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 الملخص :

امج مقترح باستخدام نموذج"آدى وشاير" ودراسة ىدف البحث الحالي إلى إعداد برن
تسريع نمو بعض  ، في لدى أطفال ما قبل المدرسةلمعر تسريع النمو ا أثره عمى

ىمية النظرية ليذا البحث فيما مثمت األت ، المفاىيم الرياضية لدى أطفال ما قبل المدرسة
 يمى:

تناولو لمرحمة الطفولة المبكرة ومحاولة تسريع النمو المعرفي لطفل ىذه المرحمة مما 
ستخدم البحث الحالي المنيج شبو التجريبي ا، يسيم في إضافة معرفة جديدة في ىذا المجال

( طفبًل وطفمة طبق عمييا 00المجموعة التجريبية: وعددىا)، من خبلل المجموعتين التالتين
فى ضوء ما توصل إليو البحث ،برنامج المفاىيم الرياضية المصاغ وفقًا لنموذج آدى وشاير

ضرورة تدريب األطفال عمى استخدام  ، الحالى من نتائج، يمكن تقديم التوصيات التالية
ميارات التفكير العميا في المواقف التعميمية المختمفة حتى يتحقق ليم التعمم الفعال بما 

ضرورة ، نحو التعمم الذاتى لمواجية تحديات القرن الحادى والعشرين يتناسب واتجاىاتيم
تدريب معممات رياض األطفال عمى استخدام االستراتيجيات والمداخل التدريسية المختمفة 

 والتى تعمل عمى رفع مستويات األطفال المعرفية. 
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 مقدمة: 
مرحمة الطفولة مرحمة ىامة من حياة الطفل، ففييا تتكون مفاىيمو األولية والتي تعد ُتعد 

بتطور مفاىيم  المبنات األولى في تحديد مبلمح شخصيتو واتجاىاتو وميولو ، ويتطور ىذا كمو
الطفل،  ولما كانت  مجاالت الحياة المختمفة مميئًة بكم ىائل من المعمومات ذات النمو 
المستمر نتيجة  لعصر ال يتوقف فيو النمو المعموماتى وأصبح محتمَا عمى الطفل أن يعيشو، 

مى ومن ثم فبلبد من أن تتاح لو الفرصة ألن تنمو خبراتو عمى أساس سميم وتطور مداركو ع
 أساس عممى.

وتمثل السنوات األولى من حياة الطفل أىمية كبرى في بناء شخصيتو ومستقبل حياتو، 
فيي أسرع فترة نمو وخاصة في المجال العقمي المعرفي مما يجعل أثرىا باقيَا عمى مر 
السنين.ولقد أثبتت الدراسات العديدة التي قام بيا جان بياجيو وماكفيكرىنت وبنجامين بموم 

التعمم في السنوات األولى يشكل األساس الذي يقوم عميو التعمم في المراحل البلحقة  بأن
 (.752، 7002)نصرة حسن، 

وبسبب ما كشفت عنو دراسات ونظريات النمو العقمي لؤلطفال وما أكدت عميو الدراسات 
لتالي في مجال نمو المخ والجياز العصبي من أن قسمًا كبيرًا من المخ والجياز العصبي وبا

ذكاء األطفال وتفكيرىم ولغتيم يبنى خبلل السنوات القميمة األولى من عمر األطفال وأن 
استفادتيم من كافة ما يبذل من جيود لتنميتيم تكون عند حدىا األقصى خبلل ىذه 

(، لذلك أكد العمماء والمتخصصون عمى ضرورة 522-525، 7005األعمار)محمد حسين، 
لتنمية االمفاىيم خبلل مرحمة الطفولة المبكرة وقبل دخول المدرسة  بذل كافة الجيود البلزمة

 وبخاصة المفاىيم الرياضية.
وتعد سنوات الطفولة المبكرة من أنسب الفترات التى يمكن تسريع نمو المفاىيم فييا لدي 

%(من النمو العقمى لمطفل يتم 50( أن )(Bloom,J&Volk,T,2007,47األطفال، فقد أكد
%( من النمو العقمى يتم فيما بين الرابعة 70ت األربع األولى من عمره، وأن)خبلل السنوا

%( المتبقية من النمو فإنيا تكتمل بين الثامنة والسابعة عشر من عمره، 70والثامنة، أما ال)
 %( من النمو العقمى يتم بصورة نيائية خبلل فترة الطفولة.20أى أن ما يقرب من )

ثر مراحل النمو إمكانية لتنمية التعمم والتفكير، حيث تتشكل كما أن ىذه المرحمة من اك
وظائف النصفين الكرويين فى مرحمة الطفولة، حيث يكون المخ أكثر مرونة فى مرحمة 
الطفولة، فى حين تثبت وظائف النصفين فى مرحمة المراىقة إلى حد يصعب معو تحقيق 
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فق ىذا مع ما أكدتو )ثناء الضبع (، ويت777، 7002التكامل بين النصفين)صفاء إبراىيم، 
( من أن المفاىيم األولية إنما تتكون إلى أقصى حد ممكن فى 52، 7055وناصر غبيش، 

فترة الطفولة المبكرة بحيث أن الفترة التالية بداية من سن السادسة تمثل فترة االستقرار عمى 
 ما تم تعممو فى الفترة السابقة.

التي ينمو بيا األطفال عقميَا من األمور األساسية  ومن ناحية أخرى فإن فيم الكيفية
لتعميم المفاىيم الرياضية في حجرات الدراسة، فقد أتجو القائمون عمى التربية العممية صوب 
نظريات عمم النفس النمائى بحثَا عن توضيح وتفسير لتمك الكيفية، ولعل من أبرز النظريات 

 (. 520، 7007في النمو العقمي)كمال زيتون، التي وجدوا فييا ضالتيم ىي نظرية بياجيو 
وقد حدد جان بياجيو أربع مراحل لتطور النمو العقمي المعرفي عند الطفل، كل مرحمة 
تشير إلى مستوى معين من النمو العقمى المعرفى، وىذه المراحل مرتبطة بطريقة متدرجة 

: المرحمة الحس بحيث ال تأتى مرحمة قبل المرحمة السابقة ليا، وىذه المراحل ىى
، مرحمة ما قبل حتى السنة الثانية( -)من الميبلد Sensori motor Stageحركية

مرحمة  حتى السنة السابعة(، –)من السنة الثانية  Pre-Operational Stageالعمميات
مرحمة العمميات سنة(، 55-2)من  Concert Operational Stageالعمميات المحسوسة

، ، 7007كمال زيتون، سنة(.)55-55)من Formal Operational Stageالمجردة
 (72-72، 7005إسماعيل محمد الصادق، -522

وىذه المراحل ليست منفصمة عن بعضيا ولكنيا متداخمة تداخبَل عضويَا، ومتصمة 
اتصاال وثيقا ببعضيا وال يمكن ألي طفل أن يمر بمرحمة قبل المرور بالمراحل السابقة ليا، 

 رحمة لكل طفل حسب مستوى ذكائو وبيئتو االجتماعية.وقد تختمف مدة كل م
أن  (Adey,p,1999)ورغم تحديد بياجيو لممراحل العمرية لكل مرحمة، فقد أكد آدى

الطفل ال ينتقل من مرحمة إلى أخرى إال بعممية التدريب، فبلبد من إحداث تغيير في بيئتو ألن 
لتفاعل اإلجتماعى الذي أكد عميو الفرد يتفاعل مع البيئة ويكون أفكاره، إضافة إلى ا

فيجوتسكى من حيث أن الطفل يتعمم من خبلل تفاعل األقران والوالدين والمعمم، كذلك وجود 
منطقة النمو الحدي التي تعنى أن الطفل يكون عمى وشك الوصول إلى حمول بعض 

فكير داخل المشكبلت، لكنو بحاجة إلى إيحاءات من اآلخرين ولتحقيق ذلك البد من تشجيع الت
 غرفة الصف.
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( عمى أنو إذا كان النمو العقمي لمطفل 25، 7000ويتفق ذلك مع رأى ) بطرس حافظ، 
يتم في مراحل محددة ومتعاقبة تسير بموجب نظام قياسي محدد وفى تسمسل محدد، إال أن 

قد يكون  أطوال ىذه المراحل المتتابعة قد تتفاوت تفاوتَا ممحوظَا من فرد ألخر تبعَا لعوامل عدة
 أىميا ثراء بيئة الطفل.

إلى أن الكثير من القدرات لدى األطفال يمكن أن يبمغوىا  توأشارت العديد من الدراسا
 Venville,G etقبل المرحمة الزمنية المتوقعة ليا عن طريق تعميميم بطرق جديدة

al,2003)(Adey,P et al,2002- ( 702، 7005، السماحى، كما أوصت دراسة )زينب
رورة تخطيط األنشطة التعميمية بصورة مقصودة بحيث تكون موجية توجييًا دقيقًا نحو بض

تنمية القدرات العقمية المعرفية لؤلطفال وتوجيييا نحو إكسابيم العديد من المفاىيم والتدريب 
 عمى العمميات المعرفية بما يسرع نموىم المعرفى.

مو، وواجو الباحثون ضرورة اإلجابة وقد أثارت نظريات النمو المعرفي قضية تسريع الن
عن األسئمة التي تثيرىا ىذه القضية، فيل يمكن تسريع النمو المعرفي لمطفل بحيث يصبح 
ذا  قادرَا عمى ممارسة العمميات المعرفية التي تتجاوز مرحمة نموه التي تحددىا نظرية بياجيو؟وا 

معرفية  لدى الطفل من خبلل كان ذلك ممكنَا، فإلى أي مدى يمكن تسريع عمميات النمو ال
 (؟. 550، 7000إجراءات تدريبية معينة)صالح أبوجادو، 

يستطيع تعمم أي خبرة في أي موضوع دراسي  متعمم"أن أي عمىBrunerبرونرأكد ولقد 
")جروم برونر، والطريقة األمينة وفى أي مرحمة عمرية إذا ما توافر لو المعمم المخمص

)ثناء الضبع، نيا م، فرضية تضمينات تربوية متعددة(، وقد ظيرت ليذه ال27، 5222
7002 ،502-502:) 

 يستطيع الطفل تعمم أي خبرة في أي مادة دراسية. -5
 ليس ىناك فترة حرجة لتعمم خبرة ما في عمر معين دون غيره. -7
يعتبر مضيعة لعمر  مإن االنتظار إلى أعمار محددة حتى تتوافر لمطفل القدرة عمى التعم -7

 الطفل .
بياجيو أنو من الممكن تسريع النمو فى عمميات االستدالل المنطقى من خبلل ويرى 

توظيف التدريب والدوافع التى توفرىا البيئة، كما يرى الباحثين من المدرسة البنائية الجديدة 
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إن تنظيم األنشطة وخاصة فى الرياضيات وتقديميا بشكل مثير لمدافعية وعمى شكل مشكبلت، 
 (.575، 7057اكتساب المفاىيم)عطا درويش وريم شحادة،  قد يساعد عمى تسريع

( أنو يمكن مساعدة الطفل عمى 70، 7002وفى ىذا الصدد تشير )وجدان صاحب، 
اإلسراع بنموه المعرفى وذلك بإعتماد برامج تدريبية مناسبة تتيح لمطفل فرصة أوسع ألكتشاف 

راكية، ومن ثم التسريع في االنتقال من العبلقات بين األشياء مما يؤدىإلى توسيع الفعالية اإلد
درجات دنيا إلى درجات عميا في التفكير، وأن التدريب يمكن أن يكون لو إسيام فاعل في 
تطوير تفكير الطفل ويكون مؤشرًا حقيقيًا إلمكانيات التسريع الذى قد يكون لو أثار طويمة 

 األمد.
لمختمفة التي تيدف إلى إسراع نمو من ىذا المنطمق ظيرت البرامج والمداخل التدريسية ا

الطفل من خبلل البنية المعرفية ، واالنتقال بيم من مرحمة ألخرى في وقت مبكر، ومن ىذه 
 ،البرامج برنامج إسراع النمو المعرفي من خبلل تدريس العموم

"CASE"Cognitive Acceleration through Science Education. 
التي تؤكد  Piagetالنمو المعرفي عمى نظرية بياجيو  وترتكز الفكرة األساسية إلسراع

عمى بناء المتعمم لممعرفة بنفسو من خبلل توفير مواقف متعارضة، تتعارض نتائجيا مع ما 
لديو من معرفة مسبقة مما يسبب لو عدم التوازن، ومن ثم يمارس ميارات مختمفة من 

)البنائية االجتماعية(  Vygotsky  التفكير من أجل إعادة التوازن،  ونظرية فيجوتسكى
والتي تؤكد عمى البناء االجتماعي لممعرفة من خبلل التفاوض مع األقران، والتفكير في ما 

 Venville,G et)في إطار العبلقات االجتماعية بين األفراد Metacognitionوراء المعرفة 
al,2003,1315-1316) 

عمية استخدام بعض النماذج التي ىذا وقد أوصت العديد من الدراسات بأىمية بحث فا
تيدف إلى تسريع النمو المعرفي لؤلطفال وتحفز سرعة انتقاليم من مرحمة ألخرى بمعدل 

( نموذجَا تدريسيَا Adey, P &Shayer, M 1990أسرع، وبناَء عميو أقترح آدى وشاير )
تسريع النمو  بيدف اإلسراع بالنمو المعرفي لمتبلميذ، وأطمقا  عمى ىذا النموذج اسم نموذج

 Cognitive Acceleration throughScienceالمعرفي من خبلل تدريس العموم
Education   واتخذت الحروف األولى من اسم النموذج ليطمق عميو(CASE) .اختصارا 
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العموم أن  سوكانت فكرة ىذا البرنامج ىو محاولة اإلجابة عمى السؤال:ىل يمكن لتدري
عند األطفال؟أم أن سرعة نمو التفكير ثابتة ال تتأثر بعوامل يزيد من سرعة نمو التفكير 

ذا كان باإلمكان زيادة سرعة نمو ميارات التفكير، فكيف يتم  خارجة عن الطفل؟ وا 
 .(Adey,P et al,2002)ذلك؟

ىذا وقد أجريت عدة دراسات لتحديد فعالية ىذا النموذج في تسريع النمو العقمي المعرفي 
أن نموذج آدى وشاير أدى إلى تسريع النمو العقمي المعرفي لمتبلميذ وأجمعت نتائجيا عمى 

وكذلك زيادة التحصيل الدراسي وتنمية التفكير الناقد والتفكير االستداللي وذلك في كل من 
(، )أميرة 7055(، )محمدعمران، 7055العموم والرياضيات والمغة اإلنجميزية )أحمد الوالى، 

()إيمان عوض اهلل، 7050(، )يسرى دنيور، 7050 (، )منى محمد،7050القناوى، 
(، 7002(، )مدحت كمال، 7002(، )أمل الشريف، 7002(، )عفاف عطية، 7002

(Mbano,N,2003)(Lin,C&Adey,P,2003) ،(Venville,G,2003) ،(Adey,P, 
et al,2002) ،(Maria,G,2002) ،(، 7007(،  )أمينة الجندي، 7007،  )منير موسى

(Shayer,M,1999) ، (Shayer,M,1997) ،(Leo,L&Galloway,D,1996). 
ويتم إسراع النمو المعرفي في نموذج آدى وشاير من خبلل أربع مراحل في كل مرحمة 

 يتم استخدام استراتيجية تدريسية خاصة، وىذه المراحل ىي:
(Adey,P,1992-Leo,L& Galloway,D,1996,32- Nichol,2009) 

   Concert Preparation Stageمرحمة التحضير الحسي -5
مرحمة التحضير الحسى ىى مرحمة يتم فييا تجييز األطفال وتييئتيم لموضوع النشاط،  

حيث تقوم المعممة بطرح مشكمة عمى األطفال وتدور مناقشات بين المعممة واألطفال 
بصورة جماعية أو في صورة مجموعات صغيرة لمحاولة إيجاد حمول لممشكمة 

ى المعممة الفرصة لؤلطفال لمتعبير عما توصموا إليو وربط الخبرات ، ثم تعطةالمطروح
 المكتسبة مع الحياة اليومية.

 StageCognitive Conflictمرحمة التعارض المعرفي    -7
يقصد بالتعارض المعرفى حالة الطفل عندما يقع تحت تأثير مواقف أو مفاىيم متعارضة 

المرحمة تطرح المعممة موقفَا غريبَا أو محيرَا مع ما يوجد فى بنيتو المعرفية، ففي ىذه 
بالنسبة لؤلطفال ويخالف توقعاتيم ويصعب عمييم تفسيره بما لدييم من معرفة، ولذلك 
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يعيد األطفال النظر فى بنيتيم المعرفية وطريقة تفكيرىم مع األدلة التجريبية الجديدة، كما 
طفال بحماس لحل إشكالية أنو يمكن حدوث نمو فى ميارات التفكير، مما يدفع األ

التعارض المعرفى مع استخدام المعممة ألنشطة صعبة ومحيرة حتى يصل األطفال إلى 
 حالة اإلتزان.

   Metacognition  Stageمرحمة التفكير فى التفكير -7
في ىذه المرحمة يفكر الطفل في عمميات التفكير التي استخدميا لحل المشكمة التي 

مة األطفال عمى تسمية االستراتيجيات واألفكار المستخدمة، وذلك من واجيتو، وتحفز المعم
 خبلل:

 إيجاد حالة من الوعى تجعل الطفل يدرك لماذا يعمل ويفكر بيذه الطريق؟. -أ 
 يفكر األطفال فى األسباب التى دعت إلى التفكير فى المشكمة، ولماذا ىذا الحل؟. -ب 
 لمشكمة.يحدث إدراك ووعى لنوع التفكير المستخدم فى حل ا -ج 

 StageBridgingمرحمة التجسير -0
يقصد بالتجسير ربط المعمومات الجديدة التى توصل إلييا الطفل خبلل النشاط الذى قام 

وفي ىذه المرحمة يتم نقل واستخدام أساليب واستراتيجيات التفكير بو مع بنيتو المعرفية،
معين إلى مواقف أخرى  والمفاىيم واألفكار والمصطمحات التي تعمميا األطفال في سياق

 وسياقات أخرى وفى الحياة اليومية عمى أن تكون ذات صمة بالموضوع أو مشابية لو.
في مساعدة التبلميذ  "CASE"وقد أكدت العديد من الدراسات فعالية برنامج آدى وشاير 

كسابيم الميارات العممية ، كما أنو يطور من )(Leo,L& Galloway,T,1996عمى التعمم وا 
التبلميذ عمى تعمم العموم وتنمية الميارات العميا في التفكير لدييم ويزيد من تحصيميم  قدرة

، كذلك يزيد من دافعية التبلميذ عمى التعمم  (Jones ,M&Gotte,R,1998)الدراسي 
(Adey,P,1996). 

