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امللخ�ص:

يهدف البحث إلى دراســة فاعلية الرســوم املتحركة، والتفاعل املباشــر في تنمية مفاهيم األشكال الهندسية 
وفــق نظريــة فيجوتســكي الثقافيــة االجتماعية لــدى طفل ما قبل املدرســة، واســتخدمت الباحثة املنهج شــبه 
التجريبــي القائــم علــى تصميــم مجموعتني جتريبيتــني، تكونــت العينة القصديــة للبحث مــن )40( طفالً. مت 
اســتخدام أربع أدوات للبحث وهي: الرســوم املتحركة التي تقدم مفاهيم األشــكال الهندســية، وأنشطة التفاعل 
املباشــر، واملالحظة ألنشــطة التفاعل املباشــر، واختبار مفاهيم األشــكال الهندســية. ومت حتليل البيانات كمياً 
باستخدام اختبار )T-Test( لعينتني مرتبطتني، وعينتني مستقلتني، وكيفياً بحساب التكرار والنسبة املئوية  
لترميــز مجموعات التحليــل الكيفي للمجموعة التجريبية األولى من خالل حتليل تســجيالت الفيديو ألنشــطة 

التفاعل املباشر. 
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Abstract

 This research aims to study the effectiveness of cartoon movies and direct 
interaction on developing preschool child’s concepts of geometrical shapes according 
to Vygotsky’s Socio-cultural theory. To fulfill this aim, the researcher used the quasi-
experimental approach based on the two experimental groups design. The intended 
sample consisted of (40) children. To this research, four tools were used: Cartoon 
movies that offer concepts of geometric shapes, direct interaction activities, observation 
of direct interaction activities, and the test of geometrical shapes concepts. Data were 
quantitatively analyzed using paired-sample T-test and T-test for two independent 
samples, and qualitatively by calculating the frequency and percentage for encoding 
qualitative analysis for the video recordings of the activities of direct interaction. 
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مقدمة:

يتوجــه العالم إلى زيادة االهتمام بالطفل وحقوقه، حيث يعد الطفل عامالً أساســياً   
فــي النهضة إذا مــا مت توجيهه التوجيه الصحيح، وإذا ما مت إكســابه مهارات عقلية تســهم 
فــي تقــدم األمم، فالطفل هو مواطن املســتقبل، الذي ســيلعب أدواراً فاعلة؛ مبــا يتميز به من 
ملكات عقلية، وقدرة على االستيعاب والتفكير والتطوير. كما أن الطفل ميتاز بسرعة التأثر 
بالعوامــل احمليطــة به، ومن أكثر العوامل التي تشــد انتباهه وســائل اإلعــالم؛ حيث الحظ 
املربــون نشــوء عالقة وطيدة بني الطفل ووســائل اإلعــالم، وخاصة فيما يتعلق بالرســوم 
املتحركة؛ وهذا أمر يســتوجب توجيه برامج األطفال توجيهاً علمياً، وربط وســائل اإلعالم 
باملناهج التعليمية. ويعتقد بعض اآلباء أن مشــاهدة التلفاز يعد ســلوكاً سلبياً للطفل؛ ألنه 
يجلــس أمامــه دون أن يكون لــه دور إيجابي، في حــني يغفل بعضهم نوعيــة البرامج التي 
يشــاهدها الطفل، والتــي تؤثر على فاعليته، فمن املعروف أن الرســوم املتحركة تلعب دوراً 
فاعالً في جــذب الطفل؛ لتوفيرها عنصر الصوت، الصورة، احلركة، واألســلوب القصصي، 
باعتبارها من أكثر الوســائط التي ميكن اســتغاللها في ســن مبكرة لتعليم وتنمية املفاهيم 
لدى الطفل، وترجع أهمية اســتخدام الرســوم املتحركة في تعليم طفل ما قبل املدرســة نظراً 
الســتخدام أكثر من حاســة فــي تلقيها، ممــا يزيد من فاعليتها، واســتيعاب مــا تتضمنه من 
معلومات(معــوض، 1998). وفيمــا يخص األســس واملعايير الرياضية فــي مرحلة ما قبل 
املدرســة فلقد وضح (Clements & Sarama, 2000) طريقــة تفكير األطفال في مجال 
الهندسة من عدة محاور، من بينها خصائص األشكال الهندسية، حيث أشارا إلى أن املجلس 
القومي ملعلمــي الرياضيات(NCTM) وضــع معايير لبرامج توجيهيــة لألطفال، متكنهم 
من حتليل ســمات وخصائص األشكال الهندسية الثنائية والثالثية األبعاد، وتطور احلوار 
الرياضي حول العالقات الهندسية، ومن املتوقع أن األطفال في املراحل العمرية األولى يجب 
أن يتمكنــوا من إدراك األشــكال، وأســمائها، وخصائصها، ورســمها، ومقارنتها، وتصنيف 
األشكال الثنائية األبعاد عن الثالثية األبعاد. فاألطفال في املراحل العمرية األولى يتميزون 
بقــدرات رياضية أعمق وأوســع من مجرد تعلــم األرقام، وهذه احلقيقة تدعــم فكرة أن طفل 
ما قبل املدرســة يســتطيع إدراك مفاهيم رياضية وهندسية بشــكل أفضل مما نتخيله. ومن 
املتوقع أن يتحقق ذلك عبر الرســوم املتحركة التي يحبها الطفل؛ ألن الطفل يعتبر الرســوم 
املتحركــة شــيئاً خاصاً به، يخاطبه بلغــة يفهمها ويحبها، وخاصة إذا مــا مت توظيفها وفق 
أهم نظريات التربية والتعلم، ومن ضمنها نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية. وتعتمد 
هــذه النظرية على أن رفع مســتوى التعلم يكون باالرتقاء مبســتوى منطقة النمو املتقارب؛ 
من خالل تطويع األدوات التالية: اســتخدام الوسائط، واللغة، والتفاعل املشترك؛ من خالل 
النشــاط(Bodrova & Leong, 2007). ويتعزز هذا الرأي في مجال الرياضيات، حيث 
يــرى Clements )2001) أن تعلــم الطفــل للمفاهيم الرياضية في مرحلة ما قبل املدرســة 
على مســتوى عاٍل من اجلودة يدعو الطفل إلى التفاعل، وزيادة خبرته الرياضية؛ من خالل 

اللعب والوصف، والتفكير في العالم احمليط به. 

    م�سكلة البحث:

يرى معظم اآلباء أن التلفاز وســيلة إعالميــة ترفيهية أكثر من كونها تربوية، وذلك   
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بســبب ندرة عرض الرســوم املتحركة التربوية املوجهة لطفل ما قبل املدرسة، والتي تهدف 
للتعليم والتثقيف أكثر من مجرد الترفيه، باإلضافة إلى عدم وعي اآلباء مبا ميتلكه أطفالهم 
من قدرات عقلية ميكن تطويرها إلى مستويات معرفية أعلى. وتوصل إسكندر )2007) إلى 
ندرة تأثير الرسوم املتحركة تربوياً على طفل ما قبل املدرسة، وعدم تنميتها للتفكير العلمي؛ 
بسبب عدم وجود مجموعة إنتاج فنية على مستوى عاٍل من الكفاءة، تساعد القائمني بوزارة 
التربيــة والتعليــم في إنتاج الرســوم املتحركة؛ على الرغــم من أن دراســة ُكلٍّ من الغفيص 
)1428) وعزمــي )2006) أكدت أن أفالم الرســوم املتحركة حتقق العديــد من األهداف عند 
اســتخدامها فــي تعليم األطفال، ومن ذلــك: توضيح املعنى، والتركيز علــى معلومة معينة، 
باإلضافــة إلى أنها حتتــل املركز األول في األســاليب الفكرية املؤثرة على عقــل الطفل. ومن 
ناحيــة أخرى فــإن تنمية املفاهيم الرياضية لطفل ما قبل املدرســة حتتاج إلى اهتمام خاص 
مــن قبــل املربني؛ ألنها توســع مدارك الطفــل، وتنمي قدراتــه العقلية، ومع ذلك فــإن العديد 
مــن رياض األطفال في اململكة العربية الســعودية، وخاصة احلكوميــة منها ال تهتم بتقدمي 
برامــج موجهة لتنميــة املفاهيم الرياضية بأنواعها املختلفة، وفيما يخص مفاهيم األشــكال 
الهندســية تكتفي معلمات رياض األطفال مبا يتعلمه الطفل من مهارات التمييز بني األشــياء 
من حيث اللون واحلجم والشــكل في الركن اإلدراكي؛ دون التطرق ألبعاد ومفاهيم رياضية 
أعمق. وعلى الرغم من أهمية دور املربني في توظيف النظريات التعليمية التي تعنى بتنمية 
املفاهيم الرياضية لطفل ما قبل املدرسة، فقد الحظت الباحثة من خالل احتكاكها مبؤسسات 
رياض األطفال ومعلماتها إغفاالً غير متعمد لتطبيق مبادئ النظريات التربوية املختلفة، ومن 
ضمنها نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية، مع أن هذه النظرية متد التربويني بعدد من 
األدوات التي تســهم في تســارع املعرفة لدى الطفل. إالّ أن معلمة مرحلة ما قبل املدرسة وإن 
تطرقت لشــرح املفاهيــم الرياضية لألطفال فإنها تفعل ذلك بطريقة تلقائية؛ دون االســتناد 
إلى مبادئ النظريات العلمية، التي توجه قدرات الطفل العقلية على أســاس علمي صحيح. 
ومــن خالل اطالع الباحثة على الدراســات الســابقة في مجال الرســوم املتحركة، واملفاهيم 
الرياضية في مرحلة ما قبل املدرسة، الحظت أن هناك قصوراً في توظيف الرسوم املتحركة 
لتنميــة املفاهيــم الرياضية عامــة، ومفاهيم األشــكال الهندســية خاصة في مرحلــة ما قبل 

املدرسة، واعتماد نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية في تعليم طفل ما قبل املدرسة.

وعليه تتحدد مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
ما فاعلية الرســوم املتحركة والتفاعل املباشر في تنمية مفاهيم األشكال الهندسية؛   

وفق نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية لدى طفل ما قبل املدرسة؟
ويتفرع من هذا السؤال السؤال اآلتي:

كيــف تؤثــر طبيعة التفاعل املباشــر فــي تنمية مفاهيم األشــكال الهندســية وفق نظرية 
فيجوتسكي الثقافية االجتماعية لدى طفل ما قبل املدرسة؟

فرو�ص البحث:

في ضوء مشكلة البحث ميكن صياغة فروضه على النحو اآلتي: 
( بني متوســطات درجات   ال توجــد فروق دالــة إحصائياً عند مســتوى داللة )0.05. 1
أطفــال املجموعة التجريبية األولى )التي عرضت عليها الرســوم املتحركة والتفاعل 
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املباشــر من خالل األنشــطة املصاحبة(، في التطبيقــني القبلي والبعــدي، في تنمية 
مفاهيم األشــكال الهندســية؛ من خالل توظيــف مبادئ نظرية فيجوتســكي الثقافية 

االجتماعية.
( بني متوســطات درجات  ال توجــد فــروق دالة إحصائياً عند مســتوى داللــة )0.05. 2
أطفــال املجموعة التجريبية الثانية )التي عرضت عليها الرســوم املتحركة فقط( في 
التطبيقني القبلي والبعدي، في تنمية مفاهيم األشــكال الهندســية؛ من خالل توظيف 

مبادئ نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية.
( بني متوســطات درجات  ال توجــد فــروق دالة إحصائياً عند مســتوى داللــة )0.05. 3
أطفــال املجموعة التجريبية األولى )التي عرضت عليها الرســوم املتحركة والتفاعل 
املباشــر مــن خــالل األنشــطة املصاحبــة(، ومتوســطات درجــات أطفــال املجموعة 
التجريبية الثانية )التي عرضت عليها الرسوم املتحركة فقط( في التطبيق البعدي، 
في تنمية مفاهيم األشكال الهندسية الثنائية األبعاد؛ من خالل توظيف مبادئ نظرية 

فيجوتسكي الثقافية االجتماعية، بعد ضبط التطبيق القبلي.
( بني متوســطات درجات  ال توجــد فــروق دالة إحصائياً عند مســتوى داللــة )0.05. 4
أطفــال املجموعة التجريبية األولى )التي عرضت عليها الرســوم املتحركة والتفاعل 
املباشــر مــن خــالل األنشــطة املصاحبــة(، ومتوســطات درجــات أطفــال املجموعة 
التجريبية الثانية )التي عرضت عليها الرسوم املتحركة فقط( في التطبيق البعدي، 
في تنمية مفاهيم األشكال الهندسية الثالثية األبعاد؛ من خالل توظيف مبادئ نظرية 

فيجوتسكي الثقافية االجتماعية، بعد ضبط التطبيق القبلي.
( بني متوسطات درجات أطفال  ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.05. 5
املجموعة التجريبية األولى )التي عرضت عليها الرســوم املتحركة والتفاعل املباشر 
مــن خالل األنشــطة املصاحبة(، ومتوســطات درجــات أطفال املجموعــة التجريبية 
الثانية )التي عرضت عليها الرســوم املتحركة فقط( في التطبيق البعدي، في تنمية 
مفاهيم األشكال الهندسية ككل؛ من خالل توظيف مبادئ نظرية فيجوتسكي الثقافية 

االجتماعية، بعد ضبط التطبيق القبلي.

اأهداف البحث:

يهدف البحث احلالي إلى دراســة فاعلية الرســوم املتحركة والتفاعل املباشــر في تنمية 
مفاهيم األشــكال الهندســية؛ وفق نظرية فيجوتســكي الثقافية االجتماعية لدى طفل ما قبل 

املدرسة من خالل:
إعداد سلسلة من الرسوم املتحركة تقدم مفاهيم األشكال الهندسية الثنائية والثالثية  1 .
األبعاد، ويشمل ذلك: أسماء األشكال، خصائصها، مفهوم ثبات اخلصائص، ووجود 

األشكال في البيئة من حولنا.
إعداد أنشــطة التفاعل املباشــر لتنمية مفاهيم األشكال الهندســية الثنائية والثالثية  2 .

األبعاد التي مت عرضها خالل الرسوم املتحركة.
اســتخدام املالحظة كأداة لتحليل التفاعل املباشــر كيفياً من خالل أداء األطفال ومدى  3 .

جتاوبهم مع األدوات التي متثل الوسائط وخالل التفاعل االجتماعي.
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إعداد اختبار يقيس مفاهيم األشكال الهندسية الثنائية والثالثية األبعاد، وما يتطلبه  4 .
ذلك من التأكد من معامالت الصدق والثبات.

املقارنة بني فاعلية الرســوم املتحركة والتفاعل املباشر، والرسوم املتحركة فقط في  5 .
تنمية مفاهيم األشكال الهندسية الثنائية والثالثية األبعاد من خالل حتليل البيانات 

كمياً وكيفياً.
تقــدمي منوذج ميكن أن يسترشــد بــه باللغة العربيــة ملا ميكن أن يقــدم لألطفال من   6 .
الرسوم املتحركة املوجهة ملرحلة عمرية محددة، وبأهداف تعليمية واضحة ومبينة 

على نظريات التعليم املختلفة.
. 7 تقدمي أنشطة التفاعل املباشر كنماذج لطرق تقدمي مفاهيم األشكال الهندسية.

االلتزام مبعايير الصدق والثبات في إعداد اختبار مفاهيم األشــكال الهندسية مما قد  8 .
يجعله صاحلاً للتطبيق في دراسات أخرى.

اأهمية البحث

 الأهمية العلمية:

. 1 توضيح أهمية وإمكانية وفاعلية تعلم املفاهيم الرياضية في مرحلة ما قبل املدرسة؛ 
باعتبارهــا ركيزة لتعليم األطفال الرياضيات، ورفع حتصيلهم في النظام املدرســي 

الحقاً.
. 2 توظيف مبادئ نظرية فيجوتسكي في تعليم طفل ما قبل املدرسة، وباألخص تطوير 
مفاهيم األشكال الهندسية، فمبادئ هذه النظرية تعد مبثابة حلقة الوصل بني املعلمة 

واملفهوم والطفل. 
توضيــح أهمية وفاعلية االرتقاء بتفكير الطفــل؛ ليفهم ما حوله بدقة وعمق، فيتعلم  3 .
االكتشــاف من خالل البيئــة احمليطة والتفاعل مع اآلخرين؛ لتنميــة قدراته الذهنية، 

والتفكير املجرد.
تقدمي وســيلة فعالة لتحســني النمــو املعرفي لطفل ما قبل املدرســة، وهــو أمر بالغ  4 .
األهمية في البحث احلالي من حيث توظيف نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية 
في إعــداد املــادة العلميــة للرســوم املتحركــة؛ لتنمية مفاهيم األشــكال الهندســية، 

باإلضافة إلى التفاعل املباشر من خالل بعض األنشطة لتعزيز تنمية هذه املفاهيم.

