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امللخص:
 Big »هدفــت الدراســة إىل قيــاس فاعليــة تطبيــق برنــاجم »الرياضيــات الكــربى لألطفــال الصغــار
ــال مــا قبــل املدرســة، جكــزء  ــدى أطف ــة ل ــة املفاهــمي الرياضي Math for Little Kids® (BMLK) يف تمني
مــن مــرشوع لدراســة مالءمــة الربنــاجم للتطبيــق يف البيئــة الســعودية. اتبعــت الدراســة املهنــج شــبه 
التجريــيب مــن خــالل القيــاس القبــيل والبعــدي، وتكونــت العينــة مــن (84) طفــاًل وطفلــة مــن مرحلــيت 
 (TEMA-2) 2 ــة املبكــرة ـ ــدرة الرياضي ــار الق ــة جــدة. مت اســتخدام اختب روضــة ثــاين ومتهيــدي مبدين
لقيــاس تطــور املفاهــمي الرياضيــة خــالل العــام مــن خــالل ثالثــة اختبــارات، ويه االختبــار القبــيل بدايــة 
العــام الــدرايس، واالختبــار األوســط هنايــة الفصــل األول، واالختبــار البعــدي هنايــة الفصــل الثــاين. وقــد 
أظهــرت النتــاجئ وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات االختبــارات الثالثــة أثنــاء 
تطبيــق الربنــاجم، لصــاحل االختبــار األوســط مث البعــدي، مكــا أظهــر التحليــل اإلحصــايئ تأثــري الربنــاجم 
القــوي عــىل تطــور املفاهــمي الرياضيــة لــدى األطفــال عــرب الزمــن. ومل يظهــر حتليــل البيانــات أي فــروق 
ــق هبــام  ــال يف املدرســتني اللتــني طب ــاث أو بــني األطف ــور واإلن ــال الذك ــة بــني األطف ــة إحصائي ذات دالل
ــر  ــة وتطوي ــة بتمني ــر اجلهــود لتحقيــق المتــز يف العناي ــة بــرورة تضاف الربنــاجم. وأوصــت الباحث
ــة،  ــة الالحق ــال يف مراحــل مبكــرة، وجعلهــا األســاس لملراحــل التعلميي ــدى األطف ــة ل املفاهــمي الرياضي
ولتمنيــة مهــارات ومعليــات التفكــري، ملــا لذلــك مــن أمهيــة كبــرية مكــا ظهــر مــن اســتعراض الدراســات 

والتوجهــات املطروحــة.

The Effectiveness of Implementing Big Math for Little Kids® (BMLK) in 
Developing Mathematical Concepts of Preschool Children

Sama Fouad Khomais
Assistant Professor - Childhood Studies Department -King Abdulaziz University )KAU(

Jeddah – Saudi Arabia 

Abstract
The study aimed to examine the effectiveness of implementing Big Math for Little 

Kids® (BMLK) on the development of preschool children’s mathematical knowledge, as part 
of a project to investigate its suitability for Saudi practice. The quasi- experimental method 
was utilized through pre- and post-testing. The sample consisted of (84) children from KG2 
and KG3, in Jeddah city. Children were tested using (TEMA-2) three times during the year; 
pre-test, mid-test by the end of the first semester, and post-test by the end of the year. Results 
showed statistical significant differences between the three tests in favor of the mid- and the 
post-tests consecutively. The statistical analysis also showed the strong effect of the program 
on the development of mathematical knowledge through time. No significant differences 
were shown between male and female children, or between children in the two schools. The 
study emphasized the importance of collaboration to reach the required improvement in 
research in the filed early mathematics learning, and thinking skills, since they constitute a 
base for upcoming levels of education, as discussed in the review. 
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 مقدمة: 
اكن عــمل الرياضيــات، ومــا يــزال ركــزة مــن راكئــز التقــدم التكنولــويج يف العــامل، 
ــوم الــيت تعــد أساســًا للتطــور  ــادة يف العل وقــد اكن لتنافــس دول العــامل املختلفــة عــىل الري
الصنــايع أثــر كبــرٌي يف العنايــة بالرياضيــات كأحــد أمه هــذه العلــوم. لــذا انصــب كثــري مــن 
اهمتــام الــدول عــىل تعملــه وتعلميــه يف املراحــل املختلفــة، ووضعــت لــه املعايــري واألهــداف 
الــيت حتــدد مــا ينبــي تعملــه يف لك مرحلــة تعلمييــة، ليتســى لملتعملــني بنــاء معرفهتــم بــه 
بطريقــة هيلكيــة منمظــة تــؤدي هبــم إىل المتكــن منــه، بــل والتفــوق فيــه. وقــد نالــت مرحلــة مــا 
قبــل املدرســة نصيهبــا مــن هــذا االهمتــام، وظهــرت العديــد مــن الدراســات الــيت تؤكــد أمهيــة 
البــدء بتعــمل وتعلــمي الرياضيــات هبــذه املرحلــة املبكــرة، ملــا لذلــك مــن أثــر كبــري عــىل اإلجنــاز 

والنجــاح هبــا يف املراحــل الالحقــة. 

وقــد اكنــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن أوائــل الــدول الــيت اهمتــت بوضــع معايــري 
تعــمل الرياضيــات بــدءًا مــن مرحلــة مــا قبــل املدرســة، حيــث أصــدر املجلــس الوطــي ملعــي 
تعــمل  معايــري   National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) الرياضيــات 
الرياضيــات متضمنــة مرحلــة مــا قبــل املدرســة، ومل تقتــر يف ذلــك عــىل  معايــري احملتــوى 
الريــايض Content Standards الــذي يتوجــب تعلميــه بــل تعدهتــا إىل معايــري العمليــات 
Processes Standards، للتأكيــد عــىل أنــه ال يــم التعــمل بطرائــق احلفــظ والتلقــني، وإمنــا 
البــد مــن التدريــب عــىل ممارســة معليــات التفكــري املنطــي وحــل املشــكالت، مــع أمهيــة ربــط 
ــا، وحــل مشــكالتنا  ــا مــن ممارســة حياتن ــة كعــمل حيــايت ميكنن ــاة اليومي الرياضيــات باحلي
(NCTM, 2000). وقــد اكن لوثيقــة احلكومــة  والتعبــري عهنــا ومعــا حنتاجــه لتهسيلهــا 
الفيدراليــة »عــدم تــرك أي طفــل« No Child Left Behind (NCLB) الــيت مُعــل هبــا ابتــداًء مــن 
عــام (2002) أثــر يف التأكيــد عــىل االهمتــام بالرياضيــات املدرســية، حيــث عــدت أحــد العلــوم 
األساســية، إىل جانــب العلــوم، واللغــة، والعلــوم االجمتاعيــة، الــيت ينبــي االعتنــاء بتحقيــق 
خمرجــات التعــمل اخلاصــة هبــا للحصــول عــىل الــدمع احلكــويم. مث جــدد هــذا القانــون 
بوثيقــة »الســباق حنــو القمــة« Race to the Top (RTTT)، تبعهتــا وثيقــة »لك طالــب يــح« 
 Wiles &) (2016) والــيت مُعــل هبــا ابتــداًء مــن عــام ،Every Student Succeed Act (ESSA)

 .(Bondi, 2015

ومل تتــواَن الــدول األخــرى عــن االهمتــام بالرياضيــات، فعــىل ســبيل املثــال، أصــدرت 
 (DfES, 1999) The National للرياضيــات«  الوطنيــة  »اإلســرتاتيجية  املتحــدة  اململكــة 
Numeracy Strategy، والــيت تضمنــت معايــري وأهــداف تعــمل الرياضيــات املدرســية بــدءًا مــن 
مرحلــة مــا قبــل املدرســة حــىت الصــف الســادس، تبعهــا “اإلســرتاتيجية الوطنيــة االبتدائيــة” 
Primary National Strategy (DfES, 2003) والــيت مت تطويرهــا وإصــدار عــدد مــن الطبعــات 
اجلديــدة هلــا عــىل مــدى الســنوات اآلتيــة: (2011، 2014، و2016) مصحوبــة بعــدد مــن التقاريــر 
 Curriculum and Assessment Policy Unit, 2015; والدراســات (انظــر عــىل ســبيل املثــال
(DfES, 2011; Ofsted, 2002). ولك تلــك القوانــني والوثائــق احلكوميــة يه للتأكيــد عــىل 

ــوم، متضمنــة الرياضيــات، لتحقيــق الريــادة والمتــز يف العــامل. أمهيــة هــذه العل

