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  مقدمة ومشكلة البحث:
یتسـم العصـر الحـالى باإلنفجـار المعرفـى الكبیـر نتیجـة للعولمـة والتقـدم العلمـى      

ـــذلك كـــان لزامـــًا أن یتبـــع ذلـــك تطـــورات تربویـــة  والتكنولـــوجى فـــى شـــتى المجـــاالت ل
  تواكب هذا التقدم الكبیر.

ویعتبر التخطیط الـدقیق والمبتكـر للبـرامج الموجهـه لطفـل الروضـة             
ضرورة ملحة فى العصر الحالى الذى تفجرت فیه المعـارف وغمـرت عـالم الطفـل ، 
وأصـــبح لزامـــًا علـــى المســـئولین عـــن إعـــداد بـــرامج الطفـــل مراعـــاة تزویـــده بـــالبرامج 

لركـــب الهائـــل مـــن والخبـــرات التـــى تمكنـــه مـــن الحیـــاة فـــى هـــذا المجتمـــع واللحـــاق با
العلمى المعاصر السائد بھ حتى ال نضیع علیھ الوقت وال نھدر التطور التكنولوجى 

ة  ى تربی ھ اإلتجاھات المعاصرة ف ا أكدت ذا م ة وھ ھ العقلی الكثیر من طاقاتھ وقدرات
  طفل الروضة .

والبــــرامج المقدمــــة لطفــــل الروضــــة یجــــب أن تصــــاغ لهــــا أهــــداف ســــلوكیة   
زمنیـــة محـــددة ومـــن خـــالل اتبـــاع اســـلوب ســـهل ومشـــوق  محـــددة تتحقـــق فـــى فتـــرة

یتناســب ومســتوى الطفــل الموجــه لــه ویتــدرج مــن الســهل إلــى الصــعب ومــن البســیط 
ـــیم المناســـبة والتـــى تســـاعد فـــى  إلـــى المركـــب بمصـــاحبة وبإســـتخدام تكنولوجیـــا التعل
توضیح وتبسیط جمیع جوانبه ، ویجـب أن یكـون هنـاك تغذیـة راجعـة مسـتمرة والتـى 

الطفــل النــاجح یســتمر فــى العمــل وتوجــه الطفــل الغیــر موفــق إلــى األنشــطة  تجعــل
الســابقة إلعــادة التــدریب علیهــا حیــث یــتم ذلــك مــن خــالل عملیــات التقــویم المســتمرة 
والتى من خاللها نستطیع تحدید مسـتوى الطفـل مـن النشـاط الـذى یمارسـه .(سـعدیة 

  )٢٤،  ٢٢، ٢٠٠٣بهادر ، 
الــتعلم الـــذاتى وهـــو أحــد األســـالیب التربویــة التـــى دعـــت  وهــذا مـــا یــوفره لنـــا          

إلیهــا متطلبــات العصــر بإعتبــاره الوســیلة إلــى الــتعلم المســتمر الــذى یــالزم اإلنســان 
طـــوال حیاتـــه ویعـــد مؤشـــرًا إلســـتقالل شخصـــیته واعتمـــاده علـــى ذاتـــه والقـــدرة علـــى 

  تحمل المسئولیة واتخاذ القرار .



  مدمحمد أحل طفل الروضة بعض مفاهیم الریاضیات د. أموأثرها على اكساب  الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة المصغرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ       ــــــــــ

   

 ٢٣٦

ـــذاتى ی           ـــتعلم ال جعـــل المـــتعلم هـــو محـــور العملیـــة التعلیمیـــة كمـــا ونجـــد أن ال
یراعــى الفــروق الفردیــة فیــتعلم هنــا كــل فــرد تبعــًا إلمكاناتــه واســتعداداته وقدراتــه كمــا 
انـــه یـــوفر للمـــتعلم تغذیـــة راجعـــة مســـتمرة بصـــورة منتظمـــة ممـــا یمكـــن المـــتعلم مـــن 

حكم فــى الوصــول إلــى المســتوى المحــدد ، والــتعلم الــذاتى یمــد المــتعلم بالضــبط والــت
مســـتوى إتقـــان المـــادة فـــال یســـمح للفـــرد باإلنتقـــال مـــن وحـــدة إلـــى أخـــرى قبـــل اتقانـــه 
للوحدة األولـى ووصـوله إلـى مسـتوى األداء المحـدد فـى األهـداف السـلوكیة .(محمـد 

  ) ١٩،  ٢٠٠٧یوسف اسماعیل ،
  ).١١٤: ١١٣،  ١٩٩٥(حسن محمد العارف ،                    

تعلیمیــة المصــغرة أحــد أســالیب الــتعلم الــذاتى والتــى تســایر وتعــد الوحــدات ال          
متطلبــات وتفریــد التعلــیم وتســتخدمه معظــم البــرامج التربویــة والتــى مــن أهــم اهــدافها 
إعــداد الفــرد لیواصــل تعلــیم نفســه بنفســه نظــرًا لمــا تتصــف بــه الحیــاة المعاصــرة مــن 

مواصـلة التعلـیم مـدى  سرعة التغییر والتجدیـد ممـا یحـتم علـى األفـراد االسـتمرار فـى
) (آمـال ربیـع كامـل محمـد ، ٢٣،  ١٩٩١الحیاة . (ابراهیم عطا ، محمد صبرى ، 

  ).١٦،  ٢٠٠٠) ( سوزان عطیه ، ٥٣،  ١٩٩٧
الوحـــدات التعلیمیـــة المصـــغرة هـــى الركیـــزة األساســـیة لنظـــام الـــتعلم الـــذاتى         

ة الدراســیة حســب حیـث انهــا تتــیح لكــل طالـب الفرصــة فــى أن یــتعلم جـزءًا مــن المــاد
قدرتــه وســرعته فــى الــتعلم وال ینتقــل لدراســة الوحــدة التالیــة إال بعــد إتقــان تعلــم الجــزء 
الســابق وهــى تــوفر محتــوى علمــى وخبــرات وأنشــطة ویمكــن للمــتعلم أن یــتحكم فــى 

  دراستها بما یتالئم مع ظروفه وامكاناته .                                  
  )١٧،  ٢٠٠٠(سوزان عطیه ،                                          

عرف احمد اللقانى وعلى الجمل الوحدات التعلیمیة المصغرة انها :    ُ   وی
"عبارة عن وحدة تعلیمیة نموذجیة صغیرة تسیر وفق سلسـلة مـن الخطـوات وتسـاعد 
 المــتعلم علــى تحقیــق الــتعلم بطریقــة ذاتیــة حیــث تبــدأ الوحــدة بالتعلیمــات ثــم اختبــار
قبلـــى حــــول الموضــــوع المــــراد دراســــته ثــــم مقدمــــة ثــــم قــــدر مــــن األنشــــطة التعلیمیــــة 
المصــاحبة للمـــادة المقدمـــة ویختــار المـــتعلم مـــن هـــذه األنشــطة مـــا یناســـب قدراتـــه ، 
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وتنتهـــى بإختبـــار بعـــدى لمعرفـــة مـــدى تقـــدم المـــتعلم فـــى دراســـة الوحـــدة ویـــتم تحـــت 
  )٣٢،  ٢٠٠٧أشراف وتوجیه المعلم" . (محمد یوسف اسماعیل ، 

وعرفهـــا مجـــدى عزیـــز أنهـــا " وحــــدة متفـــردة متكاملـــة فـــى ذاتهــــا ،     
ویمكــن أن تضــاف إلــى وحــدات أخــرى بقصــد إنجــاز مهمــة اكبــر أو تحقیــق هــدف 

  ) ٢٧،  ٢٠٠٣أطول مدى ".                         (مجدى عزیز ،
ویعرفهــا میــردین انهــا " وحــدة تعلــم ذاتـــى تتــیح للمــتعلم مــن خــالل الدراســـة   

المستقلة اكتساب مفهوم محدد أو مهارة معینة وعادة مـا یتضـمن البرنـامج التعلیمـى 
  مجموعة متتابعة من الوحدات " .

  )٣٤، ٢٠٠٥(منى عبد الحكیم ،                                           
ونجـد أن تعریــف احمـد اللقــانى وعلـى الجمــل هـو اشــمل واوضـح التعریفــات   

وضـــح بالتفصـــیل مكونـــات الوحـــدة التعلیمیـــة المصـــغرة ویـــرى الســـابق ذكرهـــا حیـــث ا
التربــویین أن المكونــات األساســیة للوحــدات ثابتــة أمــا االخــتالف بیــنهم فیكــون علــى 
تفاصــیل هــذه المكونــات أو ترتیبهــا وتســتخلص الباحثــة مــن التعریــف الســابق ألحمــد 

  اللقانى وعلى الجمل ان مكونات الوحدات التعلیمیة هى : 
اختبـــار  –انشـــطة تعلیمیـــة  –اختبـــار قبلـــى  –أهـــداف ســـلوكیة  –مقدمـــة  –عنـــوان 

  بعدى، وهذا هو المطبق فى الدراسة الحالیة .
وتمتـاز الوحـدات التعلیمیــة المصـغرة بأنهــا وحـدة تعلیمیــة متكاملـة ومترابطــة   

ذاتیــًا تركــز علــى مفهــوم واحــد محــدد ، وتنظــیم الوحــدة یجعــل منهــا برنامجــًا متكــامًال 
عنــوان الوحــدة مــرورًا بأهــدافها وختامــًا بــالتقویم ، كمــا أنهــا تراعــى الفــروق  بدایــة مــن

الفردیة بین المتعلمین حیث یـتعلم كـل فـرد وفقـًا لقدراتـه وسـرعته الخاصـة فـى الـتعلم 
، كمـا تعتبــر الوحــدات التعلیمیــة هـى أســاس بــرامج الــتعلم الـذاتى وتحقــق هــذا المبــدأ 

األخــرى وتجعــل المـتعلم هــو محــور العملیــة  بصـورة أفضــل مــن أشــكال تفریـد التعلــیم
التعلیمیـــة وهـــذا مـــا تنـــادى بـــه االتجاهـــات التربویـــة المعاصـــرة ، كمـــا تتـــیح الوحـــدات 
التعلیمیـــة فرصـــة الـــتعلم لإلتقـــان حیـــث یحـــدد مســـتوى إتقـــان لكـــل وحـــدة یعـــد مؤشـــرًا 

المـتعلم لإلنتقال للوحدة التالیة ، كما تتیح الوحدات التعلیمیة المصغرة الفرصـة امـام 



  مدمحمد أحل طفل الروضة بعض مفاهیم الریاضیات د. أموأثرها على اكساب  الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة المصغرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ       ــــــــــ

   

 ٢٣٨

ــــتعلم االلكترونــــى ، وتمــــده بــــالتعزیز المباشــــر لالســــتجابات . (جمــــال الشـــــناوى ،  لل
) (نادیــة عبــد ٤٣) (ابــراهیم غنــیم ، الصــافى یوســف ، بــدون تــاریخ ، ١٠،  ١٩٩٢

 ١٩٩١) (جـــیمس راســـل ، ٢٣،  ١٩٩٠) (رضـــا مســـعد ، ٧٢،  ١٩٩١العظـــیم ، 
،٣٩.(  

