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 مدتخمص البحث: 
ىجؼ البحث إلى الكذف عغ فعالية بخنامج قائع عمى السعجاد االلكتخوني لتشسية 

 ( مغ أشفاؿ الخوضة بسجرسة21ميارات التفكيخ التخيمي، وتكػنت عيشة البحث مغ )
ة محافطة الذخؾية؛ مقدسيغ إلى الدػيجي الخسسية لمغات بإدارة ديخب نجع التعميسي

( أشفاؿ، تخاوحت أعسارىع 6مجسػعتيغ إحجاىسا تجخيبية، واألخخى ضابصة قػاـ كل مشيا )
(، وانحخاؼ معياري 561267( سشػات، بستػسط حدابي )6-5الدمشية بيغ )

( بالشدبة لمسجسػعة التجخيبية، والسجسػعة الزابصة بمغ الستػسط الحدابي 0619260)
(، واعتسج البحث عمى األدوات اآلتية: إختبار 0618160وانحخاؼ معياري )( 565855)

ميارات التفكيخ التخيمي لصفل الخوضة إعجاد الباحثة، والبخنامج القائع عمى السعجاد 
اإللكتخوني إعجاد الباحثة، واستخجـ البحث السشيج شبة التجخيبي، وأسفخت الشتائج عغ أنو 

( بيغ متػسصي رتب درجات 0605عشج مدتػى داللة )تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية 
الؿياسيغ القبمي والبعجي لمسجسػعة التجخيبية عمى األبعاد والجرجة الكمية إلختبار ميارات 
التفكيخ التخيمي لصفل الخوضة لرالح الؿياس البعجي، وتػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية 

ػعتيغ التجخيبية والزابصة ( بيغ متػسصي رتب درجات السجس0602عشج مدتػى داللة )
في الؿياس البعجي عمى األبعاد والجرجة الكمية إلختبارميارات التفكيخ التخيمي لصفل 
الخوضة لرالح السجسػعة التجخيبية، وال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي 

كمية رتب درجات الؿياسيغ البعجي والتتبعي لمسجسػعة التجخيبية عمى األبعاد والجرجة ال
 إلختبار ميارات التفكيخ التخيمي لصفل الخوضة6 

 بخنامج؛ السعجاد االلكتخوني؛ ميارات التفكيخ التخيمي؛ شفل الخوضة6 الكمسات السفتاحية:
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A Program Based on The Electronic 
Abacus to Develop The Imaginative 

Thinking Skills of The Kindergarten Child 
Abstract: 

The aim of the research is to discover the effectiveness of a 

program based on the electronic abacus to develop imaginative 

thinking skills. The research sample consisted of (12) kindergarten 

children at the Swedish Official Language School in the Derb 

Negm Educational Administration, Sharkia Governorate. They are 

divided into two groups, one experimental, and the other 

controlling, each of which has (6) children, whose ages ranged 

between (5-6) years, With an arithmetic mean (5.4167), and a 

standard deviation (0.49160) for the experimental group and the 

control group, the arithmetic mean was (5.5833) and a standard 

deviation (0.48260), and the research relied on the following tools: 

the scale of imaginative thinking skills for kindergarten children, 

the researcher's preparation, and the program based on the 

electronic abacus preparation The researcher, and the research used 

the quasi-experimental method, The results showed that there are 

statistically significant differences at the level of significance (0.05) 

between the mean ranks of the scores of the pre and post 

measurements of the experimental group on the dimensions and the 

total score of the scale of imaginative thinking skills for 

kindergarten children in favor of the post measurement, There are 

statistically significant differences at the level of significance (0.01) 

between the mean scores of the experimental and control groups in 

the dimensional measurement on the dimensions and the total score 

of the scale of imaginative thinking skills for kindergarten children 

in favor of the experimental group, and there are no statistically 

significant differences between the mean ranks of the scores of the 

post and post scales of the experimental group On the dimensions 

and overall score of the scale of imaginative thinking skills for 

kindergarten children. 

Key words: electronic abacus; imaginative thinking skills; 

kindergarten child. 
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 مقدمة البحث:

إف تعميع ميارات التفكيخ لؤلشفاؿ برفة عامة ولؤلشفاؿ في مخحمة رياض 
األشفاؿ برفة خاصة، مغ السيارات السيسة لمصفل؛ حيث أنيا ُتداعجىع عمى مػاجية 
الرعػبات، والتعقيجات خبلؿ مخاحل حياتيع السختمفة، فالشجاح والتفػؽ يختبط بسجى قجرة 

، وتعتبخ مخحمة رياض األشفاؿ أولى السخاحل التي ُيسكغ لمصفل الصفل عمى التفكيخ الجيج
خبلليا تعمع ميارات التفكيخ، ومشيا ميارات التفكيخ التخيمي، حيث أف التخيل ُيعج نػاة 
عسمية التفكيخ لجى شفل الخوضة، فالتفكيخ التخيمي يذغل جدء كبيخ مغ أنذصة الصفل 

ز أفكارىع وألعابيع السختمفة عمى التخيل، اليػمية في الخوضة وحياتو األسخية، الرتكا
وبشاء الرػر الحىشية، ولحا فسغ الزخوري التخكيد عمى تشسية مثل ىحه السيارات التي 
 سػؼ تشعكذ أثارىا عمى باقي ميارات شفل الخوضة في مخاحل حياتو الحالية والبلحقة6 

س ومغ خبلؿ البحث في العجيج مغ الجراسات الدابقة وججت الباحثة بع
( مغ أف بخنامج الحداب 1025الجراسات ذات الرمة مشيا ما أكجه رمزاف عاشػر )

الحىشي مصبق في العجيج مغ الجوؿ العخبية واألجشبية ضسغ األنذصة السجرسية، ففي 
الدػداف والدعػدية وتػنذ والجدائخ وعساف والكػيت وغيخىا مغ الجوؿ العخبية، أما في 

اف يدتخجـ قجيًسا في الياباف وحتى اآلف، وكحلظ الريغ الجوؿ األجشبية فيػ في األصل ك
وماليديا والػاليات الستحجة األمخيكية وغيخىا مغ الجوؿ، وعمى الخغع مغ التقجـ العمسي 

عمى السعجاد في  -حتى اآلف -والتكشػلػجيا الحجيثة في الياباف والريغ، إال أنيسا يعتسجاف
 تجريب األشفاؿ عمى األنذصة السجرسية6

ى غخار السعجاد الياباني قجـ الذعب اليشجي أحجث إصجار مغ السعجاد وعم
السيكانيكي الحي صسسػه الحقا في شكل رقسي إلكتخوني؛ وتشعكذ فػائج ىحا السعجاد في 
لػف الخمؽية السحايج مع الخخز السمػف الستشاقس، وبالتالي تدييل الحداب الحىشي 

 6(Ahamed, 2012) لؤلشفاؿ
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السعجاد أداة ىامة ألداء العسميات الحدابية مثل: الجسع ويعج لدشػات كاف 
والصخح والزخب والقدسة والجحر التخبيعي والجحر التكعيبي، وغيخىا مغ العسميات، ولفتخة 
شػيمة كاف جدءا ال يتجدأ مغ تعميع الخياضيات في مجارس آسيا حتى الشجاح الحي يحققو 

يختبط باستخجاـ السعجاد وتأثيخاتو عمى  الصبلب مغ ىحه البمجاف في السدابقات الجولية
 ,Starkey & Klein)نسػىع السعخفي والحداب العقمي والفيع السفاـيسي لمخياضيات 

2008)6 

ونطًخا لعالسيتو وبداشتو كاف السعجاد بسثابة مرجر إلياـ في الفغ )في مجاؿ 
خة الساس التي الترسيع( والعمـػ )السعجاد الحري الحي يعتسج استخجامو عمى السجيخ وإب

 6(Škorvaga, 2011) تحخؾ الخخز أو الجديئات

لقج أدت الثػرة التكشػلػجية وتصػر السجتسع الحجيث حتًسا إلى إىساؿ ىحه األداة 
التي ال غشى عشيا في تعميع الخياضيات حتى وقت قخيب؛ فاليـػ السعجاد التقميجي نادًرا ما 

ذلظ إلى التقجـ الكبيخ في األدوات  يدتخجـ كأداة في تعميع الخياضيات؛ ربسا يخجع
التعميسية الحجيثة واألدوات والتقشيات الخقسية التي قسعت السداعجات التعميسية القجيسة؛ 
ومع ذلظ  فقج شيجنا مؤخخا تشطيع العجيج مغ بخامج تعميع الحداب لؤلشفاؿ والتي تدتشج 

تكامل عمى السعجاد أنذصتيا عمى تصػيخ القجرة عمى أداء عسميات حداب والتفاضل وال
الياباني ولكغ بذكل رقسي يتػاكب مع التصػر التكشػلػجي مغ أجل تذجيع تصػيخ 
الحداب الحىشي وبالتالي التصػر السعخفي والتخكيد والسثابخة في العسل وحب الخياضيات؛ 
وبيحه الصخيقة نعػد إلى تاريخ الخياضيات ونأخح أشياء ثسيشة مشو ونحييو ونزعو مػضع 

 .(Deji & Mihajlovi 2015, 68) وفي نفذ الػقت نػاكب متغيخات العرخ التشفيح

وتشبع أىسية استخجاـ السعجاد برػرتو الحجيثة مغ أىسية إكداب ميارات الحداب 
العقمي لمصفل في مخحمة رياض األشفاؿ؛ فيحا الذكل مغ الحداب َيسكغ األشفاؿ مغ فيع 

ـ وتصػيخ التفكيخ السعخفي والتفكيخ فػؽ بشية وتخكيب األرقاـ وتعمع كيؽية عسل األرقا
ويػفخ فخًصا لتصػيخ القجرة عمى إجخاء العسميات الحدابية وفيع أعسق لسفيػـ  السعخفي

  .(Zelji et al., 2017) العجد
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وُيعج إتقاف ميارات الحداب الحىشي عشرخا ميًسا في محػ األمية الخياضية، 
ي الحياة اليػمية وكحلظ في إجخاءات حل والسعجاد اإللكتخوني أداة مشاسبة لمتصبيق ف

السذكبلت الحدابية؛ حيث أنو يداىع في تخكيد االنتباه وحل السذكبلت، مغ ناحية أخخى  
يجب أف يكػف الفخد عمى دراية بسخاشخ اإلدخاؿ السبكخ إلجخاءات الحداب الخسسية التي 

ىشي مثل اآللة يسكغ أف تؤدي إلى سػء فيع الخقع كأساس الستخاتيجيات الحداب الح
  6.(Anghileri, 2001)الحاسبة

وال يختمف السعجاد االلكتخوني عغ السعجاد الخذبي أو السرشػع مغ الببلستيظ، 
فيتكػف مغ نفذ عجد األعسجة، وكل خخزة مغ الخخزات سػاء األعمى أو األسفل ُتعصي 

ج عمى استخجامو نفذ الؿيسة الحدابية، واالختبلؼ الػحيج ىػ أف السعجاد اإللكتخوني يعتس
عمى األجيدة المػحية، وقج اعتسجت عميو الباحثة بدبب تفزيل األشفاؿ لؤلجيدة 

 اإللكتخونية واأللعاب التعميسية في مخحمة رياض األشفاؿ6 

ويعتبخ التخيل مغ األنذصة السحببة والسخغػبة لؤلشفاؿ، ففييا يبشػف العػالع 
يا الخاصة، والتي تتيح لمصفل إدراؾ ترخفات الرغيخة الخاصة، والتي ُتعج بيئة ليا قػانيش

اآلخخيغ، وتكػيغ ترػرات ذىشية لمسيسات وصػاًل إلى بشاء مفاـيع ججيجة تداعجىع عمى 
الفيع واإلدراؾ لمسػاقف الحياتية، كسا يدسح التخيل لؤلشفاؿ باكتذاؼ الحمػؿ لبعس 

 (6  8، 1000السذكبلت )االف ليػري، 

ىشاؾ عجة أنػاع لمتخيل لجى شفل الخوضة أف  Craft (2002, 54) وذكخت
حدب األنذصة الحدية وىي كاآلتي، التخيل البرخي؛ ويتع مغ خبلؿ الرػر، الخسػـ، 
السذاىج والسػاقف، وُيعج مغ أقػى أنػاع التخيل الرتباشو بسجركات صػرية، أما التخيل 

ػسيؿية، الدسعي؛ فيتسثل في أصػات بذخية، أصػات حيػانات، أصػات آالت وأصػات م
أما التخيل الذسي فيتسثل في الخوائح العصخية، أزىار واليػاء، أما التخيل التحوقي؛ فيتسثل 
في أشعسة مالحة، أشعسة حمػة وحارة، أما التخيل المسدي؛ فيتسثل في السمسذ الشاعع، 

 الخذغ6
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( أف التخيل ىػ التفكيخ بالرػر، وىػ في 67، 1005وأوضح مرخي حشػرة )
شرخ أػداسي وفعاؿ في مشطػمة التفكيخ والشذاط العقمي بذخط أف ندتثسخه حؿيقة األمخ ع

استثسار جيج، وأف تتع تشسيتو مغ مجخد كػنو نذاط عقمي ىائًسا شميًقا غيخ متعمق بيجؼ 
 إلى أف يربح نذاط إيجابًيا يديع في حل السذكبلت التي تػاجو الفخد6  

تي يتخيميا الصفل تقجـ لو ( أف الرػر الحىشية ال1005وذكخت نايفة قصامي )
ؾيسة تخبػية، ودوًرا إثخائي في التعمع والتفكيخ؛ وذلظ مغ جانبيغ أوليا تدويج الصفل برػر 
حدية تترف بالحخكة والمػف وتتخكد في ذىشو، وثانييا جعمو يعير عالًسا مغ الخحبلت 

إثخاؤىا بسديج الحىشية الجائسة في كل ميسة ذىشية يسارسيا، بالشذاط واالستسخار، وُيسكغ 
إلى أف التفكيخ التخيمي يتسثل في قجرة الفخد  Beghetto (2008)مغ التجريب، وأشار 

عمى الترػر وبشاء خياالت عقمية متعجدة حيث يفكخ ويحمع بأشياء لع تحجث مغ قبل أي 
تػسيع مجركات الستعمسيغ، ويتسيد بالحجس وحب التخسيغ، فيػ القجرة عمى الػصل 

 وراء الػاقع6 بالتفكيخ إلى ما 

( أف تشسية العسميات الحىشية وميارات التفكيخ 1009ويخى أحسج أبػ أسعج )
التخيمي لجى األشفاؿ في السخاحل العسخية السبكخة ىػ اليجؼ األسسى لمتخبية الحجيثة، 
حيث يعاني عجد ليذ بالقميل مغ األشفاؿ في ىحه السخحمة العسخية مغ قرػر في األداء 

ذكل أحج ىحه السػاقف أو الخبخات في وقت ما مذكمة لصفل معيغ، األكاديسي، وقج يُ 
 بيشسا ال ُيعج مذكمة لصفل آخخ في الػقت نفدو6 

( أف التخيل لجى األشفاؿ بسخحمة رياض 1021ويخى إسساعيل سعػد حشياف )
األشفاؿ يجدج القجرة عمى اإلبجاع واالبتكار والخخوج عغ السألػؼ، واالرتقاء بسدتػى 

والتجريب لمسداعجة في زيادة القجرات اإلبجاعية كاألصالة، الصبلقة والسخونة التفكيخ 
واستخجاـ الخياؿ والرػر العقمية لتػسيع السجركات، فالتخيل ىػ إشبلؽ العشاف لؤلفكار 
دوف الشطخ إلى االرتباشات السشصؿية أو الػاقعية أو االلتدامات، وىػ أعمى مدتػيات 

يتحقق بو الػصػؿ إلى مبجأ أو نطخية أو افتخاض ججيج كمي، اإلبجاع وأكثخىا نجرة، وقج 
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وُيسكغ تػضيف التخيل لبلرتقاء بسدتػى التفكيخ والتجريب لمسداعجة في زيادة تمظ القجرات 
 اإلبجاعية6 

( فػائج مسارسة الستعمع 1022وذكخ كل مغ سميع قارة وعبجالحكيع الريفي )
عسمية تذكيل الرػر الستخيمة قاعجة بيانات  لسيارات التفكيخ التخيمي في اآلتي؛ ُتداعج

ميسة مغ أجل تسثيل السعمػمات في الحىغ بصخيقة فعالة، تداعج أيًزا الرػر العقمية 
الستخيمة عمى جعل األلفاظ والخمػز والسفاـيع السجخدة ذات معاني وأشياء محدػسة 

إلى صػر حدية  وبديصة، فالتفكيخ التخيمي لمصفل يداعجه عمى تحػيل األفكار السجخدة
يديل عمى الصفل التعامل معيا، يجعل مغ السادة الرعبة غيخ السألػفة مادة سيمة 
مألػفة يديل عمى الصفل تعمسيا، وسيمة لتحديغ ذاكخة الستعمع، واستخجاع السعمػمات 
الستعمسة بذكل سخيع وكمي، مداعجة الستعمع عمى ابتكار معاني ججيجة لؤلفكار الستعمسة، 

 التعمع الدابق والتعمع الججيج، وتػليج نتاجات إبجاعية غيخ مألػفة6   والخبط بيغ

 مذكمة البحث: 

نبعت مذكمة البحث مغ خبلؿ عسل الباحثة في مجاؿ رياض األشفاؿ؛ فقج 
الحطت الباحثة عجـ االىتساـ مغ قبل السعمسات بسيارات التفكيخ التخيمي خبلؿ تشسية 

غع مغ أف شبيعة الصفل في ىحه السخحمة العسخية ميارات أشفاؿ رياض األشفاؿ، عمى الخ 
يسيل إلى التخيل، ويمعب التخيل في ىحه السخحمة دوًرا رئيًدا في سبيل مداعجة الصفل 

إلى أف  Beghetto (2008) عمى تشسية مياراتو السدتقبمية، فقج أوضحت نتائج دراسة
لتفكيخ التخيمي باستخجاـ أغمبية السعمسات يعتقجف أف السعمسة قادرة عمى تشسية ميارات ا
 Eckhoff ,Urbach بخامج التجريذ السشاسبة، حيث أشارت نتائج دراسة كل مغ

إلى أف تشسية ميارات التفكيخ التخيمي لؤلشفاؿ يداعج عمى اإلبجاع والصبلقة  (2008)
واألصالة لجييع، وكحلظ ترحيح السفاـيع البجيمة، وتكػيغ الرػر الرحيحة لمسفاـيع 

 .الخياضية
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وُتعج البخامج القائسة عمى السعجاد، مغ البخامج العسمية التي تتستع بالحب مغ 
األشفاؿ، والخغبة في التجريب عمييا، نطًخا لسشاخ التعمع الحي تداعج عميو ىحه البخامج 

 .لجى األشفاؿ مغ تذػيق ومشافدة وتأثيخه عمى الحاكخة البرخية

أف السعجاد الريشي  Maloberti , Gang (1999) وبيشت نتائج دراسة كل مغ
Chinese Abacus  ُيعتبخ مغ التقشيات األكثخ فعالية وكفاءة السدتخجمة في كل دوؿ

العالع وخاصة الريغ الستخجميا مع األشفاؿ في أداء العسميات الحىشية، وحتى اآلف يتع 
استخجامو في الريغ، لمؿياـ بالعسميات الحدابية السختمفة مغ جسع وشخح وضخب 

فيتسيد السعجاد الريشي بقجرتو عمى مداعجة األشفاؿ لتشسية سخعة أدائيع،  وقدسة،
 Shwalb, Sugie and Yang وأشارت نتائج دراسة كل مغومياراتيع الحىشية، 

إلى فعالية الحداب الحىشي القائع عمى السعجاد في تشسية تخيل الرػر لجى  (2004)
 6  األشفاؿ

( أف بخنامج 1009وعسخ ىاروف ) وأوضحت نتائج دراسة كل مغ صجيق يػسف
 -الحداب الحىشي السعتسج عمى السعجاد يؤثخ برػرة أكثخ عمى الحكاء الدياؿ )العسمي

التعميسي(، وكحلظ بيشت  -المفطي -السكاني( مقارنة بالحكاء الستبمػر )الذفاىي -البرخي 
السعجاد فعالية استخجاـ الحداب الحىشي القائع عمى  Shanthala (2011)نتائج دراسة 

في تشسية ذاكخة الصفل العجدية، ذاكخة التختيب السكاني لمصفل، القجرة عمى حل السذكبلت 
الخياضية، تشسية تخيل الخقع في ذىغ الصفل، مسا ساعج عمى تشسية التخيل لجى األشفاؿ، 

( فعالية التجريب باستخجاـ 1022وأشارت نتائج دراسة كل مغ عسخ ىاروف وعمى مػسى )
ىشي السعتسج عمى السعجاد في تشسية الحاكخة البرخية لجى أشفاؿ السجسػعة الحداب الح

