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بل لدى األطفال الموهوبين في مرحلة ما ق ،عادات العقل لتنمية التفكير والتواصل الرياضي

 ،ذي تصميم المجموعة الواحدة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي. المدرسة بمدينة جدة

وتم  .ةمن مرحلة ما قبل المدرس موهوبين أطفال( 4)وبلغت عينة الدراسة بعد الكشف 

، مكونة من (الجبر)األنشطة اإلثرائية للمفاهيم الرياضية : استخدام ثالث أدوات للدراسة وهي

، والمالحظة (عادات العقل) فيديوهات الرسوم المتحركةوأنشطة إثرائية قبلية وبعدية، 
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التواصل لمعيار وواالستدالل  الموهوبين في تطبيق المالحظة القبلية والبعدية لمعيار التفكير

تطوير مناهج الرياضيات في بوأوصت الدراسة  .ةالبعديالمالحظة لصالح تطبيق  الرياضي

المحتوى والعمليات الرياضية مرحلة الروضة، بتضمين برنامج ُمحكم يحتوي على معايير 

، وإلحاقها بأنشطة ذات مستوى من ، والتي تتضمن التفكير والتواصلNCTM))الواردة في 

 .العمق واالتساع للطفل الموهوب

اإلثراء، المرونة، المثابرة، ، (NCTM)معايير العمليات الرياضية  :الكلمات المفتاحية
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children in Jeddah City. The researcher used the quasi-experimental 

method with one group design, the sample included four gifted 

children after revealing. Three tools have been used in the study and 

they are: enrichment activities of mathematical concepts (Algebra), 

composed of four pre-enrichment activities, animation’s videos (habits 

of mind), and Structed observation for the objectives of each standard 

of mathematical reasoning and communication while applying 

enrichment activities. The study reached that there are statistical 

significant differences between the means of gifted children in 

applying the pre and post observation of mathematical reasoning and 

proof standard, and mathematical communication standard of applying 

post observation. The study recommended developing mathematics 

subject in preschool, by including a certain program which includes 

mathematical content and processes standards that are shown in 

(NCTM), which include the reasoning and communication, and to 

attach them with depth and expansion activities to gifted children.  

Keywords: Mathematical processes standards (NCTM), enrichment, 

flexibility, persistence, struggle for accuracy.  

 :مقدمة

تشكل فئة الموهوبين ثروة مهمة للمجتمعات إذا ما أحسن استثمارها منذ الطفولة، وهذا      

يتم من خاللها تزوديهم بفرص تعلمية متنوعة لتلبي احتياجاتهم  ،يتطلب تقديم برامج خاصة

وفي هذا الصدد ظهرت وجهات نظر مختلفة حول تقديم برامج خاصة للموهوبين، .  المختلفة

. د أن هؤالء الطالب يستطيعون شق طريقهم بمفردهم دون مساعدة خاصةاعتق همفبعض

فالمناهج غير المالئمة، والمعلمين غير  ؛ولكن في الواقع هم ال يستطيعون فعل ذلك وحدهم

القادرين على مساندتهم، والصعوبات االجتماعية واالنفعالية التي قد تواجههم، وأساليب 

جميعها عوامل تضعف من طاقة اإلنجاز العالية لديهم التربية الوالدية غير المالئمة، 

 (.2012كوالنجيو، ديفيز، )

 األطفالفئة أن Vercimak and Chamberlin, Buchanan, (2007 )وضح      

برامج الموهوبين، من هي من أكثر الفئات حرمانًا  العمرية من الوالدة حتى ثمان سنوات

نهم في تلك إحيث  ؛نمية الموهبة واستمرارهاوهذا يتنافى مع ضرورة التدخل المبكر لت

المرحلة ينمون بشكل سريع جدا، لذلك فإن قياس قدراتهم بدقة يساعد في تقديم برامج تعليمية 

وتزودهم بفرص التحدي، وتزيد من مثابرتهم في حل  ،تتماشى مع احتياجاتهم ،خاصة بهم
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فية جيدة للتعلم في المراحل المشكالت، ونمو مهارات التفكير العليا، وأيضا تمنحهم خل

 (. and Kettler ،Oveross ،Bishop ،2017)الالحقة 

حيث يهدف إلى تزويد المناهج الدراسية  ؛ويعد اإلثراء أحد أساليب تربية الموهوبين     

بغرض توفير فرص التحدي والنمو للموهوبين في مجاالتهم  ،بإضافات ذات عمق واتساع

وتستند تلك اإلضافات إلى خصائص الموهوبين واحتياجاتهم، وتبني نظرية . المختلفة

 .ونموذج يستند عليهما اإلثراء وأهداف عامة وتربوية لتحقيق النتاجات المرجوة

التربوي الحديث، عرف بعادات  قد برز في أواخر القرن العشرين اتجاه جديد في الفكرو      

فهي بمثابة أداة يستطيع األطفال من خاللها التفكير بمهارة (. 2009القطامي، ثابت، )العقل 

(Costa &2008 ,Kallick .)  وبذلك يمكن وصفها بأنها نمط من السلوكيات الفكرية التي

ل تقديم أفضل تقود األفراد إلى أفعال إنتاجية عندما يواجهون مشكالت معقدة، من خال

على أنماط معينة من السلوك الفكري، لذا عندما يتم  ااالستجابات لتلك المشكالت اعتمادً 

 (.2008نوفل، )توظيفها تصبح نوعية النتاجات أفضل 

ويلعب تعلم الرياضيات دورا هاما في تطوير قدرات الموهوبين، لما لها من خصائص      

ر المناهج المتكاملة الثرية باألنشطة، يعطي لألطفال وإن توفي. تدعم مهارات التفكير لديهم

وقد أوصى المجلس الوطني (. 2017دايموند، غروب، ورايتسيز، )فرصة للتفكير الرياضي 

األمريكي معلمي الرياضيات بضرورة إلحاق الموهوبين ببرنامج إثرائي ضمن توقعاتهم، 

على المهارات التي يجب أن  حيث نشر المجلس معايير العمليات الرياضية، والتي تشتمل

: يكتسبها األطفال من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الصف الثاني عشر، وقد تمثل بعضها في

، وبصفة عامة قد تتداخل هذه العمليات مع بعضها خالل (التفكير واالستدالل، التواصل)

 وترجمة ذلك ،وتظهر أثناء ممارسة الطفل التفكير(. 2014سميث، )الدرس الواحد 

سواًء مع زمالئه أو المعلمة، ولذلك فإن تقديم المفهوم الرياضي لمرحلة ما قبل  ،بالتواصل

 يمجال خصب لتحد -أو بإحدى عملياتها ،ضمن تلك المعايير بصفة عامة -المدرسة بعمق

قدرات الموهوبين، لذا اقتضت الحاجة إليجاد أساليب تربوية حديثة تالئم األطفال عامة 

 .والموهوبين خاصة

 :مشكلة الدراسة

بناء على ما ورد في البيان الصادر من قسم الطفولة المبكرة بالجمعية الوطنية لألطفال     

إنشاء سياقات لتفريد )في ورقة توضيحية بعنوان  ،(2006)في عام  NAGC))الموهوبين 

جاء فيه اإلقرار بمواهب األطفال من عمر  ،(التعلم في التربية في مرحلة الطفولة المبكرة