ــال 6-3  ــة لألطف ــر المنائي ــمل املبك ــري التع ــة الســعودية، صــدرت معاي ــة العربي ويف اململك
ســنوات، يف ســبعة جمــاالت منائيــة، مــن مضهنــا جمــال العمليــات املعرفيــة واملعلومــات 
العامــة، الــذي يتضمــن معايــري تعــمل الرياضيــات، وتمشــل: (1) مفاهــمي األعــداد والعمليــات 
املــاكين،  واحلــس  اهلندســة   (4) القيــاس،   (3) والــدوال واجلــرب،  األمنــاط   (2) الرياضيــة، 
التعلمييــة،  التعلــمي، رشكــة تطويــر للخدمــات  (وزارة  البيانــات واالحمتــاالت  (5) حتليــل 
وامجلعيــة الوطنيــة لتعلــمي األطفــال الصغــار، 2015). وذلــك يؤكــد اهمتــام وزارة التعلــمي 
بالرياضيــات بــدءًا مــن هــذه املرحلــة الــيت يبــدأ فهيــا الطفــل عالقتــه بنظــام التعلــمي املــدريس 
املنظــم، وينــدجم فهيــا يف العمــل مــع مجموعــات أكــرب وأكــر تنوعــًا ممــا اعتــاد هيلع يف حميــط 
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أرستــه، اكملعملــات ومجموعــات األقــران، ليعتــاد عــىل جــو املدرســة متهيــدًا الخنراطــه يف نظــام 
التعلــمي العــام. 

وهيلع، فــإن االهمتــام بتعلــمي وتعــمل الرياضيــات يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة بــات رضورة 
ــق الــيت  ــني والوثائ ــري والقوان ــد االهمتــام هبــا إىل درجــة وضــع املعاي ملحــة يف عــر تزاي
ختصهــا عــىل مســتوى وزارات الــدول املتقدمــة، وتــأيت الدراســة احلاليــة مســامهة عربيــة يف 
هــذا املجــال، نــريم مــن خالهلــا إىل تســليط الضــوء عــىل أمهيــة موضــوع الرياضيــات مبرحلــة 
ــك،  ــن أجــل ذل ــذول م ــد املب ــا وجــدوى اجله ــة تقدميه ــد عــىل فاعلي ــل املدرســة، وللتأكي ــا قب م
ــة اهلامــة مــن معــر األطفــال، ولدراســة  ولربطهــا باملعايــري املنشــود حتقيقهــا يف هــذه املرحل

وســيلة نأمــل أن تكــون مالمئــة لتقدميهــا هلــم.

1. الدراسات السابقة:
ال شــك أن هــذا االهمتــام املزايــد بتعــمل وتعلــمي الرياضيــات يف هــذه املرحلــة املبكــرة حول 
العــامل مــا هــو إال نتــاج مــا أظهرتــه األحبــاث مــن أمهيــة بــدء الطفــل باالتصــال بالرياضيــات 
وتعملهــا مبكــرًا. فقــد أظهــرت الدراســات أن بــراجم املفاهــمي الرياضيــة مبرحلــة ما قبل املدرســة 
يه وســيلة فعالــة لتمنيــة مفاهــمي ومهــارات األطفــال الرياضيــة عــىل اختــالف خلفياهتــم 
   Chard, et al., 2008; Griffin, 2004; Moss & Case, 1999; Sophian, 2004;) وقدراهتــم 
 Starkey, Klein & Wakeley, 2004; Van De Rijt, et al., 2003; Wright, 1994; Young-
(Loveridge, 2004، بــل جشعــت عــىل أن يقــدم لألطفــال مفاهــمي أكــر تقدمــًا وتعقيــدًا ممــا هــو 
معتــاد هلــذه املرحلــة ألهنــم قــادرون عــىل تعملهــا، ويســمتتعون بالتحــدي الــذي تقدمــه ممــا 
 Ginsburg, Inoue, & Seo, 1999; Ginsburg & Amit,) ــًا ــر معق ــمل أفضــل وأك ــم لتع يدفعه

.(2008; Seo & Ginsburg, 2004

ــة مــا  ــدأ مــن مرحل ــات يب ــر الرتامكــي لتعــمل الرياضي  ويف دراســات أخــرى تبــني أن األث
 Aunola, Leskinen, Lerkkanen, & Nurmi., 2004; Aunola, Leskinen, &) قبــل املدرســة
Nurmi, 2006; Ginsburg, Klein, & Starkey, 1998)، ممــا جيعــل هــذا التعــمل املبكــر متنبــاًئ 
باإلجنــاز يف املراحــل الالحقــة، فقــد أظهــرت دراســة Duncan   وآخريــن (2007) عــىل ســبيل 
املثــال أن أقــوى متنبــئ باإلجنــاز يف املرحلــة االبتدائيــة هــو القــدرات الرياضيــة وقــت دخــول 
املدرســة تلهيــا قــدرات القــراءة متبوعــة مبهــارات الرتكــز واالنتبــاه. ووجــد Jordan وآخــرون 
(Jordan, Kaplan, Locuniak, & Ramineni, 2007) أيضــا أن احلــس العــددي هــو عامــل 
قــوي ميكــن االســتناد هيلع للتنبــؤ باإلجنــاز يف الرياضيــات يف هنايــة الســنة األوىل مــن 
املرحلــة االبتدائيــة. بــل أبعــد مــن ذلــك، فقــد وجــد (Jordan & Levine, 2009) أن كفــاءة 
األطفــال يف الرياضيــات مبرحلــة مــا قبــل املدرســة تتنبــأ بقدراهتــم هبــا حــىت الصــف الثالــث 
االبتــدايئ، مكــا وجــدت دراســات أخــرى أن درجــات األطفــال يف اختبــار اإلجنــاز يف الرياضيات 
عنــد دخوهلــم الروضــة تتنبــأ بشــل قــوي بدرجاهتــم يف ســنوات املدرســة االبتدائيــة وتؤثــر 
 Bodovski & Farkas, 2007; Byrnes & Wasik, 2009;) يف مســار تطــور فهمهــم للرياضيــات

.(Duncan & Magnuson, 2011; Duncan, et al., 2007

، فــإن القصــور يف تطــور مهــارات الرياضيــات يكــون ســببًا يف ظهــور املشــكالت،  ومــن مَثَّ
فــي اســتعراض ملجموعــة مــن الدراســات، توصــل (Jordan & Levine, 2009) إىل أن األطفــال 
الذيــن يعانــون مــن قصــور يف مهاراهتــم الرياضيــة لدهيــم قصــور يف املعرفــة الرمزيــة باألعداد، 
ــيت تظهــر عــادة يف ضعــف يف  ــرة، وال ــة املبك ــة الرياضي ــر إىل حــد كبــري باملعرف ــيت تتأث وال
معليــات العــد، وبــطء يف اســرتجاع حقائــق األعــداد، وأخطــاء يف العمليــات عــىل األعــداد 
 (Geary, Hamson, & Hoard, 2000; Geary, Hoard, Byrd-Craven, Nugent, & Numtee,
 2007; Gersten, Jordan, & Flojo, 2005; Jordan, Hanich & Kaplan, 2003; Landerl,
(Bevan & Butterworth, 2004. مكــا بينــت الدراســات أنــه يصعــب عــىل األطفــال المتكــن مــن 
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حقائــق األعــداد دون فهــم عالقــات األعــداد عــىل خــط األعــداد (Booth & Siegle, 2008). وهيلع، 
فــإن القصــور يف أي مــن أجــزاء املعرفــة العدديــة املبكــرة مبــا يف ذلــك العــد وعالقــات األعــداد 
واملقارنــات والعمليــات عــىل األعــداد ميكــن أن يكــون ســببًا للتعــر يف املراحــل الدراســية 
الالحقــة، إذا مل يــم تداركــه بشــل مناســب، مــن خــالل الــرباجم املتخصصــة الــيت تقــدم 

املفاهــمي الرياضيــة بالطــرق املالمئــة منائيــًا لألطفــال.

