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Abstract
The present study aimed to measure the impact of play in the acquisition of mathematics concepts to
children at Tlemcen kindergarten. And statistic differences to discover development of mathematics
concepts between children of the two groups. In this respect we focused on the results obtained by a group
of children which are teaching by play that have 4-5 years old. And compared the result by the result of the
equivalent group how teaching by classic method. Results indicated a statically significant differences
between the two groups of study in the development of mathematics concepts; and there is statistically
significant differences in the variable of sex.
Keywords: Play, Mathematics concepts, child, Kindergarten,Tlemcen.

Özet
Bu araştırmanın amacı, bazı matematiksel kavramların kazınımında oyunla öğrenme stratejilerinin rolunü
cinsiyet değişkenlerine bağlı olarak saptamaktır. Bu amaçla Tilimsan’da yaşları 4 ve 5 olan 20 tane
anaokulu öğrencisi, Tilimsan’da örneklem olarak seçildi. Araştırmacı tarafından örneklem grubu üzerinden
yapılan deneylerle bir ölçek hazırlandı ve ölçeğin güvenirliği test edildi.Örneklem grubukontrol ve deny
grubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Deney grubuna oyunla kavramlar öğretildi. Kontrol grubuna ise geleneksel
yöntem uygulandı. Sonuç olarak deny grubunun matematiksel kavramların edinimde daha başarılı olduğu
görüldü.
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فاعلية استراتيجية التعلم باللعب في اكتساب بعض المهارات الرياضية عند طفل الروضة
دراسة ميدانية في روضة األطفال بمدينة تلمسان-حمناش ليلى
جامعة أبو بكر بلقايد –تلمسان-
قسم علم النفس
الملخص:

هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على لدى فاعلية استخدام اللعب يف اكتساب بعض املفاهيم
الرياضية أطفال ال روضة بتلمسان ،و أثر متغري اجلنس على مستوى اكتساب املفاهيم الرياضية عن طريق
اللعب .و لتحقيق أهداف الدراسة مت بناء مقياس من إعداد الباحثة مت التأكد من صدقه و ثباته على عينة
مكونة من 20طفال من روضة جنة األطفال ،تراوحت أعمارهم بني  5-4سنوات ،و قد قسموا إىل
جمموعتني حتريبية ن=  ،10و ضابطة ن=  .10حيث قدمت املفاهيم الرياضية املراد تعليمها للمجموعة
التجريبية يف شكل ألعاب ،أما اجملموعة الضابطة فتم تقدمي املادة بطريقة التلقني.
و قد أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة احصائية بني املتوسطات احلسابية
للمجموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة يف املفاهيم الرياضية لصاحل التطبيق البعدي لالختبار ،وذلك
لصاحل اجملموعة التجريبية .كما اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية تعزي ملتغري اجلنس.
الكلمات المفتاحية :اللعب ،املفاهيم الرياضية ،طفل ،الروضة ،تلمسان.
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مقدمة:
كل املثريات واخلربات اليت مير هبا الطفل يف حياته هلا دور جوهري يف تشكل املفاهيم لديه،
فتتكون لديه صور ذهنية عن املواقف واخلربات واألشياء اليت يتعامل معها بناء على إدراكه للصفات
املشرتكة بينها فتتخذ أمساء ورموزا خاصة هبا للداللة على مفهومها.
و هذا ما يفسر االهتمام الكبري الذي حظي به جمال اكتساب املفاهيم العلمية بصفة عامة و املفاهيم
الرياضية بصفة من طرف الباحثني كدراسة ( ،)Julie Sarama, 2004دراسة اتزاك ( Itzhak Weiss,

 ،)2006دراسة أماندا ( ،)Amanda, 2006دراسة ديفيد ( ،)David F, 2008دراسة كريستني
( ،)Kristen, 2008و اليت هدفت إىل فهم سريورة اكتساب هذه املفاهيم و تنميتها لدى األطفال.
باعتبار املفاهيم الرياضية القاعدية ال غىن عنها يف احلياة اليومية للفرد ،و اليت يستخدمها فرصيا كلما
تطلب األمر ذلك ،و يرجع ذلك لكون مفاهيم التصنيف ،املكان ،الزمان ،العد كلها مفاهيم يفرتض أن
يدركها الفرد إدراكا جيدا ليتمكن بعدها من بناء املفاهيم املوالية حبيث تعترب القاعدة اليت تبىن عليها باقي
املفاهيم األكثر تعقيدا .و إلجناح عملية تعليمها يراعي املربون حتديد الطرق األكثر مناسبة ملا ميتلكه الطفل
من قدرات باستخدام برنامج مناسب يساهم يف حتقيق األهداف املسطرة.