وضرورة توفير بيئة مثالية تعمل على تطوير وتعزيز تلك المواهب، وعليه تم توجيه  ،(3-8)

مؤسسة الملك عبد هللا ورجاله للموهبة )هذا البيان للقائمين على تعليم األطفال بتلك المرحلة 

 (.2017بداع، واإل

إلى إغفال دور الروضة ( 2009)والقطامي وثابت  ؛(2006)وقد أشار كل من أبوفراش      

وتعلم األرقام  ،في تقديم برامج قائمة على التفكير، واقتصارها على االستعداد للقراءة والكتابة
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وفي المقابل فإن تقديم األنشطة اإلثرائية في الروضة يعمل على توفير الفرص . والعد

وعليه فإن تقديم (. 2010ورثان، )للتفكير، وذلك عن طريق إضافة أو زيادة العمق والتعقيد 

فرص التحدي المالئمة لألطفال تمثل محكا أساسيا في الكشف عن قدراتهم واهتماماتهم 

( 7004)، والراجحي والغامدي (7002)شاذلي  اوقد أكدت دراست(. 2017بحيري، إمام، ال)

ضرورة تقديم برامج بمستويات أعمق لألطفال الموهوبين تتناسب مع خصائصهم من مرحلة 

حدى مكونات ذلك التحدي تعديل المناهج الدراسية في تعليم إوتتضمن . رياض األطفال

. ضمن المنهج المقدم لهم مج مهارات التفكير بمستوى عال  األطفال الموهوبين؛ من خالل د

وقد (. 7002السمادوني، )مهارات التفكير بالتبادل مع عادات العقل ( 7002)ووجه كوستا 

 (7002)، وعبيدة (7002)، وصالح (7002)ذكرت دراسات كل من القحطاني واليوسف 

أحد مداخل تدريس بوصفها  ،العقلأهمية استناد البرامج التدريسية واإلثرائية إلى عادات 

 .الطالب الموهوبين وغير الموهوبين

فقد نشر المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات معايير الرياضيات  ؛ومن جانب آخر     

المدرسية، والتي تضمنت معياري التفكير والتواصل، حيث يدعم التواصل تفكير األطفال، 

مالء والمعلمة نقل تلك األفكار بأسلوب حيث يستطيعون عن طريق لغة التواصل مع الز

المحمدي، )قدمت دراسة وقد (. 7004المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات، )منظم ومترابط 

تدريب واضعي مناهج الرياضيات في ضوء معايير المجلس يعنى ب ابحثيً  امقترحً ( 0472

 Ginsburg, Lee, and Boydوأثبت بحث . (NCTM)الوطني لمعلمي الرياضيات 

ن على التعلم من خالل محتوى متقدم وأن األطفال في مرحلة رياض األطفال قادر( 7002)

خالف ما يقدم لهم في العادة، وبناء على ما تقدم تتحدد مشكلة الدراسة في  ت،للرياضيا

 : اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

تستند إلى عادات العقل لتنمية التفكير والتواصل  التي ثرائيةاإلنشطة األما فعالية     

 الرياضي لألطفال الموهوبين في مرحلة ما قبل المدرسة؟

 :فروض الدراسة

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال الموهوبين في تطبيق  .0

 .المالحظة القبلية والبعدية لمعيار التفكير واالستدالل

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال الموهوبين في تطبيق  .7

 . المالحظة القبلية والبعدية لمعيار التواصل

 :أهداف الدراسة

بناء أنشطة إثرائية تستند إلى عادات العقل لتنمية التفكير والتواصل الرياضي لألطفال  .0

 . الموهوبين في مرحلة ما قبل المدرسة

ل من التفكير والتواصل الرياضي لألطفال الموهوبين في مرحلة ما قبل تنمية ك .7

 .المدرسة
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 :أهمية الدراسة

 :األهمية النظرية

زيادة المعرفة حول التفكير والتواصل الرياضي، بهدف فهم قوة وجمال الرياضيات  .0

 .ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة

ي تعليم الرياضيات لمرحلة ما تفيد المتخصصين ومعلمي الرياضيات في تغيير النظرة ف .7

 .قبل المدرسة

تفيد الباحثين في مجال إعداد برامج عادات العقل لتنمية التفكير والتواصل الرياضي  .2

 .بمرحلة ما قبل المدرسة

 :األهمية التطبيقية

تعمل على تنمية  ،عداد برامج تدريبية لمعلمات رياض األطفالإتسهم هذه الدراسة في  .0

 .لتكون حال لمواجهة مشكالتهم ؛تلك المرحلة عادات العقل ألطفال

تفيد المتخصصين والمعلمين في تقديم المحتوى الرياضي ضمن عادات العقل عند إعداد  .7

 .األنشطة الصفية في مرحلة ما قبل المدرسة

توفر معلومات وبيانات لصانعي القرار في مجال إعداد المناهج في مادة الرياضيات  .2

في مرحلة ما قبل (  (NCTMأُصدرت عن يالرياضي، والتوفقا للتفكير والتواصل 

 .المدرسة

 :حدود الدراسة

المثابرة، )قياس فعالية أنشطة إثرائية تستند إلى عادات العقل : الحدود الموضوعية •

 .لتنمية التفكير والتواصل الرياضي( المرونة، الكفاح من أجل الدقة

خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  طبقت الباحثة الدراسة ميدانيا: الحدود الزمانية •

 .أسابيع خمسة ولمدة ،(ه0422ه، 0422) الدراسي

تابع لجامعة الملك عبد العزيز بمدينة  ،مركز بحثي تطبيقي تدريبي: الحدود المكانية •

للمفاهيم الرياضية في فترة مخصصة  اجدة، وتم اختياره بطريقة قصدية لتقديمه منهجً 

 .خالل البرنامج اليومي

 ،(المستوى التمهيدي)ن في مرحلة ما قبل المدرسة واألطفال الموهوب: الحدود البشرية •

للمصفوفات  (رافن)سنوات، والذين حققوا الدرجة المطلوبة في اختبار ( 6-2)ما بين 

 .المتتابعة الملونة

 :مصطلحات الدراسة

فات على إدخال تعديالت أو إضا( " 060، 7002)يعرفها جروان : األنشطة اإلثرائية •

حتى تتالءم مع احتياجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين  ،المناهج المقررة للطلبة العاديين

وقد تكون التعديالت أو . والحس حركية ،واإلبداعية ،واالنفعالية ،في المجاالت المعرفية

اإلضافات على شكل زيادة مواد دراسية ال تعطى للطلبة العاديين، أو بزيادة مستوى 
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ة في المواد الدراسية التقليدية، أو التعمق في مادة أو أكثر من هذه المواد الصعوب

 "الدراسية

تطبق في فترة  ،خطة من األهداف واإلجراءات المتسلسلة: األنشطة اإلثرائية إجرائيا •

ذا عمق من المفاهيم الرياضية  اتتضمن محتوى معرفيً  ،من فترات اليوم الدراسي

التفكير واالستدالل، حل )، ويدرج من خاللها معايير العمليات الرياضية (الجبر)

