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نظرية العبء  ىأثير برنامج وسائط متعددة قائم علت
ل أطفا ىالمعرفي في تحسين صعوبات التعلم القرائية لد

 الروضة ذوي صعوبات التعلم

  
 .فكري محمد جمال إيمان/ د *                                          

 

 : ملخص البحث
هدف البحث إلى التأكد من فعالية برنامج وسائط متعددة قائم    
نظرية العبء المعرفي في تحسين صعوبات التعلم القرائية   ىعل
األطفال ذوي صعوبات التعلم بالروضة ، وقد اختيرت عينة  ىلد

بالمستوى  وطفلةا  ( طفلا 03البحث بصورة قصدية وتكونت من)
بمرحلة رياض األطفال، وتم استخدام بطارية " تشخيص  يالثان

صعوبات التعلم لعادل عبد اهلل " لتحديد عينة البحث ثم طبق 
 مقياس العبء المعرفي لصعوبات التعلم القرائية إعداد الباحثة .

ن بي نه يوجد فرق دال إحصااااااااااااااائياا أوأشااااااااااااااارت نتاائج البحاث إلى 
 بءعي في مقياس المتوسطات درجات التطبيقين القبلي والبعد

 المعرفي لصعوبات التعلم القرائية لصالح التطبيق البعدي وكانت 
 
 

 .ورسعيدب جامعة -المبكرة للطفولة التربية كلية -التربوية العلوم بقسم مدرس *
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( عند مستوى داللة 4032تساوي ) يمن قيمة ت الجدولية والت
 ياا صائإحكما أنه ال يوجد فرق دال  ،صائياا إحنها دالة أأي  3،30

بين متوسطات درجات التطبيقين القبلي والبعدي لصالح الذكور 
في مقياس العبء المعرفي لصعوبات التعلم القرائية. واستناداا إلى 

تفعيله بضرورة تطبيق البرنامج و  البحث الحالي يهذه النتائج يوص
وي لألطفال ذداخل الروضة لتحسين صعوبات التعلم القرائية 

 خذ في االعتبار بنظريةعوبات التعلم ، كما يجب ضرورة األص
كشف ثر في الكبر األألما لها  ؛نشطةرفي  في كافة األعالمتعددةا

 ىعن المشكلت األكاديمية التي يتعرض لها الطفل وقد تؤثر عل
سية ، حالته النف ىعل مما قد يؤثر سلباا  ،تقدم مستواه األكاديمي

ة لكترونيالصورة اإل إلىيل العديد من األنشطة كما يجب تحو 
اه األطفال بمتعددة فلها أثر بالغ في جذب انتواستخدام الوسائط ال

 ىعمل عل،كما أنها ت ونقل المفاهيم والمهارات بصورة أكثر تشويقاا 
ذاكرة الطفل مما يخفض العبء المعرفي  ىتخفيف الضغط عل

سين ى البحث الحالي بتحلديهم والتي كان لها دور فعال ومؤثر  ف
صعوبات التعلم القرائية لألطفال ذوي صعوبات التعلم والعبء 

  . المعرفي المرتفع
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Effectiveness of a multimedia program 

based on cognitive load theory in 

improving reading learning difficulties 

(dyslexia) of kindergartener with 

learning difficulties. 
 

Abstract 

      The current research aims at investigating the 

effectiveness multimedia program based on 

cognitive load theory in improving reading 

difficulties of kindergartener with learning 

difficulties. The research sample consists of (30) 

second level kindergarten children who were 

purposefully chosen. Adel Abd-Allah learning 

difficulties battery was used to identify the 

research sample. The researcher developed a 

cognitive load theory scale. The results revealed 

that there is a statistically significant difference 

between the mean scores of the pre and post 

administration of cognitive load theory scale of 

reading difficulties in favor of the post 

administration as t value is (2.04) which 

considered significant at (0.05) level. Also, there 

is a statistically significant difference between the 
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mean scores of the pre and post administration of 

cognitive load theory scale in favor of the male. 

Regarding the results of the research, the 

researcher suggested of applying the research in 

kindergarten with children with learning 

difficulties. Also cognitive load theory should be 

taken into consideration in all activities as it has a 

great impact on revealing the children’s academic 

problems which negatively affect their 

psychological state. The researcher pointed to the 

importance of using electronic activities and 

multimedia as it has a great effect on draw 

children’s attention and transfer concepts and 

skills in an interesting way. Moreover, it reduces 

stress on the child’s memory which reduces the 

cognitive load. In the current research, 

multimedia had an effective remarkable effect in 

improving the reading difficulties of children 

with learning difficulties and high cognitive load. 

  :Keywords الكلمات المفتاحية
 .      صعوبات التعلم القرائية-1

                     Reading Learning Difficulties 
      Cognitive Load Theory .نظرية العبء المعرفي -4
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  .                           Multimedia  الوسائط المتعددة -0
 

 مقدمة
الخصائص االرتقائية لإلنسان، فهي وسيلة  ىاللغة من أول  

          للتعبير عن األفكار والمشاعر، كما أنها أكثر الطرق نضجاا 
 فعالية في كل أنواع التواصل، فيتم ذلك من خلل أصوات األفرادو 

المكونة من الفونيمات، وهي األصوات األولية التي تتكون منها 
 اللغات .

ة ، التحدث ،القراءمنها االستماع ةمهارات عد ىإل وتنقسم اللغة  
م توالكتابة وتعد القراءة من أهم  مظاهر التواصل اللغوي ، فقد اه

 علم النفس المعرفي العصبي بنشاط تعلم القراءة حيث أعطى أفكاراا 
من ناحية اكتسابها وتعليمها،  وتوجيهات جديدة في هذا الميدان

وحتى األسباب واالضطرابات المتعلقة بها، والبحث في فهم طبيعة 
وتنظيم السياقات النفسية التي تمكن من التعرف على الكلمة، أو 

هنية التي تسمح باكتساب القراءة والشروط التي فهم السياقات الذ
  .(132: 30ص ص  ،4312الشريف، ) تعيق نموها

وقد يعاني األطفال من بعض اإلضطرابات أو الصعوبات    
اللغوية ؛ التي تظهر عليهم وتتسبب في اضطراب سير العملية 
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التعليمية فتظهر في شكل مشكلت في التحصيل سواء في 
 رالمهارات اللغوية والرياضية ، فعندما يظهاكتساب او اتقان 

يكون تحصيله األكاديمي أقل من الطفل قدرة كامنة على التعلم و 
 من صعوبة في التعلم و تشمل صعوبات يالمتوقع منه فإنه يعان
 ؛تيالقريو  ؛) السرطاويو الكتابة أو التهجي تعلم في القراءة أ

  .( 4334 ،الفرسي

 يصعب عليهم التمييز بين األشكالولكن هناك بعض األطفال    
المرسومة والمكتوبة، كما يعانون من مشكلة تمييز حجم األشياء، 
أو كلمات ذات معنى؛ فيعجزون عن قراءتها قراءة صحيحة وهي 

  .ما يطلق عليها صعوبات التعلم األكاديمية القرائية

( أن ذوي صعوبات التعلم األكاديمية 4310وذكر )الحارثي،    
تظهر عليهم بعض المشكلت التعليمية المختلفة في الحفظ 
واالستذكار والفهم واالنتباه واإلدراك، لذا فينبغي على المهتمين 
وواضعي المناهج الدراسية مراعاة عبئهم المعرفي ، وانخفاض 

ر مها ، واتفق معه سويلقدرتهم على االحتفاظ بالمعلومات وفه
(2011  ( Sweller, خ وبعض حيث ربط بين تناظر الم

فكان يدرس حاالت تعاني من  ،اضطرابات وصعوبات القراءة
صعوبات القراءة والكتابة، ووجد أن بعض هؤالء األطفال يكتبون 
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بطريقة صورة المرآة، أي يكتب الطفل الكلمة التي أمامه وهي 
دراكها بصورة صحيحة مما دفعه إلى ألنه لم يستطع إ ؛مقلوبة

تخزينها بطريقة خاطئة وذلك باستعمال الذاكرة العاملة المسؤولة 
عن التخزين المؤقت للمعلومات، وتلك العملية يكون لها موقع في 
ذاكرته الطويلة المدى ، ومن ثم عند استدعائها أو استرجاعها عند 

، 4310الحاجة تنطق أو تكتب  بطريقة خاطئة )أمين، 
 .(430ص

بحاجة إلى خفض العبء ( أن الطفل 4314وذكرت )هندية،    
المعرفي المفروض على ذاكرته العاملة أثناء التعلم من أجل تعلم 
قائم على استعمال مهارات التفكير وتنميتها، فهو يخاطب أكثر 
من حاسة والتي تيسر عملية التعلم وتسهل عمل الذاكرة حتي يتم 

متغيرات والمفاهيم ، كما هو الحال في الربط الصحيح بين ال
وت الصية باألخص لطفل الروضة فيتم ربط المهارات القرائ

  .ماا سلي والصورة بشكل الحرف أو الكلمة وطريقة نطقها نطقاا 

فتأثيرات العبء المعرفي قد أظهرت أن ربط المصادر المختلفة    
ا تع  ،م جيدلللمعلومات وتجنب تشتيت االنتباه ال ينتج عنه دائما

وفي الحقيقة أن تأثير تشتيت االنتباه يحدث فقط عندما تكون 
هناك مصادر مختلفة للمعلومات غامضة وغير مفهومة وبصورة 
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            منفصلة لذلك فإنها بحاجة إلى أن ترتبط مع بعضها البعض 
 (.Schnotz ; Kurschner, 2007, p 478)عقلياا 

وصول المفاهيم والمهارات عامة  ةولكي نضمن سلم   
دراكها داخل المخ بصورة واضحة  والمهارات اللغوية خاصة وا 

كد تدني القدرة على فهمها، وتوليفها، وتركيبها؛ فقد أ ىوالتغلب عل
 & Sweller; Ayres)كل من سويلير وآيرس وكاليوجا 

Kalyuga, 2011)   أن أنشطة ومحتويات التعلم المعروضة
خل قاعة الدراسة يجب أن تصمم لتقليل مصادر والمستخدمة دا

العبء المعرفي لدى المتعلمين خاصة في ظل محدودية سعة 
أي أنه يجب Working Memory Capacity الذاكرة العاملة

يز انتباه ترك ىوسائل تعليمية بسيطة وجذابة تعمل عل ىاللجوء إل
لتخفيف  ؛المفهوم أو المهارة فقط وتبعده عن المشتتات ىالمتعلم عل
 ذاكرته العاملة وبالتالي يتم تخفيض العبء المعرفي. ىالضغط عل

 لياا ج أهمية التقنيات الحديثة وما لها من تأثيراا  ىوهذا ينقلنا إل  
( فجاء 7، ص4333في العمليات التعليمية والتعلمية )سكتاوي ، 

ول الملموس التح ةاالهتمام بمفهوم الوسائط المتعددة التفاعلية نتيج
تلك  ىالفكر التربوي من نمط المواقف التعليمية الجماعية إل في

فظ ح ىالمواقف الفردية ، ومن التركيز في تقويم المتعلم عل
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مهارات  المتعلم من هالتقويم الذي يقيس مقدار ما يؤدي ىإل ىالمحتو 
   .(113، ص4313من أهداف تعليمية )عبد الحميد ،  هوما يحقق

عبد الكريم  ) منها الدراساتوقد أكدت العديد من   
فاعلية  ى( عل4333(،) العجلوني ، 43 13(،)دسوقي،4337،

استخدام برامج الوسائط المتعددة في التعليم ، ودورها الفعال في 
 ةن المتعم كما أنها تضفي جواا  اللفظيةتبسيط المفاهيم وتحاشي 

 أطول . ةوالمرح وتبقي أثر التعلم لمد

ة ئط المتعددة من العناصر التعليمية المهمحيث تعد تقنية الوسا   
والقادرة على إثراء مدارك الطفل الحسية في مرحلة رياض 

خدام تاألطفال، فتقوم بعرض المعلومات للطفل بطريقة تفاعلية باس
تدريبه في تعليمه و  األقراص المدمجة، فيساهم استخدام الكمبيوتر
ثراء البيئة التعليمية بالمثيرات البصرية وا لتي تنمي لسمعية اوا 

إدراكه مثل الصور والرسوم واأللوان والحركة )الجهني، 
 مثل من الدراسات ذلك عدد ى( وأكد عل272،  4313الزهار،
)القباطي، الصبري،  ،(4310، (،)عبد الرحمن4310)محمد،
 ( . 4312( ، ) سالم ، 4310
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للوسائط المتعددة دور كبير وفعال في خفض العبء المعرفي و   
المراحل التعليمية المختلفة ، كما أكدت العديد من الدراسات في 
(، 4317) الزعبي ، ،  (yoon & Kim, 2011) ومنها

( ولها دور بالغ األهمية في تحسين صعوبات 4312)الكندري، 
التعلم عامة وصعوبات التعلم القرائية خاصة ؛ مما يبين ضرورة 

لألطفال  معرفيتحسين صعوبات التعلم القرائية وخفض العبء ال
حديثة مثل و  ةذوي صعوبات التعلم القرائية باستخدام أساليب شيق

 الوسائط التعليمية.

 االحساس بالمشكلة:

من العوامل التي تعد مؤشر لوجود  ةظهرت للباحثة مجموع    
 المشكلة ومنها :      

بحاث والدراسات السابقة والتي أكدت العديد من األ ىباالطلع عل  .1
ضرورة الكشف عن صعوبات التعلم وتحسينها ، وأخصت  ىعل

صعوبات التعلم األكاديمية القرائية ، واستخدام األساليب الحديثة 
          والمتطورة التكنولوجية لما لها أثر كبير في تحسين هذه 

أهمية تنشيط الذاكرة العاملة عند  ىالمهارات ، كما أكدت عل
 ىعل الديهم والذي قد يؤثر سلبا األطفال وتخفيف العبء المعرفي 

 تقدمه الدراسي وتعثره في المراحل التعليمية المتقدمة .
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من خلل فترات التدريب الميداني الحظت الباحثة أن هناك عدد  .4
 ؛من األطفال يندر دورهم اإليجابي أثناء وجودهم في الروضة

وذلك لعدم توافق طرق التعلم المستخدمة وقلة انجذابهم لألنشطة 
مقدمة وعزوف البعض عن التفاعل مع المعلمات وكانت في ال

الغالب تظهر أثناء تقديم المهارات اللغوية والرياضية ، والتي 
تسببت في غضب البعض ، وعزوف البعض اآلخر عن االستماع 

قدامهم عل األنشطة المقدمة وخاصة  ىللمعلمة ، وعدم قابليتهم وا 
 في هذه المجاالت .

طفال والتي اعتقدت الباحثة األ ىراءة لدتدني بعض مهارات الق .0
مت وللتأكد من ذلك قا ،نهم يعانون من صعوبات التعلم القرائيةأ

بل ص صعوبات التعلم للمهارات قالباحثة بتطبيق بطارية تشخي
كاديمية لعادل عبد اهلل للتأكد من أن هذا القصور ناتج عن األ

ه علقة يس لصعوبات التعلم التي يعاني منها بعض األطفال ؛ ول
 بأسلوب المعلمة أو بطبيعة النشاط .

أما بالنسبة لوثيقة المعايير القومية لرياض األطفال لعام  .2
ضرورة االهتمام  بمهارات االستعداد  ىوالتي أكدت عل4332

ها  ذ خصصت لإهمية كبيرة أطفل الروضة وكان لها  ىللقراءة لد
 (.1ملحق رقم )  بالوثيقة كاملا  مجاالا 
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بضرورة االهتمام باألطفال ذوي  4303أقرت رؤية مصر كما  .0
عطائهم القدر الكافي ا  صعوبات التعلم و  تاحة لهم فرص التعلم وا 
كساب الطفل مهارات القراءة إأهمية  ىكدت علأمن االهتمام ، كما 

والكتابة واستخدام التكنولوجيا في التعليم لما لها دور فعال في 
 ي ذهن الطفل .تسهيل وصول المعلومات وغرسها ف

كافة المفاهيم والمهارات  ىبتدريب األطفال عل  2.0هتمام منهجا .2
دراك وتطبيق الطفل  وحدد كتاب خاص للغة العربية واهتم بفهم وا 

أهمية خفض العبء  ىلها وليس حشو األذهان ؛ مما يؤكد عل
ذاكرة الطفل ، وتناول المعلومات والمهارات بصورة  ىالمعرفي عل

هتم وأقر بأهمية التكنولوجيا في انوعة ، كما مبسطة وبطرق مت
تبسيط المعلومات وسهولة نقلها للطفل بما يتناسب ويواكب العصر 

 المعلوماتي .
وللتأكد من ذلك قامت الباحثة بتطبيق دراسة استكشافية لمعلمات  .7

طفال األ ىللتأكد من وجود صعوبات التعلم القرائية لد ؛الروضة
 وكذلك معاناتهم بانخفاض العبء ،يةذوي صعوبات التعلم القرائ

المعرفي وتم تفسيرها في الجزء الخاص باإلجراءات والدراسة ملحق 
 .(  2رقم ) 
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 مشكلة البحث:

ن القراءة أ ىكافة األدبيات والدراسات والبحوث السابقة عل تقر    
ليست عملية آلية ولكن هي معالجة فونولوجية للعمليات البصرية 
التي يتم إدراكها واسترجاعها عبر الذاكرة البصرية، وخاصة عند 

يه لكبر ووقت أطول، وعأالمثيرات يحتاج الفرد إلى تركيز تعدد 
تؤثر اضطرابات هذه األخيرة على قدرته على تذكر بعض 

ما تؤثر قدرة الذاكرة على تسلسل األحداث، الحروف والكلمات، بين
وهذا  ةوترتيب الحروف في الكلمة، وعلى ترتيب الكلمات في الجمل

  .ما تعمل عليه نظرية العبء المعرفي 

ط ، بل أمر بسي تفقيام الطفل بعملية القراءة أو التهيئة ليس   
رات العديد من القد ىهي عملية مركبة ومعقدة تعتمد في أدائها عل

العقلية وعدد من الحواس والخبرات والمعارف السابقة ، وقد جاء 
عنه  ىاعتبار أن القراءة أمر ال غن ىاالهتمام بالتهيئة للقراءة عل

في تعامله مع العالم المحيط واكتساب ثقافه مجتمعه ؛ وليكتسب 
الطفل هذه المهارات يجب أن يستخدم ذاكرته البصرية للحتفاظ 
بأشكال الحروف والكلمات ، أما الذاكرة السمعية والتي يحتفظ فيها 
باألصوات المختلفة ، وكلما زادت الصور والكلمات والمواقف 

ذاكرة الطفل ، فاألطفال العاديون  ىالتعليمية زاد الضغط عل
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، أما  ىمدال ةيقومون باستيعابها واالحتفاظ بها في الذاكرة طويل
ليهم ، ع ال يدركونها وتمثل عبئاا  علماألطفال ذوي صعوبات الت

ذاكرة الطفل وبالتالي يظهر العبء المعرفي وقد  ىوبدوره يؤثر عل
لمراحل ا ىالطفل مما قد يؤثر عل ىيتسبب ذلك في تدهور مستو 

 الدراسية التالية.

