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أثر برنامج قائم على األنشطة احلسية في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي لطفل الروضة في عمان

د .محمد عبد الوهاب حمزة

subjected to the educational program. The study
also showed that there was no statistical significant
difference (a≤0.05) in the skills of deductive
reasoning, modeling, and guessing due to the variable
of gender. However, there was a statistical difference
in the skill of induction due to the variable of gender in
favor of females. The study recommends utilizing the
sensory activities to improve mathematical thinking
skills.
Keywords: sensory activities, mathematical
thinking skills, kindergarten children.

ملخص:

هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل �أثر برنامج قائم على الأن�شطة
احل�سية يف تنمية بع�ض مهارات التفكري الريا�ضي لطفل الرو�ضة
يف عمان ،وتكونت عينة الدرا�سة التي اختريت ع�شوائيا من ()60
طف ًال وطفلة من �أطفال امل�ستوى الثاين (� )6-5سنوات ،مت اختيارهم
من رو�ضة خا�صة يف مدينة عمان ،يف الف�صل الدرا�سي الثاين
للعام الدرا�سي  ،2017/ 2016موزعني على جمموعتي الدرا�سة:
( )30طف ًال وطفلة يف املجموعة التجريبية و( )30طف ًال وطفلة يف
املجموعة ال�ضابطة .ولتحقيق هدف الدرا�سة �أعد الباحثان �أدوات مقدمة:
الدرا�سة املتمثلة يف :قائمة لبع�ض مهارات التفكري الريا�ضي لطفل
ُتعد مرحلة الطفولة من �أهم مراحل النمو الإن�ساين ،حيث �إن
الرو�ضة ،وبرنامج الأن�شطة احل�سية ،واختبار لبع�ض مهارات التفكري
الريا�ضي لطفل الرو�ضة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ال�سنوات اخلم�س الأوىل من عمر الطفل هي حجر الأ�سا�س يف منو
ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0,05بني متو�سطات الوظائف النف�سية لل�سنوات التالية ،وهي من �أخ�صب املراحل النمائية
درجات �أطفال املجموعة التجريبية وال�ضابطة يف بع�ض مهارات واحل�سية نظراً لت�أثريها على الأبعاد املختلفة يف حياة الطفل فهي
التفكري الريا�ضي (النمذجة ،التخمني ،اال�ستنتاج ،اال�ستقراء) ل�صالح تلبي حاجاته ورغباته وتعمل على تطوير مهاراته ،وبالتايل ف�إن
املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام الربنامج القائم على االهتمام بهذه املرحلة نابع من �أثرها الكبري يف تكوين �شخ�صية
الأن�شطة احل�سية .بينما ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند الأطفال م�ستقبالً ،لأن �أطفال الأمة هم �شباب امل�ستقبل ورجال
م�ستوى الداللة ( )α≤0,05يعزى �إىل متغري اجلن�س(ذكور� ،إناث) يف الغد ،و�ضمان بقائها والدعائم اجلوهرية حلياة الإن�سان تقوم على
ُ
(النمذجة ،التخمني ،اال�ستنتاج) ويوجد فرق يعزى �إىل متغري اجلن�س خوا�ص طفولته .ويعترب مقدار االهتمام الذي يعطيه جمتمع ما
ُ
يف مهارة اال�ستقراء ل�صالح الإناث .وقد �أو�صت الدرا�سة با�ستخدام للطفولة مقيا�س ًا مل�ستوى تقدم ذلك املجتمع ورقيه.
برز االهتمام بهذه املرحلة من حياة الطفل لدى العديد من
الأن�شطة احل�سية ك�إحدى الطرق التعليمية لتنمية مهارات التفكري
العلماء �أمثال فرويد( ( )Freudوبولبي ( )Bowlbyو�أريك�سون (�Erics
الريا�ضي يف مرحلة ريا�ض الأطفال.
الكلمات املفتاحية :الأن�شطة احل�سية ،مهارات التفكري  )sonالذين �أكدوا على �أهمية هذه املرحلة يف ت�شكيل �شخ�صية الفرد
م�ستقبالً ،و�أن الطفل بهذه املرحلة تتكون لديه املقدرة على التعلم،
الريا�ضي ،طفل الرو�ضة.
ملا يتميز به من مقدرة على التقليد ،وملا يتمتع به من دافعية للتعلم،
مما ي�سهل عملية البناء والتطوير ،و�أن تقدمي برنامج �إيجابي للطفل
 The Impact of Sensory Activities Program on Improvميكن �أن ي�ؤثر على املدى البعيد ب�شكل فعال �أكرث من تقدميه له يفing Mathematical Thinking Skills among Children in
مراحل متقدمة ،مع الأخذ بعني االعتبار خ�صو�صية الربامج وطبيعة
Kindergartens in Amman
الأطفال بهذه املرحلة(عبد الرحيم.)2012 ،
ي�ؤكد علماء النف�س مثل بياجيه �أن تطور النمو النف�سي احل�سي
Abstract:
ال�سوي يف الطفولة املبكرة يتطلب �سالمة منو �أجهزة الطفل اخلا�صة
باحلركة واحل�س والإدراك والعقل ،مبعنى �أن �أي خلل ي�صيب �إحداها
This study was conducted to explore the impact
of
using
sensory activities program on improving
ينعك�س �أثره على اجلوانب الأخرى ،فالأداء احل�سي ال�سليم يتطلب
a
number
of mathematical thinking skills among
بال�رضورة منو اجلهاز الع�ضلي وت�آزره مع اجلهاز الع�صبي املركزي.
 chidlern in kindergartens in Amman. The sampleوللن�شاط احل�سي �أهمية يف منو �إدراك الطفل احل�سي� ،إذ يعتمد الطفل
consisted of 60 random Children from kindergartens
 in the city of Amman. The sample was divided into twoيف �إدراكه للأ�شياء على �إح�سا�سه بها ،وتداولها بني يديه (امل�رشيف،
.)2015 groups, 30 Children in the experimental group and
30 in the control group. The study utilized different
كما ُيعد الن�شاط احل�سي من العنا�رص املعززة ل�صحة الطفل
 tools such as, a list of mathematical thinking skills,ومنوه يف مرحلة الطفولة ،فالأن�شطة احل�سية توفر فر�صة ثمينة
 an educational program based on sensory activities,للطفل يتمكن من خاللها من التعبري عن نف�سه ،ومن ا�ستك�شاف
and a test to examine a number of mathematical skills.
 The findings showed that there was a statisticallyقدراته ،بل وحتديدها �أحياناً ،كما �أن الأن�شطة احل�سية توفر �أي�ض ًا
 significant difference (a≤0.05) in the average scoresاالحتكاك بالآخرين والتفاعل معهم ،وتقود التجارب واخلربات
 of both groups in mathematical thinking skills due toاحل�سية التي مير بها الطفل يف هذه املرحلة �إىل م�ساعدته على
 the teaching method, in favor of the group that wasال�شعور بالنجاح واال�ستمتاع بامل�شاركة والثقة بالنف�س (الهزاع
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2004،؛عزمي وعلي.)2009 ،
لقد �أ�صبحت ق�ضية تنمية التفكري من الق�ضايا الرتبوية التي
تلقى الرعاية واالهتمام عند النظم الرتبوية احلديثة ،فلم يعد هدف
العملية الرتبوية عندها يقت�رص على اكت�ساب املتعلمني املعارف
واحلقائق وملء عقول الأطفال بها ،بل تتعدى ذلك �إىل تنمية
قدراتهم على التفكري ال�سليم ،و�أ�صبح التعليم عندها يقوم على مبد�أ
تعليم الطفل كيف يتعلم وكيف يفكر(ال�رسحاين.)2014 ،
ولتعليم مهارات التفكري �أهمية متزايدة لنجاح الفرد وتطور
املجتمع� ،إذ يعترب التفكري �أداة رئي�سة للبحث عن م�صادر املعلومات،
ويف اختيار املعلومات الالزمة للموقف التعليمي .وت�ؤكد االجتاهات
احلديثة يف تربويات الريا�ضيات �أن الريا�ضيات هي طريقة ومنط
يف التفكري وحل امل�شكالت(القي�سي.)2014،
كما متكّن عملية التفكري من تعزيز الفهم الأعمق من خالل
م�ساعدة الأطفال على فهم الريا�ضيات التي يتعلمونها ،وتت�ضمن
العملية ا�ستك�شاف الظواهر ،وتطوير الأفكار ،وبناء احلد�س الريا�ضي
وتربير النتائج .ويثري املعلمون قدرة الأطفال الطبيعية للتفكري
مل�ساعدتهم على تعلم التفكري ريا�ضياً ،ويعترب ذلك احلجر الأ�سا�س
يف تطوير الريا�ضيات لأنه من خالله يتم �إدراك العالقات الريا�ضية
املجردة ،وفهم التطبيقات الريا�ضية ،والو�صول لأعلى امل�ستويات،
و�إن منو القدرات الريا�ضية لدى الأطفال يعتمد على تنمية مهارات
التفكري الريا�ضي لديهم(العيلة.)2012 ،
والتفكري الريا�ضي هو جمموعة من العمليات العقلية املنظمة
التي يقوم بها الطفل عندما يواجه موقف ًا �أو م�شكلة �أو م�س�ألة تتحدى
قدراته ،وال توجد �إجابة جاهزة لها ،مما يدفع الطفل �إىل مراجعتها،
وي�ساعده على ترتيب خرباته الريا�ضية ال�سابقة للقيام بعملية
البحث والتنقيب عن احلل النهائي (عفانة و�إ�سماعيل.)2003 ،

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
انبثقت م�شكلة الدرا�سة احلالية من خالل عمل الباحث يف
جمال ريا�ض الأطفال ،ومالحظته لتدين بع�ض مهارات التفكري
الريا�ضي لدى طفل الرو�ضة من خالل �إ�رشافه على الطلبة الذين
يقومون بالتطبيق امليداين يف ريا�ض الأطفال ،ويظهر ذلك ب�شكل
كبري يف عدم متكن بع�ض الأطفال من تقدمي ا�ستنتاجات و�آراء مبنية
على �أ�سباب مقنعة ،وكذلك اقت�صار معلمات تلك الريا�ض على تعليم
الأطفال عن طريق القلم والكرا�س ،وقلة توافر الأن�شطة والأدوات
امل�ساعدة يف تعليم الأطفال ،وعدم ا�ستخدام الأن�شطة احل�سية ك�أداة
تعليمية تهتم بتنمية مهارات التفكري الريا�ضي.
كما �أ�شارت نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت مو�ضوع
مهارات التفكري� ،إىل قلة معرفة املعلمات بالأ�ساليب والطرائق �أو
الربامج امل�ستخدمة يف تنمية مهارات التفكري لدى الأطفال ،وحاجة
الأطفال �إىل برامج ت�سهم يف تنمية مهارات التفكري كدرا�سة عوي�س
( ،)2009وقد �أ�شارت نتائج درا�سة مو�سلي وبري (�Mousley & per
� )ry, 2009إىل �أنه ميكن تنمية التفكري الريا�ضي يف مراحل عمرية
مبكرة ،و�أ�شارت نتائج درا�سة �صالح (� )2009أن هناك �ضعف ًا �شديداً
لدى الأطفال يف مهارات التفكري الريا�ضي ككل وبع�ض مهاراته
الفرعية.

