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إلكتروني تفاعلي في تنمية مهارة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدالة عليها برنامج فاعلية 

 لدى أطفال الروضة ذوي صعوبات التعلم األكاديمي
 .على جودة عبد الوهابد /  أ 

 أ.د/ ناصر فؤاد علي غبيش 

  / والء محمود محمد محي الدينأ 

 

  :مستخلص البحث
هدف هذا البحث إلى تعرف أثر استخدام كتاب الكترونى تفاعلى فى تنمية مهارة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت 

تم استخدام المنهج الوصفى التحليلى، والمنهج وقدالدال عليها لدى أطفال الروضة ذوي صعوبات التعلم األكاديمي، 

طفالً وطفلة، ولإلجابة  12عة الواحدة وتكونت عينة البحث من التجريبى ذى التصميم شبه التجريبى باستخدام المجمو

عن أسئلة البحث والتحقق من فرضيه، قام الباحثون بإعداد مجموعة من األدوات منها قائمة مؤشرات مهارة إدرات 

م غير مقياس تشخيص األطفال ذوى صعوبات التعلي، تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدال عليها، كتاب الكترونى تفاعل

 اللفظية.

وأشارت نتائج البحث إلى فاعلية الكتاب اإللكترونى التفاعلى فى تنمية مهارة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت   

الدال عليها لدى أطفال الروضة ذوي صعوبات التعلم األكاديمي مجموعة البحث، واختتم البحث بمجموعة من التوصيات 

ة بالكتاب األلكترونى التفاعلى لتدعيم األنشطة التعليمية والتربوية المقدمة للطفل، االهتمام باإلستعانأهمها ضرورة 

 واستخدام الكتاب األلكترونى فى تنمية التعلم الفردى الذاتى، والتفكير اإلبتكارى لدى طفل الروضة.

 

 

 .األكاديمي صعوبات التعلم، األطفال ذو إدراك تعبيرات الوجهالكتاب الكترونى تفاعلى، مهارات الكلمات المفتاحية:

 

  

                                                

 جامعة بنها ووكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث أستاذ المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم. 

  )ووكيل كلية التربية للطفولة المبكرة للدراسات العليا والبحوث جامعة المنياأستاذ تربية الطفل )مناهج الطفل . 

 .باحثة بمرحلة الماجستير بقسم العلوم التربوية كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنيا 
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Summary of the research: 
 

"The effectiveness of an interactive electronic program in developing the skill of 

perception of facial expressions and the indicative tone of voice among kindergarten 

children with academic learning difficulties" 

 

The aim of this research is to know the effect of using an interactive electronic book 

on developing the skill of perception of facial expressions and tone of voice indicating them 

in kindergarten children with academic learning difficulties. 12 children and a girl, and to 

answer the research questions and verify his hypothesis, the researchers prepared a set of 

tools, including a list of indicators of the skill of managing facial expressions and tone of 

voice indicating them, an interactive electronic book, 3- A scale of diagnosing children with 

non-verbal learning difficulties. 

The results of the research indicated the effectiveness of the interactive e-book in 

developing the skill of perception of facial expressions and tone of voice indicated by 

kindergarten children with academic learning difficulties. The research group concluded the 

research with a set of recommendations, the most important of which is the need to pay 

attention to the use of the interactive electronic book to support the educational and 

educational activities provided to the child, and the use of the e-book In developing 

individual self-learning and innovative thinking among kindergarten children. 

 

 

 

Key words: interactive electronic book, facial expression recognition skills, children with 

academic learning difficulties. 
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  :المقدمةوالً:أ
إن العصر الذى نعيشه هو عصر االنفجار المعرفي، ويتميز بالتغير والتطَور السريع فى جميع جوانب الحياة، وهو عصر 

الكفاءة العالية، لقدرتها على مواجهة هذه التغيُرات الثورة التكنولوجية الذى تتفوق فيه مؤسسات التعليم المتطورة ذات 

والتطورات االجتماعية واالقتصادية فى المجتمع، بحيث تتالءم نظم التعليم ووسائله مع تلك الُمتغيرات، وذلك لتحقيق 

 األهداف المرسومة للمنظومة التعليمية لخدمة المجتمع وتطويره.

ات التى انبثقت من التطور التكنولوجى الملموس فى مجال االتصال وتعد الكتب اإللكترونية من أحدث االبتكار

اإللكتروني، ولها أثر كبير فى تنمية المفاهيم واكتساب المهارات والقيم واألخالقيات والمعارف المختلفة لدى األطفال، 

، 2006ليد الحلفاوى، و)فهى تسهم فى تكوين شخصية الطفل وتمكنه من مواكبة التطورات العلمية والثقافية والفكرية.

(، ودراسة 2007)(، ودراسة هويدا عبد الحميد2006)(ولقد أكدت دراسات وأبحاث عديدة، منها دراسة وليد الحلفاوى32

( على الدور الذى يمكن أن تُسهم به التكنولوجيا وعلى رأسها الُكتب اإللكترونية فى تنمية المهارات 2009)هاشم المحنك

 حلة الطفولة المبكرة.اللغوية  بنوعيها فى مر

كما أوصت دراسات أخرى بضرورة االهتمام بتنمية مهارات التواصل اللغوى غير اللفظى وخاصة لدى األطفال فى 

ما قبل المدرسة، والذى بدوره يساعد على تنمية مهارة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدالة عليها، مثل مرحلة 

 (.2014)ودراسة ابتسام حسن،(2013)ربيعودراسة إيمان ،(2012)عويجانودراسة بشرى ،Gates(2010)دراسة 

ومن التلميحات والتعبيرات غير اللفظية طريقة إلقاء المعلم، وقدرته على التناغم الصوتى المتغير ارتفاعاً 

عليمي، الصوت وانخفاضاً وسرعة وبطئاً، والصوت الذى تتغير نبراته ونغماته وطبقاته وحدته بحسب متطلبات الموقف الت

المعبر الذى يمثل المعانى والمشاعر واألحاسيس والمواقف المختلفة، فيظهر عليه التعجب وقت العجب، واألسى وقت 

االستياء واالستفهام وقت السؤال، ومن أساليب التواصل غير اللفظى تعبيرات الوجه مثل حركة الحاجبين وإشارات 

 يير المعلم مكانه أو طريقة وقوفه.األيدي وإيماءات الرأس وحركات الجسم وتغ

وبمدى نجاح المعلم فى تحقيق هذا التواصل غير اللفظى مع األطفال بقدر ما ينمو إدراك  الطفل عن نفسه 

 المجتمع في التعلم صعوبات أصحاب نسبة مثلوالمجتمع المحيط به وال سيما األطفال ذوى صعوبات التعلم، حيث إن ت

 الكثيرين جهل لها أضفنا إذا مخيفة نسبة وهي للصحة، الوطني األمريكيإحصائيات المعهد  حسب %20 إلى 15 بين ما

 .طرق معالجتها في ثم الحاالت هذه اكتشاف في أوال التعلم صعوبات مشاكل تكمن حيث بهذه الصعوبات

 لتطوير حلول خاصة بفئةهاما  رافدا أبعادها بكافة واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا اإللكتروني التعلم ويمثل

 ذات التفاعلية التعليمية استحداث األنشطة إلى حيث يهدف العام، التعليم في الفئة هذه دمج في لتساهم التعلم صعوبات

 العالمية. المعايير

 :مشكلة البحثثانياً:
 فرط الحركة،و عدم التركيز،و التلعثم،)من مشكالت عديدة ومنهافي مرحلة رياض األطفال األطفال بعض يعاني 

 مشكالت النطق ومشكالت الصوت،و القدرات الحركية مثل االتزان،و االستماع والكالم، القدرة علىصعوبات فى و

االكاديمي(، وكذلك األطفال )بنوعيهاصعوبات التعلم  ياألطفال ذوتظهر تلك المشكالت بشكل واضح لدى وغيرها( و

 صل وخاصة التواصل اللغوى غير اللفظى.يعانون من تأخر نمو مهارات اللغة والتواالذين 

ومن خالل عمل الباحثين في المجال األكاديمي الخاص بالطفولة المبكرة، والزيارات الميدانية المتكررة للمراكز 

وجود بعض المشكالت التى المتخصصة في تأهيل األطفال ذوي االضطرابات واالحتياجات الخاصة، الحظوا وجود 

قدرتهم على التواصل غير اللفظي، وقد تجلت تلك ومنها ضعف  ذوي صعوبات التعلم األكاديمي،األطفال يعانى منها 

 المشكلة في عدم قدرة هذه الفئة من األطفال على فهم تعبيرات الوجه وإدراك نبرات الصوت الدال عليها.

خصايين النفسيين القائمين على وقد تأكدت تلك المشكلة من خالل عدة مقابالت شخصية للباحثين مع أولياء األمور واإل

ذوي تأهيل األطفال ببعض المراكز المتخصصة، وقد أكدوا معاناتهم من صعوبة توصيل بعض المعلومات إلى األطفال 

عن طريق مالمح وتعبيرات الوجه أو من خالل الصوت الدال على تعبيرات الوجه كالغضب صعوبات التعلم األكاديمي 

 يرات األخرى، مما يتسبب في صعوبة التواصل غير اللفظي مع األطفال.وغيرها من التعبأو السرور 

والتي أشارت ، (2015)صباح صقروتأتي مشكلة البحث الحالي إمتدادا لما أشارت إليه بعض الدراسات مثل دراسة 

ة عد إدراك نتائجها إلى أن األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة قد يعانون من اضطرابات التواصل غير اللفظية وبخاص

تعبيرات الوجه أو فهم اإليماءات واإليحاءت مما قد يسبب مواجهة الطفل صعوبة في فهم وإدراك تعبيرات األخرين، 

 وكذلك صعوبة في التعبير بطريقة غير لفظية عن رغباته واحتياجاته.

(، كليتون 2003)وإميلى صادقكريمان بدير، من خالل اطالع الباحثين على نتائج الدراسات والبحوث السابقة مثل و

 تبين تأكيد الدراسات والبحوث( 2013)العوهلي(،  لما 2010)(، زيدان السرطاوى2007)(، لينا عمر2005)بيتر
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التربوية والنفسية على ضرورة االهتمام باألطفال ذوي صعوبات التعلم األكاديمة وتنمية مهاراتهم في إدراك وفهم اللغة 

للوجه وإشارات وإيماءات متنوعة تدل على تعبيرات ومعاني واضحة، كما تلك الدراسات على غير اللفظية من تعبيرات 

أهمية البرامج التدريبية لألطفال ذوى صعوبات التعلم مما يساعد فى تنمية مهارات الطفل المختلفة وخصوصاً مهارات 

 بنوعية اللفظي وغير اللفظي.التواصل 

األطفال ذوى صعوبات التعلم غير اللفظية ال تظهر عليهم نفس األعراض المتعارف أن  Learner(2003,38)كما أشارت

عليها فى حاالت صعوبات التعلم التقليدية سواء أكانت أكاديمية فى القراءة والكتابة والرياضيات، أم نمائية فى اإلدراك 

ة لغوية جيدة عكس األطفال من ذوى صعوبات واالنتباه والذاكرة والتفكير واللغة، وأن هذه الفئة من األطفال لديهم حصيل

تعلم القراءة مثاًل، وليس لديهم مشاكل فى اإلمالء أو الهجاء، مما يجعلهم يبدون مثل معظم األطفال األسوياء بالنسبة 

لقدراتهم اللغوية الممتازة، بل ويصنفوا على أنهم موهوبون لغوياً، وال ينظر إلى جانب العجز لديهم فى الجانب غير 

 اللفظى ألنه يختفى وراء تفوقهم  فى اللغة.