 للباحثة أن هناك عدد من األطفال ىتراءما سبق فقد  ىعل وبناءا   
مهارات القراءة ، ومن صعوبات ساب تكاقصور في  يعانون من

اكرة العاملة الذ ىالتعلم القرائية والتي من شأنها تزيد من الضغط عل
ثة الباح دعاالعبء المعرفي ؛ وهذا ما  ةزياد ىلديهم مما يعمل عل

الكشف عن األطفال ذوي  ىالتدقيق في ضرورة العمل عل ىإل
ف العبء فتحسينها بما يخ ىصعوبات التعلم القرائية ، والعمل عل

مثل أنشطة  ةوممتع ةأنشطة جذابالمعرفي لديهم باستخدام 
 نظرية العبء المعرفي. ىعل الوسائط المتعددة قائماا 

 أسئلة البحث : 

 ىما دواعي االهتمام بالكشف عن صعوبات التعلم القرائية  لد .1
 أطفال الروضة ذوي صعوبات التعلم  وتحسينها ؟
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ي أطفال الروضة ذو  ىها لدما مهارات القراءة التي يجب تحسين .4
 صعوبات التعلم القرائية ؟

طفل الروضة ودورها في  ىما ماهية نظرية العبء المعرفي لد .0
 تحسين صعوبات التعلم القرائية لديهم ؟

ما ماهية الوسائط المتعددة ودورها في تخفيف العبء المعرفي  .2
 أطفال الروضة ؟ ىوتحسين صعوبات التعلم القرائية لد

عبء نظرية ال ىقائم علالمقترح الالوسائط المتعددة ما برنامج  .0
ل الروضة أطفا ىالمعرفي في تحسين صعوبات التعلم القرائية لد

 ؟ ذوي صعوبات التعلم
رفي نظرية العبء المع ىتأثير برنامج وسائط متعددة قائم علما  .2

ي أطفال الروضة ذو  ىفي تحسين صعوبات التعلم القرائية لد
 ؟صعوبات التعلم

 

 أهداف البحث :
 

 هدف البحث الحالي إلى:ي
 ىعلقة العبء المعرفي بصعوبات التعلم القرائية لد ىالتعرف عل 

 أطفال الروضة ذوي صعوبات التعلم .
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 عرفي نظرية العبء الم ىتأثير برنامج الوسائط المتعددة القائم عل
ي أطفال الروضة ذو  ىفي تحسين صعوبات التعلم القرائية لد

 .صعوبات التعلم
 ىعلقة الوسائط المتعددة بتحسين صعوبات التعلم القرائية لد 

 األطفال ذوي صعوبات التعلم .
 

 أهمية البحث: 

لكشف عن صعوبات التعلم ا فيأهمية البحث الحالي  ىتتجل  
أطفال الروضة ذوي صعوبات التعلم والتغلب عليها  ىالقرائية لد
 ىسلوب تكنولوجي حديث مثل الوسائط المتعددة يقوم علأبمساعدة 

 أساس نظرية العبء المعرفي لذا قد تفيد نتائجه من خلل:

 األهمية النظرية : :أوالا 

تذويب القصور الكمي والكيفي الذي أشارت إليه الدراسات السابقة  .1
في البيئة العربية واألجنبية  باستخدام أساليب حديثة مثل الوسائط 

جذب انتباه األطفال وتسهيل وصول  ىدة والتي تعمل علالمتعد
 طة التقليدية المتبعة في الروضة،ليهم بخلف األنشإالمعلومات 
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برامج تهتم بالذاكرة وكيفية التعامل معها وتسهيل عملية االحتفاظ و 
   .بالمعلومات مثل نظرية العبء المعرفي

خدام استتوجيه أنظار المهتمين بتربية طفل الروضة بأهمية  .4
قرائية ة في تحسين المهارات الأساليب تربوية حديثة متنوعة وفعال

ل ذوي األطفا ىوتحسين الصعوبات القرائية لد طفال عامةا األ ىلد
 وذلك إلكمال المراحل التعليمية بسهولة   ؛صعوبات التعلم خاصةا 

 . ويسر  
 

 : األهمية التطبيقية : ثانياا 
 لمات الروضة للكشف وتحسينربما يجدي هذا البحث في إفادة مع .1

واألطفال ذوي  األطفال عامةا  ىصعوبات التعلم القرائية لد
 .  صعوبات التعلم خاصةا 

معلمات الرياض  –من ) طفل الروضة  قد يفيد هذا البحث كلا  .4
مج العملية التعليمية ( بإمدادهم ببرنا ىالقائمين عل –الباحثين  –

مصمم في ضوء أسس نظرية العبء المعرفي واستخدام الوسائط 
 وذلك لتحسين صعوبات التعلم القرائية. ؛المتعددة

نظرية العبء المعرفي وذلك لتحسين  ىتوفير برنامج قائم عل .0
ب باستخدام الوسائط المتعددة والتي تخاطصعوبات التعلم القرائية 
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من حواس الطفل والتي تسهل عمل الذاكرة لديهم ، وجعل عدد 
 التعلم أكثر سهولة وفعالية .

 

 مصطلحات البحث : 
 

 النحو التالي :  ىعل وتعرف الباحثة المصطلحات إجرائياا    
 

هي مجموعة من االضطرابات تظهر : صعوبات التعلم القرائية -
مواكبة أقرانه في المهارات القرائية  ىفي ضعف قدرة الطفل عل

مثل صعوبة القراءة والتهجي ؛ وقد يتسبب ذلك في ظهور سلوك 
طفل في باقي ال ىمستو  ىال تكيفي في البيئة الصفية مما يؤثر عل

 المراحل التعليمية .
يعد العبء المعرفي من أكبر المشكلت  نظرية العبء المعرفي : -

ن األول خاص ييين أساسئجز  ىوينقسم إلالتي تهدد البيئة الصفية 
بالطفل وهو العبء الداخلي والذي يظهر في صورة صعوبة 
اكتساب الطفل للمهارات والمفاهيم وضعف استيعاب الذاكرة 
العاملة للمعلومات وقصور في تخزينها واستيعابها ، أما بالنسبة 

قوة المشتتات وتقليدية األساليب  ىللعبء الخارجي فيعتمد عل
 لطرق التي تقدم بها المهارات والخبرات .وا
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أسلوب تكنولوجي حديث يقدم المعلومات الوسائط المتعددة: -
وشيقة بمزج النص، الصوت، الصورة،  ةوالمهارات بصورة ممتع

والحركة وقد يضيف مقاطع فيديو بهدف تسهيل العملية التعليمية 
فل هو طواكتساب المهارات وتعزيز التعلم الذاتي باعتبار أن ال

 محور العملية التعليمية.
 

 حـدود البحث :
 

طبق الجانب العملي للبحث خلل الفصل  الحدود الزمانية : -
م وقد تم تحديد 4313/  4312الدراسي األول للعام الدراسي 

بطارية تشخيص صعوبات التعلم للمهارات ما قبل  ن لتطبيقييوم
حديد وقد تم تاألكاديمية لتحديد األطفال ذوي صعوبات التعلم ، 

للتطبيق القبلي لمقياس العبء المعرفي لصعوبات التعلم  يومان
أطفال المجموعة التجريبية ، كما تم تحديد يومين  ىالقرائية عل

وزيع لقرائية ، وتم تللتطبيق البعدي لمقياس صعوبات التعلم ا
 04مدار ىوحدات( ، عل 2) ىاألنشطة المتضمنة بالبرنامج عل

( 0)  ؛ بمعدل نشاط بحيث تم التطبيق أربع مرات أسبوعياا  يوماا 
 . اا ( نشاط32وكان عدد األنشطة ) ،أنشطة يومياا 
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طبق البحث في مجموعة من الروضات  الحدود المكانية : -
يتم الحصول  ىوالتعليم بمحافظة بورسعيد وحتالتابعة لوزارة التربية 

 عدد مناسب للعينة .   ىعل
تمثلت في أطفال المستوي الثاني برياض  الحدود البشرية : -

وطفلة  ( طفلا  03سنوات ( وعددهم )2- 0األطفال سن  ) 
كمجموعة تجريبية ) ذات المجموعة الواحدة ( ؛ الملتحقين برياض 

لتربية والتعليم بمحافظة بورسعيد األطفال التابعة لمديرية ا
بالمدارس الحكومية العربية واختيرت بصورة قصدية ؛ لألطفال 

تشخيص  بطاريةتطبيق   ىعل ذوي صعوبات التعلم القرائية بناءا 
د د / عادل عب صعوبات التعلم للمهارات ما قبل األكاديمية إعداد

  .اهلل
الكشف عن  ىاقتصر البحث الحالي عل الحدود الموضوعية : -

صعوبات التعلم القرائية تحسينها لألطفال ذوي صعوبات التعلم 
نظرية العبء المعرفي باستخدام الوسائط المتعددة  ىقائم عل

 المهارات التالية: ىواشتملت عل
 

 مهارة التمييز البصري : :أوالا 
 . تمييز بين حرف وآخر 
 تمييز االختلف بين الحروف المتشابهة وكتابتها ) س ، ش ، 

 ج ،ح ......(.
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 الحرف األول . ىربط الصورة بالكلمة من خلل التعرف عل 
 . مضاهاة الشكل المرسوم أمامه بالحرف الصحيح الذي يشبهه 
 ةتحديد الحرف المتماثل مع الحرف األول للكلم . 
 . تحديد الكلمات التي تبدأ بحرف معين 
  خرآ، وسط الكلمة ،يميز بين شكل الحرف في بداية الكلمة 

 الكلمة.
 

 : مهارة التمييز السمعي البصري : ثانياا 
 

 الكلمة المنطوقة . ىتمييز الصورة الدالة عل 
  للحرف الذي يسمعه . تصنيف الصورة تبعاا 
  للحرف الصوتي الذي يسمعه . تمييز الكلمة تبعاا 
  وتي الذي للحرف الص تمييز الكلمة التي تبدأ بحرف مكسور تبعاا

 يسمعه .
  للحرف الصوتي . الدالة المضمومة تبعاا تمييز الكلمة 
 من عدة حروف تأتي بعدها . ىاختيار الكلمة المكونة األول 
 

 التذكر واالنتباه : ى: مهارة القدرة عل ثالثاا 
 . يكتب كلمة تبدأ بحرف مكسور 
 تبدأ بحرف مضموم . ةيكتب كلم 
 استرجاع حروف الهجاء . ىالقدرة عل 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (009)                           0202يو  يول -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

  بحرف ) ت (يكتب بعض الكلمات التي تبدأ. 
  

 : مهارة التعبير اللغوي : رابعاا 
 تحليل كلمة تفاحة . ىالقدرة عل 
 ةالتحدث عن بعض الفواكه التي تبدأ بحروف معين . 
 " التحدث عن " حيوانات الغابة. 
 . التحدث عن بعض الحيوانات التي تعيش بالمنزل 
 

 منهج البحث :
الواحدة  المجموعة ياستخدم البحث الحالي المنهج شبه التجريبي ذ

 دراسة العلقة بين المتغيرات التالية: ىالذي يقوم عل
 

 متغيرات البحث : 
ي نظرية العبء المعرف ىالمتغير المستقل )البرنامج القائم عل  - 

 .باستخدام الوسائط المتعددة ( 
لى القياسين ع المتغير التابع )صعوبات التعلم القرائية( معتمداا   - 

 ي .القبلي والبعد
 فروض البحث : 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال  .1
ئية لمعرفي لصعوبات التعلم القراعينة البحث على مقياس العبء ا

  .البعدي لصالح القياس البعديي القياسين القبلي و ف
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  .4
الح لصصعوبات التعلم القرائية واإلناث األطفال الذكور ذوي 

 الذكور في مقياس العبء المعرفي لصعوبات التعلم القرائية  .
عبء نظرية ال ىأثير برنامج الوسائط المتعددة القائم علت ىمد .0

ل الروضة أطفا ىالمعرفي في تحسين صعوبات التعلم القرائية لد
 .ذوي صعوبات التعلم

 

 اإلطار النظري:
السااااااااااؤال األول والثاني والثالث   ىر النظري علساااااااااايجيب اإلطا  

  النحو التالي : ىوالرابع من أسئلة البحث وذلك عل
 

 المحور األول  : صعوبات التعلم القرائية لطفل الروضة :  

لرياض األطفال مهام عديدة أهمها كونها مرحلة إعداد وتهيئة    
ل فاااإذا لم يتم إعاااداد الطفااا ،لللتحااااق باااالمراحااال التعليمياااة التاااالياااة

وتهيئته في هذه المرحلة بشااااكل جيد، فإن االنتقال للمرحلة التالية 
على الطفل ويؤدي به إلى اإلخفاق في االسااااااتمرار  يكون صااااااعباا 

بالعملية التعليمية؛ فتعديل البنية المعرفية والساااااااااااااالوكية للطفل في 
دأ بضاااااااااااااال مما لو أقل ويحقق نتائج أف هذه المرحلة يتطلب جهداا 

 .( 4333عبد العال،  ؛متأخرة )عيدالتعديل في مرحلة 
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فالطفل ال يتعلم حينما يصااااااااااال لدرجة معينة من النضاااااااااااج، بل   
ينمو أثناااااء تفاااااعلااااه مع البيئااااة المحيطااااة  فصااااااااااااااعوبااااات التعلم 
ومشااااكلت التعليم في كل المراحل وحتي المرحلة الجامعية ترجع 
دراك   إلى مرحلاة الروضااااااااااااااة، وذلاك نتيجة لعدم ملحظة وتقييم وا 

المفااااااهيم  همأبهاااااا في هاااااذه المرحلااااة .ومن  المنبيءالساااااااااااااالوك 
والمهااارات التي يتعلمهااا طفاال الروضاااااااااااااااة هي المهااارات القرائيااة 

 .( 72، ص 4312والحسابية) بدر الدين ، 

( برنااامج القرائيااة بااأنااه  4310فااالقرائيااة كمااا يعرفهااا الطيااب )    
ن قدرة األطفال تحسيى والتعليم يهدف إل برنامج تبنته وزارة التربية

التي تعني بااالرمز  الصااااااااااااااوتيااةعلي القراءة باااسااااااااااااااتخاادام الطريقااة 
) الحرف + حركة الحرف = صوت  اسمهالصوتي للحرف وليس 

 .الحرف (

( بأنه واحد من المبادرات  4312وتعرفة وزارة التربية والتعليم )    
يمية لالتنموية لتحسين نوعية التعليم ونتائج التعلم في المراحل التع

نهاية الصف الثالث اإلعدادي ويقوم علي خمس  إلىمن الروضة 
عناصر أساسية وهي الوعي الصوتي ، الطريقة الصوتية ، 

  .الطلقة ، نمو المفردات والحصيلة اللغوية ، الفهم القرائي
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فتظهر صعوبات القراءة كأحد أنماط صعوبات التعلم    
اللغة المنطوقة أو  داماألكاديمية  والتي تظهر في فهم واستخ

يتضح هذا في نقص القدرة على االستماع، والتفكير،  وقدالمكتوبة 
أو التحدث، أو القراءة أو الكتابة، أو التهجي أو في إجراء العمليات 

 ،4313 ،الخطاطبة ؛الرشدان السبايلة ؛البطاينةالحسابية)
،  112، ص ص  4311عبد العزيز،  ؛( ، )كوافحة01ص
112 ).   

تنوعت تعريفات صعوبات التعلم فهي مصطلح  يشير إلى  وقد  
ن االضطرابات تظهر في شكل مجموعة غير متجانسة م

ا هترجع إلى الكيفية التي تم بها اكتساب المهارة وأن صعوبات
وظيفي في الجهاز العصبي  داخلية المنشأ وترجع إلى خلل

المركزي  ولكنها ال ترجع لقصور حسي أو تأخر عقلي أو 
 .(4312 ،بدر الديناضطراب انفعالي أو اضطراب اجتماعي ) 

وتعني  Dysأما صعوبات القراءة فهي مشتق من كلمتين     
وتعني اللغة  Lexica  ,Badرديء أو سيء ومعناها باإلنجليزية  

وبذلك يشير المفهوم من ،  Speechعناه اللفظية أو الكلم وم
الناحية المعجمية إلى سوء الكلم ورداءته. وتعتبر صعوبات تعلم 
القراءة أحد مظاهر صعوبات التعلم المرتبطة بالمشكلت المتعلقة 
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باللغة  سواء التعبيرية أو االستقبالية وتظهر هذه المشكلت من 
                       ثة، خلل القراءة والتهجئة، والكتابة، والمحاد

 .( 10،ص 4330واالستماع )جلجل،

أما الكفافي فأشار إليها بأنها مجموعة غير متجانسة من    
االضطرابات والتي تعبر عن نفسها من خلل صعوبات دالة في 
اكتساب واستخدام مهارات االستمتاع، أو الحديث، أو القراءة، أو 
الكتابة، أو االستدالل، أو المهارات الرياضية. كما أنها حالة تتميز 

توسط تبدأ أثناء فترة النمو، عقلي وظيفي دون الم بمستوى
 ؛ويصاحب هذه الحالة قصور في السلوك التكيفي للفرد )كفافي

 (.02،ص  4333، الكومي ؛سالم

م لدى إحدى صعوبات التعل: بأنهاصعوبات القراءة تم تعريف وي   
األطفال وفيها ينخفض مستوى التحصيل القرائي لمستوى دون 

زامن لل وظيفي  للمخ وتتهذه الصعوبة إلى اخت ىالمتوسط، وتعز 
غالبا مع صعوبة ا الكتابة والهجاء، وتؤثر في مسار حياتهم 
وتظهر من خلل صعوبات اإلدراك والتعبير اللغوي، وتنتشر هذه 

عبد )الصعوبة لدى األطفال ذوي الذكاء المتوسط وفوق المتوسط 
 .( 420، ص 4310الفارسي ،  ؛منيب ؛الرازق
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 ويمكننا أن نخلص من التعريفات السابقة إلى :  
قلة تجانس صعوبات تعلم القراءة مع عمر الطفل، أو نسبة ذكائه،  .1

وهو ما يمكن أن نطلق عليه التباعد بين  مستواه في القراءة، 
 .وقدراته المعرفية أو مستوى ذكائه

تحدث صعوبات تعلم القراءة على الرغم من توفر البيئة والفرص  .4
يمية المناسبة. أما إذا كان الطفل يعاني من هذه الصعوبة التعل

نتيجة الحرمان الثقافي أو عدم توفر الفرص التعليمية فل تكون 
 صعوبة تعلم. 

