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 مة رياض األطفالتقويم منهج الرياضيات في مرح
 من وجهة نظر القائمين عميها بدولة الكويت 
 * عفيفه حسين الداود /دو  أنور حسن محمد /دو  سموى باقر جوهر /د

 

 مقدمة:
تعد مرحمة الطفولة مف أىـ المراحؿ الحياتية والتربوية، حيث تنمو خالليا 

تضح لغتو ويتزايد فضولو، وت شخصية الطفؿ وتتحدد مالمحيا، وتنمو أيضا
 التي يعيش بيا، البيئةمالمح قدراتو وميولو ومستوى رغبتو في التعمـ واستكشاؼ 

ويبدأ بالتواصؿ والتعبير عف نفسو، وتتاح خالليا عمميات التوجيو والتشجيع عمى 
 الروضة بمثابة تربة، فطفؿ تحمؿ المسؤوليات المختمفة المناسبة، وتعزيز ذاتو

، اإلنجميزيةـ المختمفة كالمغة العربية، والمغة خصبة لغرس المبادئ األساسية لمعمو 
والرياضيات، والعمـو وغيرىا، فضال عف العمؿ عمى تنمية ميارات التفكير لديو 

خالؿ تزويده بالخبرات التربوية المتكاممة،  في سف مبكرة، وال يتحقؽ ذلؾ إال مف
حياة اليومية، المختمفة وميارات الطفؿ في ال األساسية لمعمـو والربط بيف المبادئ

التعميمية المتنوعة، بما  الفرصة لمطفؿ لممارسة األنشطة إتاحةوىذا يتطمب 
يتماشى مع خصائصو المختمفة، مع التأكيد عمى تشجيع الطفؿ عمى التفكير 

 .التقميدية التي لـ تعد مالئمة ليذا العصر والتعمـ بعيدا عف األساليب
ضيا الواقع القائـ تممي عمى ف التحديات والتطورات العالمية التي يفر إ

التربية أف تجدد بنيتيا وأىدافيا وطرائقيا، تجديدًا يستجيب لتمؾ التحديات، مع 
أف تتسـ العالقات بيف األسرة والمدرسة بالتوافؽ والتكامؿ  التأكيد عمى ضرورة

 اا وفكرً المتزف في المجتمع تربيًة وعممً  والتعاوف والقوة لتصؿ بالطفؿ إلى اإلنساف
وعقاًل. وتسعى إلى بذؿ كؿ جيد ممكف لتربية اإلنساف المتميز المزود  افسً ون

 واالتجاىاتبالمعارؼ والميارات وأساليب التفكير السميـ، إلى جانب تمتعو بالقيـ 
، بما يمكنو مف التكيؼ مع البيئة والمجتمع والمتغيرات العممية والتقنية، يجابيةاإل

وتطوير البرامج الدراسية في مختمؼ  وىذا يتطمب ضرورة العمؿ عمى تقويـ
                                                           

 -شارؾأستاذ م :عفيفه حسين الداود /دو  أنور حسن محمد /دو  سموى باقر جوهر /د *
 .كمية التربية األساسية
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المراحؿ التعميمية، خاصة في مرحمة رياض األطفاؿ التي تحتؿ موقعًا ىامًا في 
)بني خالد، النظـ التعميمية الحديثة، لما ليا مف أثر كبير في صنع جيؿ المستقبؿ 

8205.) 
 تعتبر مرحمة الطفولة نقطة االنطالؽ لمستقبؿ كؿ مجتمع ودولة، لذلؾ تسعى
وزارة التربية والتعميـ العالي بدولة الكويت دوما إلى تطوير التعميـ بجميع مجاالتو، 

المناىج الدراسية حيث تـ تطبيؽ  مستوياتو ومكوناتو، ومنيا تطوير مختمؼوعمى 
والمتوسطة، وذلؾ لموصوؿ إلى تحقيؽ  االبتدائيةمنيج الكفايات في المرحمتيف 

الكويت. وإليماف القيادات السياسية والتربوية األىداؼ العامة لمتربية في دولة 
والتنموية بدولة الكويت بأىمية مرحمة رياض األطفاؿ، وبأف طفؿ اليـو ىو دعامة 
المستقبؿ لكؿ بناء حضاري، لذا فقد حرصت وزارة التربية والتعميـ عمى السعي 

الطفؿ  لتوفير أفضؿ رعاية تربوية وتعميمية لمؤسسات رياض األطفاؿ سعيًا إلعداد
بالمراحؿ التعميمية الالحقة  لاللتحاؽ، وتييئتو اا وقيميً ا ونفسيً ا وعمميً وتأىيمو فكريً 

لتحقيؽ األىداؼ المنشودة؛ وال زالت جيود الوزارة متواصمة مف أجؿ تطوير مرحمة 
رياض األطفاؿ مف حيث األىداؼ والنظـ وأساليب التعمـ وصوال إلى أساليب تقويـ 

 عمميات التعمـ.
قامت وزارة التربية والتعميـ بدولة الكويت ، فقد ي إطار تطوير المناىجفو  

بإدراج منيج مستحدث لمرحمة رياض األطفاؿ لتدريس ثالث مواد دراسية )المغة 
الرياضيات( ضمف مناىج مرحمة رياض األطفاؿ  – اإلنجميزيةالمغة  –العربية 

ماشى مع المستجدات سعيًا لتحقيؽ مخرجات تواكب منيج الكفايات الجديد ويت
 المجتمعية والعالمية.

ويعد تدريس الرياضيات واحدا مف أىـ الموضوعات الرئيسية في كافة 
المراحؿ التعميمية، بما في ذلؾ مرحمة رياض األطفاؿ، إذ ييدؼ تدريس 
الرياضيات في مرحمة الطفولة المبكرة إلى مساعدة األطفاؿ عمى اكتساب المفاىيـ 

نحو التعمـ  إيجابيةاألساسية، باإلضافة إلى اكتساب اتجاىات  والميارات الرياضية
، العمؿ باستمرارتسعى وزارة التربية في دولة الكويت  والمعرفة وتطبيقاتيا، ولذلؾ

عمى تطوير عممية تعميـ وتعمـ مادة الرياضيات، إدراكًا منيا ألىمية تمؾ المادة في 
المعرفة، حيث ترتبط تنمية وتطوير المجتمع والدخوؿ في عصر اقتصاد 
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الرياضيات بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وكذلؾ بكافة األنشطة واألعماؿ 
  التي يقـو بيا اإلنساف في حياتو اليومية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

إلى أف الخبرات المرتبطة  (5 -0، ص8220) Clementsوقد أشار 
حياة الطفؿ، إذ تعد أداة لفيـ البيئة بمجاؿ الرياضيات تمثؿ أحد أىـ الخبرات في 

المحيطة، ووسيمة لتنظيـ األفكار وترتيبيا، ومدخال لحؿ المشكالت الحياتية 
اليومية، كما تعد المفاىيـ الرياضية المبنات األولى التي يبنى عمييا التفكير 
الرياضي المنطقي، مما يتطمب ضرورة العمؿ عمى بناء الخبرات الرياضية لمطفؿ، 

ينيا وتوظيفيا بطرائؽ شيقة، كذلؾ فقد أشار إلى أثر تعمـ الخبرات الرياضية وتكو 
في تقدـ الطفؿ في المراحؿ التعميمية التالية، وقد أكد عمى ضرورة العمؿ عمى 

 نحو تعمـ الرياضيات منذ مرحمة الطفولة المبكرة. إيجابيةتعزيز اتجاىات 
  مشكمة الدراسة:

طوير المناىج التعميمية فى جميع المراحؿ تسعى دولة الكويت دائمًا إلى ت
التعميمية وتحسيف مخرجاتيا، ويتضمف ىذا التطوير مرحمة رياض األطفاؿ، وقد 
قامت وزارة التربية والتعميـ بدولة الكويت بإدراج منيج مستحدث لمرحمة رياض 

 – اإلنجميزيةالمغة  –ثالث مواد دراسية )المغة العربية  إدخاؿاألطفاؿ يستيدؼ 
لرياضيات( ضمف مناىج مرحمة رياض األطفاؿ تماشيًا مع منيج الكفايات ا

( إلى أف قطاع التعميـ في الكويت 8202الجديد. وقد أشارت دراسة القطاف )
، إذ يوصؼ بأنو دوف المستوى المأموؿ، وذلؾ عمى االنتقاداتيتعرض لمكثير مف 

ة والميزانيات الكبيرة الرغـ مف الجيود المبذولة وأيضا عمميات التطوير المستمر 
التي تنفقيا الدولة، فال بد مف توفر المتابعة المستمرة لمعممية التعميمية بجوانبيا 
المختمفة بيدؼ مراجعة األداء التدريسي لممعمـ، وكذلؾ تقويـ محتوى المنيج 
وأنشطة التعمـ. لذا وجد الباحثوف في ىذه الدراسة مف األىمية تقويـ المناىج 

مرحمة رياض األطفاؿ وعمى وجو الخصوص مادة الرياضيات مف  المستخدمة في
 خالؿ القائميف عمييا )الموجيات والمشرفات الفنّيات، المعممات(.