لـــى اعطــــاء قــــدر كبیــــر مــــن وترجـــع أهمیــــة الوحــــدات التعلیمیــــة المصــــغرة إ  
المرونــة لكـــل مـــن المعلـــم والمـــتعلم ، اإلیجابیــة فـــى الـــتعلم ، وتنویـــع الخبـــرات حیـــث 

  )٣١٦: ٣١٤، ٢٠٠٠تتیح الوحدة التعلیمیة المتنوعة . (عبد الحافظ سالمة ، 
ممــا ســـبق یتضـــح لنـــا انـــه هنـــاك مجموعـــة مـــن األســـس التـــى ینبغـــى مراعاتهـــا عنـــد 

ــــة متكاملــــة تصــــمیم الوحــــدات التعلیمیــــة ال مصــــغرة وهــــى ان تكــــون الوحــــدة التعلیمی
ومكتفیـــة بـــذاتها وان یـــتم تحدیـــد األهـــداف التعلیمیـــة للوحـــدة تحدیـــدًا دقیقـــًا مـــع تقـــدیم 
تبریــر لدراســة الوحــدة (أهمیــة الوحــدة) ومراعــاة التتــابع والتــرابط المنطقــى فــى ترتیــب 

طة التعلیمیـة وتنظیم محتوى الوحـدة ، وان تحتـوى علـى مجموعـة متنوعـة مـن األنشـ
والتـــى تراعـــى الفـــروق الفردیـــة بـــین المتعلمـــین مـــع وجـــود اســـتراتیجیة لتقـــویم الوحـــدة 

  والتعزیز المباشر لالستجابات .
من هنا نجد ان الوحدات التعلیمیة تقـوم علـى أسـاس المـتعلم وایجابیتـه وهـذا هـو مـا 

حقــق تقــوم علیــه فكــرة ریــاض األطفــال فالوحــدة تــدور حــول محــور متكامــل وبــذلك ت
الوحــدات التعلیمیــة هــدف هــذه المرحلــة ایضــًا وهــو النمــو المتكامــل بمــا تتیحــه مــن 
ـــه  ـــة یمارســـها الطفـــل تـــدور حـــول هـــذا المحـــور الـــذى تتناول مجـــاالت انشـــطة متكامل
الوحــدة وهــذا مــا یتفــق مــع مبــدأ تكامــل المعرفــة فــى تعلــیم طفــل الروضــة ، وتتمیــز 

الروضـة حیـث یمكـن ان تتضـمن كـل  الوحدات التعلیمیة بالمرونة التـى تتسـع لطفـل
االنشـــطة التعلیمیـــة ســـواء كانـــت انشـــطة علمیـــة ، ریاضـــیة ، لغویـــة ، اجتماعیـــة ، 
حركیـة ، فنیـة ، موسـیقیة وغیرهــا وبـذلك تتـیح الوحـدات التعلیمیــة فـرص نمـو عدیــدة 
ومتنوعـــة تســـاعد علـــى تقـــدیم المعرفـــة المتكاملـــة للطفـــل .                (فرمـــاوى 

  ) ٣٠٦،  ١٩٩٩المجادى ،  محمد ، حیاة



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٣٩

تعتبـــر مرحلـــة الروضـــة مرحلـــة هامـــة مـــن مراحـــل العمـــر یشـــترك فیهـــا األطفـــال     
بنشــاط فــى إكتســاب المفــاهیم األساســیة ، والمفــاهیم هــى أحجــار البنــاء التــى تتكــون 
منهــا المعرفــة فهــى تســـمح لنــا بتنظــیم وتصــنیف المعلومـــات وحــل المشــكالت التـــى 

  )١٥٤،  ٢٠٠٩(عزة خلیل ،      تواجهنا .              
وذلـك لمـا تتصـف بـه مـن  وتعد الریاضـیات مـن المفـاهیم الصـعبة تعلمـًا وتعلیمـاً     

  تجرید فى المفاهیم والعالقات وبعدها عن الملموسیة .
  ) ٣٨١،  ١٩٩٧( احمد العریف ،                                        

هیم الریاضـــیة قـــد شـــهد طفـــرة كبیـــرة بعـــد ونجـــد ان مجـــال اكتســـاب الطفـــل للمفـــا    
إضافات بیاجیه ، حیث ألقى الضوء على طبیعة تفكیر الطفل مـن انـه یختلـف عـن 
تفكیــر البــالغ فــى الكیــف ولــیس فــى الكــم كمــا اوضــح بــأن األطفــال یتمتعــون بــذهن 
كتســاب المعرفــة ولــیس للحفــظ واوضــح بیاجیــه ایضــًا ان  نشــط یســعى دائمــا للفهــم وإ

لقــــدره علـــى التفكیـــر المجــــرد وانـــه بحاجـــه إلــــى العدیـــد مـــن التجــــارب الطفـــل یفتقـــد ا
  ) ١٥٥،  ٢٠٠٩بإستخدام االشیاء المحسوسة . (عزة خلیل ، 

ویجــب أن یكــون التركیــز فــى تــدریس الریاضــیات علــى حــل المشــكالت بحیــث     
یعمل األطفال فى صورة مستقلة أو فى مجموعـات وان یكـون دور المعلمـة كمیسـرة 

  ) ١٥٧،  ٢٠٠٩(عزة خلیل ،              وموجهة .  
ویعرف المفهوم الریاضـى انـه " قاعـدة التخـاذ قـرار او حكـم نسـتطیع مـن خـالل     

القاعدة الحكم على مدى تـوفر مجموعـة مـن الخصـائص فـى ذلـك الشـئ ، وبالتـالى 
  یمكن ان نطلق علیها اسم المصطلح الدال علیه " . 

  ) ٢٠،  ١٩٩٦یدر ، عبد اهللا یوسف ، (عبد اللطیف ح                  
وعـــرف " ســـامى ابـــو بیـــه " المفهـــوم الریاضـــى بأنـــه " تجریـــد عقلـــى یعبـــر عـــن     

مجموعـــة مــــن االشــــیاء المتشـــابهة فــــى خواصــــها بحیـــث یســــتجیب الفــــرد لمجموعــــة 
المنبهات التى تمیـز هـذه األشـیاء عـن غیرهـا وتمكـن هـذه االسـتجابه مـن ادراك هـذا 

  ) ١٤،  ١٩٨٩(اسماء السرس ،                     المفهوم  ".      



  مدمحمد أحل طفل الروضة بعض مفاهیم الریاضیات د. أموأثرها على اكساب  الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة المصغرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ       ــــــــــ

   

 ٢٤٠

الریاضى هو عبارة عن تنظـیم عقلـى لمجموعـة مما سبق یتضح لنا ان المفهوم     
  من المثیرات ، هذا التنظیم یؤدى إلى دراك هذا المفهوم .

وتبــرز أهمیــة المفــاهیم الریاضــیة فــى انهــا هــى أســاس المعرفــة الریاضــیة وهــى     
ثیر مـن التعمیمـات الریاضـیة التـى تـربط بـین مجموعـة مـن المفـاهیم ، الزمة لتعلم ك

وتلعـــب المفـــاهیم الریاضـــیة دورًا مهمـــًا فـــى تنمیـــة التفكیـــر كمـــا انهـــا تزیـــد مـــن قـــدرة 
المـــتعلم علـــى فهـــم وتفســـیر كثیـــر مـــن الظـــواهر الحیاتیـــة وحـــل المشـــكالت . ( عبـــد 

  )   ٢٢،  ١٩٩٦اللطیف حیدر ، عبد اهللا یوسف ، 
  ) ٣٥،  ٢٠٠٠( رضا محمد نصر وآخرون ،              

  أهداف برنامج الریاضیات المنبثقة من وثیقة المعاییر القومیة لریاض األطفال: 
  : مجال االعداد والعالقات العددیة - ١

فهم الخواص األساسیة للمفاهیم العددیة وتوظیفهـا مـن خـالل عـد وحـدات حتـى 
ــــة ، التعــــرف علــــى شــــكل األ١٠العــــدد ( عــــداد مــــن خــــالل أســــتخدام ) ، المقارن

  البرمجیات بالحاسب اآللى .
  مجال التقدیر والحساب العقلى : -٢

أســتخدام الطــرق األساســیة عنــد إجــراء العملیــات الحســابیة مــن خــالل توظیــف 
االعــــداد فــــى حــــل المشــــكالت وتوظیــــف أســــالیب التفكیــــر فــــى إجــــراء عملیــــات 

  حسابیة بسیطة .
  مجال القیاس : -٣

اهیم القیـــاس وتوظیفهـــا مـــن خـــالل فهمـــه لمعـــانى فهـــم الخـــواص األساســـیة لمفـــ
طویــــــل / أطـــــــول  –ثقیــــــل / أثقــــــل  –المصــــــطلحات مثــــــل ( خفیــــــف / أخــــــف 

  ......إلخ)
الـوزن  –الحجـم  –ومقارنة خواص األجسام بإستخدام لغة الریاضیات ( الطـول 

.......إلـــخ ) وتطبیــــق مفــــاهیم القیــــاس علـــى مواقــــف وأشــــیاء تعــــرض علیــــه  -
  .(وثییقة المعاییر القومیة لریاض األطفال). بإستخدام البرمجیات



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٤١

وقــد أقتصــر العــرض الســابق علــى المجــاالت المرتبطــة بالمفــاهیم موضــوع الدراســة 
  فى البحث الحالى .

وتنــــاول البحــــث الحــــالى اربـــــع مفــــاهیم ریاضــــیة هـــــى االعــــداد ، الجمــــع والطـــــرح ، 
  المقارنه ، الكل والجزء .

  مفهوم األعداد : -
قدرة على تسمیة األعداد فى تتـابع ثابـت وأن یطبـق ذلـك علـى شـئ العد هو " ال    

  واحد فى كل مرة حتى یصل إلى العدد الكلى".
ونحن هنا نطلـب مـن األطفـال ان یعطـوا اسـماء االعـداد بالترتیـب السـلیم ، وان     

یطبقوا اسـماء االعـداد بالترتیـب علـى األشـیاء لكـى یتوصـلوا إلـى عـددها وألداء هـذه 
هــــى العــــد الترتیبــــى فــــإن األطفــــال بحاجــــه إلــــى معرفــــة األســــماء والترتیــــب المهــــارة و 

  ) ٩٠،  ١٩٩٧لألرقام . ( حمدى عطیفة ، عایدة سرور ، 
  ) ١٨٦،  ١٨٥،  ٢٠٠٩(عزة خلیل ،                     

) إلـى قـدرة أطفـال مـا قبـل المدرسـة Hunting , Robert , p. )2003ویشـیر     
ادراك األطفـــال للتكـــوین الكلــى والجزئـــى للعـــدد ، والعـــد علــى التعامـــل مـــع األعــداد و 

  حیث انها عملیات مرتبطة ببعضها البعض فى تطور الطفل فى مجال األعداد .
  مفهوم الجمع والطرح :  -

توضــع فـــى مرحلــة الروضـــة المبـــادئ البســیطة لمفهـــومى الجمــع والطـــرح حیـــث     
اجــدة صــالح عملیــة الجمــع یبــدأ األطفــال بعملیــة الجمــع ثــم عملیــة الطــرح وتعــرف م

بأنهــا " وضــع األشــیاء مــع بعضــها " أمــا عملیــة الطــرح فنعنــى بهــا " فصــل األشــیاء 
  )٩٧،  ٢٠٠٦بعضها عن بعض " ویستدعى فهم معنى . ( نیللى العطار ، 

ــت العدیــــد مــــن الدراســـــات مثــــل دراســــة ( مـــــارتن هیــــوجز ) امكانیــــة قیـــــام      وأثبتــ
ما إرتبطت بأدوات محسوسـة واخفـاقهم فـى القیـام األطفال بعملیة الجمع والطرح إذا 

 , Barth ,H.,et allبعملیات مماثلـة أو ابسـط ارتباطـًا بلغـة الریاضـیات المجـردة (

  ) ١٥٥،  ٢٠٠٩عزة خلیل ، ) ( 2008
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 ٢٤٢

 Burton , G., et) ودراسـة Greenberg , P.  )1994وتوصـلت دراسـة     

all   )1991لــة الروضــة مفــاهیم الجمــع ) إلــى ضــرورة اكســاب األطفــال فــى مرح
  والطرح وعدم تقدیمها لهم بالطرق التقلیدیة .

