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 املىجهة التفاعلية ليميةالتع للربجميات حتليلية دراسة
 الروضة لطفل اللغىية املهارات لتنمية

سعت الدراسة الحالية إلى تحميؿ محتوى بعض البرمجيات _  ممخصال
التعميمية التفاعمية الموجية لتنمية الميارات المغوية لطفؿ الروضة مف 
حيث شموليتيا لمميارات المغوية الرئيسة األربع والمتمثمة في: 

الحديث, القراءة, الكتابة. وقد اتبعت الباحثة المنيج االستماع, 
الوصفي التحميمي لتحميؿ المحتوى في ضوء قائمة سبؽ لمباحثة 
إعدادىا وتحكيميا والتأكد مف صدقيا وثباتيا وفؽ الضوابط البحثية. 
وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج تشير في مجمميا إلى 

ميمية التفاعمية لتنمية الميارات المغوية أىمية استخداـ البرمجيات التع
لدى الطفؿ وأىمية العناية بانتقائيا وفقا لممعايير المحددة. كما اتضح 
القصور الكبير في تحقيؽ ىذه البرمجيات ألىدافيا بشكؿ عاـ, مما 

متصمة  أنشطةيثير القمؽ حوؿ المستوى الذي تقدمو. حيث تضمنت 
%, ثـ 39يمييا ميارة القراءة بنسبة %, 94بتنمية ميارة الكتابة بنسبة 

%, في حيف لـ تتحقؽ ميارة الحديث إال 25ميارة االستماع بنسبة 
%. وقد ناقشت الباحثة ىذه النتائج, وقدمت عدد مف 18بنسبة 

 .التوصيات والمقترحات ذات الصمة
 
 
 

 .: التعميـ, المغة, الطفؿالكممات المفتاحية
 
 

 المقدمة. 1
لحكومات والييئات اإلدارية الدولية بمرحمة تنامى اىتماـ ا     

الطفولة المبكرة استجابة لمشواىد المتزايدة عمى أثر ىذه المرحمة 
في بناء ميارات اإلنساف المختمفة والتي تحتؿ الميارات المغوية 
فييا مكانًا متقدمًا باعتبارىا أساس يبنى عميو الكثير مف 

التوجييات التربوية  الميارات والمعارؼ الالحقة. كما أف معظـ
الحديثة تستيدؼ استثمار معطيات العصر بما تتضمنو مف 
تطبيقات وبرمجيات إلكترونية لتطوير العممية التعميمية لموصوؿ 
إلى أعمى مستوى معرفي ومياري شامؿ ومالئـ لممرحمة النمائية 
لمطفؿ, في وقت تفاقـ فيو الضغط المتزايد عمى األطفاؿ لإلتقاف 

يد مف الميارات ولميارتي القراءة والكتابة بشكؿ المبكر لمعد
 .خاص بصفتيما مؤشرات عمى النجاح األكاديمي مستقبالً 

وقد عنيت كثير مف الدراسات ببياف أثر استخداـ البرمجيات      
 التعميمية في تنمية ميارات الطفؿ المختمفة, ومف ذلؾ دراسة

Gahwaji [1]  ثر استخداـ التي تمثمت في دراسة حالة لقياس أ
البرامج التعميمية التفاعمية في نمو ميارات القراءة والكتابة 

[ التي سعت لبياف أثر 2ألطفاؿ الروضة, ودراسة التويجري ]

ألعاب الحاسب التعميمية عمى تعمـ المفاىيـ الرياضية ألطفاؿ 
الروضة, ونظرًا ليذه األىمية الكبيرة فقد رأت الباحثة أىمية 

ات التعميمية التفاعمية الموجية لطفؿ تحميؿ بعض البرمجي
 .الروضة

 مشكمة الدراسة. 2
تمثؿ مرحمة الطفولة المبكرة وسطًا خصبًا لنمو العديد مف      

المفاىيـ والميارات المختمفة, لذا تتجو العديد مف المؤسسات 
الميتمة بيذه المرحمة ورياض األطفاؿ بشكؿ خاص الستخداـ 

لحديثة لتتمكف مف تحقيؽ النمو العديد مف أساليب التدريس ا
الشامؿ والمتكامؿ لمطفؿ, ومف ذلؾ استخداـ البرمجيات التعميمية 

 .المتخصصة
ونظرًا لضعؼ معرفة المربيف بمحتوى البرمجيات التعميمية      

المعدة لألطفاؿ حيث يتـ انتقاء البرمجيات التعميمية التفاعمية 
ربيف دوف الرجوع المقدمة لمطفؿ وفؽ اجتيادات شخصية مف الم

ألي معايير عممية أو تربوية في ذلؾ, وىذا ما أظيرتو الدراسة 
( روضة حكومية 18االستطالعية التي أجرتيا الباحثة عمى )

وأىمية في مدينة الرياض في المممكة العربية السعودية حوؿ 
معايير اختيار البرمجيات التعميمية التفاعمية لتنمية الميارات 

طفؿ. والتي اتضح مف خالليا أنو يتـ اختيار ىذه المغوية عند ال
البرمجيات وفقا لرأي المعممة الشخصي ودوف االستناد إلى أي 
مصدر عممي أو تربوي, بؿ إف بعض المعممات أشرف إلى أنو 
في كثير مف األحياف يتضح لممعممة في نياية العاـ الدراسي 

تجريب  عدـ جدوى إحدى ىذه البرمجيات وعميو فإنيا تعمد إلى
 .برمجية أخرى في العاـ القادـ

 –في حدود عمـ الباحثة  -ونظرًا لعدـ وجود دراسات سابقة      
مختصة بتحميؿ محتوى البرمجيات التعميمية المقدمة لطفؿ 
الروضة, عمى الرغـ مف وجود العديد مف الدراسات التي أظيرت 

مختمفة فاعمية البرمجيات التعميمية في تنمية ميارات االطفاؿ ال
التي أظيرت األثر اإليجابي   Gahwaji [1]مثؿ دراسة

الستخداـ البرامج التعميمية التفاعمية في زيادة ميارات القراءة 
التي أظيرت  [3والكتابة لدى أطفاؿ الروضة, ودراسة العويدي ]

نتائجيا وجود أثر إيجابي لمتدريس بمساعدة الحاسوب عمى تنمية 
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لدى أطفاؿ ما قبؿ المدرسة, فإنو في ميارات االستعداد القرائي 
ضوء ما سبؽ تبمورت فكرة البحث الحالي ألىمية تحميؿ عدد مف 
البرمجيات التعميمية التفاعمية الموجية لطفؿ الروضة لتساعد 
المعممات وذوي القرار بانتقاء األنسب منيا لضماف شموليتيا 

ستفادة وفاعميتيا في تحقيؽ أىدافيا وبياف الجوانب التي يمكف اال
األخرى التي تقدميا المعممة لتحقيؽ التكامؿ  نشطةمنيا لدعـ األ

 .المنشود
 أ. أسئمة الدراسة

 :يتمثؿ السؤاؿ الرئيس في
ما الميارات المغوية المتضمنة في البرمجيات التعميمية  -

 :التفاعمية الموجية لطفؿ الروضة؟ وينبثؽ منو األسئمة التالية
ضمنة في البرمجيات التعميمية ما ميارات االستماع المت -

 التفاعمية الموجية لطفؿ الروضة؟
ما ميارات الحديث المتضمنة في البرمجيات التعميمية  -

 التفاعمية الموجية لطفؿ الروضة؟
ما ميارات القراءة المتضمنة في البرمجيات التعميمية التفاعمية  -

 الموجية لطفؿ الروضة؟
البرمجيات التعميمية التفاعمية ما ميارات الكتابة المتضمنة في  -

 الموجية لطفؿ الروضة؟
 ب. هدف الدراسة

 تحميؿ الميارات المغوية المتضمنة في بعض البرمجيات  -
 .التعميمية التفاعمية الموجية لطفؿ الروضة

 ج. أهمية الدراسة
تتمثؿ أىمية الدراسة في أنيا قد تسيـ في تحقيؽ العديد مف     

 :ية والتي تتمثؿ فياألمور النظرية والعمم
مواكبة ىذه الدراسة لمجيود العربية والعالمية المبذولة لتطوير  -

العممية التربوية والتعميمية مف خالؿ التأكيد عمى الدور اإليجابي 
 .لممتعمـ واإلفادة مف معطيات العصر في دعـ وتطوير التعميـ

مساعدة التربوييف في اختيار البرمجيات المختصة بتنمية  -
ميارات المغوية المناسبة لمطفؿ في ظؿ توفر العديد مف ال

 .البرمجيات في األسواؽ التجارية
تقديـ توصيات ومقترحات تفيد المختصيف في برمجة وتصميـ  -