مدى إمكانية تسريع النمو المعرفيونمو ولذلك فإن البحث الحالي اىتم بالكشف عن 
 يم الرياضية لدى أطفال ما قبل المدرسة باستخدام نموذج آدى وشاير.بعض المفاى

 مشكلة البحث:

بالنظر إلى الواقع الحالي في رياض األطفال يتضح أنو كثيرًا ما يوجو إليو نقد كبير من 
حيث االىتمام بالجانب المعرفي دون سواه، وىذا ما يدعو إلى ضرورة االىتمام والعناية 

رسة، وأن يخطط لتربيتيم وتعميميم، وتقدم ليم البرامج التربوية المتنوعة بأطفال ما قبل المد
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في كافة المجاالت التي تستثير ميوليم، وتنمى قدراتيم العقمية بما يتمشى مع الثورة العممية 
والتكنولوجية اليائمة، وىذا كان دافعَا لمباحثة في تبنى أسموبَا جديدَا يسيم في اإلسراع بالنمو 

 لمعرفي لؤلطفال لمواكبة ىذه التطورات.العقمي ا
وعمى الرغم من أن ىناك محاوالت لئلسراع بالنمو العقمي المعرفي لدى التبلميذ حيث 
ظيرت البرامج والمداخل التدريسية المختمفة لتحقيق ذلك ومن ىذه البرامج برنامج آدى 

والت أىتمت والذي ييدف إلى تسريع النمو المعرفي إال أن ىذه المحا "CASE"وشاير
باستخدام نموذج آدى وشاير لتسريع النمو المعرفى لمتبلميذ والطبلب فى مراحل عمرية 
متقدمة بدءًا من المرحمة اإلعدادية وحتى المرحمة الجامعية ، مثل دراسة )أحمد الوالى، 

(، )يسرى 7050(، )منى كمال، 7050(، )أميرة القناوى، 7055(، )محمدعمران، 7055
(، )أمل الشريف، 7002(، )عفاف عطية، 7002، )إيمان عوض اهلل، (7050دنيور، 
(، 7002(، )مدحت كمال، 7002

(Mban,N,2003)(Lin,C&Adey,P,2003)((Maria,G,2002) ،منير موسى(  ،
، (Shayer,M,1997) ، (Shayer,M,1999)(، 7007(،  )أمينة الجندي، 7007

(Leo,L&Galloway,D,1996). 
إال دراسة واحدة فقط أجريت عمى مرحمة رياض  -الباحثة عمى حد عمم–وال يوجد 

-5التي أجريت عمى األطفال) (Venville,G et al ,2003)األطفال، وىى دراسة 
سنوات(، والتي استيدفت تصميم برنامج لتسريع النمو المعرفي باستخدام األمثمة الحسية 2

معممون من خبلليا تسريع النمو في العموم والرياضيات، وأيضَا تحديد الطرق التي يستطيع ال
المعرفي لؤلطفال ، وقد أشارت النتائج إلى أنو يمكن تسريع النمو العقمي المعرفي لؤلطفال 
باستخدام برامج تسريع النمو المعرفي التي تشجع األطفال عمى التعبير عن أفكارىم وتقديم 

عداد بيئة تساعدىم عمى التفكير الجيد ، وأنو يمكن لممعممين المقترحات لحل المشكبلت وا 
اإلسراع بالنمو المعرفي لدى األطفال وذلك بقبول التحدي واعتباره جزءَا متممَا من العممية 

 التعميمية.
ال توجد دراسة عربية استخدمت نموذج آدى وشاير في  -حدود عمم الباحثة -وفى

مما دفع الباحثة تسريع النمو المعرفي في مرحمة رياض األطفال، مثل ىذه المنطمقات وغيرىا 
 لمقيام بالدراسة الحالية.
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ومن ىنا برزت فكرة البحث الحالي في مدى إمكانية تسريع النمو المعرفي ونمو بعض 
المفاىيم الرياضية لدى أطفال ما قبل المدرسة من خبلل برنامج مقترح مصاغَا وفقَا لنموذج 

 "آدى وشاير".
 أهداف البحث:

 امج مقترح باستخدام نموذج"آدى وشاير" ودراسة أثره عمى:ىدف البحث الحالي إلى إعداد برن
 تسريع النمو المعرفي لدى أطفال ما قبل المدرسة. -5
 تسريع نمو بعض المفاىيم الرياضية لدى أطفال ما قبل المدرسة. -7

 أسئلة البحث:

 حاول البحث الحالي اإلجابة عن األسئمة التالية:
النمو المعرفي لدى أطفال ما قبل  استخدام نموذج آدى وشاير عمى تسريعأثر ما  -5

 المدرسة؟.
ما أثر استخدام نموذج آدى وشاير عمى تسريع نمو بعض المفاىيم الرياضية لدى  -7

 أطفال ما قبل المدرسة؟.
 فروض البحث:

 حاول البحث الحالي اختبار صحة الفروض التالية:
المجموعة يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعة التجريبية و  -5

 الضابطة فى التطبيق البعدى الختبار النمو المعرفي، لصالح المجموعة التجريبية.
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  -7

 الضابطة في التطبيق البعدى الختبار المفاىيم الرياضية، لصالح المجموعة التجريبية.
 أهمية البحث:

 ىمية النظرية ليذا البحث فيما يمى:مثمت األت
تناولو لمرحمة الطفولة المبكرة ومحاولة تسريع النمو المعرفي لطفل ىذه المرحمة مما  -5

 يسيم في إضافة معرفة جديدة في ىذا المجال.
قد توجو نتائج البحث الحالي أنظار معممات رياض األطفال إلى ضرورة االىتمام  -7

 لدى األطفال. بمعرفة مستويات النمو المعرفي 
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قد تفيد نتائج البحث الحالي الميتمين بطفل الروضة من معممات وموجيات والقائمين  -7
عمى تخطيط وتنفيذ برامج الطفولة باالستفادة من البرنامج المعد باستخدام نموذج آدى 

 وشاير كنموذج تدريسي لئلسراع بالنمو المعرفي لمطفل.
 ث فيما يمى:مثمت األىمية التطبيقية ليذا البحتكما 
بناء برنامج جديد باستخدام نموذج "آدى وشاير"لتسريع النمو المعرفى لدى طفل ما  -5

 قبل المدرسة. 
اختبار النمو المعرفى، والثانى اختبار المفاىيم الرياضية إعداد اختبارين أحدىما  -7

 المصور ألطفال ما قبل المدرسة.
 متغيرات البحث:

 خدام نموذج "آدى وشاير".متغير مستقل:البرنامج المقترح باست -5
 المفاىيم الرياضية. -متغيرات تابعة وىى:النمو المعرفى -7

 حدود البحث:

 قتصر البحث الحالي عمى:ا
(طفبًل وطفمة 20سنوات( عددىا)2-5أطفال مرحمة ما قبل المدرسة)عينة من  -5

 بروضة المغات التجريبية بمدينة سوىاج.
نة البحث ) الترتيب ، المقارنة قياس بعض المفاىيم الرياضية لدى األطفال عي -7

 ، الجمع ، الطرح ،  القسمة، السعة، الوزن، الطول، التصنيف، النمط(.
 م.7052/7052تم تطبيق البحث في الفصل الدراسى األول لمعام  -7

 مصطلحات البحث:

 Cognitive Acceleration through Scienceر نموذج آدى وشاي -5
Education 

بأنو "طريقة منظمة في خطوات محددة  (Adey,P&Shayer,M,1994)يعرفو آدى وشاير 
باستخدام أنشطة صممت وابتكرت لتساعد التبلميذ لمرحمة اإلعداد األولى باستخدام األدوات 
والمغة واألحداث التي تجعميم يتوقفون لفترة قصيرة.ويحدث ليم التعجب واالندىاش مما 

لعكس عمميات التفكير ويوضحوا كيفية  يجعميم يفكرون لمرة أخرى، بغرض تشجيع التبلميذ
 ىذا التفكير الذي طبق في سياقات ومواقف تعميمية متعددة".
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وتعرفو الباحثة بأنو نموذج تعميمى ييدف إلى تسريع النمو المعرفي ألطفال ما قبل المدرسة 
لموصول إلى مرحمة العمميات المحسوسة التي حددىا بياجيو، ويتكون من أربع مراحل ىي 

مرحمة التعارض المعرفي  -Concret Preparation Stageمة اإلعداد المحسوس )مرح
Cognitive Conflict Stage-  مرحمة التفكير فوق المعرفيMetacognition 

Stage-  مرحمة التجسيرBridging Stage.) 
      Cognitive Development النمو  المعرفي: -7

رفي بأنو "تطور األبنية داخل عقل الفرد، ( النمو المع570، 7002تعرف )عفاف عطية، 
وارتقاء تفكيره تدريجيًا من البسيط إلى المعقد، عند مروره بخبرات ما، حيث يقوم بعمميات 
مستمرة من التمثيل والمواءمة، بيدف إعادة التوازن المعرفى، وتعديل األبنية المعرفية، 

 ويحدث ذلك التطور خبلل فترات زمنية تقريبية".
لباحثة النمو المعرفي بأنو "مدى التقدم الحادث لمطفل في المعرفة والمفاىيم واألفكار وتعرف ا

نتيجة إلسراع النمو المعرفي لمطفل وصواَل بو إلى مرحمة العمميات المحسوسة باستخدام 
 نموذج آدى وشاير.ويقاس في البحث الحالي باستخدام اختبار تسريع النمو المعرفى."

 Conceptالمفيوم  -7
( المفيوم بأنو "تصور عقمى مجرد يعطى اسمًا 70، 7005تعرف جوزال عبد الرحيم وآخرون)

أو لفظًا ليدل عمى ظاىرة عممية، ويتكون عن طريق تجميع الحقائق والخصائص المشتركة 
 لعناصر ىذه الظاىرة".

برنامج  المفيوم بأنو "تصور عقمى يتكون عند األطفال نتيجة تعمميم ألنشطة ال ةحثاعرف البوت
 المقترح باستخدام نموذج أدى وشاير".

 منهج البحث:

 ستخدم البحث الحالي المنيج شبو التجريبي من خبلل المجموعتين التالتين:ا
( طفبًل وطفمة طبق عمييا برنامج المفاىيم 00المجموعة التجريبية: وعددىا) -5

 الرياضية المصاغ وفقًا لنموذج آدى وشاير.
موعة األطفال الذين لم يطبق عمييم البرنامج المجموعة الضابطة:وىى مج -7

 ( طفبًل وطفمة لم يطبق عمييا البرنامج. 00وعددىا)
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 المواد التعليمية وأدوات البحث:

 أواًل: المواد التعميمية:
 الباحثة بإعداد المواد التعميمية التالية: قامت
وفقَا لخطوات سنوات( مصاغا َ 2-5البرنامج المقترح لممفاىيم الرياضية لؤلطفال من) -5

 )من إعداد الباحثة(."CAM"نموذج آدى وشاير 
 أوراق عمل لكل نشاط تعميمي)خاصة بالطفل(. -7

 ثانيًا: أدوات البحث:

 النمو العقمي المعرفي لطفل ما قبل المدرسة )من إعداد الباحثة(. اختبار -5
 اختبار المفاىيم الرياضية المصور لطفل ما قبل المدرسة )من إعداد الباحثة(. -7

 إجراءات البحث:

 الباحثة الخطوات التالية:اتبعت  لئلجابة عن أسئمة البحث واختبار صحة الفروض
السابقة في مجال كيفية اإلسراع بالنمو العقمي  الدراساتاألدبيات و  اإلطبلع عمى بعض -5

المعرفي بوجو عام واستخدام نموذج آدى وشاير إلسراع النمو العقمي المعرفي بوجو 
 المفاىيم الرياضية.خاص، وفى مجال 

 المفاىيم الرياضية التي سيتم تدريسيا لمطفل، وذلك من خبلل:تحديد  -7
 تحميل محتوى كتب رياض األطفال فيما يتعمق بالمفاىيم العممية والرياضية. -أ 
 (.7002تحميل محتوى وثيقة المعايير القومية لرياض األطفال) -ب 

 إعداد أدوات البحث وعرضيا عمى مجموعة من المحكمين. -7
 إجراء التعديبلت المطموبة كما يراىا السادة المحكمون عمى أدوات البحث. -0
 تطبيق أدوات البحث عمى عينة استطبلعية بيدف الضبط اإلحصائى لؤلدوات. -5
 إعداد المواد التعميمية لمبحث وعرضيا عمى مجموعة من المحكمين. -2
 إجراء التعديبلت المطموبة كما يراىا السادة المحكمون. -2
 ستطبلعى لممواد التعميمية والضبط اإلحصائى.التطبيق اإل -2
مجموعة تجريبية،واألخرى  اختيار عينة البحث وتقسيميا إلى مجموعتين، إحداىا تمثل -2

 تمثل مجموعة ضابطة لم يطبق عمييا البرنامج.   
 تطبيق أدوات البحث عمى المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبميا.  -50
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 ى المجموعة التجريبية.تطبيق البرنامج المقترح عم -55
 تطبيق أدوات البحث عمى المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعديَا. -57
عرض النتائج باستخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة،  ثم تحميل وتفسير ىذه  -57

 النتائج فى ضوء فروض وأسئمة البحث.
عنيا نتائج تقديم بعض التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء النتائج التى تسفر  -50

 البحث.
 اإلطار النظرى للبحث: ويشمل ما يلى:

 المحور األول: تسريع النمو المعرفى. 
 المحور الثانى: طبيعة المفاىيم الرياضية وصعوبات تعمميا.

 المحور األول: تسريع النمو المعرفى:
ىا تعد قضية تسريع النمو المعرفى مثار جدل بين العمماء، وقد اختمف عمماء النفس إزاء

فمنيم من يؤيد التسريع ومنيم من يرفض التسريع رفضًا باتًا، ومنيم من يقف موقف محايد، 
فالعالم بياجيو لم يكن معنيًا بمسألة تسريع النمو المعرفى، بل بنمط المساعدة التى يمكن 
تقديميا إلنجاز عمميات النمو المعرفى بطريقة سوية، لذا فيو يعترف بدور الخبرة في النمو 

عرفى، غير أنو يعتقد بأن تأثيرىا ضئيل جدًا في تعزيز االنتقال من مرحمة نمو معرفى إلى الم
 (.572، 7000أخرى)صالح أبو جادو، 

أما برونر فقد أكد أن أى موضوع يمكن أن يعطى لمطفل إذا عرض لو بطريقة تراعى 
ل طاقات (، إذ أن برونر يعتقد بضرورة استغبل 775، 7050نموه الفكرى )أسماء توفيق، 

الطفل العقمية وأن االنتظار إلى أعمار محددة حتى تتوفر لمطفل القدرة عمى التعمم يعتبر 
(، فيو بذلك يرى ضرورة التدخل في 525، 7002مضيعة لموقت)أمانى عمى وىالة الخريبى، 

 خبرات األطفال من أجل تسريعيا.
التعمم، ويرفض تمامًا وال يتفق أوزوبل مع بياجيو حول العبلقة بين العمر الزمنى و 

الحديث عن العمر العقمى، بل أن أنصاره يرون أن الطفل الذى يبمغ من العمر ثبلث سنوات 
يمكن تعميمو أى مفيوم عممى إذا قدم بصورة مناسبة، ويرون أن الفرق الوحيد بين طفل 

ما، وليس الثبلث سنوات واإلنسان البالغ الراشد ىو فقط في كمية المحتوى المعرفى الذى لديي
 في طبيعة العمميات العقمية التى تحدث عنيا بياجيو.
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أما العالم فيجوتسكى الذى يعطى أىمية لمدور الذى يؤديو التطور التاريخى واالجتماعى 
في تأثيره عمى تفكير الفرد، فعممية التسريع أو النمو المعرفى عنده تتكون عن طريق التفاعل 

لوجى واإلطار البيئى واإلجتماعى والثقافى)صالح أبو جادو، الكامل المتناسق بين اإلطار البيو 
7000 ،572.) 

مما سبق يتضح أن بياجيو يؤكد عمى أن استعداد الطفل لمتعمم يعتمد عمى النضج 
والنمو العقمى، وعمى العكس فإن برونر يرى إمكانية تعميم أى مفيوم بفاعمية ألى طفل في 

ناسبة، فيو يتفق بذلك مع أوزوبل وفيجوتسكى في أى مرحمة عمرية إذا قدمت لو بطريقة م
 إمكانية تسريع النمو المعرفى.

 نشأة نموذج تسريع النمو المعرفى"آدى وشاير":
( من أوائل الباحثين في مجال عمم النفس الذى اعتقد إمكانية 5202لقد كان فيميب)

د أكد بعض تمكن األطفال من ميارات التفكير التجريدى وممارستيا في سن مبكرة، وق
والذى أكد عمى أن األطفال (Sheppard,1973)الباحثين فيما بعد ما قالو فيميب ومنيم

يمكن أن يستخدموا بعض أشكال التفكير التجريدى إن لم يكن معظميا في مرحمة مبكرة عن 
تمك التى ذكرىا بياجيو، وفى نفس السياق ذكرت دراسة ليندا أنو عمى الرغم من أن الحقيقة 

ىى أن عقل الطفل يكون قابل لمتطور السريع فكريًا في سن الرابعة أو الخامسة فإنو  المؤكدة
من الحكمة بالنسبة لنا كتربويين وباحثين في أن نفكر في كيفية مساعدة ىؤالء األطفال عمى 
تمكينيم عمى الربط بين ما ىو محسوس وما ىو تجريدى)نبيل الجباص ووفاء راوى، 

7055 ،0-5.) 
العديد من الدراسات والكتابات التربوية بضرورة محاولة اإلسراع المعرفى لذلك نادت 

بمستوى نمو تبلميذ المراحل التعميمية المختمفة، واستجابة لذلك ظيرت البرامج والمداخل 
التدريسية المختمفة التى تيدف إلى إسراع نمو البنية المعرفية لمتبلميذ، واالنتقال بيم من 

 بكر بيدف الوصول إلى مرحمة التفكير الشكمى.مرحمة ألخرى في وقت م
نموذجًا  (Adey,P&Shayer,M,1990)وبناء عميو أقترح العالمان آدى وشاير 

 Cognitiveتدريسيًا  بيدف تسريع النمو المعرفي لمتبلميذ من خبلل تدريس العموم 
Acceleration through Science Education وأتخذت الحروف األولى من اسم

 اختصارًا.  CASEج ليطمق عميو النموذ
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( بواسطة مركز  (CASEبدأ برنامج تسريع النمو المعرفي من خبلل تدريس العموم وقد 
( من  (CASE1بحوث العموم االجتماعية بإنجمترا في بداية الثمانينات، وقدم المشروع األول 

 ( بواسطة كل من مايكل شايروفيميب أدى وكارولين5227حتى 5220الفترة من )
بيتس.وكان اليدف من ىذا البرنامج ىو تخطيط الميام التي يتدرب عمييا التبلميذ كيف 

 .(Adey,P&Shayer,M,1990)يفكرون، وذلك لتنمية قدراتيم المعرفية والعقمية.
( 5222حتى 5220( في الفترة من )(CASE11وقدم المشروع األساسي لمبرنامج

وم والرياضيات بمندن .وكان أحد أجزاء ىذا وأسس ىذا البرنامج في مركز كمية شيمزا لمعم
المشروع تقديم عدد من األنشطة التي ابتكرت ودرست خبلل العموم والتي ىدفت إلى تدعيم 

 ميارات تفكير التبلميذ ومساعدتيم عمى التعمم والتقدم من خبلل المدرسة.
( والذي تضمن 5225حتى5222( في الفترة من )(CASE111ثم تمي ذلك المشروع

 .(20، 7007)منير موسى، ف أكثر تفصيبل لميارات التدريس المتضمنة بالبرنامجوص
ولم يقتصر استخدام نموذج تسريع النمو المعرفي عمى مادة العموم ولكن استخدم أيضَا 
في تدريس الرياضيات وأطمق عميو اسم تعجيل النمو المعرفي من خبلل تدريس الرياضيات 

Cognitive Acceleration through Mathematics Education  أحمد الوالى(-
(، وتم أيضَا استخدام نموذج اإلسراع المعرفي في تدريس التكنولوجيا 7057ىبة محمد، 

 Cognitive Accelerationوأطمق عميو اسم تعجيل النمو المعرفي في تدريس التكنولوجيا
through Technology Education "CATE" (John,L,2001)دم فى ، وأيضًا استخ

تدريس الجغرافيا وأطمق عميو اسم تسريع النمو المعرفى من خبلل تدريس الجغرافيا 
Cognitive Acceleration through Geography Education ،أميرة قناوى(

7050.) 
 2-5وفى مراحل تالية استخدمت برامج تسريع النمو المعرفى مع األطفال من سن)

 Adey et)االنتقال إلى مرحمة التفكير الحسى مبكراً سنوات( حيث سمحت ليم ىذه البرامج ب
al,2002-Venville,G,2003). 

وقد حظى نموذج آدى وشاير لتسريع النمو المعرفى باىتمام بالغ في المممكة المتحدة 
مدحت كمال،  -27، 7007حيث عقدت أربعة مؤتمرات في جامعة برمنجيام:)منير موسى، 

7002 ،22-22) 
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 West)األول لتسريع النمو العقمى من خبلل تدريس العموم مؤتمر ويستميدالندز -
Midlands CASE Conference)  بيدف  5222نوفمبر  70والذى عقد في

تزويد المعممين بالفرص المناسبة لكيفية امتبلكيم لمبرنامج في التدريس، كما يتناول 
طفال والدافعية لدى األ(CASE)ىذا المؤتمر العديد من الموضوعات منيا برنامج

 .(CASE)ومجموعات العمل وبرنامج 
 Second)مؤتمر ويستميدالندز الثانى لتسريع النمو العقمى من خبلل تدريس العموم -

Midlands CASE Conference)  والذى  5222نوفمبر  77والذى عقد في
ىدف إلى تزويد المعممين بالفرص المناسبة لكيفية استخداميم وامتبلكيم لبرنامج 

 .CASE &CAME) العقمى من خبلل تدريس العموم والرياضيات تسريع النمو
 Third)مؤتمر ويستميدالندز الثالث لتسريع النمو العقمى من خبلل تدريس العموم -

Midlands CASE Conference)  والذى قدم  5222نوفمبر  77والذى عقد في
التى تشجع  أيضًا موضوعات متعددة بيدف تزويد المعممين بيا منيا الداخل التدريسية

عمى التفكير لتبلميذ سبع سنوات في المدارس الخاصة، وميارات التفكير وتسريع النمو 
 العقمى في تعميم الرياضيات. 

