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  :مقدمة

تعد التقنيات التعليمية من العناصر التعليمية المھمة القادرة على إثراء مدارك   

الطفل الحسية في مرحلة رياض األطفال ، بشرط اختيارھا في إطار المنظومة 

ومن أبرز ھذه التقنيات ، الوسائط المتعددة حيث أنھا تتمتع بعدة ، التعليمية المتكاملة 

ً في حصول الطفل على المعلومات في  مرحلة  مميزات تجعل منھا عنصراً  مھما

  .رياض األطفال 

"     برامج حاسب متعددة الوسائط " وتعرف برامج ھذه التقنية بمسمى  

  -، وذلك الحتوائھا على عناصر متنوعة مثل الصور        )  ٢،  ١٤٢٢: السحيم (

  ) . ١٥م ، ١٩٩٩: شاھين ( النصوص   –األصوات 

ن  المجاالت المھمة  الستخدام الوسائط المتعددة في التعليم ، إنتاج ومن بي      

، )١٧٦،ھـ ١٤٢٠: فوده ( البرمجيات التعليمية الموجھة للطفل ، مثل تعليم القراءة 

وتعليم المفاھيم العددية والمفاھيم العلمية وغيرھا؛ والتي تھيئ للمتعلم فرصة التعلم 

  .الذاتي دون تدخل المعلم 

قدرتھا : ھمية استخدام الوسائط المتعددة في مرحلة رياض األطفال إلى وترجع أ 

على تقديم المعلومات بطريقة تقربھا من واقع الطفل الذي يعيشه خاصة إذا تعذر 

ً توافقھا مع طبيعة الطفل ، فالتعلم يكون أفضل إذا  تقديم الخبرة المباشرة ، وأيضا

ند تصميم برامج الوسائط المتعددة ، وقد روعي ھذا المبدأ ع، بني على االكتشاف 

كما أن الوسائط المتعددة تجعل الطفل يشعر بالثقة بالنفس عندما تعزز استجاباته 

  ).٨٣ -٧٨م ، ٢٠٠٠: صالح (بعيداً عن مشاعر الخوف والقلق  

إن الفلسفة التي ترتكز عليھا رياض األطفال ھي إتاحة الفرصة للطفل في أن  

: الخضير (ساطة النشاطات  المعتمدة على مفھوم التعلم الذاتي ينمي قدراته الذاتية بو

، ويمكن للوسائط المتعددة بما تتمتع به من مزايا عديدة أن تكون )  ٣١ھـ ،  ١٤٠٧

وسيلة مالئمة لتحقيق فلسفة رياض األطفال من خالل ما تقدمه من برامج تعليمية 
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تعد الوسائط المتعددة من الوسائل المحببة لألطفال  ، فھم في ھذه السن يبدون  

 MIT Media"إم آي تي ميديا"فضوالً  للحاسب اآللي ، وقد أطلق مؤسس  مختبر 

Lab   وولتر  (اسم  آلة األطفال ، ألنھا تنتمي إلى جيلھم  للحاسب اآللي“welter“  :

، لذا ينبغي االستفادة من الوسائط المتعددة  في تقديم برامج تعليمية  )  ٢٧م ،١٩٩٧

تعزز العملية التعليمية لمرحلة رياض األطفال ، كما ينبغي اختيار برامج مناسبة 

، )  ٣١م ، ١٩٩٧: “Vogel”جيل فو( لألطفال الصغار ومالئمة لخصائص لنموھم 

فھناك برامج لتعليم المفاھيم اللغوية وأخرى لتعليم المفاھيم الرياضية  وھي محور ھذه 

  . الدراسة  

إن الصعوبة الكبيرة التي يواجھھا الطلبة والطالبات في تعلم الرياضيات في  

ياضية في مرحلة مراحل التعليم المختلفة ،  دفع الباحثة الختيار موضوع المفاھيم الر

رياض األطفال على وجه الخصوص باعتبار أن المفاھيم الرياضية ھي في الواقع لغة 

تلخص المشاكل الواقعية وتتيح التعامل معھا وحلھا  ، وتؤكد بعض الدراسات على أن 

فقط من األطفال في المدارس االبتدائية يعانون من ضعف في %  ٦حوالي 

نمو أو النضج الالزم في مراكز المخ ، وھذا يعني أن الرياضيات يعود إلى أسباب ال

نسبة كبيرة من أولئك  األطفال الذين يعانون من الضعف في الرياضيات  تعود أسبابه 

م  ١٩٨٩: الشربيني ( إلى األساليب التي تتبع في التدريس في مرحلة رياض األطفال 

 ،٧  .(  

ساليب تعلم المفاھيم الرياضية من ھذا المنطلق ينبغي توجيه مزيد من االھتمام أل 

عن طريق توظيف الخبرات المختلفة لتعليم المفاھيم الرياضية في المراحل المبكرة 

من التعليم واالستفادة من معطيات التقنيات الحديثة التي أثبتت معظم الدراسات 

  .فاعليتھا و من أبرزھا  الوسائط المتعددة   
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ى فاعلية استخدام الوسائط المتعددة في وتشير نتائج العديد من الدراسات إل 

ھـ بھدف معرفة أثر )١٤١٦(التعليم ، ومن ھذه الدراسات دراسة أجرتھا  كفافي 

استخدام الحاسب اآللي في تعلم المفاھيم الرياضية لطفل الروضة ، أسفرت نتائجھا 

:  الشويعر( إلى فاعلية استخدام الحاسب في تعلم األطفال بعض المفاھيم الرياضية 

عن فاعلية ) ٤٦م ، ١٩٩٦( كذلك كشفت دراسة لـ  جمال الدين  ، )  ٤٧ھـ ، ١٤١٩

وتنمية مھارات التفكير االبتكاري ، استخدام الحاسب اآللي على التحصيل الدراسي 

 .لدى األطفال 

إلى أن  الوسائط المتعددة )  ٢٦م ، ١٩٩٦) (  Liu(وكشفت دراسة   ليو    

فال ، إضافة إلى استمتاعھم بالتعلم عند استخدام الوسائط تطيل من فترة انتباه األط

  .المتعددة

ونظراً لكثرة برامج  الوسائط المتعددة في السوق العربية، ووجود اختالف في   

إلى عوامل عديدة  الدراسات السابقة من حيث أثرھا على زيادة التعلم التي قد تعزا

، لذا رأت الباحثة تسليط الضوء   منھا  ضعف اإلعداد البرامجي للوسائط المتعددة

على أثر استخدام برمجية وسائط متعددة على تعلم المفاھيم الرياضية ألطفال رياض 

األطفال بھدف الخروج بتوصيات واقتراحات  يمكن أن تسھم في تحسين تصميم 

  .برمجيات الوسائط المتعددة المخصصة لتدريس المفاھيم الرياضية لألطفال 

  
  : مشكلة الدراسة

 الرياضية لدى الطالب المفاھيمفي تدريس وتعلم  صعوبات كثيرة توجد

، ومما يدل على  األطفالفي مراحل التعليم المختلفة بما فيھا مرحلة رياض  والطالبات

في مواد الرياضيات وشكوى  والطالبات تدني درجات الطالب تلك الصعوباتوجود 

ھذه المواد في مراحل التعليم علم من صعوبة ت ھموأولياء أموروالطالبات  الطالب

وعدم استخدام التقنيات  الرياضيات مواد  ، والمشكلة تكمن في طرق تدريس المختلفة 

التقنيات  ھذهفي زيادة التعلم ومن   فاعليتھاالتعليمية الحديثة والتي أكدت الدراسات  
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السابقة التي تناولت موضوع تأثير الوسائط  الدراساتالختالف نتائج  ونتيجة

ھذه الدراسات على  حيث أشارت نتائج العديد من المختلفةالمتعددة في مراحل التعليم 

 ١٤١٩( وبدير ) ھـ  ١٤١٦( مثل دراسة كفافي  التعليمفاعلية الوسائط المتعددة في 

،   وغيرھا من الدراسات) ھـ١٤٢٠(  والسلمان) ھـ  ١٤١٨( وجمال الدين ) ھـ 

موضوع تأثير الوسائط المتعددة في مرحلة رياض  تناولت التيالدراسات  ولندرة

السعودية ، رأت الباحثة ضرورة إجراء مزيد من  عربيةالاالطفال في المملكة 

المتعددة في التعليم في مرحلة رياض األطفال  الوسائطالدراسات لمعرفة مدى تأثير 

  . في المملكة العربية السعودية 

التعرف على أثر استخدام برمجيات  محاولةمشكلة الدراسة في  وتتمحور

مدينة برياض األطفال األھلية  في رياضيةالتعلم المفاھيم  علىالوسائط المتعددة 

  . الرياض 

    
  :أھداف الدراسة  

  :التالية سعت ھذه الدراسة إلى تحقيق األھداف 

معرفة أثر استخدام الوسائط المتعددة على تعلم مفھوم التصنيف في رياض  .١

 .األطفال 

معرفة أثر استخدام الوسائط المتعددة على تعلم مفھوم التسلسل في رياض  .٢

 .طفال األ

معرفة أثر استخدام الوسائط المتعددة على تعلم المفاھيم الرياضية بصفة عامة  .٣

 .في رياض األطفال 

  :أھمية الدراسة 
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  : تتمثل أھمية الدراسة الراھنة في عدة أمور تطبيقية أكثر منھا نظرية وھي   

على  تحسين أساليب التدريس المتبعة في التعليم من خالل التعلم الذاتي المعتمد •

 .الوسائط المتعددة بإشراف المعلم 

 .اإلفادة من نتائج الدراسة في مجال أساليب التعلم في مرحلة رياض األطفال •

استخالص توصيات ومقترحات لتطوير عملية تصميم برمجيات الوسائط المتعددة  •

 .الخاصة بتدريس المفاھيم الرياضية لألطفال 

الوسائط المتعددة على تعلم المفاھيم قلة الدراسات والبحوث والتي تناولت أثر  •

 . الرياضية لدى أطفال رياض األطفال تعد دافعاً لمثل ھذه الدراسة 

  
  :فرضيات الدراسة 

بين متوسطي درجات ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  •

 .المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمفھوم التصنيف 

بين متوسطي درجات ) ٠.٠٥(ق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فرو •

 . المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمفھوم التسلسل 

بين متوسطي درجات ) ٠.٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  •

 .المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي على مجمل االختبار

  :د الدراسة حدو  

  :تقتصر حدود ھذه الدراسة على ما يلي  

دراسة اثر الوسائط المتعددة على تعلم المفاھيم الرياضية في : حدود موضوعية  

 .رياض األطفال 

 ٥ – ٤روضة مدارس الرياض األھلية مستوى روضة من : حدود مكانية  

 . سنوات
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  .ھـ  ١٤٢٤ – ١٤٢٣الفصل األول من العام الدراسي : حدود زمانية  

  
  :مصطلحات الدراسة 

  : البرمجيات 

ھي مجموعة من التعليمات واألوامر التي عن طريقھا يمكن حل مشكلة معينة 

حيث تعطى تلك التعليمات واألوامر إلى اآللة لتنفيذھا واحدة تلو األخرى               

  ) . ٣٠ھـ ، ١٤١٨: المشيقح ( 

  : وھي وتبنت  الباحثة التعريف اإلجرائي التالي 

   .برامج الوسائط المتعددة التعليمية التي تستخدم من خالل جھاز الحاسب اآللي 

  
  : الوسائط المتعددة

طائفة من تطبيقات : " عرف زين العابدين  مفھوم الوسائط المتعددة بأنھا  

الحاسب التي يمكنھا تخزين المعلومات بأشكال متعددة تشتمل على النصوص 

صور الساكنة والمتحركة وعرض ھذه المعلومات بطريقة واألصوات والرسوم وال

  ) . ١٧٩ھـ ،  ١٤٢٠: الشرھان " ( تفاعلية وفقاً لمسارات يتحكم فيھا المستخدم 

  : وتبنت الباحثة التعريف اإلجرائي التالي      

التي تعرض بوساطة الحاسب اآللي " حديقة الدوالج " برمجية الوسائط المتعددة 

  . اضية في موضوعي التصنيف والتسلسل لرياض االطفال  لتدريس مفاھيم ري

  
  

  : مرحلة رياض األطفال 
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مؤسسة تربوية خصصت لتربية األطفال الذين تتراوح "رياض األطفال ھي      

سنوات وتقدم أنشطة وخبرات تربوية تھدف إلى رعاية النمو  ٦ -  ٣أعمارھم ما بين 

  ) . ١١ھـ ،١٤١٥: القحطاني " ( المتكامل للطفل

  :وتبنت الباحثة التعريف اإلجرائي التالي  

  .ھي  روضة مدارس الرياض األھلية في مدينة الرياض 

  
  :  المفاھيم الرياضية

المفاھيم ھي تجريد للعناصر المشتركة بين عدة مواقف أو أشياء أو حقائق             

  ) . ١٤٤م ،١٩٩٣: لبيب ( 

  :وتبنت الباحثة التعريف التالي  

  .ھوما التصنيف و التسلسل ھما مف

   :مفھوم التصنيف 

: جروان ( ھو القدرة على تنظيم األشياء على أساس خصائص أو صفات مشتركة    

١٥٦، ١٤٢٠. (  

  :وتبنت الباحثة التعريف اإلجرائي التالي  

قيام الطفل بتصنيف األشياء في مجموعات  بناًء على  خاصية  واحدة وتصنيف بناًء   

  . على  خاصيتين

  

  

  

  :مفھوم التسلسل 
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: أبو زينة ( ھو القدرة على ترتيب عناصر مجموعة حسب خاصية محددة      

  ) .  ١٢٨م ،  ١٩٩٧

قيام الطفل بترتيب األشياء حسب : وتبنت الباحثة التعريف اإلجرائي التالي     

  .... ) .الحجم  –الطول ( خاصية معينة 

  
  :الطريقة التقليدية 

تعلم القائمة على عرض المعلم للمادة الدراسية للصف بأجمعه ھي طريقة ال      

بأساليب متنوعة تشمل المحاضرات أو المناقشة واستخدام السبورة للشرح وحل 

  ) .  ٩م ، ١٩٩٩: العمر ( التطبيقات من قبل الطالب بإشراف المعلم 

  :وتبنت الباحثة التعريف اإلجرائي التالي  

مة رياض األطفال في تقديم المفھوم على استخدام وسائل ھي طريقة تعتمد فيھا معل    

في حلقة جماعية مع األطفال وھي فترة من ......) صور  –أشياء محسوسة ( تعليمية 

  .فترات البرنامج ، أو إثراء األركان التعليمية بالوسائل التعليمية المختلفة 
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  اإلطار النظري

لة رياض األطفال ، من حيث تعلم تلعب الوسائط المتعددة دوراً فعاالً في مرح

إلخ  وحتى يتسنى معرفة ...المفاھيم على كافة مستوياتھا العلمية واللغوية والرياضية 

أھمية الوسائط المتعددة في تعلم المفاھيم في تلك المرحلة ، كان البد من الوقوف 

ل بشيء من التفصيل على األسس النظرية التي تستند عليھا مشكلة الدراسة للوصو

  .  إلى حل علمي لھا 

  
تستعرض الباحثة في ھذا الفصل اإلطار النظري للدراسة والذي يتضمن أربعة   

  :محاور أساسية وھي 

 البرمجيات  

 الوسائط المتعددة  

 .رياض األطفال  

  .المفاھيم الرياضية  
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  البرمجيات : أوالً 

فرص النمو حرصت أنظمة التربية والتعليم في مختلف أنحاء العالم على توفير 

المتكامل للمتعلم في حدود طاقاته و إمكاناته ، آخذة في الحسبان متطلبات العصر 

بوجه عام ومتطلبات عصر االنفجار المعلوماتي على وجه الخصوص ، الذي يتسم 

بتنامي المعلومات وتدفقھا مما يؤكد بأنه ال دور لمن ال يحسن التعايش مع ھذه 

  . التقنيات 

فل من أجل الوصول إلى جيل مترابط الجوانب الثقافية إن التعامل مع الط

والصحية واالجتماعية مازال موضوع دراسة علماء االجتماع والتربية واإلعالم 

وغيرھم ، وتؤكد معظم تلك الدراسات أھمية البيئة بجوانبھا الثقافية والعلمية والدينية 

  ) . ٢٦ ، ١٤١٨: المشيقح ( ودورھا الفاعل في بلورة شخصية الطفل  

لقد استحوذ موضوع تأثير التقنيات الحديثة في التربية والتعليم على اھتمام 

خاص ، وأستأثر الحاسب من بين التقنيات الحديثة على الجزء األكبر من ھذا 

االھتمام ، نظرا لمميزاته وإمكاناته التربوية من جھة ، وانخفاض كلفته نتيجة التقدم 

)  ( Softwareوبرمجيات تطبيقية    )  Hardwar( في تقنيات إنتاجه من معدات

: سالمة (          .من جھة أخرى  ) Courseware(وبرمجيات تعليمية  

 )  ٢٥٤م ،٢٠٠٠

ولذلك فقد ظھر ،  من حيث تعلم المھارات  يتنوع دور المتعلم المستخدم للحاسب

ل بعض ھذه عدد كبير من برمجيات المحاكاة واأللعاب التربوية للحاسب التي تتناو

إال ، برغم أن غالبية ھذه البرمجيات لم تصمم لتعليم ھذه العمليات تحديداً ، العمليات 