 التجخيبية بالسقارنة بالسجسػعة الزابصة6 

 Li, Hu, Zhao, Wang, Huang and Chen وبيشت نتائج دراسة كل مغ
فعالية استخجاـ السعجاد في تجريب األشفاؿ عمى تشسية التحكع في عسمية االنتباه  (2013)
 فقج أشارت إلى تفػؽ السجسػعة التجخيبية بالسقارنة بالسجسػعة الزابصة6 لجييع، 
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ونطًخا لصبيعة الجافعية العالية لجى أشفاؿ مخحمة رياض األشفاؿ في التعمع عبخ 
األلعاب التعميسية السختمفة، وكحلظ دافعيتيع العالية نحػ استخجاـ األجيدة المػحية 

اـ تصبيق السعجاد اإللكتخوني سػؼ يجج صجى كبيخ اإللكتخونية كالتابمت؛ لحا فإف استخج
لجى األشفاؿ، بسا يخمقو السعجاد برفة عامة، والسعجاد اإللكتخوني برفة خاصة مغ 

 مشاخ تعميسي قائع عمى السشافدة والتذػيق لمػصػؿ بالصفل إلى متعة التعمع6 

ض ومغ جانب آخخ فتشسية ميارات التفكيخ التخيمي لجى األشفاؿ بسخحمة ريا
األشفاؿ مغ السيارات الزخورية، حيث أنيا سػؼ تشعكذ عمى باقي ميارات الصفل في 

تتسثل أىسية التفكيخ التخيمي في كػنو ُيسكغ الصفل مغ  حيثالسخاحل العسخية الستقجمة، 
استخجاـ ميارات التآزر في الجػانب السعخؼية، العقمية، الػججانية، األدائية والسيارية، 

استخجاع الرػر الحىشية السختمفة التي درسيا الستعمع، حيث ُيسكشو  وتػضيف التحكخ في
مغ استخجاـ الحقائق واألفكار والتعسيسات والػقائع إلعادة تذكيل الرػر الحىشية، وىػ ما 

 Decety, Jeannerod and Prablanc (2005) أشارت إليو نتائج دراسة كل مغ
التخيمي ذو أىسية مغ حيث تسكيغ  حيث أوضحت أف اكتداب الستعمع لسيارات التفكيخ

الستعمع مغ اكتداب ميارات اإلدراؾ والتعبيخ عسا تخيمو في شكل كمسات مشصػقة أو 
مكتػبة أو بالخسع، إضافة إلى تشسية القجرة عمى تكػيغ الرػر الحىشية العقمية وزيادة 

 الثخوة المغػية6 

مية تداعج في ( أف الصخيقة التخي1001كحلظ بيشت نتائج دراسة خالج حدغ)
أىسية تشسية  Egan (2007) زيادة مدتػى التحريل الجراسي، وأوضحت نتائج دراسة

ميارات التفكيخ التخيمي؛ فيػ يداعج األشفاؿ عمى الخبط بيغ ما تعمسػه في الدابق 
والحالي، وبالتالي السداعجة في إنتاج أفكار إبجاعية ججيجة، التعامل مع الػاقع بذكل 

تحديغ الحاكخة واستخجاع السعمػمات بديػلة، وأشار حسجاف نرخ  مختمف يداعج عمى
( أف التخيل ُيديع في إدارة استخاتيجية العرف الحىشي، واستسصار الرػر 1009)

الحىشية في أثشاء االستساع، ومحاولة اإلفادة مشيا بأقرى ما ُيسكغ الستيعاب السدسػع 
 بسدتػياتو السختمفة6



 إيسان الدعيد إبراليم دمحم /.د  برنامج قائم على المعذاد اإللكتروني لتنمية
 لذى طفل الروضة مهارات التفكير التخيلي  

 

 

 م0202يناير –عشر السادسالعذد  03

 

احثة مغ دراسات أجخيت في ىحا السجاؿ، لع تجج وفي حجود ما تػصمت إليو الب
أي دراسة تشاولت السعجاد االلكتخوني في تشسية ميارات التفكيخ التخيمي لجى شفل 
الخوضة، لحا تبجو الحاجة ماسة إلى تشسية ميارات التفكيخ التخيمي لجى أشفاؿ الخوضة، 

غ فعاليتو في تشسية مغ خبلؿ ترسيع بخنامج قائع عمى السعجاد االلكتخوني، والكذف ع
ميارات التفكيخ التخيمي ألشفاؿ الخوضة؛ ومغ ثع يسكغ تحجيج مذكمة البحث في األسئمة 

 اآلتية:

 ما ميارات التفكيخ التخيمي السخاد تشسيتيا لصفل الخوضة؟ .2
ما البخنامج القائع عمى السعجاد اإللكتخوني لتشسية ميارات التفكيخ التخيمي لجى شفل  .0

 الخوضة؟
ة البخنامج القائع عمى السعجاد اإللكتخوني لتشسية ميارات التفكيخ التخيمي لجى ما فاعمي .3

 شفل الخوضة؟

ىجؼ البحث الحالي إلى الكذف عغ فعالية بخنامج قائع عمى السعجاد أهداف البحث: 
 االلكتخوني في تشسية ميارات التفكيخ التخيمي لصفل الخوضة6  

 األىسية الشطخية والتصبيؿية6 : تتزح أىسية البحث مغ خبلؿأهسية البحث

 األهسية الشظرية: 

تتزح األىسية الشطخية لمبحث مغ خبلؿ محاولة التأصيل الشطخي لسفيـػ البخنامج  -2
القائع عمى السعجاد االلكتخوني في ميجاف رياض األشفاؿ؛ حيث أنو في حجود عمع 

ج القائع عمى الباحثة لع يتع تشاوؿ ىحا البخنامج مع عيشة البحث، حيث أف البخنام
السعجاد مغ الستغيخات التي ليا دور كبيخ في تشسية ميارات األشفاؿ، كسا أوضحتيا 

لجراسات الدابقة العخبية واألجشبية، ولسا لصبيعة عيشة البحث مغ العجيج مغ انتائج 
مخحمة رياض األشفاؿ، حيث أف دراسة ىحا الستغيخ عمى ىحه أشفاؿ أىسية، وىع 

 جاب عمى ميارات الصفل ككل6   العيشة سيشعكذ باإلي
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تدميط الزػء عمى متغيخ ميارات التفكيخ التخيمي ألشفاؿ الخوضة، لتذجيع الباحثيغ  -0
عمى البحث في كيؽية تشسية التخيل لجى أشفاؿ الخوضة، لسا لو مغ أىسية تشعكذ 

 عمى باقي ميارات الصفل6 

 األهسية التطبيكية: 

ستخجاـ السعجاد اإللكتخوني لتشسية ميارات لفت نطخ السدئػليغ بخياض األشفاؿ إل  -2
 التفكيخ التخيمي لجى شفل الخوضة6

تزسيغ مشاىج رياض األشفاؿ ببعس األنذصة السختبصة بالسعجاد اإللكتخوني لتشسية  -0
 التفكيخ التخيمي لجى شفل الخوضة6

إثخاء السكتبة العخبية والسيتسيغ بسجاؿ رياض األشفاؿ، بإختبار لسيارات التفكيخ  -3
تخيمي ألشفاؿ الخوضة، تتحقق ؼيو الخرائز الديكػمتخية لمؿياس في البيئة ال

 العخبية6

 مرطمحات البحث:     
 :أواًل السعداد اإللكتروني

يقـػ عمى  "بخنامجوُتعخفو الباحثة تعخيف إجخائى فى البحث الحالى عمى أنو 
تحميمو في ضػء أسذ اإللكتخوني، و  التخصيط السشطع الجقيق، الحي ييتع بإستخجاـ السعجاد

: وىي كتب تجريبية لمصفل تتزسغ أربعة ومخاحل عسمية، تتع عغ شخيق أنذصة تجريبية،
ويتزسغ  الكتاب الثاني األوؿ ويتزسغ السدتػى األوؿ الصخح والجسع السباشخ، الكتاب

الكتاب الثالث الكتابة الدخيعة،  السدتػى الثاني الرجيق الرغيخ في حالة الجسع والصخح،
تاب الخابع ويتزسغ الػاجبات السشدلية، وكخوت التخيل؛ وتتزسغ تجريبات عمى تخيل الك

تابمت مثبت عميو بخنامج السعجاد اإللكتخوني، ودليل السعمسة؛ ويتزسغ  الخقع، وكحلظ
 اإللكتخوني تجريب األشفاؿ بسخحمة رياض األشفاؿ عمى كيؽية إستخجاـ السعجاد كيؽية

مباشخ والرجيق األصغخ في حالة  لسختمفة مغ جسع وشخحإلجخاء العسميات الحدابية ا
الجسع والصخح، وكحلظ تجريب األشفاؿ عمى الحداب الحىشي بجوف االعتساد عمى السعجاد 
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كخوت  التخكيد البرخي، مغ خبلؿ مجسػع مغ الفشيات التجريبية تذسل السحاضخة،
 6السشدلية الػاجبات التعديد،  الكتابة الدخيعة، التخيل العقمي، التخيل،

مغ إنتاج  2212اإلصجار  ،google Playوىػ أحج التصبيقات الستاحة عبخ 
Lookkid Software 2013-2019 © ترسيع وتصػيخ ،Kittipong M تخجستو إلى ،

األسبانية كمػديا يشدي ريفاس أوتذػا، وتخجسو إلى الفخندية أوليفييو جػريا، وتخجستو إلى 
 (6 2)كسا ىػ مػضح في شكل  العخبية مشى عبج اليادي شتية،

 

 برنامج السعداد اإللكتروني( 2)شكل 

 Imaginative Thinking Skillsمهارات التفكير التخيمي : ثانًيا

وتعخفيا الباحثة برػرة إجخائية بأنيا "الجرجة التي يحرل عمييا الصفل عمى 
ة الُسدتخجـ في األبعاد والجرجة الكمية إلختبار ميارات التفكيخ التخيمي ألشفاؿ الخوض

 البحث الحالي؛ والحي يتكػف مغ ثبلثة أبعاد ىي كاآلتي: 

 

 



جامعة اسيهط – "الطفهلة والتربية فيدراسات  "مجمة   

___________________________________________________________ 

 

 م0202يناير –السادس عشرالعذد  33

وُيقرج بيا قجرة الصفل عمى  التعبير عن الرهر الذهشية من خالل الرسم؛: الُبعد األول
 6 إنتاج صػر ذىشية مجخدة، والتعبيخ عشيا مغ خبلؿ الخسع

وُيقرج بو قجرة  لسعرفية الرحية؛التعبير عن الرهرة الذهشية باالستجابة ا: الُبعد الثاني
الصفل عمى تػليج صػر ذىشية، والتعبيخ عشيا بأكبخ عجد مسكغ مغ االستجابات السعخؼية 

 6 الرحيحة

وٌيقرج بيا قجرة  التعبير عن الرهر الذهشية باألداء الحركي أو الرهتي؛: الُبعد الثالث
أف ُيعبخ عشيا باألداء  الصفل عمى إنتاج صػر ذىشية مجخدة مختبصة بسػقف معيغ، عمى

 6 الحخكي أو الرػتي أو كمييسا

 اقترخت محجدات ىحا البحث عمى اآلتي: :محددات البحث

تحجد البحث بعيشة مغ أشفاؿ الخوضة مسغ تخاوحت أعسارىع  :بذرية محددات -2
 6 سشػات( 6-5)الدمشية ما بيغ 

ع البحث تتحجد محجدات البحث السػضػعية بستغيخات مػضػ  :السهضهعية محددات -0
بخنامج قائع عمى السعجاد اإللكتخوني لتشسية ميارات التفكيخ التخيمي لصفل  وىي؛

التعبيخ عغ الرػر الحىشية مغ خبلؿ الخسع، التعبيخ عغ الرػرة الحىشية الخوضة )
باالستجابة السعخؼية الرحية، التعبيخ عغ الرػر الحىشية باألداء الحخكي أو 

 الرػتي(6  
تصبيق البحث الحالي بسجرسة الدػيجي الخسسية لمغات بإدارة  تع :مكانية محددات -3

 6ديخب نجع التعميسية محافطة الذخؾية
تع تصبيق أدوات البحث الحالي خبلؿ الفرل الجراسي األوؿ مغ  :زمانية محددات  -4

 6 ـ1029/ 1028العاـ الجراسي 
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 اإلطار الشظري والدراسات الدابقة لمبحث:

  Skills  imaginative thinkingلتخيمي ألطفال الروضةأواًل: مهارات التفكير ا

 : مفههم مهارات التفكير التخيمي -2

تعجدت تعخيفات مرصمح التفكيخ التخيمي؛ لحا فسغ خبلؿ البحث في األدبيات 
 Desimone, Werner and Harris العخبية واألجشبية اتزح أنو عخفيا كل مغ

بشاء خياالت عقمية متعجدة، والحجس وحب بأنيا قجرة الفخد عمى الترػر و  (35 ,2002)
التخسيغ، فيػ القجرة عمى الػصػؿ بالتفكيخ إلى ما وراء الػاقع، وعخفتو جػاىخ الجبػس 

( بأنو القجرة عمى تذكيل صػر ذىشية لؤلصػات والسشاضخ واألذواؽ والخوائح 15، 1001)
 والحخكات التي ليذ ليا مثيخ حدي مباشخ6 

( بأنو "عسمية عقمية 215، 1005ووالي عبجالخحسغ )وعخفتو كل مغ نجفة قصب 
تعتسج عمى التحكخ في استخجاع الخبخات الدابقة، ثع تشطيسيا لتؤلف مشيا أشكااًل وصػًرا 
ججيجة ترل الفخد بساضية وتستج إلى حاضخه، وتتصمع بو إلى السدتقبل مكػنة بحلظ دعائع 

، 1005خ حديغ وعبجالشاصخ فخخو )قػية لئلبجاع والتكيف مع البيئة"، وعخفو كل مغ ثائ
( بأنو "إشبلؽ العشاف لؤلفكار دوف الشطخ لبلرتباشات السشصؿية أو الػاقعية أو 11

االلتدامات، وىي أعمى مدتػيات اإلبجاع وأنجرىا، ويتحقق فييا الػصػؿ إلى مبجأ أو نطخية 
 أو افتخاض ججيج كمًيا"6 

الحي يقـػ بو الفخد نتيجة ( بأنيا "الشذاط 15، 1006وعخفيا عراـ الصيب )
إلحجى القجرات العقمية التي تقـػ بتجسيع الرػر العقمية التي يتع الحرػؿ عمييا مغ 
خبلؿ الحػاس، ثع التأليف بيغ ىحه الرػر وإعادة تذكيميا بصخيقة مبتكخة، بسا يداعج 
الفخد في الحرػؿ عمى شكل ججيج ليا يختمف عغ الػاقع، ويسكغ االستجالؿ عمى ىحا 

لشذاط وؾياسو مغ خبلؿ ما يجلى بو الفخد مغ إجابات عمى بعس األسئمة التي تؿيذ ا
 Johansson, Holsanova and Holmqvist (2006) ىحا الشذاط"، ويخى كل مغ
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أف التخيل ىػ خمق صػر عقمية حػؿ خبخات الصفل الذخرية، حيغ يدتخجع السعمػمات 
غ يعسل عمى خمق روابط مادية بيغ حػؿ الخرائز السادية لؤلشياء السختمفة، أو حي

األشياء، أو حيغ يخصط لمؿياـ بشذاشات مدتقبمية، أو حيغ يتخيل عسميات التحػؿ بيغ 
األشياء باستخجاـ التجبيخ العقمي والتجديج العقمي لؤلشياء، إضافة الستخجامو لمتخيل 

 العقمي في عسمية حل السذكبلت6 

سط مغ التفكيخ يقـػ عمى عسمية ( بأػشو "ن57-55، 1007وعخفو مججي عديد )
استحزار واستعادة االنصباع الحىشي لؤلشياء التي تترل بيجؼ معيغ أو تخيل حخكة أو 
الخصػات التي تحقق ىحه األىجاؼ، وُيسكغ أف تتزسغ القجرة عمى إعادة التخكيب بصخيقة 

وعخفو دمحم مبتكخة لسا يتع استعادتو مغ صػر ذىشية أو معاف أو خبخات أو أحجاث سابقة"، 
( بأنو العسمية الحىشية التي تقـػ في جػىخىا عمى إنذاء عبلقات ججيجة 16، 1008راشج )

 بيغ الخبخات الدابقة، بحيث تشطسيا في صػر وأشكاؿ ال خبخة لمفخد بيا مغ قبل6 

بأنيا "نسط مغ أنساط التفكيخ  .Eckhoff et al (183 ,2008)  وعخفيا
رػر الحىشية الستعمقة بالسػاقف واألحجاث، ويتزسغ قجرة السدتشج إلى عسمية استخجاع ال

الفخد عمى إعادة التخكيب بصخيقة مبتكخة لسا تع استخجاعو مغ صػر ذىشية"، وذكخ 
Samli (2011, 8)  بأنيا "شكل مغ أشكاؿ الشذاط العقمي الحي يعسل عمى تجسيع

بالسجركات الحدية  الرػر الحىشية السختمفة الشاتجة عغ معصيات ومػاقف تعميسية خاصة
 مع ربصيا بالخبخة الدابقة وإعادة تذكيميا بصخيقة مبتكخة" 

التخيل بأنو  Thompson, Hsiao and Kosslyn (2011) وعخؼ كل مغ
عسمية تتزسغ خمق وتفديخ وتحػيل التسثيبلت البرخية الجاخمية، فيػ يشتج عغ تػزيع 

غيخ حؿيؿية داخل الجماغ،  االنتباه في مشاشق محجدة مغ الجماغ مغ أجل خمق صػر
( بأنيا "قجرة الفخد عمى أداء عسميات عقمية شبة 551، 1022وعخفو سميساف عبج الػاحج )

حدية أو شبة حخكية، يتع مغ خبلليا إعادة بشاء وتذكيل الخبخات الحدية الدابقة 
ية أو وتخديشيا في الحاكخة، وذلظ إلنتاج صػر عقمية قج تساثل نطائخىا الحدية أو اإلدراك

 تختمف عشيا6 
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 ,Geoffrion, Gebhart, Dooley, Bent, Dandolu وعخؼ كل مغ
Meeks and Robert (2012, 42)  التخيل العقمي بأنو التجريب السعخفي عمى أداء

 ميسة معيشة بػياب أي حخكة مادية واضحة يقـػ بيا الفخد6 

 Bridge, Harrold, Holmes, Stokes and Kennard وعخؼ كل مغ
التخيل العقمي بأنو قجرة الصفل عمى إنتاج وتػليج الرػر السعخؼية بذكل  (38 ,2012)

 ,Bronowskiمدتقل عغ السجخبلت البرخية السخدنة عمى شبكة العيغ، وعخفو كل مغ 
Ariotti and Bronowski (2013, 65)  بأنيا عسمية تكػيغ الرػر داخل العقل
 ؿ إعادة تذكيميا بخؤية ججيجة6 ومعالجتيا وتحػيميا إلى صػر ججيجة مغ خبل

( بأنو "نذاط عقمي يعسل عمى تجسيع الرػر 286، 1025وعخفتو رشا الديج )
الحىشية العقمية الشاتجة مغ معصيات السػقف التعميسي والخاصة بالسجركات الحدية التي 
يسخ بيا مع الخبخة الدابقة السختبصة بيحه الرػر، وإجخاء تجارب ذىشية ليحه الرػر 

ادة تذكيميا بصخيقة مبتكخة، ويتع االستجالؿ عميو مغ خبلؿ الدمػؾ الطاىخ الحي يتخح وإع
( بأنو "نسط مغ 58، 1026أشكااًل مختمفة لجى الصالب"، وعخفتو فاشسة عبجالفتاح )

أنساط التفكيخ يعبخ عغ نذاط عقمي يختز بتجسيع وتكػيغ الرػر العقمية الخاصة 
قبل مغ خبلؿ الخبخات الساضية، وتحخيكيا وتحػيميا  بالسجركات الحدية التي تذكمت مغ

ثع إعادة تذكيميا داخل العقل بصخيقة مبتكخة لمػصػؿ إلى تشطيسات ججيجة"6 وعخفو ناصخ 
يع ) ( بأنو "استحزار مثيخ أو صػرة ذىشية بػياب السثيخ 251، 1027الجيغ إبخـا

 الحؿيقي السادي"6 

عمى إبجاع الرػر الحىشية عغ أشياء ( بأنو "القجرة 7، 1028وعخفتو رىاـ حدغ)
غيخ مساثمة أماـ الحػاس أو لع تذاىج مغ قبل في عالع الحؿيقة"، وعخفو كل مغ ثشاء 

( بأنو "قجرة مغ قجرات التفكيخ ُيعبخ عشيا 512، 1028عبجالػدود حافع وىشج صبيح )
تي بشذاط عقمي يختز بتجسيع وتكػيغ الرػر العقمية الخاصة بالسجركات الحدية ال

تذكمت مغ قبل مغ خبلؿ الخبخات الساضية، وتحخيكيا وتحػيميا ثع إعادة تذكيميا داخل 
 العقل بصخيقة مبتكخة لمػصػؿ إلى تشطيسات ججيجة"6 
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( بأنو "نسط مغ أنساط 251، 1029وأوضحت فاشسة ؼياض وحسجاف عمي )
مع أو اإلدراؾ الشذاط العقمي السختبط بتجسيع صػر ذىشية وانصباعات تشتج عغ مػاقف التع