، ثم تدمج عادات العقل أثناء ممارسة األطفال (المشكلة، الترابط، التواصل، التمثيل

 .لألنشطة اإلثرائية

إلى التصرف نزعة الفرد " Costa & Kallick (2004 ) يعرفها: عادات العقل •

بطريقة ذكية عند مواجهة مشكلة ما، عندما تكون اإلجابة أو الحل غير متوافر في أبنيته 

إن . المعرفية، إذ قد تكون المشكلة على هيئة موقف محير، أو لغز، أو موقف غامض

عندما ال يعرف الفرد اإلجابة أو  ،عادات العقل تشير ضمنا إلى توظيف السلوك الذكي

 (. 62ص، 7002نوفل، " )الحل المناسب

تُعرض من خالل شخصيات الرسوم  ،هي أنماط من السلوكيات :عادات العقل إجرائيا •

وتنحصر في  ،Costa & Kallickتُجسد بها عادات العقل، حسب تصنيف  ،المتحركة

ج بالمحتوى المعرفي خالل تطبيق ، ثم تدم(المثابرة، المرونة، الكفاح من أجل الدقة)

األنشطة اإلثرائية على صورة أقوال دالة على العادة العقلية، تحفز بها األطفال 

 .الموهوبين بغرض استخدامها لحل المشكالت الرياضية

وهي التي حددها المجلس  :((Reasoning and Proofمعيار التفكير واالستدالل  •

لتصف ما يجب أن تتضمنه البرامج  NCTM, 2000))الوطني لمعلمي الرياضيات 

العملية التي ، وتتمثل في التعليمية من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى الصف الثاني عشر

جوانب أساسية من الرياضيات، بوصفها تقوم على استخدام المنطق واالستدالل 

 باستخدام التقدير أو الحدس، واكتساب ،واستقصاء الحلول أو المعلومات الرياضية

الحجج والبراهين الرياضية، واختيار واستخدام أنواع مختلفة من التفكير وطرق اإلثبات 

((NCTM, 2000. 

وهي التي حددها المجلس الوطني لمعلمي  :(Communication)معيار التواصل  •

لتصف ما يجب أن تتضمنه البرامج التعليمية من  NCTM, 2000) )الرياضيات 

العملية التي تقوم على  وتتمثل في ،الصف الثاني عشرمرحلة ما قبل المدرسة وحتى 

ونقله بشكل متوافق إلى اآلخرين، وتحليل وتقييم التفكير  ،تنظيم التفكير الرياضي

 ,NCTM))الرياضي، واستخدام لغة الرياضيات للتعبير عن األفكار الرياضية بدقة 

2000. 

تقدم لألطفال  يالعمليات الرياضية الت من ماه :إجرائيا التفكير والتواصل الرياضي •

الموهوبين من خالل األنشطة اإلثرائية، والتي تهدف إلى ربط المفاهيم الرياضية بالحياة 

 ،ليترجم األفكار ،اليومية لطفل ما قبل المدرسة، عن طريق مفردات تلك المفاهيم
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سابية ألهداف وتقاس بحساب درجات المتوسطات الح .والتعميمات الرياضية ،والعالقات

 .في تطبيق المالحظة القبلية والبعدية من التفكير والتواصلكل 

األطفال الموهوبون  "تعريف مكتب التربية الفيدرالي األمريكي :نواألطفال الموهوب •

ن مهنيًا، وهم قادرون، بفضل قدرتهم يشخاص مؤهلأالذين يتم التعرف عليهم بواسطة 

أطفال يتطلبون برامج وخدمات تربوية متمايزة أكثر  هؤالء. المميزة، على األداء العالي

ويشمل  . مما تقدمه البرامج المدرسية العادية، حتى يحققوا إسهاماتهم ألنفسهم وللمجتمع

أو /أولئك األطفال من ذوي اإلنجازات الواضحة و ،األطفال القادرين على األداء العالي

درة العقلية العامة، استعداد أكاديمي الق: القدرات الكامنة في أي من المجاالت التالية

معيّن، التفكير اإلبداعي أو المنتج، القدرة القيادية، والفنون البصرية واألدائية، والقدرة 

  (.7002بوابة موهبة، " )النفس حركية

: تعريف وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للطفل الموهوب بأنهو        

د وقدرة غير عاديّة أو أداء متميّز عن بقيّة أقرانه، في الّطالب الّذي يوجد لديه استعدا"

مجال أو أكثر من المجاالت الّتي يقدّرها المجتمع، وخاصة في مجاالت التّفوق العقلي 

والتّفكير االبتكاري، والتّحصيل األكاديمي، والمهارات والقدرات الخاصة، ويحتاج إلى 

وزارة " )ها له في منهج الدّراسة العاديةرعاية تعليميّة خاصة ال تستطيع المدرسة تقديم

 (.2016-2:2017التعليم،

المستوى )هم األطفال الملتحقون بمرحلة ما قبل المدرسة : ن إجرائياواألطفال الموهوب •

ن على درجة وسنوات، والحاصل( 6-2)، والذين تتراوح أعمارهم ما بين (التمهيدي

للمصفوفات  (رافن)حسب اختبار  ،من نفس العمر موما فوق مقارنة بأقرانه( 22)مئينية 

 .المتتابعة الملونة

 :اإلطار النظري

يتناول اإلطار النظري األدبيات السابقة ذات الصلة بمتغيرات الدراسة، حيث يتناول 

أحد برامج الرعاية الخاصة باألطفال الموهوبين، بوصفها المبحث األول األنشطة اإلثرائية 

 ، بينما يتناول المبحث الثالث ماهيةوتوظيفهايتناول مفهوم عادات العقل فأما المبحث الثاني 

 .ودور معلمة الروضة في تنميتها ،الرياضي التفكير والتواصل

 :األنشطة اإلثرائية: المبحث األول

أسلوب تدريس للموهوبين أكثر عمقا واتساع عن  اإلثراء هو( 2008)الطنطاوي  يعرف    

المقررات العادية، يتضمن خبرات إثرائية، تتناسب مع مستوى قدرات األطفال العقلية، 

ويتضمن تنظيم محتوى اإلثراء . ويعمل على تنمية تلك القدرات والمهارات بفاعلية أكبر

بمعنى تقديم برامج تشمل خبرات ومهارات إضافية  ،إثراء أفقي: نوعين، النوع األول

يعرف باإلثراء فمختلفة، بغرض توسيع معرفة األطفال الموهوبين، أما النوع الثاني 

ويقصد به زيادة في العمق لمجال محدد، تتفق مع قدرات األطفال الموهوبين  ،العامودي

 (.  2013عودة، )
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 :مناحي تمايز برامج الرعاية الخاصة

 (Howley,Howley,and Pendarvis, 1986 كما ورد في)ر كوالنجيلو وديفيز ذك     

من التمايز، قد تكون في المحتوى، أو العملية من حيث  أن اإلثراء يتجه إلى ثالث نواح  

بأنه نهج للتدريس  Smith (2012)المهارات التي يرتكز عليها، أو نتائج التعليم، ويعرفه 

