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مقدمـــة:
الطفولة ىي األرض الخصبة التي تغرس فييا القيم والمبادئ واألخال ق واتاتااىات والخبارات واألفراار،

والطفل ىو ذلك الريان البشري الغض في رافة نواحيو الاسمية والعقلية والوادانية ،فيو شديد التأثر بالعوامال

المحيطااة بااو ،وساايل تشااريلو حساابما ياارا التربويااون لصااالك ريانااو وماتمعااو ،لااذا باارزت ةىميااة تلااك المرحلااة
فاىتماات بيااا راال الماتمع اات الشاار ية والغربيااة ل ا حااد س اوا  ،حيااث لاام تاادخر وسا ماعا فااي اتاىتمااام ب نشااا
المؤسسات ،وا داد المعلمين والمعلمات ،وبنا المناىج ،وتصميم األنشطة المناسبة ليذه المرحلة.
وانطال مااا ماان اتاىتمااام بالطفولااة ،ولمواربااة اتاتااىااات التربويااة المعاصارة ،ماادت و ازرة التربيااة والتعلاايم
فااي اميوريااة مصاار العربيااة رل ا رصاادار ارار ياانظم العماال فااي رياااض األطفااال ارار وزاري ر اام  154لساانة

 1988بشااأن تنظاايم رياااض األطفااال فااي الماادارس الرساامية) ،وياانه ىااذا الق ارار ل ا ةىاادا

ادة لرياااض

األطفال ولعل من ةىميا المادة  )5واا من بين بنودىا:
 ررساب األطفال المفاىيم والميارات لرل من اللغاة العربياة والريااايات والعلاوم والفناون والموسايق والتربياةالحررية والصحة العامة والنواحي اتااتما ية .بدران)98 ،2003 ،

*)

مؤردا لفررة "بياايو" حيث
ومن ىذا المنطل ق يتم تقديم المفاىيم المختلفة في رياض األطفال ،وىذا يأتي
م
يرا النمو العقلاي لطفال مرحلاة ماا بال المدرساة يقابال المرحلاة الثانيااة مان م ارحال النمااو العقلااي ناد "بياايااو"
وىاي مرحلة ماا بال العملياات ) (Pre-operational stageوتبادة ىاذه المرحلاة مان نياياة السانة الثانياة حتا

السااابعة تقر ميبااا ،وتتميااز ىااذه المرحلااة بتحااول نو يااة التفرياار ماان الخبارة الحسااية المباشارة رلا
اتاحتفاظ بالصورة العقلية والقدرة ل استنباط القوا د األولية .سالمة)17 – 15 ،2004 ،

اادرة الااذاررة لا

ممااا سااب ق يتاااك ةن مرحلااة الطفولااة ماان ةىاام الم ارحاال التااي تترااون فييااا المفاااىيم األوليااة لاادا الطفاال،

حيث تُعد ىذه المفاىيم اللبناات األولا فاي تحدياد مالماك شخصايتو واتااىاتاو وميولاو وتفرياره ،فالمفااىيم التاي
يرتساابيا الطفاال حااول مواااوع معااين فااي م ارحاال د ارسااتو األولا ت ارتبط بمفاااىيم ةخاارا ةرثاار مقمااا ف اي د ارسااتو

الالحقة؛ حيث يعتمد المفيوم الاديد المرتسب ل المفاىيم السابقة لديو.

خاطئا لبعض المفاىيم لدا
فيما
م
لذا فالبد من ررسابو ىذه المفاىيم بصورة صحيحة ،ولرن لوحظ واود م
ةطفااال ىااذه المرحلااة ،و ااد يراااك ذلااك رلا محدوديااة التفرياار لاادا ةطفااال الرواااة ،ورااذلك اادم رفايااة المفاااىيم
لدييم ،لذلك ياب الرش
*)

المبرر ن ىذا الفيم الخاطئ والعمل ل تصويبو ةوتام بأول.

تم التوثي ق باستخدام  APA manualاسم العائلة ،سنة النشر ،ر م الصفحة).
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ويؤر ااد " "Baddeleyةن الفي اام الخ اااطئ يظ اال ل اادا الم ااتعلم فتا ارة طويل ااة ،رذا ل اام ي ااتم الت اادخل لتعديل ااو،

وتصبك سر ة تعلمو لمواو ات دراسية معينة ةسرع رذا تم تصويبو لديو .محمد)164 ،2001 ،
رمااا ياااي

محمااود  )50 ،2005ةنااو تا ياااب الو ااو

اتانتقال رل مرحلة تصويب ىذه األخطا .

نااد مرحلااة تشااخيه األخطااا باال ياااب

وىذا ما حاولت الدراسة الحالية تحقيقو حياث ساعت لتصاويب الفيام الخااطئ لابعض مفااىيم الريااايات
لدا طفل الرواة باستخدام الرمبيوتر.
مشكمة الدراسة:

ُيعد العصر الحاالي صار ترنولواياا المعلوماات حياث ةصابك فياو لغاة الرمبياوتر ىاي لغاة ىاذا العصار
ولرااي يوارااب الماتمااك ىذاالتقاادم ،فالبااد ةن ينياال ماان الترنولوايااا فااي راال مناااحي الحياااة وخاصااة فااي ماااال

التربية ،حيث ىي الرريزة األساسية لبنا النشئ.

