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 1الخضيري الدسوقي الغريب الباحثة/ رانيا عبد الغني                                        

 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 –للطفولة المبكرة كلية التربية 

 مقدمة
حول األشياء وتحسسـه  يرتبط تكوين مفاهيم الطفل عن األشكال الهندسية ببدء حركته؛ فدورانه   

إحساسه  ، فالمكعبات واألطباق  وغيرها من األلعاب التي يؤديها تساعده على تطويرلها بأصابعه
بالطفل من أشياء يساعده على اكتشاف أشكالها في ختالف األشياء في أشكالها، وكل ما يحيط بإ

)صفاء  لدي الطفل ، كما أن المفاهيم الهندسية تهتم بتنمية التصنيف والتخيلفترة مبكرة من حياته
 .(2007،117محمد،

 :البحثمشكلة 
الباحثــة مــن خــالل إشــرافها علــي التــدريب الميــداني فــي عــدد مــن الرو ــات أن  الحظــت 

المعلمات يركزن على تقديم المفـاهيم الهندسـية كمدـرد مسـميات فقـط  ومـن خـالل أنشـطة ووسـا ل 
تفتقــر إلــى الحداثــة والمتعــة فــال يودــد ربــط بــين المفــاهيم الهندســية مــ  الحيــاة اليوميــة للطفــل وهــ ا 

ف التي تسعى رياض االطفال إلى تحقيقها من خالل منهج حقي ألعب، أتعلم، يتناقض م  األهدا
لريـاض األطفـال، ومـا يت ـمنه مدـال الريا ـيات مـن معـايير ر، القا م علي المعايير القوميـة أبتك

 ومؤشرات.

                                                           
 )باحثة دكتوراه(. -القاهرةجامعة  -كلية التربية للطفولة المبكرة -قسم العلوم األساسية -مدرس مساعد 1



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                             مجلة الطفولة                                            
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 

1143 

 NCTMووفًقا لما أورده المدلس الوطني لمعلمي الريا يات بالواليات المتحدة األمريكية  
لـ  مـن  فإن المحتوي الريا ي لرياض األطفال ينبغـي أن يشـتمل علـى مفـاهيم هندسـية و  2000

 أدل تحقيق األهداف التالية:

بعـــاد مثـــل )المربـــ ، المســـتطيل، ال الهندســـية فـــي بعـــدين وفـــي ثالثـــة أأن يميـــز الطفـــل األشـــك -
 الدا رة، المثلث، الشكل البي اوي، الكرة( ويرسمها ويصفها ويقارن بينها.

 تصاميم، نما ج، أنماط، صور( باستخدام األشكال الهندسية ويكونها.)أن يبني الطفل  -
 البي ة المحيطة به، ويتعرفها.و الرو ة،  فل األشكال الهندسية المودودة فيأن يعين الط -

اإل أن واقــ  تقــديم المفــاهيم الهندســية فــي ريــاض األطفــال مــازال قاصــًرا علــي تحقيــق الهــدف     
( طفــل وطفلــة 60 ا مــا أكدتــه نتــا ج الدراســة اإلســتطالعية التــي تــم إدراؤهــا علــى )ول فقــط، وهــاأل

طفـال التعـرف علـى فيهـا تقـديم اختبـار طلـب فيـه مـن األبالمستوي الثـاني مـن ريـاض األطفـال، تـم 
اســماء األشــياء المرســومة أمــامهم، وتلــوين األشــكال الهندســية بــألوان محــددة ورســم بعــض األشــكال 

والتمييـــز بـــين االشـــكال الهندســـية المودـــودة أمـــامهم باالختبـــار، ودـــاءت نتـــا ج التدربـــة الهندســـية، 
 االستطالعية كما هو مبين بالددول التالي:

 النسبة المئوية لألداء البند
 %60 التعرف على اسماء األشكال الهندسية

 %20 تلوين األشكال بألون محددة
 %32 رسم بعض األشكال الهندسية

 %32 حيطةمبين الشكل وما يشبه من البي ة الالمطابقة 
 %12 التعرف على عدد القط  المستقيمة لكل شكل هندسي

إ ــافة إلــى  لــ  الحظــت الباحثــة أنــه بــالرغم مــن تــوافر أدهــزة كمبيــوتر بمعامــل الحاســب 
اآللي في بعض الرو ات إال أن المحتوى اإللكتروني المتوافر بهـ ه المعامـل فـي الغالـب ال يتـا  

وال يســهم   ألطفــال الرو ــة، ف ــاًل عــن عــدم إنتقا ــه بعنايــة ليتناســب وخصــا   أطفــال الرو ــة
، كمـا أن هـ ه الرو ـات تهمـل اإلعتمـاد عليهـا لتنظـيم في تنمية المفاهيم والمهـارات المختلفـة لديـه

بي ـــة تعلـــم الطفـــل ومـــن ثـــم تحســـين نـــواتج الـــتعلم لطفـــل الرو ـــة، إلـــى دانـــب  لـــ  يظهـــر أطفـــال 
تبعـــًا لمالحظـــات الباحثـــة شـــغفًا بممارســـة األنشـــطة اإللكترونيـــة واإلســـتما  والتفاعـــل مـــ  الرو ـــة 

القصــــ  اإللكترونيــــة، والتنــــافس معــــًا فــــي األلعــــاب اإللكترونيــــة خاصــــة تلــــ  التــــي تعتمــــد علــــى 
مســــتويات تتــــا  للطفــــل عنــــدما يندــــز الســــابقة عليهــــا، والتــــي يدمــــ  منهــــا العمــــالت وغيرهــــا مــــن 

ا ج أدا ــه، وقــد ظهــر  لــ  دليــًا عنــدما أتاحــت الباحثــة ألطفــال الرو ــة بعــض المعــززات تبعــًا لنتــ
 لعاب والقص  اإللكترونية.األ
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مصــادر التعليميــة ل لــ  لــدى الباحثــة تســاؤل حــول كيفيــة التوظيــف األمثــل ل كــل وقــد أثــار
ممتـ  ومشـوق لطفـل  بمـا يسـهم فـي تعلـم المفـاهيم الهندسـية بشـكلاإللكترونية مـ  أطفـال الرو ـة 

وفي  وء ، الرو ة يدفعه للتعلم ال اتي وفقًا لسرعته ال اتية ويراعي الفروق الفردية بين المتعلمين
 في التساؤل األتي: البحثل  تحددت مشكلة  

 في تنمية المفاهيم الهندسية لطفل الروضة؟وسائط متعددة برنامج ما فاعلية 

 :البحثأهداف 
 لتنمية المفاهيم الهندسية لدى طفل الرو ة.  وسا ط متعددة إعداد برنامج  .1
 تنمية المفاهيم الهندسية لطفل الرو ة.فى  الوسا ط المتعددةبرنامج التأكد وقياس فاعلية  .2

 البحثأهمية 
 تفعيل مفاهيم التعلم اإللكتروني، والتعلم ال اتي، في تعليم المفاهيم الهندسية لطفل الرو ة .1
توديه انظار القا مين على إعداد وتأليف كتب وبرامج رياض األطفال من خالل تقديم بعـض  .2

المقتر  والتي تثير فهم الطفـل  الوسا ط المتعددةاألفكار والمو وعات المت منة في البرنامج 
 للمفاهيم الهندسية.

ـــه اهتمـــام معلمـــات ريـــاض األطفـــال نحـــو اســـتخدام الكمبيـــوتر كوســـيلة فعالـــة .3 تعلـــيم فـــي  تودي
 المفاهيم الهندسية.

 منهج البحث
يســـتخدم البحـــث الحـــالي المـــنهج شـــبه التدريبـــي حيـــث يتفـــق وطبيعـــة البحـــث، وقـــد اســـتخدم      

 و المدموعة الواحدة "عينة واحدة تدريبية" باستخدام القياسين القبلي   التصميم التصميم التدريبي
 والبعدي.

 فروض البحث
ت أطفال المدموعة التدريبية فـي القياسـين ادرد بين متوسطتودد فروق  ات داللة إحصا ية  .1

المتعـدة  برنامج الوسـا طبعد تطبيق  اإللكتروني عدي على مقياس المفاهيم الهندسيةالقبلي والب
 لصالح التطبيق البعدي.