الأهمية التطبيقية:

تشــجيع املربني على استخدام الرســوم املتحركة كوســيلة فاعلة في تنمية املفاهيم  1 .
الرياضية، واعتبارها مدخالً لتصميم واستخدام الرسوم املتحركة في تنمية مفاهيم 

أخرى.
معاجلــة أوجــه القصــور فــي تعليــم املفاهيــم الرياضية فــي برامج مرحلــة ما قبل  2 .

املدرسة.
تشجيع املربني على بناء مناهج مرحلة ما قبل املدرسة على أسس علمية تعتمد على  3 .
النظريــات التربويــة، ومنها نظرية فيجوتســكي الثقافية االجتماعيــة، التي توظف 
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العديد من األدوات لرفع مستوى النمو العقلي لدى الطفل، وتنمية تفاعله املباشر مع 
البيئة احمليطة، كأحد أهم النظريات في مجال الطفولة املبكرة.

م�سطلحات البحث:

:)Effectiveness(  الفاعلية 

 يعبر مصطلح الفاعلية في الدراســات التربوية التجريبيــة بأنه: »مدى األثر الذي ميكن أن 
حتدثــه املعاجلــة التجريبية بوصفها مثيراً مســتقالً في أحد املتغيــرات التابعة، وتظهر في 
مقدار ونوع التعلم الذي حتقق من خالل املواقف التعليمية داخل الفصل وخارجه« )شحاتة، 

النجار، 2003: 230(.
وعرفــت الباحثة الفاعلية إجرائياً بأنها:  التأثير الناجت عن التعرض للرســوم املتحركة 
والتفاعل املباشــر في تنمية مفاهيم األشــكال الهندســية، وفق نظرية فيجوتســكي الثقافية 

االجتماعية لدى طفل ما قبل املدرسة.

:)Cartoon  Movies( الر�سوم املتحركة

 هــي: »فن تركيبي قائم على تعاقب مجموعة رســوم مســطحة أو أشــكال ثالثية األبعاد 
مثبتــة على شــريط ســينمائي بوســاطة التصوير لقطــة في لقطــة، وعرض هذه الرســوم 
واألشــكال الحقاً على شاشــة سينمائية بســرعة )24( لقطة في الثانية هو ما مينح املشاهد 

وهم احلركة« )املوسوعة العربية السورية، 2010: 844(.
وهي: »أفالم تعتمد على اســتحداث حركة من خالل عــدد من اللقطات املتتابعة املتالحقة 
لقطة تلو األخرى في ســرعة منتظمة عند عرضها، من منطلق هذا املبدأ فإن حتريك احلجوم 

واألشياء الثابتة أصبح متيسراً لعرضها على شاشة العرض« )غالب، 2012: 10(. 
وعرفــت الباحثــة الرســوم املتحركــة إجرائيــاً بأنها: سلســلة مــن الرســوم مت إعدادها 
وحتريكها باســتخدام التقنية ثالثيــة األبعاد، وإعداد املادة العلمية املتمثلة في الســيناريو 
واحلوار، وهو ما يســمى )باإلســكريبت( من قبل الباحثة؛ وفق نظرية فيجوتسكي الثقافية 

االجتماعية، بهدف تنمية مفاهيم األشكال الهندسية لدى طفل ما قبل املدرسة.

 :)Direct Interaction( التفاعل املبا�سر 

لم يعرف التفاعل املباشر بصورة محددة، وعليه مت تعريف التفاعل االجتماعي باعتباره 
جزءاً من التفاعل املباشر، وذلك على النحو اآلتي:

التفاعــل االجتماعي هــو: »تفاعل الطفل مع اآلخرين ممن يحيطون بــه من أفراد املجتمع، 
ويــؤدي هــذا التفاعل إلى اخلبرة االجتماعية، وهو شــرط أساســي لبناء البنيــات العقلية« 

)العارضة، 2003: 55(.
وعرفــت الباحثــة التفاعل املباشــر إجرائياً بأنه: نشــاط يتضمن نوعني مــن التفاعل، إما 

تفاعل اجتماعي أو تفاعل مع األدوات.
التفاعل االجتماعي هو: عبارة عن نشــاط مشــترك بني طفلــني أو مجموعة أطفال، أو بني 
طفل أو مجموعة أطفال ومعلمة،  تســتخدم فيه الوسائط واللغة، مما يسهم في حتسني أداء 

الطفل ضمن منطقة النمو املتقارب وفق نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية. 
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التفاعل مع األدوات هو: اســتخدام األدوات في األنشــطة )وهي ما يعبر عنها بالوســائط 
بحسب نظرية فيجوتسكي( دون تدخل اجتماعي من اآلخرين.

 :)Concepts of Geometrical Shapes( مفاهيم الأ�سكال الهند�سية 

املفاهيــم هي: »تصور عقلي يعطي اســماً أو رمــزاً يدل على ظاهرة أو حــدث معني، ويتم 
تكوينــه عن طريــق جتميع اخلصائص املشــتركة ألفراد هــذه الظاهرة أو احلدث«)شــلبي، 

خلف، سليمان، واجلمل، 1989: 255(.
وهي: »املكونات األساســية للبناء املعرفي، ويعــد املفهوم تركيباً عقلياً يكونه الفرد نحو 
أحد املعاني املقبولة اجتماعياً، وهو عبارة عن ألفاظ جنمع بها في فكرة واحدة عن ما نعرفه 

من صفات مشتركة بني عدة عناصر« )جاب الله، 1412: 13(.
وعرفت الباحثة مفاهيم األشــكال الهندســية إجرائياً بأنها: هندسة إقليدية، تندرج حتت 
فروع الهندسة في علم الرياضيات، وتهتم بدراسة األشكال، من حيث أسماؤها، وخصائصها، 

ومفهوم ثبات اخلصائص، ووجود هذه األشكال في البيئة من حولنا. 

الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة

املبحث الأول: الر�سوم املتحركة:

تســهم الرســوم املتحركة في تشــكيل شــخصية الطفل، ألنها تقدم للطفل معلومات على 
شكل قصص جتسدها شخصيات سواء كانت إنساناً، أو حيواناً، أو نباتاً. وقد أشار املومني، 
دوالت، والشــلول )2011( إلــى أن الطفل يرى في الرســوم املتحركة امتــداداً حلياة اللعب، 

وإطالق العنان للتخيل، والتي هي أحد أسباب تعلق الطفل ببرامج الرسوم املتحركة.

الر�سوم املتحركة وعالقتها بالعملية التعليمية:

 عالم الطفل مليء بالرســوم واأللوان، فمنذ ســنوات عمره األولى وهو ميســك باأللوان، 
ويخطــط رســوماً متثل في وجدانــه وعقله مفاهيم خاصــة، فإذا ما مت توظيــف هذه األلوان 
وتلك الرســوم بشكل متحرك يعكس بيئة الطفل، ومت تقدميها في قالب علمي مفيد، فإن حب 
الطفل لهذه الرســوم ســيزيد من تفاعله معها، وســيؤثر على منوه املعرفي. ويشير سحلول 
)2011( إلى أن مســايرة التطــورات واملســتحدثات التكنولوجية الفعالة يســهم في تقدمي 
تعليــم أفضــل، وطرق تدريــس أكثر تقدمــاً. وبناًء على ذلــك فإن الرســوم املتحركة تصنف 

كإحدى طرق التدريس احلديثة، باستخدام تقنيات عرض عالية.
إن اآلثــار اإليجابية للرســوم املتحركة عبر برامج التلفاز أســهمت في ظهــور العديد من 
التجارب واحملاوالت لتوظيف إســتراتيجيات ونظريات تعليميــة عديدة؛ بهدف التأثير في 
مكتســبات الطفل ومخرجاتــه التعليمية. حيث أثبت Yuko )2006( أن الرســوم املتحركة 
تؤثر في أداء وإســتراتيجيات التعليم لطفل ما قبل املدرســة؛ حيث إن أداء الطفل يكون أكثر 
كفــاءة عندمــا يربط بني ما هو مطلــوب منه من مهام تفاعلية مباشــرة وبني ما يعرض عليه 
من رســوم متحركــة تعليمية، باإلضافة إلــى تطبيقه لتعليمات املعلمة الشــفهية املصاحبة 
للعــرض. وقد وجــد )Long & Marson, 2002( أن تعليم املفاهيم العلمية لألطفال من 
خالل الرســوم املتحركة ينمي روح التعاون، ويســاعد على تطوير مهارة الســؤال، وتنمية 
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األفــكار وتطبيق مــا تعلموه في املواقف احلياتية اليومية؛ من خــالل إثارة الدافعية للتعلم. 
وقــد اســتخدم )Sexton, Gervasoni, & Brandenburg, 2009( أفــالم الكرتــون 
كإســتراتيجية لتعليــم الطالب كيفيــة جمع األعداد، اســتناداً إلى أن الرســوم املتحركة تعد 
وسيلة للتعلم وتعليم املفاهيم العلمية، وأن لها دوراً فاعالً في ثقافة الطفل الرياضية، وذلك 
ضمــن منهج مت إعداده يهدف إلى مســاعدة املعلمني على تطوير اإلســتراتيجيات الرياضية 

للعد بشكل منطقي لدى الطلبة. 
 كما أكد Thomas )2005( أن الرسوم املتحركة تثري العملية التعليمية، ومتكن املعلمني 
من اســتحداث طرق وأنشــطة جديدة ومتنوعة؛ لتطوير مهــارات التالميذ املعرفية. وأجرى 
Kabapinar )2005( دراســة حول مفاهيم الكرتون مــن وجهة نظر الطريقة البنائية في 
تعلم العلوم، واســتنتج أن للرسوم املتحركة فاعلية في تعليم املفاهيم، وتوضيحها، وإزالة 
املفاهيــم اخلاطئــة، كما حفــزت الدراســة التالميذ على البحث واالســتقصاء وأكــدت أهمية 
التفاعل الصفي والبيئة الصفية املناسبة. وأثبتت اجلهني )2009( أهمية الرسوم املتحركة 
في تنمية املفاهيم العلمية؛ من خالل دراستها أسس تصميم الرسوم املتحركة، وتوظيفها في 
تنفيــذ فيلم قصير لتعليم طفل مرحلة ما قبل املدرســة، فقد عرضت فيلم “قطرة ماء” ومدته 
خمــس دقائق، والذي يهدف إلى تعريــف الطفل باملفاهيم العلمية املتعلقــة باملاء، وهي املاء 
يتبخر، ويتجمد، وبعض األشــياء تذوب في املاء، وبعضها يطفو. وقد أكدت دراســة ناســة 
)2009( أن الرســوم املتحركة توســع األفق، ومتكن األطفال من اســتخدام مهارات عليا في 

التفكير لقبول معلومات معرفية محصلة من الرسوم املتحركة.
  Barron & Orwing,( وللرســوم املتحركــة التعليميــة عــدة مزايــا، ذكرهــا كل مــن

2003)،                      ، وسحلول )2011( وتوجزها الباحثة فيما يلي:
•تنشيط األطفال في أثناء عملية التعلم؛ من خالل محاكاة الواقع، حيث ميكن توظيف  	
تقنيات الرسوم املتحركة لعرض فكرة أو شخصية موجودة في املنهج بشكل ممتع.
•تعد الرســوم املتحركة بيئة مناســبة تالئــم املجموعات الصغيرة، ممــا يزيد فاعلية  	

التعلم، ويهيئ فرصاً للعمل اجلماعي.
•تصبــح العمليــة التعليميــة أكثر دافعيــة؛ ألن الرســوم املتحركة متتــاز باجلاذبية  	

واملتعة، وهذا ال يتوفر في أي طريقة تدريس أخرى. 
•تزيــد الرســوم املتحركــة من الكفاءة فــي عرض احملتــوى، وحتســني إدراك املفاهيم  	

الغامضة. 
•تعد الرسوم املتحركة وسيلة إيضاح فعالة إذا ما روعي في تصميمها إيضاح الفكرة  	

الرئيسية، وسرعة وصول املعنى. 

املبحث الثاين: مفاهيم الأ�سكال الهند�سية:

 إن تعلــم املفاهيم من املجاالت التي يهتم بتنميتها التربويون بشــكل كبير كأحد األهداف 
الرئيســة للعملية التعليمية؛ من خالل إستراتيجيات ووسائل فعالة. وكما أشارا الشربيني 
وصادق )2005( إلى أن عملية اكتساب املفاهيم تبدأ منذ الطفولة األولى، وتبنى على اإلدراك 
احلســي، وعلــى مالحظة الطفــل لتفاصيل البيئة مــن حوله، »وتعد مرحلة ما قبل املدرســة 
مرحلة هامة إلكســاب الطفل املفاهيم واملعارف، وفيها يتم تشكيل كثير من السلوكيات التي 
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ترسم له طريق املستقبل«)البالونة، وعلي، 2009: 413(.

مفاهيم الهند�سة الإقليدية:

 تعــرف الهندســة اإلقليدية بأنهــا: »املفاهيم الهندســية التــي تتضمن اســتيعاب الطفل 
خلصائــص الشــكل«)صالح، 2009: 174(. وأكــدت خليــل )2009( أن األطفــال يجــب أن 
يتمكنــوا مــن التعرف علــى مبادئ الهندســة خالل ســنوات ما قبل املدرســة، مثــل التعرف 
على األشــكال وأسمائها ورســمها، والفصل بني األشــكال الثنائية األبعاد والثالثية األبعاد 
واملقارنة بني جميع األشــكال؛ ألن الهندســة بالنســبة لألطفال تعني أكثر من مجرد تســمية 
لألشــكال، بل هي فهم خلصائص الشــكل. فالطفل في عمر الرابعة واخلامســة يســتطيع أن 
مييــز بني الدائــرة واملربع واملثلث، ولكن ال يفرق بني املربع واملســتطيل ومتوازي األضالع، 
ولكن في عمر اخلامسة والسادســة يستطيع التمييز بني شكل املربع واملستطيل، والتعرف 
علــى األضــالع والزوايا )صالــح، 2009(. ومما هو معلوم أن األشــكال الهندســية متنوعة 
ومقســمة إلى فئات حتمل كل فئة خصائصها املنفردة، كما أشــار Ann )2002( إلى وجود 
مفاهيم هندســية أساسية يجب أن يدركها أطفال ما قبل املدرسة، وهي اخلصائص البسيطة 
لألشكال ذات البعدين، واخلصائص البسيطة لألشكال ذات الثالثة أبعاد. وفيما يلي تفصيل 

لهذه املفاهيم:

1 - مفاهيم الأ�سكال الهند�سية ثنائية الأبعاد: 
ميتلك األطفال قدرات رياضية يجب أن توظف بشــكل موجه في مرحلة ما قبل املدرســة؛ 
لتطويــر معرفتهــم الرياضيــة وقدراتهم الهندســية، حيث يتمكــن الطفل من معرفة أســماء 
ن األشــكال  األشــكال الهندســية، ويوظــف أفــكاره الرياضية فــي حياته اليوميــة، كما يكوِّ
الهندســية بنفســه، ويطور معرفته؛ من خالل بعــض املهام التي تســتدعي التفكير)بدوي، 
2003(. أن الطفل يتمتع بقدرة جيدة على مالحظة صفات األشياء التي حتيط به في بيئته، 
فيدرك صفاتها، مســتعيناً بحواســه املختلفة، ثم يتمكن من إدراك صفاتها املشتركة مع عدة 
أشياء أخرى، كما ترى دراسة عويس )2004( بأن الطفل يدرك أن األبواب تتشابه، والنوافذ 
تتشابه، وكذلك األطباق. ويتمثل دور معلمة مرحلة ما قبل املدرسة في أن تلفت انتباه الطفل 
إلى أن هذه األشــياء احمليطة به تشــبه أشــكاالً هندســية؛ ألنها تتصف بنفــس خصائصها، 
فاألطباق تشــبه الدائرة، واألبواب تشبه املستطيل، والنافذة تشبه املربع. ونظراً لهذا الثراء 
والتنوع في البيئة باألشــكال الهندســية فقد وضــح بدوي )2009( أن الطفــل عندما يتعلم 
أســماء األشــكال فإنه يســتطيع توظيفها لوصف بعض األشــياء في البيئة كأن يقول: )هذا 

الغطاء دائري، وهذا الباب مستطيل(.