الحدي لمسػاقف السختمفة واألشياء واألحجاث، ومغ ثع ربصيا بخبخات الفخد الدابقة ومعارفو 
لكي يرل مغ خبلؿ ذلظ إلعادة تذكيل ىحه الرػر واالنصباعات بصخيقة مبتكخة، حيث 
يطيخ التفكيخ لجى الفخد عبخ سمػكياتو ومسارستو السختمفة"، وعخفو كل مغ ناصخ دمحم 

( بأنو "قجرة الصالب عمى 185، 1010لعبلـ، مأمػف الذشاؽ وشارؽ الجػارنة )ناصخ ا
 الترػر وبشاء خياالت عقمية متعجدة، ويتسيد تفكيخه بالحجس وحب التخسيغ"6 

 : ومن خالل ما سبق تدتخمص الباحثة أن مهارات التفكير التخيمي تتزسن

 6 قجرة عقمية تتزسغ استخجاع وتخكيب صػر رمدية -
تفكيخ التخيمي الصفل عمى تكػيغ عبلقات ججيجة بيغ ما سبق أف تعمسو مغ يداعج ال -

 6 خبخات
يتبمػر التفكيخ التخيمي لجى الصفل مغ خبلؿ السجركات الحدية التي يتعخض ليا  -

 6 الصفل خبلؿ مخاحل حياتو السختمفة
يتزسغ التفكيخ التخيمي تكػيغ صػر ذىشية لمحخكات، لمرػر، لؤلصػات والخوائح،  -

 6 مغ خبلؿ حػاس الصفل السختمفة وذلظ
تمعب الخبخات التي يتعخض ليا الصفل دوًرا رئيًدا في تذكيل ميارات التفكيخ التخيمي  -

 6 لؤلشفاؿ
 6 يتع االستجالؿ عمى التفكيخ التخيمي مغ خبلؿ الدمػؾ الطاىخ لمصفل -
 6  يتزسغ التفكيخ التخيمي قجرة عمى الصفل عمى تػليج وإنتاج الرػر السعخؼية -
 : خرائص التفكير التخيمي -0

( أنو ذوي التفكيخ التخيمي يترفػف بسجسػعة 15، 1001يخى فييع مرصفى )
مغ السيارات تتزسغ الجراسة الجائسة عغ السعاني مغ خبلؿ مبلحطاتيع لؤلشياء، ومغ 
خبلؿ قخاءتيع الستشػعة، والقجرة عمى استخبلص الشتائج مغ خبلؿ الخبط بيغ السػاقف، 

 لتأمل والتفكيخ بعسق6 والقجرة عمى ا
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( أنو ىشاؾ عجة خرائز تسيد التفكيخ 189، 1009وذكخ شاكخ عبج الحسيج )
 التخيمي وىي كاآلتي: 

يتسيد بالحخية والسخونة لتكػيغ األفكار الججيجة، وبيحه الخاصية يختمف عغ التفكيخ  -
 6 التقميجي

يا متدسة بالثخاء مغ ثخاء الرػر العقمية وقابميتيا لمتذكيل، وتعشي أف الرػر بصبيعت -
حيث الذكل والمػف والحخكة، ألنيا ليدت ذات شبيعة مجخدة، بل ذات شبيعة مجدجة 

 6أي تختبط بالػقت واحجاثو وأشخاصو، ومغ ثع فيي أكثخ ثخاء بيحه التفاصيل
الحجس السكاني حيث أف الصبيعة السكانية لمرػر ىي السكػف األساسي لمتفكيخ  -

عامل معيا بحخية عبخ السكاف والدماف، وتحػيميا إلى أشكاؿ التخيمي تجعميا قابمو لمت
 6 قابمة لمتحقق في الػاقع عمى شكل رسـػ وتكػيشات ثابتة ومتحخكة

التأثيخ االنفعالي فالرػر العقمية ىي صػر مفعسة بالحيػية مغ حيث أشكاليا وألػانيا  -
رنة بالرػر وحخكتيا، ومغ ثع فالتأثيخ االنفعالي والحدي يكػف برػرة أكبخ مقا

 6 المفطية األكثخ تجخيًجا وغسػًضا

مجسػعة مغ السؤشخات ( 592، 1009)وأوضحت نتائج دراسة حسجاف نرخ 
 : الدمػكية الجالة عمى التخيل تسثمت في اآلتي

التعبيخ الفشي بالخسع؛ ويتسثل في األفكار والسعاني والذخػص واألحجاث، والتجخل  -
ليربح السألػؼ غيخ مألػؼ والعكذ، فزبل عغ في صػرة الكائشات الحية، واألشياء 

 6 تسثيل العبلقات
التعبيخ السعخفي؛ وتسثل في تعخؼ السختمف والسؤتمف مسا ورد في السدسػع، وتدمدل  -

األحجاث واألفكار والعسميات الستزسشة، واستجعاء معمػمات وبيانات أساسية في 
 6 السدسػع

كات مػضػعية، وتمػيغ أصػات التعبيخ الحخكي؛ وتسثل في األداء الجدجي لحخ  -
 6 لػحجات لغػية متشػعة، واستخجاـ تقشيات التقميج والسحاكاة والتسثيل
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 .  أبعاد مهارات التفكير التخيمي -3

تعجدت أبعاد ميارات التفكيخ التخيمي، فسغ خبلؿ البحث في الجراسات الدابقة 
لتخيمي، وججت الباحثة أف العخبية واألجشبية لسحاولة الػقػؼ عمى أبعاد ميارات التفكيخ ا

ميارات التفكيخ التخيمي نذاط عقمي يتزسغ ثبلث ميارات رئيدة ىي؛ إنذاء تسثيل عقمي 
لمرػرة في العقل، إعادة التعبيخ عغ الرػرة التي تع إنذاء تسثيل عقمي ليا وإجخاء 

 التحػيبلت العقمية عمى الرػرة مغ خبلؿ تغييخ مػضعيا بالجوراف أو االنتقاؿ6 

( فإف ميارات التفكيخ التخيمي 1005نتائج دراسة نجفة قصب وآخخوف ) وحدب
تكػنت مغ؛ استخجاع الرػر العقمية، وصف الرػر العقمية، تحميل الرػر العقمية، تػليج 
أكبخ عجد مغ الرػر الججيجة، إيجاد عبلقات بيغ مكػنات تمظ الرػر، إعادة صياغة 

 مظ الرػر وتقجيسيا في شكل متكخر6 وتذكيل مكػنات الرػر العقمية، تخكيب بعس ت

( 11، 1008؛ سػسغ شاكخ، Egan, 2005, 45وحدب ما ذكخه كل مغ )
 فإف ىشاؾ أربعة أبعاد ىي كاآلتي:

وفييا تتع استعادة الخبخات الدابقة السختبصة بسػضػع أو حجث : تخيل االستعادة -
 6 معيغ، مع وعي الصفل الكامل بأنيا خبخات حجثت في الساضي

وفييا يتع تػقع أحجاث السدتقبل وخاصة ما يترل بتحقيق : التػقعي التخيل -
 6 ىجؼ معيغ، أو تخيل حخكة أو خصػة مغ شأنيا أف تحقق اليجؼ

ويتسثل في إعادة تخكيب ما تع استعادتو مغ خبخات في : التخيل اإلبجاعي -
الساضي بصخيقة مبتكخة، فسغ خبلؿ التخيل اإلبجاعي يدتصيع الصفل أف يخمق 

 6  ججيجة وخبخات ُتخضي شسػحو عػالع
والصفل في ىحا الشػع مغ التخيل يكػف سمبًيا إلى حج ما، : تخيل تحقيق األىػاء -

، إال أنيا قميمة االرتباط بالػاقع  6 كسا يحجث في حاالت أحبلـ اليقطة وأحبلـ الشـػ

فإف ميارات التفكيخ التخيمي تتزسغ؛  Beghetto (2008) وحدب نتائج دراسة
األفكار والسعمػمات التي تذكمت مغ خبلؿ خبخات الفخد الستعجدة، تشطيع تمظ استخجاع 
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األفكار والسعمػمات الشاتجة عغ الخبخات الساضية، الجمج بيغ ىحه األفكار وبعس 
 السػاقف والخبخات والرػر العقمية، تكػيغ عبلقات ججيجة لع تكغ مػجػدة مغ قبل6 

التخيل يتكػف مغ ثبلثة أبعاد  ( فإف1009وحدب نتائج دراسة حسجاف نرخ )
ىي؛ التعبيخ عغ الرػر الحىشية مغ خبلؿ الخسع، التعبيخ عغ الرػر الحىشية مغ خبلؿ 

 االستجابة السعخؼية والتعبيخ عغ الرػر الحىشية مغ خبلؿ األداء الحخكي6 

أف ميارة  Root-Bernstein and Root-Bernstein (2003, 32) وذكخ
فكيخ التخيمي تتزسغ استخجاع الرػر العقمية ووصفيا، القجرة الترػر كأحج ميارات الت

 عمى التعبيخ عسا تع تخيمو أو ترػره مغ خبلؿ الخسع أو الػصف المفطي أو السكتػب6

( فإف ميارات التفكيخ التخيمي تتزسغ؛ 1025وحدب نتائج دراسة رشا الديج)
ء تسثيل عقمي أو ترػر الذيء مغ خبلؿ الخسع أو الػصف المفطي أو السكتػب، إنذا

صػرة ذىشية ليحا الذيء، إجخاء التحػيبلت العقمية عمى ىحا التسثيل، استخجاـ الذكل 
الحي تع التػصل لو لحل السذكمة التي تػاجو الفخد، القجرة عمى الػصف والتعبيخ عسا تع 

 التػصل إليو6 

 ( فإف ميارات التفكيخ التخيمي1026وحدب نتائج دراسة فاشسة عبج الفتاح )
تتكػف مغ أربعة ميارات ىي؛ األولى ميارات التحكخ وُيقرج بيا األنذصة التي يقػـ بيا 
الستعمع بيجؼ تخديغ السعمػمات في الحاكخة واالحتفاظ بيا وإعادة استخجعيا مخة أخخي 
وتتزسغ ميارتي التخميد واالستجعاء، أما الثانية فيي ميارة التحػيل؛ وُيقرج بيا ادخاؿ 

اصخ الرػر الحىشية بالححؼ أو اإلضافة أو التكبيخ أو الجمج، أما تعجيبلت عمى عش
الثالثة ميارة التخكيب؛ وُيقرج بيا إعادة تختيب وتخكيب عشاصخ الرػر الحىشية لمحرػؿ 
عمى صػرة نيائية مخالفة لمػاقع، اما السيارة الخابعة فيي ميارة التػضيف؛ وُيقرج بيا 

صل ليا في مػاقف ججيجة أو في حل السذكبلت استخجاـ الرػر الحىشية التي تع التػ 
 التي تػاجو الفخد6 

( بيشت أف مؿياس ميارات التفكيخ التخيمي 1026بيشسا نتائج دراسة نػر أحسج )
تكػف مغ ثبلثة أبعاد؛ الُبعج األوؿ يتيح لمصالب أف يتخيل الفكخة أو الحجث أو الذخرية 
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التي قامت الباحثة بصخحيا، والتعبيخ عغ أو السكاف مسا ورد في القرة التي استسع إلييا 
الرػرة الحىشية السشتجة والسختبصة بالخسع اليجوي، أما الُبعج الثاني فيتيح لمصمبة اإلجابة 
عغ كل فقخة بأكبخ عجد مسكغ مغ االستجابات السعخؼية، والسدتػحاة مسا ورد في القرة 

جة ذات الرمة بالذيء السدسػعة، وىي وسائل وأدوات لبمػرة الرػر الحىشية السشت
مػضػع التخيل، أما الُبعج الثالث فيػ تػليج صػر ذىشية مختبصة بعشاصخ السػقف 

 والتعبيخ عشيا بحخكات جدجية أو صػتية مشاسبة6 

( فإف ميارات التفكيخ التخيمي تكػنت مغ 1027وحدب نتائج دراسة مػفق دمحم )
الحػاس، ميارة التأمل والتفكيخ  عذخة أبعاد ىي؛ ميارة تجسيع الرػر العقمية عغ شخيق

العسيق، ميارة اإلتقاف السعخفي، ميارة االستجالؿ عمى الرػر العقمية مغ مبلحطة 
الدمػؾ الطاىخ، ميارة التخكيد واالنتباه، ميارة التحكخ واالستخجاع والترػر العقمي، ميارة 

الرػر، ميارة بشاء تشطيع عبلقات ججيجة بيغ مكػنات الخبخة الدابقة، ميارة التأليف بيغ 
 خياالت متعجدة وميارة ترجيخ الػاقع في عبلقات ججيجة6  

( فإف ميارات التفكيخ التخيمي تكػنت 1027وحدب نتائج دراسة ىاشع محسػد )
مغ ثسانية أبعاد ىي؛ استخجاع الخبخات الدابقة، إعادة تختيب األفكار واألحجاث، شخح 

السألػؼ وغيخ السألػؼ، تحػيل أفكار غيخ  السزاميغ واألفكار الغامزة، التسييد بيغ
مألػفة إلى مألػفة، تدييغ الكبلـ بالرػر الفشية، تقجيع حمػؿ لسذكمة مػجػدة أو مفتخضة 
ووضع عشاويغ مشاسبة لشرػص معيشة، بيشسا أضيخت نتائج دراسة ثشاء عبجالػدود حافع 

ات ىي؛ الترػر ( أف ميارات التفكيخ التخيمي تكػنت مغ ثبلثة ميار 1028وآخخوف )
 العقمي، التجخبة الحىشية، تكػيغ وتػسيع األنساط6 

( فقج 1028؛ رىاـ حدغ، 1025وحدب نتائج دراسة كل مغ )آماؿ دمحم، 
 تكػنت ميارات التفكيخ التخيمي لجى أشفاؿ الخوضة مغ ثبلثة أبعاد ىي كاآلتي: 

الستعمع بيجؼ ميارة استخجاع الرػر الحىشية؛ وُيقرج بيا الشذاط الحي يقـػ بو  -
 6 تخديغ السعمػمات في الحاكخة واالحتفاظ بيا، وإعادة استخجاعيا مخة أخخى 
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ميارة التحػالت الحىشية؛ وُيقرج بيا إجخاء تعجيبلت عمى التسثيل الحىشي لؤلشياء  -
 (6بالححؼ، اإلضافة، التجسيع، التجويخ، اإلزاحة، االنعكاس)

ء عشاصخ الرػر الحىشية إلنتاج معاني ميارة إعادة التخكيب؛ وُيقرج بيا إعادة بشا -
 6  غيخ واقعية وججيجة

فإف  (1029)وحدب دراسة سمػى حسجي، محسػد حافع، أحسج دمحم ودمحم عصية 
 : ميارات التفكيخ التخيمي تتكػف مغ اآلتي

وىي قجرة التمسيح عمى إنذاء صػر ذىشية لذكل ما في عقمو، دوف : ميارة الترػر -
، والقجرة عمى وصف ىحه الرػرة الحىشية في شكل كمسات إجخاء أي تعجيبلت عمييا

 6 مشصػقة أو مكتػبة أو مغ خبلؿ التعبيخ عشيا بالخسع
وىي قجرة التمسيح عمى إنتاج صػر ذىشية، والمعب بيا والتغييخ : ميارة التجخبة الحىشية -

ى فييا، والقجرة عمى حفع ىحه الرػر الججيجة أثشاء مخحمة التجخبة وبعج إتساميا حت
يتػصل إلى الذكل السصمػب، ووصف وإضيار نتائج ىحه التجخبة في شكل كمسات 
مشصػقة، أو مكتػبة، أو مغ خبلؿ التعبيخ عشيا بالخسع، وتتزسغ ىحه السيارات عجة 

 : ميارات فخعية ىي كاآلتي
وىػ القجرة عمى ححؼ بعس أجداء مغ الذكل، وتخيل الذكل الججيج : الححؼ ( أ)

 6 بعج عسمية الححؼ
القجرة عمى إضافة أشكاؿ ججيجة لمذكل، وتخيل الذكل الججيج بعج : ضافةاإل ( ب)

 6 عسمية الححؼ
وىػ القجرة عمى تغييخ بعس أو كل أجداء الذكل بآخخ ججيج، : االستبجاؿ( ج)

 6 وتخيل الذكل الججيج بعج عسمية الححؼ
 وىػ القجرة عمى التػصيل إلى الػضعية العكدية، وقج يكػف بتجويخ: العكذ( ىػ)

 6 درجة مغ اليسيغ إلى اليدار أو مغ األعمى إلى األسفل( 280)الذكل 
فإف ميارات التفكيخ ( 1010)في حيغ أنو حدب دراسة حشاف محسػد دمحم  

التخيمي تكػنت مغ ثبلثة أبعاد ىي؛ الترػر، استخجاـ وتػضيف الرػر الحىشية 
 الستخيمة، إجخاء التحػيبلت العقمية عمى الرػر الحىشية 6
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 السعداد اإللكترونى: ًياثان

 فكرة عسل السعداد:  -2

بالشطخ إلى السعجاد مغ اليسيغ إلى اليدار  يسثل القزيب األوؿ صفا مغ 
اآلحاد، والرف السجاور لو صف مغ العذخات ثع صف مغ السئات، يميو اآلالؼ، 
ويتعخؼ األشفاؿ عغ شخيق السعجاد عمى الؿيسة السكانية لكل رقع مغ العجد وبالتالي 

كتداب فيع أعسق لتخكيب الخقع بسداعجة الخخز، ومغ خبلؿ التسثيل السادي غيخ الخمدي ا
لمخقع عمى السعجاد يترػر األشفاؿ مػضع الؿيسة السكانية لمخقع في عجد معيغ مسا يداىع 

عمى  172في فيع أفزل لبشاء وتخكيب األرقاـ عمى سبيل السثاؿ، سيتع عخض الخقع 
: بالشطخ إلى السعجاد مغ اليسيغ إلى اليدار في الرف الثالث السعجاد عمى الشحػ التالي

، ثع في 2صف السئات يتع رفع أربعة حبات في الحقل أدناه، لكل مشيا ؾيسة الخقع 
حبات بالصخيقة التالية: في الحقل فػؽ الذخيط  5الرف الثاني يتع رفع صف العذخات 

قزيب  في الحقل أسفل الذخيط  ، بيشسا عمى نفذ ال5يتع خفس حبة واحجة  ؾيسة رقسيا 
عذخات في  7بالتالي يربح   2يتع رفع حبتيغ مغ الخخز، حيث أف لكل مشيا ؾيسة رقع 

السجسػع، وفي الرف األوؿ صف اآلحاد يتع رفع حبة واحجة في الحقل أسفل الذخيط، 
( بذكل غيخ رمدي 172وبيحه الصخيقة مع تآزر حاستي المسذ والبرخ تع تقجيع الخقع )

 ,Baralisا يعصي صػرة ذىشية واضحة لبشاء األرقاـ؛ وبالتالي فيع أعسق لمخقعمس
Stavrou & Mavrogianni, 2012)6) 

بعج الخصػة األولى والتعخؼ عمى ؾيسة األرقاـ عمى العجاد نشتقل إلى إجخاء 
عسميات الحداب باألرقاـ، الحداب عمى السعجاد يتزسغ استخجاـ أربعة أصابع )اإلبياـ 

عمى أىسية استخجاـ Piaget بة مغ اليج اليسشى واليدخى( وفي ىحا الرجد يؤكجوالدبا
المسذ في التعمع حيث تمعب اليج دوًرا ميسا كجياز لمسذ والعسل لجى الصفل حيث يعتبخ 
اإلدراؾ المسدي ميًسا في مخاؾبة األشكاؿ واألحجاـ وإجخاءات الحداب في الفتخة األولى 

 الفتخة اليج "ًتعمع" العيغ6 لتعمع الخياضيات فخبلؿ ىحه 
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االنتباه إلى دور اليج في فيع وتعمع األرقاـ مذيًخا  Hu, et al (2011) ولفت
ىشاؾ ضاىخة مثيخة لبلىتساـ أثبتتيا الجراسات التجخيبية وىػ أف تجريب األصابع والتكيغ 

جػد الحخكي يسكغ أف يديج مغ فاعمية األداء الحدابي لؤلشفاؿ الرغار مسا يذيخ إلى و 
 6 صمة وضيؽية بيغ استخجاـ األصابع وميارة استخجاـ األرقاـ

 الفرق بين السعداد اإللكتروني والتقميدي واآللة الحاسبة: -1

الفكخة األولية في تصػيخ الشسػذج اإللكتخوني لمسعجاد ىػ الجسع بيغ جياز 
الحاسبة ليا الحداب الحجيث والتقميجي والتي تسثل آلة حاسبة ومعجاد عمى التػالي؛ فاآللة 

أزرار تسثل األرقاـ ورمػز العسميات الحدابية، وىي عمى عكذ السعجاد تعصي إجابة 
مباشخة عشجما يقـػ السدتخجـ بإجخاء العسميات الحدابية6 بالشدبة لؤلشفاؿ الرغار الحيغ 
ال يدالػف في مخحمة تعمع أساسيات الخياضيات فإف اآللة الحاسبة ال تداعجىع عمى فيع 