وتتلخص نواحي التمايز في . وإمكانات الطالب الفردية ،الذي يركز على مهارات التعلم

 : اآلتي

أو  ،أو لغة ،أو رياضيات ،منهج علوم :مثال ،يقدم محتوى مادة دراسية محددة: المحتوى    

بعمق واتساع بالمقارنة عن المنهج العام، وقد يكون ذلك العمق بتقديم المعرفة  ،اجتماعيات

 (. 2012كوالنجيو، ديفيز، )اع تسريع المحتوى لمرحلة دراسية أعلى كنوع من أنو

إدراج مهارات التفكير العليا والعمليات العقلية ضمن أنشطة اإلثراء، حتى  يوتعن: العملية

 (. 2015أبوزيد، مصطفى، )يتمكن األطفال من إنشاء معرفة جديدة 

على إثراء المنهج من خالل مخرجات التعليم، وهي تعتمد بدورها  يوتعن: النتاجات

 (.2005السرور، )المدخالت أي المحتوى المعرفي المقدم لألطفال 

 وتعددت الدراسات التي اهتمت بإثراء محتوى الرياضيات، حيث استنتجت دراسة     

أن األطفال في  Casa, Firmender, Gavin, and Carroll ((2017 أجراها كل من

مرحلة الروضة يمكنهم تحقيق مستويات عالية من الفهم الرياضي عندما تتوفر لديهم الفرصة 

ن على ووأثبت في بحث أن األطفال في مرحلة رياض األطفال قادر. لتعلم منهج أكثر تحديًا

 ,2008) ةفي خالف ما يقدم لهم في العاد ،التعلم من خالل محتوى متقدم للرياضيات

Ginsburg, Lee, and Boyd) . كما توصلت دراسة عن أطفال في مرحلة ما قبل

سجلوا درجات أعلى في  ،والذين شاركوا في برنامج إثرائي لمادة الرياضيات ،المدرسة

 ,Wallerمشاركين في البرنامج الدون األطفال غير  WPPSI-Rالبرنامج الحسابي الفرعي 

2002).)  

 Martin-Lobo, Pradas Montill, and Navarro دراسةنتيجة استنتجت و    

Asencio (2018 ) أثر تدخل برامج إثراء المناهج في تمَكن الطالب الموهوبين من

 . ممارسة مهارات التفكير العليا

 :مفهوم عادات العقل: المبحث الثاني

عادات العقل بأنها مجموعة من التصرفات  Kallick  & Zmuda(2017)ويعرف     

 .واألداء الناجح ،حتى يصل األطفال بها إلى مستويات التفكير العليا ،تمارس أثناء التعلم

وتطويرها بتوجيه األطفال إلى  ،وعليه يجب إتاحة الفرص لهم لبناء تلك العادات

ويمارسها  ،قنهااستراتيجيات صحيحة في حل المشكالت، وقد تستغرق بعض الوقت حتى يت

 .بشكل صحيح
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 :توظيف عادات العقل في المناهج الدراسية

حتى يتمكن الفرد من توظيف عادات العقل في المواقف المختلفة فإنه يحتاج إلى تركيبة      

والخبرات السابقة، وذلك من خالل قدرة الفرد على ، والمواقف ،والميول ،من المهارات

لذا تنعكس تجربة استخدامها وتقييمها في كل  .بحسب الظروفاختيار نمط التفكير المناسب 

من ممارسة التجارب  اكبيرً  امرة على التطبيقات المستقبلية، فتنمية عادات العقل يتطلب عددً 

واتباع تعليمات عديدة في الفصول الدراسية، وذلك ألن آثار  ا،مستمرً  االمختلفة، وتدريبً 

حيث تمثل  Costa, & Kallick, 2008).)طفال توظيفها ال يظهر بشكل سريع عند األ

  (Costa, & Kallick, 2009).العادة العقلية لغة مشتركة فيما بينهم عند عملية التدريس 

وباعتبار أن عادات العقل هي سلوك صادر من األشخاص، وقد تكون غير متداولة بين      

يجب على المعلمة تقديمها فالناس، أو يصعب على الطفل تمييزها مباشرة من اآلخرين، 

وذلك باستخدام لغة (. 2009ثابت، ، والقطامي)بصورة تعريفية يستطيع الطفل إدراكها 

وعلى هذا األساس يستطيع األطفال  .وتوضيح معانيها ،عادات العقل، في صورة تعريفية لها

لها، وكيفية فيما بعد اختيار عادات العقل وفقا ألسلوب علمي، وأيضا تقدير استخدام اآلخرين 

 . (Costa, & Kallick, 2008)القيام بتطبيق استراتيجياتها في المواقف المختلفة 

 :مفهوم التفكير والتواصل الرياضي: المبحث الثالث

على المعلمة  يجبتمثل ما معايير العمليات الرياضية أن إلى ( 2014)أشارت سميث      

القيام به حتى يتمكن األطفال من التعرف على المهام المطلوبة، حيث تحدد من خاللها 

. المهارات التي يجب أن يكتسبها الطفل من مرحلة ما قبل المدرسة حتى الصف الثاني عشر

 : كاآلتي ماوه، التواصلوالتفكير،  حدى عملياتهاإضمن وتت

 :التفكير واالستدالل الرياضي

عملية تفكير تتضمن وضع الحقائق والمعلومات بطريقة، " 2000))ويعرفه أبو جادو     

الكبيسي، عبدهللا، " )بحيث تؤدي إلى استنتاج أو قرار أو حل مشكلة ،منظمة أو معالجتها

.(2015 

يمثل قيام الطفل بمجموعة من العمليات المترابطة كأحد جوانب التفكير الرياضي    

كان الهدف منها Baltaci ( (2016دراسة حالة أجراها  ذلك فيو. (7002 البحيري، إمام،)

دراسة مهارات التفكير الرياضي في عملية حل المشكالت المحتملة المتعلقة بالحياة اليومية 

وأظهرت النتائج أن الطالب الموهوبين يستخدمون  .للطالب الموهوبين في الصف الثامن

مهارة االستدالل واالستراتيجيات، وهي إحدى مهارات التفكير الرياضي، والتي يعالج 

 .ومهارات التواصل ،معظمها حل مشكالت االحتماالت

 :التواصل الرياضي

ا تحويه من قدرة المتعلم على استخدام لغة الرياضيات بم"بـ  Baroody (1993)يعرفه و    

" وتوضيحها لآلخرين ،وفهمها ،وتعبيرات عن األفكار والعالقات ،ومصطلحات ،رموز

على أهمية تعلم األطفال في  Vygotskyحيث يؤكد فيجوتسكي  (.2015الكبيسي، عبد هللا، )
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دراجها في محتوى المنهج الدراسي بما إها، حيث يتم ئالروضة أنواع المفاهيم المجردة وأسما

يناسب خصائص نموهم، حيث يساعد ذلك على تزوديهم بمجاالت واسعة يستطيعون من 

 (. 2019إبراهيم، )خاللها وضع تلك المفردات 

 :التفكير والتواصل الرياضيدور معلمة الروضة في تنمية معايير 

ريس المتميزة، التي تجعل األطفال يلزم معلمة الروضة التخطيط الفعال ألساليب التد    

يتفاعلون مع الرياضيات باعتبارها أكثر من مجرد تعلم أرقام وتمييز بين األشكال الهندسية، 