( أن نتائج التجربة تشير إلى أن طبيعتھا تساعد في تنمية عمليات التعلم عند المتعلم 

  ) . ٢٥٤ھـ  ١٤١٨: المشيقح 
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  :ماھية البرمجة 

عداده وبرمجته بوساطة الحاسب كلمة برمجة تنطبق على كل برنامج يتم إ    

والتي تعتمد عملية إعداده على نظرية العالم التربوي الشھير ، اآللي من أجل تعلمھا 

حيث تركز ھذه ، المبنية على مبدأ االستجابة والتعزيز Skinner ) ( سكنير 

النظرية على أھمية االستجابة المستحبة من المتعلم بتعزيز إيجابي من قبل المعلم  أو 

  ) . ٢٦٤،  ٢٠٠٠: سالمة ( الحاسب اآللي 

وتعرف برمجيات التعلم بأنھا مجموعة البرامج التي تستخدم لتشغيل الجھاز    

واالستفادة من إمكاناته المختلفة في إدخال البيانات والبرامج وتخزينھا واالستفادة 

  ) . ٨٠،  ١٤١٧: المشيقح ( منھا 

وأكثر ھذه ، خاصة التعليمية وتختلف مصادر إعداد ونشر البرمجيات و  

ودور النشر ، المصادر انتشارا المؤسسات المنتجة ألجھزة الحاسبات اإللكترونية 

  .والبيوت المتخصصة في البرمجيات ، الخاصة 

  
  :أنماط البرمجيات التعليمية 

ال شك أن الحاسب يمكن استخدامه كوسيلة تعليمية لحل كثير من المشكالت   

وحتى يحقق الحاسب ھذه األھداف التربوية ، أحسن استخدامه  التربوية خاصة إذا

ويمكن .المنشودة منه البد من توافر برمجيات تعليمية ذات درجة تربوية عالية 

  :تصنيف البرمجيات التعليمية في األنواع الرئيسة التالية 

وھو خاص بتشغيل الجھاز وجعله قابال ً للتعامل مع  : برمجيات التشغيل .١

  .األخرى ويكون داخل الجھاز  البرمجيات

وتعنى بتفسير األوامر والتعليمات التي ترد إلى الجھاز  :برمجيات الترجمة  .٢

 .لغة الجھاز  ىإل
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وتستخدم كتطبيق لالستفادة من قدرات الحاسب اآللي   :البرمجيات التطبيقية  .٣

معالج النصوص  اومن األمثلة عليھ، في إجراء العمليات والمھارات المختلفة 

 والبيانات المجدولة ، وقاعدة البيانات  ،

وتعنى بتدريس الطالب محتوى تعليمياً معيناً عن طريق  :البرمجيات التعليمية  .٤

 .الحاسب اآللي

ويوجد تصنيف ثان ال يختلف كثيراً عن التصنيف السابق ، فبرغم اختالف    

ى نظام لكن كلھا تصب في الھدف نفسه ،  وھى برمجيات السيطرة عل. المسميات 

وبرمجيات ، ) نظم إدارة وقواعد البيانات ( وبرمجيات أدائية ، الحاسب اآللي 

ولغات ، وھي حلقة الوصل بين النظام اآللي والبيئة التي يعمل في ظلھا   ةتطبيقي

ھـ  ١٤١٧: المشيقح ( البرمجة وھي حلقة الوصل بين المبرمج والتفاصيل الداخلية 

 ،٨١ - ٨٠ . (  

أنه يمكن إنتاج البرمجيات التعليمية في )  ٢٦٤: م  ٢٠٠٠( ويذكر سالمة    

  : أشكال عديدة  ومنھا 

  )   Tutorial( التعليم الخاص   -

 )   Drill and practice( التمارين والممارسة   -

 )  Problem solving(  حل المشكلة  -

  )   Inquiry or retrival(  االستقصاء   -

 )  Gaming( األلعاب التعليمية   -

 ).  Certification for testing(  لتأھيل لالختبارات العامةا -

  

، ھذا التصنيف يقسم ) ٨١، ١٤١٨: المشيقح ( وھناك تصنيف أخر للبرمجيات 

  : البرمجيات حسب وظائفھا إلى أربعة أقسام ھي 
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 .برمجيات نظم التشغيل  .١

 .برمجيات أدائية  .٢

 .برمجيات تطبيقية  .٣

  . لغات البرمجة  .٤

  :البرمجيات التعليمية كيفية استخدام 

تبدأ عملية التعليم بالحاسب بتحميل المادة التعليمية المبرمجة في ذاكرة الحاسب  

ثم تبدأ عملية عرض تلك المادة ،  والتي قد تكون مخزنة على اسطوانة ممغنطة 

وعادة ال ينتقل ، على شاشة العرض للحاسوب في كل الصفحات أو اإلطارات 

من إطار إلى أخر حتى يحقق الھدف من تلك الصفحة أو ذلك  -المتعلم  -المتابع 

ثم تبدأ ھذه العملية بمقدمة تعرف الطالب بمحتويات تلك البرمجة والھدف ، اإلطار 

وھكذا يستمر الطالب أو المتعلم في استعراض المفاھيم واألنشطة التي ، منھا 

، ى ينتھي من تلك الوحدة يتطلبھا التفاعل المتبادل القائم على االستجابة والتعزيز حت

 – ٦٢٧، م  ٢٠٠٠: سالمة ( والتي قد تتبع بخالصة أھم ما ورد فيھا من مفاھيم  

٦٢٨ . (  

  
  :الوسائط المتعددة : ثانياً 

ً للمعارف والخبرات اإلنسانية ، ھذا التسارع       يشھد العصر الحالي نمًوا متسارعا

ي تحتاج إلى حلول فّعالة لرفع كفاءة أفرز مشكالت وتحديات في الميدان التربوي والت

العملية التعليمية التربوية ، ومن ثم أصبحت تكنولوجيا التعليم ضرورة ملحة لكافة 

مراحل التعليم المختلفة تفرضھا المتطلبات والتحديات التي تواجه الميدان التربوي ، 

تي منھا ومن ھنا بدأت الحاجة إلى تفعيل أساليب جديدة  في منظومة التعليم وال

وتعد الوسائط المتعددة من أحدث التقنيات التعليمية التي أثبتت . الوسائط المتعددة 

 ١٤٢٠: السلمان ( معظم الدراسات أھميتھا ودورھا في دعم عمليتي التعليم والتعلم 

  ). ١٢٥ھـ ، 
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وتقوم فكرة الوسائط المتعددة على التكامل في أكثر من وسيط لنقل المعلومات 

، فھناك الوسيط  الحامل لملفات )  ٢٤٠م ، ١٩٨٥:الطوبجي ( بعضا  يكمل بعضھا

ھـ  ١٤٢٠:السلمان ( النصوص ، والوسيط الحامل للصور،  والوسيط الحامل للرسوم 

 ،١٩ . (  

ويرتبط ظھور برامج الوسائط المتعددة التي تعمل على جھاز الحاسب اآللي 

عة والقليلة التكلفة والتي لھا بتطور أجھزة الحاسب اآللي القوية الذاكرة والسري

مواصفات تستطيع عرض األصوات والصور ومعالجتھا لتحقيق مؤثرات خارجية 

  ) . ١٧٦ھـ ،١٤٢٠: الشرھان ( على المستخدم  

والوسائط المتعددة كنظام تتمثل في استخدام مثيرات عديدة تزيد من انتباه 

ة االھتمام بالموضوع ، المتعلم من أجل إدراك أوضح للموضوعات المقصودة لزياد

كالشرائح الشفافة الملونة والمصحوبة بمادة صوتية ، والرسوم والصور الفوتغرافية ، 

على أن تستخدم ھذه المثيرات في إطار متكامل من أجل تحقيق أھداف تعليمية محددة   

  ) . ٤٠م ،  ١٩٩٨: بدير ( 

وم وال تقتصر برامج  الوسائط المتعددة على عرض النصوص والرس

وعروض الفيديو ، بل إمكانية التحدث للحاسب اآللي وتسجيل ھذه المحادثات وسماع 

التوجيھات التي يصدرھا الحاسب اآللي مما جعلھا تتميز بقدرتھا على توظيف 

م ،  ١٩٩٧: صادق ( الصوت والصورة والنصوص بشكل تفاعلي وجذاب للمتعلم 

٣٧ . (  

ئف الحاسب اآللي الشخصي ونظراَ لسرعة التحوالت الجوھرية في وظا

والوسائط المتعددة فإنه من المتوقع أن يؤدي استخدام نظم الوسائط المتعددة إلى 

  ) . ٢٠ھـ ،  ١٤٢٠: العمر ( إحداث ثورات في التعليم والتدريب 

  : مفھوم الوسائط المتعددة    

ھـ  ١٤٢٠: الشرھان ( يشتمل مفھوم الوسائط المتعددة على البرامج  واألجھزة        

،وھذا يعني أن الوسائط المتعددة نظام يستطيع الفرد من خالله استقبال )  ١٧٨، 
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  :الوسائط المتعددة بأنھا )م  ١٩٩٥(يعرف  أحمد حميض 

القدرة على مشاھدة لقطات الفيديو والصور الحية وسماع الصوت بجودة عالية 

  ) ١١٥ھـ ،  ١٩٩٩:شاھين .( على الحاسب اآللي باستخدام األقراص المدمجة 

   :بأنھا ) م ١٩٩٥ ( Barounويعرفھا  بارون 

الوسائط التي تشتمل على الصور الثابتة والصور المتحركة مجموعة من 

  ) .  ١٧٩،  ١٤٢٠: الشرھان  ( والصوت وتعمل جميعھا تحت تحكم الحاسب 

  :بانھا  Capranويعرفھا  كابرون 

الوسائط المتعددة مصطلح يستخدم لوصف البرامج والعتاد التي تمّكن المستخدم 

والعروض والصور المتحركة ومقاطع  من االستفادة من النصوص والصور والصوت

  ) . ٣٩ھـ ،  ١٤٢٠:الجريوي ( الفيديو  

ويمكن أن نستخلص من التعريفات السابقة أن الوسائط المتعددة تشتمل على 

  : عدد من العناصر التي تتكامل في عرض المعلومات وھي

 .يتم تخزين النصوص باستخدام األقراص المدمجة :   ) Text( النصوص  

وھي الصور التي يتم تصميمھا على ) :   photo graphic (لرقمية  الصور ا 

مادة البرنامج من خالل الكاميرات الرقمية الخاصة أو أجھزة المسح الضوئية أو 

 .األرشيف الخاص بالصور 

وھي الرسوم التي تعرض في البرنامج وتتحرك بشكل )  :   Animation(الرسوم  

ً ، و ً معينا ً إمكانية عرض المخططات متتابع لتعرض موضوعا تشمل أيضا

 .والخرائط 
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وھي األصوات المسجلة على البرنامج والتي تشتمل على ):   Audio( الصوت 

مؤثرات صوتية متنوعة ، ويمكن إضافتھا للصور ، وتتم من خالل األصوات 

الرقمية وھناك برامج تتعرف على الصوت حيث يتم إدخال المعلومات بالكالم بدال 

 .ة من الطباع

وھي لقطات الفيديو التي تشتمل على الصورة ) :  Video clip( لقطات الفيديو 

ھـ ،  ١٤٢٠: الشرھان ( ، )  ٤٠ھـ ،  ١٤٢٠: الجريوي . ( والصوت والحركة 

 ) . ١٧٤ھـ ،  ١٤٢٠: فودة ( ، )  ١٧٩

 
  : الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة 

ح الوسائط الفائقة بطريقة تبادلية يستخدم مصطلح الوسائط المتعددة ومصطل      

وتشير أدبيات المجال إلى أن بداية ظھور الوسائط المتعددة ، للتعبير عن الوسائط 

مرتبط بظھور الوسائط الفائقة والتي تركز على مفھوم النص الفائق ، فقد كانت البداية 

ثم  من النصوص ثم أضيفت إليھا أشكال أخرى من البيانات مثل الرسوم والصور ،

كان التطور والتقدم نحو تعدد مصادر تلك البيانات بأشكالھا المختلفة وتعدد الوسائط 

المستخدمة الختزانھا لتأتي تكنولوجيا الوسائط المتعددة لتظھر أمام المستخدم عمالً 

  ) . ١٤م ، ١٩٩٩: شاھين ( متكامالً  

النظم التي تتكامل :   نظم الوسائط الفائقة بأنھا) م  :Aleis 1990 (ويعرف أليس      

فيھا النصوص والبيانات والصور في قاعدة بيانات واحدة دون التعديل في القاعدة 

  ) . ١٤م ،١٩٩٩: شاھين ( التحتية للنصوص الفائقة  

ومن ھنا يمكن أن نستخلص أوجه االتفاق بين المصطلحين في أن كال منھما      

تميز بجذب انتباه واھتمامات المتعلم يتناول مجموعة من الوسائط التعليمية التي ت

ومساعدته على اكتساب الخبرات وجعلھا باقية األثر ومن ثم تحقيق أھداف التعلم       

أما أوجه االختالف ھي أن الوسائط الفائقة ليست ، )  ٢٣٨م ، ١٩٩٨:البغدادي ( 

ً لعدة وسائط بل تقوم على إثراء وتعميق ما يتضمنه برنامج ما من مع لومات تجميعا



17 

كما يشار إلى الوسائط الفائقة على أنھا معلومات فوقية يمكن أن تستخدم مع      

لومات تستخدم مع وسائل متعددة الحاسب اآللي فقط ، بينما الوسائط المتعددة فھي مع

  ) . ٢٦ھـ ، ١٤٢٠: السلمان ( من بينھا الحاسب اآللي  

وتستنج الباحثة من ذلك أن مفھوم الوسائط المتعددة مفھوم أشمل من مفھوم      

الوسائط الفائقة ألن الوسائط الفائقة تحتوي على نصوص ورسوم بيانية وكذلك الحال 

إال أن الوسائط المتعددة تحتوي إضافة إلى ذلك على برامج بالنسبة للوسائط المتعددة ، 

  .يمكنھا تشغيل آالت أخرى 

  
  : مجاالت استخدام الوسائط المتعددة 

تطبيقات الوسائط المتعددة في )  Housenger   :1994( حدد ھوسنجر   

  :المجاالت الثالثة التالية 

تقدم معلومات إرشادية إنشاء قواعد بيانات وسائط متعددة ، : في مجال العمال  •

 . من خالل األكشاك العامة للمعلومات 

تستخدم داخل الفصل ، فالوسائط المتعددة تعزز عنصًرا من : في التعليم  •

 . العناصر  المھمة في العملية التعليمية وھو حب االستطالع 

: شاھين ( ألعاب الفيديو واالتصال بنظم المعلومات المرئية  : في المنزل  •

 ) . ٢٩، م  ١٩٩٩

بعضا من مجاالت استخدام الوسائط  )  ١٧٦ھـ ، ١٤٢٠(كما استعرضت فوده      

  :         المتعددة نذكر منھا 

ً لھذه التقنية وتتمثل بالبرامج التعليمية  :التربية   تعد من أكبر القطاعات استخداما

 .المختلفة 
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تعليمية مختلفة  استخدمت الوسائط المتعددة في تطوير برامج :برامج األطفال   

مثل تعلم القراءة ، فتعرض القصص عن طريق دعم النصوص بالصور 

واألصوات فتساعد على تنمية مھارة القراءة للصغار ، كذلك طورت األلعاب 

التعليمية المختلفة التي تساعد مخيلة الطفل وتنمي مھارات التفكير وحل المشكالت  

. 