مشكلة الدراسة:
ما يؤكد عليه علماء النفس أن املفاهيم عامة ال تنشأ دفعة واحدة بوضوح بل تنمو وتتطور مع الوقت
وكلما ازدادت خربة الفرد عن املفهوم تتغري صورته لديه و تتجه حنو التجريد  .فاملفاهيم احلسية تنمو بشكل
أسرع وذلك ألهنا تتشكل باخلربات احلسية املباشرة ،يف حني تعتمد الثانية على اخلربات البديلة واألمثلة
الرمزية اليت تتطلب تفكريا جمردا ال يتكون إال يف مراحل الحقة من النمو .لتتأسس لدى الطفل أبنيه عقلية
تتطور باستمرار و تزداد تعقيدا  ،و هذا ما عرب عنه بياجيه مبراحل النمو العقلي أو املعريف للطفل  ،وهذه
املراحل تتميز بعدة خصائص نلخصها يف :
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هذه التغريات اليت حتدث يف األبنية العقلية ليست تغريات كمية فحسب ،وإمنا هي يف األساس تغرياتكيفية تتميز بالتداخل.
 إن هذه املراحل تتميز بثبات و تتابع املراحل لدى كل طفل و يف كل ثقافة. مراحل النمو املعريف تتميز بكوهنا متصلة ومتداخلة ،حبيث ال نستطيع أن نضع حدا فاصال يفصل بنيكل مرحلة واليت سبقتها وتلك اليت تتلوها( .العتوم)2004 ،
حيث يعترب تعليم املفاهيم الرياضية القاعدية لبنة أساسية لبناء املفاهيم الرياضية األكثر تعقيدا يف
املراحل املوالية ،فاألمر ال يقتصر فقط على تعلم املفاهيم العددية بل يتعداها إىل متكني الطفل من تنمية
قدرات أخرى إىل جانب هذه القدرة و التعرف على األشكال ،و هذا ما أكدته عواطف ابراهيم عند
حتديدها ألهداف تعليم الرياضيات لألطفال و اليت نلخصها يف :
 تنمية القدرة على احلكم املنطقي على األشياء و الكائنات من خالل حتديد مساهتا و خصائصها،التشاهبات و االختالفات ،الكل و اجلزء ،التطابقات و هذا ما ميكن الطفل من تصنيفها يف
جمموعات.
 تنمية قدرة الطفل على إدراك العالقات بني األشياء من اختالف و تناظر و تسلسل. الربط بني األنشطة اليومية و تتابع األحداث أي الدالالت الزمنية و املدى الزمين. التعبري عن األفكار بشكل كمي مبقارنة األحجام ،عد النقود. متييز األشكال اهلندسية عن بعضها. التعبري البياين( .حممد)2001 ،و للتمكن من تعليم الطفل هذه املفاهيم بنجاح البد من تسطري أهداف و حتديد الطريقة األنسب لذلك
حىت تكون هذه العملية ناجحة ،مع مراعاة اخلصائص النمائية للطفل يف هذه املرحلة العمرية ،و من
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الدراسات املقدمة يف هذا اجملال دراسة  )2001( Douglas H. Clementsو اليت أظهرت أمهية
احملفز ،كما أبرزت أمهية دور املربية يف حتسني تعلّم
تعليم الرياضيات ألطفال الرياض بالشكل املالئم و ّ
األطفال وتطوير تفكريهم الرياضي (Clements, 2001).
و يف دراستنا هذه ارتأينا استخدام اللعب باعتبار الطفل خالل طفولته مييل إىل املواقف املرحة فهو يقضي
أكرب وقت ممكن يف اللعب دون ملل ،على عكس ما يظهره عند استخدام طريقة التلقني اليت تبعث لديه
جوا من امللل .و هذا ما أكدت عليه الباحثة  )2012-2010( Gendronمن خالل مفهومها إدماج
رأس املال العاطفي من حوافز ،عواطف ،إدراكات لتحسني مسار تعلم املفاهيم عوضا عن الرتكيز على
وموجهة
البعد اإلدراكي فقط( .جوندرون ، )2011 ،و هذا ما جاءت به أيضا املستشارة الرتبويةّ ،
الطواقم الرتبوية وجمموعات األهايل يف موضوع الوالديّة "إيزابيل سمعان رمضان" و اليت أكدت على أن

"تعليم الرياضيات اجليد يعين التحدي والفرح ،وليس الضغط والفرض" (رمضان .)2015 ،و اعتربت