التي تساعد األطفال على تنمية معايير العمليات  ،وإنما توفير بيئة وفيرة باألنشطة الرياضية

وتمثيل  ،بين جوانب المفاهيم الرياضية، وتواصل الرياضية من تفكير منطقي، وربط  

 ،والكتب ،القصص المصورة توفير فإن ؛وعليه(. 2016كوستيلنك وآخرون، )رياضي 

والمجالت، تساهم في تطور لغة األطفال الرياضية، من خالل استخدامها في مواقف حياتية 

 ،القياس :مثل ،مختلفة، كاستخدام األسلوب القصصي في تدريس المفاهيم الرياضية

لذا يعتبر أدب األطفال من األساليب التعليمية المهمة في  .والرسم البياني ،والجبر ،والهندسة

 (. 2017أمين، )تطوير عمليات التفكير والترابط الرياضي 

دراسة بهدف البحث في تدريس األطفال الرياضيات  Altintas (2018)ولقد أجرت       

 ،في الكلية اطالبً  12))وعملية بناء القصص، وتكونت العينة من  ،باستخدام القصص

يدرسون تعليم الرياضيات في المراحل األساسية، واستخدمت دراسة الحالة لتحليل وجهات 

تدريس )نظر هؤالء الطالب عن التدريس بهذه الطريقة، حيث قاموا بتصميم كتاب بعنوان 

حول  من خالل نتجقصص، واستُ  خمسالب ، فقد أنشأ كل ط(الرياضيات من خالل القصص

وتزيد  ،رأي الطالب في أثر تدريس الرياضيات من خالل القصص أنها تسهل عملية التعلم

. األطفال وتعزز مهاراتهم في حل المشكالت الرياضية همتزيد من فهمف، ة األطفالمن دافعي

يم الرياضية، حيث إلى دور أناشيد الروضة في تعلم مفردات المفاه( 2014)وأشارت سميث 

 . تساهم في تشجيع األطفال على التواصل الرياضي بطريقة ممتعة

 :منهج الدراسة

 Quasi-Experimental)تستند الدراسة الحالية على المنهج شبه التجريبي      

Designs) ، ويقصد به تصميم مجموعة التجربة غير المتكافئة ويستخدم غالبا في الدراسات

لعدم تمكن الباحث من إجراء تجارب حقيقة كالتي تتم في  ،(تجريبيالشبه )التربوية، ويسمى 

 المختبرات والمعامل

.(Cohen, Manion, & Morrison,2007)  

 :مجتمع وعينة الدراسة

( المستوى التمهيدي)مجتمع الدراسة من جميع أطفال مرحلة ما قبل المدرسة  تمثل     

للمصفوفات  (رافن)الموهوبين بمدينة جدة، الحاصلين على الدرجة المطلوبة في اختبار 

 .المتتابعة الملونة
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تكونت عينة الدراسة من أطفال مرحلة ما قبل المدرسة في مركز دراسات الطفولة وهو      

تابع لجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وتم اختياره من  ،تطبيقي تدريبي مركز بحثي

لتحقق الشروط التي حددتها  روضةوقد تم اختيار هذه ال .المجتمع األصلي بطريقة قصدية

للمفاهيم الرياضية في فترة مخصصة خالل البرنامج  االباحثة من حيث تقديم المركز منهجً 

مكان مجهز لتطبيق توفير و ،ع الباحثة بمنح وقت مستقطعاليومي، وأيضا لتعاونهم م

 (رافن)اختبار  -لتحديد القدرة العقلية امن ثم أجرت الباحثة اختبارً وإجراءات التجربة، 

على أطفال المستوى التمهيدي، للكشف عن عينة الدراسة من  -للمصفوفات المتتابعة الملونة

حققت الدرجة ت وقد، واحد إناث وذكرالث ث :أطفال أربعةوالتي تكونت من  ،الموهوبين

( 22)المطلوبة في تعريف الموهوب في الدراسة الحالية وهي حصولهم على درجة مئينية 

 .وما فوق

 :أدوات تطبيق الدراسة

، (الجبر)تتكون من األنشطة اإلثرائية للمفاهيم الرياضية : أدوات إجراء تجربة الدراسة -0

 (.العقل لألطفال الموهوبينلتقديم عادات )الرسوم المتحركة 

 .الرياضي لألطفال الموهوبين التفكير والتواصلبطاقة مالحظة : أدوات جمع البيانات -7

 :أدوات إجراء تجربة الدراسة

 :األنشطة اإلثرائية -1

تصميم مجموعة من األنشطة اإلثرائية على اعتمدت الباحثة لتحقيق أهداف الدراسة      

، وقد دمجت محتواها المعرفي بعادات العقل على (الجبر)تتضمن المفاهيم الرياضية 

 :ذلك على عدة خطوات كاآلتيوتم صورة أقوال دالة للعادة العقلية، 

 بعد االطالع على األدبيات السابقة قامت الباحثة بتحديد موضوعات األنشطة اإلثرائية .0

 .، بما يتناسب مع المرحلة العمرية، ثم تم إثراءها بالعمق(م الجبرمفاهي)

 .الذي يركز على حل المشكالت المعقدة والواقعية( اكتشف)اختيار نموذج  .7

 (.الجبر)كتابة المشكلة على شكل قصة متضمنة للمفاهيم الرياضية  .2

 (.التواصلالتفكير واالستدالل، ): والتي تضمنت ،إدراج معايير العمليات الرياضية .4

- 7000) (Navigation)تم تخطيط األنشطة باعتماد النمط المتبع للدروس في سلسلة  .2

 .(NCTM)التي يتم إصدارها من المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات  ،(7002

دمج عادات العقل بالمحتوى المعرفي لألنشطة اإلثرائية، وذلك بعد عرض فيديوهات  .6

 .الرسوم المتحركة لعادات العقل

 .المحتوى صدق ةاستخدام طريق تم .2

 :عادات العقل -2

موقع العادة، ثم اشتركت في  ةمن أصل ست عشر عادات اختارت الباحثة ثالث     

وعرضتها على األطفال،  ،، ثم ترجمت الفيديوهات(Wonder Grove)لكتروني اإل

 .حيث جسدت الرسوم المتحركة وصف العادة العقلية المختارة
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 :أدوات جمع البيانات

 :بطاقة المالحظة

، وفقا لجدول زمني التفكير والتواصل الرياضيقامت الباحثة ببناء البطاقة وفقا ألهداف 

دقيقة، ثم تم تسجيل تكرار السلوك المالحظ وفقا لزمن ( 20)محدد بزمن النشاط اإلثرائي 

، وتم استخدام طريقتي صدق المحتوى وصدق االتساق الداخلي، وتم حساب الثبات الظهور

تم تصوير أداء األطفال إذ بإعادة التطبيق، وتم تسجيل المالحظة بواسطة كاميرا فيديو، 

 .الموهوبين أثناء تنفيذ األنشطة اإلثرائية

 :الدراسة الميدانيةإجراءات 

 .التابع لجامعة الملك عبد العزيز بجدةتم الحصول على موافقة مركز الطفولة  .0

هـ إلى 2/2/0422)لتحديد عينة الدراسة وتم ذلك خالل الفترة من  (رافن)تطبيق اختبار  .7

