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 اإلشراف
 إبراهيم أ.م.د/ سعاد السيد

 استاذ التربية الحركية المساعد
 جامعة القاهرة –كلية التربية للطفولة المبكرة 

 أ.م.د/ عال حسن كامل
 استاذ مناهج الطفل المساعد

 جامعة القاهرة –كلية التربية للطفولة المبكرة 
 د/ سحر صالح الدين عطية

 مدرس علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات
 جامعة القاهرة –كلية التربية للطفولة المبكرة 

 مقدمة:
تكاجلج يـ  الثـجع  ال تلـ ت المتسـاعة  التـت تجا ـل الم تمـ  صـت ةاـعاا الحـالت امن التحدي

 كبيـع باـجع   طفـالاقتحمت ةالم األبل  صقط تقف ةاد الكباع جالتت لم صت كاص  الم االت، هائل ال
  .لعاب العقمي حدثات األتل  المست جأحد أشكال

 ،الطفــل جباــاا مفا يمــل العيا ــي  ــل تكــجين معــاعف اللعــب جســيل  مهمــ  مــن أ نأكــد بيا يــل أ
التفكيـــع العيا ـــت  لتحقيـــ ج  ،بـــداد لديـــل تمـــاةت جتطـــجع ةقلـــت جتاميـــ  اإمـــج إمـــن ا ـــاص  لمـــا يحققـــل إ
 .كتشاف جالمماعس مما يعطت الطفل صعا  لأللعب ةتماد ةلى القبل المدعس  يابغت اإطفال ما أل

تاميــ  لطفــال صــت معحلــ  عيــا  األ العقميــ كــدت العديــد مــن الدعاســات ةلــى أ ميــ  األلعــاب قــد أج 
ميــ  مهــاع  ( صــت تا2012دعاســ  ساســماةيل العــجن،اعات العيا ــي  جاللغجيــ  ماهــا  يم جالمهــاالعديــد مــن المفــ

جدعاســــ  ، التبجلج يــــ  العالقــــات( صــــت تاميــــ  2013، جدعاســــ   ــــاد  ســــالم سالتخيــــل لــــدر طفــــل العج ــــ 
Georgia,. K et al, 2017)ا يم العيا ي  جاللغجي  لطفل العج  .ف( صت تامي  الم 

ــا لتعلــي اماــدع   العقميــ لعــاب التعليميــ  ( أن األ2018س محمــد الحيلــ يــركع ج   حيــ  م الطفــل مهم 
األلعـاب  مـاملطفل بشكل لـم يسـب  لـل مثيـل، كمـا أن الطفـل أتشب  خيال ، كما يكتشف من خاللها الكثيع

اهــا تعلمــل التفكيــع العلمــت ، كمــا أةمليــ  الــتعلما صــت ســهل ااخعاط ــا جأكثــع حيجيــ  جاشــاط  ياــبأ أ العقميــ 
 الرر يتمثل صت ج جد مشكل  ثم التدعج لحلها.

صهــت تتاــاجل مج ــجةات ا بالحيــا  ا جثيق ــد المهمــ  التــت تــعتبط اعتباط ــمــن المــجا تعــد العيا ــياتج 
ج ــت اللباــات  ،بتكــاعع مــن المشــكالت كمــا إاهــا تامــت اإبــداد جاإحــل كثيــةلــى جتســاةد  ،متعــدد  جمفيــد 

                                                           
 بقسم العلجم األساسي ، كلي  التعبي  للطفجل  المبكع ،  امع  القا ع .  مدعس مساةد (*)
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التعبجيــــجن جلـــت لـــرل  أ ،اا كلـــلساســـي  اختـــل الباـــصـــ را اختلـــت اللباـــات األ ،للمفـــا يم العيا ـــي ساســـي  األ
باــــاا ةلـــى الدعاســـات التـــت ةملــــت  العيا ـــي  ةاايــــ  خااـــ  صـــت تدعيســــها، صا ـــد الكثيـــع مــــن العالقـــات

 ,Kardagكدعاســ  ع ـاثجبيــان أ تي ياتاتطبيــ  بعـ  االســتع أج العيا ــي ،  العالقـاتاسـتعاتي يات لفهــم 

Z.,& McDougall,. D.(2008).    2009محمد االأ س، جداعس) 
 المهـاعات العيا ـي مفـا يم ج الل بعر  زا من ماهج العيا يات جيشتمل ةلى ةـدد مـن االتفكيع ج  

التاــايف جتكــجين الم مجةــات جتعتيــب الامــارج جالم ســمات جصق ــا للخاــائو المعتبــ  جالملحج ــ  ج ــت 
 . ع جالمجائم  بين األشياااجالتا الح م جاللجن جالشكل جالامطمثل 

 مشكلة البحث: 
 ـت الح حيـ طالبـات التعبيـ  العمليـ  ةلـى شـعاف ثاـاا اإأأحساس الباحثـ  بالمشـكل  بدأ 

شـــكال جاألةـــداد يم بعـــ  المفـــا يم العيا ــي  مثـــل األتقـــداقتاــاع ا تمـــام معلمـــات العج ـــ  ةلــى 
، جتاميتهــا عيا ــياتلبقيــ  المفــا يم جالمهــاعات المت ــما  صــت مــاهج ا إلــى لتفــاتدســي  دجن اإالها

 .تعليم المفهجم بشكل سطحتةلى ةلمت جمتقن بدال من االقتااع  لدر الطفل بشكل
الجاقـــ  ةلـــى ( طفـــل جطفلـــ  للتعـــعف 50 عاا دعاســـ  اســـتطالةي  لعـــدد سقامـــت الباحثـــ  بـــ 

صهـم مععصـت صـت  ج جد قاجع ستطالةي اإ الدعاس اتائج  هعت جأ العالقات ال بعي  لتعلم على الف
من   مالالباحث  إ الح تكما  ،كالتاايف خاا  التاايف لخاايتين، بع  المفا يم ال بعي 

 ر ةلم بهرا المفهجم صت حدجد ةلم الباحث ،مفهجم الامط صلم يكن لدر الطفل أ تامي  صت لمعلماتا
(، دةــاا شــجقت 2015ج بــ  طلعــت س(، 2013مــل القــدا  سأج ــرا يتفــ  مــ  اتــائج دعاســ  كــل مــن 

ت جيـتم تقـديمها بمثابـ  مفـا يم  ديـد  بالاسـب  للمعلمـا ن مفـا يم العيا ـياتأ التت أكـدت (2017س
 .العج   لطفلجسطحت  بشكل مختزل جخاطئ

 اقتااع تج يف تطبيقات الكمبيجتع صـت ةمليـ  الـتعلم حيـ  اسـتخدمكما الح ت الباحث  
 .صالم الكعتجنصت سماد األ اات جمشا د  أ

تمـد  عقميـ  استخدام اسـتعاتي يات جطـع  تعلـيم جتعلـم جمن  اا ت هع ال عجع  الملح  إلى
لعــالم اطفـال العج ــ  بـتص  تعليميــ  جاســع  جمتاجةـ  تتماشــت مـ  الثــجع  التكاجلج يــ  التـت يشــهد ا أ

 من خبعات حياتهم اليجمي .أساست تامي  مهاعاتهم للعالقات ال بعي  ك زا ةلى جتساةد م 
باـجع  لعاب عقميـ  لتاميـ  لعالقـات ال بعيـ  جصت  جا رل  عأت الباحث   عجع  تاميم أ

 .العج   لطفليجمت لا البعاامجاشط  أمتكامل  جمدم   م  
 جبهرا تحددت مشكل  البح  صت التساؤالت التالي :

 طفل العج  ؟المااسب  لخاائو  العالقات ال بعي المعتبط  بما المفا يم  -

 العج  ؟ لطفل ال بعي  العالقاتصت تامي  العقمي  ما صاةلي  بعاامج األلعاب  -
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 أهداف البحث: 
 يهدف البح  الحالت إلى:  

 .العج  لطفل ال بعي  المااسب   العالقات مفا يمتحديد  -1

 ألطفال العج  .  ال بعي  العالقاتجأ ميتها صت تامي   العقمي األلعاب  صاةلي تحديد  -2
 أهمية البحث : 

 جتتمثل أ مي  البح  الحالت صت:  
اشع الجةت لدى المتخااين صت م ال عيا  األطفال بأ مي  مععص  األطفال بالمسـت دات  -1

 . التكاجلج ي  الحديث تطجعات الالعلمي  جمجاكب  

 . ال بعي  العالقاتأن يكتسب األطفال  -2

( يمكـن االسـتفاد  العقميـ يقدم البح  الحالت بعاام ا  تعبجيا  تعليميـا  جتعصيهيـا  سبعاـامج األلعـاب  -3
ـــاا ال ـــجاماـــل صـــت  ـــل إلق ـــعامج جاألاشـــط  صـــت تفعي ـــ  الب ـــ   العقمي ـــدجع ا صـــت تامي التـــت تســـهم ب
 العج  . لطفل  ال بعي  العالقات

 منهج البحث: 
 لطبيعـــ   ـــرا البحـــ ، رج الم مجةـــ  الت عيبـــت لمااســـبتل شـــبل اســـتخدمت الباحثـــ  المـــاهج 

