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أ.عبير خليفة الشبول
أ.هدى عيسى الذيابات

أثر برنامجي الكدسمارت والرامب في تنمية املهارات احلسابية
لدى طلبة رياض األطفال بلواء الرمثا-األردن

امللخص
هدف الدرا�سة الك�شف عن �أثر برناجمي الكد�سمارت والرامب
يف تنمية املهارات احل�سابية لطلبة ريا�ض الأطفال ،وتكونت
الدرا�سة من ( )48طالبا من كال اجلن�سني موزعني على جمموعتني
الأوىل �ضابطة والثانية جتريبية ،بواقع ( )24طالبا لكل جمموعة،
وقد طبقت الدرا�سة يف لواء الرمثا-الأردن� .إذ �سلكت الباحثتان يف
ذلك املنهج التجريبي ملنا�سبته هدف الدرا�سة ،وقد �أظهرت النتائج
وجود فروق دالة �إح�صائيا ل�صالح املجموعة التجريبية بنتائج
الطلبة يف برنامج الكد�سمارت ،وكذلك يف برنامج الرامب ،كما
و�ضحت النتائج تقارب قوة ت�أثري برناجمي الكد�سمارت والرامب
يف تعلم الطلبة ،ما ي�شري لفاعلية برناجمي الرامب والكد�سمارت
يف تنمية املهارات احل�سابية لدى طلبة ريا�ض الأطفال ،ويف نهاية
الدرا�سة قدمت جمموعة من املقرتحات والتو�صيات.
كلمات مفتاحية :برنامج الكد�سمارت ( ،)KIDSMARTبرنامج
الرامب ( ،)RAMPاملهارات احل�سابية.

Abstract
The study aims to explore the influence of
KIDSMART and RAMP programs on improving
arithmetic skills for kindergarten children. The
sample comprised 48 students from the two genders
distributed into two groups: the first is the control
group, while the second is the experimental group
comprising 24 students for each group. The study
was implemented in al-Ramtha district/Jordan. The
researchers opted for the experimental method due to
its suitability to the study aim and nature. The results
showed that there are significant statistical differences
on behalf of the experimental group for their results on
KIDSMART and RAMP programs. Furthermore, the
results of the study clarified the congruence influential
power of both programs on gaining arithmetical skills
in which to denote the effectiveness of both programs
in improving those skills. At the end of the study, the
researchers introduced a plethora of many suggestions
and recommendations.
Keywords: KIDSMART Program, RAMP
Program, Arithmetic Skills.

املقدمة
تعد مرحلة ريا�ض الأطفال مدخ ًال رئي�س ًا لتهيئة الطلبة
للدخول �إىل التعليم الأ�سا�سي ،وهي مرحلة مهمة يكت�سب فيها الطفل
�أ�سا�سيات القراءة والكتابة واحل�ساب ،ويف هذه املرحلة يتطور الطفل
عرب الأن�شطة التعليمية ،من خالل تفاعله مع الفعاليات املختلفة يف
الرو�ضة� .إذ تت�سم برامج الرو�ضة باملرونة والتنوع لتنا�سب اجلوانب
املتعددة عند الطفل ،كما � ّأن الطفل يف هذه املرحلة بحاجة �إىل
ال�شعور بالثقة بنف�سه وبالآخرين كذلك ،ولذلك ت�ؤدي ريا�ض الأطفال
دورا اجتماعيا ي�ساعد الطفل على االختالط بالآخرين ،وممار�سة
125

العمل االجتماعي معهم ،ومن ناحية �أخرى وملواكبة التطور
التكنولوجي احتوت ريا�ض الأطفال على احلوا�سيب ،والربجميات
احلا�سوبية ،وتقنياتها من �صوت وحركة ،ما و�سع اخليال وطور
التفكري والتعلم عند الطفل ،ومن هذه الربجميات التي �ساهمت يف
تعلم الطفل برجمية الكد�سمارت التي تناولتها الباحثتان يف هذه
الدرا�سة ،كما تناولتا برنامج الرامب الذي �سار يف الآونة الأخرية
جنبا �إىل جنب مع تعليم الطفل ملهارات احل�ساب املتنوعة ،ما
منى املعارف واملهارات احل�سابية لدى الطلبة و�أك�سبهم القدرة
ّ
على توظيف معارفهم عمليا ،بجو تعليمي متيز بالن�شاط واحليوية
والتفاعل واملرح.
ومع انت�شار احلوا�سيب وتطورها وتنوع تطبيقاتها ب�شكل
كبري ومت�سارع ،مبا ي�شمل قطاع التعليم ،كان ال بد من ا�ستثمار هذا
ب�إنتاج برجميات تعليمية حمو�سبة بهدف تطوير وت�سهيل العملية
التعلمية والتعليمية ،وذلك من خالل م�ساهمتها يف تنمية قدرات
الطفل العقلية ومهارات التفكري لديه ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيعه على
اكت�شاف احللول املنا�سبة للعديد من امل�شكالت التي تواجهه يف
حياته ،ما يزيد يف حت�صيله الدرا�سي و�إثراء معلوماته ومعارفه
ومهاراته (الهر�ش وغزاوي ويامني ،)2012 ،كما � ّأن وجود معايري
وا�ضحة يف ت�صميم هذه الربجميات كالتي �أوردها عطية (،)2008
وقطيط واخلري�سات ( )2009وهي :و�ضوح العنوان ،وو�ضوح
الأهداف التعليمية ،والتعليمات والإر�شادات ،ومراعات الفروق
الفردية ،وتفعيل دور الطالب ،وتنوع االختبارات والتدريبات،
والأمان ،والتعزيز ،والتغذية الراجعة ،والت�شخي�ص والعالج ،قد لعب
دورا كبريا يف �ضمان حتقيق �أهداف هذه الربجميات.
وهنالك العديد من تعريفات الربجمية التعليمية املحو�سبة
عرفت ب�أنها «جمموعة الدرو�س التي جرى تنظيمها وت�صميمها
فقد ّ
وبرجمتها من خالل احلا�سوب؛ لتحقيق �أهداف تعليمية حمددة ،يف
موقف تعليمي معني ،ولفئة حمددة من املتعلمني» (عبود:2007 ،
� ،)12إذ ت�شري هذه التعريفات بوجود تقنيات يف هذه الربجميات
كال�صوت ،وال�صورة ،والفيديو ،وكذلك احتوائها على مبد�أ التعزيز،
والإر�شادات ،والتغذية الراجعة مبا ي�ضمن �أف�ضل الظروف لتحقيق
�أف�ضل النتائج والأهداف التعليمية املحددة من الربجميات.
وقد امتازت هذه الربجميات مبيزات عدة ،منها ت�شويق
الطالب للمادة التعليمية التي تعر�ض عرب �شا�شات احلوا�سيب والتي
ي�صعب عر�ضها بالو�سائل االعتيادية ،وثانيها �إتاحة الفر�صة
للطلبة للتعلم الذاتي وا�ستخدام ما ينا�سبهم للتعلم ،وثالثها حت�سني
التح�صيل الدرا�سي للطلبة وغريها (بطاينة ،)2006 ،كما �شاب هذه
الربجميات كغريها بع�ض العيوب� ،أولها �إ�صابة البع�ض من الطلبة
بامللل من تكرار التدريب ،وثانيها احتياج بع�ض الربامج لوقت كبري
للتعلم ،وثالثها ارتفاع التكلفة املادية للربامج وغريها (البهن�سي،
.)2008
يع ّد التدريب يف وقتنا احلا�رض من املفاهيم واملمار�سات
احلديثة الهامة ،ل�رضورة مواكبة التطورات ال�رسيعة يف عاملنا� ،إذ
ي�ستهدف هذا التدريب الأفراد باعتبارهم الأداة الفاعلة يف التغيري
والتطوير ،فمن خالل التدريب تتطور املوارد الب�رشية كما ونوعا،
ما يعمل على تزويد الأفراد باملعلومات واملهارات الالزمة لأداء
�أعمالهم بكفاءة وجودة ،ومن هذا التدريب ما تقوم به وزارات
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الرتبية والتعليم املختلفة من �أجل تطوير �أداء م�رشفيها الرتبويني،
و�أكدت الكثري من الدرا�سات فاعلية هذا التدريب و�أثره الإيجابي ،ما
انعك�س الحقا ب�شكل �إيجابي على �أداء املعلمني ،ثم الطلبة الحقا
(بطاينة2018 ،؛ الزغول.)2014 ،
وت�رشف وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن على الكثري من
الدورات ،التي تهدف لزيادة كفاية املعلم وتطويره معرفيا وعمليا؛
لتك�سبه بذلك مهارات ت�ساعده يف عملية التدري�س ،ما ينعك�س
�إيجابيا على الطالب الذي يعد حمور العملية التعليمية ،وانطالقا
من هذه الر�ؤية كان برناجمي :الكد�سمارت ( ،)KIDSMARTالذي
ا�ستهدف معلمي ريا�ض الأطفال ،والرامب ( )RAMPالذي ا�ستهدف
معلمي ريا�ض الأطفال وال�صفوف الأ�سا�سية الثالثة الأوىل
يف املدار�س احلكومية ،حيث ارتكز برنامج الرامب على ثالث
مهارات �أ�سا�سية يف تدري�س احل�ساب ،هي :العد (احل�سي والنمطي)،
زود املعلم فور التحاقه
والتالعب بالأعداد ،وحل امل�سائل .وقد ّ
مبكونها النظري،
بالربنامج مبلف للح�ساب حوى املهارات ال�سابقة ّ
و�إر�شادات التطبيق ،ومناذج �أوراق العمل اخلا�صة بها ،مبا ي�ساعد
املعلم على فهم وك�سب مهارة تطبيق ا�سرتاتيجيات املهارات يف
العملية التدري�سية� ،أما برنامج الكد�سمارت فقد خ�ص منه “منزل
الريا�ضيات” الحتوائه على مهارات احل�ساب مو�ضع الدرا�سة .وقد
جعلت الباحثتان من “مهارات احل�ساب” و”منزل الريا�ضيات”
مو�ضحتان �أثرهما يف تنمية
يف الربناجمني حمور هذه الدرا�سةّ ،
املهارات احل�سابية لدى طلبة ريا�ض الأطفال.
برجمية الكدمسارت ()KidSmart
هي �إحدى الربجميات التعليمية التي تقدمها وزارة الرتبية
والتعليم يف الأردن ،التي تعنى مبجال التعليم ،وهي موجهة
للأطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة يف ريا�ض الأطفال ،وحتتوي
على جمموعة من املواد التعليمية الآتية :الريا�ضيات ،العلوم،
االجتماعيات ،املو�سيقي ،و�ألعاب ومهارات متنوعة لتنمية التفكري
لدى �أطفال الرو�ضة �أدرجت حتت عنوان «�ألعاب الكائنات العاقلة».
وقد تناولت الباحثتان منها مادة الريا�ضيات التي �أدرجت
بالربجمية حتت عنوان «منزل الريا�ضيات» ،وهو برنامج يحتوي
على �ساعات متوا�صلة من اللعب ،والتعليم ،وال�شخ�صيات امللونة،
واملو�سيقى ال�ساحرة ،واالبت�سامات ،وال�ضحكات .ومن خالل �سبعة
�ألعاب يغلب عليها جو اللعب واملرح يتعلم الأطفال ال�صغار الأرقام،
واحل�ساب (اجلمع والطرح) ،والأمناط ،وحل امل�شكالت ،والأحجام،
والأ�شكال الهند�سية وغري ذلك الكثري .ومن الألعاب ال�سبعة املتاحة
هنالك �ستة �ألعاب بها و�ضع اال�ستك�شاف وو�ضع التدريب بحيث
يجرب الأطفال �أ�ساليب التفكري املختلفة (عدة �إجابات �صحيحة)،
و�أ�ساليب التفكري املتقاربة (�أف�ضل �إجابة) .وت�ساعد تلك الألعاب على
�إر�ساء �أ�س�س مفاهيم الريا�ضيات ومهارات التفكري التي يحتاج �إليها
الأطفال يف هذه املرحلة لفهم العامل وتف�سري ما يحدث حولهم ،ولقد
التقت التقنية املتطورة مع �أف�ضل املناهج الرتبوية ل�ضمان جناح
هذه الألعاب وقبولها لدى عدد كبري من الأطفال .كما � ّأن ال�صوت
الرقمي الوا�ضح ميثل منوذجا ممتازا للأطفال لتعلم النطق ال�صحيح
وللتنمية اللغوية املبكرة .كما مينح منزل الريا�ضيات للأطفال
فر�صة تطوير م�شاعر التحكم والثقة بالنف�س ،فا�ستخدام الكمبيوتر
ك�أداة مينح الأطفال ال�شعور بالإجناز واملهارة كلما �أبدعوا وتعلموا