  .(هـ02/2/0422

الفترة من  لتم استخراج معامالت الصدق والثبات لبطاقة المالحظة خال .2

 .(هـ 02/6/0422هـ إلى 02/2/0422)

هـ إلى 0/2/0422)أسبوع المالحظة القبلية خالل الفترة  تم تطبيق األنشطة اإلثرائية في .4

 .(هـ4/2/0422

هـ إلى 2/2/0422)تم عرض فيديوهات الرسوم المتحركة لعادات العقل خالل الفترة  .2

 .(هـ07/2/0422

هـ 02/2/0422)تم تطبيق األنشطة اإلثرائية في أسابيع المالحظة البعدية خالل الفترة  .6

لغياب بعض أطفال  أربعة أيامفت خاللها الباحثة مدة ، فقد توق(هـ00/2/0422إلى 

 .العينة

 :نتائج الدراسة

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال : نتيجة الفرض األول     

 . الدراسة في تطبيق المالحظة القبلية والبعدية لمعيار التفكير واالستدالل عينة

 ،واالنحرافات المعيارية ،تم حساب المتوسطات الحسابية ؛للتحقق من صحة الفرض    

لتطبيق المالحظة القبلية والبعدية لمعيار التفكير واالستدالل ألطفال عينة الدراسة، باستخدام 

وجاءت النتائج كما بالجدول  ،(Wilcoxon Signed Ranks Test)ويلككسون اختبار 

 :كاآلتي( 1)
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للفروق في معيار  (Wilcoxon Signed Ranks Test)نتائج ( 1)جدول رقم 

  التفكير واالستدالل الرياضي لعينة الدراسة بين تطبيق المالحظة القبلية والبعدية

 داللة إحصائية عند مستوى يوجود فرق ذ( 1)والشكل رقم ( 1)نستنتج من الجدول رقم     

حيث  ،بين األطفال عينة الدراسة قبل وبعد التطبيق لمعيار التفكير واالستدالل ،(0.0)الداللة 

بمستوى داللة  ،(0.276)قيمة ( Wilcoxon Signed Ranks)بلغت قيمة اختبار 

مما يعني  وجود  ،(0.0)أصغر من مستوى الداللة المحدد بالدراسة   ،(0.062)إحصائي 

فروق ذات داللة إحصائية بين تطبيق المالحظة القبلية والبعدية لصالح التطبيق البعدي، حيث 

وهو أكبر من  متوسط التطبيق القبلي، والذي بلغ   ،(04.222)بلغ المتوسط الحسابي  

رض الصفري وقبول الفرض البديل، وعليه نقرر أنه يوجد مما يعني رفض الف ،(4.027)

فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال عينة الدراسة في تطبيق المالحظة 

 . لصالح التطبيق البعدي القبلية والبعدية لمعيار التفكير واالستدالل

للمتغير المستقل  Effect Size))يتضح أن حجم التأثير ( 2)ومن نتائج الجدول رقم      

وذلك يدل ( 0.222) (معيار التفكير واالستدالل)على المتغير التابع ( األنشطة اإلثرائية)

على أن أثر األنشطة اإلثرائية على تنمية معيار التفكير واالستدالل لدى األطفال عينة 

 .الدراسة هو أثر كبير

متوسطي درجات األطفال عينة ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين : ثانيالفرض ال    

 . تطبيق المالحظة القبلية والبعدية لمعيار التواصل الدراسة في

 ،واالنحرافات المعيارية ،تم حساب المتوسطات الحسابية ؛الفرض وللتحقق من صحة     

 للقياس القبلي والبعدي لمعيار التواصل الرياضي لألطفال عينة الدراسة، باستخدام اختبار

( 3)وجاءت النتائج كما بالجدول رقم  ،(Wilcoxon Signed Ranks Test)ويلككسون 

 :كاآلتي

  

 العدد التطبيق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ر اختبا   قيمة 

 ويلككسون

الداللة 

 االحصائية

 7.202 4.027 4 القبلي
0.276 0.062 

 4.047 04.222 4 البعدي
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للفروق في معيار  ((Wilcoxon Signed Ranks Testنتائج ( 3)جدول رقم 

 التواصل لعينة الدراسة بين تطبيق المالحظة القبلية والبعدية 

داللة إحصائية عند مستوى  يوجود فرق ذ( 2)والشكل رقم ( 3)نستنتج من الجدول رقم      

حيث بلغت ، التواصلبين األطفال عينة الدراسة قبل وبعد التطبيق في معيار  ،(0.0)الداللة 

أصغر من  ،(0.062)بمستوى داللة إحصائي  ،(0.276)قيمة  ويلككسونقيمة اختبار 

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ،(0.0)مستوى الداللة المحدد بالدراسة 

 ،(77.072)القياس القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

مما يعني رفض الفرض الصفري  ،(07.020)يق القبلي والذي بلغ أكبر من متوسط التطب

أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات  وعليه نقرر .وقبول الفرض البديل

لصالح التطبيق  التواصلاألطفال عينة الدراسة في تطبيق المالحظة القبلية والبعدية لمعيار 

 . البعدي

األنشطة )للمتغير المستقل  Effect Size))يتضح أن حجم التأثير ( 2)ومن نتائج جدول     

وبعد التقريب  ،(0.222)، قد بلغت قيمته (التواصلمعيار )على المتغير التابع ( اإلثرائية

مما يدل على أن أثر األنشطة اإلثرائية على تنمية معيار  ،(0.20)ألقرب رقم عشري تصبح 

 .ة الدراسة هو أثر كبيرالتواصل الرياضي لدى األطفال عين

 :مناقشة النتائج

سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على فعالية األنشطة اإلثرائية المستندة إلى عادات      

، وذلك من خالل إجراء مالحظة على عينة التفكير والتواصل الرياضيالعقل في تنمية 

وتوصلت الدراسة إلى وجود في مرحلة ما قبل المدرسة، " األطفال الموهوبين"الدراسة 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة في تطبيق المالحظة القبلية 

وكانت لصالح التطبيق البعدي، وأَكد ذلك على وجود أثر لألنشطة اإلثرائية  ،والبعدية

قشة النتائج وعليه ستتم مناالتفكير والتواصل الرياضي، المستندة إلى عادات العقل في تنمية 

 :كاآلتي

 :أوضحت نتائج الدراسة

لألنشطة اإلثرائية المستندة ) (0,1)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .0

المثابرة، المرونة، الكفاح من : )، وقد تمثلت عادات العقل فيما يلي(إلى عادات العقل

المالحظة القبلية والبعدية؛ وذلك بين تطبيق الرياضي،  في تنمية التفكير( أجل الدقة

 .وكان لصالح التطبيق البعدي

 العدد التطبيق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة اختبار 

 ويلككسون

الداللة 

 االحصائية

 414.4 121121 4 القبلي
11421 11114 

 41411 .22112 4 البعدي
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لألنشطة اإلثرائية المستندة ) (0,1)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .7