لمععصــ  أثــع المتغيــع المســتقل  الم مجةــ جا  ــعاا القياســين القبلــت جالبعــدر ةلــى  الجاحــد الت عيبيــ  
 (. ال بعي  العالقاتس ( ةلى المتغيع التاب العقمي سبعاامج األلعاب 
 فروض البحث: 

تج د صعج  رات دالل  إحاائي  بين متجسطى دع ات أطفال الم مجة  الت عيبي  صى  .1
بعد تعع هم لبعاامج األلعـاب  ال بعي  العالقاتالقياسين القبلى جالبعدى ةلى مقياس 

 لاالأ القياس البعدى. العقمي 
ال يج د صعج  رات دالل  إحاائي  بين متجسطى دع ات أطفال الم مجةـ  الت عيبيـ   .2

بعـد تعع ـهم لبعاـامج  ال بعيـ  العالقـاتصى القياسين البعـدى ج التتبعـى ةلـى مقيـاس 
 .العقمي األلعاب 

 مصطلحات البحث: 
 )وقد عرفتها الباحثة أجرائيًا(  

جالجسـائط المتعـدد   معـد  باسـتخدام الحاسـب ا لـتتطبيقات تعليمي  ": الرقمية االلعاببرنامج  -1
طلـب قائمـ  ةلـى دمـج الـتعلم باللعـب صـت امـجرج تعجيحـت ي   ساجت جاجع  جالحعك  جالاو(،

ج ماطقيـ  جيطبـ  بشـكل صـعدر أج  مـاةت ةلـى مسـتجيات أحل مشـكل   بعيـ   صيل من الطفل
 لمدر تقدمل صت التعلم". متدع   صت الاعجب  جيحال صيها ةلى مكاصأت جتعزيز
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ـــدر طفـــل العج ـــ  مـــن خـــالل تعاملـــل ": الجبرياااة العالقاااات -2 ـــت يتكـــجن ل  مـــ تاـــجع ةقل
جالتــت تــم تحديــد ا الفعةيــ   المفــا يمتشــتمل ةلــى ةــدد مــن المحسجســات جاألشــياا مــن حجلــل ج 

 جصقا   عاا الخبعاا جالمحكمين ةلى الاحج التالت: 
شــبل جاإخــتالف بــين األشــياا لتحديــد أج ــل اةلــى قــدع  الطفــل جيقاــد بــل " :التصاانيف مفهااوم -
 .الح م أج اللجن"الاجد أج مثل  ج خاايتينأ ا لخااي  جاحد جصق  ج مها ةاد  ت ميعها جا  
اـف  ةلـى شـياا باـاا الطفـل ةلـى تعتيـب م مجةـ  مـن األ قـدع  جيقاـد بـل ": التسلسال مفهوم -

 ."تاازلتأج ما بشكل تااةدر إالطجل أج اللجن أج الملمس أج محدد  كالح م 
اج ـ  بـين شـيئان كـل ماهمـا يكمـل المز ةلـى قـدع  الطفـل  جيقاـد بـل ": حااديالتناظر األ مفهوم -
 .ج يفي ا" خعاأل
قدع  الطفل ةلى تكعاع األشياا أج العالمات أج األشـكال أج العمـجز  جيقاد بل ": النمط مفهوم -

 ج معكب .متتالي  بسيط  أ بااا بهدف
 اإلطار النظري ودراسات سابقة: 

 جيشتمل ةلى مايلت: 
  لطفل العج  .  العقمي المبح  األجل: األلعاب 

  :المااسب  لطفل العج  .  ال بعي  العالقاتالمبح  الثاات 

  لطفل الروضة الرقميةالمبحث األول: األلعاب 
ةلى التكيف التلقائت مـ  الطفل ةلى اكتساب خبعات التعلم جتساةده  ب العقمي  تساةدالعاأل     

 (Kam, et al.,2008: 58.سالماد  المتعلم 
 (: التعريفاتاأللعاب الرقمية )

جتج يفهـا لتحقيـ  بأاها اشـاط مـا م جمقـان يـتم اختياع ـا " (2005سيععصها ماطفت صهيم 
 جالعيا ي  تحايلل للمفا يم العلمي  أ داف محدد  أ مها التغلب ةلى الاعجبات التت تؤثع ةلى

ي ابيـل مـ  حي  يستمت  الطفـل صـت أثاـاا اللعـب بـأن يتفاةـل ب  ،جصت تحايلل الدعاست بشكل ةام
جيتعلم الابع  تعبجي  جيماعس التفكيع جيتخر القعاع السعي  ألعابمبيجتع بما يحتجيل من بعامج ج كال

 ."الاتائج التت يبح  ةاها جالمثابع  للتجال إلت
ميــ  يــتم اللعــب بهــا ةــن طعيــ  ألعــاب تعلي"اها ( بـــأ51، 2013صــتأ ا ،جع دجيععصهــا سماــ 
حـعاز الاقـاط ةلى إا باستخدام المؤثعات الاجتي  جالباعي ، جالتعكيز لكتعجات، جتمتاز  الب   هاز إ

 ." داف محدد ا ألتحقيق   تمام المهم  جاإاتقال إلت معحل  أخعىإأج 
م مجةــ  مــن األاشــط  المج هــ  جالما مــ  "( بأاهــا 26، 2015جتععصهــا اــبا  يجســف س

إلكتعجاي ــا تتاــجد صــت ةــع  محتجا ــا مــا بــين ألعــاب قااــي ، صايــ ، استكشــاصي ، تفاةليــ ، تكســب 



 فاعلية األلعاب الرقمية في تنمية العالقات الجبرية ألطفال الروضة  
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الطفل العديد من المعلجمات جالمفا يم جالسلجكيات، جتدصعل إلى مزيد من البح  جاإطالد بطعيق  
 راتي  تتسم بالمتع  جالتشجي ".

تطبيقــات تعليميـــ  معــد  باســتخدام الحاســب ا لـــت ": رائيااًا بهنهاااالباحثاااة إج اوقااد عرفتهاا 
جالجسـائط المتعــدد  ساــجت جاــجع  جالحعكــ  جالــاو(، قائمـ  ةلــى دمــج الــتعلم باللعــب صــت امــجرج 
تعجيحت ي طلب من الطفل صيل حل مشكل   بعي  أج ماطقي  جيطب  بشكل صـعدر أج  مـاةت ةلـى 

 جيحال صيها ةلى مكاصأت جتعزيز لمدر تقدمل صت التعلم". مستجيات متدع   صت الاعجب 
 : الرقمية لعاباأل أهمية 
يم الطفــل  ميتهــا صــت تعلــمــ  األلعــاب العقميــ  بم مجةــ  مــن المميــزات التــت زادت مــن أتت 

مماعســ  الطفــل العديــد مــن ج ، الســتمتادجالخبــع ، اي ابيــ  الفعالــ  صــت الحاــجل ةلــى كالمشــاعك  اإ
ب العــادات الفكعيـ  المختلفــ  مثــل ، جاكتســاحليــل جالتعكيـبثاــاا اللعـب كــالفهم جالتأليــ  ليـات العقمالع

  (Peirce,. N,2013, 8)، جالتخيلحل المشكالت، جالمبادع 
، جدعاس  زياب ةطيفت جعيهام  (2013يمان ةبد الماعم سكل من إ دعاس  اتائج شاعتأكما       

تامـت الـراكع  جسـعة   العقميـ  لعابن األأإلى ( 2015س يجسف(، جدعاس  ابا  2015س الملي ت
حـل ةلى اها تقجم لتعكيز جاالاتباه جتاشط الركاا ألسن المبادع  جالماط  جتحفز اتطجع ح  ج التفكيع 

ا  را صحسب بل  ، ليسم من اا  المخيل ابتكاع ةجالأج لغاز األ  .المشاعك ةلى تساةده أي  
 لتي تقوم عليها األلعاب الرقمية سس النفسية والتربويةاأل

 سس افسي  جتعبجي  متمثل  صيما يلت:ةد  أ تقجم ةلىالعقمي   لعابا د أن األ
 :Maions- Lapper نظرية  

ثالثـ  محـاجع ةلى    شامل  لتاميم األلعاب العقمي  يباى( ا عيMaions- Lapperج   س
 ج ت كاألتت: أساسي ،

 الش  صت تحقي  الهدف.التحدر:  ج االسم الرر اطلقل ةلى  .1

 تماةيــ  شــياا الماديــ  جاألج ــاد اإاــجع الر ايــ  التــت ي ــعها الشــخو لألالخيــال:  ــج ال .2
 ثاع .أكثع إلي علها 

ا جمعاعف تثيع بسيط  د   جكرل  ليسا الف جل: جالرر يحق  معلجمات بشكل  يع معقد  د   .3
 ((Malone, T &-Lepper, M.,1987,223 ةاد الطفل الد ش .