(وزارة الرتبية والتعليم.)2019 ،
كما تعد برجمية الكد�سمارت من الو�سائل التي تنمي العديد
من القدرات واملهارات لدى الأطفال من خالل اخلربات املحو�سبة،
و�إثارة اهتمام الطفل ب�أن�شطة موجهة تعمل على �إ�رشاك معظم مدارك
الطفل للتوا�صل مع بيئته املحيطة ،كما تهدف �إىل تنمية جميع
اجلوانب االجتماعية واالنفعالية واجل�سمية واملعرفية واللغوية
املحيطة به ،ب�شكل ممتع يثري الإبداع ،مما يجعل الطفل م�شاركا
فاعال يف عملية التعليم والتعلم� ،رشيطة �أن ترتك الفر�صة للأقران
لتبادل اخلربات واكت�سابها مع بع�ضهم البع�ض(  (�Nicholas & An
)dreas & Eft, 2005; Robyn, 2008
برنامج الرامب RAMP

هو برنامج ترعاه وت�رشف عليه وزارة الرتبية والتعليم يف
الأردن ،وهو موجه ملعلمي الرو�ضة وال�صفوف الأ�سا�سية الثالثة
الأوىل ،يف املدار�س احلكومية من كال اجلن�سني ،وعدد �ساعاته
(� )75ساعة تدريبية ،ملادتي القراءة واحل�ساب ،تناولت الباحثتان
منه جزء احل�ساب ،الذي يهدف لتنمية احل�س العددي لدى الطلبة� ،إذ
يدرك الطالب ويفهم ماهية الأعداد والعالقات بينها وقيمها و�أثر
العمليات عليها مبا يف ذلك احل�ساب الذهني .وقد حوى الربنامج
على ثالث مهارات� ،أرفقت مبلف املعلم ملادة الريا�ضيات� ،أولها:
العد (احل�سي والنمطي) ،الذي يطور لغة الأعداد عند الطلبة ،ويعطي
معنى للكلمات التي يرددها الطالب يف �أغاين الأعداد ،كما يطور
معنى الكرثة (الكمية والعددية) لدى الطلبة ،و�أي�ضا يعترب �أداة
�أولية ومبكرة للح�ساب وحل امل�سائل ،ثانيها :التالعب بالأعداد� ،أي
احل�ساب بطالقة وفاعلية ،وهنا يحتاج الطلبة �إىل تطوير مدى وا�سع
من ا�سرتاتيجيات احل�ساب التي ت�ساعدهم على �إجراء احل�سابات
مبرونة وطالقة وفاعلية ،كما يطور الطلبة احل�ساب الذهني الذي
يعد ركيزة لقدرتهم على تقريب الأعداد ،واملق�صود باحل�ساب مبرونة
�أي ا�ستعمال ا�سرتاتيجيات متنوعة يف مواقف خمتلفة� ،أما احل�ساب
بطالقة فيعني ا�ستعمال ا�سرتاتيجيات متنوعة يف �أنواع خمتلفة من
الأعداد والعمليات عليها ح�سب مرحلة منو وتطور الطالب .وثالثها:
حل امل�سائل ،وهو هدف تعلم الريا�ضيات ،ويق�صد بحل امل�سائل �أن
نعر�ض الطلبة مل�س�ألة حياتية ي�ستطيعون حلها بحيث يكون ال�سياق
ّ
الطبيعي حللها هو ا�ستخدام مفهوم ريا�ضي نريد تعليمهم �إياه ،حيث
يحقق حل امل�سائل احل�سابية �أهدافا �أبرزها تعري�ض الطلبة للمفاهيم
الريا�ضية التي نرغب يف تعليمها لهم ،وكذلك م�ساعدتهم على تطوير
مهارات ح�سابية فاعلة ،و�أي�ضا م�ساعدتهم على اختبار الريا�ضيات
ك�أن�شطة ذات معنى لهم (وزارة الرتبية والتعليم.)2015 ،

الدراسات السابقة
بعد �إجراء م�سح للدرا�سات التي تناولت متغريات الدرا�سة تبني
للباحثتني وجود عدد قليل من الدرا�سات العربية والأجنبية التي
تناولت برناجمي الكد�سمارت والرامب .ت�ضع الباحثتان جمموعة
من الدرا�سات التي تناولت متغريات الدرا�سة ب�شكل مبا�رش و�أخرى
تناولتها ب�شكل غري مبا�رش ،مرتبة ت�صاعديا ،من �أجل الوقوف على
حالة املعرفة املرتبطة مب�شكلة الدرا�سة �أثناء �إجرائها:
هدفت درا�سة بالت�شفورد وبالت�شفورد (Blatchford and
 )Blatchford, 2004التعرف على واقع برجمية الكد�سمارت يف
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أثر برنامجي الكدسمارت والرامب في تنمية املهارات احلسابية
لدى طلبة رياض األطفال بلواء الرمثا-األردن