عملية تعلّم الرياضيات يف مرحلة الطفولة املبكرة ال يقتصر فقط على احلساب فقط بل تتعداها اىل إجياد
تصنيفات ،اتباع مناذج إضافة إىل بناء األشكال اهلندسية .و مرحلة الروضة هي األنسب لذلك ،فالطفل
من خالل لعبه يتعلم ضمنيا و هذا ما يطلق عليه تسمية التعلم الفرصي ،ما يفسح له اجملال لكي يعرب عن
حميطه و خصائصه بسهولة .و هذا ما أكدته نفس الباحثة يف دراسة أخرى هلا بعنوان التفكري الرياضي عند
األطفال أكدت فيها على أ ن الطفل جيد صعوبة يف استيعاب املفاهيم احلسابية و الزمنية بشكل جمرد يف
هذه املرحلة ،و ال يتأتى حتقيق اهلدف إال إذا مت استخدام مثريات حسية مقتبسة من احلياة اليومية للطفل،
و هذا ما توصلت إليه من خالل إجراء دراسة جتريبية مت خالهلا استخدام رزنامة صفية لتعليم مفهوم الزمن.
فرصا كثرية للتحدث مع األطفال عن الوقت ،والبدء بربط
و أثبتت النتائج أن رزنامة احلائط أتاحت ً
مفاهيم زمنية حمددة مع أحداث حقيقية يف حياهتم بعد أن كان ذلك صعبا بشكلها اجملرد( .رمضان،
.)2012
صة .و قد أظهرت نتائجها أن
و قد عرض "أمحد هييب" دراسة موسومة بتعلّم الرياضيات من خالل قِ َّ
الطفل يتعلّم الرياضيات من خالل تفاعله مع بيئاته املختلفة .حيث اعتربت القصة كوسيلة تساهم يف
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إكساب الطفل مفاهيم رياضية على حنو ممتع ويتصل خبربات الطفل املعاشة و من خالهلا يتم حتديد
العالقات (أكرب من ،أصغر من)( ،يساوي ،أطول من ،أقصر من)( ،حتت ،فوق)( ،قبل ،بعد)( ،أكثر
من ،أقل من) .إضافة إىل إدراج تسميات أشكال هندسية يف القصة و عمليات العد ،ما ساهم يف
اكتساب هذه الفهيم بشكل أسرع( .هييب.)2015 ،
ف األطفال ومنذ امليالد ،وبالرغم من اختالف كل واحد منهم عن اآلخر ،لديهم الرغبة والدافع والفضول
للوصول إىل فهم أفضل للعامل احمليط هبم ،فالسنوات اليت يقضيها األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة هلا
أمهية جد كبرية يف تغيري طرق تفكريهم (Copple and Bredekamp, 2009; Bredekamp and

)( Copple, 1997; Sameroff and McDonough, 1994املومين)2010 ،
تعترب املهارات الرياضية من ضمن املهارات اليت يصعب على الطفل استيعاهبا بصورة تقليدية؛ ألهنا
تعتمد على الصورة اجملردة لألعداد واألرقام ،لذا أكدت كثري من الدراسات مثل دراسة كليمنتش
( )Clements, 2006ودراسة كفينج ( )Cavanagh, 2008على ضرورة تعليم الرياضيات للطفل
سواء العادي أو غري العادي عن طريق االستعانة باحملسوسات وغريها من النماذج املستمدة من البيئة
والوسائل اجلذابة ،واستخدام األمثلة املرتبطة حبياة الطفل الواقعية املليئة باللعب واحلركــة وامل ــرح( .برغوت،
)2008
و يف دراسة أجراها حممد عبد احلليم حسب اهلل ( )2000املوسومة بإمكانية تدريس مفهوم
العدد لطفل الرياض تبني أن نسبة من أتقن إقامة عالقة واحد لواحد من األطفال بني سن اخلامسة
والسادسة وصلت إىل  % 100بينما يف حالة استخدام عناصر متماثلة وصلت نسبة من أتقن تلك
العالقة  % 69.2حيث وصلت نسبة من أقام التناظر إىل  % 71من أطفال اخلامسة والنصف  ،وذلك
باستخدام العد  .و بالتايل فالنتائج أثبتت أن األطفال يتمكنون من إقامة عالقة واحد لواحد فيما بني سن
اخلامسة و السادسة.
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ومن ناحية أخرى فإن األطفال ال يتمكنون من مفهوم ثبات العدد وثبات التكافؤ قبل سن
السادسة ( حيث مل يتمكن من هذا املفهوم سوى  % 27من األطفال )  ،ومل يقرر سوى  % 11من
األطفال تساوى اجملموعتني بناء على فهم كامل لعالقة واحد لواحد ،وهذا يتفق مع كل من  :دراسة (
)  ، Blevins Knabe , 1991ودراسة )  ( Gelman R., 1982وما ذكره فتحي الزيات 1995
من أن فشل الطفل يف إدراك ثبات العدد يعد من اخلصائص اليت متيز املرحلة من ( . 7 : 4حممد،
)2001
وهذا ال مينع من إعطاء عمليات مجع وطرح تقوم على عناصر حسية بسيطة ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة
 ،وهذا يتفق مع دراسة فرماوي حممد وآخرون .1999
قد ارتكزت أغلب الدراسات اليت أجريت حول منو املفاهيم الرياضية لدى طفل ما قبل املدرسة على
النظرية النمائية جلان بياجيه اليت اهتمت بتكوين املفاهيم و تطورها من املرحلة احلس حركية إىل مرحلة ما
قبل العمليات و اليت تقابلها مرحلة الروضة ()06-04سنوات( .خدجية )2014 ،ففي مرحلة ما قبل
املدرسة يكون اكتساب املفاهيم الرياضية على شكل صور ورسومات ورموز دون تصريح مباشر عن هذا
املفهوم  ،حبيث تبني بأهنا تتطور يف هذه املرحلة باالرتكاز على كل ما هو حمسوس .و يف الطور الثاين من
التعليم االبتدائي يكون هناك فهم أعمق هلا.
فقد أوضح كفنج )2008( Cavanaghيف دراسة أجراها حول فوائد األلعاب املستخدمة لتنمية
املهارات الرياضية لدى عينة من األطفال العاديني وغري العاديني ،وذلك ملعرفة مدى إدراكهم ملفهوم العدد
ومدلوله ،وقد استخدمت الدراسة عينة قوامها 124طفالً ،مقسمني إىل جمموعتني (عادي -غري عادي
ذات سن أكرب) ،مدة اجللسة أو اللعبة من ( 15إىل  )20دقيقة ملدة أسبوعني متتاليني ،وكانت من ضمن
األلعاب املقرتحة لعبة األلواح الشعبية  ،لعبة حتريك املربعات املرقمة -لعبة السالمل ...إخل ،مع مالحظة
السماح لألطفال بتكرار اللعبة  4مرات يف اجللسة الواحدة .وكانت نتائج الدراسة هي حتسن معرفة
األطفال العاديني وغري العاديني يف  4مساحات خمتلفة مرتبطة باحلس العددي (االسم -الشكل-
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املدلول -الكتابة الرقمية) ،وهذا يدل على أنه ميكن لألطفال غري العاديني إدراك بعض املهارات الرياضية
إذا ما مت تدريسها عن طريق جمموعة من األلعاب املتكررة بصورة منتظمة.
و يف ظل ما سبق ذكره مت صياغة تساؤالت الدراسة على النحو التايل:
 هل توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسط اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية لصاحل
اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي؟
 هل هناك فروق ذات داللة احصائية يف اكتساب املفاهيم الرياضية لصاحل القياس البعدي تعزى
ملتغري اجلنس؟