صعوبات التعلم القرائية هي التسمية الدقيقة لصعوبة قراءة الكلمات  .0
هذا و  ةواضح ةأو فهم معناها فالطفل ال يستطيع أن يعطي دالل

 القراءة . راض الخاصة بصعوبات تعلمأهم األعمن 
 

وتعرض الباحثة أهم األسباب التي تؤدي إلى ظهور صعوبات 
 التعلم القرائية ويمكن عرضها على النحو التالي:

 

 العوامل الجسمية :  :أوال
 

 القصور البصري:  .1
كلمات، بالقدرة على رؤية ال وثيقاا  إن تعلم القراءة مرتبط ارتباطاا   

وملحظة ما بينها من تشابه واختلف، وقد تؤدي عيوب اإلبصار 
إلى رؤية الكلمات مهزوزة أو على غير صورتها الحقيقية وقد 
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ة ولكنه لم يبلغ مستوى النضج المناسب لعملي ،يكون البصر سوياا 
ي فالقراءة أي لم يبلغ القدرة على التآزر والتنسيق بين العينين 

 .الرؤية مما يؤثر على عملية القراءة 
 

فارتباط ضعف القراءة عند األطفال بضعف الذاكرة البصرية    
والتي لها القدرة على إعادة  المواد البصرية من الذاكرة  والتعرف 

 القراءة بةبات التعلم عامة وصعو إليها تعد سبب من أسباب صعو 
،ص  4313الخطاطبة، ؛السبايلة ؛الرشدان ؛)البطاينة خاصة
102 . ) 
رة هذه المشكلة بعرض مجموعة كبي علىوتعزي الباحثة التغلب    

من الصور لنفس الكلمة بأشكال وألوان مختلفة ليألفها الطفل 
 األشكال المختلفة لها . علىويتعود 
            ذلك عدد من الدراسات السابقة والتي منها :  علىوقد أكد     

( ، ) الشريف ، 4312( ، ) بدر الدين ،  4333) محمود ، 
( إلى أن األطفال ذوي  4312،  الشاذلي ؛( ، ) هبد 4312

صعوبات القراءة يجدون صعوبة في االسترجاع التتابعي للمثيرات 
المرئية كما أنهم يحققون درجات منخفضة على اختيارات الذاكرة 
البصرية ويفسرون هذا الفشل في االسترجاع إلى عدم  كفاءة 

لون ياالنتباه االنتقائي ، كما أن األطفال ذوي صعوبات القراءة يم
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الحفظ والتذكر واالسترجاع أقل كفاءة  استراتيجياتإلى استخدام 
   وفاعلية إذا ما قورنوا بالعاديين. 

 القصور السمعي: .2
وأبرز مظاهره الصمم والضعف السمعي ويمكن علج ذلك عن    

طريق األساليب السمعية التي تسهم في اإلدراك والتمييز السمعي 
السمعية المرتبطة بالحروف  واإلغلق السمعي وربط األصوات

    .(  420،ص  4310، الفارسي  ؛منيب ؛الرازقوالكلمات )عبد 
ويتم التغلب عليه من خلل ربط الصور بأصواتها وأصواتها 

به  عدد ال بأس علىوذكر بعض القصص التي تحتوي  المتقطعة
 .الحروف المقصودة ىمن الكلمات للتأكيد عل

  
 اتجاه الكتابة: .3

فقد تبين للعلماء أن إبدال اليد اليمنى باليسرى أو العكس يمكن    
 أن يؤدي إلى عكس الحروف والكلمات عند النظر إليها فضلا 

كتب ، كما يمكن أن ي وحركياا  ، وانفعالياا   عن إرباك الطفل إدراكياا 
 لىعفيكتب ويقرأ الكلمات معكوسة لذا يجب  المرآةالطفل بصورة 

 ل بمسار الكلمات الصحيح .المعلمة تعريف الطف
 

في   اا مؤثر  ومما سبق يتضح أن األساليب العضوية تعد عاملا    
عملية القراءة فالقراءة عملية عضوية من ثم فإن أي قصور في 
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النواحي السمعية أو البصرية أو العقلية أو العصبية أو من ناحية 
خر أالنطق والكلم ومن حيث الصحة العامة يؤدي بل شك إلى الت

  .(013، ص 4313)عبد الواحد،  والضعف القرائي
 

 ثانيا : العوامل الجينية والوراثية:
يرى البعض أنه يمكن إرجاع صعوبات القراءة إلى العوامل    

الجينية )الوراثية( ويدعم هذا االتجاه ما وجده بعض الباحثين من 
شيوع صعوبات أو مشكلت القراءة بين أسر معينة بعينها، وأن 

،ص  4313 ؛هذه الصعوبات تمتد من جيل إلى آخر) السعيد 
127). 
التي تتسبب في تفاقم وهناك بعض ممارسات المعلمات    

مشكلت أو صعوبات تعلم القراءة لدى األطفال، ومن هذه 
 الممارسات ما يلي:   

ممارسة التعليم بما ال يتفق مع االستعدادات النوعية الخاصة  .1
 باألطفال ذوي صعوبات التعلم القرائية. 

إهمال التعامل أو التفاعل مع األطفال ذوي صعوبات تعلم القراءة  .4
 بالقدر الذي يتم مع غيرهم من األطفال العاديين.   

استخدام مواد تعليمية صعبة إلى الحد الذي يصيب هؤالء األطفال  .0
 باإلحباط.
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التدريب والتهيئة للقراءة بمعدل يفوق استيعاب األطفال ذوي  .2
 ا. صعوبات تعلم القراءة له

تجاهل األخطاء النوعية المكررة التي تصدر عن بعض األطفال   .0
 إلى أن تصبح عادة مكتسبة أو متعلمة. 

أساليب تدريس القراءة غير الفعالة والتي تعتمد بالدرجة األولى  .2
والتي قد تتسبب في عدم إدراك  ،على تناول الكلمة بشكل كلي
 . قرائيةصعوبات التعلم ال إلىالطفل للكلمة ويؤدي بدوره 

 (102،ص  4330)عبد اهلل ،                              
محكات الحكم على وجود صعوبات التعلم القرائية لدي طفل 

 الروضة : 
(،) كوافحة  4332عامر ،  ؛من:) عبد الرؤوف  فقد ذكر كل    
(،) رشدي ، 4312(، ) الشريف ، 4310(،)بخيت ،  4313، 

( 4312،  الشاذلي ؛( ، ) هبد 4317( ، ) عبد الباقي ،  4310
 دىلوجود صعوبات التعلم القرائية  علىعدد من محكات الحكم 

 الطفل وهي : 
 محك التباعد: -1

 ىالتحصيلي للطفل عن المستو  المستوىويقصد به تباعد    
 :المتوقع منه حسب حالته وله مظهران

 صيلي.التح ىالتفاوت بين القدرات العقلية للطفل والمستو  -أ



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (099)                           0202يو  يول -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

ي المهارات تفاوت مظاهر النمو التحصيلي للطفل  ف -ب
ويظهر ذلك مع طفل الروضة في اختلف ،والمفاهيم المختلفة 

ن الطفل لمتوقع فقد يكو ا ىمستواه التحصيلي القرائي عن المستو 
متفوقاا في الرياضيات، عادياا في المفاهيم العلمية ، ويعاني 

د يكون ، وق الكتابةسواء في القراءة أو  اللغةصعوبات تعلم في 
 .  الواحدةالتفاوت في التحصيل بين أجزاء المهارات 

 
 محك االستبعاد: -2
حيث يستبعد عند التشخيص وتحديد فئة صعوبات التعلم    

الحاالت اآلتية: التخلف العقلي اإلعاقات الحسية المكفوفين 
ضعاف البصر الصم ضعاف السمع ذوي االضطرابات االنفعالية 
الشديدة مثل االندفاعية والنشاط الزائد حاالت نقص فرص التعلم 

 أو الحرمان الثقافي .
 

 محك التربية الخاصة: -3
م ال لتعلويرتبط بالمحك السابق ومفاده أن ذوي صعوبات ا   

تصلح لهم طرق التدريب المتبعة مع األطفال العاديين فضلا عن 
نما يتعين توفير لون  عدم صلحية الطرق المتبعة مع المعاقين، وا 
من التربية الخاصة من حيث )التشخيص والتصنيف والتعليم( 

 يختلف عن الفئات السابقة.
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تصميم عدد من أنشطة الوسائط  إلىالباحثة  دعاوهذا ما    
 ىالمتعددة لتسهيل عملية التدريب لألطفال مما يساعدهم عل

اللحاق بأقرانهم وتحصيل المهارات المناسبة لهذه المرحلة خاصة 
 في مهارات القراءة .

 

 محك المشكالت المرتبطة بالنضوج: -4
حيث نجد معدالت النمو تختلف من طفل آلخر مما يؤدي إلى    

يئته لعمليات التعلم فما هو معروف أن األطفال الذكور صعوبة ته
يتقدم نموهم بمعدل أبطأ من اإلناث مما يجعلهم في حوالي 
الخامسة أو السادسة غير مستعدين أو مهيئين من الناحية 
اإلدراكية لتعلم التمييز بين الحروف الهجائية قراءة وكتابة مما 

 يعوق تعلمهم اللغة.
 

 الفيورولوجية:محك العالمات  -5
حيث يمكن االستدالل على صعوبات التعلم من خلل التلف    

العضوي البسيط في المخ الذي يمكن فحصه من خلل رسام المخ 
الكهربائي وينعكس االضطراب البسيط في وظائف المخ في 
االضطرابات اإلدراكية: )البصري والسمعي والمكاني، النشاط 

 صعوبة األداء الوظيفي(.الزائد واالضطرابات العقلية، 
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وال شك أن أي تأخر أو إهمال في اكتشاف صعوبات التعلم    
لدى األطفال ينجم عنه عواقب خطيرة تؤثر على سير العملية 
ذا ما  التعليمية بأكملها، وتعيقها عن تحقيق أهدافها المنشودة، وا 
أغفلت المعلمة أو تجاهلت سلوكاا يصدر من الطفل قد يعد مؤشراا 

بة ما من صعوبات التعلم دون دراية منها تكون سبباا في لصعو 
تأخر الطفل ، ولكن إذا أدركت المعلمة هذه الصعوبات وتعرفت 
عليها كان تشخيصها وعلجها أيسر وأفضل وأكثر فاعلية، وبما 
أن معلمة الروضة هي عصب العملية التربوية ومفتاح النجاح 

لى رها ينعكس عليس فقط في مرحلة رياض األطفال، بل تأثي
 .( 012، ص4310) بخيت ، المراحل التعليمية األخرى

 

 :المحور الثاني : نظرية العبء المعرفي 
 

ن نظرية  العبء المعرفي من النظريات المؤثرة في توضاااااااااايح إ  
تاااأثير تصااااااااااااااميم المحتوى التعليمي على عملياااة التعلم. وكاااذلاااك 

المحتوى للمتعلم و اهتمات بتوضاااااااااااااايح العلقاة بين البنياة المعرفية 
( أن  4312وذكرت )السااااااااااااااباب،  ،التعليمي وكيفياة حادوث التعلم

أن التعلم يحااادث عن طريق نوعين  ترىنظرياااة العااابء المعرفي 
من الاااذاكرة هماااا، الاااذاكرة العااااملاااة والاااذاكرة طويلاااة المااادى، وأن 
الذاكرة العاملة هي المكون النشااااط الذي يقوم بمعالجة المعلومات 
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 لمعلومات المراد معالجتها تفرض مسااااااااااتوى مرتفعاا المطلوبة وأن ا
 من الصعوبة أن تستوعبه الذاكرة في وقت معين. 

(Park; Plass & Brünken, 2014, p 125), (Meissner 

& Bogner, 2012, p127) . 
       

ويعااااد العاااابء المعرفي من المشااااااااااااااكلت التي تهاااادد النظااااام    
بساااااااااااابب اسااااااااااااتخدام التعليمي السااااااااااااائد في المدارس حيث يحدث 

الوساااااائل التعليمية التقليدية التي تقوم بضاااااخ المعلومات للطفل ، 
ويلعب الطفل  دور المتلقي والمساااااااتمع للمعلومات التي قدمت له 
بصااااااورة مسااااااتمرة خلل فترة محددة، وعدم إعطائه فرصااااااة زمنية 
ا إليهااا ويقوم بترميزهااا ومعااالجتهااا وتخزينهااا في  لكي يوجااه انتباااهااا

 & Bruning; Horn) ملة؛ ثم الذاكرة طويلة المدىالذاكرة العا

Pytlikzillig, 2003, p 2). 

 

العبء  (Haapalainen et al, 2010, p 302)  ويعرفه   
المعرفي  بأنه مفهوم متعدد األبعاد، يمثل العبء الذي تفرضااااااااااااه 
مهمة ما على الفرد القائم باألداء، كما أنه يشاااااااااااير إلى مساااااااااااتوى 

والتفكير كمؤشاااااار على الضااااااغط الواقع على الجهد المدرك للتعلم 
 ."الذاكرة العاملة خلل تنفيذ المهمة
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"العااابء الكلي الاااذي  :باااأناااه (Na, 2012, p12)  ويعرفاااه   
تفرضااااه األنشااااطة المعرفية على الذاكرة العاملة خلل إتمام مهام 

 ."التعلم
 :( العبء المعرفي بأنه023، ص 4310عرف قطامي )كما ي   

من النشااااااااااااااااط الااذهني أثناااء المعااالجااة في الااذاكرة  الكميااة الكليااة
العااملاة خلل فترة زمنياة معيناة، ويمكن قياااسااااااااااااااه بعاادد الوحاادات 
والعناصااار المعرفية التي تدخل ضااامن المعالجة الذهنية في وقت 

 .محدد
"الجهااد  :العاابء المعرفي بااأنااه ( 4312ويعرف ) حساااااااااااااان ،    

 لومات والمشكلتالمبذول من المتعلم للتعامل مع األنشطة والمع
المفروضة على النظام المعرفي الخاص به، وبصفة خاصة على 

 الذاكرة العاملة خلل القيام بمهمة . 
  

  يتضح من التعريفات السابقة أن : 
 .العبء المعرفي هو مفهوم متعدد األبعاد وليس مفهوماا أحادياا  .1
ي فتوجد علقة وثيقة بين مستوى العبء المعرفي ومقدار المتاح  .4

 .الذاكرة العاملة
، أداء مهام التعلم وحل المشكلت بمستوىيرتبط العبء المعرفي  .0

 .ويزداد معدل العبء المعرفي بصعوبة المهمة أو تعقد المشكلة
 .يعد العبء المعرفي جهداا مدركاا وملحوظاا بالنسبة للمتعلم  .2
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إلى أن الضاااااااااااااغط على الذاكرة   (Si; Kim, 2011)وأشاااااااااااااار 
إلى ضاااااااااعف قدرتها على ترميز ومعالجة وتخزين العاملة، يؤدي 

المعلوماات، ومن ثم فإن المعلومات الجديدة المخزونة في الذاكرة 
إذا لم تتوفر لهاااا المعااالجااة المطلوبااة سااااااااااااااتفقااد خلل فترة زمنياااة 

ثانية، ويحدث العبء المعرفي نتيجة فشل   )03 – 10مقدارها )
مات عليها ين المعلو في العمليات العقلية؛ فالذاكرة لكي تقوم بتخز 

أن تقوم بترميز المعلومات بشااااااكل جيد ومنظم ثم تقوم بمعالجتها 
ومن ثم تقوم بتخزينهاا، وتعاد مرحلة ترميز المعلومات أهم مرحلة 
إذ إن المعلومات المرمزة والمنظمة بشااااااااااكل جيد يسااااااااااهل تذكرها، 

كما أن طبيعة المفاهيم  ، وهاذا يؤدي إلى تقليال العابء المعرفي
ات المراد تعلمهااااا تؤثر على بقاااااء المعلومااااات في ذاكرة والمهااااار 

المتعلم ، فاااالماااادة التي تكون غير مترابطاااة المعااااني يصااااااااااااااعاااب 
تذكرها، وبالتالي تساااااابب عبء معرفي على المتعلم والعكس )أبو 

     .(02، ص 4332الحجاج، 

 :من السابق يتضح أن

ة ياااالعملياااات العقل على ساااااااااااااالبيااااا   يحااادث العااابء المعرفي تاااأثيراا  .1
المختلفة ومنها التفكير بصاااافة عامة، واكتساااااب المهارات اللغوية 

  .مدىالالذاكرة طويلة  علىومنها القراءة بصفة خاصة العتمادها 
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يمكن تقليل مساااااتوى العبء المعرفي من خلل إيجاد طرق فعالة  .4
 والتي من أفضلها للطفل الوسائط المتعددة .  لعرض المعلومات

يسااااااااااااااهاال تخفيف الضااااااااااااااغط على الااذاكرة بتقلياال العاابء المعرفي  .0
 .العاملة، مما يؤدي إلى فاعلية المعالجة

 

  :أنواع العبء المعرفي
يشااااااااااير العبء المعرفي إلى الحمل الواقع على الذاكرة العاملة    

أثناء حل المشاااااااااااكلة ، كما يشاااااااااااير إلى الشاااااااااااحنة المعرفية الكلية 
العبء ين أساااااساااايين هما: ئالخاصااااة بإحدى المهام من خلل جز 

المعرفي الاااااداخلي والعااااابء المعرفي الخاااااارجي؛ ويعبر العااااابء 
الداخلي عن صااااااااااااعوبة مواد المهمة، بينما يمثل العبء الخارجي 
الصااعوبة المضااافة وغير الضاارورية التي تفرضااها طريقة عرض 

  Mendel & Pak, 2010, p 7-8).  ) مادة التعلم

إلى  المعرفيتشاااااير معظم البحوث التي تناولت نظرية العبء    
وجود ثلثااة أنواع للعاابء المعرفي هي: العاابء المعرفي الااداخلي 

 العبء المعرفي وثيق الصلة. -العبء المعرفي الخارجي –
(Van Merrienboer & Sweller, 2005, p 148), 

 (De Jong, 2010, p 106), ( Paas & Sweller , 

2012, p29).                             
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  Intrinsic Cognitive Load :المعرفي الداخليالعبء 
 

يشاااااير إلى عدد العناصااااار التي يجب معالجتها في وقت واحد    
في الذاكرة العاملة، وهذا يعني تفاعل هذه العناصاااار مع بعضاااااها 

ويتطلب التعامل مع العبء المعرفي  مما يسبب العبء المعرفي 
مكن ية ، فمثلا يالداخلي لدى متعلم ما بواسطة المعالجات التعليم

ر العناص خفض العبء المعرفي الداخلي عن طريق حذف بعض
والعلقااات في المراحاال األوليااة من التعليم أو اسااااااااااااااتباادالهااا بمهااام 

  .أبسط نسبياا
 (De Jong, 2010, p 107), (Kalyuga, 2011, p 4).  