ولدى قيام الباحث مب�سح الدرا�سات ال�سابقة التي �أجريت
يف الأردن مل يجد –على حد علمه– درا�سة تناولت فعالية الأن�شطة
احل�سية يف تنمية بع�ض مهارات التفكري الريا�ضي لطفل الرو�ضة،
ومن هنا برزت احلاجة �إىل �إجراء مثل هذه الدرا�سة من خالل
تعري�ض الأطفال �إىل �أن�شطة ح�سية تبني على �أ�سا�س املمار�سات
املالئمة منائي ًا للأطفال يف مرحلة الريا�ض.
وت�سعى الدرا�سة �إىل الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
◄◄ما �أثر برنامج قائم على الأن�شطة احل�سية يف تنمية
بع�ض مهارات التفكري الريا�ضي لطفل الرو�ضة يف عمان؟

فرضيات الدراسة:
1 .1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0,05بني متو�سطي درجات �أطفال الرو�ضة على اختبار مهارات
التفكري الريا�ضي ُتعزى �إىل الربنامج القائم على الأن�شطة احل�سية؟
2 .2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0,05بني متو�سطي درجات �أطفال الرو�ضة على اختبار مهارات
التفكري الريا�ضي ُتعزى �إىل متغري اجلن�س؟

أهداف الدراسة
التعرف �إىل �أثر برنامج قائم على الأن�شطة احل�سية يف
ّ 1 .1
تنمية بع�ض مهارات التفكري الريا�ضي لطفل الرو�ضة يف عمان.
2 .2التعرف �إىل �أثر اجلن�س يف تنمية مهارات التفكري الريا�ضي
لطفل الرو�ضة يف عمان.

أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية الدرا�سة فيما ي�أتي:
  ُتب�صرّ امل�س�ؤولني عن ريا�ض الأطفال ب�رضورة �إدخال
الأن�شطة احل�سية يف قاعات الن�شاط يف الرو�ضة.
 تعطي الدرا�سة �صورة �شاملة ووا�ضحة عن الأن�شطة
احل�سية ودورها يف تنمية بع�ض مهارات التفكري الريا�ضي لطفل
الرو�ضة ،مما يرثي املكتبة الرتبوية مبثل هذا النوع من الدرا�سات.
 يتوقع �أن ت�سهم هذه الدرا�سة يف تنمية قدرات الأطفال،
نحو ا�ستخدام الأن�شطة احل�سية ،واال�ستفادة منها يف تنمية بع�ض
مهارات التفكري الريا�ضي.
 تفتح �أفاق ًا �أمام الباحثني يف جمال ريا�ض الأطفال
لتطبيق الأن�شطة احل�سية يف درا�سات �أخرى.
 تفتح الدرا�سة املجال لدرا�سات �أخرى تتناول مهارات
تفكري ريا�ضي �أخرى.
  ُتعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات القليلة –على حد علم
الباحث– التي ا�ستخدمت الأن�شطة احل�سية يف تنمية بع�ض مهارات
التفكري الريا�ضي عند الأطفال.
 ت�ستمد �أهميتها من الربنامج املقرتح مبا يت�ضمن من
�أن�شطة ح�سية تالئم مرحلة الرو�ضة.
 توعية الآباء والأمهات ،ب�أهمية الأن�شطة احل�سية التي
20
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تعمل على تنمية بع�ض مهارات التفكري الريا�ضي لدى �أطفالهم.
 تفيد م�رشيف ريا�ض الأطفال ،من خالل �إعداد ور�شات
تعليمية ملعلمات الريا�ض حول دور الأن�شطة احل�سية يف تنمية
بع�ض مهارات التفكري الريا�ضي.

حدود الدراسة:
تقت�رص هذه الدرا�سة على احلدود الآتية:
احلدود املو�ضوعية :تناولت الدرا�سة �أثر برنامج قائم علي
الأن�شطة احل�سية يف تنمية بع�ض مهارات التفكري الريا�ضي لطفل
الرو�ضة ،ويتحدد تعميم نتائج الدرا�سة احلالية ب�صدق �أدوات
الدرا�سة وثباتها.
احلدود املكانية :مت تطبيق الدرا�سة على �أطفال رو�ضة �صناع
التفوق اخلا�صة يف مدينة عمان.
احلدود الزمانية :مت تطبيق الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي
الثاين من العام الدرا�سي (.)2017 - 2016
احلدود الب�رشية :عينة من �أطفال الرو�ضة (امل�ستوى الثاين)،
والذين ترتاوح �أعمارهم بني (� )6 - 5سنوات.

مصطلحات الدراسة:
الأن�شطة احل�سيةُ :تعرفها (ع�سيلة )2009 :54 ،ب�أنها
(جمموعة املواد والأدوات التي ال تعتمد على ا�ستخدام الألفاظ
وحدها و�إمنا تعتمد على ا�ستخدام اخلربات احل�سية املبا�رشة وغري
املبا�رشة ،وي�ستخدم الطفل فيها حوا�سه املختلفة ،من ب�رص و�سمع
ومل�س و�شم وذوق).
كما ُيعرفها (احليلة )226 :2003 ،ب�أنها (�أن�شطة ميار�سها
الطفل ،وت�سهم يف تكوين �شخ�صيته وتعمل على تعليمه ومنوه وت�شبع
احتياجاته).
و ُيعرف الباحث برنامج الأن�شطة احل�سية �إجرائي ًا ب�أنه جمموعة
�أن�شطة منظمة وهادفة ميار�سها الطفل منفرداً �أو يف جمموعة ،وفق
قواعد و�إجراءات معينة ،بحيث ميار�س كل منهم �أدواراً حمددة م�سبق ًا
جتعلهم �أكرث �إيجابية وتفاع ًال وتعاون ًا الكت�ساب مهارات التفكري
الريا�ضي ،وت�شمل الأن�شطة احل�سية املوجودة يف الربنامج الذي �أعده
الباحث.
مهارات التفكري الريا�ضيُ :تعرف (الهويدي)15 :2006 ،
مهارات التفكري الريا�ضي ب�أنها (جمموعة من املهارات العقلية
و�إحدى �أمناط التفكري التي يلج�أ �إليها الدماغ حلل امل�شكالت
الريا�ضية).
و ُيعرف الباحث مهارات التفكري الريا�ضي �إجرائي ًا ب�أنها
عمليات عقلية وخطوات يقوم بها الطفل لتطوير املفاهيم ذات
العالقة باملواقف واخلربات الريا�ضية ،وتقا�س بالعالمة التي
يح�صل عليها الطفل عند الإجابة على اختبار مهارات التفكري
الريا�ضي املعد لأغرا�ض هذه الدرا�سة .وت�شمل املهارات الآتية:
1 .1النمذجةُ :يعرف (ال�صباغ )21 :2013 ،النمذجة ب�أنها
(متثيل ريا�ضي للعنا�رص والعالقات با�ستخدام جداول و�أ�شكال).
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و ُيعرف الباحث النمذجة �إجرائي ًا ب�أنها متثيل ريا�ضي ل�شكل
�أو جم�سم �أو عالقة ،ويتم قيا�سها بعالمة الطفل على فقرات جمال
النمذجة يف االختبار.
2 .2التخمنيُ :يعرف (العتال )39 :2012 ،التخمني ب�أنه
(القدرة على احلرز الواعي لال�ستنتاجات من املعطيات وي�شار �إليه
بالتفكري احلد�سي).
و ُيعرف الباحث التخمني �إجرائي ًا ب�أنه قدرة الطفل على و�ضع
فر�ضيات حلل موقف ريا�ضي حتى ي�صل اىل حلول مقنعة ،ويتم
قيا�سها بعالمة الطفل على فقرات جمال التخمني يف االختبار.
3 .3اال�ستنتاجُ :يعرف (العتال )39 :2012 ،اال�ستنتاج ب�أنه
(الو�صول �إىل نتيجة خا�صة اعتماداً على قاعدة عامة� ،أو هو عملية
ا�شتقاق حقائق من قواعد عامة ،وي�شمل الو�صول �إىل نتائج).
كما و ُيعرفه (حبيب )43: 1996 ،ب�أنه (التفكري الذي يعتمد
على انتقال الفرد من العموميات �أو الكليات �أو املفاهيم �أو النظريات
�إىل اخل�صو�صيات �أو اجلزئيات �أو املالحظات والتجارب).
و ُيعرف الباحث اال�ستنتاج �إجرائي ًا ب�أنه قدرة الطفل على
االنتقال من قاعدة عامة �إىل حالة خا�صة من احلاالت التي تنطبق
عليها هذه القاعدة العامة ،ويتم قيا�سها بعالمة الطفل على فقرات
جمال اال�ستنتاج يف االختبار.
4 .4اال�ستقراءُ :يعرف (الهويدي )207 :2006،206 ،اال�ستقراء
ب�أنه (االنتقال من اجلزئيات �إىل الكليات �أي من امل�شاهدات اجلزئية
حتى ن�صل �إىل القاعدة العامة ،وتكون النتيجة �أو�سع من �أية مقدمة
من مقدماته).
كما و ُيعرفه (من�سي )1991:168 ،ب�أنه (عملية عقلية يتم
بها ا�ستنتاج احلالة العامة من احلاالت اخلا�صة).
و ُيعرف الباحث اال�ستقراء �إجرائي ًا ب�أنه االنتقال باحلقائق
واملفاهيم الريا�ضية من اخلا�ص �إىل العام �أو من اجلزء �إىل الكل �أو
من حقائق مفردة �إىل قواعد عامة ،ويتم قيا�سها بعالمات الطفل
على فقرات جمال اال�ستقراء يف االختبار.
�أطفال الرو�ضةُ :يعرفهم (احلمود )12:2010 ،ب�أنهم (الأطفال
الذين يندرجون حتت ت�صنيف (امل�ستوى الثاين) يف مرحلة ريا�ض
الأطفال ،وهم من الأطفال الذين يلتحقون بالرو�ضة وترتاوح
�أعمارهم بني (� )6 - 5سنوات).
و ُيعرف الباحث �أطفال الرو�ضة �إجرائي ًا ب�أنهم الأطفال الذين
تندرج �أعمارهم من (� )6 - 5سنوات (امل�ستوى الثاين) ،وامللتحقون
برو�ضة �صناع التفوق اخلا�صة يف مدينة عمان.