المثابرة، المرونة، الكفاح من : )، وقد تمثلت عادات العقل فيما يلي(إلى عادات العقل

بين تطبيق المالحظة القبلية والبعدية؛ وذلك الرياضي،  واصلفي تنمية الت( أجل الدقة

 .وكان لصالح التطبيق البعدي

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة جزئيًا، لذا ستتم مناقشة       

وأثر ذلك في تنمية  ،التمايز في تصميم األنشطة اإلثرائية نواحيالنتائج انطالقا من منظور 

المحتوى،  :جوانب ةبأربع النواحيحيث تتعلق تلك التفكير والتواصل الرياضي،  ي  معيارَ 

 المحتوى والعمليات :ن منها فقط، هماوسيتم سرد جانبي .والعمليات، والنتاجات، والبيئة

يندرج ضمن الجانبين  النتاجاتكون جانب لذلك ، وفقط المتعلقان بإجراءات الدراسة الحالية

لذا  .لن نتطرق إليهولم يدرج ضمن إجراءات تجربة الدراسة، ف البيئةأما جانب الذكر،  آنفَي  

 ،يتعلق بالمنهج المقدم للطفل، من ناحية العمق :المحتوى-1: نستعرض الجوانب كاآلتي

ما تحتويه  :العمليات-2. ومراعاة احتياجات األطفال وميولهم ،ومالئمة األهداف ،واالتساع

وحيث (. (Costa & Kallickير، والتي تتضمنها عادات العقل المناهج من مهارات التفك

تقديم المفهوم الرياضي لألطفال،  أثناء امفيما بينه انبطرتيمعياري التفكير والتواصل ن إ

، وهذا بأحدهماكل ما يتعلق  مجزئيًا أ مسواًء كليًا أ ،ا بفعاليةمستتم مناقشة كل ما يؤثر عليهف

 .الدراسات السابقةق ما اقتضى تناوله في ف  و  

التي  2014))تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة العسعوسي  في جانب المحتوى    

 M3ثرائي على المجموعة التجريبية، والمتضمن في مشروع اإلبرنامج الفاعلية  استنتجت

(Mentoring Mathematical Minds) وهو عبارة عن وحدات منهجية من قبل جمعية ،

. الرابطة الوطنية لألطفال الموهوبين، في اختبار القدرة على حل المشكالت الرياضية

محتوى  M3أحد ركائز مشروع  هاكونل ،وجاءت هذه الدراسة متوافقة مع الدراسة الحالية

أحد مبادئ المنهج التي أصدرتها بكونه ، والذي اشتمل على محتوى متقدم NCTMومعايير 

لعمليات الرياضية المتمثلة في التفكير واالستدالل، حل المشكلة، الرابطة، وعلى معايير ا

وعليه جاء المشروع بصورة يحاكي بها األنشطة اإلثرائية التي  .الترابط، التواصل، التمثيل

ترتكز أيضا على أن راعت الباحثة في تصميمها أن تكون على قدر من التحدي والعمق، و

 تتفقو. تقيس أثر تنميتها لدى األطفال الموهوبين ، وذلك حتىالتفكير والتواصل الرياضي

التي أكدت أن الطالب الموهوبين يستخدمون  Yildiz (2016)دراسة نتيجة أيضا مع 

حيث قاموا بتصميم النماذج المتوفرة في  ،معرفتهم السابقة بفعالية خالل عملية البناء الهندسي

المشكالت من خالل استخدام المفاهيم الرياضية، وعليه فقد استنتجت الدراسة أثر استخدام 

على تفكير الطالب الموهوبين بإبداعية أكثر  ((GeoGebraبرنامج تدريس الرياضيات 

 . أثناء حل المشكالت

إلى البحث في تدريس األطفال مادة والتي هدفت  Altintas (2018)أما دراسة     

دراسة الحالة لتحليل من خالل ها، واستخدمت ئالرياضيات من خالل القصص وعملية بنا
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وجهات نظر طالب الكلية عن التدريس بهذه الطريقة، حيث قاموا بتصميم كتاب بعنوان 

، واستنتجت حول رأي الطالب في أثر تدريس "تدريس الرياضيات من خالل القصص"

تزيد ف، ة األطفال إليهرياضيات من خالل القصص؛ أنها تسهل عملية التعلم وتزيد من دافعيال

هذه الدراسة مع نتائج نتيجة وتتفق . ، وتعزز مهاراتهم في حل المشكالت الرياضيةهممن فهم

عن  التفكير والتواصلالدراسة الحالية في تقديم المفهوم الرياضي الذي يتمحور من خالله 

 . عرضت لألطفال أثناء تدريسهمطريق قصة 

 Casa, Firmender, Gavin, and دراسة نتائجأيضا مع ما توصلت إليه  تتفقو    

Carroll  ((2017  قد تفّوقوا تفوق األطفال في المجموعة التجريبية  أن إلىحيث توصلت

، فقد تلقت المجموعة التجريبية تعليًما متقدًما، على Iowa))في اختبار المهارات األساسية 

أشارت النتائج إلى أن األطفال في مرحلة الروضة  وقد. األطفال في المجموعة الضابطة

الفرصة لتعلم منهج أكثر  لهميمكنهم تحقيق مستويات عالية من الفهم الرياضي عندما تتوفر 

أن األطفال في مرحلة ما قبل التي بينت  Jiang (2014)مع نتيجة دراسة  تتفقو. تحديًا

سجلوا درجات أعلى في  ،المدرسة والذين شاركوا في برنامج إثرائي لمادة الرياضيات

وتتفق . مشاركين في البرنامجالدون األطفال غير  WPPSI-R))البرنامج الحسابي الفرعي 

لى أن األطفال توصلت إوالتي Tao & Shi ( (2018دراسة أجراها كل من نتيجة أيًضا مع 

يتمتعون بأداء أفضل من أداء األطفال الموهوبين  ،الموهوبين ذهنيا الذين تلقوا تعليًما إثرائيًا

حيث أبرزت النتيجة الدعم النظري لممارسة التعليم المتقدم . ذهنيا الذين تلقوا تعليًما معيارًيا

 . لألطفال الموهوبين

 ,McCoach, and Gavin Adelsonبينما اختلفت نتائج الدراسة مع نتيجة دراسة     

التي توصلت إلى عدم وجود أثر لبرنامج إثرائي في مادة الرياضيات على  2012))

ويرجع سبب . والمواقف األكاديمية لدى الطالب الموهوبين ،واالنجاز ،التحصيل الدراسي

تعلم بدوره الذي يقيس والتحصيل الدراسي،  ت بقياسقامقد كون هذه الدراسة إلى االختالف 

التي تعد محور أغلب برامج الموهوبين، وهنا نتطرق و ،دون مهارات التفكيرالمحتوى فقط 

 .على األهداف المنوطة من أجله اإلى سياسة توافق تقييم البرنامج اعتمادً 

 ،وكل ما يدور حولها من نظريات ،سيتم مناقشة عادات العقل في جانب العمليات    

نتائج نتائج الدراسة الحالية مع  تتفقو. في المناهج الدراسية وتوظيفها ،وتطبيقات تربوية