  مفهوم المقارنة :  -
ـــــین      ـــــین شـــــیئین أو ب ـــــه یجـــــد عالقـــــة ب ـــــة فإن ـــــة المقارن حـــــین یقـــــوم الطفـــــل بعملی

مجمــوعتین مــن األشــیاء ، علــى أســاس بعــض الخصــائص او الصــفات المحــددة ، 
و االرتفـــاع او الســـرعة امـــا النـــوع احـــد أنـــواع هـــذه الصـــفات هـــو الحجـــم او الطـــول ا

الثــــانى مــــن الصــــفات هــــو مقارنــــة الكمیــــة ، ولمقارنــــة الكمیــــات فــــإن الطفــــل ینظــــر 
لمجمــوعتین مــن األشــیاء ویقــرر اذا كــان المجمــوعتین لهمــا نفــس عــدد العناصــر او 
مـــا اذا كانـــت احـــدى المجمـــوعتین بهـــا عناصـــر اكثـــر والمقارنـــة هـــى اســـاس عملیـــة 

  الترتیب والقیاس .
ولكـــــى یعقـــــد الطفـــــل مقارنـــــة مـــــا ویمكنـــــه فهمهـــــا فعلیـــــه ان یكتســـــب المقارنـــــات     

  األساسیة التالیة :
كبیــــر / صــــغیر ، طویــــل / قصــــیر ، ســــمین / نحیــــف ، ثقیــــل / خفیــــف ، ســــریع / 
بطـــئ ، بـــارد / ســـاخن ، ســـمیك / رفیـــع ، واســـع / ضـــیق ، بعیـــد / قریـــب ، عـــالى 

  ) ٢٠٦،  ٢٠٠٩عزة خلیل ، الصوت / ضعیف الصوت . (
  مفهوم الكل والجزء :

ان األطفــال لــدیهم فهــم طبیعــى واهتمــام بالكــل والجــزء وهــم فــى حاجــه إلــى ان     
یتعلموا ان االشـیاء مكونـة مـن اجـزاء ( مثـل األجسـام تتكـون مـن أجـزاء مثـل االذرع 
، االرجل ، الرأس ، ........) وان مجموعة من االشیاء یمكـن ان تقسـم إلـى اجـزاء 

لمكعبــات فیمــا بیــنهم ) ، وان الشـئ الكلــى یمكــن ان یقســم إلــى اجــزاء ( مثـل تقســیم ا
  صغیرة ( مثل قطعة الورق الكبیرة یمكن قصها إلى قطع صغیرة ) .

وبالتـدریج یـتمكن الطفــل مـن رؤیــة ان الكـل مكــون مـن اجــزاء ، وان االجـزاء قــد     
  )٢٣٣ ،٢٣٢،  ٢٠٠٩تكون متساویة فى الحجم والكم او مختلفة . (عزة خلیل ، 



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٤٣

وتعتبــر التكنولوجیــا التدریســیة وســطًا مهمـــًا یســاعد االطفــال علــى فهــم االفكـــار     
بطریقــة اكثــر وضــوحًا وقــد تزایــد اســتعمالها فــى الســنوات االخیــرة فــى جمیــع مراحــل 

  )   ٩٥،  ٢٠٠٦التعلیم وخاصة األولى منها . ( بطرس حافظ ، 
ـــــاهیم الریاضـــــیة یجـــــب ان یح     صـــــل علـــــى خبـــــرات ولكـــــى یكتســـــب الطفـــــل المف

محسوسة مباشرة ، مـن خـالل مختلـف الوسـائل التكنولوجیـة مثـل الكمبیـوتر .( وفـاء 
  )   ٤٧:  ٤٤،  ١٩٩٣كفافى ، 

ویقبل األطفال على الكمبیوتر بحب حیث انه یقدم لهم المفاهیم والمعلومات     
فى صورة حسیة مشوقة كما انه یكسبهم مهارات حل المشكالت والقدرة على صنع 

 & .Clements , Dرار واكسابهم مدى أطول من االنتباه والتركیز . (الق

Sarama ,J., 2003 , 38  (  
مع تقدیم التعزیز الفورى والمباشر مما یكسبهم الثقـة ویـتم ذلـك مـن خـالل منـاخ     

  تعلیمى یمتزج فیه التحصیل العلمى بالتسلیة والترفیه والتشویق . 
  ) .١١٣،  ٢٠٠٠( حسن شحاته ،                                         

ونجــــد ان للكمبیــــوتر دور مهــــم فــــى تعلــــیم الریاضــــیات حیــــث اوصــــى المجلــــس     
القومى لمعلمى الریاضیات بالوالیات المتحدة بإعطـاء االولویـة السـتخدام الكمبیـوتر 
مكانـات الكمبیـوتر فـى  فى تعلیم الریاضیات ووجوب االسـتفادة الكاملـة مـن قـدرات وإ

  ج الریاضیات .برام
  )Maurice chazan , 1995 ,41 ,42  (  

كمـا انـه یشــبع حاجـة االطفـال إلــى البحـث واالستكشـاف ویتــیح لهـم تصـور المفــاهیم 
 , Gooden ,A ., et all , 1996المجـردة وتقـدیمها فـى صـورة محسوسـة . (

156 ) (Carton , C., et all , 1995 , 145(  
لدراسـات إلـى ان الكمبیـوتر ییسـر تعلـم الریاضـیات واثبتت العدید من البحـوث وا    

فـى وقــت مبكــر ، ویمكــن لالطفــال اســتخدام الكمبیــوتر فــى الــتعلم لممارســة عملیــات 
الجمــع والطــرح وتعزیــز اكبــر إلكتســاب المفــاهیم المختلفــة مثــل التنــاظر ، األنمــاط ، 

  العالقات المكانیة 



  مدمحمد أحل طفل الروضة بعض مفاهیم الریاضیات د. أموأثرها على اكساب  الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة المصغرة
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 ٢٤٤

 )Clements , D. & Sarama ,J., 2003 ,37 , 38 (  
) علـى اهمیـة الكمبیـوتر وانـه یـؤثر   Lopez Morteo  )2007واكدت دراسة     

 . High field , kایجابا علـى اكتسـاب الریاضـیات ، كمـا اشـارت دراسـة كـل مـن 

& Mulligan , J .  )2008 إلـى فاعلیـة االدوات التكنولوجیـة ومنهـا الكمبیـوتر (
  لریاضیة ) سنوات المفاهیم ا ٥:  ٤فى اكساب االطفال من ( 

) بعنـــــوان " فعالیـــــة اســـــتخدام ٢٠٠٥هـــــذا واكـــــدت دراســـــة منـــــى عبـــــد الحكـــــیم (    
المودیوالت التعلیمیة فـى عـالج الصـعوبات التـى تواجـه الطـالب فـى دراسـتهم لمـادة 
المنطـق وآثارهـا علـى التحصـیل واإلتجـاه نحـو المـادة " واثبتـت نتـائج الدراسـة فعالیــة 

) بعنــــوان " فعالیــــة اســــتخدام ٢٠٠٠عطیــــة (  البرنــــامج المقتــــرح ، ودراســــة ســــوزان
الوحدات التعلیمیة المصغرة لتعلم مهارات انتـاج الشـفافیات لطـالب شـعبة تكنولوجیـا 
التعلـــیم " وتوصـــلت الدراســـة إلـــى فاعلیـــة الوحـــدات التعلیمیـــة المصـــغرة فـــى اكســـاب 

) بعنــــوان " ٢٠٠٧الطــــالب مهــــارات انتــــاج الشــــفافیات ، ودراســــة محمــــد یوســــف ( 
ة برنـــامج تـــدریب مقتـــرح لتكنولوجیـــا التعلـــیم قـــائم علـــى المودیـــوالت فـــى تنمیـــة فاعلیـــ

مهارات التدریس لمعلمى الفصول بالصـفوف األولـى مـن التعلـیم األساسـى " وأثبتـت 
  النتائج فاعلیة البرنامج التدریبى المقترح .

إن تغیــرات العصــر ومــا طــرأ علیــه مــن تطــور تكنولــوجى متالحــق یفــرض علــى     
لمهتمـــین بالعملیــة التعلیمیـــة نظــرة جدیـــدة نحــو اســـالیب الــتعلم بحیـــث یـــؤدى جمیــع ا

  ذلك إلى بناء الفرد القادر على مواجهة مشكالت العصر بأسالیب العصر .
وبالتــــالى لـــــم یعـــــد الحفـــــظ والتلقـــــین هــــو الطریقـــــة المثلـــــى إلكتســـــاب المعرفـــــة ،     

اكســــاب األطفــــال وأصــــبحت المشــــكلة األساســــیة التــــى تواجــــه الــــنظم التربویــــة هــــى 
  مهارات جدیدة وتدریبهم كیف یفكرون ویبتكرون كل حسب قدراته واستعداداته .

وبـــالرغم مــــن أن المفــــاهیم الریاضـــیة هــــى مفــــاهیم مجـــردة ویجــــب أن تقــــدم فــــى     
صـــورة محسوســـة ومشـــوقة حتـــى یســـتطیع األطفـــال تعلمهـــا لمـــا لهـــا مـــن دور مهـــم 

فـــرد القـــدرة علــــى فهـــم العدیـــد مــــن وأساســـى فـــى تنمیـــة التفكیــــر كمـــا أنهـــا تكســــب ال
الظــــواهر الحیاتیــــة وحــــل المشــــكالت ، إال ان عــــدد كبیــــر مــــن األطفــــال یواجهــــون 



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٤٥

صعوبة فى تعلم المفاهیم الریاضیة وذلـك ألنهـا تقـدم فـى صـورة مجـردة تعتمـد علـى 
الكتب والصـور فقـط وهـذا غیـر كـافى فـى عصـر یتسـم بالتقـدم والتطـور التكنولـوجى 

اكــب الطفــل هـذا التطــور عــن طریــق تزویـده بالعدیــد مــن بــرامج وبالتـالى یجــب أن یو 
الــتعلم الــذاتى واتاحــة الفرصــة امامــه للــتعلم اإللكترونــى وتتضــح هنــا مشــكلة الدراســة 
فى مواجهـة الطلـب المتزایـد علـى التعلـیم اإللكترونـى وتحـدیث نظـم التعلـیم والتكیـف 

امج عربیــة تقــدم الوحــدات مــع المتغیــرات العلمیــة والتكنولوجیــة حیــث انــه ال یوجــد بــر 
  التعلیمیة المصغرة فى صورة إلكترونیة . 