 :Gajnyنظرية: 
تركااع علااى  Gajny( إلــى أن ا عيــ  Gunter,G., Kenny,R, & Vick,H.2006يشــيع س

 ثالثة مبادي رئيسية وهي:
 عب.ثااا الللمعقد  أا إلىالبسيط   تمام باتائج التعلم: حي  ياتقل الطفل من المهاعات اإ .1
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 :لعاب العقمي  ج تج   بع  الشعجط الجا ب تجاصع ا لتحقي  الا ا  صت األ .2

 تعليمات محدد  احج الهدف الاهائت للمهم . ج   -أ

 .تسلسل المهام بشكل ماطقت -ب

 ثاع  ص جل الطفل إاهاا المهم .إ -ت

 ا از جحدات التعليم صت  جا األلعاب العقمي  ج ت:تحديد دليل لتطجيع جا   .3

 ج   تاجع للهدف المعاد اا ازه. -أ

 .القدع  ةلى عبط اللعب  بالهدف المطلجب -ب

 .المهم تجق  الا ا  صت اهاي   -ت

 .سهجل  صهم المحتجر - 

 .تجصيع ا ام التعزيز -ج

 ت.عب  العقمي  بالعالم الجاقععبط الل - 

 ال دي  صت تاميم العسجمات. -خ

 أسس األلعاب الرقمية
 .العقمي التعليمي   األلعابت تت ماها اشط  التمن خالل إ عاا األ يد األ داف التعليمي دتح .1

 داا للعب  صت اجع  مختاع .تحديد قجاةد األ .2

 سيع صت اللعب  جقجاةد الفجز بها.التحديد خطجات  .3

 تقجيم أداا األطفال صت اللعب  صت اهاي  األداا .4

 (431، 2018، سمحمد الحيل ،(Hayo, R.,2012, 7س تجصيع التغري  العا ع  الفجعي . .5

 تصميم األلعاب الرقمية: جنماذ
امـــجرج ةطيـــ  خمـــيس، ج ج محمـــد رمـــج اارج التاـــميم التعليمـــت جمـــن أبعز ـــا يج ـــد العديـــد مـــن امـــ
ج ميــ  ، (Karl.,M2012اب التعليميــ  سعــامــجرج كــعل كــاب لتاــميم االل، ج ةبــداللطيف ال ــزاع

الامـــادرج تـــدجع حـــجل خمســـ  معاحـــل أساســـي  ت هـــع  ميع ـــا صيمـــا يســـمت بـــالامجرج العـــام لتاـــميم 
التافير، اتاج، سالتحليل، التاميم، اإحل اع ج ج يتكجن من خمس  م ،(Model ADDIEالتعليم س
 اتاج األلعاب العقمي .حث  ةلى خطجات الامجرج العام صت إلبااةتمدت ا(، جقد التقجيم

األلعاب العقمي  احد المستحدثات التكاجلج ي  التت تسا م صت وتخلص الباحثة مما سبق إلى أن: 
ـــ  المفـــا يم المختلفـــ  باـــف  ةامـــ  جالعيا ـــي  باـــف  خااـــ  لمـــا تتمتـــ  بـــل مـــن خاـــائو  تامي

 جمميزات صت تفعيد التعلم جالمتع  جال اربي  جالتقجيم جالتعزيز اإي ابت للطفل.
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 المناسبة لطفل الروضة:  الجبرية العالقاتالمبحث الثاني: 
أحـــد  العالقــاتال بعيـــ  اللباــات األساســـي  لمــاهج العيا ـــيات، حيــ  تمثـــل  العالقــاتتعــد  
جالتعميميــات  العالقــاتساســيات يتشــكل ماهــا  ســم العيا ــيات المتكامــل جالمتااســ  ج ــت أعبعــ  أ

لجاليـــات المتحـــدد  امت لمعلمـــت العيا ـــيات بج شـــيع الم لـــس القـــلعيا ـــي ، جيجالمهــاعات جالمســـائل ا
ال بعيــــ   ــــت  ــــج ع العمليــــ  العيا ــــي ، جأن العيا ــــيات  العالقــــاتإلــــى أن  NCTMاألمعيكيــــ  
ــــــــت جارتاــــــــبأ  ــــــــات معا ــــــــع صهم  ــــــــل ا جج ــــــــجح  كث ــــــــاتا إرا ادع  الطف ــــــــ  جمعاا ــــــــا  العالق ال بعي
 (62، 2008محسن ةبيط ، .سجتفسيع ا
مثيـعات  تسـا  لـدر تفاةلـل مـ تزجيد الطفل باجد من التكامـل جاإال بعي  تقجم ب العالقاتص

أ مي  جتعجد صكاع ه ةلى ت اجز جتمكال من معال   األشياا جاألحدا  جاألالبيئ  المتاجة ، صتساةد
 ال بعي  للطفل صت الاقاط التالي : العالقاتب اكتسا
 .تساةد ةلى ت مي  الحقائ  جتاايفها جالتقليل من تعقد ا 

 لخاــائو اجتحديــد  تســاةد ةلــى تاميــ  مهــاعات الطفــل العقليــ  مثــل التا ــيم جالــعبط جالتمييــز
 بين األشياا.المشتعك  

 حـــدا  التـــت يســـاةده ةلـــى تفســـيع المجاقـــف جاأل ممـــا ،الطفـــل ةلـــى التفســـيع جالتطبيـــ  يســـاةد
ال بعيـ  يسـاةد  العالقاتتعلم  نأ جمعات رل  ، يع مألجص  جلها سجاا كاات مألجص  أيتعع  

 .ثع التعلماتقال أإةلى 

 165، 2001سإسماةيل الااد ، ثعاا البااا المععصت.إ) 
 ج اا  خطجات لتكجين المفهجم ج ت: 

 التأكد ةلى الخاائو األساسي  للمفهجم.  -1

 تجاصع أمثل  إي ابي  جسلبي  للمفهجم.  -2

 تقديم المفهجم بلغ  احيح  م  تج يأ أ م خاائال.  -3

 السابق  لدى الطفل.  العالقاتالتأكيد ةلى اح   -4

 (102، 2008سبطعس حاص ، ال ديد  العالقاتالتتاب  صت تقديم  -5

 وضة:العالقات الجبرية المناسبة لطفل لر 
طفــل العج ــ  حتــى  تاميتهــا لــدىالهامــ  التــت يابغــت  العالقــاتمــن  ال بعيــ  العالقــاتتعتبــع      

جقــــد  ــــ  الم لــــس القــــجمت لمعلمــــت تســــاةد صــــت تاميــــ  المفــــا يم العيا ــــي  بشــــكل ســــليم جمتكامــــل 
مـن معحلــ    العئيسـي  لمعــاييع تعلـم العيا ــيات للطفجلـ  المبكــع ( الخطــجط 2000سNTCM العيا ـيات 

مـن الم لـس القـجمت كمحتـجر جةمليـات، بيامـا حـدد كـل ت جحتت الاـف الثـاات اإبتـدائ ما قبل العج   



( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                             مجلة الطفولة                                              
ــ ـــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( معــاييع م ــال تعلــم العيا ــيات ألطفــال 2010ججزاع  التعبيــ  جالتعلــيم الماــعي  س  المبكــع لتعلــيم الطفجلــ  
 فا يم التالي :لماالعالقات ال بعي   العج   باجع  تفايلي  جتطبيقي  بحي  تت من

شــياا مع ــا صــت م مجةــات بمج ــب خااــي  معياــ   ــم االةلــى يعــعف بأاــل القــدع   التصاانيف: -
ختالصات بين  م من خالل مالح   التماثالت جاإمشتعك  بياهما مثل الشكل أج اللجن أج الح

 الاحج التالت:ةلى ةد  مفا يم  زئي ، ةلى مفهجم التاايف يحتجر ج "، االشياا
  جصق ا لخااي  جاحد .التاايف 
 .التاايف جصق ا لخاايتين 
  التاايف المتعدد جيت من 
التاــايف الشـــكلت: الت ميـــ  جصق ـــا لـــثال  خــجاو أج أعبـــ  مثـــل ساللـــجن، الشـــكل، الح ـــم،  -أ

 الاجد(
 تاايف ج يفت: جصق ا استخدام الشتا. -ب
اسـاس خااـي  ج داايـ  تحكـم المجقـف مثـل سصـع ، حـزن،   ـب ةلى تاايف ج داات:  -ت

 . سالم اةف( البسيط. ألم.
   219، 2003سعم ان بدجر،  كل. –ال مي  جصق ا إدعا  العالقات بع) 

 التسلسل:

يععصــل جلــيم ةبيــد بأاــل "تا ــيم م جةــ  مــن األشــياا صــت اتــائج طبقــا لخااــي  معياــ  تختلــف        
 (203: 2004صيها  ره األشياا صت ساللجن، الجزن، الح م، الطجل(". سجليم ةبيد،

بيا يــل ان التسلســل كعمليــ  لــل ثــال  محتجيــات تبــدأ بالتسلســل البســيط ثــم التسلســل  جيــعر 
 المتعدد أج المزدجج جأخيع ا التسلسل باالستدالل العددر.

 األنماط:

الــامط لغجي ــا  ــج الشــكل المكــعع، جيمكــن جاــف الــامط ةلــى أاــل تا ــيم ما ــجمت لألشــياا أج     
ب( ، ثـم ياتقـل إلـت متتاليـات أكثـع -ب/ أ-األشكال التت تتبـ  قاةـد  معياـ  صـت متتاليـ  بسـيط  سأ

اـــــعجب  مثـــــل مقاعاـــــ  األامـــــاط، جاســـــتخدام ماـــــطلحات الـــــامط جصهـــــم تســـــاجر الكميـــــات.س أحمـــــد 
 (58: 2008ماطفت،
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ــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ
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  :التناظر األحادي

ج أكثـع مـن افـس الاـجد، جيشـيع معهـد البحـج  جالتاميـ  القدع  ةلـت المجائمـ  بـين شـيئان أ  ج     
طفــال التاــا ع ةــن طعيــ  مماعســتهم ألةمــالهم اليجميــ  ( إلــى أاــل يمكــن تعلــيم األR, DI.2006س

  مثل حراا لكل قدم، كجب لكل طب ....