ـــة إحصـــا ية بـــين متوســـط دردـــال  .2 ت أطفـــال المدموعـــة التدريبيـــة فـــي اتودـــد فـــروق  ات دالل
تطبيـــق برنـــامج بعـــد القياســـين البعـــدي والتتبعـــي علـــى مقيـــاس المفـــاهيم الهندســـية اإللكترونـــي 

 .المتعدةالوسا ط 
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   )وقد عرفتها الباحثة أدرا يًا(   مصطلحات البحث

 كـــل مـــن   دمـــج علـــى قا مـــةال ب اآللـــيأحـــد تطبيقـــات الحاســـهـــو " :المتعـــددة برنـــامج الوســـا ط
وعر ها بطريقـة تفاعليـة وفقـا )الصورة، الن ، الصوت، الرسوم المتحركة، ولقطات الفيديو( 

 ". لتحقيق عدد من األهدافلمسارات يتحكم فيها الطفل 
كة بـــين مـــدي معرفـــة الطفـــل لنشـــكال الهندســـية والخصـــا   المشـــتر هـــي " المفااااهيم الهندساااية:

شـكال واألدسـام المودـودة بعـاد، ومـدي ادرا  الطفـل باألة األوالثالثيـ  يةمدموعة من األشكال الثنا
 ."مكانية وما يرتبط بها من عالقاتفي الفراغ 

 يلي:  ويشتمل على مااإلطار النظري ودراسات سابقة: 

 المتعددة  : برنامج الوسائطالمبحث األول
للتعامل المفيدة  ط التعليميةمن الوسا التعليمية اإللكترونية  برامج الوسا ط المتعددة تعتبر

ط المتعددة التي تشكل المحتوى ، فهي من دانب تتيح فر  التفاعل م  الوسا الرو ةطفل م  
لكتروني المتنو  من أنشطة وألعاب وقص  إلكترونية مما يثير الطفل ويدفعه للتعلم ال اتي، اإل

رادعة الفورية، كما ومن دانب أخر توفر فر  التقويم القبلي والمرحلى والبعدي وك ل  التغ ية ال
 .تتيح لكل طفل التعلم وفقًا لسرعته ال اتية مما ي من تحقيق األهداف المرغوبة بكفاءة

 تعريف برنامج الوسائط المتعددة:

: مـزج بـين إمكانيـات أدهـزة برنامج الوسـا ط المتعـددة التفـاعلي بأنـه( Siskos,2005تعرف )    
مكانيـــات البـــرامج المتقدمـــة لخلـــق  خلـــيط غنـــي تفـــاعلي مـــن الـــن  والدرافيـــ  والصـــوت التشـــغيل واا

 والرسوم المتحركة والفيديو".

تلــ  الوســا ط التــي تعتمــد علــى الكمبيــوتر، فــي " بأنــه( 2011،279،عبــدالعزيز طلبــة) عرفــهيو     
ثرات المختلفــة فــي ؤ دمدهــا وتفاعلهــا، كالــدمج بــين الصــوت، والصــورة، والفيــديو، والنصــو ، والمــ

طار متكامل وبإستخدام برامج ولغات تأليف ت من تفاعل ه ه العناصر معا لمخاطبـة  منظومة واا
 حواس طفل الرو ة".

كــل مــن  دمــج  قا مــة علــى أحــد تطبيقــات الحاســب اآللــيهــو وتعرفهــا الباحثــة إدرا يــا بأنــه:" "
ا وعر ها بطريقـة تفاعليـة وفقًـ)الصورة، الن ، الصوت، الرسوم المتحركة، ولقطات الفيديو( 

 لتحقيق عدد من األهداف". لمسارات يتحكم فيها الطفل 

 



 فاعلية برنامج وسائط متعددة لتنمية المفاهيم الهندسية لطفل الروضة  
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 لطفل الروضة التفاعلية أهمية برامج الوسائط المتعددة
تلعب الوسا ط المتعددة دوًرا هاًما في دعل التعليم اكثر متعة، وقد أكدت العديد من الدراسات     

المفــــاهيم والمهــــارات  علــــى أهميــــة وفاعليــــة بــــرامج الوســــا ط المتعــــددة فــــي إكســــاب طفــــل الرو ــــة
برنـامج  ( فاعلية2016) اسماء حسين ج دراسة كل مننتا  والمعلومات والقيم المختلفة، فقد أكدت

ودراسـة فترا ـى فـي تنميـة الـ كاء الطبيعـى لـدى طفـل الرو ـة وسا ط متعددة قا م علـى الواقـ  اإل
م األرض لــدي طفــل علــو مفــاهيم ميــة الوســا ط المتعــددة فــي تنميــة ( علــي اه2016) فاطمــة الســيد

تكنولوديـا الوسـا ط المتعـددة فـي  ثر الفعـال لتوظيـفاأل ى( عل2016)عمر سالمالرو ة، ودراسة 
أهميــة ( علــي 2018، ودراســة رانيــا أحمــد )عــداد طفــل الرو ــة وتهي تــه للمهــارات القــراءة والكتابــةإ

 .ل الرو ةالوسا ط المتعددة في تنمية مهارات التواصل واالستعداد للقراءة لدي طف

 "لى النحو التالي:ات م الوسا ط المتعددة عدد من الوسا ط : "عناصر الوسائط المتعددة

  الرسااوم والصااور الرقميااةGraphics: علــى دــ ب تعمــل  حيــثالعناصــر الهامــة  وهــي مــن
انتباه الطفل للمحتوى التعليمي، وتقدم له المعلومات بشكل مشوق وقد تكون الرسـوم ثنا يـة أو 

 .(189: 2006)وليد الحلفاوي، ثالثية األبعاد 
  الصاااوتSound:  ،يســـتمد الصـــوت أهميتـــه مـــن كونـــه مســـاعًدا للطفـــل علـــى فهـــم المحتـــوى

ن أثـر بـالف فـي ربـط مـا يشـاهده الطفـل مـكما أن المؤثرات الصوتية لها واستثارة انتباهه، 
 (.Alten, S.,2013: 143) صور وأحداث بما يسمعه من أصوات

 لااان  اText:  ـــة معرفـــة طفـــل الرو ـــة بقواعـــد القـــراءة ـــة أداة هامـــة لتنمي النصـــو  المكتوب
ثابتًـا، أو والـن  قـد يكـون محتـوى الرسـالة التعليميـة بدقـة،  والكتابة، وتستخدم النصو  لنقـل

 (.139-2011،138)سحر صال  الدين، متحرًكا، أو متشعًبا
  الرسوم المتحركةAnimation:  من الوسا ط المف لة عنـد الطفـل ألنهـا تتناسـب مـ  تفكيـره

ـــي التفاعـــل النشـــط مـــ  المـــادة  ـــه وتحثـــه عل دراكـــه وميولـــه، فهـــي تســـاعد فـــي اســـتثارة دافعيت واا
تودـد طريقتـان لتحريــ  الرسـوم، وهمــا: التعليميـة فـي دــو واقعـي قريـب مــن مدركاتـه الحســية، و 

 (.33-32 ،2014،عزمينبيل  )تحري  اإلطارات األدسام وتحري  
  لقطاات الفياديو الحياةFull- motion video:  عنصـر هـام لمـا يعطيـه مـن إحسـاس  وه

كونـــه يدمـــ  بـــين أكثـــر مـــن عنصـــر مـــن نـــ ، وصـــور، و بالحركـــة، والواقعيـــة، والمصـــداقية، 
 (.247: 2008على و و  المعنى )نادر سعيد وسامح سعيد، وصوت، وحركة، مما يعمل
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 نامج الوسائط المتعددة التفاعليةالتصميم التعليمي لبر 
نتاج برامج      ق الهدف المنشود منها، يدـب أن يكـون يتحقلمتعددة الوسا ط المن أدل تصميم واا

التعليمي لبـرامج الوسـا ط  ل  قا م على إتبا  نمو ج تصميم تعليمي، وقد تعددت نما ج التصميم 
ــــــــــات ،2003ددة، منهــــــــــا نمــــــــــو ج )محمــــــــــد عطيــــــــــة،المتعــــــــــ  محمــــــــــد(، و)2010(، و)حســــــــــن الب
فـي تصـميم برنـامج  للتصميم التعليمي ما(، وقد اعتمدت الباحثة علي النمو ج الع2010،الدسوقي

البحـــث الحـــالي، ويتكـــون النمـــو ج العـــام للتصـــميم مـــن خمـــس مراحـــل هـــي ) التحليـــل، والتصـــميم، 
والتطوير، والتنفي ، والتقويم (، والنمو ج قا م على التفاعلية بين دمي  مكوناتـه، و لـ  عـن طريـق 

ن تحقيـــق كـــل مرحلـــة عمليـــات التقـــويم البنـــا ي، والردـــ ، والتعـــديل، والتحســـن المســـتمر، والتأكـــد مـــ
 (122: 2011،وأحمد صادقلمهامها وأهدافها )عبداهلل علي 