أهمية الدراسة:
نظرا للدور اجلد هام للعب يف حياة الطفل سواء على الصعيد النفسي ،االجتماعي و العقلي .و نظرا
هلذه األمهية فقد هدفت هذه الدراسة إ ىل استخدام اللعب الرتبوي يف تعليم املهارات الرياضية لطفل الروضة
من أجل اكتساب املفاهيم الرياضية .و ال يتأتى ذلك دون اكتساب املفاهيم و املهارات األساسية هلا و
اليت تتكون يف مرحلة ما قبل املدرسة .و من هنا تربز أمهية البحث احلايل اليت نلخصها يف :
 تعترب مرحلة الروضة مرحلة متهيدية ملرحلة املدرسة يسعى خالهلا املربون إىل ترسيخ بعض املفاهيماملعرفية القاعدية لدى الطفل ،و هذا ما بينته الدراسات يف تأكيدها ألمهية هذه املرحلة من
خالل اكتساب الطفل العديد من املهارات إذا ما توفر جو مناسب يتماشى مع استعداداته و
قدراته.
 تعليم املفاهيم الرياضية يكون باالرتكاز على أنشطة تتماشى مع هذه املرحلة العمرية الرسم،التلوين ،األناشيد ...واذا ما كانت طريقة تقدمي املادة التعليمية خاطئة قد تؤثر على اكتساب
املفاهيم و املهارات يف املراحل املوالية.
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-

تأخذ املفاهيم الرياضية أمهيتها من كوهنا جانبا من جوانب التعلم املهمة لفهم الرياضيات و تبىن
عليها املعرفة الرياضية وهذا ما جعلها حتظى باهتمام كبري من طرف عديد الباحثني فال ميكن
دراسة أي موضوع رياضي قبل توضيح املفاهيم املكونة له و ترسيخها بطريقة جيدة.

-

واختيارنا ملوضوع الدراسة احلايل راجع ألمهية املفاهيم الرياضية بالنسبة للتلميذ يف حياته املدرسية
و تعامالته اليومية .فعدم اكتسابه هلا بشكل سليم ينعكس سلبا على أدائه يف بقية املواد العلمية
مستقبال ،ما قد خيلق لدى الطفل شعورا باإلحباط وعدم الثقة بالنفس.

أهداف الدراسة:
اهلدف اجلوهري للدراسة احلالية هو الكشف عن أثر استخدام اللعب يف تنمية املفاهيم الرياضية لدى
طفل الروضة و اجململة يف مفهوم التصنيف  ،مفهوم املفاهيم املكانية  ،مفهوم العدد ،األشكال اهلندسية .و
ما جيدر اإلشارة إليه أنه خالل الدراسة احلالية مت إدراج األشكال اهلندسية يف احملاور اليت سبقته.