ريا�ض الأطفال يف �أملانيا ،وقد �أظهرت النتائج � ّأن ت�أثري الأهل
يف تعليم �أطفالهم يف املنزل ينعك�س �إيجابا على �أبنائهم جتاه
تعلمهم ،وكذلك �أظهرت النتائج � ّأن برامج كد�سمارت �ساعدت على
زيادة م�شاركة الأهل يف تعليم �أبنائهم يف مرحلة ريا�ض الأطفال،
وكذلك وجود عالقة قوية يف �إقبال الأهل والأطفال على املراكز التي
ت�ستخدم برامج كد�سمارت يف التعلم ،كما � ّأن الأطفال يجدون متعة
با�ستخدام برامج الكد�سمارت ،و� ّأن معايري الكد�سمارت التي تتوافق
مع معايري تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت جعلتها جزءا من
حياة الأطفال اليومية.
�أجرى الدايل درا�سة ( )2005هدفت الك�شف عن �أثر ا�ستخدام
احلا�سوب باكت�ساب العمليات احل�سابية الثالثة اجلمع والطرح
وال�رضب ،لدى طالب ال�صف الثاين الأ�سا�سي يف الريا�ض .وقد
ا�ستخدم الباحث االختبار التح�صيلي لقيا�س حت�صيل الطلبة يف
مادة الريا�ضيات ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )40طالبا ،موزعني
على جمموعتني �ضابطة وجتريبية بواقع ( )20طالبا لكل جمموعة،
حيث در�ست املجموعة ال�ضابطة بالطريقة التقليدية والتجريبية
با�ستخدام احلا�سوب ،وقد �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ل�صالح املجموعة التجريبية يف مهارات احل�ساب الثالثة.
وقدم تايل ( )Tally, 2006درا�سة هدفت التعرف �إىل ا�ستخدام
الأطفال للحا�سوب والإنرتنت يف بيوتهم ،وتكونت العينة من �أطفال
ع�رش �أ�رس من ذوي الدخل املتو�سط ،و�أطفال ع�رش �أ�رس من ذوي الدخل
املنخف�ض ،يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وكانت �أداتي الدرا�سة
املالحظة واملقابلة ،وقد دلت نتائج الدرا�سة على � ّأن �أطفال الأ�رس
ذوو الدخل املتو�سط كان تعلمهم �أف�ضل من �أطفال الأ�رس ذوو الدخل
املنخف�ض؛ بالرغم من وجود احلوا�سيب والإنرتنت يف بيوتهم،
وكذلك �أظهرت النتائج وجود دور م�ؤثر للآباء يف الأ�رس من ذوي
الدخلني املتو�سط واملنخف�ض يف تعلم الأطفال للتقنية ،وكذلك ظهر
وجود فائدة يف تعلم الأطفال بوا�سطة احلوا�سيب واالنرتنت من
خالل توفريها يف البيوت ب�شكل عام.
وك�شفت درا�سة غرايبة ( )2007عن �أثر التدري�س با�ستخدام
الألعاب املحو�سبة يف حت�صيل الريا�ضيات ،لدى طلبة ال�صف
الثالث الأ�سا�سي يف الأردن ،وتكونت العينة من ( )63طالبا من
كال اجلن�سني يف �إربد ،حيث مت تق�سيم العينة ملجموعتني� ،ضابطة
در�ست وحدة ال�رضب بالطريقة التقليدية ،بينما در�ست املجموعة
التجريبية با�ستخدام الألعاب املحو�سبة ،و�أظهرت النتائج وجود
فروق دالة �إح�صائيا ل�صالح املجموعة التجريبية ،كما �أظهرت �أي�ضا
�أن للجن�س �أثر ذو داللة �إح�صائية ول�صالح الذكور ،وكذلك مل يظهر
�أثر ذو داللة للتفاعل بني اجلن�س وطريقة التدري�س.
وهدفت درا�سة الهويل ( )2007تعرف �أثر ركن تعليمي
يف تنمية املفاهيم والعالقات واملهارات الريا�ضية يف مرحلة
ريا�ض الأطفال ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )78طالبا وطالبة من
امل�ستوى الثاين يف ريا�ض الأطفال بدولة الكويت ،حيث ا�ستخدمت
الدرا�سة اختبارات فهم الأطفال للمفاهيم التي يحتوي عليها الركن،
واختبارات تقي�س معرفة الأطفال للعالقات الريا�ضية ،وقد �أظهرت
النتائج متكن طلبة املجموعة التجريبية من كال اجلن�سني من �إجناز
ما يت�ضمنه حمتوى الركن املقرتح من جوانب معرفية ومهارات
ريا�ضية ب�شكل متو�سط.
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وناق�شت درا�سة �سريب ( )Serpe, 2008ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف مدار�س احل�ضانة ،وا�ستخدام برجمية
الكد�سمارت ب�شكل �أ�سا�سي داخل الف�صل الدرا�سي ،يف تعزيز عملية
التعلم العلمي يف جمال الريا�ضيات املنطقي .ومتت الدرا�سة على
طلبة احل�ضانة يف �إيطاليا ،حيث مت الرتكيز ب�شكل خا�ص على
القيمة الرتبوية للأن�شطة التجريبية يف �سياق التعلم املبكر ،وقد مت
التحكم العلمي يف ظروف و�إجراءات برجمية الكد�سمارت يف جمال
اال�ستك�شاف واملعرفة والتخطيط واال�ستنتاجات حول ما جرى من
التعلم.
و�أجرى العجلوين واجلراح ( )2009درا�سة �سعت تعرف
اجتاهات معلمات ريا�ض الأطفال نحو برامج الكد�سمارت يف مرحلة
ريا�ض الأطفال يف الأردن ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )52معلمة
من الالتي مل يتلقني دورات تدريبية يف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت .وقد جل�أ الباحثان لال�ستبانة يف درا�ستهما ،وك�شفت
النتائج احلاجة لتوفري �أدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
على نطاق وا�سع يف تعليم ريا�ض الأطفال ،و�رضورة دجمها يف
املناهج الدرا�سية من �أجل تطوير العملية التعليمية يف هذه املرحلة،
كما �أظهرت النتائج �أن برجمية الكد�سمارت �أثرت ب�شكل �إيجابي على
الطلبة ل�سهولة ا�ستخدامها والتفاعل معها يف جماالتها املتعددة
كاملو�سيقى والفن والريا�ضيات وغريها ،كما � ّأن الربجمية وفرت
للمعلمات املرونة يف اختيار الأن�سب من التمارين التي ترثي كل
ن�شاط ،كما �ساعدت هذه الربجمية تقييم الطلبة لأدائهم يف عملية
التعلم.
وهدفت درا�سة العجلوين ( )Ajlouni, 2009الك�شف عن
ت�أثري ا�ستخدام برنامج الكد�سمارت يف ت�سهيل و�صول الأطفال �إىل
�أدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وا�ستخدامها ،من وجهة
نظر معلمي ريا�ض الأطفال يف الأردن ،وطبقت الدرا�سة من خالل
اال�ستبانة الذي مت تطبيقه يف العديد من ريا�ض الأطفال يف بلدان
�أخرى مثل (فرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا والربتغال واململكة املتحدة)
بعد احل�صول على الرتخي�ص من �رشكة ( .)IBMتكونت الدرا�سة من
جمموعة جتريبية مكونة من ( )52معلما من مدار�س ريا�ض الأطفال
املزودة بربجمية الكد�سمارت ،قبل تدريبهم على كيفية ا�ستخدام هذه
ّ
الربجمية ،وبعد مرور (� )3 - 2أ�سابيع من تلقي التدريب املنا�سب من
قبل م�رشيف ريا�ض الأطفال �أعيد تطبيق اال�ستبيان مرة �أخرى ،كما
طبق اال�ستبيان على جمموعة �ضابطة مكونة من ( )52معلما من
مدار�س ريا�ض الأطفال ،التي مل تزود بربجمية الكد�سمارت ،ثم �أعيد
التطبيق بعد مرور (� )3 - 2أ�سابيع .وقد �أ�شارت النتائج �إىل وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة معاجلة املعلومات ومهارات
االت�صال ،و�سهولة الو�صول �إىل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
والتعامل معها ،ب�سبب طريقة التدري�س ل�صالح املجموعة التجريبية
الذين جرى تدريبهم على برجمية الكد�سمارت ،من وجهة نظر معلمي
ريا�ض الأطفال.
وهدف الدرا�س ة الناطور والعجلوين (�Al-Natour and Ajlou
� )ni, 2009إىل �إبراز دور برجمية الكد�سمارت يف ت�سهيل و�صول
الأطفال �إىل �أدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ومعاجلتها
والتعامل معها ،وو�صف مدى امتالك معلمي مرحلة ريا�ض الأطفال
املهارات الالزمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
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يف ريا�ض الأطفال .وجرى توزيع �أداة الدرا�سة على ( )266من
املعلمني الذين يعملون يف ريا�ض الأطفال ،وعلى ( )719من
الآباء الذين لديهم �أطفال يف ريا�ض الأطفال ،وذلك بالتعاون مع
م�رشيف ريا�ض الأطفال .وك�شفت النتائج املتعلقة ببنود التعامل مع
مهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ( ،)ICTوالو�صول �إليها
والتعامل والتفاعل معها بني امل�ستوى املتو�سط وامل�ستوى اجليد،
�إ�ضافة �إىل ذلك �أ�شارت النتائج �إىل � ّأن املعلمات ي�شعرن بالراحة عند
ا�ستخدامهن لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ( )ICTيف ريا�ض
الأطفال.
وقامت الذيابات ( )2010بدرا�سة و�ضحت �أثر التوليف بني
برجمية كد�سمارت وم�رسح الدمى يف ت�شكيل ثقافة الطفل يف
مرحلة ريا�ض الأطفال ،وقد �أجريت الدرا�سة يف �إربد-الأردن،
وكانت �أداة الدرا�سة مكونة من اختبار حت�صيلي مكون من ()30
فقرة .وت�شكلت عينة الدرا�سة من ( )30طفال من كال اجلن�سني
موزعني على جمموعتني �ضابطة وجتريبية بواقع ( )15طالبا يف
كل جمموعة� ،إذ در�س طلبة املجموعة ال�ضابطة بطريقة برجمية
الكد�سمارت ،ودر�ست طلبة املجموعة التجريبية بطريقة التوليف
بني (الكد�سمارت وم�رسح الدمى) .وقد �أظهرت النتائج وجود فروق
دالة �إح�صائيا بني املجموعتني يف درجات االختبار التح�صيلي
ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية.
وقدمت نوا�رصة ( )2011درا�سة هدفت التعرف على فاعلية
برجمية كد�سمارت يف تنمية التفكري الإبداعي لدى طلبة ريا�ض
الأطفال يف �إربد-الأردن ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )40طالبا
وطالبة موزعني على جمموعتني �ضابطة وجتريبية بواقع ()20
طالبا يف كل جمموعة .وجل�أت الباحثة يف درا�ستها لأدوات تعتمد
على اختبار توران�س للتفكري الإبداعي ،ك�أداة قيا�س قبلية وبعدية.
وقد �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق بني �أداء املجموعة التجريبة
وال�ضابطة على الدرجة الكلية الختبار توران�س للتفكري الإبداعي
ل�صالح املجموعة التجريبية ،كما �أظهرت النتائج وجود فروق
بني طلبة املجموعة التجريبية ل�صالح الإناث يف مهارتي الطالقة
واملرونة� ،أما مهارة الأ�صالة فلم يظهر فروق فيها بني املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة ،و�أخريا �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة التو�سع
بتزويد ريا�ض الأطفال بربجمية الكد�سمارت يف �أنحاء الأردن.
وتطرقت درا�سة مولر (� )Muller, 2012إىل العيوب يف القراءة
والتن�شئة االجتماعية وو�سائل الإعالم التي قد يحملها الأطفال قبل
بدء العملية التعليمية يف املدر�سة يف جمهورية �أملانيا� ،إذ تقع
هذه العيوب ب�شكل عام على �أطفال الأ�رس الأقل تعلما والأطفال
املهاجرين ،ومن �أجل احلد من هذه العيوب جرى تبني برجمية
الكد�سمارت يف مرحلة الطفولة املبكرة ،وكان الهدف هو خلق
موازنة ال�ستخدام و�سائل الإعالم ال�سلبية من خالل العمل الإعالمي
الإبداعي �ضمن برجمية الكد�سمارت ،وحماربة �سلبيات التعليم
املبكر �أي�ضا.
و�أجرت بروك�س وبورم ( )Brooks and Borum, 2014درا�سة
ك�شفت نتائج تعلم الأطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة مبمار�سة
اللعب بربجميات تكنولوجية ،وترتكز الدرا�سة على منظور اجتماعي
ثقايف عن طريق اللعب والتعلم ،واعتمدت على حتليل تفاعل الأطفال
مع برجمية الكد�سمارت ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على �إمكان التعلم