ومــن هنــا نشــأت العديــد مــن احملــاوالت إلنتــاج وجتريــب واختبــار فاعليــة الــرباجم 
متفاوتــة حســب  بدرجــات  فاعليهتــا  أثبتــت  الرياضيــة، حيــث  املفاهــمي  لتمنيــة  املختلفــة 
احملتــوى والطريقــة ونوعيــة اخلــربات املقدمــة، باإلضافــة إىل أهنــا جعلــت الرياضيــات 
نشــاطًا حمببــًا ومرغوبــًا لألطفــال نتيجــة ملالءمــة الــرباجم خلصائــص املرحلــة. أمــا املعملــات 
فقــد اكتســن خــربات إضافيــة مــن هــذه الــرباجم كوهنــا تقــدم اقرتاحــات عديــدة مــن األنشــطة 
 Griffin, 2004; Sophian,) وإســرتاتيجيات التدريــس واألدوات وطــرق التفاعــل مــع األطفــال
Starkey, Klein & Wakeley, 2004 ;2004). ومــن الــرباجم مــا أثبــت فعاليتــه مــن خــالل تقــدمي 
املفاهــمي الرياضيــة لألطفــال يف مراكــز التعــمل، مــع تدريــب املعملــات عــىل طــرق التفاعــل لدفــع 
معليــات تعــمل األطفــال يف هــذه املراكــز املعــدة لتمنيــة مفاهــمي العــدد، والعمليــات عــىل األعــداد، 
 .(Brendefur, Strother, Thiede, Lane, & Surges-Prokop, 2013) والقيــاس، واحلــس املــاكين
ومهنــا مــا قــدم املفاهــمي الرياضيــة مــن خــالل برنــاجم مكبيوتــر متخصــص، وحقــق جناحــات 
باهــرة عــرب الســنوات املاضيــة، وهــو برنــاجم Building Blocks (انظــر عــىل ســبيل املثــال 
 Clements & Sarama, 2004, 2007, 2011; Clements, Sarama, Spitler, Lange, & Wolfe.

.(2011

ــربى  ــات الك ــو »الرياضي ــته، وه ــايل بدراس ــث احل ــم البح ــذي هي ــاجم ال ــن الربن ــا ع أم
 ،(Ginsburg, Greenes & Balfanz, 2003) Big Math for Little Kids »لألطفــال الصغــار
فقــد مت تناولــه يف عــدد مــن الدراســات الســابقة، ونــال اهمتــام الباحثــني يف أكــر مــن دولــة 
ــة املفاهــمي  ــه يف تمني ــاجئ الدراســات الــيت اهمتــت بفاعليت ــد أظهــرت نت ــه األم، وق غــري دولت
 Çelik & Kandir, 2013; DeLoach, 2012;) الرياضيــة لــدى األطفــال تقدمــًا واحضــًا فهيــا
 Greenes, Ginsburg & Balfanz, 2004; Opel, Zaman, Khanom, & Aboud, 2012;

.(Presser, Clements, Ginsburg, & Ertle., 2015

ــة  ــة املفاهــمي الرياضي ــة لتمني ــرباجم املختلف ــة ال ــار فاعلي ومــن مضــن احملــاوالت الختب
أيضــًا، اســتخدام األلعــاب والقصــص، فــي دراســتني عــن فاعليــة ألعــاب الطاولــة يف حتســني 
قــدرات أطفــال مــا قبــل املدرســة مــن البيــائت الفقــرية واملتوســطة، تبــني أهنــا حققــت تعملــًا 
أفضــل مقارنــة مــع أنشــطة رياضيــات أخــرى، يف مفاهــمي خــط األعــداد، ومقارنــة وتقديــر 
جحــم العــدد، وقــراءة األعــداد، والعمليــات البســيطة، لملجموعتــني مــن األطفــال، ولذلــك يقــرتح 
الباحثــون اســتخدام إســرتاتيجية التدخــل باســتخدام هــذه النوعيــة مــن األلعــاب يف حتســني 
ــال (Ramani & Siegler, 2011; Siegler, Fazio & Pyke, 2011). ويف اســتخدام  ــدرات األطف ق
الكتــب واأللعــاب معــًا لتمنيــة مفاهــمي العــدد، وجــدت Young-Loveridge (2004) أهنــا حققــت 
تعملــًا أفضــل لــدى األطفــال يف املجموعــة التجريبيــة مقارنــة باملجموعــات الضابطــة، ولكهنــا 
أشــارت إىل أن هــذا األثــر يبــى ألكــر مــن ســنة بعــد توقــف الربنــاجم مث يبــدأ يف االمضحــالل، 
ممــا يشــري إىل أمهيــة االســمترارية يف تقــدمي هــذا النــوع مــن اإلســرتاتيجيات، مــع هسولــة 
ذلــك كوهنــا مــن األنشــطة اجلذابــة واملتوافــرة الســتخدام األطفــال بشــل دامئ يف بيئــة الروضة. 
لذلــك فقــد وصفهتــا Casey, Kersh & Young (2004) بالــرباجم اإلثرائيــة املســاعدة والفعالــة 
يف تمنيــة املفاهــمي الرياضيــة املختلفــة مكفاهــمي العــدد واجلــرب والقيــاس والمتثيــل البيــاين 

باســتخدام حــل املشــكالت.

وممــا ميــز هــذه الــرباجم، أهنــا قدمــت أسســًا لطــرق التفاعــل والتدريــس لملفاهــمي 
الرياضيــة بشــل خــاص، ولغريهــا مــن احملتــوى بشــل عــام لألطفــال يف هــذه املرحلــة، 
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وهــذه األســس مــا يه إاّل نتــاج األحبــاث والنظريــات، ومــن مَثَّ فهــي تقــدم فهــاًم تطبيقيــًا 
ــة املعملــات بفاعليهتــا  ــن خــالل قناع ــع، وم هلــا، ممــا يســامه يف االســتفادة مهنــا يف الواق
ــاة  ــة، مراع ــال احلالي ــارف األطف ــىل مع ــاء ع ــة البن ــذه األســس، أمهي ــن ه ــا. وم ــد جتريهب بع
تــدرج املعرفــة ومراعــاة احملتــوى الرتامكــي عنــد اختيــار املفاهــمي املقدمــة، تكــرار اخلــربات 
وإتاحــة العديــد مــن الفــرص للتفاعــل املبــارش مــع األدوات واملــواد، طــرح اخلــربات بأســلوب 
حــل املشــكالت، وإتاحــة الفرصــة للنقــاش والتفكــري، وتــرك االعمتــاد عــىل التلقــني والعــرض، 
إتاحــة الفرصــة للتواصــل والتفاعــل مــع اآلخريــن ويمشــل ذلــك املعملــات واألقــران ملــا للتفاعــل 
والنقــاش مــن أمهيــة يف بنــاء املعرفــة وتنظميهــا وتطويرهــا، مراعــاة خصائــص املرحلــة مــع 
عــدم التقليــل مــن قــدرات األطفــال يف التعــمل واختيــار احملتــوى الــذي يتحــدى هــذه القــدرات 
 Fuson, 2009; Ginsburg & Amit, 2008; Griffin,) ويدفعهــم للتفكــري والبحــث واالســتنتاج

.(2004; Hofer, Farran & Cummings, 2013

ــريب،  ــامل الع ــل املدرســة يف الع ــا قب ــة م ــة مبرحل ــن االهمتــام باملفاهــمي الرياضي ــا ع  أم
ــيت  ــن مضهنــا دراســة صــاحل (2004) ال ــذا املجــال، م ــن الدراســات يف ه ــدد م ــرت ع ــد ظه فق
أظهــرت أن أطفــال عينهتــا غــري ممتكنــني مــن املعــارف واألبعــاد املرتبطــة برياضيــات القــرن 
احلــادي والعرشيــن، ممــا حــدا إىل االســتنتاج بــأن الــرباجم الــيت يتعــرض هلــا األطفــال يف 
هــذه املرحلــة ال تــرايع التطــورات العمليــة والتكنولوجيــة، وكذلــك التغــريات املصاحبــة هلــذه 
التطــورات، فهــي إمــا أهنــا ال تمشــل هــذه املفاهــمي اهلامــة مــن األســاس، أو أهنــا تقــدم بعضــًا 
ــة  ــاه إىل أمهي ــق األهــداف املرجــوة مهنــا، ممــا يســرتيع االنتب ــة ال حتق مهنــا بطــرق تقليدي