جراءات البحث   خطوات وا 
خطجات جا  عااات البح  صت اإ عااات الماه ي  المتبع  صت البح  جتشـمل ةلـى  تتمثل 

، جالدعاســــ  الميداايـــ  جكــــرل  األســــاليب العقميــــ خدم ، ج بعاــــامج األلعـــاب المـــاهج جاألدجات المســــت
 اإحاائي  لمعال   البيااات. 

 أواًل: منهج البحث: 
  Experimental Methodاســـتخدمت الباحثـــ  صـــت البحـــ  الحـــالت المـــاهج شـــبل الت عيبـــت  

الحـــالت، جقـــد اســـتخدم التاـــميم الت عيبـــت رج الم مجةـــ  الجاحـــد  "ةياـــ  جاحـــد   البحـــ لمااســـبتل لطبيعـــ  
( العقميــ لمععصــ  أثــع المتغيــع المســتقل سبعاــامج األلعــاب ت عيبيــ " باســتخدام القياســين القبلــت جالبعــدى  

 .  ياس التتبعى للم مجة  الت عيبي  عاا القلى  ااب إ( إال بعي  العالقاتسةلى المتغيع التاب  
 ثانيًا: مجتمع وعينة البحث

بمحاص ـ  ال يـز  جقـد  الحكجميـ يتمثل م تم  البح  الحالى صى  مي  أطفـال العج ـات   
ـــم اختيـــاع عج ـــ  "األمـــام ةلـــى" بمدعســـ  "اإمـــام ةلـــى" االبتدائيـــ  جالتابعـــ  إداع  جســـط ال يـــز   ت

ـــال ةياـــ  البحـــ  إلـــى س ـــ ، جبلـــل ةـــدد أطف ـــز  بالطعيقـــ  العمدي طفـــال (  30التعليميـــ  بمحاص ـــ  ال ي
 اى بالعج  .اا ( جالملتحقين بالمستجى الثاإ 15سركجع( ج  15للم مجة  الت عيبي ، س

 جقد عاةت الباحث  ةاد اختياع ا العيا  ما يلت:  
 ( ساجات. 6-5أن تتعاج  أةماع م ما بين س -

 أن يكجاجا من الملتزمين بالح جع صت العج  .  -

  .استخدام الحاسجب بشكل  يدةلى ان يكجن لديهم القدع   -

 أن ال يعااجن من أى مشكالت احي  أج أةاقات  سمي  تماعهم من الح جع للعج  .  -

 حيث الذكاء من تجانس العينة
لت عيبيــ  صــت اطفــال الم مجةــ  دع ــات أ متجســط بــين الفــعج داللــ   ي ــادقامــت الباحثــ  ب  

كمـــا  2باســـتخدام اختبـــاع كـــا ال بعيـــ  جالعالقـــات الــركااج  القيــاس القبلـــت مـــن حيـــ  جالعمـــع الزماـــت
 (1يت أ صى  دجل س

 
 



( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                             مجلة الطفولة                                              
ــ ـــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (1جدول )
 تجانس المجموعة التجريبية من حيث العمر العمني والذكاء والعالقات الجبرية

 30ن = 
 مستوى الداللة 2كا المتغيرات

  يع دال  6.3 العمر العمني

  يع دال  3.5 الذكاء

  يع دال  2.9 العالقات الجبرية

ــــــ  احاــــــائي  ( 1يت ــــــأ مــــــن  ــــــدجل س ــــــعج  دال ــــــال ةــــــدم ج ــــــجد ص ــــــين متجســــــط دع ــــــات  أطف ا ب
ت ــــــااس  ــــــؤالا   إلــــــىمــــــن حيــــــ  العمــــــع الزماــــــى ج الــــــركاا ممــــــا يشــــــيع الم مجةــــــ  الت عيبيــــــ  

 األطفال. 

 ثالثًا: أدوات البحث: 
 قامت الباحث  باستخدام األدجات التالي :  

 (  Raven,1987سإةداد            اختباع المافجصات المتتابع  الملجن للركاا (1س

 إةداد/ الباحث   الماجع ألطفال العج   . لكتعجاتاإ ال بعي  العالقاتمقياس  (2س
 إةداد/ الباحث .  ألطفال العج    ال بعي  العالقاتلتامي   العقمي األلعاب بعاامج  (3س

 جصيما يلى جاف تفايليا  لهره األدجات. 
 (1سمحل  (Raven 1987)اختبار المصفوفات المتتابعة الملون للذكاء  (1

 وصف االختبار: 
عأت الباحثــــــ  اســــــتخدام  ــــــرا االختبــــــاع لمالئمتــــــل لعمــــــع ةياــــــ  البحــــــ  جيعتبــــــع اختبــــــاع  

المافجصات المتتابع  من االختباعات التت تطبـ  باـجع  صعديـ  مـ  األطفـال جال يحتـاج إلـى تعبيـع 
تكـــجن اختبـــاع لف ـــت ممـــا ي علـــل مااســـبا  لطبيعـــ  العياـــ  جةمع ـــا ج عجصهـــا صـــت البحـــ  الحـــالت، جي

باــدا ،  12الماــفجصات المتتابعــ  الملجاــ  مــن ثالثــ  أقســام ج ــى سأ(، سأ ب(، سب( يشــمل كــل ماهــا 
م ــاصا  إليهمــا  (spm)جالقســمان سأ(، سب(  مــا افــس القســمان صــت اختبــاع الماــفجصات المتتابعــ  

يـ  لألطفـال قسما   ديـدا   ـج سأ،ب( يتجسـطها صـت الاـعجب ، جقـد أةـدت لكـى اقـيس العمليـات العقل
 ةن ةمع خمس ساجات إلى إحدى ةشع سا 

جقــد تــم إي ــاد الخاــائو الســيكجمتعي  لهــرا االختبــاع باســتخدام الاــد  التالزمــى ب ي ــاد  
ـــال صكـــان معامـــل الاـــد   ، 0.84معـــامالت االعتبـــاط بـــين  ـــرا االختبـــاع جاختبـــاع جكســـلع لألطف

، جمعامــل االعتبــاط مــ  0.78لاــد  جمعامــل االعتبــاط مــ  اختبــاع ســتاافجعد بيايــل صكــان معامــل ا



 فاعلية األلعاب الرقمية في تنمية العالقات الجبرية ألطفال الروضة  
ــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

1128 

جتــم تقــديع معامــل الثبــات بطعيقــ  إةــاد  تطبيــ   0.68اختبــاع عســم الع ــل صكــان معامــل الاــد  
 . 0.94، بطعيق  الت زئ  الاافي  بمقداع 0.91االختباع بمقداع 

ب ي اد الخاائو السيكجمتيعي  لهـرا االختبـاع ، باسـتخدام الاـد   (2015) حسن عالجقامت  
التالزمــى ب ي ــاد معـــامالت االعتبــاط بــين  ـــرا االختبــاع جاختبـــاع جكســلع لألطفــال صكـــان معامــل الاـــد   

، جتـم تقـديع معامـل الثبـات 0.89جمعامل االعتبـاط مـ  اختبـاع عسـم الع ـل صكـان معامـل الاـد    0.86
 . 0.94جبطعيق  الت زئ  الاافي  بمقداع  0.92االختباع بمقداع بطعيق  إةاد  تطبي  

 ( 2إعداد الباحثة )ملحق ألطفال الروضة   المصور لكترونياإل  الجبرية العالقاتمقياس  (2
  الهدف من المقياس: -

ـــاس   ـــى قي ـــاس إل ـــال العج ـــ  مـــدى إيهـــدف تاـــميم المقي ، ال بعيـــ  للعالقـــاتكتســـاب أطف
 مجقف مقسمين ةلى االبعاد التالي  :( 20يتكجن المقياس من سج 

 (. 6-1خاو بالعباعات س التاايفالبعد األجل: مفهجم 
 ( 10-7خاو بالعباعات س حادراأل التاا عالبعد الثاات مفهجم 
 ( 15-11خاو بالعباعات س التسلسلالبعد الثال : مفهجم 
 ( 20 -16خاو بالعباعات س الامطالبعد العاب  : مفهجم 

 خطوات تصميم المقياس: 

ســتفاد  ماهــا صــى ســابق  رات الاــل  بمج ــجد البحــ  لإاإطــالد ةلــى البحــج  جالدعاســات ال -1
 إةداد المقياس الحالت. 