خفة الخصػات التي تتع بيا العسمية الحدابية6 مغ ناحية أخخى يتصمب السعجاد مغ كيؽية مع
الصفل إلجخاء العسمية الحدابية أف يتبع مجسػعة مشطسة مغ الخصػات، الخصػة تمػ 
الخصػة وبالتالي يسكغ أف يؤدي بيع إلى فيع العسميات الحدابية وزيادة التفكيخ الحدابي، 

الخخز لتسثيل األرقاـ والتي تعج مذكمة لمسدتخجـ الججيج لفيع ويدتخجـ السعجاد التقميجي 
تذغيل السعجاد؛ لحلظ مغ أجل التغمب عمى ىحه السذكمة تع تصػيخ السعجاد اإللكتخوني 
بشفذ مفيـػ واجية اآللة الحاسبة باستثشاء أزرار اآللة الحاسبة التي تع استبجاليا بحبات 

 6(Nool, 2012)السعجاد التقميجي 

 عسل السعداد اإللكتروني: طريقة -3

يسكغ لمسدتخجـ ببداشة نقل الخخز عمى أساس الؿيسة السحجدة قبل تحجيج 
 e-abacus العسمية الخياضية السصمػبة؛ بسجخد الزغط عمى زر التذغيل ستطيخ شاشة

ؾيسة الحخكة وفًقا لسػضع الخخز؛ ثع  يحتاج السدتخجـ إلى تحخيظ الخخز لمؿيسة الثانية 
زر التذغيل مخة أخخى ليعخض السعجاد اإللكتخوني الؿيسة الثانية واإلجابة والزغط عمى 

 6 (Mohamed, 2013)عمى العسمية الخياضية

 ترسيم برمجيات السعداد اإللكتروني: -4
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 كػاجية في ىحا السذخوع؛ حيث يحتػي  (Soroban) يدتخجـ السعجاد الياباني
Soroban ات الدػروباف مصمية بالمػف عمى لػف معيغ لتحديغ حداسية السدتذعخ، فحب

األبيس وأجداء أخخى مغ الدػروباف مصمية بالمػف األسػد6 وُتعج أجيدة االستذعار 
حاسسة في ىحا السذخوع؛ ففي السعجاد اإللكتخوني يتع تعييغ السدتذعخ ليكػف أقل نذاًشا 
ليكتذف فقط الخخز عشجما يتع حدابو6 ويجب أف يكػف مػضع السدتذعخات مػازيا 

اف الحي تتػقف ؼيو الخخز أثشاء عسمية الحداب6 وُتدتخجـ اثشيغ مغ الستحكسات في لمسك
السعجاد اإللكتخوني؛ تتسثل وضيفة الستحكع األوؿ في معالجة البيانات مغ مدتذعخات 
األشعة تحت الحسخاء وأزرار التذغيل ومغ ثع سيتع إرساؿ الشتيجة إلى الستحكع الثاني ثع 

  (Suzana, 2010) ؿ شاشة الكخيدتاؿ الدائلسيتع عخض الشتيجة مغ خبل

 مبررات استخدام السعداد في التدريس: -5

قج يكػف ىشاؾ سؤاؿ في ذىغ الكثيخيغ أف لساذا ىشاؾ حاجة لتعميع األشفاؿ 
العسميات الحدابية باستخجاـ السعجاد أو تعميسيع حل السذكبلت الحدابية بفكخة السعجاد في 

ػجي الحي يذيجه العالع، لكغ الحؿيقة ىي أنو حتى لػ ًمكغ ىحا الػقت ومع التقجـ التكشػل
التقجـ التكشػلػجي البذخ مغ إجخاء حدابات معقجة واستكذاؼ أبعاد ججيجة في مجاؿ 
السعخفة، فإف عقل الصفل فارغ تساًما ويجب كتابتو وممئو بتدمدل مشصقي يشاسب مخحمة 

مة تحريل بعس األشياء ولكغ الشسػ التي يسخ بيا؛ ؼيسكغ لعقل الصفل في ىحه السخح
برعػبة كسا أف لجيو ميل إلى ندياف السػضػعات التي تع تعمسيا بعج مخور بعس 

 الػقت6

وفي مخحمة التعمع األولية لمصفل يكاد يكػف مغ السدتحيل تعمع كل األشياء في 
ومزة أو مخة واحجة؛ والسعجاد يعسل عمى ىحا األساس لترسيع نسػذج لمشسػ والتصػر 

ع لجماغ الصفل مغ خبلؿ تعميسو مجسػعة مغ الخصػات الستدمدمة التي يجب أف الدمي
يتبعيا لمػصػؿ إلى حل العسمية، وبالتالي يدتقخ في ذىغ الصفل ترػر لمخصػات التي 
تتع بيا العسمية الحدابية6 وقج أضيخت الجراسات أف األشفاؿ الحيغ يدتخجمػا السعجاد يسكغ 

بدخعة أكبخ وبذكل مخيح ؼيسا بعج؛ ويخجع ذلظ إلى حؿيقة أف يؤدوا العسميات الحدابية 
أف أصبح لجييع القاعجة الحىبية لحداب األرقاـ الصػيمة بسداعجة الحـد السخدونة مغ ىحا 
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 Gera). الخقع في أذىانيع بسا يدسح ليع بأداء أكثخ مبلءمة في مخحمة الحقة مغ حياتيع
& Kaur, 2014, 263) 

جماغ مثل أي جياز آخخ في جدع اإلنداف يحتاج أف ال Lee (8 ,2015)وتخى 
لسسارسة التساريغ الخياضية بانتطاـ لمحفاظ عمى لياقتو والسعجاد وسيمة جيجة لتجريب 
الجماغ، فالسعجاد يداعج األشفاؿ عمى تصػيخ ميارات الترػر البرخي مغ خبلؿ الؿياـ 

ة عغ شخيق خصػات بالعسميات الحدابية األساسية مثل الجسع والصخح والزخب والقدس
بديصة؛ كسا أنو يداعج األشفاؿ بذكل غيخ مباشخ في تصػيخ القجرة عمى تسثيل السذكمة 

 في دماغيع6 

أف السعجاد بأشكالو السختمفة  Maričić & Lazić    (2020) ويخى كل مغ
وخاصة اإللكتخوني ُيعج وسيمة لتعديد التفكيخ والتخسيغ والتعسيع عمى أساس الفيع 

لمخياضيات؛ فسغ األىسية بسكاف لمحداب العقمي التفكيخ السعخفي  ألنو أواًل:   السفاـيسي
يؤثخ عمى قجرة األشفاؿ عمى حل مذكمة ما؛ ثانًيا: يصػر التفكيخ اإلبجاعي؛ وثالًثا: يجحب 

 .اىتساـ األشفاؿ

عجًدا مغ الفػائج الستخجاـ السعجاد اإللكتخوني في  Lim   (2005)كسا يحجد
التسكغ مغ مفاـيع  فيع األنطسة األساسية لؤلرقاـ،جى األشفاؿ وىى ) تعمع الحداب ل

ترػر   تصػيخ قجرة األشفاؿ عمى الحدابات العقميةت، الحسل واالقتخاض في الخياضيا
 ) .العبلقات الػثيقة بيغ األرقاـ

أف السعجاد  Amato, Hong & Rosenblum (2013) كل مغ ويؤكج
شفاؿ ليذ فقط  بتعمع أعجاد اآلحاد والعذخات بصخيقة اإللكتخوني وسيمة مفيجة تدسح لؤل

شيقة وجحابة ولكغ أيًزا الؿيسة الشدبية والسكانية لمخقع ألف الفيع السبكخ لسفيـػ العجد 
والؿيسة السكانية لمخقع ضخوري لتصػيخ ميارات الحداب الحىشي، كسا أنو أداة يسكغ أف 

  رقسيغ أو أرقاـ متعجدة6تداعج في التسثيل السادي لؤلرقاـ السكػنة مغ 
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أداء السياـ  عمىوقج أضيخت الجراسات أف السعجاد ال يديج فقط مغ قجرة األشفاؿ 
 ,Bhaskaran, Sengottaiyan)الحدابية ولكشو يصػر ويحدغ عسل الحاكخة باستسخار 

Madhu, 2006)6 

 ونطًخا ألىسية السعجاد بذكل عاـ والسعجاد اإللكتخوني بذكل خاص قامت العجيج
مغ الجراسات التي تيجؼ إلى التحقق مغ فاعميتو في تصػيخ السيارات الحدابية لجى 

 األشفاؿ، وتعخض الباحثة بعس ىحه الجراسات كسا يمي:

التي ىجفت إلى الػقػؼ عمى  Lu, Ma, Chen & Zhou (2021)دراسة 
 سشػات( عمى انتذار صعػبات 5-1تأثيخ استخجاـ السعجاد اإللكتخوني شػيل األجل )

فرل بسخحمة رياض األشفاؿ تمقى نرفيع  21الحداب بيغ األشفاؿ6 تكػنت العيشة مغ 
التعمع باستخجاـ السعجاد6 وأضيخت الشتائج أنو عمى الخغع مغ عجـ تذخيز أي شفل عمى 
أنو يعاني مغ صعػبات الحداب في الفرػؿ التي درست باستخجاـ السعجاد إال أف ندبة 

% وىحا يجؿ  661رػؿ التي درست بجوف السعجاد كانت انتذار صعػبات الحداب في الف
عمى أف لمسعجاد دور فعاؿ في الحج مغ صعػبات الحداب، كسا أضيخ األشفاؿ الحيغ 
درسػا بالسعجاد أداء أفزل في الحداب الحىشي والحاكخة السكانية قريخة األجل بعج التحكع 

 خى6في العسخ والجشذ والرف والقجرات السعخؼية األساسية األخ

التي ىجفت إلى التحقق مغ فاعمية   Kalbkhani & Sameri (2020)ودراسة
السعجاد اإللكتخوني في تجريذ الحداب الحىشي لمحج مغ صعػبات تعمع الخياضيات لجى 
تبلميح السجارس االبتجائية، استخجـ الباحثاف السشيج التجخيبي ذو الترسيع القبمي والبعجي، 

بالرف الثالث االبتجائي )ذكػر وإناث(، وتع تقديسيع إلى تمسيح  10وتكػنت العيشة مغ 
مجسػعتيغ: أحجىسا تجخيبية، واألخخى ضابصة بالتداوي في عجد التبلميح6 تمقت 

دؾيقة باستخجاـ السعجاد، بيشسا تمقت  10جمدة مجة الجمدة  11السجسػعة التجخيبية 
اختبار الحداب6 وأضيخت السجسػعة الزابصة التجريب التقميجي6 وتكػنت أداة البحث مغ 

الشتائج فاعمية السعجاد في الحج مغ صعػبات تعمع الخياضيات لجى تبلميح الرف الثالث، 
كسا أضيخت الشتائج أف استخجاـ السعجاد في التجريب عمى الحػسبة العقمية يسكغ أف 
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يحدغ مغ صعػبات تعمع الخياضيات؛ لحلظ  يقتخح الباحثاف استخجاـ السعجاد لمحج مغ 
 ػبات التعمع لجى التبلميح6صع

إلى مقارنة تأثيخ التجريب  Wang, et al.   (2019) كسا ىجفت دراسة
الحدابي الحىشي باستخجاـ السعجاد عمى ميارات حل السذكبلت الخياضية لجى التبلميح 
السجربيغ وغيخ السجربيغ عمى استخجاـ السعجاد في السجرسة االبتجائية6 وتألفت العيشة مغ 

مغ غيخ السجربيغ(، تع  210تمسيحا مجرًبا و  60ح بالرف الدادس االبتجائي )تمسي 280
اختيار العيشات باستخجاـ شخيقة أخح العيشات العشقػدية6 واستخجـ الباحثػف استبياف حل 
السذكبلت الخياضية6 وأضيخت الشتائج أف التبلميح الحيغ درسػا الحداب بالسعجاد وأولئظ 

عجاد كاف لجييع اختبلفات كبيخة في الدخعة في حل السذكبلت الحيغ لع يتجربػا عمى الس
الخياضية والجقة والتخكيد والحداب العجدي؛ بحيث كاف التبلميح السجربيغ أعمى درجات 
في السكػنات السحكػرة وكانػا أكثخ نجاحا6 كسا أضيخت الشتائج أف ىشاؾ اختبلفات كبيخة 

الخياضية لرالح مجسػعة التبلميح  في البعج السعخفي الستخاتيجيات حل السذكبلت
 السجربيغ عمى السعجاد6

إلى مقارنة األداء الحدابي لؤلشفاؿ الحيغ Freeman   (2014)وىجفت دراسة
يدتخجمػف السعجاد واألشفاؿ الحيغ يتعمسػف بجوف استخجاـ السعجاد في السسمكة الستحجة6 

لذفػي، وتحجيج األرقاـ6 واستخجـ الباحث اختبار يتزسغ السيارات الحدابية، والعج ا
وأضيخت الشتائج أف األشفاؿ الحيغ شاركػا في جمدات السعجاد قج تقجمػا بسعجؿ متػسط 

% لمسجسػعة الزابصة، كسا أضيخت الشتائج تحدغ ممحػظ 8% مقابل   10قجره 
 لمسيارات الحدابية لجى األشفاؿ الحيغ تجربػا باستخجاـ السعجاد6

إلى التعخؼ عمى Manchanda & Sood (2012) وىجفت دراسة كل مغ
فاعمية بخنامج الحداب الحىشي القائع عمى السعجاد عمى تصػيخ الثقة بالشفذ في حل 
السذكبلت الخياضية ودراسة الفخؽ الكبيخ في درجات الثقة بالشفذ مغ الحكػر واإلناث في 

س العامة في تمسيًحا ويجرسػف في السجار  51السجسػعة التجخيبية6 تألفت عيشة الجراسة مغ 
مجيشة أمباال6 وأشارت الشتائج أف تبلميح السجسػعة التجخيبية أحخزوا تفػًقا كبيًخا في 
التصبيق البعجي لسؿياس الثقة بالشفذ مقارنة بتبلميح السجسػعة التجخيبية؛ وبالتالي استشتج 
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شفذ الباحثاف أف بخنامج الحداب الحىشي القائع عمى السعجاد يداعج في تصػيخ الثقة بال
لمتبلميح في الخياضيات، كسا أشارت الشتائج أنو ال يػجج فخوؽ في الثقة بالشفذ بيغ 

 تبلميح السجسػعة التجخيبية يعدى لمشػع6

إلى التعخؼ عمى فاعمية السعجاد اإللكتخوني في   Nool (2012)وىجفت دراسة
 50شة مغ تجريذ الجسع واألعجاد الرحيحة لتبلميح السخحمة االبتجائية6 وتكػنت العي

تمسيًحا، واستخجـ الباحث االختبار القبمي والبعجي لمحرػؿ عمى البيانات6 وأضيخت الشتائج 
أف استخجاـ السعجاد يقمل بذكل كبيخ مغ أخصاء التبلميح ويحدغ مغ أدائيع وتصػيخ 
مياراتيع في جسع األعجاد الرحيحة، ويحدغ ثقتيع في تعمع الخياضيات6 كسا أضيخت 

 عجاد يعدز التعمع السعخفي والعاشفي والشفدي لجى الصفل 6الشتائج أف الس

 فروض البحث:  
في ضػء ما تع عخضو مغ إشار نطخي ودراسات سابقة يسكغ صياغة فخوض البحث 

 كاآلتي:

تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي رتب درجات الؿياسيغ القبمي والبعجي  -2
لكمية إلختبار ميارات التفكيخ التخيمي لمسجسػعة التجخيبية عمى األبعاد والجرجة ا

 ألشفاؿ الخوضة لرالح الؿياس البعجي6  
تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعتيغ التجخيبية  -0

والزابصة في الؿياس البعجي عمى األبعاد والجرجة الكمية إلختبار ميارات التفكيخ 
 التجخيبية6  التخيمي ألشفاؿ الخوضة لرالح السجسػعة

ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي رتب درجات الؿياسيغ البعجي  -3
والتتبعي لمسجسػعة التجخيبية عمى األبعاد والجرجة الكمية إلختبار ميارات التفكيخ 

 التخيمي ألشفاؿ الخوضة6 

 :مشهج وإجراءات البحث
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التجخيبي؛ وذلظ لسبلئستو  اقتزت شبيعة البحث استخجاـ السشيج شبة: مشهج البحث( أ)
لصبيعة مذكمة البحث، والحي ييتع بجراسة تأثيخ متغيخ مدتقل، وىػ البخنامج القائع 
عمى السعجاد االلكتخوني عمى متغيخ تابع؛ وىػ ميارات التفكيخ التخيمي لصفل 
الخوضة، كسا تع حداب تكافؤ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة مغ حيث بعس 

 6ة كالعسخ الدمشي، ومدتػى ميارات التفكيخ التخيميالستغيخات الجخيم

  )ب( عيشة البحث:

تكػنت عيشة حداب  عيشة حداب الخرائص الديكهمترية ألدوات البحث: -2
أشفاؿ الخوضة ( مغ 10الديكػمتخية ألدوات البحث مغ عجد )الخرائز 

 6 يةالدػيجي الخسسية لمغات بإدارة ديخب نجع التعميسية محافطة الذخؾ بسجرسة

مغ أشفاؿ الخوضة ( شفبًل 21تكػنت العيشة األساسية مغ ) العيشة األساسية لمبحث: -3
، وتع بسجرسة الدػيجي الخسسية لمغات بإدارة ديخب نجع التعميسية محافطة الذخؾية

( أشفاؿ؛ 6تقديسيع إلى مجسػعتيغ أحجاىسا تجخيبية واألخخى ضابصة قػاـ كبًل مشيا )
( سشػات، بستػسط حدابي وانحخاؼ معياري 6-5ا بيغ )تخاوحت أعسارىع الدمشية م
 (6 2كسا ىػ مػضح بججوؿ )

 ( الستهسط الحدابي واالنحراف السعياري لمعسر الزمشي ألطفال 2جدول )

 عيشة البحث األساسية
االنحراف  الستهسط العدد السجسهعة الُبعد

 السعياري 
 الخطأ 
 السعياري 

 20069. 0.49160 5.4167 6 التجريبية العسر الزمشي
 20069. 0.48260 5.5833 6 الزابطة

 حداب التكافؤ بين عيشة البحث األساسية:

قامت الباحثة بحداب التكافؤ لمسجسػعتيغ التجخيبية  من حيث العسر الزمشي: -
 والزابصة عمى متغيخ العسخ الدمشي مغ خبلؿ اختبار ماف ويتشي كاآلتي: 
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 الزابطة( -السجسهعتين )التجريبية بيننتائج اختبار مان ويتشي ( 0) جدول

 في العسر الزمشي
  السجسهعة الستغير

 ن
متهسط 
 الرتب

مجسهع 
 الرتب

 قيسة
( (U 

 قيسة
( (w 

 قيسة
(Z) 

مدتهي 
 الداللة

حجم 
 األثر

العسر 
 الزمشي

 14.500 5.92 6 تجريبية تجريبية
 

35.500 
 

-
.606 
 

 - غيخ داؿ

 7.08 6 ضابطة ضابطة

 ( (1.65( =2.25)داللة  مدتهى  ولية عشدالجدZ) )قيسة 

 ( (2.33( =2.22)داللة  مدتهى  الجدولية عشدZ) )قيسة 

عجـ وجػد فخؽ داؿ بيغ متػسصي رتب أعسار ( 1)يتزح مغ نتائج ججوؿ  
السحدػبة أقل مغ ؾيسة Z) ) ؛ حيث كانت ؾيسة(الزابصة-التجخيبية)السجسػعتيغ 

(Z( ؛0605الججولية عشج مدتػي داللة) ألمخ الحي يذيخ إلي تكافؤ السجسػعتيغ في ا
 6 العسخ الدمشي

قامت الباحثة بحداب داللة الفخوؽ بيغ من حيث مدتهى مهارات التفكير التخيمي:  -
متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة عمى األبعاد والجرجة 

 ج كاآلتي:الكمية إلختبار ميارات التفكيخ التخيمي قبل تصبيق البخنام

الزابطة( في الكياس -بين السجسهعتين )التجريبيةنتائج اختبار مان ويتشي ( 3) جدول
 القبمي عمى األبعاد والدرجة الكمية إلختبار مهارات التفكير التخيمي ألطفال الروضة 

متهسط  العدد السجسهعة الستغير
 الرتب

مجسهع 
 الرتب

 قيسة
( (U 

 قيسة
( (w 

 قيسة
( (Z 

مدتهي 
 ةالدالل

حجم 
 األثر

غيخ  161.- 38.000 17.000 38.00 6.33 6 تجريبية البعد األول
 داؿ

- 

 40.00 6.67 6 ضابطة
 16.500 37.50 6.25 6 تجريبية البعد الثاني

 
37.500 

 
-.242 

 
غيخ 
 داؿ

- 
 40.50 6.75 6 ضابطة

 -خ غي 161.- 38.000 17.000 40.00 6.67 6 تجريبية البعد الثالث
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متهسط  العدد السجسهعة الستغير
 الرتب