واوحا ،وىي
رما تُعد الترنولوايا التدريسية وسطما ميما يسا د األطفال ل فيم األفرار بطريقة ةرثر
م
رمااا يشااير " "Hobanليساات تتات وةف اراد فحسااب رنمااا ىااي نظااام متراماال ومعقااد ماان الناااس وا تات واألفرااار
واإلا ار ات والتشغيل .بطرس)95 ،2007 ،

و ااد ناحاات ترنولوايااا المعلومااات اان طرياا ق الرمبيااوتر فااي ر ااادة بنااا التفرياار اإلنساااني والتااي باادورىا

يمرن ةن تحسن من النمو الذىني للمتعلم .التودري)162 ،1999 ،

يعا حيث تا تخلو مدرساة ةو روااة مان ايااز
ونتياة لذلك استخدام الرمبيوتر في العملية التعليمية سر م
رمبيوتر ،ومك ذلك لم يستغل الرمبيوتر اتاستغالل األمثال لاو وخاصاة فاي الروااات حياث ا تصار دوره لا
رونااو وساايلة ترفيييااة ،وىااذا مااا د ا البحااث الحااال للتفرياار ف ا محاولااة تفعياال الرمبيااوتر والتأريااد ل ا دوره

روسيلة تعليمية ايدة وفعالة ف ىذه المرحلة.
وماان خااالل خب ارة معلمااات رياااض األطفااال فااي تاادريس المفاااىيم ليااذه المرحلااة وااادن األطفااال لاادييم

صاعوبة بالغاة فاي فيام وادراك مفااىيم الريااايات حياث يراون تفريار الطفال فاي ىاذه المرحلاة فاي اتاااه واحاد،
حيث يصعب ليو ردراك العال ات بين األشيا  .الناش )152 ،2007 ،
ار لرااون مفاااىيم الرياااايات ماااردة بطبيعتيااا ،ويصااعب لا األطفااال فيميااا ،لااذلك تاازداد احتماليااة
ونظا ما

نشو الفيم الخاطئ ليذه المفاىيم لدا األطفال دون غيرىا من المفاىيم األخرا.

و ااد واااد بالفعاال ةن األطفااال يفتقاارون رل ا الفياام الصااحيك لاابعض ىااذه المفاااىيم ،ويراااك ذلااك رل ا ةن

الطفل يأتي للرواة ،ويرون في حوزتو ةفرار ومعلومات سابقة ان مفااىيم لام يتعلمياا اد تتعاارض ماك الفيام
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الصااحيك ليااا ،ةو تقاادم لااو ةمثلااة للمفيااوم ماان باال المعلمااة تحماال معن ا مخالفمااا لااو؛ لااذلك ينشااأ الفياام الخاااطئ
للمفيوم لدا طفل الرواة.
ولتأريد ذلك تم راا ار د ارساة اساتطال ية بياد

حصار مفااىيم الريااايات التا يفيمياا ةطفاال الروااة

خاطئا ،وذلك ن طري ق ر داد ائمة بمفاىيم الرياايات المناسبة لطفل الروااة ،ثام وااك ىاذه القائماة
فيما
م
م
 ) 30معلمااة ماان معلمااات ريا ااض
ف ا صااورة اسااتبانة ،حيااث طبقاات اتاسااتبانة المع اادة ليااذا الغاارض ل ا
األطفال برواة شطب المحطة ،ورواة موشا بنين ،ورواة شطب الاديدة التابعين إلدارة ةسيوط التعليمياة

وطالبات الدبلومة المينية ف تربية الطفل الالت يقمن بالتدريس الفعل لرياض األطفال ،وادول  )1يوااك
النتائج الت تم التوصل رلييا.

م
1
2
3
4
بعد
أول
5
6
بعد
ثاني
7
8
9
10
11
بعد
ثالث
12

جدول ()1

خاطئا
فهما
ً
نتائج االستبانة المعدة لحصر مفاهيم الرياضيات التى يفهمها أطفال الروضة ً
الفهم الخاطئ لدى الطفل
المجموع
متوافر إلى حد
المفاهيم
غير متوافر
متوافر
ما
التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار %
100 33 83.3 25 6.7
2
10
3
التصني
100 33 76.6 23 16.7
5
6.7
2
الترتيب ةو التسلسل
100 33 60 18 36.7 11 3.3
1
العد
100 33 66.7 23 26.7
8
6.7
2
التناظر األحادا
مفاهيم العدد

2

6.7

6

23

الامك ةو اإلاافة
الطرح ةو الحذ
مفاهيم التقدير والحساب
العقمى
يقارن من حيث الطول
يقارن من حيث الحام
يقارن من حيث السعة
يقارن من حيث المساحة
يقارن من حيث الوزن

18
21

60
70

12
8

40
26.7

ـــ
1

63.3 19

13

33.3

1

3.3

19
26
28
29
22

63.3
86.7
93.3
96.7
73.3

11
4
2
1
8

36.7
13.3
6.7
3.3
26.7

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

اا
اا
اا
اا
اا

33
33
33
33
33

مفاهيم القياس

25

83

5

17

ـــ

ـــ

33

133

7

23.3

ـــ

اا

33

100

األشرال اليندسية ثنائية
األبعاد

76.7 23
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33 73.3 22

133

اا
3.3

33
33

100
100

33

133
100
100
100
100
100

13

األشرال اليندسية ثالثية
األبعاد

86.7 26

بعد
رابع
27
مفاىيم الاوار
14
27
مفاىيم اإلحاطة
15
بعد
27
مفاهيم الحس المكانى
خامس
يتاااك ماان الااادول الساااب ق ةن البعااد األول
المفاهيم الهندسية

24

4

13.3

ـــ

اا

33

100

83

6

23

ـــ

ـــ

33

133

90
90

3
3

10
10

ـــ
ـــ

اا
اا

33
33

100
100

93

3

13

ـــ

ـــ

33

133

المتمثاال ف ا مفاااىيم العاادد والااذا يااام مفاااىيم التصااني ،

والترتيب ،والعد ،والتناظر األحادا ىو ة ل األبعااد تاواف امر مان حياث الفيام الخااطئ للمفياوم حياث بلغات نسابة

متوافر بو % 6.7 ، % 3.3 ، % 6.7 %10ل الترتيب فاي حاين باا ي األبعااد نسابة التاوافر بياا ربيارة،
والمتمثلة ف :
 -البعد الثان

مفاىيم التقدير والحساب العقلي) والذا يام مفيوم

التوافر بو  % 70 ،% 60ل الترتيب.