 جكيفي  قياسها إ عائيا .  المفا يم الفعةي جتحديد  ال بعي  للعالقاتتم ج   التععيف اإ عائت  -2

قامت الباحث  باإطالد ةلى ةدد من المقاييس جاالستبيااات التت سـا مت بـدجع ا صـت إةـداد  -3
 لطفل العج  . لكتعجاتاإ ال بعي  العالقاتمقياس 

 أن تكجن باجده معتبط  بيئ  الطفل.عاةت الباحث  صت تاميم المقياس  -4

 إةداد مجاقف المقياس جبدائل االست ابات جالاجع الخاا  بكل است اب . -5

 .Directorإةداد المقياس بشكل إلكتعجات باستخدام بعاامج  -6

ــد ج مــ  الدع ــ  الكليــ  للمقيــاس باســتخدام لغــ   -7 تحديــد يليــ  إلكتعجايــ  لحســاب دع ــات كــل ب عج
Lingo Script. 

 ةع  المقياس ةلى الساد  المحكمين. -8

 .الاهائي العج   صت اجعتل  ألطفال الماجع اإلكتعجات ال بعي  العالقاتإخعاج مقياس  -9
 تعليمات المقياس: 

تطلــب  طبَّــ  مقيــاس العالقــات ال بعيــ  اإلكتعجاــت بشــكل صــعدر، تبع ــا لــافس تعتيــب المجاقــف، حيــ ي 
را أعاد ســـماد الســـؤال مـــع  أخـــعى ي ـــغط ةلـــى المقيـــاسلتعليمـــات   ســـتمادالباحثـــ  مـــن الطفـــل اإ ، جا 
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مـا أن يختـاع  تابـل ةلـى الطفـلج ، خـاعج باـجد المقيـاس ثم تطب  م  الطفل مثال ت عيبـتالسماة ، 
 يعاه مااسب ا.

 عمن تطبيق المقياس: 
 15 إلــى 10أســفعت اتــائج الت عبــ  االســتطالةي  أن مــد  تطبيــ  المقيــاس تتــعاج  مــا بــين 

دقيقــ . جمــ  رلــ  لــم تقيــد الباحثــ  أطفــال العياــ  بــزمن معــين للتطبيــ ، حيــ  لــن يــؤثع رلــ  ةلــى 
 الاتائج.

 طريقة تصحيح المقياس: 

  ةدم اكمال المهم  المطلجب أج صى حال  اختياع البديل الخطأ  . يأخر دع   جاحد 

  اكمال المهم  المطلجب أج صى حال  اختياع البديل الاحيأ  يأخر دع تينيأخر . 

ــد، جكــرل   مــ  الدع ــ  الكليــ  بشــكل إلكتعجاــت.       جيـتم عاــد ج مــ  الــدع ات الخااــ  بكــل ب عج
 جةلى الفاحو اقل الدع ات الخاا  بكل ب عجد جالتت ت هع صت اهاي  التطبي .

 ( دع   .40( دع   ج كحد أةلى س20جتادعج الدع   الكلي  للمقياس كحد أداى س
 ألطفال الروضة لكترونياإل  الجبرية العالقات الخصائص  السيكومترية لمقياس

 ال بعيــ  اإلكتعجاــت العالقــات ي ــاد معــامالت الاــد  ج الثبــات لمقيــاسقامــت الباحثــ  ب  
  .طفال   30ألطفال العج   جرل  ةلى ةيا  قجامها 

 معامالت الصدق :اوالً 
المحكمـــين  عــاد المقيـــاس ةلــى اــد  اةتمــدت الباحثــ  ةلــى إي ـــاد معــامالت الاــد  ألب 

 .الراتت الاد ج 
 صدق المحكمين

لمتخااـــين صـــى الم ــــاالت قامـــت الباحثـــ  بعـــع   المقيـــاس ةلـــى ةـــدد مـــن الخبـــعاا ا 
تفــا  للمحكمــين بمعادلــ  ج تعاجحــت معــامالت اإ (3ملحــ  سجتكاجلج يــا التعلــيم   الافســي التعبجيــ  ج 
 مج أ بال دجل التالت:مما يشيع الى اد  العباعات، كما 1.00& 0.96بين Lawshe"لجش " 

 (2)جدول
 نسبة اتفاق المحكمي باستخدام معادلة "لوش"

 معامل االتفا  المجقف معامل االتفا  المجقف معامل االتفا  المجقف معامل االتفا  المجقف
1 100% 6 100% 11 86.66% 16 93.33% 

2 100% 7 93.33% 12 100% 17 100% 

3 86.66% 8 100% 13 100% 18 86.66% 

4 94.74% 9 100% 14 93.33% 19 93.33% 

5 86.66% 10 100% 15 86.66% 20 100% 
 ألطفال الروضة:اإلكتعجات الجبرية  العالقات لمقياسالراتت  تساقاإل  صدق



 فاعلية األلعاب الرقمية في تنمية العالقات الجبرية ألطفال الروضة  
ــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ
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البح  من افس م تم  الدعاس  جمن  يع ةيا   30تم تطبي  المقياس ةلى ةيا  قجامها  
ــد جالدع ــ  الكليــ عتبــاط إي ــاد معامــل اإ، جتــم الحــالت للمقيــاس كمــا يت ــأ مــن  بــين دع ــ  كــل ب عج

 (:3ال دجل س
 (3جدول )

 صدق االتساق الداخلي لمقياس العالقات الجبرية الطفال الروضة
 معامل الصدق األبعاد م

 0.90 التاايف  .1
 0.85 التاا ع األحادر  .2
 0.91 التسلسل  .3
 0.93 الامط   .4
 0.92 الدع   الكلي   .5

 

ال ــدجل السـاب  اعتفــاد معامــل االعتبـاط "معامــل الاــد " بـين دع ــات األبعــاد يت ـأ مــن  
 العئيسي  للمقياس جالدع   الكلي   مما يدل ةلى اد  المقياس.

 ثانيا : معامالت الثبات
 معامل الثبات ) الفا( بطريقة كرونباخ

 اإلكتعجاــــت ال بعيــــ  العالقــــات مقيــــاس ي ــــاد معــــامالت الثبــــات ألبعــــاد بالباحثــــ   قامــــت 
جقد قامت الباحث  بحساب ثبات المقياس بطعيقتين: إحدا ما طعيقـ  تعتمـد ةلـى  ألطفال العج  ،

تسـا  الـداخلت بي "، جاألخعى تعتمد ةلى حسـاب اإحساب ثبات المقياس ككل "طعيق  إةاد  التط
 للمقياس "معامل ألفا كعجاباخ".

 مقياس:حساب معامل ثبات المقياس بطريقة إعادة تطبيق ال -
 (4جدول )

 حساب معامل ثبات المقياس بطريقة إعادة التطبيق
"ن" عدد أفراد 

 العينة
 س

 "التطبيق األول"
 ص

 "التطبيق الثاني"
معامل  س ص ²ص ²س

 الثبات
30 1300 1320 88216 92250 90470 0.9 

 

المقيــاس بثباتــل "  ممــا يميــز 0.9يت ـأ مــن ال ــدجل الســاب  اعتفـاد قيمــ  معامــل ثبــات المقيـاس " 
 صت قياس العالقات  بعي  لدى أطفال العج  .

 

؛ لحساااب معاماال االتساااق α Cronbachحساااب ثبااات المقياااس بطريقااة ألفااا كرونباااخ  -
 الداخلي )معامل الثبات(:
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 :(5)جتت أ قيم معامالت الثبات بطعيق  ألفا كعجاباخ من ال دجل  
 (5جدول )

 كرونباخ لمقياس العالقات الجبرية اإللكتروني( بطريقة ∞حساب معامل الثبات )
 معامل الثبات ) الفا( االبعاد

 0.87 مفهوم التصنيف -1
 0.93 مفهوم التناظر االحادي -2
 0.83 مفهوم التسلسل -3
 0.91 مفهوم النمط -4

 0.88 الدرجة الكلية

يـدل ( ل مي  أبعاد المقياس  مما αيت أ من ال دجل الساب  اعتفاد قيم معامل الثبات س 
 ةلى ثبات المقياس.

 ( 4ملح إةداد/ الباحث  سألطفال الروضة. الجبرية العالقاتلتنمية  الرقميةبرنامج األلعاب  (3
 الفلسفة التربوية لبرنامج االلعاب الرقمية

اشت قَّت صلسف  بعاامج األلعاب العقمي  بالبح  الحالت من صلسف  الم تم  الـرر يعـيش صيـل  
الم تم  تقاس بمدى ما يتلقاه األطفال من عةاي  جتج يل، جما يكتسبجال من طفل العج    صقيم  

 خبعات تؤ لهم للمسا م  صت بااا م تمعهم.
صت التعلم اال تماةت أج التعلم بالمالح   من أ م  "A, Bandura"كما تعتبع ا عي  ألبعت باادجعا 

ى باادجعا أن الطفل يمكن أن يتعلم من م عد الا عيات التت اشت قَّت ماها صلسف  بعاامج البح  الحالت. جيع 
ن لـم يسـت ب بمـا يـدل ةلـى تعلمـل صـت الجقـت الحـالت. صقـد ت هـع اتـائج الـتعلم  مالح   ا خعين، حتى جا 
بالمالح   صت  عجف مستقبلي . جالطفـل ال يقلـد بشـكل أةمـى مـا يتعلمـل بالمالح ـ ، لكاـل يبتكـع أاماط ـا 

  ديد  مبتكع  من السلج . 
اةتمد البح  الحالت ةلى الا عي  الباائي  ل ان بيا يل جالتت تعـد مـن أكثـع ا عيـات كما  

التعلم التى يهتم بها التعبجيجن صى العاع الحدي  جخاا  صى تحديد أ مي  اللعب لطفل العج   
ــــ بج دجعه صــــى تاميــــ  المفــــا يم العيا ــــي  جالتــــت تا كتســــاب للطفــــل ج إ ثــــ  ماهــــا العالقــــات ال بعي

تــى يعايشــها المــتعلم  تماةيــ  التســتاد إلــى محاكــا  المجاقــف اإلمختلفــ ، جخااــ  التــى العالقــات ا
 .جيتفاةل معها
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 لعاب الرقمية:امج األ تصميم برن

اتـاج بعاـامج  صت   جا الامجرج العام للتاـميم التعليمـت الـرر تباتـل الباحثـ  قامـت بتاـميم جا 
 األلعاب العقمي  جصق ا للخطجات التالي :

 تحليل المشــكل جسـأطفـال العج ـ ، خاـائو  تحليــل ت ـماجت :Analyze التحليالمرحلاة  .1
 لتحديد المفا يم ال بعي  المااسب  ألطفال العج  ، جتحديد األ داف العام  للبح  الحالت.