 أسئمة الدراسة:
  سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عف األسئمة التالية:

ما مستوى تقويم منهج الرياضيات في مرحمة رياض األطفال من وجهة  -0
المعممات( بدولة  -المشرفات الفنيات -ين عميها )الموجهاتنظر القائم

 الكويت؟
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 ىذا السؤاؿ ما يمي: وينبثؽ مف
ما مستوى التقويـ ألىداؼ منيج الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ مف  –

 وجية نظر العينة؟
ما مستوى التقويـ لمحتوى منيج الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ مف  –

 وجية نظر العينة؟
ما مستوى التقويـ لطرؽ التدريس المستخدمة في منيج الرياضيات في مرحمة  –

 رياض األطفاؿ مف وجية نظر العينة؟
ما مستوى التقويـ لمتقنيات الوسائؿ التعميمية المستخدمة خالؿ منيج  –

 الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ مف وجية نظر العينة؟
طة بمنيج الرياضيات في كراس طفؿ ما مستوى التقويـ لمتدريبات المرتب –

 مرحمة رياض األطفاؿ مف وجية نظر العينة؟
في مستوى التقويم لمنهج الرياضيات  إحصائًياهل توجد فروق ذات داللة  - 2

الوظيفة، المنطقة التعميمية، رياض األطفال تعود إلى متغيرات "في مرحمة 
 ها"؟ سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية التي حصمن عمي

والسمبية لمنهج الرياضيات في مرحمة رياض  يجابيةما الجوانب اإل - 3
 األطفال، وما المقترحات التي يمكن أن تسهم في تحسين وتطوير منهج

 من وجهة نظر العينة؟ الرياضيات في مرحمة رياض األطفال
  أهداف الدراسة:

 سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:
مستوى تقويـ منيج الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ مف وجية معرفة  –0

المعممات( بدولة  -المشرفات الفنيات -نظر القائميف عمييا )الموجيات
 الكويت.

معرفة مستوى التقويـ ألىداؼ منيج الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ مف  –8
 وجية نظر العينة.

ضيات في مرحمة رياض األطفاؿ مف معرفة مستوى التقويـ لمحتوى منيج الريا –3
 وجية نظر العينة.

معرفة مستوى التقويـ لطرؽ التدريس المستخدمة في منيج الرياضيات في  –4
 مرحمة رياض األطفاؿ مف وجية نظر العينة.
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معرفة مستوى التقويـ لمتقنيات الوسائؿ التعميمية المستخدمة خالؿ منيج  –5
 ف وجية نظر العينة.الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ م

معرفة مستوى التقويـ لمتدريبات المرتبطة بمنيج الرياضيات في كراس طفؿ  –6
 مرحمة رياض األطفاؿ مف وجية نظر العينة.

في مستوى التقويـ لمنيج  اإحصائيً فروؽ ذات داللة معرفة إذا كانت ىناؾ  – 7
ة، المنطقة الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ تعود إلى متغيرات " الوظيف
 التعميمية، سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية التي حصمف عمييا".

والسمبية لمنيج الرياضيات في مرحمة رياض  يجابيةمعرفة الجوانب اإل – 8 
األطفاؿ، وما المقترحات التي يمكف أف تسيـ في تحسيف وتطوير منيج 

 .العينة الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ مف وجية نظر
  أهمية البحث:

 يمكن أن تفيد نتائج الدراسة في تحقيق ما يمي:
تقديـ استبياف لتقويـ منيج الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ، وكذلؾ  –0

 اإلفادة منيا في إعداد مقاييس لتقويـ مناىج المواد الدراسية األخرى.
تعرؼ جوانب القوة ف عمى مؤسسات رياض األطفاؿ إلى توجيو القائمي–8

مادة الرياضيات لتدعيـ اإليجابيات، والعمؿ عمى  بإدراجوالضعؼ فيما يتعمؽ 
تذليؿ الجوانب السمبية بما يمكف أف يسيـ في تحسيف وتطوير الممارسات 

 المرتبطة بتدريس المادة لتحقيؽ أفضؿ مخرجات ممكنة.
بتدريس مادة الرياضيات في  االرتقاءفتح المجاؿ لدراسات جديدة تسعى إلى  –3

 رحمة رياض األطفاؿ بيدؼ تنمية ميارات وقدرات األطفاؿ المرتبطة بالمادة.م
 يجابيةالعمؿ عمى إعداد بيئة تعميمية ثرية تساعد عمى تحقيؽ التفاعؿ واإل –4

والنشاط والسعادة والمرح خالؿ العممية التعميمية بصفة عامة وتدريس 
 الرياضيات بصفة خاصة.

األطفاؿ باستمرار تبعا لممتغيرات العممية بتطوير مناىج رياض  االىتماـ –5
والتربوية وفقًا لما تسفر عنو الدراسات والبحوث العممية، إلى جانب اإلفادة 

 مف عمميات تقويـ المنيج بجوانبيا المختمفة.
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 حدود الدراسة: 
في مختمؼ المناطؽ التعميمية الست  االستبيافتـ تطبيؽ  الحدود الجغرافية: –0

عمى الموجيات والمشرفات الفنيات  االستبيافحيث تـ توزيع لدولة الكويت، 
 ومعممات مرحمة رياض األطفاؿ.

المعد في الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي  االستبيافتـ تطبيؽ  الحدود الزمنية: –8
 .8208 – 8207األوؿ لمعاـ الدراسي 

ت اقتصرت الدراسة الحالية عمى تقويـ منيج الرياضيا الحدود الموضوعية: –3
فقط في مرحمة رياض األطفاؿ، حيث تـ تقويـ مادة الرياضيات مف وجية 
نظر الموجيات والمشرفات الفنيات ومعممات مرحمة رياض األطفاؿ باستخداـ 

 الذى أعد خالؿ الدراسة. االستبياف
 مصطمحات الدراسة: 

 :Evaluation تقويم
تي يتـ خالليا التقويـ بأنو العممية ال (032، ص8223)عّرؼ شحاتو والنجار 

جمع معمومات عف ظاىرة ما، وتصنيؼ ىذه المعمومات أو البيانات وتحميميا 
وتفسيرىا سواء أكانت كمية أـ كيفية وذلؾ بيدؼ إصدار حكـ أو قرار بقصد 
تحسيف وتطوير العمؿ. وفي الدراسة الحالية فإف التقويـ يحدد بأنو الوقوؼ عمى 

في مرحمة رياض األطفاؿ، والذي أعد مدى فعالية منيج الرياضيات المستحدث 
وفقا لممنيج الوطني الجديد، وذلؾ مف وجية نظر بعض القائميف عمى تخطيط 

 المعممات(. –المشرفات الفنيات  –وتوجيو وتنفيذ منيج الرياضيات )الموجيات 
 : مادة الرياضيات في مرحمة رياض األطفال

شياء والموضوعات لتعرؼ كـ األياضيات ىو عمـ الدراسة المنطقية الر 
المختمفة وكيفية ترابطيا، وتعد الرياضيات واحدة مف أكثر أقساـ المعرفة اإلنسانية 
إثارة واىتماـ. وتتضمف الرياضيات األساسية التي تدرس بمراحؿ التعميـ العاـ 
دراسة األعداد والكميات والصيغ والعالقات، ويستيدؼ منيج الرياضيات في 

ب األطفاؿ عمى إدراؾ مبادئ الرياضيات مف حيث مرحمة رياض األطفاؿ تدري
الكميات واألطواؿ واألوزاف ... وغيرىا، مما يسيؿ عمييـ تعمـ تمؾ المفاىيـ وغيرىا 

 بصورة أعمؽ خالؿ مراحؿ التعمـ التالية. 
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 مرحمة رياض األطفال:
تعد رياض األطفاؿ مف أىـ المؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية التي 

بالمرحمة  التحاقيـى رعاية األطفاؿ خالؿ السنوات الثالث التي تسبؽ تقـو عم
، وتيتـ تمؾ المرحمة بتنمية األطفاؿ مف مختمؼ جوانب الشخصية االبتدائية
... وغيرىا(،  االنفعالية –اإلدراكية  –النفسية  – االجتماعية –البدنية  –)المغوية 

بة إلى جانب إعداد البيئة وتسعى إلى توفير أفضؿ الخبرات واألنشطة المناس
التعميمية بما يساعد األطفاؿ عمى النمو السميـ المتوازف في مختمؼ الجوانب وذلؾ 
عف طريؽ تقديـ برامج مخططة ومنظمة وفقا لألسس العممية والتربوية المتطورة 

  دومًا والتي تسعى لتحقيؽ النمو والتعمـ المنشود الذي تستيدفو تمؾ المرحمة.
 ري: اإلطار النظ