 Fourth)مؤتمر ويستميدالندز الرابع لتسريع النمو العقمى من خبلل تدريس العموم -
Midlands CASE Conference)  والذى  7000نوفمبر  70والذى عقد في

منيا:تسريع النمو (CASE)العديد من الموضوعات المرتبطة ببرنامج آدى وشاير تناول
العقمى، ما ىو؟والتفكير العممى، الطبعة الثالثة، لماذا ىذه الطبعة الجديدة؟وما ىو 

CASE ,CAME.؟ 
 النظريات التى يستند إلييا نموذج "آدى وشاير":

كار نظرية بياجيو ونظرية بنائية ترتكز الفكرة األساسية إلسراع النمو المعرفي عمى أف
 المعرفة،  ونظرية فيجوتسكى )البنائية األجتماعية( .

 نظرية بياجيو ونموذج "آدى وشاير":
يقوم نموذج "آدى وشاير" عمى نظرية بياجيو في النمو المعرفى، وىى إحدى النظريات 

 لدى الفرد. المعرفية البنائية ألنيا تعنى بالكيفية التى تبنى وتنمو فييا المعرفة
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يرى بياجيو أن النمو العقمى  لمطفل يمر في مراحل معينة، ويتم في تتابع ثابت من  
ن كان يختمف من طفل إلى طفل، إال أنو البد وأن يمر  مرحمة إلى مرحمة، ومعدل النمو وا 
بجميع مراحمو في الطفل الواحد، وىو يرى أن الطفل يكتسب الخبرة نتيجة لتفاعمو مع بيئتو 

ع أبعادىا ومكوناتيا، وبدون ىذه التفاعل، ال يمكن أن يصل الطفل من تمقاء نفسو إلى بجمي
 (.022، 7002مستويات المعرفة التى تناسب سنو ومستوى نضجو)منى جاد، 

، أمل البكرى وعفاف 572-575، 7002وفيما يمى عرض ليذه المراحل )نظمة خضر، 
 (:52-50، 7007الكسوانى، 

 Sensory- motor Stageحركية -المرحمة الحس (5)
تبدأ ىذه المرحمة من الميبلد وتمتد حتى السنة الثانية من العمر تقريبًا.وحسب أسم ىذه 
المرحمة فإن الطفل يبدأ في التعمم بطريقتين ىما:اإلحساس والحركة، حيث تتشكل كل 
انطباعات الطفل عن العالم من حولو عن طريق الحواس الخمسة، كذلك فإن انطباعاتو 

شكل عن طريق الحركة، حيث تتميز حركاتو بأنيا انعكاسية ال إرادية مثل)المشى، تت
األلتقاطوالحركات الجسدية العادية( كما يكون الطفل في ىذه المرحمة مخططًا ذىنيًا لكل حركة 

 يقوم بيا.
 Pre-Operational Stage( مرحمة ما قبل العمميات 7)

بعة.وفى ىذه المرحمة يكون الطفل غير قادر وتمتد من السنة الثانية وحتى السنة السا
عمى القيام بعمميات عقمية أدائية، فيو يقع في أخطاء ظاىره في مجال تفكيره التصورى أو 

 العقمى، ولكنو يبدأ باستخدام الرموز والعب والتمثيل، وتقسم ىذه المرحمة إلى قسمين:
 Pre-conceptual Stageمرحمة ما قبل المفاىيم  - أ

(سنوات ويكون األطفال فييا غير قادرين عمى صياغة المفيوم 0-7مرحمة من)تمتد ىذه ال
ويميمون إلى عمميات التصنيف البسيط القائم عمى متغير واحد، ويتصف تفكير الطفل في ىذه 

 المرحمة:
 بداية تطور المغة، وتكون المغة متمركزة حول الذات. -
 . Conservationعدم القدرة عمى فيم ثبات االحتفاظ -
 م القدرة عمى إدراك المجردات، وعدم القدرة عمى انعكاسية التفكير.عد -
 ال يستطيع التمييز بين الواقع والخيال. -
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 Intuitive Stageالمرحمة الحدسية  -ب
 (سنوات وتتميز ىذه المرحمة بما يمى:2-0وتمتد من)

 تطور المغة لدى الطفل. -
ل تكوين صور عقمية لكثير من يعتمد الطفل عمى اإلدراك الحسى المباشر، ويستطيع الطف -

 األشياء ويعطييا اسمًا مثل األم واألب.
 يمكنو القيام ببعض التجارب البسيطة. -
 يبدأ مفيوم الزمن والفراغ في النمو. -
 اإلجرائية العيانية" ةمرحمة العمميات المادية المحسوسة "المرحم (7)

ConcertOperational Stage 
 ة بالخصائص التالية:سنة( وتتميز ىذه المرحم55-2وتمتد من)

 التخمص من التمركز حول الذات ويصبح الطفل قادرًا عمى تفيم وجية نظر اآلخرين. -
 يحل المعب الجماعى محل المعب الفردى ويبدأ الطفل بتكوين الصدقات. -
 يتطور مفيوم ثبات األشياء ومفيوم المعكوسية. -
ىيم طالما أنيا قائمة عمى تتطور العمميات العقمية مثل التصنيف والتجميع وتكوين المفا -

 الخبرات المحسوسة. 
 المرحمة اإلجرائية الشكمية"مرحمة العمميات المجردة" (7)

Formal Operational Stage 
 وتمتد من سن الثانية عشر فما فوق، وتتميز ىذه المرحمة بالخصائص التالية:

 قدرة األطفال عمى التفكير المجرد مثل الصدق واألمانة والشرف. -
 القوانين في حل المشاكل.استخدام  -
 القدرة عمى اإلستدالل واالستنتاج بشكل حر. -
 يحمل ويركب ويعمم وىى أرقى العمميات العقمية. -

ويفترض بياجيو أن ظيور ىذه المراحل متسمسل وثابت، فالعمر الزمنى الذى تظير بو 
والعامل الوراثى أو المراحل يختمف تبعًا لعاممين رئيسين ىما:العامل البيئى أو الخبرة الفردية، 

اإلمكانات الوراثية معًا، فحسبما يرى بياجيو يمر األطفال بمراحل النمو واإلرتقاء المعرفى 
نفسو، وال يستطيع الطفل تخطى أية مرحمة من مراحل النمو العقمى دون المرور 
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(.وليس من الضرورى أن يدخل جميع األطفال في تمك 27، 7007بسابقتيا)محمد العارضة، 
راحل في نفس العمر الزمنى، بالرغم من أن جميع األطفال يمرون بتمك المراحل وبنفس الم

 الترتيب.
نما البد من التدخل  كما يؤكد بياجيو عمى أن االنتقال من مرحمة ألخرى ال يتم تمقائيًا، وا 
المقصود من خبلل توفير مواقف تعميمية، وبيئة تعمم غنية بالمثيرات، بحيث تتبلئم مع 

دات األطفال وتشجع تفكيرىم، لمساعدتيم عمى الوصول إلى مرحمة التفكير الشكمى استعدا
 (.70، 7000مبكرًا)إبراىيم المؤمنى، 

ويري بياجيو أن التربية المناسبة تستطيع اإلسراع بالنمو العقل لمطفل في حدود إمكانياتو 
معرفة والتصنيف عن طريق تنظيم البيئة والخبرات بحيث تساعده عمى نمو مفاىيمو حول ال

 (022، 7002والتسمسل وغير ذلك من المفاىيم الخاصة باألطفال)منى جاد، 
فالتعمم المعرفى عند بياجيو ىو بالدرجة األولى عممية تنظيم ذاتية لمتراكيب المعرفية لمفرد 
تستيدف مساعدتو عمى التكيف، بمعنى أن الكائن الحى يسعى لمتعمم من أجل التكيف مع 

رفية الممارسة عمى خبرة الفرد خبلل تفاعمو مع معطيات العالم التجريبى، وتؤدى الضغوط المع
ىذه الضغوط غالبًا إلى حالة من اإلضطرابات أو التناقضات في التراكيب المعرفية لدى الفرد 
من خبلل عمميتى التمثيل والمواءمة إلستعادة التوازن المعرفى، ومن ثم تحقيق التكيف مع 

 (.20، 7007رفية)حسن زيتون وكمال زيتون، ىذه الضغوط المع
والطفل عندما يواجو موقفًا جديدًا اثناء تفاعمو مع بيئتو فإن المعمومات المتضمنة في 
الموقف تستثيره، وبالتالى يصبح الطفل في حالة عدم إتزان مؤقت، وعندما يتم تمثل 

 (.27، 7000حافظ، المعمومات الجديدة ويدركيا الطفل تعود حالة اإلتزان إليو)بطرس 
ويفسر بياجيو عممية التعمم من خبلل ثبلث عمميات متسمسمة، كما يمى)فاروق فيمى 

 (:507، 7005ومنى عبد الصبور، 
يتضمن التمثيل القيام باستجابة لمعرفة سبق اكتسابيا، أى  Assimilationالتمثيل -أ 

 استعمال الخبرة الموجودة لدى الطفل لمواجية موقف جديد.
أما التواؤم فيو تعديل تمك االستجابة لتناسب ما يستجد Accommodationالموائمة  -ب 

 من مثيرات.
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يرى بياجيو أن اإلنسان مولود باستعداد معين، وىو أن ينظم  Organizationالتنظيم  -ج 
الخبرات المختمفة التى تأتيو من التأثيرات الخارجية، وينظميا في إطار ما لديو من 

ثة، يعيد تنظيميا مع بعضيا، وبذلك يعاد تشكيل البنية تكوينات أو ردود أفعال مورو 
 المعرفية ككل مع كل تعمم جديد.

 المبادئ التربوية المستمدة من نظرية جان بياجيو 
لقد أثرت نظرية بياجيو عمى التعمم وفرضت نفسيا عمى أساليب التعمم، مما أدى إلى تعديل 

ىم المعرفى، ويتضح ذلك فيما يمى)وليم وتحسين ىذه األساليب بطرق تؤدى إلى اإلسراع بنمو 
 (570-552، 7000خميل المعايطة، -552، 7000عبيد، 

 توفير المواد المحسوسة في غرفة الصف يعتبر أمرًا ضروريًا في تنظيم تعمم األطفال. -5
ضرورة توفير مواقف تربوية تتسم بالتحدى المعقول لقدرات األطفال المعرفية عمى أن ال  -7

 األطفال وشعورىم بالفشل واإلحباط. تصل إلى حد تعجيز
البد من توفير األلعاب التربوية وتطعيم األنشطة التعميمية بروح المعب المتمثمة بالحرية  -7

 والمتعة. 
 ضرورة توفير الفرصة لمطفل لممارسة النشاطات التى يؤىمو نموه المعرفى لممارستيا. -0
 ميمية.االستفادة من أخطاء األطفال في بناء مواقف تعممية وتع -5
 يجب االستماع إلى كل ما يقولو األطفال وليس ما نريد نحن سماعو منيم. -2
ضرورة إتاحة العديد من فرص التفاعل بين الطفل وبيئتو الطبيعية أو االجتماعية مما  -2

 يساعد عمى التطور المعرفى.
معرفة العوامل الوراثية والبيئية المؤثرة عمى سرعة تقدم الطفل من مرحمة إلى أخرى  -2

 تأثره بيذه العوامل.ل
 يمعب التفاعل مع اآلخرين دورًا تعميميًا بارزًا في المجال المعرفى والوجدانىواالجتماعى. -2

ينبغى أن يسير األطفال في ىذا النسق من التسمسل والتتابع بحسب قدراتيم وسرعة  -50
 كل منيم.

 يجب أن تتواءم الخبرات الجديدة مع تمك التى سبق اكتسابيا بشكل معقول. -55
رورة معرفة خصائص النمو المعرفى ومراحمو لمتعرف عمى طبيعة تفكير األطفال ض -57

 في مراحل نموىم المختمفة.
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يتضح مما سبق أن نظرية بياجيو لمنمو العقمى المعرفى تمد بمصدر غنى من المعمومات 
عن مراحل النموالعقمى وخصائص النمو التى تميز كل مرحمة من ىذه المراحل، وقد استفاد 

وشاير من ىذه النظرية ألنيا تعنى بالكيفية التى تبنى وتنمو فييا المعرفة لدى الفرد آدى 
عبر مراحل نموه المتعددة ومن توضيحو لخصائص النمو التى تميز كل مرحمة من ىذه 

 المراحل.
 ":النظرية البنائية المعرفية ونموذج "آدى وشاير

طة ومستمرة، وغرضية التوجو، وأن ترتكز ىذه النظرية عمى أن التعمم عممية بنائية نش
عممية التعمم تتضمن إعادة بناء الطفل لمعرفتو من خبلل عممية تفاوض إجتماعى مع 
اآلخرين، وتتييأ لمطفل أفضل الظروف عندما يواجو بمشكمة أو ميمة حقيقية، وأن المعرفة 

حداث تكيفات القبمية شرط أساسى لبناء التعمم ذى المعنى، وأن اليدف من عممية التعمم إ
 (.522، 7007تتوائم مع الضغوط المعرفية الممارسة عمى خبرة الطفل)كمال زيتون، 

وأن البنى المعرفية لممتعمم تقاوم التغيير بشكل كبير، إذ يتمسك الطفل بما لديو من 
المعرفة مع أنيا قد تكون خاطئة، ويتشبث بيذه المعرفة ألنيا تقدم لو تفسيرات مقنعة لو فيما 

بمعطيات الخبرة، ويستدعى ذلك من المعممة االىتمام بإختيار العديد من التجارب  يتصل
واألنشطة التى تؤكد عمى صحة معطيات الخبرة وتبين الخطأ في الفيم إذا كان موجودًا عند 

 (.752، 7005الطفل)أحمد النجدى وآخرون، 
ية تييىء أفضل ويتضح من الفمسفة البنائية أن مواجية الطفل بمشكمة أو ميمة حقيق

الظروف لمتعمم، فالتعمم القائم عمى حل المشكبلت يساعد األطفال عمى بناء معنى لما 
يتعممونو، وينمى الثقة لدييم في قدرتيم عمى حل المشكبلت، فيم يعتمدون عمى أنفسيم وال 

، 7007ينتظرون أحدًا لكى يخبرىم بحل لممشكمة بصورة جاىزة)حسن زيتون وكمال زيتون، 
502). 

وىذا يؤكد عمى أن عممية التعمم طبقًا لبنائية المعرفة يجب أن تبدأ من بناء الطفل نفسو 
لممعارف، ويجب عمى المعممة أن تشجع األطفال عمى جعل أفكارىم الخاصة واضحة بحيث 
تاحة  تضع األطفال في أحداث تتحدى أفكارىم وتشجعيم عمى إنتاج تفسيرات متعددة، وا 

ىذه األفكار الجديدة في مواقف متعددة)أحمد النجدى وآخرون،  الفرصة ليم الستخدام
7005 ،752.) 
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ومن ىنا يمكن القول أن الفمسفة البنائية تؤكد عمى التعمم القائم عمى المعنى، فالطفل 
يستخدم معموماتو ومعارفو في بناء المعرفة الجديدة التى يقتنع بيا، ولذلك يجب تشجيع 

أنفسيم، وعمى المعممة مساعدتيم عمى أن يجعموا أفكارىم األطفال عمى بناء معارفيم ب
الخاصة واضحة، وتقدم ليم أحداثًا تتحدى ىذه األفكار وتشجع عمى إنتاج تفسيرات متعددة 
وتمدىم بالفرص الستخدام ىذه األفكار في مواقف متعددة.كما يجب تشجيع األطفال عمى 

، وال يقتصر دور المعممة ىنا عمى نقل القيام باألنشطة حتى يحدث التعمم ذو المعنى لييم
ستنباطيا وتسييل وتوجيو عممية التعمم،  المعرفة، ولكن يجب أن تعمل عمى تنشيطيا وا 
فالمعممة من المنظور البنائى ميسرة ومساعدة لبناء المعرفة، فيى تخطط وتنظم بيئة التعمم 

منى عبد الصبور، وتوجو األطفال وترشدىم لبناء تعمم ذى معنى لدييم)فاروق فيمى و 
7005 ،502.) 

يتضح مما سبق أن تعمم الطفل وفقًا لمبنائية المعرفية التى يستند عمييا نموذج تسريع 
يتضمن أن يكون األطفال مسئولون عن عمميات التعمم  CASEالنمو المعرفى آلدى  وشاير

مواقف  بأنفسيم، فيم الذين يتفاعمون وينفذون األنشطة بأنفسيم، وعمى المعممة توفير
تعميمية تنطوى عمى مشكبلت ومتناقضات مما يؤدى إلى ظيور حالة من التعارض المعرفى 
رشاد  التى تدفع األطفال لبذل الجيد لحل ىذا التعارض المعرفى، وعمى المعممة أيضًا توجيو وا 
األطفال لموصول إلى حمول لممشكبلت والمتناقضات فتؤدى إلى إعادة تشكيل البنية المعرفية 

طفال، واستخدام ىذه المعرفة في تطبيقات المواقف الحياتية مما يجعل التعمم ذا معنى، لؤل
 وىذا ما يتوفر في نموذج تسريع النمو المعرفى آلدى وشاير.