 : المفاهيم الهندسيةالمبحث الثاني
تمثل المفاهيم الهندسية فرًعا مهًمـا مـن فـرو  الريا ـيات، وأحـد مكوناتهـا األساسـية، فهـي 

وتتــيح الفرصــة  والمنطقــي،ســتداللي طفــال العقليــة، وتنمـي تفكيــرهم اإلتعمـل علــي توســي  قــدرات األ
، وتطـــور الحـــس الفراغـــي، والقـــدرة المكانيـــة، كمـــا تـــزودهم بالمهـــارات الحياتيـــة اللالزمـــة لإلكتشـــاف

 (.80-78: 2008)إيهاب مصطفي،
المفاهيم الهندسية هي استيعاب األطفال لخصا   الشكل، في تطبيقها لحل المشـكالت ف

رتكـز بـه تلـ  األشـكال الحـس المكـاني الـ ي ي المرتبطة بالمفاهيم الهندسية كمـا أيً ـا تشـتمل علـى
 .(25، 2009)عبداهلل صالح،بالفراغ 
هي مدي معرفة الطفل لنشكال الهندسـية  " نهاأبإجرائًيا المفاهيم الهندسية  الباحثة وتعرف     

بعــاد، ومــدي ادرا  الطفــل والثالثيــة األ  يــةوالخصــا   المشــتركة بــين مدموعــة مــن األشــكال الثنا
 ".واألدسام المودودة في الفراغ وما يرتبط بها من عالقات مكانية شكالباأل

 لطفل الروضة أهمية تنمية المفاهيم الهندسية
تعلــيم الطفــل األشــكال الهندســية، راســات التــي اهتمــت بأهميــة و ــرورة ظهــرت العديــد مــن الد     

القصصـي فـي تـدريس سـلوب السـرد أ( تأثير استخدام Casey., et al,2008فقد تناولت دراسة )
المهارات الهندسية لنطفال في مرحلـة الرو ـة، واظهـرت نتا دهـا فاعليـة األسـلوب المسـتخدم فـي 

 تنمية المهارات الهندسية لدي األطفال بشكل عام، وتفوق األوالد على البنات في ه ا الدانب.
طفــل الرو ــة (  علــي أهميــة تنميــة المفــاهيم الهندســية لObara,2009كمــا اكــدت  دراســة )    

دراســــــة  و (2011)ســــــمر الشـــــلهوبدراســـــة   وتوصــــــلت نتـــــا ج، ودورهـــــا تنميـــــة الحــــــس المكـــــاني
Resnick. L., et al ,2016  إلـى أهميـة التعـرف علـى األشـكال الهندسـية والتمييـز بينهـا فـي

تنميـــة اإلدرا  البصـــري وتكـــوين صـــور  هنيـــة يتخيلهـــا الطفـــل ويتردمهـــا باســـتخدام عناصـــر اللغـــة 



 فاعلية برنامج وسائط متعددة لتنمية المفاهيم الهندسية لطفل الروضة  
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
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المختلفــة مــن رمــوز وأشــكال ومعرفــة خصا صــها، وتصــنيفها، وتحليلهــا، كمــا تنمــو قدرتــه البصــرية 
 علي التخيل من خالل اعتمادها علي المدردات.

 ظريات المفسرة للمفاهيم الهندسيةالن
ودد بياديه وانهيلـدر أن األطفـال الصـغار يطـورون مفـاهيم تتعلـق بـالفراغ التبولـودي، قبـل أن     

آلخــرى حيــث أن المفــاهيم المكانيــة مثــل داخــلت خــارج، فوقتتحــت، يمــينت يســار، يطــورا المفــاهيم ا
مـــن المفـــاهيم تتطـــور عنــد الطفـــل قبـــل مفـــاهيم الزاويــة والمســـافة، فالمفـــاهيم الهندســـية عنـــد  اوغيرهــ

الطفل تنمو نمًوا سـيكولودًيا يبـدأ بالمفـاهيم الهندسـية التبولوديـة، يليهـا المفـاهيم اإلسـقاطية، وأخيـًرا 
 (143: 2006تنمو المفاهيم اإلقليدية. )ماددة صالح،

ــه تبــدأ األشــياء تت ــح أمامــه، فالشــكل ويــ كر بياديــه أنــه بنمــو الطفــل   واكتشــافه لمــا حول
بالنسبة للطفل ليس ثابًتا بل يراه دا ًما متغيًرا، فالباب يتغير شكله إ ا فتح كما أن قدرة الطفل على 
إدرا  الشكل المغلق هو متطلب سابق إلدراكه مفهوم داخل وخارج الشكل أو الشـيء، ألن الشـكل 

 .(40:  2007)رم ان بدوي،  رج يفصلهما حدود الشكلن داخل وخاالمغلق له مداال

 ( مستويات التفكير الهندسي علي النحو التالي:217-214: 2000وقد عرض )حسن سالمة، 

 وفيــه يســتطي  الطفــل فهــم المفهــوم الهندســي بصــورة كليــة أكثــر مــن وعيــه لمســتوي البصــريا :
 ظهره العام.الشكل الهندسي من م ىاصر أو خصا   الشكل، حيث يحكم علبعن

  ،المســتوي التحليلــي: ويــتم فــي هــ ا المســتوي تحليــل األشــكال الهندســية علــي أســاس مكوناتهــا
والعالقات المتداخلة بـين تلـ  المكونـات، والعالقـات المتداخلـة بـين تلـ  المكونـات، كمـا يعتمـد 

 شــكال بشــكل عملــي مثــل الطــي، ويقــارن بــين األشــكالالصــفات المميــزة لكــل ف ــة مــن األ ىلــع
 الشكل العام. ىعتماد علالخصا   وليس باإل ىاالعتماد علب
 ســــتدالل غيــــر الشــــكلي: وفيــــه يرتــــب الطفــــل األشــــكال والعالقــــات بشــــكل منطقــــي، مســــتوي اإل

هندسـية ويصنف األشـكال بشـكل هرمـي بتحليـل خصا صـها، ويـدر  العالقـات بـين األشـكال ال
  .المختلفة، ويحدد خصا صها

 وتكـوين عالقـات متداخلـة بـين المعرفـات سـتنتاجاإل ىويعتمـد علـل الشـكلي: سـتدالمستوي اإل ،
ريــات والمســلمات، فمــثاًل ظالن ىالنســب بعبــارات منطقيــة معتمــًدا علــوالالمعرفــات، ويعبــر عــن 

 تكافؤ مدموعتين من الخصا   لشكل هندسي معين.على يبرهن 
 لتدريـــد الصـــارم، اســـتدال المدـــرد الكامـــل: فـــي هـــ ا المســـتوي يفهـــم المـــتعلم  ـــرورة مســتوي اإل

ــــل اإل ــــق اســــتحداث ويســــتطي  تحلي ــــتعلم عــــن طري ــــات، وال ســــتنتادات مــــن المســــلمات والتعريف



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                             مجلة الطفولة                                            
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
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مسلمات دديدة، وتتوالي مستويات "فان هيل" للتفكيـر الهندسـي بشـكل هرمـي تتـابعي، تتـداخل 
 .فيما بينها في تتاب  وتسلسل

 المفاهيم الهندسية المناسبة لطفل الروضة
فهمـــي (، NCTM,2000(، )2007) كـــل مـــن  رم ـــان بـــدوي وفـــي هـــ ا الصـــدد اشـــار

علــي أن المفــاهيم ، ( 44 ،2011،الشــلهوب ســمر)و ،(2009)علــي ســعيد عبــد المعــز البالونــة و 
 ،ومفـاهيم هندسـة إقليديـةتنقسم إلى مفاهيم هندسة توبولودية، ومفاهيم هندسـة إسـقاطية، الهندسية 

 يما يلي:فوسوف تناول شرحها 
هي المفاهيم الخاصة بتحليل الموق ، وتخت  بالدسـم كشـيء  التوبولوجية:مفاهيم الهندسة  .1

 .(143 ،2006)ماددة صالح،  ، والعالقات بين عناصر ه ا الدسمفي حد  اته
 ومن المفاهيم التبولودية التي يمكن تعليمها لطفل الرو ة :

 .)يقصد به اقتران شي ين من بع همامفهوم القرب أو الدوار )قريبت بعيد. 
 يعني انفصال شي ين عن بع هما مفهوم اإلنفصال. 
 تعني ودود إطار مغلق يحيط بشيء ما: مفهوم اإلحاطة أو اإلحتواء. 
  نفصال والقرب، والدواربين عالقات اإلحاطة الترتيب واإل االستمرارية: وهي تدم. 
 األشكال المفتوحة واالشكال المغلقة 
 (42 ،2011، غنيم حنان)يمين ويسار.، فوق وتحت، مفهوم داخل وخارج 