ومــن ثــم فــإن هنــاك قصــورًا فــى بــرامج الوحــدات التعلیمیــة اإللكترونیــة المصــغرة     
المقدمــة لطفــل الروضــة ممــا دعــى إلجــراء دراســة تســتهدف قیــاس فعالیــة الوحــدات 

ض مفـــــــاهیم التعلیمیـــــــة اإللكترونیـــــــة المصـــــــغرة فـــــــى أكســـــــاب طفـــــــل الروضـــــــة بعـــــــ
  الریاضیات.

  وتظهر مشكلة البحث فى التساؤل الرئیسى التالى :
مــا هــى أهمیــة الوحــدات التعلیمیــة اإللكترونیــة المصــغرة فــى اكســاب طفــل الروضــة 

  بعض مفاهیم الریاضیات ؟
  هدف البحث :

تصــمیم وحــدات تعلیمیــة الكترونیــة مصــغرة إلكســاب طفــل الروضــة بعــض   
  مفاهیم الریاضیات .

  لبحث :أهمیة ا
 : األهمیة النظریة 

لفت اإلنتباه إلى أهمیـة إعـداد معلمـة ریـاض األطفـال إعـدادًا تكنولوجیـًا جیـدًا  - ١
عداد مختلف البرامج التكنولوجیة لطفل الروضة .   یمكنها من تصمیم وإ

فــتح المجــال امــام المزیــد مــن الدراســات فــى مجــال تكنولوجیــا التعلــیم ومفــاهیم  - ٢
 الریاضیات .

ــــیم اإل - ٣ ــــیم طفــــل الروضــــة وخاصــــة ربــــط التعل ــــاهج وبــــرامج تعل لكترونــــى بمن
  مفاهیم الریاضیات .



  مدمحمد أحل طفل الروضة بعض مفاهیم الریاضیات د. أموأثرها على اكساب  الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة المصغرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ       ــــــــــ

   

 ٢٤٦

 :األهمیة التطبیقیة 

المصـــغرة إلكســـاب  تقـــدیم برنـــامج بإســـتخدام الوحـــدات التعلیمیـــة اإللكترونیـــة - ١
طفل الروضة بعض مفاهیم الریاضـیات ، ممـا یسـاعد القـائمین علـى العملیـة 

  ت المقدمة لطفل الروضة .التعلیمیة فى تطویر برامج مفاهیم الریاضیا
ـــدیم اختبـــــار إلكترونـــــى لقیـــــاس مفـــــاهیم الریاضـــــیات ممـــــا یـــــزود مخططـــــى  - ٢ تقــ

ومصممى المنـاهج فـى ریـاض األطفـال بـأدوات تقـویم جدیـدة متطـورة تسـاعدهم 
فـــى بنـــاء المزیـــد مـــن أدوات التقـــویم لقیـــاس مختلـــف المفـــاهیم األخـــرى المقدمـــة 

 لطفل الروضة.

احـد المبـادئ األساسـیة فـى تعلـیم طفـل الروضـة  دعم التعلم الذاتى الذى یعـد - ٣
. 

  حدود البحث :
 حدود زمنیة : -١

 فـــــــى الفتـــــــرة مـــــــن  ٢٠٠٨/٢٠٠٩التـــــــرم األول مـــــــن العـــــــام الدراســـــــى 
 . ٢٠/١١/٢٠٠٨إلى  ١٢/١٠/٢٠٠٨

   حدود مكانیة : -٢

 ریاض األطفال بمحافظة اإلسكندریة .

 حدود بشریة : -٣

ـــــال الروضـــــة بالمســـــتوى الثـــــانى مـــــن  بمحافظـــــة  ســـــنوات ٦ – ٥أطف
    اإلسكندریة.

  مصطلحات البحث :
 : الوحدة التعلیمیة اإللكترونیة المصغرة 

التعریـــــف اإلجرائـــــى للباحثـــــة :"هـــــى عبـــــارة عـــــن وحـــــدة تعلیمیـــــة إلكترونیـــــة 
مصـــغرة مســـتقلة ضـــمن مجموعـــة متتابعـــة مـــن الوحـــدات ُصـــممت بغـــرض 
تحقیـــق أهـــداف تعلیمیــــة محـــددة ویــــتم تعلمهـــا بطریقـــة فردیــــة وهـــى مــــزودة 

جموعة من الخبـرات واألنشـطة التعلیمیـة والتـى تـوفر الفرصـة لكـل مـتعلم بم



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٤٧

أن یتعلم حسب قدرته وسرعته الخاصـة فـى الـتعلم وال ینتقـل مـن وحـدة إلـى 
وحــدة أخــرى إال بعــد اتقــان الوحــدة الســابقة ، وتحتــوى الوحــدة علــى أهــداف 

  ونتائج التعلم ووسائل تقییم خاصة بها ".
 : المفاهیم الریاضیة 

عرف میدل المفهـوم الریاضـى انـه "مجموعـة مـن االشـیاء التـى یـتم             
ــــى ضــــوء  ــــالحواس ، او الحــــوادث والرمــــوز التــــى یمكــــن تصــــنیفها عل إدراكهــــا ب

  مجموعة من الخصائص المشتركة التى یمكن ان یشار إلیها بإسم أو رمز.
  )٢٠ ، ١٩٩٦(عبد اللطیف حیدر ، عبد اهللا یوسف ،                       

 : طفل الروضة 

  سنوات " ٦-٥" هو الطفل فى المرحلة العمریة من 
  فروض البحث :

" ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطى درجــات المجموعــة  - ١
الضــابطة والمجموعــة التجریبیــة فــى القیــاس القبلــى علــى اختبــار المفــاهیم 

  الریاضیة اإللكترونى لطفل الروضة ".
ــــة  - ٢ ــــین متوســــطى درجــــات المجموعــــة "توجــــد فــــروق ذات دالل إحصــــائیة ب

الضـابطة والمجموعـة التجریبیـة فـى القیـاس البعـدى علـى اختبـار المفـاهیم 
 الریاضیة اإللكترونى لطفل الروضة ".

"توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطى درجــات القیــاس القبلــى  - ٣
 والقیــــاس البعــــدى للمجموعــــة التجریبیــــة علــــى اختبــــار المفــــاهیم الریاضــــیة

  اإللكترونى لصالح القیاس البعدى " .
"یوجـــد أثـــر كبیـــر للبرنـــامج المســـتخدم فـــى تنمیـــة المفـــاهیم الریاضـــیة لـــدى  - ٤

 أطفال الروضة " . 

  إجراءات البحث المیدانیة :
 المنهج المستخدم : .١

  استخدم البحث الحالى المنهج التجریبى وذلك لمالئمته لموضوع البحث.



  مدمحمد أحل طفل الروضة بعض مفاهیم الریاضیات د. أموأثرها على اكساب  الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة المصغرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ       ــــــــــ

   

 ٢٤٨

 عینة البحث : .٢

طفـل وطفلـة  ٦٠الثانى بروضة عبـد السـالم المحجـوب وعـددهم األطفال بالمستوى 
  بالتصمیم التجریبى التالى :

  طفل وطفلة . ٣٠مجموعة تجریبیة  -
 طفل وطفلة . ٣٠مجموعة ضابطة  -

  أدوات البحث : .٣
أوال : اعـــداد اختبـــار إلكترونـــى لقیـــاس مفـــاهیم الریاضـــیات لـــدى طفـــل          
  ( إعداد الباحثة )          الروضة.

 تحدید الهدف من االختبار : -١

یهدف اختبار المفـاهیم الریاضـیة اإللكترونـى إلـى قیـاس مـدى أكتسـاب طفـل        
الروضـــة لـــبعض المفـــاهیم الریاضـــیة وهـــى األعـــداد ، الجمـــع والطـــرح ، المقارنـــة ، 

  الكل والجزء.
  تحدید مفردات االختبار :  -٢

الرئیســیة التــى ینبغــى ان  بنیــت مفــردات االختبــار بعــد ان حــددت المفــاهیم       
یتضــمنها االختبــار وقـــد بنــى االختبـــار بحیــث یقــیس المفـــاهیم الریاضــیة ســـالفة 

  الذكر وتم تصمیم االختبار فى صورة إلكترونیة بإستخدام برنامج الفالش .
  تصمیم االختبار : -٣

مـــن أربعـــة محـــاور : المحـــور األول مـــن اإلختبـــار یقـــیس صـــمم االختبـــار       
ب الطفـل لمفهـوم االعـداد ویتكــون هـذا المحـور مـن خمـس مفــردات مـدى اكتسـا

تتطلــب كــل مفــردة مــن الطفــل االســتجابة بطریقــة معینــة ، المحــور الثــانى مــن 
االختبــــار یقــــیس مــــدى اكتســــاب الطفــــل لمفهــــوم الجمــــع والطــــرح ویتكــــون هــــذا 
المحـــور مـــن خمـــس مفـــردات تتطلـــب كـــل مفـــردة مـــن الطفـــل اســـتجابة معینـــة ، 

ث مــــن االختبــــار یقــــیس مــــدى اكتســــاب الطفــــل لمفهــــوم المقارنــــة المحــــور الثالــــ

                                                
 ) ١انظر ملحق رقم( 



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٤٩

ویتكون هذا المحـور مـن خمـس مفـردات تتطلـب كـل منهـا اسـتجابة محـددة مـن 
الطفـل ، المحـور الرابـع مــن االختبـار یقـیس مـدى اكتســاب الطفـل لمفهـوم الكــل 
والجـــزء ویتكـــون هـــذا المحـــور مـــن خمـــس مفـــردات تتطلـــب كـــل منهـــا اســـتجابة 

 ٢٠فـــل ووفقـــًا لمـــا ســـبق یكـــون العـــدد الكلـــى لمفـــردات االختبـــار معینــة مـــن الط
  عشرین مفردة .