(Kirschner; Paas& Kirschner, 2009, p 36)  
   

التعلم القرائية من خلل تقديم حرف ويتم ذلك مع صاااااعوبات     
واحد في النشاااااط الواحد بعدد من الصااااور الدالة عليه مع سااااماع 

 صوت الحرف .
ويتعلق العاابء المعرفي الااداخلي بااالتعقيااد الطبيعي للمعلومااات    

التي يجااب فهمهااا والماااادة التي يجاااب تعلمهااا ويتحاادد مسااااااااااااااتوى 
من المعرفة العابء المعرفي الداخلي لمهمة ما ومسااااااااااااااتوى معين 

         (Sweller, 2010, p 124). بمستوى التفاعل بين العناصر
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 لبنيةاوألن العبء المعرفي الداخلي ضااااروري لفهم المادة وبناء   
المعرفية فإنه ملزم في توفير جميع المصاااادر اللزمة للتكيف مع 

  ,Kalyuga) هذا العبء دون تجاوز حدود سعة الذاكرة العاملة

2011, p 2)  ويتميز العابء المعرفي الاداخلي بأنه فطري ومن
 .ثم فل يمكن فصله عن المعلومات التي يتم تعلمها

 (Allen, 2011, p 12)                                           

  
 :Extraneous Cognitive Loadالعبء المعرفي الخارجي 

 

العاابء الواقع على الااذاكرة العاااملااة والااذي تسااااااااااااااببااه الظروف    
 Musallam & Musallam 2010, p)التعليمية وبيئة التعلم 

21). 

فاالعابء المعرفي الخارجي هو العبء الذي يفرضااااااااااااااه تركيب    
المادة المتعلمة، والذي يتضااااااااامن طريقة تصاااااااااميم التعليم وطريقة 

وال يتولد العبء المعرفي الخارجي بواسااااااااااطة   عرضااااااااااه أيضاااااااااااا 
نمااااا بواسااااااااااااااطااااة طريقااااة عرض المعلومااااات على      المعلومااااات، وا 

وهذا النوع من العبء  .(Chipperfield, 2006, p80)المتعلم 
فهو يعاااااد زائاااااداا عن  ،على البيئاااااة –جزئيااااااا  –المعرفي يعتماااااد 

     (Allen, 2011, p13) .           المعلومات التي يتم تعلمها
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أن العااااابء المعرفي  (Currie, 2008, p 10)  كمااااا يرى   
والذي يشار إليه أحياناا بأنه "عبء غير فعال"  يمثل  –الخارجي 

 .عمليات تعلم غير مباشرة مرتبطة بالجودة التعليمية
 

الطفل  ىلدلذا تقترح الباحثة كيفية التخلص من هذه المشاااااااكلة   
من خلل عرض المهارات المطلوبة بصاااورة مبسااااطة وباسااااتخدام 
الوسااااااائط المتعددة والتي من شااااااأنها جذب انتباه الطفل وتفصااااااله 

، والتي تعرض المهارات بصاااااااورة جديدة  األخرىعن المشاااااااتتات 
بخلف الصااااااااور التقليدية والتي تخاطب حواس الطفل الساااااااامعية 

 والبصرية .
 

 Germane Cognitiveالعبء المعرفي وثيق الصلة 

Load:  
    

المصدر المعرفي الذي يسببه استخدام المتعلم لعمليات الذاكرة    
 ,Cheon & Grant) العااااملاااة التي تؤدي لبنااااء المخططاااات

2012, p 403)  ( 113، ص 4314)محمد ، ؛ . 
 

ترتب ييشاااااير العبء المعرفي وثيق الصااااالة إلى العبء الذي و    
  ,Savana) على محاوالت المتعلم لمعالجة وفهم المادة المتعلمة

2009, p 26)   الجهااااد العقلي الااااذي يبااااذلااااه المتعلم لمعااااالجااااة
، لديه ا بالبنية المعرفية الموجودالمعلومات التي يتم تعلمها وربطه
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  فهو العاابء المعرفي "الجيااد" المطلوب لتوليااد تعلم ذي معنى 

(Allen, 2011, p 13) وال يمكن أن يحاااادث العاااابء المعرفي
وثيق الصااالة إال إذا توافرت مصاااادر معرفية كافية لهذا النوع من 
المعاااالجاااة بعاااد توزيعهاااا على العااابء المعرفي الاااداخلي والعااابء 

 . (DeLeeuw, 2009, p 5) المعرفي الخارجي
 

 كيف يتأثر العبء المعرفي : 
 

الاااداخلياااة للماااادة )العااابء ويتاااأثر العااابء المعرفي إماااا باااالطبيعاااة  .1
المعرفي الاداخلي( أو بالطريقة التي يتم بها عرض المعلومات أو 
 األنشااااااااااطة المطلوبة من المتعلمين )العبء المعرفي الخارجي( و
لذلك فإن المواد التعليمية ينبغي أن تصاااااامم بحيث تبقى مسااااااتوى 
العبء المعرفي لدى المتعلمين عند أدنى مساااااتوياته خلل عملية 

 . (Stachel, 2011, p 31)م التعل
( إلى أن المتعلم الاااذي يعااااني من 4312وتشااااااااااااااير عباااد العليم ) .4

العااابء المعرفي تظهر لااادياااه أعراض العجز، واإلغلق العقلي، 
وتدني مساااااااتوى الكفاءة والدافعية في أداء المهام، والصاااااااعوبة في 
تجميع المعلومااااات، وعاااادم القاااادرة على االحتفاااااظ بااااالمعلومااااات 

ود وحتى مع وج ،إلضافة إلى عدم القدرة على فهمهاالمطلوبة، با
درجاااة عاااالياااة من االنتبااااه للمثيرات المطروحاااة إال أن المتعلم ال 
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يساااااتطيع معالجتها ألن الفهم يحدث عند معالجة جميع عناصااااار 
المعلوماااااات )المرتبطاااااة باااااالمفهوم( في وقااااات واحاااااد في الاااااذاكرة 

على الكثير من العناصاااااااااااااار التي ال  المفهوم احتوىالعاملة؛ فإذا 
يمكن معالجتها بوقت واحد في الذاكرة العاملة فإن المفهوم يصبح 

 صعب االستيعاب .
ويجب وضااااااااااع اسااااااااااتراتيجيات  ،القلق يجعل من الصااااااااااعب التعلم .0

لمسااااااااااعدة طفلك على الحد من التوتر يجعل من األساااااااااهل لعقله 
فرصاااااة  هكما يجب أن تعطي ،لديهوذلك لتخفيف العبء المعرفي 

ومشااااااعره وتحديد األنشاااااطة التي تسااااااعدهم  هللتحدث عن مخاوف
لتخطي هاااذه المشااااااااااااااكلاااة ويتم من خلل التخفيف من اختباااارات 
المفردات أو الهجاااء واسااااااااااااااتخاادام األلعاااب العقليااة المحببااة لااديهم 

 .والتي تظهر نتيجة التعلم 
 

 عند طفل الروضة ( : ( أسباب العبء المعرفي
قصااااااااايرة المدى تعوق التعلم أحياناا بسااااااااابب عدم محدودية الذاكرة  .1

قادرتهاا على االحتفااظ ومعاالجاة معلوماات كثيرة وجاديادة في نفس 
ذلااك من خلل عرض أكبر عاادد من  ىالوقاات ويمكن التغلااب عل

 .الصور الخاصة بالحرف الواحد 
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سااااااااااااااياااادة أنمااااط التعليم التقليااادياااة التي يتولى فيهاااا المعلم الااادور  .4
لتعليمية؛ فهو الذي يسااااااأل وهو الذي يحدد الرئيسااااااي في العملية ا

لك من ذ علىويكون التغلاب  ،اإلجااباة التي على المتعلم تقاديمهاا
فمن خللها يكون الطفل هو  ،خلل اساااااتخدام الوساااااائط المتعددة

هو التوجياااااااه  المعلمااااااةالمتحكم في عمليااااااة التعلم ويكون دور 
 .رشاد واإل

وعدم إعطاء فرصة عدم إعطاء المتعلم وقت كافي لكي يفكر،  .0
 Kalyuga, 2011, p) كافية للذاكرة العاملة لكي تقوم بوظائفها

 علىويحدث ذلك من خلل زيادة وقت التعلم لكل طفل  (23
 حسب حاجته .

ومن جانب آخر تشاير عدد من  الدراسات والتي منها )جديد،    
 .(Swelem, et al., 2010, p 17) ،( 30، ص 4313

(Kamarulzaman, 2012, p 1)   إلى أن جميع األفراد لديهم
القاادرة على التعلم إال أنهم يتعلمون بطرق مختلفااة، أو أن لاااديهم 
دراكها، والتي  طرقاا متنوعة في اساااااااااتقبال المعلومات ومعالجتها وا 

فكلماااا حاااددناااا طريقاااة الطفااال تكون مريحاااة لهم بشااااااااااااااكااال خااااص 
دمه أيسر وتق استيعابهالخاصاة كلما خفضانا عبئه المعرفي وكان 

 وأسرع .
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 :العالقة بين المواد التعليمية والعبء المعرفي والذاكرة العاملة
    

يتضااااااااااح مما ساااااااااابق أن العبء المعرفي الداخلي يسااااااااااتند إلى    
طبيعاااااااة المواد التعليمياااااااة، ومن ثم يتم التركيز على التعقياااااااد 

 ينصاااااااااااااابالمتضااااااااااااامن بالمادة المتعلمة في الذاكرة العاملة، بينما 
االهتماام في العابء المعرفي الخاارجي على بنياة المواد التعليميااة 
وطريقة عرضها، وتخصص مصادر الذاكرة العاملة لجهد المتعلم 
والمخططاااااات التي يقوم بهاااااا في حاااااالاااااة العااااابء المعرفي وثيق 

 .الصلة

لذا يجب بناء تصاااميم تعليمي قائم على أسااااس عملية تساااهيل    
وهو الشاااااغل الشااااااغل لنظرية العبء  اكتساااااب المعلومات وخزنها

 (.Sweller, 2003, pp 10-12)المعرفي 

اسااااااااااتخدام الوسااااااااااائط المتعددة لما لها  إلىالباحثة  دعاوهذا ما   
كبير األثر في سااااااااااااااهولااة نقاال وتعليم الطفاال المهااارات والمفاااهيم 

 بصورة جذابة وشيقة .

 لوتقترح الباحثة بعض النقاط لمنع حدوث العبء المعرفي داخ  
 قاعات الروضة :

 . الحد من وجود مشتتات االنتباه 
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  من قبااال األطفاااال  وظهور  الساااااااااااااالبياااةملحظاااة ردود األفعاااال
 علمات الضيق واالرهاق .

  تقدم الطفل أو إحباطه بأي  مساااااااااااتوىعدم إبداء االساااااااااااتياء من
 طريقة .

 . إشعار الطفل باألمان 
  واحدةعدم تقديم كم كبير من المعلومات دفعة . 
  ذاكرة .ال علىلتجنب الضغط  واألنشطة األساليبالتنويع في 
  بعضب قدراتهم مقارنةمراعاة الفروق الفردية بين األطفال وعدم.  
 انتقال المفاهيم والمهارات . لسهولةالعديد من البدائل  إعداد 
 

 مبررات اختيار نظرية العبء المعرفي  في البحث الحالي :
   

يعاني النظام التعليمي من بعض المشاااااااااااااكلت التي يتأثر بها    
األطفااال منهااا داخلي خاااص بااالطفاال ذاتااه ومنهااا خااارجي خاااص 

وتظهر المشااااااااااااااكلت عناادمااا تتحااد  ،بااالبيئااة والنظااام المحيطااة بااه
 بالعبء المعرفي والذي يختص يساامىيظهر ما  المشااكلتان سااوياا 

ومات ه من معللما يقدم ل هبمشاااااكلت في اساااااتيعاب الطفل وتذكر 
ومفااهيم فكلماا زادت وتنوعات المهاارات الجديدة ولم يتم معالجتها 

 ذاكرته العاملة علىأثر ذلك  ،بصاااااااااااااورة طبيعية داخل مخ الطفل
عدم اساااااااااااتيعابه وفهمه للموضاااااااااااوعات  إلىمما يؤدي في النهاية 
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المقدمة إليه ، أما بالنساااااااااابة للمشااااااااااكلت الخارجية والتي تختص 
بال الواقع عليه فإنها تعزل الطفل عن اسااتقبالمشااتتات والتشااويش 
من المشاااتتات مما يقلل من اساااتيعابه  موجةالمفاهيم وغمساااه في 

واستقباله لما يقدم له ، كما أن استخدام الوسائل التقليدية والطرق 
 لىعالعادية في العملية التعليمية يصاااااااايب الطفل بالملل وال يقدم 

وعندما يجتمع هذان  ،االحتفاظ بالمعلومات بالصاااااااااااورة الساااااااااااليمة
قاادم ت علىزيااادة العاابء المعرفي فيؤثر ذلااك  إلىالعاااملن يؤدي 

األطفال ذوي صااااااااااعوبات التعلم  علىالطفل ومما يؤثر باألخص 
ما وكل ،فأغلبهم يعانون من ضاااااااعف اإلدراك وقصاااااااور في الذاكرة

عدم اكتسااااااااااب المهارات  إلى ىزاد العبء المعرفي لديهم كلما أد
 .هم األكاديمية وضعف تحسن مهارات

 

وتوجز الباااااحثااااة مبررات اختيااااار نظريااااة العاااابء المعرفي  في  
 النقاط التالية :

 ىعلبعض المشااااااااااااااكلت التي قااد تؤثر  لااديااه.إدارك الطفاال أن 1
يمكن  نهوأأقل من أقرانه  مرتبةاكتساااااابه للمهارات مما يجعله في 

 عليها بسهولة . يتغلبأن 
.يتمكن الطفال من حال مشااااااااااااااكلتاه ومواكباه أقرانه عندما يتغلب 0

 مقاادمااةالالمعلوماات والمهااارات  كمياةعبئاه الاداخلي بتخفيف  على
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إليه وتقديمها بطرق أبسااااط ، وتخفيف عبئه الخارجي عندما نقلل 
 من المشتتات ونقدم المهارات بطرق ووسائل تعليمية أكثر تشويقاا 

 ئط المتعددة . ومتعه ويتم ذلك ببرنامج الوسا
.نظرية العبء المعرفي تلئم أطفال الروضاااااااة ذوي صاااااااعوبات 2

ذا لم يتم معااااالجااااة  التعلم حيااااث أنااااه أولي المراحاااال التاااادريبيااااة وا 
راحل باقي الم ىعل المشاااااااااكلت التعليمية بها ساااااااااوف يؤثر تباعاا 

 التعليمية 
 

المحور الثالث : الوسائط المتعددة ودورها في خفض العبء 
 :سين صعوبات التعلم القرائية المعرفي وتح

بية الحاساااو  المتعددةيلعب الحاساااب اآللي وبرمجيات الوساااائط    
ما قبل المدرسة من حيث قدرته على  مرحلةدوراا فعاال ومهماا في 

تنميااة المفاااهيم المرتبطااة بااالمرحلااة على كااافااة مسااااااااااااااتوياااتهااا مثاال 
التفكير والقدرة على االبتكار والقدرات الفنية واللغوية والرياضاااااااااية 
واالجتماااعيااة وحاال المشااااااااااااااكلت من خلل ممااارسااااااااااااااااتااه لبعض 

ب ياألنشااااااطة واأللعاب التعليمية المشااااااوقة و المثيرة للطفل بأسااااااال
 جذابة .
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كمااا أن الطفاال يتعلم من اسااااااااااااااتقبااال المعرفااة والخبرة من خلل   
أكثر من حاااسااااااااااااااااة، ولاااذلااك أكاااد كثير من التربويين على أهمياااة 
اساااااتخدام الحاساااااب وبرمجيات الوساااااائط المتعددة الحاساااااوبية في 
التعليم عموماا وتعليم األطفال خصااااااااااااااوصااااااااااااااا وأوجزها كل من : 

 ;Provenzo)،( 4330)خااااااماااااايااااااس، ،( 4332)عااااااياااااااادات، 

Brett& McCloskey 2004)  ، ،( فيما 4311)العشاااااااااااايري
 يلي :

 .توفر بيئة واقعية أو شبه واقعية لتعلم الطفل 
 تنمية قدرة الطفل على التميز البصري والتآزر اللفظي والبصري.  
  الحاساب اآللي وتفريد التعليم في الروضة والذي يجعلهم يتعلمون

 بسرعة التعلم.بطرق متفاوتة من حيث التحصيل 
  باث الثقاة في نفس الطفال والتقليل من مشاااااااااااااااعر الخوف والرهبة

 والقلق.
 .مساعدة الطفل على التذكر واالحتفاظ المعلومات 
 .تحاشي الوقوع في اللفظية وتجنب تكوين فهوم خاطئة 
  توفير الوقت والجهد خلل تعلم الطفل واإلسااااااااااهام في التقليل من

 علمين.مشكلة الفروق الفردية بين المت
 .توفر للطفل بيئة تعلم ممتعة وجذابة ومثيرة للفضول 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (090)                           0202يو  يول -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

 تمكن المتعلم من معرفة مستواه وتزوده بالتغذية الراجعة. 

( ،  4333( ، أحمد )  4332الحنفاوي ) كال من   يؤكادكماا   
أن للوساااااااااااااااائط التعليميااة أهميااة بااالغااة في  ىعل (4313محمااد )

 من التعليم . لىاألو علج مشكلت التعلم وخاصة في المراحل 

 ماهية الوسائط المتعددة :

( بأنها: برمجيات 40،ص 4310عرفها )القباطي، الصبري ، ي  
حاساااوبية تعليمية يتم من خللها تقديم محتوى المادة العلمية عن 
طريق مزج ثلثة أو أكثر من الوساااااائط )النصاااااوص، الصاااااوت ، 
الصاااااااور، والصاااااااور المتحركة، لقطات الفيديو (، باساااااااتخدام أحد 

ط مزج تلك الوساااااااائالبرامج أو نظم التأليف الخاصاااااااة؛ بحيث يتم 
بشااااااااااكل منظم ومتوازن ومتكامل يساااااااااامح للمسااااااااااتخدم التحكم في 

 البرمجية والتفاعل معها بما يحقق الهدف منها. 