2 - مفاهيم الأ�سكال الهند�سية ثالثية الأبعاد:
 إن تشــكيالت األشياء في الفراغ تســاعد األطفال في فهم املواضيع املتعلقة بالرياضيات 
فــي املراحل العمرية املختلفة، وقد ذكرت ســميث )2005( إن من معايير الهندســة اجلديدة 
للمجلــس القومي ملعلمي الرياضيات )NCTM( أن الطفل في مرحلة ما قبل املدرســة حتى 
السنة الدراســية الثانية يجب أن يدرك، ويسمي، ويبني، ويقارن، ويصنف األشكال ثنائية 
وثالثية األبعاد، وأن يدرك األشكال الهندسية في بيئته، وقد أشارت Juanita )2001( إلى 
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ضرورة دراسة الهندسة في سن مبكرة؛ لتنمية املفاهيم الرياضية من حيث معرفة أسمائها، 
وتصنيفها، ومقارنتها باألشــكال األخرى، ومعرفة عدد األوجه. وأضاف Ann )2002( إن 
من اخلصائص البسيطة التي يجب أن يتعلمها الطفل أن األشكال لها أوجه مستوية كاملكعب 
املتمثل في شكل الصندوق، وأوجه منحنية كالكرة. وأن هناك عالقة تربط األشكال الثنائية 
األبعاد؛ باألشــكال الثالثية األبعاد من خالل شكل األوجه، حيث يحدد الطفل أياًّ من األشكال 
الثنائية األبعاد متثل إحدى أوجه املكعب. ويدرك األطفال عند حمل األشــكال ثالثية األبعاد 
أن لها خصائص تختلف عن األشــكال األخرى، فبعض األشكال يتدحرج واآلخر ليس كذلك، 
وأن هذه األشكال لها وجود في البيئة، مثل الشكل األسطواني الذي يشبه األنابيب، واألشكال 

املكعبة التي تشبه حجر النرد )سميث، 2005(.

مراحل التطور العمرية لإدراك مفاهيم الأ�سكال الهند�سية لدى طفل ما قبل املدر�سة:

   يتدرج الطفل في إدراكه ملفهوم األشــكال الهندســية بحســب فئته العمرية، فيالحظ في 
املراحــل العمرية األولــى أن الطفل ال يدرك معنى كلمة شــكل بجميع أبعادهــا، ولكن يتمتع 
باملقدرة على املطابقة البصرية لألشــكال احمليطة به في بيئته، ثم ينتقل إلى مرحلة اإلدراك 
البصري الشــامل ملفهوم الشــكل بصفة عامة دون إدراك خصائصه. وبعد ذلك تأتي املرحلة 
الوصفية والتحليلية لسمات وخصائص الشكل الهندسي. ويزداد التفكير بإيجاد عالقة بني 

 .)Cross, Woods, & Schweingruber, 2009( أجزاء األشكال
إن تدرج الفئات العمرية يعتمد على سلســلة من األبحاث أجريت في التسعينات وبداية 
األلفية اجلديدة التي تصف قدرات الطفل، وهذه األبحاث صممت بشكل جتريبي لتوضح تطور 
النمو، وحتدد املهارات التي يستطيع الطفل اكتسابها في مراحل عمرية مختلفة، السيما عند 
تزويده بفرص تعليمية جيدة. وهناك تصنيفات مختلفة توضح مراحل إدراك الطفل ملفاهيم 
 Cross,( ومنوذج ،)Clements & Sarama, 2009( األشــكال الهندســية مثل منوذج
Woods, & Schweingruber, 2009( ملجــاالت إدراك املفاهيم الهندســية. ولكن تتفق 
التصنيفات على أن الفئة العمرية )5 - 6( سنوات هي الفئة التي تستطيع أن تدرك مفاهيم 
األشكال الهندسية، فيما يخص االسم، وعدد األضالع، وعدد الزوايا، وثبات اخلصائص من 
حيــث احلجم واالجتاه. وهو ما اســتندت عليــه الباحثة في اختيار الفئة العمرية املناســبة 
لتقــدمي هذه املفاهيم. وفيما يلي يوضح اجلدول رقم )1( واجلدول رقم )2( تصنيف للفئات 

العمرية، ومجال اإلدراك ملفاهيم األشكال الهندسية.
 

 )Clements & Sarama, 2009( تصنيف )جدول )1
ملجاالت إدراك مفاهيم األشكال الهندسية

مثالمجال اإلدراكالفئة العمرية

3 سنوات

شكل  يدرك  ما  ونادراً  واملستطيل،  واملربع  الدائرة  بإدراك  بدأ 
-املثلث

اآلخر؛  والشكل  املثلث  بني  البسيط  االختالف  إدراك  يستطيع  ال 
فيسمي الشكلني مثلثاً
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3-4 سنوات

مبختلف  متعددة  ألشكال  واملقارنة  الربط  مجال  عنده  يتسع 
األحجام واالجتاهات

يدرك األشكال املتداخلة

4 سنوات
يبدأ بإدراك أسماء األشكال ثنائية األبعاد، ولكن ال يستطيع أن 
الهندسية  األشكال  تكوين  ويستطيع  والزوايا،  األضالع  يدرك 

بواسطة األعواد

4-5 سنوات
يدرك أنواع املستطيالت

ويدرك اخلصائص، مثل عدد األضالع، وعدد الزوايا

يدرك األشكال األخرى مثل اخلماسي والسداسي5 سنوات

-مييز األشكال بدون أخطاء.6 سنوات

)Cross, Woods, & Schweingruber, 2009( تصنيف )جدول )2
ملجاالت إدراك مفاهيم األشكال الهندسية

مجال اإلدراك لألشكال ثالثية األبعادمجال اإلدراك لألشكال ثنائية األبعادالفئة العمرية

ي��درك الدائ��رة واملرب��ع أوالً ث��م ي��درك املثل��ث 2-3 سنوات
واملستطيل.

األشكال  ويطابق  ويسميه،  الشكل،  يصف  أن  يستطيع 
دون  األبعاد؛  ثالثية  أو  ثنائية  كانت  سواء  املتشابهة، 

إدراك خصائصها.

4 سنوات

ي��درك الش��كل، وق��د ال يتق��ن وص��ف احلج��م 
األنش��طة  لبع��ض  تع��رض  اذا  إال  واالجت��اه. 
وثب��ات  األض��الع  ع��دد  س��يدرك  فعنده��ا 

اخلصائص.

وثالثية  األبعاد  ثنائية  األشكال  بني  يفرق  أن  يستطيع 
األبعاد، ويعرف أسماءها. وعدد األوجه.

5 سنوات
ي��درك أش��كال أكث��ر باخت��الف أحجامه��ا؛ مع 
معرف��ة عدد األضالع والزواي��ا، وقد يتمكن من 

قياس أطوال األضالع.

يستطيع أن يتعرف على األشكال ثالثية األبعاد مبسماها 
الرياضي، مثل املخروط، والكروي.

اس���تعراض لبع���ض البرامج الت���ي اهتمت بتنمي���ة املفاهي���م الرياضية لدى طف���ل ما قبل 
املدرسة:

 تبنــى العديــد مــن الباحثني وبعض املؤسســات التربوية فكرة إنشــاء برامــج تعليمية 
تختــص بتنميــة املفاهيم الرياضية على مراحــل عمرية مختلفة، وتنوعت هــذه البرامج في 
طريقة تقدميها للمفاهيم؛ باســتخدام وســائل تقنية أو من خالل أنشــطة صفية. وفيما يلي 

عرض لبعض هذه البرامج:

(Greenes, Ginsburg, Balfans, 2003):Big Math for Little Kids أ- برنامج 
هــو برنامــج شــامل لألطفال مــن عمــر )4 - 5( و)5 - 6( ســنوات، يطور ويوســع من 
الرياضيات التي يعرفها األطفال، ويجعلهم قادرين على أن يفعلوا ذلك، ويستخدم البرنامج 
أنشــطة تفاعلية وقصصاً؛ ليطور أفكار األطفال عن األرقام، واألشكال الهندسية، واألمناط، 
والقيــاس، والعمليــات علــى األعداد، واحلركــة واالجتاهــات. وتعرض األنشــطة واألفكار 
الرياضية بأســلوب مترابط ومتسلســل. وهي مصممة لترفع من درجة الفضول واحلماس 
لتعلم واســتخدام الرياضيــات. وينتج البرنامــج تعلماً ممتعاً ولكنه ذو هــدف لتعلم أفكار 
رياضية عميقة، كما يشــجع األطفال على التفكير والتعبير عــن تفكيرهم الرياضي، وخالل 
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البرنامــج تظهــر تأكيدات عديدة علــى تطور الرياضيــات وعلى التطور اللغــوي الرياضي 
.)Greenes, Ginsburg, Balfanz, 2004(

  ويتضح من عناصر البرنامج في الوحدات املقدمة أنه يهتم بتنمية عدة مفاهيم رياضية، 
من بينها مفهوم األشكال الهندسية؛ حيث يتضمن وحدة مستقلة موجهة لتنمية هذه املفاهيم، 

وحتتوي على استمارة تقومي ألهداف تلك الوحدة. ومن املفاهيم الهندسية التي يقدمها:
• األشكال الثنائية والثالثية األبعاد. 	

•تعليم األطفال خصائص األشــكال، مثل عدد الزوايا، وعــدد األضالع، وعدد األوجه،  	
وأشكال األوجه، واختالف احلجم واالجتاه.

 • 	Greenes, Ginsburg, Balfanz,( اســتخدامات األشــكال ووظائفها في البيئة
 .)2004

 وجديــر بالذكــر بأن هــذا البرنامج يعد من أوائــل البرامج الرياضية الشــاملة لألطفال، 
والتي أشــارت إلى قدرة األطفال ســواء كانوا من بيئات فقيرة أو غنية على اكتســاب مفاهيم 

رياضية هامة في عمر مبكر.

 )Epstein, 2009( :Numbers plus ب - برنامج
هــو برنامج مقدم ألطفال ما قبل املدرســة، أوضــح فيــه Epstein )2009( أنه برنامج 
متخصــص في املفاهيــم الرياضيــة، يحتوي علــى العديد من األنشــطة املفصلــة واملوجهة 
للمجموعــات الصغيرة والكبيرة على حد ســواء، فهو يعرض كبرنامــج يومي يدعم بأفكار 
توســع املدارك الرياضية لهذه املجموعات. حيث يتم إشــراك األطفال بشــكل فعال من خالل 
استخدام بعض األدوات، وتوجيه بعض األفكار، وتعليم األرقام، باإلضافة إلى تنمية البناء 
املعرفــي املبني على أحدث األبحاث التي يدور محورها حول تعلم الرياضيات، وكيفية دعم 
البالغــني لها. ويحتوي هذا البرنامج على )120( نشــاطاً مقســمة على خمــس فئات وهي: 
احلس العــددي والعمليات الرياضية، والهندســة، واملقاييس، واجلبــر، وحتليل البيانات. 
ويطــور هــذا البرنامج فئة املفاهيم الهندســية من خالل حتديد األشــكال، ووصف العالقات 
املكانية، ومعرفة أســماء األشــكال الثنائية والثالثية األبعاد، وخاصيــة االنتقال عن طريق 
الدحرجة، والتحليل املنطقي للمكان؛ باســتخدام كلمات خاصة باملكان، واالجتاه، واملسافة 
اخلاصة بهذه األشــكال. هذا ويتم تقدمي بعض األنشــطة التي لها عالقة باألشكال الهندسية 

ويتعلم منها األطفال ما يلي:
• حتديد األشكال الهندسية الثنائية والثالثية األبعاد وتسميتها، ووصفها، ومقارنتها،  	

وتصنيفها. 
•إيجاد األشكال في البيئة. 	

( زوايا بغض النظر  • معرفة خصائص األشــكال. مثال: املثلث لديه )3( جوانــب و)3	
عن أبعاد هذه الزوايا.

•حتديد التناظر في األشكال ووصفه. 	
•رسم األشكال ثنائية األبعاد وتفسيرها. 	

•بناء مجسمات ألشكال ثالثية األبعاد. 	
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•تعلم خاصية الدحرجة. 	
 )Austin, Simmons, 2003( :Saxon Early Learning ج - برنامج

 وهو من البرامج املتكاملة لألطفال من مرحلة ما قبل املدرسة إلى )12( سنة، حيث يهتم 
برنامــج )Saxon Early Learning (باجلوانــب املتعــددة للنمو، ومــن ضمنها اجلانب 
املعرفي ويشــمل: اللغة، والعلوم، والفن، والرياضيات، والصحة اجلسدية، ومتثل املفاهيم 
الهندســية جزءاً مــن املفاهيم الرياضيــة، وبذلك يختلف هــذا البرنامج عن البرامج ســابقة 
الذكر التي تختص فقط باملفاهيم الرياضية. وتعد الرياضيات محتوى أساســياً من اجلانب 
املعرفــي في هــذا البرنامج، والدروس في هــذا البرنامج مصممة لتقــدمي املفاهيم الرياضية 
األساســية، وخلق الوعي لدى الطفل بــأن الرياضيات موجودة في حياتنــا اليومية، ويقدم 
لألطفــال مفاهيم ترتبــط باحلس العددي، والعــد، والقياس، واملقارنة، والــوزن، واحلجم، 
والهندســة. وأوضــح )Austin & Simmons, 2003( أن هــذا البرنامج يتناول تطوير 

املفاهيم الهندسية من خالل األهداف اآلتية:
•إدراك األشكال مثل الدائرة واملربع واملستطيل واملثلث ووصفها، وتسميتها. 	

• إدراك وضــع وزاويــة العــرض )متييــز األشــكال بعــد تدويرهــا واحملافظــة علــى  	
خصائصها(.

• فحــص ومحاولــة التنبــؤ بالنتائج عندما يضع الطفل شــكلني أو أكثــر مع بعضهما  	
البعض.

•وضع أنشطة تتدرج من حيث الصعوبة والسهولة. 	
•استخدام كلمات تدل على مكان األشياء )بجانب، داخل، خلف، فوق، حتت(. 	

•إدراك أن األشياء في العالم لها أشكال. 	

املبحث الثالث: نظرية فيجوت�سكي الثقافية الجتماعية:

تعد النظرية الثقافية االجتماعيــة إطاراً لفهم عملية التعليم والتعلم، وتعطي التربويني 
القائمني على برامج الطفولة نظرة ذات أبعاد تطبيقية عن منو الطفل وتطوره؛ مع دعم ذلك 
بأدوات مســاعدة. وقد أنشــأ عالم النفس الروســي ليف فيجوتســكي هذه النظرية من أجل 

تطوير تفكير علماء النفس حول كيفية عمل املعلمني مع األطفال.

مبادئ نظرية فيجوت�سكي الثقافية الجتماعية:

 تســتند نظريــة فيجوتســكي الثقافيــة االجتماعية على أربعــة مبادئ، وهــي: منطقة 
النمو املتقارب، واســتخدام الوسائط، واستخدام اللغة، واستخدام التفاعل خالل النشاط؛ 
لتســاعد الطفل على حل املشــكالت، وعلى التذكر، ومتكن الطفل من اكتســاب قدرات عقلية 
متقدمة بشــكل متســارع، كمــا يؤمن فيجوتســكي بأن تدريــب الطفل علــى تطبيق مبادئ 
نظريته الثقافية االجتماعية البد أن يكون من خالل التفاعل االجتماعي مبســاعدة اآلخرين 
بدايــة، ثم يتــدرج إلى املشــاركة، ومنهــا إلى االســتقاللية؛ من أجــل تنمية قــدرات الطفل 

املعرفية(Bodrova & leong, 2007). وفيما يلي عرض لهذه املبادئ.
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:)Zone of Proximal Development-ZPD( منطقة النمو املتقارب
تعــد منطقة النمو املتقارب من أشــهر املبادئ التي اســتند عليها فيجوتســكي لتفســير 
العالقــة بني التعلــم والنمو، مبعنى أن هنــاك عالقة بني تطور النمو وتطــور تعلم الطفل، 
وعرفها فيجوتسكي بأنها: »املسافة بني مستوى التطور الفعلي الذي يتحدد من خالل حل 
املشــكلة بشكل مستقل ومســتوى النمو املتوقع، والذي يتحدد من خالل حل املشكلة حتت 
 .)Vygotsky, 1978: 86(»إشــراف البالغــني أو بالتعاون مع أقــران لديهم قدرات أكبــر
وأشارت Lui (2012)  إلى أن فيجوتسكي يعرف منطقة النمو املتقارب بأنها: ما يستطيع 
الطفل عمله اليوم بشــكل تعاوني ســوف يستطيع أن يفعله غداً بشــكل مستقل، ويوضح 

.)Bodrova,  Leong, 2007: 16( التالي منطقة النمو املتقارب )الشكل رقم )1

شكل رقم )1( منطقة النمو املتقارب وفق نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية

يتضح من الشــكل الســابق حدود منطقة النمــو املتقارب، فهناك حــدان هما: احلد األدنى 
وهو منطقة أداء الطفل املســتقل، واحلد األعلى وهو أداء الطفل غير املســتقل أي باملســاعدة. 
واملقصــود بأداء الطفل املســتقل هو مــا يعرفه الطفــل، وميكنه فعله مبفرده. أمــا األداء غير 
 .)Bodrova & Leong, 2007( املســتقل فهــو أقصى ما يصــل إليــه الطفــل باملســاعدة
أمــا منطقة النمــو احملصورة بني األداء املســتقل وغير املســتقل وصفت بأنهــا متقاربة، ألن 
الســلوكيات التي سيكتسبها الطفل ستظهر في املســتقبل القريب بشكل متقارب، وبناًء على 
ذلك فما لم يكن الطفل قادراً على فعله بنفســه أي مبســاعدة اآلخرين فإنه سيســتطيع فعله 

الحقاً بنفسه.