 مفاهيم الهندسة اإلسقاطية: .2

مختلفـة، وشـمل كيفيـة تبحث في الشكل الخا  بالشكل أو الدسم كما تـراه العـين، مـن مواقـ  
 ومن المفاهيم اإلسقاطية التي يمكن لطفل الرو ة تعلمها:، رؤية شكل ما

 ور الخطي )االستقامة(ظالمن           
 االتداه األفقي والراسي 
 ،(155-154: 2006النقطة واالستمرار. )ماددة صالح 

 مفاهيم الهندسة اإلقليدية: .3

عبارة عن سطح مستو محصور داخـل إطـار، "نها أم األشكال الهندسية والتي تعرف بت   
 ".ال من حيث طولها وارتفاعها وحدمهتتناول و   األشك

 
 



 فاعلية برنامج وسائط متعددة لتنمية المفاهيم الهندسية لطفل الروضة  
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
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جراءات البحث    خطوات وا 
  :أواًل: منهج البحث

التدريبي حيث يتفق وطبيعة البحث، وقد استخدم شبه يستخدم البحث الحالي المنهج 
التصميم التصميم التدريبي  و المدموعة الواحدة "عينة واحدة تدريبية" باستخدام القياسين القبلي 

 والبعدي.

 :ثانيًا: مجتمع وعينة البحث
 ة وقد تم اختيارالديز يتمثل مدتم  البحث الحالى فى دمي  أطفال الرو ات بمحافظة 

بتدا ية والتابعة إلدارة وسط الديزة التعليمية بمحافظة " اإليمام علبمدرسة "األ"يرو ة "األمام عل
اناث(  14 كور( و ) 16، )طفاًل( 30الديزة بالطريقة العمدية، وبلف عدد أطفال عينة البحث )

كل أطفال العينة وبراعى  .سنوات( 6-5أعمارهم ما بين )و  والملتحقين بالمستوى الثانى بالرو ة
 بسهولة ويسر. محتوي برنامج الوسا ط المتعددةمن استخدام دهاز الكمبيوتر؛ للوصول إلى 

 حيث الذكاء من تجانس العينة
يدــاد داللــة الفــروق بــين رتــب دردــات أطفــال المدموعــة التدريبيــة فــي القيــاس قامــت الباحثــة بإ

كمـا يت ـح فـى  2والمفـاهيم الهندسـية باسـتخدام اختبـار كـاالقبلي مـن حيـث العمـر الزمنـي والـ كاء 
 (1ددول )

 (1جدول )
 30ن =   تجانس المجموعة التجريبية من حيث العمر الزمني والذكاء والمفاهيم الهندسية

 مستوى الداللة 2كا المتغيرات
 غير دالة 2.6 العمر الزمني

 غير دالة 3.5 الذكاء

 غير دالة 2.9 المفاهيم الهندسية

البحث يت ح من الددول السابق عدم ودود فروق  ات داللة إحصا ية بين أطفال عينة 
؛ مما يدل على الددولية 2كــــــا في دمي  المتغيرات، حيث إن دمي  القيم المحسوبة أقل من قيم

 تدانس أفراد العينة.

 قامت الباحثة باستخدام األدوات التالية:  "ثالثًا: أدوات البحث

 (  Raven,1987المتتابعة الملون لل كاء                )إعداد المصفوفاتاختبار  (1)

 (إعدادت الباحثة)              دسية اإللكتروني ألطفال الرو ة مقياس المفاهيم الهن (2)
 برنامج الوسا ط المتعددة لتنمية المفاهيم الهندسية ألطفال الرو ة  )إعدادت الباحثة(  (3)



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                             مجلة الطفولة                                            
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
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 وفيما يلى وصف تفصيليًا له ه األدوات. 
 (1( )محلق(Raven)اختبار المصفوفات المتتابعة الملون للذكاء  (1)
 (  2إعداد الباحثة )ملحق    الروضة ألطفالمقياس المفاهيم الهندسية اإللكتروني  (2)

مفـاهيم ليهـدف تصـميم المقيـاس إلـى قيـاس مـدى أكتسـاب أطفـال الرو ـة ل الهدف مان المقيااس:
 خـالل مـنعلـى الطفـل  الكتروني  إيق عرض الباحثة لمواقف المقياس الهندسية ويتم القياس عن طر 

موقــف مقســمين علــى ( 30دــراء المقابلــة الفرديــة لكــل طفــل علــى حــدة، و يتكــون المقيــاس مــن )إ
  :كما يلي ثالثة أبعاد فرعية

( االتداهـــات، اإلحاطـــة، االنفصـــال، الدـــواراهيم )توبولوديـــة وت ـــم مفـــ مفـــاهيمالبعـــد األول:  -
 (. 10-1خا  بالعبارات )

خـا   ،والنقطـة ستقامة،واالالخطوط، المنظور الخطي، و ت م  إسقاطيةمفاهيم  :البعد الثاني -
 ( 20-11بالعبارات )

خــا   اإلقليديــة ت ــم االشــكال الهندســية الثنا يــة والثالثيــة، وخصــا هامفــاهيم ال: الثالــثالبعــد  -
 ( 30-21بالعبارات )

 خطوات تصميم المقياس: 

اإلطــال  علــى البحــوث والدراســات الســابقة  ات الصــلة بمو ــو  البحــث لالســتفادة منهــا فــى  .1
 إعداد المقياس الحالي. 

 وتحديد أبعادها وكيفية قياسها إدرا يًا.  الهندسيةمفاهيم لتم و   التعريف اإلدرا ي ل .2
قامت الباحثة باإلطال  على عدد من المقاييس واالسـتبيانات التـي سـاهمت بـدورها فـي إعـداد  .3

 لطفل الرو ة على النحو التالي:  اإللكتروني الهندسيةمفاهيم المقياس 
لطفــل  الريا ــيةمقيــاس المفــاهيم  (،2015) ســعد ســحرعــداد إ المفــاهيم الفراغيــةمقيــاس  -

 (.2001)حسب اهلل محمدالرو ة اعداد 
وقــد اســتفادت الباحثــة مــن هــ ه المقــاييس عنــد إعــداد مقيــاس البحــث الحــالي فــي التعــرف علــى  .4

وكــ ل  أســتفادت الباحثــة مــن هــ ه  ،أطفــال الرو ــةا مــ  األكثــر أســتخدامً  الهندســيةالمفــاهيم 
 خصا   األطفال.المقاييس فى تحديد المواقف و العبارات المصاغة بما يتناسب م  

 وبدا ل االستدابات والصور الخاصة بكل استدابة.إعداد مواقف المقياس  .5

 .Directorإعداد المقياس بشكل إلكتروني باستخدام برنامج  .6

ــد ودمــ  الدردــة الكليــة للمقيــاس باســتخدام لغــة  .7 تحديــد يليــة إلكترونيــة لحســاب دردــات كــل بدعج
Lingo Script. 



 فاعلية برنامج وسائط متعددة لتنمية المفاهيم الهندسية لطفل الروضة  
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
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والخبـراء والمحكمــين تـم إعـداد صـورة أوليـة للمقيـاس وتـم عر ـها علـى مدموعـة مـن األسـات ة  .8
 حتى وصل إلى صورته النها ية

( طفـــل 30تطالعية بلغـــت )تـــم تدريـــب المقيـــاس علـــي عينـــة اســـ تجرياااب المقيااااس اساااتطالعًيا: 
 بهدف: "مصطفي السيد"طفال الرو ة بمدرسة أوطفلة من 

 تعديل بعض الصور لسهولة قرا تها. -
انتهاء اإلدابة ألبطـأ طفـل و ل  بحساب متوسط زمن ، تحديد زمن اإلدابة علي المقياس -

وزمن اإلدابة ألسر  طفـل، ويـوز  زمـن أداء الطفـل علـي المقيـاس كالتـالي: خمـس دقـا ق 
 دقيقة ألداء الطفل لبنود المقياس. 25لتهي ة الطفل قبل البدء في المقياس، 

يــــب يطبَّـــق مقيـــاس المفــــاهيم الهندســـية اإللكترونــــي بشـــكل فـــردي، تبًعــــا لـــنفس ترتتعليماااات المقياااااس: 
، حيث تعرض مـن خـالل دهـاز المقياستطلب الباحثة من الطفل االستما   لتعليمات  المواقف، حيث

الكمبيوتر شخصية معلمة تقول: "مرحًبا ب .. سوف ترون مدموعة من األسـ لة وعليـ  محاولـة حلهـا، 
 واا ا أردت سما  السؤال مرة أخرى ا غط على السماعة".