ــة.  ــات الباحثــني واملتخصصــني هلــذه املشــلكة اجلوهري التف

ــا  ــال م ــة ألطف ــمي الرياضي ــة املفاه ــت بتمني ــيت اهمت ــات ال ــن الدراس ــدد م ــر ع ــد ظه  وق
ــا اهــم بتمنيهتــا مــن خــالل  ــال م ــة، مهنــا عــىل ســبيل املث ــل املدرســة بطــرق غــري تقليدي قب
برنــاجم تربيــة حركيــة، أو مــن خــالل تصمــمي أنشــطة لغويــة تتأســس عــىل االســتبصار 
واالســمتاع والتحــدث هبــدف إكســاب األطفــال املفاهــمي الرياضيــة، أو مــن خــالل املامرســات 
اليوميــة واملعاجلــات اليدويــة. ومــن املفاهــمي الــيت ســعت هــذه الــرباجم واألنشــطة لتمنيهتــا 
التصنيــف، التناظــر األحــادي، الرتتيــب، العــد، العمليــات عــىل األعــداد، األطــوال واألجحــام، 
العالقــات املاكنيــة، واألشــاكل اهلندســية األساســية الثنائيــة والثالثيــة األبعــاد، وقــد حققــت 
هــذه احملــاوالت تأثــريًا إجيابيــًا دااًل يف إكســاب أطفــال مــا قبــل املدرســة املفاهــمي الرياضيــة 
املطلوبــة (البالونــة وعــيل، 2009، ســلمي ومســافر، 2011، صــاحل وحافــظ، 2005، صــاحل، 
2009). ومــن ذلــك أيضــًا دراســة تمنيــة مفاهــمي األشــاكل الثنائيــة والثالثيــة األبعــاد مــن خــالل 
برنــاجم رســوم متحركــة بالزامــن مــع توظيــف التفاعــل املبــارش وفقــًا لنظريــة فيجوتســي 
ــاس  ــني القي ــروق ب ــرت يف الف ــة ظه ــة دال ــاجَئ إجيابي ــق نت ــذي حق ــة، وال ــة االجمتاعي الثقافي

ــدي (اهلــذيل، 2014).  ــيل والبع القب

ويف اجتــاه آخــر للدراســات، الحــظ نــر (2000) أن الوســائط التعلمييــة ال توظــف بشــل 
حصيــح مضــن خطــة برنــاجم الروضــة لتعلــمي املفاهــمي، ممــا حــداه إىل التخطيــط لتوظيفهــا 
بشــل مقصــود مــن خــالل أنشــطة تعلمييــة هادفــة لتمنيــة املهــارات املنطقيــة الرياضيــة، وقــد 
أثبتــت هــذه الوســائط فاعليهتــا يف ذلــك. وقــد أدرك الباحثــون أمهيــة املفاهــمي الرياضيــة يف 
ــارات  ــة مه ــة إىل تمني ــي دراســة لصــاحل (2003)، ســعت الباحث ــة، ف ــارات العقلي ــة امله تمني
التفكــري لــدى طفــل مــا قبــل املدرســة مــن خــالل تقــدمي برنــاجم رياضيــات مقــرتح، وقــد حقــق 
الربنــاجم تطــورًا ملحوظــًا يف تلــك املهــارات ظهــرت يف فــروق دالــة إحصائيــًا بــني املجموعتــني 

التجريبيــة والضابطــة.

يف ضــوء مــا ســبق يتضــح أمهيــة تقــدمي املفاهــمي الرياضيــة وخطــورة التقصــري بتفويــت 
فــرص التعــمل املالمئــة لألطفــال مبرحلــة مــا قبــل املدرســة. أيضــًا يــوحض االســتعراض الســابق 
ــع احلــال يف الدراســات  ــة وواق ــه الدراســات األجنبي ــت إلي ــروق الواحضــة بــني مــا توصل الف
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العربيــة، وعــىل الــرمغ مــن أمهيــة هــذه الدراســات ومتزهــا، فإهنــا ال تــؤيت مثارهــا، ألهنــا 
مــا يه إال جهــود فرديــة متفرقــة، عملــًا بــأن أغلهبــا قــد أشــار إىل قصــور يف قــدرات األطفــال 
ــور مشــلكة  ــا، ممــا بل ــرباجم أو انعدامه ــة نتيجــة لضعــف ال يف املفاهــمي واملهــارات الرياضي

الدراســة احلاليــة.

2. مشكلة الدراسة:

مــن خــالل االســتعراض الســابق للدراســات واألحبــاث يف موضــوع الدراســة احلاليــة 
يتبــني لنــا البــون الشاســع يف درجــة االهمتــام باملفاهــمي الرياضيــة مبرحلــة مــا قبــل املدرســة، 
ــة املوضوعــات البحثيــة حوهلــا، بــني مــا هــو موجــود يف العــامل العــريب مــن  ومعــق ونوعي
جهــود متفرقــة، ومــا حيــدث حــول العــامل بشــأهنا. إضافــة إىل ذلــك، أشــارت الدراســات العربيــة 
إىل ضعــف بــراجم املفاهــمي الرياضيــة أو حــىت انعدامهــا، ممــا يلــي الضــوء عــىل احلاجــة 
املاســة لوجــود بــراجم مبنيــة عــىل مــا توصلــت إليــه الدراســات ومــا دعــت إليــه النظريــات، 
تقــدم املفاهــمي الرياضيــة بطــرق مالمئــة منائيــًا، تجشــع األطفــال عــىل التعمل، وحتفــز وتتحدى 

قدراهتــم، لتحقيــق املعايــري العامليــة املنشــودة.

ــرص  ــة للبحــث يف التجــارب واخلــربات الســابقة، ويف الف ــت الباحث ــد توجه  وهيلع، فق
املتاحــة وتقوميهــا، وخــالل ذلــك مت االطــالع عــىل الربنــاجم املعــي يف هــذه الدراســة، وهــو 
 Big Math for Little Kids®(BMLK) الصغــار”  الكــربى لألطفــال  “الرياضيــات  برنــاجم 
(Ginsburg, Greenes & Balfanz, 2003)، وتبــني أنــه مــن الــرباجم اجليــدة الــيت حققــت 
جناحــات ســابقة يف بلــده األم، ويه الواليــات املتحــدة األمريكيــة ويف دول أخــرى كرتكيــا 
وبنغالديــش، مكــا ذكــر آنفــًا. وبعــد دراســة الربنــاجم دراســة مســتفيضة جبميــع أجزائــه، 
ســعت الباحثــة للحصــول عــىل موافقــة مــن النــارش للرتمجــة والتطبيــق لألغــراض البحثيــة 
لعلــه أن يكــون مالمئــًا للتطبيــق يف البيئــة العربيــة. وبذلــك تتبلــور مشــلكة الدراســة احلاليــة 

يف التســاؤل اآليت:

¦  Big »مــا نســبة فاعليــة تطبيــق برنــاجم »الرياضيــات الكــربى لألطفــال الصغــار
Math for Little Kids® (BMLK) يف تمنيــة املفاهــمي الرياضيــة لــدى أطفــال مــا قبــل 

املدرســة؟ ويتفــرع منــه التســاؤالت اآلتيــة:

مــا االختــالف بــني األطفــال الذكــور واإلنــاث يف درجــة تطــور املفاهــمي الرياضيــة بعــد  ¦
التعــرض للربنــاجم؟

مــا تأثــري تطبيــق الربنــاجم يف مدرســتني خمتلفتــني عــىل درجــة تطــور املفاهــمي  ¦
الرياضيــة لــدى األطفــال؟

وهيلع متت صياغة الفروض اآلتية: 

ــار . 1 ــال يف اختب ــني متوســطات درجــات األطف ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ال توجــد ف
TEMA-2 يف االختبــارات الثالثــة، االختبــار القبــيل، واالختبــار األوســط، واالختبــار 

البعــدي، عنــد مســتوى داللــة 0.05. 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات األطفــال الذكــور واإلناث . 2
يف اختبــار TEMA-2 يف االختبــارات الثالثــة، االختبــار القبــيل، واالختبــار األوســط، 

واالختبــار البعــدي، عنــد مســتوى داللــة 0.05. 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات األطفــال يف املدرســتني . 3
يف اختبــار TEMA-2 يف االختبــارات الثالثــة، االختبــار القبــيل، واالختبــار األوســط، 

واالختبــار البعــدي، عنــد مســتوى داللــة 0.05. 

جتــدر اإلشــارة إىل أن هــذه الدراســة يه جــزء مــن مــرشوع لقيــاس فاعليــة تطبيــق 
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الربنــاجم املــرتمج يف تمنيــة املفاهــمي الرياضيــة لــدى األطفــال، ومــدى مالءمتــه للتطبيــق 
ــتيعابه  ــه واس ــىل تقبل ــات ع ــدرة املعمل ــة ق ــرشوع بدراس ــدأ امل ــد ب ــعودية، وق ــة الس يف البيئ
ــة تطبيقــه يف دراســة ســابقة (Khomais, 2014)، وتــأيت هــذه  ــة إىل فاعلي وتنفيــذه، باإلضاف

الدراســة جكــزء تــاٍل لــه.

3. منهج الدراسة:

ــال  ــة عــىل األطف ــاجم لملفاهــمي الرياضي ــق برن ــة تطبي ــاس فاعلي ــت الدراســة إىل قي هدف
مبرحلــة مــا قبــل املدرســة. اتبعــت الدراســة املهنــج شــبه التجريــيب مــن خــالل القيــاس القبــيل 
ــرات خــالل الســنة  ــالث م ــة ث ــة متدرب ــل أخصائي ــن قب ــار م ــق االختب ــد مت تطبي والبعــدي. وق
الدراســية، وذلــك يف االختبــار القبــيل بدايــة العــام الــدرايس، مث االختبــار األوســط يف هنايــة 

الفصــل الــدرايس األول، مث البعــدي يف هنايــة الفصــل الــدرايس الثــاين.