بجو من املرح واللعب ،و�سلكت الباحثتان املنهج النوعي يف الدرا�سة.
وقد �شملت الدرا�سة على ( )125طفال ،ترتاوح �أعمارهم بني (3-
� )5أعوام ،و ( )10من الرتبويني ،واثنني من املكتبيني� ،إذ �أ�شارت
النتائج �أن على خمت�صي التوعية التفكري بحذر بتفاعل الأطفال مع
التكنولوجيا ،والت�أكيد على دمج التكنولوجيا يف البيئة واملناهج
الدرا�سية؛ من �أجل التفاعل الفردي واجلماعي املرح للأطفال مع
التكنولوجيا.
هدفت درا�سة عذاربة ( )2014الك�شف عن �أثر برنامج تعليمي
حمو�سب يف حت�صيل الريا�ضيات لدى طالبات ال�صف الثالث
الأ�سا�سي ،واجتاهاتهن نحو املادة ،والك�شف عن العالقة بني
االجتاهات والتح�صيل ،وكانت �أداة الدرا�سة مكونة من برنامج
تعليمي حمو�سب مت بنا�ؤه من قبل الباحثة ،بالإ�ضافة �إىل اختبار
حت�صيلي مكون من ( )20فقرة ،وكذلك مت تطبيق مقيا�س لالجتاهات
ملادة الريا�ضيات ،وتكونت العينة من ( )30طالبة من مدر�سة
العد�سية�-إربد ،وزعن على جمموعتني �ضابطة وجتريبية بواقع
( )15طالبة يف كل جمموعة� ،إذ در�ست طالبات املجموعة التجريبية
با�ستخدام الربنامج التعليمي املحو�سب ،ودر�ست طالبات املجموعة
ال�ضابطة بالطريقة االعتيادية .وقد �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق
بني �أداء املجموعة التجريبية وال�ضابطة يف حت�صيل الريا�ضيات
ل�صالح املجموعة التجريبية ،كما �أظهرت الدرا�سة �أن اجتاهات
الطالبات الالتي در�سن با�ستخدام الربنامج التعليمي املحو�سب
كانت �إيجابية ،وكذلك ك�شفت الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية
�إيجابية بني االجتاهات والتح�صيل لطلبة املجموعة التجريبية،
و�أخريا �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تدري�س مادة الريا�ضيات با�ستخدام
الربجميات احلا�سوبية.
وهدفت درا�سة جنم ( )2016الك�شف عن �أثر ا�ستخدام �أ�سلوب
حل امل�شكالت يف تنمية احل�س العددي يف الريا�ضيات ،حيث تكونت
العينة من ( )175طالبا وطالبة ،من ال�صف اخلام�س يف املدار�س
عمان ،وقد وزعوا على �أربع �شعب� ،شعبتني
احلكومية يف مدينة ّ
للذكور ،واحدة متثل املجموعة ال�ضابطة والأخرى جتريبية ،و�شعبتني
للإناث بنف�س التوزيع كذلك ،حيث در�ست املجموعات التجريبية
با�ستخدام حل امل�شكالت ،وال�ضابطة با�ستخدام الطريقة التقليدية،
وقد تكونت �أداة الدرا�سة من اختبار للح�س العددي ،وك�شفت الدرا�سة
وجود �أثر �إيجابي يف تنمية احل�س العددي باال�ستناد لأ�سلوب حل
امل�شكالت ،حيث تفوق طلبة املجموعة التجريبية لكال اجلن�سني.
كما قدم اخلوالدة وحيا�صات والزبون و�أحمد (;Alkhawaldeh
 )Hyassat; Al-Zboon and Ahmad, 2017درا�سة بحثت وجهات
نظر معلمي احللقة الأوىل فيما يتعلق بدور تكنولوجيا الكمبيوتر يف
دعم تعلم الأطفال يف ريا�ض الأطفال يف الأردن .وكانت �أداة البحث
الرئي�سة املقابلة� ،أما عينة الدرا�سة فتم اختيارها ب�شكل ق�صدي من
ريا�ض الأطفال يف املناطق الو�سطى وال�شمالية واجلنوبية ا�ستنادا
�إىل ن�سبة ريا�ض الأطفال يف كل منطقة مقارنة بالعدد الإجمايل
لريا�ض الأطفال يف جميع �أنحاء الأردن .وقد �أ�شارت النتائج �إىل
�ضعف املعلمني مبعرفة فوائد ومزايا ا�ستخدام الأطفال ال�صغار
للكمبيوتر ،ومع ذلك ف�إن البع�ض من املعلمني و�ضح �أهمية ا�ستخدام
الأطفال للكمبيوتر يف التعبري عن الذات ،وتعزيز التعلم ،ال �سيما يف
جمال حمو الأمية واحل�ساب؛ و�إثراء املناهج املدر�سية �أي�ضا.
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أ.عبير خليفة الشبول
أ.هدى عيسى الذيابات

أثر برنامجي الكدسمارت والرامب في تنمية املهارات احلسابية
لدى طلبة رياض األطفال بلواء الرمثا-األردن

و�أجرت الفلفلي والو�شلي والعن�سي ( )2018درا�سة ك�شفت
فيها �أثر ركن تعليمي يف تنمية الذكاء الريا�ضي لدى �أطفال ما
قبل املدر�سة (ريا�ض الأطفال) ،وتكونت العينة من ( )70طالبا
وطالبة من املدار�س احلكومية يف �صنعاء ،وقد وزعوا ع�شوائيا
�إىل جمموعتني �ضابطة وجتريبية ،حيث طبق عليهم اختبار
الذكاء الريا�ضي امل�ستمد من بطارية الذكاءات املتعددة جلاردنر،
والركن التعليمي ،واختبار ر�سم الرجل ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود
فروق دالة �إح�صائيا يف الذكاء الريا�ضي ل�صالح طلبة املجموعة
ال�ضابطة ،وكذلك وجود فروق دالة �إح�صائيا يف الذكاء الريا�ضي
ل�صالح الطلبة الذكور.
و�أ�ضاف �إ�سبينوزا وكوندو (Espinoza and Condo,
 )2018درا�سة هدفت الك�شف عن تعلم املفاهيم اجلغرافية الأ�سا�سية
با�ستخدام برجمية الكد�سمارت .وتكونت العينة من ( )18طالبا
من طالب ال�صف الأول االبتدائي من مدر�سة �أنطوان دو �سانت
�إك�سوبريي يف البريو ،حيث مت ا�ستخدام الت�صميم التجريبي الكمي،
باعتماد قوائم يف بداية ونهاية الربنامج .حيث مت تطبيق جل�سات
التعلم با�ستخدام ا�سرتاتيجيات حتفيزية �ضمن برجمية الكد�سمارت،
وقد وك�شفت النتائج الأولية �أن طالب ال�صف الأول لديهم مفاهيم
جغرافية عامة وغري دقيقة ،وكذلك معرفة �ضعيفة للمواقع والأماكن
املهمة يف جميع �أنحاء العامل .وعالوة على ذلك ال يعرف الطالب �أي
�شيء عن القارات ،ويف نهاية الربنامج تبني حت�سن وتطور التعلم
يف البيئات االفرتا�ضية التي جرى �إن�شا�ؤها بوا�سطة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت.

تعقيب على الدراسات
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات التي تناولت �أثر الربجميات
املحو�سبة واحلا�سوب على التعلم يف ريا�ض الأطفال� ،أو ال�صفوف
الثالثة الأ�سا�سية الأوىل ،فقد تبني �أثرها الإيجابي والفاعل يف
حت�سني عملية التعلم ب�شكل عام ،واحل�ساب ب�شكل خا�ص عند الطلبة،
وجند هذا يف درا�سات( ،)Blatchford & Blatchford, 2004( :الدايل،
( ،)2005غرايبة( ،)Serpe, 2008( ،)2007 ،العجلوين واجلراح،
( ،)2009عذاربة( ،)2014 ،اخلوالدة و�آخرون ،)2017 ،وكذلك
يف درا�سة (وجدان )2011 ،التي تناولت �أثر برجمية كد�سمارت
يف تنمية التفكري الإبداعي ،وكذلك بان الأثر الإيجابي لربجمية
الكد�سمارت يف ت�سهيل التعامل وا�ستخدام التكنولوجيا من وجهة نظر
معلمي ريا�ض الأطفال يف الأردن وهذا ما بينته درا�سة (العجلوين،
� ،)2009أما درا�سة ( )Brooks & Borum, 2014فقد حذرت من
الوقوع بعيوب الربجميات الإلكرتونية وتوخي احلذر با�ستخدامها
من الأطفال ،كما بينت �أهمية دمج تلك الربجميات ب�شكل فاعل يف
املناهج الدرا�سية ،ويف درا�سة ( )Muller, 2012بينت � ّأن برجمية
الكد�سمارت ت�سهم يف حل م�شاكل تربوية وثقافية �أي�ضا ،ومن ناحية
�أخرى فقد بينت درا�سة (اخلوالدة و�آخرون� )2017 ،ضعف معلمي
الأردن يف ا�ستخدام برجمية الكد�سمارت ما يدق ناقو�س اخلطر على
الطلبة �أي�ضا ،و�آخر ما ينوه عليه يف برجمية الكد�سمارت هو دور
الآباء والبيت يف تفعيل هذه الربجمية من عدمه وهذا ما �أ�شارت
�إليه درا�سة (� .)Tally, 2006أما برنامج الرامب وهو املتغري الثاين يف
الدرا�سة فلم جتد الباحثتان درا�سات �سابقة تناولت الربنامج حلداثته،
ما ي�ضيف لهذه الدرا�سة الأ�صالة يف تناول مهارات احل�ساب ب�ضوء
129

برنامج الرامب� ،أما درا�سة (جنم )2016،فقد اهتمت بتنمية احل�س
العددي لدى الطلبة يف الريا�ضيات ،حيث و�ضحت �إمكانية تنميته
من خالل ا�سرتاتيجيات تدري�س احل�ساب ،وكذلك درا�سة (الفلفلي
والو�شلي والعن�سي ،)2018 ،ودرا�سة (الهويل )2007،اللتان تناولتا
�أثر وجود ركن تعليمي خا�ص مبهارات احل�ساب يف ريا�ض الأطفال،
حيث بينت نتائج الدرا�ستني الأثر الإيجابي على الطلبة الذين
يدر�سون من خالل الركن التعليمي اخلا�ص بالريا�ضيات.
�أخريا ف� ّإن هذه الدرا�سة ت�أتي للك�شف عن �أثر برناجمني
حديثني يف تنمية مهارات الطلبة احل�سابية ،وبذلك فقد امتازت
عن غريها من الدرا�سات بحداثتها بتناول برناجمني اثنني ،وعدم
االقت�صار على واحد منهما ،ما يعطي املعلم الأف�ضلية واملرونة
يف �أثناء تدريبه الطلبة على املهارات احل�سابية ،وما يطرد امللل
والرتابة لدى املعلم والطلبة يف �أثناء تعلمهم ،ما ي�ضيف لهذه
الدرا�سة ميزة و�أهمية عن غريها من الدرا�سات.