 : ويتم فيها Design مرحلة التصميم .2
  األ داف اإ عائي ، جصيها يكجن الطفل قادعا ةلى أن:تحديد  -أ

  جصق ا للاجد أج اللجن أج الح م.ا شياتاايف األ -

 يكتسب القدع  ةلى المالح   لما حجلل.   -

 أن يكتسب الطفل مفهجم التسلسل.  -

 .ان يكجن امط بسيط من المكعبات جاألشكال -

 .أن يؤام بين األدجات -

تحديــد المفــا يم الفعةيــ ، جالمج ــجةات المحققــ  لهــره  جت ــماتعناصاار المحتااوي التعليمااي:  -ب
 المفا يم صت  جا األ داف العام  جاإ عائي  

تـم صيهـا اختيـاع كـل الجسـائط المتعـدد  المطلجبـ  ج اختيار العناصر المتعددة والمواد التعليمية:  -ت
إاتـــاج بعاـــامج الجســـائط مـــن اـــجع، جااـــجو، جعســـجم متحعكـــ ، جمقـــاط  صيـــديج، جمـــؤثعات 

 ي ، جتحديد التطبيقات التعبجي  المااسب  لتحقي  األ داف اإ عائي . اجت
مــــن ف: اإلسااااتراتيجيات التعليميااااة المسااااتخدمة والتفاعاااال مااااع البرنااااامج لتحقيااااق األهاااادا - 

ـــتعلم  اإســـتعاتي يات التـــت اســـتخدمتها الباحثـــ  "اإلقـــاا اإلكتعجاـــت، جالتـــدعيب اإلكتعجاـــت، جال
لحـــجاع جالمااقشـــ ، جالمحاكـــا ، جاالكتشـــاف، ، جحـــل المشـــكالت، الـــراتت، جالتعلـــيم التعـــاجات، جا

 جالعاف الر ات، جالمحاجل  جالخطأ، جالتعزيز".  
 ساليب اإلبحار وواجهة التفاعل : وتم فيهاتصميم أ -ج

 يتميـز بـل مـن تا ـيم، لمـا بحـاع الشـبكت اإ ىاةتمـدت الباحثـ  ةلـتاميم أساليب اإبحاع:  -
تــل بطعيقــ  صعديــ  ايســمأ للطفــل بتتبــ  ا تمامحيــ   ،خــعط  تاحــ  االاتقــال بحعيــ  مــن عابــا  ج 

ى، جصـت  ـرا الشـأن أخـع  لعب ر أ ىج إلأيج د بل اعتباط يمكن من االاتقال من  حي   سهل 
عاةــت الباحثــ  أن تكــجن مفــاتيأ اإبحــاع ماــحجب  بحعكــ ، جاــجع  مــ  الــاو، ةلــى مــداع 

  البعاامج.
 بألجان زا ي .ج : جعاةت الباحث  أن تكجن بسيط  ج يع مزدحم ، تاميم جا ه  التفاةل -
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 -( : 4تصميم سيناريو البرنامج الوسائط المتعددة ملحق) -أ

تــتم تع مـــ   جالــرر مـــن خاللــللأللعـــاب العقميــ   ســيااعيج تشــتمل  ــره الخطــج  ةلـــى تاــميم      
يـتم ج ـ  خعيطـ  إ عائيـ  تشـمل خطـجات الخطجط الععي   إلى إ عااات تفايلي  ةلى الـجع ، ج 

، جمكجااتهــا مــن ةاااــع الجســائط المتعــدد  ، جةــدد ا،متمثلــ  صــت أشــكال الشاشــات األلعــاب،تافيـر 
جتحديد ةاااع التفاةل، جطعيق  الت جل لتحديد كيفي  الت جل من شاش  ألخعى، جالمـؤثعات التـت 

 ت رب ااتباه الطفل مثل األلجان، جالحعك ، جالاجت.
 وتضمنت: Productionمرحلة اإلنتاج  .3

المسـتخدم   الثابتـ  جالعسـجم الاـجعمان  نتاج وتعاديل عناصار الوساائط المتعاددة المطلوباة:إ .أ
لقطـات ج  العسـجم المتحعكـ ج  ،Textsجو الااـصت  عسجم جاجع الشخايات، كمـا تت ـمن 

ــــديج ــــات  Sound الاــــجتج  الفي ــــين التعليق ــــين األاــــجات، مــــا ب ــــجد ب ــــ  التا جقــــد عاةــــت الباحث
 .جمخاعج األلفا  القجاةد الاحجي ، الاجتي ، جالمجسيقى، جالتأثيعات الاجتي ، م  معاةا 

إاتـاج استخدمت الباحث  م مجة  من البـعامج وهنا  : نتاج عناصر الوسائط المتعددةإبرامج  .ب
تعـديل ل (Photoshop CS6, Illustrator CS6 ,ساأللعـاب العقميـ ، صاسـتخدمت بـعامج 

 جدمــــــج المقــــــاط  الاــــــجتي ، ســــــتخدام ةــــــد  بــــــعامج لتســــــ يل األاــــــجات،جاالاــــــجع،  اتــــــاجا  ج 
األلعـاب إاتـاج  (Director MXس جبعاامج  ،( Sound Forge, Adobe Auditionسج ت

 جالعسجم المتحعك . العقمي 
لعـاب األقياس مدى كفاا  جصاةلي   إلىتهدف  ره المعحل  : و valuationEمرحلة التقويم  .4

مالح ـات  ىةلـ   جرل  للحاجلتاميمال مي  معاحل ةملي   التقجيم جيشمل العقمي  الماتج،
، جقـد تـم اإةتمـاد ةلـى اـجةين مـن ص ـل الاتـائجأ ىلـإ لعـابباأل ل الجاجل أجمعلجمات من 

 -:التقجيم  ما

إي ابيــات مـن معاحــل اإاتــاج  لتحديــد اج ــج تقــجيم مسـتمع أثاــاا كــل معحلــ  : بنااائيالتقااويم ال -أ
 .لعاب مج   الت عيبجالسلبيات صت محتجر األ

ةـع   تـمحيـ  جيـتم صيـل تحكـيم األلعـاب العقميـ ، لتكـجن  ـا ز  لالسـتخدام  :النهاائيتقويم ال -ب
يــ ، جصــت م ــال تكاجلج يــا م مجةــ  مــن الخبــعاا المتخااــين صــت م ــال التعب ىةلــ األلعــاب
 (3ملح س التعبجر،، جةلم الافس التعليم
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 (6جدول )
 يوضح صدق المحكمين على برنامج األلعاب الرقمية الحالي

 النسبة المئوية األلعاب النسبة المئوية األلعاب
 %100 ادجاتت %100 مزعة   دج ةبده

 %93.33 حديق  الحيجان %94.33 بيت االشكال 
 %100 طعامت  %95.33 الكجاكب 

 %100 العالمقاعات  %100 مطبخ يجيج
 %93.33 قطاع المفا أت %100 المحيط الاغيع

 %100 الف اا %100 لجانعحل  األ
 %96.33 األشكال الهادسي  %93.33 الكجع الشقي 

 %100 اين اةيش %100 ةيد ميالد بجدر
 %80( إن متجسطات اسب الاد  لكل محاجع البعاامج تعاجحت ما بـين س6جيت أ من  دجل س

 ( ج ى اسب اد  معتفع . 100%-
 :  الرقميةمحتوى برنامج األلعاب  -

قــديم األلعــاب العقميــ  لت لقــاا 16صــت البدايــ ، ثــم  اصتتــاحت لقــاا، لقــاا 18البعاــامج ةبــاع  ةــن      
العقميـ   لعـاب، جتـم تجزيـ  األاللقـاا الختـامت، جأخيـع ا اللقاا الجاحدصت بمستجيتها  بمعدل لعب  جاحد 

 :بعي  كما  ج مج أ بال دجل التالتالعالقات ال ةلى 
 (7 دجل س

 األلعاب الرقمية المستخدمة بالبحث الحالي والعالقات الجبرية المرتبطة بها
 األلعاب الرقمية الرئيسية العالقات الجبرية األلعاب الرقمية الرئيسية العالقات الجبرية