 النظرية البنائية االجتماعية لفيجوتسكى ونموذج "آدى وشاير":
دت لظيور تعد نظرية فيجوتسكى لمتفاعل االجتماعى إحدى نظريات التعمم التى مي

حيث أن ىذه النظرية تؤكد عمى التعمم في سياق  CASEنموذج تسريع النمو المعرفى 
، وأن النمو المعرفى لمطفل يعتمد عمى (Vanville ,G et al,2003,1315)اجتماعى، 

الناس المحيطين بو، ولذلك تنمو معمومات الطفل وأفكاره واتجاىاتو وقيمو عبر تفاعمو مع 
 (.77، 7055لى، اآلخرين)أحمد الوا
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ولقد أكد فيجوتسكى عمى أن الطفل يتعمم من خبلل التفاعل مع األقران 
، ويرى أن العبلقات االجتماعية تؤثر في جميع الوظائف (Adey,p,1999)والوالدين
 .(Jones,M&Gotte,R,1998,967)العقمية

يستند عمييا  وترى الباحثة أن عممية التعمم وفقًا لمبنائية االجتماعية لفيجوتسكى التى
تؤكد عمى الدور النشط لؤلطفال، حيث  CASEنموذج تسريع النمو المعرفى آلدى  وشاير

يقوم األطفال بالعديد من األنشطة داخل مجموعات، كما يواجو األطفال بمشكبلت يحاول 
األطفال إيجاد حمول ليا، ثم يتم التوصل لحمول ليذه المشكبلت من خبلل المفاوضة 

 ه الحمول، وىذا ما يتوفر في نموذج تسريع النمو المعرفى آلدى وشاير.االجتماعية ليذ
 The Zone of Proximalوقد توصل فيجوتسكىإلى وجود منطقة الحيز األمثل لمنمو

Development (ZPD)  والتى تشير إلى أن الطفل يكون عمى وشك الوصول إلى حمول
لتحقيق  لبعض المشكبلت، ولكنو بحاجة إلى إيحاءات من اآلخرين

، وعرفيا عمى أنيا المنطقة التى تقع بين النمو الفعمى كما (Adey,p,1992,143)ذلك
حدده بياجيو وبين مستوى النمو المحتمل "الممكن" بتوجيو الكبار أو خبلل العمل الجماعى 

(.أى أن الحيز األمثل لمنمو ىو 727، 7005مع أقران أكثر قدرة)عبد السبلم مصطفى، 
ستطيع الطفل القيام بو بدون مساعدة وما يستطيع القيام بو بمساعدة شخص الفرق بين ما ي

 أكبر منو.
أى أن التعمم  وفقًا لنظرية فيجوتسكى"البنائية االجتماعية" والتى يستند إلييا نموذج 
تسريع النمو المعرفى آلدى وشاير يتضمن إتاحة الفرص لؤلطفال لممشاركة في أنشطة 

 لى وتقع في نطاق الحيز األمثل لمنمو.متقدمة تفوق مستواه الحا
مما سبق يتضح أن متطمبات النظرية البنائية والنظرية االجتماعية تتواجد وتتحقق في 
نموذج آدى وشاير لتسريع النمو المعرفى، كذلك اعتمد النموذج عمى أفكار بياجيو لمستويات 

 النمو العقمى.
 فمسفة التعمم باستخدام نموذج آدى وشاير: 

فمسفة التعمم وفق نموذج آدى وشاير عمى أن الطفل يقع تحت تأثير مواقف أو  تعتمد
مشاىدات متعارضة تكون بمثابة مفاجأة لو، ألنيا ال تتفق مع  توقعاتو أو خبراتو السابقة أو 

 .(Shayer,M,1999,897)مع خبرات مباشرة تعرضوا ليا في بداية النشاط
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تيجة عدم التوافق بين خبراتو السابقة وتوقعاتو ىذا التعارض المعرفى الذى يحصل لمطفل ن
من جية وبين مشاىداتو من جية أخرى تجعمو يعيد النظر في بنيتو المعرفية ويعيد النظر في 
طريقة تفكيره لكى يتكيف مع األدلة التجريبية الجديدة التى يشاىدىا أمامو )إبراىيم الحارثى، 

7005 ،755.) 
ألنشطة وتقديم المواقف الجديدة وطرح المشكبلت المحيرة لذا فإنو عمى المعممة إعداد ا

التى تؤدى إلى حدوث تعارض معرفى لدى األطفال، وشعورىم بعدم كفاية معارفيم وخبراتيم 
السابقة لمتعامل مع معطيات الموقف الجديد ولحل المشكمة، مما يجعميم يعيدون النظر في 

 أفكارىم ويوظفون استراتيجيات أنسب لحميا.
راعت الباحثة أثناء إعدادىا لمبرنامج وفق نموذج "آدى وشاير" تصميم األنشطة  وقد

بطريقة تتحدى تصورات األطفال الحالية، وتقديم مشكبلت يكونوا غير قادرين عمى حميا 
باستخدام تصوراتيم الحالية مما يدفعيم إلى التفكير في حميا وبالتالى الوصول إلى حالة 

 التوازن العقمى المعرفى.
 مراحل تسريع النمو المعرفى باستخدام نموذج "آدى وشاير": 

يتم إسراع النمو المعرفي في نموذج أدى وشاير من خبلل أربعة مراحل في كل مرحمة يتم 
استخدام استراتيجية تدريسية خاصة، وىذه اإلستراتيجيات تتضمن قيام األطفال بأنشطة تيدف 

خبلل وعييم وتحكميم في عمميات تفكيرىم، كما إلى نمو قدرتيم عمى التفكير المحسوس من 
أن قيام األطفال باألنشطة يزيد من دافعيتيم لمتعمم مما يؤدى إلى إسراع النمو المعرفي لدييم، 

 وفيما يمى شرح تفصيمى ليذه المراحل:
 أواًل: مرحمة ما قبل النشاط، وتشمل: 

 Concert preparationمرحمة التحضير الحسي الممموس: -5
بر ىذه المرحمة خطوة تمييدية جوىرية لتأكيد الفيم األولى لممشكمة لدى األطفال، تعت

وتكوين معنى حقيقي لممفاىيم الخاصة بالمشكمة عندىم، كما يتم مبلحظة صعوبة المفاىيم 
وتوضيح المصطمحات الجديدة لدى األطفال، كذلك يتم معرفة اسم األجيزة الجديدة 

مفاىيم العممية لمنشاط، وتكوين ألفة لدييم بيذه المفاىيم)أحمد المستخدمة، واإللمام بشتى ال
 (.Vanville,G et al,2002,1318-72، 7055الوالى، 
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وتيدف ىذه المرحمة إلى إثارة انتباه األطفال وتشويقيم لتعمم الخبرات الجديدة في النشاط، 
الجديدة، وتحديد مدى  وكذلك تحديد مستوى خبراتيم السابقة ومعارفيم المرتبطة بخبرات التعمم

لتعمم الخبرات الجديدة واتخاذىا كنقطة انطبلق ونقطة  ةتمكنيم من المتطمبات السابقة البلزم
 بداية الكتساب الخبرات الجديدة المرتبطة بيا.

 (Iqbal,H&Shayer,M,2000,261-752، 7000وىذه المرحمة تشمل )محمد عمى، 
 ًا بموضوع النشاط.تقوم المعممة بعرض مشكمة أو سؤااًل متعمق -أ 
تقسيم ألطفال إلى مجموعات حتى تكون المناقشة مثمرة ، وتدور المناقشات بين  -ب 

المعممة واألطفال وبين األطفال وبعضيم بصورة جماعية أو في صورة مجموعات صغيرة 
جابات األسئمة المعروضة.  لمبحث عن حل لممشكمة المطروحة وا 

والجماعية عمى األطفال،وذلك إليجاد لغة تفاىم تطرح المعممة كثير من األسئمة الفردية  -ج 
 مشتركة بينيا  وبين األطفال.

تكون المعممة أكثر من مجرد مصدر لممعمومات أو اإلدارة وأكثر من مسيل وميسر  -د 
 لعممية التعمم ، بل تكون موجية لؤلنشطة والمناقشات التي تمعب دورا ىاما في التفكير.

العبلقات التي توصموا إلييا أو استخدموىا أو توفير الفرص لؤلطفال لمتعبير عن  -ه 
 اإلجراءات التي نفذوىا.

 ثانيًا: مرحمة أثناء النشاط، وتشمل:  
 Cognitive Conflict مرحمة التعارض المعرفى: -7

وتعبر عن الفكرة المحورية في ىذا البرنامج ، وىى وضع مشكمة أو مسألة ال يستطيع 
تخدام طرق تفكيره التقميدية، والتعارض المعرفى ىو حالة الطفل إيجاد الحل المناسب ليا باس

إدراكية يبلحظ الطفل من خبلليا التعارض بين بنيتو المعرفية والبنية أو المعمومات 
 (.Lee,G,2003,585الخارجية)

ويحدث التعارض المعرفى لدى الطفل نتيجة عدم التوافق بين خبراتو السابقة وتوقعاتو من 
من جية أخرى، تجعمو يعيد النظر في بنيتو المعرفية ويعيد النظر في  جية، وبين مشاىداتو

طريقة تفكيره لكى يتكيف مع األدلة التجريبية الجديدةالتى يشاىدىا أمامو)إبراىيم الحارثى، 
7005 ،755.) 

 (Shayer,M,1999,897-522، 7007ويتم ذلك كما يمي)أمينة الجندى، 
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شاىدات تكون بمثابة مفاجأة ليم ألنيا ال تتفق يتعرض األطفال من خبلل النشاط إلى م -أ 
 مع توقعاتيم أو مع خبراتيم السابقة أو مع خبرات تعرضوا ليا في بداية النشاط.

يتولد نتيجة ليذه المفاجأة حالة من االندىاش تدعو الطفل إلعادة النظر في بنيتو  -ب 
 المعرفية وطريقة تفكيره لكي يتكيف مع األدلة التجريبية الجديدة.

تتكون لدى الطفل حالة من االندىاش تدفعو إلى تنفيذ النشاط بحماس ودافعية لحل  -ج 
 إشكالية التضارب المعرفي الذي يواجيو.

تستخدم المعممة أنشطة صعبة ومحيرة لمطفل حتى يصل إلى أقصى ما يستطيع من  -د 
 التفكير بل ويتعداه حتى يستطيع الوصول إلى حالة التوازن.

( عمى أن فقدان اإلتزان ىو سر النمو، 757، 7000كريم ، ولقد أكدت )سحر عبد ال
فكمما تعرض الطفل لفقدان اإلتزان حاول أن يستعيد إتزانو بإدراك التعارضات بين الواقع 
المادى واألفكار الشخصية والعمل  بإصرار ونشاط لحل التعارض من خبلل عمميتى التمثيل 

لى أنو يمكن لمتفاعل االجتماعى أن يؤدى ( إ25، 7007والمواءمة، ويشير)محمد العارضة، 
إلى تضارب أو تعارض أو خبلف ومناقشة مشتركة تؤدى جميعيا إلى أن يحاول الطفل تعديل 
بنياتو المعرفية ليتكيف ويتوافق مع األخرين، حيث تنتقل المعرفة إلى الطفل عن طريق 

 بأداء وظائفيا. اآلخرين، كذلك فيم يوضحون لو كيفية تكون األشياء وكيفية قياميا
ولقد حظى التعارض المعرفى والمتناقضات باىتمام العديد من الدراسات حيث استخدمت 
كأسموب تدريسى، وتوصمت العديد من الدراسات إلى أن التعارض المعرفى لو دور فعال في 

(، ولو دور كبير في 7007اكتساب المفاىيم وتنمية ميارات التفكير، مثل دراسة)وفاء محمد، 
 (.5225يير تصورات األطفال البديمة)عايدة سرور، تغ

ولتحقيق األىداف المرجوة من مرحمة التعارض المعرفى، ينبغى عمى المعممة مراعاة بعض 
 Vanville,G-07-05، 7002األمور عند تقديم الحدث المتناقض، وىى:)عفاف عطيو، 

et al,2002,1330) 
ال تتفق مع توقعات األطفال وخبراتيم تقديم الحدث المتناقض في صورة مشكمة محيرة،  -5

 السابقة.
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تجنب غموض المشكمة بدرجة كبيرة حتى ال تؤدى إلى األرتباك وعدم قدرة األطفال عمى  -7
حميا فيصابوا باإلحباط، فبلبد أن تكون التحدى في المستوى الذى يمكن أن يحققو 

 الطفل بالفعل.
 ثير دافعية األطفال نحو الموضوع.تقديم الموقف المتناقض أو المشكمة بطريقة مشوقة ت -7
اشراك جميع األطفال في األنشطة المتنوعة لموصول إلى حل ىذه المشكمة، مع التوجيو  -0

 المستمر.
وترى الباحثة أن مرحمة التعارض المعرفى ىى المرحمة األىم ضمن مراحل نموذج آدى 

ات جديدة تختمف وشاير، ألنو من خبلل التعارض المعرفى يتعرف الطفل عمى مفاىيم وخبر 
 عن المفاىيم والخبرات السابقة لديو وذلك من خبلل األنشطة التعميمية التى تقدم لو.

لذا فإنو عمى المعممة إعداد أنشطة وتقديم مواقف جديدة وطرح مشكبلت محيرة ال تقتصر 
مكانياتيم مكانيات الطفل وما يستطيع تحقيقو بالفعل، بل تتحدى قدراتو وا  ما فقط عمى قدرات وا 

يؤدى إلى حدوث تعارض معرفي لدى الطفل، وشعوره بعدم كفاية معارفيوخبراتو السابقة 
لمتعامل مع معطيات الموقف ولحل المشكمة، مما يجعمو يعيد النظر في أفكاره 

 ويوظفاستراتيجيات أنسب لمحل، وأثناء ذلك ينشط الطفمبلكتساب خبرات ذات معنى.
 Metacognition مرحمة التفكير في التفكير: -7

يقصد بالتفكير في التفكير قدرة الطفل عمى ذكر الخطوات البلزمة لخطة عمل، ووصف ما 
يعرف وما يحتاج لمعرفتو، والقدرة عمى التنبؤ بالنتائج المتوقعة وتقييم خطة العمل)أسماء 

 (. 557، 7005يوسف قطامى، -772، 7050توفيق، 
مى صياغة خطة عمل ومراجعتيا ومراقبة أى أن التفكيرما وراء المعرفى يمثل قدرتنا ع

تقدمنا نحو تنفيذ ىذه الخطة، وتحديد أخطاء العمل والقيام عمى معالجتيا والتأمل في تفكيرنا 
قبل إنجاز العمل وفى أثناؤه وبعده، ومن ثم تقييم تفكيرنا من أولو آلخره، فالتفكير ما وراء 

 (.22، 7007يد)حسن زيتون، المعرفى يؤدى بنا إلى إدارة عممية التفكير بشكل ج
 72، 7057محمد ريان، (وتيدف ىذه المرحمة إلى

Iqbal,H,Shayer,M,2000,261-Shayer,M,1996,55) 
إيجاد حالة من الوعى عند الطفل تجعمو يدرك معنى ما يقول وما يعمل وتجعمو يدرك لماذا  -أ 

 يعمل بيذه الطريقة ولماذا يفكر بيا؟.
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 دعت إلى التفكير في المشكمة، ولماذا ىذا الحل؟. يفكر األطفال في األسباب التى -ب 
 يحدث إدراك ووعى لنوع التفكير المستخدم في حل ىذه المشكمة. -ج 

نما ينمى من خبلل الممارسة،  وليس التفكير في التفكير شيئًا ما يتأتى بشكل طبيعى، وا 
 (.772، 7002ومن خبلل الوعى بعمميات تفكيرنا الخاصة)مجدى عزيز، 

يجب أن يتعمم األطفال أكثر من مجرد تعمم كيف يجدون األجوبة، وأن يصبحوا وعميو فإنو 
أكثر إدراكًا لمعمميات فوق المعرفية التى جعمتيم يتوصمون إلى تمك األجوبة، ويمكن أن يتم 
ذلك عن طريق طرح أسئمة استيضاحية ووصف الخطوات التنفيذية التى تم اتباعيا لمتوصل 

د األطفال عمى التأمل في تعمميم ليصبحوا أكثر وعيًا بسموكياتيم، إلى حل المشكمة، مما يساع
وأكثر إدراكًا لمكيفية التى يفكرون بيا فيخططون الطريق الذى يسمكونو لحل مشكمة ما ومراقبة 

 (.757، 70050مدى نجاح الخطة التى ينفذونيا)أسماء توفيق، 
وضحوا ما الذى تم تحقيقو أثناء والتفكير في التفكير يحدث عندما يتم سؤال األطفال أن ي

النشاط، وتشجيعيم عمى إيجاد اسماء جديدة لؤلفكار واالستراتيجيات التى 
 (.Shayer,M,1999,897استخدمت)

ويمكن تحفيز قابميات األطفال عمى التفكير في التفكير في تأمل السؤال:ما ىو التفكير؟، 
، أمكننا مساعدتيم في اكتساب إدراك فكمما أمكننا تشجيع األطفال عمى التفكير في التفكير

فوق معرفى وفيم كيفية عمل آلياتيم الذىنية، إذ أن معرفة الطفل كيف يعمل عقمو يجعمو 
 (.777، 7002يعمل بشكل أفضل كثيرًا)مجدى عزيز، 

وتوجد الكثير من األسئمة التى يمكن أن توجييا المعممة لؤلطفال حتى تعكس تفكيره أثناء 
 (770، 7050ألنشطة، مثل:)أميرة القناوى، إنجاز الميام وا

 كيف فعمت ذلك؟ولماذا فعمتو؟. -5
 ىل يمكن توضيح ذلك لزمبلئك؟. -7
 لماذا فكرت بيذه الطريقة؟. -7
 لماذا اخترت ىذا الحل؟. -0
 ما ىى الصعوبات التى واجيتك؟وكيف تغمبت عمييا؟. -5

 ( إلى ذلك ما يمى:7007ويضيف )فتحى جروان، 
 ما اليدف من ىذا السؤال؟. -5
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 ما الخطة التى وضعتيا لبموغ اليدف؟. -7
 ما الذى يجب أن أعرفو لمعالجة المشكمة؟. -7
 ما الصعوبات التى ينبغى التغمب عمييا لحل المشكمة؟. -0
 كيف اتحقق من صحة الحل؟. -5
 ىل استطيع شرح ما قمت بو لطفل أخر؟. -2

مم، أجريت ونظرًا ألىمية استخدام التفكير في التفكير أو ما وراء المعرفة في عممية التع
العديد من الدراسات لمتعرف عمى أثر استخدام ما وراء المعرفة ودورىا في عممية التعمم 

(، )منى الخطيب، 7002وتنمية ميارات التفكير، ومن ىذه الدراسات، دراسة )راندا المنير، 
 (.7005(،  ودراسة)أمنية الجندى ومنير موسى، 7007

إلى حدود بعيدة خبلل مرحمة التفكير في التفكير، وترى الباحثة أن الطفل يستطيع أن يصل 
ليس فقط أن يفكر ولكن أيضًا يفكر في التفكير الذى توصل إليو، فيذه المرحمة تجعل الطفل 
واعيًا بما يقوم بو ويستطيع إدراك العبلقات بين المعارف والخبرات والمعمومات التى توصل 

 .إلييا، ويستطيع الوصول إلى مستويات تفكيرعميا
 ثالثًا: مرحمة ما بعد النشاط، وتشمل:  

 Bridging مرحمة التجسير: -0
تعد مرحمة التجسير الخطوة اإلجرائية في نموذج آدى وشاير، حيث تيدف إلى تطبيق 

 المفاىيم والمبادئ التى تعمميا األطفال فى سياق اجتماعى. 
Iqbal,H&Shayer,M,2000,262).) 

الطفل من األنشطة المتضمنة في البرنامج بالخبرات  ويقصد بالتجسير ربط ما تعممو
الموجودة في الحياة العممية، لبلنتقال بالخبرات إلى التطبيق في الحياة، مما يجعل ما يتعممو 
األطفال وثيق الصمة بحياتيم،  وذو معنى وظيفى ألنفسيم ولمعالم المحيط بيم)منى محمد، 

 (.22، 7007موسى،  منير-522، 7007أمينة الجندى،  -527، 7050
وبدون التجسير تبقى الخبرات محصورة ضمن اإلطار النظرى لممشروع وال تعمم إلى سائر 
لى ما وراء العموم من مجاالت أخرى أو تطبيقات في الحياة اليومية)إبراىيم مسمم،  العموم وا 

7000 ،75.) 
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 (Clement,J,1993)ودراسة  (Bryce,T&Macmillan,K,2005)وقد أكدت دراسة 
 عمى أن استخدام التجسير يؤدى إلى تصحيح المفاىيم الخطأ ويساعد عمى بقاء أثر التعمم.

ويتضح دور المعممة في ىذه المرحمة بتشجيع األطفال عمى استخدام المعمومات التى 
 تعمموىا اثناء النشاط في سياق جديد أو في مناىج أخرى غير العموم أو في الحياة اليومية.

نو من الضرورى أن تربط المعممة في نياية النشاط ما تعممو الطفل مع وترى الباحثة أ
الحياة اليومية، باإلضافة إلى أن الطفل إذا طبق ما تعممو في حياتو العممية، فإن المعمومات 

 التى حصل عمييا يكون من الصعب نسيانيا وذلك يساعد عمى بقاء أثر التعمم.
 لنموذج "آدى وشاير": األىمية التربوية

إن نموذج تسريع النمو المعرفى آلدى وشاير لو أىمية كبيرة في عمميتى التعميم والتعمم، وىذا 
ما أكدتو العديد من الدراسات والبحوث التى أثبتت دوره الفعال في العممية التعميمية، وتتضح 

 ىذه األىمية فيما يمى:
من مرحمة إلى أخرى  تسريع النمو العقمى والمعرفى لممتعممين حيث يعمل عمى انتقاليم  -5

من خبلل ما يقدمو من أنشطة مبتكرة، وىذا ما أثبتتو:دراسة )إيمان عوض اهلل، 
، (Simon,A&Shirley,M,2002)، دراسة(Adey,P,2002)(،  دراسة7002

، (Endler,P&Bond,T,2001)(،دراسة7007دراسة )منير موسى، 
، (Jones,M&Gott,R,1998)، دراسة (Adey,1999)دراسة
 (Adey,P,1991)،دراسة(Shayer,M,1996)دراسة
 . (Adey,P,1999)، دراسة (Adey,P&Shayer,M,1990)،دراسة

يساعد في زيادة ورفع مستويات التحصيل في المواد الدراسية المختمفة، ومن الدراسات  -7
(، 7002(، دراسة )مدحت كمال، 7002التى أوضحت ذلك، دراسة )أحمد حسونة، 

 (Robertson,J,2001)سة ، درا (Mbano,N,2003)دراسة
  (Mclellan,R&Adey,P,1999).،دراسة

يساىم في تنمية ميارات التفكير المختمفة، وىذا ما توصمت إليو الدراسات التالية، دراسة  -7
( 7050(، دراسة )منى كمال، 7050(، دراسة )أميرة القناوى، 7055)أحمد الوالى، 

(، دراسة 7057يم شحادة، (، دراسة )عطا درويش ور 7050دراسة )يسرى دنيور، 
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(، 7002(، دراسة )مدحت كمال، 7002(،دراسة )عفاف عطية، 7057)ىبة محمد، 
  (.7007،دراسة )أمينة الجندى، (Lin,C&Adey,P,2003)دراسة 

يساىم في زيادة دافعية التبلميذ وىذا ما اثبتتو، دراسة  -0
(Leo,L&Galloway,D,1996) . 