تحديد مفاهيم الدراسة:
أوال :المفاهيم الرياضية:

إن االهتمام باملفاهيم الرياضية ظهر منذ زمن بعيد حيث كان فيثاغوروس شديد االهتمام بعلم
العدد وكيفية نشوئه ،كثري البحث عن خواصه ومراتبه ونظامه  ،وقد قسم العدد قسمني :العدد الفردي
والعدد الزوجي ،وقالوا أن العدد الفردي هو احملدود ،والزوجي هو الالحمدود ،بينما اعترب أفالطون أن
األعداد هي جوهر األشياء بوصفها كصورة موضحة هلا .ويفرق أفالطون بني نوعني من األعداد :األعداد
الرياضية واألعداد املثالية (املديرية العامة لتنمية املوارد البشرية دائرة اإلشراف الرتبوي.)2010 ،
و ما جتدر االشارة إليه أن الرقم ليس عدداً وإمنا هي أشكال تكتب هبا رموز األعداد ،واألرقام
حمدودة وعددها عشرة  ،لكن األعداد ال ينتهي عدها  .فال يوجد عدد نقول عنه انه أكرب األعداد قاطبة.
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و مهارة العد تنمو وتتطور مع الطفل واليت ميكننا تلخيصها يف املخطط التايل:

الشكل(:)1مراحل تطور مفهوم العدد عند الطفل.
و يرى بياجيه أن املفاهيم تتكون انطالقا من تطور بنيات تسمـ ـ ـى باملخططات )(les schemas
فتتشكل لدى الفرد صور ذهنية للخصائص واملميزات لصنف من األشياء واألحداث .
ويف كتابه "نشأة العدد عند الطفل"(  )1941باالشرتاك مع ألينا سزيمنسكا )، (Alina .Szeminka
وضع وصفا للمكونات املنطقية للعدد لدى الطفل يبىن من خالله التجربة املتعلقة " باالحتفاظ بالعدد"
،حبيث يقوم الباحث بوضع عدة قريصات على خط مستقيم و يطلب من الطفل أن يضع مثلها وبلون
مغاير.
وقد أظهرت نتائج التجربة اليت قام هبا بياجيه أن مفهوم العدد يظهر يف مرحلة العمليات امللموسة
باستخدام نسقني معرفيني يتشكالن بشكل متزامن ومها :نسق أصلي(ناتج عن مجع منطقي للصنف)،
ونسق رتيب (ناتج عن جتميع منطقي للعالقات بني املواضيع ) .و يرى أن الرتكيب اإلجرائي لكال النسقني
املنطقيني يشكل بنية إجرائية جديدة تضمهما معا وتتعدامها ،وتتمثل هذه البنية اجلديدة يف العدد املكتمل.
فمن التعاريف الواردة حول املفهوم الرياضي نذكر تعريف "ابتهال غندورة" على أنه تصور عقلي
جمرد يعطى رمزا أو امسا أو فكرة قائمة على أساس اخلواص الظاهرة رياضيا ويتكون بقيام مجيع الوظائف
العقلية األساسية بتجميع اخلصائص املشرتكة لعناصر هذه الظاهرة يشمل  :مفهوم املربع  ،املثلث  ،العدد
 ،مفهوم اجلمع ،مفهوم العدد الزوجي ،القيم الرتتيبية  ،الزمن .
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وعلى هذا فيمكن تقسيم املهارات الرياضية اليت ميكن إكساهبا للطفل سواء العادي أو الغري عادي إىل:
 -1التصنيف.

 -2األحجام -3 .العدد -4 .إدراك الشكل.

 -5العالقات املكانية -6 .البحث يف الديناميكيات(تعدد استخدام الشيء الواحد).
()Clements et al, 2006
 -1التصنيف :Classification
و هي القدرة على تنظيم االشياء و أو املفاهيم يف فئات حسب ماهيتها أو خصائصها املشرتكة لكل
خاصية(Benedetto, 2008) .
وتعترب مهارة التصنيف من أوىل املهارات اليت يكتسبها الطفل حيث تتضمن القدرة على التمييز البصري
فالطفل حاجة إىل أن مييز بصريًا بني األشكال -األحجام -األلوان .يلي ذلك أن الطفل حيتاج إىل مقارنة
األشياء ببعضها ،فمن هذا يتعلم الطفل أن هناك أشياء تتشابه مع بعضها ،وأشياء ختتلف عن بعضها.
 -2العالقات المكانية
وهي من املهارات اليت جيب إدراكها وإكساهبا من طرف الطفل؛ حىت يتمكن من التوافق مع البيئة احمليطة
به ،وكذلك تنمية إدراكه للعالقة بني الشيء واألشياء اليت حوله كعالقة (فوق /حتت)( ،أمام /خلف)،
(ميني /يسار) ...اخل.
فرصا هائلة
فالطفل يكتشف الفراغ بطرق متنوعة من خالل ألعابه وحتركاته وألعاهبم املتكررة ،واليت توفر ً
لتعلم هذه املهارات من خالل األنشطة اليومية واحلياة الواقعية اليت حيتك هبا الطفل إىل جانب ضرورة توفري
الفرص؛ لكي يتحدث الطفل عما يرى وعما يشعر به أثناء لعبه باخلامات املختلفة من حوله( .برغوت،
)2008
 -3العد:
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و هو القدرة على تسمية األعداد يف تتابع ثابت ،حبيث أن الطفل ال يعرف يف مرحلة الروضة معىن العدد
املرتفع يف شكله اجملرد دون اتباعه مبثري حمسوس و مألوف لديه(Gassier & Allègre, 2013) .
ففي أواخر مثانينيات القرن العشرين طورت جرفت ( Griffعوامل األعداد) وهو برنامج يستخدم األلعاب
خصيصا لتعلم األطفال األعداد من خالل جمموعة من األلواح والكروت وغريها من األنشطة
املصممة
ً
األخرى للرتويح واخلاصة بفهم األعداد لدى األطفال يف املراحل العمرية األوىل( .برغوت )2008 ،ما
جيعل من عملية تعلمها أمرا ممتعا.
ميكن تعريف املفهوم على أنه متثل عقلي لفئة ما.(Lemaire, 2007) .أما املفاهيم الرياضة
فقد عرفت اجرائيا يف البحث احلايل على اهنا "جمموعة املعارف القاعدية يف الفهم الرياضي مشتملة على
عملية التصنيف ،ربط العدد مبدلوله ،التطابق ،التوجه املكاين".