 . كن التدريب على مھارات الرسم فمن خالل الوسائط المتعددة يم :الفنون  

تعتبر األقراص المدمجة التي تخزن برامج الوسائط المتعددة من أكثر  :المراجع  

وسائل التخزين متانة ومقاومة للعوامل الخارجية ، ويمكن للقرص المدمج الواحد 

 . ألف صفحة من النصوص والصور البسيطة  ٢٤٠تخزين 

  
  : ليممميزات الوسائط المتعددة في التع

لقد أجمع العديد من المختصين في ھذا المجال على أن الوسائط المتعددة لھا عدة   

  : مميزات وھي 

 .تساعد عل زيادة خبرة الدارس فتجعله أكثر استعداداَ للتعلم  •

 . تساعد على إشباع حاجات المتعلم للتعلم  •

 .تساعد على إثراء مجاالت الخبرة وتنوعھا  •

تعامل مع المادة التعليمية فيكون ھناك تفاعل بين الطالب تعطي الطالب حرية في ال •

 .والمادة التعليمية 

 .تجعل عملية التعلم ممتعة وشيقة وأكثر عمقاً  •

تھيئ للمتعلم الوقت الكافي لمتابعة البرنامج بالسرعة التي تتوافق وقدراته العقلية  •

 .وخبراته العلمية 

 .تتميز بدرجة عالية من التفاعل  •
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م البرنامج خصوصية عالية تسمح له بأن يجرب ويحظى باستخدام تمنح مستخد •

 .البرنامج دون أن يشعر بالحرج أو الخوف من اآلخرين 

تزود المتعلم بالتغذية الرجعية الفورية لمعرفة مستواه ، لذلك تصبح ھذه الوسيلة  •

 .أداة للتقويم الذاتي لمستخدم البرنامج 

. مما يسھم بمعالجة أكثر المواضيع صعوبة  تتميز بقدرة عالية على محاكاة الواقع •

: الجريوي ( ، )  ٨٠م ،  ١٩٩٨:سيلز ( ، )  ١٨٢ھـ ،  ١٤٢٠: الشرھان (

  ) .  ٥٢ھـ ، ١٤٢٢: السحيم ) (   ٤٢ھـ ،  ١٤٢٠

  
  :إنتاج برامج الوسائط المتعددة   

عملية تمر عملية إنتاج برمجيات الوسائط المتعددة بعدة مراحل ، ويقوم بھذه ال      

مجموعة من المختصين تتكامل جھودھم إلنتاج البرمجية ، وتمر عملية اإلنتاج بخمس 

  : مراحل وھي كما يلي 

 .مرحلة التصميم  -

 .مرحلة اإلعداد  -

 .مرحلة كتابة السيناريو  -

 . مرحلة التنفيذ -

 . مرحلة التجريب  -

ئط المتعددة وتوجد أربع قواعد أساسية لنجاح إعداد برنامج باستخدام الوسا        

  :وھي كما يلي  

 .وصول محتوى الرسالة المستھدفة بنجاح للجمھور المستھدف  .١

جذب انتباه المستفيدين وتوفير مناخ يسمح لھم باالستمتاع بمراحل العرض  .٢

 .وتلقي مفھوم الرسالة 
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 .استخدام كافة التقنيات المتاحة والتي تحقق إعداد عرض ذي جودة عالية  .٣

رنامج على المستفيدين لالستفادة من ذلك في إعداد برامج قياس مدى فاعلية الب .٤

 ) . ٢٤م ، ١٩٩٩:شاھين ( جديدة 

  
  :أھمية استخدام الوسائط المتعددة للطفل 

سنوات، نرى  ٦ – ٣بالرجوع إلى خصائص الطفل في المرحلة العمرية من 

خصائص نمو توافقاً بين اإلمكانات التي يمكن للوسائط المتعددة أن تقدمھا للطفل وبين 

ھذه المرحلة العمرية والستجالء أھمية الوسائط المتعددة في مرحلة رياض األطفال 

  : نشير إلى أبرز خصائص نمو أطفال تلك المرحلة وھي كما يلي 

 .تزداد مدة التركيز في ھذه المرحلة تدريجيا •

م بھا تزداد عالقات االعتماد على النفس ، وتزداد المھام التي يستطيع الطفل أن يقو •

 .بمفرده 

ً حيث أنھم يحبون تعلم  • يلعب األطفال في مجموعات صغيرة بطريقة أكثر تجانسا

 ً ً وحركيا ، الرئاسة العامة لتعليم البنات ( كلمات جديدة واللعب بھا صوتيا

 ) .ھـ١٤١٩
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وباستعراض أھم خصائص النمو التي تتسم بھا ھذه المرحلة يمكن استنباط العديد     

ي تبرز أھمية استخدام الوسائط المتعددة في تلك المرحلة ، وتتمثل فيما من األسباب الت

  ):  ٧٨م ،  ٢٠٠٠: صالح ( يلي

توافق إمكانات الوسائط المتعددة مع طبيعة طفل الروضة ، فالطفل يتعلم أفضل  •

عندما يبنى التعلم والبرنامج على االكتشاف ، وبرامج الوسائط المتعددة تحقق 

لطفل من خالل التعزيز الفوري الستجاباته مما يدفعه حرية التفاعل لدى ا

  .لالستمرار في التعلم واكتشاف الجديد 

تنمية قدرة الطفل على التمييز البصري والتآزر اللفظي والبصري من خالل تقديم  •

المعلومات إما في صورة رسائل لفظية أو صوتية أو صور مرئية أو رسائل 

وثيق بين الكلمة والصورة والصوت الملحق مكتوبة على الشاشة ، فاالرتباط ال

 .بالبرنامج يجعل تعلم األطفال بطريقة ذاتية من األمور الممكنة والممتعة 

الوسائط المتعددة تحقق مبدأ تفريد التعلم ، وھو مبدأ تفرضه الفروق الفردية بين  •

يختار األطفال ، فبرامج الوسائط المتعددة تقدم قائمة افتتاحية ذات بدائل متعددة  

 . الطفل منھا المجال الذي يرغب التفاعل معه 

وسيلة إيجابية لبث ثقة الطفل بنفسه ، حيث يشعر الطفل بالثقة والرضى الذاتي  •

  .حين يمر بخبرات ناجحة 

  
  : معايير اختيار برامج الوسائط المتعددة في رياض األطفال 

الطفولة تختلف عن تلك  إن الھدف من استخدام البرمجيات التعليمية في مرحلة      

ذلك أن استخدام ، )  ٨٦م ،  ٢٠٠٠: صالح (  األھداف المرجو تحقيقھا لدى الكبار 

البرمجيات التعليمية لألطفال ينبغي أن يكون الھدف منھا تنمية المھارات المختلفة 

  . والمرتبطة بنمو الطفل في تلك المرحلة 

ال ھو رعاية النمو المتكامل وبما أن الھدف الذي تنطلق منه دور رياض األطف

للطفل ، كذلك الحال بالنسبة لبرامج الوسائط المتعددة الموجھة لألطفال في تلك 
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  :رياض األطفال : ثالثاً 

تشكل الست السنوات األولى من عمر الطفل مرحلة بالغة األھمية ، ففيھا تتم   

وتتبلور شخصية الفرد المعرفية والوجدانية والسلوكية ، لذا غدت العناية باألطفال 

مبكرة من األھداف التي يسعى إلى تحقيقھا أي نظام تعليمي يھدف إلى منذ مرحلة 

  . تحقيق مخرجات تعليمية قادرة على الصمود أمام تحديات العصر 

وتعد مرحلة رياض األطفال مرحلة أساسية من مراحل التعليم تقوم برعاية 

وانب النمو المتكامل للطفل من خالل ما تقدمه من أنشطة وخبرات تعليمية تنمي ج

النمو المختلفة ،  وھذا ما يدعو إلى ضرورة االھتمام بتوفير بيئة غنية تستثير تفكير 

  ) .  ٥م ، ٢٠٠١: أبو ميرز ( الطفل وتنمي ما لديه من ملكات واستعدادات 

وتشير نتائج عدد من الدراسات في ھذا الميدان إلى أھمية مرحلة رياض 

وانب النمو المختلفة للطفل ، فقد أسفرت األطفال وما يمكن أن تحققه من تأثير في ج

وھدفت إلى التعرف على الفروق بين األطفال )  ھـ١٤١٤(نتائج دراسة أجراھا عفنان 

الملتحقين برياض األطفال في دافعيتھم نحو التعلم وتحصيلھم الدراسي  أسفرت النتائج 

اض األطفال إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الملتحقين وغير الملتحقين بري

  .في الدافعية نحو التعلم وفي التحصيل الدراسي لصالح الملتحقين 

لقد ركزت معظم الدراسات على الجانب التطبيقي من حيث إدخال برامج 

محددة ومدروسة لتنمية مختلف جوانب العملية التربوية في الرياض بحيث تكفل 

ثم ، ة التي توفرھا الروضة االستفادة القصوى من الفرص التربوية واإلمكانات الكثير

إن ھذه الدراسات ما ھي إال اختبار علمي للنظريات الخاصة بنمو الطفل في ھذه السن 
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  : نشأة رياض األطفال    

نشأت رياض األطفال نتيجة لجھود بعض المربين والفالسفة والمفكرين المعنين       

وجان جاك ) (Koumeniosبصحة وتربية األطفال الصغار من أمثال كومينوس 

وجون  l(Froebe) لوفروب) (Oweenوروبرت أوين J . J . Rou ) ( روسو

الفضل   ١٦٧١ – ١٥٩٢ولذلك فقد كان لكومنيوس  ، وغيرھم  (Dewey)دبوي

االبتدائية على أيدي األمھات في  ةبالتركيز على أن تتم تربية طفل ما قبل المدرس

فله يرجع الفضل في   ١٧٠٤ – ١٦٣٢البيوت بدالً من الروضة أما جون لوك 

االھتمام بتنمية الحواس التي تزود العقل باألفكار من خالل الموضوعات الحسية في 

 ) J . J . Rouso (المدرسة الطبيعية جان جاك روسو وأسھم رائد، البيئة الطبيعية 

بأفكاره التربوية حول ضرورة إطالق قدرات الطفل الطبيعية   ١٧٧٨ – ١٧١٢

وھكذا استمرت تطورات نشأة رياض األطفال إلى ، والتركيز على تربية الحواس 

رة حيث اھتم بفك  ١٨٥٢ – ١٧٨٢  Froebel) (أول بداية تعليم فعلية على يد فروبل

( في عملية التعلم    -الطفل  -للطفل وكذلك اھتم بدور المتعلم  يالنشاط الذاتي التلقائ

  ) . ١١٨-١١، م  ١٩٩٧: الناشف 

ترتبط بدايات رياض األطفال كمؤسسة تربوية في أوائل القرن الثامن عشر       

ن وذلك عندما أنشئت في بريطانيا مراكز لألطفال ، تھدف إلى حماية األطفال م

  ) . ١١م ،  ٢٠٠١: أبوميرز ( الناحية الصحية والبدنية  

في )  (Froebelعلى يد فروبل)  Kindergarten(ولقد تأسست الروضة األولى   

  )١٣م ،  ١٩٩٧: الناشف .( لتعرف بھذا االسم حتى يومنا ھذا  ١٨٤٠عام

وري واستمر تأثير فكر فروبل على برامج الروضة إلى أن أخذت آراء  منتس      

Mentessori) (  طريقھا إلى الواليات المتحدة في بداية القرن العشرين    ،) الشويعر
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م  وبظھور عدد من المربين  المتميزين  ١٩٢٥ – ١٩٠٠وخالل الفترة ما بين      

(             و   أريكسون   )   Houll( و  ھول )   Piaget(  في ھذا لمجال أمثال

Ereacson  ( و جون ديوي  )John Dewey ( ًكان والزال آلرائھم انعكاساً ملموسا

  ).١٤ھـ، ١٤١٤: عفنان ( على رياض األطفال إلى وقتنا الحالي 

       ،  ً لقد حققت رياض األطفال في المملكة العربية السعودية تطوراً ملموسا

( ھـ      ١٤٢١نة الرياض حتى عام فانتشرت رياض األطفال ليصل عددھا في مدي

ھـ بلغت عدد  ١٤١٠روضة  ، فقد أشارت اإلحصائيات إلى أنه حتى عام)  ١٧٦

روضة ، مما يدل أن العدد تضاعف )  ١٧( الروضات في المملكة العربية السعودية 

أضعاف كثيرة خالل عشر سنوات ،  كما تزايد االھتمام بمحتوى المناھج التربوية 

عاية النمو المتكامل للطفل ، حيث تم تطبيق المنھج المطور تحقيقاً التي تكفل ر

ألھداف التربية في رياض األطفال التي صاغتھا سياسة التعليم في المملكة العربية 

  )  .ھـ  ١٤٢١:الفالح ( السعودية 

  
  :أھداف التعليم في مرحلة رياض األطفال في المملكة العربية السعودية  

عاية نموه الخلقي والعقلي والجسمي في ظروف طبيعية صون فطرة الطفل ور .١

 .سوية لجو األسرة متجاوبة مع مقتضيات اإلسالم 

إعطاء الطفل الجو المدرسي وتھيئته للحياة المدرسية ونقله برفق من الذاتية  .٢

 .المركزية إلى الحياة االجتماعية المشتركة مع أترابه 
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يات الميسرة والمعلومات المناسبة تزويده بثروة من التعابير الصحيحة واألساس .٣

 .لسنه والمتصلة بما يحيط به 

تدريب الطفل على المھارات الحركية وتعويده العادات الصحية وتربية حواسه  .٤

 .وتمرينه على حسن استخدامھا 

تشجيع االبتكار وتعھد ذوقه الجمالي وإتاحة الفرصة أمام حيويته لإلطالق  .٥

 .الموجه 

، وتيسير امتصاصه الفضائل اإلسالمية واالتجاھات  أخذ الطفل بآداب السلوك .٦

 .الصالحة بوجود أسوة وقدوة محببة أمام الطفل 

( الوفاء بحاجات الطفولة ، وإسعاد الطفل وتھذيبه من غير تدليل وال إرھاق   .٧

 )  . ٧١م ،  ١٩٨٩: الحقيل 

ً في محتوى منھج رياض األطفال     وبمراجعة ھذه األھداف نجد لھا انعكاسا

المطبق ، حيث تحرص مؤسسات رياض األطفال أن تسعى أنشطة وخبرات المنھج  

إلى تحقيق النمو المتكامل والشامل للطفل ، وذلك في إطار ما صاغته سياسة التعليم 

في المملكة العربية السعودية من أھداف وغايات وبتوظيف  التجديدات التربوية من 

فع عجلة تطور النظم التعليمية في مراحلھا أساليب تدريس وتقنيات تعليمية حديثة لد

  .األولية 

  
  : محتوى أنشطة منھج رياض األطفال 

فيما يلي إشارة سريعة لمحتوى أنشطة منھج رياض األطفال في المملكة العربية    

السعودية ،على أن يكون التركيز والعرض المفصل ألنشطة المفاھيم العددية           

  :الحقاً  – موضوع البحث الحالي –

 ).السيرة والتھذيب  –العقيدة  –تالوة القرآن ( أنشطة الخبرات الدينية  
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الروضة  –تعريف الطفل بالبيئة المحيطة به البيت ( أنشطة الخبرات االجتماعية  

 ) .الوطن  –

 )  .القراءة الكتابة  –التحدث  –االستماع ( أنشطة الخبرات اللغوية  

 ....).االكتشاف  –تجارب العلمية ال(أنشطة الخبرات العلمية   

 ...).التصنيف  –التسلسل  –التمييز  –العدد ( أنشطة الخبرات العددية  

  
  المفاھيم الرياضية : رابعاً 

وتنقسم المعرفة ، للخبرة ثالثة جوانب ھي المعرفة  والمھارات و االتجاھات        

  ) . ٦٧، م  ١٩٨٩: الشربيني ( بدورھا إلى  حقائق و مبادئ و مفاھيم 

على أنه ) Mearl( وتناول الكثير من العلماء تعريف المفھوم فقد عرفه ميرل       

مجموعة من األشياء التي يتم إدراكھا بالحواس ، أو الحوادث والرموز التي يمكن 

تصنيفھا على ضوء مجموعة من الخصائص المشتركة التي يمكن أن يشار إليھا باسم 

  ) . ٢٠، ھـ ١٤١٧: حيدر ( أو رمز   

ويتم تعلم المفھوم من خالل نشاط يتطلب من الفرد أن يجمع بين شيئين أو       

ً ، عندھا  نحادثي ً صحيحا أو أكثر، وعندما يقدم للفرد أشياء جديدة ويصنفھا تصنيفا

  ) . ٦٨م ،  ١٩٨٩: الشربيني ( يعتبر الفرد قد تعلم المفھوم 

ألطفال في أنه كلما تشابھت خبرات األطفال وتبرز أھمية تعلم المفاھيم لدى ا      

تشابھت معاني المفاھيم لديھم ، لذلك يصبح من الضروري تعلم المفاھيم لكي تسھل 

  ). ٢٢، ھـ  ١٤١٧: حيدر ( عملية التواصل بين الجميع  

لغة تلخص المشاكل الواقعية وتتيح " الرياضيات " وتعتبر المفاھيم الرياضية      

،وھي األساس لفروع العلم )  ٤٩م ،  ١٩٩٧: عبد الفتاح (عھا للفرد التعامل م

، كما أن الرياضيات تعد مفتاح العلوم والتقنيات )  ٣٦٣م ،  ١٩٩٧: كاظم ( األخرى 
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  : فاھيم الرياضية  إضافة إلى ما ذكر فيما يأتي وتتلخص أھمية الم   