مشكلة الدراسة
تنطلق م�شكلة الدرا�سة من اجلهود الكبرية التي تبذلها وزارة
الرتبية والتعليم يف الأردن يف تهيئة بيئة تعلمية تفاعلية للطلبة؛ من
�أجل بناء جيل واع وقادر على تلبية متطلبات امل�ستقبل ،مبا يجعله
متوافقا ومتفاعال مع ما يدور حوله ،ما �أثار ت�سا�ؤل الباحثتان
عن �أثر وجدوى برناجمني قدما للنهو�ض بالتعليم مبرحلة ريا�ض
الأطفال وهما برناجمي الكد�سمارت والرامب.
وتعتقد الباحثتان � ّأن �أبرز �أ�سباب امل�شكلة تكمن يف قلة تفعيل
املعلمني ال�سرتاتيجيات تدري�س احل�ساب با�ستخدام الربجميات
املحو�سبة� ،أو من خالل ا�سرتاتيجيات الرامب الن�شطة ،ما يجعل
الطالب يعتمد على املعلم كم�ستمع معتمد على احلفظ والتلقني،
فيفقد بذلك الطالب دوره يف عملية التفكري وحل امل�سائل ،ما يجعل
املفاهيم الريا�ضية �صعبة التطبيق و�رسيعة الن�سيان ،ومن هنا
حتاول الباحثتان يف هذه الدرا�سة �أن جتيبا عن الأ�سئلة الآتية:
◄◄ال�س�ؤال الأول :هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
متو�سطات املجموعتني ال�ضابطة
م�ستوى داللة ( ).05≥αبني
ّ
والتجريبية قبل التعلم لـ (طلبة ريا�ض الأطفال)؟
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( ).05≥αبني متو�سطات املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية بعد التعلم لـ (طلبة ريا�ض الأطفال)؟
◄◄ال�س�ؤال الثالث :ما �أثر برناجمي الكد�سمارت والرامب على
تعلم الطلبة؟
◄◄ال�س�ؤال الرابع :ما درجة تطبيق مهارات برناجمي
الكد�سمارت والرامب بعد التعلم لـ (طلبة ريا�ض الأطفال)؟

أهداف الدراسة
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن �أثر برناجمي الكد�سمارت
والرامب يف تنمية املهارات احل�سابية لدى طلبة ريا�ض الأطفال،
كما �أنها �سعت لتح�سني نوعية التعليم املقدم للطلبة يف هذه املرحلة
من خالل تقنية الربجمية املحو�سبة (الكد�سمارت) وا�سرتاتيجيات
برنامج مبادرة احل�ساب (الرامب).

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )30نيسان 2020م

أهمّية الدراسة
أهمية الدرا�سة من �أهمية التعليم يف املرحلة املبكرة من
ت�أتي � ّ
منو الطفل يف ريا�ض الأطفال� ،إذ تع ّد هذه املرحلة نقطة انطالق
وعبور �آمن نحو التعليم الأ�سا�سي الإلزامي ،ابتداء من ال�صف الأول
االبتدائي .ومن ت�سليط ال�ضوء على �أهم اال�سرتاتيجيات الفاعلة
يف تعلم احل�ساب لطلبة ريا�ض الأطفال ،ومن خالل لفت �أنظار
القائمني على برناجمي الكد�سمارت والرامب يف وزارة الرتبية
والتعليم ،واملعنيني من املعلمني و�أولياء الأمور للإفادة من نتائج
الدرا�سة ،وتو�صياتها ،والوقوف على �أهم نقاط القوة وال�ضعف يف
الربناجمني بهدف التطوير والتح�سني عليهما .كما �ست�ساعد الدرا�سة
على فتح املجال �أمام الباحثني واملهتمني لإجراء درا�سات حول
مكونات الربناجمني الأخرى لدى عينات جديدة يف بيئات خمتلفة.
وكذلك بتقدمي درا�سة تناولت مو�ضوعا ا ّت�سم باحلداثة فربناجما
الكد�سمارت والرامب من �أحدث برامج التعليم يف الأردن؛ �إذ مل
مي�ض على انطالقهما �سوى �أعوام قليلة ،ومن ناحية �أخرى قلما
جند درا�سات جعلت من برامج تنمية املهارات احل�سابية يف ريا�ض
الأطفال حمورا م�ستقال للبحث فيه ،فجاء العمل بذرة �سباقة يف هذا
املجال.

حمددات الدراسة
 �أوال :اقت�رصت الدرا�سة على عينة من طلبة ريا�ض الأطفال
يف �إحدى املدار�س احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم بلواء
الرمثا-الأردن ،وعليه ف� ّإن تعميم النتائج �سيقت�رص على جمتمع
الدرا�سة واملجتمعات املماثلة لها.
 ثانيا :يتحدد تعميم النتائج يف �ضوء �صدق وثبات الأداة
امل�ستخدمة يف الدرا�سة.
الطريقة واالجراءات
منهجية الدراسة
جمتمع الدراسة وعينتها
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ريا�ض الأطفال ،يف
ّ
املدار�س احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم بلواء الرمثا،
وتكونت العينة من ( )48طالبا ،وزعوا على جمموعتني اثنتني
ّ
الأوىل �ضابطة والثانية جتريبية بواقع ( )24طالبا لكل جمموعة
منهما ،وقد ا�ستم ّدت من �ص ّفني درا�سيني خمتلفني لطلبة ريا�ض
الأطفال يف مدر�سة عائ�شة بنت �أبي بكر الأ�سا�سية املختلطة ،بلواء
الرمثا�-إربد.
الجدول رقم ()1

التعريفات اإلجرائية

بيانات عينة الدراسة بحسب متغيري المجموعة والجنس.

برجمية الكد�سمارت ( :)KIDSMARTبرجمية تعليمية تقدمها
وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن ،وتعنى مبجال التعليم ،وهي
موجهة للطلبة يف مرحلة يف ريا�ض الأطفال ،وحتتوي على جمموعة
من املواد التعليمية الآتية :الريا�ضيات ،العلوم ،االجتماعيات،
املو�سيقي ،و�ألعاب ومهارات متنوعة لتنمية التفكري لدى الطلبة،
�أدرجت حتت عنوان “�ألعاب الكائنات العاقلة”.
برنامج الرامب

املجوعة

ال�ضابطة

((RAMP: «EARLY GRADE READING

 »AND MATHEMATICS PROJECTالتي تعني “مبادرة القراءة
واحل�ساب لل�صفوف املبكرة” .برنامج ترعاه وت�رشف عليه وزارة
موجه ملعلمي الرو�ضة وال�صفوف الأ�سا�سية
الرتبية والتعليم ،وهو ّ
الثالثة الأوىل ،يف املدار�س احلكومية من كال اجلن�سني ،وعدد
�ساعاته (� )75ساعة تدريبية.
املهارات احل�سابية :ثالثة مهارات �أ�سا�سية يف احل�ساب:
مهارة العد (احل�سي والنمطي) ،ومهارة التالعب بالأعداد ،ومهارة
حل امل�سائل.
حدود الدراسة وحمدداتها
 احلدود الزمانية� :أجريت الدرا�سة خالل الف�صل الثاين من
العام الدرا�سي (2018 - 2017م).
 احلدود املكانية :طبقت الدرا�سة يف مدر�سة عائ�شة بنت
�أبي بكر الأ�سا�سية املختلطة ،بلواء الرمثا ،يف حمافظة �إربد -الأردن.
 احلدود الب�رشية :تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة ريا�ض
الأطفال ،من كال اجلن�سني ،وقد تراوحت �أعمارهم بني ()6 - 5
�أعوام.

التجريبية

اجلن�س

العدد

الن�سبة

ذكر

11

.45

�أنثى

13

.55

املجموع

24

.00

ذكر

11

.45

�أنثى

13

.55

املجموع

24

.00

أداة الدراسة
من خالل طبيعة عمل الباحثتان يف الإ�رشاف وتدريب
املعلمني على برجمية الكد�سمارت وبرنامج الرامب ،ارت�أتا �أن تكون
�أداة الدرا�سة عبارة عن قائمة ر�صد� /شطب ( ،)Check Listثنائية
التقدير (نعم ،ال) ،حتتوي على املهارات احل�سابية يف الربناجمني،
وهي :العد ،والتالعب بالأعداد ،وحل امل�سائل ،وقد ا�ستعانتا مبلف
املعلم ملادة الريا�ضيات للرو�ضة وال�صفوف الأ�سا�سية الثالثة
الأوىل ،ال�صادر من وزارة الرتبية والتعليم –�أحد امللفات الهامة
اخلا�صة بربنامج الرامب -يف بناء �أداة الدرا�سة� ،إذ حوى امللف على
�أوراق عمل ملهارات العد والتالعب بالأعداد وحل امل�سائل ملرحلة
ريا�ض الأطفال وال�صفوف الأ�سا�سية الأوىل ،وقد جرى اختيار ()5
فقرات لكل مهارة يف برنامج الرامب� ،أي ما جمموعه ( )15فقرة.
�أما برنامج الكد�سمارت فقد حوى على ( )9فقرات ،كان ن�صيب كل
مهارة من املهارات ال�سابقة ( )3فقرات ،نفذت من خالل الربجمية
املحو�سبة يف قاعة احلا�سوب .وقامت الباحثتان مبلء قوائم ال�شطب
من خالل مراقبة �أداء الطلبة ب�شكل مبا�رش ،وبعد االنتهاء من القوائم
مت جمع البيانات وحتليلها.
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أثر برنامجي الكدسمارت والرامب في تنمية املهارات احلسابية
لدى طلبة رياض األطفال بلواء الرمثا-األردن

صدق األداة
عر�ضت الأداة على ( )9حمكّمني من ذوي اخلربة من حملة
الدكتوراه واملاج�ستري يف اخت�صا�صات :اللغة العربية ،ومناهج
التدري�س ،والقيا�س والتقومي ،كما عر�ضت على ( )10معلمات ميدان
من ذوات اخلربة ،وعلى ( )2من م�رشيف برنامج الرامب و( )2من
م�رشيف برنامج الكد�سمارت ،ثم عدلت يف �ضوء مالحظاتهم ،من
حيث انتماء كل فقرة للمهارة التي تندرج حتتها ،و�سالمة ال�صيغة
اللغوية وو�ضوح املعنى ،فتم على �إثره تثبيت املجاالت ،وحذف
الفقرات غري املالئمة ،حيث �أجمع املحكمون على ما ن�سبته (84
 )%من الفقرات ،حتى انتهت الأداة ب�صورتها النهائية ،ليتحقق بذلك
�صدق املحتوى الظاهري للأداة ،مبا يكفي لأغرا�ض الدرا�سة.
ومن �أجل الك�شف عن �صدق البناء ممثال باالت�ساق الداخلي
املو�ضحة باجلدول
للأداة ،قام الباحث ب�إعداد م�صفوفة االرتباطات
ّ
املكونة من ( )20طالبا ،وجل�أ الباحثان
( ،)2للعينة اال�ستطالعية
ّ
ملعامل االرتباط امل�صحح ،لإيجاد االرتباطات بني الفقرات مع
جماالتها ،والفقرات مع الأداة ،وكذلك ارتباطات املجاالت مع الأداة،
وقد دلت النتائج جميعها على وجود معامالت ارتباط موجبة ،وذات
املكونات،
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ) .05 = αبني جميع
ّ
ّما يدلّ على حت ّقق �صدق البناء (االت�ساق) للأداة مبا يخدم م�صداقية
نتائج البحث.
جدول ()2
معامالت االرتباط المصحح بين الفقرات والمجاالت واألداة.