ف مفهوم الوساااااااااااااااائط المتعااددة بااأنهااا: "طااائفااة من يعر كمااا يتم ت  
تطبيقات الحاسااب التي يمكنها تخزين المعلومات بأشااكال متعددة 

م والصااااور الساااااكنة تشااااتمل على النصااااوص واألصااااوات والرسااااو 
والمتحركة وعرض هذه المعلومات بطريقة تفاعلية وفقاا لمسااااارات 

 .( 433،ص 4314يتحكم فيها المستخدم ) محمد ، 
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( إلى أن الوساااااائط المتعددة تعتمد على 4337ويشاااااير زيتون )  
اسااااتخدام الكمبيوتر في عروض ودمج النصااااوص، والرساااااومات، 

اء، ح للمستخدم باالستقصوالصوت، والصورة بروابط وأدوات تسم
 .والتفاعل، واالبتكار واالتصال

 :أجزاء الوسائط المتعددة

( ، ) بني دومي  002،ص  4332حاادد كاال من ) الحيلااة ، ي  
           ( ، 702،ص4310( ، ) عباااااد الرحمن ، 14،ص  4333، 

 على( أجزاء الوساااااااااااائط المتعددة  320،ص  4312) ساااااااااااالم ، 
 النحو التالي :

ل المتعلم بشااااااااااااااكاا علىالنص : هو المااادة التعليميااة التي تعرض  .1
وتتمثل في البحث الحالي في صااااااورة الحروف والكلمات  ،مطبوع

 األطفال .ى المرغوب تحسينها لد
فيها  راعىي متكاملا  الصورة : وتستخدم بتتابع معين لتكون عملا  .4

مثل في وتت ،ومتصلة بالموضوع معبرةالوضوح والنقاء وأن تكون 
 الحرف والكلمة المقصودة . علىعرض صور تعبر وتدل 

لمتعلم نفس ا علىالحركة : فالصور المتحركة أفضل وأكثر وقعا  .0
ر وتظه ،من الصاااااااور الثابتة مما تجعلها مشاااااااوقة وجذابة وفاعلة

أهميتها في تحساااااين صاااااعوبات التعلم القرائية لما لها من أثر في 
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والكلمات بصاااااااورة جذابة تحرك الحروف وحركاتها وكذا الصاااااااور 
 ىكما أنها تساااااهم في خفض العبء المعرفي الواقع عل ،ومشاااااوقة
ألنها تساااااااهم في تناول المادة التعليمية بصااااااورة بساااااايطة  ؛الذاكرة

وهاذا ما يخاطب ) العبء الداخلي ( أما العب الخارجي فهو يقل 
تقليدية العندما تقدم الخبرات باسااااااااتخدام الوسااااااااائل التعليمية غير 

 تتناول المهارات بصورة أكثر جاذبية وامتاع للطفل . والتي
عادة بنائه وتركيبة يعد من أبرز ما يميز  .2 الصااااااوت : الصاااااااوت وا 

 ويؤثر ذلك في ربط،اساااااااااااااتخدام الحاساااااااااااااب في العملية التعليمية 
ارة الطفل اكتسااااااب المه علىالذاكرة السااااامعية بالبصااااارية فيساااااهل 

 .بصورة بسيطة وسريعة مما يخفف عبئه المعرفي 
الفيديو : يقدم إيحاء بالحركة والحيوية والمصاااااداقية ويسااااااهم ذلك  .0

وسااااااااااائط أكثر  ىللحصااااااااااول عل في تكامل جميع العناصاااااااااار معاا 
 فاعلية في عمليتي التعليم والتعلم .

 

ويسااااتخدم في عرض قصااااص تحساااان صااااعوبات التعلم القرائية   
للطفااال فاااالفياااديو لاااه أثر كبير في جاااذب انتبااااه األطفاااال لتكاااامااال 

 ىوالصااااااااورة والحركة والصااااااااوت مما يخفض الضااااااااغط عل النص
 الذاكرة ويخفف العبء المعرفي .  
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تحسين صعوبات التعلم القرائية :الوسائط المتعددة و   

تساااااااااتخدم الوساااااااااائط المتعددة في العملية التعليمية باساااااااااتخدام    
 ،الحاساااااااااااااوب في ترسااااااااااااايخ المفاهيم والتعاون في التدريب والتعلم

وحتى تكون هذه الوسائل ذات فاعلية يجب مخاطبة اإلنسان من 
خلل نظامه الفعلي الذي يساااااااااتوعب الصاااااااااورة والصاااااااااوت وباقي 

وهااذا مااا يسااااااااااااااااعااد في تحسااااااااااااااين  ،الحواس وتخزينهم في الااذاكرة
 ،لةالذاكرة العام علىصااااااااعوبات التعلم القرائية ويخفف الضااااااااغط 

 لىعطفل مماا يخفض العابء المعرفي ويسااااااااااااااهل تعلم وتدريب ال
 المهارات المقصودة .

فمثلا تدخل المعلومة إلى مخ اإلنسان إلى الذاكرة العاملة والتي   
تكون قاادرتهااا التخزينيااة صااااااااااااااغيرة من خلل الحواس كاااألذن أو 
العين ثم تخزن المعلومة في الذاكرة المسااااتديمة عن طريق ربطها 

 مثل صوت بصورة أو حركة معينة .بشيء 

منهاا يجاب أن تتساااااااااااااام بماا يلي كماا ذكرها ولكي تحقق الهادف   
 ( :412،ص 4314)محمد ،

البسااطة: بعرض المعلومة بأبسااط الطرق ويجب أن تكون شااشااة  .1
العرض غير مزدحماة باالكلم والمعلومات بل يجب التركيز على 
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ت وذلك المعلومة المراد توصاااااااايلها ودعم ذلك بالصااااااااورة والصااااااااو 
 .د الطفل لتجنب التشتيت مما يخفض العبء الخارجي عن

التسااالسااال: اساااتخدام األلوان والصاااوت للفت االنتباه إلى أهم جزء  .4
المهاااااارة  علىال تؤثر  ىفي المعلوماااااة ولكن دون مباااااالغاااااة حت

 .المطلوبة 
الذاكرة المعاونة: أن يوضاااااااع على الشااااااااشاااااااة أو في أي مكان ما  .0

 .يسهل توصيل المعلومة
لمعلومة االتدريب المسااااتمر: التركيز على التدريب المسااااتمر لنقل  .2

 .من الذاكرة العاملة إلى الذاكرة الثابتة
العرض بوسااائل مختلفة: لزيادة اإليضاااح ولتركيز المعلومة وذلك  .0

بعرضااااااااها بالوسااااااااائل المختلفة مرة بالصااااااااوت وأحياناا بالفيديو أو 
 .بالصورة

اسااتخدام وساااائل إيضاااحية من محتوى العمل لتدريب األشاااخاص  .2
 .من واقع أعمالهم

 

من اســــــــتعراض اإلطار النظري والدراســــــــات  ويمكن أن نخلص
 النقاط التالية : ىالسابقة في البحث الحالي إل

تحساااااين صاااااعوبات التعلم القرائية لألطفال ذوي صاااااعوبات التعلم  .1
ع أقرانه م يتماشىألنه  ؛تحسن الحالة النفسية للطفل علىتساعد 
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اكتساااااااااااااااب باقي المفاهيم والمهارات  علىالعااديين كما أنها تؤثر 
 كما أنها تحدد تقدمه في المراحل التعليمية التالية .

لما لها  ؛الاألطف لدىتحديد المهارات القرائية التي سيتم تحسينها  .4
 أثر بالغ في تحسين مهاراته المستقبلية .

تاات ثبأنمااا ا  مسااااااااااااااتحاادثااة و  نظريااةالعاابء المعرفي   ةلم تكن نظرياا .0
تحسااااااااااااااين عماال الاااذاكرة  علىفهي تعمااال  ،امالاادو  علىفاااعليتهاااا 

 لىعالطفل وتحساااااااااااان قدرته  لدىالعاملة فتخفف العبء الداخلي 
الخاااارجي  هتعلم المفااااهيم والمهاااارات ، كماااا أنهاااا تحساااااااااااااان عبئااا

 لىعوالتي من شااأنها تعمل ، ةومتع تشااويقاا  أكثرباسااتخدام طرق 
ساعاد الطفل لتحسان قدراته ومهاراته وتحسان مستواه بما يتناسب إ

مع أقرانه كما أنها تحساااااان من حالته النفسااااااية وتخفف الضااااااغوط 
التي يتعرض لها من شااعورة بعدم توافقه مع أقرانه  واالضااطرابات

.فهي من أنجح النظريات التي تستخدم مع طفل الروضة وتساهم 
 . خاصةللغوية في تحسين مهاراته عامة ومهاراته ا

اسااااااااااااااتخادام ماداخال تعليم وتعلم مختلفة مثل الوسااااااااااااااائط المتعددة  .2
سااااب ما يساااهل اكت ،فاشاااتراك الصاااوت والصاااورة والحركة والفيديو
وهو ما يفيد في  ،نجازوتحسااااااااااااين المهارات وشااااااااااااعور الطفل باإل

كسااااااااااااااااب المهااارات وتنميااة القاادرات والتفكير الجماااعي في حاال إ
 . السليمةر مشكلته وتعديل سلوكياتهم غي
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تتناسااااااااااااب صااااااااااااعوبات التعلم القرائية  مع نظرية العبء المعرفي   .0
نهاا تعمال التعاامال مع العابء الاداخلي والاذي يتعامل مع وذلاك أل

وبما أننا  ،الاذاكرة العاملة والتي يتم تخزين المهارات والمفاهيم بها
نتعامل مع صاااااااااااااعوبات تعلم أكاديمية فإننا نتعامل مع طفل قليل 

يال التاذكر أي أن هنااك مشااااااااااااااكلة في ذاكرته العاملة ، قل اإلدراك
كما أن هذا الطفل ال يساااااتوعب غالبا بالطرق العادية واألسااااااليب 

وهذا ما يشير إليه العبء الخارجي وللتغلب عليه يجب  ،التقليدية
 أن نقدم له األنشااااااااطة والمهارات بصااااااااورة أبسااااااااط وأكثر تشاااااااااويقاا 

 تخدام الوسااااااااائطأي باساااااااا ةلكترونيإويفضاااااااال أن تتكون بصااااااااورة 
 المتعددة .

عداد عتبار في إخذه بعين اإلأوهو ما قامت الباحثة بمراعاته و    
 البرنامج بالبحث الحالي .

 

جماالا    لما سااااابق فيجب علينا إكتشااااااف األطفال الذين يعانون  وا 
والعلم بأن هناك ما  ،من صاااااااااااااعوبات التعلم ومحاولة تحساااااااااااااينها

 كل األفراد ولكن بدرجات علىبالعبء المعرفي وهو يقع  يسااااااامى
ويبلغ ذروتااااه مع األطفااااال ذوي صااااااااااااااعوبااااات التعلم ،  ةمتفاااااوتاااا

وصاااااعوبات التعلم القرائية من ضااااامن أهم صاااااعوبات يعاني منها 
بعض أطفال الروضااااااااااااااة والتي قد تتساااااااااااااابب في تعثر الطفل في 

وهااذا التعثر يساااااااااااااابااب للطفاال التوتر  ،المراحاال التعليميااة المتقاادمااة
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الكثير من المشاااااااااااكلت  إلىد يؤدي بنا والضاااااااااااغط الزائد والذي ق
الكشااااااف عن هذه المشااااااكلت ،  ساااااارعةالنفسااااااية  لذا يجب علينا 

ء نخفض األعباااا حتىياااب وطرق التعليم والتعلم لوتطوير أسااااااااااااااااا
المعرفية ونحل مشاااكلت األطفال األكاديمية قدر المساااتطاع فهم 

 المستقبل وأمل البلد .

 إجراءات البحث :
 * تحديد المجتمع وعينة البحث .    
 * تحديد المتغيرات المستقلة والتابعة .
 * إعداد أدوات البحث .              

 * تطبيق التجربة االستطلعية لألدوات .
 * ضبط متغيرات البحث .      
  .*  إجراء التجربة األساسية للبحث

ع سبة م* تحليل البيانات وعمل المعالجات اإلحصائية المتنا
 أهداف و طبيعة البحث .

 * تفسير النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة .
* وضع تضمينات و التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج 

 البحث .
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 مجتمع وعينة البحث :

  Populationمجتمع البحث :
الثاني الذين يعانون من  المسااااااااااااااتوىأطفال  علىطبق البحث    

صااااااااااعوبات التعلم القرائية برياض األطفال التابعة لمديرية التربية 
 4313/  4312والتعليم بمحافظة بورساااااااااااااعيد للعام الدراساااااااااااااي 

 بمجموعة من الروضات التابعة إلشراف هذه المديرية .
 

  : Sampleالعينة 
اختيرت العينة من مجموعة الروضااااااااات بطريقة قصاااااااادية  ،     
 نهم ال يسااااتوعبون المهارات القرائية بصااااورةأندما ترائي للباحثة ع

ي الثان ىوحددت أفراد العينة من قاعات أطفال المسااااااااتو  ،سااااااااليمة
( سااانوات بطريقة قصااادية  2 -0الذي تتراوح أعمارهم ما بين  ) 

صااااااااااعوبات التعلم للمهارات ماقبل تشااااااااااخيص  بعد تطبيق بطارية
 صاااااااعوبات التعلم  وتمثلت العينةاألكاديمية لتحديد األطفال ذوي 

  .وطفلة وكانت مجموعة تجريبية واحدة ( طفلا 03في ) 
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 أدوات البحث :
 

 دوات البحث في :  أوتمثلت 
قائمة بمهارات صعوبات التعلم القرائية المستهدف تحسينها  : أوالا 

ألطفال الروضااااة ذوي صااااعوبات التعلم القرائية باسااااتخدام برنامج  
            ) ملحق  ) إعاااداد الباااااحثااااة( نظريااااة العاااابء المعرفي علىقاااائم 
                                                             . (0رقم 

 نظرية العبء المعرفي على: برنامج وسااااااااااااائط متعددة قائم ثانيا 
                             تاااااحساااااااااااااااااايااااان ماااااهاااااااارات صااااااااااااااااااعاااااوباااااااات الاااااتاااااعااااالااااام الاااااقااااارائاااااياااااااة                                      

 .( 2) إعداد الباحثة()ملحق رقم 
ـــا ـــالث مقيااااااس العااااابء المعرفي لصااااااااااااااعوباااااات التعلم القرائياااااة               :ث

 .(0) إعداد الباحثة()ملحق رقم 

 أداة الضبط التجريبي و هي:
بطاااااارياااااة تشااااااااااااااخيص صااااااااااااااعوباااااات التعلم للمهاااااارات ماااااا قبااااال  -1

 .اهلل(عداد د/ عادل عبد إاألكاديمية:)
وتم استخدام هذه البطارية للتعرف على األطفال ذوي صعوبات   

فرعية  وتتكون هذة البطارية من خمس مقاييس ي،التعلم األكاديم
الفنولوجي، التعرف على الحروف  دراكوهى مهاااااارة الوعي واإل
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رقام، التعرف على األشااااااااكال، التعرف األ الهجائية، التعرف على
 ( 4. ملحق رقم)األلوانعلى 

قائمة بمهارات صعوبات التعلم القرائية المستهدف تحسينها :  أوالا 
ألطفال الروضااااة ذوي صااااعوبات التعلم القرائية باسااااتخدام برنامج  

وتم تحديدها  ،( 0نظرية العبء المعرفي ملحق رقم )  علىقائم 
 :  علىبناء 

                           األدبياااااااات المصاااااااااااااارياااااااة والعربياااااااة واألجنبياااااااة ،  ىاالطلع عل .1
و الدراساااااات الساااااابقة وكتب رياض األطفال  للساااااتفادة منها في 
إعداد قائمة بمهارات صاااعوبات التعلم القرائية المرغوب تحساااينها 

 لىعاألطفال ذوي صااااعوبات التعلم القرائية كما تم االطلع  لدى
 قوثيقة المعايير القومية لرياض األطفال المصاااارية وبعض الوثائ

والتي أظهرت  ، 4303رؤيااة مصاااااااااااااار  علىاألجنبيااة واالطلع 
الكشف عن األطفال ذوي  إلىأهمية القراءة والساعي  ىوأكدت عل

صااااااااااااااعوبات التعلم وتحسااااااااااااااين قدراتهم واالهتمام بتقديم المهارات 
وباساااتخدام التقنيات الحديثة مما يخفف الضاااغط  مناسااابةبصاااورة 

 معرفي .ذاكرة الطفل وبالتالي يخفض العبء ال على
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ما  لىعلإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث والذي ينص  .4
أطفال الروضااااااااااة ذوي  ىمهارات القراءة التي يجب تحسااااااااااينها لد

وتطلاب ذلك تحديد قائمة بمهارات  ،صااااااااااااااعوباات التعلم القرائياة ؟
أطفال الروضااااة ذوي صااااعوبات  لدىالقراءة التي يجب تحسااااينها 

 التعلم القرائية .
 

 خطوات اختيار المهارات :  
أ . حصااار الدراساااات والبحوث العربية واألجنبية الساااابقة المتعلقة 

 .بمهارات القراءة لطفل الروضة 
الكتب الدراساااية الخاصاااة للمساااتويين األول ،  علىب . االطلع 

 . 4313/  4312والثاني لرياض األطفال للعام الدراسي 
 

مهارات  للقراءة  والتي ( 2وفي ضااااااوء ما ساااااابق تم تحديد )     
 .(0نذكرها في الملحق رقم) 

 

وللتأكد من مناسااااااااابتها للطفل وتغطيتها لموضاااااااااوع البحث من    
  كافة جوانبه قامت الباحثة بما يلي:
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 : استمارة استطالع رأي للمعلمات -2
المعلمات وذلك للتأكد من  يتم تطبيق اساااااااتمارة اساااااااتطلع رأ   

وجود األطفال ذوى صاااااااااعوبات التعلم القرائية وقد أشاااااااااارت نتائج 
 االستمارة إلى:

 00%  صااااعوبات  يمن المعلمات أوضااااحت أن هناك  أطفال ذو
 لىعداخاال القاااعااات ولكنهن ال تسااااااااااااااتطعن الحكم  القرائيااةالتعلم 

 . وجودهم فعلياا 
 20% ىمساااااااااتو  أن لديهم انخفاض في من المعلمات أوضاااااااااحت 

 التحصيل في المهارات القرائية األساسية.
 33%  ال من المعلماااااااات أكااااااادت أن هنااااااااك بعض األطفاااااااال

يستطيعون اتباع التعليمات أو تذكرها كما يعانون من حاالت من 
 .التوتر والقلق الدائم 

 73% أطول  يسااااااااااااااتغرقون وقتاا  من المعلماات أكادت أن األطفاال
 الكتساب المهارات .

 03 %  من المعلماااات ذكرت أن هنااااك بعض األطفاااال يتوترون
 نجاز المهارات المطلوبة .إويعانون من الضغط العصبي لعدم 

 23 %  من المعلماااات ذكرت أن عااادد الباااأس باااه من األطفاااال
وقااد يرجع الساااااااااااااابااب في ذلااك  ،يعااانون من عاادم االنتباااه والتركيز
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بء ظهور العااا إلىالاااذاكرة العااااملاااة مماااا يؤدي  علىالضااااااااااااااغط 
 المعرفي .

 23%  من المعلمات ذكرن أن للوسائط المتعددة دور كبير وفعال
مع األطفال في اكتساب المهارات والمفاهيم وتبسيطها ولكنهن ال 

 لعدم توافرها بالروضة . نظراا  تستخدمنها كثيراا 
 

طبقت اساااااااتمارة اساااااااتطلع رأي المعلمات للتعرف علي أهمية    
عوبات التعلم القرائية . ) ملحق مهارات القراءة ألطفال ذوي صااااااااااا

 ( 2رقم 

المحكمين  ةتحكيم االساااااااااتمارة بواساااااااااطة مجموعة من السااااااااااد    
اء وبعد االنته ،المتخصااااااصااااااين في مجال الطفولة ومناهج الطفل

من تحكيم االساااااااااتمارة تم تحكيم القائمة وتعديلها في ضاااااااااوء آراء 
 السادة المحكمين.