  ضبط االختبار : -٤
  ضبط اختبار المفاهیم الریاضیة اإللكترونى تبعا للخطوات التالیة         

  ثبات االختبار :  )١(
 ثبات مفردات األختبار : - أ 

ة االحتمــال للتأكــد مــن ثبــات مفــردات االختبــار تــم حســاب معــامالت الثبــات بطریقــ
المنــوالى ، وذلــك بعـــد تطبیــق االختبـــار علــى عینــة الدراســـة االســتطالعیة بمدرســـة 

  ).١عبد السالم المحجوب ، كما هو موضح بجدول رقم (
  )١جدول رقم (

  )٦٠معامالت الثبات بطریقة االحتمال المنوالى (ن = 
  الكل والجزء  المقارنة   الجمع والطرح   وحدة األعداد 

معامل   السؤال
  الثبات

معامل   السؤال
  الثبات

معامل   السؤال
  الثبات

معامل   السؤال
  الثبات

٠,٥٣٠**  ١٦  ٠,٦٢٣**  ١١  ٠,٥٥١**  ٦  ٠,٦٤١**  ١  
٠,٦٢٠**  ١٧  ٠,٤٢٩**  ١٢  ٠,٢٩٢*  ٧  ٠,٥٠٢**  ٢  
٠,٥٦٣**  ١٨  ٠,٤٢٨**  ١٣  ٠,٤٣٢**  ٨  ٠,٤٢٤**  ٣  
٠,٦٧١**  ١٩  ٠,٥٣٩**  ١٤  ٠,٥٠٥**  ٩  ٠,٤٢٤**  ٤  
٠,٦٨٣**  ٢٠  ٠,٤٧٧**  ١٥  ٠,٣٦٦**  ١٠  ٠,٣١٠*  ٥  

  ٠,٠١** دال عند مستوى 
  ٠,٠٥* دال عند مستوى 



  مدمحمد أحل طفل الروضة بعض مفاهیم الریاضیات د. أموأثرها على اكساب  الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة المصغرة
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 ٢٥٠

یتضــح مــن الجــدول الســابق ان جمیــع قــیم معــامالت الثبــات دالــة احصــائیًا عنــد أى 
مـــن مســـتویى الداللـــة ، أى تأكـــد ثبـــوت االختبـــار ، وبالتـــالى یمكـــن اإلطمئنـــان إلـــى 

بـار علـى عینـة البحـث األساسـیة النتائج التـى یـتم الحصـول علیهـا بعـد تطبیـق االخت
.  
  Test – Retestطریقة إعادة االختبار :   -ب 

اســتخدمت طریقــة إعــادة االختبــار لحســاب ثبــات االختبــار بعــد تطبیقــه علــى       
العینة االسـتطالعیة ، بفاصـل زمنـى اسـبوعین بـین التطبیـق األول والتطبیـق الثـانى 

ب فـى التطبیـق االول ودرجـاتهم ، ثم تم حساب معامـل االرتبـاط بـین درجـات الطـال
  ) .٢فى التطبیق الثانى ، كما هو موضح بجدول رقم (

  )٢جدول رقم (
  معامالت ثبات االختبار والوحدات التى یتكون منها االختبار 

  مستوى الداللة   معامالت الثبات   الوحدة 
  ٠,٠٠١  ٠,٧٢١  وحدة األعداد

  ٠,٠٠١  ٠,٧٣٤  وحدة الجمع والطرح
  ٠,٠٠١  ٠,٨٢٧  وحدة المقارنة

  ٠,٠٠١  ٠,٧٥٦  وحدة الكل والجزء
  ٠,٠٠١  ٠,٧٨٤  كل االختبار

یتضــح مــن الجــدول الســابق ان معـــامالت ثبــات االختبــار المختلفــة هــى معـــامالت 
 مرضیة مما یشیر إلى ثبات االختبار .

 معامل السهولة ومعامل الصعوبة : - ج 

بــــار للتأكــــد مـــــن تــــم حســــاب معــــامالت الســــهولة والصـــــعوبة والتمییــــز لالخت       
  )٣مستوى السهولة والصعوبة المناسب لالختبار ، ویوضح ذلك الجدول رقم (

  )٣جدول رقم (
  معامل السهولة ومعامل الصعوبة لالختبار 



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٥١

  معامل التمییز  معامل الصعوبة   معامل السهولة   رقم العبارة 
٠,١٤  ٠,١٧  ٠,٨٣  ١  
٠,١١  ٠,١٢  ٠,٨٨  ٢  
٠,١٣  ٠,١٥  ٠,٨٥  ٣  
٠,١٣  ٠,١٥  ٠,٨٥  ٤  
٠,١٣  ٠,١٥  ٠,٨٥  ٥  
٠,١٦  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٦  
٠,١٥  ٠,١٨  ٠,٨٢  ٧  
٠,١١  ٠,١٣  ٠,٨٧  ٨  
٠,١١  ٠,١٢  ٠,٨٨  ٩  
٠,١١  ٠,١٣  ٠,٨٧  ١٠  
٠,١٨  ٠,٢٣  ٠,٧٧  ١١  
٠,١٤  ٠,١٧  ٠,٨٣  ١٢  
٠,١٥  ٠,١٨  ٠,٨٢  ١٣  
٠,١٣  ٠,١٥  ٠,٨٥  ١٤  
٠,١٤  ٠,١٧  ٠,٨٣  ١٥  
٠,١٦  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ١٦  
٠,١٦  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ١٧  
٠,١١  ٠,١٣  ٠,٨٧  ١٨  
٠,١٦  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ١٩  
٠,١٨  ٠,٢٣  ٠,٧٧  ٢٠  

یتضـح مــن الجــدول الســابق ان معــامالت السـهولة والصــعوبة تــدل علــى ان مســتوى 
  مفردات االختبار متوسط السهولة والصعوبة مما یدل على ثبات االختبار .

 صدق االختبار :  )٢(



  مدمحمد أحل طفل الروضة بعض مفاهیم الریاضیات د. أموأثرها على اكساب  الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة المصغرة
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 ٢٥٢

  الصدق المنطقى : ) أ(
ار علـــى مجموعـــة مـــن حســـب الصـــدق المنطقـــى لالختبـــار بعـــرض االختبـــ -

الســادة المحكمــین مــن اعضــاء هیئــة التــدریس فــى مجــال تكنولوجیــا التعلــیم ، 
  والعلوم التربویة ، والریاضیات الستبیان آرائهم حول :

 مدى مناسبة مفردات االختبار ألهدافه . -

 مدى مناسبة مفردات االختبار لطفل الروضة. -

 ریاضیة المحددة فى البحث.مدى مناسبة مفردات االختبار للمفاهیم ال -

 مدى مناسبة صیاغة مفردات االختبار فى صورة الكترونیة. -

 تعدیل أو حذف أى مفردة من مفردات االختبار یرونها غیر مناسبة. -

 اضافة أى مفردة إلى مفردات االختبار یرونها غیر مناسبة. -

 سالمة ووضوح تعلیمات االختبار. -

لمعامـــل االتفـــاق بـــین اســـتجابات المحكمـــین حیـــث  ثـــم حســـبت النســـبة المئویـــة     
ــــاط جمیــــع ٩٠اســــفرت آراء المحكمــــین عــــن : اتفــــاق  ــــى ارتب % مــــن المحكمــــین عل

% مــن المحكمــین علــى دقــة صــیاغة مفــردات ٨٥مفــردات االختبــار بأهدافــة واتفــاق 
االختبــار مــع االشــارة إلــى اســتبدال بعــض الصــور المختــارة ضــمن مفــردات المحــور 

  لعدم وضوحها ، حتى تتحقق الدقة فى صیاغة هذه المفردات . الثانى والثالث
وقد اجریت التعدیالت التى اوصى بها السادة المحكمـون وأصـبح عـدد مفـردات     

شـــریحة مبرمجـــة بعـــد إجمـــاع المحكمـــین علـــى ان مفـــردات اإلختبـــار  ٢٠االختبـــار 
  مناسبة لقیاس ما وضعت لقیاسه ، أى تأكد صدق اإلختبار.

  ة الطرفیة :صدق المقارن ) ب(
لحســاب صـــدق المقارنــة الطرفیـــة تــم حســـاب المتوســطات واالنحرافـــات المعیاریـــة 
لكل مـن اإلربـاعى األدنـى واإلربـاعى األعلـى ، ثـم حسـاب الفـروق بـین اإلربـاعى 

  ).٤األدنى و اإلرباعى األعلى ، كما هو موضح بالجدول رقم (
  )٤جدول رقم (

  رباعى األدنىداللة الفروق بین اإلرباعى األعلى و اإل 



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٥٣

شكل رقم (1)
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االرباعى االدنى االرباعى االعلى 

  اإلرباعى األعلى  
  )١٧(ن=

  اإلرباعى األدنى
  )١٥(ن=

مستوى   قیمة "ت"
  الداللة

  ع  م  ع  م
  ٠,٠٠١  ١٩,٥٨٣  ٠,٨٧٤  ١٤,٤٧  ٠,٢٥٨  ١٩,٠٧  االختبار

) وهـــــى دالـــــة عنـــــد ١٩,٥٨٣یتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق أن قیمـــــة (ت =     
ن ودرجـــات ممـــا یـــدل علـــى وجـــود فـــروق بـــین درجـــات المـــرتفعی ٠,٠٠١مســـتوى 

المنخفضــین علــى االختبــار ، وهــذا یؤكــد علــى قــدرة االختبــار علــى التمییــز بــین 
  المرتفعین والمنخفضین مما یشیر إلى صدق االختبار.

  
  ) : الفروق بین اإلرباعى األعلى واإلرباعى األدنى .١یوضح شكل رقم (

  ) الصورة النهائیة لالختبار: ٥(  
مـــین وبعــــد إجــــراء التعـــدیالت علــــى الصــــورة بنـــاءًا علــــى آراء الســــادة المحك    

األولیـــة إلختبـــار المفـــاهیم الریاضـــیة اإللكترونـــى اصـــبح اإلختبـــار فـــى صـــورته 



  مدمحمد أحل طفل الروضة بعض مفاهیم الریاضیات د. أموأثرها على اكساب  الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة المصغرة
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 ٢٥٤

) یحتـــوى علـــى التعلیمـــات والتـــى CDوهـــو عبـــارة عـــن قـــرص مــدمج ( النهائیــة
شـــریحة مبرمجـــة بإســـتخدام  ٢٠تضـــمنت محتویـــات االختبـــار وهـــو عبـــارة عـــن 

علــــى محــــاور المقیــــاس األربعــــة ، ومــــا هــــو  برنــــامج الفــــالش موزعــــة بالتســــاوى
المطلــوب مــن كــل طفــل عملــه فــى كــل شــریحة وكیفیــة تســجیل اســتجابات كــل 

  طفل.
  إجراءات تجربة البحث :

 التجربة اإلستطالعیة للبحث : )١(

ُأجریـــــت التجربــــــة اإلســـــتطالعیة بهــــــدف حســـــاب صــــــدق وثبـــــات االختبــــــار      
ثنـاء تنفیـذ التجربـة األساسـیة والتعرف على الصعوبات واألخطاء التى قـد تظهـر أ

  للبحث ولتحدید المدة الزمنیة الالزمة لتطبیق التجربة األساسیة .
طفــل  ٦٠وقــد اجریــت التجربــة اإلســتطالعیة علــى عینــة عمدیــة مكونــة مــن     

وطفلــــة نصــــفهم مــــن الــــذكور والنصــــف اآلخــــر مــــن اإلنــــاث وذلــــك مــــن األطفــــال 
وى الثــانى وتتــراوح أعمــارهم مــن المقیــدین بروضــة عبــد الســالم المحجــوب بالمســت

) ســــــــنوات وذلــــــــك فــــــــى الفصــــــــل الدراســــــــى األول مــــــــن العــــــــام الدراســــــــى ٦-٥(
، واتبعــــت ٢٠/١١/٢٠٠٨إلــــى  ١٢/١٠/٢٠٠٨فــــى الفتــــرة مــــن  ٢٠٠٨/٢٠٠٩

  االجراءات التالیة لتنفیذ التجربة االستطالعیة : 
تــــم تنفیــــذ التجربــــة علــــى عینــــة البحــــث االســــتطالعیة الســــابق ذكرهــــا لمــــدة  -
.ا   سبوعین بواقع أربعة ایام اسبوعیًا

مــارس االطفــال األنشــطة المتضــمنة فــى البرنــامج فردیــا وتمــت مالحظــتهم  -
 للتعرف على الصعوبات التى تواجههم لتالفیها ومعالجتها.