مت تقــدمي الربنــاجم خــالل العــام الــدرايس 2013-2014 ملــدة عــام اكمــل، بعــد تدريــب 
العربيــة  باململكــة  جــدة  مبدينــة  اخلاصــة  األطفــال  ريــاض  مــن  روضتــني  يف  املعملــات، 
ــاس  ــك هبــدف قي ــة (المشــال واجلنــوب)، وذل الســعودية، مــن منطقتــني خمتلفتــني مــن املدين
ــق  ــدارس اخلاصــة للتطبي ــار امل ــد مت اختي ــة املدرســة. وق ــالف بيئ ــع اخت ــاجم م ــة الربن فاعلي
لطــول اليــوم الــدرايس مقارنــة باملــدارس احلكوميــة، ممــا ميكــن مــن اقــرتاح وإدمــاج بــراجم 
وأنشــطة إضافيــة خمتلفــة، باإلضافــة إىل مرونــة العمــل هبــا وتقبــل التنــوع. وقــد مت اختيــار 
املدرســتني بنــاًء عــىل اســتعداد إداراهتــم لتقبــل التغيــري يف براجمهــم ورغبهتــم يف التطويــر 

ــة. ــم الرمسي ــاجم كأحــد براجمه ــق الربن واســمترارية تطبي

3. 1. عينة الدراسة:

تكونــت عينــة الدراســة مــن (84) طفــاًل وطفلــة مــن مرحلــيت روضــة ثــاين KG2 مبتوســط 
ــدول رمق (1)  ــوحض اجل ــرًا. وي ــر (62.4) هش ــط مع ــدي KG3 مبتوس ــرًا، ومتهي ــر (51) هش مع

مواصفــات العينــة:

جدول )1( مواصفات العينة

متوسط العمر روضة ثانيالجنسالمدرسة
بالشهور

متوسط العمر تمهيديالجنس
بالشهور

559.8ذكور749.6ذكورمدرسة “أ”
1661.5إناث1549.4إناث

1063.6ذكور1552.6ذكورمدرسة “ب” 
565.8إناث1152.5إناث
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3. 2. أدوات الدراسة: تكونت أدوات الدراسة من:

 :Test of Early Mathematics Ability-2 (TEMA-2) 2-3. 2. 1. اختبار القدرة الرياضية المبكرة

ــدرة  ــالل اختبــار الق ــن خ ــام م ــدار الع ــىل م ــات ع ــال يف الرياضي ــدرات األطف ــاس ق      مت قي
اختبــار  املبكــرة-Test of Early Mathematics Ability-2 (TEMA-2) 2 ، وهــو  الرياضيــة 
مقــن مت إعــداده مــن قبــلGinsburg & Baroody (1990) ويمتــز هــذا االختبــار بأنــه حيتــوي 
عــىل بنــود لقيــاس القــدرات الرياضيــة لــدى األطفــال ابتــداًء مــن ثــالث ســنوات ومــا فــوق. وقــد 
 Huntsinger, Jose, Liaw, & Ching,) ــيوية ــة آس ــن ثقاف ــر م ــار يف أك ــذا االختب ــتخدم ه اس
ثقافــات  أنــه صــاحل لالســتخدام يف  يدلــل عــىل  Song & Ginsburg, 1987 ;1997)، ممــا 
متعــددة، ورمبــا يعــود ذلــك لهسولــة بنائــه ووضــوح عباراتــه، باإلضافــة إىل هسولــة توفــري 
 ،(Khomais, 2007) ــابقة ــة س ــة يف دراس ــل الباحث ــن قب ــة م ــه للعربي ــد مت ترمجت ــه. وق أدوات
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ــرتة  ــد ف ــق بع ــادة التطبي ــق وإع ــالل التطبي ــن خ ــة م ــة العربي ــات يف النخس ــاس الثب ومت قي
ــغ  ــث بل ــًا، حي ــن عالي ــني درجــات االختباري ــاط بريســون ب ــل االرتب ــد اكن معام أســبوعني، وق

.0.01 (0.927) عنــد مســتوى داللــة 

وصف االختبار: 
 2-Test of Early Mathematics Ability-2) 2- مت بنــاء اختبــار القــدرة الرياضيــة املبكــرة
(TEMA)، يف األصــل عــام 1983 ليكــون مالمئــًا لقيــاس القــدرات الرياضيــة لــدى أطفــال 
ــودًا  ــة ليمشــل بن ــه الثاني ــره يف نخست ــة، مث مت تطوي ــة االبتدائي ــن املرحل الســنوات األوىل م
مالمئــة لألطفــال مبرحلــة مــا قبــل املدرســة (3-4 ســنوات ومــا فــوق). ممصــت بنــود االختبــار 
حبيــث تعكــس شــياًئ مــن املواقــف الــيت ميــر هبــا الطفــل يف أنشــطة احليــاة اليوميــة وخــالل 
ــن  ــرد، وتتضم ــوس لملج ــن احملس ــب، وم ــل للصع ــن الهس ــدرج م ــة، وتت ــوده يف املدرس وج
ــة مــا قبــل  ــة الــيت يفــرتض أن يتقهنــا األطفــال يف مرحل مجيــع املفاهــمي واملهــارات الرياضي
املدرســة والســنوات األوىل مــن املرحلــة االبتدائيــة، ابتــداًء مــن العــد التسلســيل الصــم، والعــدد 
الــي لألعــداد الصغــرية، وحــىت الطــرح العقــيل يف آخــر بنــوده. واألدوات املســتخدمة يف 
تطبيــق البنــود يه مــن األشــياء املألوفــة بالنســبة للطفــل يف املــزل واملدرســة كبعــض األلعــاب 
ــون  ــرة. ويتك ــة املبك ــة الطفول ــة بصــور مالمئــة ملرحل ــدادات واألوراق املطبوع ــرية والع الصغ
ــة،  ــة العمري ــود لملرحل ــن البن ــة م ــدًا، موحضــًا هبــا مســتوى لك مجموع ــن 65 بن ــار م االختب
حيــث تبــدأ بنــود الســنة الثالثــة مــن العمــر مــن بنــد 1، والســنة الرابعــة مــن العمــر مــن بنــد 
7، والســنة اخلامســة مــن العمــر مــن بنــد 15، والســنة السادســة مــن العمــر مــن بنــد 22، 
والســنة الســابعة مــن العمــر مــن بنــد 32، والســنة الثامنــة مــن العمــر مــن بنــد 43. ولك بنــد 
ــوم الريــايض، مث  ــوع املفه ــوحض ن ــذي ي ــد، ال ــوان البن ــوي عــىل عن ــار حيت ــود االختب ــن بن م
األدوات الالزمــة، الــيت تتضمــن مــوادَّ حســيًة أو بعــض املــواد املطبوعــة أو دون أدوات حســب 
نــوع املفهــوم الريــايض املقــاس ومســتواه، مث إجــراءات تطبيــق البنــد، الــيت تتضمــن ســؤااًل 

تدريبيــًا، مث ســؤال أو أســئلة البنــد، مث طريقــة حســاب الدرجــة. 

يطبــق هــذا االختبــار بشــل فــردي يف مــاكن هــادئ ومألــوف بالنســبة للطفــل، ويســتغرق 
مــا بــني 15-20 دقيقــة، ويعمتــد تطبيــق البنــود عــىل القواعــد األساســية املعروفــة يف تطبيــق 
ــن عالقــة طيبــة مــع الطفــل وإشــعاره  ــال مــن حيــث تكوي االختبــارات واملقابــالت مــع األطف
بالراحــة وترغيبــه يف االســمترار مــع احــرتام رغباتــه للحصــول عــىل أفضــل أداء ممكــن، لذلــك 
ــق  ــص بتطبي ــدأ الفاح ــتمكاله. يب ــيًا الس ــرًا أساس ــد عن ــق يع ــاء التطبي ــه أثن ــإن تجشيع ف
االختبــار مــن البنــد املقابــل لعمــر الطفــل، وإذا متكــن مــن اإلجابــة عــن مخســة بنــود متتاليــة، 
يتابــع الفاحــص للبنــود الــيت تلهيــا حــىت الوصــول مخلســة بنــود ال يمتكــن الطفــل مــن 
اإلجابــة عهنــا، فيهنــي الفاحــص االختبــار بشــكره وتجشيعــه. أمــا إذا مل يمتكــن الطفــل مــن 
ــود  ــإن الفاحــص يع ــره، ف ــل لعم ــد املقاب ــة البن ــن بداي ــة م ــود متتالي ــن مخســة بن ــة ع اإلجاب
للبنــود الــيت تســبقها، حــىت يمتكــن الطفــل مــن اإلجابــة عــن مخســة بنــود متتاليــة، أو اإلجابــة 

عــن البنــد األول مــن االختبــار. 