ية مفعوم الذات  ويخفف أيضًا من قمق االختبار لدى يساعد في زيادة دافع اإلنجاز وتنم -5
 (.7002الطبلب، وىذا ما أكدتو دراسة )أمل الشريف، 

يساىم في انتقال وبقاء أثر التعمم لدى الطبلب،  وىذا ما أكدتو، دراسة  -2
(Mabno,N,2003) دراسة ،(Iqbal,H&Shayer,M,2000) دراسة ،
(Shayer,M,1997) دراسة،(Shayer,M&Adey,P,1993) دراسة،

(Shayer,M&Adey,P,1992a)  دراسة 
(Shayer,M&Adey,P,1992b) دراسة،(Adey,P,1988). 

تحسين عمميات التفكير لدى األطفال من خبلل إسراع التقدم في ميارات التفكير العميا،  -2
 Adey,P et)، دراسة (Vanville,G et al,2003)وىذا ما أكدتو: دراسة 

al,2002) 
لتصورات البديمة والمفاىيم الخاطئة، وىذا ما توصمت إليو الدراسات يساىم في تصويب ا  -2

،  (Simon,A&Shirley,M,2002)(، دراسة7055التالية: دراسة )محمد عمران، 
 .(John,L,2001)دراسة 

مما سبق تتضح أىمية نموذج تسريع النمو المعرفى آلدى وشاير، حيث أنو يسيم في إسراع 
لمتعممين، وايضًا ينمى ميارات التفكير المختمفة لدييم، ولو القدرة النمو العقمى المعرفى لدى ا

عمى رفع مستوى التحصيل، ولم تقتصر أىمية النموذج عمى الجوانب المعرفية فقط بل 
والوجدانية أيضًا حيث أنو يساىم في تنمية دافع اإلنجاز، وتنمية مفيوم الذات والثقة بالنفس 

 لدى الطبلب. 
 بيعة المفاىيم العممية والرياضية وصعوبات تعمميا:المحور الثانى: ط

 تعريف المفيوم:  
لقد تعددت وتنوعت تعريفات المفاىيم واختمفت وجيات النظر حول الصفات الرئيسة 
لممفيوم،  فالبعض ينظر إلى المفاىيم عمى أنيا صورة عقمية لظاىرة أو شئ ما،  حيث يعرفو 
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عقمى أو تجريد ذىنى يشير إلى فئة من العناصر ( بأنو" تصور 00، 7002قاسم النعواشى)
أو األشياء التى تشترك فيما بينيا بصفة أو أكثر، تسمى الصفات المشتركة أو المميزة 

 لممفيوم".
( فتعرفا المفيوم بأنو "تصور ذىنى يكونو الفرد 7005أما أمل البكرى وعفاف الكسوانى )

 المفيوم".  نتيجة تعميم صفات وخصائص استنتجت من أمثمة ذلك
وىناك وجية نظر أخرى فى تعريف المفاىيم ينظر أصحابيا إلى المفاىيم عمى أنيا 

( المفيوم بأنو 22، 7000مجردات تنظم عالم األشياء،  حيث يعرف رضا نصر وآخرون)
مجردات تنظم عالم األشياء واألحداث والظواىر المختمفة الطبيعية واإلنسانية،  والمتعددة فى 

 جموعات أو الفئات،  وىذه المجموعات تقسم بدورىا إلى أقسام فرعية". عدد من الم
( تعريفًا لممفيوم بأنو "تجريد عقمى لمصفات 52، 7005ويذكر محمد حسب اهلل )

 المشتركة لمجموعة من األشياء، أو الخبرات، أو الظواىر أو األعمال أو الترتيبات". 
رىا فكرة أو مجموعة من األفكار حيث تعرف ويذىب البعض فى تعريفيم لممفاىيم إلى اعتبا

( بأنو "فكرة أو تمثيل لمعنصر المشترك الذى يمكن 57، 7002آمال بدوى وأسماء توفيق)
 بواسطتو التمييز بين المجموعات أو التصنيفات".

( بأنو "فكرة مجردة ناتجة عن االستدالالت الذىنية 57، 7000ويعرفو محمد الطيطى )
 ا الفرد من جراء تفاعمو مع األشياء أو األحداث المتوافرة فى البيئة".المنظمة التى يكوني

وبعد مناقشة التعريفات السابقة يمكن القول أن المفيوم ىو "تصور عقمى أو تجريد ذىنى 
يشير إلى فئة من العناصر أو األشياء التى قد تختمف فيما بينيا فى بعض الصفات،  ولكنيا 

 لصفات المشتركة تسمى السمات المميزة لممفيوم".جميعًا تشترك بحد أدنى من ا
 ( إلى أن لممفيوم ثبلثة استخدامات ىى: 20، 7000وقد أشار إبراىيم رواشده وآخرون)

: وىنا يتعمق بخصائص وصفات (Conventional Use)االستخدام االصطبلحى -5
األشياء التى تدخل فى إطار المفيوم أو المصطمح الدال عميو،  كأن يذكر الشروط التى 

 تحدد العدد النسبى.
وىنا يستخدم ليدل عمى شئ )يفرز أمثمة  (Denotative Use)االستخدام الداللى -7

 .المفيوم من البلأمثمة( كأن يميز العدد النسبى عن غيره من األعداد
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وىنا نستخدم المفيوم أكثر من  (Implication Use)االستخدام التضمينى لممفيوم  -7
 ذكر األشياء المسماة بو،  فمثبًل يعرف العدد األولى.

 أنواع المفاىيم:  
ىناك تصنيفات عديدة لممفاىيم حسب الرؤى التى تناولت المفاىيم من حيث كونيا حسية أو 

 تيا والعبلقة بين مكوناتيا ووظيفة ىذه المفاىيم.مجردة ودرجة تعقيدىا وطبيعتيا ودق
 أواًل: تصنيف المفاىيم وفقًا لخصائصيا:

 (700-707، 7007وتصنف المفاىيم من حيث التجريد إلى: )أحمد النجدى وآخرون، 
أو قائمة عمى المبلحظة  Concrete Conceptsمفاىيم محسوسة أو حسية أو عيانية -أ 

وىى تمك المفاىيم التى يمكن إدراك مدلوالتيا عن  Empirical Conceptsأو إمبريقية
 طريق المبلحظة باستخدام الحواس أو أدوات مساعدة لمحواس،  مثل مفيوم الحرارة.

أو  Abstract Conceptsأو مفاىيم مجردة  Formal Conceptsمفاىيم شكمية  -ب 
 أو مفاىيم غير قائمة عمى المبلحظة أو Theoretical Conceptsمفاىيم نظرية 
وىى تمك المفاىيم التى ال يمكن إدراك  Non-Empirical Conceptsغير إمبريقية

مدلوالتيا عن طريق المبلحظة بل البد إلدراكيا من القيام بعمميات عقمية وتصورات 
 ذىنية معينة مثل مفيوم الذرة.

 ثانيًا: تصنيف المفاىيم عمى أساس المثيرات المكونة ليا:
نوعين من المفاىيم عمى أساس نوعية المواقف التى يتم  بين Vygotskyيفرق فيجوتسكى

 (22، 7000بطرس حافظ، -55، 7002فييا تعمم كل منيا وىى: )رمضان بدوى، 
: التى تنمو نتيجة االحتكاك اليومى Sponloneous Conceptsالمفاىيم التمقائية  -أ 

 لمفرد بمواقف الحياة وتفاعمو مع الظروف المحيطة بو.
: وىى التى تنمو نتيجة تييئة مواقف Scientific Conceptsالعممية المفاىيم  -ب

 تعميمية سواء كانت من جانب الفرد ذاتو أو من مصدر خارجى.
 (702، 7007ثالثًا: تصنيف المفاىيم من حيث درجة تعمميا: )أحمد النجدى وآخرون،  

تى يستخدم : وىى تمك المفاىيم الEasy (to Learn) Conceptsمفاىيم سيمة التعمم  - أ
فى تعريفيا كممات مألوفة لممتعممين، وبالتالى تكون الطاقة الذىنية المبذولة فى تعمميا أقل. 

 أو بمعنى أدق ىى تمك المفاىيم التى سبق لممتعمم أن درس أو اكتسب متطمبات تعمميا.
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: وىى تمك المفاىيم التى Difficult (to Learn) Conceptsمفاىيم صعبة التعمم  - ب
ى تعريفيا كممات غير مألوفة لممتعممين أو لم تمر فى خبرتيم من قبل، وبالتالى يستخدم ف

تكون الطاقة الذىنية المبذولة فى تعمميا أكبر،  أو بمعنى أدق ىى تمك المفاىيم التى لم 
 يسبق لممتعمم أن درس أو اكتسب متطمبات تعمميا.

، 7002بدوى وأسماء توفيق، سكمب( بين نوعين من المفاىيم ىما: )آمال  -ويميز )أوزوبل
 (00، 7000مجدى إبراىيم،  -77
: وىى التى تتكون عن طريق الخبرات الحسية  Primitive Conceptsالمفاىيم األولية - أ

عندمايتعامل الطفل مع البيئة الخارجية،  ويتعمميا من خبلل إدراك الخصائص، وذلك من 
 خبلل مجموعة األمثمة التى نقدميا لو.

: وىى التى تتكون عن طريق تجريد  Secondary Conceptsنويةالمفاىيم الثا - ب
خاصية تشترك فييا المفاىيم األولية،  وىى تتعمم بدون مواقف حقيقية أو خبرات تجريبية 

 محسوسة ويتعمميا الطفل من خبلل عممية استيعاب المفيوم.
ة لممتعمم،  والتصنيفات السابقة توضح أن المفاىيم ال تتساوى فى درجة صعوبتيا بالنسب

فمثبًل المفاىيم الحسية سيمة فى تعمميا وذلك ألن المتعمم يدركيا بحواسو بعكس المفاىيم 
المجردة،  فيجب عمى المتعمم أن يميز بين المكونات الميمة ويحدد العبلقة بين تمك 

 المكونات،  لذلك فيى مفاىيم صعبة فى تعمميا.
سة وسيتم تناوليا بطريقة حسية نظرًا ألن ىذه وسوف تركز الباحثة ىنا عمى المفاىيم المحسو 

 المفاىيم تناسب المرحمة العمرية التى سوف تتعامل معيا الباحثة )مرحمة رياض األطفال(.
 خصائص المفاىيم:  

( أن المفاىيم تتميز 7000تتميز المفاىيم بالعديد من الخصائص،  فقد ذكر بطرس حافظ )
 بالخصائص التالية: 

اىيم فى تنظيمات أفقية أو رأسية،  فالتنظيم األفقى يدل عمى وجود بعض يتم انتظام المف -5
الخصائص المشتركة،  ولكن نظرًا الختبلفيا فى بعض الصفات فيأتى ىذا التنظيم 

 الرأسى.
ظاىرة عامة وباطنية خاصة،  االستخدام الظاىر  -تستخدم المفاىيم بطريقتين عمى األقل -7

تى يشيع فييا االعتراف بالمصطمحات التى تكون لممفاىيم،  ينطبق عمى الحاالت ال
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واضحة لكل من يشاىد الحدث أو الشئ، وينتج استخدام المفيوم من شيوع االتفاق أو 
القبول لمخصائص الموضوعة لمشئ،  فتنوع النبات أو الحيوان يصحبو اسم أو معنى 

 عام نقبمو جميعًا.
سموب تتكون القيم،  والتى تنظم تتكون الكثير من المفاىيم بدون وعى منا وبنفس األ -7

سموكنا اليومى كعادات،  فى طفولتنا،  دون انتباه منا،  وبيذه الطريقة يضاف إلى 
 رصيدنا المتميز أنواع من النفور أو التحيز.

 ( عمى أن: 7000كما يؤكد زكريا الشربينى ويسرية صادق )
مق بذات الشخص أو لكل مفيوم شحنة انفعال،  وتكون المفاىيم الذاتية )التى تتع -5

بالناس أو األشياء التى ليا صمة بالشخص نفسو( مشحونة انفعاليًا بدرجة أكبر من 
 المفاىيم الموضوعية )كالحقائق العممية التى ال عبلقة ليا بشخصية الفرد(.

تؤثر المفاىيم عمى التوافق الشخصىواالجتماعى،  فالمفاىيم اإليجابية تقود إلى السموك  -7
لتوافق،  أما المفاىيم غير اإليجابية فإنيا تقود إلى السموك السمبى أو غير اإليجابى أو ا

 المتوافق.
 بعض المفاىيم قد يكون غير معقول. -7

يتضح من العرض السابق أن المفاىيم عبارة عن مجموعة من األفكار يمتمكيا الفرد نتيجة 
قائق،  وأن الكثير من الخبرة باألشياء أو الظواىر وتساعده فى التعامل مع الكثير من الح

 المفاىيم تتكون بدون وعى منو.
 أىمية تعمم المفاىيم:

تبرز أىمية المفاىيم فى أنيا تقمل من تعقد البيئة، فيى لغة العمم ومفتاح المعرفة العممية،  
حيث أنيا تنظم وتصنف عددًا كبيرًا من األحداث واألشياء والظواىر التى تشكل بمجموعيا 

الرئيسية والبنى المفاىيمية التى تمثل نتاج العمم،  كما تساعد المفاىيم المبادئ العممية 
 العممية فى حل المشكبلت وفيميا.

 ( أىمية المفاىيم فى النقاط التالية: 775-770، 7007ويمخص محمود منسى )
اختزال التعقيد البيئى: فتعمم المفاىيم يساعد الطفل عمى أن يدرك أوجو التشابو  -5

ذا لم يتم ىذا اإلدراك فإن الطفل يواجو صعوبات كبيرة  واالختبلف بين المثيرات البيئية،  وا 
 إذا تطمب األمر أن يتعامل مع ىذه المثيرات كحاالت خاصة.
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التعرف عمى األشياء فى العالم الخارجى: وذلك بوضع الشئ فى مجموعتو الصحيحة،   -7
تعمم المفاىيم التى تقع  وارتباط المفاىيم ببعضيا البعض اآلخر بطريقة ىرمية،  يجعل
 فى قاعدة اليرم ضرورية لتعمم المفاىيم فى المستويات األعمى.

اختزال الحاجة إلى التعميم المستمر: حينما يتعمم الطفل المفيوم فإنو يقوم بتطبيقو فى  -7
 المواقف المختمفة وال يحتاج ذلك إلى تعمم جديد.

يساعد عمى تحديد مسار التعمم،  كما توجيو نشاط التعمم: فاستخدام المفاىيم والمبادئ  -0
 أن وضع الشئ فى مجموعتو الصحيحة يساعد فى الوصول إلى قرار أو حل لممشكمة.

تسييل عممية التعمم: ال يمكن لعممية التعمم أن تحقق نجاحًا إال إذا كان لدى الطفل ثروة  -5
 ر سيولة.من المفاىيم والمبادئ المرتبطة بموضوع التعمم،  وبذلك يكون التعمم أكث

يتضح مما سبق أىمية تعمم الفرد لممفاىيم وبصفة خاصة الطفل حيث تساعده عمى التعرف 
عمى األشياء فى العالم الخارجى وتبسيطيا أو إدراك المثيرات والتنبؤ بالسموك 
المستقبمىواالستدعاء وتذكر الخبرات السابقة وسيولة التعامل معيا،  كما أنيا تسيل عممية 

 البيئة والعالم الواقعى لمطفل. التعمم وتبسط
 األسس والقواعد التى تساعد عمى تعمم المفاىيم

لكى يتعمم الطفل المفاىيم يجب أن يكون جاىزًا وراغبًا وقادرًا عمى ذلك،  ويحتاج إلى التوجيو 
والوسيمة والوقت ألجل ذلك التعمم،  وفيما يمى بعض األسس التى تساعد عمى تعمم الطفل 

 ( 22-22، 7005د حسب اهلل ،لمفيوم: )محم
أن تكون لدى الطفل المعمومات الضرورية والميارة والخبرة ليكون مييئًا لكى يتعمم  -5

 المفيوم الجديد.
 يجب أن يكون الطفل متحفزًا إلى حد الرغبة فى المشاركة فى النشاطات التعميمية. -7
لمشاركة فى يجب أن تكون لدى الطفل القدرة الكافية عمى التعمم لكى يتمكن من ا -7

 النشاطات التعميمية.
يجب أن يعطى الطفل بعض التوجيو لكى يحافظ عمى الباعث والحافز ليكون التعميم  -0

 فعااًل موجيًا.
يجب أن يجيز الطفل ببعض الوسائل التعميمية كالكتب أو النماذج المجسمة أو األفبلم  -5

 لتقريب المفاىيم إليو حسيًا.
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لكى يشارك فى النشاطات التعميمية،  ليكتشف يجب أن يعطى الطفل الوقت الكافى  -2
 بنفسو المفيوم المطموب.

(عمى أنو لكى تؤدى المفاىيم 522-525، 7002ولقد أكدت )أمانى عمى وىالة الخريبى، 
فعاليتيا في تنمية الجانب المعرفى لمطفل ومساعدتو عمى إدراك معنى المواقف التعميمية التى 

 ر الشروط التالية:يجدىا، فإنو يجب عند تعمميا توف
يجب عمى المعممة توفير خبرات تربوية مباشرة وغير مباشرة لؤلطفال نظرًا ألىميتيا في  -5

 تعمم المفاىيم وبناؤىا.
 يجب عمى المعممة مراعاة التتابع المنطقى في تعميم األطفال المفاىيم.  -7
ي يجب أن تزود المعممة األطفال بحقائق ومعارف متكاممة لما ليا من أىمية ف -7

 مساعدتيم عمى تعمم المفاىيم.
يجب عمى المعممة أثناء عممية التدريس أن تؤكد عمى المبادىء العامة والعبلقات التى  -0

تضفى معنى عمى الحقائق والمعمومات المنفصمة حتى يمكن استخداميا بطريقة أفضل 
 في حياتنا اليومية.

خبلل التجارب يستطيع  يجب أن تقدم المفاىيم لؤلطفال بشكل متدرجًا ومتتابعًا ومن -5
 الطفل أن يصل لممفيوم بنفسو.

 صعوبات تعمم المفاىيم:
تتفاوت المفاىيم من حيث أنواعيا ودرجة تعقدىا،  وبالرغم من المحاوالت التى تبذل لتعمم 
المفاىيم إال أنو ىناك صعوبات قد تواجو تعمم المفاىيم وتمخصيا )آمال بدوى وأسماء فتحى، 

 يمى:  ( فيما22-22، 7002
مدى فيم الطفل لممفيوم العممى:يعد تعثر الطفل في استيعاب بعض المفاىيم نتيجة جيل  -5

األميات أو الكبار المحيطين بالطفل أو الفشل في توصيل المفاىيم الجديدة ذات 
 المترادفات العديدة وبكل المغات الغير عممية.