م  الطفل مثال تدريبي خارج بنـود المقيـاس، ثـم تنبـه علـى الطفـل شر  الباحثة العبارة، ثم تطبق ت
 أن يختار ما يراه مناسًبا.

 طريقة تصحيح المقياس: 

 يأخ  دردة واحدة.  فى حالة اختيار البديل المصور الخطأ  -
 . يأخ  دردتينيأخ   فى حالة اختيار البديل المصور الصحيح  -
بدعجـد، وكـ ل  دمـ  الدردـة الكليـة بشـكل إلكترونـي. ويتم رصد ودمـ  الـدردات الخاصـة بكـل  -

 وعلى الفاح  نقل الدردات الخاصة بكل بدعجد والتي تظهر في نهاية التطبيق.
 ( دردة .60( دردة و كحد أعلى )30وتندرج الدردة الكلية للمقياس كحد أدنى ) -

 الروضة ألطفال المفاهيم الهندسية اإللكتروني الخصائ   السيكومترية لمقياس

 لمقياس المفاهيم الهندسية اإللكتروني لطفـلقامت الباحثة بايداد معامالت الصدق و الثبات      
 .طفاًل  30الرو ة و ل  على عينة قوامها 

    معامالت الصد اواًل 

 قامــت الباحثــة بعــرض  المقيــاس علــى عــدد مــن الخبــراء المتخصصــين فــى  :صااد  المحكمااين
( و تراوحــــت معــــامالت اإلتفــــاق 3ملحــــق ) وتكنولوديــــا التعلــــيم النفســــيةالمدــــاالت التربويــــة و 
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ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
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ممـا يشـير الـى صـدق العبـارات، كمـا 1.00& 0.96بين Lawsheللمحكمين بمعادلة "لوش " 
 مو ح بالددول التالي:

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

 معامل االتفاق الموقف معامل االتفاق الموقف معامل االتفاق الموقف معامل االتفاق الموقف
1 100% 9 100% 17 86.66% 25 93.33% 
2 100% 10 93.33% 18 100% 26 100% 
3 86.66% 11 100% 19 100% 27 86.66% 
4 94.74% 12 100% 20 93.33% 28 93.33% 
5 86.66% 13 100% 21 86.66% 29 100% 
6 93% 14 94.74% 22 100% 30 86.66% 
7 100% 15 86.66% 23 100%   
8 94.74% 16 100% 24 86.66%   
  ألطفال الروضة: اإللكتروني الهندسية المفاهيم لمقياسال اتي  صد  االتسا 

من نفس مدتمـ  الدراسـة ومـن غيـر عينـة  30حيث تم تطبيق المقياس على عينة قوامها  
والدردـة الكليـة للمقيـاس كمـا يت ـح  الدراسة الحالية، وتم إيداد معامل االرتباط بين دردة كل بدعجد

 (:3من الددول )
 (3جدول )

 طفال الروضةأل الهندسية المفاهيمصد  االتسا  الداخلي لمقياس 
 معامل الصد  األبعاد م
 0.92 مفاهيم التوبولوديةال  .1
 0.90 اإلسقاطيةمفاهيم ال  .2
 0.89 مفاهيم اإلقليديةال  .3

 0.90 الدردة الكلية  .4

السـابق ارتفــا  معامــل االرتبـاط "معامــل الصــدق" بـين دردــات األبعــاد يت ـح مــن الدــدول  
 الر يسية للمقياس والدردة الكلية؛ مما يدل على صدق المقياس.

 معامل الثبات ) الفا( بطريقة كرونباخ" ثانيا : معامالت الثبات

 ألطفــال رونــياإللكت الهندســية المفــاهيم قامــت الباحثــة بإيدــاد معــامالت الثبــات ألبعــاد مقيــاس     
كمــا يت ــح فــى  طفــال 30لفــا بطريقــة كرونبــا  و لــ  علــى عينــة قوامهــا أيدــاد معامــل إالرو ــة ب
 (4ددول )

  



 فاعلية برنامج وسائط متعددة لتنمية المفاهيم الهندسية لطفل الروضة  
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
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 (4جدول )
 30ن=" ( بطريقة كرونباخ لمقياس المفاهيم الهندسية اإللكتروني∞حساب معامل الثبات )

 αمعامل ثبات  األبعاد

 0.89 مفاهيم التوبولودية ال

 0.93 اإلسقاطيةمفاهيم ال

 0.91 مفاهيم اإلقليديةال

 0.91 الدردة الكلية 

( لدمي  أبعاد المقياس؛ مما يدل αيت ح من الددول السابق ارتفا  قيم معامل الثبات ) 
 على ثبات المقياس.

 حساب معامل ثبات المقياس بطريقة إعادة تطبي  المقياس: -

وقد استخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون؛ إليداد معامل ثبات المقياس على النحو 
 :(5)المو ح بالددول 

 (5جدول )
 حساب معامل ثبات المقياس بطريقة إعادة التطبي 

"ن" عدد أفراد 
 العينة

 س
 "التطبي  األول"

  
 "التطبي  الثاني"

معامل  س   ²  ²س
 الثبات

30 1622 1650 89216 92432 90740 0.9 

"؛ مما يميز المقياس 0.9يت ح من الددول السابق ارتفا  قيمة معامل ثبات المقياس "  
 بثباته في قياس المفاهيم الهنسية لدى أطفال الرو ة.

 (4إعدادت الباحثة )ملحق     الوسائط المتعددة لطفل الروضةبرنامج  (3)
نتـاج برنـاصـتبنتـه الباحثـة قامـت بتج العام للتصـميم التعليمـي الـ ي  في   وء النمو  ج مميم واا

 الوسا ط المتعددة المقتر  وفًقا للخطوات التالية:

 تحليـــل المشـــكلةو  أطفـــال الرو ـــة،خصــا    تحديـــدوتت ـــمن  :Analyze مرحلاااة التحليااال .1
 امة للبحث الحاليوتحديد األهداف الع، لرو ةالتحديد المفاهيم الهندسية المناسبة ألطفال 

 : ويتم فيها Design مرحلة التصميم .2
 :كون الطفل قادرا على أني، وفيها األهداف اإلدرا يةتحديد  -أ

 يميز بين مفهومي االقرب واألبعد. -
 يميز بين االشكال المفتوحة والمغلقة -



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                             مجلة الطفولة                                            
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
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 يميز الطفل بين مفهوم داخل وخارج وبين -
 الصحيحة بأسما هااالشكال الهندسية ثنا ية وثالثية األبعاد  يسمي -
 بعادثالثية وثنا ية األ الهندسية إلي أشكال يصنف االشكال -
 يقارن االشكال المألوفة من ناحية عدد االحرف، الرؤؤس، المساحة. -
 يصف الطفل اتداه او و   االشياء باستخدام الفاظ )بعيد، فوق، اعلي( -
 يميز بين أنوا  الخطوط. -
، والمو ــوعات المحققــة لهــ ه الفرعيــة وفيهــا يــتم تحديــد المفــاهيمعناصاار المحتااوي التعليمااي:  -ب

 المفاهيم في  وء األهداف العامة واإلدرا ية 

ويتم فيها اختيار كل الوسـا ط المتعـددة المطلوبـة ر المتعددة والمواد التعليمية: اختيار العناص -ت
مـــن صـــور، ونصـــو ، ورســـوم متحركـــة، ومقـــاط  فيـــديو، ومـــؤثرات برنـــامج الوســـا ط إلنتـــاج 

 لتربوية المناسبة لتحقيق األهداف اإلدرا ية. صوتية، وتحديد التطبيقات ا

مــــن ل مااااع البرنااااامج لتحقياااا  األهااااداف: اإلسااااتراتيجيات التعليميااااة المسااااتخدمة والتفاعاااا -ث
ـــتعلم  اإلســـتراتيديات التـــي اســـتخدمتها الباحثـــة "اإللقـــاء اإللكترونـــي، والتـــدريب اإللكترونـــي، وال

ـــيم التعـــاوني، والحـــوار والمناقشـــة، والمح ـــ اتي، والتعل ـــ هني، الكتشـــافاكـــاة، واال ، والعصـــف ال
   ولة والخطأ، واأللعاب التعليمية، والتعزيز".والمحا

 ساليب اإلبحار وواجهة التفاعل : تصميم أ -ج

 يتميـز بـه مـن تنظـيم، لمـا بحـار الشـبكي؛اإل ىاعتمـدت الباحثـة علـتصميم أساليب اإلبحار:  -
تــه بطريقــة فرديــة ابتتبــ  اهتماميســمح للطفــل حيــث  ،خــرتاحــة االنتقــال بحريــة مــن رابــط آلاا و 