 .المفاھيم العلمية والرياضية ھي أساس المعرفة العلمية والرياضية  •

المفاھيم العلمية والرياضية الزمة لتعلم كثير من التعميمات العلمية والرياضية  •

 .التي تربط بين مجموعة من المفاھيم 

يعة العلم، وتساعد على تنمية التفكير عند تلعب المفاھيم دوراً أساسياً في فھم طب •

المتعلمين ، وتزيد من قدرة المتعلم على فھم وتفسير كثير من الظواھر الحياتية 

 .وحل مشكالتھم اليومية 

 ) .٢٢م ،  ١٩٩٦: حيدر ( تساھم المفاھيم في تنظيم محتوى المناھج  •

دى األطفال في المراحل ومن ھذا المنطلق تنبع أھمية تنمية المفاھيم الرياضية ل     

األولى من تعليمھم ، وذلك من خالل توظيف كافة الوسائل المعينة على تحقيق تعلم 

أفضل في تعليم األطفال للمفاھيم بشكل عام والمفاھيم العددية بشكل خاص ، على أن 

تكون ھذه الوسائل متجاوبة لخصائص النمو في مرحلة الطفولة المبكرة وتكون 

ة اھتمام الطفل وتعزيز دافعيته ، وتعد الوسائط المتعددة من أبرز قادرة على إثار

  .الوسائل المثيرة لتعلم الطفل في ھذه المرحلة 

  : تصنيف المفاھيم الرياضية 

  : توجد عدة تصنيفات للمفاھيم الرياضية منھا   

  ) الوصفية ( المفاھيم الداللية بالمقارنة مع المفاھيم المميزة  –أ 

ھيم الداللية ھي المفاھيم التي تستخدم للداللة على شيء ما مثل مفھوم فالمفا      

،  ٧وھناك أمثلة كثيرة على األعداد األولية مثل ، أو مفھوم عدد زوجي ، عدد أولي 

تسمى مجموعة ،  ومجموعة األشياء التي يحددھا مفھوم داللي ، الخ ...  ٣١،  ١٣

ي المفاھيم التي تحددھا خصائص معينة أما المفاھيم الوصفية فھ، المرجع للمفھوم 
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  : المفاھيم الحسية والمفاھيم المجردة  -ب

والمفھوم الحسي ، ومفاھيم مجردة ، ھيم حسية يمكن تصنيف المفاھيم إلى مفا     

أي أشياء يمكن مالحظتھا أو ، ھو المفھوم التي تكون عناصر إسناده مادية 

الخ أما المفھوم المجرد فھو .. أو المكعب  لمشاھدتھا كمفھوم المربع أو المستطي

داللي غير حسي حيث ال يمكن مالحظة أو مشاھدة عناصر مجموعة اإلسناد 

، المضاعف المشترك ، النسبة التقريبية ، ومن أمثلة ذلك العدد النسبي ،  للمفھوم

  ) . ٩٩، م  ١٩٩٧: أبو زينة ( النسبة وغيرھا 

  
  :أھداف الخبرة الرياضية في مرحلة رياض األطفال 

الخبرة الرياضية في مرحلة رياض األطفال يتم إعدادھا في ضوء مجموعة من     

  : يلي األھداف يمكن إجمالھا فيما 

 .تقوية الذاكرة وتنميتھا  .١

 .تنمية قدرة الطفل على التمييز  .٢

تنمية مفاھيم رياضية مثل مفھوم االنتماء ، ومفھوم التصنيف ، ومفھوم  .٣

التسلسل ، ومفھوم االتحاد ، ومفھوم التقاطع ، ومفھوم الحجم والوزن والقياس 

 .، ومفھوم العدد 

موعات عن طريق المقابلة والمقارنة تدعيم مفھوم العدد وربط العالقة بين المج .٤

 .والمطابقة  



29 

تعليم األطفال الحساب عن طريق اإلدراك الحسي لألشياء والقياس بالخبرة  .٥

ھـ  ١٤١٩: الحريري ( ، )١١٩م ،١٩٨٩: الشربيني وأخرون ( الملموسة 

،٢١١  . ( 

  
  : كيفية اكتساب الطفل للمفاھيم الرياضية 

يفية التي يتم فيھا تعلم األطفال للمفاھيم بشكل عام   اختلف المربون حول الك         

والمفاھيم الرياضية بشكل خاص ، والشك إن فھم المعلم لكيفية اكتساب الطفل للمفاھيم 

  ).٥م ،  ١٩٩٦: عبد الفتاح ( يسھل عملية التخطيط للمواقف التعليمية بشكل صحيح 

يتم فيھا اكتساب الطفل للمفاھيم  وقد أثير خالف بين المربين حول الكيفية التي        

حول تعلم  كالرياضية ، حيث كان الوضع فيما سبق شديد التأثر بآراء  ثور ندي

الرياضيات وكيف أن الطفل في حاجة إلى تكوين روابط أساسية قبل أن يتمكن من  

حاجة الطفل إلى العديد من )  Piaget( تناول المفاھيم الرياضية ، في حين أكد  بياجية 

  ً خليل ( التجارب باستخدام األشياء المحسوسة قبل أن يستطيع أن يتمثلھا داخليا

  ) . ٧١م ، ١٩٩٧:

أن األطفال لكي يكتسبوا المفاھيم )  Ganes beaty( وتذكر جانيس بيتي    

الرياضية يجب أن يحصلوا على خبرات مباشرة باألدوات ، فالصور وحدھا ال تكفي 

( ست بالخامات المالئمة لتحقيق أھداف الخبرة الرياضية    كما أن الكتب والبطاقات لي

  ) . ٥٢م ،  ١٩٩٦:عبد الفتاح 

  
  :المالمح األساسية لمنھج المفاھيم الرياضية في مرحلة رياض األطفال 

 مفھوم التصنيف و مفھوم التسلسل مفھوم العدد : يشمل المنھج المفاھيم التالية 

 .م الحجم و حقائق الطرح والجمعومفھوم الزمن ومفھوم القياس و مفھو
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وسوف يتم تسليط الضوء على المفاھيم الرياضية التي اقتصرت عليھا الدراسة وھي 

  .مفھوم التصنيف  ومفھوم التسلسل  

  
  : مفھوم التصنيف / أوالً 

ً لسمة أو  ً في مجموعة واحدة وذلك وفقا التصنيف ھو وضع األشياء معا

 ً وتعتبر مھارة التصنيف من أولى ) .  ٥٣: ١٤١٧: عطيفة (خاصية تجمعھا معا

  ) . ٧٣م ،  ١٩٩٦:  حعبدا لفتا( المھارات التي يكتسبھا العقل اآلدمي  

يعد مفھوم التصنيف من المفاھيم الرئيسة في الرياضيات لما له من أھمية في 

: الشربيني ( ،  ) ٥١ھـ ،  ١٤١٧:أبو زينة ( ، تعلم األعداد والمفاھيم األخرى 

ً في تعلم العلوم األخرى ، فالطفل عندما ) ٢٠٥ م ،١٩٨٩ ، كما أن له أھمية أيضا

يتقن مھارة التصنيف فإنه يستطيع تصنيف األشياء في تجمعات معينة كأن يصنف 

الكلمات التي تبدأ بحرف ألف في مجموعة والكلمات التي تبدأ بحرف باء  في 

  .مجموعة وھكذا 

مثل مھارة التمييز البصري ،  والتصنيف كمھارة يتضمن مھارات أخرى ،

، ثم يلي ذلك ... فالطفل بحاجة إلى أن يميز بين األشكال واألحجام واأللوان 

 ١٩٩٦: عبد الفتاح ( استخدامه لمھارة المقارنة في مقارنة األشياء ببعضھا البعض 

  ) . ١٨م ، ١٩٩٦: نصر وآخرون ( ، )  ٧٣م ،

فل الروضة مھارة التصنيف ومن أمثلة مھارات التصنيف التي يستخدمھا ط

ً لخاصية واحدة  وغيرھا من ... ) نوع المادة  –اللون  –الشكل  –الحجم ( وفقا

  .الصفات الظاھرة لألشياء ، ومھارة التصنيف وفقاً لخاصيتين أو أكثر 

إن عملية التصنيف تتيح الفرصة لتوضيح العالقات بين الوحدات أو  

مية مفھوم التصنيف في مرحلة مبكرة من الموضوعات ، وھذا يؤكد على أھمية تن

الشربيني ( التعليم ألنھا تدعم المفاھيم بشكل عام والمفاھيم الرياضية بشكل خاص 

  ) .   ٢٥م ، ١٩٨٩:
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  : مفھوم التسلسل / ثانياً 

التسلسل ھو ترتيب األشياء بناء على خاصية معينة مثل الحجم واللون 

، )  ٧٥م ،  ١٩٩٦: عبد الفتاح ( زلي  والملمس والطول في نظام تصاعدي أو تنا

والتسلسل أو إعداد سلسلة ما لمجموعة من األشياء يعد مثل التصنيف يحتاج إلى 

مھارات أخرى كمھارة التمييز بين األشياء ، فلكي يقوم الطفل بعملية ترتيب بناًء 

 فإن الطفل أوالً يجب أن يدرك أن األشياء الموجودة، على خاصية معينة كالطول 

أمامه لھا أطوال مختلفة، ثم يدرك أن أحد ھذه األشياء ھو أطول وأن الثاني أطول 

  ) . ٧٦م ،  ١٩٩٦: عبد الفتاح (من الباقي وھكذا 

وتختلف مھارة التسلسل عن مھارات التصنيف ففي التسلسل يدرك الطفل  

العالقات بين األشياء على أساس أطول وأقصر ، بينما في التصنيف يتم إدراك 

  ) . ٧٥م ،  ١٩٩٧: عطيفة ( لخصائص المشتركة بين األشياء ا

ومن المھارات  المتصلة بمفھوم التسلسل ، مھارة التسلسل البسيط ، حيث  

ً لخاصية معينة كالطول أو اللون أو  يقوم الطفل بعمل سلسلة لمجموعة أشياء وفقا

ا مناظر ومھارة التناظر التسلسلي وھو التقاط شيء من صف أو فئة م، الزمن 

،  )  ٨٠م ،  ١٩٩٧: عطيفة ( لشيء آخر في صف وذلك في ضوء خاصية معينة 

  ) . ١٢٨م ،  ١٩٩٧:  ةأبو زين(  
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  : الدراسات السابقة 

تستعرض الباحثة في ھذا الجزء الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع 

ة واألجنبية التي الوسائط المتعددة وفاعليتھا في التعلم ، ونظراً لقلة الدراسات العربي

تناولت موضوع  فاعلية الوسائط المتعددة في تعلم المفاھيم الرياضية في مرحلة 

رياض األطفال ، لذا لجأت الباحثة لالطالع على األقرب إلى موضوع الدراسة ، 

وھي تلك الدراسات التي تناولت موضوع الوسائط المتعددة وأثرھا في التعلم في 

  . رحلة االبتدائية   مرحلة رياض األطفال والم

  :وصنفت الباحثة الدراسات السابقة إلى 

  .الدراسات العربية  -أ 

  .الدراسات األجنبية  -ب 

ً بمراعاة ترتيب ھذه الدراسات سواء أكانت عربية أو أجنبية  وقامت الباحثة أيضا

  . ترتيباً تصاعدياً تبعاً لتاريخ الدراسة 

  
  : الدراسات العربية  -أ 

  ) : ھـ ١٤١٦(فافي دراسة ك – ١

أثر استخدام الكمبيوتر في تعلم المفاھيم الرياضية لدى األطفال في الروضة  " :بعنوان 

  ".الحكومية والخاصة 

إلى التعرف على أثر استخدام الكمبيوتر في تعلم بعض المفاھيم  :ھدفت ھذه الدراسة و

  . الرياضية لدى أطفال الروضة

فال أحد فصول روضة األطفال الملحقة بمدرسة من أط  :عينة الدراسة  وقد تكونت

  .النموذجية بالقاھرة " األورمان"
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أن استخدام برامج الحاسب له فاعلية في تعليم األطفال بعض : وأھم ما توصلت إليه 

وأنه يسھل العملية التعليمية ويساعد في اختزال زمن التعلم ، ، المفاھيم الرياضية 

  ) .٤٧ھـ ،  ١٤١٩: شويعر ال( وزيادة القدرة على التعلم 

اتفقت دراسة كفافي مع الدراسة الحالية في الھدف من الدراسة حيث ان كلتا      

الدراستين تھدفان إلى معرفة أثر الحاسب على تعلم المفاھيم الرياضية لطفل الروضة  

كما أنھما تتفقان  في عينة الدراسة ، إال أن دراسة كفافي طبقت على المجتمع 

  .ينما الدراسة الحلية طبقت على المجتمع السعودي المصري ب

  
  ) :ھـ ١٤١٧( دراسة جمال الدين  -٢

  ".أثر الكمبيوتر على تنمية مھارات التفكير االبتكاري لدى التالميذ "  :بعنوان 

التعرف على أثر الكمبيوتر على تنمية مھارات التفكير االبتكاري  :واستھدفت الدراسة 

  .تعليمية وعند استخدامه للثقافة الحاسوبيةعند استخدامه كوسيلة 

  :وقد اختيرت  عينة عشوائية وزعت على ثالث مجموعات 

  .كوسيلة تعليمية  الحاسبالمجموعة التجريبية األولى تعاملت مع  -

 .للثقافة الحاسوبية  الحاسبالمجموعة التجريبية الثانية تعاملت مع  -

 .جه بأي و الحاسبالمجموعة الضابطة ال تتعامل مع  -

ھو وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات التجريبية  :وأھم ما توصلت إليه 

  .والضابطة لصالح المجموعتين التجريبيتين 

تختلف دراسة جمال الدين عن الدراسة الحالية في شمولية الھدف حيث ھدفت ھذه      

وعند استخدامه للثقافة  الدراسة إلى معرفة أثر الكمبيوتر عند استخدامه كوسيلة تعليمية

الحاسوبية ، بينما اقتصرت الدراسة الحالية على معرفة أثر الوسائط المتعددة على 

  .التعلم عند استخدامھا كوسيلة تعليمية فقط 

  ) :ھـ١٤١٨(دراسة المشيقح  – ٣
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  ".دور البرمجيات في تنمية ثقافة الطفل في دول الخليج العربية "   :بعنوان 

  :اسة إلى وھدفت ھذه الدر

 .إبراز أثر البرمجيات في حياة الطفل  -

 .التعرف على أوجه االستخدام اإليجابي للبرمجيات في بناء ثقافة الطفل  -

التعرف على نوعية البرامج الموجھة للطفل ومدى توافرھا واستخدامھا في دول  -

 .الخليج 

، واقتراح وضع ضوابط ومعايير تربوية وثقافية لما ينبغي أن تكون عليه البرامج  -

 . األسباب التي تحد من األثر السلبي للبرمجيات على الطفل 

أولياء األمور  ، الطالب ، المدرسون ( على أربع فئات وھم  وقد اشتملت عينة الدراسة

  ) .الشركات المتخصصة  ، 

  :وأھم ما توصلت إليه ھذه الدراسة 

عاصرة والمستقبلية والذي يؤدي إلى أن للبرمجيات أثراً إيجابياً في حياة الطفل الم     

إلى رفع مستواه في القراءة والتعبير الشفوي والقدرة على االستماع والتركيز وتعلم 

  .الرياضيات 

اتفقت ھذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث معرفة أثر البرمجيات على      

ت في عينة الطفل إال أن الدراسة الحالية حددت عنصر التعلم عند الطفل ، واختلف

الدراسة حيث اقتصرت عينة الدراسة الحالية ا على االطفال في حين شملت دراسة 

  .المشيقح على عينة االطفال والمدرسين وأولياء األمور  

  

  

  

  ) : ھـ ١٤١٨( دراسة المطيري – ٤
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أثر استخدام إحدى برمجيات الحاسوب في مادة العلوم على تحصيل طالب "  :بعنوان 

  " . البتدائي الصف السادس ا

معرفة أثر استخدام إحدى برمجيات الحاسوب على تحصيل : وھدفت ھذه الدراسة إلى 

  . طالب الصف السادس االبتدائي في مادة العلوم

طالبا تم تقسيمھم إلى مجموعتين ، مجموعة تجريبية )  ٦٠( من  تكونت عينة الدراسة

لبا ، ومجموعة ضابطة طا)  ٣٠( درست باستخدام إحدى برمجيات الحاسوب وتضم 

  . طالبا )  ٣٠( درست بالطريقة التقليدية وعدده 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط   :وأھم ما توصلت إليه ھذه الدراسة 

درجات تحصيل طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة لصالح 

  .المجموعة التجريبية 

ا مع الدراسة الحالية من حيث نوعية المتغير اتفقت ھذه الدراسة إلى حد م      

ولكنھا اختلفت معھا في نوعية المتغير التابع ، وقد اختلفت معھا في نوع ، المستقل 

العينة فھذه الدراسة تناولت أطفال المرحلة االبتدائية على نقيض الدراسة الحالية التي 

  .تناولت أطفال رياض األطفال 

  
  : )ھـ ١٤١٩( دراسة بدير  - ٥

  " .مدى فاعلية الوسائط المتعددة في فھم األطفال للتلوث البيئي" :عنوانب 

التعرف على مدى فاعلية الوسائط المتعددة في إكساب  :الدراسة إلىھذه ھدفت وقد 

  .القدرة على فھم التلوث البيئي  –في مرحلة ما قبل المدرسة   - األطفال 

  :وزعت على مجموعتين  طفالً وطفلة ٦٦من : وقد بلغت عينة الدراسة 

  .طفالً وطفلة درسوا باستخدام الوسائط المتعددة  ٣٤ -

 .طفالً وطفلة درسوا بالطريقة التقليدية ٣٢ -

   :وأھم ما توصلت إليه 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال للتلوث باستخدام الوسائط المتعددة عن 