الربنامج

الرامب

املك ّون

املجال
الأول

املجال
الثاين

املجال
الثالث

الأداة

فقرة 1

**.447

-

-

**.567

فقرة 2

*.420

-

-

**.605

فقرة 3

**.636

-

-

**.470

فقرة 4

**.786

-

-

**.680

فقرة 5

**.713

-

-

**.596

فقرة 6

-

**.567

-

**.779

فقرة 7

-

**.605

-

**.703

فقرة 8

-

**.470

-

**.764

فقرة 9

-

**.680

-

**.702

فقرة 10

-

**.596

-

**.707

فقرة 11

-

-

**.791

**.736

فقرة 12

-

-

**.737

**.736

فقرة 13

-

-

**.813

**.553

فقرة 14

-

-

**.785

**.641

فقرة 15

-

-

**.753

**.646

املك ّون

املجال
الأول

املجال
الثاين

املجال
الثالث

الأداة

فقرة 1

**.736

-

-

**.706

فقرة 2

**.553

-

-

**.695

فقرة 3

**.641

-

-

*.420

فقرة 4

-

**.646

-

**.636

فقرة 5

-

**.706

-

**.786

فقرة 6

-

**.695

-

**.713

فقرة 7

-

-

**.680

**.567

فقرة 8

-

-

**.596

**.520

فقرة 9

-

-

**.779

**.424

املجال الأول

1.00

-

-

**.760

املجال الثاين

-

1.00

-

**.735

املجال الثالث

-

-

1.00

**.756

املجال الأول

1.00

-

-

**.620

الكد�سمارت املجال الثاين

-

1.00

-

**.751

املجال الثالث

-

-

1.00

**.667

الربنامج

الكد�سمارت

الرامب

* :دالة إحصائيا عند ( :** ،)α≥ .05دالة إحصائيا عند (.)α≥ .01ثبات األداة

حتقق الباحثان من �رشط ثبات الأداة ،فلج�أ �إىل معامل ثبات
االت�ساق الداخلي ،م�ستخدما طريقة كرونباخ �ألفا (Cronbach’s
يو�ضح اجلدول ( )3معامالت الثبات للأداة ،وقد �أظهرت
ّ ،)Alpha
النتائج معامالت ثبات عالية ،مبا ي�ضمن نتائج ثابتة لتطبيق
الأداة.
جدول ()3
معامالت ثبات كرونباخ ألفا ( )CAلألداة

الربنامج

الكد�سمارت

الرامب
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املجال

كرونباخ �ألفا
()CA

)العد (احل�سي والنمطي

.68

التالعب بالأعداد

.75

حل امل�سائل

.66

الأداة

.73

)العد (احل�سي والنمطي

.62

التالعب بالأعداد

.76

حل امل�سائل

.78

الأداة

.81
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إجراءات الدراسة
مت تدريب طلبة املجموعة التجريبية على مهارات احل�ساب
با�ستخدام برناجمي الكد�سمارت والرامب بالتزامن مع بع�ضهما
البع�ض ،بواقع ( )4ح�ص�ص حمو�سبة لربجمية الكد�سمارت ،و ()4
ح�ص�ص با�ستخدام برنامج الرامب يف كل �أ�سبوع وعلى مدار ()6
�أ�سابيع ،حيث و�ضحت مهارات العد والتالعب بالأعداد وحل امل�سائل
بكال الربناجمني معا .ثم مت تطبيق �أداة الدرا�سة على ( )48طالبا
ب�شكل فردي ،وقد وزعوا على جمموعتني اثنتني الأوىل �ضابطة،
والثانية جتريبية بواقع ( )24طالبا لكل جمموعة ،ومت ر�صد
الدرجات جميعها بعد البدء بالربنامج (الكد�سمارت والرامب) ،وذلك
كمقيا�س قبلي ،وبعد االنتهاء من الربنامج قامت الباحثتان ب�إعادة
تطبيق الأداة على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ب�شكل فردي
كمقيا�س بعدي.

◄◄ال�س�ؤال الثالث :ا�ستخدم يف الإجابة عنه حتليل االنحدار
املتعدد ( ،)Multiple Regressionوما تبعه من اختبارات للك�شف
عن قوة ت�أثري املتغريات امل�ستقلة.
◄◄ال�س�ؤال الرابع :ا�ستخدم يف الإجابة عنه املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية والتباينات.
نتائج الدراسة ومناقشتها
تو�ضحت نتائج الدرا�سة من
بعد جمع البيانات ومعاجلتهاّ ،
خالل الإجابة عن ت�سا�ؤالتها ،كالآتي:
◄◄ال�س�ؤال الأول :هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
متو�سطات املجموعتني ال�ضابطة
م�ستوى داللة ( ) .05=αبني
ّ
والتجريبية قبل التعلم؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،جرى اللجوء الختبار (ت) حل�ساب
الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ملجموعتني م�ستقلتني( (�Indepen
منهج وتصميم الدراسة
 ،)dent t-testوهما ال�ضابطة والتجريبية ،واجلدول رقم ( )4يو�ضح
اتبعت الباحثتان املنهج التجريبي ،نظرا ملنا�سبته هدف
نتائج التحليل.
مت ت�صميم الدرا�سة با�ستخدام جمموعة جتريبية
الدرا�سة و�أ�سئلتها .و ّ
جدول ()4
وجمموعة �ضابطة بالتوزيع الع�شوائي با�ستخدام قيا�سات قبلية
نتائج اختبار (ت) بين المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل التعلم
وقيا�سات بعدية ،وميكن متثيل عنا�رص الت�صميم كالآتي:
املتو�سط االنحراف
ّ
املجموعة العدد
احل�سابي املعياري

G1 R O1 X O2
G2 R O3 - O4

�إذ يت�ضمن هذا الت�صميم جمموعة جتريبية  G1وجمموعة
�ضابطة  ،G2وكالهما جرى اختيارهما ع�شوائيا  ،Rوطبق عليهما
قيا�س قبلي  O1يف املجموعة التجريبية و  O3يف املجموعة
ال�ضابطة ،وقد قدمت معاجلة  Xيف املجموعة التجريبية ومل تقدم
معاجلة يف املجموعة ال�ضابطة ،و�أجري القيا�س البعدي  O2و O4
على املجموعتني.

ال�ضابطة

24

9.68

2.62

التجريبية

24

10.24

2.59

قيمة
ت

-.67

م�ستوى الداللة
Sig

.507

ي�شري اجلدول �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( ) .05=αبني املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية،
حيث بلغت قيمة ت ( )-.67وهي قيمة غري دالة �إح�صائيا ،ما
يح ّقق التجان�س بني املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية قبل البدء
يف التدري�س باالعتماد على برناجمي الرامب والكد�سمارت.ال�س�ؤال
الثاين :هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( ) .05=αبني متو�سطات املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية بعد
التعلم؟

متغريات الدراسة
ت�شتمل الدرا�سة على املتغريات الآتية:
 �أوال :املتغريات امل�ستقلة :متغري واحد وهو طريقة تدري�س
احل�ساب ،ولها فئتان :برنامج الكد�سمارت ،وبرنامج الرامب.
 ثانيا :املتغريات التابعة :متغري واحد وهو الدرجة الكلية
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،جرى اللجوء الختبار (ت) حل�ساب
على �أداة املالحظة التي �أعدت فيها الفقرات للك�شف عن مهارات
الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ملجموعتني م�ستقلتني( (�Indepen
تعلم احل�ساب التي اكت�سبها الطلبة من خالل برناجمي الكد�سمارت
 ،)dent t-testوهما ال�ضابطة والتجريبية ،واجلدول رقم ( )5يو�ضح
والرامب.
نتائج حتليل الأداة بعد التعلم.
املعاجلات اإلحصائية
جدول ()5

ا�ستعان الباحث مبجموعة من الأ�ساليب الإح�صائية يف حتليل
البيانات ،با�ستخدام برجمية ( .)spssفكانت املعاجلات على النحو
الآتي:

نتائج اختبار (ت) بين المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد التعلم

املتو�سط
ّ
املجموعة العدد
احل�سابي

◄◄ال�س�ؤال الأول والثاين :ا�ستخدم يف الإجابة عنها اختبار
(ت) حل�ساب الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ملجموعتني
م�ستقلتني (.)Independent t-test
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االنحراف
املعياري

ال�ضابطة

24

13.25

1.32

التجريبية

24

19.45

1.71

م�ستوى الداللة

قيمة ت

Sig

-14.00

.00
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لدى طلبة رياض األطفال بلواء الرمثا-األردن