ثانيا :االكتساب:
هو مدى معرفة التلميذ ملا ميثله املفهوم أوال من خالل انتباهه إىل الفعاليات ونشاطات املعلم،
ومن مث يقوم مبعاجلة املعلومات بطريقته اخلاصة ليكون منها معىن عن طريق ربطها مبا لديه من معلومات
قبل أن يقوم حبفظها يف خمزن الذاكرة لديه.
و يشرتط لذلك توفر الشروط التالية:
 الدافع :و هذا ما يقوم الراشد باستثارته لدى الطفل من خالل حتديده اجليد لألهداف املرجوة منعملية التعليم ،و حتديده ألوجه النشاط املطلوبة.
 النضج :بعض املهارات ال ميكن الوصول إىل حتقيقها قبل نضج االعضاء و املناطق املسؤولة عنتنفيذها.
 املمارسة و التكرار لألنشطة املراد اكتساهبا إىل أن تصبح لدى الطفل خربة يف التعامل مع املواقفاملشاهبة( .اجلندي)2011 ،
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 1-4اللعب:
لقد توالت تعاريف اللعب و تعددت بتعدد توجهات الباحثني ،لقد ربط جان بياجيه بني منو
اللعب و منو الذكاء ،حبث جعل ملراحل النمو العقلي ما يقابلها من العاب تتماشى مع متطلبات املرحلة
العمرية (Annick cartron, 1999).ففي كتابه اللعب و األحالم و احملاكاة عرفه على أنه سيادة
لعملية التمثيل على عملية املواءمة.
و قد عرفت كرافت ( )2000اللعب على أنه النشاط الذي يقوم الطفل من خالله باستكشاف
حميطه( .محزة)2008 ،
و قد عرفة قاموس علم النفس على أنه نشاط مسل تلقائي خيتلف من ثقافة إىل أخرى ،و بني فرد
و آخر  .مع هذا فهو حيافظ على خاصية احلرية يف القيام به (Henriette bloch, 2008).ففي مرحلة
الطفولة األوىل يظهر اندفاعا حنو ممارسة األلعاب و ألوقات طويلة دون ملل ،و هذا ما خيلق لديه قدرا من
املتعة حيث يكون الراشد هو النموذج املتمثل . (aubert, 2007).فالطفل خيترب من خالل لعبه
يكتشف ،يالحظ ،يتفاعل مع حميطه عن طريق لعبه ما جيعله يتعلم املهارات االجتماعية و يعزز من قدراته
العقلية(Graeve, 2006).
و يف حبثنا هذا عرفنا اللعب على أنه الوسيط التعليمي املستخدم لتعليم طفل الروضة جمموعة من
املفاهيم الرياضية.

إجراءات الدراسة:
قامت الباحثة خالل إجراء الدراسة باتباع اخلطوات التالية:
 1إنقاء عينة الدراسة بالطريقة العشوائية .
 -2إجراء مقابلة مع بعض املعلمني  ،وذلك جلمع معلومات عن مدى إدراك الطفل لبعض املهارات
الرياضية املقدمة بالدراسة ،وذلك هبدف إعداد مقياس لقياس املهارات الرياضية لدى أطفال الروضة.
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وبالرجوع إىل املقاييس املختلفة مت بناء مقياس للمهارات الرياضية لدى أطفال الروضة.
 -3إعداد قائمة ألعاب تربوية لتنمية بعض املهارات الرياضية املذكورة يف الدراسة احلالية لدى أطفال
الروضة .
-4إجراء القياس القبلي ملقياس املهارات الرياضية طفل الروضة على عينة الدراسة.
 -6إجراء حصص لتعليم املفاهيم الرياضية يف سياق تربوية.
 -7إجراء القياس البعدي على أطفال عينة الدراسة.
 -8معاجلة النتائج و تفسريها.