  .أداء المجموعة الضابطة 

  
  ) :ھـ١٤٢٠(دراسة السلمان  - ٦

أثر استخدام الوسائط المتعددة على تحصيل طلبة الصف السادس االبتدائي "  :بعنوان

  " .عند دراستھم مادة الرياضيات للصف األول المتوسط في مدينة الرياض

إلى التعرف على استخدام الوسائط المتعددة في إمكانية تعلم : وھدفت ھذه الدراسة 

تفوقين وحدة مقررة على تالميذ الصف األول تالميذ الصف السادس االبتدائي الم

  . المتوسط في مادة الرياضيات 

  : من أربع مجموعات  وتكونت عينة الدراسة

وزعت )  ٤٠( مجموعتي الدراسة من الصف السادس االبتدائي وعددھم  -

  .بالتساوي إلى مجموعتين ، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة 

توسط وزعت بالتساوي إلى مجموعتين ، مجموعتي الدراسة من الصف األول الم -

  .مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة 

  : وأھم ما توصلت إليه ھذه الدراسة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح مجموعة طلبة الصف السادس االبتدائي  -

  .التي درست بالوسائط المتعددة 

 

 

 

المتوسط  وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح مجموعة طلبة الصف األول -

 .التي درست بالوسائط المتعددة



37 

فقد اتفقت مع عدة دراسات منھا دراسة المطيري      ، ھذه الدراسة كسابقتھا      

حيث أكدت كلتا الدراستين على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح )ھـ ١٤١٨(

تيجة تؤكد المجموعات التجريبية التي استخدمت الوسائط المتعددة في التعليم ، وھذه الن

الدور الفعال للوسائط المتعددة في التعليم ، ومما يعزز النتيجة اتفاق الدراستين في 

عينة الدراسة والمتغير التابع ، وتتفق كلتا الدراستين مع الدراسة الحالية في نوعية 

  .المتغير المستقل وكذلك في النتيجة التي توصلت إليھا 

  
  ) : ھـ١٤٢٠(دراسة العمر  – ٧

أثر استخدام جھاز عرض برمجيات الحاسب اآللي على التحصيل الدراسي " :  انبعنو 

  ".في مقرر الرياضيات للصف السادس االبتدائي بمدينة الرياض 

التعرف على أثر عرض إحدى برمجيات الحاسب على التحصيل   :وھدفت الدراسة إلى 

  .الدراسي في مقرر الرياضيات في مدينة الرياض 

طالباً )  ٢٢( طالباً ، تكونت المجموعة التجريبية من )  ٤٤( من  دراسةوتكونت عينة ال

درسوا باستخدام العارض إلحدى برمجيات الحاسب كوسيلة مساعدة للطريقة التقليدية 

  . طالباً درست بالطريقة التقليدية فقط )  ٢٢( ، والمجموعة الضابطة من 

روق ذات داللة إحصائية في متوسط أنه ال توجد ف: وأھم ما توصلت إليه ھذه الدراسة 

  ) . التطبيق  –الفھم  –التذكر ( تحصيل طالب المجموعتين في مستوى المعرفة

اختلفت ھذه الدراسة عن الدراسة الحالية من حيث نوع العينة ونوعية المتغير      

  . التابع واتفقت معھا من حيث نوع المتغير المستقل 

  

  

  : ) ھـ ١٤٢٠( دراسة التويم  – ٨
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أثر استخدام الحاسب على تحصيل طالب الصف السادس االبتدائي في " : بعنوان 

  ". مقرر قواعد اللغة العربية 

التعرف على أثر الحاسوب عند استخدامه كوسيلة تعليمية في : وھدفت ھذه الدراسة إلى 

  . تدريس مادة قواعد اللغة العربية للصف السادس االبتدائي 

ً ، تم توزيعھم إلى مجموعتين األولى )  ٦٠( ن م تكونت عينة الدراسة )  ٣٠( طالبا

  .طالباً وتمثل المجموعة الضابطة)  ٣٠( طالباً تمثل المجموعة التجريبية ، واألخرى 

  :وأھم ما توصلت إليه ھذه الدراسة أنه 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تحصيل الطالب بين المجموعتين في  -

 .لح المجموعة التجريبية  مستوى التذكر لصا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تحصيل الطالب بين المجموعتين  -

 .في مستوى الفھم والتطبيق 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تحصيل الطالب بين المجموعتين  -

 .في مجمل االختبار 

بشكل عام بعكس الدراسة  ھذه الدراسة أعم وأشمل فقد تناولت أثر الحاسوب      

واختلفت عينة ھذه الدراسة عن ، الحالية التي تناولت برمجيات الوسائط المتعددة فقط 

عينة الدراسة الحالية حيث تناولت ھذه الدراسة طالب المرحلة االبتدائية بعكس 

 .دراستنا الحالية والتي تناولت مرحلة رياض األطفال 

  

  

  

  ) : ھـ١٤٢٢(دراسة السحيم  – ٩

أثر استخدام الوسائط المتعددة على تحصيل طالبات الصف الرابع االبتدائي " : بعنوان 

  " .في مادة العلوم بمدينة الرياض 
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التعرف على أثر التدريس باستخدام برنامج حاسب متعدد  إلى: وھدفت ھذه الدراسة 

مستويات  الوسائط على تحصيل الطالبات بمادة العلوم مقارنة بالطريقة التقليدية عند

  .التذكر والفھم والتطبيق والتحليل 

طالبة يمثلن )  ٤٨(، طالبة يمثلن المجموعة التجريبية ) ٧٥(  شملت عينة الدراسة

  .سنوات  ١٠ – ٩المجموعة الضابطة ، تتراوح أعمارھن بين 

  :وأھم ما توصلت إليه ھذه الدراسة 

المجموعتين في  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تحصيل طالبات -

  .مجمل االختبار لصالح المجموعة التجريبية 

وجود فروق ذات داللة بين متوسطات تحصيل طالبات المجموعتين في مستويين  -

 .معرفيين ھما التذكر والفھم لصالح المجموعة التجريبية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تحصيل طالبات المجموعتين  -

 .رفيين ھما التطبيق والتحليل في مستويين مع

فقد اتفقت مع ، اتفقت ھذه الدراسة مع بعض الدراسات األخرى من حيث الھدف      

واتفقت مع الدراسة الحالية ، ) ھـ ١٤١٨( والمطيري ) ھـ ١٤٢٠( دراسة السلمان 

ولكنھا اختلفت ، من حيث تناول المتغير المستقل ومعرفة تأثيره وھو الوسائط المتعددة 

حيث شملت العينة في ھذه الدراسة أطفال المرحلة االبتدائية في معھا في نوعية العينة 

  .حين شملت عينة الدراسة الحالية أطفال رياض األطفال 

  

  

  :الدراسات األجنبية   -ب 

  ) : Lawton، م ١٩٨ ٢    (دراسة  لوتون – ١

جاه الحاسب استعراض للدراسات السابقة عن المواقف الطالبية ت"  :بعنوان 

  "الحاسب والتعليمات المبرمجة بواسطة 
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إلى اختبار الدراسات التجريبية السابقة واستخدامھا في وصف  :وھدفت ھذه الدراسة 

  .مواقف الطالب تجاه الحاسب والتعليمات المبرمجة بواسطته 

           المرجعية والتي نشرت فيما بين عامي    " إريك " مقاالت  : على  وقد اشتملت العينة

واشتملت على مراجع ومؤلفات ومطبوعات مشابھة باإلضافة )  ١٩٨٢ – ١٩٧٦( 

إلى مقاالت أخرى كثفت وصنفت في إطار استعراض عام دراسي عن موقف الطالب 

  . تجاه الحاسب والتعليمات المبرمجة بواسطته 

  :وأھم ما توصلت إليه الدراسة 

  :فضلوا الكمبيوتر ألنه تبين بعد استعراض البحوث أن الطالب   

 .صبور ألقصى درجة  -

 .ال يمل وال يضجر  -

 .ال يتعب  -

 .ال ينسى أن يصحح أو أن يمدح  -

 .يدعم التعلم بشكل فردي  -

وقد اختلفت ھذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث تناولھا لنوعية الموضوع      

  .ضاً في نوع العينةحيث شملت الحاسب اآللي والتعليمات المبرمجة واختلفت عنھا أي

  

  

  ) :Yager، م  ١٩٩٣ ( دراسة ويجر – ٢

استعمال الحاسب لتعزيز العلوم في فصول ما قبل المدرسة حتى الصف "   :بعنوان

  ".الثالث

التعرف على مدى مناسبة برامج الحاسب في بيئة طفل ما قبل   :ھدفت ھذه الدراسة إلى 

  .المدرسة حتى الصف الثالث 
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، وأطفال الصف ) أيوا ( من أطفال ما قبل المدرسة في مدينة   دراسةوتكونت عينة ال

وأطفال الصف ) كريستون ( ، وأطفال الصف الثاني في مدارس ) ديكور ( األول في 

  ) .كارول ( الثالث في 

أن استعمال الحاسب في الفصول الدراسية مثيرا  :وأھم ما توصلت إليه ھذه الدراسة 

تعلم أكثر في العلم وتعلم أكثر من جانب الطالب ، كما أن لتعلم األطفال كما ظھر 

األطفال باستعمالھم الحاسب يستطيعون توليد وخلق وإنتاج أفكاٍر أفضل وأساليب في 

  .تحديد صالحية أفكارھم الشخصية 

اختلفت ھذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث تناولھا للحاسب فھي أشمل من      

ما أن المتغير التابع أعم وأشمل من المتغير في الدراسة الحالية دراستنا الحالية  ك

ً من عينة الدراسة ، مختلف في الدراستين  ً العينة ھنا كانت أشمل وأكثر تنوعا وأيضا

  .الحالية 

  
  ) : Stewart،م  ١٩٩٤  (دراسة  ستيورات  – ٣

   " .تقييم أثر الوسائل التعليمية على التعلم "   :بعنوان

قياس تأثير أنشطة الوسائط المتعددة  إلثراء مھارات  :ھدف الدراسة إلى وقد ھدفت 

  .المعرفة لدى الصغار 

  

  

  : وقد تكونت عينة الدراسة 

طفل حضانة من مدرسة داخلية عامة ، تكونت المجموعة الضابطة )  ٥٣( تم اختيار 

شھر، وتكونت "  ١١" سنوات  و"  ٥" طفالً متوسط أعمارھم  )  ٢٤( من 

  . سنوات  "  ٦" بمتوسط عمر )  ٢٩( جموعة التجريبية من الم
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إلى أن الوسائط المتعددة ساعدت على فھم وترميز   :وأھم ما توصلت إليه الدراسة 

األنشطة عند الصغار ، حيث حصل األطفال في المجموعة التجريبية على درجات 

  .أعلى في مھارات اللغة واالستماع 

الدراسة الحالية من حيث معرفة تأثير الوسائط المتعددة اتفقت ھذه الدراسة مع      

والعينة في ، ولكنھا اختلفت معھا في نوعية المتغير التابع  ، كمتغير مستقل  

  .الدراستين ھم أطفال الروضة ولكن ھذه الدراسة كانت عينتھا أعم وأشمل 

  
  ) :walker، م  ١٩٩٤(  دراسة   والكر – ٤

دور التعليم المبني على الكمبيوتر : ى الطالب صغار السن تنمية اللغة لد"  :بعنوان

  " .والتعليمات المباشرة 

اكتشاف إذا ما كان األطفال في سن ما قبل المدرسة : وقد ھدفت ھذه الدراسة إلى   

مبكرة لألطفال سينالون مكاسب لغوية معبرة بعد ‘ والمسجلون في برامج تداخلي

  .لى الكمبيوتر استخدامھم ألنشطة مختارة مبنية ع

من أطفال سن ما قبل المدرسة  ، تم تقسيمھم إلى   :وتكونت عينة الدراسة 

مجموعتين ، تجريبية حيث تعرضوا ألنشطة مبنية على الحاسب ، بينما الضابطة 

  تعرضوا ألنشطة جماعية تتعلق بالبناء بالمكعبات أو باألدوات المنزلية 

  :وأھم ما توصلت إليه الدراسة 

انت النتائج لصالح المجموعة التجريبية، مما يدل على أن التعلم المبني على ك      

الكمبيوتر من المحتمل أن يكون قد سھل استخدام اللغة لدى األطفال ، كما أظھرت 

  .النتائج أيضاً أن األطفال أصبحوا أكثر طالقة لفظية أثناء إجراء التجربة

الية من حيث نوعية العينة والمتغير التابع اختلفت ھذه الدراسة عن الدراسة الح        

  .  فھي ربما تتفق مع دراستنا بأن كلتا الدراستين يبحثان في تأثير البرمجيات 

  
  ) :   Kentم ، ١٩٩٤(دراسة  كنت   – ٥
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  ".دور الكمبيوتر في تعلم اللغات الوظيفية  "  :بعنوان

في تعلم اللغة  حاسبالاكتشاف دور األنشطة التي يدعمھا  :وقد ھدفت الدراسة 

الوظيفية ومدى تسھيله لالستخدامات المتعددة للغات الوظيفية داخل الفصل أثناء 

  .فترات الكتابة لدى األطفال الصغار 

  .من مجموعتين من طالب المرحلة االبتدائية :  وتكونت عينة الدراسة

  :وأھم ما توصلت إليه الدراسة 

 .الحاسب والعادات المتبعة في الطباعة استخدم الطالب اللغة لتعلم المزيد عن  -

 .اللغة المنطوقة تخدم حيزاً كبيراً من الوظائف أثناء أوقات الكتابة  -

اختلفت ھذه الدراسة عن الدراسة الحالية من حيث نوعية العينة ونوعية المتغير    

ولكنھا قد تمتد لھا بصلة حيث أن البرمجيات ھي إحدى مكونات ، المستقل والتابع 

  .اسب   الح

  
  ) : Rieberم،  ١٩٩٥ (  دراسة  ريبر  – ٦

استخدام أسلوب المحاكاة بالحاسب في استراتيجيات التعلم االستقرائي في  " :بعنوان

   ".تدريس العلوم لألطفال 

التعرف على أثر استراتيجيات  التعلم التفاعلية االستقرائية  :وھدفت الدراسة إلى 

برنامج مصمم بطريقة ( واالستنتاجية )  علم ذاتي برنامج مصمم بطريقة محاكاة وت(

على األداء و الفھم والثقة في االستجابة لدى تالميذ الصف الخامس )  الشرح واإللقاء 

  . االبتدائي بمادة العلوم 

تلميذاَ من تالميذ الصف الخامس االبتدائي في )  ٣٥٣(  وقد تكونت  عينة الدراسة من

  .إحدى المدارس االبتدائية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التي  :وأھم ما توصلت إليه الدراسة 

 .استخدمت برنامج الشرح واإللقاء على المجموعة التي استخدمت برنامج المحاكاة 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الطالب ذوي المستوى العالي من  -

 .االستعداد على الطالب ذوي المستوى المنخفض 

  .توجد عالقة بين طريقة الشرح واإللقاء واالستعداد المرتفع  -

من حيث الثقة باإلجابة والفھم  فقد ظھرت نتائج إيجابية لصالح طريقة الشرح  -

 )  . ٧٤،  ١٤٢٢: السحيم ( واإللقاء 

أھم نقطة اختالف واضحة بين ھذه الدراسة والدراسة الحالية ھي الموضوع ونوعية 

ھذه الدراسة أطفال المرحلة االبتدائية بعكس الدراسة الحالية التي  فقد تناولت، العينة 

  . تناولت أطفال رياض األطفال  

  
  ) : Heimnn م  ، ١٩٩٥(دراسة   ھايمن   – ٧

  " متعددة الوسائط على مھارات اللغة واالتصال  الحاسبتأثير برامج " :  بعنوان

دد الوسائط لتسھيل اكتساب إنشاء برنامج تفاعلي متع :وقد ھدفت الدراسة إلى 

  .مھارات القراءة والكتابة لألطفال 

أجريت ھذه الدراسة على مجموعتين من األطفال في السويد ، المجموعة األولى 

مع وجود عامل " سنة  ١٣ – ٦" طفالً تتراوح أعمارھم ما بين "  ١١" عبارة عن

ة لغة ألفا سلسل" وھي الحاسبالتخيل ، واستخدمت مع ھذه المجموعة برامج 

" طفالً تتراوح أعمارھم ما بين "  ١١" والمجموعة الثانية عبارة عن " . التفاعلية 

، مع وجود عامل التخيل ، وفيھا استخدمت إصدارات سويدية من " سنة  ١١ – ٤

  " .دلتا " برامج الكمبيوتر ورسائل 

  :وأھم ما توصلت إليه الدراسة 

الصغيرة في تسھيل تعلم اللغة  لحاسبافاعلية وجود بيئة التعلم عبر أجھزة  -

 .لألطفال مع وجود عامل التخيل 
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تعزى التفاعالت اللفظية ، والشعور اإليجابي إلى مراعاة االھتمام بالموقف  -