ي�شري اجلدول �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( ) .05=αبني املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية
بعد التعلم بطريقة الكد�سمارت حيث بلغت قيمة ت ()-14.00
وبلغت القيمة احلرجة ( )sig= .00وهي قيمة دالة �إح�صائيا ،ما يدل
على �أف�ضلية برناجمي (الكد�سمارت والرامب) يف تنمية املهارات
احل�سابية لدى طلبة ريا�ض الأطفال يف املجموعة التجريبية على
ح�ساب طلبة املجموعة ال�ضابطة الذين در�سوا بالطريقة التقليدية،
وقد دلت الكثري من الدرا�سات على الت�أثري الإيجابي يف حت�سن تعلم
احل�ساب با�ستخدام الربجميات املحو�سبة مثل درا�ساتBlatchford( :
( ،)& Blatchford,2004الدايل( ،)2005 ،غرايبةSerpe,( ،)2007 ،
( ،)2008العجلوين واجلراح( ،)2009 ،عذاربة ،)2014 ،وغريها
من الدرا�سات ما يجعل من برجمية كد�سمارت �رضورة للطالب
يف حت�سني مهاراته احل�سابية ،كما ت�ؤيد نتائج هذه الدرا�سة نتائج
درا�سات تناولت تدري�س الريا�ضيات واحل�ساب بطرق غري تقليدية
تدعم التعلم الن�شط لدى الطلبة كدرا�سة (جنم ،)2014 ،ودرا�سة
حت�سن املهارات احل�سابية لدى طلبة املجموعة
(الهويلّ � .)2007 ،إن ّ
التجريبية املعتمدة على برناجمي الرامب والكد�سمارت ب�شكل �أف�ضل
من طلبة املجموعة ال�ضابطة املعتمدة على الطريقة يعزى �إىل نتيجة
تدريب طلبة املجموعة التجريبية على �إعمال عقولهم من خالل
التفكري ،واال�ستك�شاف ،وامل�شاركة ،والإبداع ،وتطوير لغة الأعداد،
واحل�ساب بطالقة ومرونة وفاعلية ،وتنمية احل�ساب الذهني عند
الأطفال ،وممار�سة احل�ساب مبواقف حياتية متنوعة ،كل هذا �أ�سهم
يف تطوير وتنمية واكت�شاف قدرات الطلبة يف مهارات العد احل�سي
والنمطي والتالعب بالأعداد وحل امل�سائل ما طور من قدراتهم
احل�سابية وجعل التعلم يحدث يف جو املرح والن�شاط والفرح.ال�س�ؤال
الثالث :ما �أثر برناجمي الكد�سمارت والرامب على تعلم الطلبة؟
بلغ معامل االرتباط بني برناجمي الكد�سمارت والرامب
(� ).81أي � ّأن العالقة بينهما طردية موجبة وقوية ،ما �أثار الت�سا�ؤل
عن قوة ت�أثري كل برنامج على حدة يف تعلم الطلبة ،وللإجابة عن
هذا الت�سا�ؤل جرى اللجوء الختبار االنحدار املتعدد(  (�Multiple Re
 )gressionللك�شف عن قوة ت�أثري برناجمي الكد�سمارت والرامب على
تعلم الطلبة مقا�سا بالدرجة الكلية على الربناجمني معا ،واجلدول
رقم ( )6يو�ضح نتائج حتليل االنحدار املتعدد.
جدول ()6
نتائج ( )ANOVAالختبار االنحدار المتعدد لبرنامجي الكدسمارت والرامب

امل�صدر

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

مربع
املتو�سطات

االنحدار

510.270

2

255.135

البواقي

60.710

45

املجموع

570.979

47

1.349

قيمة ف

189.114

م�ستوى
الداللة
.000

R2

.89

ي�شري اجلدول �إىل وجود �أثر دال �إح�صائيا لكل من الكد�سمارت
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والرامب ي�ؤثر على الدرجة الكلية للطلبة يف مهارات احل�ساب� ،إذ
بلغت قيمة ف ( ،)189.11وبلغت القيمة احلرجة ( ،)sig= .00وكذلك
ف�إن ن�سبة التباين املف�رس للربناجمني بلغت ( ،)R2= .89ما يعني
� ّأن الربناجمني قد ح�سنا و�أثرا �إيجابا على �أداء الطلبة .وللك�شف عن
قوة ت�أثري برنامج الكد�سمارت وبرنامج الرامب على تعلم الطلبة،
قامت الباحثتان ب�إعداد اجلدول رقم ( )7لتو�ضيح �أثر كل برنامج
على حدة.
الجدول رقم ()7
نتائج تحليل أثر برنامجي الكدسمارت والرامب على تعلم الطلبة

املتغري

Beta

T

Sig

الثابت

-

.00

1.00

كد�سمارت

.521

1.886E8

.00

الرامب

.482

1.989E8

.00

ي�شري اجلدول �إىل تقارب قوة ت�أثري برناجمي الكد�سمارت
والرامب على تعلم الطلبة ،وقد بلغت قيمهما ( ).521و ( ).482على
التوايل ،ما يدل وبكل و�ضوح على التكامل الر�أ�سي بني الربناجمني
وعدم تقاطعهما يف تنمية مهارات احل�ساب لدى طلبة ريا�ض
الأطفال ،كما يدل �أي�ضا على �سري الربناجمني مع بع�ضهما البع�ض
جنبا �إىل جنب ب�شكل فاعل ،ومن ناحية �أخرى دل هذا التقارب
على و�ضوح وب�ساطة الربناجمني للطلبة ما حقق �أهدافهما دون
�صعوبات ،وهذا يجعل من التوليف بني برامج احل�ساب وغريها
�رضورة مهمة يف �سري العملية التعلمية التعليمية ،ين�صح بالأخذ بها
وعدم �إهمالها .وميكن القول � ّإن برناجمي الكد�سمارت والرامب مبا
حوياه من ا�سرتاتيجيات يف تدري�س احل�ساب قد �أك�سب معلم ريا�ض
الأطفال مهارات جديدة �أفادته كثريا يف تطوير مهنته كمعلم ،ما
انعك�س �إيجابا على الطلبة ،و� ّإن �أ�صالة الربناجمني �ساهمت بنقلة
نوعية يف تعلم الطلبة ،حيث كان التعلم الن�شط فيهما �سمة ظاهرة،
تفاعل معها الطلبة بحيوية ون�شاط و�إبداع ،ما �سهل تنمية املهارات
احل�سابية لديهم بجو من املرح وال�رسور ،و�أخريا ف� ّإن �سيا�سات وزارة
الرتبية والتعليم يف الأردن الر�شيدة ،والتي تعتمد على التحديث
وا�ستقطاب �أف�ضل الربامج التعليمية قد �ساهمت يف حتقيق قفزات
نوعية يف م�سرية التعلم والتعليم يف مرحلة ريا�ض الأطفال.ال�س�ؤال
الرابع :ما درجة تطبيق مهارات برناجمي الكد�سمارت والرامب بعد
التعلم؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،جرى اللجوء لإح�صاءات املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية والتباينات ،واجلدول رقم ()8
يو�ضح النتائج.
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جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتباينات للمجموعتين الضابطة والتجريبية بعد التعلم

الربنامج

املجموعة

ال�ضابطة
الكد�سمارت

االنحراف
املعياري

التباين

املتو�سط
العدد
احل�سابي

العد (احل�سي والنمطي)

24

1.12

.89

.79

التالعب بالأعداد

24

1.54

.72

.52

حل امل�سائل

24

1.37

.82

.67

العد (احل�سي والنمطي)

24

2.04

.80

.64

24

2.45

.72

.52

حل امل�سائل

24

2.44

.65

.42

العد (احل�سي والنمطي)

24

3.41

.71

.50

التالعب بالأعداد

24

2.45

.72

.52

حل امل�سائل

24

2.75

.89

.79

العد (احل�سي والنمطي)

24

4.25

.53

.28

24

3.54

.72

.52

24

3.91

.71

50.

املهارة

التجريبية التالعب بالأعداد

ال�ضابطة
الرامب

التجريبية التالعب بالأعداد
حل امل�سائل

ي�شري اجلدول �إىل تفوق �أفراد املجموعة التجريبية باملهارات
احل�سابية الثالث على �أفراد املجموعة ال�ضابطة ،فمن خالل
املتو�سطات احل�سابية للمجموعتني يف الربناجمني (الكد�سمارت
والرامب) تبني � ّأن املهارات الثالث لأفراد املجموعة التجريبية قد
منت وتطورت وحققت نتائج �أعلى و�أف�ضل .حيث حققت مهارتي
التالعب بالأعداد وحل امل�سائل نتائج مرتفعة ومتقاربة يف
برنامج الكد�سمارت وهي ( )2.45و ( )2.44على التوايل ،وتف�رس
هذه النتيجة � ّأن برجمية الكد�سمارت تتمحور حول تنمية احل�ساب
(اجلمع والطرح) والتفكري والإبداع والتفاعل وحل امل�شكالت ،وبهذا
فهي تبتعد قليال عن مهارة العد الأولية والتمهيدية للح�ساب ،التي
على الطفل امتالكها قبل التعلم من خالل الربجمية ،وقد اتفقت بذلك
مع نتائج درا�سة (الدايل )2005 ،ودرا�سة (الهويل )2007 ،اللتان
ك�شفتا عن �أثر احلا�سوب باكت�ساب املهارات احل�سابية كاجلمع
والطرح وال�رضب� .أما يف برنامج الرامب فقد حققت مهارة العد
(احل�سي والنمطي) �أعلى متو�سط ح�سابي بقيمة ( )4.25ما ي�شري
�إىل فاعلية ا�سرتاتيجيات الربنامج يف تعلم هذه املهارة ما انعك�س
ب�شكل قوي على �أداء طلبة املجموعة التجريبية� ،أما مهارة التالعب
بالأعداد يف برنامج الرامب فقد كانت الأقل قيمة �إذ بلغ متو�سطها
احل�سابي ( )3.45على عك�س برجمية الكد�سمارت حيث حققت
القيمة الأعلى فيها فقد بلغت ( ،)2.45ما ي�شري وبو�ضوح �إىل
تفوق برجمية الكد�سمارت يف تنمية هذه املهارة ب�شكل �أف�ضل لدى
الطلبة عنه يف الرامبّ � .إن هذه النتائج ب�شكل جممل تعزز فكرة تو�أمة
الربناجمني (الكد�سمارت والرامب) معا يف تدريب وتعليم �أطفال
ريا�ض الأطفال ملهارات احل�ساب املختلفة.خال�صة ب�أهم النتائج
�أظهرت النتائج مما �سبق عدم وجود فروق دالة بني الطلبة يف
تعلم املهارات احل�سابية (العد ،التالعب بالأعداد ،حل امل�سائل) ،يف
حال درا�سة الطلبة جميعا بالطريقة االعتيادية املتبعة يف ريا�ض