والتي أظهرت أثر األنشطة المصممة وفقًا لدمج  Eroglu & Tanisli ((2017دراسة 

ل المشكالت، عادات العقل الجبرية على قدرة الطالب على التفكير بطرق مختلفة، وتمثيل ح

ثم استطاعوا تحويلها إلى حجج برموز  ،وأيًضا قاموا بالتعبير عن األفكار العامة شفهيًا

إلى وجود أثر الدراسة نتائج توصلت  2011))وفي دراسة التخاينة  .وبيانات رياضية

في تنمية مهارات التواصل  Marzanoستراتيجية قائمة على أبعاد التعلم لمارزانوال

 وتتفق. والكتابة والتمثيل ،والقراءة ،واالستماع ،والتي تتضمن مهارات التحدث ،الرياضي

يتضمن في البعد ( أبعاد التعلم) Marzanoالحالية في أن نموذج مارزانومع نتائج الدراسة 
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، والتي تتقارب إلى حد كبير مع عادات العقل المستخدمة في الرابع عادات العقل المنتجة

 .الدراسة الحالية

وجود عالقة بين عادات العقل واللغة، يظهر يتبين السابقة األدبيات  ورد فيما مو

يتوافق في ذلك مع نظرية فيجوتسكي وذلك في حديث الطفل مع نفسه أو مع اآلخرين؛ 

Vygotsky وأيضا بمفردات المعلمة، من حيث استخدامها لمرادفات عادات  ،االجتماعية

حيث يتطلب بناء  ،يخص تحصيل الطفل الدراسي ذلك على كل ما فيؤثرالعقل من جهة، 

، يؤثر على تفاعله أثناء ااجتماعيً  اوسيطً  Vygotskyمعرفة لدى الطفل عند فيجوتسكي ال

وتتفق في ذلك مع ما . (Karpov, 2005)نقال عن ( Bodrova, Leong, 2007)التعلم 

تضمن مجموعة يبي وجود فاعلية لبرنامج تدري من 2012))دراسة حسين نتائج توصلت إليه 

 من األنشطة اإلثرائية، باإلضافة إلى ذلك فقد تم بناء جلسات البرنامج وفقًا لنظرية فيجوتسكي

Vygotsky ُبط المحتوى الرياضي بالحياة اليومية للطفل عن طريق اإلثارة ، حيث ر

والتشويق، والعمل على استقاللية تفكير األطفال، وذلك من خالل وسائط تعليمية مناسبة لهم، 

األمر الذي أدى إلى تطوير مستوى التواصل الرياضي بما يتضمنه من مهارات التحدث 

 2014))دراسة العسعوسي نتائج ينما اختلفت في ب. واالستماع والكتابة والقراءة والتمثيل

بين درجات مجموعات الطالب الموهوبين في درجات اختبار قياس الفروق فيها التي تم 

وفقًا الستراتيجية  ،القدرة على حل المشكالت، حيث تم تقسيم الطالب إلى ثالث مجموعات

 عنالدراسة لقد أسفرت نتائج والتقليدي، و ،والجماعي ،التي شملت التعلم الفردي، والتدريس

؛ وكانت لصالح طالب التعلم الجماعيوجود فروق بين درجات طالب التعلم الفردي وطالب 

 أن باعتبار ،والتعلم التقليدي التعلم الجماعيوإلى عدم وجود فروق بين طالب . التعلم الفردي

االجتماعية، حيث يعد  Vygotskyاستراتيجية التعلم الجماعي تتماشى مع نظرية فيجوتسكي 

في نظرية  Vygotskyاالجتماعية التي أشار إليها فيجوتسكي  تفاعل األقران أحد األوساط

 .التعلم االجتماعية

عادات العقل تتضمن السلوكيات التي يقوم الفرد من  من واستنادًا لما ذكر في األدبيات    

بذلك تعد فمعروفة الحلول لديه، الير خاللها بتنظيم العمليات العقلية، في مواجهة المشكالت غ

تمكين األفراد من  ؛أحد مداخل مهارات التفكير، التي يتضمن توظيفها في المناهج الدراسية

وتتفق في ذلك مع نتائج  .مواقف حقيقية يتواصلون فيها مع اآلخرين عن طريقممارستها 

برنامج تجريبي لYuen & Kwan (2013 ) دراسةنتائج ما توصلت إليه والدراسة الحالية 

تمكين المتعلمين الموهوبين من إجراء ارتباطات بين الرياضيات وتطبيقاتها، وممارسة في 

مهارات التفكير العليا فيما يتعلق بالرياضيات، وتعزيز مهارات االتصال لديهم في مكان 

 ساس، وأظهرت نتائج تقييم البرنامج أن غالبيةوتم تصميم المنهج على هذا األ. العمل

كونها مثيرة لالهتمام، ومليئة بالتحدي المعرفي ل ،المشاركين أدركوا أهمية األنشطة

ولقد استنتجت الدراسة أن التدخالت من هذا النوع تعد مصادر إضافية لتحفيز . واإلبداعي

 Martin, Montill, and Asencioدراسة نتيجة أيضا مع  تتفقو. تعلم الموهوبين
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ممارسة من إثراء المناهج في تمَكن الطالب الموهوبين في أثر تدخل برامج ( 2018)

 . مهارات التفكير العليا

استنتجتا فاعلية  نيلتال (7002)وحليوه  ،(7007)الرياني دراسة نتائج مع تتفق و     

قائم على عادات العقل في تنمية القوة الرياضية، والتي تضمنت عملياتها الثرائي اإلبرنامج ال

حيث اتفقتا مع . والتفكير الرياضي من خالل حل المشكالت الرياضية ،والتواصل ،الترابط

، بينما اختلفتا في التفكير والتواصل الرياضيالدراسة الحالية في أثر عادات العقل في تنمية 

في الدراسة أما مستقلة في تعليم عادات العقل،  كون البرنامج اإلثرائي، الذي تم تصميمه مادةً 

تم بناء األنشطة اإلثرائية مع دمج عادات العقل ضمن المحتوى الدراسي، وفي كلتا فالحالية 

 .الحالتين اتضح األثر

 :التوصيات

 :توصي بما يليفإنها بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، 

تطوير مناهج الرياضيات في مرحلة الروضة، بتضمين برنامج ُمحكم يحتوي على  .0

، وإلحاقها بأنشطة ذات ((NCTMمعايير المحتوى والعمليات الرياضية الواردة في 

 .مستوى من العمق واالتساع للطفل الموهوب

ية زيادة الوعي بأهمية برامج الرعاية لألطفال الموهوبين في مرحلة الروضة بغرض تلب .7

 .واالجتماعية ،والنفسية ،احتياجاتهم العقلية

كيفية توظيف األنشطة اإلثرائية ضمن  عنإنشاء دليل إرشادي لمعلمات الروضة  .2

األنشطة الصفية لألطفال الموهوبين، وفقًا لما تقتضيه سياسة تجميع المرحلة العمرية 

 . لهؤالء األطفال

عادات العقل في المناهج الدراسية في مرحلة  ومن ضمنها ،تضمين مهارات التفكير .4

 .الروضة، وبما يتناسب مع خصائصهم النمائية في تلك المرحلة
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