مجسهع 
 الرتب

 قيسة
( (U 

 قيسة
( (w 

 قيسة
( (Z 

مدتهي 
 ةالدالل

حجم 
 األثر

 داؿ    38.00 6.33 6 ضابطة
 17.000 38.00 6.33 6 تجريبية الدرجة الكمية

 
38.000 

 
-.161 

 
غيخ 
 داؿ

- 
 40.00 6.67 6 ضابطة

 ( (1.65( =2.25)داللة  مدتهى  الجدولية عشدZ) )قيسة 

 ( (2.33( =2.22)داللة  مدتهى  الجدولية عشدZ) )قيسة 

ـ وجػد فخؽ داؿ بيغ متػسصي رتب درجات عج( 5)يتزح مغ نتائج ججوؿ  
عمي األبعاد والجرجة الكمية إلختبار ميارات التفكيخ ( الزابصة-التجخيبية)السجسػعتيغ 

الججولية عشج Z) )السحدػبة أقل مغ ؾيسة  Z))التخيمي لصفل الخوضة؛ حيث كانت ؾيسة 
تغيخ ميارات ؛ األمخ الحي يذيخ إلي تكافؤ السجسػعتيغ عمى م(0605)مدتػي داللة 

 6 التفكيخ التخيمي لصفل الخوضة

( لجاللة الفخوؽ بيغ Zقامت الباحثة بحداب ؾيسة ) ندبة الذكاء:من حيث  -
السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في متغيخ ندبة الحكاء حدب مؿياس السرفػفات 

 الستتابعة لجػف رافغ6  

 ية والزابطة ( لداللة الفروق بين السجسهعتين التجريبZ( قيسة )4جدول )

 في متغير ندبة الذكاء
 اسم

 الستغير 
 اسم 

 السجسهعة
 متهسط  ن

 الرتب
 مجسهع 
 الرتب

 قيسة
 (Z) 

 مدتهى 
 الداللة 

 1.207- 31.50 5.25 6 التجريبية الذكاء
 

 غيخ دالة 

 46.50 7.75 6 الزابطة

( عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ 1ويتزح مغ ججوؿ )
تجخيبية والزابصة، في متغيخ ندبة الحكاء، مسا يجؿ عمى تجانذ السجسػعتيغ في ال

 متغيخ ندبة الحكاء لؤلشفاؿ عيشة البحث6  
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 )ج( أدوات البحث: 

 : البرنامج القائم عمى السعداد االلكتروني " إعداد الباحثة " -2

 :أهداف البرنامج

ا عشج التخصيط لبشاء ُيعج تحجيج األىجاؼ أولى الخصػات التي يجب مخاعاتي
البخامج التجريبية، فيي األساس الحي يتع في ضػئو اختيار محتػى البخنامج وتحجيج 

عمى اختيار الخبخات  وتداعجىا الباحثة/ أساليب وشخؽ تقييسو كسا أنيا تػجو السعمسة
بتقديع  الباحثة السشاسبة في إشار العسمية التجريدية، وفي ضػء خرائز العيشة قامت

 البخنامج إلى:  أىجاؼ

ىػ تشسية ميارات التفكيخ التخيمي لجى شفل الخوضة مغ خبلؿ  الهدف العام لمبرنامج 
 6 البخنامج  القائع عمى السعجاد اإللكتخوني

 : األهداف اإلجرائية لمبرنامج 

تتسثل األىجاؼ اإلجخائية لمبحث فى ثبلثة أىجاؼ تشبثق مغ األبعاد الخئيدة 
ات التفكيخ التخيمى عمى أف يتفخع مشيا أىجاؼ فخعية فى أنذصة لتعخيف اإلجخائى لسيار 

 البخنامج القائع عمى السعجاد اإللكتخونى لتشسية ميارات التفكيخ التخيمى، وىى كسا يمى:

 6 عبخ الصفل عغ الرػر الحىشية مغ خبلؿ الخسعالبعج األوؿ: أف ي .2
بة السعخؼية عبخ الصفل عغ الرػرة الحىشية باالستجاالبعج الثانى : أف ي .0

 6 الرحية
عبخ الصفل عغ الرػر الحىشية باألداء الحخكي أو البعج الثالث: أف ي .3

 6 الرػتي

 اعتسج بشاء البخنامج لمبحث الحالي عمى يمي:فمدفة بشاء البرنامج: 

فشيات الخسع والتمػيغ وكخوت التخيل وأنذصة السداوجة وأنذصة العج لتشسية ميارات  -
 وضة مغ خبلؿ السعجاد اإللكتخوني6 التفكيخ التخيمي لصفل الخ 
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مغ حق شفل الخوضة أف يذارؾ في أنذصة تشسي مياراتو السختمفة، ومغ ضسشيا  -
 ميارات التفكيخ التخيمي6

 شفل الخوضة ىػ محػر وجػىخ عسمية التعمع6  -

 استخجاـ أساليب تذجيع وتعديد أشفاؿ الخوضة6 -

تخكيد واالنتباه لمسثيخات التأكيج عمى انتباه األشفاؿ، وعجـ تذتت أذىانيع وال -
 السختمفة، لتشسية ميارات التفكيخ التخيمي6 

 : اإلعداد لمبرنامج

قامت الباحثة بتحجيج عيشة البحث، وىع أشفاؿ الخوضة مسغ تتخاوح أعسارىع 
سشػات، وتع تصبيق البخنامج عمييع بسجرسة الدػيجي الخسسية ( 6-5)الدمشية ما بيغ 

ميسية محافطة الذخؾية، مع تييئة الطخوؼ السشاسبة مغ حيث لمغات بإدارة ديخب نجع التع
الػقت والسكاف الحي تع ؼيو عقج أنذصة، مع تذجيع األشفاؿ عمى عجـ التغيب عغ 

 6حزػر أنذصة بخنامج

 ترسيم البرنامج:

اعتسجت الباحثة في ترسيع البخنامج عمى اإلشار السخجعي التي حجدتو بيادر  
ىي استخجاـ االتجاىات واألساليب العمسية السعاصخة وذلظ ( بالصخيقة األتية: و 1021)

مغ خبلؿ اإلجابة عمى خسدة أسئمة تحجد أبعاد اإلشار السخجعي العاـ لمبخنامج وىحه 
 األسئمة ىي: 

 لسغ؟ أي لسغ يػجو ىحا البخنامج؟  -2
 لساذا؟ أي ما ىػ اليجؼ مغ ترسيع البخنامج؟ -0
يجفة مغ أنذصة ومسارسات في ىحا ماذا؟ أي ما الحي يسكغ تقجيسو لمفئة السدت -3

 البخنامج لتحقيق أىجافو؟
كيف؟ ويعشى ما ىي اإلستخاتيجيات التخبػية الػاجب إتباعيا في البخنامج ليحقق  -4

 أىجافو؟



جامعة اسيهط – "الطفهلة والتربية فيدراسات  "مجمة   

___________________________________________________________ 

 

 م0202يناير –السادس عشرالعذد  38

متى؟ ويعشى ما ىػ البخنامج الدمشى البلـز لتشفيح البخنامج والػقت الحي يدتغخقو  ( أ)
 التشفيح؟ 

 لإلجابة عمى هذه التداؤالت: 

( سشػات 6 – 5يشفح البخنامج لؤلشفاؿ الخوضة مسغ تتخاوح أعسارىع ما بيغ )لسغ؟  -
والسمتحقيغ بسجرسة الدػيجي الخسسية لمغات بإدارة ديخب نجع التعميسية بسحافطة 

 الذخؾية6  

لساذا؟ ييجؼ البخنامج إلى تشسية ميارات التفكيخ التخيمي لصفل الخوضة مغ خبلؿ  -
 لكتخوني6 بخنامج قائع عمى السعجاد اإل

( نذاط يتشاوؿ الجسع والصخح السباشخ 51ماذا؟ يتكػف البخنامج مغ السدتػى األوؿ ) -
( نذاط تتشاوؿ قاعج الرجيق 11مغ خبلؿ السعجاد اإللكتخوني، والسدتػى الثاني مغ )

 األصغخ في حالة الجسع والصخح مغ خبلؿ السعجاد اإللكتخوني6 

اإللكتخوني، مغ خبلؿ تشفيح أنذصة الخسع، العج، كيف؟ يدتخجـ في البخنامج السعجاد  -
 التمػيغ، كخوت التخيل، السداوجة6  

( لقاءات أسبػعًيا، خبلؿ الفرل 5( أسابيع بسعجؿ )8متى؟ تع تصبيق البخنامج في ) -
 ـ6 1028/1029الجراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

وقج قامت الباحثة بعخض محتػى البخنامج عمى عجد مغ أعزاء ىيئة التجريذ  
( وجاءت ندبة مػافقة الخبخاء باالتفاؽ عمى 21بكميات وأقداـ رياض االشفاؿ وعجدىع )
%( فأكثخ، كسا قامت الباحثة بتعجيل بعس 90محتػى البخنامج بشدبة مئػية بمغت )

 الخبخاء6 الرياغات بسحتػى البخنامج كسا أشار بعس

 :الفشيات السدتخدمة في البرنامج

تتسثل في تقجيع السعارؼ والسفاـيع الستعمقة بكيؽية استخجاـ السعجاد السحاضرة:  -2
اإللكتخوني، حيث تقـػ السعمسة/ الباحثة مغ خبلليا بتػضيح كيؽية تسثيل األرقاـ 

السعجاد،  عمى السعجاد اإللكتخوني لآلحاد، وأداء عسميات الجسع والصخح باستخجاـ
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وكحلظ تقجيع شخح حػؿ كيؽية أداء العسميات الحدابية بجوف االعتساد عمى السعجاد 
 اإللكتخوني وتخيمو بالحاكخة6 

الخقع أما عمى  مكتػب عمى إحجى جانبييا عبارة عغ كخوت ىي :كروت التخيل  -0
اإللكتخوني،  عمى السعجاد الجانب اآلخخ فيػ نفذ الخقع ولكغ صػرة مسثمو لمخقع

 ثع حجبو عغ الصفل، بدخعة عمى الصفل، الكارت بعخض الباحثة/ تقـػ السعمسةو 
مغ األشفاؿ معخفة الخقع السػجػد عمى الكارت، واإلجابة  الباحثة/ السعمسة وتصمب

فعميو أف  بحيث يتع تجريب الصفل مغ أجل أف يجيب اإلجابة الرحيحة، الذفػية،
عمى السعجاد ثع يبجأ في التفكيخ عغ شكل يمتقط صػرة بالحاكخة البرخية لمخقع السسثل 

حتى يرل إلى اإلجابة الرحيحة،  وكع خخزة أسفل، وعجده كع خخزة أعمى، الخخز،
في تشسية تخيل الخقع وتخكيد  ؼيجيب بدخعة قبل زمبلئو، وتداىع فشية كخوت التخيل

قاـ مغ لؤلر  بإعجاد كخوت التخيل الباحثة االنتباه عمى مثيخ معيغ لسجة معيشة، وقامت
 (1)، وتع شباعتيا عمى ورؽ مقػى، كسا يػضحيا شكل (2-9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 كروت التخيل  يهضح فشية( 0)شكل 



جامعة اسيهط – "الطفهلة والتربية فيدراسات  "مجمة   

___________________________________________________________ 

 

 م0202يناير –السادس عشرالعذد  33

بالؿياـ بأداء بعس  وفييا يتع تكميف أشفاؿ العيشة التجخيبية: الهاجبات السشزلية -3
الػاجبات السشدلية، ويتع تحجيجىا في نياية كل نذاط مغ خبلؿ االعتساد عمى كتيب 

ات السشدلية، وتتع برػرة تجريجية مغ الديل البديط إلى التجرج في الديػلة الػاجب
نحػ األصعب، مع مخاعاه الخرائز العسخية لسخحمة رياض األشفاؿ، فسثبًل مغ 
حيث الكع فيتع تقميل عجد السدائل الحدابية التي يتع حميا، ويتع مخاجعة وترحيح 

يد الصفل بالشدبة لبلستجابات الػاجبات السشدلية عشج بجاية كل نذاط ، وتعد 
الرحيحة مغ خبلؿ ججاوؿ التعديد التي أعجتيا الباحثة حدب تفزيبلت كل شفل، 

 وترحيح الخصأ مغ خبلؿ تقجيع التغحية الخاجعة6 

ويتع تصبيق ىحه الفشية مع فشية كخوت التخيل، وفييا تصمب السعمسة/  التخيل العقمي:  -4
كتخوني كرػرة ذىشية بعقمو كأنو يخاه ويبجأ الصفل الباحثة مغ الصفل تخيل السعجاد اإلل

في تحخيظ أصابعو باليػاء كأنو يجسع ويصخح عمى السعجاد اإللكتخوني، وتداىع ىحه 
الفشية في مداعجة الصفل عمى تخكيد االنتباه عمى مثيخ معيغ لسجة مغ الػقت، 

 واستخجاع الرػر الحىشية6 

لباحثة مغ أشفاؿ السجسػعة التجخيبية أف وفييا تصمب السعمسة/ االكتابة الدريعة:  -5
( في سصخ واحج، ثع تكخار كتبتيا أكبخ عجد مغ السخات، 9-0يكتبػف األرقاـ مغ )

وذلظ لسجة زمشية دؾيقة واحجة، وفي الشياية يعمغ الفائد بكتابة أكبخ عجد مغ سصػر 
تيجؼ ىحه األرقاـ في كل مخة، ويتع إجخاء التجريب مخة واحجة قبل بجاية كل نذاط، و 

الفشية إلى التجريب عمى الدخعة في الكتابة، وتداعج الصفل عمى تخكيد االنتباه في 
كتابة أكبخ عجد مغ الدصػر مغ األرقاـ لمفػز بالسخكد األوؿ، استعجاًدا لتشذيط عسمية 

 تخديغ الرػر الحىشية، كحلظ تعج بسثابة تييئة لمصفل قبل بجاية األنذصة التجريبية6 

تسجت الباحثة عمى فشية التعديد لتثبيت االستجابات الرحيحة، وتبلشي اعالتعزيز:  -6
العقاب في حاالت اإلجابات الخاشئة مغ خبلؿ تقجيع تغحية راجعة لمصفل وترحيح 
الخصأ، واعتسج الباحثة عمى عجة معدزات حدب السػقف، مغ خبلؿ ترسيع ججوؿ 

ت في الحمػى، لمسعدزات لكل شفل حدب اىتسامات كل شفل، وتسثمت السعدزا
الذيكػالتو وغيخىا مغ السعدزات السادية، وكحلظ السعدزات السعشػية كاالبتدامة 
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والترفيق والخبط عمى الكتف، وكتابة األسساء عمى الدبػرة مع اعصاء نجػـ 
لبلستجابات الرحيحة، وفي نياية كل نذاط يحرل الفائد بأكبخ عجد مغ الكخوت 

 عمى لعبة يحبيا6 

وىي فشية اعتسجت عمى ؾياـ الصفل بخسع الخخز الحي يجؿ عمى ؛ فشية رسم الخرز -7
األرقاـ، فعمى سبيل السثاؿ تصمبت الباحثة مغ الصفل رسع الخخز بالعسػد الحي يجؿ 
عمى الخقع، وىحه الفشية ساعجت الصفل في ترػر الخقع في شكل خخز عمى السعجاد، 

ي، ثع الخسع، وجسيعيا ميارات وكحلظ الخبط بيغ الخقع والذكل عمى السعجاد اإللكتخون
تتصمب مغ الصفل اإلدراؾ واالنتباه لسا يقـػ بو، وتداعج الصفل عمى التجريب عمى 

 6 عسمية تخديغ السعمػمات والسعارؼ والرػر الحىشية

وىي فشية اعتسجت عمى ؾياـ الصفل بتمػيغ صػر الحيػانات السختمفة : فشية التمهين -8
 6باأللػاف السختمفة

 : ستطالعيةالدراسة اال
بعج العخض عمى السحكسيغ أصبح البخنامج في صػرتو الشيائية، غيخ أف 

بإجخاء دراسة استصبلعية لبعس أنذصة البخنامج السدتخجـ في البحث عمى  قامت الباحثة
مغ بسخحمة رياض األشفاؿ بسجرسة الدػيجي الخسسية لمغات بإدارة ديخب  أشفاؿ( 5)عجد 

 الباحثة استصاعت ومغ خبلؿ تمظ الجراسة االستصبلعية ية،نجع التعميسية محافطة الذخؾ
السشاسبة لكل نذاط مغ أنذصة البخنامج، ومجى مشاسبة الفشيات  الدمشية تحجيج السجة

السدتخجمة في البخنامج، وتع إجخاء بعس التعجيبلت لُيربح البخنامج في صػرتو الشيائية 
( 11نذاط، والسدتػى الثاني مغ )( 51مكػف مغ مدتػييغ؛ السدتػى األوؿ وتكػف مغ )

   نذاط6 
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 : أدوات البرنامج

 6 تابمت لكل شفل مغ أشفاؿ عيشة البحث، مثبت عميو بخنامج السعجاد اإللكتخوني -2

 
 6 قمع رصاص -0

الكتاب األوؿ، الكتاب الثاني، الكتاب الثالث الكتابة الدخيعة )كتب البخنامج لؤلشفاؿ  -3
 (6 ليةوالكتاب الخابع الػاجبات السشد 

 6 كخوت التخيل -4

 6 ساعة إيقاؼ لكل شفل تػضع أمامو أثشاء تصبيق أنذصة البخنامج -5

 6 كذكػؿ لمخسع لكل شفل، وألػاف فمػماستخ وخذبية -6

 :يتم تطبيقها بكل نذاط تهضح إجراءات األنذطة الباحثة/ تعميسات لمسعمسة

استخخاج كتاب الكتابة  بالصمب مغ األشفاؿ الباحثة/ السعمسة في بجاية الشذاط تقػـ -2
-0)الدخيعة، وُيصمب مشيع أداء نذاط الكتابة الدخيعة، مغ خبلؿ كتابة األرقاـ مغ 

، عمى أف يكػف أماـ كل (دؾيقة واحجة)بأكبخ عجد مسكغ مغ الدصػر، وذلظ لسجة ( 9
بتقييع  الباحثة/ ساعة تػقيت رقسية، ثع بعج انتياء الػقت لمشذاط، تقـػ السعمسة شفل

/ مغ خبلؿ قائسة التعديد التي حجدتيا السعمسة ؿ، وإعبلف اسع الفائد، وتعديدهاألشفا
 6الباحثة حدب اىتسامات كل شفل، يتع تصبيق ىحه الفشية في بجاية كل نذاط

الباحثة في تػجيو األشفاؿ بخسع الخخز ألرقاـ معيشة تصمبيا الباحثة، / تبجأ السعمسة -0
 6  مثبًل ويقػـ بتمػيشو بالمػف السفزل( 2)رقع ويقـػ الصفل بخسع الخخز الحي يجؿ عمى 
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في ترحيح الػاجب السشدلي، وتعديد االستجابات الرحيحة  الباحثة/ السعمسة تبجأ -3
عمى  الصفل الباحثة/ الخاشئة، ُتداعج السعمسة لؤلشفاؿ، أما بالشدبة لبلستجابات

ديد الرحيحة، وتع إعادة حل السدائل مخة أخخى حتى الػصػؿ إلى االستجابة
 6  عقب كل نذاط بأنذصة البخنامج بالسعدزات السشاسبة، وذلظ األشفاؿ

بعخض الجدء اإلجخائي لمشذاط عمى األشفاؿ، مغ خبلؿ  الباحثة/ تقـػ السعمسة -4
عمى إجخاء العسميات الحدابية باستخجاـ  لتجريب األشفاؿ اإللكتخوني استخجاـ السعجاد

 6 السعجاد اإللكتخوني عمى تابمت كل شفل

زجاجة مغ السياه، وتحث  الباحثة عمى أف يكػف أماـ كل شفل/ السعمسة حخصت -5
 6 بيغ الػقت واآلخخ عمى شخب السياه األشفاؿ

عمى فشية كخوت التخيل بعج انتياء الصفل مغ  بتجريب األشفاؿ الباحثة/ تقـػ السعمسة -6
بتجريب  الباحثة/ حيث تقـػ السعمسة والتأكج مغ إتقاف الصفل ليا، السدتػى األوؿ،

بسعجؿ خسذ دقائق مختيغ بكل نذاط حتى انتياء أنذصة  عمى تمظ الفشيات األشفاؿ
 البخنامج6

بالتحخؾ خبلؿ أداء العسميات الحدابية باستخجاـ  لؤلشفاؿ الباحثة/ تدسح السعمسة -7
/ السعمسة السعجاد في بجاية األنذصة، وكحلظ عشج أداء فشية كخوت التخيل، وتبجأ

عمى أداء العسميات الحدابية وىػ جالذ  ي تجريب األشفاؿتجريجًيا ف الباحثة
 6 بسشترف الكخسي أماـ السعجاد

حدب ججوؿ  مغ خبلؿ السعدزات اآلتية بتعديد األشفاؿ الباحثة/ تقـػ السعمسة -8
 : التعديد لكل شفل، والسعدزات كاآلتي