فاىيم العممية يعتمد عمى عدم وجود خبرة سابقة لدى الطفل عن المفيوم فإن تعمم الم  -7
 الخمفية والخبرة الموجودة لدى الطفل.
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سيولة الحصول عمى المعمومات تؤدى إلى االسترخاء العقمى الذى يبعد الطفل عن  -7
التركيز أو التساؤل أو الحوار الفعال، ولكن معاونة الطفل عمى الوصول إلى المعمومات 

 العممية.بأنفسيم ىو الطريق األساسى إلكسابيم المفاىيم 
البيئة التى يعيش فييا الطفل تعتبر من العوامل األساسية التى قد تؤدى إلى طمس روح  -0

 التساؤل وحب االستطبلع واالستفسار واالستقصاء العممى لديو. 
مدى اىتمام الطفل وميولو واستعداده ودافعيتو لمتعمم تمثل صعوبة نحو تعمم المفاىيم  -5

ثارة ميوليم  العممية، لذلك ينبغى عمى المعممة أن تساعد األطفال عمى التعمم الذاتى وا 
واىتماماتيم ودافعيتيم نحو التعمم، وذلك عن طريق االنطبلق من خبرات األطفال أنفسيم 
ودفعيم نحو استكشاف البيئة من حوليم وحفز عقوليم عمى التفكير والتساؤل ووضع 

 االستنتاجات والحمول المناسبة لما يواجيونو من مشكبلت.
تؤثر األساليب والطرق التى تتبعيا المعممة في تكوين المفاىيم العممية واستيعابيا لدى  -2

األطفال، لذلك ينبغى عمييا أن تنوع في األنشطة المقدمة لمطفل وتنوع من طرق تقديميا 
 وذلك لضمان مساعدة األطفال عمى أفضل استيعاب لممفاىيم والخبرات المقدمة ليم.

ن تمثل صعوبة في إكساب األطفال المفاىيم العممية، فالمعممة المعممة نفسيا يمكن أ -2
الجيدة ىى التى يمكنيا أن تنظم البيئة بشكل يثير انتباه وفضول األطفال لمظواىر 
واألحداث، فيقبمون عمى اكتشافيا ومحاولة فيميا، أما تمك الغير الواعية فيى التى تعمل 

والتجريب واالستنتاج الذى يعد عمى طمس طاقات ورغبات األطفال في االكتشاف 
األساس في تعمميم المفاىيم العممية واكتسابيا، كما أن العبلقة الحميمة بين المعممة 

 واألطفال تساعدىم إلى حد كبير عمى استيعاب المفاىيم.
 إجراءات البحث:

 منيج البحث:
تين استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي،واختارت تصميم المجموعتين المتكافئ

 والقياس القبمى والبعدى لممجموعتين التجريبية والضابطة.
 مجموعة البحث:

تم اختيار عينة البحث من أطفال المستوى الثانى بروضة المغات التجريبية بمحافظة 
 سوىاج،وقد تم تطبيق التجربة عمى عينة الدراسة التى اختيرت بصورة عشوائية،كما يمى:
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(سنوات،وتمك 2-5طفبًل وطفمة،تتراوح أعمارىم من)( 00مجموعة تجريبية بمغ عددىا) -أ 
ىى المجموعة التى طبق عمييا البرنامج المستخدم في البحث الحالى الخاص بتسريع 

 نمو المفاىيم الرياضية لدى أطفال الروضة.
(سنوات،وتمك 2-5( طفبًل وطفمة،تتراوح أعمارىم من)00مجموعة ضابطة بمغ عددىا) -ب 

 عمييا البرنامج.ىى المجموعة التى لم يطبق 
 وقد روعى عند اختيار العينة أن تتحقق فييا المواصفات التالية:

 (سنوات.2-5أن يتراوح العمر الزمنى ألطفال عينة البحث بين) -5
 أن يكون األطفال من مستويات اجتماعية وثقافية متكافئة. -7
 أال تضم العينة أطفااًل يعانون من مشكبلت صحية واضحة. -7
 البحث بالحضور إلى الروضة وبالتالى برنامج البحث. أن يمتزم أطفال عينة -0

 (طفبًل لم تتوفر فييم ىذه الشروط.55ولتحقيق الشروط السابقة تم استبعاد)
 متغيرات البحث:

 :المتغير المستقل )التجريبي( -أ 
تمثل المتغير المستقل فى البرنامج المقترح المصاغ وفقًا لنموذج "آدى وشاير" لتسريع النمو 

 فى.المعر 
 :المتغيرات التابعة  -ب
 النمو المعرفى لدى أطفال ما قبل المدرسة . -5
 بعض المفاىيم الرياضية لدى أطفال ما قبل المدرسة. -7
 :متغيرات أخرى قبل إجراء تجربة البحث  -ج

 تم ضبط المتغيرات األخرى التى يمكن أن تؤثر عمى نتائج البحث كما يمى:
ومكان البحث:روعى أن يتم تطبيق البحث عمى العينة المتغيرات الفيزيائية تطبيق  -5

التجريبية في مكان واحد،وىو روضة المغات التجريبية بإدارة سوىاج التعميمية حيث 
ضاءة وتيوية.    التعرض لنفس الظروف الفيزيائية من حرارة وا 

وى العمر الزمنى:تم تحقيق التكافؤ بين أفراد مجموعة البحث باختيارىم من أطفال المست -7
 (سنوات.2-5الثانى وتتراوح أعمارىم بين)

التكافؤ بين أطفال مجموعة البحث في كل من المستويات االقتصادية واالجتماعية  -7
والثقافية،ويظير ذلك من خبلل استمارة جمع البيانات لمحالة االقتصادية واالجتماعية 



 ....ة فاعلية برنامج تدريبي باستخدام النظرية التواصلية  في  تنمية مهارات إنشاء البيئات االفتراضي

- 205 - 

تقارب المستوى  والثقافية لؤلسرة والتى تم توزيعيا عمى أسر األطفال،ويرجع ذلك إلى
-تقارب الحى السكنى-تقارب عدد أفراد األسرة-التعميمىوالمينى لكل من اآلباء واألميات

 تقارب دخل األسرة الشيرى.-تقارب المنطقة التعميمية
 الجنس:ال يدخل متغير نوع الجنس وأثره ضمن متغيرات أو حدود البحث. -0

 المواد التعليمية وأدوات البحث:

 التعميمية واألدوات البحثية التالية:تم إعداد المواد   
 أواًل: المواد التعميمية: وتشتمل عمى: 

 برنامج تسريع النمو المعرفى لبعض المفاىيم الرياضية:
 )أ( الصورة األولية لمبرنامج:

 تم إعداد الصورة األولية لمبرنامج من خبلل:
السابقة التى تناولت مراجعة العديد من البحوث والدراسات والكتب والمراجع والدراسات  -5

(، 7055(، )رانيا محمود، 7052المفاىيم الرياضية، ومنيا:دراسة)نجبلء المنير، 
(، )أمجد محمد، 7057(، )أمل سبلمة، 7050(، )سيير إبراىيم، 7055)سحر سعد، 

(،لتحديد المفاىيم الرياضية المناسبة لطفل ما قبل 7000(،)رماز محمد، 7002
 المدرسة.

من البحوث والدراسات والكتب والمراجع والدراسات السابقة التى تناولت مراجعة العديد  -7
 (، 7055(، )مرفت أدم، 7055)أحمد الوالى، تسريع النمو المعرفى، ومنيا:دراسة

(Venville,G,2002) ،(Adey ,P,et al,2002) 
 :تحميل محتوى وثيقة المعايير القومية لرياض األطفال، لتحديد المفاىيم المتضمنة بيا -7

قامت الباحثة بتحميل منيج رياض األطفال المطور من خبلل وثيقة المعايير القومية لرياض 
 (.وقد استخدمت الباحثة المؤشر فئة التحميل.5(، ممحق)7002األطفال في مصر)

وبعد إعداد البرنامج في صورتو المبدئية تم عرضو عمى مجموعة من السادة المحكمين،وذلك 
 :بيدف تحديد آرائيم حول

إلى أى مدى يعكس البرنامج فكر وفمسفة بنائية المعرفة ونموذج "آدى وشاير" لتسريع  -5
 النمو المعرفى.
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األىداف العامة لمبرنامج: من حيث كونيا واضحة أو غير واضحة وأسباب عدم الوضوح،  -7
 مع اقتراح التعديل فى حالة عدم الوضوح.

 مبلئمة األىداف السموكية لكل موضوع. -7
 ى بأىداف البرنامج.ارتباط المحتو  -0
 مناسبة األنشطة التعميمية المتضمنة داخل كل موضوع. -5
 مبلئمة المحتوى لخصائص وخبرات وحاجات طفل ما قبل المدرسة. -2
 مدى سبلمة ودقة المادة العممية لموضوعات البرنامج. -2
 مناسبة لغة عرض البرنامج لطفل ما قبل المدرسة. -2
 ل المستخدم ولؤلىداف المقترحة.مدى مبلئمة أساليب التقويم لفمسفة المدخ -2

 أية آراء أو مقترحات أخرى يرغب المحكمون فى إبدائيا. -50
وقد أجرت الباحثة التعديبلت البلزمة وتم التوصل لمصورة النيائية لمبرنامج، وقد تحققت 
الباحثة أيضًا من مناسبة البرنامج لمتطبيق عمى أطفال المستوى الثانى برياض األطفال من 

تجربة البحث االستطبلعية عمى عينة عشوائية من أطفال المستوى الثانى بروضة  خبلل تنفيذ
(طفبًل وطفمة،وقد تأكدت الباحثة من خبلل ىذه 70المغات التجريبية بسوىاج،بمغ عددىا)

التجربة من مناسبة البرنامج لمستوى أطفال ما قبل المدرسة،وبذلك أصبح البرنامج صالحًا 
 (.75ال تجربة البحث النيائية،ممحق)لمتطبيق النيائى عمى أطف

 ثانيًا: أدوات البحث:
 قامت الباحثة بإعداد أدوات البحث، وفقًا لما يمى:     
 ( اختبار النمو المعرفى لؤلطفال:5)

(سنوات، قامت الباحثة باإلطبلع عمى اختبار 5-0إلعداد اختبار النمو المعرفى لؤلطفال)
د استعانت الباحثة ببعض البنود الموجودة باالختبار، وتم مراحل النمو العقمى لجان بياجيو، وق

 صياغة البنود األخرى بما يتناسب مع خصائص األطفال في ىذه المرحمة.
 وفى ضوء ذلك قامت الباحثة بإعداد اختبار النمو المعرفى لؤلطفال،  بإتباع الخطوات التالية:

 اليدف من االختبار: -5
مستوى النمو المعرفى ألطفال ما قبل المدرسة،  وفى ضوء  ىدف االختبار الحالى إلى: قياس

 نتائجو يتحدد مدى نجاح البرنامج المقترح المصاغ وفقًا لنموذج "آدى وشاير". 
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 صياغة مفردات االختبار: -7
تمت صياغة بنود االختبار بحيث يتضمن كل بند مشكمة معينة، يستعان بشرحيا ببعض 

وم الطفل باختيار اإلجابة الصحيحة لممشكمة من عدة إجابات األدوات واألشياء الحقيقية، ويق
ويدون المختبر تبرير إجابة الطفل في الفراغ المخصص لذلك في ورقة اإلجابة، وقد تم 

( 2االستعانة باختبار مراحل النمو العقمى لجان بياجيو،  وقد بمغ عددىا فى الصورة األولية )
( ، تم حذف مفردة 70دة المحكمين ممحق)مفردات وبعد عرضيا عمى مجموعة من السا

 ( مفردات.2واحدة،  وأصبح االختبار فى شكمو النيائى يتضمن )
 أبعاد االختبار:-7

 يقيس ىذا االختبار مجموعة من العمميات العقمية التالية:
 البند األول:التركيز. -
 البند الثانى: المعكوسية -
 البند الثالث:المعكوسية -
 الند الرابع:االحتفاظ -
 بند الخامس:االحتفاظال -
 البند السادس:التركيز -
 تحديد طريقة تصحيح االختبار: -0

تم إعداد مفتاح لمتصحيح ،  وعميو جميع البيانات الخاصة بالطفل فى كراسة اإلجابة،  حيث 
تم تصحيح االختبار وذلك بإعطاء درجة واحدة عن كل بند إذا أختار اإلجابة الصحيحة، وذكر 

 ، ويعطى الطفل "صفراً"في الحاالت التالية:تبريرًا صحيحًا ليا
 إذا كانت اإلجابة بدون تفسير. -
 اإلجابة خطأ والتفسير صحيح. -
 اإلجابة خطأ والتفسير ليا خطأ أيضًا. -

 (درجات والدرجة الصغرى)صفر(.2وبذلك تكون الدرجة النيائية الختبار النمو المعرفى)
 صدق االختبار: -5

(ص، ولقد أجمع المحكمون عمى 70ن المحكمين، ممحق)تم عرض االختبار عمى مجموعة م
 أن االختبار يقيس فعبًل العمميات العقمية التى وضع من أجميا.
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 زمن االختبار: -2
تم حساب الزمن البلزم لتطبيق االختبار عن طريق تطبيق معادلة حساب متوسط زمن 

تبار، ثم قسمة ىذا االختبار، وىو عبارة عن حساب متوسط زمن إنياء جميع األطفال لبلخ
 (دقيقة.55المجموع في الزمن عمى عدد األطفال، وبذلك يكون زمن االختبار )

 الصورة النيائية لبلختبار: -2  
( 7( بند لممعكوسية،و)7( بند لبلحتفاظ)7( بنود منيا)2يتكون االختبار في صورتو النيائية)

( 55ا في ممحق)( وتم إعداد مفتاح تصحيح خاص بيم كم50بند لمتركيز، ممحق)
 (. 520ص)
 ( اختبار المفاىيم الرياضية المصور لؤلطفال:7)

(سنوات، قامت الباحثة باإلطبلع عمى 5-0إلعداد اختبار المفاىيم الرياضية المصور لؤلطفال)
بعض االختبارات المعدة فى مجال المفاىيم الرياضية،  وكذلك بعض البحوث والدراسات التى 

(، )سيير إبراىيم، 7052ت المناسبة لطفل الروضة)نجبلء المنير، تناولت إعداد االختبارا
 (.7002(، )أمجد محمد، 7057(، )أمل سبلمة، 7050

وفى ضوء ذلك قامت الباحثة بإعداد اختبار المفاىيم الرياضية المصور لؤلطفال،  بإتباع 
 الخطوات التالية:

 اليدف من االختبار: -5
ى نمو المفاىيم الرياضية التى توجد لدى أطفال ما قبل ىدف االختبار الحالى إلى: قياس مد

المدرسة،  وفى ضوء نتائجو يتحدد مدى نجاح البرنامج المقترح المصاغ وفقًا لنموذج "آدى 
 وشاير". 

 صياغة مفردات االختبار: -7
قامت الباحثة بصياغة مفردات االختبار فى صورة اختبار موضوعى،  واختارت األسئمة من 

يار من متعدد، وقد تم االستعانة ببعض المواقع المتخصصة في رسوم األطفال نوع االخت
لمحصول عمى صور محببة ومناسبة لطفل الروضة تصمح لعرضيا في صياغة مفردات 

 االختبار. 
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 تحديد طريقة تصحيح االختبار: -7
رجة يتم تصحيح االختبار وذلك بإعطاء درجة واحدة لكل سؤال يجاب عنو إجابة صحيحة والد

)صفر( لئلجابة الخاطئة أو في حالة تركيا دون إجابة،  ثم تجمع الدرجات لتعطى الدرجة 
 الكمية لبلختبار.

 حساب معامبلت السيولة والصعوبة لبلختبار: -0
(،  بينما تراوحت معامبلت الصعوبة بين 0.27،  0.70تراوحت معامبلت السيولة بين )

 لة وصعوبة مقبولة.، (، وىى تعتبر معامبلت سيو 0.20،  0.70)
 حساب معامبلت التمييز لمفردات االختبار: -5

( ألسئمة االختبار،  وذلك بعد ترتيب درجات 7005تم حساب معامبلت التمييز )أحمد عودة،  
٪ 72٪ العميا من العدد الكمى،  72إجابات األطفال ترتيبًا تنازليًا،  حيث اختيرت درجات 

دنيا،  وباستخدام معادلة معامل التمييز،  تم إيجاد معامبلت السفمى والتى تمثل المجموعة ال
( وقد تم استبعاد المفردات التى قل معامل تمييزىا 0.25،  0.72التمييز والتى تراوحت بين )

 (، وبذلك أصبح االختبار أداة مناسبة لمتمييز بين األطفال.0.7عن )
 صدق االختبار: -2

 :تم التحقق من صدق االختبار بطريقتين
 صدق المحكمين:-أ

( ضمت متخصصين فى 70تم عرض االختبار عمى مجموعة من السادة المحكمين ممحق)
المناىج وطرق تدريس الرياضيات ومتخصصين فى مجال الطفولة، الذين أجمعوا عمى أن 

 االختبار يقيس ما وضع لقياسو. 
 االتساق الداخمى

بلختبار، بمعنى أن ييدف كل سؤال إلى يستخدم االتساق الداخمى لتحديد التجانس الداخمى ل
(، وتم 577، 7002قياس الوظيفة التى تقيسيا األسئمة األخرى في االختبار )حجاج غانم، 

تحديد االتساق الداخمى لبلختبار عن طريق حساب معامبلت االرتباط بين كل سؤال والدرجة 
 (5الكمية لبلختبار، وىذا ما يوضحو جدول )
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رتباط بين درجة السؤال والدرجة الكميةالختبار المفاىيم الرياضية معامبلت اال (5جدول )
 المصور

معامل  رقم السؤال
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل  رقم السؤال
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

5 0.50 0.05 57 0.57 0.05 
7 0.00 0.05 57 0.72 0.05 
7 0.50 0.05 50 0.05 0.05 
0 0.05 0.05 55 0.52 0.05 
5 0.00 0.05 52 0.72 0.05 
2 0.72 0.05 52 0.57 0.05 
2 0.72 0.05 52 0.72 0.05 
2 0.72 0.05 52 0.02 0.05 
2 0.57 0.05 70 0.72 0.05 

50 0.70 0.05 75 0.72 0.05 
55 0.72 0.05    

( أن جميع العبارات ذات معامل ارتباط دال، وبذلك أصبح االختبار يتكون 5يتضح من جدول )
 ( سؤااًل ،  وبذلك أصبح االختبار يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخمى.75) من
 ثبات االختبار: -2

قامت الباحثة بحساب معامل الثبات لمستويات االختبار واالختبار ككل باستخدام طريقة إعادة 
(وىذا يبين أن االختبار يتميز بدرجة مقبولة من 0.22التطبيق، وقد بمغ معامل الثبات)

 الثبات.
 تحديد الزمن البلزم لتطبيق االختبار: -2

تم حساب الزمن البلزم لتطبيق االختبار عن طريق تطبيق معادلة حساب متوسط زمن 
االختبار، وىو عبارة عن حساب متوسط زمن إنياء جميع األطفال لبلختبار، ثم قسمة ىذا 

التعميمات بمعرفة معممة المجموع في الزمن عمى عدد األطفال، ثم يضاف لذلك زمن قراءة 
 ( دقائق.5(دقيقة،  وزمن إلقاء التعميمات)70الروضة، وبذلك يكون زمن االختبار )

 (.2وبذلك أخذ االختبار صورتو النيائية الجاىزة لمتطبيق،ممحق)
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 تطبيق تجربة البحث األساسية:
 التطبيق القبمى ألدوات البحث : -5

لمتعرف عمى المستويات المبدئية لمجموعتى البحث  قامت الباحثة بتطبيق أدوات البحث قبمياً 
)التجريبية والضابطة( بروضة المغات التجريبية بسوىاج )الفصل الدراسى األول( لمعام 

، وتم تصحيحيا ورصد نتائجيا،وتم معالجتيا إحصائيًا لمتأكد من عدم 7052/7052الدراسى 
تجريبية والضابطة في مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال المجموعتين ال

النمو المعرفى والمفاىيم الرياضية،ثم تطبيق البرنامج المقترح عمى أطفال المجموعة التجريبية 
 فقط.
 التطبيق البعدى ألدوات البحث : -7

بعد االنتياء من تجربة البحث األساسية تم تطبيق أدوات البحث بعديًا عمى أطفال 
، ثم 7052/7052)الفصل الدراسى األول( لمعام الدراسى  المجموعتين التجريبية والضابطة

تطبيق أدوات القياس نفسيا التى سبق تطبيقيا قبميًا عمى أطفال المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة تطبيقًا بعديًا، وىى اختبار النمو المعرفى واختبار المفاىيم الرياضية 

 المصور. 
صد الدرجات فى جداول تمييدًا لمعالجتيا إحصائيًا وبعد أن تم تصحيح ىذه األدوات تم ر 

والتوصل لمنتائج التى من خبلليا يمكن اختبار صحة فروض البحث، ومن ثم اإلجابة عن 
 أسئمة البحث.