أىمية الخبرات التي يمر بيا الطفؿ في مرحمة الطفولة  إنكارال يستطيع أحد  
وأثرىا عمى حياتو المستقبمية، فيو يكوف سريع التأثر بما يحيط بو، لذلؾ فإف 
رعايتو في ىذه المرحمة ليا أىمية كبيرة. وبالتالي تمثؿ الروضة مختبرا لمتعمـ، 

اد تعميمية، يجب أف تختار بحيث تثير وكذلؾ فإف كؿ ما يقدـ مف أنشطة ومو 
، 8228)وقد أوضح العمي  .واالختيار واالكتشاؼرغبتو وحماسو وفضولو لمتعمـ 

أف الطفؿ يكتسب معارفو عف العالـ الخارجي عف طريؽ المعب، ( 048–047ص
وكذلؾ يكتشؼ بيئتو ويتعرؼ إلى عناصرىا ومثيراتيا المتنوعة، ويتعمـ أدواره 

ثقافة مجتمعو، ولغتو وقيمو وأخالقو؛ ومف خالؿ أنشطة المعب  وأدوار اآلخريف،
المختمفة يتعرؼ عمى األشكاؿ واأللواف واألحجاـ، ويقؼ عمى ما يميز األشياء 
المحيطة بو مف خصائص وما يجمع بينيا مف عالقات، وما تحققو مف وظائؼ 

الـ المحيط وما تحممو مف أىمية، مما يثري حياتو العقمية بمعارؼ مختمفة عف الع
أف الطفؿ في سياؽ نشاط المعب  (39، ص8222)بو. ويؤكد مرعي والحيمة 

التعميمي يعيش طفولتو ويؤدي بو إلى التعمـ مما يتطمب ضرورة توظيؼ األلعاب 
التعميمية لمساعدة األطفاؿ عمى اكتساب الميارات الحياتية المختمفة بطريقة شيقة 

 بما في ذلؾ الميارات الرياضية.
ؿ أىمية الرياض في أنيا مرحمة لتنمية مختمؼ جوانب شخصية الطفؿ، وتتمث

ذا لـ يتحقؽ  لاللتحاؽ تييئتوإلى جانب أنيا تستيدؼ  بالمرحمة التعميمية التالية، وا 
لممرحمة التالية  االنتقاؿذلؾ في ىذه المرحمة بشكؿ جيد وبالصورة المطموبة، فإف 

بعض الصعوبات التي تعوؽ  اجويصبح صعبا عمى الطفؿ، وبالتالي يمكف أف يو 
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المجادي  . وقد أشارت(8229)بدر الديف، تقدمو خالؿ المراحؿ التعميمية التالية 
إلى أف طفؿ الروضة يتميز بقدرة كبيرة عمى التذكر والتفكير ( 89، ص8220)

والتخيؿ، وال يدرؾ المعنويات أو األشياء المجردة، ولذا فيو يعتمد عمى حواسو في 
رات والميارات، كما أنو كثير األسئمة، ولديو ميؿ كبير لحب اكتساب الخب
والبحث وتكويف المفاىيـ المرتبطة بالكـ والزمف واألماكف، ويدرؾ  االستطالع

الكميات قبؿ الجزئيات؛ كذلؾ يتعمـ الطفؿ باستخداـ مواد تعميمية وأساليب منوعة، 
ؾ مف خالؿ التعامؿ حيث يتعمـ مف خالؿ حواسو باعتبارىا منافذ لممعرفة، وكذل

والتعبير  المباشر مع المواد المحيطة بو، وأيضا مف خالؿ الحركة والنشاط والمعب،
 –يشكؿ  – يرسـ –يسأؿ  –يشرح  -يستمع  –يتكمـ عف نفسو بطرؽ متنوعة )

لخ( مع التأكيد عمى التدريب المستمر عمى تمؾ إيجرب... –يمصؽ  –يقص 
ة مف اإلتقاف كذلؾ يكتسب الطفؿ خبرات الميارات وغيرىا، لتحقيؽ درجة عالي

 –التقميد والمحاكاة  –الرحالت  –جديدة مف مصادر متنوعة )تفاعؿ مع األقراف 
مشاىدة األفالـ  –إلى القصص  االستماع –الحوار والمناقشة  –لعب األدوار
 لخ(.إالخبرات الواقعية المباشرة ...  –التوضيحية 

قائميف عمى مرحمة رياض األطفاؿ كذلؾ يري العديد مف المتخصصيف وال
منيج رياض األطفاؿ  أف اعتماد (85، ص8226)عمى سبيؿ المثاؿ عبدالفتاح 

عمى استخداـ أركاف النشاط المتعددة، تتيح لكؿ طفؿ تنمية ذكاءاتو المتعددة تبعا 
، كما تقدـ أنشطة اثرائية يختار منيا الطفؿ ويمارس األنشطة التي تتفؽ الىتماماتو
واىتماماتو، وتساعد أيضًا عمى تحديد نوعية الذكاءات المرتفعة والمحدودة وميولو 

لدى كؿ طفؿ، مما يساعد عمى توفير أفضؿ الخبرات الممكنة، كذلؾ يدعـ تعاوف 
 ومشاركة األسرة وأولياء األمور في عمميات التعمـ. 

يجمع الكثير مف المتخصصيف والتربوييف عمى أف الرياضيات عمـ ال و 
عنو في شتى مجاالت المعرفة ومناحي الحياة، فيي تنمي لدي األفراد يستغنى 

العديد مف القدرات والميارات، مثؿ االكتشاؼ واإلبداع، حؿ المشكالت، والتفكير.. 
وغيرىا، وعمى ذلؾ فإف تعميـ الرياضيات أصبح مف األىمية بمكاف لجميع األفراد، 

تدريب األطفاؿ عمى ممارسة ب االىتماـوعمى مختمؼ المستويات واألعمار، مع 
      األنشطة المرتبطة بمجاؿ الرياضيات، بما يتناسب وقدراتيـ واىتماماتيـ.
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إلى أف الرياضيات تؤدي دورا فعاال في العممية  Wilford (2003) وأكد 
التعميمية بمرحمة الطفولة، فيي تؤثر بدرجة كبيرة في تشكيؿ عقمية األطفاؿ، حيث 

بتكارية، مما يساعد عمى ى اتخاذ القرار وحؿ المشكالت واالمتنمي لدييـ القدرة ع
التمكف مف فيـ وتوظيؼ المعمومات وليس حفظيا واستظيارىا؛ وأشار كذلؾ إلى 
أف القدرات العقمية لمطفؿ تمر بمراحؿ متدرجة، ويمكف أف يواجو الطفؿ بعض 

المعنى الصعوبات المرتبطة بإدراكو لبعض المفاىيـ العددية، خاصة العد ذي 
الذي ينطؽ بو، إذ أف الطفؿ في ىذه المرحمة قد ال يعي أو يدرؾ القيمة الفئوية 

يعتمد عمى مفيـو العد أو النطؽ  لتمؾ األعداد، وىذا يعني أف تدريس األعداد ال
، والتناظر واالحتواءفقط، بؿ يعتمد أيضا عمى مفاىيـ أخرى كالتسمسؿ والتصنيؼ 

تصؼ بالحجـ أو الشكؿ أو الموف، فالطفؿ ال األحادي، حيث أف األعداد ال ت
يتكّوف عنده األساس لعممية العد في المراحؿ األولى، وىذا ما يطمؽ عميو العد 

 اآللي غير القائـ عمى الفيـ.
وتعميـ الرياضيات في مرحمة الطفولة المبكرة ليست فترة إلقحاـ األطفاؿ في 

ا بعد، بؿ ىي الفترة المناسبة كي تعمـ العمميات الحسابية التي لـ يحف موعد تعممي
يمارس الطفؿ مفاىيـ الرياضيات عف طريؽ المعب والتحدي واالكتشاؼ عف طريؽ 
البيئة المحيطة والعالـ مف حولو. وتعميـ الرياضيات في مرحمة الطفولة المبكرة يعد 
تمبية لرغبات الطفؿ وفرصة لممتعة والتسمية المفيدة. وعندما يكتسب الطفؿ فيمًا 

يمًا لمرياضيات، يمكنو أف يفيـ الكثير مف األشياء مف حولو بدقة وعمؽ، حيث سم
أف مرحمة الرياض ىي الفترة المناسبة كي يستمتع الطفؿ فيو بممارسة األلعاب 
التي تحتاج منو أف يقـو بعمميات العد والتصنيؼ وبناء األشكاؿ والمجسمات 

  ى المقدمات المتوفرة لديو.وقياس الكميات، وتوقع أو تخميف النتائج بناء عم
وقد حرصت معظـ الدوؿ عمى تطوير محتوى وأساليب تدريس الرياضيات، 
حيث ارتبطت الرياضيات بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بالعديد مف المناشط 
التي يقـو بيا اإلنساف في حياتو اليومية، فقد ارتبطت الرياضيات بشتى مجاالت 

و غير مباشرة؛ بؿ أصبح يطمؽ عمى ىذا العصر"العصر بصورة مباشرة أ –الحياة 
 الرقمي."