  الحمػى()السعدزات السادية 

  عبارات السجح( -الترفيق)السعدزات السعشػية 

 6ػنات التعديدب 

 6كتابة األسساء في لػحة الذخؼ 
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عمى استخجاـ ساعة التػقيت الخقسية أثشاء تجريب األشفاؿ،  الباحثة/ تحخص السعمسة -9
 الباحثة/ عسميات حدابية، ُتحجد السعمسة 20حل  فحيشسا يصمب السجرب مغ الصفل
اء نذاط مغ اإلجابة بأقل وقت مسكغ، وكحلظ أثش الػقت السشاسب إلعبلف االنتياء

 6 الكتابة الدخيعة، وتساريغ التخيل العقمي

 :إجراءات البرنامج 

تكػف البخنامج  مغ دليل لمسعمسة، كتاب التجريب األوؿ لمصفل، كتاب التجريب 
كخوت  كتاب الػاجبات السشدلية الثاني لمصفل، الكتاب الثالث الكتابة الدخيعة لمصفل،

 6 التخيل

 : لسعداد اإللكترونيمدتهيات البرنامج القائم عمى ا

يتجرج البخنامج في مدتػييغ ىي؛ السدتػى األوؿ الجسع والصخح السباشخ،  
السدتػى الثاني الرجيق الرغيخ، ويعتسج السدتػى الثاني عمى إتقاف الصفل لمسدتػى 

 : األوؿ، وىي كاآلتي

 ( نذاط30وتتزسن )الجسع والطرح السباشر : السدتهى األول

خبلؿ تحخيظ الخخزات الدفمية أو الخخزات العمػية تجاه وتتع عسمية الجسع مغ 
العارضة األفؿية؛ أي أف الخخزات الدفمية تتحخؾ ألعمى والخخزات العمػية تتحخؾ ألسفل، 

 (5)كسا ىػ مػضح في شكل 

 
 عسمية الجسع عمى السعداد( 3)شكل 
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زات أما بالشدبة لعسمية الصخح فتتع مغ خبلؿ تحخيظ الخخزات الدفمية أو الخخ 
العمػية بعيًجا عغ العارضة؛ أي أف الخخزات الدفمية تتحخؾ ألسفل والخخزات العمػية 

 (   1)تتحخؾ ألعمى، كسا ىػ مػضح في شكل 

 
 عسمية الطرح عمى السعداد( 4)شكل 

 ( نذاط. 04الرديق الرغير في حالة الجسع والطرح، وتتزسن ): السدتهى الثاني

ما نشيي تحخيظ الخخزات عمى العسػد الحالي  عشج تشفيح عسميات الجسع، دائًسا
قبل التعامل مع عسػد العذخات، لحلظ عشجما ال تػجج خخزات باألسفل كاؼية إلضافتيا أو 

مع الخقع ( 5)تحخيكيا ألعمى، ففي ىحه الحالة نحتاج إلى قاعجة الرجيق الرغيخ الخقع 
 ( 5)كسا ىػ مػضح في شكل ( 1)والخقع ( 2)

 
 (4)والرقم ( 2)مع الرقم ( 5)لرديق الرغير الرقم قاعدة ا( 5)شكل 
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ىػ الخقع ( 2)، ولمخقع (2)ىػ ( 1)حيث تتسثل قاعجة الرجيق الرغيخ لمخقع  
، (1)مغ العارضة األفؿية، وإبعاد الرجيق الرغيخ الخقع ( 5)، لحا بتقخيب الخقع (1)

وإبعاد الرجيق  مغ العارضة األفؿية،( 5)نقػـ بتقخيب الخقع ( 1)وعشج إضافة الخقع 
، وذلظ عشج تػافخ العجد السخاد رفعو عمى العسػد فشدتعيس عشو (2)الرغيخ الخقع 

 (6 5)بالرجيق الرغيخ مع الخقع 

، فالرجيق (5)والخقع ( 1)مع الخقع ( 5)أما قاعجة الرجيق الرغيخ لمخقع  
لحا عشج  ؛(1)ىػ الخقع ( 5)، والرجيق الرغيخ لمخقع (5)ىػ الخقع ( 1)الرغيخ لمخقع 
مغ العارضة األفؿية، وإبعاد الرجيق الرغيخ ( 5)نقـػ بتقخيب الخقع ( 1)إضافة الخقع 

مغ العارضة األفؿية وإبعاد ( 5)نقـػ بتقخيب الخقع ( 5)، وعشج إضافة الخقع (5)الخقع 
، وذلظ عشج عجـ تػافخ العجد السخاد رفعو عمى العسػد (1)الرجيق الرغيخ الخقع 

 (6 6)، كسا ىػ مػضح في شكل (5)رجيق الرغيخ مع الخقع فشدتعيس عشو بال

 
 (3)والرقم ( 0)مع الرقم ( 5)قاعدة الرديق الرغير لمرقم ( 6)شكل 

 : أمثمة استرشادية

 (: 4)إضافة (: 2)مثال 

+4 = +5-1 
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 (: 3)إضافة ( 0)مثال 

+3 = +5-2 

 
 (: 0)إضافة (: 3)مثال 

+2 = +5-3 
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 ( 2)إضافة (: 4)مثال 

+1 = +5-4 

 

 
 ":  اختبار مهارات التفكير التخيمي ألطفال الروضة " إعداد الباحثة -0

أعجت الباحثة اختبارًا في ميارات التفكيخ التخيمى التي ىجؼ البحث إلى تشسيتيا 
 لجى أشفاؿ الخوضة؛ ومعخفة فاعمية البخنامج في تشسيتيا6 

 هدف االختبار: 

 لتفكيخ التخيمى لجى شفل الخوضة6ىجؼ االختبار إلى تشسية ميارات ا
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 : خطهات إعداد االختبار

قامت الباحثة باالشبلع عمى األشخ الشطخية، والجراسات الدابقة العخبية واألجشبية  
التي تشاولت متغيخ ميارات التفكيخ التخيمي، كسا ىػ مػضح باإلشار الشطخي والجراسات 

ختمفة التي استخجمت لؿياسو؛ ومشيا الدابقة بالبحث، كحلظ االشبلع عمى السقاييذ الس
 Almeida, Prieto, Ferrando, Oliveira and اختبار تػرنذ لمتفكيخ اإلبجاعي

Ferrándiz (2008)مؿياس ميارات التفكيخ التخيمي إعجاد ، Beghetto (2008) ،
، اختبار التفكيخ (1021)اختبار ميارة التخيل لؤلشفاؿ إعجاد إسساعيل سعػد حشياف 

، اختبار ميارات التفكيخ التخيمي إعجاد فاشسة عبج (1025)إعجاد رشا الديج  التخيمي
، اختبار (1026)، اختبار ميارات التفكيخ التخيمي إعجاد نػر أحسج خالج (1026)الفتاح 

، مؿياس ميارات التفكيخ التخيمي (1027)ميارات التفكيخ التخيمي إعجاد ىاشع محسػد 
، مؿياس ميارات التفكيخ التخيمي (1028)ىاـ حدغ السرػر ألشفاؿ الخوضة إعجاد ر 

، اختبار ميارات التفكيخ التخيمي إعجاد سمػى (1028)إعجاد ثشاء عبجالػدود وآخخوف 
ناصخ دمحم ناصخ العبلـ وآخخوف ، اختبار التفكيخ التخيمي إعجاد (1029)حسجي وآخخوف 

 6 (1010)، اختبار التفكيخ التخيمي إعجاد حشاف محسػد دمحم (1010)

وقامت الباحثة بإعجاد اختبار لسيارات التفكيخ التخيمي لصفل الخوضة؛ وذلظ  
لعجـ وجػد مؿياس يشاسب شبيعة عيشة البحث، ومغ خبلؿ الخجػع إلى األشخ الشطخية 
والجراسات الدابقة والسقاييذ؛ تع تحجيج التعخيف اإلجخائي لسيارات التفكيخ التخيمي، 

سمػب مبدط، وخالي مغ الغسػض، ويشاسب شبيعة العيشة، وصياغة مفخدات االختبار بأ
( 50ومدتػاىع الثقافي واالجتساعي واالقترادي، وتكػف االختبار في صػرتو األولية مغ )

مفخدة، ثع تع عخض اإلختبار عمى مجسػعة مغ األساتحة السحكسيغ في مجاؿ السشاىج 
الصفل، لتحجيج مجى  وشخؽ التجريذ، والسشاىج وشخؽ تجريذ رياض األشفاؿ وتخبية

صحة وسبلمة مفخدات االختبار، وخمػىا مغ الغسػض، وارتباشيا باالختبار، ومبلئستيا 
، 11، 28، 25لعيشة البحث، وقج أسفخت عغ تعجيل بعس السفخدات وححؼ السفخدات )

( مفخدة، وتست إعادة صياغة مفخدات 16(، وبحلظ أصبح االختبار يتكػف مغ )11
عيشة حداب  عمى االختبار وتصبيق حطات الدادة الٌسحكسيغ،االختبار في ضػء مبل
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الخرائز الديكػمتخية، لمتأكج مغ الخرائز الديكػمتخية، وصبلحيتو لبلستخجاـ في 
 : البحث الحالي، وكانت الشتائج كاآلتي

إجراءات حداب الخرائص الديكهمترية إلختبار مهارات التفكير التخيمي لطفل 
 : الروضة

االتداق الداخمي إلختبار مهارات التفكير التخيمي لطفل صدق  :ختبارصدق اال: أوالً 
 الروضة. 

قامت الباحثة بحداب االتداؽ الجاخمي؛ وذلظ مغ خبلؿ حداب معامل           
االرتباط الخصي البديط لبيخسػف بيغ درجات كل مفخدة والجرجة الكمية لمُبعج ولبلختبار، 

 ييا الباحثة:وؼيسا يأتي الشتائج التي حرمت عم

 ( االتداق الداخمي إلختبار مهارات التفكير التخيمي لطفل الروضة5جدول )
 )الُبعد األول( 

 الُبعد األول التعبير عن الرهر الذهشية من خالل الرسم السفردة
 معامل االرتباط بالدرجة الكمية لالختبار معامل االرتباط بالدرجة الكمية لمبعد

2 .352* .322* 
1 .721** .724** 
5 .585** .578** 
1 .785** .799** 
5 .620** .594** 
6 .593** .578** 
7 .546** .550** 
8 .547** .581** 
9 .589** .600** 
20 .800** .795** 

معامل االرتباط داؿ ) *(، (0602)معامل االرتباط داؿ عشج مدتػي داللة ) )** 
أف جسيع السفخدات دالة عشج ( 5)نات ججوؿ ، ويتزح مغ بيا(0605)عشج مدتػي داللة 

 (6 0605)دالة عشج مدتػى داللة ( 2)، ما عجا السفخدات (0602)مدتػى داللة 



 إيسان الدعيد إبراليم دمحم /.د  برنامج قائم على المعذاد اإللكتروني لتنمية
 لذى طفل الروضة مهارات التفكير التخيلي  

 

 

 م0202يناير –عشر السادسالعذد  33

 

 ( االتداق الداخمي إلختبار مهارات التفكير التخيمي لطفل الروضة 6جدول )
 )الُبعد الثاني(

 عرفيةالُبعد الثاني التعبير عن الرهرة الذهشية باالستجابة الس السفردة
 معامل االرتباط بالدرجة الكمية لإلختبار معامل االرتباط بالدرجة الكمية لمبعد

2 .689** .449** 
1 .872** .770** 
5 .844** .791** 
1 .812** .500** 
5 .748** .555** 
6 .788** .502** 
7 .795** .520** 

عامل االرتباط داؿ م) *(، (0602)معامل االرتباط داؿ عشج مدتػي داللة ) )**
أف جسيع السفخدات دالة عشج ( 6)، ويتزح مغ بيانات ججوؿ (0605)عشج مدتػي داللة 

 (6 0602)مدتػى داللة 

 ( االتداق الداخمي إلختبار مهارات التفكير التخيمي لطفل الروضة 7جدول )

 )الُبعد الثالث(
 ألداء الحركي أو الرهتيالُبعد الثالث التعبير عن الرهر الذهشية من خالل با السفردة

 معامل االرتباط بالدرجة الكمية إلاختبار معامل االرتباط بالدرجة الكمية لمبعد
2 .425** .554** 
1 .533** .535** 
5 .509** .547** 
1 .676** .685** 
5 .419** .339* 
6 .556** .603** 
7 .416** .520** 
8 .676** .419** 
9 .563** .600** 
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معامل االرتباط داؿ ) *(، (0602)معامل االرتباط داؿ عشج مدتػي داللة ) )**
أف جسيع السفخدات دالة عشج ( 7)، ويتزح مغ بيانات ججوؿ (0605)عشج مدتػي داللة 

 (6 0602)مدتػى داللة 

( أف جسيع ؾيع معامبلت االرتباط دالة 6، 5، 1ويتزح مغ بيانات ججاوؿ )
( في الُبعج األوؿ دالة عشج 2(، ما عجا السفخدة )0202إحرائًيا عشج مدتػى داللة )

(؛ مسا يجؿ عمى صجؽ إختبار ميارات التفكيخ التخيمي لصفل 0605مدتػى داللة )
 الخوضة، وصبلحيتو لبلستخجاـ في البحث الحالي6 

 : مهارات التفكير التخيمي ألطفال الروضةثانًيا ثبات إختبار 

 ميارات التفكيخ التخيمي لصفل الخوضةقامت الباحثة بحداب ثبات إختبار 
( زوجي–بصخيقة التجدئة الشرؽية، والتي تقـػ عمى تجدئة اإلختبار إلى نرفيغ )فخدي 
بخاوف(، -وحداب معامل االرتباط بيشيسا، وتصبيق معادلة ترحيح الصػؿ )سبيخماف

 كخونباخ كسا يأتي:-وكحلظ التجدئة الشرؽية بسعادلة "جػتساف" وألفا

 مهارات التفكير التخيمي لطفل الروضةنتائج معامالت ثبات إختبار ( 8جدول )
  الستغير

عدد 
 السفردات

 
 

معامل ألفا  معامل التجزئة الشرفية "سبيرمان"
 كرونباخ

 بعد الترحيح قبل الترحيح

إختبار ميارات التفكيخ التخيمي 
 لصفل الخوضة 

16 .967 
 

.983 
 

.884 
 

ميارات التفكيخ ف جسيع معامبلت ثبات إختبار ( أ8يتزح مغ نتائج ججوؿ )  
مختفعة، وتذيخ تمظ الشتائج إلى صبلحية اإلختبار لئلستخجاـ في  التخيمي لصفل الخوضة

 البحث الحالي6

في  تكػف اإلختبار: مهارات التفكير التخيمي ألطفال الروضة مفتاح ترحيح إختبار
 : ار كاآلتيمفخدة، ويتع ترحيح اإلختب( 16)صػرتو الشيائية مغ 
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( مفخدات، أعصيت السفخدات الخاصة بيحا الُبعج 20تكػف مغ )الُبعد األول: 
( لسعيار الجقة في 1-0( درجات، مقدسة إلى )5( درجة مقدسة إلى كل مفخدة )50)

( لسعيار مجى ارتباط رسع الصفل 1-0التعبيخ عغ الرػر الحىشية لمفكخة مػضع التخيل، )
 ( لسعيار مجى اكتساؿ رسع الصفل لمفكخة مػضع التخيل6 2-0بالفكخة مػضع التخيل، )

( درجة؛ 21أعصيت مفخدات ىحا الُبعج ) ( مفخدات،7تكػف مغ )الُبعد الثاني: 
( في حالة استجابة الصفل أكثخ مغ 1-0( لكل مفخدة؛ مقدسة إلى )1-0مقدسة إلى )

واحجة فقط عمى ( في حالة استجابة الصفل إجابة 2-0استجابة صحيحة عمى السفخدة، )
 السفخدة6 

( درجة؛ 15( مفخدات، أعصيت مفخدات ىحا الُبعج )9تكػف مغ )الُبعد الثالث: 
( لمتعبيخ الجدجي السشاسب، 1-0( درجات لكل مػقف؛ مػزعة كاآلتي؛ )5مقدسة إلى )

( درجة واحجة لؤللفاظ السشاسبة لمتعبيخ الحخكي 2-0( لمتعبيخ الرػتي السشاسب، )0-1)
 والرػتي6

درجة، والجرجة األدنى لئلختبار ( 209)تربح الجرجة العطسى لئلختبار  وبحلظ 
ارتفاع ميارات التفكيخ التخيمي ألشفاؿ الخوضة، بيشسا  ، وتذيخ الجرجة السختفعة إلى(0)

  6 تذيخ الجرجة السشخفزة إلى انخفاض ميارات التفكيخ التخيمي ألشفاؿ الخوضة

 مرحمة الدراسة السيدانية: 
ىػػجؼ التصبيػػق أداة البحــث )اختبــار مهــارات التفكيــر التخيمــى( تطبيًقــا قبمًيــا:  تطبيــق .2

القبمػػي ألداة البحػػث إلػػى تحجيػػج مدػػتػى أشفػػاؿ الخوضػػة فػػي ميػػارات التفكيػػخ التخيمػػى، 
( شفػل وشفمػة، 21وقج تع التصبيق القبمي ألداة البحث عمى عيشة مغ أشفاؿ الخوضػة )

ػاعج الترػحيح التػي حػجدتيا الباحثػة سػابًقا، وتػع وتع ترحيح أوراؽ اإلجابة باستخجاـ ق
 6رصج الشتائج

ـــامج:  .0 ـــذ أنذـــطة البرن عقػػػجت أنذػػػصة البخنػػػامج بقاعػػػة السكتبػػػة بسجرسػػػة الدػػػػيجي تشفي
الخسػػسية لمغػػات بػػإدارة ديػػخب نجػػع التعميسيػػة محافطػػة الذػػخؾية، وتخاوحػػت السػػجة الدمشيػػة 
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ذػاط، وتكػػف البخنػامج مػغ ( دؾيقة لكػل ن10-50لكل نذاط مغ أنذصة البخنامج مغ )
    ( نذاط116( نذاط، والسدتػى الثاني مغ )51السدتػى األوؿ وتكػف مغ )

حيػػػث ٌشبػػػق  تطبيـــق أداة البحـــث )اختبـــار مهـــارات التفكيـــر التخيمـــى( تطبيًقـــا بعـــدًيا: .3
اختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػخ التخيمػػػى بعػػػجًيا، ومػػػغ ثػػػع ؾيػػػاس فاعميػػػة البخنػػػامج القػػػائع عمػػػى 

نػػى فػػي تشسيػػة متغيػػخات البحػػث التػػي سػػعى لتحؿيقيػػا )ميػػارات التفكيػػخ السعػػجاد اإللكتخو 
التخيمػػػػػى(، وذلػػػػػظ تسييػػػػػًجا إلسػػػػػتخبلص الشتػػػػػائج، ومعالجتيػػػػػا إحرػػػػػائًيا، ومشاقذػػػػػتيا، 

 وتفديخىا في ضػء الجراسات الدابقة6 وؼيسا يمي وصف تفريمي لحلظ6

 : نتائج البحث وتفديرها ومشاقذتها
حي يشز عمى أنو "تػجج فخوؽ ذات داللة والالتحقق من صحة الفرض األول، 

إحرائية بيغ متػسصي رتب درجات الؿياسيغ القبمي والبعجي لمسجسػعة التجخيبية عمى 
األبعاد والجرجة الكمية إلختبار ميارات التفكيخ التخيمي لصفل الخوضة لرالح الؿياس 

 ولمتحقق مغ صحة الفخض قامت الباحثة بإجخاء اختبار ويمكػكدغالبعجي"، 
WILCOXON Test  لجاللة الفخؽ بيغ متػسصي رتب السجسػعات البلبارامتخية

 :السختبصة، والشتائج كاآلتي

نتائج اختبار ويمكهكدن لمسجسهعة التجريبية في الكياسين القبمي والبعدي ( 9) جدول
 عمى األبعاد والدرجة الكمية إلختبار مهارات التفكير التخيمي لطفل الروضة 

اتجاه  الستغير
فروق 
 الرتب

متهسط  ن
 الرتب

مجسهع 
 الرتب

قيسة 
 ويمكهكدن

"T "
 السحدهبة

قيسة 
 ويمكهكدن

"T "الجدولية 

مدتهى 
 الداللة

حجم 
 األثر
2 

.05 .01 

 0a 0.00 0.00 0.00 1 0 .05 .67 سمبي الُبعد األول 
 6b 3.50 21.00 إيجابي
     0c محايج
     6 كمي

 0d 0.00 0.00 0.00 1 0 .05 .67 سمبي د الثاني الُبع
 6e 3.50 21.00 إيجابي
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اتجاه  الستغير
فروق 
 الرتب

متهسط  ن
 الرتب

مجسهع 
 الرتب

قيسة 
 ويمكهكدن

"T "
 السحدهبة

قيسة 
 ويمكهكدن

"T "الجدولية 

مدتهى 
 الداللة

حجم 
 األثر
2 

.05 .01 

     0f محايج
     6 كمي

 0g 0.00 0.00 0.00 1 0 .05 .67 سمبي البعد الثالث 
 6h 3.50 21.00 إيجابي
     0i محايج
     6 كمي