 .وتطوير البرمجيات المغوية المقدمة لمطفؿ
فتح المجاؿ إلجراء العديد مف الدراسات التي تعنى بتحميؿ  -

 عدة ة المقدمة لطفؿ الروضة فيمحتوى البرمجيات التعميمي
 .مجاالت

 د. مصطمحات الدراسة
 :الميارات المغوية. 1
 :تعريؼ الميارة -

جاء في لساف العرب أف الميارة ىي الِحذؽ في الشيء.      
[ أما في قاموس 4] والماىر: الحاذؽ في كؿ عمؿ. ابف منظور

لقياـ التربية وعمـ النفس فإف الميارة تعني "مقدرة المرء عمى ا
بعمؿ ما بسيولة ودقة, وتكوف الميارة إما جسمية أو فيزيائية أو 

 ].5عقمية أو ذىنية" ]
 :تعريؼ المغة -

[ ىي أصوات يعبر بيا كؿ قـو عف 4المغة عند ابف منظور ]
 .أغراضيـ
بأنيا " عبارة عف أصوات أو رموز  [6بينما يعرفيا عمياف ]      

ف والمجتمع لمتعبير عما ذات دالالت متعددة يستخدميا االنسا
في النفس, وعف حاجات المجتمع الذي يعيش فيو" وىذا التعريؼ 
يشمؿ وسيمتي اإلفياـ مف كالـ وكتابة, ووسيمتي الفيـ مف 
استماع وقراءة, سواء كاف ىذا عف طريؽ الرموز المنطوقة أـ 

[ بأنيا مجموعة مف الرموز الصوتية 7المكتوبة. ويعرفيا زىراف ]
     ا نظاـ معيف والتي يتعارؼ أفراد مجتمع ذي التي يحكمي

   ثقافة معينة عمى دالالتيا, مف أجؿ تحقيؽ االتصاؿ بيف
 .بعضيـ البعض

  :تعريؼ الميارات المغوية -
مجموعة مف  :تعرؼ الباحثة الميارات المغوية إجرائيا بأنيا     

الميارات المتصمة بفنوف المغة األربعة الرئيسة: االستماع , 
 .لحديث, القراءة والكتابةا

 :البرمجيات التعميمية التفاعمية. 2
يمكف تعريؼ البرمجيات بأنيا مجموعة مف التعميمات      

 ].8] واألوامر المعدة مف قبؿ اإلنساف, لتحقؽ غرضًا محدداً 
وتعرؼ البرمجيات التعميمية بأنيا: وسائط تعميمية تستخدـ       

سواء في التعميـ التقميدي أو التعميـ لتسييؿ عممية التعميـ والتعمـ 
[ وتعرؼ الباحثة 9عف بعد أو في التعمـ الذاتي العنزي ]

وسائط تعميمية تتضمف  البرمجيات التعميمية التفاعمية بأنيا: 
مجموعة مف الخبرات التعميمية اإللكترونية المقدمة لطفؿ 
الروضة بيدؼ تنمية مياراتو المختمفة مف خالؿ تفاعؿ الطفؿ 

 .يجابي ومشاركتو الفاعمة بيااإل
 ه. حدود الدراسة

 البرمجياتالتزمت الباحثة في ىذه الدراسة بتحميؿ محتوى بعض 
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التعميمية التفاعمية المغوية الموجية لمطفؿ والمتوفرة في األسواؽ 
 .العربية وفي المممكة العربية السعودية بشكؿ خاص

  اإلطار النظري. 3
المراحؿ التي يمر بيا االنساف في  تعد مرحمة الطفولة أىـ     

حياتو, فيي أساس المراحؿ الالحقة. ففييا يكتسب الطفؿ العديد 
مف الميارات المختمفة, كما تحتؿ المغة مكانا ىاما بيف ىذه 
الميارات باعتبارىا أرقى ما لدى االنساف مف مصادر القوة 

ت والتفرد ولكونيا نظاما رمزيا يشكؿ ىوية الفرد ويؤطر تمثال
زاؿ اىتماـ المربيف  , لذا فإنو ما[11] [ ومحمد10] العالـ أحمد

والتربوييف بإتاحة الفرصة لمطفؿ في أف ينمي قدراتو الذاتية 
 بواسطة النشاطات المعتمدة عمى مفيـو التعمـ الذاتي يزداد يوماً 

. والذي يمكف االستفادة مف التقنيات الحديثة كالحاسب  بعد يـو
و مف خالؿ تقديـ برامج تعميمية يلإلوصوؿ لي وبرمجياتو في ااآل

 .تفاعمية مناسبة لألطفاؿ ومالئمة لخصائص نموىـ
 :الميارات المغوية االساسية

[ بالتعاوف مع 12تتفؽ وثيقة معايير التعمـ المبكر النمائية ]     
مع  (NAEYC) الجمعية الوطنية لتعميـ األطفاؿ الصغار

يف في تصنيؼ ميارات العديد مف عمماء المغة والباحثيف والتربوي
 .المغة إلى: االستماع والتحدث والقراءة والكتابة

وقد كاف االعتقاد السائد قديمًا أف ىذه الميارات األربعة       
ميارات منفصمة يتعمميا الطفؿ بشكؿ مستقؿ إحداىا عف 
األخرى, في حيف نعمـ اآلف أنو ليس ىناؾ حدود فاصمة بينيا 

األخرى وتؤثر فييا بشكؿ فكؿ ميارة مف ىذه الميارات تدعـ 
وفيما يمي توضيح ىذه الميارات بشيء   Morrow [13]كبير

 :مف التفصيؿ
 :أوال: ميارة االستماع

تعد ميارة االستماع أولى الميارات المغوية وأساسيا, فال      
يمكف في أغمب األحواؿ تعمـ فنوف المغة األخرى ما لـ يسبقيا 

ما في تعمـ األطفاؿ ونموىـ استماع. حيث يمثؿ جانبا كبيرا ومي
في أف االستماع  Borg [15] [ مع14] المغوي, وتتفؽ الناشؼ

%( مف النشاط المغوي الذي يمارسو الفرد 45يشكؿ حوالي )
يوميا, وأف طفؿ ما قبؿ المدرسة يسمع ويفيـ كثيرا مما يسمع, 

 .حتى قبؿ أف يتكمـ, وبصورة أكثر مما يتوقعو الكبار
مية االستماع في إكساب الطفؿ ميارات وبالرغـ مف أى     

المغة المختمفة, وكونو الفف المغوي األوؿ, إال أنو قد يكوف أكثر 
فنوف المغة إىماال, فغالبا ما يركز الوالديف والمؤسسات التعميمية 

عمى تعميـ القراءة والكتابة فقط. وقد يكوف مف أسباب ذلؾ 
ف تعمـ افتراض أف الطفؿ يمكف أف ينمو كمستمع جيد دو 

مقصود, فإذا كاف قادرا عمى السماع فإنو يفترض أف يكوف قادرا 
 .عمى االستماع

[ أف عمماء المغة يفرقوف بيف السماع 16وقد بيف أبو حية ]     
واالستماع واإلنصات, فالسماع فطري وىو كؿ ما يطرؽ األذف 
مف أصوات دوف انتباه أو اىتماـ ليا. ويبدأ السماع قبؿ ميالد 

حيث أف حاسة السمع تعمؿ عمى أوؿ اتصاؿ لمطفؿ مع الطفؿ 
المغة منذ كونو جنينا في بطف أمو. أما االستماع فيو عممية 
يجابية, بمعنى أف المستمع يبذؿ جيدا واىتماما  مقصودة وا 
الستقباؿ األصوات والمعمومات بيدؼ فيـ مضمونيا. في حاؿ 

ىتماـ أف اإلنصات يتضمف االستماع ولكف بدرجة أعمى مف اال
[ وىو 17] واالنتباه لفيـ المضموف وتحميمو. كما يرى النغيمش

أف اإلنصات ىو" عزؿ  (ILA) عضو جمعية اإلنصات الدولية
كامؿ لممؤثرات المحيطة بنا, رغبة في التركيز عمى ما سيقولو 
المتحدث, لمتفاعؿ الجدي معو". فالفرؽ بيف االستماع واإلنصات 

 .ىو فرؽ في الدرجة
 :ارة الحديثثانيا: مي

يمثؿ الحديث الجانب االيجابي في عممية التواصؿ المغوي,      
حيث يحوؿ الطفؿ خبراتو إلى رموز لغوية مفيومة. كما تتطمب 
لى  ميارة الحديث وصوؿ الطفؿ إلى مستوى معيف مف النضج وا 
قدرات عقمية وخبرات سابقة ليتمكف مف استخداـ المغة الممفوظة, 