الدراسات السابقة:
اطلع الباحث على العديد من الدرا�سات ال�سابقة املرتبطة
مبو�ضوع البحث ،و�سيتم عر�ض هذه الدرا�سات يف حمورين:
احملور األول :الدراسات اليت تناولت األنشطة احلسية:
تعرف ت�أثري
هدفت درا�سة خو�شناو و�صالح (� )2015إىل ّ
برنامج تعليمي مقرتح با�ستخدام �أن�شطة ح�سية حرة على تنمية
بع�ض القدرات البدنية واحل�سية والنمو االجتماعي لريا�ض الأطفال.
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تكونت عينة الدرا�سة من ( )30طف ًال وطفلة من �أطفال الريا�ض
امل�ستوى الثاين بعمر (� )5سنوات من رو�ضة تابعة ملحافظة �أربيل
يف العراق ،ا�ستخدم الباحثان اختباراً وبرناجم ًا تعليمي ًا با�ستخدام
الأن�شطة احل�سية احلرة ،حيت تفوق �أطفال املجموعة التجريبية الذين
طبق عليهم الربنامج التعليمي با�ستخدام الأن�شطة احل�سية احلرة يف
قيا�س االختبارات البعدية على �أطفال املجموعة ال�ضابطة ل�صالح
املجموعة التجريبية.
لتعرف �أثر الأن�شطة
كما �أجرى ال�شمري والزعبي ( )2014درا�سة ّ
احل�سية يف برنامج بورتاج للتدخل املبكر يف تنمية مفهوم الذات
لدى �أطفال متالزمة داون يف ريا�ض الأطفال بدولة الكويت ،تكونت
عينة الدرا�سة من ( )60طف ًال من متالزمة داون يعانون من ق�صور
يف املهارات احل�سية ويف مفهوم الذات ،ا�ستخدم الباحثان الأدوات
الآتية :برنامج بورتاج( )1للتدخل املبكر ومقيا�س ًا للمهارات احل�سية
ومقيا�س مفهوم الذات� ،أظهرت النتائج وجود فرق دال �إح�صائيا بني
متو�سطي درجات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف التطبيق
البعدي ملقيا�س املهارات احل�سية ل�صالح املجموعة التجريبية،
بالإ�ضافة �إىل وجود فرق دال �إح�صائيا بني متو�سطي ،درجات
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف التطبيق البعدي ملقيا�س
مفهوم الذات ل�صالح املجموعة التجريبية ،و�أظهرت وجود عالقة
ارتباطيه ذات داللة �إح�صائية بني درجات املجموعة التجريبية يف
التطبيق البعدي ملقيا�س املهارات احل�سية ومقيا�س مفهوم الذات،
مما ي�شري للأثر الفعال للأن�شطة احل�سية يف برنامج بورتاج للتدخل
املبكر يف تنمية مفهوم الذات لدى �أطفال متالزمة داون يف مرحلة
ريا�ض الأطفال.
وقامت �شانهاو�س ( )Shannonhouse, 2012بدرا�سة هدفت
�إيل معرفة �أثر ا�ستخدام برنامج للأن�شطة احل�سية على حت�صيل
�أطفال الرو�ضة ،ومتثلت �أدوات الدرا�سة باختبار حت�صيلي وبرنامج
للأن�شطة احل�سية .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )24طف ًال وطفلة
من �إحدى الريا�ض يف مدينة بت�سربج الأمريكية ،حيث ُق�سموا �إيل
جمموعتني �ضابطة(� )9أطفال وجتريبية ( )15طفالً ،وقد تو�صلت
الدرا�سة �إيل جمموعة من النتائج �أهمها :وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
يف االختبار التح�صيلي ل�صالح املجموعة التجريبية.
كما هدفت درا�سة علي وبطر�س (� )2011إىل معرفة ت�أثري
برنامج مقرتح للرتبية احل�سية يف تنمية م�ستوى الأهداف التعليمية
لأطفال الريا�ض بعمر(� )6 - 5سنوات .تكونت عينة الدرا�سة من
( )40طف ًال وطفلة ترتاوح �أعمارهم من(� )6 - 5سنوات من �أطفال
رو�ضة مبحافظة نينوى العراقية ،ا�ستخدم الباحث برناجم ًا مقرتح ًا
للرتبية احل�سية ،واختبارات مقيا�س حت�صيل النمو احل�سي واملعريف
واالجتماعي ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة تفوق املجموعة التجريبية
التي ا�ستخدمت الربنامج املقرتح يف حتقيق م�ستوى النمو احل�سي
واملعريف واالجتماعي ،وفاعلية الربنامج املقرتح للرتبية احل�سية
يف تنمية م�ستوى الأهداف التعليمية لأطفال الريا�ض بعمر()6 - 5
�سنوات.
( )1بورتاج :هو برنامج التنمية الشاملة للطفولة المبكرة يحتوي على العديد
من األنشطة والخبرات التي تساعد على تنمية أكثر من مهارة لدى األطفال
ذوي االحتياجات الخاصة.