 0j 0.00 0.00 0.00 1 0 .05 .67 سمبي الدرجة الكمية 
 6k 3.50 21.00 إيجابي
     0l محايج
     6 كمي

وجػد فخوؽ  تحقق الفخض البحثي، والحي يػضح( 9) يتزح مغ نتائج ججوؿ 
( بيغ متػسصي رتب درجات الؿياسيغ 0605ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )

مى األبعاد والجرجة الكمية إلختبار ميارات التفكيخ القبمي والبعجي لمسجسػعة التجخيبية ع
؛ حيث كانت ؾيسة ويمكػكدغ السحدػبة أقل مغ ؾيسة التخيمي لرالح الؿياس البعجي"

 وجػد فخؽ داؿ ، األمخ الحي يذيخ إلى(0605)ويمكػكدغ الججولية عشج مدتػي داللة 
 6 (0605)إحرائًيا عشج مدتػى داللة 

تػجج فخوؽ ذات داللة " والحي يشز عمى أنو التحقق صحة الفرض الثاني؛
إحرائية بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في الؿياس البعجي 

"، عمى األبعاد والجرجة الكمية إلختبار ميارات التفكيخ التخيمي لرالح السجسػعة التجخيبية
 -Mann شيماف ويتولمتحقق مغ صحة الفخض قامت الباحثة بإجخاء اختبار 

Whitney- u Test  ،لجاللة الفخؽ بيغ متػسصي رتب السجسػعات البلبارامتخية السدتقمة
 : والشتائج كاآلتي
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متهسطي رتب درجات نتائج اختبار مان ويتشي لداللة الفرق بين ( 22)جدول 
السجسهعتين التجريبية والزابطة في الكياس البعدي عمى إختبار مهارات التفكير 

 . فال الروضةالتخيمي ألط
متهسط  العدد السجسهعة الستغير

 الرتب
مجسهع 
 الرتب

 قيسة
( (U 

 قيسة
( (w 

 قيسة
( (Z 

مدتهي 
 الداللة

حجم 
 األثر

البعد 
 األول

 3.000 54.00 9.00 6 تجريبية
 

24.000 
 

-2.419 
 

.01 .71 

 24.00 4.00 6 ضابطة
البعد 
 الثاني

 1.500 55.50 9.25 6 تجريبية
 

22.500 
 

-2.656 
 

.01 .71 
 22.50 3.75 6 ضابطة

البعد 
 الثالث

 500. 56.50 9.42 6 تجريبية
 

21.500 
 

-2.807 
 

.01 .71 
 21.50 3.58 6 ضابطة

الدرجة 
 الكمية

 0.000 57.00 9.50 6 تجريبية
 

21.000 
 

-2.887 
 

.01 .71 
 21.00 3.50 6 ضابطة

  (1.65)( =2.25)لة دال  مدتهى  الجدولية عشدZ) )قيسة 

 ( (2.33( =2.22)داللة  مدتهى  الجدولية عشدZ) )قيسة 

وجػد والحي أضيخ  الفخض البحثي؛ صحة تحقق( 20) يتزح مغ نتائج ججوؿ 
( بيغ متػسصي رتب درجات 0602فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )

عاد والجرجة الكمية إلختبار السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في الؿياس البعجي عمى األب
السحدػبة Z) ) ؛ حيث كانت ؾيسةميارات التفكيخ التخيمي لرالح السجسػعة التجخيبية

األمخ الحي يذيخ إلي وجػد  ؛(0602(الججولية عشج مدتػي داللة Z) )مغ ؾيسة  أكبخ
 (6 0602)إحرائًيا لرالح السجسػعة التجخيبية عشج مدتػى داللة  فخؽ داؿ

ال تػجج فخوؽ ذات داللة " والحي يشز عمى أنوالفرض الثالث؛ التحقق صحة 
إحرائية بيغ متػسصي رتب درجات الؿياسيغ البعجي والتتبعي لمسجسػعة التجخيبية عمى 

"، ولمتحقق مغ األبعاد والجرجة الكمية إلختبار ميارات التفكيخ التخيمي لصفل الخوضة
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لجاللة  WILCOXON Testدغ صحة الفخض؛ قامت الباحثة بإجخاء اختبار ويمكػك
 :الفخؽ بيغ متػسصي رتب السجسػعات البلبارامتخية السختبصة، والشتائج كاآلتي

متهسطي رتب درجات الكياسين البعدي نتائج ويمكهكدن لداللة الفرق بين ( 22)جدول 
والتتبعي لمسجسهعة التجريبية عمى األبعاد والدرجة الكمية إلختبار مهارات التفكير 

 ألطفال الروضة التخيمي
اتجاه  الستغير

فروق 
 الرتب

متهسط  ن
 الرتب

مجسهع 
 الرتب

قيسة 
 ويمكهكدن

"T"السحدهبة 

قيسة 
 ويمكهكدن

" T"الجدولية 

مدتهى 
 الداللة

حجم 
 األثر
2 

.05 .01 
غيخ  1a 2.00 2.00 2.00 0 0 سمبي البعد األول

 داؿ
- 

 2b 2.00 4.00 إيجابي
   3c محايج
   6 كمي

غيخ  0d .00 .00 .00 0 0 سمبي البعد الثاني
 داؿ

- 
 0e .00 .00 إيجابي
   6f محايج
   6 كمي

غيخ  0g .00 .00 .00 0 0 سمبي البعد الثالث
 داؿ

- 
 0h .00 .00 إيجابي
   6i محايج
   6 كمي

الدرجة 
الكمية 
 لالختبار

غيخ  1j 2.00 2.00 2.00 0 0 يسمب
 داؿ

- 
 2k 2.00 4.00 إيجابي
   3l محايج
   6 كمي

عجـ والحي أوضح  الفخض البحثي؛ صحة تحقق( 22) يتزح مغ نتائج ججوؿ 
وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي رتب درجات الؿياسيغ البعجي والتتبعي 

ألبعاد والجرجة الكمية إلختبار ميارات التفكيخ التخيمي لصفل لمسجسػعة التجخيبية عمى ا



جامعة اسيهط – "الطفهلة والتربية فيدراسات  "مجمة   

___________________________________________________________ 

 

 م0202يناير –السادس عشرالعذد  28

إحرائًيا بيغ السجسػعة التجخيبية  عجـ وجػد فخؽ داؿ ؛ األمخ الحي يذيخ إلى"الخوضة
 6 في الؿياسيغ البعجي والتتبعي، مسا يجؿ عمى استسخارية فعالية البخنامج 

 :مشاقذة الشتائج
ض البحثي األوؿ، والحي يػضح ( تحقق صحة الفخ 9أوضحت نتائج ججوؿ )

( بيغ متػسصي رتب درجات 0605وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )
الؿياسيغ القبمي والبعجي لمسجسػعة التجخيبية عمى األبعاد والجرجة الكمية إلختبار ميارات 

 التفكيخ التخيمي لصفل الخوضة لرالح الؿياس البعجي6 

لجراسات الدابقة العخبية واألجشبية التي اعتسجت عمى وىػ ما يتفق مع نتائج ا
دراسة تأثيخ السعجاد عمى ميارات األشفاؿ؛ حيث أضيخت الشتائج فعالية تجريب األشفاؿ 
عمى بخنامج الحداب الحىشي السعتسج عمى السعجاد في تشسية الحاكخة البرخية والدسعية 

 قريخة السجى6 

وجػد فخوؽ ذات  Shwalb et al. (2004)وذلظ ما بيشتو نتائج دراسة كل مغ 
( بيغ األشفاؿ الحيغ تجربػا مغ خبلؿ استخجاـ 0602داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )

السعجاد وأقخانيع مسغ لع يتجربػا باستخجاـ السعجاد لرالح مغ تجربػا عمى استخجاـ السعجاد 
مشافدة أقخانيع، القجرة في العسل السدتسخ بجج دوف الحرػؿ عمى الخاحة، التخكيد العالي، 

عمى مػاجية وتخصي العؿبات دوف تػقف، االستستاع بحل السذكبلت التي تػاجييع، أداء 
العسميات الحدابية بتفػؽ، القجرة العالية عمى تخيل الرػر، االلتداـ بالقػاعج وتعميسات 

تػى السعمسيغ، القجرة عمى الؿيادة، وكحلظ تشسية الجػانب السعخؼية والسيارية، ومد
 التحريل األكاديسي، ارتفاع مدتػى الجافعية، الثقة بالشفذ واإلحداس بالؿيسة الحاتية6

تأثيخ التجريب باستخجاـ السعجاد عمى  Dino (2005)وكحلظ بيشت نتائج دراسة 
تشسية معجؿ الدخعة لجى التبلميح في أداء العسميات الحدابية، والقجرة عمى التخكيد 

 ة دؾيقة، والقجرة عمى التخيل برػرة مختفعة6 السختفع، والسبلحطة برػر 

مغ فعالية استخجاـ الحداب  Shanthala (2011)وما أضيختو نتائج دراسة 
الحىشي القائع عمى السعجاد في تشسية ذاكخة الصفل العجدية، ذاكخة التختيب السكاني لمصفل، 
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مسا ساعج عمى  القجرة عمى حل السذكبلت الخياضية، تشسية تخيل الخقع في ذىغ الصفل،
 تشسية التخيل لجى األشفاؿ6

 Bhaskaran, Sengottaiyan, Madhu, andحيث ذكخ كل مغ 
Ranganathan (2006)  أف استخجاـ السعجاد يداعج عمى التخيل، فأداء التبلميح عمى

السعجاد يتصمب استخجاـ اليجيغ في تحخيظ الخخزات ألعمى وألسفل ألداء عسميات الحداب 
ط والسعقج، فالتفاعل الدخيع بيغ أيجي الصفل والسخ يداعج في تحفيد سخعة الحىشي البدي

الصفل، وفي تشسية عقل الصفل برػرة كمية، ؼيستمظ الستجرب مغ خبلؿ السعجاد ذاكخة 
 برخية وسسعية أفزل مغ أقخانو مسغ لع يتجربػْا عمى السعجاد6 

ذات داللة  وجػد فخوؽ  Li et al. (2013)وما أضيخت نتائج دراسة كل مغ 
إحرائية لرالح السجسػعة التجخيبية مسغ تجربػا عمى أداء الحدابات الحىشية باستخجاـ 
السعجاد في الحاكخة العجدية، والشذاط العالي في األداء، التحكع في االنتباه، التكامل 

 الػضيفي لبلنتباه، بالسقارنة بأداء أشفاؿ السجسػعة الزابصة6 

دغ الحي شخأ عمى أشفاؿ السجسػعة التجخيبية في وُتفدخ الباحثة أيًزا التح
الؿياس البعجي، حيث األنذصة الستزسشة في البخنامج  كأنذصة التمػيغ، والخسع، والعج، 

 ,Christou, Pittalis, Mousoulidesومسا يجعع ذلظ ما أضيختو نتائج دراسة كل مغ 
Pitta, Jones, Sendova and  Boytchev (2007) جاـ األنذصة مغ فعالية استخ

 التعميسية السختمفة في العسمية التعميسية أدى إلى تشسية التخيل البرخي لجى التبلميح6 

( تحقق صحة الفخض البحثي؛ والحي أضيخ وجػد 20ويتزح مغ نتائج ججوؿ )
( بيغ متػسصي رتب درجات 0602فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )

في الؿياس البعجي عمى األبعاد والجرجة الكمية السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة 
 إلختبارميارات التفكيخ التخيمي لرالح السجسػعة التجخيبية6 

وُتفدخه الباحثة بأنو يخجع إلى تعخض أشفاؿ السجسػعة التجخيبية إلى البخنامج 
 القائع عمى السعجاد اإللكتخوني، وتتفق ىحه الشتيجة مع ما أوضحتو نتائج دراسة عادؿ عبج

( مغ أف التجريب عمى بخنامج الحداب الحىشي لؤلشفاؿ أدى إلى 1009الجميل بتخجي )
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زيادة درجات الحكاء الدياؿ لمسجسػعة التجخيبية بالسقارنة بالسجسػعة الزابصة عشج 
( 1021(، وكحلظ ما أضيختو نتائج دراسة إسساعيل سعػد حشياف )0602مدتػى داللة )

ػسبة في تشسية ميارة التخيل لجى أشفاؿ مخحمة رياض فاعمية األلعاب التعميسية السح
 األشفاؿ6 

وكحلظ ما بيشتو نتائج دراسة كل مغ عسخ ىاروف الخميفة، بجور الفاضل الذيخ 
( 0602( مغ أنو تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا عشج مدتػى )1021وإخبلص عباس سبلـ )

شي القائع عمى السعجاد بيغ السجسػعة التجخيبية التي تجربت عمى بخنامج الحداب الحى
والسجسػعة الزابصة التي لع تجرب في سخعة معالجة اختبار الخياضيات الذامل والجدئي 

( بيغ 0602لرالح السجسػعة التجخيبية، كسا أنو تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا عشج مدتػى )
السجسػعة التجخيبية التي تجربت عمى بخنامج الحداب الحىشي السعتسج عمى السعجاد 

لسجسػعة الزابصة، التي لع تجرب في سخعة معالجة اختبار السرفػفات الستتابعة وا
 لرالح السجسػعة التجخيبية6 

 

 Tournaki, Bae and Kerekesوكحلظ ما بيشتو نتائج دراسة كل مغ 
فعالية استخجاـ السعجاد في أداء العسميات الحدابية لجى األشفاؿ، حيث أضيخت  (2008)

( لرالح السجسػعة التجخيبية 0602ة إحرائية عشج مدتػى داللة )وجػد فخوؽ ذات دالل
 ( بالسقارنة بالسجسػعة الزابصة6  10-0في عسميات اإلضافة والصخح لؤلرقاـ مغ )

( وجػد فخوؽ ذات 1008وأيًزا ما أوضحتو نتائج دراسة عالية الصيب حسدة )
لتي تجربت عمى بخنامج ( لرالح السجسػعة التجخيبية ا0602داللة إحرائية عشج مدتػى )

الحداب الحىشي )اليػسيساس( في تشسية الحكاء وسخعة حل العسميات الحدابية، وكحلظ ما 
( أف بخنامج الحداب 1009بيشتو نتائج دراسة كل صجيق دمحم أحسج يػسف وآخخوف )

الحىشي السعتسج عمى السعجاد يديج مغ معجؿ الحكاء المفطي، والحكاء العسمي، والحكاء 
السكاني( مقارنة  -البرخي  -عمى التػالي، ويؤثخ أكثخ عمى الحكاء الدياؿ )العسمي الكمي

 التعميسي(6  -المفطي -بالحكاء الستبمػر )الذفاىي
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وتجعع الشتيجة الحالية ما أوضحتو نتائج دراسة كل مغ عسخ ىاروف الخميفة 
غ الحكػر ( بي0602( أنو تػجج فخوؽ ذات دالة إحرائًيا عشج مدتػى )1022وآخخوف )

واإلناث في الحاكخة الدساعية بيغ الستجربيغ وغيخ الستجربيغ عمى بخنامج الحداب الحىشي 
السعتسج عمى السعجاد لرالح اإلناث في السجسػعة التجخيبية، وتػجج فخوؽ دالة إحرائًيا 

( بيغ الحكػر واإلناث في الحاكخة البرخية بيغ الستجربيغ وغيخ 0602عشج مدتػى داللة )
جربيغ عمى بخنامج الحداب الحىشي السعتسج عمى السعجاد لرالح اإلناث في السجسػعة الست

( فعالية بخنامج 1025التجخيبية6 وما أضيختو نتائج دراسة رمزاف عاشػر حديغ )
لمحداب الحىشي قائع عمى السعجاد لخفس أعخاض اضصخاب تذتت االنتباه السرحػب 

 تجائية6  بالشذاط الدائج لجى أشفاؿ السخحمة االب

( مغ فاعمية بخنامج 1028وكحلظ ما أسفخت عشو نتائج دراسة رىاـ حدغ دمحم )
قائع عمى استخاتيجية الترػر الحىشي في تشسية ميارات التفكيخ التخيمي لجى عيشة مغ 

( فاعمية الػاقع السعدز 1028أشفاؿ الخوضة، وما أػطيختو نتائج دراسة إيساف دمحم مكـخ )
 التخيمي6 في تشسية التفكيخ 

ومغ ناحية أخخى فقج كذفت عجد مغ الجراسات عغ فعالية الخخائط الحىشية في 
تشسية ميارات التفكيخ التخيمي، وبسخاجعة مفيـػ الخخائط الحىشية نجج أنيا تقشية رسػمية 
تدود الفخد بسفاتيح تداعجه عمى استخجاـ شاقة العقل مغ خبلؿ كمسة، صػرة، عجد )تػني 

 (6 1008بػزاف، 

والبخنامج القائع عمى السعجاد االلكتخوني يعتسج عمى استخجاـ األعجاد والرػر، 
حيث أنو مغ خبلؿ استخجاـ الباحثة لكخوت التخيل يتبلئع برػرة كبيخة مع مفيػـ الخخائط 
الحىشية، حيث تخى الباحثة أف الصفل يتسكغ مغ وضع ترػر لذكل الخقع مغ خبلؿ 

دتػى التحدغ الحي شخأ عمى السجسػعة التجخيبية في الخخائط الحىشية، وىػ ما يفدخ م
( أف الخخائط الحىشية 1021الؿياس البعجي، حيث أشارت نتائج دراسة الدعجي الغػؿ )

تديج مغ قجرة الصبلب عمى التخيل، وتجحب انتباىيع واىتساميع نحػ التعمع، فيي تقزي 
ميسي مميء بالستعة عمى عػامل الزجخ والسمل والدأـ، وذلظ مغ خبلؿ إيجاد جػ تع

والتذػيق والتحجي والسشافدة والتعديد، وكحلظ بيشت نتائج دراسة مػفق دمحم حدغ 
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( فاعمية الخخائط الحىشية في تشسية ميارات التفكيخ التخيمي، كحلظ أضيخت نتائج 1027)
( فاعمية التجريذ بالخخائط 1010دراسة كل مغ ناصخ دمحم ناصخ العبلـ وآخخوف )

 حديغ ميارات التفكيخ التخيمي لجى شبلب الرف العاشخ األساسي6الحىشية في ت

وُتفدخ الباحثة أيًزا التحدغ الحي شخأ عمى األبعاد والجرجة الكمية لسيارات 
 التفكيخ التخيمي لصفل الخوضة بالسجسػعة التجخيبية إلى عجة عػامل ىي كاآلتي: 

تساميع باأللعاب حيث أف شبيعة أشفاؿ الػقت الحاضخ واى :السشاخ التعميسي -2
االلكتخونية، ومغ خبلؿ تقجيع البخنامج عبخ التابمت كبخنامج تعميسي قج ساىع في 
خمق روح مغ الستعة والتذػيق واإلثارة لجى األشفاؿ، مسا يفدخ التحدغ الحي شخأ 

 6 عمى أشفاؿ السجسػعة التجخيبية
اـ كخوت وىي فشية اعتسجت عمى استخج استخدام الباحثة لفشية كروت التخيل؛ -0

مصبػعة ممػنة بأشكاؿ الخخز التي ُتسثل الخقع السكتػب بالسعجاد االلكتخوني، فسغ 
ثػاني ثع إخفائيا، وشمب اإلجابة الرحيحة مغ  5خبلؿ شخحيا عمى األشفاؿ لسجة 

األشفاؿ، قج ساىع بجور كبيخ في تشسية التفكيخ التخيمي لجى الصفل، مغ خبلؿ 
عقل الصفل، ثع اإلجابة في ثػاني معجودة، كحلظ تكػيغ صػرة ذىشية عغ الخقع في 

فإف ىحه الفشية قج ساعجت في خمق جػ مغ التشافذ بيغ األشفاؿ لمػصػؿ إلى 
اإلجابة الرحيحة، مسا ساعج في تحديغ متعة التعمع لجى األشفاؿ، وقج ضيخ ذلظ 
بػضػح مغ خبلؿ حخص األشفاؿ عمى حزػر جسيع أنذصة البخنامج دوف تدجيل 

 6  غياب
وىي الفشية التي قامت فييا الباحثة بعخض  استخدام الباحثة لفشية التخيل العقمي؛ -3

عجة صػر لؤلرقاـ كأشكاؿ بالخخز السسثل عمى السعجاد اإللكتخوني، وىي فشية أقخب 
إلى فشية كخوت التخيل، ولكشيا في صػرة رقسية عبخ التابمت لتقخيب الرػر الحىشية 

فل تخيل السعجاد اإللكتخوني في ذىشو، واإلجابة لعقل الصفل، حيث ُيصمب مغ الص
عمى األسئمة التي شخحتيا الباحثة، فيحه الفشية قج ساىست في جحب انتباه األشفاؿ، 
ومداعجتيع عمى تكػيغ صػر ذىشية عغ األرقاـ في عقػليع وتشذيط ذاكخة الرػر 



 إيسان الدعيد إبراليم دمحم /.د  برنامج قائم على المعذاد اإللكتروني لتنمية
 لذى طفل الروضة مهارات التفكير التخيلي  

 

 

 م0202يناير –عشر السادسالعذد  23

 