يبدأ بالتحدث بكممة أو جممة مكونو مف  فبالرغـ مف أف الطفؿ
كممتيف في حوالي السنو الثانية مف عمره ثـ تزداد قدرتو عمى 
التعبير بشكؿ ممحوظ ما بيف الثانية والسادسة مف عمره إال أنو 

  [14,18].يظؿ بحاجو إلى توجيو وتدريب
وفي عصر التكنولوجيا أضيؼ بعدا جديدا لميارة الحديث,      

ي حواجز الزماف والمكاف, فأصبح مف السيؿ إذ أمكف تخط
عادة سماعو ]  ].19تسجيمو واالحتفاظ بو وا 

  :ثالثا: ميارة القراءة
تعد القراءة الميارة الثالثة مف حيث الشيوع بعد ميارتي      

االستماع والحديث, وىي عممية فكرية عقمية شديدة التعقيد 
ولوجي لإلنساف, الرتباطيا بالنشاط العقمي والفسيولوجي والسيك

فيي تتضمف عممية فسيولوجية ميكانيكية تتمثؿ في إدراؾ الرموز 
المكتوبة بصريًا ونقميا لمعقؿ, وعممية عقمية تتمثؿ في تفسير تمؾ 

 ؿ في الربط بيف ىذه ػة تتمثػػػة نفسيػػا, وعمميػػػـ دالالتيػػػوز وفيػػػالرم
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 ].20الرموز والخبرات السابقة لمفرد ]
 ف, الجانب اآللي وىو التعرؼ إلىولمقراءة جانباف أساسيا     

أشكاؿ الحروؼ وأصواتيا, وجانب إدراكي ذىني يؤدي إلى فيـ 
المادة المقروءة. وال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ الفصؿ بيف 

 ].21] ىذيف الجانبيف اآللي واإلدراكي
وقد أوضحت الرابطة القومية لدراسة التربية في أمريكا أف      

يارة آلية بسيطة كما أنيا ليست أداة عممية القراءة ليست م
مدرسية ضيقة, بؿ ىي عممية ذىنية تأممية. فالقراءة نشاط 
        يتكوف مف أربعة عناصر أساسية وىي التعرؼ المتمثؿ
      في االستقباؿ البصري لمرموز, والفيـ والنقد والتفاعؿ مع 

 ].7] المقروء
يا كما تعد القراءة مف أجؿ نعـ اهلل عمى البشر, وحسب       

شرفا ومكانة أف اهلل سبحانو وتعالى جعميا فاتحة مخاطبتو 
لرسولو محمد صمى اهلل عميو وسمـ في قولو )اقرأ باسـ ربؾ الذي 

[ أما فيما يتعمؽ بأىمية القراءة في حياة األطفاؿ 1خمؽ( ]العمؽ:
فإف لمقراءة تأثيرات واسعة وعميقة ومتنوعة عمى األطفاؿ, فيي 

مف المعرفة ومدخؿ لتحصيؿ كثير مف عامؿ أساسي لالستزادة 
العمـو األخرى, كما أنيا توسع دائرة خبراتيـ وتيذب أذواقيـ 
وتساعدىـ عمى التوافؽ الشخصي واالجتماعي حيث تمدىـ 

 ].20] بصور عديدة لمتجارب اإلنسانية
إلى أف األطفاؿ الذيف يقرأ   Morrow [13].كما تشير      

ف مبكرا ويظير ميميـ ليـ باستمرار, يصبحوف أطفاؿ قارئي
 .الطبيعي لمكتب كما يدركوف وظيفة المغة المكتوبة مبكراً 

ومف ىنا تبرز أىمية تييئة الطفؿ لمقراءة قبؿ البدء بيا      
فعميا, إذ يجب أف يعتاد الطفؿ في مرحمة رياض األطفاؿ عمى 
الرموز المغوية المكتوبة وأف يعي دور الرمز في استحضار 

أف طفؿ ىذه المرحمة يمكنو إدراؾ أوجو الشيء ذاتو, حيث 
التشابو واالختالؼ بيف المثيرات البصرية في ضوء الخصائص 
المميزة ليا, ونظرا ألف الحروؼ ىي الرموز األساسية لمقراءة 
والكتابة ولكوف لكؿ منيا شكؿ مميز ومختمؼ عف غيره فإنو 
يحسف تدريب األطفاؿ عمى التمييز بيف األشياء واألشكاؿ 

 ].22] شابية والمختمفةالمت
  :رابعا: ميارة الكتابة

الكتابة بأنيا تطور الرسـ باستخداـ  Cifelli [23] يعرؼ    
[ عمى 18] اشكاؿ الحروؼ. بينما تركز كال مف بدير وصادؽ

 ة حيث يعرفانيا بأنيا رموز تكوف كممات ػػي لمكتابػػػى الوظيفػػػالمعن

 .أو جمؿ ذات معنى وظيفي
تبدأ في مرحمة مبكرة مف حياة  إف جذور ميارة الكتابة     

األطفاؿ حيث أف القصص وأدوات الرسـ والتمويف وكثير مف 
[ أف الرسـ ىو 24األلعاب تغذي ىذه الميارة, بؿ ويرى بنعزوز ]

أساس تعمـ الكتابة, لذا فإنو ينبغي التعرؼ عمى جيود األطفاؿ 
 المبكرة في محاوالتيـ لمكتابة ورسـ الخطوط واألشكاؿ المختمفة,
ودعـ تمؾ المحاوالت اليامة لموصوؿ بيـ إلى مرحمة الكتابة 
الفعمية. مع مالحظة أنو لف تكوف لمطفؿ رغبة بالكتابة مالـ تكف 
ىذه الكتابة وظيفية بحيث تستجيب الىتماماتيـ الواقعية 
وحاجاتيـ إلى التعبير واالتصاؿ واالستطالع. حيث أف األطفاؿ 

ة قبؿ تعمميـ أشكاليا, فقد يتعمموف استخدامات المغة المكتوب
الحظ الباحثوف أف األطفاؿ يعرفوف ما معنى الكتابة ويدركوف أف 
لممطبوعات المكتوبة معنى قبؿ أف يعرفوا كيفية الكتابة فعميا 

 .بالشكؿ السميـ
حاجات الطفؿ واىتماماتو وعالقتيا باستخداـ البرمجيات 

 :التعميمية التفاعمية
ة والتعميـ في مختمؼ أنحاء العالـ لقد حرصت أنظمة التربي     

عمى توفير فرص النمو المتكامؿ لمطفؿ وفؽ متطمباتو 
واحتياجاتو, آخذة في الحسباف متطمبات العصر بوجو عاـ, كما 
ناؿ موضوع التقنيات الحديثة ودورىا في التربية والتعميـ عمى 
اىتماـ خاص مف الباحثيف والتربوييف, واستأثر الحاسب اآللي 

ف تمؾ التقنيات عمى جزء كبير مف ىذا االىتماـ نظرا مف بي
لتعدد مزاياه وامكاناتو مف جية, وانخفاض كمفتو وكمفة الحصوؿ 

 ].25] عمى بعض برمجياتو مف جية أخرى
كما تؤكد العديد مف األبحاث والدراسات عمى أىمية      

االستفادة مف استخداـ الحاسب اآللي وبرمجياتو في تعميـ 
ؾ لكونيا تمبي العديد مف احتياجاتيـ واىتماماتيـ األطفاؿ, وذل

مما ينعكس عمى عممية التعمـ فتكوف بذلؾ أسيؿ وأبقى أثرا 
مقارنة بالطرؽ التقميدية. ويرى بيّري أف استخداـ برمجيات 
الحاسب لتعميـ األطفاؿ مف أىـ الطرؽ المستخدمة لتدريبيـ في 

الت وتطور مراحؿ مبكرة عمى التفكير االبتكاري وحؿ المشك
النمو المعرفي بشكؿ عاـ مف خالؿ تطوير أنماط جديدة مف 
 التفكير قد تساعدىـ عمى التعمـ في المواقؼ المختمفة الحقاً 
لكونو يراعي أىـ حاجات األطفاؿ كالحاجة لممتعة واالكتشاؼ 

ومما يؤكد ذلؾ ما أشارت إليو دراسة  .[26وحب االستطالع ]
والتي حقؽ فييا األطفاؿ  [27] كال مف ممكاوي وأبو عميـ
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والذيف أتيح ليـ العمؿ عمى برمجيات تعميمية  المعاقيف سمعياً 
لتنمية ميارات القراءة والكتابة نتائج أفضؿ مف أقرانيـ الذيف لـ 

 .يتح ليـ استخداـ ىذه البرمجيات
ف تعامؿ الطفؿ في السنوات المبكرة مف إوتضيؼ الباحثة       

يساىـ في إعداده مستقبال لموعي بيا  عمره مع التقنيات المختمفة
بشكؿ أكبر واالرتقاء بقدراتو نحوىا وربما المشاركة في تصميـ 
وبرمجة واختراع ما يتصؿ بيا, في ظؿ تأخر كثير مف العرب 