و�أجرت �سليمان ( )2007درا�سة هدفت �إىل معرفة فعالية
برنامج الأن�شطة احل�سية يف �إك�ساب بع�ض املفاهيم الريا�ضية لدى
�أطفال الرو�ضة العاديني واملعاقني �سمعياً .وتكونت عينة الدرا�سة
من( )20طف ًال من �أطفال الرو�ضة ،يرتاوح �أعمارهم ما بني - 5
� 6سنوات ومت تق�سيمهم �إىل جمموعتني مت�ساويتني .وا�ستخدمت
الباحثة ا�ستمارة بيانات خا�صة بالطفل ،واختبار الذكاء امل�صور،
ومقيا�س امل�ستوى االجتماعي االقت�صادي ،ومقيا�س اكت�ساب
بع�ض املفاهيم الريا�ضية لدى �أطفال الرو�ضة العاديني واملعاقني
�سمعياً .ودلت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة
يف القيا�س البعدي على مقيا�س �إك�ساب بع�ض املفاهيم الريا�ضية
لدى �أطفال الرو�ضة العاديني ول�صالح املجموعة التجريبية ووجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات املجموعة
التجريبية يف القيا�س القبلي والبعدي على مقيا�س �إك�ساب بع�ض
املفاهيم الريا�ضية لدى �أطفال الرو�ضة العاديني واملعاقني �سمعي ًا
ل�صالح القيا�س البعدي ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطي درجات املجموعة التجريبية يف القيا�س القبلي والتتبعي
على مقيا�س �إك�ساب بع�ض املفاهيم الريا�ضية لدى �أطفال الرو�ضة
العاديني واملعاقني �سمعياً.
وقام �أكين�سوال ( )Akinsola, 2007بدرا�سة هدفت �إيل معرفة
�أثر ا�ستخدام �ألعاب املحاكاة احل�سية على حت�صيل طلبة املرحلة
الثانوية يف الريا�ضيات واجتاهاتهم نحوها ،ومتثلت �أدوات الدرا�سة
باختبار حت�صيلي ومقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات ،وجمموعة من
�ألعاب املحاكاة م�سبقة ال�صنع اختريت مبا يتنا�سب مع حمتويات
املنهج الدرا�سي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )146طالب ًا من �إحدى
املدار�س الثانوية بنيجرييا ،حيث ُق�سموا �إيل جمموعتني �ضابطة
وجتريبية ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إيل جمموعة من النتائج �أهمها:
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف اختبار املهارات الريا�ضية ومقيا�س
االجتاه ل�صالح املجموعة التجريبية.
كما هدفت درا�سة روتليج (� )Rutledge, 2003إىل معرفة
ت�أثري برنامج تربية ح�سية و�أن�شطة حرة على م�ستوى النمو احل�سي
لأطفال مرحلة ما قبل املدر�سة (� 6 - 5سنوات) يف مدينة كالورادو
الأمريكية ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي ،حيث ق�سمت عينة
الدرا�سة �إىل جمموعتني مت�ساويتني �إحداهما املجموعة التجريبية
والأخرى �ضابطة وبعد تنفيذ الربناجمني و�إجراء االختبار البعدي
لهما ،تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
جمموعتي البحث يف م�ستوى النمو احل�سي ول�صالح املجموعة
التجريبية التي ا�ستخدمت الربنامج املقرتح.
احملور الثاني :دراسات تناولت مهارات التفكري الرياضي.
هدفت درا�سة جعفر (� )2012إىل معرفة �أثر بع�ض ا�سرتاتيجيات
التعلم القائم على املخ يف تدري�س الريا�ضيات لتنمية مهارات
التفكري الريا�ضي لدى تالميذ احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي،
تكونت عينة الدرا�سة من تالميذ ال�صف الثاين االبتدائي من التعليم
الأ�سا�سي ،مبدينة العري�ش ،مبحافظة �شمال �سيناء ،ا�ستخدمت
الباحثة وحدت القيا�س يف الريا�ضيات املعاد �صياغتها وفق
ا�سرتاتيجيات التعلم القائم على املخ لتنمية التفكري الريا�ضي،
ودليل املعلم لتدري�س وحدة القيا�س لل�صف الثاين ابتدائي املعاد
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�صياغتها وفق ا�سرتاتيجيات التعلم القائم على املخ لتنمية مهارات
التفكري الريا�ضي ،واختبار مهارات التفكري الريا�ضي ،حيث �أظهرت
نتائج الدرا�سة فاعلية بع�ض ا�سرتاتيجيات التعلم القائم على املخ
يف تدري�س الريا�ضيات يف تنمية مهارات التفكري الريا�ضي لدى
تالميذ احللقة الأوىل ل�صالح املجموعة التجريبية.
وهدفت درا�سة العتال (� )2012إىل معرفة �أثر برنامج مقرتح
قائم على التوا�صل يف تنمية بع�ض مهارات التفكري الريا�ضي لدى
طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف غزة ،تكونت عينة الدرا�سة من
جميع طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي الذين يدر�سون يف مدر�سة
عبد اهلل �صيام ،خالل العام الدرا�سي 2011 - 2010م ،واملكونة
من( )60طالباً ،موزعني على جمموعتني بالت�ساوي �إحداهما �ضابطة
والأخرى جتريبية ،ا�ستخدم الباحث برنامج قائم على التوا�صل
الريا�ضي  ،واختبار التفكري الريا�ضي .وبعد تطبيق الربنامج القائم
على التوا�صل الريا�ضي على �أفراد املجموعة التجريبية ،ومت تطبيق
اختبار التفكري الريا�ضي على عينة الدرا�سة ،وقد �أظهرت النتائج
وجود �أثر للربنامج املقرتح القائم على التوا�صل الريا�ضي يف تنمية
بع�ض مهارات التفكري الريا�ضي ،ل�صالح املجموعة التجريبية .
و�أجرت العيلة ( )2012درا�سة هدفت �إىل التعرف على �أثر
برنامج مقرتح قائم على �أمناط التعلم لتنمية مهارات التفكري
الريا�ضي لدى طالبات ال�صف الرابع الأ�سا�سي مبحافظات غزة،
تكونت عينة الدرا�سة من ( )75طالبة ،من ال�صف الرابع الأ�سا�سي ،مت
اختيار العينة بالطريقة الق�صدية ،مت تدري�س املجموعة التجريبية عن
طريق الربنامج املقرتح ،بينما در�ست املجموعة ال�ضابطة بالطريقة
املعتادة ،حيث مت تطبيق اختبار مهارات التفكري الريا�ضي بعدياً،
حيت �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود �أثر للربنامج املقرتح القائم على
�أمناط التعلم يف تنمية مهارات التفكري الريا�ضي ل�صالح املجموعة
التجريبية .
وقامت حلمر( )2011بدرا�سة هدفت �إىل معرفة مدى توافر
مهارات التفكري الريا�ضي لدى طلبة املرحلة الثانوية من حمافظة
عدن ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )154طالب ًا و طالبة من طلبة
ال�صف الثالث الثانوي علمي مبدر�ستني منوذجيتني (بنني و بنات)
و�أربع مدار�س حكومية (بنني وبنات) ،وتكونت �أدوات الدرا�سة من
اختبار يف التفكري الريا�ضي لقيا�س مدى توافر بع�ض مهارات
التفكري الريا�ضي لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،و�أظهرت النتائج �أن
هناك �ضعف ًا �شديداً لدى �أفراد العينة يف مهارات التفكري الريا�ضي
ككل وبع�ض مهاراته الفرعية حيث بلغ املتو�سط الكلي يف االختبار
( )20.78بن�سبة ( ،)% 20.78وهذا ال�ضعف دال �إح�صائيا عند
م�ستوى داللة (.)0.01
وقام مو�سلي وبري ( )Mousley & Perry ,2009بدرا�سة
هدفت �إىل تطوير املفاهيم الريا�ضية لأطفال ما قبل املدر�سة ،من
خالل جمموعة من الأن�شطة التفاعلية التي تعزز تنمية املفاهيم
الريا�ضية ،وتكونت عينة الدرا�سة من �أطفال ترتاوح �أعمارهم بني
� 8 - 5سنوات ،وا�ستخدمت جلمع البيانات مقابلة احتوت على
جمموعة من الأ�سئلة املركبة ،بالإ�ضافة �إىل ت�سجيالت الفيديو
لتو�ضيح جوانب التفكري الريا�ضي لدى الأطفال ال�صغار .ومت جمع
بيانات وم�سوح عن امل�شاركني يف العينة ،فدلت نتائج الدرا�سة �إىل
�أن الأطفال قادرون على تعلم املفاهيم الريا�ضية وذلك من خالل
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اللعب ،و�أنه يوجد �إهمال يف تعلم املفاهيم الريا�ضية يف �سن مبكرة
وميكن تنمية املفاهيم الريا�ضية يف مراحل �أبكر بكثري من �سن 4
�سنوات.
وهدفت درا�سة الأغا (� )2009إىل معرفة �أثر ا�ستخدام
�إ�سرتاتيجية الع�صف الذهني يف تنمية بع�ض مهارات التفكري
الريا�ضي يف جانبي الدماغ لدى طالب ال�صف احلادي ع�رش للفرع
العلمي ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )60طالب ًا ( )30منهم كمجموعة
�ضابطة و( )30كمجموعة جتريبية ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة
ا�ستخدم الباحث الأدوات التالية :اختبار ال�سيطرة الدماغية ،واختبار
من ت�صميمه يتعلق ببع�ض مهارات التفكري الريا�ضي .وتو�صلت
الدرا�سة �إىل النتائج الآتية :عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )α≤0,05بني متو�سطي درجات املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار تنمية بع�ض مهارات التفكري
الريا�ضي لدى طالب اجلانب الأمين امل�سيطر للدماغ ،وعدم وجود
فروق ذات داللة ح�سابية عند م�ستوى ( )α≤0,05بني متو�سطي
درجات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف التطبيق البعدي
الختبار تنمية بع�ض مهارات التفكري الريا�ضي لدى طالب اجلانب
الأي�رس امل�سيطر للدماغ ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )α≤0,05بني متو�سطي درجات املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار تنمية مهارات التفكري
الريا�ضي لدى طالب اجلانبني امل�سيطرين مع ًا (الأمين والأي�رس
للدماغ) ل�صالح املجموعة التجريبية ،وعدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α≤0,05يف م�ستوى بع�ض مهارات
التفكري الريا�ضي لدى طالب املجموعة التجريبية تعزى �إىل اجلانب
امل�سيطر عن الدماغ (�أمين� ،أي�رس ،اجلانبني معاً) ،مما ي�شري للأثر
الفعال ال�ستخدام الع�صف الذهني يف تنمية بع�ض مهارات التفكري
الريا�ضي يف جانبي الدماغ لدى طالب ال�صف احلادي ع�رش.
كما هدفت درا�سة عوي�س (� )2009إىل بناء برنامج لتدريب
معلمات ريا�ض الأطفال على تنمية بع�ض مهارات التفكري لدى
�أطفال الرو�ضة ،وقيا�س �أثر الربنامج يف اكت�ساب املعلمات
الأ�ساليب والطرائق الالزمة لتنمية مهارات التفكري ،وقيا�س مدى
اكت�ساب �أطفال الرو�ضة ملهارات التفكري ،ولتحقيق �أهداف البحث
ا�ستخدمت الباحثة الأدوات التالية :برنامج لتدريب معلمات
ريا�ض الأطفال على تنمية جمموعة من مهارات التفكري لدى
�أطفال الرو�ضة ،وبطاقة مالحظة لر�صد مهارات املعلمة يف �أثناء
تعليمها للخربات الرتبوية وفق مهارات التفكري ،واختبار حت�صيلي
قبلي – بعدي – م�ؤجل ملعرفة فاعلية برنامج التدريب املقرتح
يف اكت�ساب املعلمات املعارف واملهارات الالزمة لتعليم مهارات
التفكري املحددة يف الربنامج .و�شملت عينة الدرا�سة ( )199طف ًال
يف املجموعة التجريبية ،و ( )114طف ًال يف املجموعة ال�ضابطة،
و( )15معلمة �شاركن يف التدريب ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة فاعلية
الربنامج� ،إذ حت�سن �أداء املعلمات يف االختبار البعدي مما يدل
على اكت�سابهن للمعارف والطرائق التي تنمي مهارات التفكري لدى
الأطفال ،كما بينت نتائج تطبيق بطاقات املالحظة حت�سن �أداء
املعلمات يف املمار�سة العلمية لتطبيق مهارات التفكري ،و�أظهرت
الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات
املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي الختبار
مهارات التفكري ل�صالح املجموعة التجريبية ،بينما �أظهرت النتائج
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عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى ملتغري جن�س الطفل.
هدفت درا�سة (عبد وع�شا� )2009 ،إىل ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام
�إ�سرتاتيجية التعلم التعاوين يف تنمية التفكري الريا�ضي ،واالجتاهات
نحو الريا�ضيات ،لدى طلبة ال�صـف ال�ساد�س الأ�سا�سي .وقد مت
اختيار �أفراد الدرا�سة ب�صورة ق�صدية عينة متي�رسة ،واختريت �إحدى
ال�شعب ب�صورة ع�شوائية جمموعة جتريبية و�أخرى جمموعة �ضابطة،
وبلغ عدد �أفراد الدرا�سة ( )56طالبة .وبعد االنتهاء من تدري�س
وحدة الهند�سة يف الريا�ضيات من خالل ( )20موقف ًا تعليمياً،
با�ستخدام �إ�سرتاتيجية التعلم التعاوين ،مت تعري�ض الطلبة الختبار
يف التفكري الريا�ضي ،من نوع اختيار من متعدد ،ا�شتمل على ()30
فقرة ،ومقيا�س لالجتاهات نحو الريا�ضيات ،والختبار فر�ضيات
الدرا�سة مت حتليل نتائج الطالبات ،وح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،كما ا�ستخدم حتليل التباين امل�صاحب
لعالمـات الطالبات يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،وك�شفت
نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني نتائج الطلبة
يف جممـوعتي الدرا�سـة ،فـي التفكري الريا�ضي واالجتاهات نحو
الريا�ضيات  ،ل�صالح املجموعة التجريبية .
وكذلك هدفت درا�سة كاثلني وان ()Kathleen & Ann،2001
�إىل حت�سني مهارات التفكري الريا�ضي للطالب من خالل حت�سني
املفردات الريا�ضية والعمليات العددية ،وقد تكونت عينة الدرا�سة
من جمموعتني من الطالب املجموعة الأوىل من طالب املرحلة
الإعدادية يف التعليم العام مبدر�سة �ضمن طبقة متو�سطة جلالية
ريفية ،واملجموعة الثانية من طالب ال�صف التا�سع من املرحلة
الثانوية من التعليم اخلا�ص مبدر�سة �ضمن طبقة متو�سطة جلالية
ح�رضية ،وا�ستخدمت الدرا�سة الأدوات الآتية :اختبار يف التفكري
الريا�ضي – وقامو�س للمفردات الريا�ضية – م�شكالت الق�صة،
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل :زيادة يف قدرات الطالب على اال�ستخدام
ال�صحيح للمفردات الريا�ضية يف جمل جمردة ،واثبات �إجراء
املعادالت الريا�ضية ،والتعرف على الكلمات الإيحائية ال�صحيحة
يف م�شكالت الق�صة ،وزيادة قدرات الطالب التي ت�ؤهلهم لإكمال
امل�شكالت اللفظية وعنونة �إجاباتهم وحتديد العملية املطلوبة حلل
امل�شكلة.
بينما هدفت درا�سة نان�سي ولوري ()Nancy, ،Laurie,2000
�إىل معرفة مهارات التفكري الريا�ضي للتالميذ يف املرحلة االبتدائية
ذوي �صعوبات التعلم يف الريا�ضيات ،وتكونت عينة الدرا�سة من
جمموعة من تالميذ ال�صف الثاين ابتدائي وعددهم ( )49تلميذاً،
واعتمدت الدرا�سة على الت�صميم التجريبي ذي املجموعة الواحدة،
وا�ستخدمت الدرا�سة اختبار التفكري الريا�ضي واختبار يف حل
امل�شكالت ،وتو�صلت الدرا�سة اىل عدة نتائج منها ،التالميذ ذوو
�صعوبات التعلم يف الريا�ضيات والقراءة لديهم عجز �أكرث خا�صة
يف مهارات حل امل�شكالت ،والتالميذ ذوو �صعوبات التعلم يف
الريا�ضيات فقط لديهم ق�صور �شامل يف التفكري الريا�ضي.