وبما أن اللغة بنوعيها لفظية وغير لفظية هى الوسيلة الجوهرية لالتصال االجتماعي والعقلى والثقافى للتفاهم بين الكائنات 

( أن األطفال ذوى صعوبات التعلم غير اللفظية يجدون 35، 2014عبير عوض، )الحية، فكما ذكرت نتائج  دراسة

بات فى فهم المؤشرات غير اللفظية مثل: إشارات اليد واإليماءات وحركات الجسم، وإدراك تعبيرات الوجه ونبرات صعو

 .الصوت الدالة عليها

أن ما يجعلنا نشير إلى أننا استطعنا أن نكتشف هؤالء األطفال فى ضوء العالمات  Fletcher.( 2010,125)وأكدت

 خل بالعالج المناسب، األمر الذى يقيهم الفشل األكاديمي عندما يدخلون المدارس.الواضحة لهم فإنه يمكننا حينئذ التد

وترجع أهمية تنمية مهارة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدالة عليها كإحدى المهارات اللغوية لدى أطفال 

( إلى أنها تساعد الطفل 145 ،2008الروضة ذوى صعوبات التعلم غير اللفظية كما أشارت نتائج دراسة)بطرس حافظ، 

في هذه المرحلة العمرية على مواجهة مشكالتهم اليومية، كما تساعدهم على التفاعل والتوافق مع المحيطين واألقران 

 على أساس التفكير العلمى الصحيح.

واحد فى أن نسبة انتشار صعوبات التعلم غير اللفظية  بين واحد فى المئة إلى  Burdett,E,R(2007:73)كما ذكر

األلف، وقد يرجع االختالف في تقدير نسبة االنتشار إلى إنه توجد عدة مستويات لصعوبات التعلم غير اللفظية، أى إنه ال 

األطفال بنفس المستوى، فقد توجد بعض المظاهر عند طفل ولكنها ال توجد عند طفل اخر، كما أنه من  توجد لدى كل

 عوبات التعلم غير اللفظية.النادر أن تجد طفالً لديه كل مظاهر ص

 وفي ضوء ما سبق تثير مشكلة البحث األسئلة التالية:

ما مكونات كتاب إلكتروني تفاعلي لتنمية مهارة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدالة عليها لدى أطفال  (1

 الروضة ذوي صعوبات التعلم األكاديمي؟

مهارة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدالة عليها لدى ما أثر استخدام كتاب إلكتروني تفاعلي في تنمية  (2

 أطفال الروضة ذوي صعوبات التعلم األكاديمي؟

  :هدف البحث:ثالثاً 
 يهدف البحث الحالى إلى:

 إعداد كتاب الكترونى تفاعلى لتنمية مهارة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدالة عليها. (1

 عليها. الكترونى تفاعلى لتنمية مهاراة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدالةقياس أثر استخدام كتاب  (2

 :فروض البحث:رابعاً 
 :الباحثون ما يلىافترض فى ضوء هدف البحث 

( بين متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين 05,0)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (1

مالحظة مهارة إدراك تعبيرات الوجه والصوت الدال عليها، لصالح القياس البعدي تعزى القبلى والبعدى لبطاقة 

 إلى استخدام الكتاب اإللكتروني التفاعلي.

  :حدود البحث:خامساً 
تنمية مهارة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدال اقتصرت الدراسة الحالية علي  الحدود الموضوعية: .1

 ذوي صعوبات التعلم األكاديمي من خالل استخدام الكتاب اإللكتروني التفاعلي. عليها لدى أطفال الروضة

 مجموعة من أطفال الروضة ذوى صعوبات التعلم األكاديمي.تم تطبيق البرنامج المقترح علي الحدود البشرية: .2

عمر بإدارة أكتوبر وروضة مدرسة الفاروق  6روضة مدرسة تم تطبيق البرنامج المقترح في الحدود المكانية: .3

 المنيا التعليمية.
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يناير  10في الفترة  م،2020 /2019خالل العام  تم تطبيق أدوات البحث والبرنامج المقترحالحدود الزمنية: .4

 م.2020مارس 11م إلى 2020

  :مصطلحات البحث:سادساً 
 E-BOOK-الكتاب اإللكتروني التفاعلي: 

أنه ينطبق مصطلح الكتاب اإللكترونى التفاعلى على المدى المتزايد من أجهزة المعلومات  (18، 2006)ياسر نداأشار 

اإللكترونية المحمولة فى الكف والتى تجمع بين مزايا المعلومات اإللكترونية والدخول على قواعد البيانات الضخمة 

صطلح يمكن أن يفهم على أنه يشير إلى استخدام وإمكانيات الكلمة المطبوعة أما على المستوى األكثر تعقيداً فإن هذا الم

 األجهزة والتكيف اإلبداعي وإعادة تفسير المعلومات الشبيهة بمعلومات الكتاب فى أشكال تنسيقية تفاعلية جيدة.

د ذلك البرنامج المتواجد فى تلك األجهزة التكنولوجية المعلوماتية المحمولة والتى تساعإجرائيا بأنه: ويعرفه الباحثون 

المتعلمين على الولوج إلى المواقع اإللكترونية وقواعد البيانات لالستفادة مما تقدمه من عروض تعليمية مبتكرة بما 

وغير لفظية ومستويات مختلفة من األنشطة التعليمية ووسائل تقويم  تتضمنه من رسوم متحركة وصور رقمية ولغة لفظية

 واختبارات.

 Perceiving Facial Expressions Skillمهارة إدراك تعبيرات الوجه 

تعبيرات الوجه إجرائياً بأنها:إحدى مهارات التواصل اللغوي غير اللفظى، وهي عبارة عن  يعرف الباحثون مهارة إدراك

العين، والحاجبين، والفم( التي توضح )سلوكيات أدائية هدفها التواصل عبر رسائل تواصلية عن طريق تعبيرات الوجه

االنفعالية للفرد من السعادة أو الفرح أو الغضب أو التعجب أو الخوف أو االشمئزاز، وجميعهم يستخدم لتدعيم الحالة 

 التواصل اللفظى.
 

 Children with Learning Difficultiesاألطفال ذوى صعوبات التعلم 

العادى ذوى ذكاء متوسط أو يشير مصطلح صعوبات التعلم إلى مجموعة غير متجانسة من األفراد فى الفصل الدراسى 

فوق المتوسط، يظهرون تباعداً واضحاً بين أدائهم المتوقع وأدائهم الفعلى فى مجال أو أكثر من المجاالت األكاديمية، 

كما أن هؤالء األطفال ال يعانون األخر،د نصفى المخ الكرويين على وربما ترجع الصعوبة لديهم إلى سيطرة وظائف أح

سمعية أو بصرية أو حركية(، وإنهم ليسوا متخلفين عقلياً وال يعانون من حرمان بيئى )سواءاً كانتمن مشكالت حسية 

إيمان الخفاف، )وأيضاً ال يعانون من إضرابات انفعالية حادة أو اعتالل صحى.فياً أم اقتصادياً أم تعليمياً، سواء أكان ثقا

2013 ،54) 

غير أولئك األطفال الذين لديهم قصور فى مهارات التواصل :الحالي البحثويقصد باألطفال ذوى صعوبات التعلم فى 

يستطيعون التعبير بشكل صحيح  اللفظي، فال يستطيعون إدراك أو فهم تعبيرات الوجه والصوت الدال عليها، وكذلك ال

األنشطة االستفادة من  عن أفكارهم ومشكالتهم وخيالتهم ويجدون صعوبة فى التواصل مع اآلخرين وال يستطيعون

 التعليمية المختلفة بشكل متكامل صحيح.

 :اإلطار النظري للبحث:سابعاً 
 :الكتب اإللكترونية التفاعليةالمحور األول:

تٌعد الكتب اإللكترونية من أحدث نظم التعليم اإللكتروني، والتي تقدم محتوى تعليمي يتوافق وامكانات األطفال فى هذه 

المرحلة، فالمحتوى التعليمي المقدم من خالل الكتاب اإللكتروني من شأنه أن يؤدى إلى حدوث نتائج ايجابية حيث يعمل 

ال ويزيد من التحصيل االكاديمى وينمى التفكير واالدراك والتواصل بجميع لدى األطفعلى تطوير العديد من المهارات 

 (Adam, 2011)أنواعه.

وتعود الجذور األولى للكتاب اإللكتروني إلى الثمانينيات من القرن الماضى بالتزامن مع اِنتشار الحواسيب وقدرتها الفائقة 

إحتواء آالف العناوين واِمكانية نقلها على اسطوانات مدمجة على تخزين النصوص العمالقة التى تتيح للجهاز الواحد 

لتصل إلى آالف وربما ماليين القراء فى مختلف أرجاء العالم عبر شبكة األنترنت فى أقل وقت ممكن، حيث بدء الكتاب 

 (2013،32الكميشى، لطيفة )اإللكتروني يشق طريقه بعد ذلك وينافس بقوة كوسيط لنقل المعارف البشرية

( هو أول من صاغ مصطلح Andree Van Dam)بأنه يعتقد أن أندرى فان دام (22، 2012)عزتفريد د ذكر وق

م عندما قاد الفريق الذى قام بإنشاء أول نظام للنصوص وهو النظام الذى يعمل مع 1967الكتاب اإللكتروني منذ العام 

جاع وتحرير الملفات( ويتسم هذا النظام بديناميكية نظام إستر)الحاسبات الكبيرة، وفى السبعينات استخدم نظام أخر هو

 التسلسل فيما يشبه تماماً أجزاء الفصل من الكتاب.

ويرى الباحثون أنه رغم وجود هذا االختالف فى تحديد التاريخ الصحيح الختراع الكتاب اإللكتروني، إال أنه ال يزال 

 ب الورقى منذ ما يزيد عن أربعة قرون.حديثاً إذ ما تم مقارنة هذا الحديث بتاريخ اختراع الكتا
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 :تعريف الكتاب اإللكتروني 

 اجتهد العلماء والمتخصصون في تحديد تعريف واضح للكتاب اإللكتروني، ومن تلك التعريفات ما يلي:

بأنه: مكافئ إلكتروني أو رقمي للكتاب التقليدي المطبوع على الورق، ويمكن قراءته  (33، 2007)محمد رفعتعرفه 

على الحاسب أو أى جهاز محمول على اليد، وأن الكتاب اإللكتروني التفاعلي يمثل بيئة تعليمية متكاملة تحتوي على 

 الوسائط المتعددة واألنشطة واألختبارات وأدوات التحكم.