 .في ىذا المجاؿ
 الدراسات السابقة. 4

[ إلى الكشؼ عف درجة تمثيؿ 28ىدفت دراسة جميؿ ]      
المطور لرياض األطفاؿ باألردف المنياج الوطني التفاعمي 

لمميارات المغوية: االستماع والحديث والقراءة والكتابة, وقد 
المغة العربية في ذلؾ المنيج. كما  أنشطةتمثمت عينة الدراسة ب

تـ تطوير أداة الدراسة والتي تمثمت بقائمة الميارات المغوية التي 
نتائج بأف يتوقع مف أطفاؿ الرياض اإللماـ بيا. وقد تمخصت ال

الميارات المتعمقة بالكتابة واالستماع كانت ممثمة بدرجة كبيرة 
في المنياج, بينما تمثمت الميارات المتعمقة بالقراءة والحديث 

 .بدرجة متوسطة فيو
[ فقد ىدفت إلى معرفة مدى 25أما دراسة الغامدي ]      

ر فاعمية استخداـ برمجية سباؽ الكممات في تنمية ميارات التفكي
االبتكاري )الطالقة, المرونة, األصالة والتفاصيؿ( وتنمية التفكير 
االبتكاري بصفة عامة لدى أطفاؿ الروضة. وقد استخدمت 
لقياس ذلؾ مقياس تورانس وبرمجية سباؽ الكممات, وقد أظيرت 
النتائج وجود فروؽ في الدرجة الكمية لمتفكير االبتكاري بيف 

 .المجموعتيف لصالح التجريبية
إلى معرفة أثر التعمـ باستخداـ  [29ىدفت دراسة الدريس ]و 

الوسائط المتعددة عمى تعمـ بعض المفاىيـ الرياضية )التصنيؼ 
 ( 30ة مف )ػة الدراسػػت عينػػوالتسمسؿ( لدى أطفاؿ الروضة. تكون

طفؿ وطفمة مف روضة مدارس الرياض األىمية, قسمت إلى 
إلى وجود أثر  مجموعتيف تجريبية وضابطة. وقد توصمت الباحثة

 .إيجابي لمتعمـ باستخداـ الوسائط المتعددة
[ بتحديد أثر استخداـ برمجية 9وقامت دراسة العنزي ]     

تعميمية في تحسيف القدرات العقمية لدى طالب الصؼ السادس 
االبتدائي في برنامج رعاية الموىوبيف بمدارس الرياض. حيث 

قد أظيرت النتائج قاـ الباحث بتصميـ ىذه البرمجية بنفسو و 
وجود تحسف في مستوى القدرات العقمية لمطالب الموىوبيف بعد 

 .استخداـ البرمجية
 الطريقة واإلجراءات. 5

 أ. منهج الدراسة
اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي لتحميؿ محتوى      

بعض البرمجيات التعميمية التفاعمية المغوية الموجية لطفؿ 
 .ءـ مع طبيعة ىذه الدراسة وىدفياالروضة لكونو يتال
 ب. مجتمع الدراسة

تمثؿ مجتمع الدراسة بمجموعة البرمجيات التعميمية      
التفاعمية الخاصة بالمجاؿ المغوي والمقدمة لطفؿ مرحمة الطفولة 

 .المبكرة
 ج. عينة الدراسة
( برمجيات تعميمية تفاعمية مختصة بالمجاؿ 5تمثمت العينة في )
 :ىيالمغوي لألطفاؿ. و 

 ."ناف وليمي "حروؼ اليجاء -1
 .اإلضاءة إلتقاف القراءة -2
 .روضة األطفاؿ -3
 .مدرسة الحروؼ العربية -4
 ."عالـ الحروؼ "حديقة الحروؼ -5

 :أوال: وصؼ عينة الدراسة
 يوضح الجدوؿ التالي وصفًا لمبرمجيات عينة الدراسة

 1 جدول
 مبرمجيات عينة الدراسةلوصف 

 وصف البرمجية األساسية المحاور
 البرمجية األولى: ناف وليمي "حروؼ اليجاء"

 ( وىي مجانية.App Storeقناة براعـ لألطفاؿ, ويمكف الحصوؿ عمى البرمجية مف: متجر شركة آبؿ ) جية اإلصدار
 تتضمف البرمجية ثالث واجيات رئيسة عمى النحو التالي: الواجيات الرئيسة

 الحرؼ واسمو وصوتو, كما تعرض شكؿ الحرؼ في بداية الكممة ووسطيا ونيايتيا./ األحرؼ: تعرض البرمجية شكؿ 1
/الكممات: تتضمف عرض كممة تبدأ بالحرؼ المحدد مع نطقيا مقرونة بصورة توضيحية. كما يتـ عرض ثالث كممات تمثؿ كؿ منيا 2

 المواضع المختمفة لمحرؼ )في البداية والوسط والنياية(
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ابة األحرؼ: تعرض البرمجية الحرؼ بخط كبير , وبأسيـ تشير إلى اتجاه الكتابة الصحيح, بحيث يكتب الطفؿ الحرؼ / التدريب عمى كت3
بموف مخالؼ فوؽ الحرؼ المعروض. "عف طريؽ الممس عمى الشاشة" مع مالحظة أف إمكانية الكتابة في ىذه الواجية غير دقيقة بشكؿ كافي 

 الحيث ال تتيح كتابة نقاط الحروؼ مث
 الحظت الباحثة أف ىذه البرمجية تتضمف العديد مف المزايا منيا: مالحظات عامة

 وضوح الخط والصور. -
 المزامنة الدقيقة والسريعة بيف الصوت والصورة. -
 التعزيز فوري وبعبارات ايجابية. -

 البرمجية الثانية: اإلضاءة إلتقاف القراءة
 برامج التعميمية.أ. غانـ الحارثي لم جية االصدار

 تتضمف البرمجية سبعة واجيات رئيسة عمى النحو التالي: الواجيات الرئيسة
 / معمومات اسالمية1
/ القراءة: تعرض البرمجية تحت ىذا التبويب لوحة لألحرؼ األبجدية كاممة, بحيث يختار الطفؿ أحد األحرؼ ليعرض لو شكؿ الحرؼ 2

 حدى الكممات التي تبدأ بو مع مدلوليا.مقرونا باسمو وصوتو, كما يعرض ا
 " عناويف كالتالي:6/ الحروؼ واألرقاـ: تعرض البرمجية تحت ىذا التبويب "3
 ( مع نطقيا.20- 0األرقاـ المتساقطة: وىي عبارة عف عرض لألرقاـ العربية ) -
 العربية واالنجميزية.تعرؼ عمى الحروؼ واألرقاـ: وتتضمف عرض االحرؼ واألرقاـ ونطقيا بالمغتيف  -
 الطريقة الصحيحة لكتابة الحروؼ العربية: وتتضمف طريقة كتابة األحرؼ العربية في أوؿ الكممة ووسطيا ونيايتيا. -
 تعمـ الكتابة: وتتضمف تعميـ طريقة كتابة األحرؼ واألرقاـ العربية واالنجميزية باإلضافة إلى إمكانية كتابتيا باستخداـ "الماوس". -
ىذا التبويب عمى عرض االحرؼ االنجميزية في لوحة المفاتيح , وعند الضغط عمى  أنشطةتعمـ األحرؼ مف لوحة المفاتيح: وتقتصر  -

 أحدىا فإنو يتـ عرض كممة تبدأ بيذا الحرؼ مقرونة بمدلوليا.
 ط.سبورة الحروؼ: وتقتصر عمى عرض األحرؼ والكممات ومدلوالتيا بالمغة االنجميزية فق -
 / ألواف وحيوانات4
 / ألعاب الحروؼ واألرقاـ5
 / األلعاب6
 / اطبع وتمرف7

 الحظت الباحثة أف ىذه البرمجية تتضمف العديد مف الميارات المغوية الالزمة لطفؿ الروضة, كما تتضمف العديد مف المزايا منيا: مالحظات عامة
 وضوح الخط والصور. -
 عداد لموقت, وعداد لعد االستجابات الصحيحة والخاطئة.تتضمف  نشطةجميع األ -
 نطؽ الكممات صوتيا بمجرد مرور المؤشر عمييا. -
 المزامنة الدقيقة والسريعة بيف الصوت والصورة في البرمجية بشكؿ عاـ. -
عادة كتابتو.امكانية تعديؿ االستجابة وتعدد المحاوالت ففي ميارة الكتابة يتيح مسح الحرؼ كامال أو مس -  ح جزء منو وا 
إعطاء نماذج واضحة فمثال في نشاط الكتابة, يتـ تقسيـ الواجية إلى نصفيف بحيث يتـ كتابة الحرؼ إلكترونيا وتمقائيا في النصؼ األوؿ  -