 .التعليمي 

وقد اختلفت ھذه الدراسة عن الدراسة الحالية من حيث نوعية العينة ونوعية      

  . المتغير المستقل  المتغير التابع واتفقت معھا من حيث نوع

  
  ) :Liuم ،  ١٩٩٦  ( دراسة ليو  -٨

دراسة استكشافية حول كيفية استخدام أطفال ما قبل المدرسة لتقنية "   :بعنوان   

  " .أسس تصميم برامج الوسائط المتعددة : الوسائط المتعددة 

 :وھدفت ھذه الدراسة إلى 

  .لتقنية الوسائط المتعددةالتعرف على كيفية استجابة أطفال ما قبل المدرسة  -

 . التعرف على كيفية تعلم العالقات المكانية بالوسائط المتعددة  -

 .التعرف على اتجاھات  أطفال ما قبل المدرسة لتقنية الوسائط المتعددة  -

 .التعرف على العوامل المھمة عند تصميم برامج الوسائط المتعددة  -

من اإلناث ) ٧(من الذكور و  )  ٤( ة ، طفالً وطفل) ١٢(  وقد تكونت عينة الدراسة من

  .سنوات  ٥ – ٣أعمارھم من 

أن األطفال يستمتعون بالتعلم عند استخدام الوسائط  :وأھم ما توصلت إليه ھذه الدراسة 

المتعددة ، كما أظھرت النتائج إلى أن  برامج الوسائط المتعددة تزيد من فترة انتباه 

رة بقاء الطفل عند التعلم بالوسائط المتعددة الطفل وقد اتضح ھذا من خالل طول فت

  .مقارنًة بالتعلم بالطرق األخرى 

فقد تناولت عناصر ، من حيث الھدف  ةاتفقت ھذه الدراسة مع دراستنا الحالي      

واتفقت ، أخرى من حيث معرفة مدى اتجاه ھؤالء األطفال لتقنية الوسائط المتعددة 

 .تارةمعھا أيضاً في نوعية العينة المخ
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  ):Johnson,et alم ،   ١٩٩٨(دراسة جونسون وآخرون – ٩

 استخدام أحد برامج الوسائط المتعددة في تدريس كيفية تشريح: " دراسة بعنوان 
  ".حيوان الفأر 

دراسة اتجاھات طلبة المرحلة االبتدائية نحو استخدام   :وقد ھدفت ھذه الدراسة إلى 

تشريح الجھاز الھضمي للفأر لطلبة المرحلة  برنامج متعدد الوسائط على تعلم درس

  .ومعرفة آراء مصممي البرنامج ومالحظاتھم ، االبتدائية  

من طالب الصف السادس في بعض المدارس الشھيرة في  :وتكونت عينة الدراسة 

  .ھونج كونج  

وجود آراء للطالب نحو البرنامج بأن البرنامج ذو جودة  :وأھم ما توصلت إليه الدراسة 

عالية ، ويساعد على التعلم ، ويقدم عملية التشريح بإتقان ، كما يقدم التدريبات بطريقة 

  .مبتكرة وبعيدة عن التقليدية 

أما آراء مصممي البرنامج فأشارت بأن البرنامج استطاع أن يمكن األطفال من تعلم 

ً لسرعتھم  التشريح في منازلھم بصورة فردية تراعي خصائصھم الشخصية ووفقا

لذاتية كما يقلل البرنامج من وقت التدريب ويقلل من التكلفة ويزيد من فاعلية التعليم ا

ومن ثقة الطالب بنفسه ويحصل الطالب على المعارف من خالل أكثر من حاسة 

  بطريقة تشجع على االكتشاف 

اتفقت ھذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث معرفة تأثير الوسائط المتعددة      

واختلفت العينة ، ولكنھا اختلفت معھا في اختيار نوعية المتغير التابع ، ير مستقل كمتغ

  .في ھذه الدراسة  عن الدراسة الحالية
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  :تعقيب على الدراسات السابقة 

من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الوسائط المتعددة      

والمرحلة االبتدائية تم التوصل إلى ما  وأثرھا على التعلم في مرحلة رياض األطفال

  : يلي 

أجمعت معظم الدراسات إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعات  -

التي استخدمت الوسائط المتعددة ، مما يؤكد فاعلية الوسائط المتعددة في العملية 

 .التعليمية 

سائط المتعددة ، إلى ضعف قد تعزا االختالفات في نتائج الدراسات حول فاعلية الو -

البرامج التعليمية من الناحية التربوية والعلمية والفنية ، حيث أسفرت نتائج دراسة 

م  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطالب ،  ١٩٩٩العمر  

ھـ   أشارت نتائجھا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ١٤٢١ودراسة السحيم  

 .م٢٠٠٠ويات المعرفة ، وكذلك الحال في دراسة التويم         في بعض مست

انحصرت الدراسات العربية في الغالب عند تناولھا فاعلية الوسائط المتعددة على  -

التعلم، في قياس أثر الوسائط المتعددة على التحصيل الدراسي ، وتقل أو تكاد تنعدم 

 . خدام الوسائط المتعددة الدراسات التي تناولت اتجاھات األطفال نحو است

ركزت معظم الدراسات على  قياس أثر الوسائط المتعددة في مستويات المعرفة  -

، مما يدعو إلى الحاجة إلى ) التطبيق  –الفھم  –التذكر ( الثالثة من تصنيف بلوم 

إجراء مزيد من الدراسات التي تقيس مستويات عليا من المعرفة وتتأكد ھذه األھمية 

نا إلى نتائج الدراسات المحدودة التي تناولت مستويات عليا من المعرفة إذا رجع

وأظھرت نتائجھا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطالب الذين 

 ١٤٢١درسوا باستخدام الوسائط المتعددة أو بالطرق األخرى كما في  دراسة السحيم  

  .ھـ  وغيرھا من الدراسات 

تقيس أثر الوسائط المتعددة في تنمية التفكير واإلبداع ، وھو  قلة الدراسات التي -

   .موضوع مھم تتزايد أھميته في غمرة االھتمام بمواكبة التطور المعلوماتي 
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لم تجد الباحثة دراسة واحدة تقيس أثر الوسائط المتعددة في العملية التعليمية في  -

  مما يؤكد أھمية الدراسة الحالية   مرحلة رياض األطفال في المملكة العربية السعودية ،

( معظم الدراسات استخدمت المنھج التجريبي لقياس أثر المتغير المستقل            -

مما يدل على أن ھذا المنھج ھو األنسب ) الوسائط المتعددة على العملية التعليمية

  .للدراسة الحالية
منھا تحديد مشكلة الدراسة استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في جوانب عديدة  -

، واختيار منھج البحث ، واختيار أداة الدراسة ، واختيار أساليب المعالجة اإلحصائية 

   . المالئمة 
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  :إجراءات الدراسة 

  : منھج الدراسة :  أوال 

الوسائط "وظفت  ھذه الدراسة المنھج التجريبي لقياس أثر المتغير المستقل 

في موضوعي التصنيف " تعلم المفاھيم الرياضية " غير التابع على المت" المتعددة 

والتسلسل ألطفال الروضة ، وإجراء المقارنة بين المجموعة التجريبية التي يتم 

تعليمھا بالوسائط المتعددة والمجموعة الضابطة التي يتم تعليمھا بالطريقة التقليدية 

  .لرياضية لدى طفل الروضة لمعرفة أثر الوسائط المتعددة على تعلم المفاھيم ا

  
  :مجتمع الدراسة :ثانياً  

تم تحديد المجتمع األصلي لعينة الدراسة وھم أطفال مستوى الروضة في    

سنوات من )  ٥ – ٤(مرحلة رياض األطفال األھلية الذين تتراوح أعمارھم ما بين 

  .األطفال السعوديين في مدينة الرياض 

  
  :عينة الدراسة : ثالثاً  

اً لصعوبة استخدام أدوات الدراسة لجميع أفراد مجتمعھا ، حيث بلغ نظر

مجموع أطفال مستوى الروضة في مرحلة رياض األطفال األھلية  في مدينة الرياض 

ھـ الفصل الدراسي األول تم  ١٤٢٢ – ١٤٢١طفالً خالل العام الدراسي ) ١٨٩٦(

  .الً وطفلة  طف)   ٣٠( اختيار عينة لتمثل مجتمع الدراسة بلغ عددھا 

واستخدمت الباحثة أسلوب العينة القصدية في اختيار الجھة التعليمية لألسباب  

التالية لضمان تمثيل العينة لمجتمع الدراسة ، كما استخدمت الباحثة أسلوب العينة 

القصدية عند اختيار عينة رياض األطفال التابعة للجھات التعليمية األربع في منطقة 

، وقد قامت الباحثة باختيار )  ١( ھو موضح في الجدول رقم  الرياض وذلك كما

  :طريقة العينة القصدية للروضات لعدة أسباب 
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 .يتوفر لدى الروضة حاسبات آلية بعدد كاف ٍ  -

 .معلمات يحملن مؤھالت تربوية متساوية  -

  . عدد أطفال الروضة يسمح باختيار العينة التي حددتھا الباحثة  -

األھلية بمدينة الرياض وقع االختيار  ئية الشاملة للروضاتوبالرجوع على اإلحصا

على روضة مدارس الرياض األھلية وذلك لتوافر الشروط التي حددتھا الباحثة ، وبعد 

اختيار عينة الروضات تم تقسيم صفوف الروضة وفقا َ ألسلوب العينة العشوائية إلى 

طفال َ  وطفلة  ١٥بية من مجموعتين تجريبية وضابطة حيث تكونت المجموعة التجري

  طفال ً وطفلة ،  ١٥، بينما تكونت المجموعة الضابطة من 

  

  )  ١( جدول رقم 

يوضح إحصائية بعدد الروضات األھلية وعدد فصولھا وأطفال مستوى الروضة التابعة لمراكز 
  ھـ ١٤٢١اإلشراف بمنطقة الرياض لعام 

  مراكز اإلشراف التابعة لمنطقة الرياض
عينة مدارس مرحلة 

  رياض األطفال
عدد فصول 

  ى الروضةمستو
عدد أطفال مستوى 
  نالروضة السعوديي

  ١٠٤٦ ١٠١ ٧٧ مكتب اإلشراف شمال لرياض

  ١٧٦ ٢٣ ٣٥ مكتب اإلشراف جنوب الرياض

  ١٩٨ ٢٣ ٣٠ مكتب اإلشراف غرب الرياض

  ٤٨٣ ٤٠ ٣٤ مكتب اإلشراف شرق الرياض

  ١٨٩٦ ١٨٧ ١٧٦ المجموع

  

  

  :د العينة خطوات تحدي   
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التي ستجرى فيھا الدراسة وھي  األطفالتم تحديد الجھة التعليمية الختيار رياض   -  ١

  .جھة شمال الرياض وفقا ً ألسلوب العينة القصدية 

تم تحديد روضة مدارس الرياض األھلية  بمكتب إشراف شمال الرياض وفقاً    – ٢

دتھا الباحثة والتي تم ذكرتھا ألسلوب العينة القصدية وذلك لتوفر الشروط التي حد

  .سابقاً 

تم تقسيم صفوف مستوى الروضة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة  وفقاً   - ٣

طفالً وطفلة ، )  ١٥( ألسلوب العينة العشوائية حيث تكونت المجموعة التجريبية من 

  .طفالً وطفلة )  ١٥(  بينما تكونت المجموعة الضابطة من  

  :الدراسة ، وھي كالتالي  تم  ضبط متغيرات – ٤

  : المتغيرات اإلحصائية 

  .سنوات  ٥ – ٤عمر : الفئة العمرية  

 .مستوى االختبار القبلي  
  .األطفال السعوديون : الجنسية  

  
  : المتغيرات غير اإلحصائية 

  .روضة مدارس الرياض : المدرسة  

  .مستوى الروضة  : المستوى الدراسي  

 .ة المفاھيم الرياضي: المفاھيم   

 .وھي ما لدى األطفال من مھارات التصنيف والتسلسل : الخبرة السابقة  
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  :   أدوات الدراسة    

  : االختبار التحصيلي : أوال 

تم صياغة بنود االختبار بصورة أنشطة عملية لمفھومي  :  نوع االختبار – ١

يس مفھوم الجزء األول يق: التصنيف و والتسلسل ، وتّكون االختبار من جزأين ھما 

  . التصنيف ، بينما الجزء الثاني يقيس مفھوم التسلسل 

  : صدق االختبار  - ٢

  : تم إيجاد صدق االختبار بطريقتين 

 ) : صدق المحكمين ( الصدق الظاھري  - 

تم عرض االختبار على مجموعة من المحكمين الذين أبدوا رأيھم      

ألھداف المرسومة ومدى سالمة وملحوظاتھم فيما يتعلق بمدى مالئمة األنشطة ل

صياغة األھداف ووضوح األنشطة ، وقد جرى التعديل على ضوء ملحوظات 

المحكمين وبعد اتفاق المحكمين على صالحية األداة ومناسبتھا للتطبيق تم 

  .اعتماد االختبار كأداة لقياس مفھومي التصنيف والتسلسل 

  :صدق االتساق الداخلي  -

طريقة صدق االتساق الداخلي ، وكانت معامالت ارتباط تم حساب صدق االختبار ب

وعند مستوى )  ٠.٠٥( درجات بنود االختبار بالدرجة الكلية دالة عند مستوى 

)٠.٠١. ( 

  :ثبات األداة  -٣

تم حساب ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبار حيث قامت الباحثة بتطبيق       

طفالً وطفلة ، وبعد حوالي )  ١٥(  االختبار على عينة استطالعية بلغ عددھا

أسبوعين قامت الباحثة بتطبيق االختبار مرة ثانية على العينة ذاتھا  ، وبحساب معامل 

االرتباط بين درجات التطبيق األول والتطبيق الثاني بوساطة  معامل االرتباط 
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  )٢( جدول رقم 

  يوضح العالقة بين درجات االختبار األول واختبار اإلعادة للعينة االستطالعية

 مة معامل االرتباطقي مستوى الداللة حجم العينة

٠.٨٧ ٠.١ ١٥ 

  

  : البرنامج التعليمي : ثانيا 

تم اختيار برنامج حديقة الدوالج من إصدار شركة الدوالج ، وقد تم عرض       

البرنامج على مركز البحوث التابع إلدارة تعليم البنات إلبداء أي مالحظات على 

قبل مركز البحوث تم اعتماد استخدامه في الدراسة الحالية  البرنامج وبعد إجازته من

.  