الامك والطرح حيث بلغت نسبة

 البعد الثالث مفاىيم القياس) والذا يام مفاىيم الطول ،والحام ،والسعة ،والمساحة ،والوزن حيث بلغتنسبة التوافر بو  % 73.3 ،% 96.7 ،% 93.3 ،% 86.7 ،% 63.3ل الترتيب.

 البعد الرابك المفاىيم اليندسية ) والذا يام مفاىيم األشرال اليندسية ثنائية األبعاد  ،واألشرال اليندسيةثالثية األبعاد حيث بلغت نسبة التوافر بو  % 86.7 ،% 76.7ل الترتيب.

 البعد الخامس مفاىيم الحس المراني) والذي يام مفاىيم الاوار  ،واإلحاطة حيث بلغت نسبة التوافر بو % 90 ، % 90ل الترتيب.
خاطئا لبعض مفاىيم الرياايات لدا طفل الرواة ،ولذا
فيما
م
وبذلك تحددت مشرلة الدراسة ف واود م
تناولت الدراسة الحالية المفاىيم الت بلغت نسبة التوافر الفيم الخاطئ بيا  % 60فأرثر ،وحاولت تصويبيا
باستخدام ةنشطة تقدم لو من خالل الرمبيوتر حيث يشعر معيا الطفل بحااتو ليا فيقبل لييا ،ويدرك

ةىميتيا ،وبذلك حاولت الدراسة الحالية اتااابة ن السؤالين التاليين:
 - 1ما صورة برنامج ائم ل الرمبيوتر ف تصويب الفيم الخاط
الرواة؟

 -2ما فا لية البرنامج المقترح ف تصحيك الفيم الخاط

لبعض مفاىيم الرياايات لدا طفل

لبعض مفاىيم الرياايات لدا طفل الرواة؟

وللتأرد من فا لية البرنامج المقترح حاولت الدراسة التحق ق من صحة الفرض التال :
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" يواد فر ق ذو دتالة رحصائية بين متوسطي دراات مامو ة الدراسة في التطبي ق القبلي والبعدي تاختبار

مفاىيم الرياايات المحوسب  ،لصالك التطبي ق البعدي".
مصطمحات الدراسـة:

برنامج قائم عمى الكمبيوتر :A Computer Based Program
ائيا بأنو  " :مامو ة من اتانشطة والعمليات التعليمية
تم تعري البرنامج القائم ل الرمبيوتر رار م
المقترحة والت يتم تطبيقيا باستخدام الرمبيوتر بيد تصويب الفيم الخاطئ لبعض مفاىيم الرياايات لدا
طفل الرواة ) (Kg2في او ةىدا

تعليمية معينة مبنية ل

ةسس محددة تتامن ةىدا

رارائية

وةنشطة تعليمية واستراتيايات تعليم وتعلم متنو ة وةساليب تقويم مناسبة.
الفهم الخاطئ لممفهوم :Misunder standing of concept
ر

سعيد  )275 ،1997الفيم الخاطئ للمفيوم بأنو " بارة ن ةبنية قلية ترونت نتياة مرور

الفرد بخبرات حياتية مختلفة  ،وتأثره بالبيئة المحيطة بو  ،وتعرس تفرير ومعتقدات الفرد حول بعض

المفاىيم ،ويستخدميا بديالم ن المفاىيم العلمية الصحيحة في تفسير الظواىر الطبيعية المختلفة  ،وترون
بالنسبة للفرد القانون الذي يحرم من خاللو ل صحة التفسيرات العلمية ".

بينما رفو الشامي  )33 ،2009بأنو " بنا وتنظيم الطالب لرل من خبراتيم الشخصية والمعرفة

المستقبلة ن طري ق التعليم بأسلوب ما يؤدي رل تروين فيم بديل للمفيوم العلمي ".

ائيا بأنو  " :مامو ة من المعلومات واألفرار غير الصحيحة
وتم تعري الفيم الخاطئ للمفيوم رار م
لدا ةطفال الرواة ،تااه بعض مفاىيم الرياايات والتي يتمسك بيا ىؤتا األطفال ويستخدمونيا،
ويحتفظون بيا لفترة ليست صيرة ل الرغم من تعارايا مك مفاىيم الرياايات الصحيحة ،ويستدل ليو

من خالل التطبي ق ل المفيوم.
مفاهيم الرياضيات :Mathematical concepts
ُ ر مفيوم الرياايات بأنو " ذلك التصور العقلي الذي ينشأ ند الطفل بتداولو مامو ة من األشيا
المدررة بالحواس والتي تحمل معن ةو دتالة ريااية معينة ويعبر نيا برلمة ةو رمز خاه " .ربراىيم،
)7 ،2004
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ائيا بأنو  :تصور قلي ينشأ ند الطفل نتياة إلدرارو مامو ة من
وتم تعري مفيوم الرياايات رار م
الصور تعرض لو ل شاشة الرمبيوتر تحمل خصائه وصفات مشتررة ويتفا ل معيا الطفل باستخدام
الفأرة ةو لوحة المفاتيك ويعبر نيا برمز ةو اسم معين.
هدفا الدراسة:
تيد

الدراسة الحالية رلا ا :

 – 1بنا برنامج ائم

ل

الرمبيوتر ف

تصويب الفيم الخاطئ لبعض مفاىيم الرياايات لدا طفل

الرواة.