برنامج يعتمد على النصوص المكتوبة، باإلضافة إلى مجموعة "الكتاب اإللكتروني بأنه (84، 2011)أستيته وعرف الل

من العناصر والمثيرات المصورة والمرسومة والمتحركة، ويقدم هذا الكتاب اإللكتروني عن طريق الشبكات، واألقراص 

 المدمجة من خالل جهاز الحاسوب أو الهاتف المحمول".

رؤية جديدة للكتاب الورقى فى صورة الكترونية مع اِضافة "الكتاب اإللكتروني بأنه (83 ،2011)نعيممحمد وعرف 

عناصر من الوسائط المتعددة والنصوص الفائقة والبحث، وهو بهذا يجمع بين سمات الكتاب الورقى المطبوع وسمات 

 والتعامل مع المعلومات".الوسائط المتعددة مع دمج سمات النص الفائق باالضافة الى امكانيات أخرى للبحث 

  الكتب اإللكترونية وطرق قراءتها:أشكال 

تعمل جميع الكتب اإللكترونية بنفس الطريقة على الرغم من اختالف المظهر واإلمكانات المخصصة لذلك، ويتم تسويق 

أغلبيتها عن طريق المواقع، فهى تنجز عن طريق استخدام الحاسوب أو االنترنت من خالل متاجر الكتب اإللكترونية، 

 ونية ومنها:( أشكال الكتب اإللكتر82 ،2007 ،محمد رفعت)عددوقد 

 الكتب اإللكترونية النصية: .1

يحتوى الكتاب اإللكتروني النصي على عدد كبير جداً من الكلمات التى تتجمع مع بعضها البعض لتكون فقرات هذا 

 الكتاب، وال يشترك مع النص أى نوع أخر من الوسائط المتعددة فى مكونات الكتاب.

 كتب اإللكترونية النصية المصورة:ال .2

الكتاب اإللكتروني النصي المصور من نص وصور ثابته ورسوم تخطيطية، وهذه المكونات جامدة وغير تفاعلية، يتكون 

 ويتشابه الكتاب اإللكتروني النصي فى مكوناته مع الكتاب الورقي التقليدي إال أنه يتميز بوجود فهارس وخدمة البحث.

 الكتب اإللكترونية التفاعلية: .3

الكتاب اإللكتروني التفاعلي هو أحد أنواع الكتب اإللكترونية والذى يكون عبارة عن نص مكتوب فى شكل رقمى، وملف 

إلكتروني به كلمات وصور معروضة على شاشة جهاز الحاسب اآللي، والتى قد تكون مخصصة ألكثر من مجرد قراءة 

 & Bozkaya)اإللكترونييأ للعرض على قراء الكتاب الكتب اإللكترونية فقط، أو هو عبارة عن ملف إلكتروني مه

Bozkurt, 2015,176.) 

 ( إلى وجود عدد من أجهزة قارئ الكتب اإللكترونية ومنها:88،2001ويشير الغريب زاهر)

ويتميز هذا الجهاز بصغر حجمه وخفت وزنه وتجهيزه لالتصال باإلنترنت ليسمح  -:Soft Book Readerجهاز  -1

( صفحة، ويتم فيه عرض الكتاب 2000)ئق والمجالت، ويستوعب هذا الجهاز ما يزيد عنبعرض الكتب والوثا

 بصورة متتالية، كل صفحة على حدة.

تتميز شاشة هذا الجهاز بوجود أضواء خلفية تساعد المستخدم على قراءة  -:Librius Millenniun E-Bookجهاز  -2

فى ضوء الشمس المباشر، ويحتوى الجهاز على بطارية قابلة النص في األماكن قليلة اإلضاءة، أيضاُ سهولة القراءة 

( عنوان لكتاب 150.000)ساعة ويتصل بمكتبة الكترونية تحتوى على أكثر من 18للشحن وتعمل لمدة ال تقل عن 

 فى جميع فروع المعرفة، ويتميز هذا الجهاز برخص سعره وخفه وزنه.

صيصاُ لألطفال الستخدامه فى قراءة كتب األطفال، : هذا الجهاز صمم خSummer Wool Lunch Bookجهاز  -3

ويكون على هيئة صندوق غذاء لألطفال، وهو أول قارئ للكتب اإللكترونية أعد خصيصاُ ألطفال المدارس ويستعمل 

فى المؤسسات التعليمية، ويتميز استخدامه لنظم تشغيل مناسبة لقراءة الكتب لسنوات طويلة بغض النظر عن التطور 

 التقني.

( صفحة 5000)وهو جهاز بحجم الورقة يسهل حمله في راحة اليد، ويخزن ما يزيد عن -:Rocket Bookجهاز  -4

من النصوص والصور، كما يمتاز باستخدامه في االتصال المباشر الستالم النسخ اإللكترونية من الكتب، ويوفر بذلك 

 لنص، إضافة الحواشي للصفحات.عدة مميزات منها: إضافة العناوين المفضلة والتعليق والتظليل ل

 عناصر الكتاب اإللكتروني التفاعلي: 

مجموعة المكونات  أن عناصر الكتاب اإللكتروني تتحدد فى (53، 2008)هاشم الشرنوبيمحمود عبد الكريم، يذكر

 األتية: 
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الجوهر تعتمد الكتب اإللكترونية فى معظمها على النصوص، ألنها  -النصوص وعناصر الوسائط المتعددة: -1

األساسي والهدف المقصود من إعداد وتصميم الكتب اإللكترونية التفاعلية، وتشتمل الكتب اإللكترونية على 

 الصور والرسومات الثابتة والمتحركة والفيديو والمؤثرات الصوتية.

رونية هى مساحات وقوالب ومربعات تتسم بها بعض الكتب اإللكت -مساحات التفاعل وتدوين مالحظات المتعلم: -2

 لتتيح للمتعلم تدوين مالحظاته، أو إعداد مالحظات أثناء التعلم.

وتكون غالباُ مصممة على شكل صفحة كتاب عادى، ويعد ذلك تلميحاُ أو  -مساحة العرض(:)صفحات الكتاب -3

 تهيئة للمتعلم بأنه فى موقف دراسى.

 للمتعلم للتفاعل واالستخدام للكتاب التفاعلي.وتشتمل على األدوات والطرق والمسارات المتاحة  -واجهة التفاعل: -4

 وهى أدوات اختيارية للمتعلم لتمكنه من المزيد من التفاعل مع الكتاب.-الخطوط والتلميحات: -5

حيث تتسم بعض الكتب اإللكترونية المتاحة على شبكة األنترنت بوجود عديد من الوصالت  -الروابط والوصالت: -6

 ى الواقع أو إلى مراجع ومصادر تعليمية أخرى.والروابط التى تنقل المتعلم إل

 تروني التفاعلي:مميزات الكتاب اإللك 

يعتبر الكتاب اإللكتروني التفاعلي إحدى أدوات التعلم اإللكتروني التى تعتمد على نشاط المتعلمين وتحكمهم فى عملية 

التفاعل مع المحتوى، وواجهات التفاعل عكس النظم التقليدية التربوية التى تدعم الخجل والخوف واالعتمادية فى عملية 

ة المحتوى ويجعل المتعلم قادراُ على االستكشاف والتعمق فى مادة التعلم حسب وسعالتعلم، باإلضافة إلى إنه يدعم جوده 

 (.Yavuz, 2008,p210)حاجاته وقدراته وسعته العقلية

 Segal, et)طالب، فقد توصل كل منوهناك دراسات أظهرت أثراً إيجابياً للكتب اإللكترونية التفاعلية على توجيهات ال

all(2010،  وKorat, Or(2010)  إلى أن الكتاب اإللكتروني التفاعلي له جاذبية ومتعة بالنسبة للطالب كما أن للكتاب

اإللكتروني التفاعلي أثر إيجابي عند استخدامه فى الفصول المقلوبة، وكان بمثابة أداة معززة لتلك االستراتيجية، حيث 

عمل على تعلم الرياضيات ودعم  ( أن الكتاب اإللكتروني التفاعليRyokai, et all, 2013, 134)من كلوجد 

استراتيجية الفصول المقلوبة، كما ساهم الكتاب اإللكتروني التفاعلي فى تحليل سلوك الطالب المعرفي وذلك من خالل 

ربطه بأنظمة إدارة التعلم، حيث يستطيع المعلم معرفة االوقات المناسبة التى يقرأ فيها الطالب، ومعرفة أكثر مواضيع 

 ب، ومن خالل ردود الطالب يستنتج المعلم اتجاه الطالب نحو الكتاب اإللكتروني التفاعلي.جاذبية للطال

وعلى الرغم من وجود كل هذه الخصائص والمميزات إلى أن الكتاب اإللكتروني التفاعلي لديه بعض العيوب والمعوقات 

محمود )(،2010آية عبد العزيز، )(،2009 هاشم المحنك،)(،2015عماد صالح، )التى تقف حائالً أمام المتعلم الستخدامه

 ( ومنها:Wikipedia, 2015)(،2014الفرماوى، 

 ارتفاع أسعار الكتب اإللكترونية وقارئها مقارنة بنظيرتها المطبوعة. -1

 عدم توافقية الكتب اإللكترونية مع النظم والبرمجيات المختلفة. -2

 عدم وجود نموذج موحد للكتب اإللكترونية. -3

القرصنة عبر االنترنت نحو الكتب اإللكترونية قد يجعل المؤلفين والناشرين يترددون فى توزيعها إمكانية دخول  -4

 رقمياً.

 استنزاف طاقة البطارية لدى القارئ أثناء االطالع والقراءة مما يتطلب منه إعادة شحنها باستمرار. -5

تحويل االفكار الرئيسية للكتاب ويفقدها التعديل فى بعض الكتب حيث تسمح للمتعلم بالتعديل عليها مما يتسبب فى  -6

 خصوصيتها.