حت�سن طلبة عينة املجموعة التجريبية
الأطفال .و�أظهرت النتائج ّ
ب�شكل �أف�ضل من طلبة عينة املجموعة ال�ضابطة ،بتعلم املهارات
احل�سابية ،بناء على طريقة التدري�س املعتمدة على برناجمي الرامب
والكد�سمارت ،ويعزى هذا التح�سن نتيجة لتدريب طلبة املجموعة
التجريبية على �إعمال عقولهم من خالل التفكري ،واال�ستك�شاف،
وامل�شاركة ،والإبداع ،وتطوير لغة الأعداد ،واحل�ساب بطالقة ومرونة
وفاعلية ،وتنمية احل�ساب الذهني عند الأطفال ،وممار�سة احل�ساب
مبواقف حياتية متنوعة .كما �أظهرت النتائج تقارب قوة ت�أثري
برناجمي الكد�سمارت والرامب على تعلم الطلبة ،ما دل وبكل و�ضوح
على التكامل الر�أ�سي بني الربناجمني ،وعدم تقاطعهما مع بع�ضهما
البع�ض يف تنمية مهارات احل�ساب لدى طلبة ريا�ض الأطفال،
كما دل هذا التقارب على و�ضوح وب�ساطة الربناجمني للطلبة ،ما
حقق �أهدافهما دون �صعوبات ،وهذا يجعل من التوليف بني برامج
احل�ساب وغريها �رضورة مهمة يف �سري العملية التعلمية التعليمية،
ين�صح الأخذ بها وعدم �إهمالها .و�أخريا فقد �أظهرت نتائج �إح�صاءات
املتو�سطات واالنحرافات تفوق �أفراد املجموعة التجريبية على
�أفراد املجموعة ال�ضابطة يف تعلم مهارات احل�ساب الثالث (العد
والتالعب بالأعداد وحل امل�سائل) ،كما بينت النتائج نقاط قوة
و�ضعف كل برنامج على حدة ،ما �سلط ال�ضوء على فكرة التوليف
بني الربناجمني معا توفريا للجهد والوقت.

التوصيات واملقرتحات
يو�صى معلمو ريا�ض الأطفال باعتماد برجمية الكد�سمارت،
وبرنامج الرامب يف تدريب الطلبة على مهارات احل�ساب ،وعدم
االكتفاء بتقدميها ب�شكل مبا�رش بالطرق االعتيادية.
 �رضورة اطالع املعلمني على ملف املعلم للح�ساب،
والإفادة من �رشوحاته و�إر�شادات التطبيق ،ومناذج �أوراق العمل
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أ.عبير خليفة الشبول
أ.هدى عيسى الذيابات

أثر برنامجي الكدسمارت والرامب في تنمية املهارات احلسابية
لدى طلبة رياض األطفال بلواء الرمثا-األردن

فيه؛ لتطوير �أنف�سهم ،وحت�سني �أدائهم يف تدري�س مهارات احل�ساب.
 �رضورة تدريب معلمي ريا�ض الأطفال على برجمية
الكد�سمارت وبرنامج الرامب ،ومتابعة ذلك من خالل الإ�رشاف
الرتبوي التابع ملديريات الرتبية والتعليم.
 �رضورة ت�أكيد الإ�رشاف الرتبوي يف مديريات الرتبية
أهمية تفعيل برناجمي الكد�سمارت والرامب ،وملحقاته
والتعليم على � ّ
كملف املعلم ملعلمي ريا�ض الأطفال ،وال�صفوف الأ�سا�سية الثالثة
ّ
الأوىل.
 التن�سيق بني �إدارة املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم مع
القائمني على برناجمي الكد�سمارت والرامب لتعديل املناهج و�أدلة
املعلم ،مبا يتفق مع ر�ؤية و�أهداف الربناجمني ،بغية م�ساندة املعلم
والت�سهيل عليه يف تطبيق ا�سرتاتيجيات الربناجمني املختلفة.
 �إجراء املزيد من الدرا�سات امل�شابهة حول �أثر برناجمي
الرامب والكد�سمارت يف مرحلة ريا�ض الأطفال.
 جتهيز �أماكن متخ�ص�صة لتقدمي برناجمي الكد�سمارت
والرامب بالتزامن مع بع�ضهما البع�ض مبا يغني عملية التعلم لدى
الطفل ويجعلها �أكرث متعة وفاعلية.

املصادر واملراجع
أوالً :املصادر واملراجع العربية:
 بطاينة ،نور .)2006( .ا�ستخدام احلا�سوب التعليمي يف ريا�ض الأطفال.
عمان :جدارا للكتاب العاملي.
ّ
 بطاينة ،مها علي .)2018( .م�ستوى فاعلية الربامج التدريبية و�أثرها يف
تطوير �أداء العاملني يف الوظائف الإ�رشافية يف وزارة الرتبية والتعليم،
(ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،ق�سم الإدارة العامة ،كلية االقت�صاد
والعلوم الإدارية ،جامعة الريموك ،الأردن.
 البهن�سي ،حممد .)2008( .احلا�سوب والربجميات اجلاهزة .عمان :مكتبة
املجتمع العربي للن�رش والتوزيع.
 الدايل� ،سعد� .)2005( .أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الريا�ضيات على
حت�صيل طالب ال�صف الثاين االبتدائي .جملة العلوم الرتبوية والنف�سية،
جامعة البحرين.46-61 ،)3( 6 ،
 الذيابات ،هدى عي�سى� .)2007( .أثر التوليف بني برامج الكد�سمارت
وم�رسح الدمى قي تنمية ثقافة �أطفال الرو�ضة يف مديرية الرتبية
والتعليم ملنطقة �إربد الأوىل( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،ق�سم املناهج
والتدري�س ،كلية الرتبية ،جامعة الريموك ،الأردن.
 الزغول� ،إميان حممود .)2014( .فاعلية برامج تدريب امل�رشفني الرتبويني
يف ممار�سة دور الإ�سناد الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية من
وجهة نظر امل�رشفني امل�ساندين ومقرتحاتهم لتطوير هذه الربامج( ،ر�سالة
دكتوراه غري من�شورة) ،ق�سم الإدارة و�أ�صول الرتبية ،كلية الرتبية ،جامعة
الريموك ،الأردن.
عمان :دار وائل للن�رش
 عبود ،حارث .)2007( .احلا�سوب يف التعليمّ .
والتوزيع.
 العجلوين ،خالد واجلراح ،عبد املهدي .)2009( .اجتاهات معلمات
ريا�ض الأطفال نحو ا�ستخدام برامج �سمارت كدز وتكنولوجيا املعلومات
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يف ريا�ض الأطفال يف الأردن ،مت ا�سرتجاعه بتاريخ (،)18/5/2019
على الرابط الإلكرتوينhttps://www.aue.edu.jo/datafiels/ :
.Eduation_studies
 عذاربة� ،آيات عبد اهلل .)2014( .بناء برنامج تعليمي حمو�سب وبيان �أثره
يف حت�صيل الريا�ضيات لدى طالبات ال�صف الثالث الأ�سا�سي واجتاهاتهن
نحو املادة يف الأغوار ال�شمالية( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،ق�سم
املناهج والتدري�س ،كلية الرتبية ،جامعة الريموك ،الأردن.
 عطية ،حم�سن .)2008( .اال�سرتاتيجيات احلديثة يف التدري�س الفعال.
عمان :دار �صفاء للن�رش والتوزيع.
ّ
 غرايبة ،حممد� .)2007( .أثر التدري�س با�ستخدام الألعاب املحو�سبة
يف حت�صيل طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي يف مادة الريا�ضيات( ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة) ،ق�سم املناهج والتدري�س ،كلية الرتبية ،جامعة
الريموك ،الأردن.
 الفلفلي ،هناء والو�شلي� ،أمة والعن�سي� ،أ�سماء� .)2018( .أثر ركن تعليمي
يف تنمية الذكاء الريا�ضي لدى �أطفال ما قبل املدر�سة يف �أمانة العا�صمة
�صنعاء ،جملة الطفولة العربية.10-27 ،)37( ،
 قطيط ،غ�سان واخلري�سات� ،سمري .)2009( .احلا�سوب وطرق التدري�س
عمان :دار الثقافة للن�رش والتوزيع.
والتقوميّ .
 جنم ،خمي�س مو�سى� .)2016( .أثر ا�ستخدام �أ�سلوب حل امل�شكالت يف
تدري�س الريا�ضيات يف تنمية احل�س العددي لدى طلبة ال�صف اخلام�س
الأ�سا�سي ،جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النف�س ،جامعة �آل
البيت.140-163 ،)14( 4 ،
 نوا�رصة ،وجدان مو�سى .)2011( .فاعلية ا�ستخدام برجمية �سمارت كدز
يف تنمية التفكري الإبداعي لدى �أطفال الريا�ض يف مديرية تربية �إربد
الأوىل( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،ق�سم املناهج والتدري�س ،كلية
الرتبية ،جامعة الريموك ،الأردن.
 الهر�ش ،عايد وغزاوي ،حممد ويامني ،حامت .)2008( .الكمبيوتر التعليمي
بني النظرية والتطبيق� .إربد :عامل الكتب احلديث.
 الهويل ،عبري عبد اهلل� .)2007( .أثر ا�ستخدام ركن تعليمي م�ستحدث يف
تنمية املفاهيم واملهارات والعالقات الريا�ضية لدى �أطفال الريا�ض،
املجلة الرتبوية ،الكويت.90-130 ،)85( ،22 ،
ملف املعلم ملادة اللغة العربية للرو�ضة
 وزارة الرتبية والتعليم (ّ .)2015
وال�صفوف الأ�سا�سية الثالثة الأوىل ,الأردن :وزارة الرتبية والتعليم.
 وزارة الرتبية والتعليم (� .)2019أجهزة كد�سمارت .موقع وزارة الرتبية
والتعليم ،الأردن ،مت ا�سرتجاعه بتاريخ ( ،)18/5/2019على الرابط
الإلكرتوينhttps: //www.moe.gov.jo/ar/node/17018 :

ثانياً :املصادر واملراجع املرتمجة:
Bataina, Noor (2006). Using the educational computers in
kindergartens. Amman: Jadara for international Book.
Bataina, Maha Ali (2018). The effectiveness level of the
training programs and their impact on the performance
of employees in supervisory positions in the Ministry
of Education, (unpublished master’s thesis), Public
Administration Department, Faculty of Economics and
Sciences Management, Yarmouk University, Jordan.
Al-Bahansi, Mohammad (2008).Computer and readymade software. Amman: Al-Mujtamaa Al-Arabi Library for
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