  : أسباب اختيار البرنامج 

وقع االختيار على برنامج حديقة الدوالج والمنتج من قبل شركة الدوالج لألسباب 

  : اآلتية 

ألنه البرنامج الوحيد الذي جمع بين نشاطين لتنمية مفھومي التصنيف والتسلسل  

 . الدراسة الحالية  الذين يمثالن موضوع

معظم المدارس تعتمد استخدامه ، لذا رأت الباحثة ضرورة إخضاع البرنامج  

في تنمية ) أنشطة التصنيف والتسلسل ( للتجريب لمعرفة مدى فاعلية البرنامج 

 ) .التسلسل  –التصنيف ( المفاھيم الرياضية 

  : مميزات البرنامج التعليمي 
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 . سھولة تشغيل البرنامج  .١

 . عنصري الصوت والصورة  وضوح .٢

الصور المستخدمة أعدت بشكل جيد ، حيث األلوان الجذابة والمالئمة لطفل  .٣

 . الروضة 

 . استخدام الصور المحببة لدى الطفل والقريبة من بيئته  .٤

 . دعم البرمجية للتعلم الذاتي  .٥

  
  :بعض المالحظات على البرنامج التعليمي 

موذج يسير عليھا الطفل كما ھو موضح في نشاط األشكال ـ تم عرض سلسلة كن -

، فالسلسلة المنطقية كما ھو موضح تتكون من دائرة حمراء ثم ) ١(في الشكل رقم 

خضراء ثم زرقاء حيث يطلب من الطفل أن يبدأ السلسلة بالدائرة الحمراء ، فكان من 

المفترض أن يتم وضع  دائرة حمراء من قبل البرنامج كما ھو الحال في بعض 

 . ) ٢( طة التي صممت بشكل صحيح كما في الشكل رقم األنش

إن النقوش المرسومة على األشكال صغيرة جدا ً على طفل الروضة كما ھو  -

 ) . ٣( موضح في الشكل رقم 

 يتم عرض النشاط بمستوى أعلى عند استخدام البرنامج ألول مرة ، ففي نشاط -

ن قبل أنشطة التصنيف التصنيف قد يعرض للطفل نشاط تصنيف أشياء حسب خاصيتي

 ) .٤( حسب خاصية واحدة كما ھو موضح في الشكل رقم 

  

  

  

  يوضح النموذج غير الصحيح لبدء سلسلة منطقية )١( شكل رقم 
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  يوضح نموذج لبدء سلسلة نموذجية صحيحة  )٢( شكل رقم 
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  يوضح  النقوش غير الواضحة على األشكال ) ٣( شكل رقم 

 

  يوضح نشاط التصنيف وفقاً ألكثر من خاصية) ٤(شكل رقم            
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  :خطوات تطبيق الدراسة 

  : ضبط متغيرات الدراسة :  أوال 

  :ضبط متغير العمر الزمني  – ١

بالرجوع إلى سجالت األطفال المدرسية ، تبين أن الفئة العمرية  ألطفال      

تحديدھا في ھذه سنوات وھي الفئة العمرية التي تم  ٥ – ٤الروضة تتراوح ما بين 

الدراسة ، وبعد اختيار عينة الفصول العشوائية للمجموعتين التجريبية والضابطة ، 

سنوات ، وبھذا تم  ٥ – ٤تأكدت الباحثة من أن جميع أفراد العينة بلغت أعمارھم 

  . التأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة فيما يتعلق بالعمر الزمني 

  
  : جة االختبار القبلي ضبط متغير در – ٢

تم تطبيق اختبار تحصيلي قبلي ألطفال المجموعتين بعد أسبوعين من بدء العام      

الدراسي ، وقد حرصت الباحثة على أن يكون التطبيق في بداية العام الدراسي وفي 

فترة زمنية قصيرة حتى يتم استبعاد أثر الخبرة السابقة لضمان تكافؤ المجموعتين 

طفالً وطفلة وذلك لطول زمن تطبيق االختبار )  ٣٠( ختيار عينة عددھا لذلك تم ا

طفالً   ٧٠وأود اإلشارة إلى أن الباحثة قد قلصت عدد العينة من  للطفل الواحد ،

طفال ً وطفلة للمجموعة   ١٥وطفلة للمجموعتين  إلى العدد الذي تم اعتماده وھو 

ة وذلك كما ذكرت لطول االختبار طفال ً وطفلة للمجموعة الضابط ١٥التجريبية و

ولطبيعته العملية  الذي يحتاج إلى فترة زمنية حوالي نصف ساعة أو أكثر ألدائه من 

وقد أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي  .قبل الطفل 

درجات المجموعتين في اختبار التصنيف ، وبين متوسطي درجات المجموعتين في 

التسلسل ، ومتوسطي درجات المجموعتين في مجمل االختبار ، مما يعني اختبار 

تكافؤ المجموعتين فيما يتعلق بدرجة االختبار القبلي حيث جاءت النتائج كما ھو 

  ) :٥(و ) ٤(و ) ٣(موضح في الجداول 

  :ضبط متغير الجنسية  -٣
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بلي ، حيث عند اختيار عينة الفصول تم تثبيت الجنسية قبل تطبيق االختبار الق

تأكدت الباحثة من أن جميع أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة من األطفال 

  ،السعوديين ،  وبھذا تم التأكد من تكافؤ المجموعتين فيما يتعلق بمتغير الجنسية 

  

  )٣( جدول رقم 

يوضح داللة الفروق بين متوسط درجات المجموعتين في المقياس القبلي             
  )التصنيف  اختبار(

 العينة المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

   ٠.٦٦  5.5 ١٥التجريبية 

٠.٦٠ 

  غير

 ٠.٨٦  5.3 ١٥ الضابطة  دالة

  

  )٤( جدول رقم 

يوضح داللة الفروق بين متوسط درجات المجموعتين في المقياس القبلي                   
  )سل اختبار التسل( 

 العينة المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

   ٠.٨  1.7 ١٥التجريبية 

٠.٦٠ 

  غير

 ٠.٧  ٢.٥ ١٥ الضابطة  دالة

  

  

  

  )٥( جدول رقم 
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 يوضح داللة الفروق بين متوسط درجات المجموعتين في المقياس القبلي           
  )مجمل االختبار(

االنحراف  
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المجموعة العينة قيمة ت
مستوى
 لةالدال

التجريبية  ١٥  ٧.٢٣  ١.١    غير

  1.4 الضابطة  ١٥  ٧.٨٦ دالة ٠.٦٠

  

  : بدء تطبيق الدراسة : ثانيا 

 –التصنيف ( قامت الباحثة بتوفير وسائل تعليمية لتنمية المفاھيم الرياضية  

لتعليمية بالوسائل التعليمية التي تنمي مفھومي وذلك بإثراء األركان ا) التسلسل 

التصنيف والتسلسل لكال المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك حسب خطة زمنية 

 ) .أربعة أسابيع ( محددة  

ً مع تطبيق الطريقة التقليدية   إثراء األركان التعليمية ( في الفترة الزمنية وتزامنا

قامت الباحثة باإلشراف ) ي التصنيف والتسلسل بالوسائل التعليمية التي تنمي مفھوم

على أطفال المجموعة التجريبية الذين يتعلمون باستخدام البرنامج التعليمي المنتج من 

شركة الدوالج وھو برنامج حديقة الدوالج وكذلك متابعة المجموعة الضابطة التي تتعلم 

  .بالطريقة التقليدية فقط  

  : دي تطبيق االختبار البع: ثالثاً 

( تم تطبيق االختبار البعدي للمجموعتين بعد االنتھاء من الفترة الزمنية الكافية.١      

 ) . التسلسل  –التصنيف ( لتعلم المفاھيم الرياضية ) أربعة أسابيع 

.٢ تم تصحيح االختبار وتفريغ النتائج لتحليلھا وللتحقق من صحة فرضيات الدراسة  
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  : المعالجة اإلحصائية 

احثة بعمل المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج الحزمة اإلحصائية قامت الب 

  :وذلك باستخدام اآلتي  SPSSللعلوم النفسية واالجتماعية  

 .لحساب متوسط درجات المجموعتين  التجريبية والضابطة : المتوسط الحسابي  .١

لحساب انحراف درجات المجموعتين التجريبية والضابطة : االنحراف المعياري  .٢

 .المتوسط   عن

لتوضيح داللة الفروق بين أداء المجموعتين التجريبية :  T  test" ت " قيمة  .٣

 . والضابطة 

 . لقياس صدق االختبار: معامل االتساق الداخلي  .٤

  . لقياس ثبات االختبار : معامل ثبات إعادة االختبار  .٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : عرض النتائج 
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لبعدي للمجموعتين ، تم تحليل البيانات من بعد انتھاء التجربة وتطبيق االختبار ا     

  :أجل التحقق من صحة الفروض ، وقد جاءت النتائج كما يلي 

  : الفرضية األولى  – ١

( نصت الفرضية األولى على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى     

قياس بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في الم) ٠.٠٥

  . البعدي لمفھوم التصنيف 

والختبار صحة ھذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات     

لحساب داللة الفروق بين المجموعتين في اختبار   T-test" ت " المعيارية وقيمة 

( التصنيف في القياس البعدي ، حيث أظھرت النتائج كما ھو موضح في الجدول رقم 

٦  : (  

  

  )٦( ل رقم جدو

  )مفھوم التصنيف ( يوضح داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المقياس البعدي 

 العينة المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

   ٠.٤٥  ٣.٧٧ ١٥التجريبية 

١.٩٧ 

  غير دالة

  ٠.١  ٤.٠ ١٥ الضابطة  إحصائيا

  

وھي غير دالة إحصائيا، مما  ١.٩٧= جدول أعاله أن قيمة ت يتضح من ال  

يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  المجموعتين 

  . التجريبية والضابطة في اختبار التصنيف ، مما يعني قبول الفرضية األولى

  

  :الفرضية الثانية  – ٢
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ذات داللة إحصائية عند مستوى      نصت الفرضية الثانية على أنه ال توجد فروق

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في )  ٠.٠٥(

  . المقياس البعدي لمفھوم التسلسل 

والختبار صحة ھذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

تين في اختبار التسلسل في لحساب داللة الفروق بين المجموع  T-test" ت " وقيمة 

   ) :٧(المقياس البعدي ، حيث أظھرت النتائج كما ھو موضح في الجدول رقم 

  

  )٧( جدول رقم 

  )اختبار التسلسل ( يوضح داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المقياس البعدي  

 ينةالع المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

  ٢.٩٦ ٠.٨  ٢.٣ ١٥التجريبية 

 

  دالة

 ٨.٤  ٣.٢ ١٥ الضابطة  إحصائيا

    

وھى  ٢.٩٦= من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله يتضح أن قيمة ت      

مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية )   ٠.٠٥(دالة إحصائيا عند مستوى 

ي اختبار التسلسل لصالح المجموعة التجريبية  متوسطات درجات بين المجموعتين ف

  . ، وھذا يعني رفض الفرضية الثانية 

 

  

  :الفرضية الثالثة   – ٣
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نصت الفرضية الثالثة على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى     

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في )  ٠.٠٥(

  . على مجمل االختبار المقياس البعدي 

والختبار صحة ھذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لحساب داللة الفروق بين المجموعتين في مجمل االختبار في   T-test" ت " وقيمة 

   ) :٨(المقياس البعدي ، حيث أظھرت النتائج كما ھو موضح في الجدول رقم 

  

  )٨( جدول رقم 

  داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المقياس البعدي لمجمل االختبار يوضح

  

 العينة المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

  ٣.١٣ ١.١  ٦.٣ ١٥ التجريبية

 

دالة 

  إحصائيا

 
 ٠.٨  ٧.٢ ١٥ الضابطة

   

دالة إحصائيا عند مستوى          ٣.١٣=يتضح من الجدول أعاله أن قيمة ت      

وھذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات )    ٠.٠٥(

المجموعتين التجريبية والضابطة في مجمل االختبار لصالح المجموعة التجريبية ، 

  وھذا يعني أيضا رفض الفرضية الثالثة 

 

  

  : خالصة النتائج ومناقشتھا 
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ھذه الدراسة والتي تقيس أثر استخدام برمجيات الوسائط المتعددة خلصت الباحثة في 

في رياض األطفال إلى النتائج ) التسلسل  –التصنيف ( على تعلم المفاھيم الرياضية 

  : التالية 

بين متوسطي درجات )  ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 .دي لمفھوم التصنيف المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البع

بين متوسطي )   ٠.٠١(و )  ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمفھوم التسلسل لصالح 

 . المجموعة التجريبية  

بين )    ٠.٠١(و )  ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

ت المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي على مجمل متوسطي درجا

 .االختبار لصالح المجموعة التجريبية   

     
وإليجاد تفسيٍر لنتائج الدراسة التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  

بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التصنيف في 

ى ، قامت الباحثة بمقارنة متوسط درجات المقياسين القبلي والبعدي فرضيتھا األول

للمجموعة التجريبية فكانت النتيجة تؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

) ٩(المقياسين القبلي والبعدي لصالح المقياس البعدي كما ھو موضح في الجداول   

  ) : ١١(و) ١٠(و

  

  

  

  

  )٩( جدول رقم 
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ق بين درجات المقياسين القبلي  والبعدي للمجموعة التجريبية في اختبار يوضح داللة الفرو
   التصنيف

  
االنحراف  

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

   المقياس قيمة ت
مستوى
 الداللة

  ٣.٠١ القبلي  ٣.٣٣ ٠.٨٥  دالة  

 ٠.١ البعدي   ٤.٤٠ إحصائيا   

  

  )١٠( جدول رقم 

لقبلي  البعدي للمجموعة التجريبية في اختبار يوضح داللة الفروق بين درجات المقياسين ا
  التسلسل 

االنحراف    
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المقياس قيمة ت
  

مستوى
 الداللة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١١( جدول رقم 

  ٣.٥١ ٠.٦٣  ٢.٤٠ القبلي

 

  دالة 

 ٠.٨٤  ٣.٢٠ البعدي  إحصائيا
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للمجموعة التجريبية في مجمل يوضح داللة الفروق بين درجات المقياسين القبلي  و البعدي 
  االختبار  

  
االنحراف  

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

 المقياس قيمة ت
مستوى
   الداللة

 القبلي  ٥.٧٣ ١.٣٣  ٤.٣٢  دالة  
  

  
 ٠.٨٤  ٧.٢٠ البعدي  إحصائيا

كذلك بمقارنة متوسط درجات المقياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 

بين المقياسين لصالح المقياس البعدي إال أنھا  غير دالة أظھرت النتائج وجود فروق 

  )  :  ١٤(و)   ١٣(و )   ١٢( إحصائيا كما ھو موضح في الجداول رقم 

  

  ) ١٢( جدول رقم 

يوضح داللة الفروق بين درجات المقياسين القبلي  والبعدي للمجموعة الضابطة في اختبار 
  التصنيف 

االنحراف 
 معياريال

المتوسط 
 الحسابي

 مستوى الداللة المقياس قيمة ت

 القبلي  ٣.٥ ٠.٦١  ١.٣٣  ةغير دال

 ٠.٤٥ البعدي  ٣.٨ إحصائيا 

  

  

  

  

  ) ١٣( جدول رقم 
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يوضح داللة الفروق بين درجات المقياسين القبلي  والبعدي للمجموعة الضابطة في اختبار 
  التسلسل

 لمقياسا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة ت

  ٠.٦٠ ٠.٤١  ٢.٤ القبلي

 

  غير دالة

 ٠.٨٨  ٢.٣ البعدي إحصائيا

  

  )١٤( جدول رقم 

يوضح داللة الفروق بين درجات المقياسين القبلي  و المقياس البعدي للمجموعة الضابطة في 
  مجمل االختبار 

 المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة ت

  ٠.٣٠ ٠.٧٢  ٥.٩٣ القبلي

 

  غير دالة

 ١.١٧  ٦.٠٣ البعدي صائياإح

  

ثم قامت الباحثة بمقارنة مقدار الزيادة بين المقياسين القبلي والبعدي لكل مجموعة 

على حده ، فاتضح أن مقدار الزيادة التي حققتھا المجموعة التجريبية أعلى من مقدار 

بين الزيادتين ليس كبير ، وعليه  الزيادة التي حققتھا المجموعة الضابطة إال أن الفرق

فإن قبول الفرضية األولى التي نصت على أنه ال توجد فروق ذات داللة بين متوسطي 

درجات المجموعتين في القياس البعدي لمفھوم التصنيف ، قد ال يعود إلى أسباب 

ما و ةتتعلق في البرنامج التعليمي ، وإنما يمكن أن نعزوه إلى نجاح الطريقة التقليدي

أحدثته من أثر في زيادة التعلم لدى أفراد المجموعة الضابطة ، أو ربما إلى سھولة 

  . مفھوم التصنيف وأنه أقرب إلى واقع الطفل من مفھوم التسلسل 
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وتتفق نتائج  ھذه الدراسة مع بعض الدراسات التي أظھرت تفوق استخدام  

ھـ  وجمال  ١٤١٩و بدير    ھـ١٤١٦الوسائط المتعددة في التعليم مثل دراسة كفافي  

 liu(   ھـ   وليو      ١٤١٨ھـ والمشيقح   ١٤٢٠ھـ  و السلمان ١٤١٨الدين  

 ( م وجونسون 1994)  Stewart (م  وستيورات 1993)  yage( م وويجر1996)

Johnson  (1998م  وريبر )rieber    (1995            م وھايمان  )heimnn      (

  .م Kent    (1994(وكنت  1994   ) walker(م ولكر1995

م التي أظھرت ١٩٩٩في حين اختلفت نتائج الدراسة الحالية عن دراسة العمر  

نتائجھا إلى أنه ال توجد فروق ذات دالالت إحصائية بين المجموعة التجريبية 

 ١٤٢٠ھـ  والتويم  ١٤٢١والضابطة  في التحصيل ، كذلك الحال في دراسة السحيم  

ت نتائج دراستيھما إلى أن الوسائط المتعددة كان لھا أثر في زيادة التعلم ھـ التي أشار

  .  في بعض مستويات المعرفة 

لقد توصلت الباحثة إلى أن استخدام الوسائط المتعددة في تعلم المفاھيم الرياضية 

لدى أطفال الروضة قد أثر في تعلمھم ، إذ تبين النتائج أن ) التسلسل  –التصنيف ( 

( في االختبار القبلي إلى ) ٥.٧(درجات المجموعة التجريبية قد أرتفع من متوسط 

باستخدام % ١٨في االختبار البعدي يعني أن كمية المادة المتعلمة زادت بنسبة )  ٧.٢

  . الوسائط المتعددة كوسيلة مساندة للطريقة التقليدية 

من           في حين توضح النتائج أن متوسط درجات المجموعة الضابطة ارتفع 

في االختبار البعدي باتباع الطريقة ) ٦.٠٣( في االختبار القبلي إلى )  ٥.٩٣( 

وعليه فإن التعلم % ١.٢٥التقليدية ، يعني أن كمية المادة المتعلمة قد زادت بنسبة 

باستخدام الوسائط المتعددة كوسيلة مساندة للطريقة التقليدية يفوق التعلم باستخدام 

  % . ١٤.٦ليدية لوحدھا بنسبة الطريقة التق

  

  

  : ويمكن أن تعزا نتائج الدراسة إلى ما يلي 
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التعلم باستخدام الوسائط المتعددة كوسيلة مساندة للطريقة التقليدية جعلت  