 يوجد العديد من المتعلمين ال يحبذون استخدام الكتب التفاعلية وقد ال يجيدون التعامل معها. -7

 نية التفاعلية فى العالم العربي.ندرة الكتب اإللكترو -8
 

 :مهارة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدال عليها:الثانيالمحور 

تعد مهارة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدال عليها إحدى مهارات التواصل اللغوي غير اللفظي، كما أنها من 

المعايير القومية لرياض األطفال توضيح المهارات اللغوية غير اللفظية أهم مهارات اللغة االستقبالية، حيث تضمنت 

إدراك تعبيرات الوجه ونبرات  –التقليد –االنتباه المشترك )مهارات: الالزم اكسابها وتنميتها لدى طفل الروضة ومنها

 االستماع والفهم(. -الصوت الدالة عليها

 :مفهوم اللغة 
 المعجم الوجيز()األصوات التى يعبر بها كل قوم عن أغراضهاللغة هى 

 (4049 لسان العرب،)وقال األزهري اللغة من األشياء الناقصة، وأصلها لغوة من لغة إذا تكلم
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كما تعرف اللغة بأنها مجموعة من الرموز الصوتية المنطوقة والمكتوبة والتى يحكمها نظام معين والتى لها دالالت 

محددة ويتعارف عليها أفراد ذو ثقافة معينة، ويستخدمونها فى التعبير عن حاجاتهم وحاجات المجتمع الذى يعيشون فيه 

 (23، 2014د، محمود ساج)بينهم.ويحققون االتصال فيما 

واللغة اإلنسانية هى المفتاح لمعرفة عقل االنسان وتفكيره، فاإلنسان يختلف عن الحيوان بقدرته على التفكير والذكاء، 

وقدرته على اللغة التى هى من أهم الجوانب الحيوية فى نشاط االنسان، ويعرفها علماء النفس على انها الوسيلة التى يمكن 

 ( 2003،14كريمان بدير، اميلى صادق،  )ة أو فكرة ذهنية إلى أجزائها أو خصائصهابواسطتها تحليل أى صور

وتقوم اللغة بدور مهم فى تحقيق شعور الطفل بالثقة واألمن والطمأنينة وهى مشاعر ضرورية لصحته النفسية، وترتبط 

واصل معهم وذلك يكون عن قدرة الطفل على تحقيق التكيف االجتماعى مع اآلخرين فى مجتمعه على قدرته على الت

طريق اللغة، وتمكن الطفل من استخدامها امراً ذات درجة عالية من األهمية والخطورة إذ تساعده على تكوين عالمه 

وتمكنه من التعرف على االشياء من حوله وتساعده على التعرف على القيم والعادات والتقاليد السائدة فى مجتمعه ومن 

 (.2001،11ليلى كرم الدين، )طهثم التحكم فى سلوكه وضب

 :أقسام اللغة 
 إلى أن اللغة تنقسم إلى: (54، 2004)محمد(، صالح الدين 2001،22فاروق الروسان) اتفق كل من 

اللغة التعبيرية)اللفظية(: وتتمثل فى قدرة الطفل على التعبير عما يريد وتوصيله لآلخرين من خالل لغة منطوقة او  (أ)

 مكتوبة.

غير اللفظية(: وتعرف باسم اللغة اإلدراكية وتتمثل فى قدرة الطفل على استيعاب وتخزين )االستقباليةاللغة  (ب)

 ومعالجة اللغة.

( أن العملية المركزية فى ظاهرة التفاعل االجتماعى هى التواصل حيث تخرج كل 2004،35 )وقد أكد عبد هللا عوده 

عن طريق التواصل، حيث يتميز التجانس أو التباين، التجاذب  ليات النفسيةالتأثيرات االجتماعية التى فى حياة الفرد والعم

أو التنافر بين الفرد ومجتمعه عن طريق التواصل، وهناك ثالث عناصر يشتمل عليها موقف التواصل 

 عملية التواصل(.الموصل،المتلقي،)هم

التواصل اللغوي غير اللفظى ويعبر عنه  وينقسم التواصل اللغوى من حيث طبيعته إلى مظهرين رئيسيين، األول يسمى

بمصطلح اللغة االستقبالية والثاني يسمى بالتواصل اللغوى اللفظى ويمثل اللغة المنطوقة والمكتوبة ويعبر عنها بمصطلح 

اللغة التعبيرية، ويرتبط بمفهوم اللغة مصطلحات أخرى مثل مصطلح الكالم ومصطلح النطق، اذ يقصد بالكالم القدرة 

شكيل وتنظيم األصوات فى اللغة اللفظية، أما النطق فيقصد به الحركات التى تقوم بها الحبال الصوتية أو جهاز على ت

 (.2001،63فاروق الروسان، )النطق أثناء إصدار الصوت

 نماذج للتواصل اللغوي باستخدام تعبيرات الوجه: 
يبين أهميته يجمع بين البيان بالعبارة والتمثيل باإلشارة كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اذا أراد أن يوضح شيئاً أو 

بيده الشريفة ويعتبر ذلك من أساليب التواصل غير اللفظى، وقد كان يشير إلى القلب فى أكثر من حديث وكذلك لمنزلة 

فى بعض المواقف  اليتيم بأصبعه، وكذلك االشارة إلى اللسان عند تنبيهه على مسؤولية الكالم، كما أشار إلى الوان معينة

 ليؤكد على ضرورة األلوان فى مواقف االتصال البصرى لتدعيم إيصال الرسالة التربوية التعليمية للمتلقين.

 وروى عن عثمان قوله" ما أجد سريرة إال أظهرها هللا على صفحات وجه وفلتات لسانه"

اذا جاؤكم "ز وجل فى حال المؤمنين فى غزوة الخندقومن دالئل استخدام اللغة غير اللفظية فى القرأن الكريم، يقول هللا ع

من فوقكم ومن أسفل منكم واذا زاغت األبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باهلل الظنونا هناك أبتلى المؤمنين وزلزلوا 

نى ( وهذا وصف إلهى يصور مدى الخوف الذى وصل إليه حال المؤمنين فوضوح المع11، 10األحزاب )زلزاالً شديداً"

 (1993،22فكرى ريان،)يظهر فى نبرات صوته وعينيه وتعبيرات وجهه.

وفى مجال االتصال التعليمى التربوي تقوم اللغة غير اللفظية بدور مهم وبارز فى العالقات االنسانية، حيث يوضح مظهر 

 أمثلة ذلك:، ومن االفراد وأعمالهم وتحركاتهم ولباسهم وأوضاعهم أساس لمعلومات لها تأثير على السلوك

تعبيرات الوجه توضح الحالة االنفعالية للفرد من السعادة أو الفرح أو الغضب أو التعجب أو الخوف أو االشمئزاز  -أ

للفم، وجميعهم يستخدم لتدعيم التواصل  7لجفن العين، و 4وضع للحاجب، و 14تعبيراً للوجه، تتضمن  33فهناك 

 اللفظى.

خاصة بلغة الجسم تتمثل فى تغير حركة الرأس، تعبيرات الوجه، وحركات أبعاد  3ويحتوى على  -حركات الجسم: -ب

 اليد، والتى تحمل العديد من المعاني التى تدل على الموافقة أو الرفض أو التعزيز أو االنتباه.

يجب مراعاة اتجاه النظرات عند التعامل مع األفراد وذلك لوجود اختالف بين  -:Eye Contactالتواصل البصرى  -ج

اس، كما إن الثقافة تلعب دوراً مهماً فى استخدام نظرات العين وتردد النظرات فى حالة التردد أو الكذب ويبطأ الن
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التفاعل بين المرسل والمستقبل عن طريق أتصال العين لفترة أو إلى لمحات متقطعة مما يدل على استجابة المستقبل 

 بل والتعرف على مدى خوفه أو ارتباكه أو تردده.ومنها يستطيع المرسل أن يتصرف من خالل نظرات المستق

  عام على اإلطار النظري للبحثتعقيب: 

من خالل العرض السابق للقراءات النظرية الخاصة بموضوع البحث تناول المحور األول الكتب اإللكترونية التفاعلية، 

التربويين على ضرورة االستفادة من ويتضح من خالل العرض السابق للقراءت النظرية في هذا المحور اتفاق معظم 

جيدة من خالل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحفيز األطفال على توفير بيئة تعليمية المستحدثات التكنولوجية و

يعتمد في األساس على ما يتم تقديمه من برامج أداء الدور المطلوب منهم، كما يتضح أن نجاح استخدام التكنولوجيا 

 ية جيدة وهادفة وال يقتصر على مجرد إمتالك األجهزة وصيانتها.تكنولوج

اما المحور الثاني فقد تناول القراءات النظرية الخاصة بمهارات اللغة االستقبالية أو اإلدراكية، وتأتي مهارة إدراك 

، ومن خالل العرض لهذا المحور يتضح أن مهارات اللغة االستقبالية ال نبرات الصوت الدال عليهافهم تعبيرات الوجه و

تقل أهمية عن اللغة التعبيرية اللفظية، حيث إن ضعف مستوى الطفل في هذه المهارات ال سيما مهارة إدراك تعبيرات 

ت خاصة بالتواصل الوجه والصوت الدال عليها يتسبب في مواجهة االطفال ذوي صعوبات التعلم األكاديمية في مشكال

أهمية توعية الوالدين اتفاق التربويين على تضح يكما غير اللفظي مع المحيطين به سواء في األسرة أو الروضة، 

 يما ذوي صعوبات التعلم األكاديمي.والعمل على تنميتها لدى األطفال في سن الروضة، ال س والمعلمين بأهمية تلك المهارة
 

 :خطة وإجراءات البحث:ثامناً 
 تصميم الكتاب اإللكتروني التفاعلي(:)إعداد مادة المعالجة التجريبية (1

 وفق عدة مراحل كما يلي: 1(ADDIE)تم بناء البرنامج المقترح في ضوء النموذج العام للتصميم التعليمي التعليمي

تحديد منهج  -عامتحديد الهدف ال -تحديد المشكلة وتقدير االحتياجات)التحليل( وتتضمنت الخطوات التالية:)مرحلة (أ)

تحليل الموارد  -تحديد بيئة التعلم -تحليل خصائص مجموعة البحث -تحديد مجموعة البحث -مجتمع البحث -البحث

ذوي  تنميتها لدى أطفال الروضةالمؤشرات الدالة على مهارة إدراك تعبيرات الوجه المراد تحديد  -المتاحة والقيود

 المهمات واألنشطة التعليمية(تحديد  -صعوبات التعلم األكاديمي

تحديد وتجميع  -تحديد األهداف العامة للكتاب اإللكتروني التفاعلي)التصميم( وتضمنت الخطوات التالية:)مرحلة (ب)

 اختيار استراتيجية التعلم(. -إعداد سيناريو الكتاب اإللكتروني التفاعلي -وتنظيم عناصر المحتوى

تحديد متطلبات البرنامج الالزمة إلنتاج الكتاب اإللكتروني التفاعلي ):البناء( وتضمنت الخطوات التالية)مرحلة (ج)

 استطالع رأى المحكمين حول البرنامج( -عملية البرمجة -تصميم شاشات البرنامج -المقترح

 تنفيذ البرنامج(. -إتاحة الكتاب اإللكتروني التفاعلي)مرحلة التطبيق وتضمنت الخطوات التالية: (د)

تحليل النتائج ومناقشتها  -تقييم تعلم محتوى الكتاب اإللكتروني التفاعلي)وتضمنت الخطوات التالية:التقويم( )مرحلة (ه)

 وتفسيرها(.

 وفيما يلي شرح لتلك المراحل والخطوات:

 مرحلة التحليل: (أ)

تحديد المشكلة وتقدير االحتياجات: وقد تمثلت في تدنى مستوى أطفال الروضة فى مهارات التواصل اللغوى غير  .1

 اللفظى وخاصة األطفال ذوى صعوبات التعلم فى مرحلة ما قبل المدرسة.

تحديد الهدف العام: وقد تمثل الهدف العام في تنمية مهارة إدراك تعبيرات الوجه والصوت الدال عليها لدى أطفال  .2

 الروضة ذوي صعوبات التعلم األكاديمي.

والتجريبي تصميم المجوعة  ،ي( لعرض اإلطار النظريالوصف)تحديد منهج البحث: حيث استخدم الباحثون المنهجين .3

 الواحدة إلجراء التجربتين االستطالعية واألساسية.