أوال :عينة الدراسة :
مت انتقاء عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة من أطفال روضة جنة األطفال بتلمسان ،و اليت
بلغت (  )20طفالً وطفلة قُسمت إىل جمموعتني :
 جمموعة جتريبية عددها (  ) 10طفالً وطفلة. جمموعة ضابطة عددها (  )10طفالً و طفلة.حيث ميثل عدد اإلناث يف كل جمموعة  5إناث مقابل  5ذكور ،كما هو موضح يف اجلدول التايل:
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة يف كل جمموعة حسب متغري اجلنس.
الذكور

اإلناث

اجملموع

اجملموعة التجريبية

5

5

10

اجملموعة الضابطة

5

5

10
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ثانيا :منهج الدراسة:
تعتمد دراستنا على املنهج الوصفي اإلحصائي ،والذي يعتمد على جمموعتني من اإلجراءات
البحثية يف وصف الظاهرة ،باالعتماد على مجع البيانات ،تصنيفها ،معاجلتها وحتليلها حتليال كافيا للحصول
على داللتها .و الوصول إىل تعميمات حول الظاهرة( .أجنرس )2006 ،وكان اختيارنا هلذا املنهج انطالقا
من اإلشكالية اليت تستدعي معاجلة إحصائية.

أدوات الدراسة:
لقد مت استخدام جمموعة من األدوات يف الدراسة احلالية:
 -1مقياس المهارات الرياضية لطفل الروضة.
هو عبارة عن مقياس مصور مستمد من نظرية جان بياجيه ،املقياس الذي قامت ببنائه الباحثة رحاب
صاحل حممد برغوت ،دفرت األنشطة العلمية للرتبية التحضريية ،منهاج رياض االطفال ،إضافة إىل االضطالع
على الدراسات اليت اجريت يف نفس السياق.
ليتم بعد ذلك إجراء مقابالت مع جمموعة معلمات القسم التحضريي و مربيات يف رياض األطفال
لتحديد أكثر املهارات الرياضية اليت يصعب على الطفل يف هذه املرحلة اكتساهبا.
يهدف هذا املقياس إىل قياس مدى اكتساب وإدراك طفل الروضة لبعض املهارات الرياضية مثل
(التصنيف -املفاهيم املكانية -املفاهيم العددية).
وقد قسم املقياس إىل األبعاد التالية :التصنيف ،املفاهيم العددية ،املفاهيم املكانية.
و مت حساب معامالت صدقه و ثبات ه بعد عرضه على جمموعة من املربيات يف رياض االطفال و معلمات
القسم التحضريي الستقصاء رأي اخلبري  ،فقد مت تطبيق االختبار على عينة أطفال قوامها(  )30طفالً
وطفلة للتأكد من ثباته وصدقه .
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المالحظة:
خالل الدراسة االستطالعية اعتمدت الباحثة على مجع مالحظات حول خصائص لعب األطفال
داخل الروضة جمال الدراسة ،باالعتماد على بطاقة مالحظة معدة من طرف الباحثة من أجل االستفادة
منها يف بناء األلعاب الرتبوية املدرجة يف الدراسة.
املقابلة :هي اتصال شخصي ،لفظي ،منظم و مباشر بني الباحث و املبحوث ،و الذي يقوم به الباحث
مع فرد أو جمموعة أفراد خدمة ألهداف البحث العلمي لالستعانة هبا يف التقومي ،العالج( ...جاسم،
)2014

برنامج تعليم المهارات الرياضية من خالل اللعب:
هو عبارة عن برنامج تدرييب معد من طرف الباحثة مقسم إىل ( )36حصة تراوحت املدة الزمنية
لكل حصة بني  45 -30دقيقة ،و هو عبارة عن جمموعة ألعاب تربوية مقدمة ألطفال عينة الدراسة من
أجل تنمية املفاهيم الرياضية القبل أكادميية لديهم .و هو قائم على الفكرة الرئيسية القائلة بأن بناء كل
مفهوم يرتكز على املفاهيم السابقة ما جيعله راسخا لدى طفل ما قبل املدرسة( .عبيد)2007 ،

إجراءات التطبيق :
مت تطبيق االختبار تطبيقا قبليا على كل من أطفال اجملموعة التجريبية وأطفال اجملموعة الضابطة ،ليتم
بعدها مت تطبيق األنشطة املعدة باستخدام ألعاب تربوية لتنمية املفاهيم الرياضية على أطفال اجملموعة
التجريبية ،أما أطفال اجملموعة الضابطة فقد قدمت هلم نفس املفاهيم بطريقة التلقني.
وقد مت تقدمي األنشطة يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة مبساعدة مربيات الروضة  ،وفقا للخطة
الزمنية احملددة ( )18يوم (تراوحت مدة كل جلسة بني  45-30دقيقة) .ليتم بعدها تطبيق االختبار
تطبيقاً بعدياً على أطفال اجملموعة التجريبية وأطفال اجملموعة الضابطة  .ليتم بعد ذلك تصحيح االختبارات
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تنظيم البيانات يف جداول تضم نتائج األطفال يف اجملموعتني  ،يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار
املفاهيم الرياضية .
عرض و مناقشة النتائج:
للتأكد من صحة الفرضية األولى "هناك فروق دالة احصائيا يف اكتساب املفاهيم الرياضية بني
اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة خالل التطبيق البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية" ،متت دراسة
الفرق ببني متوسطات درجات اجملموعتني ،و قد كانت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول التايل:
اجملموعة التجريبية
اجملموعة الضابطة