وقد سعى النظاـ التعميمى فى دولة الكويت مستيدفًا خمؽ الفرص المناسبة 
لمساعدة األطفاؿ عمى تحقيؽ النمو الشامؿ المتكامؿ روحيًا وخمقيًا وعقميًا 

كويت وجسميًا. وخالؿ ذلؾ فقد حظيت رياض األطفاؿ في دولة ال اواجتماعيً 
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بمستوى تربية طفؿ ما  االرتقاءبرعاية واىتماـ الدولة التي بذلت الكثير في سبيؿ 
 قبؿ المدرسة. 

 أهداف تعميم الرياضيات في مرحمة رياض األطفال:
، مصطفى (64، ص8228)، بطرس (86، ص8225)حدد كؿ مف سميث 

ع عددًا مف أىداؼ الرياضيات لمرحمة رياض األطفاؿ بما يتواكب م( 8228)
 الحديثة لتمؾ المرحمة كما يمي: االتجاىات

 استثارة قدرات الطفؿ عمى المالحظة واستخداـ حواسو في عمميات التعمـ. –0
الطفؿ بعض المفاىيـ الرياضية بطريقة مبسطة، وذلؾ باستخداـ  إكساب –8

 أنشطة تعميمية مناسبة. 
 تنمية قدرة الطفؿ عمى إدراؾ العالقات بيف األشياء. –3
بيف األشياء، وذلؾ مف خالؿ مفاىيـ  االختالفات إدراؾمية قدرة الطفؿ عمى تن –4

 لخ.إلشكؿ والحجـ والمساحة والوزف .. ا
ت العمميا –التصنيؼ  –تنمية المفاىيـ الرياضية األولية لمرياضيات )األعداد  –5

 لخ( إالرسـو البيانية .. –المنطقية 
ياة اليومية، وتييئة تفكير الطفؿ تعرؼ المعامالت الحسابية المرتبطة بالح –6

 المبادئ والمفاىيـ الرياضية األولية البسيطة. الكتساب
( إلى Jordan & Locuniak 8228 (وفي ىذا الشأف أشارت دراسة 

أىمية تنمية الحس العددي لألطفاؿ قبؿ التحاقيـ بالمدرسة، حيث ىدفت الدراسة 
القة الحسابية لدى األطفاؿ إلى تتبع معرفة أثر تنمية الحس العددي عمى الط

المعرضوف لخطر صعوبات تعمـ الحساب في مرحمة الروضة، واستغرقت الدراسة 
مدة خمس سنوات، وتوصمت إلى فعالية البرنامج في مساعدة أطفاؿ المجموعة 
التجريبية في تجنب صعوبات تعمـ الحساب، مقارنة بالمجموعة الضابطة التي 

 .االبتدائيلحساب في الصؼ الثاني أصبحت تعاني مف صعوبات تعمـ ا
وتمثؿ المفاىيـ أساسيات المعرفة، وتحتؿ مكانة متميزة في الييكؿ البنائي  

لمعمـ ويتفؽ التربويوف عمى أف الطفؿ يكتسب المفاىيـ مف خالؿ مروره بخبرات 
تتيح لو التعامؿ والتفاعؿ مع األشياء التي يدركيا عف طريؽ حواسو المختمفة، 

الخبرات عمميات الفحص، والتصنيؼ في فئات أو مجموعات تبعا  وتتناوؿ تمؾ
لخصائصيا العامة المشتركة، وتتـ ىذه التصنيفات اعتمادا عمى القدرات العقمية 
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كالمالحظة واإلدراؾ لعدد مف الخصائص المشتركة، حتى يسيؿ عميو فيميا 
لذلؾ فمف ( 372، ص8225)عيسى،  وتطبيقيا في مواقؼ جديدة مختمفة

روري مراعاة تنظيـ الخبرات وتقديـ أمثمة عديدة لكؿ مفيـو وكذلؾ أمثمة الض
 مضادة، حتى يمكف تنمية قدرة األطفاؿ عمى التمييز.

وتتعدد مفاىيـ الرياضيات الخاصة برياض األطفاؿ، ومنيا التمييز، التناظر  
)بدوي األحادي، العدد، الترتيب، القياس، التصنيؼ، القياس، الجمع والطرح 

 (.338، ص8223نديؿ، وق
عددا مف المفاىيـ الرياضية ( 082، ص8200)كذلؾ فقد حددت سميماف  

 المناسبة التي يجب إدراجيا ضمف برامج رياض األطفاؿ، والتي تتمثؿ فيما يمي:
)الترتيب(، التناظر األحادي  : التصنيؼ، التسمسؿمفهوم ما قبل العدد وتشمل -أ 

 (.)المقابمة(، المقارنة )العالقات
العدد الترتيبي، العدد الكاردينالي، الرموز العددية،  مفهوم العدد ويشمل: -ب

 .02 – 0المقارنة العددية، العد مف 
، اإلحاطة، االنفصاؿ: الجوار، المفاهيم والعالقات التبولوجية وتشمل -ج

/ أماـ –ضاع المكانية )فوؽ/ تحت المنحنى المفتوح، المنحنى المغمؽ، واألو 
 داخؿ / خارج(. –/ يسار يميف –ؼ خم

: األشكاؿ المستديرة والمربعة المفاهيم واألشكال الهندسية المناسبة وتشمل –د
 والمثمثة، المجسمات، إلى جانب مفيـو الطوؿ والقياس والزمف.

كذلؾ يستيدؼ تدريس الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ تنمية الحس 
عددي يمنح الطفؿ الثقة ( إلى أف الحس ال8208العددي، إذ تشير محمد )

والطمأنينة في معالجة األعداد، كما أنو يساعد األطفاؿ في فيـ الرياضيات، 
وتحسف األداء الرياضي، وتقميؿ الفشؿ في الرياضيات األساسية بصورة واضحة، 
ذا لـ يتـ تنمية الحس العددي لألطفاؿ في ىذه المرحمة، فيناؾ صعوبات يمكف  وا 

ؿ المراحؿ التعميمية التالية مثؿ فيـ وتطبيؽ الميارات أف يعاني منيا الطفؿ خال
 العددية الضرورية لمحياة اليومية.
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 :تقويم المنهج
 :مفهوم تقويم المنهج -

تتـ عممية تقويـ المنيج المدرسي بيدؼ تشخيص وعالج جوانب وعناصر 
المنيج حيث تشمؿ األىداؼ والمحتوى العممي وطرؽ التدريس والوسائؿ التعميمية 

 (. 54، ص8224)سيد وسالـ، واألنشطة التعميمية وعممية تنفيذ وتطبيؽ المنيج 
 :مبررات تقويم المنهج -

، 8204والقضاة وآخروف )( 093، ص8200)ويذكر الخميفة وىاشـ 
أف مف مبررات عممية تقويـ المنيج المدرسي ىو مواكبة تطورات ( 850ص

التكنولوجي المذيف يفرضاف  العصر الحالي مف حيث االنفجار المعرفي والتقدـ
عمى القائميف والمختصيف في مجاؿ المناىج الدراسية المراجعة الدورية لممناىج 
لمواكبة التقدـ المستمر، كما تساعد عممية تقويـ المناىج الدراسية عمى اتخاذ 
القرارات الميمة بشأف تطويرىا وعالج المشاكؿ التي تحوؿ دوف تحقيؽ األىداؼ 

 أجميا ىذه المناىج.التي وضعت مف 
( 8206حيث يذكرىا كاًل مف الريس وآخروف ) خصائص تقويم المنهج -

 كالتالي:
: أي أف تصب عمى جميع الجوانب التي يجب أف تؤخذ في الشمولية"

 االعتبار، أي أنيا عممية شاممة لألىداؼ التربوية ومكونات المنيج المدرسي.
زاء المنيج، وعممياتو ويستمر ىي عممية مستمرة تسير مع أج االستمرارية:

 لقياس جوانب القوة والضعؼ في كؿ جوانب العممية التعميمية.
ىو عممية تعاونية يشترؾ فييا كؿ العامميف في العممية التعميمية  التعاون:

ابتداءًا مف المعمـ والمشرؼ التربوي ومدير المدرسة وأولياء أمور المتعمميف 
 ية المختمفة..الخ.والمتخصصيف في المؤسسات التعميم

 يعتبر التقويـ وسيمة لتحسيف وتطوير المنيج بمفيومو الشامؿ. وسيمة:
يجب أف تكوف ىناؾ مؤشرات ومعايير أداء لكؿ جانب مف  الموضوعية:

جوانب التقويـ يسترشد بيا القائميف عمى عممية التقويـ لتقدير مستوى األداء أثناء 
.التقويـ، مع عدـ تأثر عممية التقويـ ب  ذاتية المقـو

يتـ تقويـ المنيج في خطط تتماشى مع فمسفة المنيج  االرتباط باألهداف:
 وأىدافو.
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يراعى أثناء عممية تقويـ المنيج االقتصاد في الوقت والجيد  :االقتصادية
 والتكمفة المادية."