 تحديد مجتمع البحث: واشتمل مجتمع البحث على أطفال الروضة بإدارة المنيا التعليمية. .4

 6التابعة لمدرسة تحديد مجموعة البحث: حيث تم اختيار مجموعة البحث من أطفال الروضة الملتحقين بالروضة  .5

 ( طفالً.12)أكتوبر، ومدرسة الفاروق عمر بإدارة المنيا التعليمية، بالمستوى الثاني برياض األطفال وكان عددهم

 تحديد خصائص األطفال مجموعة البحث .6

                                                
المجال لبساطته وسهولة تطويعه على مختلف المواقف : هو أشهر نماذج التصميم التعليمى المستخدمة فى ADDIEما يعرف بالنموذج العام للتصميم التعليمى -1

 التعليمية، وهى اختصار للمراحل الخمسة المكونة للنموذج وهم: التحليل، التصميم ، التطوير ، التطبيق، التقييم.
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عمر أكتوبر، و روضة الفاروق  6تحديد بيئة التعلم: وقد استخدم الباحثون معمل الكمبيوتر بالروضة الملحقة بمدرسة .7

بإدارة المنيا التعليمية لتطبيق تجربة البحث، وتم تهيئة األجهزة والتأكد من جاهزيتها لتنفيذ تجربة البحث والتغلب 

 على المشكالت التي تعوقها.

أكتوبر، روضة  الفاروق  6تحليل الموارد المتاحة والقيود: أجهزة كمبيوتر بمعمل الكمبيوتر بالروضة الملحقة بمدرسة .8

( لتشغيلها، أما القيود فتمثلت في عدم توافر Adobe flash player)ة المنيا التعليمية مثبت عليها برنامجعمر بإدار

 عدد من أجهزة الكمبيوتر ونقص بعض المستلزمات من سماعات الرأس والفارة، وقد قام الباحثون بتوفيرها.

الصوت الدالة عليها: حيث قام الباحثون تحديد قائمة بالمؤشرات الخاصة بمهارة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات .9

إدراك )باالطالع على المعايير القومية القائم عليها منهج رياض األطفال، واستخلص الباحثون من هذه المعايير مهارة

اقتران تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدالة عليها(، ثم قاموا بعرضها على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم بلغ 

محكماً من المتخصصين في تربية الطفل ورياض األطفال والتربية تخصص مناهج وطرق التدريس ( 15)عددهم

 (، للتعرف على مدى مناسبة هذه المهارة والمؤشرات الدالة عليها لمرحلة ما قبل المدرسة.2)ملحق

 ما:تحديد الٌمهمات واألنشطة التعليمية: تضمن الكتاب اإللكتروني التفاعلي نوعين من األنشطة ه .10

أنشطة يقوم بها القائم بالتطبيق: نظم القائم بالتطبيق جلسات تدريبية لألطفال تتضمن أنشطة إثرائية لألطفال  .11

 (.3)( ويتضمن كل نشاط مجموعة من المهارات، ملحق7)وعددها

 وتمثلت فى استخدام األطفال للكتاب اإللكتروني التفاعلي. أنشطة يقوم بها الطفل: .12

 التصميم(:)مرحلة (ب)

 تحديد األهداف العامة ألنشطة الكتاب اإللكتروني التفاعلي التى يستهدف إثرائها: .1

 :األهداف المهارية 

 .ينفذ سلسلة من الخطوات والتعليمات دون الحاجة إلى توضيح المعنى 

 .يقرأ معنى بعض الصور البسيطة دون الحاجة إلى الكلمات 

 .يقلد بعض الحركات البسيطة 

  بيئته.يرسم نماذج لألحداث فى 

 غدا" بشكل صحيح. -أمس –اليوم  -اآلن "يستخدم المفاهيم الزمنية مثل 

 .يمارس القص واللصق لتكوين أشكال معبرة 

  ًإيماءات". –كلمة شكر  –ابتسامة "يتواصل لفظياً وغير لفظيا 

 .يشارك أقرانه والمعلمة فى مواقف التواصل اللغوى 

 :األهداف الوجدانية 

  اآلخرين.يبدى رأي ويناقش فيه 

 يعبر عن خبراته من خالل سردها بشكل متسلسل  ومنطقى 

 .يعبر عن رأيه فى العمل المعروض عليه 

 .يقدر اآلخر ويحترم رأيه 

  ًيعبر عن مشاعره لفظياً وغير لفظيا 

 :األهداف المعرفية- 

 .يتعرف إلى كلمات جديدة وإضافتها إلى قاموسه اللغوى 

  إليه.يستنبط اإلجابة على أسئلة موجهه 

 .يطرح أسئلة تعكس عمليات تفكير عليا مثل تحليل المعلومات 

 تحديد وتجميع وتنظيم عناصر المحتوى: .2

التى تم تحديدها، وفى  قائمة المؤشرات الخاصة بمهارة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدالة عليهافى ضوء 

األهداف التعليمية المتوقع من األطفال تحقيقها، كما قام الكتاب اإللكتروني التفاعلي تم تحديد ضوء الهدف العام من 

ببعض األدبيات والدراسات السابقة  مستعينين يغطى األهداف اإلجرائية جميع عناصر المحتوى التعليمى الذيبتون الباحث

(، أحمد عبد 2008)(، محمد أحمد2007)الزيات(، فتحى 2007)(، لينا عمر2004)محمدصالح الدين  مثل

واألهداف  بالهدف العاموتمت مراعاة ارتباط محتوى الكتاب اإللكتروني التفاعلي (، 2008)(، سماح محمد2010)العزيز

اختيار رسومات وأشكال محببة إلى األطفال داخل وحاجاتهم وميولهم، و مراعاة المحتوى لخصائص األطفالاإلجرائية، و

 تنظيم المحتوى فى صورة العاب وقصة ومواقف تعليمية مختلفة.وبناًء على ذلك تم ؛ محتوى الكتاب اإللكتروني التفاعلي
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 إعداد سيناريو الكتاب اإللكتروني التفاعلي: .3

لما سوف يحتويه الكتاب اإللكتروني التفاعلي من رسومات، تعليق صوتي، ( 6ملحق)تصوراً كامالً ون وضع الباحث

راعت الباحثة فى إعداد السيناريو بعض المعايير مؤثرات صوتية، موسيقى مصاحبة، إبحار فى شاشات البرنامج، وقد 

 منها:

 .عدم ازدحام الشاشة ومراعاة أحجام الصور واألشكال والمسافات فيما بينها 

 .مراعاة التزامن بين ما هو مرئى وما هو مسموع 

 .تقسيم المحتوى إلى عدة أجزاء 

 ل المدرسة، تحوى مجموعة من األشكال تصميم واجهة التفاعل مناسبة ألطفال المستوى الثاني من مرجلة ما قب

 واأللوان والرسومات والصور.

 .تصميم مجموعة من المثيرات التى يستجيب لها الطفل باستخدام السحب واإلفالت 

 مبروك )بالونات()حاول ثانية(، والتعزيز البصرى)صوت مفرقعات(، –أحسنت –ممتاز)استخدام التعزيز السمعى

 .خسرت حاول مرة أخرى()لقد فزت(

إلبداء الرأي فيه، وقد أشاروا إلى أن شاشة  (7ملحق)ى مجال تكنولوجيا التعليم( من الخبراء ف5)تم عرض السيناريو على

 الترحيب تكون على هيئة طفل مبتسم.

وقد اتفق المحكمون على شمولية السيناريو لمحتوى البرنامج، ومناسبته لعمر الفئة المستهدفة، وقد تم إجراء التعديل 

 المطلوب.

 اختيار استراتيجية التعلم: .4

نظراً ألن المحتوى يتم تقديمه لألطفال من خالل كتاب إلكتروني تفاعلي ويوفر لهم التغذية الراجعة بنوعيها اإليجابي 

والسلبى، والتعزيز الفورى، استخدمت الباحثة استراتيجية التعليم الفردى التى تسمح لألطفال بتعلم محتوى الكتاب وفقاً 

 لقدراتهم وسرعة خطوهم الذاتى.

 :مرحلة البناء  (ج)

  تحديد المتطلبات الالزمة إلنتاج الكتاب اإللكتروني التفاعلي المقترحة: .1

 .تطلب إنتاج الكتاب اإللكتروني التفاعلي مجموعة من برامج المونتاج والمعالجةحيث 

 تصميم شاشات الكتاب اإللكتروني التفاعلي: .2

ناء تصميم شاشات باالطالع على بعض األدبيات التى تناولت معايير تصميم الشاشات التعليمية لمراعاتها أث الباحثون قام

(، آية 2009)(،  الغريب زاهر2008)محمد عصام(،2007)عبد الحميد بسيونى(،2006)محمد خميسالبرنامج منها:

(، 2014)(، وليد محمد2012)المولى (، عبد العاطى حسن، أبو خطوة عبد2011)(، نبيل عزمى2010)العزيز عبد

( وتم استخدام اللغتين اللفظية وغير اللفظية فى تصميم الشاشات، تمثلت اللغة اللفظية فى التعليقات 2015)عماد صالح

الصوتية، أما اللغة غير اللفظية فتمثلت فى الصور والرسومات والمؤثرات الحركية التى تجذب انتباه الطفل أثناء التعلم، 

  -لت أنواع شاشات البرنامج فى اآلتي:وتمث

 :جذب انتباهه للتفاعل مع البرنامج.حيث يتم الترحيب بالطفل، ل -شاشة الترحيب 

 :وهى التى تظهر للطفل عندما يود إغالق البرنامج -شاشة النهاية. 

 تعليمي وتشتمل على وسائط متعددة.الشاشة التعليمية: تعرض المحتوى ال 

 :التعزيز سواء  تبين صحة أو خطأ االستجابة التى يقدمها الطفل وتقدم له معلومات أو عبارات شاشة التغذية الراجعة

 كان إيجابي أو سلبي.

 عملية البرمجة: .3

فى إضافة المؤثرات الحركية وتقديم التغذية الراجعة والتعزيز لألطفال، والربط  Adobe Flash cs5تم استخدام برنامج 

بين شاشات البرنامج، ثم تم عرض البرمجية على مجموعة المحكمين من خالل استطالع رأى المحكمين حول 

 .(8ملحق )البرنامج

، إلبداء آرائهم (8ملحق )تكنولوجيا التعليم( من المحكمين فى مجال 5)بعد االنتهاء من إعداد البرنامج تم عرضه على عدد

 حول صالحية البرنامج، وقد اقترح المحكمين النقاط اآلتية:

 .ضرورة تغير الصوت المقدم فى البرنامج من صوت طفل إلى صوت معلمة 

 .أن تكون تعبيرات الوجه للشخصيات معبرة أكثر عن الموقف 

 .أضافة بعض أزرار التفاعل داخل البرنامج 
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 بإجراء التعديالت التى اقترحها المحكمون.ون الباحث قد قامو     

 استطالع رأي المحكمين في البرنامج: .4

تم إجراء التجربة االستطالعية للكتاب اإللكتروني التفاعلي، للتأكد من وضوح المادة العلمية المتضمنة بالبرنامج بالنسبة 

من وضوح األشكال والرسومات، وغيرها من عناصر تصميم غير المجموعة التجريبية(، وكذلك للتأكد )ألطفال الروضة

شاشات البرنامج، كي تتمكن الباحثة من تحديد نواحي القصور فى البرنامج بحيث يمكن تالفيها قبل البدء فى تنفيذ التجربة 

 األساسية.