التطبيق القبلي

التطبيق البعدي

12,1

16,7

12,2

13,4

جدول  :1متوسطات درجات اكتساب املفاهيم الرياضية خالل التطبيقني القبلي و البعدي.
يتضح من اجلدول أعاله أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية خالل التطبيق البعدي أعلى منه لدى
اجملموعة الضابطة املستمدة من اختبار اكتساب املفاهيم الرياضية لطفل الروضة .حيث قدر ب 13,4
لدى اجملموعة الضابطة و  16,7لدى اجملموعة التجريبية .بعد أن كان هناك تكافؤ بني املتوسطات
خالل التطبيق القبلي لالختبار.
ليتم بعد ذلك استخدام اختبار ت ( )tلدراسة الفروق بني متوسطي عينتني مستقلتني متساويتني،
ملعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة احصائية يف اكتساب املفاهيم الرياضية لدى أطفال الروضة بني
اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة .و قد ظهرت النتائج كاآليت:
قيمة ت احملسوبة

درجة احلرية

عند مستوى الداللة 0,05

1.76-

9

2,26

جدول  :2قيمة ت و مستوى داللتها لدى اجملموعتني التجريبية و الضابطة على مقياس املفاهيم الرياضية.
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يبني اجلدول أعاله أن قيمة ت احملسوبة أصغر من قيمة ت اجلدولية حيث قدرت ب  2.26عند مستوى
داللة  0,05و درجة حرية  ،9و بالتايل فإننا نرفض الفرض الصفري القائل بعدم وجود فروق ذات داللة
احصائية بني اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة يف القياس البعدي ،و نقبل الفرض البديل القائل
بوجود فروق ذات داللة احصائية بني اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة يف القياس البعدي على
مقياس املفاهيم الرياضية لدى طفل الروضة .و هذا ما يتوافق مع نتائج دراسة ( Douglas H.
 Clements (2001اليت بينت أمهية استخدام الطريقة املرتكزة على احملفزات يف تعليم الرياضيات
ألطفال الرياض .و ما يتوافق أيضا مع دراسة إيزابيل مسعان اليت بينت أمهية املرح يف اكتساب املفاهيم
الرياضية .فالطفل خالل هذه املرحلة ينفر من كل ما هو إلزامي و مييل بشكل أكرب إىل السوكات و
املمارسات املرحة كاللعب ،القصة ...كما ينجذب إىل احملسوسات الالفتة لالنتباه كاأللوان ،األشكال،
الرسومات...
أما الفرضية الثانية هناك فروق ذات داللة احصائية يف اكتساب املفاهيم الرياضية لصاحل القياس البعدي
تعزى ملتغري اجلنس:
قيمة ت احملسوبة

درجة احلرية

عند مستوى الداللة 0,05

0.817

4

2.776

جدول  :3قيمة ت و مستوى داللتها على متغري اجلنس.
يبني اجلدول أعاله أن قيمة ت احملسوبة أصغر من قيمة ت اجلدولية حيث قدرت ب 2.776
عند مستوى داللة  0,05و درجة حرية  ،4و بالتايل فإننا نرفض الفرض الصفري القائل بعدم وجود فروق
ذات داللة احصائية بني عينة الذكور و اإلناث يف القياس البعدي ،و نقبل الفرض البديل القائل بوجود
فروق ذات داللة احصائية لصاحل القياس البعدي على مقياس املفاهيم الرياضية تعزى ملتغري اجلنس.

توصيات و اقتراحات:
يف ظل ما أسفرت عنه النتائج احلالية فيما يلي بعض التوصيات و املقرتحات:
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 توصي الباحثة باستغالل الطرق التعليمية املرتكزة على اللعب يف مرحلة قبل املدرسة بشكل فعلي،و عدم االكتفاء بتناوهلا كدراسات فحسب ملا له من دور يف زيادة الدافعية للتعلم .
 كما توصي بتصميم دليل خمصص ملربيات رياض األطفال حيوي املفاهيم الرياضية املقدمة  ،والطرق األنسب املستخدمة لتنمية تلك املفاهيم  ،وأساليب التقومي املناسبة هلا يف ظل الدراسات
اليت أجريت يف هذا السياق.
 تقرتح الباحثة تطبيق هذه االسرتاتيجية مع عينات خمتلفة من األطفال ذوي صعوبات التعلم أوذوي االحتياجات اخلاصة و استثمارها لتحسني مستوى اكتساهبم ملختلف املفاهيم العلمية يف
ظل ما تنادي إليه املنظمات الدولية لتوفري الرعاية الكافية ،التعليم اجليد و الفعال...
 كما تقرتح الباحثة تدريب مربيات رياض األطفال و معلمات األقسام التحضريية على برامجتعليمية مرتكزة على اللعب ،القصة ،الرسم باعتبار أن الطفل يف هذه املرحلة مييل إىل كل ما هو
مرح و مسل.
 و تقرتح أيضا إجراء دراسات جزائرية و عربية تصب يف نفس اهلدف على عينات دراسة أكربحىت تكون النتائج قابلة للتعميم.
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