 مزعة   دج ةبده التصنيف

 التسلسل

 الكجاكب
 عحل  االلجان بيت األشكال
 المحيط الاغيع حديق  الحيجان
 قاعات العالم قطاع المفا أت

 مطبخ يجيج التناظر االحادي 

 األنماط

 االشكال الهادسي  
 ةيد ميالد بجدر أدجاتت
 الكجع الشقي  طعامت

 الف اا اين اسكن

 ةلى الاحج التالت:العقمي  تقديم األلعاب  لقاااتجق سِّمت  
 دقائ ". 5التهيئ  " -
 دقيق ". 20اللعب  العقمي  " -

 "20"  اات جصيديج اتااللكتعجاي  المااحب  من أاشط  ، جاألاللعب المااقش  حجل  -
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 الجدول العمنى لبرنامج البحث الحالي:  -
ياــــاحبها ةــــدد مــــن األاشــــط   عقميــــ (  لعبــــ  16مــــن س العقميــــ يتكــــجن بعاــــامج األلعــــاب  

أيـام( أسـبجةيا   3أسـابي ( بمعـدل س 6صت س ا، حي  يتم تطبيقهلقاا (18سمقسمين ةلى اإلكتعجاي  
 ( ساة  للبعاامج ككل. 14يجميا  ب  مالت س دقيق  45جلمد  

  :الباحثـ  بـ  عاا ت عبـ  اسـتطالةي  لت عبـ  أدجات البحـ  قامـت التجربة االستطالعية األولاى
( طفـال  جطفلـ  مـن م تمـ  30جالتأكد من االحيتها صت القياس، حي  قامت بتطبيقها ةلـى س

البحــ  جمـــن دجن ةياــ  البحـــ  األاـــلي  إ ــعاا معـــامالت الاــد  جالثبـــات ألدجات البحـــ . 
أدجات البح  مع  أخـعى بعـد ( ثم أةيد تطي  1/10/2018– 30/9/2018جرل  صت الفتع  س

 ( يجم للتحق  من ثبات األدجات. 15س
قامــت الباحثــ  بــ  عاا ت عبــ  اســتطالةي  ثاايــ  صــت الفتــع  مــن التجربااة االسااتطالعية الثانيااة:  -
لعياـ  البحـ   األلعاب العقميـ (. جرل  للتععف ةلى مدى مالئم  3/10/2018 -2/10/2018س

ـــــزمن الـــــالزم لتافيـــــر األلعـــــ ، جتجاـــــلت الباحثـــــ  صـــــت  ـــــجا اتـــــائج الت عبـــــ  العقميـــــ اب جتحديـــــد ال
ألطفال ةيا  البح  جكرل  تجصيع كاص  الخدمات  العقمي  لعاباألاالستطالةي  الثااي  إلى مالئم  

 الالزم  بالعج  . 
 العالقـــات  مقيـــاسلعياـــ  البحـــ  ةلـــى " القبلـــت القيـــاسقامـــت الباحثـــ  بـــ  عاا : القيااااس القبلاااى -

( جتــم التطبيــ  15/10/2018– 14/10/2018ألطفــال العج ــ  جرلــ  صــت الفتــع  مــن س ال بعيــ 
لـــ  جطفلـــ  ( طف30صـــت اليـــجم الجاحـــد جلمـــد  يجمـــان لعـــدد س ( طفـــال  15بمعـــدل سمـــن قبـــل الباحثـــ  

 الممثلين للم مجة  الت عيبي .
يتكــجن مــن قامــت الباحثــ  بتطبيــ  البعاــامج المقتــع  جالــرى : الرقميااةتطبيااق برنااامج األلعاااب  -
ــــــــت الفتــــــــع  مــــــــن  عقميــــــــ ( لعبــــــــ  16س ــــــــ  البحــــــــ ( ص ــــــــى أطفــــــــال الم مجةــــــــ  الت عيبيــــــــ  سةيا ةل
( أيام صـت 3أسابي ( بمعدل س 6صت س لعاباأل( حي  تم تطبي  18/11/2018-16/10/2018س

 . العقمي  لعاباأل( ساة  ل مي  14يجميا  ب  مالت س دقيق  45األسبجد جلمد  
 العالقــات مقيــاسلعياــ  البحــ  ةلــى " القيــاس البعــدرقامــت الباحثــ  بــ  عاا القياااس البعاادى:  -

جتـم التطبيـ   (،20/11/2018– 19/11/2018ألطفـال العج ـ  جرلـ  صـت الفتـع  مـن س ال بعي 
 جطفلــ  مــن ( طفــال  30( طفــال صــت اليــجم الجاحــد جلمــد  يجمــان لعــدد س15مــن قبــل الباحثــ  بمعــدل س

 . الم مجة  الت عيبي 
ـــى القيااااس التتبعاااي:  - ـــ  ةل ـــاس التتبعـــت للم مجةـــ  الت عيبي ـــ  عاا القي ـــ  ب ـــاسقامـــت الباحث  مقي
( جيــتم التطبيــ  مــن قبــل الباحثــ  5/12/2018– 4/12/2018صــت الفتــع  مــن س ال بعيــ عالقــات ال

ــــجم الجاحــــد جلمــــد  يجمــــان لعــــدد س( طفــــاَل 15بمعــــدل س ــــ  مــــن الم مجةــــ   ( طفــــال  30 صــــت الي جطفل
 ، ثم قامت الباحث  ب  عاا المعال ات اإحاائي . الت عيبي 



 فاعلية األلعاب الرقمية في تنمية العالقات الجبرية ألطفال الروضة  
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 المعالجات اإلحصائية:  -
 اختباع الجش.  -1

 . 2اختباع كا -2

 كعجاباخ.  –معامل ألفا  -3

لدعاســـ  الفـــعج  بـــين  متجســـطات دع ـــات األطفـــال صـــى القياســـين القبلـــى  (t. test)اختبـــاع  -4
 جالبعدى لألطفال. 

 عرض النتائج وتفسيرها: 
 نتائج الفرض األول: 

 ينص الفرض األول على أنه : 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية فى "     

بعااد تعرضااهم لبرنااامج األلعاااب  الجبريااة العالقاااتالقياسااين القبلااى والبعاادى علااى مقياااس 
 لصالح القياس البعدى. الرقمية

ي ــاد الفــعج  بــين الtest - tجللتحقــ  مــن اــح  الفــع  قامــت الباحثــ  باســتخدم اختبــاع ت"    
األلعـاب  بعاـامجالبعـدر لتطبيـ  صت القياس القبلـت ج  طفال المحمجة  الت عيبي أمتجسطات دع ات 

 ( 8س كما يت أ صى  دجل، العقمي 

 (8جدول رقم )

مقياس لطبقا في القياسين القبلي والبعدي  أطفال المجموعة والتجريبية درجات  اتمتوسط)الفروق بين 

 30ن=  " test -  t"ت"  اختبارباستخدام  العالقات الجبريو

 

 المتغيرات

 الفروق بين 

 القبلى و البعدىالقياسين 

 

 ت

 مستوى

 الداللة

 

 اتجاه الداللة

 مج ح ف م ف

 فى اتجاه القياس البعدى 0.01مستوى دالة عند  21.615 1.048 4.206 التصنيف

 فى اتجاه القياس البعدى 0.01دالة عند مستوى  21.647 0.772 3.103 التناظر االحادي

 فى اتجاه القياس البعدى 0.01دالة عند مستوى  23.310 0.900 3.896 التسلسل

 فى اتجاه القياس البعدى 0.01دالة عند مستوى  18.144 1.136 3.827 النمط

 فى اتجاه القياس البعدى 0.01دالة عند مستوى  31.002 2.611 15.0344 المقياس ككل

 0.01عند مستوى  2.46ت=      
 0.05عند مستوى    1.69ت=     

ج ــجد صــعج  رات داللــ  احاــائي  بــين متجســطات دع ــات أطفــال  (8يت ــأ مــن  ــدجل س 
ـــــ   ـــــاس العالقـــــات ال بعي ـــــت مقي ـــــت جالبعـــــدر ةل ـــــ  صـــــت القياســـــين القبل بأبعـــــاده الم مجةـــــ  الت عيبي

 ، التسلسل، الامط جالدع   الكلي  للمقياس( صت ات اه القياس البعدر.رحاد، التاا ع األسالتاايف
 القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبيةوالشكل التالي يوضح الفرق بين 
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ــ ـــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــره الاتي ــ  إلــى ا ــا  بعاــامج البحــ  الحــالت صــت تحقيــ  تقــدم ملحــج  صــت  وتعااعو الباحثااة 
التــت أةطــتهم  العقميــ جرلــ  مــن خــالل مشــاعك  األطفــال صــت األلعــاب  ال بعيــ  العالقــاتتاميــ  أبعــاد 

ل ةلــــى أكتســــاب المعــــاعف المختلفــــ  األطفــــا، جكمــــا ســــاةدت أاشــــط  البعاــــامج صعاــــ  كبيــــع  للتفاةــــل
 اتـــائج   ـــرا يتفـــ  مـــ  مـــا أكـــدت ةليـــلجتاميـــ  مهـــاعاتهم، ج  ال بعيـــ  قـــاتالعالســـاةدتهم ةلـــى أكتشـــاف ج 