 بعد االنتهاء من تطبیق البرنامج طبق علیهم االختبار . -

 ُحسب كل من الصدق والثبات لالختبار . -

                                                
 ) ٢انظر ملحق رقم( 



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٥٥

مده الزمنیة لتطبیق التجربة األساسـیة للبحـث فـى ضـوء التجربـة تم تحدید ال -
  االستطالعیة . 

 التجربة األساسیة للبحث : )٢(

قیــاس فاعلیـــة الوحــدات التعلیمیـــة هــدفت التجربـــة األساســیة للبحـــث إلــى 
اإللكترونیـــة المصـــغرة فــــى اكســـاب طفــــل الروضـــة بعــــض مفـــاهیم الریاضــــیات ، 

مـن أطفـال روضـة عبـد السـالم ساسـیة حـددت عینـة البحـث االوللتحقق من هذا 
) ٣٠المحجـــوب بالمســـتوى الثـــانى حیـــث بلـــغ عـــدد افـــراد عینـــة البحـــث المختـــارة (

) طفـًال وطفلـة یمثلـون المجموعـة ٣٠طفًال وطفلة یمثلـون المجموعـة التجریبیـة و(
حتـى یـوم   ١٢/١٠/٢٠٠٨الضابطة وقد تمت التجربة فى الفتـرة الزمنیـة مـن یـوم 

ـــــــین المجموعـــــــة الضـــــــابطة . وللت ٢٠/١١/٢٠٠٨ أكـــــــد مـــــــن مراعـــــــاة التكـــــــافؤ ب
والتجریبیــــة فــــى متغیــــرى الــــذكاء والعمــــر ، تــــم حســــاب المتوســــطات واالنحرافــــات 
المعیاریة لدرجات المجمـوعتین علـى مقیـاس الـذكاء (جودانـف هـاریس) ، والعمـر 

  )٦،  ٥بالشهور ، ویتضح ذلك من الجدولین التالیین رقم (
  )٥جدول رقم (

  ق بین درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة داللة الفرو
  على مقیاس الذكاء 

  المجموعة الضابطة  
  )٣٠(ن=

  المجموعة التجریبیة 
  )٣٠(ن=

مستوى   قیمة "ت"
  الداللة

  ع  م  ع  م
مقیاس 
  الذكاء

  غیر دالة  ٠,٦٠٤  ٠,٢٤٨  ٥,٢٢  ٠,٢٦٤  ٥,١٨

 
مقیــاس الــذكاء وهــى ) علــى  ٠,٦٠٤یتضــح مــن الجــدول الســابق أن قیمــة ( ت = 

غیـــر دالـــة ، ممـــا یـــدل علـــى عـــدم وجـــود فـــروق جوهریـــة بـــین المجموعـــة الضـــابطة 
والمجموعـــة التجریبیـــة ممـــا یـــدل علـــى تجـــانس وتكـــافؤ المجمـــوعتین فـــى الــــذكاء ، 



  مدمحمد أحل طفل الروضة بعض مفاهیم الریاضیات د. أموأثرها على اكساب  الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة المصغرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ       ــــــــــ

   

 ٢٥٦

ویمكننــا ان نعبــر عــن متوســطى درجــات المجمــوعتین الضــابطة والتجریبیــة بالرســم 
  البیانى الموضح فى الشكل التالى.

  )٢قم (شكل ر 

  
  الذكاء

1

2

3

4

5

6

المجموعة التجریبیة المجموعة الضابطة

  
) : متوســـــطات درجـــــات المجموعـــــة الضـــــابطة والمجموعـــــة ٢یوضـــــح شـــــكل رقـــــم (

  التجریبیة على مقیاس الذكاء.
  

  )٦جدول رقم (
داللة الفروق بین متوسطات العمر الزمنى للمجموعة الضابطة والمجموعة 

  التجریبیة
  المجموعة الضابطة  

  )٣٠(ن=
  المجموعة التجریبیة 

  )٣٠(ن=
مستوى   قیمة "ت"

  اللةالد
  ع  م  ع  م

العمر 
  بالشهور

  غیر دالة  ٠,٢٣٣  ٣,٢٤٤  ٦٦,٩٧  ٣,٤٠٠  ٦٦,٧٧



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٥٧

) فى متغیر العمر وهى غیر  ٠,٢٣٣یتضح من الجدول السابق أن قیمة ( ت = 
دالة ، مما یدل على عدم وجود فروق جوهریة بین المجموعة الضابطة 

، ونستنتج من والمجموعة التجریبیة مما یدل على تجانس وتكافؤ المجموعتین 
ذلك تكافؤ المجموعتین الضابطة والتجریبیة ویمكننا ان نعبر عن متوسطات 

العمر الزمنى للمجموعتین الضابطة والتجریبیة بالرسم البیانى الموضح فى الشكل 
  )٣شكل رقم (التالى 

  
العمر بالشھور

50
52
54
56
58
60
62
64
66
68

المجموعة التجریبیة المجموعة الضابطة

  
  ) : متوسطات العمر الزمنى للمجموعة الضابطة والتجریبیة٣یوضح شكل رقم (

والــــذى تأســــس علــــى اســــتخدام الوحــــدات یم التجریبــــى للبحــــث وتــــم عمــــل التصــــم
ــــة المصــــغرة لدراســــة فاعلیتهــــا فــــى اكســــاب اطفــــال المجموعــــة  التعلیمیــــة اإللكترونی
التجریبیــة بعــض المفــاهیم الریاضــیة وهــى : األعــداد ، الجمــع والطــرح ، المقارنــة ، 

ات والكــــل والجــــزء ، بینمــــا لــــم یتعــــرض اطفــــال المجموعــــة الضــــابطة لهــــذه الوحــــد
التعلیمیـــة االلكترونیـــة المصـــغرة ، واعتمـــد هـــذا التصـــمیم علـــى بنـــاء اداة البحـــث ( 
اختبــار المفــاهیم الریاضــیة اإللكترونــى) وحســاب صــدقها وثباتهــا ثــم بنــاء المعالجــة 
التجریبیة ، یلیه التطبیق القبلـى ألداة البحـث علـى أطفـال المجمـوعتین ، ثـم تطبیـق 

التجریبیــــة علــــى أطفــــال المجموعــــة التجریبیــــة  التجربــــة مــــن خــــالل تنفیــــذ المعالجــــة



  مدمحمد أحل طفل الروضة بعض مفاهیم الریاضیات د. أموأثرها على اكساب  الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة المصغرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ       ــــــــــ

   

 ٢٥٨

والتـــدریس بالطریقـــة التقلیدیـــة ألطفـــال المجموعـــة الضـــابطة ، ثـــم التطبیـــق البعـــدى 
لـــألداة علـــى المجمـــوعتین ، یلیـــه رصـــد النتـــائج ومعالجتهـــا احصـــائیًا الســـتخالص 

  نتائج البحث ومناقشتها وتفسیرها .
(اعــــداد      كترونیــــة المصـــغرة ثانیـــا :إعــــداد برنـــامج الوحــــدات التعلیمیـــة اإلل

  الباحثة)
تم االستعانة بعدة مراجع عربیة وأجنبیة لتحدیـد المفـاهیم الریاضـیة التـى سیتضـمنها 
البرنــامج وتــم فــى النهایــة اختیــار أربــع مفــاهیم ریاضــیة قســمت علــى أربعــة وحــدات 

  هى االعداد ، الجمع والطرح ، المقارنة ، والكل والجزء بالترتیب المذكور.
وقــد روعــى عنــد اختیــار هــذه المفــاهیم مناســبتها لألطفــال عینــة الدراســة وكــذلك     

  مراعاتها لخصائص نموهم وحاجاتهم فى هذه المرحلة .
وتـــم ترتیـــب هـــذه المفـــاهیم علـــى أســـاس تـــدرجها مـــن الســـهل إلـــى الصـــعب ثـــم     

 قســمت المفــاهیم المختــاره علــى اربـــع وحــدات تعلیمیــة إلكترونیــة مصــغرة بإســـتخدام
  برنامج الفالش .

ثــم تــم بعــد ذلــك تقســیم كــل وحــدة تعلیمیــة إلــى عــدة أنشــطة یــتم تطبیقهــا یومیــًا     
بواقــع اربعــة ایــام متتالیــة اســبوعیا لمــدة شــهر ونصــف وهــى الفتــرة الزمنیــة المقترحــة 

  لتطبیق البرنامج .
ج وقــد أحتــوت الوحــدات التعلیمیــة اإللكترونیــة المصــغرة المطبقــة فــى هــذا البرنــام   

  على عدة أهداف هى :
  ) . ١٠:  ١اكساب الطفل مفهوم االعداد من ( - ١
  اكساب الطفل مفهوم الجمع . - ٢
  اكساب الطفل مفهوم الطرح . - ٣
اكســاب الطفــل القــدرة علــى عقــد المقارنــات األساســیة مثــل (كبیــر / صــغیر ،  - ٤

  سریع / بطئ ، بارد / ساخن ..........إلخ ) .