وفي ه ا الشأن راعت الباحثة أن تكون مفاتيح اإلبحار مصحوبة بحركة، وصورة م   ،سهلة
  ، على مدار البرنامج.الن 

 زاهية. بألوانو راعت الباحثة أن تكون بسيطة وغير مزدحمة،  :تصميم وادهة التفاعل -

 -( : 5ملح ) البرنامج الوسائط المتعددةتصميم سيناريو  -ح

 وال ي مـن خاللـهألنشطة اإللكترونية اللتطبيقات و  سيناريو تشتمل ه ه الخطوة على تصميم      
يـــتم و ــ  خريطـــة إدرا يـــة تــتم تردمـــة الخطــوط العري ـــة إلـــى إدــراءات تفصـــيلية علــى الـــورق، و 

عناصـــر ناتهـــا مـــن ومكو  ، وعـــددها،متمثلـــة فـــي أشـــكال الشاشـــات ،البرنـــامجتشـــمل خطـــوات تنفيـــ  
تحديـــد عناصـــر التفاعـــل، وطريقـــة التدـــول لتحديـــد كيفيـــة التدـــول مـــن شاشـــة و  ،الوســـا ط المتعـــددة

 ألخرى، والمؤثرات التي تد ب انتباه الطفل مثل األلوان، والحركة، والصوت.



 فاعلية برنامج وسائط متعددة لتنمية المفاهيم الهندسية لطفل الروضة  
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
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مفــــاهيم )  الوحاااادة األولااااى ثالثــــة وحــــدات ر يســــيةعلــــى  برنــــامج الوســــا ط المتعــــددةاشــــتمل  وقــــد 
ـــاهيم الهندســـة ) الوحااادة الثانياااةو( التبولـــودي ـــاهيم الهندســـة ) الثالثاااةالوحااادة و (االســـقاطيةمف مف
وعدد  ،لعبة" 15وعدد "  ،" قص5" مقسمة على عددواشتملت كل وحدة عدة روابط  ، (االقليدية

وكــ ل   ات،والدمــاد والحيوانــات، " أغــاني، وقــد راعــت الباحثــة التنــو  بــين الشخصــيات البشــرية،5"
ــــة واللغويــــة لطفــــل الرو ــــة ــــن  للقــــدرات العقلي ــــة اســــتخدام  لمــــزج بــــينوا ،مناســــبة ال اللغــــة العربي

 .العاميةاللهدة و  الفصحى،

  Productionمرحلة اإلنتاج  .3

 نتاج وتعديل عناصر الوسائط المتعددة المطلوبة:إ .أ

 ـــة والرســـوم الصـــور وتت ـــمن رســـوم وصـــور الشخصـــيات، كمـــا تت ـــمن  : Graphics الثابت
 .2Dالخلفيات، ومفاتيح اإلبحار، وقد اعتمدت الباحثة على الرسوم ثنا ية األبعاد 

 و النصــــــ sText :  وتشــــــمل النصــــــو  المودــــــودة بــــــبعض القصــــــ ، واألغــــــاني، وكــــــ ل
 التطبيقات التربوية، وعناوين القص ، واأللعاب.

 الرســــوم المتحركـــــة Animation : األلعـــــابحرصـــــت الباحثـــــة علـــــى اســـــتخدامها فـــــي معظـــــم 
 .تزامن عرض الصوت م  الصور ، م  مراعاةاإللكترونية واألنشطة

 لقطات الفيديو Video footage:  ببعض مقاط  الفيديو الداهزةالباحثة استعانت 

 الصـــوت Sound:  ،وقـــد راعـــت الباحثـــة التنـــو  بـــين األصـــوات، مـــا بـــين التعليقـــات الصـــوتية
 .ومخارج األلفاظ القواعد النحوية، والموسيقى، والتأثيرات الصوتية، م  مراعاة

 نتاج عناصر الوسائط المتعددة:إبرامج  .ب

الوسـا ط المتعـددة، فاسـتخدمت بـرامج  برنـامجإلنتـاج استخدمت الباحثة مدموعـة مـن البـرامج      
(, Photoshop CS6, Illustrator CS6) سـتخدام عـدة االصـور، إلـى دانـب  نتـاجاا تعـديل و ل

و هــ ه البــرامج  واا ــافة التــأثيرات المطلوبــة ودمــج المقــاط  الصــوتية، بــرامج لتســديل األصــوات،
اج البرنـامج إلنتـ (Director MX) وبـرامج  ،( Sound Forge, Adobe Audition )هـي

 والرسوم المتحركة.

  valuationEمرحلة التقويم  .4

دميــ   التقــويم ويشــمل ،المنــتج البرنــامجقيــاس مــدى كفــاءة وفاعليــة  تهــدف إلــىهــ ه المرحلــة      
 بالبرنـامجدـل الوصـول أمالحظـات ومعلومـات مـن  ىعلـ ؛ و لـ  للحصـولتصـميمالمراحل عمليـة 

 -نوعين من التقويم هما : ، وقد تم االعتماد علىف ل النتا جأ ىلإ



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                             مجلة الطفولة                                            
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
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وهــو تقــويم مسـتمر أثنــاء كــل مرحلــة مـن مراحــل اإلنتــاج؛ لتحديــد اإليدابيــات : بنااائيالتقااويم ال -أ
بعـــرض مـــا تــــم  هنـــا قامـــت الباحثــــةمو ــــ  التدريـــب، وقـــد  البرنـــامج محتـــويوالســـلبيات فـــي 

مناســبته  ىمــد للتأكــد مــن بعــض األطفــال )تدريــب مصــغر(؛علــى و  المشــرفين، ىتصــميمه علــ
لنهـــداف التعليميـــة المحـــددة، ومراعاتهـــا لنســـس  ومـــدى تحقيقهـــا الرو ـــة، لخصـــا   طفـــل

، تدنبها فـي بـاقي المو ـوعاتل ال عف؛الفنية والتربوية للطفل، والوقوف ك ل  على مواطن 
دراء التعديالت الالزمة فيها.  واا

 -:كما يلي  لالستخدام داهزة، لتكون البرنامجتحكيم فيه ويتم النهائي تقويم ال -ب

مدموعة من الخبراء المتخصصين  ىعل البرنامجعرض  تم وفيه: برنامج الوسا ط المتعددةتحكيم 
 (6ملحق) ، وعلم النفس التربوي،عالم الطفلاا و تكنولوديا التعليم، و في مدال التربية، 

األهـــداف والمحتـــوى  علـــى يراء الســـادة المحكمـــين تـــم إدـــراء التعـــديالت المناســـبة علـــى وبنـــاءً 
، وقامت الباحثة بحساب صدق المحكمين على البرنـامج الحـالي علـى البرنامجوروابط لكتروني اإل

 النحو التالي:

 (6ددول )
 الرو ة ألطفالالوسا ط المتعددة لتنمية لمفاهيم الهندسية برنامج يو ح صدق المحكمين على 

  م
 البعادا

النسبة 
 المئوية

  م
 البعادا

النسبة 
 المئوية

  م
 البعادا

النسبة 
 المئوية

الوحدة 
 األولى

  %90 مفهوم االحاطة 

الوحدة 

 الثانية

  %100 االشكال ثنا ية األبعاد

الوحدة 

 الثانية

 %100 الخطوط

 %80 النظور الخطي %80 االبعادثالثية االشكال  %100 مفهوم الدوار

 %100 النقطة %100 خصا   االشكال %100 مفهوم االنفصال

 %86 االستقامة   %95 االتداهات

( إن متوســـطات نســـب الصـــدق لكـــل محـــاور البرنـــامج تراوحـــت مـــا بـــين  6ويت ـــح مـــن دـــدول ) 
 ( وهى نسب صدق مرتفعة. 100%- 80%)

 :ول الزمنى لبرنامج البحث الحاليالجد
 وحـــدات ثالثـــةلكترونـــي مقســـمين علـــى إ(  نشـــاط 24يتكـــون برنـــامج الوســـا ط المتعـــددة مـــن )    
أيام( أسبوعيًا ولمدة ساعتان يوميًا بإدمالي  4أسابي ( بمعدل ) 6، حيث يتم تطبيقه في )تينر يسي

 . ( ساعة للبرنامج ككل48)

قامـت الباحثـة بـإدراء تدربـة اسـتطالعية لتدربـة أدوات البحـث  :التجربة االساتطالعية األولاى
( طفــاًل وطفلــة مــن مدتمــ  30لــى )والتأكــد مــن صــالحيتها فــي القيــاس، حيــث قامــت بتطبيقهــا ع

البحــث ومــن دون عينــة البحــث األصــلية إلدــراء معــامالت الصــدق والثبــات ألدوات البحــث. و لــ  



 فاعلية برنامج وسائط متعددة لتنمية المفاهيم الهندسية لطفل الروضة  
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
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( يوم 15( ثم أعيد تطيق أدوات البحث مرة أخرى بعد )2018ت2ت19– 2018ت2ت18في الفترة )
 للتحقق من ثبات األدوات. 