:)Using Mediators( ا�ستخدام الو�سائط 

يعزز فيجوتسكي دور الوسائط في نظريته كأحد األدوات التي تساعد على حتويل األطفال 
من أشــخاص يحتاجون للمساعدة إلى أشخاص مستقلني؛ حيث تسهل هذه الوسائط عملية 
انتقال املسؤولية للطفل بشكل تدريجي، ويعرف فيجوتسكي الوسائط بأنها: »الشيء الذي 
 .)Bodrova, Leong, 2007: 51( »يتوســط بني احلوافز البيئية وبني جتاوب الفرد لها
فالوســائط تســتخدم كمثير لتحفيز اســتجابة معينة لدى الفرد، كما أنها تساعد في تطوير 

العديد من العمليات العقلية؛ كاإلدراك، واالنتباه، والذاكرة، والتفكير.

Level of assisted performance

أداء غير مستقل

 مستويات الصعوبة
 في املهمة

Difficulty of the 
task

Level of independent performance
أداء مستقل

ZPD

منطقة النمو املتقارب
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أوضحــت )Bodrova & Leong, 2007( أنــه ميكــن اســتخدام الوســائط لتعزيــز 
الوظائف العقلية العليا األربعة، وهي كاآلتي:  

- اإلدراك: يســتطيع الطفــل إدراك مــا حوله عند تعرضه ملواد أو وســائط تســاعده في 
تطويــر املعاييــر اإلدراكية في مرحلة ما قبل املدرســة. مثال: لكي يــدرك الطفل وجود اللون 
األحمــر والبرتقالي في البيئة من حوله فيمكــن تقدمي صورة برتقال وتفاح للطفل، ووصف 
لونهما له، وعند ســؤاله الحقاً عن وجود اللون األحمر والبرتقالي من حوله يستطيع الطفل 

إعطاء أمثلة بناء على الوسيط املقدم، ويقيس عليه.
- االنتباه: تســتخدم الوســائط لزيادة االنتباه لدى الطفل عن مســتوى االنتباه العادي، 
ولتحقــق هــذه املهمة العقلية العاليــة فإن الطفل يجــب أن يركز قدراته العقليــة بوعي تام. 
مثال: اســتخدام األلوان البراقة أو األصوات العالية، واســتخدام اإلشــارة بإصبعه للعد أو 

القراءة، وهذا يعزز من احلضور الذهني املركز لدى الطفل ويكسبه مهارة تعليمية.
- التذك���ر: يتمتــع األطفال عادة بذاكرة جيــدة ملا يرغبون في تذكــره، ولكن يالحظ على 
أغلبيتهم أن هذه املهارة قد تختفي حينما يحتاج األطفال أن يتذكروا شيئاً معيناً ليس ضمن 
اهتماماتهــم، ومن َثمَّ فإنه ميكن تدريب األطفال على التذكر باســتخدام الوســائط الظاهرة؛ 
ألنهــا تعزز لديهم التذكر املقنن، وتنمي إدراكهم املعرفــي. فعندما يرتدي الطفل بطاقة عليها 
صور أو عبارات حتفز اهتمامه ملوضوع معني مثالً النظافة الشــخصية فإن الطفل ســيتذكر 

ضرورة االهتمام بنظافته.
- التفكير: تساعد الوسائط اخلارجية الظاهرة في االنتقال من التفكير احلسي إلى التفكير 
التمثيلي املصور، فيمكن لألطفال عند رسم أو متثيل موقف للسيارات استخدام مواد محسوسة 

كالطوب، ومواد متثيلية كالصور؛ ليفكر في إجناز شيء معني، وربطه باحلياة الواقعية.

:)Using Language( ا�ستخدام اللغة

 إن اللغــة أداة ثقافيــة عاملية تســتخدم فــي العديد من الســياقات، واألفــكار والعمليات 
املعقدة؛ ألنها كما يعتقد فيجوتســكي متكن العقل من العمل بأقصى طريقة فعالة. وأشــارت 
)Bodrova & Leong, 2007( إلى أن اللغة تؤثر على التفكير، وعلى اكتســاب املعارف 
اجلديــدة، باعتبارهــا أداة ثقافية رئيســة متكننا من تعلم ســلوكيات جديــدة، ومن التفكير 

بشكل منطقي.

ا�ستخدامات اللغة:

 تســتخدم اللغة في التحدث، والكتابة، والرسم، والتفكير، وتكون من خالل الكالم العام 
أو الكالم اخلاص، فالطفل في الكالم العام يتواصل مع اآلخرين ســواء بشــكل رسمي أو غير 
رســمي، أمــا في الــكالم اخلاص )املتمركز حــول الذات( فــإن الطفل يوجه الكالم إلى نفســه 
وليس لآلخرين، مما يســاعد علــى التنظيم الذاتي والتكيف مع البيئــة االجتماعية، وعملية 

.)Vygotsky, 1987( التعلم

ا�ستخدام اللغة يف التحدث: 

»عندمــا يندمــج الكالم مع التفكيــر يظهر نوع خاص من الكالم، وهذا الكالم هو ما ســماه 
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فيجوتســكي بالــكالم اخلــاص« ) Bodrova & Leong, 2007: 68(. إن الكالم اخلاص 
هو كالم مســموع، ولكنه موجه للذات بدالً من األشــخاص اآلخرين، ويختصر الطفل الكالم 

اخلاص، ويكثف الكالم العام عند تواصله مع اآلخرين. 

ا�ستخدام اللغة يف الكتابة والر�سم: 

أوضحت )Bodrova & Leong, 2007( أنه ومن وجهة نظر فيجوتسكي، فإن الكتابة 
تســتخدم كأداة لتطوير الوظائف العقلية العليا، وهي جتعل التفكير أكثر وضوحاً. وأشــار 
فيجوتســكي )1987( إلى أن الكتابة عملية مدروســة أكثر من عملية التحدث؛ ألنها حتتاج 
إلــى رموز يجــب اختيارها بعناية، بعكس احلديث الذي قد يكــون بال تركيز على التفاصيل 
الدقيقة للمحتوى اللغوي املقدم. ويعد الرســم أداة تساعد الطفل على تصور كالمه اخلاص 
مــع نفســه وكالمه العــام مع اآلخرين، واعتبر فيجوتســكي أن رســومات األطفــال الصغار 
متطلب أساسي مباشر للكتابة )Vygotsky, 1999(. وكلما تعلم الطفل املزيد عن األشياء، 
تغيــرت رســوماته مبا يعكس فهمــه اجلديــد )Bodrova & Leong, 2007(. مما يعزز 

فكرة أن اللغة متمثلة في الكتابة، ومن قبلها رسوم األطفال، وهي أداة للتفكير واإلدراك.

:)Using Shared Activities( ا�ستخدام الن�ساط امل�سرتك

 يتمتع الطفل بقدرته على التفاعل اجتماعياً مع البيئة احمليطة به، ويعد هذا التفاعل عامالً 
مهماً في عملية تعلم الطفل لســلوكيات جديدة، متكنه مــن أن يوجه اآلخرين، وينظم أفكاره 
الذاتيــة. وأشــارت )Bodrova & Leong, 2007( إلى أن التفاعــالت االجتماعية للطفل 
مــع اآلخرين تؤدي إلى تعليمه ســلوكيات جديدة، وإلى تنظيــم العمليات املعرفية اخلاصة 
به؛ حيث إن تفاعل الطفل في أثناء النشــاط املشــترك ميكنه من تبادل العديد من املفاهيم بني 
أشخاص أقل أو أكثر نضجاً منه، مما يؤدي إلى اكتساب الطفل مهارة توجيه اآلخرين، وهذا 

يعد متهيداً إلى توجيه النفس.

اأنواع الن�ساط امل�سرتك:

صنفت )Bodrova & Leong, 2007( أنواع النشاط املشترك التي ميكن أن يستخدمها 
املعلم ليرتقي بتفكير الطفل، وذلك من خالل دمجه في تفاعالت مختلفة، وهي كاآلتي:

- التفاع���ل م���ع األقران األكبر أو األق���ل قدرة: عند تفاعل الطفل مــع األقران األكبر واألكثر 
خبــرة فإنه يســتفيد من خبراتهــم؛ ملا يتبادله معهم مــن فوائد علمية. أما بالنســبة لألطفال 
األكثر خبرة فإن تفاعلهم مع من هم أقل قدرة يســاعدهم على الفهم العميق للمحتوى العلمي 
وللمهارات املعرفية التي اكتســبوها؛ من خالل اســترجاعهم للمعلومات، واستخدامهم للغة 
والوســائط لتوضيحها، مما يتيح لهم إعادة املعاجلة العقلية ملا مت تعلمه ســابقاً. باإلضافة 

إلى ذلك فإن الطفل يتفاعل أيضاً مع املعلم باعتباره أكثر خبرة. 
- التفاعل مع األقران املتس���اوين في القدرة: قد يتبادر إلى الذهن أن تســاوي القدرات بني 
األقــران قد تكــون له تأثيرات ســطحية، في حني أن هذا النــوع من التفاعل له آثــار إيجابية 
عديــدة، حيث تزيد الثقــة بالنفس، ويزداد التنافــس عند وجود اختالفــات وصراع معرفي 
لتوضيــح أو إثبات وجهات النظر اخلاصة؛ مما ينمــي عقلية ومدارك الطفل. وهذا النوع من 
التفاعــل ال يقتصر على املواقف التعليمية، بل يظهر في مواقف التعلم غير الرســمية كما في 
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اللعب التمثيلي بني مجموعات األقران املتساوين أو املتباينني في القدرات واخلبرات.
- التفاع���ل م���ع األقران الوهميني: هــذا النوع من التفاعل ال يكون وجها لوجه مع شــخص 
حقيقي، وإمنا يتفاعل الطفل مع أشخاص وهميني، كتذكره للمعلم في أثناء الشرح، أو تخيله 
يصحــح الواجب مثالً عند تفكيره في كيفية إمتام واجبه املدرســي، حيث إن املعلم ســيكون 
الشــريك الوهمي الذي ســيطلع على تفاصيل وخطوات احلل، ويظهر هذا النوع من التفاعل 
بكثــرة أيضاً مع األطفال خالل اللعب التمثيلي الفردي، حني يندمج الطفل مع ذاته في اللعب 

التمثيلي، ويتخيل أشخاصاً وهميني يلعبون معه.

منهج البحث:

     اعتمدت الباحثة لتحقيق أهداف البحث، واختبار فروضه على املنهج شبه التجريبي. 
القائــم على تصميم مجموعتــني جتريبيتني، نظــراً ملالءمته لطبيعة مشــكلة البحث، والتي 
تعتمد على قياس فاعلية متغيرين، وهما الرســوم املتحركة، والتفاعل املباشــر، والرســوم 
املتحركــة فقــط، والذي يتضمن اختباراً قبليــاً لكال املجموعتني ثم عرض الرســوم املتحركة 
والتفاعــل املباشــر من خالل بعض األنشــطة املقدمة من قبل الباحثــة للمجموعة التجريبية 
األولى، وعرض الرســوم املتحركــة فقط على املجموعــة التجريبية الثانية؛ وذلك لدراســة 
فاعليــة املتغير املســتقل )الرســوم املتحركة والتفاعل املباشــر( على املتغيــر التابع )تنمية 
مفاهيم األشــكال الهندســية(. وبعد انتهاء الفترة احملددة للتطبيق يتــم اختبار املجموعتني 

اختباراً بعدياً.

عينة البحث:

قامــت الباحثــة باختيار عينة قصديــة، وهم أطفــال مرحلة التمهيدي مــن إحدى رياض 
األطفــال التي ال تعتمد فــي برنامجها على فترة لتنمية املفاهيــم الرياضية، وخاصة مفاهيم 
األشــكال الهندســية، وتكونــت العينــة من )40( طفــالً، موزعــني على صفني من املســتوى 

التمهيدي )5 - 6( سنوات.

اأدوات البحث

1 - الر�سوم املتحركة: 
 مرت عملية تصميم الرسوم املتحركة بعدة خطوات وهي:

•حتديد مفاهيم األشكال الهندسية ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد املختارة في البحث،  	
والتــي مت تقدميهــا فــي الرســوم املتحركة، وذلــك من خالل اســتعراض الدراســات 
الســابقة وبرامج الطفولة لتحديد نوعية ومســتوى مفاهيم األشكال الهندسية التي 

ميكن تقدميها لألطفال في هذه املرحلة.
•استشــارة متخصصة في كتابة إســكريبت الرســوم املتحركة؛ للتعــرف على كيفية  	

كتابة إسكريبت احللقات بشكل علمي صحيح.
•كتابــة إســكريبت حلقــات الرســوم املتحركــة، والذي ميثــل محتوى املــادة العلمية  	
املقدمة وفق نظرية فيجوتســكي الثقافية االجتماعيــة. وقد صممت الباحثة عدداً من 
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الشــخصيات واملواقــف القصصية بهدف حتقيــق تعلم احملتــوى الرياضي الذي مت 
حتديده حملتوى احللقات، ومبا يتناسب مع املواصفات املتطلبة في الرسوم املتحركة 
لألطفال، وقد تكونت شخصيات املواقف القصصية من أربعة من األطفال، وهم مفكر، 

فهيم، لبيبة، وأفكار، باإلضافة إلى املعلمة، وعائلة مفكر، وعائلة لبيبة، واملهرج.
             وقــد اهتمــت الباحثــة عنــد صياغة النــص املصاحب للرســوم املتحركة بعدة 
عناصــر منها: الزمن، واللغة )أبو احلســن، 2001( ومت اختيار الزمن بناًء على مدة 
االنتباه لدى طفل ما قبل املدرسة. »مدى انتباه الطفل خالل هذه الفترة يساوي )عمره 
الزمنــي +1( والناجت يكون عدد الدقائق التي يســتطيع الطفل التركيز اإلرادي فيها، 
وميكن صياغة ما سبق في صورة املعادلة التالية: مدى االنتباه = العمر الزمني +1« 

)مغربي، 2001: 23( نقالً عن بهادر )1996(.
             أما اللغة فكان النص قائماً على اللغة الفصحى؛ حيث أشــارت قربان )2012( 
إلــى أن من أحد معاييــر إنتاج الرســوم املتحركة وضع ســيناريو باللغة الفصحى، 
ومناســبته لعمر األطفال، ومت التدقيق اللغوي لإلســكريبت مــن قبل متخصصة في 

اللغة العربية.
•عرض إســكريبت الرســوم املتحركة على احملكمني من مخرجي الرسوم املتحركة في  	
الدول العربية )اململكة العربية الســعودية، األردن، مصر( واألســاتذة املتخصصني 
في دراســات الطفولــة، وفي مناهج وطرق تدريس ريــاض األطفال، ومناهج وطرق 
تدريــس الرياضيات، ومعلمات ومشــرفات رياض األطفال، وذلــك للحكم على مدى 

مناسبة احملتوى املقدم لطفل ما قبل املدرسة املستوى التمهيدي )5 - 6( سنوات.