 Big Math for Little 3. 2.2. برنامــج الرياضيــات: الرياضيــات الكبــرى لألطفــال الصغــار
:Kids® (BMLK)

Pre-) وهــو برنــاجم خمصــص لتقــدمي املفاهــمي الرياضية ألطفــال األربع وامخلس ســنوات
kindergarten & Kindergarten)، وهــو مــا يقابــل مرحلــيت الروضــة ثــاين والمتهيــدي 
Ginsburg, Greenes & Balfanz (2003). وقــد قامــت الباحثــة  (KG2, KG3)، مــن إعــداد 
برتمجــة الربنــاجم بعــد احلصــول عــىل موافقــة مــن النــارش لرتمجتــه واســتخدامه لألغــراض 
البحثيــة. وأثنــاء الرتمجــة، مت احملافظــة عــىل احملتــوى الريــايض مكــا هــو، مــع تغيــري مــا لــه 
عالقــة باللغــة والثقافــة كأمســاء الخشصيــات واألناشــيد، مــع االحتفــاظ باإلخــراج والرســوم 
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األصليــة مكــا يه يف الربنــاجم األصــيل.

وصف البرنامج: 
بعــد حتليــل حمتــوى برنــاجم الرياضيــات الكــربى لألطفــال الصغــار، واالطــالع عــىل 
الدراســات الــيت تناولتــه، تبــني أنــه يقــوم عــىل النظريــات ونتــاجئ الدراســات مــن حيــث اختيــار 
وتنظــمي املفاهــمي الرياضيــة ومــن حيــث اختيــار اإلســرتاتيجيات لتمنيهتا لــدى ألطفال، مبعى 
ــة اخلاصــة  ــوى Content Knowledge، واملعرف ــة اخلاصــة باحملت ــرايع املعرف ــاجم ي أن الربن
ــو  ــك فه ــوى Pedagogical Content Knowledge، وبذل ــس املالمئــة هلــذا احملت بطــرق التدري

يتســم بعــدد مــن املــزات مــن حيــث احملتــوى والتنظــمي والعــرض وطــرق التنفيــذ. 

ــة  ــن املفاهــمي الرياضي ــدى واســعًا م ــاجم يغــي م ــوى جنــد أن الربن ــث احملت مفــن حي
املالمئــة ألطفــال األربــع وامخلــس ســنوات (Pre-kindergarten & Kindergarten)، ويتكــون 
 What Are) لــل مرحلــة، تتألــف موضوعاهتــا مــن: مــا يه األعــداد  مــن ســت وحــدات 
?Numbers)، أشــاكل األشــياء (The Shape of Things)، األمنــاط (Patterns Plus)، القيــاس 
(Working With Numbers)، احلركــة واالجتاهــات  األعــداد  مــع  العمــل   ،(Measure Up!)
لــل وحــدة، تتناســب مــع موضوعهــا  (Getting Around)، باإلضافــة إىل قصــة ملحقــة 
الريــايض. وقــد قــدم احملتــوى يف لك وحــدة بشــل متسلســل منطقيــًا ومتــدرج يف الصعوبــة، 
مــع إتاحــة الفرصــة لتكــرار املفاهــمي باســتخدام إســرتاتيجيات متنوعــة تدفــع امللــل، وحتفــز 
الطفــل للتقــدم وفقــًا لرسعتــه، بــل تتحــدى قدراتــه بدرجــات متفاوتــة، حبيــث ينتقــل الطفــل مــن 
مفهــوم آلخــر، ومــن مهــارة ألخــرى تدرجييــًا يف جــو مــن املتعــة واالندمــاج والشــعور باإلجنــاز. 

 أمــا مــن حيــث التنظــمي والعــرض وطــرق التنفيــذ املقرتحــة، فتمتــز طبيعــة األنشــطة يف 
الربنــاجم بأهنــا تفاعليــة نشــطة ميكــن تطبيقهــا خــالل فــرتة مســتقلة، باإلضافــة إىل فــرتات 
أخــرى اكللعــب يف اخلــارج، وفــرتة اللعــب يف األراكن، واللقــاء األخــري. يمتــز الربنــاجم أيضــًا 
باهمتامــه بتوظيــف اجلانــب اللغــوي يف تعــمل الرياضيــات ويمشــل ذلــك القصــص واألناشــيد 
وألعــاب األصابــع، مكــا هيــم بالتنويــع بــني األنشــطة الفرديــة وامجلاعيــة، وبذلــك يعــزز كاًل من 
جانــب الفرديــة واالجمتاعيــة يف منــو األطفــال، ويمتثــل اجلانــب احلــي احلــريك يف أنشــطة 
الربنــاجم بشــل واحض، حيــث يســتخدم األدوات احلســية، ومتيــل العديــد مــن أنشــطته إىل 
احلركــة والنشــاط. وبذلــك يعــزز الربنــاجم مجيــع جمــاالت المنــو ويطورهــا بشــل ملحــوظ، 
ويمتــز الربنــاجم أيضــًا باملرونــة، حيــث يقــدم العديــد مــن اخليــارات يف طريقــة تطبيــق 
األنشــطة، ويف اختيــار األدوات وطــرق العمــل وتوزيــع األطفــال، حيــث يتنــوع بــني العمــل مــع 
مجموعــة الفصــل الاكملــة واملجموعــات الصغــرية والثنائيــة والفرديــة. مكــا يشــري الربنــاجم 
يف مقدمتــه إىل أن األنشــطة املطروحــة يه مقرتحــات ميكــن اإلضافــة والتغيــري والتعديــل 
والتطويــر فهيــا بعــد اكتســاب املعملــات للخــربة الالزمــة لذلــك، وقــد ظهــر ذلــك جليــًا مــن خــالل 

.(Khomais, 2014) تطبيــق الربنــاجم يف الدراســة الســابقة

3. 3. إجراءات الدراسة:

يف العــام الســابق لتطبيــق الربنــاجم، قامــت الباحثــة بزيــارة املــدارس بعــد االتفــاق مــع 
إداراهتــا، لعــرض الربنــاجم عــىل املعملــات وتوضيــح مزاتــه ومتطلباتــه، واإلجــراءات الالزمــة 
للبــدء بتطبيقــه اكالطــالع الاكمــل عــىل مجيــع حمتــواه، والتخطيــط لتوزيــع الوحــدات عــىل 
ــدمه بنخســة  ــد مت تزوي ــع اإلدارة. وق ــة بالتنســيق م ــداد األدوات الالزم ــدرايس، وإع ــام ال الع
اكملــة مــن الربنــاجم املــرتمج. بعــد ذلــك، متــت املتابعــة مــع املعملــات لوضــع الربنــاجم الزمــي 
للتطبيــق خــالل العــام الــدرايس، وذلــك لالســتفادة مــن خربهتــن بالتعامــل مــع األطفــال، 
وزيــادة قناعهتــن بالربنــاجم حــني يُكــّن جــزءًا مــن التخطيــط ال التنفيــذ فقــط، وقــد مقــن 
بالفعــل بوضــع جــدول التنفيــذ املبــديئ، ومتــت مراجعتــه مــن قبــل الباحثــة بإبــداء املالحظــات 
والتعديــل حــىت مت االتفــاق عــىل الصــورة الهنائيــة. مكــا مت االتفــاق معهــن عــىل املتابعــة مــع 



46

العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية فاعلية تطبيق برنامج "الرياضيات الكبرى لألطفال الصغار"

الباحثــة بالتعليــق عــىل أنشــطة الربنــاجم أســبوعيًا عــىل منــوذج معــد لذلــك وإرســاله بالربيــد 
اإللكــرتوين، وســيم اســتعراض خمرجــات التعليــق واملتابعــة يف دراســة الحقــة إن شــاء هلل.  