بــإدراء تدربــة اســتطالعية ثانيــة فــي الفتــرة مــن  قامــت الباحثــة :التجربااة االسااتطالعية الثانيااة
(. و ل  للتعرف على مدى مال مة أنشطة البرنـامج لعينـة البحـث 2018ت2ت21 -2018ت2ت20)

 لكترونية. الزمن الالزم لتنفي  االنشطة اإل وتحديد
ـــاهيم  القبلـــي لعينـــة البحـــث علـــى "مقيـــاسس قامـــت الباحثـــة بـــإدراء القيـــاالقيااااس القبلاااى:  - المف
( وتـــم التطبيـــق مـــن قبـــل 2018ت3ت5– 2018ت3ت4ندســـية اإللكترونـــي و لـــ  فـــي الفتـــرة مـــن )اله

 ( طفلة وطفلة. 30في اليوم الواحد ولمدة يومان لعدد ) ( طفالً 15الباحثة بمعدل )
قامــت الباحثــة بتطبيــق البرنــامج المقتــر  والــ ى يتكــون مــن : تطبياا  برنااامج الوسااائط المتعااددة -
على أطفال المدموعـة التدريبيـة )عينـة  ةر يسي ثالثة وحدات( نشاط إلكتروني مقسمين على 24)

 ( 2018ت4ت17-2018ت3ت6البحث( في الفترة من )

مفـــاهيم ال مقيـــاسلعينـــة البحـــث علـــى " البعـــدي القيـــاسقامـــت الباحثـــة بـــإدراء  القيااااس البعااادى: -
(. وتــم 2018ت4ت19– 2018ت4ت18الرو ــة و لــ  فــي الفتــرة مــن ) لطفــل اإللكترونــي الهندســية

( طفاًل وطفلة 30في اليوم الواحد ولمدة يومان لعدد ) ( طفالً 15التطبيق من قبل الباحثة بمعدل )
مقيـــاس قامـــت الباحثـــة بـــإدراء القيـــاس التتبعـــي للمدموعـــة التدريبيـــة علـــى القيااااس التتبعاااي:  -.

( ويــتم 2018ت5ت8– 2018ت5ت6فــي الفتــرة مــن ) لطفــل الرو ــةالمفــاهيم الهندســية اإللكترونــي 
( طفـــاًل 30مـــدة يومـــان لعـــدد )( طفـــال فـــي اليـــوم الواحـــد ول15التطبيـــق مـــن قبـــل الباحثـــة بمعـــدل )

 ثم قامت الباحثة بإدراء المعالدات اإلحصا ية. وطفلة، 

 المعالجات اإلحصائية
 . 2اختبار كا  -2         اختبار الوش.  .1

 . (t. test)اختبار  -4  كرونبا .  –معامل ألفا -3

 :عرض النتائج وتفسيرها
 ين  الفرض األول على أنه :   الفرض األول: 

توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات أطفاال المجموعاة التجريبياة  
الوسائط فى القياسين القبلى والبعدى على مقياس المفاهيم الهندسية بعد تعرضهم لبرنامج 

 المتعددة لصالح القياس البعدى.



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                             مجلة الطفولة                                            
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
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يداد الفروق بين إلtest - t وللتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة باستخدم اختبار ت"   
كما  طفال المحموعة التدريبية  في القياس القبلي والبعدي لتطبيق البرنامج،أمتوسطات دردات 
 ( 7يت ح فى ددول )

 (7ددول )
المفاهيم مقياس لطبقا في القياسين القبلي والبعدي  أطفال المجموعة والتجريبية درجات  اتمتوسط)الفروق بين 

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

 
 المتغيرات

 الفرو  بين 
 القبلى و البعدىالقياسين 

 
 ت

 
 مستوي االدالة

 
 اتجاه الداللةس

 مج ح ف م ف
 فى اتجاه القياس البعدى 0.01دالة عند مستوى  28.29 1.806 9.333 وجيةلتبو  مفاهيم

 فى اتجاه القياس البعدى 0.01دالة عند مستوى  24.53 2.61 9.112 اسقاطية مفاهيم

 فى اتجاه القياس البعدى 0.01دالة عند مستوى  23.67 2.11 9.133 اقليدية مفاهيم

 فى اتجاه القياس البعدى 0.01دالة عند مستوى  30.008 3.37 18.466 الكلية الدرجة

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

بـــين متوســـطات  0.01( ودـــود فـــروق دالـــة احصـــا يا عنـــد مســـتوى 7يت ـــح مـــن دـــدول ) 
 الهندســية المفــاهيمعلــى مقيــاس  دردــات أفــراد المدموعــة التدريبيــة فــى القياســين القبلــى و البعــدى

 القياس البعدى.لصالح )الهندسة التبواودية واالقليدية والدردة الكلية( 

 والشكل التالي يوضح الفر  بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
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 فاعلية برنامج وسائط متعددة لتنمية المفاهيم الهندسية لطفل الروضة  
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
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هــ ه النتيدــة إلــى ندــا  برنــامج البحــث الحــالي فــي تحقيــق تقــدم ملحــوظ فــي  وتعاازو الباحثااة 
التـــي أعطـــتهم  اإللكترونيـــة نشـــطةاألو لـــ  مـــن خـــالل مشـــاركة األطفـــال فـــي  الهندســـية المفـــاهيمتنميـــة 

ــــرة للتفاعــــل ــــامج األطفــــا، فرصــــة كبي ــــة كمــــا ســــاعدت أنشــــطة البرن ــــى أكتســــاب المعــــارف المختلف ل عل
هـــ ا يتفـــق مـــ  مـــا أكـــدت عليـــه نتـــا ج  الهندســـية و تنميـــة مهـــاراتهم و  هيماالمفـــســـاعدتهم علـــى أكتشـــاف و 

 حســـين اســـماء( ، ودراســة 2007) أحمـــد صــفاء(، ودراســـة 2016ســالم ) عمـــر كااال مااان  دراسااة
الرقميـة فـي تنميـة العالقـات المختلفـة  الوسـا طأهميـة على  (2018، ودراسة رانيا أحمد )(2016)

لطفـل الرو ــة وتنميـة مهاراتــه ال هنيــة والمعرفيـة حيــث تسـاعد الطفــل علــى  التفكيـر العلمــى وحــل 
 المشكالت . 
 الثاني على انه: ين  الفرض الفرض الثاني

توجاااد فااارو  ذات داللاااة إحصاااائية باااين متوساااطى درجاااات أطفاااال المجموعاااة  ال 
 تطبياا بعااد  الهندسااية هيماالمفااالتجريبيااة فااى القياسااين البعاادى و التتبعااى علااى مقياااس 

 .المتعددة الوسائطبرنامج 

الفـروق بــين اليدـاد test - tت" وللتحقـق مـن صـحة الفـرض قامـت الباحثـة باسـتخدم اختبــار    
كمــا  متوســطات دردــات اطفــال المحموعــة التدريبيــة  فــي القيــاس البعــدي والقبلــي لتطبيــق البرنــامج

                     ( 8يت ح فى ددول )
 ( 8جدول ) 

 مقياس على و التتبعى البعدي ينالمجموعة التجريبية في القياسالفرو  بين متوسطات درجات أفراد 
 30=  ن    الهندسية لمفاهيما

 
 المتغيرات

 الفرو  بين 
البعدي و القياسين 

 التتبعي
 
 ت

 
 مستوي االدالة

 
 اتجاه الداللة

 مج ح ف م ف
 غير دالة 794. 263. 1.38 666. تبواوجية مفاهيم

 غير دالة 914. 109. 1.68 45. مفاهيم اسقاطية

 غير دالة 914. 109. 1.67 33. مفاهيم اقليدية

 غير دالة 808. 245. 2.23 100. الدرجة الكلية

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



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                             مجلة الطفولة                                            
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
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د فروق  ات داللة احصا ية بين متوسطات دردات أطفال و ودالددول عدم ويت ح من      
المفاهيم المفاهيم الهندسية )علي مقياس  ين البعدي والتتبعيالقياسفي المدموعة التدريبية 