 ثـ يطمب مف الطفؿ كتابتو في النصؼ اآلخر.
 تتيح العديد مف الخيارات لممستخدـ مثؿ اختيار الموف المستخدـ. -
 تتضمف عبارات تعزيز ايجابية متنوعة. -
 البرمجية الثالثة: روضة األطفاؿ 

 شركة العريس لمكمبيوتر. جية اإلصدار
 عمى النحو التالي: (01CD,sتتضمف البرمجية ) الواجيات الرئيسة

 لكؿ حرؼ. الحروؼ: ويتضمف تعميـ األطفاؿ األحرؼ األبجدية وكيفية لفظيا بشكؿ صحيح مع عرض كممة  -1
 الكممات: ويتضمف دروس ونشاطات لتعميـ الكممات بالصوت والصورة.  -2
 الكتابة: ويتضمف تعميـ الطريقة الصحيحة لكتابة األحرؼ والكممات واألرقاـ.  -3
 األلواف: ويتضمف تعميـ األلواف بالصوت والصورة.  -4
 األشكاؿ: ويتضمف تعميـ األشكاؿ األساسية.  -5



5112016
 

194 

 الحيوانات: ويتضمف تعميـ الطفؿ أسماء الحيوانات وأصواتيا وأماكف عيشيا.  -6
 األرقاـ: ويتضمف تعميـ الطفؿ األرقاـ مف خالؿ إجراء مسابقة.  -7
 األضداد والمعكوسات: ويتضمف تعميـ الطفؿ العديد مف المفاىيـ مثؿ: )أكبر, أصغر( و)فوؽ, تحت(....  -8
 واأللعاب كالتمويف مثال. نشطةلعديد مف األالنشاطات: ويتضمف ا  -9

 القاموس المصور ويتضمف قاموس بصري تعميمي ناطؽ بالمغة العربية واالنجميزية.    -10
 تتميز ىذه البرمجية بتحديدىا لمفئة العمرية المستيدفة وىي أطفاؿ مرحمتي الروضة والتمييدي. وكذلؾ تحديدىا لمتطمبات التشغيؿ. مالحظات عامة

والمثيرات في كؿ  نشطةأقراص متنوعة وتمتاز بتعدد األ 10كما الحظت الباحثة أنو بالرغـ مف كوف ىذه البرمجية عبارة عف سمسمة مف 
 نشاط إال أنيا تفتقد لكثير مف المواصفات األساسية, ومف ذلؾ:

 أف كثير مف التعميمات والصور غير واضحة وبعضيا غير ظاىر أصال.  -
 ة البرمجية لتفاعؿ المستخدـ معيا بطئ في كثير مف األحياف.استجاب  -
 تتضمف العديد مف الرسائؿ السمبية بدعوى تحدي الطفؿ مثؿ )سوؼ تخسر, استعد لميزيمة.....(  -
 بعض المثيرات صعبة عمى الطفؿ مثؿ )دودة القز(. -
 ف األضداد تـ وضع "كعؾ" ضدىا " قيوة"(تتضمف معمومات غامضة وغير دقيقة )مثال في نشاط ع نشطةبعض األ -
 ال تناسب مستوى طفؿ الروضة لصعوبتيا وتعقيدىا ومف ذلؾ المتاىات الصعبة. نشطةبعض األ -

 )موقؼ, رنيف....( تتضمف كممات مجردة لمداللة عمى حرؼ معيف مثؿ
 البرمجية الرابعة: مدرسة الحروؼ العربية

 القمة لممعمومات جية اإلصدار
 واجيات رئيسة عمى النحو التالي: 10تتضمف البرمجية  واجيات الرئيسةال

مختمفة تتصؿ بيذا  أنشطةالوقت: تعرض البرمجية صور لساعة ترمز ألوقات مختمفة مع نطؽ الوقت الخاص بكؿ منيا, كما تقدـ   -1
 الموضوع.

 و.لربط العدد بمدلول أنشطةاألرقاـ: تتضمف عرض األرقاـ العربية, و   -2
 حوليا. أنشطةاأللواف: تتضمف عرض عدد مف األلواف األساسية والفرعية, و   -3
 فصوؿ السنة: تعرض البرمجية صور وأسماء الفصوؿ األربعة.  -4
 متصمة بيا. أنشطةاألشكاؿ: تتضمف عرض عدد مف األشكاؿ اليندسية مقرونة بأسمائيا, و   -5
 ع وترتيبيا.األياـ: وتتضمف عرض ألياـ األسبو   -6
 االتجاىات  -7
 تتضمف اختيار الحرؼ الذي يبدأ بو اسـ كؿ صورة. أنشطةألعاب: وتعرض البرمجية في ىذا التبويب   -8
 تدريبات: ويتضمف نشاط لمربط بيف الكممة والصورة الدالة عمييا.  -9

 ليا.حروؼ وكممات: يتضمف عرض عدد مف الكممات مقرونة بالنطؽ الصحيح     -10
 تميزت البرمجية بوضوح الصوت ومخارج األحرؼ. - مالحظات عامة

تقؿ عف  بو الصورة بينما يعرض شبكة مف األحرؼ والصور ال كثير مف التعميمات غير واضحة, فمثال يطمب اختيار الحرؼ الذي تبدأ -
 كممات. 6صور و 6

 ـ المبكرالبرمجية الخامسة: عالـ الحروؼ "حديقة الحروؼ" سمسمة التعمي
 شركة العريس لمكمبيوتر جية اإلصدار

 واجيات كالتالي: 7تتضمف البرمجية  الواجيات الرئيسة
 تعمـ الحروؼ: وتتضمف كممات وأحرؼ بالمغة العربية واإلنجميزية.     -1
 حدد موقع الحرؼ: ويحوي نشاط لمتمييز بيف األحرؼ المنفصمة والمتصمة.  -2
 لتحديد الحرؼ األوؿ مف الكممة المعروضة. أنشطةمف أيف الحرؼ: ويتض  -3
 أكمؿ القطار: وىو نشاط إلكماؿ ترتيب األحرؼ األبجدية.  -4
 تتعمؽ باألرقاـ. أنشطةالحساب: ويتضمف   -5
 كوف كممة: ويتضمف نشاط إلختيار عدد مف األحرؼ لتكويف كممة.  -6
 طابقة األحرؼ.لعبة التذكر: تعتمد عمى عممية التذكر لم  -7

 قبؿ المدرسة حددت البرمجية الفئة المستيدفة بأنيا: أطفاؿ مرحمة ما مالحظات عامة
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نما يمـز الخروج مف  ىناؾ العديد مف الواجيات لـ يتـ الربط بينيا بشكؿ صحيح, فمثال بعضيا ال - يحوي أي خيارات لمرجوع لمخمؼ وا 
 البرنامج بشكؿ نيائي ثـ الدخوؿ مرة أخرى.

 كثير مف المثيرات غير واضحة. -
استخدمت البرمجية اإلشارات والعالمات الخاصة باالنتقاؿ بيف الشرائح باستخداـ رموز غير معبرة, مثال األرنب يرمز لمرجوع لمخمؼ,  -

 بينما البطة لمخروج بشكؿ نيائي. ولـ تستخدـ األسيـ مثال.
ؿ( باعتبارىـ أحرؼ  في نشاط لألحرؼ المنفصمة أو المتصمة تـ عرض حرؼ )ص, تحوي معمومات غير دقيقة, فمثال: نشطةبعض األ -

 منفصمة.
 ثانيا: أسباب اختيار عينة الدراسة

لكونيا تعميمية تفاعمية ومختصة بالميارات المغوية لطفؿ  -
 .الروضة

لتوافرىا في أشير المكتبات التجارية والمواقع اإللكترونية,  -
 .عمييا مف قبؿ المعممات أو األىؿوبالتالي سيولة الحصوؿ 

لكونيا مف أكثر البرمجيات تداواًل في مؤسسات رياض   -
 .األطفاؿ وفؽ الدراسة االستطالعية التي أجرتيا الباحثة

 :أداة الدراسة
الدراسة قامت الباحثة باستخداـ قائمة  داؼأىتحقيؽ ل     

مية التفاعمية الميارات المغوية الالـز توفرىا في البرمجيات التعمي
 .المقدمة لمطفؿ, والتي سبؽ ليا بنائيا والتأكد مف صدقيا وثباتيا

بناء األداة" قائمة الميارات المغوية الالـز توفرىا في البرمجيات 
 ."التعميمية التفاعمية المقدمة لمطفؿ

