویة و انطباعاتھا المسلكیة وأنماطھا ):"١٩٩٨(محمد صالح سمك- ٥٧
.مصر،القاھرة،دار الفكر ،"العملیة

دار ،" بین المدرسة والبیتتعلیم القراءة):"١٩٩٨(محمد عبدالرحیم عدس- ٥٨
.األردن،عمان،الفكر

أثر استخدام الحاسوب في تدریس الھندسة ):" ٢٠٠٠(محمد عبد الوھاب حمزة - ٥٩
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "التحویلیة على تحصیل طلبة الصف التاسع األساسي

.الجامعة األردنیة، األردن
اتجاھات طلبة الصف العاشر من التعلیم األساسي ) ٢٠٠١" :(و آخرونمحمد  عسقول- ٦٠

.فلسطین ، ، الجامعة اإلسالمیة  ) ٩( ، المجلد " الحكومي في لواء غزة نحو الحاسوب
فعالیة برنامج لتنمیة اإلدراك السمعي والبصري في )"٢٠٠٥(مرفت نور الدین یمني- ٦١

رسالة دكتوراه غیر ،جلیزیة ألطفال ما قبل المدرسة اكتساب االستعداد للقراءة في اللغة االن
.مصر،القاھرة ،جامعة عین شمس،معھد دراسات الطفولة ،منشورة

دار ،)"النظریة والتطبیق(المھارات القرائیة والكتابیة):"٢٠٠٥(مصطفى رسالن - ٦٢
.مصر،القاھرة،المعارف 

عالم ،٣ط"للطفلتنمیة المھارات اللغویة):"٢٠٠٣(إمیلي صادق، كریمان بدیر- ٦٣
.مصر، القاھرة،الكتب
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تصمیم اختبار لقیاس االستعداد القرائى لدى أطفال ) : "١٩٩٦(نجوى بدر خضر - ٦٤
.سوریا. دمشق " . ریاض األطفال 

أسس تصمیم الرسوم المتحركة وتوظیفھا في تنفیذ فیلم ):"٢٠٠٩(لیلى سعید الجھنى - ٦٥
كلیة ،رسالة دكتوراه غیر منشورة،"ض المفاھیمقصیر لتعلیم طفل مرحلة ما قبل المدرسة بع

.جامعة طیبة،األقسام األدبیة- التربیة للبنات
أثر استخدام الكمبیوتر فى إكساب أطفال الریاض بعض ):" ٢٠٠٣(ھبھ محمد أمین - ٦٦

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، معھد الدراسات العلیا للطفولة ، جامعة " المھارات اللغویة
مصر.عین شمس

دراسة تقویمیة ألثر الكمبیوتر على التصمیم الفني ):"١٩٩٩( ھدى أنور محمد  - ٦٧
، " والتفكیر االبتكاري واالتجاه نحوه بین طالب التربیة الفنیة بكلیتي التربیة والتربیة النوعیة

.مجلة البحث في التربیة ، علم النفس ، المجلد الثالث ، العدد الثاني ، أكتوبر 
دار ،" تصمیم البرامج التعلیمیة ألطفال ما قبل المدرسة):"٢٠٠٥(لناشف ھدى محمود ا- ٦٨

.مصر، القاھرة ،الكتاب الحدیث
برنامج مقترح لتنمیة االستعداد اللغوى لدى طفل ما ) : "١٩٩١(ھناء أبو ضیف مرز - ٦٩

.مصر،، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة اسیوط"قبل المدرسة 
،  دار الفرقان،  "التعلیم المفرد بین النظریة والتطبیق ):"  ١٩٩٣( وانیعقوب حسین نش- ٧٠

.األردن، عمان  
، دارالمسیرة " الحاسوب التعلیمي وتطبیقاتھ التربویة: ")٢٠٠٤(یوسف احمد عیادات - ٧١

األردن، عمان ، للنشر والتوزیع والطباعة 
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