 نتائج البحث:

 نص السؤال األول لمبحث الحالى عمى:
معرفى لدى "ما فاعمية البرنامج المقترح باستخدام نموذج"آدى وشاير" عمى تسريع النمو ال

 أطفال ما قبل المدرسة؟.
 ولئلجابة عن ىذا السؤال تم صياغة الفرض التالى:

والمجموعة الضابطة  يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعة التجريبية
 .ختبار تسريع النمو العقمي المعرفي، لصالح المجموعة التجريبيةالتطبيق البعدى الفي 
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الفرض تم حساب قيمة "ت" لممجموعات المستقمة لممقارنة بين درجات والختبار صحة ىذا 
المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدى الختبار النمو المعرفى وأبعاده، وكانت 

 (7النتائج كما ىو موضح في جدول)
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمة"ت" لدرجات التطبيق البعدى (7جدول )

 النمو المعرفى ألطفال المجموعتين التجريبية والضابطةالختبار 

اختبار 
تسريع 
النمو 
 المعرفى

درجة  ع م ن المجموعة
 الحرية

 قيمة
 "ت"

 االحتمال

 5.77 7.52 00 التجريبية)ب("رياضية"
22 2.02 0.000 

 0.77 0.00 00 الضابطة

( بين متوسطات درجات 0.05)( أن ىناك فرق دال إحصائيًا عند مستوى7يوضح جدول)
مجموعتى البحث في اختبار النمو المعرفى لصالح المجموعة التجريبية ، وبذلك يقبل الفرض 

 الثاني والذى ينص عمى:   
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة "

 "رفي، لصالح المجموعة التجريبيةختبار النمو العقمي المعالتطبيق البعدى الفي 
( المزيد من التفاصيل حول أداء أطفال المجموعة التجريبية)ب( عمى أبعاد 7ويوضح جدول)

 اختبار النمو المعرفى 
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمة"ت" بين متوسطات درجات (7جدول )

لكل بعد من أبعاد اختبار تسريع النمو  المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمى والبعدى
 المعرفى

أبعاد  البيان
 االختبار

 التطبيق القبمى
 00ن=

 التطبيق البعدى
درجة  00ن=

 الحرية
 قيمة
 االحتمال "ت"

 ع م ع م

يم 
فاى
الم
ج 
رنام

ب
مية
لعم
ا

 

 0.27 5.02 0.05 0.70 االحتفاظ

72 

2.02 0.000 
 0.000 2.72 0.27 0.27 0.02 0.70 المعكوسية
 0.052 7.02 0.05 0.52 0.00 0.00 التركيز

 0.000 2.22 5.77 7.52 0.55 0.50 االختبار ككل
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( أن ىناك فروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية فى 7يوضح جدول)
التطبيقين القبمى والبعدى لكل بعد من أبعاد اختبار النمو المعرفى، وبمقارنة "ت" الجدولية 

"ت" المحسوبة نجد أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التطبيقين و
التركيز(  -المعكوسية -القبمى والبعدى لكل بعد من أبعاد اختبار النمو المعرفى)االحتفاظ

 لصالح التطبيق البعدى. 
لمئوية ولمعرفة أى من أبعاد االختبار ىو المسئول عن داللة الفروق تم حساب النسبة ا

لمعدالت التغير لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة قبل وبعد تطبيق البرنامج، وكانت 
 النتائج كما ىى موضحة بالجدول التالى:

أعداد األطفال والنسبة المئوية ليم في اختبار النمو المعرفى قبل وبعد تطبيق (0جدول )
 برنامج المفاىيم الرياضية

 أبعاد االختبار

 ة التجريبيةالمجموع
 00ن=

 المجموعة الضابطة
 00ن=

 بعدى قبمى بعدى قبمى

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %52.5 2 %70 57 %27.5 72 %70 2 االحتفاظ
 %2.5 7 %50 0 %20 70 %70 57 المعكوسية

 %0 0 %0 0 %55 2 %0 0 التركيز

نسب المئوية لمعدالت التغير فى القياسات البعدية ( والخاص بال0بعد عرض نتائج جدول)
عن القبمية لممجموعتين التجريبية والضابطة يتضح ارتفاع نسب التغير فى أبعاد 
االختبار)االحتفاظ، المعكوسية، التركيزلدى أطفال المجموعة التجريبية فقد ارتفعت نسبة التغير 

%( 70ية" ارتفعت من )%(، وفى "المعكوس27.5%( إلى)70فى "االحتفاظ" من )
%(، فى حين أنو لم يحدث 55%( إلى)0%(،  أما بالنسبة "التركيز" فقد ارتفعت من)20إلى)

%( 70أى تغير لدى أطفال المجموعة الضابطة، بل حدث إنخفاض فى النسب المئوية من)
 %(، وفى بعد التركيز لم يحدث أى تغير. 2.5%( إلى)50%( ومن)52.5إلى )

عمية البرنامج فى تسريع النمو المعرفى لؤلطفال، حيث وفر ليم المناخ وىذا يدل عمى فا
المناسب لممارسة الخبرات العممية النشطة والفعالة، والتى أثارت اىتماميم مما دفعيم إلى 

 التفاعل مع أنشطة البرنامج واإلقبال عمييا بحماس شديد.
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 حجم أثر البرنامج المقترح في تسريع النمو المعرفى:
( حجم أثر البرنامج المقترح باستخدام نموذج"آدى وشاير" عمى تسريع النمو 5جدول)يوضح 

 المعرفى لدى أطفال ما قبل المدرسة.
 حجم أثر البرنامج المقترح باستخدام نموذج"آدى وشاير" عمى تسريع النمو المعرفى(5جدول )
 الداللة العممية d مربع إيتا درجة الحرية "ت" المحسوبة االختبار

 كبير 7.57 0.25 72 2.22 المجموعة التجريبية

( أن قيمة حجم أثر البرنامج المقترح باستخدام نموذج"آدى وشاير" عمى 5يوضح جدول)
( فى برنامجى 7.57(، )7.22تسريع النمو المعرفى لدى أطفال ما قبل المدرسة بمغت)

ى المعيار السابق، ( الموضحة ف0.2المفاىيم العممية والرياضية، وىذه القيم أكبر من )
وبالتالى فإن البرنامج المقترح باستخدام نموذج "آدى وشاير" لو أثر كبير فى تسريع النمو 

 المعرفى لدى أطفال مجموعة البحث.
 مناقشة وتفسيرالنتائج الخاصة بتسريع النمو المعرفى: 

لتجريبية اثبتت النتائج الخاصة بتطبيق اختبار النمو المعرفى عمى كل من المجموعتين ا
والضابطة بعد تطبيق البرنامج أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة 

 التجريبية.
 وتتفق النتيجة الحالية مع 

التى استيدفت تحديد الطرق التى يمكن لممعممين من  (Venville et al,2003)دراسة   -
ارت نتائج الدراسة إلى أنو (سنوات، وأش2-5خبلليا تسريع النمو العقمى المعرفى لؤلطفال)

يمكن تسريع النمو العقمى المعرفى لؤلطفال باستخدام برامج تسريع النمو المعرفى التى تشجع 
األطفال عمى التعبير عن أفكارىم وتقديم المقترحات لحل المشكبلت وبخمق بيئة تساعدىم عمى 

 التفكير الجيد.
 وقد تعود ىذه النتيجة إلى: 

شاير يتضمن في إحدى مراحمو وىى المرحمة األولى)اإلعداد استخدام نموذج آدى و  -5
الحسى( والتى يتم فييا إدارة مناقشات بين المعممة واألطفال بيدف تحديد خمفياتيم 
المعرفية المسبقة حول المفيوم المراد تعممو، وتعد ىذه المرحمة بمثابة تجييز البنيات 

فال لمربط بين المعرفة الموجودة لدييم المعرفية لؤلطفال، وبذلك تتاح الفرصة أمام األط
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بالفعل، والمعرفة الجديدة المكتسبة خبلل مرحمة البناء بطريقة منظمة ومترابطة، أى 
 يحدث إعادة تشكيل لمبنية المعرفية وىذا يؤدى إلى حدوث تعمم ذو معنى.

معنى ال ويتفق ذلك مع ما يؤكد عميو أوزوبل في نظريتو لمتعمم ذى المعنى أن التعمم ذا ال
 يتحقق إال عندما ترتبط المعرفة الجديدة بالمعرفة المسبقة لدى المتعمم.

استخدام نموذج آدى وشاير يتضمن في إحدى مراحمو مرحمة التعارض المعرفى، التى  -7
تستيدف توليد التحدى المعرفى في عقول األطفال، مما يسبب حالة من عدم اإلتزان 

عادة المعرفى التى تثير دافعيتيم الداخم ية وحب االستطبلع لمحاولة حل التناقض وا 
اإلتزان، فيبذلون أقصى جيد في عممية التعمم ويكونون مستعدون لقضاء وقت أطول في 

 التعمم مما يزيد من بقاء التعمم لفترة أطول، ويكون استرجاعو سيل.
ن استخدام نموذج آدى وشاير يتيح الفرصة لؤلطفال ألن يتعمموا من بعضيم البعض، وأ -7

يساعد بعضيم البعض في إطار التعمم داخل المجموعة، باإلضافة إلى توجييات 
رشادات، ووفقًا لفيجوتسكى فإن تفاعل الطفل مع أقرانو يساعد عمى تطوير ونمو  وا 

 المعارف العممية التى يكتسبيا األطفال، إضافة إلى بقاء أثرىا لمدة أطول.
حمة، مرحمة التجسير التى تستيدف استخدام نموذج آدى وشاير يتضمن في إحدى مرا -0

ربط المفاىيم المستيدفة بمواقف وتشبييات مألوفة لمطفل، فساعدت عمى تنمية قدرة 
الطفل عمى تطبيق ما تعممة وتعميمو عمى مواقف أخرى مما أدى إلى فيم أعمق 

 لممحتوى العممى، إضافة إلى إدراك قيمة ومعنى المعرفة الجديدة.
 ث الحالى عمى:نص السؤال الثانى لمبح

"ما فاعمية البرنامج المقترح باستخدام نموذج"آدى وشاير" عمى تسريع بعض المفاىيم 
 الرياضية لدى أطفال ما قبل المدرسة؟.

 ولئلجابة عن ىذا السؤال تم صياغة الفرض التالى: 
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعة التجريبية والمجموعة 

 ، لصالح المجموعة التجريبية.المفاىيم الرياضيةختبار التطبيق البعدى ال الضابطة في
والختبارصحة ىذا الفرض تم حساب قيمة "ت" لممجموعات المستقمة لممقارنة بين درجات 
المجموعة التجريبية  والضابطة في التطبيق البعدى الختبار المفاىيم الرياضية، وكانت 

 :(2النتائج كما ىو موضح في جدول)
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمة"ت" لدرجات التطبيق البعدى (2جدول )
 المفاىيم الرياضية ألطفال المجموعتين التجريبية والضابطةالختبار 

 االختبار
 المجموعة التجريبية

 00ن=
 المجموعة الضابطة

درجة  00ن=
 الحرية

 قيمة
 االحتمال "ت"

 ع م ع م
 0.000 77.70 22 5.22 2.70 5.75 52.52 رياضيةالمفاىيم ال

( بين متوسطات درجات 0.05( أن ىناك فرق دال إحصائيًا عند مستوى)2يوضح جدول)
مجموعتى البحث في التطبيق البعدى الختبار المفاىيم الرياضية لصالح المجموعة التجريبية، 

 وبذلك يقبل الفرض الرابع والذى ينص عمى:   
اللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعة التجريبية والمجموعة يوجد فرق ذو د"

 ."، لصالح المجموعة التجريبيةالمفاىيم الرياضيةختبار التطبيق البعدى الالضابطة في 
 حجم أثر البرنامج المقترح في تسريع المفاىيم الرياضية:

عمى تسريع ( حجم أثر البرنامج المقترح باستخدام نموذج"آدى وشاير" 2يوضح جدول)
 المفاىيم الرياضية لدى أطفال ما قبل المدرسة.

حجم أثر البرنامج المقترح باستخدام نموذج"آدى وشاير" عمى تسريع المفاىيم (2جدول )
 الرياضية

 الداللة العممية d مربع إيتا درجة الحرية "ت" المحسوبة االختبار
 كبير 50 0.22 72 00.75 اختبار المفاىيم الرياضية

( أن قيمة حجم أثر البرنامج المقترح باستخدام نموذج"آدى وشاير" عمى 2ح جدول)يوض
(، وىذه القيمة أكبر من 50تسريع المفاىيم الرياضية لدى أطفال ما قبل المدرسة بمغت)

( الموضحة فى المعيار السابق، وبالتالى فإن البرنامج المقترح باستخدام نموذج "آدى 0.2)
 تسريع المفاىيم الرياضية لدى أطفال مجموعة البحث. وشاير" لو أثر كبير فى

 فاعمية البرنامج المقترح في تسريع المفاىيم الرياضية:
لقياس فاعمية البرنامج المقترح في تسريع المفاىيم الرياضية، تم استخدام معادلة الكسب 

بحث ( نسبة الكسب المعدل وداللتيا لمجموعة ال2ويوضح جدول)، (Black)المعدل لبميك 
 .فى اختبار المفاىيم الرياضية المصور
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 نسبة وداللة الكسب المعدل فى اختبار المفاىيم الرياضية المصور (2جدول )

المتوسط  االختبار
 القبمى

المتوسط 
 البعدى

النياية 
 "دالعظمى "

نسبة الكسب 
 المعدل

الداللة 
 العممية

 عالية 5.57 75 52.52 2.75 اختبار المفاىيم الرياضية

(، وىذا يدل عمى أن  البرنامج المقترح 5.57( أن نسبة الكسب المعدل بمغت)2ح جدول)يوض
باستخدام نموذج "آدى وشاير" لو درجة عالية من الفاعمية فى تسريع المفاىيم الرياضية لدى 

 أطفال ما قبل المدرسة. 
 مناقشة وتفسيرالنتائج الخاصة بتسريع المفاىيم الرياضية: 

اصة بتطبيق اختبار المفاىيم الرياضية المصور عمى كل من المجموعتين اثبتت النتائج الخ
التجريبية)ب( والضابطة بعد تطبيق البرنامج أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية لصالح 

 المجموعة التجريبية)ب(.
 وقد تعود ىذه النتيجة إلى: 

د الطفل عمى اعتماد نموذج آدى وشاير عمى توفير بيئة غنية بالمثيرات التى تساع -5
عادة بنائيا، كما تجمع ىذه البيئة بين التدريب العممى  تحسن في فيم المفاىيم وا 
والتدريب العقمى لطفل الروضة بيدف إكسابو بعض المفاىيم، مثل:الترتيب والمقارنة 

 والعمميات الحسابية ومفاىيم القياس والتصنيف والنمط.
ماعى لممعرفة الذى يتيح الفرصة استخدام نموذج آدى وشاير يتضمن البناء األجت -7

لؤلطفال لمتعمم والتوصل لممعنى في إطار بيئة تعمم تعاونية من خبلل العمل في 
يجابيًا أثناء القيام بأنشطة وتجارب  مجموعات صغيرة، يكون ليم دورًا نشطًا وا 
االستكشاف، وتتاح ليم الفرصة لمتفاعل مع األدوات واألشياء المحسوسة، مما يؤدى 

 كوين تعمم ذو معنى، حيث يسيل إدراك المفاىيم.إلى ت
استخدام نموذج آدى وشاير يساىم في اكساب األطفال المفاىيم الرياضية، حيث يمارس  -7

األطفال جميع األنشطة بصورة متكاممة مما يؤدى إلى إثارة اىتمام األطفال وتأمميم 
بناء عمى حاجات ويحفزىم عمى االستفسار والبحث عن االجابات، كما صممت األنشطة 

األطفال واىتماماتيم وروعى فييا التجديد المستمر مما أضفى عمى البرنامج جوًا من 



 ....ة فاعلية برنامج تدريبي باستخدام النظرية التواصلية  في  تنمية مهارات إنشاء البيئات االفتراضي

- 250 - 

المتعة، وزاد أقبال األطفال عمييا، وشجعيم عمى المشاركة الفعالة وطرح المقترحات 
 أثناء النشاط الذاتى والعمل كمجموعات.

التعارض المعرفى، وما  استخدام نموذج آدى وشاير يتضمن في إحدى مراحمو مرحمة -0
تتضمنو من مثيرات وأنشطة وخبرات تؤدى إلى استثارة األطفال معرفيًا، ومن ثم زادت 
دافعيتيم نحو التعمم والقيام بأنشطة يبحثون من خبلليا عن التوازن المفقود وبمجرد 
ام توصل األطفال إلى المفيوم، وبتقديم الباحثة إلى حالة االتزان المعرفى، فضبًل عن قي

عادتيا إذا  األطفال بإجراء التجارب وتوفير الفرص لدييم لمتفكير والتأمل في تجاربيم وا 
رغبوا في ذلك، وقياميم بالمبلحظة والقياس والتصنيف مما أكسب األطفال خبرات عممية 
حسية متمشية مع القدرات العقمية لمطفل من جية ومتمشية في الوقت ذاتو مع التفكير 

 رى.العممى من جية أخ
استخدام نموذج آدى وشاير يتضمن في إحدى مراحمة، مرحمة التجسير التى تستيدف  -5

تأكيد المفيوم وتثبيتو في البنية المعرفية حيث اتساع دائرة األطفال لممفيوم، وذلك من 
خبلل تطبيق ما تعممو الطفل في مواقف جديدة ومتنوعة، مما ساىم في انتقال أثر التعمم 

 شطة الجماعية وأوراق العمل.عن طريق إنجاز األن
 توصيات ومقترحات البحث: 

 فى ضوء ما توصل إليو البحث الحالى من نتائج، يمكن تقديم التوصيات التالية:
ضرورة تدريب األطفال عمى استخدام ميارات التفكير العميا في المواقف التعميمية  -5

نحو التعمم الذاتى  المختمفة حتى يتحقق ليم التعمم الفعال بما يتناسب واتجاىاتيم
 لمواجية تحديات القرن الحادى والعشرين.

ضرورة تدريب معممات رياض األطفال عمى استخدام االستراتيجيات والمداخل التدريسية  -7
 المختمفة والتى تعمل عمى رفع مستويات األطفال المعرفية. 

تحديد ما يجب عمى معممة رياض األطفال تحديد مستوى النمو العقمى لؤلطفال من أجل  -7
تقدمو ليم، وكذلك اختيار األسموب المناسب، وىذا يحقق الفائدة المرجوة من عممية 

 التعمم.
 تدريب المعممات عمى كيفية قياس مستويات النمو العقمى لؤلطفال. -0
 االىتمام بتدريس نظرية بياجيو وتطبيقاتيا التربوية في برامج إعداد المعممات -5
 سراع النمو المعرفى لؤلطفال.تطبيق نموذج آدى وشاير عمميًا إل -2
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 البحث عن نماذج جديدة تؤدى إلى إسراع النمو المعرفى لؤلطفال. -2
تدريب المعممات عمى استخدام استراتيجيات تنمى ميارات التفكير لدى األطفال مثل  -2

 التعارض المعرفى والتفكير في التفكير.
ن خبلل األنشطة التركيز عمى تعميم األطفال كيف يفكرون في عمميات تفكيرىم م -2

التحفيزية التى تعدىا المعممة لؤلطفال، والتى تساعدىم عمى تنمية ميارات التفكير العميا، 
 وبالتالي يصمون مبكرًا إلى مرحمة أعمى من التفكير.