                                                
 ) ١انظر ملحق رم( 



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٥٩

  االشیاء مكونة من عدة اجزاء ).اكساب الطفل مفهوم الكل والجزء( ان  - ٥
  اكساب الطفل مفهوم الكل والجزء( ان مجامیع األشیاء یمكن ان تقسم ). - ٦
اكســــاب الطفــــل مفهــــوم الكــــل والجــــزء(ان االشــــیاء الكلیــــة یمكــــن تجزئتهــــا إلــــى  - ٧

  اجزاء).
  نتائج البحث وتفسیرها :

  النتائج المتعلقة بالفرض األول : -١
وق ذات داللة إحصائیة بین متوسطى درجـات ال توجد فر والذى ینص علـى "     

ـــى اختبـــار  المجموعـــة الضـــابطة والمجموعـــة التجریبیـــة فـــى القیـــاس القبلـــى عل
  المفاهیم الریاضیة اإللكترونى لطفل الروضة "

للتحقـق مــن صــحة هــذا الفــرض اسـتلزم األمــر حســاب المتوســطات واالنحرافــات     
الضـــابطة والتجریبیـــة ، ثـــم حســـاب المعیاریـــة لـــدرجات القیـــاس القبلـــى للمجمـــوعتین 

  ) .٧داللة الفروق باستخدام اختبار " ت " كما یوضح ذلك جدول رقم (
  )٧جدول رقم (

  داللة الفروق بین متوسطى درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة
  فى القیاس القبلى على اختبار المفاهیم الریاضیة اإللكترونى

  المجموعة الضابطة  
  )٣٠(ن=

  مجموعة التجریبیة ال
  )٣٠(ن=

مستوى   قیمة "ت"
  الداللة

  ع  م  ع  م
مفهوم 
  األعداد

 غیر دالة  ٠,٨٥١  ٠,٣٤٦  ٠,١٣٣  ٠,٢٥٤  ٠,٠٧

مفهوم 
الجمع 
  والطرح

 غیر دالة  ٠,٥٨٤  ٠,١٨٣  ٠,٠٣٢  ٠,٢٥٤  ٠,٠٧

 غیر دالة  ١,٠٠٠  ٠,٠٥١  ٠,٠١٠  ٠,١٨٣  ٠,٠٣مفهوم 



  مدمحمد أحل طفل الروضة بعض مفاهیم الریاضیات د. أموأثرها على اكساب  الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة المصغرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ       ــــــــــ

   

 ٢٦٠

  المقارنة
مفهوم الكل 

  والجزء
 غیر دالة  ٠,٨٤٦  ٠,٣٤٣  ٠,١٣٢  ٠,٢٥٤  ٠,٠٧

كل 
  االختبار

  غیر دالة  ٠,٢٩٣  ٠,٤٤٩  ٠,٣٠٧  ٠,٤٣٠  ٠,٢٤

یتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن قـــیم (ت) غیـــر دالـــة ، ممـــا یـــدل علـــى عـــدم وجـــود 
فــروق جوهریــة بــین المجموعــة الضــابطة والمجموعــة التجریبیــة فــى القیــاس القبلــى 

الروضـة ، ومـن ثـم تحقـق صـحة  على مقیاس المفـاهیم الریاضـیة اإللكترونـى لطفـل
  الفرض األول للبحث ، ومن ثم قبول هذا الفرض .

شكل رقم (4)
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المجموعة التجریبیة المجموعة الضابطة
  

) : الفـــــروق بـــــین متوســـــطى درجـــــات المجموعـــــة الضـــــابطة ٤یوضــــح شـــــكل رقـــــم (
  والتجریبیة فى القیاس القبلى على اختبار المفاهیم الریاضیة اإللكتروني.

  الفرض الثانى : -٢
حصـــائیة بـــین متوســـطى توجـــد فـــروق ذات داللـــة اوالـــذى یـــنص علـــى " 

درجـــات المجموعـــة الضـــابطة والمجموعـــة التجریبیـــة فـــى القیـــاس البعـــدى علـــى 
  اختبار المفاهیم الریاضیة اإللكترونى لطفل الروضة "



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٦١

للتحقــــق مـــــن صـــــحة هـــــذا الفــــرض تـــــم حســـــاب المتوســـــطات واالنحرافـــــات 
 المعیاریــة لــدرجات القیــاس البعــدى للمجمــوعتین الضــابطة والتجریبیــة ، ثــم حســاب

  )  ٨داللة الفروق باستخدام اختبار " ت " كما یوضح ذلك جدول رقم (
  )٨جدول رقم (

  داللة الفروق بین متوسطى درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة
  فى القیاس البعدى على اختبار المفاهیم الریاضیة اإللكترونى

  المجموعة الضابطة  
  )٣٠(ن=

  المجموعة التجریبیة 
  )٣٠(ن=

مستوى   "ت" قیمة
  الداللة

  ع  م  ع  م
مفهوم 
  األعداد

٠,٠٠١  ٣٤,٧٤٩  ٠,١٨٣  ٤,٩٧  ٠,٤٩٨  ١,٦٠ 

مفهوم 
الجمع 
  والطرح

٠,٠٠١  ٣٤,٨٧٢  ٠,١٨٣  ٤,٩٧  ٠,٥٠٧  ١,٥٣ 

مفهوم 
  المقارنة

٠,٠٠١  ٣٠,٣٧٣  ٠,٢٥٤  ٤,٩٣  ٠,٥٧١  ١,٤٧ 

مفهوم الكل 
  والجزء

٠,٠٠١  ٢٦,٣٦٢  ٠,٤٧٩  ٤,٦٧  ٠,٤٩٠  ١,٣٧ 

 ٠,٠٠١  ٦٩,٠٠١  ٠,٦٨١  ١٩,٥٤  ٠,٨٣٠  ٥,٩٣  كل االختبار

ــــة وكــــل  ــــة فــــى كــــل المفــــاهیم الفرعی یتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن قــــیم (ت) دال
االختبــــــار ، ممــــــا یــــــدل علــــــى وجــــــود فــــــروق جوهریــــــة بــــــین المجموعــــــة الضــــــابطة 
ــــــاهیم الریاضــــــیة  ــــــار المف ــــــى اختب ــــــاس البعــــــدى عل ــــــى القی ــــــة ف والمجموعــــــة التجریبی

یــدل علــى فعالیــة الوحــدات التعلیمیــة اإللكترونیــة اإللكترونــى لطفــل الروضــة ، ممــا 



  مدمحمد أحل طفل الروضة بعض مفاهیم الریاضیات د. أموأثرها على اكساب  الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة المصغرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ       ــــــــــ

   

 ٢٦٢

المصــغرة فــى اكســاب طفــل الروضــة المفــاهیم الریاضــیة ومــن ثــم یمكننــا قبــول هــذا 
  الفرض لثبوت صحته .

وبذلك یتضح ان الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة المصـغرة لهـا دور فعـال فـى عملیـة 
انهـــا تتـــیح الفرصـــة امـــام الـــتعلم حیـــث تعتبـــر هـــى اســـاس بـــرامج الـــتعلم الـــذاتى كمـــا 

الطفل للـتعلم اإللكترونـى وهـذا مـا تنـادى بـه االتجاهـات التربویـة المعاصـرة واشـارت 
العدیــد مــن الدراســات إلــى أهمیــة اســتخدام اســالیب غیــر تقلیدیــة تجعــل المــتعلم هــو 

) ودراســـة منـــى عبـــد ٢٠٠٠محـــور العملیـــة التعلیمیـــة مثـــل دراســـة ســـوزان عطیـــة (
) وهــذا مـا أوضــحه البحـث الحــالى ٢٠٠٧محمــد یوسـف ( ) ودراسـة٢٠٠٥الحكـیم (

  فى استخدام الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة مع طفل الروضة .

شكل رقم (5)
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المجموعة التجریبیة المجموعة الضابطة
  

) : الفـــــروق بـــــین متوســـــطى درجـــــات المجموعـــــة الضـــــابطة ٥یوضــــح شـــــكل رقـــــم (
  والتجریبیة فى القیاس البعدى على اختبار المفاهیم الریاضیة اإللكتروني.

  الفرض الثالث : -٣



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٦٣

توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطى درجـات  ینص علـى " والذى
القیـــاس القبلـــى والقیـــاس البعـــدى للمجموعـــة التجریبیـــة علـــى اختبـــار المفـــاهیم 

  الریاضیة اإللكترونى لصالح القیاس البعدى "
للتحقق من صحة هذا الفرض تم حسـاب المتوسـطات واالنحرافـات المعیاریـة 

ـــــــى القیـــــــاس القبلـــــــى والقیـــــــاس البعـــــــدى لـــــــدرجات اطفـــــــال المجموعـــــــة التج ریبیـــــــة ف
ــــة الفــــروق باســــتخدام  ــــم حســــاب دالل لإلختبارككــــل ولمحــــاور االختبــــار االربعــــة ، ث

  ) .٩اختبار " ت " كما یوضح ذلك جدول رقم (
  )٩جدول رقم (

داللة الفروق بین متوسطى درجات القیاس القبلى والبعدى للمجموعة 
  ضیة اإللكترونىالتجریبیةعلى اختبار المفاهیم الریا

  المجموعة الضابطة  
  )٣٠(ن=

  المجموعة التجریبیة 
  )٣٠(ن=

مستوى   قیمة "ت"
  الداللة

  ع  م  ع  م
مفهوم 
  األعداد

٠,٠٠١  ٦٩,٨٤١  ٠,١٨٣  ٤,٩٧  ٠,٣٤٦  ٠,١٣٣ 

مفهوم 
الجمع 
  والطرح

٠,٠٠١  ١٠٦,٥٠٠  ٠,١٨٣  ٤,٩٧  ٠,١٨٣  ٠,٠٣٢ 

مفهوم 
  المقارنة

٠,٠٠١  ١٠٥,٩٠٠  ٠,٢٥٤  ٤,٩٣  ٠,٠٥١  ٠,٠١٠ 

مفهوم 
الكل 
  والجزء

٠,٠٠١  ٤٣,٤٥٩  ٠,٤٧٩  ٤,٦٧  ٠,٣٤٣  ٠,١٣٢ 

 ٠,٠٠١  ١٣٤,٤٠٠  ٠,٦٨١  ١٩,٥٤  ٠,٤٤٩  ٠,٣٠٧كل 



  مدمحمد أحل طفل الروضة بعض مفاهیم الریاضیات د. أموأثرها على اكساب  الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة المصغرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ       ــــــــــ

   

 ٢٦٤

  االختبار
  

ــــة وكــــل  ــــة فــــى كــــل المفــــاهیم الفرعی یتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن قــــیم (ت) دال
المقیـاس ، ممـا یـدل علـى وجـود فـروق جوهریـة بـین القیـاس القبلـى والقیـاس البعـدى 

موعـــة التجریبیـــة علـــى اختبـــار المفـــاهیم الریاضـــیة اإللكترونـــى لطفـــل الروضـــة للمج
لصـــالح القیــــاس البعـــدى ، ممــــا یــــدل علـــى فعالیــــة الوحـــدات التعلیمیــــة اإللكترونیــــة 
المصــغرة فــى اكســاب طفــل الروضــة المفــاهیم الریاضــیة ومــن ثــم یمكننــا قبــول هــذا 

التعلیمیـة اإللكترونیـة  الفرض لثبوت صحته . ومن ثم یتضح ان اسـتخدام الوحـدات
المصــغرة یزیــد مــن دافعیــة المــتعلم كمــا انــه یجعلــه اكثــر نشــاطًا وتركیــزًا اثنــاء الــتعلم 

  من خالل التعزیز المباشر والفورى إلستجاباته .