 ىصعوبات التعلم القرائية لدثانيا : إعداد برنامج  في تحسين 
   :األطفال ذوي صعوبات التعلم 

فال ذوي األط ىويسهم في تحسين  صعوبات التعلم القرائية لد  
 (2ملحق رقم).   صعوبات التعلم
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وللتاااأكاااد من ذلاااك أجرت البااااحثاااة الخطوات التاااالياااة لتصااااااااااااااميم   
 ةالبرنامج في ضاااااااااوء المجاالت الساااااااااابق تحديدها واتفاق السااااااااااد

 ين عليها .المحكم

البحوث واألدبيات التي تناولت اساااااااااااااتخدام البرامج  علىاالطلع  .1
في تااادرياااب وتعلم المجااااالت المختلفاااة لطفااال الروضااااااااااااااااة عااااماااة 

 واألطفال ذوي صعوبات التعلم القرائية خاصة .
لم تحساين  صعوبات التع إلىإعداد مبدئي للبرنامج والذي يهدف  .4

 األطفال ذوي صعوبات التعلم .  لدىالقرائية 
ماجاموعاااااااة من الساااااااااااااااااااااادة المحكمين  عالاىعارض الابارنااااااااماج  .0

المتخصاااااااصاااااااين لتحديد مدي  ملءمتها في اكتشااااااااف وتحساااااااين 
  .وتعديلها المهارات المحددة و المعدة ، وتجريبها استطلعياا 

 الصورة النهائية للبرنامج  . إلىالوصول  .2
خبرات التربويااااة ( بااااأنااااه: مجموعااااة من ال4313وعرفتااااه جاااااد)  

والمفاااااااهيم والمهااااااارات التي يتم تنظيمهااااااا في إطااااااار الوحاااااادات 
المتكاملة والشااااملة لجميع األنشاااطة التي تتناساااب مع خصاااائص 
ومتطلبات طفل الروضاااااااة بهدف تنمية جانب من الجوانب المراد 

 .(03ص ، 4313تنميتها ) جاد ، 
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ص نالتسااااااااؤل الرئيس من أسااااااائلة البحث والذي ي ىو لإلجابة عل .0
نظرياااة العااابء المعرفي  على" ماااا فعاااالياااة البرناااامج القاااائم  على

أطفال  الروضاة ذوي صااعوبات  لدىباساتخدام الوساائط المتعددة 
 التعلم القرائية ؟

 تم إعداد البرنامج وفقا للخطوات التالية :  
أ . الهدف العام للبرنامج : وهو تحسين  صعوبات التعلم القرائية 

(  2 - 0ات التعلم   من ساااااااااااااان ) األطفال ذوي صااااااااااااااعوب لدى
 .سنوات

ب . صااااااااااياغة األهداف الساااااااااالوكية و األهداف العامة للبرنامج. 
 (  7وتذكر في ملحق رقم )

 ج . تصميم األنشطة التعليمية بصورة وسائط متعددة .

ارتبط تصاااااااميم البرنامج بأساااااااس اساااااااتخدام أنشاااااااطة الوساااااااائط    
 لىعتخفيف الضااااااااااااااغط  علىنظرية تعمل  ىعل هالمتعددة  وقيام

لتخفيف العاااابء المعرفي  ؛الااااذاكرة بنوعيهااااا الااااداخلي والخااااارجي
ن تحسااي علىومساااعدته  ،درجات المعرفة على أقصااىللحصااول 

له  مهارات القراءه فإهمالها سيكون علىمهاراته اللغوية المقتصرة 
ي كماااا تم تنااااولهاااا ف ة،بااااقي المراحااال التعليميااا علىتاااأثير باااالغ 
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من هذه األساااااااااس  كيفية اسااااااااتخدامها ، وانطلقاا اإلطار النظري و 
 للمراحل التالية : قامت الباحثة بإعداد وحدات البرنامج وفقاا 

 :أنشطة وتدريبات كل مجال في البرنامج  ىأ . تحديد محتو 
 صياغة األهداف العامة لكل مهارة: .1
 صياغة األهداف السلوكية لكل مهارة : .4
 جدول زمني ألنشطة البرنامج : .0

أيااام اسااااااااااااااتقطعاات  2من بينهم  يوماااا  21ماادة البرنااامج وكاااناات   
بطاارياة تشااااااااااااااخيص صااااااااااااااعوبات التعلم للمهارات ما قبل  لتطبيق

عبء و مقياس ال األكاديمية لتحديد األطفال ذوي صعوبات التعلم
المعرفي لصااااااااااعوبات التعلم القرائية   ، اسااااااااااتمارة الملحظة قبليا 

 2برنامج بواقع وحدات ال على اا يوم 42وبعديا ، بينما قساااامت ال
فترات بين  0 إلىبواقع ساعة ونصف يوميا مقسمة  أيام أسابوعياا 
دقاااائق في نهااااياااة اليوم  13دقاااائق للراحاااة وكاااذلاااك  13كااال فترة 

يضاح مواطن القوة والضعف من وجهة نظر األطفال   .للمناقشة وا 
  .تصميم أنشطة المهارات  .2
 .تصميم البرنامج  .0
  .عددةباستخدام الوسائط المت مهارةتصميم التقويمات البنائية لكل  .2
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 .ضبط موضوعات البرنامج   .7
أعدت الباحثة برنامج  تحسين مهارات صعوبات التعلم القرائية   

في صااااااورته األولية ، وللتأكد من صاااااالحيته ولضاااااابطه اعتمدت 
جانبين هما :اسااااااااااااتطلع رأي المتخصااااااااااااصااااااااااااين ،      علىالباحثة 

  .التجربة االستطلعية

 أي المتخصصين :أ . استطالع ر 
مجموعااااااة من السااااااااااااااااااااادة المحكمين  علىعرض البرنااااااامج    

المتخصاااصااااين في مناهج الطفل ، ورياض األطفال ، باإلضااااافة 
عدد من الموجهات والمعلمات ذوات الخبرة في مجال رياض  إلى

ملئماااة البرناااامج من  مااادىاألطفااال ، وذلاااك إلبااداء آرائهم حول 
مناسااااااابة -أنشاااااااطة الوساااااااائط المتعددة  -حيث : المادة المكتوبة 

 المتضاااااااامنةاألهداف واألنشااااااااطة لطفل الروضااااااااة وكذا التدريبات 
 واالختبارات القبلية .

 الساااااااااااااااادةوأجرت الباااحثااة التعااديلت اللزمااة في ضااااااااااااااوء آراء   
 المحكمين .
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 ب . التجربة االستكشافية )االستطالعية(:
 

وعة مجم لىعقامت الباحثة بتطبيق بعض أنشاااااااطة البرنامج     
( أطفال 13من أطفال المساااتوي الثاني لرياض األطفال قوامها ) 

م وقد 4313/   4312خلل  الفصاااااااال الدراسااااااااي األول للعام  
 هدفت الباحثة من هذه التجربة تحديد ما يلي :

 

  مدي تناساااااااااااب األنشاااااااااااطة المتضااااااااااامنة في كل وحدة مع مهارات
 صاااعوباتالبرنامج ومع طبيعة وخصاااائص أطفال الروضاااة ذوي 

 التعلم القرائية .
  مدي تلئم تدريبات البرنامج االنشاااااااااااطة مع قدرات األطفال محل

 البحث  .
  . وضوح التقويمات البنائية والنهائية الموجودة في البرنامج 
  ما الصااااااااعوبات التي ساااااااايواجهها األطفال خلل ممارسااااااااتهم لكل

 نشاط من أنشطة البرنامج .
  األنشطة .مناسبة الزمن المحدد لبعض 
 . حساب صدق وثبات البرنامج 
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ج . مقياس العبء المعرفي لصعوبات التعلم القرائية ) إعداد 
 : )الباحثة
يهااادف هاااذا المقياااااس إلى تحاااديااااد مسااااااااااااااتوى العاااابء المعرفي   

لصاعوبات التعلم القرائية لدى األطفال محل البحث ، وهو يتكون 
عبارة تقيس مساااااااااتوى العبء المعرفي لدى األطفال ذوي  43من 

صاااعوبات التعلم القرائية ، كما يظهر في شاااعور الطفل بصاااعوبة 
أو  لبها مشااااااااااااااكلتالمهام أو تعقيدها، أو درجة التفكير التي تتط

مهاااام تعرض علياااه ، وكاااذلاااك درجاااة االنتبااااه الاااذي تطلبتاااه تلاااك 
 المهام. 

وقد عرضات على األطفال  مجموعة من المهام قبل إجابتهم     
 :عن االختبار، وتضمنت تلك المهام ما يلي

 صوتها.أو  اسمهامجموعة من الحروف التي تتطلب ذكر  -
هم الفعدد من األساااااائلة في صااااااورة )فوازير( تتطلب درجة من  -

 .والتفكير اللفظي
عدد من الصااااااااور البصاااااااارية التي تتضاااااااامن أشااااااااكاالا مختلفة،  -

وتتطلااب معرفاااة الفروق أو االختلفاااات كماااا طلاااب مناااه أن يبين 
 المصورة.أسماء الحروف أو قراءة القصة 
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 :زمن اإلجابة
عن المقياس بعد تطبيقه على تم حساب متوسط زمن اإلجابة     

 .دقيقة 17العينة االستطلعية، وبلغ متوسط زمن اإلجابة 
 

 :طريقة التصحيح
تتطلب اإلجابة عن أسئلة المقياس أن يضع الطفل دائرة حول    

أرقام، حيث يعبر الرقم  3رقم واحد فقط على مقياس متدرج من 
( عن 3( عن أدنى مستويات العبء المعرفي ويعبر الرقم )1)

أعلى مستويات العبء المعرفي، وذلك بالنسبة لكل سؤال من 
أسئلة المقياس. ويتم تصحيح المقياس عن طريق تجميع الدرجات 
الخاصة بكل سؤال، ويعبر مجموع درجات األسئلة العشرين عن 

 .مستوى العبء المعرفي للمشارك
 

 :صدق المقياس
 :تم حساب صدق المقياس باستخدام كل من

  Validityأ صدق المحكمين:     
تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم ،     

مدى تمثيل المقياس   :وذلك ألخذ رأيهم في المقياس من حيث
 .للهدف الذي وضع من أجله
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 .مدى ملئمة صياغة العبارات لتعريف العبء المعرفي  -
 .مدى ملئمة العبارة ألفراد العينة  -

 ب . حساب معامل االرتباط كما موضح بالجدول التالي : 

 (2جدول )

 والدرجة الكلية مفردةمعامل االرتباط بين درجة كل 

 ( 23= لمفردات األسئلة( / )ن  03=1مج )ن للعينة  للمقياس

معامل االرتباط  رقم العبارة

بالدرجة الكلية 

 لبطاقة المالحظة

معامل االرتباط  رقم العبارة

الكلية لبطاقة بالدرجة 

 المالحظة

1 517,3**  11 725,3**  

2 507,3**  12 719,3**  

0 532,3**  10 999,3**  

4 917,3**  14 727,3**  

7 550,3**  17 915,3**  

7 577,3**  17 905,3**  

5 932,3**  15 597,3**  

9 904,3**  19 954,3**  

7 973,3**  17 577,3**  

13 739,3**  23 970,3**  

 3،073( =3،30الجدولية عند مستوى داللة )قيمة )ر( 
(3،31 =)3،231 . 

 (3،31دالة إحصائياا عند مستوى داللة )** 
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: تراوحت معاملت االرتباط بين ي( ما يل4يتضااااح من جدول )
ماااا بين  للمقيااااسوالااادرجاااة الكلياااة   ىدرجاااة كااال عباااارة على حاااد

معاااملت ارتباااطيااة دالااة عنااد مسااااااااااااااتوى  ي( وه3،30 -3،73)
ن بدرجة عالية م بنود المقياس تتمتع ( مما يشااااير إلى أن3،31)

 الصدق.

 نظرية العبء المعرفي  والبرنامج  :

 أسس نظرية العبء ىيطبق البحث الحالي برنامج معتمد عل    
المعرفي  لتحويلها لواقع يمكن اكسااااااااابه وتنميته وقياسااااااااه ألطفال 
الروضاة ذوي صااعوبات التعلم القرائية  ؛ من خلل مجموعة من 

 كل المؤثرات التي ىأنشاااااااااطة الوساااااااااائط المتعددة التي تحتوي عل
وحركة وتبعث السااااعادة في  وصااااورةتخاطب الحواس من صااااوت 

  عن المشااااااااااااااتتااات هذب انتباااهااه وتبعاادنهااا تجااأكمااا  ،نفس الطفاال
وذلاك لتطوير مهااارات وقادرات األطفااال  ؛وتمات داخال بيئااة التعلم

الااذاكرة العاااملااة  علىخفض الضااااااااااااااغط  علىكمااا ركزت  ،القرائيااة
الطفاال المراحاال  علىوالتي تخزن المهااارات والمفاااهيم وتسااااااااااااااهاال 

فل  هخفض العبء المعرفي لدي ىمما يؤدي إل ،التعليمية اللحقة
عر باضاااااطراب أثناء التعلم وال يتسااااابب في تعثره في المراحل يشااااا

اللحقة  . ويتم ذلك من خلل مجموعة من المراحل األسااااااساااااية  
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جذب  علىوكل ذلك بمسااااااااااااعدة الوساااااااااااائط المتعددة والتي تعمل 
انتباههم وتسااهيل اكتساااب المهارات وتحسااينها ونذكرها في ملحق 

 .( 2دليل المعلمة ) 

 :البحث ) المعالجة التجريبية (إجراءات تنفيذ 

بعااد االنتهاااء من إعااداد أدوات البحااث والتااأكااد من صااااااااااااااادقهااا        
وثباتها وصااااااااااااالحيتها للتطبيق الميداني ، وبعد تحديد اإلجراءات 
التجريبياااة اللزماااة لتنفياااذ تجرباااة البحاااث ، والمتمثلاااة في تحااادياااد 

حثة االتصااااااااااااااميم التجريبي ، وتحديد عينة البحث ، فقد اتبعت الب
 .الخطوات اآلتية في إجراء ) المعالجة التجريبية (

 :أوال : إجراءات قبل التطبيق 

 التطبيق القبلي ألدوات البحث :

تم تطبيق بطارية  تشاخيص صعوبات التعلم للمهارات ماقبل     
األكاااديميااة لتحااديااد األطفااال ذوي صااااااااااااااعوبااات التعلم ، و مقياااس 

مجموعة ال علىالعابء المعرفي لصااااااااااااااعوباات التعلم القرائية قبليا 
التجريبية قبل تطبيق البرنامج مباشااااارة وروعي أن يطبق كل جزء 
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ال ، كما روعي تنبيه األطففي يوم حتى ال يشااااااعر الطفل بالملل 
 تنفيذ تعليمات المقياس و االلتزام بالزمن وكيفية اإلجابة. إلى

بطاااريااة تشااااااااااااااخيص صااااااااااااااعوبااات التعلم للمهااارات ماااقباال  طبقاات
المجموعة التجريبية  قبل تقديم البرنامج مباشاااااااارة  علىاألكاديمية 

 وفيما يلي نتائج هذا االختبار :

  :تكافؤ العينة في التطبيق القبلي 
 

 ت األطفال اإلناث األطفال الذكور المتغير
 المحسوبة

 الداللة
 ع    م ع     م    

  1.97 1023 2،32 1040 0033 العمر الزمني

 

غير دالة 

إحصائياً 

عند 

مستوى 

داللة 

3.31 

 

 3.07 40020 20034 43012 20030 الذكاء

الدرجات 
القبلية 
 لمقياس

49.75 55.42 44.22 67.91 3.09 

 

ويتضاح من الجدول الساابق أن قيمة ت المحسوبة أصغر من    
( عند مساااااااااااتوى داللة  4072قيمة ت الجدولية والتي تسااااااااااااوي ) 

ممااااا ياااادل على تجااااانس العينااااة في التطبيق القبلي وأن  3،31
االختلف في درجاااااااات التطبيق البعااااااادي ترجع فقط للبرناااااااامج 
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ساااائط خدام الو نظرية العبء المعرفي باسااات علىالمساااتخدم والقائم 
 المتعددة لتحسين صعوبات التعلم القرائية .

 

 : إجراءات التطبيق : ثانياا 
/ 4312تمات التجربة مع بداية الفصاااااااااااااال الدراسااااااااااااااي األول     

؛ حيااث تاادرباات المجموعااة  يوماااا  21، حيااث اسااااااااااااااتغرق  4313
رفي نظرية العبء المع ىالتجريبية باساااااااااااااتخدام البرنامج القائم عل

أطفال الروضاااة ذوي صاااعوبات  لدىباساااتخدام الوساااائط المتعددة 
 التعلم القرائية .

 : التطبيق البعدي ألدوات البحث  : ثالثاا 

ء نظرياااة العاااب علىوبعاااد االنتهااااء من تقاااديم البرناااامج القاااائم    
أطفال الروضاااااة ذوي  لدىالمعرفي باساااااتخدام الوساااااائط المتعددة 

 صااااااعوبات التعلم القرائية للمجموعة التجريبية ، تم تطبيق مقياس
العبء المعرفي لصاااااااعوبات التعلم القرائية  بعديا ،وقامت الباحثة 
بالتصااااحيح ورصااااد الدرجات ومعالجتها إحصااااائيا ، وكذلك نتائج 
التطبيق القبلي والبعدي ، ثم مناقشااااة تلك النتائج واختبار صااااحة 

  .وتفسيرها الفروض
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 استخراج النتائج ومناقشتها وتفسيرها :
 

 :  ى: نتائج التحقق من صحة الفرض األول الذي ينص علأوالا 
وجود فروق ذات داللااة إحصاااااااااااااااائيااة بين متوسااااااااااااااطااات درجااات  

األطفاال عيناة البحاث على مقياس العبء المعرفي لصااااااااااااااعوبات 
لقياس االتعلم القرائية  في القياساااااااااااااين القبلي و البعدي لصاااااااااااااالح 

 البعدي .

 ( 2جدول رقم ) 

  المجموعة

 التجريبية

 

   

 ن

مج  التطبيق البعدي    التطبيق القبلي      

 ف

 ت     

 المحسوبة

 0-ن  ت الجدولية

 

 

  الداللة

9ع 9م  اإلحصائية

  

 0ع 0م

مستوى  99.009 0922 99.99 999.2 02.99 99.99 92

2029 

مستوى 

2029 

 دالة

 إحصائيا

 

0.29 0.99 

ويتضااااح  من الجدول السااااابق أن قيمة ت المحسااااوبة أكبر من   
 3،30( عند مستوى داللة 4032قيمة ت الجدولية والتي تساوي )

مما يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
درجاات أطفاال المجموعاة التجريبياة في التطبيقين القبلي والبعدي 

ح تعلم القرائية لصاااااااااالعلى مقياس العبء المعرفي لصاااااااااعوبات ال
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القياس البعدي وهذه الفروق ترجع لفعالية البرنامج المسااااتخدم في 
 البحث الحالي. 