 .خطوات بناء األداة
االطالع عمى المراجع والدراسات السابقة ذات الصمة  -

 .بالموضوع
تحديد اليدؼ مف األداة بشكؿ واضح, والذي تمثؿ في تحديد  -

 .الميارات المغوية الالـز توفرىا بالبرمجيات التعميمية
بناء األداة بصورتيا األولية, متضمنة أربع ميارات رئيسة  -

)استماع, حديث, قراءة, كتابة( وتحميميا إلى ميارات فرعية 
 نشطةفر الميارات واألدالة عمييا. مع مراعاة إمكانية تو  أنشطةو 

 .بشكؿ إلكتروني تفاعمي في البرمجيات
عرض الصورة األولية لألداة عمى عدد مف المحكميف  -

 .المختصيف بمناىج رياض األطفاؿ
بناء الصورة النيائية لقائمة الميارات المغوية الالـز توفرىا في  -

البرمجيات التعميمية التفاعمية الموجية لطفؿ الروضة, وتضمنت 
( ميارات 4أربع ميارات رئيسة تتمثؿ في: االستماع وتتضمف )

( ميارة 1( نشاطًا دااًل عمييا, الحديث ويتضمف )12فرعية و)
( ميارات فرعية 6( نشاطًا, القراءة وتتضمف )28فرعية و)

 ( 16ة و)ػػرعيػػػػارات فػػػػ( مي3ف )ػػػػة وتتضمػػابػػًا, الكتػػاطػػ( نش62و)

 .نشاطاً 
 :صدؽ أداة الدراسة -1

دؽ األداة مف خالؿ صدؽ المحتوى " سبؽ اختبار ص     
( محكميف 10صدؽ المحكميف" عف طريؽ عرضيا عمى )

مختصيف بمناىج رياض األطفاؿ والتعديؿ في ضوء ما أبدوه مف 
 .مالحظات

 :ثبات األداة -2
 :تـ التحقؽ مف ثبات األداة, بطريقتيف      
 .بتغير الزمف -1
حيث قامت الباحثة بتحميؿ محتوى البرمجيات عينة       
دراسة وفقا لمقائمة المعدة, ثـ أعادت التحميؿ مرة اخرى بعد ال

( يوما, وتـ حساب معامؿ االرتباط بيف التحميميف 15مرور )
 Holisti  األوؿ والثاني باستخداـ معادلة ىولستي

 .بتغير المحمميف -2
وذلؾ مف خالؿ المقارنة بيف تحميؿ الباحثة لمبرمجيات       

صة بمناىج رياض األطفاؿ عينة الدراسة وتحميؿ زميمة متخص
لنفس العينة وباستخداـ نفس األداة, وحساب معامؿ االرتباط بيف 

 .السابقة Holisti التحميميف باستخداـ معادلة ىولستي
 النتائج. 6

تـ التوصؿ إلى اإلجابة عف أسئمة الدراسة, ومناقشتيا في      
ضوء األىداؼ واألدبيات العممية. كما تـ تقديـ بعض التوصيات 

مقترحات.. ويمكف تمخيص نتائج سؤاؿ الدراسة الرئيس وال
المتمثؿ في " ما الميارات المغوية المتضمنة في البرمجيات 
التعميمية التفاعمية الموجية لطفؿ الروضة؟" واألسئمة الفرعية 

 :المنبثقة منو كالتالي
تمت اإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي األوؿ وىو: " ما ميارات       

ة في البرمجيات التعميمية التفاعمية الموجية االستماع المتضمن
ة"؟" مف خالؿ حساب تكرار توفر لطفؿ الروضة "عينة الدراس

التي أظيرت و  .ونسبيا المئوية بالبرمجيات عينة الدراسة نشطةاأل
أف البرمجيات موضع الدراسة تضمنت نشاطيف بنسب أعمى مف 
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 %,20% )موضحو بالجدوؿ التالي(, ونشاط واحد بنسبة 40
 أنشطةابدا. مما يعني تحقؽ  أنشطة( 9بينما لـ يتحقؽ )

دوف  نشطة% مف األ75% بينما بقي 25االستماع بنسبة 
 .تحقؽ

 2 جدول
 االستماع األعمى نسبة في البرمجيات عينة الدراسة أنشطة

 النسبة المئوية تكرار توافر النشاط الدالة عميها نشطةاأل  المهارة الفرعية
 %60 3 تعرض البرمجية أصوات الكائنات, األشياء, األفعاؿ, الظواىر الطبيعة مع صورىا. ألصواتاالنتباه السمعي ل

 %40 2 اختيار مصدر الصوت الصحيح مف بيف عدة مصادر أف تتيح البرمجية لمطفؿ التميز السمعي لألصوات
 توفر في متدنية نسب أظيرت النتائج أف الباحثة وترى      
 ذلؾ يعزى وقد, الدراسة عينة البرمجيات يف االستماع ميارة

 ليذه الكافي التدريب عمى يحصؿ الطفؿ بأف الخاطئ لالعتقاد
 مما, االستماع مف تخمو ال التي اليومية حياتو خالؿ مف الميارة
 الميارة بيذه والعناية االىتماـ لمدى خطير مؤشر يعطي

 الطفؿ تعمـ مستوى عمى القصور ىذا انعكاس وبالتالي األساسية
 لتعمـ الطفؿ يييئ االستماع أف حيث, المغوية الميارات لباقي

 المستوى مف بو ينتقؿ حيث القراءة وخاصة األخرى الميارات
 إلى, مثال وصوتو الكائف صورة بيف الربط خالؿ مف الحسي
 وىذا. الحقا وصوتو الحرؼ شكؿ بيف لمربط المجرد المستوى

 [30,28]. مف كال دراسة أثبتتو مما
 مقرونة الكائنات أصوات عرض) نشاط حصوؿ ورغـ     

 كونو إلى ذلؾ إرجاع يمكف أنو إال, نسبة أعمى عمى( بصورىا
 – ىدفيا كاف أياً  لمطفؿ المقدمة البرمجيات تضميف الدارج مف

 مقرونا الكائف صورة يتضمف لنشاط -منيا المغوية وخاصة
 المشوقةو  والمحببة القريبة نشطةاأل مف لكونيا وذلؾ بصوتو

 ميارات تنمية في فعميا أىميتيا إدراؾ دوف, الروضة لطفؿ
 البرمجيات كوف خالؿ مف ذلؾ عمى االستدالؿ ويمكف, الطفؿ
 الحيوانات لبعض صور بعرض مكتفية النشاط ىذا قدمت
 صور كعرض طرؽ بعدة تقديمة دوف, بأصواتيا مقرونة

 في يساىـ مما وغيرىا اآلالت أو المواصالت وسائؿ وأصوات
 تأىيؿ لعدـ يعود قد الذي السبب. أفضؿ بشكؿ اليدؼ تحقيؽ
 واستعانتيـ رجوعيـ وضعؼ, تربوياً  البرمجيات ىذه معدي

 .العالقة ذات واألبحاث بالدراسات
 ما: " وىو الثاني الفرعي السؤاؿ عمى اإلجابة تمت      
 التفاعمية التعميمية البرمجيات في المتضمنة الحديث ميارات
 تكرار حساب خالؿ مف" ؟"الدراسة عينة" الروضة فؿلط الموجية

 والتي.. الدراسة عينة بالبرمجيات المئوية ونسبيا نشطةاأل توفر
 مف% 82 بقي بينما% 18 بنسبة الحديث أنشطة تحقؽ أظيرت

 ميارة توافر نسب ضعؼ يعكس مما. تحقؽ دوف نشطةاأل
 .الدراسة موضع البرمجيات في الحديث

 3جدول 
 الدراسة عينة البرمجيات في نسبة األعمى يثالحد أنشطة

 النسبة المئوية تكرار توافر النشاط الدالة عميها نشطةاأل  المهارة الفرعية
 %40 2 اختيار صورة الكائف مف مجرد سماع اسمو. الفيـ

اختيار اإلشارات والعالمات وفقا لممواقؼ المختمفة. مثؿ )اشارات المرور, العالمات الخاصة 
 ات البرمجية كاألسيـ الدالة عمى الرجوع لمخطوة السابقة أو االنتقاؿ لمخطوة التالية...(.بتعميم

2 40% 

 %40 2 الترتيب حسب الزمف مثؿ )ترتيب األحداث, مراحؿ النمو, فصوؿ السنة(.
 في الحديث ميارة توفر نسب تدني النتائج أظيرت       

 مف كثير تظير لـ كما, عاـ بشكؿ الدراسة عينة البرمجيات
 أجزاء عف المعبرة الصور اختيار) ذلؾ ومف أبدا نشطةاأل

 لممواقؼ وفقا المناسبة الجسـ تعبيرات اختيار(, )الجسـ
(, والعكس استفيامية إلى الخبرية الجمؿ تحويؿ(, )المختمفة