أكتوبر، و  6بمدرسة ( من أطفال الروضة الملحقة 30)تم تطبيق الكتاب اإللكتروني التفاعلي فى صورته األولية على

روضة الفاروق عمر بإدارة المنيا التعليمية وال ينتمون لمجموعة البحث األساسية وقد حددت الباحثة موعداً منفرداً 

هر األطفال أظ، حيث على األطفال أثناء تفاعلهم مع محتوى البرنامج ممالحظاته ونومستقالً لكل طفل، وقد سجل الباحث

د أسفرت التجربة االستطالعية للبرنامج عن إعادة تسجيل بعض المقاطع الصوتية، نظراً قحماسا وسعادة شديدين، و

 لوجود أخطاء فى النطق.

 مرحلة التطبيق: (د)

 تضمنت هذه المرحلة اإلجراءات التالية:

الكمبيوتر قامت الباحثة بوضع نسخ من البرنامج على األجهزة المتوفرة فى حجرة احة الكتاب اإللكتروني التفاعلي:إت .1

 وروضة الفاروق عمر بإدارة المنيا التعليمية.أكتوبر، 6لروضة الملحقة بمدرستي با

تتناول الباحثة خطوات هذه المرحلة بشكل أكثر تفصيالً فى الجزء الخاص بإجراء تجربة البحث تنفيذ البرنامج: .2

 األساسية.

 مرحلة التقويم: (ه)

 تضمنت هذه المرحلة اإلجراءات التالية:

تعلم محتوى الكتاب اإللكتروني التفاعلي: تم تقييم التعلم عقب دراسة األطفال لمحتوى الكتاب وذلك من خالل تقييم  .3

 بطاقة المالحظة.

تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها:تتناول الباحثة خطوات هذه المرحلة بشكل أكثر تفصيالً فى الفصل الرابع من هذا  .4

 البحث.

 :إعداد أدوات البحث (2

 (2018، مختارأمل )تشخيص صعوبات التعلم غير اللفظية إعدادمقياس  (أ)

 :وصف المقياس 
مفردة، وبعد مراجعته وإجراء بعض  55تألف مقياس تشخيص صعوبات التعلم غير اللفظية فى صورته األولية من 

يلة نسبياً إلى التعديالت على العبارات الخاصة بالمقياس وعرضه على السادة المحكمين تم تقسيم بعض العبارات الطو

عبارات قصيرة لكى يسهل فهمها، وبحيث تحتوى كل مفردة على خاصية أو موقف واحد فقط لقياسه، فأصبح المقياس 

 :مفردة موزعة على أربع أبعاد رئيسية كالتالي 70مكون من 

 التواصل غير مهارات )( عبارة مقسمة على البعدين الفرعين بالتساوي20)البعد األول االجتماعي: ويتكون من

 مهارات التفاعل االجتماعي(. –اللفظى 

 مهارات )( عبارة مقسمة على ثالثة أبعاد فرعية بالتساوى30)اإلدراك الحركى(: ويتكون من)البعد الثانى

 مهارات التآزر الحركى البصرى(. –مهارات حركات اليد الدقيقة  –التناسق والتوازن الحركى 

 ( عبارات.10)(: ويتكون منالمهارات الدراسية)البعد الثالث 

 ( عبارات.10)مهارات اإلدراك اللمسى(: ويتكون من)البعد الرابع 

بحيث تتحدد درجة تطابق كل عبارة على  التعليمات الخاصة للقائم بتطبيقه،وقد تم إعداد المقياس فى صورته النهائية مع 

ة الطفل للسلوك، بحيث يدل االختيار األول على الطفل وفق مقياس متدرج الشدة مكون من ثالث بدائل تمثل درجة ممارس

ممارسة الطفل للسلوك الذى تتضمنه العبارة بدرجة منخفضة، ويشير االختيار الثاني على ممارسة الطفل للسلوك الذى 

تتضمنه العبارة بدرجة متوسطة، ويشير االختيار الثالث على ممارسة الطفل للسلوك الذى تتضمنه العبارة بدرجة عالية 

 كما سيتم إيضاحه تفصيلياً فى طريقة ومعايير تصحيح المقياس.

 :الخصائص السيكومترية للمقياس 

 -تم التحقق من الخصائص السيكو مترية للمقياس على النحو التالى:صدق المقياس: (أ)

  :صدق المحكمين 
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النفسية ومناهج وطرق تم عرض المقياس على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس فى ميادين التربية الخاصة والصحة 

التدريس، إلبداء الرأى حول مدى مالءمة بنود المقياس ومناسبتها للهدف التى أعدت ألجله والتأكد من صحة وصياغة 

العبارات، وبعد األخذ بمالحظاتهم ومقترحاتهم تم استبعاد العبارات التى قرر المحكمون عدم صالحيتها، و اإلبقاء على 

 منهم على صالحيتها، وكذلك بعد إجراء التعديالت الالزمة لبعض العبارات. %90العبارات التى اتفق 

 :صدق المقياس عن طريق االتساق الداخلى 

 حيث تم حساب االتساق الداخلى للمقياس من خالل حساب:

 .معامالت االرتباط بين درجات عبارة كل بعد والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه 

  الدرجة الكلية لكل بعد فرعى والدرجة الكلية لهذا البعد الفرعى.معامالت االرتباط بين 

 .معامالت االرتباط بين درجات عبارات كل بعد والدرجة الكلية للمقياس 

 .معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية للبعد الرئيسى األول والثاني والدرجة الكلية للمقياس 

 د رئيسى والدرجة الكلية للمقياس.معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بع 

(، مما 0،01)وقد أشارت نتائج حساب االتساق الداخلى للمقياس إلى أن معظم العبارات ترتبط ارتباطاً داالً عند مستوى

 يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق.

 ثبات المقياس: (ب)

 :الثبات باستخدام طريقة ألفاكرونباخ 

اكرونباخ لحساب معامل الثبات لجميع أبعاد المقياس حيث بلغ معامل الثبات الكلى للمقياس بطريقة تم استخدام طريقة ألف

 (، وهو معامل ثبات مرتفع.936,0)ألفاكرونباخ

 :الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية 

حساب معامل االرتباط تم استخدام طريقة التجزئة النصفية لحساب معامل ثبات المقياس لجميع أبعاده، وذلك عن طريق 

(، 962,0)بين نصفى االختبار، وبلغ معامل الثبات الكلى للمقياس بالتجزئة النصفية بعد تصحيحه بمعادلة سبيرمان براون

 وهو معامل ثبات قوى.

 :طريقة تصحيح المقياس 
 يتم تصحيح المقياس وتحديد الدرجات على النحو التالى:

فى الخانة المناسبة للتقدير والحكم على درجة √( )الفقرات أوالً بعناية ثم يضع عالمةيقوم القائم بتطبيق المقياس بقراءة 

 تكرار السلوك الذى يظهره الطفل موضوع التقدير.

داخل خانات التقدير لكل بعد مستقل، √( )ويتم حساب مجموع درجات كل بعد فى المقياس عن طريق جمع قيم عالمات

إذا  3×)فى خانات التقدير مقدراً لها وزنها النسبي كالتالي:√( )جمع قيم عالماتوالدرجة الكلية لكل بعد هى حاصل 

 إذا كانت نادراً(. 1×)إذا كانت أحياناً(، 2×)كانت غالباً(،

يتم حساب مجموع الدرجات الخاصة بكل بَعد وذلك فى جميع األبعاد وتسجيلها فى الجدول الخاص بتقدير الدرجات، ومن 

لى للدرجات لكل طفل عن طريق جمع الدرجات الكلية الخاصة بكل بعد، وهكذا يتم رصد درجة ثم حساب المجموع الك

 درجة. 70:210كلية واحدة للطفل تتراوح ما بين 

 قائمة مؤشرات مهارة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدالة عليها (ب)

األطفال، واستخلص الباحثون من هذه المعايير قام الباحثون باالطالع على المعايير القومية القائم عليها منهج رياض 

إدراك اقتران تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدالة عليها(، ثم قاموا بعرضها على مجموعة من المحكمين بلغ )مهارة

( محكماً من المتخصصين في تربية الطفل ورياض األطفال والتربية تخصص مناهج وطرق 15)عددهم بلغ عددهم

 للتعرف على مدى مناسبة هذه المهارة والمؤشرات الدالة عليها لمرحلة ما قبل المدرسة. (،2)التدريس ملحق

بطاقة مالحظة مهارة  إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدالة عليها لدى أطفال الروضة ذوي صعوبات التعلم   (ج)

 األكاديمي.

رات الصوت الدالة عليها لدى أطفال الروضة ذوي قام الباحثون بإعداد بطاقة مالحظة مهارة إدراك تعبيرات الوجه ونب

( 8)صعوبات التعلم األكاديمي، التي تم استخالصها من المعايير القومية لرياض األطفال، وقد تضمنت القائمة على عدد

مؤشرات دالة على مستوى مهارة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدالة عليها لدى أطفال الروضة ذوي صعوبات 

(، لتحكيمها من خالل 3علم األكاديمي، وقد تم وضع الصورة المبدئية لهذه القائمة فى صورة استطالع رأى ملحق)الت

( محكماً من المتخصصين فى تربية الطفل ورياض األطفال والتربية تخصص 15)مجموعة من المحكمين بلغ عددهم

 ة والمؤشرات الدالة عليها لمرحلة ما قبل المدرسة.( للتعرف على مدى مناسبة هذه المهار1مناهج وطرق التدريس ملحق)
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 إجراءات تطبيق التجربة األساسية للدراسة (3

 اختيار مجموعة البحث: (أ)

أكتوبر وروضة الفاروق عمر بإدارة المنيا  6( طفالً وطفلة من أطفال روضة مدرسة 12)تكونت مجموعة البحث من

 (:1)اعتدالية توزيع أفراد مجموعة البحث، ويوضح ذلك جدولالتعليمية، وقد قامت الباحثة بالتأكيد من مدى 

 (1)جدول
المتوسط الحسابى والوسيط واالنحراف المعيارى ومعامل االلتواء لمجموعة البحث فى مهارة إدراك تعبيرات الوجه 

 (12ن=)ونبرات الصوت الدالة عليها

 االلتواءمعامل  االنحراف المعيارى الوسيط المتوسط الحسابى المهارة

إدراك تعبيرات الوجه ونبرات 

 الصوت الدالة عليها
86,3 00,4 29,1 -33,0 

التى  إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدالة عليها االلتواء لمجموعة البحت فى مهارة ( أن معامالت1)يتضح من جدول

( ؛ مما يشير إلى إنها تقع داخل المنحنى 3، +3- )( أى أنها انحصرت33,0-)لها البحث الحالى تراوحت بلغتتناو

 االعتدالي وبذلك تكون العينة موزعة توزيعاً اعتداليا.

