
  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العالي  

  جامعة الملك سعود   
  كلية الدراسات العليا  

  كلية التربية      
 قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم

  
  

أثر استخدام برمجيات الوسائط المتعددة على تعلم 
  المفاھيم الرياضية في رياض األطفال بمدينة الرياض 

  
  
  

  قدمت ھذه الدراسة استكماال ً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
  في قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم  

  
  
  
  

  اعداد 
  مناھل بنت عبد العزيز بن عبدهللا الدريس   

  
  
  
  

  راف األستاذ الدكتورإش
  عبد العزيز بن محمد العقيلي  

  
  

  م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤
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  : التوصيـــات
  :الباحثة بأھمية التوصيات التالية بناء ً على نتائج الدراسة ، تعتقد 

استخدام الوسائط المتعددة كوسيلة مساندة للعملية التعليمية في مرحلة رياض  

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

 . األخرى مثل األحاجي وألعاب الفك والتركيب وألعاب التطابق والبناء وغيرھا  

اختيار البرمجيات التعليمية الموجھة للطفل التي تناسب  أھميةعلى  التأكيد 

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

التأكيد على ضرورة تخصيص ركن مستقل للحاسب اآللي داخل الصف الدراسي  

 .وذلك حتى تتوافر للطفل حرية اختياره كنشاط داخل الصف 

ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين األطفال في مراحلھم العمرية المختلفة وإنتاج  

 .برامج تخصصية تراعي تلك الفروق 

الذين ال تتوفر لديھم مھارات استخدام الحاسب اآللي ،  المعلمينتدريب  ضرورة 

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

 . رياض األطفال مرحلة لخصائص نمو الطفل في

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

   .لھم اإلسھام بشكل فعال في عملية التعلم عند األطفال 

مشترك بين الشركات المنتجة للبرمجيات التعليمية  تعاونإيجاد  ضرورة 

  . البرامج في مراحل اإلنتاج  تقويميتم  والجامعات وذلك حتى
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