التعلم والعملية التعليمية أكثر متعة ، وھذا ما لمسته الباحثة من استمتاع األطفال 

ستخدام الوسائط المتعددة والطرق وتفاعلھم في اللعب والتعلم عن طريق ا

األخرى التي كانت تعرضھا المعلمة لألطفال والمتمثلة بالوسائل التعليمية التي 

 . تنمي المفاھيم الرياضية 

يؤدي استخدام الوسائط المتعددة إلى اكتشاف واكتساب األطفال للمعلومات  

ة واالعتزاز لتمكنه بأنفسھم من خالل التعلم الذاتي والذي بدوره يشعر الطفل بالثق

 .من تعلم أشياء جديدة بنفسه 

التعلم باستخدام الوسائط المتعددة يجعل التعلم أكثر متعة وأكثر إحساسا  

باألمان لدى األطفال الخجولين ، إذ يتعلم الطفل في جو يشعر فيه باألمان وعدم 

 . الخوف من الوقوع في الخطأ 

ان جذابة ساعد على جذب انتباه استخدام البرمجية لصور محببة للطفل وبألو 

 . الطفل وتقريب وترسيخ المفھوم لديه 

استمتاع األطفال عند التعلم باستخدام الوسائط المتعددة وھذا ما الحظته  

  .الباحثة ، حيث الحظت رغبتھم وتحمسھم للتعلم باستخدام الوسائط المتعددة 
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  : التوصيـــات
  :الباحثة بأھمية التوصيات التالية بناء ً على نتائج الدراسة ، تعتقد 

استخدام الوسائط المتعددة كوسيلة مساندة للعملية التعليمية في مرحلة رياض  

األطفال ، حيث ال غنى عن استخدام الطرق التقليدية المتمثلة في الوسائل التعليمية 

 . األخرى مثل األحاجي وألعاب الفك والتركيب وألعاب التطابق والبناء وغيرھا  

اختيار البرمجيات التعليمية الموجھة للطفل التي تناسب  أھميةعلى  التأكيد 

 .وذلك ألھمية ھذه المرحلة  ٦ – ٣من سن  الطفولةخصائص النمو في مرحلة 

التأكيد على ضرورة تخصيص ركن مستقل للحاسب اآللي داخل الصف الدراسي  

 .وذلك حتى تتوافر للطفل حرية اختياره كنشاط داخل الصف 

ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين األطفال في مراحلھم العمرية المختلفة وإنتاج  

 .برامج تخصصية تراعي تلك الفروق 

الذين ال تتوفر لديھم مھارات استخدام الحاسب اآللي ،  المعلمينتدريب  ضرورة 

 ةتصميم برامج وسائط متعددة نابعة من أھداف المنھج ومالئم منوذلك ليتمكن المعلم 

 . رياض األطفال مرحلة لخصائص نمو الطفل في

تدعيم نشاط القائمين على الوسائط سواء كان مادياً أو تربوياً أو معنوياً لكي يتسنى  

   .لھم اإلسھام بشكل فعال في عملية التعلم عند األطفال 

مشترك بين الشركات المنتجة للبرمجيات التعليمية  تعاونإيجاد  ضرورة 

  . البرامج في مراحل اإلنتاج  تقويميتم  والجامعات وذلك حتى
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  :مقترحات لبحوث مستقبلية 

إجراء دراسات مماثلة لمعرفة أثر الوسائط المتعددة في تعلم المفاھيم الرياضية  

 ...) . الوزن  –حقائق الجمع والطرح  –التطابق  –القياس ( والعلمية    

 .المفاھيم اللغوية لدى األطفالإجراء دراسة لمعرفة أثر الوسائط المتعددة في تنمية  

 .إجراء دراسة لمعرفة أثر الوسائط المتعددة في تنمية مھارات التفكير لدى األطفال 

إجراء دراسة لمعرفة معوقات استخدام الوسائط المتعددة في مرحلة رياض  

 . األطفال 

   .   إجراء دراسة لمعرفة اتجاھات أطفال الروضة نحو استخدام الوسائط المتعددة  

إجراء دراسة لتقويم برامج الوسائط المتعددة الموجھة لطفل الروضة في ضوء  

 . معايير معينة 



72 

 :العربية المراجع : أوالً 

 ، تدريس الرياضيات للمبتدئين ) : ھـ ١٤١٧ (و عبابنة ، عبدهللا  فريدزينة ،  أبو •

 .، بيروت  الفالحمكتبة ، الطبعة األولى 

المرشد في منھاج ): م  ٢٠٠١(د عبد الرحيم أبو ميرز، جميل و عدس ، محم •
  . عمان ، دار مجدوالي للنشر والتوزيع،   رياض األطفال

الطبعة األولى ، دار الفكر ،  تكنولوجيا التعليم والتعلم: البغدادي ، محمد رضا  •

 ) .ھـ١٤١٩(العربي ، القاھرة ، 

التعريف ومكونات تكنولوجيا التعليم ،  ) م  ١٩٩٨( باربارا سيلز و ريتا ريتشي  •
  .بدر الصالح ، مكتبة الشقري ، الرياض  : ترجمة   المجال

 ، التعليم المستقبلي لألطفال دراسات وبحوث : ) ھـ ١٤٢١ (كريمان،  بدير •

  .الكتبالطبعة األولى القاھرة ، عالم 

على تحصيل طالب  الحاسوبأثر استخدام  ) :ھـ ١٤٢٠(، عبدهللا بن سعد  التويم •
ماجستير غير  رسالة،  االبتدائي في مقرر قواعد اللغة العربية الصف السادس

  . منشورة ، جامعة الملك سعود ، كلية التربية ، الرياض

أثر الكمبيوتر على تنمية  ) :م ١٩٩٦(  و عبد السميع ، وداد ،ھناءالدين  جمال •
  . يم الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعل ، التالميذمھارات التفكير االبتكاري لدى 

 ، تعليم التفكير مفاھيم وتطبيقات ) : ھـ ١٤٢٠(عبد الرحمن  فتحي،  جروان •

  .، العين ، اإلمارات العربية المتحدة   الجامعيدار الكتاب . الطبعة األولى 

أثر الوسائط المتعددة على  ) :ھـ   ١٤٢٠ (المجيد بن عبد العزيز عبد،  الجريوي •
، رسالة  بمدينة الرياض ياتادة الرياضفي م الثانويتحصيل طلبة الصف األول 

  .، كلية التربية ، الرياض سعودماجستير غير منشورة ، جامعة الملك 
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األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجھا سيكولوجيا ): م ٢٠٠٢( الحيلة ، محمد محمود •
الطبعة األولى ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان  ،  وتعليمياً وعمليا

. 

الجديد في التربية العملية  ):ھـ ١٤١٩( وعبد العزيز، توحيدة رافدة،  ريريالح •
 ورياض األطفال في المملكة العربية السعودية االبتدائيةوطرق التدريس للمرحلة 

 .والتوزيع ، الرياض   للنشردار الخريجي   ،

نمو المفاھيم ) : م ١٩٩٧( حيدر، عبد اللطيف حسين وعباينة ، عبدهللا يوسف •
  .الطبعة األولى ، دار القلم ، دبي ،   لعلمية والرياضية عند األطفالا

 ، األنشطة في رياض األطفال  ) : ھـ ١٤١٧( عبد الفتاح ، كاميليا و، عزة  خليل •

  .نصر مدينة، دار الفكر ، الطبعة األولى 

المرشد التربوي لمعلمات رياض األطفال  ): ھـ ١٤٠٧(خضير  سعود،  الخضير •
دار اإلبداع الثقافي للنشر والتوزيع ، ،  األولىالطبعة  ،ج العربي بدول الخلي

 .الرياض،

أثر استخدام تقنيات ): ھـ ١٤٢١(الدخيل ، حصة بنت عبدهللا بن عبد الكريم  •
الوسائط المتعددة في تعليم األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة على تحسين 

شورة ، جامعة الملك سعود ، كلية ، رسالة ماجستير غير من النطق والكالم لديھم

  .التربية ، الرياض   

ترجمة ،   تكنولوجيا التربية في تطوير المنھج) : م  ١٩٨٤( رونتري ، ديريك •

  . فتح الباب عبد الحليم سيد ،  مطابع سجل العرب ،

أثر الوسائط المتعددة على تحصيل  ): ھـ ١٤٢٢ (محمد حسن فاطمة،  السحيم •
رسالة ماجستير  ، العلوم بمدينة الرياض مادةاالبتدائي في طالبات الصف الرابع 

  .، جامعة الملك سعود ، كلية التربية 
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الوسائط  استخدامأثر  ) : ھـ ١٤٢٠(، سويلم بن حمد عبد العزيز  السلمان •
المتعددة على تحصيل طلبة الصف السادس االبتدائي عند دراستھم مادة 

، رسالة ماجستير غير نة الرياض للصف األول المتوسط في مدي الرياضيات

  . سعود ، كلية التربية ، الرياض الملكمنشورة ، جامعة 

الطبعة األولى ، ،  الوسائل التعليمية والمنھج) : م ٢٠٠٠( سالمة، عبد الحافظ •

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، األردن ،

استخدام الكمبيوتر تكنولوجيا التعليم والمعلومات و) : م  ٢٠٠٠( السيد ، عاطف •
  .مطبعة رمضان ، إسكندرية ،، والفيديو في التعليم والتعلم 

، الطبعة األولى ،  تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية) : م  ٢٠٠٢( سليمان ، نايف •

  .دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،

تكنولوجيا التعليم والمعلومات واستخدام الكمبيوتر ) : م  ٢٠٠٠( السيد ، عاطف •
  .مطبعة رمضان وأوالده ، اإلسكندرية ، والفيديو في التعليم  

الوسائل التعليمية ومستجدات  ) : ھـ ١٤٢٠ (عبدالعزيز جمال،  الشرھان •
  . ، مطابع الحميضي الرياضالطبعة األولى  ،  تكنولوجيا التعليم

الطبعة  ،المنھج منظومة لمحتوى التعليم  ) : م ١٩٩٣ (مينا ،، رشدي  لبيب •

  . ،مكتبة األنجلو المصرية ، نية الثا

اتجاھات المشرفات  ) : ھـ١٤١٩ (عبد الرحمن عبدهللا مشاعل،  الشويعر •
الرياض نحو إدخال الحاسب  بمدينةوالمديرات والمعلمات في رياض األطفال 

جامعة الملك سعود ، كلية  ،، رسالة ماجستير غير منشورة  اآللي كوسيلة تعليمية

  . التربية ، الرياض 

رياضيات أطفال ما قبل المدرسة  ) : م ١٩٨٩ (، وآخرون زكريا،  الشربيني •
 .،   المصريةمكتبة األنجلو .  وأفكار جلن بياجيه
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برنامج مقترح : مفاھيم الرياضيات لألطفال ) : م  ١٩٨٩( الشربيني ، زكريا •
  .القاھرة ، مكتبة األنجلو المصرية ،.  لطفل ما قبل المدرسة

مجلة ،  الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة) : م ١٩٩٩( مل شاھين ، شريف كا •

االتجاھات الحديثة في المكتبات والمعلومات ،  المجلد السادس ، العدد الثاني 

  .عشر

،  وتربية الطفل التعليميالحاسب اآللي  ) : م ٢٠٠٠، ماجدة محمود محمد  صالح •

 .اإلسكندريةالمكتب العلمي للنشر والتوزيع ، 

إعداد برامج الكمبيوتر التعليمية  دراسة ) : م ١٩٩٧( عالء محمودصادق ،  •
 . دار الكتب العلمية للنشر ،  القاھرة   ،على الدوال والمعدالت الجبرية 

الطبعة األولى ،  تعريف تكنولوجيا التعليم) : م  ١٩٨٥( الطوبجي ، حسين حمدي •

  .، دار القلم ، الكويت

  .الرياض  ، اآللي واستخداماته في التعليمالحاسب  ):  ھـ١٤٢٠ (، ألفت فوده •

تربويات الحاسوب وتحديات مطلع ):  م  ٢٠٠٠( الفار ، إبراھيم عبد الوكيل •
  .دار الكتاب الجامعي ، العين ،،  القرن الحادي والعشرون 

اإلحصائية الشاملة للروضات ): ھـ ١٤٢١( الفالح، بدرية عبد الرحمن •
 ھـ الرئاسة العامة لتعليم البنات١٤٢١لعام  والحضانات األھلية بمنطقة الرياض

  . ، شعبة اإلحصاء     

الطبعة  ، التعليم وتكنولوجياالوسائل  ): ھـ ١٤١٨ (، يس عبد الرحمن قنديل •

  . األولى ، دار النشر الدولي ، الرياض

مؤسسات رياض  فيتقويم الخبرات التربوية  ) :ھـ  ١٤١٥(، نوره  القحطاني •
رسالة  ،لعربية السعودية و قطر والكويت على ضوء أھدافھا األطفال بالمملكة ا

   .كلية التربية ،الرياض ، ماجستير غير منشورة ، جامعة الملك سعود
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جھاز عرض  استخدامأثر  ) : ھـ ١٤٢٠ (، عادل عبد العزيز عبد هللا العمر •
 للصفبرمجيات الحاسب اآللي على التحصيل الدراسي في مقرر الرياضيات 

، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الملك البتدائي بمدينة الرياض السادس ا

  . ، كلية التربية ، الرياض سعود

تدريس الكيمياء  أثر ) : ھـ ١٤٢٠ (الكريم ، إيمان بنت عمر إبراھيم العبد •
مادة  نحوبالحاسب اآللي على تحصيل طالبات الصف األول الثانوي واتجاھاتھن 

 جامعة، رسالة ماجستير غير منشورة ، بمدينة الرياض  الكيمياء بإحدى المدارس

 .الملك سعود ، كلية التربية ، الرياض

مقارنة بين أطفال المرحلة االبتدائية ) : ھـ ١٤١٤( العفنان ، علي بن عبدهللا •
الذين التحقوا والذين لم يلتحقوا برياض األطفال في الدافعية نحو التعلم 

ستير غير منشورة ، جامعة الملك سعود ، كلية رسالة ماج،  والتحصيل الدراسي

  .التربية 

تطور ) : م  ١٩٩٧(عطيفة ، حمدي أبو الفتوح و سرور ، عايدة عبد الحميد علي  •
الطبعة ، المفاھيم العلمية والرياضية لدى أطفال المرحلة االبتدائية وما قبلھا 

  . األولى ، الكويت ، مكتبة الفالح 

، تنمية المفاھيم العلمية والرياضية لألطفال ): م  ١٩٩٧( عبد الفتاح ، عزة خليل •

 .دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاھرة 

أثر برنامج في المفاھيم الرياضية ): ھـ  ١٤٢١( العمري ،  نجالء بنت يوسف •
بمدينة )   ٦ – ٥( على نمو الذات لدى عينة من األطفال في الفئة العمرية 

  .   ير  غير منشورة ، جامعة الملك سعود ، كلية التربية ، رسالة ماجستالرياض  

في تنمية ثقافة  البرمجياتدور  ): م ١٩٩٧(، محمد سليمان حمود  المشيقح •
 .، الرياض الخليجمكتب التربية العربي لدول . ربية عالطفل في دول الخليج ال
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ب للنشر مركز الكت.  تكنولوجيا التعليم): م ١٩٩٩(محمد ، مصطفى عبد السميع  •

  .، القاھرة   

أثر استخدام إحدى برمجيات الحاسوب ) : م  ١٩٩٩( المطيري ، سلطان ھويدي •
رسالة . على تحصيل طلبة الصف السادس في مادة العلوم بمدينة الرياض 

 . ماجستير غير منشورة ، جامعة الملك سعود ، الرياض ،

ة موريس شربل ، ترجم.  أوالدنا والرياضيات): م  ١٩٩٧( كاستل ، ناتالي  •

  .الطبعة األولى ، لبنان ، جروس برس ،

الطبعة .  المنھج منظومة لمحتوى التعليم): م  ١٩٩٣( لبيب ، رشدي ، مينا •

 . ،مكتبة األنجلو المصرية ، الثانية 

أثر استخدام برامج الحاسب اآللي في ) : ھـ  ١٤٢٠( اللھيب ، إبراھيم بن عبد هللا •
رسالة ماجستير غير . الب الصف األول الثانوي مادة الفيزياء على تحصيل ط

  .منشورة ، جامعة الملك سعود ، كلية التربية ،

الطبعة .  تعلم العلوم والرياضيات لألطفال) : م  ١٩٩٦( نصر ، رضا و آخرون •

 . الثانية ، األردن،دار الفكر للنشر والتوزيع

، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية .  رياض األطفال) : م  ١٩٩٥( الناشف ، ھدى •

  . القاھرة

 دليل للمعلمين والمدربين( إنتاج المواد التعليمية ) : م   ١٩٩٣( ھنري إلينجتون  •

ترجمة عبد العزيز العقيلي ، جامعة الملك سعود ، عمادة شؤون المكتبات ، ) 

  .الرياض  
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