 والدردة الكلية(. التبولودية، والمفاهيم االسقاطية، والمفاهيم االقيلدية

هــ ه النتيدــة إلــى ندــا  برنــامج البحــث الحــالي الســتمرار أثــره وفاعليتــه بمــا  وتعاازو الباحثااة     
لكترونية محببة لنطفال ساهمت بدورها فـي زيـادة مشـاركة األطفـال ن من أنشطة و ألعاب إيت م

التـــى تعلمهـــا  الهندســـية بالمفـــاهيمفــي العمليـــة التعليميـــة وبـــدا  لـــ  وا ـــحًا فـــي مــدى وعـــى الطفـــل 
 ربطها بالمواقف الحياتية التى يعيشيها.و 

 ( التــي توصــلتGiannisi. P.,& Kondyli. M,2013وهــ ا يتفــق مــ  دراســة كــل مــن )    
ميـــة اللغويـــة لطفـــل الرو ـــة مفـــاهيم الهندســـية يســـاعد فـــي محـــو األنتا دهـــا ان االهتمـــام بتنميـــة ال

 ,.Ongoren. S,& Turcanباال افة الي تعريفـة باالشـكال الهندسـية غيـر المألوفـة، ودراسـة )
A..2013 طفال ال ين تعلموا المفـاهيم الهندسـية باسـتخدام طريقـة مونتيسـوري أن االأ( التي اكدت

حر حققـــوا نداحـــا اكثـــر مـــن األطفـــال الـــ ين تلقـــوا التعلـــيم التقليـــدي المقـــدم بالمدرســـة، ودراســـة )ســـ
ومـا تت ـمنه مـن مفـاهيم الفـراغ هتمـام بالمفـاهيم الهندسـية ن األأ( التي اكدت نتا دها 2015سعد،
( اكـــدت دور 2016درا  البصـــري لطفـــل الرو ـــة، ودراســـة )أميـــرة مرغنـــي،ثـــر فـــي تنميـــة اإلألـــه 
 اهيم الهندسية تنمية التفكير االبتكاري لطفل الرو ة.المف

  خالصة النتائج
 من خالل البحث الحالي تحققت دمي  فروض البحث وكانت نتا ج البحث كاآلتي: 

ودــود فــروق  ات داللــة إحصــا ية بــين متوســطى دردــات أطفــال المدموعــة التدريبيــة فــى  .1
الهندسية اإللكتروني بعـد تعر ـهم لبرنـامج القياسين القبلى والبعدى على مقياس المفاهيم 

 الوسا ط المتعددة لصالح القياس البعدى.
عدم ودود فـروق  ات داللـة إحصـا ية بـين متوسـطى دردـات أطفـال المدموعـة التدريبيـة  .2

فــى القياســين البعــدى والتتبعــي علــى مقيــاس المفــاهيم الهندســية اإللكترونــي بعــد تعر ــهم 
 لبرنامج الوسا ط المتعددة.

 وصيات البحثت

تدريب معلمات الرو ـة علـى كيفيـة تصـميم وانتـاج بـرامج إلكترونيـة لتنميـة المفـاهيم المختلفـة  .1
 وال سيما المفاهيم والمهارات الريا ية.

 تقديم برامج متنوعة تعمل على إثارة التفكير المنطقي للطفل. .2



 فاعلية برنامج وسائط متعددة لتنمية المفاهيم الهندسية لطفل الروضة  
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
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األطفــال التــى تؤكــد علــى الحديثــة فــى مرحلــة ريــاض لكترونيــة اإلاســتخدام النمــا ج التعليميــة  .3
 إيدابية المتعلم، وتؤدى إلى إثارة دافعيته للتعلم.

 المراجع
(. فاعليــــة برنــــامج وســــا ط متعــــددة قــــا م علــــى الواقــــ  2016اســــماء عبــــد ربــــه عبــــده حســــين.) .1

االفترا ــــي لتنميــــة الــــ كاء الطبيعــــي لــــدي طفــــل الرو ــــة. مادســــتير. كليــــة التربيــــة للطفولــــة 
 المبكرة. دامعة القاهرة.

(. برنــامج قــا م علــي أنشــطة هندســة الفراكتــال لتنميــة 2016أميــرة عيــد الســيد علــي مرغنــي. ) .2
بعض مهارات التفكير االبتكـاري لـدي طفـل الرو ـة. مادسـتير. دامعـة القـاهرة. كليـة التربيـة 

 للطفولة المبكرة. قسم العلوم التربوية.
مفـاهيم الهندسـية والتفكيـر (. فاعلية برنامج لتنمية بعض ال2008إيهاب سيد أحمد مصطفي.) .3

 الهندسي لدي األطفال المكفوفين. دكتوراه. قسم نتربية الطفل. كلية التربية. دامعة المنيا.
(: التصــميم التعليمــي عبــر اإلنترنــت مــن الســلوكية 2010) .حســن البــات  محمــد عبــد العــاطي .4

 نما ج وتطبيقات. االسكندرية. دار الدامعة الدديدة. -إلي البنا ية
 (. طرق تدريس الريا يات بين النظرية والتطبيق. القاهرة. دار الفدر.2000سالمة.)حسن  .5
(. تبســيط بــ  المفــاهيم البيولوديــة لطفــل الرو ــة باســتخدم 2008حنــان عبــده يوســف غنــيم.) .6

 المتحف االفترا ي. مادستير. كلية رياض االطفال. دامعة األسكندرية.
مقتـر  متعـدد الوسـا ط التفاعليـة قـا م علـى قصـ  (. برنامج 2018رانيا أحمد ابراهيم احمد.) .7

القريني لتنمية مهارات التواصل الشفوي واالستعداد للقراءة لدي أطفال الريـاض. دكتـوراه. كليـة 
 التربية. دامعة المنصورة.

 (. تدريس الريا يات الفعال. عمان. دار الفكر.2007رم ان مسعد بدوي. ) .8
الحاسـب األلـي والوسـا ط المتعـددة. القـاهرة. دار طيبـة (: 2011سحر صـال  الـدين عطيـة. ) .9

 للطباعة والنشر.
( . فاعليـــة برنـــامج قـــا م علـــي االدرا  البصـــري 2015ســـحر محمـــد عبـــد الحميـــد ســـعد. ) .10

لتكوين بعض المفـاهيم الفراغيـة لطفـل مـا قبـل المدرسـة. مادسـتير. دامعـة عـين شـمس. كليـة 
 ية الطفل.البنات لآلداب والعلوم والتربية. قسم ترب

تنميــــة الحــــس  فـــي مقتــــر فاعليــــة برنـــامج  (.2011ســـمر بنــــت عبـــد العزيــــز الشـــلهوب. ) .11
المكـاني وبعـض المفـاهيم الهندسـية لـدى أطفــال الرو ـة. مدلـة كليـة التربيـة. دامعـة االزهــر. 

 .الدزء االول. ابريل 145العدد 



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                             مجلة الطفولة                                            
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
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عـددة فـي تنميـة فاعلية استخدام استراتيديات ال كاءات المت(. 2007صفاء أحمد محمد.)  .12
ـــدى أطفـــال الرو ـــة. دراســـات فـــي المنـــاهج وطـــرق  ـــر االبتكـــاري ل المفـــاهيم الريا ـــية والتفكي

 . 195-74. سبتمر .   128التدريس. عدد 
(. تطبيقـات تكنولوديـا التعلـيم فـي المواقـف التعليميـة. 2011عبدالعزيز طلبة عبدالحميـد.) .13

 المنصورة. المكتبة العصرية للنشر والتوزي .
(. تطور مفاهيم الريا يات وتعلمها لالطفال في  وء 2011هلل عبدالرحيم صالح. )عبدا .14

 االتداهات التربوية الحيثة. عمان. دار المأمون للنشر والتوزي .

الديـل الثـاني فـي  .(2011) .عبداهلل علي محمد ابـراهيم. أحمـد صـادق عبدالمديـد محمـد .15
ملية لتصميم وانتاج الدروس التعليمية مهارات ع SCORMالتعليم اإللكتروني معايير سكورم 
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مهارات عملية لتصميم وانتاج الدروس التعليمية  SCORMالتعليم اإللكتروني معايير سكورم 
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الحــس العــدد والمكــاني لطفــل الرو ــة. المــؤتمر العلمــي الحــادي والعشــرون الريا ــية وتنميــة 
ـــــين األصـــــالة  ـــــدريس: تطـــــوير المنـــــاهج الدراســـــية ب ـــــاهج وطرا ـــــق الت ـــــة المصـــــرية للمن للدمعي

 .443-412والمعاصرة. القاهرة. يوليو. المدلد الثاني.   
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