مت التنســيق أيضــًا مــع إدارة املدرســتني بأوقــات تقيــمي قــدرات األطفــال الرياضيــة، حيــث 
مت االتفــاق عــىل حتديــد أوقــات حضــور األخصائيــة املدربــة لتطبيــق االختبــار عــىل األطفــال 
بعــد مــرور أســبوعني مــن بدايــة العــام الــدرايس حــىت يكــون األطفــال قــد اعتــادوا نظــام وجــو 
املدرســة، مث يف هنايــة الفصــل الــدرايس األول، مث هنايــة الفصــل الــدرايس الثــاين، ومت حتديــد 
ذلــك بالتــوارخي عــىل جــدول زمــي لــل مدرســة حيــدد أوقــات زيــارة الباحثــة هشريــًا خــالل 
ــود  ــال وج ــول يف ح ــث يف احلل ــاجم وللبح ــول الربن ــة ح ــة واملناقش ــق لملتابع ــنة التطبي س
مشــكالت. مكــا مت االتفــاق عــىل وســائل التواصــل مــع الباحثــة مــن خــالل الربيــد اإللكــرتوين 

يف حــال وجــود حاجــة لذلــك.

بالفعــل بــدأ تطبيــق الربنــاجم باملدرســتني بعــد القيــاس األويل لقــدرات األطفــال الرياضيــة 
مــن قبــل األخصائيــة املدربــة باســتخدام اختبــار القــدرة الرياضيــة املبكــرة-2 (TEMA-2)، وقــد 
ــوازي  ــار” (BMLK) بالت ــال الصغ ــربى لألطف ــات الك ــاجم التدخــل “الرياضي ــق برن اكن تطبي
مــع برنــاجم الروضــة، حيــث مت دجم األنشــطة يف فــرتات خمتلفــة مــن الربنــاجم اليــويم 
باإلضافــة إىل فــرتة يوميــة مســتقلة مدهتــا 45 دقيقــة حســب مــا اكن خمططــًا لــه، واســمترت 
متابعــات الباحثــة مــع اإلدارة واملعملــات حــىت هنايــة العــام الــدرايس، باإلضافــة إىل اســتمكال 
قيــاس قــدرات األطفــال يف املفاهــمي الرياضيــة يف هنايــة الفصل الــدرايس األول، وهناية الفصل 

الــدرايس الثــاين مكــا اكن خمططــًا لــه.

4. نتائج الدراسة:

لقيــاس تأثــري الربنــاجم عــىل تعــمل األطفــال املفاهــمي الرياضيــة خــالل العــام الــدرايس، مت 
مقارنــة متوســطات درجــات اختبــار القــدرة الرياضيــة املبكــرة-2 (TEMA-2) ألطفــال العينــة 
يف ثــالث فــرتات: ويه االختبــار القبــيل بدايــة العــام الــدرايس قبــل تطبيــق برنــاجم التدخــل 
»الرياضيــات الكــربى لألطفــال الصغــار« (BMLK)، واالختبــار األوســط يف هنايــة الفصــل 
الــدرايس األول بعــد مــرور فصــل درايس مــن تطبيــق الربنــاجم، واالختبــار البعــدي يف هنايــة 
الفصــل الــدرايس الثــاين، بعــد االنهتــاء مــن تطبيــق الربنــاجم اكمــاًل. مت مقارنــة املتوســطات 
الثالثــة باختبــار التبايــن املتكــرر One Way Repeated Measure ANOVA. اجلــدول رمق 
(2) يــوحض املتوســطات واالحنــراف املعيــاري لدرجــات األطفــال يف االختبــارات الثالثــة. وقــد 
 Wilks’ Lambda=.13,.أظهــر التحليــل وجــود فــروق ذات داللــة لتطبيــق الربنــاجم عــرب الزمــن
القميــة  هــذه   .F (2, 82)=273.35, p < .0005, Multivariate partial eta squared=0.87
تظهــر عالقــة قويــة بــني متوســطات االختبــارات الثالثــة، حيــث تشــري قميــة (0.87) إىل تأثــري 
الربنــاجم القــوي عــىل تطــور املفاهــمي الرياضيــة لــدى األطفــال عــرب الزمــن. وبذلــك يــم 
رفــض الفــرض الصفــري، حيــث أثبــت التحليــل اإلحصــايئ وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
ــرتات  ــار TEMA-2 خــالل الف ــال يف اختب ــاجم عــىل متوســطات درجــات األطف ــق الربن لتطبي

الثــالث. مكــا يــوحض شــل (1) هــذا التطــور.

جدول )2( البيانات الوصفية لدرجات األطفال في اختبار TEMA-2 في الفترات الثالث

االنحراف المعياري SDالمتوسط Mعدد األطفال Nوقت االختبار
8410.676.01االختبار القبلي بداية الفصل الدراسي األول
8418.017.51االختبار األوسط نهاية الفصل الدراسي األول
8426.528.53االختبار البعدي نهاية الفصل الدراسي الثاني
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ــك Blake حلســاب  ــة بلي ــق معادل ــة بتطبي ــت الباحث ــاجم، قام ــة الربن ــن فاعلي ــد م وللتأك
ــار القبــيل  ــك ملقارنــة متوســطات االختب نســبة الكســب املعــدل  (Modified Gain Ratio)، وذل
املطبــق بدايــة العــام الــدرايس قبــل تنفيــذ الربنــاجم، واالختبــار البعــدي املطبــق هنايــة العــام 
الــدرايس بعــد االنهتــاء مــن تطبيــق الربنــاجم اكمــاًل، وقــد مت اعمتــاد الدرجــة 31 كدرجة قصوى 
لالختبــار املــالمئ لألطفــال مبرحلــة مــا قبــل املدرســة، حيــث تبــدأ بنــود الســنة الســابعة مــن 
العمــر مــن بنــد 32. ويــوحض اجلــدول رمق (3) املتوســطات ونســبة الكســب املعــدل، الــيت تبــني 
ــدى األطفــال، حيــث بلغــت نســبة الفاعليــة  فاعليــة الربنــاجم يف تمنيــة املفاهــمي الرياضيــة ل
ــة  ــالل قمي ــن خ ــك م ــاجم كذل ــة الربن ــح فاعلي ــا تتض ــح، مك ــد الصحي ــرب للواح 0.78 ويه أق
الكســب املعــدل لألطفــال يف التطبيــق البعــدي، حيــث بلغــت 1.29 وتلــك القميــة أكــرب مــن 1.2 

ــرباجم: ــة ال ــك لفاعلي ــذي حــدده بلي ــدى ال ويه مضــن امل

جدول )3( فاعلية البرنامج يف تنمية املفاهيم الرياضية لدى أطفال العينة 
بحساب نسبة الكسب املعدل لبليك

متوسط درجات األطفال في االختبار القبلي 
بداية الفصل الدراسي األول

متوسط درجات األطفال في االختبار البعدي 
نهاية الفصل الدراسي الثاني

نسبة الكسب الفاعلية
المعدل

10.6726.520.781.29

ــاث مت  ــور واإلن ــني الذك ــار (TEMA-2) ب ــات اختب ــطات درج ــروق يف متوس ــة الف وملقارن
تطبيــق اختبــار التــايئ لعينتــني مســتقلتني (Independent - sample T-test) ومل يظهــر حتليــل 
االختبــار التــايئ أي فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني الذكــور واإلنــاث يف أي مــن متوســطات 
درجــات االختبــارات الثالثــة، القبــيل واألوســط والبعــدي، وبذلــك يــم قبــول الفــرض الصفــري، 
والــذي ينــص عــىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات األطفــال 
الذكــور واإلنــاث يف اختبــار TEMA-2 يف االختبــارات الثالثــة، عنــد مســتوى داللــة 0.05. 
ــاري  ــن اجلنســني واالحنــراف املعي ــال م ويــوحض اجلــدول رمق (4) متوســطات درجــات األطف

وقميــة »ت«. مكــا يــوحض شــل (2) الفــروق يف متوســطات درجــات األطفــال بــني اجلنســني.

شكل )1( الفروق في متوسطات درجات األطفال في اختبار ) TEMA-2( في الفترات الثالث
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جدول )4( االختبار التائي لعينتني مستقلتني إليجاد الفروق يف متوسطات درجات األطفال 
يف اختبار )TEMA-2( بني الذكور واإلناث

المتوسط Mالعدد  Nالجنساالختبار
االنحراف 
المعياري 

SD
tdfp

05282.959.-3710.845.86ذكورالقبلي
05481.97.957.-4710.917.34إناث

3718.246.86.15382.879ذكوراألوسط
4717.988.58.15781.97.876إناث

3627.178.33.47781.635ذكورالبعدي
4726.268.85.48177.56.632إناث

وملعرفــة مــا إذا اكن هنــاك فــروق بــني املدرســتني »أ« و»ب« يف متوســطات درجــات 
 Independent-sample) ــايئ لعينتــني مســتقلتني ــار الت ــار (TEMA-2)، مت تطبيــق اختب اختب
T-test)، ومل يظهــر حتليــل االختبــار التــايئ أي فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني املدرســتني يف 
أي مــن متوســطات درجــات االختبــارات الثالثــة، القبــيل واألوســط والبعــدي، وبذلــك يــم قبــول 
الفــرض الصفــري، والــذي ينــص عــىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات 
درجــات األطفــال يف املدرســتني يف اختبــار TEMA-2 يف االختبــارات الثالثــة، عنــد مســتوى 
داللــة 0.05. ويــوحض اجلــدول رمق (5 ) متوســطات درجــات األطفــال مــن اجلنســني، واالحنــراف 
ــني  ــال ب ــروق يف متوســطات درجــات األطف ــاري وقميــة »ت«. مكــا يــوحض شــل (3) الف املعي

املدرســتني.