  الدراسات السابقة:
الروضة والدراسات التي تطرقت إلى تعميـ الرياضيات في  االتجاىاتتعددت  

والطرؽ الفعالة في تحقيؽ تعمـ أفضؿ ليا، حيث أف طريقة وأسموب التدريس الذي 
تقدـ بو المادة العممية لألطفاؿ يؤثر عمى درجة استيعابيـ، وعمى ذلؾ يجب أف تتـ 
بإشراؼ وتوجيو معممات ذوات كفاءة عالية في تفيـ طبيعة المرحمة واحتياجات 

فاؿ الستخداـ األنشطة المتنوعة، مع التوجو األطفاؿ، ومدربات عمى توجيو األط
إلى تضميف الرياضيات في نسيج المجاالت المختمفة مف البرنامج اليومي لرياض 

 األطفاؿ.
تعمـ الرياضيات لطفؿ مرحمة رياض األطفاؿ، فقد أجريت  ألىميةونظرا  

اىيـ العديد مف الدراسات التي تناولت إدراج وتقويـ وتطوير وتحسيف المناىج والمف
الرياضية في تمؾ المرحمة، وكذلؾ تقويـ فاعمية األنشطة التعميمية المختمفة، 

يـ في ت المناسبة لذلؾ، مما يمكف أف يسوالوسائؿ التعميمية والنماذج والتقنيا
بمستوى تعمـ الرياضيات وتحسيف مخرجاتيا، إلى جانب إمكانية إحداث  االرتقاء

ي المراحؿ التعميمية الالحقة، والتقميؿ مف تأثير إيجابي نتيجة تعمـ الرياضيات ف
صعوبات التعمـ المرتبطة بيا، وفيما يمي عرض لبعض مف الدراسات في ىذا 

 الشأف. 
ىدفت الدراسة إلى معرفة إذا كاف : (2115شرف الدين وعبد المنعم )دراسة 

 لتقويـ برامج التربية الحركية دور إيجابي في تحسيف التعمـ الحركي ألطفاؿ رياض
األطفاؿ، اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي االستطالعي، واستخدمت استبياف 

( مربية بمؤسسات 84كأداة لجمع بيانات الدراسة مف العينة، والتي كاف عددىا )
رياض األطفاؿ بوالية ورقمة. وتوصمت الدراسة إلى أف برامج التربية الحركية تخدـ 

حية التربوية بدرجة مرتفعة، كما متطمبات أطفاؿ مرحمة رياض األطفاؿ مف النا
بيف التقويـ وتعمـ  اإحصائيً توصمت النتائج إلى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة 

 أطفاؿ رياض األطفاؿ باختالؼ المستوى التعميمي لعينة الدراسة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الكفايات : (2115دراسة أبو حرب )

ؿ. اتبع الباحث المنيج الوصفي، األطفا التدريسية الالزمة لمعممات مرحمة رياض
( بندًا موزعيف عمى خمسة كفايات تدريسية 85ستخدـ استبياف مكوف مف )او 
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رئيسية كالتالي: كفاية التخطيط وتنظيـ األنشطة، كفاية ربط األفكار والمعمومات 
واستخداميا في التعميـ، كفاية حؿ المشكالت والعمؿ مع اآلخريف، كفاية جمع 

لبيانات وتحميميا، كفاية استخداـ تمؾ البيانات. وتكّونت عينة الدراسة مف وتنظيـ ا
. وتوصمت مسقط بسمطنة عماف األطفاؿ في رياض( مديرة ومعممة بمرحمة 48)

الدراسة إلى حاجة المعممات المشاركات لجميع الكفايات التدريسية المقترحة، كما 
 بيف المشاركات وفقًا لمتغير الكفايات تقدير في فروؽ إلى وجود النتائجأشارت 
 العممي. المؤىؿ

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ المحتوى الرياضي : (2115دراسة برهام )
لممنياج الوطني التفاعمي لرياض األطفاؿ وذلؾ الكتشاؼ نقاط القوة والضعؼ 
فيو. وقد اتبعت الباحثة المنيجية التحميمية الوصفية. توصمت الدراسة إلى أف 

لتعميمية المستخدمة خالؿ تنفيذ المنيج الوطني لمرحمة رياض األطفاؿ األنشطة ا
 باألردف قد تميزت بالعديد مف األنشطة المختمفة والمتنوعة، وقد كاف لألنشطة

%، وتنوعت بيف  34.69الرياضية نصيبا جيدا منيا، حيث شممت ما نسبتو 
عالقات، وعمى الرغـ أنشطة الفضاء والحيز المكاني، وأنشطة مفاىيـ المقارنة، وال

مف عدـ وجود وحدة متخصصة لموضوع الرياضيات إال أف األنشطة التعميمية 
 لموحدات قد اشتممت عمى أنشطة تعميمية مختمفة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مدى فاعمية : (2115دراسة عويس )
ة المعب في إكساب طفؿ الروضة مجموعة مف الميارات الرياضية. أتبعت الدراس

( طفاًل وطفمًة في رياض األطفاؿ 088المنيج شبو التجريبي وتكّونت العينة مف )
في مدينة دمشؽ؛ وتوصمت الدراسة إلى أىمية المعب ودوره في إكساب األطفاؿ 

  العديد مف الميارات والخبرات الرياضية المختمفة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد الكفايات  :(2117دراسة الهولي وآخرون )

الكويت؛ كما  الشخصية األدائية األساسية الالزمة لمعممة رياض األطفاؿ في
تعرؼ مدى توفر ىذه الكفايات لدى مجموعة مف معممات ىدفت الدراسة إلى 

رياض األطفاؿ، مع معرفة العالقة بيف عدد سنوات الخبرة والمنطقة التعميمية 
ت األدائية األساسية ومتغيرات أخرى عمى العمؿ برياض األطفاؿ وتوفر الكفايا

( معممة، واستخدـ الباحثوف بطاقات مالحظة 66لدييا. بمغت عينة الدراسة )
احتوت سبعة مجاالت. وتوصمت النتائج إلى أف الكفايات الشخصية حققت 
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تقديرات عالية مما يؤكد أىمية كفايات الصفات الشخصية لمعمؿ مع األطفاؿ وما 
ف الطفؿ الكويتي وتنمية األطفاؿ. وكانت يترتب عمييا مف آثار في تشغيؿ وجدا

أىـ الكفايات التي توصمت إلييا الدراسة كالتالي: كفايات التخطيط لمحمقة 
التعميمية، كفايات تنفيذ الحمقة التعميمية، كفايات تقويـ األركاف التعميمية، كفايات 

صة ثـ إدارة الفصؿ والتفاعؿ مع األطفاؿ، وكفايات الوجبة الغذائية وكفايات الق
كفايات اإلعداد لألنشطة الالصفية وىي تشمؿ الحركية المكتبية والمطبخ ثـ 

 المرسـ. وبينت النتائج إلى أف نسبة توفر جميع الكفايات التعميمية كانت مرتفعة.
ىدفت الدراسة إلى تحديد أىـ الميارات : (2118دراسة أبو الميل وسالمة )

لكي يمارسف عمميف عمى نحو فعاؿ،  التدريسية الالزمة لمعممات رياض األطفاؿ
والتعرؼ عمى مدى توافرىا لدييف، وذلؾ بغرض العمؿ عمى تنميتيا باستخداـ 
استراتيجية تدريس األقراف. اتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي، وتكّونت عينة 

 ةواإلسماعيمي( معممًة في رياض األطفاؿ بمدرستي دوحة الزماف 06الدراسة مف )
( طفاًل وطفمًة. 45، باإلضافة إلى )ةاإلسماعيميالنموذجية بمحافظة التجريبية 

دارة المناقشة مف أىـ الميارات  وتوصمت الدراسة إلى أف ميارتي استخداـ القصة وا 
التدريسية الالزمة لمعممات رياض األطفاؿ لكي يمارسف عمميف عمى نحو فعاؿ، 

ف في مرحمة إعداد وتدريب كما توصمت النتائج إلى أىمية استخداـ تدريس األقرا
  معممة رياض األطفاؿ أثناء الخدمة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف درجة أىمية : (2119دراسة العريقي )
الكفايات التعميمية األساسية وممارستيا مف وجية نظر مربيات الرياض في مدينة 

مية الكفايات تعز؛ كما ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة االرتباطية بيف درجة أى
التعميمية ودرجة ممارستيا. باإلضافة إلى معرفة أثر كؿ مف التخصص ونوع 
الرياض وسنوات الخبرة وعدد الدورات التدريبية التي التحقت بيا المربية عمى ىذه 

( بندًا كأداة لمدراسة، وقد تكّونت 48الدرجة. استخدمت الباحثة استبياف مكّوف مف )
( إف درجة أىمية 0ربية. وتوصمت الدراسة إلى التالي: ( م75عينة الدراسة مف )

( إف درجة ممارسة 8الكفايات التعميمية مف وجية نظر المربيات كانت ميمة جدًا، 
( عدـ وجود فروؽ ذات 3الكفايات التعميمية مف وجية نظر المربيات كانت كبيرة، 

يا مف وجية نظر داللة إحصائيًا في أىمية الكفايات التعميمية األساسية وممارست
المربيات بالنسبة لمتغيرات التخصص، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية 
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( وجود فروؽ ذات داللة إحصائيًا في ممارسة 4التي التحقت بيا المربية، 
 الكفايات التعميمية األساسية مف وجية نظر المربيات لصالح الرياض الخاصة.