التعقيب على الدراسات السابقة:

فقد ُ�أجريت درا�سة ال�شمري والزعبي ( )2014يف الكويت ،بينما
�أجريت درا�سات (العيلة2012 ،؛ الأغا2009 ،؛ العتال )2012 ،يف
فل�سطني ،ودرا�سة القي�سي ( )2006يف الأردن ،ودرا�ستا ودرا�ستي
(�صالح2009،؛ جعفر )2012 ،يف م�رص ،ودرا�سة حلمر( )2011يف
اليمن ،ودرا�سة عوي�س ( )2009يف �سورية ،ودرا�سات (علي وبطر�س،
2011؛ دروي�ش2002 ،؛ خو�شناو و�صالح )2015 ،يف العراق ،ودرا�سة
�أكين�سوال( )Akinsola, 2007يف نيجرييا ،ودرا�سة �شانهاو�س
( )Shannonhous, 2012يف �أمريكا� ،أما الدرا�سة احلالية فقد �أجريت
يف مدينة عمان يف الأردن.
 تباينت الدرا�سات ال�سابقة يف عينتها؛ �إذ تناول بع�ضها
طلبة املرحلة الثانوية ،مثل درا�سات (حلمر2011،؛ الأغا2009 ،؛
 ،)Akinsola, 2007بينما اهتمت درا�سات �أخرى بطلبة املرحلة
الأ�سا�سية ،مثل درا�سات (العتال2012 ،؛ القي�سي2006،؛ عبد وع�شا،
2009؛ العيلة2012،؛ جعفر2012 ،؛ ،) Layrie,Nancy,2000وكانت
عينة بع�ض الدرا�سات الأخرى من �أطفال الرو�ضة ،مثل درا�سات
(ال�شمري والزعبي2014،؛ �سليمان2007 ،؛ خو�شناو و�صالح2015 ،؛
مو�سلي وبري2014،؛ علي وبطر�س2011 ،؛ �صالح2009 ،؛ عوي�س،
2009؛ دروي�ش2002 ،؛ �شانهاو�س2012 ،؛ � ،)Rutledge, 2003أما
الدرا�سة احلالية فقد ا�ستهدفت �أطفال الرو�ضة.
 تباينت الدرا�سات يف حجم العينة بح�سب الهدف
واحتياجات الدرا�سة� ،إذ تراوحت العينات بني ( )20طف ًال وطفلة يف
درا�سة �سليمان( )343(،)2007طف ًال وطفلة يف درا�سة عوي�س(،)2009
يف حني كانت عينة الدرا�سة احلالية ( )60طف ًال وطفلة.
 اتفقت الدرا�سات ال�سابقة يف اتباعها منهج البحث
التجريبي ،وا�ستعمالها ت�صميم املجموعة التجريبية وال�ضابطة،
وهذا ما اتبعته ال ّدرا�سة احلالية.
 متيزت ال ّدرا�سة احلالية عن ال ّدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة
بتناولها �أثر برنامج الأن�شطة احل�سية ،يف تنمية بع�ض مهارات
التفكري الريا�ضي لطفل الرو�ضة ،وهو ما مل تتناوله درا�سة �سابقة
على حد علم الباحث .كما متيزت الدرا�سة احلالية بالربنامج القائم
على الأن�شطة احل�سية واالختبار امل�صور لقيا�س مهارات التفكري
الريا�ضي اللذين قام الباحث ب�إعدادهما.
 �أفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف تعميق
الر�ؤية النظرية ب�ش�أن مو�ضوع الدرا�سة �سواء ما يتعلق بالإطار
النظري للدرا�سة �أو يف منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها ،وحتديد
م�شكلتها ،و�إعداد �أدواتها ،والإفادة من نتائج الدرا�سات ال�سابقة
وتو�صياتها يف مناق�شة نتائج الدرا�سة احلالية.

منهج البحث:
ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي بالت�صميم �شبه التجريبي
يف هذه الدرا�سة كونه ينا�سب طبيعتها� ،إذ مت تطبيق اختبار قبلي
للت�أكد من تكاف�ؤ املجموعات ،وكذلك تطبيق اختبار بعدي على
املجموعات واملقارنة بينها.

من خالل اال�ستعرا�ض العام للدرا�سات ال�سابقة ميكن تقدمي جمتمع ال ّدراسة:

املالحظات الآتية:
 �أُجريت الدرا�سات ال�سابقة يف جمتمعات متباينة،

تكون جمتمع ال ّدرا�سة احلالية من جميع �أطفال امل�ستوى
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أثر برنامج قائم على األنشطة احلسية في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي لطفل الروضة في عمان

الثاين(ذكور و�إناث) يف ريا�ض الأطفال اخلا�صة يف مدينة عمان،
البالغ عددهم ( )125000طف ًال وطفلة ترتاوح �أعمارهم بني (- 5
� )6سنوات (وزارة الرتبية والتعليم.)2016،

الجدول ()1
متغيري الطريقة والجنس
توزيع أفراد عينة ال ّدراسة بحسب
ّ

اجلن�س

املجموعة

عينة الدراسة:
تكونت عينة ال ّدرا�سة من ( )60طف ًال وطفله من امل�ستوى الثاين
(� )6 - 5سنوات يف ريا�ض الأطفال ،مت توزيع هم �إىل جمموعتني:
�ضابطة وجتريبية ،بواقع ( )30طف ًال وطفلة لكل جمموعة ،من رو�ضة
�صناع التفوق اخلا�صة يف مدينة عمان ،للف�صل الدرا�سي الثاين
 ،2017/ 2016اختريت الرو�ضة بالطريقة الق�صدية نظراً لتوفري
�إمكانيات التطبيق فيها ،وما �أبدته �إدارة الرو�ضة من ا�ستعداد لتقدمي
كل ما ُي�سهل �إجراء ال ّدرا�سة ،ول�سهولة الو�صول �إليها ،وا�ستكمال
�إجراءات ال ّدرا�سة على الوجه الأكمل ،وتوافر �أعداد الأطفال املنا�سبة
للعينة ،بينما مت توزيع الأطفال بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة �إىل
جمموعتني :جتريبية و�ضابطة ،واجلدول( )1يو�ضح ذلك:

املجموع

ذكور

�إناث

جتريبية

19

11

30

�ضابطة

15

15

30

املجموع

34

26

60

تكافؤ جمموعيت ال ّدراسة:
للتحقق من تكاف�ؤ جمموعتي ال ّدرا�سة مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية على اختبار مهارات التفكري
الريا�ضي القبلي ،تبع ًا ملتغري املجموعة (التجريبية وال�ضابطة)
ولفح�ص الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام
اختبار(ت) ،واجلدول( )2يو�ضح ذلك:

الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار(ت) لمجموعتي ال ّدراسة على اختبار مهارات التفكير الرياضي القبلي

املهارة
النمذجة

التخمني

اال�ستنتاج

اال�ستقراء

الكلي

املجموعة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
احلرية

�ضابطة

30

6.33

1.36

58

جتريبية

30

6.32

1.65

�ضابطة

30

5.05

2.82

جتريبية

30

6.53

2.30

�ضابطة

30

4.41

1.91

جتريبية

30

4.75

1.79

�ضابطة

30

2.22

1.12

جتريبية

30

2.66

1.53

�ضابطة

30

14.16

5.90

جتريبية

30

16.68

5.29

58

58

58

58

قيمة ت

الداللة
الإح�صائية

0.00

1.00

- 2.10

* 0.03

- 0.52

0.52

- 1.20

0.23

- 1.53

0.13

* :دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≤0,05

ُتظهر نتائج اختبار (ت) ح�سب اجلدول(� ،)2أنه ال توجد
فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )α≤0,05بني متو�سطات
درجات عينة الدرا�سة على اختبار مهارات التفكري الريا�ضي ككل
وعلى مهارات النمذجة واال�ستنتاج واال�ستقراء لطفل الرو�ضة ُتعزى
للمجموعة ،ا�ستناداً �إىل قيم ت ومب�ستويات الداللة البالغة جلميعها
�أكرب من(.)0.05
يف حني ظهرت هناك فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة
( )α≤0,05بني متو�سطات درجات عينة ال ّدرا�سة على فقرات مهارة
التخمني لطفل الرو�ضة ُتعزى للمجموعة ،ا�ستناداً �إىل قيمة (ت) التي
بلغت ( )- 2.10ومب�ستوى الداللة (.)0.03
مما يعني �أن املجموعتني متكافئتان يف جميع املهارات ما
عدا مهارة التخمني.
25

التكافؤ يف اجلنس:
للت�أكد من تكاف�ؤ �أفراد العينة من املجموعتني فيما يتعلق
مبتغري اجلن�س مت ح�ساب قيمة مربع كاي واجلدول ( )3يو�ضح ذلك:
الجدول ()3
قيمة مربع كاي وفقاً لمتغير الجنس

اجلن�س

ال�ضابطة التجريبية املجموع

ذكر

19

15

34

انثى

11

15

26

املجموع

30

30

60

مربع
كاي
1.07

درجات م�ستوى
احلرية الدالله
1

0.28
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يت�ضح من اجلدول (� )3أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني املجموعتني وفق ًا ملتغري اجلن�س ،ا�ستناداً �إىل قيمة مربع كاي
حيث بلغت ( )1.07ومب�ستوى داللة ( ،)0.28وهي غري كافية
ليكون الفرق دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ،)0.05وهذا ي�ؤكد تكاف�ؤ
املجموعتني يف متغري اجلن�س.