شكل رقم (6)
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البعدى القبلى
  

) : الفـــروق بـــین متوســـطى درجـــات القیـــاس القبلـــى والقیـــاس ٦یوضـــح شـــكل رقـــم (
  هیم الریاضیة اإللكترونى .البعدى للمجموعة التجریبیة على اختبار المفا

  الفرض الرابع : -٤
" یوجـــد أثــر كبیـــر للبرنـــامج المســتخدم فـــى تنمیـــة  والــذى یــنص علـــى           

  المفاهیم الریاضیة لدى أطفال الروضة " 



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٦٥

) التى  2µاعتمدت الباحثة على قیم ( ت ) لحساب قیمة مربع إیتا (           
امج المستخدم فى اكساب طفل الروضة تدل على حجم األثر الذى أحدثه البرن

 ) .١٠المفاهیم الریاضیة كما یوضح ذلك جدول رقم (

  )١٠جدول رقم (
  ) للقیاس القبلى والقیاس البعدى للمجموعة التجریبیة 2µقیمة مربع إیتا (

  
  

  قیمــــة   
  " ت "

  مربع إیتا
 )2µ (  

مفهوم 
  األعداد

٠,٩٩  ٦٩,٨٤١  

مفهوم 
الجمع 
  والطرح

٠,٩٩  ١٠٦,٥٠٠  

مفهوم 
  المقارنة

٠,٩٩  ١٠٥,٩٠٠  

مفهوم الكل 
  والجزء

٠,٩٨  ٤٣,٤٥٩  

  ٠,٩٩  ١٣٤,٤٠٠  كل االختبار
) كبیـرة ، ممـا یـدل علـى حجـم األثـر  2µیتضح مـن الجـدول السـابق أن قیمـة إیتـا (

المرتفــع الــذى أحدثــه برنــامج الوحــدات التعلیمیــة اإللكترونیــة المصــغرة فــى اكســاب 
  ریاضیة ومن ثم یمكننا قبول هذا الفرض لثبوت صحته .طفل الروضة المفاهیم ال

  ویرجع حجم األثر المرتفع الذى احدثه البرنامج لمجموعة من العوامل وهى :    



  مدمحمد أحل طفل الروضة بعض مفاهیم الریاضیات د. أموأثرها على اكساب  الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة المصغرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ       ــــــــــ

   

 ٢٦٦

ــــامج الوحــــدات وتنوعهــــا ممــــا ســــهل تفاعــــل األطفــــال  - ١ تعــــدد االنشــــطة فــــى برن
واندماجهم معها ، وبالتالى أدى هـذا إلـى فاعلیـة البرنـامج وارتفـاع حجـم األثـر 

  لذى احدثه .ا
تقــدیم برنــامج الوحــدات التعلیمیــة اإللكترونیــة المصــغرة للمفــاهیم الریاضــیة فــى  - ٢

صورة محسوسـة لألطفـال مـن خـالل الكمبیـوتر بإسـتخدام برنـامج الفـالش ممـا 
 كان له اكبر األثر فى اكتسابهم لهذه المفاهیم .

مج مـــن تـــدرج الوحـــدات التعلیمیـــة اإللكترونیـــة المصـــغرة التـــى تضـــمنها البرنـــا - ٣
السهل إلى الصـعب فـال ینتقـل الطفـل مـن وحـدة ألخـرى إال بعـد إتقانـه للوحـدة 

 السابقة .

  توصیات البحث : 
ــــة المصــــغرة فــــى اكســــاب  - ــــة الوحــــدات التعلیمیــــة اإللكترونی ــــى فعالی نظــــرا إل

االطفـال المفـاهیم الریاضـیة لــذلك توصـى الباحثـة بإســتخدام هـذا االسـلوب فــى 
  فل المفاهیم الریاضیة .مرحلة الروضة إلكساب الط

استخدام اسلوب الوحـدات التعلیمیـة اإللكترونیـة المصـغرة فـى اكسـاب طفـل  -
ـــــة  ـــــاهیم اإلجتماعی ـــــة والمف ـــــاهیم العلمی ـــــل المف ـــــة مث ـــــاهیم المختلف الروضـــــة المف

 والمفاهیم اللغویة وغیرها .

اعـــادة النظـــر فـــى لـــوائح كلیـــات ریـــاض األطفـــال حتـــى یتســـنى لنـــا اعـــداد  -
األطفــــال إعـــــدادًا جیــــدًا یمكنهـــــا مــــن اعـــــداد وتصــــمیم وتنفیـــــذ  معلمــــة ریـــــاض

الوحــدات التعلیمیــة اإللكترونیــة المصــغرة وأســتخدامها إلكســاب طفــل الروضــة 
 المفاهیم المختلفة .

ضـــرورة إدراج موضـــوعات االســـتراتیجیات التدریســـیة الحدیثـــة فـــى خطـــط   -
ة تتماشـى مـع تدریب المعلمات حتى یكون هناك كوادر تمتلك كفـاءات تدریسـی

 متطلبات العصر الحالى .



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٦٧

ضـــرورة التعـــاون بـــین المتخصصـــین فـــى مجـــال تكنولوجیـــا التعلـــیم ومجـــال  -
المنـــاهج وطـــرق التـــدریس لتخطـــیط وانتـــاج العدیـــد مـــن البـــرامج الحدیثـــة التـــى 

  تكسب طفل الروضة المفاهیم المختلفة .
  



  مدمحمد أحل طفل الروضة بعض مفاهیم الریاضیات د. أموأثرها على اكساب  الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة المصغرة
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 ٢٦٨

  المراجــــــع
ــــد .١ ــــیم ، الصــــافى یوســــف شــــحاته (ب ــــاریخ) : الكفــــاءات ابــــراهیم احمــــد غن ون ت

 .نجلو المصریةالتدریسیة فى ضوء المودیوالت التعلیمیة ، مكتبة اال

) : أســس الــتعلم الـــذاتى ١٩٩١ابــراهیم محمــد عطـــا ، محمــد صــبرى حـــافظ ( .٢
ـــیم األساســـى ، مجلـــة كلیـــة التربیـــة ، جامعـــة  لـــدى تالمیـــذ مرحلـــة التعل

 . ١٥المنصورة ، ع 

خل لتـــدریس الریاضـــیات ، الجامعـــة ) : المـــد١٩٩٧أحمـــد العریـــف الشـــارف ( .٣
 المفتوحة ، لیبیا .

) : تنمیــة بعــض المفــاهیم الریاضــیة فــى ضــوء نظریــة ١٩٨٩أســماء الســرس ( .٤
بیاجیـــه للنمـــو المعرفـــى لـــدى أطفـــال مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة ، رســـالة 
دكتــوراه، قســم الدراســات النفســیة واالجتماعیــة ، معهــد الدراســات العلیــا 

 شمس .للطفولة ، جامعة عین 

) : مدى فاعلیـة تـدریس الكیمیـاء بـالمودیوالت ١٩٩٧آمال ربیع كامل محمد ( .٥
والــتعلم المبــرمج لتالمیــذ الصــف الســابع مــن التعلــیم األساســى ، رســالة 
ماجســتیر غیــر منشــورة ، معهــد الدراســات والبحــوث التربویــة ، جامعــة 

 القاهرة .

لعلمیــــــــة ) : تنمیـــــــة المفــــــــاهیم والمهـــــــارات ا٢٠٠٦بطـــــــرس حـــــــافظ بطــــــــرس ( .٦
 والریاضیة لطفل الروضة ، دار المسیرة للنشر والتوزیع .

) : تــــأثیر اســـتخدام الحقیبــــة التعلیمیــــة علــــى ١٩٩٢جمـــال الشــــناوى ابــــراهیم ( .٧
تحقیــــق بعــــض اهــــداف تــــدریس التربیــــة الریاضــــیة بالحلقــــة الثانیــــة مــــن 
التعلـــیم األساســـى ، رســـالة دكتـــوراه ، كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة ، جامعـــة 

 المنیا.

ـــتعلم ، ترجمـــة احمـــد خیـــرى ١٩٩١جـــیمس راســـل ( .٨ ) : أســـالیب جدیـــدة فـــى ال
 كاظم ، القاهرة ، دار النهضة العربیة .



  ٢٠٠٩) لسنة ١مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ٢٦٩

، لتطــویر التعلــیم فــى الــوطن العربــى ) : مفــاهیم جدیــدة٢٠٠٠حســن شــحاته ( .٩
 القاهرة ، مكتبة الدار العربیة للكتاب .

ــــــى لمقارنــــــة مــــــدى ١٩٩٥حســــــن محمــــــد العــــــارف ریــــــاض ( .١٠ ) : بحــــــث تجریب
تراتیجیة بلــوم وكلـــر فــى الـــتعلم لإلتقــان فــى تعلـــم المفــاهیم التعلیمیـــة اســ

لدى تالمیذ الصـف الخـامس االبتـدائى ، رسـالة دكتـوراه غیـر منشـورة ، 
 كلیة التربیة ، جامعة عین شمس .

) : تطــــور ١٩٩٧حمـــدى ابـــو الفتـــوح عطیفـــه ، عایــــدة عبـــد الحمیـــد ســـرور ( .١١
 رحلــة االبتدائیــة ومــا قبلهــا ،مالمفـاهیم العلمیــة والریاضــیة لــدى أطفــال ال

 مكتبة الفالح .

) ٢٠٠٠رضـا محمــد نصــر ، عفیــف شـریف عبــد اهللا ، عطیــه محمــد عطیــه ( .١٢
 ، دار الفكر ، عمان . ٣: تعلیم العلوم والریاضیات لألطفال ، ط

) : اســـتخدام اســـلوب المودیـــوالت التعلیمیـــة فـــى ١٩٩٠رضـــا مســـعد الســـعید ( .١٣
یات بالمرحلــــة الثانویـــة بأساســــیات بنـــاء برنـــامج لتوعیــــة معلمـــة الریاضـــ
، ، مجلـة البحـوث النفسـیة والتربویـةالكمبیوتر واستخداماته فى التدریس 

 ) ، السنة الخامسة .٦كلیة التربیة ، جامعة المنوفیة ، العدد (

قبـل المدرســة ، ) : بــرامج تربیـة أطفـال مــا ٢٠٠٣سـعدیة محمـد علــى بهـادر ( .١٤
 ، عمان .دار المسیرة 

) : فاعلیـــــة اســـــتخدام الوحـــــدات التعلیمیـــــة ٢٠٠٠طفى (ســـــوزان عطیـــــه مصـــــ .١٥
ات لطـــــالب شــــعبة تكنولوجیـــــا المصــــغرة لــــتعلم مهـــــارات انتــــاج الشــــفافی

 .دراسات التربویة ، جامعة القاهرة، رسالة ماجستیر ، معهد الالتعلیم

ار الفكـــر ، ) : الوســـائل التعلیمیـــة والمـــنهج ، د٢٠٠٠عبـــد الحـــافظ ســـالمة ( .١٦
 .عمان

) : نمـو المفـاهیم ١٩٩٦حیدر ، عبد اهللا یوسف عبابنـه ( عبد اللطیف حسین .١٧
 ، دار القلم ، دبى .لمیة والریاضیة عند األطفال الع



  مدمحمد أحل طفل الروضة بعض مفاهیم الریاضیات د. أموأثرها على اكساب  الوحدات التعلیمیة اإللكترونیة المصغرة
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 ٢٧٠

) : المفــاهیم والمهـارات العلمیــة والریاضـیة فــى ٢٠٠٩عـزه خلیـل عبــد الفتـاح ( .١٨
 ، دار الفكر العربى . ١الطفولة المبكرة ، ط

نـــاهج وبـــرامج وطـــرق ) : م١٩٩٩فرمـــاوى محمـــد فرمـــاوى ، حیـــاة المجـــادى ( .١٩
 .ها العملیة ، مكتبة الفالح تدریس ریاض األطفال وتطبیقات
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