 – 2ياس فا لية البرنامج القائم ل الرمبيوتر ف تصويب الفيم الخاطئ لبعض مفاىيم الرياايات لدا
طفل الرواة.
حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة الحالية ف التال :

خاطئا وى .
فيما
م
ةوتام  :بعض مفاىيم الرياايات التي يفيميا ةطفال الرواة م
المفاىيم التبولواية ).
 -1مفاىيم الحس المران
 -2المفاىيم اليندسية.
 -3مفاىيم القياس.

 -4مفاىيم التقدير والحساب العقل .
ثانيا  :مجموعة الدراسة:
ً
ا تصرت مامو ة الدراسة الحالية ل

مامو ة مرونة من  )40طفالم وطفلة من ةطفال المستوا

الثاني من الرواة ) (Kg2التابعة لو ازرة التربية والتعليم برواة شطب المحطة التابعة إلدارة ةسيوط

التعليمية في الفصل الدراس الثان من العام الدراسي 2014/2013م.
أهمية الدراسة:

 ارورة ر داد األطفال للمستقبل لموااية تحديات العصر ومواربة التقدم الترنولواي.
 توايو اىتمام معلمات رياض األطفال نحو استخدام الرمبيوتر روسيلة فعالة.

 تقديم برنامج ائم ل الرمبيوتر د يسيم ف تصاويب الفيام الخااطئ لابعض مفااىيم الريااايات لادا طفال
الرواة.

 د تسا د الدراسة الحالية في اتاستفادة من البرنامج المقترح وتطبيقو في الرواات.
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 د ترشد الدراسة الحالية الباحثين رل تناول المفاىيم األخارا لغوياة ،دينياة ،لمياة ،ااتما ياة) لتصاويبيا
باستخدام الرمبيوتر بالدراسة والبحث.

منهج الدراسة:
تبنت الباحثة في الدراسة الحالية المنيج شبو التاريبي حيث استخدمت التصميم التاريبي القائم ل

المامو ة الواحدة والذي يتمثل في استخدام القياس القبلي والبعدي ألفراد المامو ة التي تعرات للمتغير

التاريبي والمتمثل في تصويب الفيم الخاطئ لبعض مفاىيم الرياايات لدا طفل الرواة باستخدام
رحصائيا.
الرمبيوتر ،ثم معالاة نتائج ذلك القياس
م
أدوات الدراسة:
لتحقي ق ةىدا

الدراسة تم ر داد األدوات ا تية والتأرد من الخصائه السيرومترية ليا:

 - 1ائمة مفاىيم الرياايات المناسبة لطفل الرواة المقترح تامينيا ف البرنامج.
خاطئا.
فيما
م
 – 2استبانة لحصر مفاىيم الرياايات التي يفيميا ةطفال الرواة م
 – 3برنامج ائم ل الرمبيوتر.
 – 4اختبار مفاىيم الرياايات المحوسب لطفل الرواة.
 – 5دليل المعلمة.
إجراءات الدراسة:
لإلاابة ن السؤال األول والذا نه ل " ما صورة برنامج ائم ل الرمبيوتر لتصويب الفيم الخاطئ

لبعض مفاىيم الرياايات لدا طفل الرواة ".

تم تصميم برنامج ائم ل الرمبيوتر لتصويب الفيم الخاطئ لبعض مفاىيم الرياايات لدا طفل
الرواة في او األدبيات المتعلقة بيذا الماال ،وفي او برمايات الرمبيوتر المعدة ليذا الغرض تتال م
ومستوا ةطفال تلك المرحلة.

لإلاابة ن السؤال الثان

الذي نه ل

مفاىيم الرياايات لدا طفل الرواة ؟ ".

" ما فا لية البرنامج ف

تصويب الفيم الخاطئ لبعض

تم القيام باإلا ار ات التالية :
 – 1ر داد اختبار مفاىيم الرياايات المحوسب بما يتال م مك ةطفال الرواة ).(Kg2
 -2التأرد من الخصائه السيرومترية لالختبار.
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 – 3التطبي ق القبلي لالختبار الذي تم ر داده ل المامو ة المستيدفة ورصد النتائج.
 – 4تطبي ق البرنامج الذي تم تصميمو في او اإلمرانات المتاحة بالرواة.
 – 5التطبي ق البعدي لالختبار ورصد النتائج.
رحصائيا.
 – 6معالاة النتائج
م
 – 7تقديم التوصيات والبحوث المقترحة ذات الصلة بالمشرلة ونتائج البحث الحالي.
نتائج الدراسة:
و د توصلت الدراسة للنتائج التالية:
 أوال  :صااحة فاارض الد ارسااة الااذي ياانه ل ا " يوجــد فــرق الو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــاتمجموعة الدراسة في التطبيق القبمي والبعدي الختبـار مفـاهيم الرياضـيات المحوسـب ا لصـالط التطبيـق

البعدي" .

للتحق ق من ىذا الفرض تم استخدام اختبار ت ) للعينات البارمترياة لاوزواج المرتبطاة

( Paired

 ،Sample T-Testوذلااك ماان خااالل اسااتخدام حزمااة الب ارامج اإلحصااائية " ،" SPSSوااادول ) 2

يعرض ما ةسفرت نو المعالاة اإلحصائية.