 تطبيق أداة القياس بعدياً: (ب)

صيانة وتغيير نظام التشغيل ألجهزة الكمبيوتر المتوافرة فى معامل الكمبيوتر فى الروضة تم  إلجراء تجربة البحث

وأيضاً توفير سماعات رأس لكل األجهزة وفارة وكذلك  ،فاروق عمر بإدارة المنيا التعليميةأكتوبر وال 6الملحقة بمدرستي 

تحديد موعد يومي لألطفال لتطبيق الكتاب اإللكتروني التفاعلي بمعمل الكمبيوتر تحت إشراف ، وتوفير عدد من األجهزة

  وحتى الساعة الثانية عشر الظهر.معلمة الفصل بالروضة، خمسة أيام فى األسبوع، من الساعة العاشرة صباحاً 

 -إجراءات تنفيذ التجربة: (ج)

دمج األطفال فى ، تطبيق بطاقة المالحظة على أطفال مجموعة البحث تطبيقاً قبلياً، لتحديد المستوى المعرفي لألطفال

 عملية التعلم من خالل الكتاب اإللكتروني التفاعلي.

 األساليب اإلحصائية: (د)

المعيارى، معامل ارتباط  االنحراف(،T.test)اختبارالمتوسط الحسابى،)األساليب اإلحصائية هى:بعض ون استخدم الباحث

 معدل الكسب لبالك(.بيرسون،

 :النتائجوتفسير مناقشة وعرض :تاسعا

 :عرض نتائج أسئلة البحث
 :لتنمية في تنمية مكونات كتاب إلكتروني تفاعلي تم قبول السؤال األول للبحث والذى ينص على: ما  السؤال األول

فى  مهارة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدالة عليها لدى أطفال الروضة ذوي صعوبات التعلم األكاديمي؟

ضوء قائمة المؤشرات الدالة على مهارة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدالة عليها التى تم تحديدها، وفى 

ضوء الهدف العام من الكتاب اإللكتروني التفاعلي تم تحديد األهداف التعليمية المتوقع من االطفال تحقيقها، كما قام 

لذى يغطى االهداف االجرائية مستعينة ببعض األدبيات والدراسات الباحثون بتجميع عناصر المحتوى التعليمى ا

لما سوف يحتويه الكتاب اإللكتروني التفاعلي من رسومات، تعليق صوتي،  (6ملحق)وضعوا تصوراً كامالً  ،السابقة

ل ( من الخبراء فى مجا5)وتم عرض السيناريو على ،مؤثرات صوتية، موسيقى مصاحبة، إبحار فى شاشات البرنامج

إلبداء الرأي فيه، وقد اتفق المحكمون على شمولية السيناريو لمحتوى البرنامج، ومناسبته  (7ملحق)تكنولوجيا التعليم

 لعمر الفئة المستهدفة.

 :أثر استخدام كتاب إلكتروني تفاعلي في تنمية مهارة تم قبول السؤال الثاني للبحث والذى ينص على: ما السؤال الثاني

ويتضح أثر  وجه ونبرات الصوت الدالة عليها لدى أطفال الروضة ذوي صعوبات التعلم األكاديمي؟إدراك تعبيرات ال

 استخدام الكتاب اإللكتروني التفاعلي من خالل العرض التالي لنتائج فروض البحث.

 :رض نتائج فروض البحثع
 ختبار صحة الفرض األول والذى ينص على:ا 

( بين متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى 05,0)مستوىذات داللة إحصائية عند توجد فروق 

والبعدى لبطاقة مالحظة مهارة إدراك تعبيرات الوجه والصوت الدال عليها، لصالح القياس البعدي تعزى إلى استخدام 

 الكتاب اإللكتروني التفاعلي.
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الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار مستوى  وللتحقق من صحة هذا الفرض تم مقارنة درجات أفراد عينة

 ( يوضح النتائج:2)ت(، والجدول)المعرفة العلمية لمهارات إنتاج قصص األطفال اإللكترونية، ثم حساب قيمة

 (2)جدول
ونبرات على بطاقة مالحظة إدراك تعبيرات الوجه  البحثداللة الفروق بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي لعينة 

 (12ن = )الصوت الدال عليها

 م بعدى م قبلى المهارة
الفرق بين 

 المتوسطين

انحراف معيارى 

 للفرق
 ت قيمة

داللتها 

 اإلحصائية

إدراك اقتران تعبيرات الوجه 

 ونبرات الصوت الدالة عليها
10,2 73,6 63,4 18,0 32,26 01,0 

 76,2( =01,0)توى داللة، مس2.05( = 0.05)( مستوى داللة29)حريةت( الجدولية عند درجة )قيمة

( بين متوسطي درجات أفراد مجموعة البحث في 0،01)( وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى2)ويتضح من جدول

المالحظة لصالح القياس البعدي، لمهارة إدراك تعبيرات الوجه والصوت الدال عليها على بطاقة القياسين القبلي والبعدي 

، وهى قيمة دالة إحصائيا (32,26)إدراك اقتران تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدالة عليهالمهارة ت" "حيث بلغت قيمة

مما يؤكد أن الفرق بين المتوسطين حقيقى وليست راجعة للصدفة وأنها لصالح القياس البعدى مما يدل على فاعلية الكتاب 

اللفظي لدى األطفال عينة البحث، وبهذا تتحقق صحة الفرض  اإللكترونى التفاعلى فى تنمية مهارات التواصل اللغوى غير

 الثانى.

حساب الفعالية الداخلية للكتاب االلكترونى التفاعلى فى تنمية مهارة إدراك تعبيرات الوجه والصوت الدال عليها لدى 

 أفراد مجموعة البحث:

إدراك تعبيرات الوجه والصوت الدال عليها المحددة لقياس الفعالية الداخلية للكتاب االلكترونى التفاعلى فى تنمية مهارة 

"، ويوضح ذلك Blakeبالك "فى البحث الحالى لدى أفراد مجموعة البحث تم حساب نسبة الكسب المعدل كما حسبها

 (.3)جدول

 (3)جدول
 طبيق الكتاب االلكترونى التفاعلىنسبة الكسب المعدل فى التحصيل نتيجة ت

 التحصيلىالنهاية العظمى للختبار 
 متوسط درجات مجموعة البحث

 نسبة الكسب المعدل
 بعدى قبلى

20 13،98 18،45 2،36 

( أن نسبة الكسب المعدل فى تنمية المهارات اللغوية غير اللفظية لدى أطفال مجموعة البحث باستخدام 3)يتضح من جدول

اقترحه بالك للفاعلية، مما يشير إلى فعالية الكتاب ( وهى المؤشر التي 2.36)الكتاب االلكترونى التفاعلى قد بلغت

إدراك اقتران تعبيرات الوجه ونبرات  –فهم تعبيرات الوجه  –التقليد –االنتباه المشترك )االلكترونى التفاعلى فى تنمية

 لدى أطفال مجموعة البحث. (االستماع والفهم -الصوت الدالة عليها

الثاني للبحث والتحقق من صحته والذى ينص على ماأثر استخدام كتاب الكترونى و بذلك تمت اإلجابة على السؤال 

ونبرات الصوت الدال عليها لدى أطفال الروضة ذوى صعوبات التعلم  تفاعلى فى تنمية مهارة إدراك تعبيرات الوجه

 األكاديمي؟

 تفسير النتائج: 
( بين متوسط درجات 0.01)لة إحصائيا عند مستوى( إلى وجود فروق دا3)( و2)أشارت النتائج المبينة فى الجداول

أطفال مجموعة البحث فى القياسين القبلى والبعدى فى بطاقة المالحظة لصالح القياس البعدي، وأيضاً أشارت النتائج إلى 
مهارة إدراك تعبيرات الوجه ونبرات الصوت الدال عليها لدى أطفال الروضة  فعالية الكتاب االلكترونى التفاعلى فى تنمية

مجموعة البحث، مما يوضح أهمية استخدام الكتاب االلكترونى التفاعلى فى تنمية  ذوى صعوبات التعلم األكاديمي
 المهارات اللغوية غير اللفظية عند األطفال ذوى صعوبات التعلم في مرحلة ما قبل المدرسة.

 عزو الباحثون تلك النتائج إلى األسباب التالية:وي
  تعدد وتنوع المحتوى الذى ساعد الطفل على عدم الشعور بالملل والرتابة وجذب انتباهه وبث فيه الشعور بالمتعة

 Smeet, et (2014)والشغف للتفاعل ودفعه نحو االستمرار في تحقيق الهدف، ويؤكد هذا ما توصلت إليه دراسة
all  (2006)التعلم عن طريق التكنولوجيا تجعل عملية التعلم أكثر جذباً النتباه األطفال، ودراسة وليد الحلفاوىبأن ،

 SMART(. بأن التعلم عن طريق 2014)محمدوليد ، ودراسة (2012)معرفي، محمد درغامنادر ودراسة 
TECNOLOGY  واالنتباه للمعانى.له طبيعة تميزه عن باقى وسائل التعلم المختلفة من حيث الدافع 
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 أصوات وصور ورسومات متحركة )ما يحويه الكتاب االلكترونى التفاعلى من حيث عناصر تعلم متعددة منها
ورسومات ثابته وموسيقى ونصوص( إضافة إلى األلوان والحركة واإلضاءة أدى إلى استخدام الطفل أكثر من حاسة 

( التى توصلت 2010)مرزوقماح اللفظية، ويتفق هذا مع دراسة سوهو ما ساعد على تعلم المهارات اللغوية غير 
 إلى وجود عناصر تعلم متعددة تساعد على التعلم من خالل أكثر من حاسة فى وقت واحد.

  ،وضوح العنوان والهدف العام للكتاب اإللكتروني التفاعلي ساعد على تقديم المهارات اللغوية غير اللفظية بشكل سليم
والتي توصلت إلى وضوح الهدف  Schotland, M. & Littman, K.(2012)تيجة دراسة كال من ويتفق هذا مع ن

( Gangy)العام يساعد في تقديم المحتوى لألطفال الصغار في سن الروضة بشكل سليم وهذا ما يتفق مع نظرية جانجى
 بان التوافق بين األهداف المتوقعة يحدث النجاح.

 لفظية ألطفال ذوى صعوبات التعلم في مرحلة ما قبل المدرسة يتيح له فهم نفسه وعالقاته تقديم المهارات اللغوية غير ال
بغيره من أفراد المجتمع المحيط به ومساعدته على مواجهة الحياة والتكيف معها، وهذا ما توصلت إليه دراسة 

Bozkurt, A., & Bozkaya, M.(2015) ن إلى فهم العالقات من ان االطفال في مرجلة ما قبل المدرسة يميلو
 المختلفة وخاصة مع أقرانهم والمجتمع المحيط بهم.