2 - الأن�سطة املقدمة خالل التفاعل املبا�سر:
      قامت الباحثة بتصميم واقتباس مجموعة من األنشطة التفاعلية لتقدمي مفاهيم األشكال 
الهندســية لألطفال في املجموعة التجريبية األولى بعد مشــاهدة الرسوم املتحركة، وقد مت 
االســتعانة بعدد مــن املصادر من خالل االطالع على بعض املواقع اإللكترونية، مثل شــركة 
)Lakeshore(، حيــث مت اختيار بعض األنشــطة التعليمية، وهي: )اللوحة الهندســية(؛ 
وذك لتكوين أشكال هندسية من اخليوط املطاطية، و)مجموعة من األعواد( لتكوين األشكال 
الهندســية ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد، ولعبة )تطابق األشكال الهندسية ثنائية األبعاد 
وثالثية األبعاد في البيئة(، ولعبة )لوحة تصنيف األشكال الهندسية مبا متثله في البيئة( 
وذلك لتمييز وجود األشكال في البيئة )Lakeshore, 2013(،  وزيارة أحد رياض األطفال 
املتبعة لنظام منتســوري، فتم اختيار بعض من أدوات منتســوري، وهي: )البرج الوردي(، 
وهــو عبارة عن مجموعــة من املكعبــات ذات أحجام مختلفة وذلك الســتخدامها في نشــاط 
املعاجلــة اليدوية للشــكل، و)صندوق املثلثات( الــذي يحتوي على أنــواع وأحجام وألوان 
متعددة للمثلثات، ومت اســتخدامه في نشاط )هيا يا أشكال( وذلك ملعرفة ثبات اخلصائص 
لشــكل املثلث مهما اختلف حجمه ووضعه، و)صندوقني لألسطوانات(، أحدهما يختلف في 
احلجــم واآلخر يختلف في الطول، و)صندوق األشــكال ثالثية األبعاد(، وذلك الســتخدامه 
في لعبة اصطياد األشــكال بحيث يختار الطفل الشكل الذي تذكر املعلمة اسمه العملي، مثالً 

قبعة احلفالت فيختار الطفل شكل املخروط.  
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     كمــا مت االطــالع علــى برنامــج )Big Math for Little Kids(،  واختيــار بعــض 
األنشطة، ومت تنفيذها من قبل الباحثة مثل لعبة )جبل الوحش(، ومت تغيير اسمها إلى لعبة 
)الطريق إلى األشــكال( لتتناسب مع محتوى اللعبة، والتي تهدف إلى عد الزوايا واألضالع 
لألشــكال ثنائيــة األبعاد، ولعبة )هيا يا أشــكال(، وذلك ملعرفة ثبات اخلصائص لألشــكال 
ثنائيــة األبعــاد، ولعبة )تصنيف األشــكال( وذلــك ملعرفة عــدد األضالع والزوايــا وثبات 
خصائص األشكال ثنائية األبعاد، ولعبة )وجهاً لوجه( ملعرفة عدد األوجه لألشكال ثالثية 
األبعاد. ولعبة )اصطياد األشــكال ثالثية األبعاد( ولعبة )فرز األشــكال(، والتي تهدف إلى 
 Greenes, Ginsburg, & Balfanz,( .متييز وجود األشــكال ثالثية األبعاد في البيئة
2003(. وتصميــم عدد من األعمال الفنية لكل شــكل من األشــكال الهندســية ثنائية األبعاد 
وثالثية األبعاد من حيث وجودها في البيئة من قبل الباحثة؛ وذلك ملمارســة الطفل للشــكل 
ومعاجلته في أثناء التفاعل. ومت وضع كل نشــاط على طاولة، وتوضيح الباحثة من هدف 
كل نشاط، وعلى الطفل التنقل بني األنشطة املطابقة للمفاهيم التي عرضت في حلقة الرسوم 

املتحركة.

3 - املالحظة:

اعتمدت الباحثة على املالحظة غير املوجهة بدون حتديد نقاط مسبقة كمحتوى للمالحظة، 
وتركها مفتوحة بتســجيل كل ما يحدث في املوقف املســتهدف متهيداً لتحليليه حتليالً كيفياً 
مفصــالً، وذلك لتحليــل تفاعل األطفال املباشــر مع األنشــطة بعد عرض الرســوم املتحركة 
للمجموعــة التجريبيــة األولى. وقد اعتمــدت الباحثة هــذا النوع من املالحظــة في حتليلها 
الكيفــي بناًء على ما ذكره ُكلٌّ مــن )Cohen, Manion, & Morrison, 2007( أنه عند 
وصف مادة مســجلة للتفاعل االجتماعي فإن املالحظة ميكن تســجيلها على هيئة جداول أو 
فئات بحيث تقسم كل فئة إلى مستويات، كما أن املالحظة غير املوجهة تتناسب بشكل سلس 
مع تفسير األوضاع املســجلة، فهي تفيد وتشبع الفرضيات التي يتناولها البحث والبيانات 
التي يحتاجها الباحث من خالل تســجيالت واقعية وحقائق ثابتة، وليس من اســتنتاجات 
خاصــة بــه؛ حيث يصف ما يرى بدقة وبدون حتيز، وال يعتمد على التفســيرات املســبقة أو 

العشوائية.
ومتــت املالحظــة عــن طريق وضــع كاميــرا فيديو مثبتــة على حامــل في زاويــة الصف 
لتعطــي تصوراً كامــالً عن املوقف التعليمي وتصوير تفاعل األطفــال خالل أدائهم وتفاعلهم 
مــع املعلمة، ومــدى جتاوبهم مع األدوات خالل فترة التفاعل املباشــر ملدة )30( دقيقة، ومن 
ثــم تفريغ أنشــطة كل حلقة على حدة، وذلك بتســجيل جميع املالحظــات التي تعبر عن أداء 
كل طفل مع األنشــطة التي مارســها خالل فترة التفاعل املباشــر لتحليلها حتليالً كيفياً. وقد 
كان لتســجيالت الفيديو فائدة كبيرة في تفريغ املالحظة تفصيلياً، حيث متكنت الباحثة من 
إعادة تشــغيل الفيديو في كل مرة لتسجيل املالحظة مركزة على كل طفل على حدة ضمن كل 

نشاط.

4 - اختبار مفاهيم الأ�سكال الهند�سية:
 أعــدت الباحثــة اختبار مفاهيم األشــكال الهندســية لقيــاس فاعلية الرســوم املتحركة، 
والتفاعل املباشــر في تنمية مفاهيم األشــكال الهندســية ثنائية األبعــاد وثالثية األبعاد من 
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حيث أسماء األشــكال، وخصائص األشكال، وثبات اخلصائص، ووجود األشكال في البيئة 
مــن حولنا. واعتمــد االختبار على بعــض البطاقات املصورة، واألشــكال الهندســية ثالثية 

األبعاد املجسمة، وذلك بحسب ما يتطلبه قياس كل بند.

اأ - مكونات الختبار:  

يقيس االختبار مفاهيم األشــكال الهندســية ثنائية األبعاد، وثالثية األبعاد، ويتكون من 
عدد من البنود، وهي بنود األشــكال الهندسية ثنائية األبعاد، وتتكون من )5( بنود، وبنود 

األشكال الهندسية ثالثية األبعاد، وتتكون من )6( بنود، وموضحة كاآلتي:

1 - بنود اختبار الأ�سكال الهند�سية ثنائية الأبعاد:
تسمية األشكال الهندسية ثنائية األبعاد. 1 .

معرفة عدد األضالع لألشكال الهندسية ثنائية األبعاد. 2 .
معرفة عدد الزوايا لألشكال الهندسية ثنائية األبعاد. 3 .

معرفة ثبات خصائص األشكال الهندسية ثنائية األبعاد. 4 .
متييز وجود األشكال الهندسية ثنائية األبعاد في البيئة من حولنا. 5 .

2 - بنود اختبار الأ�سكال الهند�سية ثالثية الأبعاد:
تسمية األشكال الهندسية ثالثية األبعاد. 1 .

معرفة شكل األسطح لألشكال الهندسية ثالثية األبعاد. 2 .
معرفة عدد أوجه األشكال الهندسية ثالثية األبعاد. 3 .

متييز العالقة بني األشكال الهندسية ثنائية األبعاد والثالثية األبعاد. 4 .
معرفة دحرجة األشكال الهندسية ثالثية األبعاد. 5 .

متييز وجود األشكال الهندسية ثالثية األبعاد في البيئة من حولنا. 6 .

ب - طريقة الت�سحيح:

على كل سؤال من أسئلة االختبار ضمن كل بند يحصل الطفل على درجة )1( عند اإلجابة 
الصحيحة و)صفر( إذا أخطأ. ما عدا في بند معرفة ثبات خصائص األشكال الهندسية ثناية 
األبعاد، حيث يحصل الطفل على الدرجة )2( على كل سؤال إذا أشار على كل األشكال بشكل 
صحيح والدرجة )1( إذا أشــار على شــكلني منهــا على األقل والدرجة )صفر( إذا أشــار إلى 

شكل واحد فقط، أو لم يشر ألي شكل، وذلك نظراً لتعدد األشكال في السؤال.
بعــض البنود تعتمد على مســتويني، فال ينقل الفاحص للمســتوى الثانــي إال إذا جتاوز 

الطفل املستوى األول.

ج - عدد جل�سات الختبار:

مت تقدمي االختبار لألطفال خالل جلسة واحدة.
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د - املدة الزمنية لالختبار:

يستغرق تطبيق االختبار تقريباً ما بني 15 - 20 دقيقة.

هـ - ح�ساب �سدق الختبار:  

 يقصد بصدق االختبار بأنه: » االختبار الذي يقيس ما وضع االختبار لقياسه«)عبيدات، 
عدس، عبد احلق، 2002 :219(. واستخدمت الباحثة صدق احملكمني والصدق البنائي وذلك 

على النحو اآلتي: 
ص���دق احملكم���ني: للتحقق مــن صدق االختبــار مت عرضه على مجموعة مــن احملكمني، وفي 

ضوء اقتراحات احملكمني وآرائهم قامت الباحثة بإجراء التعديالت الالزمة اآلتية:
•توضيح صياغة بعض األسئلة. 	

•مثال ألحد األســئلة: كــم عدد أضالع املربــع؟ مت توضيحه بعرض ســؤال بديل آخر  	
للطفل، مثالً: كم عدد جوانب املربع؟

•تغيير ألوان األشــكال الهندســية ثنائيــة األبعاد في البطاقــات املقدمة للطفل حتى ال  	
يربط الطفل الشكل بلون محدد.

الصدق البنائي Structure Validity: ويعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة 
الــذي يقيس مدى حتقيــق األهداف التي تريــد األداة الوصول إليها، ويبني مــدى ارتباط كل 
بعد من أبعاد مفاهيم األشــكال الهندســية بالدرجة الكلية. وقد قامت الباحثة باختبار عينة 
من أطفال مرحلة ما قبل املدرســة في املســتوى التمهيدي مبكة املكرمة )30( طفالً في يومي 
الســبت واألحــد 25-26 مــن ذي احلجــة 1433هـ بواقــع )15( طفالً في كل يــوم، ثم قامت 
 Pearson( بإيجاد معامل االرتباط بحسابه من القيمة التامة وفق معامل ارتباط بيرسون
Correlation Coefficient( بني مجموع درجات كل من مفهوم األشكال الهندسية ثنائية 
األبعاد ومفهوم األشــكال الهندسية ثالثية األبعاد بالدرجة الكلية ملفهوم األشكال الهندسية 

ككل كما هو موضح في اجلدول رقم )3( اآلتي:
جدول )3( حساب الصدق البنائي الختبار مفاهيم األشكال الهندسية

معامل االرتباطالبعد
��0.885مفهوم األشكال الهندسية ثنائية األبعاد
��0.902مفهوم األشكال الهندسية ثالثية األبعاد

�� وجود داللة عند مستوى 0.01.

     يتبــني مــن اجلــدول رقــم )3( أن قيم معامــالت االرتباط بــني كل من مفهوم األشــكال 
الهندســية ثنائية األبعاد، ومفهوم األشكال الهندسية ثالثية األبعاد، والدرجة الكلية ملفهوم 
األشكال الهندسية ككل تراوحت بني )��0.885 و��0.902(، وهي قيم مرتفعة وجميعها دالة 
عند مســتوى داللة )0.01(، وهذه النتيجة تشــير إلى إمكانية اســتخدام املقياس في البحث 

احلالي.

و- ح�ساب ثبات الختبار: 

 يقصــد بثبات االختبــار أنه: »االختبار الــذي يعطي نتائج متقاربة أو نفــس النتائج إذا 
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طبــق أكثر من مرة في ظروف متماثلة« )عبيدات، عــدس، وعبد احلق، 2002: 219(. وذكر 
عبــد الهادي )2002( أن إعادة تطبيق االختبار يقصد بهــا إجراء االختبار على مجموعة من 
األطفــال، ثم حتســب درجاتهــم، وبعد فترة زمنية يجــرى تطبيق االختبار مــرة أخرى على 
نفــس األطفــال وفي نفــس الظروف، ثم حتســب درجاتهم في املــرة الثانية، ثم يتم حســاب 
معامــل االرتبــاط بني الدرجــات التي حصل عليهــا األطفال في املــرة األولــى والثانية، وإذا 
كانت الدرجات متقاربة ســيكون معامل االرتباط عالياً، وبذلك يتميز هذا االختبار بالثبات. 
وحلساب ثبات اختبار مفاهيم األشكال الهندسية املعد من قبل الباحثة مت اتباع طريقة إعادة 
االختبار بتطبيق االختبار على عينة من أطفال مرحلة ما قبل املدرسة في املستوى التمهيدي 
مبكــة املكرمة )30( طفالً في يومي الســبت، واألحد 25 - 26 من ذي احلجة 1433هـ بواقع 
)15( طفالً في كل يوم، ثم قامت بإعادة تطبيق االختبار على العينة نفسها بعد فترة زمنية 
محددة )أسبوعان( في يومي األحد واالثنني 11 - 12 من محرم 1434هـ. ومت حساب الثبات 
عــن طريــق إيجاد معامل االرتباط بحســابه من القيمة التامة وفق معامل ارتباط بيرســون 

)Pearson Correlation Coefficient( كما هو موضح في اجلدول رقم )4( اآلتي:

جدول )4( حساب ثبات اختبار مفاهيم األشكال الهندسية

معامل االرتباطالبعد
��0.969مفهوم األشكال الهندسية ثنائية األبعاد
��0.959مفهوم األشكال الهندسية ثالثية األبعاد

��0.975مفهوم األشكال الهندسية ككل

�� وجود داللة عند مستوى 0.01.

يتبــني من اجلــدول رقــم )4( أن قيم معامــالت االرتباط  لبنــود اختبار مفهوم األشــكال 
الهندســية ثنائية األبعاد )��0.969(، وقيمة معامل االرتباط لبنود اختبار مفهوم األشــكال 
الهندســية ثالثية األبعاد ) ��0.959(، في حــني كانت قيمة معامل االرتباط إلجمالي اختبار 

مفهوم األشكال الهندسية ككل )��0.975(، وجميعها دالة عند مستوى )0.01(.

اأ�ساليب حتليل البيانات:

1 - حتليل البيانات الكمية:
لتحقيق أهداف البحث وحتليل البيانات التي مت جتميعها الختبار فروض البحث، قامت 

الباحثة باستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
)أ( اختبــار »ت« لعينتــني مســتقلتني )Independent Samples T-Test( للتعرف 

على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني درجات املجموعتني التجريبيتني.
)ب( اختبــار »ت« لعينتــني مرتبطتــني )Paired-Samples T-Test( للتعرف على 
مــا إذا كانــت هنالك فــروق ذات داللــة إحصائية بني درجــات املجموعتــني التجريبيتني في 

التحصيلني القبلي والبعدي.
 2 - حتليل البيانات الكيفية:

أجرت الباحثة حتليالً كيفياً بحساب التكرار والنسبة املئوية لترميز مجموعات التحليل 
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الكيفــي للمجموعة التجريبية األولى من خالل حتليل تســجيالت الفيديو ألنشــطة التفاعل 
املباشــر بني األطفال من خالل األنشــطة املعدة من قبل الباحثة، والتي تتناســب مع املفاهيم 
املقدمــة فــي كل حلقة من حلقات الرســوم املتحركــة. ومت حتليل املالحظة مــن خالل تفريغ 
تســجيالت الفيديو بناًء على كيفية عمل األطفال وأدائهم في أثناء النشاط، ومدى جتاوبهم، 
وقد مت بناء التحليل بناًء على منوذج )Thematic Conceptual Matrix( في التحليل 
الكيفي، والذي يعتمد على حتليل البيانات وفق املجموعات، ثم وضع ترميز يتناسب مع كل 
مجموعة )Miles & Huberman،1994(. وعليه فقد قســمت الباحثة أداء األطفال على 

عدة مجموعات وهي كاآلتي:
جدول )5( تعريف مجموعات التحليل الكيفي

   التعريفالترميزاملجموعات

مستوى 
األداء

أن يتم الطفل العمل كامالً دون مساعدة املعلمة.إتقان بدون مساعدة
أن يتم الطفل العمل كامالً مبساعدة املعلمة.إتقان مبساعدة

أن يتم الطفل نصف العمل أو أكثر دون مساعدة املعلمة.متوسط بدون مساعدة
أن يتم الطفل نصف العمل أو أكثر مبساعدة املعلمة.متوسط مبساعدة

أن يتم الطفل أقل من نصف العمل بدون مساعدة املعلمة.ضعيف بدون مساعدة
أن يتم الطفل أقل من نصف العمل مبساعدة املعلمة.ضعيف مبساعدة

أن ال يستطيع الطفل إمتام العمل وحده.خاطئ بدون مساعدة
أن ال يستطيع الطفل إمتام العمل مبساعدة املعلمة.خاطئ مبساعدة

التفاصيل

أن يؤدي الطفل العمل تلقائياً بشكل صحيح دون إظهار أي أداء يوضح أداء صحيح دون إشارة للتفاصيل
التركيز على التفاصيل أو التفكير.