ادول ) 2
الفرو ق في اختبار الرياايات المحوسب
ألطفال الرواة بين التطبيقين القبلي والبعدي لمامو ة الدراسة
األبعاد

التطبيق العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المكاني

القبمي

43

4.25

1.33

البعدي

43

8.93

3.99

المفاهيم الهندسية

القبمي

43

3.53

1.33

البعدي

43

7.15

3.92

القبمي

43

5.42

1.53

البعدي

43

9.45

3.93

مفاهيم الحس

مفاهيم القياس
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قيمة(ت)

18.34
13.82
15.98

الداللة
دالة عند
3.31

دالة عند
3.31

دالة عند
3.31

والحساب العقمي

القبمي

43

2.28

3.93

مفاهيم التقدير

البعدي

43

5.23

3.92

المجموع الكمي

القبمي

43

15.47

3.34

البعدي

43

33.75

2.39

13.37
25.82

دالة عند
3.31

دالة عند
3.31

من خالل ادول  ) 2يمرن توايك العال ة بين متوسط التطبي ق القبل ومتوسط التطبيا ق البعادا لرال

مفيوم من مفاىيم الرياايات المستيدفة بالرسم البيان التال :

شكل ( ) 1

العالقة بين متوسط التطبيق القبمى ومتوسط التطبيق البعدى لكل مفهوم من مفاهيم الرياضيات
المستهدفة

ويتاك من ادول  ،) 2وشرل  ) 1ما يل :
ائيا ناد مساتوا دتالاة ،)0.01
 -1يمة ت) لمفاىيم الحس المران تساوا  )18.04وى دالاة رحصا م
مما يدل ل وااود فار ق باين متوساط درااات مامو اة الد ارساة لياذه المفااىيم فا التطبيقاين القبلا
والبعدا لصالك التطبي ق البعدا الذا بلغ متوسطو  )8.93ف مقابل  )4.25للتطبي ق القبل .

 -2يمة ت) للمفاىيم اليندسية تساوا  )13.82وى دالة رحصائ ميا ناد مساتوا دتالاة  ، )0.01مماا
ياادل ل ا واااود فاار ق بااين متوسااط دراااات مامو ااة الد ارسااة ليااذه المفاااىيم ف ا التطبيقااين القبل ا
والبعدا لصالك التطبي ق البعدا الذا بلغ متوسطو  )7.15ف مقابل  )3.53للتطبي ق القبل .
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اائيا ناد مسااتوا دتالاة  ، )0.01ممااا
 -3يماة ت) لمفااىيم القياااس تسااوا  )15.98وىا دالاة رحصا م
ياادل ل ا واااود فاار ق بااين متوسااط دراااات مامو ااة الد ارسااة ليااذه المفاااىيم ف ا التطبيقااين القبل ا
والبعدا لصالك التطبي ق البعدا الذا بلغ متوسطو  )9.45ف مقابل  )5.42للتطبي ق القبل .
اائيا ناد مساتوا دتالاة
 -4يمة ت) لمفاىيم التقادير والحسااب العقلا تسااوا  )13.37وىا دالاة رحص م
 ، )0.01مم ااا ي اادل لا ا وا ااود ف اار ق ب ااين متوس ااط درا ااات مامو ااة الد ارس ااة لي ااذه المف اااىيم فا ا
التطبيقااين القبل ا والبعاادا لصااالك التطبياا ق البعاادا الااذا بلااغ متوسااطو  )5.23ف ا مقاباال )2.28

للتطبي ق القبل .

اائيا ناد مساتوا دتالاة ، )0.01
 -5يماة ت) لمفااىيم الريااايات ررال تسااوا  )25.82وىا دالاة رحص م
ممااا ياادل ل ا واااود فاار ق بااين متوسااط دراااات مامو ااة الد ارسااة ليااذه المفاااىيم ف ا التطبيقااين القبل ا
والبعدا لصالك التطبي ق البعدا الذا بلغ متوسطو  )30.75ف مقابل  )15.47للتطبي ق القبل .

ممااا سااب ق يتاااك واااود فاار ق ذو دتالااة رحصااائية بااين متوسااط دراااات مامو ااة الد ارسااة ف ا التطبيقااين

القبل والبعدا تاختبار مفاىيم الرياايات المحوسب ،لصالك التطبي ق البعدا ،وبذلك تحق ق فرض الدراسة.

ثانيا :لإلاابة ن السؤال الثان من ةسئلة الدراسة الحالية الذا نه لا " ما فاعميـة البرنـامج فـى تصـويب
ً
الفهم الخاطئ لبعض مفاهيم الرياضيات لدى طفل الروضة " تم حساب ما يل :
 -1حام ةثر البرنامج ف تصويب الفيم الخاطئ لمفاىيم الرياايات:

للتحق ق من فا لية البرنامج ف تصويب الفيم الخاطئ لبعض مفاىيم الرياايات لدا طفل الرواة تم

اسااتخدام مقياااس مربااك ريتااا  )2لمعرفااة حااام ةثاار المتغياار المسااتقل البرنااامج القااائم ل ا الرمبيااوتر) ف ا

المتغياار التااابك تصااويب الفياام الخاااطئ لمفاااىيم الرياااايات) تاام حساااب متوسااط دراااات مامو ااة الد ارسااة

لالختبااار التحص ايل ف ا التطبيقااين القبل ا والبعاادا ،وباسااتخدام اختبااار ت) للعينااات المرتبطااة
، )Sample T-Testوذلك باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية " " SPSS

Paired

بد الحفيظ ،وتخرون ،2004،

 ،) 235الشربين  ) 81 ،2007 ،وادول  ) 3يعرض ما ةسفرت نو المعالاة اإلحصائية.
جدول ( ) 3

قيمة مربع إيتا ( )2لحجم أثر البرنامج فى تصويب الفهم الخاطئ لمفاهيم الرياضيات
أبعاد االختبار