مدتػى لجييع، مسا يفدخ التحدغ الحي شخأ عمى أشفاؿ السجسػعة التجخيبية في 
 6 ميارات التفكيخ التخيمي

 -2)وىي الفشية التي تتصمب مغ الصفل أف يكتب األرقاـ مغ  فشية الكتابة الدريعة؛ -4
برػرة متكخرة خسدة عذخة مخة، وتع تشفيح ىحه الفشية مغ خبلؿ استخجاـ مؤقت ( 20

الداعة، لتختيب انتياء األشفاؿ مغ السيسة في مخاكد مغ األوؿ إلى الثامغ، ومشح 
( حمػى، شيكػالتو، شيبدي، ألعاب ميكانػ، ألعاب مختمفة)األشفاؿ تعديد ممسػس 

كل شفل حدب السخكد الحي حققو، مسا ساىع في جحب انتباه األشفاؿ، وخمق روح 
مغ التشافذ والستعة لجى األشفاؿ، مسا يفدخ التحدغ الحي شخأ لجى أشفاؿ 

 6 السجسػعة التجخيبية
عتسجت عمى ؾياـ الصفل بخسع الخخز الحي يجؿ عمى وىي فشية ا فشية رسم الخرز؛  -5

األرقاـ، فعمى سبيل السثاؿ شمبت الباحثة مغ الصفل رسع الخخز بعسػد الحي يجؿ 
، وىحه الفشية ساعجت الصفل في ترػر الخقع في شكل خخز عمى (5)عمى الخقع 

يارات السعجاد، وكحلظ الخبط بيغ الخقع والذكل عمى السعجاد، ثع الخسع، وجسيعيا م
تتصمب مغ الصفل اإلدراؾ واالنتباه لسا يقػـ بو، وىػ ما يفدخ التحدغ الحي شخأ 

 6 عمى مدتػى ميارات التفكيخ التخيمي لجى أشفاؿ السجسػعة التجخيبية
وىي الفشية التي ساعجت بذكل كبيخ الصفل عمى تخكيد االنتباه الكتابة الدريعة؛  -6

أكبخ عجد مغ الدصػر، مسا  20إلى  2حػؿ مثيخ معيغ، وىػ كتابة األرقاـ مغ 
ساعج في تجريب الصفل عمى تخكيد االنتباه في السجى والسجة عمى مثيخ معيغ، وىػ 
ما ُتفدخه الباحثة بأنو ساىع في التحدغ الحي شخأ عمى أشفاؿ السجسػعة التجخيبية 
 في الؿياس البعجي عمى األبعاد والجرجة الكمية الختبار ميارات التفكيخ التخيمي،

 6 فالتخيل يحتاج مغ الصفل تخكيد االنتباه في السجى والسجة عمى السثيخات السختمفة
اعتسجت الباحثة عمى قائسة معدزات لكل شفل حدب اىتساماتو، وقج التعزيز؛  -7

ساىست فشية التعديد في تثبيت االستجابات الرحيحة لجى الصفل، ومداعجتو عمى 
تشسية ميارات التفكيخ التخيمي ألشفاؿ تخكيد االنتباه في السياـ، مسا ساعج في 

 6 الخوضة
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حيث أوضح  Root-Bernstein et al. (2003)ويجعع ىحه الشتيجة ما ذكخه 
أف األفخاد ذوي ميارات التفكيخ التخيمي السختفع يتسيدوف بعجد مغ السيارات وىي؛ 

شكل كمسات  اإلدراؾ، التحكخ، الترػر، تكػيغ األنساط، والخبط والتعبيخ عسا تع تخيمو في
 مشصػقة أو مدسػعة أو مكتػبة أو مغ خبلؿ الخسع6 

وحيث أف البخنامج القائع عمى السعجاد االلكتخوني تسيد بتجريب األشفاؿ عمى 
الؿياـ بالعسميات الحدابية التي تصمبت استخجاـ الصفل لمحاكخة، وتكػيغ ربط بيغ الخقع 

غ خبلؿ اإلجابة عمى األنذصة وشكمة عمى السعجاد االلكتخوني، والتعبيخ عغ ذلظ م
الستزسشة في البخنامج التجريبي، وجسيعيا ميارات متصمبة لتشسية ميارات التفكيخ التخيمي، 
وىػ ما يفدخ التحدغ الحي شخأ عمى أشفاؿ السجسػعة التجخيبية في مدتػى ميارات 

 التفكيخ التخيمي6 

أوضح عجـ ( تحقق صحة الفخض البحثي؛ والحي 22واتزح مغ نتائج ججوؿ )
وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي رتب درجات الؿياسيغ البعجي والتتبعي 
لمسجسػعة التجخيبية عمى األبعاد والجرجة الكمية الختبار ميارات التفكيخ التخيمي ألشفاؿ 
الخوضة"؛ األمخ الحي يذيخ إلى عجـ وجػد فخؽ داؿ إحرائًيا بيغ السجسػعة التجخيبية 

البعجي والتتبعي، مسا يجؿ عمى استسخارية فعالية البخنامج القائع عمى السعجاد  في الؿياسيغ
اإللكتخوني، وُتفدخ الباحثة ىحه الشتيجة بأنيا تخجع إلى شبيعة بخنامج السعجاد اإللكتخونى 
حيث التأثيخ السستج عبخ حياة الفخد، حيث التأثيخ في السيارات السختمفة كالتحكخ واإلدراؾ 

وغيخىا مغ السيارات السختبصة بسيارات التفكيخ التخيمي، مسا يشعكذ أثخه عمى  واالنتباه،
 باقي السيارات السختمفة لمصفل6 

 : تهصيات البحث
في ضػء ما أسفخ عشو نتائج البحث الحالي، ُتقجـ الباحثة بعس التػصيات  

 : كاآلتي

اللكتخوني أو تزسيغ التجريذ باستخاتيجية الحداب الحىشي السعتسج عمى السعجاد ا -2
السعجاد العادي في مشاىج رياض األشفاؿ لسا لو مغ دور في تشسية ميارات التفكيخ 
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التخيمي لجى أشفاؿ الخوضة، وكحلظ لسا لو مغ دور كبيخ في تشسية ميارات االنتباه 
والحاكخة والعسميات الحدابية، وتأثيخه عمى ميارات الصفل وذكائو كسا أوضحتيا نتائج 

 6 بقةالجراسات الدا
 6 االستفادة مغ ميارات التفكيخ التخيمي عشج تصػيخ مشياج رياض األشفاؿ -0
تخكيد االىتساـ عمى التعمع البرخي والتخيل والترػر الحىشي في مخاحل رياض  -3

 6 األشفاؿ
تجريب معمسات رياض األشفاؿ بخياض األشفاؿ بػزارة التخبية والتعميع عمى كيؽية  -4

 6 ي السعتسج عمى السعجاد االلكتخوني والعاديالتجريذ باستخجاـ الحداب الحىش
تزسيغ مشاىج إعجاد معمسات رياض األشفاؿ ببخامج بكالػريػس رياض األشفاؿ  -5

بالجامعات السرخية مقخر يتشاوؿ بخنامج قائع عمى السعجاد االلكتخوني والعادي، 
 6 ألىسيتو في تشسية ميارات األشفاؿ في مخحمة رياض األشفاؿ

والباحثات عمى إجخاء مديج مغ الجراسات حػؿ فاعمية البخامج تذجيع الباحثيغ  -6
القائسة عمى السعجاد في تشسية متغيخات أخخى لجى األشفاؿ بسخحمة رياض األشفاؿ، 

 6حيث أف السجاؿ مازاؿ خرًبا إلجخاء مديج مغ الجراسات

 :البحهث السقترحة
خت عشو نتائج تقتخح الباحثة مجسػعة مغ البحػث السقتخحة، بشاء عمى ما أسف 

 :البحث الحالي وىي كاآلتي

بخنامج القائع عمى السعجاد االلكتخوني لتشسية ميارات االنتباه البرخي لجى أشفاؿ  -2
 6 الخوضة

فعالية بخنامج لمحداب الحىشي القائع عمى السعجاد االلكتخوني لتشسية دافعية التعمع  -0
 6 لجى أشفاؿ الخوضة

عمى السعجاد االلكتخوني لتشسية حل السذكبلت  فعالية بخنامج لمحداب الحىشي القائع -3
 6 بصخيقة إبجاعية لجى أشفاؿ الخوضة
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بخنامج القائع عمى السعجاد االلكتخوني لتشسية السفاـيع الحدابية لجى أشفاؿ  -4
 6 الخوضة

فعالية بخنامج لمحداب الحىشي القائع عمى السعجاد االلكتخوني لتشسية التحكخ لجى  -5
 6 أشفاؿ الخوضة

بخنامج القائع عمى السعجاد االلكتخوني لخفس تذتت االنتباه لجى أشفاؿ فعالية  -6
 6 الخوضة

فعالية بخنامج القائع عمى السعجاد االلكتخوني لتشسية السفاـيع الحدابية لجى أشفاؿ  -7
 6الخوضة ذوي صعػبات تعمع الحداب
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 مراجع البحث

ديبػنػ لمصباعة : عساف6 ات الشفدية والتخبػيةدليل السقاييذ واالختبار (6 61009 )أحسج أبػ أسعج
 6 والشذخ والتػزيع

أثخ األلعاب التعميسية السحػسبة في تشسية ميارات التخيل لجى (6 61021 )إسساعيل سعػد حشياف
العمـػ التخبػية،  -دراسات6 شمبة رياض األشفاؿ في البادية الذسالية الذخؾية األردنية

 6 70 -62، (59)ث العمسي، الجامعة األردنية، عسادة البح

( سكامبخ)فاعمية تجريذ العمـػ باستخجاـ استخاتيجية تػليج األفكار (6 61025 )آماؿ دمحم محسػد
في تشسية ميارات التفكيخ التخيمي وبعس عادات العقل لجى تبلميح الرف األوؿ 

، (1)28 ة،السجمة السرخية لمتخبية العسمية، الجسعية السرخية لمتخبية العسمي6 اإلعجادي
2-50 6 

السخكد العخبي : وجيو أسعج، دمذق: تخجسة6 سيكػلػجية التخبية والتكػيغ(6 61000 )االف ليػري 
 6 لمتعخيب والتخجسة والتأليف والشذخ

أثخ استخجاـ تقشية الػاقع السعدز في تشسية التفكيخ التخيمي وعبلقتو (6 61028 )إيساف دمحم مكـخ
مجمة البحػث في مجاالت التخبية 6 ميح السخحمة االبتجائيةبالتحريل ودقة التعمع لجى تبل

 6 201 -51، (7) الشػعية، كمية التخبية الشػعية، جامعة السشيا،

 6 دار جييشة لمشذخ: عساف6 دليل ميارات التفكيخ(6 61005 )ثائخ حديغ وعبجالشاصخ فخخو 

ميارات التفكيخ التخيمي  بشاء وتصبيق مؿياس(6 61028 )ثشاء عبجالػدود حافع وىشج صبيح رحيع
 دراسات عخبية في التخبية وعمع الشفذ، رابصة التخبػييغ العخب،6 لجى شمبة الجامعة

(91) ،529-512 6 

 6 مجمذ الشذخ العمسي: الكػيت6 القامػس التخبػي (6 61001 )جػاىخ دمحم الجبػس
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ل الدابق في أثخ الشذاشات التعميسية السراحبة لبلستساع والتحري(6 61009 )حسجاف نرخ
المغة العخبية في تشسية القجرة عمى التخيل لجى عيشة مغ شبلب الرف الدادس 

 6 598 -585، (1)5السجمة األردنية لمعمـػ التخبػية، 6 األساسي

استخجاـ مجخل التعمع القائع عمى الدياؽ في تجريذ العمـػ وأثخه (6 61010 )حشاف محسػد دمحم
6 التفكيخ التخيمي لجى تبلميح السخحمة اإلعجاديةعمى تشسية ميارات حل السذكبلت و 

 6 95-52، (5)615 السجمة السرخية لمتخبية العسمية

أثخ التعميع التخيمي عمى التحريل واالحتفاظ بالخياضيات لجى شمبة (6 61001 )خالج حدغ دمحم
رسالة 6 الرف التاسع األساسي في مجارس وكالة الغػث الجولية في محافطة نابمذ

 6ه غيخ مشذػرة، جامعة الشجاح، غدةدكتػرا 

بشاء بخنامج إثخائي في نطخية الجخاؼ وؾياس فاعميتو في (6 61025 )رشا الديج صبخي عباس
مجمة دراسات 6 تشسية بعس ميارات التفكيخ التخيمي لجى شبلب الرف األوؿ الثانػي 

  1266 -275، (12)1 عخبية في التخبية وعمع الشفذ، رابصة التخبػييغ العخب،

فاعمية بخنامج لمحداب الحىشي قائع عمى السعجاد لخفس (6 61025 )رمزاف عاشػر حديغ
6 أعخاض اضصخاب تذتت االنتباه السرحػب بالشذاط الدائج لجى أشفاؿ السخحمة االبتجائية

 5816 -527، (59)ب5 جامعة عيغ شسذ، -التخبية وعمع الشفذ -مجمة كمية التخبية

يع بخنامج تعميسي إلكتخوني قائع عمى استخاتيجية الترػر الحىشي ترس(6 61028 )رىاـ حدغ دمحم
السجمة العخبية 6 لتشسية ميارات التفكيخ التخيمي وحل السذكبلت لجى أشفاؿ الخوضة

 6 16-2، (1) لمتخبية الشػعية، السؤسدة العخبية لمتخبية والعمـػ واآلداب،

حىشية في تشسية التفكيخ التخيمي وبعس فاعمية استخاتيجية الخخائط ال(6 61021 )الدعجي الغػؿ
رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، 6 ميارات العقل لجى تبلميح السخحمة اإلعجادية

 6 جامعة جشػب الػادي، الغخدقة

(6 بخامج تخبية أشفاؿ ما قبل السجرسة6 األردف: دار السديخة لمصباعة 1021سعجية بيادر6 )
 والشذخ
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أثخ (6 61029 )سػد حافع أحسج، أحسج دمحم فيسي ودمحم عصية خسيذسمػى حسجي أميغ، مح
التغحية الخاجعة التفديخية داخل كائشات التعمع الخقسية عمى تشسية الجانب السعخفي وبعس 

مجمة جامعة الفيـػ لمعمـػ التخبػية 6 ميارات التفكيخ التخيمي لجى تبلميح السخحمة االبتجائية
  1576 -599، (22)5 والشفدية،

: عساف6 تشسية اإلبجاع والسبجعيغ مغ مشطػر تكاممي(6 61022 )سميع قارة وعبجالحكيع الريفي
 6 دار الثقافة لمشذخ والتػزيع

العقل البذخي وتجييد  -السخجع في عمع الشفذ السعخفي(6 61022 )سميساف عبج الػاحج يػسف
 6دار الكتاب الحجيث: القاىخة6 معالجة السعمػمات

دار صفاء لمشذخ : عساف6 تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي والشاقج(6 61008 )سػسغ شاكخ مجيج
 6 والتػزيع

عالع السعخفة، 6 الخياؿ مغ الػاقع الكيف إلى الػاقع االفتخاضي(6 61009 )شاكخ عبجالحسيج
 6 السجمذ الػششي لمثقافة والفشػف واآلداب: الكػيت

تأثيخ بخنامج العبق عمى تحديغ معجؿ (6 61009 )صجيق دمحم أحسج يػسف وعسخ ىاروف الخميفة
 1256-108، (11)12 مجمة شبكة العمـػ الشفدية العخبية،6 األداء

بة، مجمة (6 61009 )عادؿ عبج الجميل بتخجي أثخ التجريب عمى الحكاء الدياؿ لتصػيخ السـػ
 1076-296، (11)12 شبكة العمـػ الشفدية العخبية،

في تشسية الحكاء وزيادة ( اليػسيساس)أثخ بخنامج العبق (6 61008 )عالية الصيب حسدة دمحم
، رسالة دكتػراه  غيخ مشذػرة، جامعة  الدخعة لجى تبلميح مخحمة األساس بػالية الخخشـػ

 6الخخشـػ

 6 عالع الكتب: القاىخة6 أساليب التفكيخ نطخيات وبحػث معاصخة(6 61006 )عراـ عمي الصيب
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فخوؽ الشػع في الحاكخة الدساعية والبرخية (6 1022) 6عسخ ىاروف الخميفة وعمى مػسى إجبلؿ
الحكػر أفزل في الحكاء واالناث في ( اليػسيساس)بعج التجريب عمى بخنامج العبق 

 556-2، 1، جامعة الجدائخ(1)الحاكخة، مجمة أفكار وافاؽ، 

فعالية التجريب (6 61021 )عسخ ىاروف الخميفة، بجور الفاضل الذيخ وإخبلص عباس سبلـ
في تعديد سخعة معالجة السعمػمات لجى عيشة مغ شمبة ( اليػسيساس)مى بخنامج العبق ع

 816 -51 ،(5)5 السجارس الدػدانية، السجمة العخبية لتصػيخ التفػؽ،

أثخ استخجاـ نطخية تخيد في تجريذ مادة الجراسات (6 61026 )فاشسة عبج الفتاح أحسج
التفكيخ التخيمي لجى تبلميح الرف الثاني االجتساعية عمى تشسية السيارات الحياتية و 

مجمة الجسعية التخبػية لمجراسات االجتساعية، الجسعية التخبػية لمجراسات 6 اإلعجادي
 6 80-50، (85)االجتساعية، 

فاعمية استخاتيجية مقتخحة قائسة عمى (6 61029 )فاشسة محسػد ؼياض وحسجاف عمي حسجاف
ميارات التفكيخ التخيمي لجى شالبات الرف أنسػذج االستساع التكاممي في تحديغ 

 العمـػ التخبػية، الجامعة األردنية، عسادة البحث العمسي، -دراسات6 التاسع األساسي
(16) ،255- 275 6 

 6 دار الفكخ العخبي: القاىخة6 ميارات التفكيخ في مخاحل التعميع العاـ(6 61001 )فييع مرصفى

يع سيشاريػىات تخبػية  -لتصػيخ االبجاع وتشسية الحكاء التفكيخ(6 61007 )مججي عديد إبخـا
 6 عالع الكتب: القاىخة6 مقتخحة

مؤسدة حسادة لمجراسات الجامعية لمشذخ : إربج6 شحرات تخبػية(6 61008 )دمحم راشج بشي عامخ
 6 والتػزيع

مػ األنج: القاىخة( 5ط6 )اإلبجاع وتشسيتو مغ مشطخو تكاممي(6 61005 )مرخي عبجالحسيج حشػرة
 6السرخية
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أثخ التجريذ بالخخائط الحىشية في تشسية ميارات التفكيخ التخيمي (6  61027 )مػفق دمحم حدغ
رسالة دكتػراه 6 وتغييخ السفاـيع البجيمة في الكيسياء لجى شمبة الرف التاسع األساسي

 6 غيخ مشذػرة، جامعة العمـػ اإلسبلمية العالسية، األردف

يع أحسج أثخ بخنامج تعميسي قائع عمى نطخية التعمع السدتشج إلى (6 1027)6 ناصخ الجيغ إبخـا
الجماغ في تشسية ميارات التفكيخ التخيمي واإلدراؾ البرخي لجى شمبة صعػبات التعمع 

مجمة الجامعة اإلسبلمية لمجراسات التخبػية والشفدية، الجامعة اإلسبلمية، 6 غيخ المفطية
 6 266 -250، (1)15 غدة،

فاعمية التجريذ بالخخائط (6 61010 )صخ العبلـ، مأمػف الذشاؽ وشارؽ الجػارنةناصخ دمحم نا
الحىشية في تحديغ ميارات التفكيخ التخيمي في الخياضيات لجى شبلب الرف العاشخ 

 1956 -177، (18)1 مجمة الجامعة اإلسبلمية التخبػية والشفدية،6 األساسي

 6 دار الفكخ: عساف6 األساسية تعميع التفكيخ لمسخحمة(6 61005 )نايفة قصامي

فاعمية بعس استخاتيجيات التجريذ في (6 61005 )نجفة قصب الجدار ووالي عبجالخحسغ أحسج
مجمة 6 تشسية ميارة التخيل في الجراسات االجتساعية لجى تبلميح السخحمة االبتجائية

 6 255 -227، (5)28 البحػث الشفدية والتخبػية، كمية التخبية، جامعة السشػؼية،

تجريذ السػاد اإلندانية بالسجخل القرري واختبار أثخه في التحريل (6 61026 )نػر أحسج خالج
رسالة دكتػراه 6 وميارات التفكيخ التخيمي لجى شالبات الرف الثالث األساسي في األردف

 6 غيخ مشذػرة، كمية الجراسات العميا، جامعة العمـػ اإلسبلمية العالسية، األردف

فاعمية بخنامج تعميسي قائع عمى األلعاب المغػية الحخكية في (6 61027 )يػسف ىاشع محسػد
تشسية ميارات التفكيخ التخيمي لجى شمبة الرفػؼ األساسية األولى في ضػء الحكاء 

رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية الجراسات العميا، جامعة العمـػ 6 البرخي السكاني
 6اإلسبلمية العالسية، األردف
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