كيفية أداء يبني االنتباه للتفاصيل أو  الشكل  خلصائص  إدراكه  يظهر  وهو  العمل  الطفل  يؤدي  أن 
بعض  أداء  أو  التحدث  خالل  من  ذلك  ويظهر  النشاط،  مع  التفاعل 

احلركات كاإلشارة لألجزاء.
أن يؤدي الطفل العمل مبتدئاً بنظرة سريعة على التفاصيل دون إعطاء أداء للبحث عن التفاصيل

نفسه الوقت الكافي للتعمق فيها مما يؤثر على صحة األداء.
بطريقة باحملاولة واخلطأ وخاطئة  صحيحة  محاوالت  عدة  الطفل  عمل  يتضمن  أن 

عشوائية حتى يصل إلى إمتام العمل أو عدم إمتامه.

مراحل العمل

    ويبدأ الطفل النشاط بشكل صحيح ويكمله بطريقة صحيحة.بداية صحيحة وإكمال صحيح
أن يبدأ الطفل النشاط بشكل صحيح ويكمله مع وجود بعض األخطاء   بداية صحيحة وإكمال ضعيف

والنقص.
    ويبدأ الطفل النشاط بشكل صحيح، ويكمله بطريقة خاطئة.بداية صحيحة وإكمال خاطئ

ذاتي  تصحيح  ثم  خاطئة  بداية 
وإكمال صحيح

بطريقة  ويكمله  اخلطأ  يدرك  ثم  خاطئ  بشكل  النشاط  الطفل  يبدأ  أن 
صحيحة.

أن يبدأ الطفل النشاط بشكل خاطئ، ويكمله مبساعدة مع وجود بعض بداية خاطئة وإكمال ضعيف
األخطاء والنقص.

أن يبدأ الطفل النشاط بشكل خاطئ ويكمله مبساعدة وبدون مساعدة بداية خاطئة وإكمال خاطئ
بطريقه خاطئة.

التعليق

األطفال يتحدث في أثناء العمل أو  نفسه  مع  بالتحدث  تفاعالً  ويظهر  عمله  الطفل  يؤدي  أن 
اآلخرين أو املعلمة كذكر اخلصائص خالل النشاط.

    ويؤدي الطفل عمله دون التحدث خالل النشاط.ال يتحدث في أثناء العمل
    ويبدي الطفل فهمه من النشاط وذلك باإلجابة على تساؤالت املعلمة.يتجاوب في أثناء العمل

أن ال يبدي الطفل فهمه من النشاط وذلك بعدم اإلجابة على تساؤالت ال يتجاوب أثناء العمل
املعلمة.



56

العدد الثالث والستونمجلة الطفولة العربية فاعلية الرسوم املتحركة والتفاعل املباشر في تنمية مفاهيم األشكال 

نتائج البحث:

اأوًل ـ نتائج التحليل الكمي:

للوصول إلى نتائج التحليل الكمي للبيانات التي مت احلصول عليها بعد تطبيق التجربة 
علــى مجموعتــي البحث عمــدت الباحثة إلــى اختبار فــروض البحث واإلجابة عن الســؤال 

الرئيس. وتوضح النتائج كاآلتي:
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( بني متوسطات درجات أطفال   )1(
املجموعة التجريبية األولى )التي عرضت عليها الرســوم املتحركة والتفاعل املباشــر من 
خالل األنشــطة املصاحبة( فــي التطبيقني القبلــي والبعدي لكل من بعد مفهوم األشــكال 
الهندسية ثنائية األبعاد، وبعد مفهوم األشكال الهندسية ثالثية األبعاد، وإجمالي مفهوم 
األشــكال الهندســية ككل؛ لصالح التطبيق البعدي؛ حيث يالحظ أن قيم احتمال املعنوية 

في اختبار »ت« تساوي )�0.000، �0.000، �0.000( على التوالي، وهي قيم دالة.

جدول )6( نتائج اختبار »ت« لعينتني مرتبطتني للفروق بني متوسطات درجات أطفال املجموعة 
التجريبية األولى،  في التطبيقني القبلي والبعدي لتنمية مفاهيم األشكال الهندسية

املتوسطالعددالقياسالبعد
احتمال قيمة »ت«االنحراف املعيارياحلسابي

املعنوية
مفهوم األشكال 

الهندسية 
ثنائية األبعاد

2017.505.790القبلي
0.000 ٭-12.125

2027.805.727البعدي

مفهوم األشكال 
الهندسية 

ثالثية األبعاد

2013.403.662القبلي
0.000 ٭-18.435

2035.754.678البعدي

مفهوم األشكال 
الهندسية ككل

2030.908.117القبلي
0.000 ٭-18.862

2063.559.919البعدي

�  وجود داللة عند مستوى 0.5.

وجــود فروق ذات داللة إحصائية عند مســتوى داللة )0.05( بني متوســطات درجات   )2(
أطفــال املجموعة التجريبيــة الثانية )التي عرضــت عليها الرســوم املتحركة فقط( في 
التطبيقني القبلي والبعدي لكل من بعد مفهوم األشــكال الهندسية ثنائية األبعاد، وبعد 
مفهوم األشــكال الهندســية ثالثية األبعــاد، وإجمالي مفهوم األشــكال الهندســية ككل؛ 
لصالح التطبيق البعدي؛ حيث يالحظ أن قيم احتمال املعنوية في اختبار »ت« تساوي 

)0.000٭، 0.000٭، 0.000٭( على التوالي وهي قيم دالة.

جدول )7( نتائج اختبار »ت« لعينتني مرتبطتني للفروق بني متوسطات درجات أطفال املجموعة 
التجريبية الثانية، في التطبيقني القبلي والبعدي لتنمية مفاهيم األشكال الهندسية

املتوسط العددالقياسالبعد
احلسابي

االنحراف 
احتمال قيمة »ت«املعياري

املعنوية

مفهوم األشكال 
الهندسية 

ثنائية األبعاد

2017.707.138القبلي
0.000 ٭-7.642

2027.605.335البعدي
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مفهوم األشكال 
الهندسية 

ثالثية األبعاد

2013.152.700القبلي
0.000 ٭-21.261

2033.854.977البعدي

مفهوم األشكال 
الهندسية ككل

2030.858.158القبلي
0.000 ٭-16.759

2061.459.299البعدي

�  وجود داللة عند مستوى 0.5.

)3( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية عند مســتوى داللــة )0.05( بني متوســطات 
درجــات أطفــال املجموعــة التجريبية األولــى )التي عرضــت عليها الرســوم املتحركة 
والتفاعل املباشــر من خالل األنشــطة املصاحبة(، وأطفال املجموعة التجريبية الثانية 
)التــي عرضــت عليها الرســوم املتحركة فقــط( في التطبيــق البعدي ملفاهيم األشــكال 
الهندسية ثنائية األبعاد؛ حيث يالحظ أن قيمة احتمال املعنوية في اختبار»ت« تساوي 

)0.910(، وهي قيمة غير دالة. 

جدول )8( نتائج اختبار حتليل »ت« لعينتني مستقلتني للفروق بني متوسطات درجات أطفال 
املجموعة التجريبية األولى وأطفال املجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي لتنمية 

مفاهيم األشكال الهندسية ثنائية األبعاد

املتوسطالعدداملجموعةالبعد
احتمال املعنويةقيمة »ت«االنحراف املعيارياحلسابي

مفهوم األشكال 
الهندسية 

ثنائية األبعاد

2027.805.727األولى
0.1140.910

2027.605.335الثانية

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية عند مســتوى داللــة )0.05( بني متوســطات   )4(
درجــات أطفــال املجموعــة التجريبية األولــى )التي عرضــت عليها الرســوم املتحركة 
والتفاعل املباشــر من خالل األنشــطة املصاحبة(، وأطفال املجموعة التجريبية الثانية 
)التــي عرضــت عليها الرســوم املتحركة فقــط( في التطبيــق البعدي ملفاهيم األشــكال 
الهندسية ثالثية األبعاد؛ حيث يالحظ أن قيمة احتمال املعنوية في اختبار »ت« تساوي 

)0.221(، وهي قيمة غير دالة.

جدول )9( نتائج اختبار حتليل »ت« لعينتني مستقلتني للفروق بني متوسطات درجات أطفال 
املجموعة التجريبية األولى وأطفال املجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي لتنمية 

مفاهيم األشكال الهندسية ثالثية األبعاد

العدداملجموعةالبعد
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
احتمال قيمة »ت«املعياري

املعنوية

مفهوم األشكال 
الهندسية ثالثية 

األبعاد

2035.754.678األولى
1.2440.221

2033.854.977الثانية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( بني متوسطات درجات   )5(
أطفــال املجموعــة التجريبيــة األولى )التي عرضت عليها الرســوم املتحركــة والتفاعل 
املباشــر مــن خالل األنشــطة املصاحبــة(، وأطفال املجموعــة التجريبيــة الثانية )التي 
عرضت عليها الرســوم املتحركة فقط( في التطبيق البعدي لكل من بعد مفهوم األشكال 
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الهندســية ثنائيــة األبعاد، وبعد مفهوم األشــكال الهندســية ثالثية األبعــاد، وإجمالي 
مفهوم األشــكال الهندســية ككل؛ حيث يالحظ أن قيم احتمــال املعنوية في اختبار »ت« 

تساوي )0.910، 0.221، 0.493( على التوالي وهي قيم غير دالة.

جدول )10( نتائج اختبار حتليل »ت« لعينتني مستقلتني للفروق بني متوسطات درجات أطفال 
املجموعة التجريبية األولى وأطفال املجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي لتنمية 

مفاهيم األشكال الهندسية

املتوسط العدداملجموعةالبعد
احلسابي

االنحراف 
احتمال قيمة »ت«املعياري

املعنوية

مفهوم 
األشكال 

الهندسية 
ككل

2063.559.891األولى
0.6920.493

2061.459.299الثانية

ثانيًا ـ نتائج التحليل الكيفي:

نظراً ألهمية تفسير نتائج التحليل الكمي للفروق )أو عدم وجود فروق( بني املجموعتني 
التجريبيتني، واستكماالً ملخرجات البحث، ولإلجابة عن السؤال الفرعي من السؤال الرئيسي. 
فقد قامت الباحثة بعمل مالحظة للتفاعل املباشــر لألنشطة في املجموعة التجريبية األولى، 
ثم حتليل كيفي لبيانات مالحظة تسجيالت الفيديو، حيث أمكن هذا التحليل تقدمي تفسيرات 
منطقيــة لنتيجــة الفرض الثالث، والرابــع، واخلامس، وفيما يلي توضيــح لنتائج التحليل 

الكيفي للمالحظة.

جدول )11( التحليل الكيفي لألشكال الهندسية ثنائية األبعاد

معرفة الترميزاملجموعة
الشكل

عدد 
األضالع 
والزوايا

ثبات 
اخلصائص

وجود 
األشكال 
في البيئة

مجموع 
النسبةالتكرارات

مستوى
األداء

4723163612279.2إتقان بدون مساعدة

151185.2إتقان مبساعدة

012031.9متوسط بدون مساعدة

210142.6متوسط مبساعدة

201031.9ضعيف بدون مساعدة

221053.2ضعيف مبساعدة

000000خاطئ بدون مساعدة

801095.8خاطئ مبساعدة

100%154املجموع

التفاصيل

أداء صحيح دون إشارة 
4153378655.8للتفاصيل

االنتب��اه  يب��ني  أداء 
6221404227.3للتفاصيل

ع��ن  ل���ل���ب���ح���ث  أداء 
135512415.6التفاصيل

200021.3باحملاولة واخلطأ

100%154املجموع
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مراحل
العمل

وإكمال  صحيحة  بداية 
4628173712883.1صحيح

وإكمال  صحيحة  بداية 
400153.2ضعيف

وإكمال  صحيحة  بداية 
212053.2خاطئ

ب����داي����ة خ���اط���ئ���ة ث��م 
وإكمال  ذات��ي  تصحيح 

صحيح
210031.9

وإكمال  خاطئة  ب��داي��ة 
322074.5ضعيف

وإكمال  خاطئة  ب��داي��ة 
501063.9خاطئ

100%154املجموع

التعليق

0021.3-2يتحدث في أثناء العمل
أث��ن��اء  ف���ي  ي��ت��ح��دث  ال 

576006340.9العمل
32320358152.6يتجاوب في أثناء العمل

أث��ن��اء  ال ي��ت��ج��اوب ف��ي 
032385.2العمل

100%154املجموع

يتضح من اجلدول الســابق أن النسبة األعلى ملســتوى األداء هي اإلتقان بدون مساعدة، 
ومقدارها )79.2%( جلميع مفاهيم األشــكال الهندسية ثنائية األبعاد، وذلك بسبب معرفة 
أكثر األطفال بكيفية التفاعل مع األنشــطة التي تهدف إلى معرفة الشكل، مثل لعبة )األشكال 
املخفية(، وهي تلوين كل شكل بلون مختلف، ولعبة )البطاقات املخاطة(؛ حيث كان األطفال 
يتقنــون خياطة األشــكال؛ ابتداًء مــن الزاوية، ومروراً بجميع األضــالع، حتى الوصول إلى 
الزاوية األخيرة، ويظهر ذلك أن نســبة كبيرة من األطفال في املجموعة األولى لديهم معرفة 
جيدة بالشــكل، ولديهم قدرة على معاجلته دون احلاجة ملســاعدة؛ حيث متكن أكثر األطفال 
مــن عد األضــالع والزوايا بطريقة صحيحة فــي لعبتي )تصنيف األشــكال( و)الطريق إلى 
األشــكال(، وتكوين شــكل املثلث واملســتطيل بطريقة صحيحة في نشــاط )تكوين الشــكل 
الهندسي بواسطة األعواد(، وكذلك مفهوم ثبات اخلصائص؛ بسبب  ممارسة معظم األطفال 
للمفاهيم املكتســبة من مشــاهدة الرســوم املتحركة خالل لعبتي )هيا يا أشكال( و)تصنيف 
األشــكال(، والتي متثــل تطبيقاً ملفهــوم أن خواص الشــكل ال تتغير مهما اختلــف احلجم أو 
الــدوران، ويظهر أن نســبة كبيرة من األطفال فــي املجموعة األولى لديهم معرفة باألشــياء 
التي متثل وجود األشــكال في البيئة دون مساعدة؛ وذلك بسبب معرفة أكثر األطفال بكيفية 
التفاعــل مع األنشــطة التي تهــدف إلى متييز وجود األشــكال ثنائية األبعاد فــي البيئة، من 
خالل لعبة )لوحة وجود األشــكال في البيئة( ولعبة )تطابق الشــكل ووجوده في البيئة(، 
وهذا يؤكد تأثير مشــاهدة الرســوم املتحركة؛ حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي تقدم 

املجموعتني التجريبيتني بنسب متقاربة؛ مما يشير إلى تأثير هذه املشاهدة على املعرفة. 
أما النســبة األقل في مســتوى األداء لألشكال الهندســية ثنائية األبعاد فكانت تشير إلى 
مســتوى متوسط بدون مســاعدة، ومستوى ضعيف بدون مســاعدة، ومقدارهما )%1.9(، 
وظهــر ذلك خالل أنشــطة عد األضالع والزوايا؛ فقد يعد الطفــل األضالع صحيحة، ويخطئ 
فــي عد الزوايــا أو العكس. وكذلك من خالل أنشــطة ثبــات اخلصائص فيخطــئ الطفل عند 
عــد األضــالع بعد دوران الشــكل. وهذه نتيجة متوقعــة حلاجة الطفل للمســاعدة والتفاعل 
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االجتماعي باســتخدام اللغة والوسائط في حالة عدم اكتســابه للمفهوم حتى بعد مشاهدة 
الرسوم املتحركة.