 
 (1الشكل البياني التمثيلي رقم ) 

 

قيمااة ت الختبااار صااااااااااااااحااة الفرض األول "داللااة الفروق بين    
متوسااااااااااااااطاات درجاات األطفاال عيناة البحاث على مقيااس العبء 

عدي القرائية  في القياساااين القبلي و البالمعرفي لصاااعوبات التعلم 
 لصالح القياس البعدي .

 

 ويمكن تفسير ومناقشة هذه النتائج وفقا لما يلي :
    

وترجع البااااحثااااة نتاااائج التحقق من صااااااااااااااحاااة الفرض األول ا    
في تحساااااااااااااان مهااارات األطفااال القرائيااة  اا واضااااااااااااااحاا اا ظهرت تغيير أ
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عددة الوسااااااائط المتوانخفاض عبئهم المعرفي والذي تم باسااااااتخدام 
 نظراا  ؛وتغير درجااااااات األطفااااااال في التطبيقين القبلي والبعاااااادي

 .لتحسن مهاراتهم وخفض عبئهم المعرفي 
 

 وقد ترجع الباحثة تلك النتائج لعدة أسباب وهي :
اساااتخدام أطفال المجموعة التجريبية برنامج الوساااائط المتعددة    

ة و راحل الدراساااااااااااااايتهاا في كافة المءوالتي أظهرت فااعليتهاا وكفاا
لمااا لهااا تااأثير بااالغ في جااذب انتباااه  ؛خص رياااض األطفااالباااأل

األطفال وسااهولة وسااارعه اكتسااااب المهارات المتنوعة مثل دراساااة 
(،)عباااااد الرحمن 4314( ،)محماااااد،4333كااااال من)بني دومي ،

 .(4312( ،) سالم ،4310،
 

ة دوقاد تعود هاذه النتاائج لمراعااة البااحثاة في إعداد البرنامج ع   
أسااباب ساابق وأن أثبتت فعاليتها البحوث والدراسااات السااابقة مثل 

الوساااااااااااااااائط المتعااددة والتي تقاادم المهااارات  ىاعتماااد البرنااامج عل
بين جماعية وفردية  األنشااااااااااطةومتنوعة  ةبصااااااااااورة مختلفة وجذاب
دمج الصااااااااااااااوت  علىكماااا أنهااا اعتمااادت  ،وبين عقليااة ومهااااريااة

     ذاكرة الطفااال  علىوالصااااااااااااااورة والحركاااة مماااا يخفض الضااااااااااااااغط 
العاااااملااااة ، وبااااالتااااالي يخفف العاااابء المعرفي عليااااه ، كمااااا ذكر 

ف تخفي ى( أن لألنشااااطة االلكترونية تعمل عل 4312)  الكندري
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   and Kim( 4311المتعلمين ،أمااا )  علىالعاابء المعرفي 

Yoon  فأكد أن العبء المعرفي للمتعلمين الصاااااااااااام ؛ يتم التغلب
أي من خلل الوسااااااااااااااااااائط  نترنااااتاإلعليااااه وتخفيفااااه من خلل 

   .المتعددة
 

صااااااااااااعوبات التعلم القرائية : فكانت القراءة  ىأما بالنساااااااااااابة  إل   
مشاااااكلة كبيرة بالنسااااابة لألطفال ذوي صاااااعوبات التعلم القرائية في 

ولكن مع اسااااااااااتخدام الوسااااااااااائط المتعددة وتقديم هذه  ،بادئ األمر
رة صاااو المهارات بصاااورة مبساااطة ومشاااوقة بخليط من الصاااوت وال

 فقد كان لها عظيم األثر في تخفيف ،إليها الحركة والنص مضافاا 
تك األطفال فكلما اح ،هذه الصااااااااااااعوبة وتحسااااااااااااين هذه المهارات 

 لكترونية زاد ادراكهم لها .بالمهارات بصورتها اإل
 

فتقديم مهارات التعلم القرائية باسااااااااااااااتخدام الوسااااااااااااااائط المتعددة    
وتنوعها بين أنشاااطة موسااايقيه وألعاب تعليمية وعقلية وقصاااصاااية  

الدور  فكان لها  ،والتي تخاطب مهارات االطفال وقدراتهم العقلية
قبااااالهم األ اتقااااان هااااذه المهااااارات  علىكبر في جااااذب انتباااااههم وا 

الااذاكرة العاااملااة  علىلضااااااااااااااغط خفض ا إلىذلااك  أدىوبااالتبعيااة 
لألطفاااال ذوي صااااااااااااااعوباااات التعلم القرائياااة ؛ وباااالتاااالي تم خفض 

ة تأثير الوسائط المتعدد مدى علىالعبء المعرفي لديهم مما يدل 
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 دىلفي خفض العبء المعرفي وتحسين صعوبات التعلم القرائية 
 األطفال ذوي صعوبات التعلم القرائية .

 

 علي : أما الفرض الثاني والذي ينص
" وجود فروق ذات داللاة إحصااااااااااااااائياة بين متوسااااااااااااااطاات درجات 
األطفال الذكور ذوي صاااااااعوبات التعلم القرائية واإلناث  لصاااااااالح 

 .الذكور في مقياس العبء المعرفي لصعوبات التعلم القرائية  "
 ( 7جدول )

قيمة ت الختبار صحة الفرض الثاني " داللة الفروق بين متوسطات درجات 
كور ذوي صعوبات التعلم القرائية واإلناث  لصالح الذكور في مقياس األطفال الذ

 العبء المعرفي لصعوبات التعلم القرائية  "

 التطبيق المجموعة

 ت الجدولية ت المحسوبة ع م ن

 2-2+ ن1ن

الداللة 

 اإلحصائية

 الذكور

ي
عد

الب
 

مستوى  6.2997 64.51 693.35 69

2024 

مستوى 

2026 

 دالة

 إحصائيا

 

 5.91 5.24 7.64 659.34 69 اإلناث

ومن الجدول الساااااابق يتضااااااح أن قيمة ت المحسااااااوبة أقل من    
 3،30( عند مستوى داللة 4030تساوي ) والتيقيمة ت الجدولية 

ممااا يااادل على أناااه ال توجاااد فروق ذات داللاااة إحصااااااااااااااااائياااة بين 
متوسااااطي درجات أطفال المجموعة التجريبية الذكور واإلناث في 
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 لىعمقياس العبء المعرفي لصااااااااعوبات التعلم القرائية  مما يدل 
 مع الذكور واإلناث . اا أن البرنامج كان متناسب

 

 

 ( 4الشكل البياني التمثيلي رقم ) 

 ويمكن تفسير ومناقشة هذه النتائج وفقا لما يلي :
تعزي الباحثة عدم وجود فروق بين متوسطات درجات أطفال     

مقياس ل يالقياس البعد فيالمجموعاة التجريبياة )الاذكور/اإلنااث( 
العبء المعرفي لألطفال ذوي صعوبات التعلم القرائية  يرجع إلى 
توحيد أسلوب الباحثة فى التعامل بين  الذكور واإلناث ،واستخدام 

البااحثة بتقديم المهارات المطلوبة  أساااااااااااااالوب تعزيز واحاد ، والتزام
ذاكرة األطفال العاملة باساااااتخدام اسااااالوب  ىوتخفيف الضاااااغط عل
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 علىمما يعمل  ،مشااااااااااااااوق وجذاب أال وهو الوسااااااااااااااائط المتعددة 
  تخفيف العبء المعرفي عليهم .

   

، )مونية، (4313كما أشااارت نتائج دراسااات كل من )حساان،    
  ، (Hu & Wu ,2012)  ،(4333( ،)الشمسي، حسن،4313

(، وأكدت نتائج تلك الدراسااااااااااااات عدم 4310)التكريتي ، جتار ، 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس .

 

، 4313، بن فليس 4333مي يختلف معهم )القيسااااااااااااااي والدلاو   
( فقااد ذكر أن الااذكور كااانوا أعلى من اإلناااث في 4313ثاااباات ،

 مستوى اإلدراك الحسي الحركي.
 

 الثالثالفرض 
عبء نظرية ال علىأثير برنامج الوساااااااائط المتعددة القائم ت ى" مد

ل الروضة أطفا لدىالمعرفي في تحسين صعوبات التعلم القرائية 
 .ذوي صعوبات التعلم "

 

وللتحقق من صااااحة الفرض تم حساااااب حجم التأثير بالمعادلة    
 التالية : 

  كوهين وجاءت قيمتها = Dمعادلة حجم التأثير، وحساب 

Cohen's d = (M2 - M1) ⁄ SDpooled 
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Cohen's d = + 4.89. 

وأوضاحت هذه النتائج حساب حجم التأثير ) الداللة العملية (    
استخدام وكذلك  قيم حجم التأثير ب كبيراا  تأثيرياا  أن للبرنامج حجماا 
( كاانات ذات قيمة كبيرة أي أن حجم التأثير  d معاادلاة كوهين )

وبات في تحساااااين صاااااع الكمبيوتري كان كبيراا  البرنامجالساااااتخدام 
أطفال المجموعة التجريبية ؛ مما يوضااح أثر  لدىالتعلم القرائية  

نظريااة العاابء المعرفي  علىبرنااامج الوساااااااااااااااائط المتعااددة القااائم 
قت صحة قد تحقذلك ف وعلىلتحساين صعوبات التعلم القرائية  ، 
 .الفرض الثالث من فروض البحث

 

 مناقشة  وتفسير النتائج المتعلقة الفرض الثالث :
والتي  ،تعزي الباحثة نتائج التحقق من صاااااحة الفرض الثالث    

ة نظرياا علىتااأثير برنااامج  الوساااااااااااااااائط متعاادد القااائم  علىأكاادت 
ألطفال ا لدىالعبء المعرفي لتحساااااين صاااااعوبات التعلم القرائية  

ذوي صااااااااااااااعوبااات التعلم أطفااال المجموعااة التجريبيااة في التطبيق 
تحساااااااااااااين صاااااااااااااعوبات التعلم القرائية  ، كما  ىالبعدي وقدرته عل

    ( ،  4333اتفقت الباحثة مع دراسااااااااااااااة كل من : ) بني دومي ، 
أهمية تحسااين  على(  4312( ، ) سااالم ،  4312) الشااريف ، 

الكتابة و  بالقراءةالختصة  الصاعوبات صاعوبات التعلم وخصاوصااا 
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باسااااتخدام الوسااااائط المتعددة لما لها أكبر األثر في سااااهولة تقديم 
 هذه المهارات وبساطة تقديمها لألطفال . 

 

( ، 4332ومن جانب آخر أكدت دراسااااااااااااات ) السااااااااااااطيحة ،    
(  4310)الحارثي ، ,(( Garnica ,2010( ، 4333)عامر ، 

فظهور  ،أن لصااااعوبات التعلم علقة وثيقة بالعبء المعرفي على
زيادة العبء  علىصاااااااااعوبات التعلم عامة والقرائية خاصاااااااااة يدل 

 عرفيذاكرة المتعلم فكلماااااا خفضااااااااااااااناااااا العااااابء الم علىالمعرفي 
اتفقت معه نتائج البحث  تحساااااااااااااانات هاذه الصااااااااااااااعوباات وهاذا ما

  .الحالي
 

أما بالنساااااااااااابة للعبء المعرفي والوساااااااااااااائط المتعددة فقد اتفقت    
( ، )شاااابيب  4312( ،)الكندري ،  4317دراسااااات : )الزغبي ، 

( مع البحااااث الحااااالي في أنهااااا من أنساااااااااااااااااب الطرق  4312، 
 لىعيخف الضاااااااغط  وبدورهالمساااااااتخدمة لخفض العبء المعرفي 

 ميمأهمية تصاااااااااااااا إلىاألنظار  هالاذاكرة العااملاة ، كماا يجاب توجي
مواقف تدريساااية وتدريبية باساااتخدام الوساااائط التكنولوجية الحديثة 
مما يبقي أثر التعلم.  ويتضااااح مما ساااابق أن البرنامج المسااااتخدم 

 .األطفال  مستوى على اا ملحوظ قد أثر تأثيراا 
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 وتتلخص النتائج عامة في :
ممارسااااااااة األطفال مهارات متنوعة في مجال القرائية ساااااااااعدتهم  -

إدراك مشااااااااااااااكلتهم والصااااااااااااااعوباااات التي تواجههم ، واتبااااع  على
 حلها وتخطيها .  علىاألنشطة التي تساعدهم 

ساااااااااااعد اسااااااااااتخدام الوسااااااااااائط المتعددة بما تتضاااااااااامنه من نص  -
وصورة ، وحركة من جذب انتباه األطفال وتقليل تشتت  ،وصوت

ساااااااااااااااهم  كما ،المهارات المطلوبة علىنتباههم وأفكارهم والتركيز ا
 تخفيف إلى أدىفي تحسااااااااااااااين صااااااااااااااعوباات تعلمهم القرائية مما 

الذاكرة العاملة لديهم وبدوره خفض العبء المعرفي  علىالضااااغط 
 . البحث ةومشوقة وجاذبة النتباه عين ةفكانت األنشطة ممتع

نظرية العبء المعرفي  لتحسااااااين  علىاسااااااتخدام البرنامج القائم  -
طفال الروضاااااااااة ذوي صاااااااااعوبات أ لدىصاااااااااعوبات التعلم القرائية 
 التعلم عمل في اتجاهين : 

االتجاااه األول : العاابء الااداخلي والااذي يتحكم فيااه ذاكرة الطفاال 
اسااااااااااااااتيعابه وتخزين المهارات  ومدىواسااااااااااااااتعاداده وقدراته الذاتية 

والمفااهيم المقادمة له وتم تعديل هذه المشااااااااااااااكلة والتي تتزامن مع 
ذه جد صاااعوبة في إدراك هألن الطفل ي ؛صاااعوبات التعلم القرائية

 لىإذاكرته تخزينها ومعالجتها مما يؤدي  علىالمهارات ويصعب 
 تأخر مستواه والتخلف عن زملئه وأقرانه .
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أماا االتجااه الثااني : العابء الخاارجي والذي يرتبط بالمشااااااااااااااتتات 
واألساااااااااليب التقليدية التي تسااااااااتخدم في نقل المعلومات والمفاهيم 

وهذا  ،حد إدراكه إلى ترقىالطفل وال  ىمسااتو  إلىوالتي ال تصاال 
عزوفه عن  إلىيدخل الطفل في حالة توتر وضاااااااااااغط مما يؤدي 

 التعلم واستقبال المعلومات .
 

هذه المشاااااااكلت من خلل برنامج الوساااااااائط  علىوتم التغلب    
خفض العبء الداخلي من خلل تقديم  علىالمتعددة والتي تعمل 

المهارة المطلوبة فقط وعزلها عن باقي المفاهيم فتسااااتقبلها الذاكرة 
تمكن من ي حتىالعاملة مباشاااارة وتعالجها وتقوم بتخزينها مباشاااارة 

 استدعائها في أي لحظة .
  

وبالنسبة للعبء الخارجي فتسيطر عليه من خلل جذب انتباه    
كما أنها  ،اهه فقط علي الشااااااريحة المقدمة لهاألطفال وتركيز انتب

األسااليب التقليدية فتربط النص بالصاوت والصورة  ىال تعتمد عل
والحركاة مع تقاديم التعزيز المناسااااااااااااااب في نفس زمن اسااااااااااااااتجابة 

خفض العبء المعرفي لألطفال وتحساااااااااااين  إلى أدىمما  ،الطفل
تحساااااااااااااان حالتهم  إلى أدىصااااااااااااااعوباات التعلم القرائياة لديهم مما 

 النفسية وزيادة قابليتهم للتعلم .
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 توصيات البحث :
ال يااأتي  البحااث العلمي بثمااارة المرجوة ؛ إال إذا وضااااااااااااااعاات     

نتائج ما تسااااااااااافر عنه الدراساااااااااااات واألبحاث وما تشاااااااااااير إليه من 
توصاااااااااااايات موضااااااااااااع االعتبار ، ومن هذا المنطلق تقوم الباحثة 

ائج . نتسفر عنه البحث من أبوضاع عدة توصيات في ضوء ما 
 وتأمل أن تؤخذ هذه التوصيات بعين االعتبار :

  تصااميم أنشااطة جديدة تتناول تحسااين صااعوبات التعلم الرياضااية
 وغيرها . 

  اساااااااتخدام وتفعيل اساااااااتراتيجيات ونظريات حديثة لتدريب األطفال
كساااااااااااااابهم العديد من المفاهيم والمهارات  مثل شاااااااااااااغفهم إل وزيادة

نظريااااات العاااابء المعرفي، الاااادعااااائم التعليميااااة وقبعااااات التفكير 
 .وغيرهما 

 ساااااااااااتراتيجيات مات رياض األطفال على اساااااااااااتخدام اإلتدريب معل
  .والنظريات حديثة

  د الفروق الفردية ووجو  علىاهتماام المعلماات والتاأكياد دائماا وأبادا
صاعوبات التعلم في الروضاة يجب علينا الكشف عنها وتحسينها 

   .خفاق الطفل في باقي المراحل التعليميةإال يتسبب في  حتى
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 تضمينات البحث : 
من خلل النتائج التي توصااااااااااال إليها البحث الحالي يمكن تحديد 

 النحو التالي: علىاإلضافة التربوية 
الحاالي أنه يمكن  تحسااااااااااااااين صااااااااااااااعوبات التعلم .أثبات البحاث 1

القرائيااااااة وخفض العاااااابء المعرفي في نفس الوقاااااات من خلل 
 .الحديثة وتفعيلها  األساليباستخدام 

. كماا أكد البحث الحالي أنه يمكن اسااااااااااااااتخدام نظريات العبء 4
لروضة بصاعوبات التعلم وطفل ا وثيقاا  المعرفي الرتباطها ارتباطاا 

تها ءاوالتي أثبتت كفتناولتها رغم ندرة األبحاث والدراسااااااااااات التي 
 بقاء أثر التعلم كما تحساااااااان علىتجذبه وتعمل  ألنها ؛مع الطفل

 من عمل ذاكرته  .
متكامل لتحسااااااين صااااااعوبات  محتوىالبحث الحالي  أضاااااااف. 0

ي أغلب  علم فطفل الروضاة ذوي صاعوبات الت لدىالتعلم القرائية 
للطفاال :  المحببااةمهاااراتهااا   بعاادد ال بااأس بااه من األنشااااااااااااااطااة 

كأنشااااااطة عقلية ، و قصااااااصااااااية ، ألعاب تعليمية ، أنشااااااطة فنية 
 وكلها باستخدام الوسائط المتعددة .
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 الدراسات والبحوث المقترحة :
 

تقترح الباحثة اساااااتخدام البرامج  متعددة الوساااااائط في تحساااااين  -
  األخرى.صعوبات التعلم 

اسااااااااااااااتخدام النظريات التي تهتم بعمل الذاكرة وتخفيف األعباء - 
المعرفياااة وتنظيم عمااال الاااذاكرة مثااال نظرياااة العااابء المعرفي في 

ثر وذلك ألنها أك  ؛تنمية وتحسااااااين العديد من المهارات والمفاهيم
حل المشااااااااااااااكلت التعليمية من بداية  علىللطفل كما تعمل  نفعااا 

  المراحل التعليمية .
تطبيق نظرية العبء المعرفي  لتحسااااااااين صااااااااعوبات تعليمية   -

 .  أخرى
 المراجع

 : المراجع العربيةأوالا 
 كيف تصااااااااااابح أكثر تركيزا.(. 4332يوساااااااااااف. ) ،الحجاج أبو -

 بغداد: الوليد للدراسات والنشر والترجمة. 
فاعلية تطوير برامج الكمبيوتر التعليمية (. 4333أحمد، رشا. ) -

القائمة على معايير الجودة في تنمية المفاهيم متعددة الوسااااااااااااااائط 
 . رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة.العلمية لدى أطفال الرياض
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(. مساااتويات العبء اإلدراكي وأثرها على 4310جنان. ) ،أمين -
القدرة القرائية لدى التلميذ المعسااااار قرائيا )دراساااااة تجريبية(. مجلة 

 (.10، )واالجتماعيةالعلوم اإلنسانية 
(. فاعلية برنامج تدريبي لمعلمات 4310ماجدة هشام. ) ،بخيت -

رياااض األطفااال في تنميااة اإلدراك المعرفي ومهااارات اكتشااااااااااااااااف 
لية ، كالمجلة العلميةصاااااااااعوبات التعلم النمائية لطفل الروضاااااااااة. 