هي:





أدوات الدراسة:
لتحقيق �أهداف هذه ال ّدرا�سة �أعد الباحث الأدوات الآتية:
 برنامج الأن�شطة احل�سية.
 اختبار مهارات التفكري الريا�ضي.
وفيما ي�أتي عر�ض لهذه الأدوات وكيفية بنائها و�إجراء دالالت
ال�صدق والثبات الالزمة عليها:
أوالً :برنامج األنشطة احلسية:
قام الباحث ب�إعداد برنامج قائم على الأن�شطة احل�سية ،وفق
اخلطوات التالية-:
1 .1حتديد الأهداف العامة للربنامج ،كما مت حتديد الأهداف
املعرفية (امللحق .)2
2 .2الأ�س�س التي ي�ستند �إليها الربنامج القائم على الأن�شطة
احل�سية
 �أن تتميز الأن�شطة احل�سية بالب�ساطة والإثارة والت�شويق.
 مراعاة اخل�صائ�ص النمائية اجل�سمية والعقلية واالنفعالية
واالجتماعية لأطفال هذه املرحلة ،وتقدمي �أن�شطة ح�سية منا�سبة
لهذه اخل�صائ�ص.
 مدى حتقيقها للأهداف املنوي حتقيقها.
 اختيار الأ�ساليب والو�سائل والأدوات التعليمية املنا�سبة
للأن�شطة وللأطفال.
 توفري بيئة �آمنة للأطفال و�إغنا�ؤها باملثريات املتنوعة
لتحفيز تفكريهم.
 مراعاة الفروق الفردية بني الأطفال ،وكذلك مراعاة
حاجات الأطفل املختلفة وميواهم.
 �أن ي�ساهم الربنامج ب�إ�شعار الأطفال باال�ستقرار والعمل
التعاوين من خالل الأن�شطة اجلماعية.
 �أن يت�ضمن الربنامج جمموعة من املواقف الرتبوية التي
ت�سهم يف تنمية بع�ض مهارات التفكري الريا�ضي.
3 .3حمتوى الربنامج:
مت �إعداد الربنامج من خالل االطالع على بع�ض الكتب
واملراجع العلمية والإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة التي ت�ضمنت
جمموعة من الأن�شطة احل�سية املنا�سبة لأطفال الرو�ضة ،ودرا�سات
ت�ضمنت بع�ض مهارات التفكري الريا�ضي ،مثل درا�سات (فرج اهلل،
2013؛ العتال2012 ،؛ عزمي )2009 ،وذلك من خالل �أربع حماور
�أ�سا�سية هي:
♦ ♦حمور مهارة النمذجة ،والذي ت�ضمن عدة مهارات فرعية

♦

هي:

املربع.
املثلث.
الدائرة.
امل�ستطيل.
♦حمور مهارة التخمني ،والذي يت�ضمن عدة مهارات فرعية

 الأرقام من (.)9 - 1
 �إ�شارة اجلمع.
 �إ�شارة الطرح.
♦ ♦حمور مهارة اال�ستنتاج ،والذي يت�ضمن عدة مهارات
فرعية هي:
 الأوزان (�أثقل � ،أخف،مت�ساوي ).
 الأطوال (�أطول� ،أق�رص ).
 املفاهيم املكانية (داخل ،خارج ).
 املفاهيم املكانية (�أقرب� ،أبعد ).
♦ ♦حمور مهارة اال�ستقراء ،والذي يت�ضمن عدة مهارات فرعية
هي:
 الأعداد الزوجية.
 الأعداد الفردية.
 الأمناط.
 الآحاد والع�رشات.
ت�ضمن الربنامج �أنواع ًا من الأن�شطة احل�سية هي :امل�شي،
اجلري ،القفز ،الوقوف ،ق�ص الأ�شكال ،نقل الأ�شياء ،حمل �أج�سام
�صغرية ،و�ضع الأ�شياء يف �أماكن معينة ،الإم�ساك ببع�ض الأ�شياء،
ترتيب بع�ض الأ�شياء ،امليول بج�سمه نحو اجتاه معني .ومت حتديد
�إجراءات �سري الن�شاط كما يلي:
 حتديد الأهداف العامة للن�شاط.
 حتديد الأدوات والأ�ساليب امل�ستخدمة لتنفيذ كل ن�شاط.
 خطوات �سري الن�شاط :يتم تو�ضيح ما تقوم به املعلمة
والأطفال.
 حتديد �أن�شطة التقومي املنا�سبة لكل ن�شاط.
وقد ا�ستخدم الباحث �أ�ساليب متنوعة لكل ن�شاط منها :القيام
ب�أن�شطة ح�سية ،واملناق�شة ،واحلوار ،واللعب  ،والتخمني ،والتنب�ؤ
وغريها ،كما ثم �إعداد تقنيات تربوية مالئمة لكل ن�شاط منها:
(بطاقات مرقمة ،القيام ب�أن�شطة ح�سية ،ترتيب الأ�شياء ،الألوان،
�أوراق ،جم�سمات ،ميزان ذو كفني ،جمموعة كرات ،مكعبات� ،أ�شكال
هند�سية ،بالونات � ،أ�شياء خفيفة�.....إلخ).
4 .4حتديد �أ�ساليب التقومي
ا�ستخدم الباحث ثالثة �أنواع من التقومي للتحقق من �أثر
برنامج الأن�شطة احل�سية يف تنمية بع�ض مهارات التفكري الريا�ضي،
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أثر برنامج قائم على األنشطة احلسية في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي لطفل الروضة في عمان

د .محمد عبد الوهاب حمزة

وهي:

�أن�شطة تعليمية.

 التقومي القبلي :يتمثل بتطبيق اختبار بع�ض مهارات
التفكري الريا�ضي امل�صور.
 التقومي املرحلي :بعد االنتهاء من كل ن�شاط يقوم الباحث
بالتقومي املرحلي ،من خالل املالحظة� ،أو �أوراق عمل� ،أو �أن�شطة
يقوم بها الطفل.
 التقومي النهائي :وذلك با�ستخدام االختبار امل�صور ك�أداة
تقومي نهائي للربنامج ،ملعرفة فاعليته يف تنمية بع�ض مهارات
التفكري الريا�ضي(النمذجة ،التخمني ،اال�ستنتاج ،اال�ستقراء).
5 .5التحقق من �صدق الربنامج
للتحقق من مدى مالءمة الربنامج التعليمي ،عر�ض ب�صورته
الأولية على جمموعة من ال�سادة املحكمني والبالغ عددهم()16
حمكم ًا من املتخ�ص�صني يف املناهج وعلم النف�س و�أحد مديري
ريا�ض الأطفال ،لإبداء �آرائهم حول طبيعة حمتوى الربنامج،
ومعرفة مدى منا�سبة �أن�شطة الربنامج لأطفال الرو�ضة من عمر (5
  ،)6ومدى منا�سبة الأن�شطة امل�ستخدمة يف تنمية بع�ض مهاراتالتفكري الريا�ضي ،وتعديل ما يحتاج �إىل التعديل ،و�إ�ضافة ما يرونه
منا�سبا .ويف �ضوء �آراء املحكمني مت �إجراء التعديالت املنا�سبة.
6 .6التو�صيف النهائي لربنامج الأن�شطة احل�سية
تكون الربنامج يف �صورته النهائية من ( )15ن�شاطاً ،منها
(� )4أن�شطة ملحور مهارة النمذجة ،و(� )3أن�شطة ملحور مهارة
التخمني ،و(� )4أن�شطة ملحور مهارة اال�ستنتاج ،و(� )4أن�شطة ملحور
مهارة اال�ستقراء ،امللحق (.)2
1 .1التطبيق اال�ستطالعي للربنامج
بعد �إجراء التعديالت على حمتوى الربنامج مت تطبيقه
ب�صيغته النهائية على عينة مكونة من ( )12طف ًال وطفلة من �أطفال
رو�ضة من خارج عينة ال ّدرا�سة ،بهدف التعرف على مدى منا�سبة
م�ضمون حمتواه لأفراد العينة ،بالإ�ضافة �إىل تدريب املعلمة على
تطبيقه و�إدارة جل�ساته وح�ساب الوقت الفعلي لكل جل�سة ،حيث
ا�ستغرق تطبيق كل ن�شاط حوايل( )45دقيقة.
2 .2تطبيق الربنامج
طبق الربنامج على �أطفال املجموعة التجريبية ملدة ثالثة
�أ�سابيع بواقع خم�سة �أيام �أ�سبوعي ًا وبواقع ن�شاط واحد يف اليوم
وقد تراوحت مدة تنفيذ كل ن�شاط من ( )45 - 40دقيقة وقد قامت
املعلمة املتعاونة يف الرو�ضة بتنفيذه.

قام الباحث ب�إعداد قائمة لبع�ض مهارات التفكري الريا�ضي،
وذلك بعد مراجعة البحوث و الدرا�سات التي تناولت مهارات
التفكري الريا�ضي ،وخ�صائ�ص �أطفال الرو�ضة ،ومراجعة قوائم
بع�ض مهارات التفكري الريا�ضي وت�صنيفها ،التي ا�ستطاع الباحث
االطالع عليها كدرا�سة �صالح ( ،)2009ودرا�سة كاتلني و�آن (2001
.),kathleen&Ann

ثانياً :اختبار مهارات التفكري الرياضي:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة �أعد اختبار م�صور يقي�س بع�ض
مهارات التفكري الريا�ضي(النمذجة ،التخمني ،اال�ستنتاج ،اال�ستقراء)،
بعد اطالع الباحث على الإطار النظري الذي ت�ضمن مو�ضوعات
عن مهارات التفكري الريا�ضي ،وعلى الدرا�سات التي �أعدت برامج
تعليمية �أو اختبارات تتعلق بقيا�س مهارات التفكري الريا�ضي ،مثل
درا�ستي (العتال2012 ،؛ عزمي ،)2009 ،كما ا�ستعان الباحث
باملناهج الدرا�سية لأطفال الرو�ضة يف �أخد بع�ض ال�صور للإفادة
منها يف عمل االختبار ،وبع�ض الكتب التي تناولت �إعداد وت�صميم
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تكونت القائمة يف �صورتها الأولية من ( )16مهارة فرعية
بواقع ( )4مهارات فرعية لكل مهارة ،ومت عر�ضها على ( )8من
املتخ�ص�صني يف الرتبية وعلم النف�س والقيا�س والتقومي من
اجلامعات الأردنية .ويف �ضوء �آراء املحكمني مت �إجراء التعديالت
ال�رضورية والتي تركزت حول مدى منا�سبة املهارات الفرعية لكل
مهارات التفكري الريا�ضي ،ومدى منا�سبة املهارات الفرعية لطفل
الرو�ضة.
ويف �ضوء ذلك �أ�صبحت قائمة املهارات ب�صيغتها النهائية
مكونة من ( )15مهارة فرعية منها ( )4تتعلق مبهارة النمذجة
و( )3تتعلق مبهارة التخمني و( )4تتعلق مبهارة اال�ستنتاج و()4
تتعلق مبهارة اال�ستقراء (امللحق.)1
إعداد فقرات االختبار:
�أعد االختبار ب�صورته الأولية من (� )34س�ؤا ًال م�صوراً يقي�س
م�صور يقي�س
بع�ض مهارات التفكري الريا�ضي ،منها (� )11س�ؤا ًال ّ
مهارة اال�ستنتاج و (� )8أ�سئلة م�صورة تقي�س مهارة اال�ستقراء
و(� )8أ�سئلة م�صورة تقي�س مهارة النمذجة و(� )16س�ؤا ًال يقي�س
مهارة التخمني ملحق ( ،)6حيت ا�شتمل ال�س�ؤال على اختيار الإجابة
ال�صحيحة ،بو�ضع دائرة� ،أو بذكر ا�سم ال�شكل ويلونه� ،أو يعد ويكتب
العدد� ،أو يكتب العدد املنا�سب� ،أو ُيلون ال�شكل الذي ميثل الإجابة
ال�صحيحة ،بحيث يطلب من كل طفل اختيار ال�صورة التي متثل
الإجابة ال�صحيحة.
صدق االختبار
يت�ضمن مفهوم ال�صدق مدى قدرة االختبار و�صالحيته يف
قيا�س ال�سمة التي �صمم لقيا�سها (العجيلي .)2016 ،و ُيعد االختبار
�صادق ًا �إذا حقق الغر�ض الذي و�ضع من �أجله.
بعد قيام الباحث ب�إعداد ال�صيغة الأولية لالختبار ،مت عر�ض
االختبار على جمموعة من املتخ�ص�صني يف الرتبية وعلم النف�س
والطفولة والقيا�س والتقومي ،والبالغ عددهم ( )16حمكماً ،وقام
الباحث ب�إجراء التعديالت املنا�سبة ،والتي تركزت على مدى مالءمة
ال�صور لطفل الرو�ضة ،وو�ضوحها.
وبهذا �أ�صبح االختبار يف �صورته النهائية مكون ًا من ()36
�س�ؤا ًال م�صوراً ،منها (� )8أ�سئلة م�صورة تتعلق مبهارة النمذجة،
و(� )11س�ؤا ًال م�صوراً يتعلق مبهارة التخمني ،و(� )10أ�سئلة م�صورة
تتعلق مبهارة اال�ستنتاج ،و(� )7أ�سئلة م�صورة تتعلق مبهارة
اال�ستقراء ،ملحق(.)3
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وقد توزعت �أ�سئلة االختبار امل�صور يف �صورته النهائية �ضمن
املحاور التالية:
● ●املحور الأول :مهارة النمذجة ،يت�ضمن الآتي:
 املربع� 2( .س�ؤال)
 املثلث�2( .س�ؤال)
 الدائرة�2( .س�ؤال)
 امل�ستطيل� 2( .س�ؤال)
● ●املحور الثاين :مهارة التخمني ،يت�ضمن االتي:
 الأرقام من(� 5( .)9 - 1أ�سئلة)
 �إ�شارة اجلمع� 3( .أ�سئلة)
 �إ�شارة الطرح� 3( .أ�سئلة)
● ● املحور الثالث :مهارة اال�ستنتاج ،يت�ضمن االتي:
 الأوزان� :أثقل � ،أخف ،مت�ساوي� 3( .أ�سئلة)
 الأطوال� :أطول� ،أق�رص�2( .س�ؤال)
 املفاهيم املكانية :داخل ،خارج� 3( .أ�سئلة)
 املفاهيم املكانية� :أقرب� ،أبعد� 2( .أ�سئلة)
● ●املحور الرابع :مهارة اال�ستقراء ،يت�ضمن االتي:
 الأعداد الزوجية� 2( .س�ؤال)
 الأعداد الفردية� 2( .س�ؤال)
 الأمناط� 1( .س�ؤال)
 الآحاد والع�رشات� 2( .س�ؤال)