كمــا يتضح أن النســبة األعلــى للتفاصيل هــي األداء الصحيــح دون إشــارة للتفاصيل، 
ومقدارها )55.8%(، وذلك بسبب تفاعل األطفال مع األدوات في األنشطة، والتي تهدف إلى 
معرفة الشكل بتلقائية؛ مما يؤكد معرفتهم به، فاألطفال ميثلون الشكل على اللوح الهندسي 
بشكل صحيح؛ دون اإلشارة إلى تفاصيل الشكل، وهذا يؤكد تأثير مشاهدة الرسوم املتحركة، 
حيــث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي تقدم املجموعتني التجريبيتني بنســب متقاربة؛ مما 
يشــير إلى تأثير هذه املشــاهدة علــى املعرفة. من جانب آخــر بلغت نســبة األداء الذي يبني 
االنتبــاه للتفاصيل )27.3%( ألداء يبــني االنتباه للتفاصيل، ويظهــر ذلك عند عد األضالع 
والزوايــا؛ حيــث يظهر األطفــال إدراكهم خلصائص الشــكل في لعبتي )تصنيف األشــكال( 
و)الطريق إلى األشكال(، وذلك لعد األضالع والزوايا إما بالتحدث في أثناء العد أو اإلشارة 
إلــى األضالع والزوايا، وهذه النتيجة تبني أن درجة صعوبة املفهوم تؤثر في طريقة تفاعل 
الطفــل مع األدوات، فعندما تزداد الصعوبة مييل األطفال إلــى االنتباه للتفاصيل، والتركيز 

عليها؛ للتأكد من طريقة أدائهم للنشاط.
أما نســبة األداء الــذي يبني البحث عن التفاصيل، فقد بلغت )15.6%(، إذ تشــير إلى أن 
التفاعــل مع األدوات وحــده لم يكن له التأثير الواضح في عينــة البحث، خاصة في املفاهيم 
البســيطة مثــل معرفــة الشــكل، فمن عرف األشــكال مــن األطفال أدى النشــاط دون إشــارة 
للتفاصيل، ومن لم يعرف األشكال من األطفال لم ينتبه، ولم يبحث عن التفاصيل، مما يفسر 
عــدم وجود فروق ذات داللة إحصائيــة بني املجموعتني التجريبيتني فــي االختبار البعدي. 
والنســبة األقل هي احملاولة واخلطأ إذ بلغــت )1.3%(، والتي متثل األطفال الذين لم تظهر 
عليهم االســتفادة، حيث تكررت محاوالتهم لتمثيل الشكل على اللوحة الهندسية في أنشطة 
مفهوم معرفة الشكل. وهذه النتائج تؤكد حاجة الطفل إلى التفاعل االجتماعي؛ للفت انتباهه 

للتفاصيل باستخدام الوسائط في حالة عدم تعلمه للمفهوم، أو عدم متكنه منه.
وكما يتضح أن النسبة األعلى ملراحل العمل هي بداية صحيحة وإكمال صحيح، إذ بلغت 
)83.1%(؛ وذلك بســبب إتقان أكثر األطفال ألداء األنشــطة التي تهدف إلى معرفة الشــكل، 
وعدد األضالع والزوايا، وثبات اخلصائص، ووجود األشكال ثنائية األبعاد في البيئة، وقد 
بلغت )1.9%(؛ وذلك بســبب تعدد بعض محاوالت هؤالء األطفال في متثيل األشــكال على 
اللوح الهندسي، مع وجود بعض األخطاء والتصحيح في بعض األحيان في أنشطة معرفة 
الشــكل؛ ممــا يعزز نتيجــة أن التفاعل مع األدوات وحــده لم يكن له األثــر الواضح في عينة 

البحث؛ في حالة عدم إتقان الطفل للمفهوم، وحاجته إلى التفاعل االجتماعي.
أما النســبة األعلى للتعليق يتجاوب في أثناء العمل بلغت )52.6%(، ويظهر ذلك خالل 
أنشــطة ثبات اخلصائص، ووجود األشكال في البيئة، وتشير هذه النسبة إلى أن األطفال ال 
يتحدثــون في أثناء انهماكهم في التفاعــل مع األدوات، ولكنهم يتجاوبون عند التفاعل معهم 
من قبل الباحثة؛ بســبب طبيعة النشــاط التــي تتطلب التفاعل معهم واإلجابة على  أســئلة 
الباحثــة، وبلغــت النســبة )40.9%( لتعليــق ال يتحدث أثنــاء العمل؛ ألن بعــض األطفال 
يتفاعلــون مع  األنشــطة بتلقائية دون ذكر للتفاصيل مثل نشــاط )البطاقــات املخاطة(، أو 
لعبة )األشــكال املخفية( في أنشطة معرفة الشــكل، فغالباً ما يتم تلوين األشكال أو خياطة 
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األشــكال بدون حتدث. والنسبة األقل لتعليق يتحدث في أثناء العمل، وقد بلغت )3.2%(؛ 
وذلك بســبب حتدث قليل من األطفال عند متثيل الشــكل الهندسي بعد األضالع والزوايا في 

أنشطة معرفة الشكل.

جدول )12( التحليل الكيفي لألشكال الهندسية ثالثية األبعاد

معرفة الترميزاملجموعة
الشكل

عدد 
األوجه 

وعالقتها 
باألشكال 

ثنائية 
األبعاد

الدحرجة، 
مستوي 
ومنحني

وجود 
األشكال 
في البيئة

مجموع 
النسبةالتكرارات

مستوى
األداء

9251138424084.5إتقان بدون مساعدة

8206165.6إتقان مبساعدة

01010113.9متوسط بدون مساعدة

270093.2متوسط مبساعدة

000220.7ضعيف بدون مساعدة

121041.4ضعيف مبساعدة

000110.4خاطئ بدون مساعدة

000110.4خاطئ مبساعدة
100%284املجموع

التفاصيل

دون  ص��ح��ي��ح  أداء 
674407718866.2إشارة للتفاصيل

االن��ت��ب��اه  ي��ب��ني  أداء 
31913136623.2للتفاصيل

ع��ن  ل��ل��ب��ح��ث  أداء 
48114279.5للتفاصيل

120031.1باحملاولة واخلطأ
100%284املجموع

مراحل
العمل

وإكمال  صحيحة  بداية 
9852138825188.4صحيح

وإكمال  صحيحة  بداية 
26012207ضعيف

وإكمال  صحيحة  بداية 
021031خاطئ

بداية خاطئة ثم تصحيح 
210251.8ذاتي وإكمال صحيح

وإكمال  خاطئة  بداية 
120141.4ضعيف

وإكمال  خاطئة  بداية 
000110.4خاطئ

100%284املجموع

التعليق

0134.6-121يتحدث في أثناء العمل
09633.8-8412ال يتحدث في أثناء العمل
645139816257يتجاوب في أثناء العمل

1516134.6ال يتجاوب في أثناء العمل
100%284املجموع

يتضح من اجلدول الســابق أن النســبة األعلى اإلتقان بدون مســاعدة بلغت )%84.5( 



62

العدد الثالث والستونمجلة الطفولة العربية فاعلية الرسوم املتحركة والتفاعل املباشر في تنمية مفاهيم األشكال 

جلميع مفاهيم األشكال الهندسية ثالثية األبعاد، ويظهر ذلك أن نسبة كبيرة من األطفال في 
املجموعة األولى لديهم معرفة جيدة بالشكل، ولديهم القدرة على معاجلته في أنشطة معرفة 
الشكل دون احلاجة إلى مساعدة، كما متثلت النسبة األعلى لألداء مع األنشطة التي تهدف إلى 
عدد األوجه وعالقتها باألشــكال ثنائية األبعاد؛ حيث متكن أكثر األطفال خالل نشــاط لعبة 
)وجهاً لوجه( من اختيار الوجه املناســب من األشكال ثنائية األبعاد، ومطابقته على الشكل 
ثالثي األبعاد ثم عد األوجه، وكذلك مفهوم الدحرجة ومســتوي ومنحني؛ حيث متكن معظم 
األطفال من اختيار األشــكال التي تتدحرج أثناء النشاط، كما ذكروا سبب اختيارهم للشكل؛ 
بأن ســطحه منحٍن، كما يظهر أن نســبة كبيرة من األطفال في املجموعة األولى لديهم معرفة 
باألشياء التي متثل وجود األشكال في البيئة دون مساعدة. وذلك بسبب معرفة أكثر األطفال 
بكيفية التفاعل مع أدوات األنشــطة التي تهدف إلى متييز وجود األشــكال ثالثية األبعاد في 
البيئة من خالل لعبة )لوحة وجود األشــكال في البيئة( ولعبة )تطابق الشكل ووجوده في 
البيئة(، وهذا التقدم الذي أحرزه األطفال ميكن تفسيره من خالل نتائج التحليل اإلحصائي 
الذي أظهر تقدم املجموعتني التجريبيتني بعد مشاهدة الرسوم املتحركة بنسب متقاربة مما 

يشير إلى تأثير املشاهدة على هذه املعرفة.
 مــن جانــب آخر فقد بلغت نســبة األداء لضعيــف مبســاعدة )1.4%(، ولضعيف بدون 
مســاعدة )0.7%(، وقد ظهر ذلك خالل نشــاط مفهوم الدحرجة ومســتوي ومنحني؛ وذلك 
ألن بعض األطفال لم مييزوا بني أســطح األشــكال إن كانت مســتوية أم منحنية، أما النسبة 
األقل فهي أداء خاطئ مبساعدة، وبدون مساعدة، ومقدارها)0.4%(، وتشير هذه النسبة إلى 
عدم وجود تأثير للنشــاط على من لم يكتســبوا املفاهيم من مشاهدة الرسوم املتحركة حتى 
بوجود املساعدة؛ مما يعزز نتيجة أن التفاعل مع األدوات وحده لم يكن له األثر الواضح في 

عينة البحث، في حالة عدم إتقان الطفل للمفهوم، وحاجته إلى التفاعل االجتماعي.
كما يتضح أن النســبة األعلى أداء صحيح دون إشــارة للتفاصيل، ومقدارها )66.2%(؛ 
وذلك بســبب تفاعل األطفال مع أدوات أنشــطة معرفة الشــكل بتلقائية؛ مما يؤكد معرفتهم 
به. فكان معظم األطفال يدركون الشــكل ويتفاعلون مع نشاط )املعاجلة اليدوية( و)تكوين 
األشكال الهندسية ثالثية األبعاد(، وظهر ذلك خالل أنشطة عدد األوجه وعالقتها باألشكال 
ثنائية األبعاد، وذلك بسبب اختيار األطفال للقطع التي متثل األشكال الهندسية ثنائية األبعاد 
ومطابقتها على أوجه الشكل ثالثي األبعاد بتلقائية؛ دون ذكر أو إشارة إلى التفاصيل، وهذا 
يبني أنه في حالة متكن الطفل من املفهوم فإنه يؤديه بطريقة تلقائية دون إشارة للتفاصيل. 
وهذا يؤكد تأثير مشــاهدة الرســوم املتحركة؛ حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي تقدم 

املجموعتني التجريبيتني بنسب متقاربة؛ مما يشير إلى تأثير هذه املشاهدة على املعرفة. 
مــن جانب آخــر بلغت نســبة أداء يبني االنتبــاه للتفاصيــل )23.2%(، ويظهر ذلك عند 
نشاط مفهوم الدحرجة ومستوي ومنحني؛ حيث كان بعض األطفال يظهرون إدراكهم لنوع 
ســطح الشكل وإمكانية دحرجته أم ال، وظهر ذلك من خالل انتباه األطفال لألشكال املختارة 
التي تتدحرج، ولم يتم ذلك تلقائياً، بل بذكر الســبب وهو انحناءة الســطح، واألشكال التي 
ال تتدحرج؛ بســبب استواء أسطحها، وهذه النتيجة تبني أن درجة صعوبة املفهوم تؤثر في 
طريقة تفاعل الطفل مع األدوات، فعندما تزداد الصعوبة مييل األطفال إلى االنتباه للتفاصيل 

والتركيز عليها؛ للتأكد من طريقة أدائهم للنشاط.
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وبلغت النسبة األقل ألداء احملاولة واخلطأ )1.1%(، والتي متثل األطفال الذين لم تظهر 
عليهــم االســتفادة؛ حيث تكررت محاوالتهم في تكوين الشــكل خالل أنشــطة مفهوم معرفة 
الشكل، وظهر ذلك خالل أنشطة مفهوم عدد األوجه وعالقته باألشكال ثنائية األبعاد، ومتثل 
هذه النســبة من األطفال الذين لديهم العديد من األخطاء في أثناء املمارسة لألطفال الذين لم 
يســتفيدوا من مشاهدة الرسوم املتحركة، وال من وجود األدوات. وهذه النتائج تؤكد حاجة 
الطفــل إلى التفاعل االجتماعي للفت انتباهه للتفاصيل؛ باســتخدام الوســائط في حالة عدم 

تعلمه للمفهوم، أو عدم متكنه منه.
كما يتضح أن النسبة األعلى ملراحل العمل هي بداية صحيحة، وإكمال صحيح ومقدارها 
)88.4%(، وذلك بســبب إتقان أكثر األطفال ألداء األنشــطة التي تهدف إلى معرفة الشــكل، 
وعــدد األوجه وعالقتها باألشــكال ثنائية األبعاد، والدحرجة ومســتوي ومنحني، ووجود 
األشــكال ثالثيــة األبعاد في البيئــة، أما النســبة األقل فهــي لبداية خاطئة وإكمــال خاطئ، 
والنسبة األقل )0.4%(، وظهر ذلك من أداء بعض األطفال اخلاطئ الذي لم مييز بني أسطح 
األشــكال إن كانت مستوية أم منحنية خالل نشــاط مفهوم الدحرجة مستوي ومنحني. كما 
ظهــر األداء اخلاطئ خالل نشــاط وجود األشــكال ثالثية األبعاد في البيئــة؛ حيث لم يتمكن 
أحد األطفال من مطابقة الشــكل ووجوده في البيئة، واآلخر لم يتمكن من فرز األشــكال التي 
متثــل املكعــب، ومتوازي املســتطيالت في البيئة؛ مما يشــير إلى عدم وجود تأثير للنشــاط 
التفاعلي على من لم يكتســبوا املفهوم، وذلك حتى بعد تقدمي املساعدة عند البداية اخلاطئة، 
فكان اإلكمال مبستوى خاطئ؛ مما يعزز نتيجة أن التفاعل مع األدوات وحده لم يكن له األثر 

الواضح في عينة البحث، في حالة عدم إتقان الطفل للمفهوم وحاجته للتفاعل االجتماعي.
أما التعليق فالنسبة األعلى يتجاوب في أثناء العمل، وقد بلغت )57%(، ويظهر ذلك من 
خالل أنشــطة مفاهيم عدد األوجه وعالقتها باألشــكال ثنائية األبعاد، والدحرجة ومستوي 
ومنحني، ووجود األشــكال ثالثية األبعاد في البيئة، وتشــير هذه النســبة إلى أن األطفال ال 
يتحدثــون في أثناء انهماكهم في التفاعــل مع األدوات، ولكنهم يتجاوبون عند التفاعل معهم 
من قبل الباحثة؛ بسبب طبيعة النشاط التي تتطلب التفاعل االجتماعي معهم. والنسبة األقل 
كانت لتعليق يتحدث في أثناء العمل وال يتجاوب في أثناء العمل، والنسبة األقل )4.6%(؛ 
حيــث كان بعض األطفال يقوم بالعد في أثناء وضع القطع على أوجه األشــكال في أنشــطة 