راسة إلى تشخيص وتنمية الحس ىدفت الد: (2119دراسة بدر الدين )
العددي لدى أطفاؿ الروضة مف ذوي صعوبات التعمـ. استخدمت الباحثة المنيج 

( طفؿ وطفمة تـ تقسيميـ إلى 57شبو التجريبي، وتكّونت عينة الدراسة مف )
(. توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات 89( وضابطة )88مجموعتيف تجريبية )

درجات األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ في التطبيؽ داللة إحصائيًا بيف متوسط 
الحس العددي وذلؾ لصالح  الختبارومتوسط درجاتيـ في التطبيؽ البعدي  يالقبم

التطبيؽ البعدي. كما توصمت الدراسة إلى فاعمية األنشطة التعميمية المقترحة في 
 تنمية الحس العددي ألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ.

فت الدراسة إلى معرفة أىمية المعايير ىد :(2119دراسة الهولي )
المقترحة لتعميـ الرياضيات لطفؿ الروضة مف وجية نظر معممات رياض األطفاؿ 
في دولة الكويت. اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، واستخدمت كاًل مف 
استبياف وبطاقة مقابمة كأداتيف لمدراسة. وقامت بتحديد ستة معايير رئيسية لتعميـ 

لرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ كالتالي: مفيـو العدد، القياسات والتقدير ا
الرياضي وحؿ  االستدالؿالكمي، الجبر، اليندسة، اإلحصاء ومعالجة البيانات، 

( بندًا. 35المشكالت، ويندرج ضمف كؿ منيا عدد مف البنود الفرعية بمغ عددىا )
حمة رياض األطفاؿ مف مختمؼ ( معممًة في مر 52وتكّونت عينة الدراسة مف )

مناطؽ دولة الكويت التعميمية. وتوصمت الدراسة إلى أف المعممات المشاركات في 
الدراسة يروف بأىمية جميع المعايير المقترحة لتعميـ الرياضيات لطفؿ الروضة في 

  دولة الكويت.
ىدفت الدراسة إلى تعميـ الطفؿ  :Selim and Mosafer (2100) دراسة

ة رياض األطفاؿ المفاىيـ الرياضية باستخداـ التربية الحركية بعيدًا عف في مرحم
تولد لدى الطفؿ اإلحساس بعدـ الرضا  الطرؽ التقميدية لتدريس الرياضيات والتي

الممزوج باأللـ بالنسبة لمرياضيات كمادة تعميمية. اتبعت الدراسة المنيج التجريبي 
( طفاًل 42كّونت عينة الدراسة مف )القائـ عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة وت

( 0( سنوات. وتوصمت الدراسة إلى التالي:6 – 5وطفمًة تتراوح أعمارىـ ما بيف )
برنامج التربية الحركية لو تأثير إيجابي داؿ عمى تعمـ المفاىيـ الرياضية لطفؿ 
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( توجد فروؽ ذات داللة إحصائيًا بيف متوسطي القياسيف البعدييف 8الروضة، 
عتيف التجريبية والضابطة في المفاىيـ الرياضية لصالح المجموعة لممجمو 

التجريبية. ويوصي الباحثاف بإعادة النظر في الطرؽ التدريسية التقميدية المتبعة 
 لتدريس المفاىيـ الرياضية في مرحمة رياض األطفاؿ.

ىدفت الدراسة إلى معرفة واقع أداء معممة رياض  :(2102دراسة الغامدي )
ؿ في تطبيؽ منياج تفكر لمتنمية المتكاممة في ضوء أىداؼ المنياج مف األطفا

خالؿ تقويـ المشرفة التربوية، وأولياء أمور األطفاؿ. اعتمدت الدراسة عمى المنيج 
الوصفي، واستخدمت االستبياف كأداة لجمع البيانات مف المشاركيف في الدراسة. 

الممتحقيف بصفوؼ منياج تفكر  ( ولي أمر لألطفاؿ72تكّونت عينة الدراسة مف )
لمتنمية المتكاممة لمطفؿ، باإلضافة إلى المشرفة التربوية التي تعمؿ عمى تقويـ أداء 
المعممات الخمس المشاركات في المنياج سالؼ الذكر. وتوصمت الدراسة إلى 

عناصر المنياج مف وجية نظر المشاركيف في الدراسة  أىـ( أف مف 0التالي: 
، ودليؿ المعممة، وحب األطفاؿ وتفاعميـ مف خالؿ أنشطة اإلشراؼ الجيد

يماف المعممة بأىميتو في التنمية المتكاممة لمطفؿ،  ( اتفاؽ 8المنياج، وا 
( لممعممة دور 3المستجيبيف عمى أف لممعممة دور فّعاؿ في بناء اإليماف لمطفؿ، 

يجيات أساس في البناء النفسي وتطور شخصية الطفؿ نتيجة تطبيقيا السترات
( ضعؼ دور المعممة في جعؿ الطفؿ 4منياج تفكر لمتنمية المتكاممة لمطفؿ، 

يبادؿ أقرانو االحتراـ؛ ويحافظ عمى النباتات ألنيا مف مخموقات اهلل؛ ويندمج 
( تقـو المعممة بدورىا في تنمية التوجو نحو 5بنجاح في األلعاب الجماعية، 

ستخدامات أشياء بسرعة، ويعطي التفكير اإلبداعي؛ مما يجعؿ الطفؿ يذكر ا
جديدة. وتوصي الدراسة بضرورة  أشياءاستخدامات متنوعة ألشياء محددة، ويبتكر 

 حضور المعممات لدورات مستمرة لتطوير قدراتيـ التدريسية.
فاعمية  استقصاءىدفت ىذه الدراسة إلى : (2102دراسة الصقرات ودومي )

ؿ الروضة لممفاىيـ العممية والرياضية. طريقة الدراما التعميمية عمى تحصيؿ أطفا
( طفاًل 38استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي وكانت عينة الدراسة مف )

وطفمًة تـ توزيعيـ عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة، التجريبية تعّممت المادة 
التعميمية باستخداـ طريقة الدراما التعميمية، بينما تعّممت المجموعة الضابطة 

يقة التقميدية. وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائيًا في بالطر 
متوسطات عالمات األطفاؿ المشاركيف في الدراسة عمى اختبار المفاىيـ تعزى 
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إلى طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية. كما أظيرت النتائج فاعمية الدراما 
العممية والرياضية. وقد  التعميمية في إكساب أطفاؿ الروضة بعض المفاىيـ

أوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية لمعممات مرحمة رياض األطفاؿ عمى كيفية 
 تحويؿ المادة التعميمية إلى نصوص درامية واستخداميا. 

درجات التقويـ لبرامج رياض  ىدفت الدراسة لمعرفة: (2104دراسة عساف )
وعة مف وجية نظر األطفاؿ بمحافظات غزة في ضوء حقوؽ األطفاؿ المشر 

مديرييا، كما ىدفت إلى التعّرؼ عمى حقوؽ األطفاؿ المشروعة في المواثيؽ 
الدولية والمحمية. اتبعت الدراسة المنيج الوصفي، واستخدمت االستبياف كأداة 

( مديرًا 65لجمع البيانات مف المشاركيف في الدراسة. وتكّونت عينة الدراسة مف )
لى أف درجة تقويـ أفراد العينة لبرامج رياض األطفاؿ ومديرًة. وتوصمت الدراسة إ

بمحافظات غزة في ضوء حقوؽ األطفاؿ المشروعة بدرجة متوسطة. وقد أوصت 
الدراسة عمى ضرورة تعمـ أطفاؿ مرحمة رياض األطفاؿ عف طريؽ الخبرة 
المباشرة، والعمؿ عمى دعـ حقوؽ األطفاؿ في المشاركة وتحمؿ المسؤولية، وذلؾ 

ؿ إشراكيـ في إعداد برامج النشاط اليومي، باإلضافة لجعؿ لكؿ طفؿ دور مف خال
 في ممارسة النشاط المطموب أو تجييزه. 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية الرسـو : (2104دراسة الهذلي )
المتحركة والتفاعؿ المباشر في تنمية األشكاؿ اليندسية وفؽ نظرية فيجوتسكي 

لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة. استخدمت الباحثة المنيج التجريبي الثقافية االجتماعية 
القائـ عمى تصميـ مجموعتيف تجريبيتيف، وقد كانت العينة في ىذه الدراسة مكونة 