 . 020-010(، 0)43التربية، جامعة أسيوط، 
(. فاااعلياااة برناااامج لتنمياااة 4312خاااديجااة محمااد. ) ،باادر الااادين -

األطفال ذوي صاااااااااعوبات التعلم في مرحلة ما  لدىالحس العددي 
 (. 7)0، المجلة التربوية الدولية المتخصصةقبل المدرسة. 

و  ؛عبيد ،و الساااااااااابايلة ؛مالك ،و الرشاااااااااادان ؛أسااااااااااامة ،البطاينة -
التعلم النظريااة (. صااااااااااااااعوبااات 4313عبااد المجيااد. ) ،الخطاااطبااة
 . عمان: دار الميسرة. والممارسة

أنماط السااااااااااايادة النصااااااااااافية للمخ (. 4313بن فليس، خديجة. ) -
واإلدراك والذاكرة البصاااااااااااااريين: دراساااااااااااااة مقارنة بين التلميذ ذوي 

راه، . رساااااااالة دكتو صاااااااعوبات تعلم الكتابة والرياضااااااايات والعاديين
كليااة العلوم االجتمااااعيااة واإلنسااااااااااااااااانياااة، جاااامعاااة اإلخوة منتوري، 

 قسنطينة، الجزائر.
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أثر اسااااااااتخدام الوسااااااااائط (. 4333سااااااااف. )يو  منى ،بني دومي -
المتعاااددة في ريااااض األطفاااال في إكسااااااااااااااااابهم مهاااارات القراءة و 

 . رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة اليرموك، األردن. الكتابة
(. 4310ماااد عباااد القاااادر. )حأ ،و جتاااار ؛واثق عمر ،التكريتي -

العااابء المعرفي لااادى طلباااة المعهاااد التقني في كركوك وعلقتاااه 
، جامعة كركوك. مجلة الدراساااااااااات اإلنساااااااااانيةببعض المتغيرات. 

 . 212-042(، 4)2العراق، 
(. االنتبااااه واإلدراك البصااااااااااااااري 4313ثاااابااات، محماااد جعفر. ) -

ت اعينة من ذوي االحتياج لدىوعلقتهما بالتحصااااااايل الدراساااااااي 
الساااااااامعية الخاصااااااااة من طلب الصااااااااف األول والصااااااااف الثالث 

ليااة ، كمؤتمر التربيااة الخاااصاااااااااااااااة بين الواقع والمااأمولاالبتاادائي. 
 يوليو. 12 -10التربية، جامعة بنها، 

(. عمان: 4)ط. منااهج رياض األطفال(. 4313. )منىجااد،  -
 دار المسيرة.

(. العلقة بين أسااااااااااااااليب التعلم كنمط من 4313لبنى. ) ،جديد -
أنماط معالجة المعلومات وقلق االمتحان وأثرهما على التحصيل. 

 .  140-30، 42، مجلة جامعة دمشق
: . القاهرةالدسالكسيا اإلعاقة المختفية(. 4330نصارة. ) ،جلجل -

 مكتبة النهضة المصرية.
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(. 4313و الزهار، نجلء الساااااايد علي. ) ؛الجهني، ليلي سااااااعد -
فاعلية وحدة محوسااااااااابة في تنمية مهارات اإلدراك البصاااااااااري لدى 
طفال ماا قبل المدرسااااااااااااااة. المؤتمر الدولي الثاني لرياض األطفال 

 رياض األطفال في ضوء ثقافة الجودة.
(. العبء المعرفي وعلقته 4310صبحي بن سعيد. ) ،الحارثي -

ة من تلميذ الصاااف الساااادس االبتدائي بمهارات اإلدراك لدى عين
يالى مجلة دمن ذوي صاااااااااااااعوبات التعلم األكاديمية بكلية التربية. 

 . 424-422(، 22، )للبحوث االنسانية
(. العبء المعرفي وعلقته 4312رمضان علي حسن. ) ،حسن -

مجلاااة دراسااااااااااااااااات تربوياااة بااالتفكير الناااقاااد لاادى طلب الجاااامعاااة. 
 .002 – 230(، 1) 44، واجتماعية

العبء المعرفي وعلقته (. 4313حساااااااااااااان، مهدي جاساااااااااااااام. ) -
باالنتباه االختياري المبكر والمتأخر لدى طلبة المرحلة اإلعدادية. 

 رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة بغداد.
فعاااليااة برنااامج وساااااااااااااااائط (. 4332الحفناااوي، محمود محمااد. ) -

لااااة حمتعااااددة مقترح في تنميااااة المفاااااهيم البيئيااااة لاااادى أطفااااال مر 
رساالة ماجساتير غير منشاورة، معهد الدراسات التربوية، الرياض. 

 جامعة القاهرة.
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تكنولوجيا التعليم بين النظرية (. 4332محمد محمود. ) ،الحيلة -
 عمان: دار المسير للنشر.  (.2والتطبيق )ط

منتوجاااات تكنولوجياااا التعليم (. 4330خميس، محماااد عطياااة. ) -
 القاهرة: مكتبة دار الكلمة. (.1)ط 

فااعلية برنامج مقترح فى (. 4313أحلم ابراهيم. ) ،دسااااااااااااااوقي -
إكساب تلميذ المرحلة اإلعدادية بعض مهارات التعلم اإللكتروني 

 . رسالة دكتوراه. كلية التربية، جامعة أسيوط.وتنمية االتجاه نحوه
التقييم والتشاااخيص في التربية (. 4310ساااري محمد. ) ،رشااادي -

 . الرياض: دار الزهراء. (4الخاصة )ط
(. أثر العبء المعرفي وطريقة 4317محمد يوساااااف. ) ،الزغبي -

العرض والتنظيم وزمن التقديم للمادة التعليمية في البيئات متعددة 
 ،المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسااااااااايةالوساااااااااائط على التذكر. 

-123(، 0المؤسااااسااااة العربية للبحث العلمي والتنمية البشاااارية، )
412 . 

أسااااسااايات الوساااائل التعليمية (. 4337زيتون، حسااان حساااين. ) -
. الريااااض: الااادار وتكنولوجياااا التعليم المفهوماااات والمماااارسااااااااااااااااات

 الصوتية للتربية.
(. فاعلية اسااااااااااتخدام 4312عمر حمدان عبد العزيز. )، سااااااااااالم -

المتعددة التفاعلية في تنمية مهارات القراءة تكنولوجياا الوسااااااااااااااائط 
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والكتابة لطفل الروضاااااااة. مجلة دراساااااااات تربوية واجتماعية، كلية 
 .322—300(، 4)44التربية، جامعة حلوان، 

(. العبء المعرفي وعلقة 4312أزهار محمد مجيد. ) ،السباب -
ة كلية مجل. الجامعةطلبة  لدىبالسااااااااعة العقلية وفقا لمسااااااااتوياتها 

 .122 -103(، 2، الجامعة المستنصرية العراق، )يةالترب
ل. و الفرسي، جل ؛و القريوتي، يوساف ؛السارطاوي، عبدالعزيز -
.  دبي: دار القلم للنشاااااااااااار و معجم التربية الخاصااااااااااااة(. 4334)

 التوزيع.
(. ساااااعة الذاكرة العاملة لدي 4332ابتساااااام حامد. ) ،الساااااطيحة -

جامعة  ،كلية التربيةمجلة األطفال ذوي صاااااعوبات الفهم القرائي. 
 . 232- 002(، 02طنطا، )

صعوبات التعلم بين النظرية والتطبيق (. 4313هل. ) ،الساعيد -
 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.(1والعلج )ط 

دور الوساااااااائل التعليمية في (. 4333منال طاهر. ) ،ساااااااكتاوي -
 . االسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. تحسين العملية التربوية

(. برنامج القرائية وأهميته لطفل 4312محمود محمد. ) ،شاابيب -
الروضاااااااااااااااة. مجلااة العلوم التربويااة، كليااة التربيااة، جااامعااة جنوب 

 (. 07الوادي، )
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(. فاعلية برنامج تعليمي 4312سااااااماء عز الدين. )أ ،الشااااااريف -
اكز بات التعلم بمر األطفال ذوي صاااعو  لدىلتحساااين مهارة القراءة 
 ،مجلة جامعة السااااااااااااااودان للعلوم والتكنولوجياالتربية الخاصااااااااااااااة. 

 (.  0)17عمادة البحث العلمي، 
التربية  إلىمدخل (. 4312الساااااااااااااايد عبد القادر. ) ،الشااااااااااااااريف -

 . القاهرة: دار الجوهرة.(1الخاصة )ط
(. 4333الشمسي، عبد األمير عبود، و حسن، مهدي جاسم. ) -

لادى طلباة المرحلاة اإلعادادياة. مجلة االسااااااااااااااتاذ، العابء المعرفي 
 .032-473(، 120كلية التربية، جامعة بغداد، )

(. فاعلية اسااااااااااااتراتيجيات التدريس 4310بدوي أحمد. ) ،الطيب -
المسااااااااااااااتخاادمااة في برنااامج القرائيااة في تنميااة مهااارات القراءة لاادي 
تلميااااااذ المرحلااااااة االيتاااااادائيااااااة واتجاااااااهااااااات المعلمين نحو هااااااذه 

(، 27) ،دراسااااااااااات عربية في التربية وعلم النفساالسااااااااااتراتيجية. 
170-412 . 

ت الفهم في تحسااااااين . دور اسااااااتراتيجيا(4333عامر، طارق. ) -
 . كلية التربية جامعة المنوفية دكتوراه. رسالة الذاكرة العاملة أداء

التعليم االلكتروني (. 4313عبااد العزيز طلبااة. ) ،عبااد الحميااد -
 (.1)ط ومستحدثات تكنولوجيا التعليم
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 و ؛تهاني محمد عثمان ،و منيب ؛مصااطفىمحمد  ،عبد الرازق -
صااااعوبات تعلم  أسااااباب(. 4310جهاد محمد سااااعيد. ) ،الفارساااي
، كليااااة التربيااااة، جااااامعااااة عين مجلااااة القراءة و المعرفااااةالقراءة. 
 . 404-421(، 10شمس، )

(. فعاااااليااااة برنااااامج مقترح 4310نجلء أمين. ) ،عبااااد الرحمن -
باسااتخدام الوسااائط المتعددة لتنمية وعي طفل الروضااة السااعودي 

 (.100األزهر، ) بحقوقه. مجلة التربية، جامعة
صااااااااااااااعوبات (. 4332ربيع. ) ،و عاامر ؛طاارق ،عباد الرؤوف -

المؤساااااااساااااااة العربية للعلوم  التعلم مفهومه وتشاااااااخيصاااااااه وعلجه.
 والثقافة. 

. القاهرة: مقياس العبء المعرفي(. 4312زينب. ) ،عباد العليم -
 دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع.

(. أثر التعلم الفردي الذاتي 4337سااااااااااااااعد خليفة. ) ،عبد الكريم -
باساتخدام الوسائط المتعددة المتطورة والحقائب التعليمية في زيادة 

نة طلب األحياء بالفرقة الثانية بكلية التربية بسلط لدىالتحصيل 
، جامعة أساااااااااااااايوط ، مجلة كلية التربيةعمان: دراسااااااااااااااة تجريبية. 

17(1.) 
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المرجع في صاااااااعوبات التعلم (. 4313ساااااااليمان. ) ،عبد الواحد -
القاااهرة:  (.1)النمااائيااة واألكاااديميااة واالجتماااعيااة واالنفعاااليااة( )ط 

 مكتبة األنجلو المصرية. 
المؤشااااااااااارات الدالة على صاااااااااااعوبات (. 4330عبداهلل، عادل. ) -

 .القاهرة: دار الرشادالتعلم ألطفال الروضة: دارسات تطبيقية. 
(. أثر العرض باسااااااااااااتخدام 4333ل. )خلي أسااااااااااااماء ،العجلوني -

التحصااااايل الساااااابق لطالبات المرحلة  ومساااااتوىالوساااااائط المتعددة 
امعة مجلة جاألسااااااااااساااااااااية العليا في اكتسااااااااااب المفاهيم الفيزيقية. 

 (.  0)2، الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية
تكنولوجيا الوساااائط المتعددة  (.4311العشااايري، هشاااام احمد. ) -

ار . دولة اإلمارات العربية: دالتعليمية في القرن الحادي والعشرين
 الكتاب الجامعي.

الحاسوب التعليمي وتطبيقاته (. 4332عيادات، أحمد يوسف. ) -
 عمان: دار المسيرة للنشر و التوزيع. (.1التعليمية )ط 

قياس (. 4333و عبد العال، سميرة السيد. ) ؛عيد، دالل فتحي -
القاهرة: المركز القومي للبحوث  اساااااااااااااتعدا د األطفال للمدرساااااااااااااة.

 التربوية التنمية، شركة فيوتشر ديزاين.
(. 4310فوزيااة ناااجي. ) ،و الصاااااااااااااابري ؛هلل أحمااد ،القباااطي -

برمجية حاساوبية متعددة الوسائط في تنمية التفكير المنطقي لدى 
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لة . المجقبل المدرسااة في أمانة العاصاامة صاانعاء طفل فاعلية ما
 . 32-70(، 0، )العربية للتربية العلمية و التقنية

اسااتراتيجيات التعلم والتعليم (. 4310قطامي، يوسااف محمود. ) -
 . عمان: دار المسيرة.المعرفية

و الدليمي، سااااااوساااااان حساااااان  ؛القيسااااااي، عبد الغفار عبد الجبار -
(. اإلدراك الحسااااااي الحركي لدى الطلبة المتفوقين 4333غالي. )

ية مجلة البحوث التربو والمتأخرين دراساايا في المدارس اإلعدادية. 
 (.44، )والنفسية

 ،و الكومي ؛ساااااااهير محمد ،و ساااااااالم ؛علء الدين أحمد ،كفافي -
 .. في تربياااة المعوقين عقليااااا (4333عفااااف عباااد المحساااااااااااااان. )
 القاهرة: دار الفكر العربي.

(. التعلم اإللكترونى والعاااابء 4312علي حبيااااب. ) ،الكناااادري -
جلة مالمعرفى على الطلب: دراسااااااااااة تقويمية ورؤية مسااااااااااتقبلية. 

 (. 131، كلية التربية، جامعة الزقازيق، )دراسات تربوية و نفسية
(. 4311عمر فواز. ) ،و عبد العزيز ؛تيسااااااااااااااير مفلح ،كوافحاة -

 عمان: دار الميسرة.  (.0ي التربية الخاصة )ط مقدمة ف
القياس والتقويم وأسااااااااااااااليب (. 4313تيساااااااااااااير مفلح. ) ،كوافحة -

. عمان: دار المساااااااايرة للنشااااااااار التشااااااااخيص في التربية الخاصااااااااة
 والتوزيع.
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(. فاعلية الوساائط المتعددة 4314صافاء أحمد محمد. )، محمد -
لقراءة مجلة افي تنمية بعض المفاهيم الحياتية لطفل الروضاااااااااااااة. 

، كلية التربية الجمعية المصااارية للقراءة والمعرفة، جامعة والمعرفة
 .400- 432(، 143عين شمس، )

اساااااتخدام األنشاااااطة الفنية في (. 4310ياسااااار حمدي. ) ،محمد -
خفض اإلضااااطرابات الساااالوكية ألطفال الروضااااة ذوي صااااعوبات 

ض ا. رسااااااااااااالة ماجسااااااااااااتير، جامعة القاهرة: كلية ريالتعلم النمائية
 األطفال.

فعاالية برنامج متعدد الوسااااااااااااااائط في (. 4313محماد، أمااني. ) -
لة رسااامجال القصااة لتنمية مهارات اإلبداع لدى أطفال الروضااة. 

 ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة.
التدخل الساااااااااااايكولوجي لعلج بعض (. 4333رباب. ) ،محمود -

لمدرسة ا حاالت العسر القرائي )الدسليكسيا( لدى عينة من تلميذ
. رسااالة دكتوراه غير منشااورة، كلية البنات، جامعة عين االبتدائية

 شمس، القاهرة.
تأثير العبء اإلدراكي على االنتباه (. 4313شااااااااارفية. ) ،مونية -

. رساااااااااالة ماجساااااااااتير، كلية العلوم اإلنساااااااااانية اإلنتقائي البصاااااااااري
 واالجتماعية، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر.
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(. الشاااذلي  4312هيام محمد. ) ،ليذو الشااا ؛براهيمإ ىمن ،هبد -
فعالية برنامج حاسااوبي إثرائي لعلج بعض صااعوبات التعلم لدى 

امعة جمجلة كلية التربية للطفولة المبكرة. طفل ما قبل المدرساااة. 
 (. 14)0االسكندرية، 

العااابء المعرفي والحااااجاااة إلى (. 4314مي محماااد. ) ،هنااادياااة -
اسااااااااااتخدام شاااااااااابكة اإلنترنت وغرف االسااااااااااتكشاااااااااااف لدى مفرطي 

. رساااااااااااااالة ماجساااااااااااااتير، كلية اآلداب، جامعة المنوفية، المحادثات
 مصر.

(. تنمياااااة المهاااااارات اللغوياااااة 4312وزارة التربياااااة و التعليم. ) -
 لمعلمي اللغه العربية جمهورية مصر العربية.
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