عدد األوجه، وعالقتها باألشكال ثنائية األبعاد. 
من خالل العرض الســابق وكيفية تفســير التحليل الكيفي لعدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بني املجموعتني التجريبيتني، جند أن اكتساب أطفال عينة البحث ملفاهيم األشكال 
الهندســية كان من خالل الرســوم املتحركة، أما تفاعلهم مع األدوات من خالل األنشــطة فلم 
يكن تفاعل عميق، بل تطبيق عملي ملا مت اكتسابه من الرسوم املتحركة، وقد أظهرت النتائج 
في مســتوى األداء، ومراحل العمل، والتفاصيل، والتعليق أن تطبيق الطفل لألنشــطة يكون 
بشــكل تلقائي ملا مت تعلمه ســابقاً من خالل الرســوم املتحركة، أما إذا كان التعلم ضعيفاً أو 
منعدمــاً فإن تفاعل الطفل مع األدوات يكــون ضعيفاً أيضاً. ومع ذلك فقد بني التحليل الكيفي 
أنــه كلمــا زادت صعوبة املفهــوم زاد انتباه الطفــل للتفاصيل في حالة تعلمــه، وقد أكد على 
ذلك ظهور مماثل للنتائج مع األشــكال ثالثية األبعاد، وذلــك يؤكد حاجة الطفل للتفاعل مع 
الوســائط احلســية التعليمية، خاصة عند تعرض الطفل ملفاهيم جديــدة، أو أكثر تقدماً من 
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املفاهيم األساسية البسيطة. 
مما سبق ميكن تلخيص أهم ما أسفرت عنه مناقشة نتائج التحليل الكيفي في اآلتي:

تأكيد تأثير مشاهدة الرسوم املتحركة على أداء أطفال عينة البحث، وتقدم املجموعتني  1 .
التجريبيتني بنســب متقاربة؛ حيث إن تطبيق الطفل لألنشــطة كان بشكل تلقائي ملا 

مت تعلمه سابقاً؛ من خالل الرسوم املتحركة.
تفسير التحليل الكيفي لنتيجة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املجموعتني  2 .
التجريبيتــني فــي االختبار البعــدي، لعدم وجود تأثيــر واضح لتفاعــل األطفال مع 
األدوات في حالة عدم اكتســاب املفهوم. فعدم اكتســاب أطفال عينة البحث للمفاهيم 
في املجموعة األولى حتى بوجود املساعدة في أثناء التفاعل مع األدوات يعزز نتيجة 

أن التفاعل مع األدوات وحده لم يكن له األثر الواضح في عينة البحث.
درجة صعوبة املفهوم تؤثر في طريقة تفاعل أطفال عينة البحث مع األدوات في حالة  3 .
اكتســابهم للمفاهيــم؛ فعندما تزداد الصعوبــة مييل األطفال إلــى االنتباه للتفاصيل 

والتركيز عليها للتأكد من طريقة أدائهم للنشاط.
تأكيــد حاجة أطفال عينــة البحث للمســاعدة والتفاعل االجتماعي باســتخدام اللغة  4 .
والوســائط في حالة عدم اكتســابهم للمفهوم حتى بعد مشــاهدة الرسوم املتحركة، 
فالتعلــم الضعيف أو املنعــدم ينتج عنه تفاعل ضعيف أيضاً مــع األدوات التي متثل 
الوسائط. فعدم االستفادة من مشاهدة الرسوم املتحركة وال من وجود األدوات يؤكد 

احلاجة إلى التفاعل االجتماعي.
تأكيد أن التفاعل االجتماعي الســطحي البسيط ال يؤدي إلى تغيير نوعي في التعلم،  5 .
بل البد أن تتضمن املواقف التعليمية تفاعالت اجتماعية عميقة تتطلب استخدام اللغة 

والوسائط؛ ملساعدة الطفل على حتسني أدائه، والتقدم في منطقة النمو املتقارب.

التو�سيات:

في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج، توصي الباحثة باآلتي: 1 .
حتفيــز جلــان تطويــر مناهج مرحلة مــا قبل املدرســة على تضمني رســوم متحركة  2 .

تعليمية تعمق فهم الطفل للمفاهيم الرياضية خاصة، وملختلف املفاهيم عامة.
زيادة الوعي بأهمية األنشطة التفاعلية في البيئة الصفية لطفل ما قبل املدرسة، مما  3 .
يعزز إدراكه للمفاهيم الرياضية بعد مشاهدة الرسوم املتحركة، باستخدام الوسائط 

التي تسهم في ترسيخ املفاهيم لدى الطفل.
تعزيــز وجود جلان متابعة من مشــرفي مرحلة ما قبل املدرســة؛ لقياس مدى تطور  4 .
النمو املعرفي لطفل ما قبل املدرســة، من خالل تقومي أداء الطفل بعد تعرضه ملختلف 
البرامج واألنشــطة التعليمية، ومــن ضمنها برامج الرســوم املتحركة، لقياس مدى 

فاعلية اإلستراتيجيات املختلفة في التعليم.
تعديل وتطوير برامج مرحلة ما قبل املدرسة مبا يسمح بتفاعل املعلمة مع األطفال في  5 .

مجموعات صغيرة أو تفاعلهم مع بعضهم بعضاً بشكل أكثر مما هو متاح حالياً.
بناء أدوات ووسائل تقومي ملا يتعلمه األطفال من املفاهيم في مرحلة ما قبل املدرسة،  6 .
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يقــوم بها املعلمــات وفق أســس واضحة ومحــددة، وتطويرها بناًء علــى مخرجات 
التقومي.

جتهيز البيئة الصفية في مرحلة ما قبل املدرســة باملتطلبات التقنية التي تســهم في  7 .
تفعيــل اســتخدام البرامج التعليمية، كأجهــزة العرض، مكبرات صوتية، احلاســب 
اآللي، كاميرا فوتوغرافية، وجهاز تســجيل صوتي ومرئي لسهولة حتليل التجارب 

العلمية.
إنشــاء دليل إرشــادي ملعلمــي مرحلة ما قبل املدرســة فــي كيفية توظيف األنشــطة  8 .
اخلاصة بتنمية املفاهيم الرياضية، ويرفق بالدليل أسماء املواقع والشركات العاملية 
التــي تزود مرحلة ما قبل املدرســة بالبرامج واأللعاب التي تعمــق فاعلية تعلم هذه 

األنشطة.
تشــجيع الباحثني على توظيف اإلســتراتيجيات والنظريــات التعليمية في تصميم  9 .

برامج تهدف إلى تطوير املفاهيم الرياضية خاصة وملختلف املفاهيم عامة.
تضمني مقررات تســهم في تعليم أســس تصميم الرســوم املتحركة وكيفية توظيفها  10 .
في أقسام رياض األطفال والفنون واإلعالم، أو إنشاء أقسام في كليات التربية تعنى 

بتقنيات التعليم للمراحل العمرية املبكرة.
. 11 إنشاء مؤسسة تعليمية اســتثمارية تضم عدداً من املتخصصني واخلبراء في مجال 
تقنيــة املعلومــات، لتصميم الرســوم املتحركــة وإخراجها، وعدداً مــن املتخصصني 
واخلبــراء فــي مجال تربية الطفــل، ومناهج وطــرق التدريس لإلشــراف على إعداد 
البرامــج التعليميــة التي تســهم في تنميــة املفاهيــم املختلفة، ومن ضمنهــا املفاهيم 
الرياضية، كما تســتقطب شــريحة من اخلريجني واخلريجات من املجاالت الســابق 

ذكرها لتوظيف قدراتهم اإلبداعية وتوجيهها خلدمة املجتمع.
استخدام الرســوم املتحركة املطبقة في البحث احلالي واألنشطة واملصاحبة لها في  12 .
البرنامج اليومي لرياض األطفال، وأيضاً استخدامها كنماذج إلعداد برامج وأنشطة 

على غرارها.
إمكانية اســتخدام اختبار مفاهيم األشكال الهندسية في دراسات الحقة نظراً اللتزام  13 .

الباحثة مبعايير الصدق والثبات في إعداده.

املراجع

اأوًل ـ املراجع العربية:

أبو احلسن، منال )2001(. الرسوم املتحركة في التليفزيون وعالقتها باجلوانب املعرفية للطفل، مجلة 
الطفولة والتنمية، 3، -211 220.

إســكندر، رامي )2007(. تقومي الرسوم املتحركة التعليمية ملرحلة ما قبل املدرسة. رسالة ماجستير، معهد 
الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة.

بدوي، رمضان )2003(. الرياضيات في مرحلة ما قبل املدرسة، مجلة خطوة، 22، 16-19. 
بدوي، رمضان )2009(. تنمية املفاهيم واملهارات الرياضية ألطفال ما قبل املدرسة، ط2. عمان: دار الفكر.
البالونــة، فهمــي، وعلي، ســعيد )2009(. فاعلية برنام��ج قائم على األنش��طة الرياضية ف��ي تنمية احلس 



66

العدد الثالث والستونمجلة الطفولة العربية فاعلية الرسوم املتحركة والتفاعل املباشر في تنمية مفاهيم األشكال 

الع��ددي واملكان��ي لطفل الروضة. املؤمتر العلمي احلادي والعشــرون تطوير املناهج الدراســية بني األصالة 
واملعاصرة، دار الضيافة، جامعة عني شمس.

جاب الله، علي ســعد )1412(. املفاهيم النحوية املناس��بة لتالميذ احللقة األولى من مرحلة التعليم األساسي 
وتقومي منهج النحو املقرر في ضوئها، رسالة دكتوراه، جامعة الزقازيق، القاهرة.

اجلهني، ليلى )2009(. أس��س تصميم الرس��وم املتحركة وتوظيفها في تنفيذ فيلم قصير لتعليم طفل ما قبل 
املدرسة: بعض املفاهيم، رسالة دكتوراه، جامعة طيبة، املدينة املنورة.

خليل، عزة )2009(. املفاهيم واملهارات العلمية والرياضية في الطفولة املبكرة. القاهرة: دار الفكر العربي.
ســحلول، أحمد )2011(. بنــاء برمجية تعليمية قائمة على الرســوم املتحركة ملقــرر اللغة اإلجنليزية 
وأثرها على إكساب مهارات القراءة والكتابة لتالميذ مرحلة التعليم األساسي، مجلة كلية التربية، 75، 468- 

.529
سميث، سوزن )2005(. رياضيات الطفولة املبكرة. ترجمة: صالح عرم. العني: دار الكتاب اجلامعي.

شحاتة، حسن، والنجار، زينب )2003(. معجم املصطلحات التربوية، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية.
الشربيني، زكريا، وصادق، يسرية )2005(. منو املفاهيم العلمية لألطفال: برنامج مقترح وجتارب طفل ما 

قبل املدرسة. القاهرة: دار الفكر العربي.
شــلبي، أحمد، خلف، يحيى، ســليمان، فهمية، واجلمل، علي )1998(. تدريس الدراس��ات االجتماعية بني 

النظرية والتطبيق. القاهرة: املركز املصري للكتاب.
صالح، ماجدة )2009(. تنمية املفاهيم العلمية والرياضية في الطفولة املبكرة. عمان: دار الفكر.

العارضــة، محمد عبد الله )2003(. النمو املعرفي لطفل ما قبل املدرس��ة )نظريات��ه وتطبيقاته(. عمان: دار 
الفكر.

عبــد الهــادي، نبيل )2002(. مدخل إل��ى القياس والتقومي التربوي واس��تخدامه في مج��ال التدريس، ط2. 
األردن: دار وائل.

عبيدات، ذوقان، عدس، عبد الرحمن، وعبد احلق، كايد )2002(. البحث العلمي مفهومه/ أدواته/ أساليبه، 
ط3. الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع.

عزمي، نبيل )2006(. فاعلية برنامج مقترح لتدريب طالب كلية التربية على تصميم وإنتاج الرســوم 
املتحركة الكمبيوترية لبعض املفاهيم الفيزيائية، مجلة دراسات تربوية واجتماعية، 2، 52-11.

عويــس، رزان )2004(. توظي��ف الطريق��ة االكتش��افية في إكس��اب أطف��ال الروضة مجموعة م��ن املفاهيم 
الرياضية. رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة دمشق.

غالب، محمد )2012(. الرسوم املتحركة تصميم � تقنيات – إنتاج. عمان: مكتبة املجتمع العربي.
الغفيــص، هــدى )1428هـ(. أثر الرس��وم املتحركة على القيم العقدية لألطفال. ورقــة عمل مقدمة للمؤمتر 

الدولي األول للتربية اإلعالمية في مدينة الرياض، الرياض.
قربان، بثينة )2012(. فاعلية استخدام الرسوم املتحركة في تنمية بعض املفاهيم العلمية والقيم االجتماعية 

ألطفال الروضة في مدينة مكة املكرمة. رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.
معــوض، محمــد )1998(. إع��الم الطفل: دراس��ات حول صح��ف األطف��ال وإذاعاتهم املدرس��ية وبرامجهم 

التلفزيونية. القاهرة: دار الفكر العربي.
مغربــي، رندا )2001(. دراس��ة حتليلية لبعض قصص األطفال في برام��ج التليفزيون املصري على القناتني 
األولى والثانية في ضوء خصائص النمو ألطفال ما قبل املدرسة، رسالة ماجستير، كلية التربية، مصر، جامعة 

طنطا.
املوسوعة العربية السورية )2010(. الرسوم املتحركة. دمشق: دار الفكر.

املومني، مأمون، دوالت، عدنان، والشــلول، ســعيد )2011(. أثر استخدام برامج رسوم متحركة علمية 
في تدريس العلوم في اكتساب التالميذ للمفاهيم العلمية، مجلة جامعة دمشق، 3، 680-647.

ناسة، إيناس )2009(. اإلعالم املرئي وتنمية ذكاءات الطفل العربي. عمان: دار الفكر.



67

العدد الثالث والستونمجلة الطفولة العربية فاعلية الرسوم املتحركة والتفاعل املباشر في تنمية مفاهيم األشكال 

ثانيًا ـ املراجع الأجنبية:

Ann, M. (2002). Mathematics in nursery education, Ed 2. London: David Fulton Publishers.
Austin, S. & Simmons, L. (2003). Saxon early learning, scope and sequence and learning 

objectives booklet, Norman, Oklahoma: Saxon Publishers.
Barron, A. & Orwing, G. (2003). New technologies for education: A beginners guide. 

Englewood, Colorado: Libraries Unlimited. 
Bodrova,  E. & Leong, D. (2007). Tools of the mind. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Clements, D. (2001). Mathematics in the preschool. Teaching Children Mathematics, 3, 270-

274.
Clements, D. & Sarama, J. (2000). The earliest geometry. Teaching Children Mathematics, 

7, 82-86.
Clements, D. & Sarama, J. (2009). Learning and teaching early math the learning trajectories 

approach. New York and London: Routledge Taylor & Francic Group
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York and 

London: Routledge Taylor & Francis Group.
Cross, T., Woods, A. & Schweingruber, H. (2009). Mathematics learning in early childhood: 

Paths toward excellence and equity. Washington: The National Academies Press.
Epstein, A. (2009). Numbers plus preschool mathematics curriculum teacher’s manual. 

Michigan: High scope Educational Research Foundation.
Greenes, C., Ginsburg, H. & Balfanz, R. (2003). Big math for little kids: The shapes of thing. 

New Jersey: Dale Seymour Publications.
Greenes, C., Ginsburg, H. & Balfanz, R. (2004). Big math for little kids. Early Childhood 

Research Quarterly. 19,159-166.
Juanita, C. (2001). The young child and mathematics. Washington: National Council of 

Teachers of Mathematics.
Kabapinar, F. (2005). Effectiveness of teaching via concept cartoons from the point of view 

of constructivist approach. Educational Sciences: Theory & Practice, 1, 135-146.
Lakeshore, (2013). Lakeshore learning materials. Retrieved January 16, 2013, From: http://

www.lakeshorelearning.com
Long, S. & Marson, K. (2002). Concept cartoon: Investigating. DAL, 3, 220-235.
Lowe, R. (2003) Animation and learning: Selective processing of information in dynamic 

graphics. Faculty of Education, 13, 157-176
Lui. A. (2012). An introduction to working the zone of proximal development (ZPD) to drive 

effective early childhood instruction. New York: Children’s Progress.
Miles, M. & Huberman, A. (1994). Qualitative data analysis, Ed 2. London: International 

Educational and Professional Publishers.
Sexton, M., Gervasoni, A. & Brandenburg, R. (2009). Using a concept cartoon to gain 

Insight into children’s calculation strategies. Australian Primary Mathematics Classroom, 14, 
24-25.

Thomas, P. (2005). Garaging students writing: High-stakes testing, computer, and human 
touch. English Journal, 94, 28-30.

Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The development of higher mental process. London: 
Harvard University Press.

Vygotsky, L. (1987). Thinking and speech. New York: Plenum Press.
Vygotsky, L. (1999). Tool and sign in the development of the child. In Rieber, R, The collected 

works of L.S. Vygotsky. 6, 3-38. New York: Plenum Press.
Yuko, Y. (2006). How can we animations to help preschoolers to obtain more efficient 

distribution strategies. Akita, Japan: Faculty of Education and Human Studies.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