( طفاًل. قامت الباحثة باستخداـ أربع أدوات لمدراسة وىي كالتالي: الرسـو 42مف )
التفاعؿ المباشر، المالحظة المتحركة التي تقدـ مفاىيـ األشكاؿ اليندسية، أنشطة 

ألنشطة التفاعؿ المباشر، واختبار مفاىيـ األشكاؿ اليندسية. وتوصمت الدراسة 
إلى أف استخداـ الرسـو المتحركة التي تعتمد عمى األشكاؿ اليندسية، وأنشطة 
التفاعؿ المباشر لطفؿ ما قبؿ المدرسة، قد أدت إلى ارتفاع مستوى إدراؾ األطفاؿ 

كاؿ اليندسية ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد ألطفاؿ المجموعة لمفاىيـ األش
 مع المجموعة الضابطة. التجريبية مقارنةً 

ىدفت الدراسة إلى معرفة اعتقاد  :(2104وآخرون )  Chen ةدراس 
ومقدار ثقة معممي مرحمة رياض األطفاؿ تجاه تدريس الرياضيات في ىذه 



2108/ أبريل 2جـ–العموم التربوية/ العدد الثاني   

 

 

  

887 

ي واستخدمت االستبياف كأداة لمدراسة. المرحمة. اتبعت الدراسة المنيج الوصف
( معمـ في مرحمة رياض األطفاؿ. وتوصمت 346وتكّونت عينة الدراسة مف )

الدراسة إلى أف لدى المعمميف المشاركيف في الدراسة الثقة في القدرة عمى تدريس 
الرياضيات رغـ أف درجة قدراتيـ في التدريس منخفضة. كما توصمت الدراسة إلى 

التنمية المينية ليا تأثير كبير في ثقة واعتقاد المعمميف في قدراتيـ أف برامج 
 لتدريس الرياضيات.

ىدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى فاعمية : (2105دراسة بني خالد )
المنياج الوطني التفاعمي المطور في إكساب أطفاؿ رياض األطفاؿ الميارات 

( 885لمفرؽ. تكّونت عينة الدراسة مف )االجتماعية في البادية الغربية بمحافظة ا
( أنثى. واستخدـ الباحث بطاقة المالحظة 085( ذكر و)022طفاًل موزعيف إلى )
( بندًا. وتوصمت الدراسة إلى أف الميارات االجتماعية كميا 68والتي احتوت عمى )

جاءت متضمنة في المنياج الوطني التفاعمي المطور بمتوسط حسابي مرتفع. كما 
نتائج الدراسة قوة المنياج الوطني التفاعمي. وبينت نتائج الدراسة أف ىناؾ  أظيرت

 الميارات االجتماعية تبعًا لمتغير الجنس. إكساباختالفات في 
 التعميق عمى الدراسات السابقة:

يتضح مف عرض بعض الدراسات المشار إلييا فيما يرتبط بمناىج رياض 
واألفكار المتعمقة بالمجاالت التعميمية  األطفاؿ، التأكيد عمى تحديد المفاىيـ

المختمفة، بما في ذلؾ تمؾ المرتبطة بمجاؿ الرياضيات، وقد أشارت الدراسات 
كذلؾ إلى أف االعتماد عمى استخداـ أنشطة وتقنيات تعميمية منوعة قد يساعد 
عمى تحسف مستوى تحصيؿ المفاىيـ وعمميات التفكير المختمفة لدى أطفاؿ 

لتأكيد عمى ضرورة إعداد المعممات في مرحمة رياض األطفاؿ الرياض، مع ا
كسابيـ الكفايات والميا يـ في زيادة فعاليتيف في رات التدريسية المناسبة والتي تسوا 

 اإلعدادالتدريس، وقد استفادت الدراسة الحالية مف تمؾ الدراسات خالؿ مراحؿ 
 ليا.

  الدراسة: إجراءات
 :منهج الدراسة

ة عمى استخداـ المنيج الوصفي، الذي يقـو عمى قياس اعتمدت الدراس 
الظاىرة كما ىي قائمة في الواقع، نظرا لمالئمتو لطبيعة الدراسة وأىدافيا، وتعتمد 
الدراسة عمى استخداـ اإلستبياف كوسيمة لجمع البيانات المرتبطة بتقويـ منيج 
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ذلؾ مف وجية الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ لتحقيؽ األىداؼ المنشودة، و 
 نظر كؿ مف الموجيات والمشرفات الفنيات والمعممات في مرحمة رياض األطفاؿ. 

 أداة الدراسة:
تكّوف أداة مناسبة لجمع بيانات ىذه الدراسة، و الدراسة عمى استبياف ك اعتمدت

مف ثالثة أجزاء. يحتوي األوؿ عمى البيانات الديموغرافية منيا المستوى  االستبياف
( 5لمنطقة التعميمية، بينما يحتوي الجزء الثاني مف االستبياف عمى )الوظيفي وا

( محتوى المنيج ويضـ 8( بنود، 5( األىداؼ وتضـ عدد )0محاور كالتالي:
( استخداـ 4( بنود، 02( طرؽ واستراتيجيات التدريس، ويضـ )3( بندًا، 00)

( 5يذ ويضـ )( كراس التمم5( بند، 8التقنيات والوسائؿ التعميمية ويضـ عدد )
( ما ىي الجوانب 0ثالثة أسئمة مفتوحة وىي:  بنود. ويحتوي الجزء الثالث عمى

( ما ىي الجوانب 8لمنيج الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ،  يجابيةاإل
( ما ىي المقترحات التي 3السمبية لمنيج الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ، 

 رياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ.ال يمكف أف تسيـ في تحسيف وتطوير منيج
 عينة الدراسة:  
يمثؿ مجتمع الدراسة مجموعة مف الموجيات والمشرفات الفنيات والمعممات  

الفصؿ الدراسي خالؿ  في مرحمة رياض األطفاؿ، الالتي تـ تطبيؽ األداة عمييف
( مف المعممات 075(. وتألفت عينة الدراسة مف )8208-8207األوؿ لمعاـ )

رفات الفنيات والموجيات الفنيات في مرحمة رياض األطفاؿ، مف جميع والمش
المناطؽ التعميمية الست بدولة الكويت، وقد بمغت نسبة المعممات في عينة الدراسة 

%( 48.6%(، وكانت)5.7%(، والموجيات )07%(، والمشرفات الفنيات )77)
( 05 -00) بيف%( خبرتيف 84مف العينة خبرتيف بيف عاـ إلى خمسة أعواـ، و)

( عاـ، 06%( خبرتيف فوؽ )7.4( أعواـ، )02–6%( خبرتيف بيف )82عاـ، و)
%( ممف تمقوا دورة تدريبية واحدة فقط فى استخداـ المغة 84وكانت غالبية العينة )

( 0فى تدريس الرياضيات بمرحمة رياض األطفاؿ. ويعرض الجدوؿ ) اإلنجميزية
 وصفا تفصيميا لعينة البحث.
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 لعينة الدراسة وصؼ مفصؿ( 0جدوؿ )
 % العدد الفئة المتغير

 المستوى الوظيفى
 5.7 10 موجية فنية
 17.1 30 مشرفة فنية
 77.1 135 معممة

 المنطقة التعميمية

 18.9 33 العاصمة
 16.0 28 مبارؾ الكبير

 18.9 33 حولى
 14.9 26 األحمدى
 17.1 30 الجيراء
 14.3 25 الفروانية

التربوية الخبرة  
5-1 85 48.6 
10-6 35 20.0 
15-11 42 24.0 
 7.4 13 فأكثر 16

 عدد الدورات

 84.0 147 دورة واحدة
 6.3 11 دورتاف

 6.3 11 ثالث دورات
 1.7 3 أربع دورات
 1.7 3 خمس دورات

 100.0 175 المجموع
ة معممات رياض األطفاؿ قد مثمت تشير عينة الدراسة إلى أف فئ

%( مف مجموع أفراد العينة، وىذا يؤكد عمى أف مف يقمف بتقويـ برنامج 77.0)
 –اؿ المواد الثالث )المغة العربيةمشروع إدخاؿ مادة الرياضيات ضمف مشروع إدخ

الرياضيات( في البرنامج المطور لمرحمة رياض األطفاؿ، ىف  –اإلنجميزيةالمغة 
فيف يمثمف الممارسات الواقعية  مف يشاركف في عمميات تنفيذ المشروع، وبالتالي

لتطبيؽ المنيج الجديد المقترح، وعميو فيف األقدر عمى عمميات التقويـ الحقيقي 
والواقعي لممنيج، كذلؾ فإف اشتراؾ عدد مف الموجيات والمشرفات الفنيات في 
عمميات التقويـ، يضيؼ بعدًا يرتبط بكؿ مف الجزئيف النظري والعممي المتمثؿ 

 ي تثري عمميات التقويـ.بالخبرة الت
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ومف خالؿ الجدوؿ السابؽ، تشير عينة الدراسة أنيا تحقؽ نوعا مف التوازف  
بيف مختمؼ المناطؽ التعميمية بدولة الكويت، وفيما يتعمؽ بخبرة عينة الدراسة، فقد 

( سنوات، مما 5 –0أكدت أف غالبية فئات أفراد العينة ذوات الخبرات المحدودة )
تميزىف بحداثة خبرات اإلعداد، وكذلؾ بالنشاط والحيوية، إلى يمكف أف يوضح 

جانب التواصؿ بالكثير مف مصادر التعمـ المختمفة بدرجة أكثر اتساعًا، وأما عف 
 84بيا، فتشير البيانات إلى أف غالبية أفراد العينة ) اشتركفالدورات التدريبية التي 

ت تمؾ الدورة عمى طرؽ %( قد حصمف عمى دورة تدريبية واحدة فقط، وتركز 
 تدريس مادة الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ.