           .(..والعكس لإلثبات النفي أسموب مف الجمؿ تحويؿ)
  مف الكثير ادػػػاعتق احتمالية إلى ذلؾ الباحثة وترجع, أىميتيا رغـ

  يصعب عميا بميارات تتصؿ نشطةاأل ىذه بأف البرمجيات معدي
 األبحاث مف كثير يناقض مما وىذا, إدراكيا الروضة طفؿ عمى

 أف لمطفؿ يمكف أنو أكدت التي واألجنبية العربية والدراسات
 ومف, قيمة وذات وعممية مبسطة بطريقة لو قدمت ما إذا يتعمميا

  [30,16].مف كال سةدرا ذلؾ
 ميارات ما: وىو الثالث الفرعي السؤاؿ عمى اإلجابة تمت      
 الموجية التفاعمية التعميمية البرمجيات في المتضمنة القراءة
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 توفر تكرار حساب خالؿ مف" ؟"الدراسة عينة" الروضة لطفؿ
 أظير والذي.. الدراسة عينة بالبرمجيات المئوية ونسبيا نشطةاأل

 نشطةاأل مف% 61 بقي بينما% 39 بنسبة القراءة أنشطة تحقؽ

 في القراءة ميارة توافر نسب ضعؼ يعكس مما. تحقؽ دوف
 .الدراسة عينة البرمجيات

 4جدول 
 الدراسة عينة البرمجيات في نسبة األعمى القراءة أنشطة

 النسبة المئوية تكرار توفر النشاط الدالة عميها نشطةاأل  المهارة الفرعية
 أف تعرض البرمجية لمطفؿ: السمعي االنتباه

 %100 5 الصورة والحرؼ الذي تبدأ بو.
 %100 5 الصورة والكممة الدالة عمييا.
 %100 5 صوت الحرؼ مقرونا بشكمو.

 أف تعرض البرمجية عمى الطفؿ: االنتباه البصري
 %80 4 أشكاؿ الحروؼ اليجائية منفصمة.

 %100 5 أوؿ ووسط وآخر الكممة.أشكاؿ الحروؼ اليجائية متصمة في 
 %100 5 مطابقة الكممات المتشابية.

 %80 4 شكؿ الحرؼ في أوؿ الكممة وامثمة لكممات تبدأ بذات الحرؼ
 %60 3 شكؿ الحرؼ في آخر الكممة وأمثمة لكممات تنتيى بذات الحرؼ.

 %100 5 أمثمة لكممات يتكرر فييا نفس الحرؼ
 البرمجية لمطفؿ: أف تتيح التمييز السمعي

 %60 3 ربط الصورة بصوت الكممة الدالة عمييا.
 %80 4 ربط صوت الحرؼ بشكمو.

 %40 2 الربط بيف صوت الحرؼ الواحد والحركات المختمفة عميو. )الضمة والفتحة والكسرة والسكوف(
 أف تتيح البرمجية لمطفؿ: التمييز البصري

 %40 2 اؿ.تمييز المتشابو والمختمؼ في األشك
 %60 3 ربط الصورة بالشكؿ اإلجمالي لمكممة.

 %40 2 تحديد الحروؼ المكونة لمكممة مف بيف مجموعة مف الحروؼ.
 %40 2 اكماؿ الحرؼ الناقص مف الكممة.

 %40 2 تمييز شكؿ الحرؼ الذي تبدأ بو الكممة.
 %40 2 تكويف كممة مف أحرؼ مبعثرة.

 %100 5 قراءة حرؼ.
 %100 5 اءة كممة.قر 

 في القراءة ميارة توفر نسب تدني إلى الجدوؿ نتائج تشير     
 أف الباحثة الحظت كما, عاـ بشكؿ الدراسة عينة البرمجيات

 ركزت الدراسة عينة البرمجيات تضمنتيا التي نشطةاأل مف كثير
 لمطريقة وفقا وأشكاليا وأصواتيا األحرؼ الطفؿ تعميـ عمى

 إلى ووصوالً  األحرؼ مف بدءاً  نشطةاأل تقديـ ـت حيث, الجزئية
 البرمجيات تتضمنيا لـ التي الميارات مف كثير بينما. الكممات

, الحركية الصوتية الكمية بالطريقة تتصؿ عميا ميارات فعميا ىي
 الروضة طفؿ طبيعة مع واتفاقيا الطريقة ىذه مميزات ورغـ

 قصوراً  ؾىنا أف إال, نموه خصائص مف لمكثير ومالءمتيا
 يرجع وقد. البرمجيات تصميـ عند الطريقة ىذه اتباع في واضحاً 

 ىذه لطفؿ الالزمة بالميارات مصممييا معرفة لقصور ذلؾ
 .نموه وخصائص المرحمة
 في أبدا تتوفر لـ اليامة الميارات مف كثير أف إلى إضافة      

 األحرؼ أصوات تمييز) ذلؾ ومف الدراسة عينة البرمجيات
عادة صوتية مقاطع إلى الكممة تحميؿ(, )النطؽ في ربةالمتقا  وا 

(, مبعثرة كممات مجموعة مف جممة تكوف(, )ذلؾ بعد تركيبيا
 رغـ(. جديدة كممات لتكويف األحرؼ بعض حذؼ أو إضافة)

 كال دراسة ذلؾ ومف أىميتيا عمى الدراسات مف العديد اتفاؽ
  [16,28,30,31].مف
  ميارات ما: وىو الرابع لفرعيا ؤاؿػالس ىػػعم ةػػابػػاإلج تػػتم      



5112016
 

198 

 الموجية التفاعمية التعميمية البرمجيات في المتضمنة الكتابة
 توفر تكرار حساب خالؿ مف" ؟"الدراسة عينة" الروضة لطفؿ
 والتي.. الدراسة عينة بالبرمجيات المئوية ونسبيا نشطةاأل

 مف% 6 بقي بينما% 94 بنسبة الكتابة أنشطة تحقؽ أظيرت
 ميارات توفر نسبة ارتفاع يعكس مما. تحقؽ دوف نشطةاأل

 .الدراسة عينة بالبرمجيات الكتابة
 5 جدول

 الدراسة عينة البرمجيات في نسبة األعمى الكتابة أنشطة يوضح
 النسبة المئوية نشطةتكرار توفر األ  الدالة عميها نشطةاأل  المهارة الفرعية
 أف تتيح البرمجية لمطفؿ: اكماؿ الناقص

 %60 3 تابة الحرؼ الناقص في الكممةاكماؿ ك
 %60 3 تتبع خط منقطا ليكتب حرفا

 %40 2 رسـ خط مستقيـ
 %60 3 رسـ خط منحني
 %40 2 رسـ خط متعرج

 %40 2 رسـ خطوط متقاطعة
 %40 2 رسـ خطوط متوازية

 أف تتيح البرمجية لمطفؿ: النسخ
 %40 2 تتبع خط منقط

 %40 2 نسخ حرؼ
 %20 1 ممةنسخ ك

 %40 2 الكتابة مف اليميف إلى اليسار, ومف األعمى لألسفؿ.
 أف تتيح البرمجية لمطفؿ: التناسؽ الحركي بيف العيف واليد

 %20 1 حؿ متاىة
 %20 1 كماؿ الجزء الناقص في الرسـإ

 %60 3 معيف تمويف شكؿ
 %40 2 تمويف حرؼ

عديد مف الكتيبات الموجية وترجع الباحثة ذلؾ إلى توفر ال      
وتدريبات متصمة بالكتابة بشكؿ  أنشطةلألطفاؿ والتي تتضمف 

يفوؽ تمؾ المتوفرة لمميارات األخرى, مما ساعد معدي البرامج 
. وىذا مما اتفقت فيو الدراسة نشطةعمى ايجاد أفكار ليذه األ

[ التي 16[ وأبو حية ]28] الحالية مع دراسة كال مف جميؿ
ميارة الكتابة عمى الميارات  أنشطةنيما عمى تفوؽ أكدت كؿ م

 .األخرى في عينات الدراسة لكؿ منيما
 التوصيات. 7

 :في ضوء نتائج الدراسة يمكف تقديـ التوصيات التالية     
إنشاء قاعدة بيانات بالبرمجيات المناسبة لمرحمة الطفولة  -

 .المبكرة وفؽ معايير واضحة ومحددة
برمجيات التعميمية المتخصصة في إنشاء مراكز إلنتاج ال -

تنمية الميارات المختمفة بالتعاوف مع الباحثيف والتربوييف 
المختصيف وذلؾ لمسعي لتحقيؽ أىداؼ كؿ مرحمة مف مراحؿ 

 .التعميـ

تصميـ برمجيات تعميمية تفاعمية تعنى بتنمية الميارات  -
 .المغوية لطفؿ الروضة ككؿ متكامؿ

يمانًا مف الباحثة بأف ا  لبحث العممي ال بد أف يقود إلى أبحاث وا 
 :أخرى, فإنيا تقترح

إجراء دراسات لمعرفة اتجاىات األطفاؿ نحو استخداـ  -
 .البرمجيات اإللكترونية

إجراء دراسات لتحميؿ محتوى بعض البرمجيات المتوفرة في  -
األسواؽ لموقوؼ عمى مدى شموليتيا لمميارات المطموبة لكؿ 

 مرحمة عمرية.
 عالمراج

 أ. المراجع العربية
أثر استخداـ ألعاب الحاسب (, 2010التويجري, أسماء, ) [2]

التعميمية عمى تحصيؿ أطفاؿ رياض االطفاؿ في 
, رسالة ماجستير, كمية التربية, الرياضيات بمدينة الرياض

 جامعة الممؾ سعود.