  مراعاة خصائص وميول األطفال في المحتوى المقدم لهم بما يحتويه من أشكال محببة للنفس من كائنات حية وآالت
إثارة وتشويقاً وتدفعه وأشكال وأشياء مألوفة من البيئة المحيطة غنية باأللوان الجميلة التي تجذب الكفل وتجعله أكثر 

أن  (2016)اللطيف، عادل محمد أشرف عبدلالستمرار حتى بلوغ الهدف، ويتفق هذا مع ما توصلت إليه دراسة 
اختيار أشكال وأشياء محببة لنفس الطفل تجذب انتباه الطفل وتجعله أكثر تفاعال مع موضوع التعلم وتزيد من قدرته 

وهذا ما يتفق مع نظرية ستايتون  ،مات المعطاة أثناء عملية التعلمعلى االنتباه والتذكر وترتيب المعلو
( فى سيكولوجية التعلم باللعب حيث أشاروا إلى أهمية الدمج بين المتعة والتسلية Stayton & Alexander)والكسندر

 من ناحية وتحقيق الهدف التعليمى من ناحية أخرى عند تصميم محتوى تعليمى تكنولوجى.
  االلكترونى التفاعلى على التعلم الذاتى الذى يجعل الطفل إيجابياً نشطاً متفاعالً وهو يتعلم ويستجيب يقوم الكتاب

( حيث أكدت على مبدأ التعلم 2017)وهذا ما يتفق مع ما توصلت إليه دراسة هبه محمد ،للمعروض أمامه على الشاشة
 م فعال.المتمركز حول المتعلم وأهمية التعلم الذاتى للطفل لتحقيق تعل

مراعاة مبدأ التدرج عند تصميم الكتاب اإللكتروني التفاعلي التدرج بحيث أن يبدأ المحتوى من ويرى الباحثون أن 
مراعاة الفروق الفردية بين كان له دوره الفعالي حيث تمت المستوى األسهل مروراً بالمستوى األصعب ثم األصعب، 

بأن التدرج في المحتوى يساعد الطفل على االنتقال إلى   Vannesa(2008) االطفال، ويتفق ذلك مع نتيجة دراسة
 كما يسمح له بالبدء بما يعرفه الطفل في البرنامج. ،مستويات عدة من التعلم واكساب المعلومات وتنميتها

االطفال تغذية الفورية الراجعة بعد كل مستوى والتعزيز بشكليه البصرى والصوتى جعل كما يرى الباحثون أن تقديمهم لل
دراسة فاتن فتحى ويتفق ذلك ما أشارت إليه يشعرون بالسرور والبهجة والرضا والسعى الجتياز كل مستوى، 

 ( التى أكدت على أن التغذية الراجعة تساعد الطفل على الوصول لمرحلة االتقان.2014)أحمد

 :توصيات البحث 
 -يلى:بما ون الباحث يوصي ،على ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث

  وعمل دورات إرشادية للتربوين والمختصين فى المجال للتعرف  األكاديميضرورة االهتمام بفئة ذوى صعوبات التعلم
على أهم خصائص هذه الفئة وكيفية تشخيصهم وكيفية التعامل معهم، وتوعيتهم بجوانب القوة والضعف لدى هؤالء 

 االطفال.
  فى المحتوى الدراسى لألطفال من خالل جه ونبرات الصوت الدال عليها مهارة إدراك تعبيرات الواإلهتمام بإدراج

 استخدام البرامج التكنولوجية الحديثة المختلفة.
 .األهتمام باإلستعانة بالكتاب األلكترونى التفاعلى لتدعيم األنشطة التعليمية والتربوية المقدمة للطفل 
  الذاتى، والتفكير اإلبتكارى لدى طفل الروضة.استخدام الكتاب األلكترونى فى تنمية التعلم الفردى 
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 :مراجع البحث

 :العربية المراجعأوالً:
(: فاعلية برنامج مقترح للتواصل غير اللفظى فى تنمية المهارات االجتماعية 2014)إبتسام بكرى حسن .1

اآلداب، ، كلية رسالة ماجستير دراسة على عينة من األطفال ذوى االحتياجات الخاصة(،)والبيئية

 جامعة عين شمس.

(: المشكالت المتعلقة باللغة االستقبالية واللغة التعبيرية للطلبة ذوى صعوبات 2010)أحمد الزمر عبد العزيز السويدى .2

ص  ،، المجلد السادس، العدد األولالمجلة األردنية فى العلوم التربويةالتعلم فى مدينة الرياض، 

 .105-80:ص

(: فاعلية استخدام الكتاب اإللكترونى فى تنمية اإلدراك البصرى 2016)ل عبد هللا محمدعاد،أشرف أحمد عبد اللطيف .3

 – مجلة التربية الخاصة- ،والسمعى لدى طالب الصف األول اإلعدادى من ذوى صعوبات التعلم

-24:ص ص ،مصر ،جامعة الزقازيق ،كلية التربية ،مركز المعلومات التربوية والنفسية والبيئية

56 . 

(: برنامج تدريبى لتحسين بعض المهارات األكاديمية والسلوك التكيفى لدى األطفال ذوى 2018)حسين مختارأمل  .4

 ، كلية التربية، جامعة عين شمس.رسالة ماجستيرصعوبات التعلم غير اللفظية، 

  2172،ع.12م، تكنولوجيا مع إيقاف التنفيذ، جريدة المصرى اليوم،  الكتاب اإللكترونى(: 2010)آية عبد العزيز .5

 تعلم كيف تفكر انفعاليا، األردن، دار المناهج للنشر والتوزيع. -(: الذكاء االنفعالي2013)إيمان عباس الخفاف .6

(: فعالية برنامج مقترح فى األنشطة المتكاملة لتنمية بعض المهارات االجتماعية لدى أطفال 2013)إيمان محمد ربيع .7

 ، كلية تربية، جامعة المنيا.الة ماجستيررسالروضة ذوى صعوبات تعلم غير لفظية، 

(: فاعلية برنامج تدريبى لتنمية مهارات التواصل غير اللفظى لدى األطفال التوحديين، 2012)بشرى عصام عويجان .8

 ، كلية التربية، جامعة دمشق.رسالة ماجستير

(: أثر برنامج لتنمية بعض جوانب النشاط المعرفى والمهارات االجتماعية على السلوك 2008)بطرس حافظ بطرس .9

 ، كلية التربية، جامعة الزقازيق.رسالة دكتوراهالتوافقى لدى أطفال ما قبل المدرسة، 

 األردن، دار وائل للطباعة والنشر. ،،عمانالتجديدات التربوية(: 2008)دالل أستيته، سرحان عمر .10

، أكاديمية التربية الخاصة،الرياض، مكتبة صعوبات التعلم األكاديمية والنمائية(: 2010)السرطاوىزيدان  .11

 الصفحات الذهبية، المملكة العربية السعودية.

(: دور التعليم المبرمج فى تنمية بعض المفاهيم الفيزيقية لطفل الروضة 2008)سماح عبد الفتاح محمد أبو الفتوح .12

 جامعة عين شمس. رسالة ماجستير،يوتر، باستخدام العاب الكمب

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع.تكنولوجيا التعليم لذوى االحتياجات الخاصة(: 2010)سماح عبد الفتاح مرزوق .13

رسالة (: بروفيالت القدرات النفس لغوية لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم والعادين، 2015)صباح إبراهيم صقر .14

 ، جامعة عين شمس.، كلية التربيةماجستير

(: دراسة التواصل غير اللفظى للمعلم وعالقته بمفهوم الذات لدى الطفل المعوق 2004)صالح الدين عراقى محمد .15

 ، كلية التربية، جامعة بنها.رسالة ماجستيرسمعيا، 

 دار الكتب للطبع والنشر.،، القاهرةالتعليم اإللكترونى والتعليم الجوال(: 2007)عبد الحميد بسيونى .16

، اإلنتاج -التصميم -التعليم االلكترونى الرقمى النظرية(: 2012)عبد العاطى حسن، أبو خطوة السيد عبد المولى .17

 اإلسكندرية، مصر، دار الجامعة الجديدة.

مجلة  ،(: االتصال الصامت وعمقه التأثيرى فى اآلخرين فى ضوء القرآن والسنة، القاهرة2004)عبد هللا عوده .18

 .56، 28، ص ص:112لعدد، االمسلم المعاصر

(: فاعلية برنامج لتنمية المهارات اللغوية االستقبالية والتعبيرية لدى أطفال الروضة 2014)عبير محمد عوض .19

 ، كلية التربية، جامعة اإلسكندرية.رسالة دكتوراهالمعاقين سمعياً، 

، كلية اآلداب، رسالة ماجستير المفهوم والخصائص، e_book(: الكتاب اإللكترونى 2015)عماد عيسى صالح .20

 جامعة حلوان.

، القاهرة، عالم المقررات اإللكترونية، تصميمها، إنتاجها، نشرها، تطبيقها، تقويمها(: 2009)الغريب زاهر .21

 الكتب.
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(: فاعلية بعض متغيرات استخدام الكتاب اإللكترونى لضعاف السمع فى التحصيل والتفكير 2014)فاتن فتحى أحمد .22

، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة رسالة دكتوراهاإلبداعى لدى طالب المرحلة اإلعدادية، 

 الدول العربية.

األردن دار الفكر للطباعة  ، عمان،أساليب القياس والتشخيص فى التربية الخاصة(: 2001)فاروق الروسان .23

 والنشر.

 ، القاهرة، دار النشر للجامعات.قضايا معاصرة فى صعوبات التعلم(: 2007)فتحى مصطفى الزيات .24

، جامعة مجلة التربية الحديثة(: نشأة الكتاب اإللكترونى وتطوره، مميزاته وسلبياته، 2012)فريد محمد عزت .25

 .34 -15:ص  ص ،3، ع2م،عين شمس، القاهرة

،القاهرة، دار عالم الكتب التدريس أهدافه، أسسه، أساليب تقويم نتائجه وتطبيقاته(: 1993)كرى حسن ريانف .26

 (.78)العدد ،للطبع والتوزيع

 ،، مصر، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعتنمية المهارات اللغوية للطفل(: 2003)كريمان بدير، إميلى صادق .27

 (.135)العدد

 ، مصر،  ترجمة دار الفاروق.لغة الجسد(: 2005)كليتون بيتر .28

 .32، الكويت، مجلة المعلوماتية، العدد الكتاب اإللكترونى(: 2013)لطيفة الكميشى .29

 ، دبى، دار مدارك للنشر.علمنى كيف أتواصل(: 2013)لما محمد العوهلى .30

، مركز توثيق تهااللغة عند الطفل، تطورها والعوامل المرتبطة بها وبمشكال(: 2001)ليلى أحمد كرم الدين .31

 وبحوث أدب األطفال.

(: فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات التواصل غير اللفظى لدى أطفال التوحد وأثر ذلك 2007)لينا عمر صديق .32

، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، مجلة الطفولة العربيةعلى سلوكهم االجتماعى، 

 .18،42ثون،ص ص: المجلد التاسع، العدد الثالث والثال،مصر

(: فاعلية برنامج سلوكى لتحسين بعض مهارات التواصل غير اللفظى لدى عينة 2008محمد أحمد محمد على) .33

 جامعة عين شمس. ،، كلية التربيةرسالة ماجستيرمن األطفال ذوى صعوبات التعلم،
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