التطبيق

العدد

المتوسط

مفاهيم الحس

بلي

40

4.25

قيمة

قيمة مربع

18.04

0.89

(ت)
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إيتا ()2

مقدار حجم األثر
ربير

المكاني

بعدي

40

8.93

المفاهيم

الهندسية

بلي

40

3.53

بعدي

40

7.15

مفاهيم القياس

بلي

40

5.42

بعدي

40

9.45

والحساب العقمي

بلي

40

2.28

بعدي

40

5.23

مجموع األبعاد

بلي

40

15.47

بعدي

40

30.75

مفاهيم التقدير

13.82
15.98
13.37
25.82

0.83
0.87
0.82
0.94

ربير
ربير
ربير
ربير

يتاك من الادول  ) 3ما يل :

ة  -يمة مربك ريتا  )2لمفاىيم الحس المراان بلغات  )0.89وىا ةربار مان  ، )0.8مماا يادل لا ةن
للبرنامج ةثر ربير الحام ف تصويب ىذه المفاىيم  ،حيث تواك ىذه القيمة ةن البرناامج ةسايم بنسابة
 )%89من التبااين الرلا فا تصاويب ىاذه المفااىيم ،وىا نسابة ربيارة تادل لا فا لياة البرناامج فا

تصويب الفيم الخاطئ ليذه المفاىيم لدا ةطفال الرواة.

ب -يم ااة مرب ااك ريت ااا  )2للمف اااىيم اليندس ااية بلغ اات  )0.83وىا ا ةرب اار م اان  ، )0.8مم ااا ي اادل لا ا ةن
للبرنامج ةثر ربير الحام ف تصويب ىذه المفاىيم  ،حيث تواك ىذه القيمة ةن البرناامج ةسايم بنسابة
 )%83من التباين الرل ف تصويب ىذه المفااىيم  ،وىا نسابة ربيارة تادل لا فا لياة البرناامج فا

تصويب الفيم الخاطئ ليذه المفاىيم لدا ةطفال الرواة.
ج -يمة مربك ريتا  )2لمفاىيم القياس بلغت  )0.87وىا ةربار مان  ، )0.8مماا يادل لا ةن للبرناامج
ةثر ربير الحام ف تصويب ىذه المفاىيم  ،حيث تواك ىذه القيمة ةن البرنامج ةسايم بنسابة )%87

من التبااين الرلا فا تصاويب ىاذه المفااىيم ،وىا نسابة ربيارة تادل لا فا لياة البرناامج فا تصاويب

الفيم الخاطئ ليذه المفاىيم لدا ةطفال الرواة.

د  -يمة مربك ريتا  )2لمفاىيم التقدير والحسااب العقلا بلغات  )0.82وىا ةربار مان  ، )0.8مماا يادل
لا ةن للبرنااامج ةثاار ربياار الحااام فا تصااويب ىااذه المفاااىيم  ،حيااث تواااك ىااذه القيمااة ةن البرنااامج

ةسيم بنسبة  )%82من التباين الرلا فا تصاويب ىاذه المفااىيم  ،وىا نسابة ربيارة تادل لا فا لياة
البرنامج ف تصويب الفيم الخاطئ ليذه المفاىيم لدا ةطفال الرواة.
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ى ا -يمااة مربااك ريتااا  )2لاميااك مفاااىيم الرياااايات السااتيدفة بلغاات  )0.94وى ا ةرباار ماان  ، )0.8ممااا
يدل ل ةن للبرنامج ةثر ربيار الحاام فا تصاويب الفيام الخااطئ لمفااىيم الريااايات  ،حياث توااك

ىذه القيمة ةن البرنامج ةسيم بنسبة  )%94من التبااين الرلا فا تصاويب ىاذه المفااىيم  ،وىا نسابة
ربيرة تدل ل فا لياة البرناامج فا تصاويب الفيام الخااطئ لمفااىيم الريااايات المساتيدفة لادا ةطفاال

الرواة.

 -2نسبة الرسب المعدل" لبليك" :

تم حساب نسبة الرسب المعدل " لبليك " للتحق ق من فا لية البرنامج القائم ل الرمبيوتر فا تصاويب

الفيم الخاطئ لمفاىيم الرياايات المساتيدفة لادا ةطفاال الروااة ،واادول

النسبة.

 ) 4يعارض نتاائج حسااب تلاك

ادول ) 4

نسبة الرسب المعدلة " لبليك " ودتالتيا ل فا لية البرنامج ف تصويب الفيم الخاطئ لمفاىيم الرياايات
المستيدفة

المتغير

النهاية العظمى

تصويب الفيم

لمدرجات

الخاطئ لمفاىيم
الرياايات

34

قبمى
15.47

المتوسط

نسبة الكسب

بعدى

المعدلة

30.75

1.27

مان الاادول  ) 4يتااك ةن نسابة الرساب المعدلاة ةرباار مان  )1.2حياث بلغات  )1.27مماا يشاير رلا

فا لياة البرنااامج القااائم لا الرمبيااوتر فا تصااويب الفيام الخاااطئ لمفاااىيم الريااايات المسااتيدفة لاادا ةطفااال
الرواة مامو ة الدراسة) .
 تحميل النتائج وتفسيرها:
يوا ااك ش اارل  ) 2الت ااال العال ااة ب ااين متوس ااط التطبي اا ق القبلا ا ومتوس ااط التطبي اا ق البع اادا لالختب ااار
التحصيل

اختبار مفاىيم الرياايات المحوسب لطفل الرواة) للبرنامج :
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شكل ( ) 2
العالقة بين متوسط التطبيق القبمى ومتوسط التطبيق البعدى لالختبار التحصيمى
ممااا سااب ق يتاااك ةن البرنااامج القااائم لا الرمبيااوتر ااد حقاا ق فا ليااة فا تصااويب الفياام الخاااطئ لاابعض