 
 

  199  

(, أثر التدريس بمساعدة 2009العويدي, حامد وآخروف, ) [3]
مية االستعداد القرائي لدى أطفاؿ ما قبؿ الحاسوب في تن

, جامعة االمارات العربية مجمة كمية التربيةالمدرسة, 
 (.26المتحدة, العدد)

, بيروت, العرب لساف(, 1999) الديف جماؿ, منظور ابف [4]
 .صادر دار

قاموس التربية وعمـ (, 1960نجار, فريد جبرائيؿ وآخروف ) [5]
 التربية ي الجامعة األمريكية., بيروت, دار النفس التربوي

 وطرائؽ ماىيتيا المغوية الميارات(, 2000) أحمد, عمياف [6]
 .المسمـ دار, الرياض, تنميتيا

المفاىيـ المغوية (, 2009)وآخروف  ,زىراف, حامد عبدالسالـ [7]
 , عماف, دار المسيرة.2, طعند األطفاؿ

يمية والتقنيات الوسائؿ التعم(, 2009) عبدالحي, رمزي أحمد [8]
 القاىرة, زىراء الشرؽ. ,1, طالتربوية )تكنولوجيا التعميـ(

أثر استخداـ برمجية تعميمية في (, 2011, )العنزي, حسيف [9]
تحسيف القدرات العقمية لدى طالب الصؼ السادس 

      ,اضاالبتدائي في برنامج رعاية الموىوبيف بمدينة الري
 امعة الممؾ سعود. ج ,رسالة ماجستير, كمية التربية

أدب األطفاؿ قراءات (, 2014أحمد, سمير عبد الوىاب, ) [10]
 , عماف, دار المسيرة لمنشر والتوزيع.نظرية ونماذج تطبيقية

 2 لغة الطفؿ(, 2015محمد, عادؿ زكي وآخروف, ) [11]
", الرياض, عالـ المعاصرةوسائؿ اإل "تنمية لغة الطفؿ في

 ناء النشرمكتبة الممؾ فيد الوطنية اث
( 6-3فئة العمرية )وثيقة معايير التعمـ المبكر النمائية لم [12]

, الرياض, شركة تطوير لمخدمات (2015سنوات, )
 التعميمية.

تنمية الميارات المغوية (, 2010الناشؼ, ىدى محمود, ) [14]
 القاىرة, دار الفكر. ,2, طؿ المدرسةبق األطفاؿ م

 القراءة ميارتي تعمـ تطوير(, 2011) ليسمي, مورو [13]
, حرب سناء ترجمة, األولى السنوات في والكتابة

 .الجامعي الكتاب دار, العيف,2ط
, ترجمو ونشر مكتبو قناعاإل(, 2010بورغ, جيمس ) [15]

 , الرياض.3جرير, ط 
تحميؿ المنياج الوطني (, 2007أبو حية, سيير, ) [16]

ء التفاعمي لمرحمة رياض األطفاؿ في األردف في ضو 
, رسالة ميارات المغة العربية المناسبة ليذه المرحمة

ماجستير, كمية الدراسات التربوية العميا, جامعة عماف 
 العربية لمدراسات العميا.

, 3ط  أنصت يحبؾ الناس(, 2007النغيمش, محمد, ) [17]
 الكويت, دار اقرأ الدولية.

ت تنمية الميارا(, 2000بدير, كريماف وصادؽ, إميمي, ) [18]
 عالـ الكتب. القاىرة, ,1ط ,المغوية لمطفؿ

تنمية ميارات )د.ت(,  أبو صوواويف, راشد محمد, [19]
, بحث غير منشور, التواصؿ الشفوي " التحدث واالستماع"

 جامعة األقصى بغزة.
, 4ط ثقافة الطفؿ,(, 2010) ابراىيـ, محمد وآخروف, [20]

 عماف, دار الفكر.
أثر برنامج مقترح في (, 2009) الشخريتي, سوسف شاىيف [21]

تنمية بعض ميارات القراءة لدى تالميذ الصؼ الثالث 
, رسالة األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية بشماؿ غزه

ماجستير في التربية قسـ المناىج وطرؽ التدريس بالجامعة 
 اإلسالمية بغزه.

فاعمية برنامج قائـ عمى الزىار, نجالء وآخروف, )د.ت(,  [22]
تعمـ االلكتروني في تنمية بعض ميارات االستعداد لمقراءة ال

 بحث غير منشور. قبؿ المدرسة, لدى طفؿ ما
(, لغة الطفؿ 2015بنعزوز, محمد عبد العظيـ وآخروف, ) [24]

", "أدب األطفاؿ وأثره في تنمية لغة الطفؿ 1العربي 
 الرياض, مكتبة الممؾ فيد الوطنية اثناء النشر.

فاعمية استخداـ برمجية سباؽ (, 2009ىند, )الغامدي,  [25]
الكممات في تنمية التفكير االبتكاري لدى أطفاؿ الروضة 

رسالة ماجستير, تقنيات التعميـ  األىمية بمدينة الدماـ,
 االلكتروني, جامعة الممؾ سعود.

دراسة تحميمية لممحتوى الرياضي في )د.ت(,  برىـ, أريج, [26]
, كمية لمرحمة رياض األطفاؿالمنياج الوطني التفاعمي 

 العمـو التربوية, األردف.
(, 2010) ممكاوي, محمود زايد وأبو عميـ, ابراىيـ حسيف, [27]

فاعمية برنامج حاسوبي لمتدريب النطقي بالطريقة المفظية 
لضعاؼ السمع في مرحمة رياض االطفاؿ, بحث منشور, 

ة , كمية المغة العربي3 , ع 26 , مجمدمجمة جامعة دمشؽ
 والدراسات االجتماعية, جامعة القصيـ.

دراسة تحميمية لممنياج الوطني (, 2010جميؿ, ختاـ, ) [28]
التفاعمي المطور لرياض األطفاؿ في األردف لتعرؼ درجة 
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رسالة دكتوراه, كمية الدراسات  تمثيمة لمميارات المغوية,
 العميا, الجامعة األردنية.

 الوسائط برمجيات ستخداـا أثر(, 2003, )مناىؿ, الدريس [29]
 األطفاؿ رياض في الرياضية المفاىيـ تعمـ عمى المتعددة
 جامعة, التربية كمية, ماجستير رسالة ,الرياض بمدينة
 .سعود الممؾ

مدى فاعمية طرؽ استخداـ (, 2000قطب, أحالـ, ) [30]
بعض الوسائط التعميمية في تنمية المفاىيـ المغوية لمطفؿ 

, رسالة ماجستير, كمية البنات, ضةفي ضوء أىداؼ الرو 
 جامعة عيف شمس.
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ANALYZE THE CONTENT OF 

INTERACTIVE EDUCATIONAL PROGRAMS 

WHICH DIRECTED TO DEVELOP THE 

LINGUISTIC SKILLS OF KINDERGARTEN 

KIDS 
 

NORAH MOHSEN ALTURKI  

Princess Nora bint Abdul Rahman University 
 

ABSTRACT_ The current study aimed to analyze the content of some interactive educational 

programs which directed to develop the linguistic skills of kindergarten kids, which based on four 

main skills: listening, speaking, writing and reading. The researcher followed descriptive 

analytical method to analyze the content of pervious list who had prepared, evaluated, confirmed 

it according to research regulations. The research showed some results that detail the importance 

of using interactive educational programs for developing the linguistics skills of kindergarten kids, 

and how to choose according to certain criteria. It clarifies that the general purposes didn't 

achieve as well as they hope, which disturbers how the level is going to up. The results showed 

that the program activities "study sample" included writing skills by 94%, followed by reading 

skills by 39%, after that listening skills by 25%, while speaking skills achieved only by 18%; the 

researchers had discussed the results, and submitted group of relevant recommendations and 

proposals.  

KEYWORDS: Education, Language, Child. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 