(، جدعاســـ  عج ـــ  2015ســـماا ســـالم سجدعاســـ  أ(، 2013يمـــان ةبـــد المـــاعم سسإمااان  كااال دراساااة
أ ميــــ   مــــن (2017س ، جدعاســــ  ايــــل شــــعيع(2017عيهــــام ح ــــاج س(، جدعاســــ  2015العطــــاصت س

المختلفـــ  لطفـــل العج ـــ  جتاميـــ  مهاعاتـــل الر ايـــ   جالمفـــا يم العالقـــاتصـــت تاميـــ   العقميـــ  لعـــاباأل
 .مى جحل المشكالت جالمععصي  حي  تساةد الطفل ةلى  التفكيع العل

  وتخلص الباحثة مما سبق إلى تحقق صحة الفرض األول  
 الثانيالفرض 

 على انه: ينينص الفرض الثا

التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية  
بعد تعرضهم لبرنامج األلعاب  الجبرية العالقاتفى القياسين البعدى و التتبعى على مقياس 

 .الرقمية

 

ي ـاد الفـعج  إtest - tجللتحقـ  مـن اـح  الفـع  قامـت الباحثـ  باسـتخدم اختبـاع ت"  
 طفال المحمجةـ  الت عيبيـ   صـت القيـاس البعـدر جالقبلـت لتطبيـ  البعاـامج.أبين متجسطات دع ات 
 ( 9كما يت أ صى  دجل س
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التصنيف التناظر االحادي التسلسل النمط المقياس ككل

قبلي بعدي



 فاعلية األلعاب الرقمية في تنمية العالقات الجبرية ألطفال الروضة  
ــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ
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 ( 9جدول ) 
العالقات مقياس لطبقا في القياسين البعدي والتتبعي  أطفال المجموعة والتجريبية درجات  اتمتوسط)الفروق بين 

 30ن=   " test -  t"ت"  اختبارباستخدام  الجبرية

 

 األبعاد

  القياسين القبلى و البعدىالفروق بين 

 ت

 مستوى

 الداللة

 اتجاه الداللة

 مج ح ف م ف

 غير دالة 0.038 1.797 0.309 1.034 التصنيف

 غير دالة 1 0 0.267 0 التناظر االحادي

 غير دالة 0.161 1.44 0.257 0.689 التسلسل

 غير دالة 0.63 0.441 0.421 0.344 النمط

 غير دالة 0.161 1.440 0.773 0.206 المقياس ككل

يت أ من ال دجل ةدم ج ـجد صـعج  رات داللـ  احاـائي  بـين متجسـطات دع ـات أطفـال  
الم مجةــ  الت عيبيـــ  صـــت القياســين البعـــدر ةلـــت مقيـــاس العالقــات ال بعيـــ  سالتاـــايف ، التاـــا ع 

 جالدع   الكلي  للمقياس(.االحاد، التسلسل، الامط 
معاع أثـعه جصاةليتـل بمـا  ره الاتي ـ  إلـى ا ـا  بعاـامج البحـ  الحـالت السـت وتععو الباحثة 

محببـ  لألطفـال سـا مت بـدجع ا صـت زيـاد  مشـاعك  األطفـال صـت العمليـ   عقميـ ألعـاب  يت من من
التــــى تعلمهــــا ج عبطهــــا  ال بعيــــ  العالقــــاتالتعليميــــ  جبــــدا رلــــ  جا ــــحا  صــــت مــــدى جةــــى الطفــــل ب

 بالمجاقف الحياتي  التى يعيشيها.
 خالصة النتائج: 

 من خالل البح  الحالت تحققت  مي  صعج  البح  جكاات اتائج البح  كا تت:  
ج ــجد صــعج  رات داللــ  إحاــائي  بــين متجســطى دع ــات أطفــال الم مجةــ  الت عيبيــ  صــى  .1

بعــد تعع ــهم لبعاــامج األلعــاب  ال بعيــ  العالقــاتالقياســين القبلــى جالبعــدى ةلــى مقيــاس 
 لاالأ القياس البعدى. العقمي 

ةدم ج جد صـعج  رات داللـ  إحاـائي  بـين متجسـطى دع ـات أطفـال الم مجةـ  الت عيبيـ   .2
بعـــد تعع ـــهم لبعاـــامج  ال بعيـــ  العالقـــاتصـــى القياســـين البعـــدى ج التتبعـــى ةلـــى مقيـــاس 

 .العقمي األلعاب 

 التوصيات والمقترحات:  -
 :يات والمقترحات على النحو التالىى ضوء نتائج البحث تقدم الباحثة عدد من التوصف 

ـــ  عيـــا  األطفـــال  .1 ـــ  بـــجزاع  - ـــعجع  ا تمـــام المعاـــين بمعحل خااـــ  مخططـــت بـــعامج المعحل
بالتج يف الفعال لأللعاب العقمي ، صت اجع  بـعامج ألعـاب تعليميـ  عقميـ ،  -التعبي  جالتعليم

  من بعامج المعحل .



( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                             مجلة الطفولة                                              
ــ ـــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اديـــ  ج الجســـائل  الالزمـــ  ج ـــ  خطـــ  صعالـــ  بالعج ـــات ألمـــداد العج ـــات باألمكاايـــات الم .2
 . ال بعي  العالقاتاشط  لتفعيل أ

 العالقــاتصــى العج ــات لمــا لهــا مــن أثــع إي ــابى صــى تعلــيم  العقميــ  األلعــاب تمــام بتقــديم اإ .3
 جالقيم. 

األلعاب بما يتااسـب مـ  خاـائو جتاميم  اتاجإتجصيع بعامج تدعيبي  لمعلمات عيا  ةلى  .4
 طفل العج  
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 المراجع العربية : 
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 جالميجل اإقتاادي  لدر أطفال العج  . دكتجعاه. كلي  عيا  األطفال.  امع  المايا.
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 داع الفكع الععبت.
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 الماجصي .المهاعات الحياتي  لدر أطفال العج  . ما ستيع. كلي  االقتااد المازلت.  امع  

ةلــــى التلمييحــــات   (. صعاليــــ  األلعــــاب اإلكتعجايــــ  التشــــاعكي  القائمــــ2017عيهــــام ةفيفــــت ح ــــاج.س .9
الباـــعي  صـــت تاميـــ  بعـــ  المهـــاعات الفايـــ  األساســـي  لـــدر طفـــل العج ـــ . دكتـــجعاه. كليـــ  عيـــا  

 األطفال.  امع  األسكادعي .
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ستخدام األلعاب التعليمي  (. صاةلي  ا2015زياب محمجد ةطيفت جعيهام عصعت الملي ت.س .10
اإلكتعجاي  لتقديم المفا يم الهادسي  ألطفال ما قبل المدعس  صت تاميـ  بعـ  مهـاعات التفكيـع 

 .144-107. و205اإبداةت لديهم. دعاسات صت الماا ج جطع  التدعيس. العدد 

 (. بعاامج لأللعاب اإلكتعجاي  لتامي  مفا يم م ال الاح 2015ابا  يجسف محمد .س .11
جاألمـــان لـــدر طفـــل العج ـــ  صـــت  ـــجا معـــاييع مـــاهج الـــتعلم لـــراتت لعيـــا  األطفـــال. م لـــ  

 .24الطفجل  جالتعبي . كلي  عيا  األطفال.  امع  القا ع  .العدد 
(. صاةليـــــ  اســـــتخدام اســـــتعاتي ي  األلعـــــاب التعليميـــــ  صـــــت باـــــاا العالقـــــات 2013 ـــــاد  ســـــالم. س .12

 كلي  التعبي .  امع  دماهجع.التبجلج ي  لدر اطفال العيا . ما ستيع. 
 (. ال جد  الشامل  جالماهج. ةمان. داع الماا ج للاشع جالتجزي .2008محسن ةبيط .س  .13
(. صعالي  استخدام المماعسات اليجمي  جالمعال   اليدجي  2009محمد أحمد محمد االأ.س .14

 ـت لـديهم. م لـ  ألطفال ما قبل المدعس  صت اكسابهم المفا يم العيا ي  جتامي  التفكيع العيا
 .108-75. سبتمع. 13كلي  التعبي  باإسماةلي . ةدد 

ــ .س .15 ــيم بــين الا عيــ  جالتطبيــ . ةمــان. داع المســيع  2018محمــد محمــجد الحيل ــا التعل (. تكاجلج ي
 للاشع جالتجزي .

(. الطفــل جأساســيات التفكيــع العلمــت مــدخل إلــى الت عيــب جتعلــم 2005ماــطفت صهــيم.س .16
التعلــيم األساســتساإبتدائت جاإةــدادر جالمتجســط(. القــا ع . داع الفكــع  التكاجلج يــا صــت معحلــ 

 الععبت.

ــــدجع ةبــــد الســــالم صــــتأ ا .س .17 (. الجســــائل التعليميــــ  لألطفــــال، المملكــــ  الععبيــــ  2013ما
 السعجدي . العيا . داع الاميعت للطباة  جالاشع.

 ـــجا متطلبـــات (. تعلـــيم العيا ـــيات ل ميـــ  األطفـــال صـــت 2004جلـــيم ةبيـــد تا ـــعجس.س .18
 المعاييع جثقاص  التفكيع. ةمان. داع المسيع .
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