اائيا ناد
مفاىيم الرياايات لدا طفل الرواة  ،حيث بلغت يماة ت) المحساوبة  )25.82وىا دالاة رحص م
مستوا دتالة  ، )0.01مما يدل ل واود فر ق بين متوسط التطبيقين القبل والبعدا لالختبار التحصيل
لصالك التطبي ق البعادا لادا مامو اة الد ارساة  ،الاذا بلاغ متوساطو  )30.75فا مقابال  )15.47للتطبيا ق

القبل ا  ،وبحااام ةثاار ربياار بلغاات يمتااو  )0.94وفقمااا لمقياااس مربااك ريتااا  )2لحااام األثاار  ،وبنساابة رسااب
بلغت  )1.27وفقما لمعادلة نسبة الرسب المعدل " لبليك ".
وتتفاا ق ىااذه النتياااة م اك نتااائج العديااد ماان الد ارسااات منيااا :زغلااول ،) 2003 ،س اامعان،) 2009 ،
) ، ( Estes ,2011) (Towns ,2010والتا ةشاارت رلا فا لياة البارامج القائماة لا الرمبياوتر فا تنمياة

المفاااىيم ،بينمااا د ارسااة صااالك ،ااااد ،)2004 ،ةحمااد ،) 2006 ،الشااام  ) 2009 ،ةشااارت رل ا فا ليااة
البرامج القائمة ل الرمبيوتر ف تصويب الفيم الخاطئ للمفاىيم لدا المتعلمين.

و د تراك فا لية البرنامج القائم ل الرمبيوتر ف تصويب الفيم الخااطئ لمفااىيم الريااايات لادا طفال

الرواة األسباب التالية:

 -1م ار اة البرنامج للفرو ق الفردية بين األطفال،راافة رلا احتوائاو لا
زاد دافعية األطفال للتعلم ،وىذا ما تفتقر رليو الطر ق التقليدية.
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نصار التشاوي ق والتعزياز ،مماا

 -2اسااتخدام الرمبيااوتر ف ا تقااديم مفاااىيم الرياااايات بصااورة مباش ارة ،وذلااك اان طرياا ق اارض البرنااامج
للمفاىيم المتشابية والمتقابلة بأسلوب مشو ق ،راافة رل رمرانية تررار رايا ،د سا د ف سار ة

ارتساب األطفال ليذه المفاىيم بصورة صحيحة.
 -3الحماس الشديد الذا ران لدا األطفال للتفا ل مك الرمبيوتر ،حياث رانات تغمارىم ساعادة بالغاة ناد
التعامل معو ،وخاصة بعد تدريبيم ل استخدام مروناتو.

 -4يااوفر البرنااامج تقااويم الطفاال نفسااو بنفسااو ،اان طرياا ق التاادريبات التا يحتوييااا ،ممااا يسااا د لا حاال
مشرلة خال الطفل ف الو و

ةمام زمالئاو لإلااباة ان ساؤال يطارح داخال القا اة ،وذلاك ةدا رلا

ر بال الطفل ل التعلم من خالل البرنامج.
اوحا وااذبيااة اان طرياا ق اسااتخدام الوسااائط المتعااددة
 -5يقاادم البرنااامج المفاااىيم بطريقااة شاايقة وةرثاار واا م
رالصوت والصورة والحررة.
 -6يتحقاا ق ماان خااالل البرنااامج ةىاادا

الااتعلم الفااردا ،حيااث يتاايك الفااره المناساابة لراال طفاال لرا يااتعلم

حسب مستواه و دراتو ومياراتو وسر ة تعلمو.

 -7يعااد البرنااامج القااائم لا الرمبيااوتر وساايلة تعليميااة رلرترونيااة تفا ليااة ،حيااث يااوفر تفااا مال بااين الطفاال
والرمبيوتر ،وىذا ماتا يتوافر ف الوسائل التعليمية األخرا.

توصيات الدراسة:
ف او ما ةسفرت نو الدراسة من نتائج ،توص الباحثة بما يل :
 -1ااارورة تشااخيه الفياام الخاااطئ للمفاااىيم لاادا الطالبااات المعلمااات ماان باال ة اااا و ااوات ىيئااة
التدريس المرلفين بتدريس مقررات تروين المفاىيم والعمل ل

تنقل بدورىا من المعلمة لوطفال ةثنا

الايا ألن ىاذه التصاورات الخاطئاة

ملية التعليم والتعلم.

 -2تامين برامج تصويب الفيم الخاطئ للمفاىيم امن مناىج ة سام ورليات رياض األطفال.
 -3تا اادريب الطالبا ااات المعلما ااات بأ سا ااام ورليا ااات ريا اااض األطفا ااال ل ا ا تصا ااميم وانتا اااج وتنفيا ااذ الب ا ارامج
واألنشطة واأللعاب التعليمية اإللرترونية المتخصصة والمناسبة ألطفال الرواة.
 -4التنميااة المينيااة لمعلمااات رياااض األطفااال بيااد

تاادريبين لا اسااتخدام الوسااائل الترنولوايااة الحديثاة

ف ماال العمل.
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 -5التوس ااك فا ا رنت اااج با ارامج حاس ااوبية لتص ااويب الفي اام الخ اااطئ للمف اااىيم المختلف ااة فا ا مرحل ااة ري اااض
األطفال.

 -6ةن يقدم محتوا منيج الرواة المفاىيم والميارات بطر ق حديثة ومبتررة.
 -7ريااد تلية لد م التعلم بالرمبيوتر ف مرحلة رياض األطفال.
 -8اتاىتمام بتوظي

الرمبيوتر ف العملية التعليمية ليقوم بدورة روسيلة تعليمية ايدة تفا لية.

 -9استخدام النماذج التعليمية الحديثة ف مرحلة رياض األطفال الت تؤرد ل رياابياة الماتعلم ،وتاؤدا
رل رثارة دافعيتو للتعلم.