ثبات االختبار
للت�أكد من ثبات االختبار ا�ستخدم الباحث طريقة االختبار
و�إعادة االختبار ( ،)test-retestحيث قام الباحث بح�ساب معامل
الثبات بطريقة �إعادة االختبار ،و�أعيد تطبيق االختبار على عينة
ا�ستطالعية عددها ( )25طف ًال وطفلة من خارج عينة الدرا�سة
احلالية من �أطفال رو�ضة براعم �أبو علندا ،وبعد مرور �أ�سبوعني
على التطبيق الأول لالختبار طبق للمرة الثانية على �أفراد
العينة اال�ستطالعية نف�سها ،وقد ُح�سب معامل ارتباط بري�سون
بني التطبيق الأول والتطبيق الثاين على بع�ض مهارات التفكري
الريا�ضي(النمذجة ،التخمني ،اال�ستنتاج ،اال�ستقراء) والدرجة الكلية
لالختبار ،واجلدول( )4يبني ذلك كاالّتي:

ي�شري اجلدول (� )4أن معامل الثبات الكلي قد بلغ ()0.81؛
وهذا يدل على درجة عالية من الثبات؛ وتعد هذه القيم مالءمة
لغايات هذه الدرا�سة ،وي�شري �إبراهيم (� )1987إىل �أن معامل الثبات
�إذا ما جتاوز ( )% 75ف�إنه ُيعد ثبات ًا عالياً.
التطبيق االستطالعي لالختبار
حتقق الباحث من خالل التطبيق على العينة اال�ستطالعية،
من و�ضوح تعليمات االختبار و�أ�سئلته ،والت�أكد من املدة الزمنية
التي ي�ستغرقها تطبيق االختبار ،والوقوف على �أي �صعوبة ميكن
�أن تواجه الباحث ،ويف �أثناء التطبيق اال�ستطالعي تبني و�ضوح
الأ�سئلة .كما مت ح�ساب الوقت امل�ستغرق لتطبيق االختبار ،وهو
( )40دقيقة لكل طفل ،وذلك من خالل ح�ساب متو�سط الفرتة التي
ا�ستغرقها �أول طفل و�أخر طفل.
تصحيح االختبار
�أعطيت درجة واحدة للإجابة ال�صحيحة و�صفر للإجابة
اخلاطئة ،وبهذا تكون الدرجة الكلية لالختبار ( )36درجة.
متغريات ال ّدراسة
ا�شتملت الدرا�سة احلالية على املتغريات الآتية :
 املتغري امل�ستقل :برنامج الأن�شطة احل�سية.
 املتغري التابع :بع�ض مهارات التفكري الريا�ضي(النمذجة،
التخمني ،اال�ستنتاج ،اال�ستقراء).
 املتغري امل�ستقل الثانوي :جن�س الطفل(ذكر� ،أنثى).
تصميم الدراسة
ا�ستخدم الباحث يف ال ّدرا�سة احلالية ت�صميم ًا مكون ًا من
جمموعتني( جتريبية و�ضابطة) ،معتمدة على املنهج التجريبي
بالت�صميم �شبه جتريبي ،وتطبيق االختبار املعد لهذه ال ّدرا�سة
على �أفراد ال ّدرا�سة ،وا�ستخدام برنامج الأن�شطة احل�سية يف تدري�س
املجموعة التجريبية ،بينما مت تدري�س املجموعة ال�ضابطة بالطريقة
االعتيادية ،واجلدول( )5يو�ضح ذلك:
جدول ()5
التصميم التجريبي المتبع في ال ّدراسة

الجدول ()4
معامالت الثبات بطريقة اإلعادة لكل من مهارات التفكير الرياضي.

املهارة
النمذجة

0.78

التخمني

0.82

0.00

اال�ستنتاج

0.82

0.00

اال�ستقراء

0.81

0.00

الكلي

0.81

0.00

O2

×

O1

EG

O2

-

O1

CG

بحيث �أن:
 :EGاملجموعة التجريبية
 :CGاملجموعة ال�ضابطة
 :O1االختبار القبلي لبع�ض مهارات التفكري الريا�ضي
× :برنامج الأن�شطة احل�سية
 :O2االختبار البعدي لبع�ض مهارات التفكري الريا�ضي

معامل االرتباط الداللة الإح�صائية
0.03

االختبار البعدي

برنامج الأن�شطة احل�سية

االختبار القبلي املجموعة
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املعاجلات اإلحصائية
عوجلت البيانات با�ستخدام الرزمة الإح�صائية للعلوم
االجتماعية ( ،)SPSSوا�ستخدم الباحث االختبارات الآتية:
 معامل ارتباط بري�سون :ال�ستخراج معامل الثبات.
 مربع كاي لفح�ص التكاف�ؤ بني املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة.
 االختبار التائي لعينتني م�ستقلتني :ملعرفة داللة الفروق
بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة .
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية :لإيجاد
الفروق بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة.
 حتليل التباين الثنائي ملعرفة الداللة الإح�صائية لأثر
الفروق بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة فيما يتعلق مبتغريات
ال ّدرا�سة.

 -حتليل التباين الأحادي امل�شرتك ملعرفة الداللة
الإح�صائية على فقرات مهارة التخمني تبع ًا ملتغري طريقة التدري�س.
نتائج الدراسة:
النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل ومناق�شتها :ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0,05بني متو�سطي
درجات �أطفال الرو�ضة على اختبار مهارات التفكري الريا�ضي ُتعزى
�إىل الربنامج القائم على الأن�شطة احل�سية؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،وا�ستخدام اختبار (ت) للك�شف عن داللة
الفروق بني متو�سطات درجات �أطفال الرو�ضة على اختبار مهارات
التفكري الريا�ضي البعدي تبع ًا لطريقة التدري�س ،وذلك كما هو مبني
يف اجلدول( )6الآتي:

الجدول (:)6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في درجات أطفال الروضة على اختبار مهارات التفكير الرياضي البعدي تبعاً لمتغير طريقة التدريس

املهارة

النمذجة

اال�ستنتاج

اال�ستقراء

الكلي

اجملموعة

العدد

املتوسط
احلسابي

االنحراف
املعياري

�ضابطة

30

5.66

0.93

جتريبية

30

7.95

0.43

�ضابطة

30

4.31

1.39

جتريبية

30

9.12

1.13

�ضابطة

30

2.35

1.47

جتريبية

30

6.33

0.91

�ضابطة

30

17.10

3.40

جتريبية

30

33.87

1.94

* :دالة عند مستوى الدالله ()α≤0,05

ت�شري نتائج اختبار( ت) ح�سب اجلدول (� ،)6إىل وجود فروق
دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )α≤0,05بني متو�سطات درجات
�أطفال الرو�ضة على اختبار مهارات التفكري الريا�ضي البعدي ككل
تبع ًا ملتغري طريقة التدري�س ،ا�ستناداً �إىل قيمة ت املح�سوبة �إذ بلغت
( )- 23.10ومب�ستوى دالله ( ،)0.00ول�صالح املجموعة التجريبية
التي در�ست با�ستخدام الربنامج القائم على الأن�شطة احل�سية.
وكذلك وجود فروق دالة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0,05بني متو�سطات درجات �أطفال الرو�ضة يف مهارات التفكري
الريا�ضي (النمذجة ،اال�ستنتاج ،واال�ستقراء) تبع ًا لطريقة التدري�س،

درجة
احلرية

قيمة ت

الداللة
اإلحصائية

58

-12.06

* 0.00

58

-14.51

* 0.00

58

-12.42

* 0.00

58

-23.10

* 0.00

اذ كانت قيمة (ت) دالة �إح�صائيا جلميعها ول�صالح املجموعة
التجريبية.
�أما فيما يتعلق مبهارة التخمني (كون املجموعتني غري
متكافئتني على االختبار القبلي):
◄◄فيما يتعلق مبهارة التخمني مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،لدرجات �أطفال الرو�ضة على
فقرات مهارة التخمني تبع ًا لطريقة التدري�س ،وذلك كما هو مبني
يف اجلدول( )7الآتي:

الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارة التخمين تبعاً لمتغير طريقة التدريس

املهارة

التخمني

املجموعة

العدد

البعدي

القبلي

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

�ضابطة

30

5.05

2.82

6.64

1.72

جتريبية

30

6.53

2.30

10.47

0.76
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ت�شري نتائج اجلدول ( )7وجود فروق ظاهرية على
االختبار (البعدي) تبع ًا ملتغري طريقة التدري�س.
ولتثبيت الفروق يف �أداء �أفراد ال ّدرا�سة على االختبار
القبلي ،وكذلك ملعرفة الداللة الإح�صائية للفروق الظاهرية

البعدية تبع ًا ملتغري طريقة التدري�س يف مهارة التخمني فقد
مت ا�ستخدام حتليل التباين ا لأحادي امل�شرتك(  ( �One Way AN
 ،)COVAكما هو مبني يف اجلدول( )8ا لآتي:

الجدول ()8
نتائج تحليل التباين األحادي المشترك لداللة الفروق في درجات أطفال الروضة على فقرات مهارة التخمين تبعاً لمتغير طريقة التدريس

قيمة ف

م�ستوى الداللة

م�صدر التباين جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات
1.21

1

1.21

0.67

0.43

املجموعة

458.19

1

458.19

254.33

* 0.000

اخلط�أ

102.64

57

1.78

الكلي

584.64

59

القبلي

* :دالة عند مستوى ()α≤0,05

ُيالحظ من اجلدول (� )8أن نتائج حتليل التباين امل�شرتك
للأداء البعدي على فقرات مهارة التخمني تبع ًا ملتغري طريقة
التدري�س ،ت�شري �إىل �أنه يوجد فروق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤0,05بني متو�سطات درجات �أطفال الرو�ضة على فقرات
مهارة التخمني ُيعزى ملتغري طريقة التدري�س ،ا�ستناداً �إىل قيمة ف
املح�سوبة �إذ بلغت ( )254.33ومب�ستوى دالله ( ،)0.00ول�صالح
املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام الربنامج القائم على
الأن�شطة احل�سية ،مع �ضبط �أثر االختبار القبلي.
وقد ُيعزى تفوق �أفراد املجموعة التجريبية �إىل �أثر الربنامج
القائم على الأن�شطة احل�سية يف اكت�ساب �أطفال الرو�ضة ملهارات
التفكري الريا�ضي (النمذجة ،التخمني ،اال�ستنتاج ،اال�ستقراء) ،ونظراً
ملا للأن�شطة احل�سية من �أثر بالغ على نف�سية الأطفال ،وا�ستخدام
الأن�شطة احل�سية ب�أ�سلوب ممتع وم�شوق وجذاب للطفل� ،أ�سهم يف
التعلم بطريقة �سهلة وب�سيطة ،وبعيدة عن ال�ضغوط التي تقع على
عاتق الطفل �أثناء التعلم ،ومل تعد الطرق التقليدية القائمة على
احلفظ والتلقني والتكرار ،وا�ستخدام الورقة والقلم وحدها ذات
جدوى ونفع يذكر يف تعلم الطفل للمهارات عامة ومهارات التفكري
الريا�ضي (النمذجة ،التخمني ،اال�ستنتاج ،اال�ستقراء) ب�شكل خا�ص.
وقد ترجع هذه النتيجة �إىل التنوع يف ا�ستخدام الأ�ساليب خالل
تنفيذ �أن�شطة الربنامج ،فلم تقت�رص على �أ�سلوب واحد فقط ،بل تعدتها
�إىل ا�ستخدام �أ�ساليب متعددة منها القيام ببع�ض الأن�شطة احل�سية
مثل (اجلري،والقفز ،ورمي الأ�شياء ،والإم�ساك بالأ�شياء ،والق�ص،
والتلوين ،وترتيب بع�ض الأ�شياء.....الخ) ا�ستخدام �أ�شياء حم�سو�سة،
و�أوراق العمل ،واملناق�شة ،وهذا ما �ساعد على زيادة دافعية الأطفال

�إىل التعلم و�إيجابيتهم يف امل�شاركة يف �أن�شطة الربنامج ،وبالتايل
اكت�سابهم ملهارات التفكري الريا�ضي.
كما ميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن الربنامج يراعي ا�ستخدام
الأطفال لعدة حوا�س يف الوقت نف�سه (ب�رصية و�سمعية وح�سية)،
وذلك عن طريق ا�ستخدام الأدوات املتوفرة يف الربنامج ،وقد عمل
ذلك على تنمية مهارات التفكري الريا�ضي لديهم.
ويرى الباحث �أن تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة
ال�ضابطة يف االختبار ككل يعزى �إىل امليزات العديدة التي وفرها
الربنامج ومنها القدرة على تقدمي �أن�شطة متعددة ،مع �إتاحة فرتات
للت�أمل والعمل اجلماعي.
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت له العديد من الدرا�سات التي
�أكدت �أثر الربامج القائمة على الأن�شطة التعليمية كدرا�سة ال�شمري
والزعبي ( ،)2014ودرا�سة مو�سلي وبري ( ،)2009ودرا�سة علي
وبطر�س ( ،)2011ودرا�سة �سليمان ( ،)2007ومل تتعار�ض النتيجة
مع �أي من الدرا�سات ال�سابقة.
النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية ومناقشتها:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0,05بني متو�سطي درجات �أطفال الرو�ضة على اختبار
مهارات التفكري الريا�ضي ُتعزى �إىل متغري اجلن�س؟
◄◄ الختبار الفر�ضية الثانية ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،وا�ستخدم اختبار (ت) للك�شف عن داللة
الفروق بني متو�سطات درجات �أطفال الرو�ضة على اختبار مهارات
التفكري الريا�ضي (النمذجه ،التخمني ،اال�ستنتاج ،واال�ستقراء) تبع ًا
ملتغري اجلن�س ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول ( )9الآتي:
30
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الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في درجات أطفال الروضة على اختبار مهارات التفكير الرياضي تبعاً لمتغير الجنس

املهارة

النمذجة

التخمني

اال�ستنتاج

اال�ستقراء

الكلي

املجموعة

العدد

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري احلرية

ذكر

34

6.69

1.35

�أنثى

26

6.95

1.31

ذكر

34

7.33

3.15

�أنثى

26

7.99

3.10

ذكر

34

6.30

2.56

�أنثى

26

7.30

2.81

ذكر

34

3.80

2.43

�أنثى

26

5.05

2.01

ذكر

34

24.12

8.81

�أنثى

26

27.27

58

58

58

58

58

قيمة ت

الداللة
الإح�صائية

-0.75

0.45

-0.81

-1.36

-2.10

-1.36

0.33

0.19

*0.04

0.18

* :دالة عند مستوى()α≤0,05

ت�شري نتائج اختبار (ت) ح�سب اجلدول (� ،)9إىل عدم وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )α≤0,05بني متو�سطات
درجات �أطفال الرو�ضة على اختبار مهارات التفكري الريا�ضي ب�شكل
عام تبع ًا ملتغري اجلن�س ،ا�ستناداً �إىل قيمة ت املح�سوبة �إذ بلغت
( )-1.36ومب�ستوى دالله (.)0.18

اجلزئيات �إىل احلالة العامة ب�شكل �أف�ضل من الذكور.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة عبد وع�شا ( )2009ودرا�سة
عوي�س ( ،)2009اللتني �أ�شارتا �إىل عدم وجود فروق بني اجلن�سني
يف اكت�ساب املهارات التي در�سوها.

وكذلك عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة توصيات ال ّدراسة

( )α≤0,05بني متو�سطات درجات �أطفال الرو�ضة يف مهارات التفكري
الريا�ضي(النمذجة ،التخمني ،اال�ستنتاج) تبع ًا ملتغري اجلن�س� ،إذ
كانت قيمة (ت) غري دالة �إح�صائيا جلميعها.

وقد تعزى هذه النتيجة �إىل �أن طبيعة الأن�شطة التي ت�ضمنها
الربنامج كانت ذات طبيعة عامة ال ت�شكل خ�صو�صية معينة لأي من
اجلن�سني ،كما �أن الربنامج قد مت تنفيذه با�ستخدام الطرق والأ�ساليب
نف�سها ،كما ميكن �أن يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن الذكور والإناث
يتواجدون يف ال�صف نف�سه ،و�أعمارهم متقاربة ،والظروف التي
�أحاطت بهم مت�شابها� ،إ�ضافة �إىل جانب خ�ضوعهم جميع ًا لنف�س
الإجراءات عند تطبيق االختبار.
يف حني تبني وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
( )α≤0,05بني متو�سطات درجات �أطفال الرو�ضة يف مهارة اال�ستقراء
تبع ًا لطريقة التدري�س ،ا�ستناداً �إىل قيمة ت املح�سوبة �إذ بلغت (2.10
) ومب�ستوى دالله ( ،)0.04وبالرجوع �إىل املتو�سطات احل�سابية،يتبني �أن هذه الفروق هي ل�صالح الإناث.
ويعزو الباحث هذه النتيجة من خالل مالحظته �إىل �أن الإناث
�أكرث انتباه ًا للأجزاء والتفا�صيل الدقيقة ،وميكن لهن االنتقال من
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يف �ضوء ال ّدرا�سة احلالية ونتائجها ،ف�إنه ميكن الو�صول �إىل
التو�صيات الآتية:
 تدريب معلمات ريا�ض الأطفال على تقدمي الأن�شطة
احل�سية يف تعليم الأطفال.
 تدريب طالبات ق�سم ريا�ض الأطفال على �إعداد �أن�شطة
ح�سية منا�سبة ت�سهم يف تنمية مهارات التفكري الريا�ضي عند
الأطفال.
 �أن يراعي خمططو مناهج ريا�ض الأطفال تقدمي الأن�شطة
احل�سية ،و�أال يقت�رص على ا�ستخدام الورقة والقلم يف تقدمي املفاهيم
العلمية.
 �أن تعتمد الأن�شطة املقدمة لطفل الرو�ضة على �أ�ساليب
وفنيات متعددة ،وذلك بطريقة خمططة وهادفة لتحقيق �أهداف
تعليمية حمددة.
 �رضورة اهتمام �إدارات الريا�ض بتوفري م�ستلزمات تنفيذ
الأن�شطة ال�صفية والال�صفية داخل الرو�ضة.
 �إجراء املزيد من البحوث حول �أثر برامج الأن�شطة احل�سية
على تنمية التفكري الريا�ضي لدى الأطفال يف املراحل الأ�سا�سية.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد التاسع  -ع ( - )26كانون أول 2018

الريا�ضي لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي واجتاهاتهم نحو الريا�ضيات،
جملة الزرقاء للبحوث والدرا�سات الإن�سانية.86 - 67 :)1(9 ،
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