جدول )5( االختبار التائي لعينتني مستقلتني إليجاد الفروق يف متوسطات درجات األطفال 

يف اختبار )TEMA-2( بني املدرستني »أ« و »ب«

المتوسط Mالعدد  Nالمدرسةاالختبار
االنحراف 
المعياري 

SD
tdfp

02982.977.-3710.868.79مدرسة “أ”القبلي
02954.934.977.-4710.903.42مدرسة “ب”

شكل )2( الفروق في متوسطات درجات األطفال في اختبار ) TEMA-2( بين الذكور واإلناث
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69882.487.-3717.519.86مدرسة “أ”األوسط
70862.306.481.-4718.714.92مدرسة “ب”

3626.779.76.12881.899مدرسة “أ”البعدي
4726.537.23.12977.211.898مدرسة “ب”

5. مناقشة نتائج الدراسة:

هدفــت الدراســة احلاليــة إىل قيــاس فاعليــة تطبيــق برنــاجم »الرياضيــات الكــربى لألطفال 
الصغــار« (BMLK) يف تمنيــة املفاهــمي الرياضيــة لــدى األطفــال يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة. 
وقــد أظهــرت النتــاجئ وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات االختبــارات 
الثالثــة أثنــاء تطبيــق الربنــاجم، لصــاحل االختبــار األوســط مث البعــدي، حيــث أظهــر التحليــل 
اإلحصــايئ تأثــري الربنــاجم القــوي عــىل تطــور املفاهــمي الرياضيــة لــدى األطفــال عــرب الزمــن، 
مكــا ظهــرت فاعليــة الربنــاجم يف تمنيــة املفاهــمي الرياضيــة لــدى أطفــال العينــة. ومل يظهــر 
حتليــل البيانــات أي فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني األطفــال الذكــور واإلنــاث، أو بــني األطفــال 
يف املدرســتني اللتــني طبــق هبــام الربنــاجم يف أي مــن متوســطات درجــات االختبــارات الثالثــة، 

القبــيل واألوســط والبعــدي. 

ــًا  ــورة آنف ــابقة املذك ــات الس ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــد م ــة تؤي ــذه الدراس ــإن ه ــك ف وبذل
ــة  ــت مالمئ ــة إذا اكن ــة، خاص ــمي الرياضي ــة املفاه ــة يف تمني ــرباجم املتخصص ــة ال ــن فاعلي م
 Brendefur, Strother, Thiede, Lane, C.) لملرحلــة وتــرايع احتياجــات واهمتامــات األطفــال
 Prokop, 2013; Griffin, 2004; Sophian, 2004; Starkey, Klein & Wakeley,-& Surges
2004)، وتؤكــد أيضــًا فاعليــة برنــاجم الرياضيــات الكــربى لألطفــال الصغــار BMLK موضــوع 
 Çelik & Kandir,) ــابقًا ــه س ــت بتطبيق ــيت اهمت ــات ال ــه الدراس ــا أكدت ــة مك ــة احلالي الدراس
 2013; DeLoach, 2012; Greenes, Ginsburg & Balfanz, 2004; Opel, Zaman, Khanom,

.(& Aboud, 2012; Presser, Clements, Ginsburg, Ertle., 2015

وفميــا يتعلــق بنتيجــة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة بــني الذكــور واإلنــاث مــن األطفــال، 
 Demie) ــاث ــاحل اإلن ــم لص ــروق بيهن ــود ف ــابقة إىل وج ــات الس ــن الدراس ــدد م ــار ع ــد أش فق
Gorard, Rees, & Salisbury 2001 ;2001)، وقــد وحضــت دراســة Strand (1999) تفــوق 
ــا أرسع يف تعــمل املفاهــمي. مكــا  ــور تقدم ــت الذك ــاث عــىل الذكــور يف األداء، يف حــني أثب اإلن
توصلــت دراســات أخــرى أن األطفــال مــن اجلنســني يســتخدمون إســرتاتيجيات خمتلفــة يف 

 )TEMA-2 ( الفروق في متوسطات درجات األطفال في اختبار )شكل )3
بين المدرستين »أ« و  »ب«
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العمليــات عــىل األعــداد ويف حــل املشــكالت، ولكهنــم ال خيتلفــون يف مســتوى األداء، وحيققــون 
  .(Carr & Jessup, 1997; Carr & Davis, 2001) نفــس النتــاجئ ونفــس مســتوى اإلجنــاز
وبذلــك يتضــح أن مســألة وجــود أو عــدم وجــود فــروق بــني اجلنســني يف املفاهــمي الرياضيــة 
ــازال اجلــدل قامئــًا حوهلــا، ورمبــا تتدخــل بعــض  مل حيســم بعــد يف األحبــاث الســابقة، وم
العوامــل األخــرى حكجــم العينــة ونوعيــة األنشــطة وغريهــا. أمــا نتيجــة عــدم وجــود فــروق 
يف أداء األطفــال بــني املدرســتني اللتــني طبــق هبــام الربنــاجم، فتلــك تعــد نقطــة إجيابيــة كــون 

الربنــاجم قــادرًا عــىل حتقيــق نتــاجئ جيــدة عــىل الــرمغ مــن اختــالف البيــائت واملعملــات. 

6. الخالصة:

بشــل عــام، فــإن نتــاجئ هــذه الدراســة تؤكــد فاعليــة التدخــل بالــرباجم املالمئــة لتمنيــة 
املفاهــمي الرياضيــة لــدى األطفــال يف هــذه املرحلــة املبكــرة، وتؤيــد مــا توصلــت إليــه الدراســات 
الســابقة العديــدة الــيت مت اســتعراضها آنفــًا مــن قــدرة األطفــال عــىل التعــمل إذا مــا متــت إتاحــة 
الفــرص هلــم مبامرســة أنشــطة مالمئــة منائيــًا، ســواء اكن الربنــاجم املطبــق هبــذه الدراســة أو 
غــريه. ولكــن يظــل ذلــك جهــدًا فرديــًا كغــريه مــن اجلهــود الســابقة، مــع أننــا حباجــة إىل تضافــر 
اجلهــود لتحقيــق قفــزات للحــاق بركــب المتــز يف العنايــة بتمنيــة وتطويــر املفاهــمي الرياضيــة 
ــة  ــة، ولتمني ــة الالحق ــا األســاس لملراحــل التعلميي ــرة، وجعله ــال يف مراحــل مبك ــدى األطف ل
مهــارات ومعليــات التفكــري. ومــع ذلــك فهــذا اجلهــد هــو خطــوة عــىل الطريــق، ألن الباحثــني 
ــث هلــام، فإمــا أن يســتفيدوا مــن  ــن ال ثال واملتخصصــني العــرب يف هــذا املجــال أمــام خياري
خــربات مــن ســبقومه بأخــذ براجمهــم وتكييفهــا للبيئــة العربيــة مــن خــالل البحــث العــي 
الرصــني الــذي يأخــذ باملــزات، ويكيــف غــري املناســب للبيئــة والثقافــة، أو أن يبــدؤوا مبشــاريع 
بنــاء بــراجم تــالمئ البيئــة والثقافــة، وتمتــاىش مــع النظريــات الرتبويــة وخمرجــات الدراســات 
الســابقة. وال خيــي عــىل ذي لــب مــا هلــذا النــوع مــن املشــاريع مــن حاجــة إىل تعــاون وتضافــر 
اجلهــود، ودمع كبــري مــن قبــل لك األطــراف املعنيــة لتحقيــق النتــاجئ املنشــودة. ويظــل أبناؤنــا 
ــا، ويقــع عــىل عاتقنــا مجيعــًا حنــن الرتبويــني مســؤولية رعايهتــم وتمنيــة  أمانــة يف أعناقن

واســتغالل طاقاهتــم وإماكناهتــم إىل أقــى حدودهــا، فهــم أمــل املســتقبل وروافــد الغــد. 
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