مقترحات الدراسة:

ف او النتائج الت ةسفرت نيا ىذه الدراسة  ،تقترح الباحثة را ار الدراسات التالية:
 -1برنااامج ااائم ل ا الرمبيااوتر ف ا تصااويب الفياام الخاااطئ لاابعض المفاااىيم اللغويااة والعلميااة والدينيااة
واتااتما ية لدا طفل الرواة.

 -2دراسة مقارنة تستيد

ياس فا لية استخدام الرمبيوتر واستخدام وساائل تعليمياة ةخارا فا تصاويب

الفيم الخاطئ للمفاىيم الت لم تتناوليا الدراسة الحالية لدا طفل الرواة.

 -3د ارسااة تقويميااة اان وا ااك توظيا
رياض األطفال.

الرمبيااوتر والمسااتحدثات الترنولوايااة ف ا العملياة التعليميااة لمرحلااة

 -4دراسة تقويمية ن استخدام الرمبيوتر و ال تو باتاتااه نحو التعلم الذات لدا طفل الرواة.
 -5تصميم منيج محوسب لمرحلة رياض األطفال.
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ملخـــص الدراســـــة
عنوان الدراسة :برنامج قائم على الكمبيوتر فى تصويب الفهم الخاطئ لبعض مفاهيم الرياضييا ليدط طفيل
الروضة.
مشكلة الدراسة:
تحددت مشرلة الدراسة ف اإلاابة ن السؤالين التاليين:
 – 1ماا صاورة برناامج اائم لا الرمبياوتر فا تصاويب الفيام الخاااطئ لابعض مفااىيم الريااايات لادا طفاال
الرواة؟

 – 2ما فا لية البرنامج ف تصويب الفيم الخاطئ لبعض مفاىيم الرياايات لدا طفل الرواة؟

هدف الدراسة :ىدفت الدراسة رل تصويب الفيم الخاطئ لبعض مفاىيم الرياايات لدا طفل الرواة.
نتائج الدراسة:
توصاالت الد ارسااة رل ا واااود فاار ق ذو دتالااة رحصااائية بااين متوسااط دراااات مامو ااة الد ارسااة تاختبااار
مفاااىيم الرياااايات المحوسااب ف ا التطبياا ق القبل ا والبعاادا لصااالك التطبياا ق البعاادا ،ممااا ي ادل ل ا فا ليااة

البرنامج المقترح.
توصيا الدراسة:
ف او ما ةسفرت نو الدراسة من نتائج ،توص الباحثة بما يل :

 -1ااارورة تشااخيه الفياام الخاااطئ لمفاااىيم الرياااايات لاادا الطالبااات المعلمااات بقساام تربيااة الطفاال ماان باال
ة اا و اوات ىيئة التدريس المرلفين بتادريس مقاررات تراوين المفااىيم والعمال لا

التصورات الخاطئة تنقل بدورىا من المعلمة لوطفال ةثنا

ملية التعليم والتعلم.

الاياا ألن ىاذه

 -2تامين برامج تصويب الفيم الخاطئ لمفاىيم الرياايات امن مناىج ة سام ورليات رياض األطفال.

 -3تاادريب الطالبااات المعلمااات بأ سااام ورليااات رياااض األطفااال ل ا تصااميم وانتاااج وتنفيااذ الب ارامج واألنشااطة
واأللعاب التعليمية اإللرترونية المتخصصة والمناسبة ألطفال الرواة.

 -4التنميااة المينيااة لمعلمااات رياااض األطفااال بيااد
ماال العمل.

تاادريبين لا اسااتخدام الوسااائل الترنولوايااة الحديثااة ف ا

 -5التوسك ف رنتاج برامج حاسوبية لتصويب الفيم الخاطئ للمفاىيم المختلفة ف مرحلة رياض األطفال.
 -6ةن يقدم محتوا منيج الرواة المفاىيم والميارات بطر ق حديثة ومبتررة.
 -7ريااد تلية لد م التعلم بالرمبيوتر ف مرحلة رياض األطفال.
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Abstract
The title of the study: a program based on the computer in the correct erroneous
understanding of some of the concepts of mathematics at the kindergarten children.
Problem of the study :
The study identified a problem in answering the following questions :
1- What is the mathematical concepts that are understood kindergartners
understanding wrong?
2- What is the image on the computer -based program in correcting the misconception
of some of the concepts of mathematics at the kindergarten children ?
3- What is the program's effectiveness in correcting the misconception of some of the
concepts of mathematics at the kindergarten children ?
The goal of the study:
The study aimed at correcting the misconception of some of the concepts of
mathematics at the kindergarten children .
Results of the study :
The study found the presence of statistically significant difference between the
mean scores of the study group to test a computerized mathematical concepts in the
pre and post application for the post application , which shows the effectiveness of the
proposed program.
Recommendations of the study :
In the light of the outcome of the results of the study , the researcher recommends
including the following:
1- The need to diagnose wrong understanding of the concepts with students by
teachers and members of the faculty members in charge of teaching the decisions
of the formation of concepts and work to remedy these misconceptions because the
movement of the turn parameter for children during the process of teaching and
learning.
2- Include programs straighten wrong understanding of the concepts in the curricula
of colleges and departments kindergarten .
3- Training students parameters departments and faculties of kindergarten on the
design, production and implementation of programs and activities , games, elearning specialist and appropriate for kindergarten children .
4- Professional development for kindergarten teachers in order to train them in the use
of modern technology in the field of work .
5- Expansion in the production of computer programs to straighten wrong
understanding of various concepts in kindergarten .
6- To submit content kindergarten curriculum concepts and skills in ways that are
modern and innovative .
7- A mechanism to support learning computer in kindergarten .
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