االىتمام بالتفاعل االجتماعى بين المعممة واألطفال وبين األطفال بعضيم وبعض  -50
 تعمموه بحياتيم اليومية.أثناء عممية التعمم وضرورة ربط ما ي

 وفى ضوء أىداف البحث الحالى وحدوده،  يمكن اقتراح الدراسات المستقبمية التالية:
إجراء دراسات لمعرفة مدى فاعمية استخدام نموذج آدى وشاير عمى تسريع النمو  -5

 المعرفى لمطفل بطئ التعمم)ذوى صعوبات التعمم(.
 ج آدى وشاير في انتقال أثر التعمم.إجراء دراسات لمعرفة فاعمية استخدام نموذ -7
إجراء دراسات مماثمة عن فاعمية استخدام نموذج آدى وشاير في تسريع المفاىيم  -7

 العممية أو االجتماعية أو البدنية أو مفاىيم الصحة والسبلمة.
دراسة أثر استخدام نموذج آدى وشاير في تنمية الجوانب الوجدانية مثل:االتجاىات  -0

 لدى األطفال.والميول العممية 
 دراسة أثر استخدام نماذج أخرى في تسريع النمو المعرفى لؤلطفال. -5
 دراسة فاعمية نموذج آدى وشاير في تنمية ميارات عمميات العمم وميارة حل المشكبلت. -2
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  المراجع
. رسةمفاىيم األنشطة العممية لطفل ما قبل المد(. 7002آمال محمد بدوى وأسماء فتحى توفيق. )

 القاىرة: عالم الكتب. 
. (. تدريس العموم بأسموب حل المشكبلت، النظرية والتطبيق7005إبراىيم أحمد مسمم الحارثى. )
 األردن: مكتبة الشقرى. 

أساليب (.  7000إبراىيم رواشدة وضياء الجراح ومحمد الطيطى ووحيد الطعانى وعدنان الحسون.  )
 دار األمل لمنشر والتوزيع.   .  األردن.تدريس العموم والرياضيات

. دمشق: المنظمة العربية تنمية التفكير المنطقى عند األطفال(. 7000إبراىيم عبداهلل المؤمنى. )
 لمتربية والعموم والثقافة. 

تدريس العموم فى (.  7007أحمد عبد الرحمن النجدى ومنى عبد اليادى وعمى محى الدين راشد.  )
م.  القاىرة.  دار الفكر ليب واستراتيجيات حديثة فى تدريس العمو العالم المعاصر، طرق وأسا

 العربى.  
(. أثر نموذجى التعمم البنائى و)آدى وشاير( في تنمية ميارات التفكير 7055أحمد محمد الوالى. )

. كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية رسالة ماجستيرالرياضى لدى طبلب الصف العاشر بغزة. 
 بغزة. 

(. أثر برنامج لمتسريع المعرفى عمى النمو المعرفى والتحصيل فى 7002مد حسونة. )أحمد مح
، معيد البحوث والدراسات رسالة ماجستيرالفيزياء لدى طبلب الصف األول الثانوى بغزة. 

 العربية، جامعة الدول العربية. 
ات العقل لدى (. دور العموم واالكتشاف في تنمية بعض عاد7050أسماء فتحى توفيق. )إبريل، 

(، 7) 77. معيد الدراسات التربوية. جامعة القاىرة. مجمة العموم التربويةطفل الروضة. 
775-722  . 

 طرق تدريس الرياضيات، نظريات وتطبيقات.(. 7005أسماعيل محمد األمين محمد الصادق. )
 القاىرة: دار الفكر العربى. 

تنمية المفاىيم والميارات المغوية (. 7002ى. )أمانى عبد الفتاح عمى وىالة فاروق أحمد الخريب
 . القاىرة: دار الفضيمة. وطرق تدريسيا لطفل ما قبل المدرسة

(. فاعمية برنامج مقترح لؤلنشطة الموسيقية إلكساب أطفال 7002أمجد زكريا حسين محمد. )
 القاىرة. ، معيد الدراسات التربوية، جامعة رسالة دكتوراهالروضة بعض مفاىيم الرياضيات. 
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(. أثر نموذج تسريع تعميم العموم عمى التحصيل ودافع اإلنجاز 7002أمل أحمد شريف أبو حجمة. )
. رسالة ماجستيرومفيوم الذات وقمق االختبار لدى طمبة الصف السابع في محافظة قمقيمية. 

 كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية. 
 .  عمان.  دار الفكر. أساليب تعميم العموم والرياضيات(.  7005أمل البكرى وعفاف الكسوانى.  )

(. أثر استخدام التعمم النشط في تنمية بعض مفاىيم عموم الحياة 7055أمل السيد خمف. )يناير، 
مجمة واألرض والفضاء لطفل ما قبل المدرسة في ضوء المعايير القومية لرياض األطفال. 

 (. 5(، ع)5(، ج)5لبحوث التربوية. جامعة القاىرة. مج). معيد الدراسات واالعموم التربوية
(. فعالة رياضيات السوبر ماركت في تنمية بعض المفاىيم 7057أمل حسين محمد حسن سبلمة. )

والميارات الرياضية الحياتية ادى طفل الروضة في ضوء وثيقة المعايير القومية لرياض 
 طنطا. . كمية التربية. جامعة رسالة ماجستيراألطفال. 

(. فاعمية نموذج آدى وشاير في تنمية بعض ميارات التفكير 7050أميرة محمد محمد القناوى. ))
، مجمة البحث العممى في التربيةاالستداللى والمفاىيم الجغرافية لدى طبلب المرحمة الثانوية. 

55(7 ،)757-707 . 
يس العموم وأثره عمى تنمية (. إسراع النمو المعرفي من خبلل تدر 7007أمنية السيد الجندي. )

التحصيل والتفكير االستداللي والناقد لدى تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي. الجمعية المصرية 
المؤتمر العممي السادس التربية العممية وثقافة المجتمع. فندق بالما. أبو لمتربية العممية. 

 . 202-527(.  7، المجمد)يوليو75-72سمطان. اإلسماعيمية. 
(. فعالية استخدام استرتيجيات ما وراء 7005ة السيد الجندى ومنير موسى صادق موسى. )أمني

المعرفة في تحصيل العموم وتنمية التفكير االبتكارى لدى تبلميذ الصف الثانى اإلعدادى ذوى 
المؤتمر العممى الخامس، أبو السعات العقمية المختمفة. الجمعية المصرية لمتربية العممية. 

  . 057-727(، 5، المجمد)أغسطس 75-يوليو72سكندرية. قير. األ
(. فعالية نموذج آدى وشاير في تسريع النمو المعرفي وتنمية 7002إيمان أحمد عوض اهلل. )

ير. كمية التربية. جامعة سالة ماجستالتحصيل لدى طبلب المرحمة الثانوية في مادة األحياء. ر 
 المنصورة. 

.  عمان.  نمية المفاىيم والميارات العممية ألطفال ما قبل المدرسةت(.  7000بطرس حافظ بطرس.  )
 دار الميسرة لمنشر والتوزيع. 

. القاىرة. دار الفكر تعمم المفاىيم المغوية والدينية لدى األطفال(. 7002ثناء يوسف الضبع. )
 العربي. 
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لخمقية واالجتماعية لدى تنمية المفاىيم الدينية وا(. 7055ثناء يوسف الضبع وناصر فؤاد غبيش. ) 
 . عمان: دار المسيرة. األطفال
. )ترجمة: موسى محمد العممية التعميمية معمم لنظرية تربوية تعميمية حديثة(. 5222جروم برونر. )

 صالح الحبيب وحسن عمى سبلمة(. مكة المكرمة: مكتبة دار الطالب الجامعى. 
تنمية المفاىيم والميارات (.  7005ن بدير.  )جوزال عبد الرحيم أحمد ووفاء محمد سبلمة وكريما

 .  القاىرة:  عالم الكتب. العممية لطفل الروضة
 . الكويت: دار القمم. اختبار مراحل بياجيو لمنمو العقمى(. 5222حسن حسين زيتون. )

التعمم والتدريس من منظور النظرية (.  7007حسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون.  )
 .  القاىرة:  عالم الكتب. البنائية

(.  الداللة اإلحصائية والداللة العممية فى البحوث التربوية.  7000حسن عمى سبلمة.  )يناير 
 . 50-5(، 70.  كمية التربية بسوىاج.  جامعة جنوب الوادى ، ع)المجمة التربوية

لمطباعة والنشر (. عمم النفس التربوى. عمان: دار الفكر 7000خميل عبد الرحيم المعايطة. )
 والتوزيع. 

(. فعالية برنامج كمبيوترى مقترح لتنمية المفاىيم التبولوجية 7055رانيا محمد عبد السبلم محمود. )
 . كمية التربية. جامعة المنيا. رسالة ماجستير( سنوات. 2-5لدى طفل ما قبل المدرسة من)

م عمى المدخل البصرى المكانى فى تنمية (. فاعمية برنامج قائ7002راندا عبد العميم أحمد المنير. )
باالسماعيمية،  مجمة كمية التربيةميارات ما وراء المعرفة لدى الفائقين من أطفال الرياض. 

 . 522-522(، 50جامعة قناة السويس، ع)
(. فاعمية المعب فى اكساب أطفال الروضة بعض ميارات التفكير. دراسة 7002رزان محمد عويس. )

المؤتمر العممى (سنوات. 2-5ينة دمشق عمى أطفال الروضة من عمر)تجريبية فى مد
، جامعة دمشق، التربوى، استثمار أفضل لمعموم التربوية والنفسية فى ضوء تحديات العصر

07-22 . 
تعميم العموم والرياضيات (.  7000رضا محمد نصر وعفيف شريف عبد اهلل وعطية محمد عطية.  ) 

 كر. عمان.  دار الف  لؤلطفال.
(. مدى فاعمية برنامج مقترح لتنمية بعض المفاىيم العممية والرياضية 7000رماز حمدى محمد. ) 

 . كمية التربية جامعة أسيوط. رسالة ماجستيرلدى أطفال ما قبل المدرسة بمدينة أسيوط. 
 . عمان: دار الفكر. 7. طتنمية المفاىيم والميارات الرياضية(. 7002رمضان مسعد بدوى. ) 

. القاىرة: (. طفل عند القمة"الموىبة والتفوق العقمى واإلبداع"7007زكريا الشربينى ويسرية صادق. )
 دار الفكر العربى. 
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.  القاىرة.  نمو المفاىيم العممية لؤلطفال "برنامج مقترح"(.  7000زكريا الشربينى ويسرية صادق. )
 دار الفكر العربى. 

فعالية برنامج لمعب الموجو فى تنمية بعض جوانب النمو (. 7005زينب محمد موسى السماحى. )
. معيد الدراسات العميا لمطفولة. جامعة رسالة دكتوراهالعقمى المعرفى لدى أطفال الروضة. 

 عين شمس. 
(. توظيف األلغاز واألحاجى فى تنمية ميارات التفكير لدى 7002زينب عرفات جودة بينساوى. )

 كمية رياض األطفال، جامعة بنى سويف. . رسالة دكتوراهطفل الروضة. 
(. فاعمية برنامج قائم عمى اإلدراك البصرى لتكوين بعض 7055سحر محمد عبد الحميد سعد. )

. كمية البنات لآلداب والعموم رسالة ماجستيرالمفاىيم الفراغية لطفل ما قبل المدرسة. 
 والتربية. جامعة عين شمس. 

عالية التدريس وفقًا لنظرية بياجيو وفيجوتسكى في تحصيل (. ف7000سحر محمد عبد الكريم. ) 
بعض المفاىيم الفيزيائية والقدرة عمى التفكير االستداللى الشكمى لدى طالبات الصف األول 

المؤتمر العممى الرابع"التربية العممية". الجمعية المصرية لمتربية العممية. القرية الثانوى. 
 . 757-707(، 5، المجمد)أغسطس7-يوليو75الرياضية باإلسماعيمية. 

(. فعالية استخدام المنظمات المتقدمة المرئية وأنشطة الذكاءات 7002سمية عبد الحميد أحمد. )
دراسات في المناىج وطرق المتعددة في تنمية بعض ميارات التفكير لدى أطفال الرياض. 

 . 50-57(. 577. كمية التربية. جامعة عين شمس. ع)التدريس
(. برنامج قائم عمى استخدام حقيبة تعميمية في ضوء معايير 7050حمد محمد إبراىيم. )سيير أ 

رسالة الجودة وأثره عمى تنمية المفاىيم والميارات الرياضية واإلبداع لدى طفل الروضة. 
 . معيد الدراسات التربوية. جامعة القاىرة. دكتوراه

. عمان: دار الميسرة لمنشر 7وى. ط(. عمم النفس الترب7000صالح محمد عمى أبو جادو. )
 والتوزيع والطباعة. 

(. أثر التعمم باالكتشاف عمى التفكير االبتكارى وتحصيل المفاىيم 7007صفاء أحمد محمد. ) 
 . كمية البنات لآلداب والعموم والتربية. جامعة عين شمس. رسالة دكتوراهالعممية لدى األطفال. 

(. دور الصراع المعرفى فى تغيير تصورات أطفال الصف 5222عايدة عبد الحميد سرور. )إبريل، 
، مركز المؤتمر السنوى الرابع لمطفل المصرىالخامس اإلبتدائى عن بعض المفاىيم العممية. 
 . 027-007(، 5دراسات الطفولة، جامعة عين شمس، المجمد)

.  القاىرة.  دار لعموماالتجاىات الحديثة فى تدريس ا(.  7005عبد السبلم مصطفى عبد السبلم.  ) 
 الفكر العربى. 
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(. األثر بعيد المدى لبرامج التسريع المعرفى في 7057عطا حسن درويش وريم يحيى شحادة. ) 
. مجمة التربية العمميةالعموم عمى مستوى التفكير االستداللى في فمسطين. دراسة طولية. 

 . 505-577(. 7(، ع)55مج)
ج مقترح قائم عمى إسراع النمو المعرفي في عموم الفضاء (. برنام7002عفاف عطية عطية. ) 

مجمة كمية التربية لتنمية التحصيل والتفكير االستداللي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية. 
 . 527-572(،  55. جامعة قناة السويس، ع )باإلسماعيمية

تشاف الموجو إلكساب (. استخدام استراتيجية االك7050فاتن زكريا النمر ونجبلء السيد الزىار. )
. كمية رياض األطفال، جامعة القاىرة، مجمة الطفولةبعض المفاىيم العممية لطفل الروضة. 

 . 20-55(، 0ع)
المدخل المنظومى فى مواجية التحديات التربوية (. 7005فاروق فيمى ومنى عبد الصبور. )

 . القاىرة: دار المعارف. المعاصرة والمستقبمية
 (. اإلبداع. القاىرة: دار الفكر. 7007جروان. )فتحى عبد الرحمن 

(. الرياضيات لجميع األطفال وتطبيقاتيا العممية. عمان: دار المسيرة 7002قاسم صالح النعواشى. )
 لمنشر والتوزيع. 

 ". القاىرة. عالم الكتب. تدريس العموم لمفيم"رؤية بنائية(. 7007كمال عبد الحميد زيتون. ) 
. القاىرة: عالم التفكير من خبلل استراتيجيات التعمم باالكتشاف(. 7002. )مجدى عزيز إبراىيم

 الكتب. 
. القاىرة: مكتبة األنجمو تعميم وتعمم المفاىيم الرياضية لمطفل(. 7000مجدى عزيز إبراىيم. )

 المصرية. 
لعممية (. أثر نموذج آدى وشاير فى تعديل التصورات البديمة لممفاىيم ا7055محمد خالد عمران. )

 . كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية بغزة. رسالة ماجستيرلدى طبلب الصف التاسع األساسى. 
. المنصورة. تنمية المفاىيم الراضية لدى طفل الرياض(. 7005محمد عبد الحميم حسب اهلل. ) 

 المكتبة العصرية. 
. عمان. دار الفكر لمنشر ةالنمو المعرفي لطفل ما قبل المدرس(. 7007العارضة. ) محمد عبد اهلل

 والتوزيع. 
االكتشاف المبكر لقدرات الذكاءات المتعددة بمرحمة الطفولة (. 7005محمد عبد اليادي حسين. ) 

 . عمان. دار الفكر لمنشر والتوزيع. المبكرة
. القاىرة: دار الفكر عمم المناىج واألسس والتنظيمات فى ضوء الموديوالت(. 7000محمد عمى. )
 ى. العرب
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.  األردن:  البنية المعرفية الكتساب المفاىيم.  تعمميا وتعميميا(.  7000محمد محمد الطيطى.  )
 دار األمل لمنشر والتوزيع. 

، مكتبة الفبلح لمنشر 7. طاستراتيجيات التدريس لتنمية التفكير(. 7057محمد ىاشم ريان. )
 والتوزيع. 

القاىرة:  مكتبة   التطبيقات(. -النماذج -المفيومالتعمم )(.  7007محمود عبد الحميم منسى.  )
 األنجمو المصرية. 

(. فعالية نموذج آدى وشاير في تعجيل النمو المعرفي وتنمية 7002مدحت محمد كمال محمد أدم. ) 
رسالة االستدالل العممي والتحصيل الدراسي في مادة العموم لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية. 

 ت، جامعة عين شمس. ، كمية البنادكتوراه
التدريسى عمى تعجيل النمو (CAME)(. أثر استخدام نموذج7002مرفت محمد كمال محمد أدم. ) 

المعرفى وتنمية مستوى التحصيل والتفكير الرياضى واإلتجاه نحو الرياضيات لدى طبلب 
 . 507-22(، 57، مج)مجمة تربويات الرياضياتالمرحمة اإلعدادية. 

(. تأثير استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة لتعمم مادة العموم 7007طيب. )منى فيصل أحمد الخ
، كمية رسالة ماجستيرفى التحصيل والتفكير الناقد لدى تبلميذ الصف الخامس اإلبتدائى. 

 البنات لآلداب والعموم والتربية، جامعة عين شمس. 
لضمان حق الطفل فى جودة مناىج (. االتجاىات التربوية المعاصرة 7002منى محمد عمى جاد. )

. حقوق الطفل من منظور المؤتمر الدولى األول)السنوى الثامن(وبرامج رياض األطفال. 
 تربوى. كمية رياض األطفال، جامعة القاىرة. 

(. فعالية نموذج أدى وشاير لتسريع النمو المعرفى فى تدريس 7050منى مصطفى كمال محمد. )
والتفكير الناقد لدى تبلميذ الصف السابع من مرحمة التعميم العموم عمى تنمية التحصيل 

 . 700-525(. 5(، ع)52. مج)مجمة التربية العمميةاألساسى. 
(. فعالية برنامج آدى وشاير في تحصيل الفيزياء وتسريع النمو 7007منير موسى صادق موسى. ) 

ية لمتربية العممية. العقمي لطبلب الصف األول الثانوي في سمطنة عمان. الجمعية المصر 
المؤتمر العممي السادس التربية العممية وثقافة المجتمع. فندق بالما. أبو سمطان. 

 . 22-55(.  7المجمد)يوليو، 75-72اإلسماعيمية. 
(. المعب التظاىرى وعبلقتو بالنمو المبكر لمتفكير 7055نبيل السيد حسن الجباص ووفاء رشاد راوى)

، كمية رياض األطفال، جامعة المنيا، مجمة التربية وثقافة الطفل التجريدى لدى طفل الروضة.
5-57 . 
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(. فاعمية مدخل مسرح العرائس فى تنمية مفاىيم الرياضيات 7052نجبلء عمى محمد المنير. ) 
 . كمية التربية. جامعة عين شمس. رسالة دكتوراهوالتفكير الناقد لطفل الروضة. 

تنمية الذكاءات المتعددة في إطار نظرية جاردنر لدى أطفال (. اكتشاف و 7002نصرة محمد حسن. )
 (. 57، جامعة قناة السويس، ع )مجمة كمية التربيةما قبل المدرسة باإلسماعيمية. . 

 . القاىرة: عالم الكتب. 57(. أصول تدريس الرياضيات. ط7002نظمة حسن خضر. )
م الحاسوب فى تسريع اكتساب (. تأثير برنامج تعميمى باستخدا7002وجدان عناد صاحب. )

. كمية التربية األساسية. الجامعة . رسالة ماجستيرالمفاىيم العممية ألطفال الرياض
 المستنصرية ببغداد. 

. األردن: دار تعميم الرياضيات لجميع األطفال فى ضوء المعايير وثقافة التفكير(. 7000وليم عبيد. )
 المسيرة. 

. القاىرة: مطابع المعايير القومية لرياض األطفال فى مصر(. 7002وزارة التربية والتعميم. ) 
 روزاليوسف. 
فى تدريس الفيزياء عمى تنمية  CASE(. أثر استخدام نموذج آدى وشاير7055يسرى طو دنيور. )

دراسات عربية التحصيل والتفكير العممى والتفكير التوليدى لدى طبلب الصف األول الثانوى. 
 . 22-05(. 7. السعودية. ج)فسفى التربية وعمم الن

 . عمان: دار ديبونو لمطباعة والنشرعادة العقل(. 7005يوسف قطامى. )
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