 صدق اإلستبيان:
فقد تـ عرضيا في صورتيا األولية عمى  االستبيافلمتحقؽ مف صدؽ 

مجموعة مف األساتذة المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية 
اىج وعمـ النفس، األساسية وجامعة الكويت في تخصصات رياض األطفاؿ والمن

إضافة إلى بعض الموجيات والمشرفات الفنيات والمعممات في مرحمة رياض 
األطفاؿ. وقد أشار األساتذة المحكميف إلى بعض التعديالت الطفيفة والتي قاـ 

 الباحثوف في ىذه الدراسة بإجرائيا لتصبح في صورتيا النيائية.
 حساب ثبات اإلستبيان:

تعطي نتائج متقاربة أو نفس النتائج، إذا تـ  أف االستبيافيقصد بثبات 
بيف  االرتباطتطبيقيا أكثر مف مرة في ظروؼ متماثمة، ثـ يتـ حساب معامؿ 

في القياسيف المختمفيف )المرة األولى والثانية(، فإذا  إليياالدرجات التي تـ التوصؿ 
ستبياف مرتفعا، وبذلؾ توصؼ اال االرتباطكانت الدرجات متقاربة سيكوف معامؿ 

المعد مف جانب الباحثيف، فقد تـ  االستبيافبالثبات، ولمتأكد مف صدؽ وثبات 
حساب االتساؽ الداخمي لمحاور االستبياف باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لمعالقة 

 بيف البنود والمجاالت الفرعية لالستبياف كما يمي: 
 : لالستبيانالداخمي  حساب االتساق

مي لمحاور االستبياف باستخداـ معامؿ ارتباط تـ حساب االتساؽ الداخ
لمعالقة بيف البنود والمجاالت الفرعية لالستبياف، ويعرض ذلؾ الجدوؿ  بيرسوف

(8) 
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 ( معامالت االرتباط بيف البنود والمحاور الفرعية لالستبياف8جدوؿ )
 التمميذكراس  وسائل التدريس طرق التدريس المحتوى األهداف

معامل  البند
معامل  البند باطاالرت

معامل  البند االرتباط
معامل  البند االرتباط

معامل  البند االرتباط
 االرتباط

0 .813** 0 .494** 0 .728** 0 .856** 0 .856** 
2 .819** 2 .801** 2 .817** 2 .857** 2 .857** 
3 .787** 3 .593** 3 .799**   3 .818** 
4 .773** 4 .732** 4 .675**   4 .883** 
5 .732** 5 .704** 5 .698**   5 .859** 
  6 .736** 6 .725**     
  7 .683** 7 .802**     
  8 .656** 8 .776**     
  9 .734** 9 .785**     
  01 .669** 01 .816**     
  00 .705**       
  1.10**دالة عند مستوى     

ت االرتباط بيف البنود وبيف ( أف معامال8تشير القيـ الموضحة بالجدوؿ ) 
المحاور الفرعية لالستبياف المتعمؽ بتقويـ منيج الرياضيات بالرياض، كانت 

(، وتراوحت قيميا بيف α ≤ 2.20جميعيا ذات داللة احصائية عند مستوى ) 
(، وىو يدؿ عمى توفر درجة مناسبة لالتساؽ الداخمى بيف 2.883 – 2.494)

د مف التأكد مف ثبات بنود اإلستبياف، فقد تـ حساب مختمؼ بنود االستبياف، ولمزي
( 3ثبات االستبياف كذلؾ باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ، ويعرض الجدوؿ )

 معامالت الثبات لمختمؼ المجاالت، وكذلؾ االستبياف ككؿ.
 باستخداـ ألفا كرونباخ ( معامالت ثبات محاور االستبياف والثبات الكمي3جدوؿ )

نودعدد الب المجال  معامل ألفا 
 844. 5 األىداؼ
 885. 11 المحتوى

 920. 10 طرؽ التدريس
 637. 2 الوسائؿ

 903. 5 كراس التمميذ
 952. 33 االستبياف الكمي

باستخداـ  لالستبياف( إلى أف معامؿ الثبات الكمي 3تشير نتائج الجدوؿ )
 2.637ر بيف )( وتراوحت معامالت ثبات المحاو 2.958ألفا كروبناخ ، قد بمغ )
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المعد لمدراسة  االستبياف(، وىى معامالت ثبات مرتفعة، وبذلؾ يصبح 2.923 –
عمييا في عمميات تقويـ  االعتماديتسـ بدرجة مرتفعة مف الثبات، وبالتالي يمكف 

 منيج الرياضيات بمرحمة رياض األطفاؿ.
 نتائج الدراسة: 

 لإلجابة عن السؤال الرئيسي لمدراسة:
ة تقويم منهج الرياضيات في مرحمة رياض األطفال من وجهما مستوى  -0

المعممات( بدولة -المشرفات الفنيات-نظر القائمين عميها )الموجهات
 الكويت؟

لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ، تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ 
، وكذلؾ لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبيافالمعياري، لمختمؼ مجاالت )محاور( 

المعد لتقويـ منيج الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ، وقد تـ اعتماد  فاالستبيا
 المستويات التالية لحساب مستوى التقويـ لممنيج:

  منخفض جدا 0.8 - 0مف. 
  منخفض 8.6 –0.80مف. 
  متوسط 3.4 – 8.60مف. 
  مرتفع 4.8 – 3.40مف. 
  مرتفع جدا 5 – 4.80مف. 

 ستبيان ومجموع بنود::نتائج التقويم العام لمحاور اال -أوالً 
 االستبيانوفيما يمي عرض المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمحاور 

 المعد لمدراسة:
 (4جدوؿ )

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمحاور استبياف منيج الرياضيات
 الترتيب المستوى االنحراف المعيارى المتوسط الحسابى المحاور م
 3 متوسط 910. 2.99 أىداؼ المنيج 1
 8 متوسط 753. 3.06 محتوى المنيج 2
 0 متوسط 818. 3.12 طرؽ التدريس 3
 4 متوسط 999. 2.79 الوسائؿ 4
 5 متوسط 1.038 2.61 كراس التمميذ 5

 متوسط 707. 2.98 االستبياف الكمي
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(، أف مستوى تقويـ 4تشير نتائج المتوسطات واالنحرافات المعيارية بالجدوؿ )
يات في مرحمة رياض األطفاؿ بمختمؼ مجاالتو مف وجية نظر عينة منيج الرياض

(، باإلضافة إلى ذلؾ فإف مستوى تقويـ 8.98الدراسة قد اتسـ بدرجة متوسطة )
عينة الدراسة لجميع مجاالت االستبياف أيضًا كانت بدرجة متوسطة، وتراوحت 

التدريس  (، وجاء في الترتيب األوؿ مجاؿ طرؽ3.08 – 8.60المستويات بيف )
(، ثـ 3.26(، تاله مجاؿ محتوى المنيج بمستوى متوسط )3.08بمستوى متوسط )

(، ثـ مجاؿ التقنيات والوسائؿ 8.99مجاؿ أىداؼ المنيج بمستوى متوسط )
(، وفى الترتيب األخير جاء مجاؿ كراس التمميذ بمستوى 8.79بمستوى متوسط )

 (.8.60متوسط )
قويـ الموجيات والمشرفات الفنيات وتدؿ ىذه النتائج عمى أف مستوى ت

والمعممات المشاركات في ىذه الدراسة بما يتعمؽ بمنيج الرياضيات في مرحمة 
النسبي  االرتفاعرياض األطفاؿ كاف بدرجة متوسطة لجميع المحاور. وقد يعزو 

لممتوسط الحسابي لكؿ مف مجالي طرؽ التدريس ومحتوى المنيج، إلى أف 
ىذه الدراسة يروف أف المنيج يؤكد بالدرجة األولى عمى  المعممات المشاركات في

كؿ مف المحتوى وطرؽ التدريس وما يرتبط بيما مف أنشطة تعميمية، مع تقدير 
أقؿ لممستوى في تفيـ باقي مجاالت المنيج، وقد جاء كراس الطفؿ في الترتيب 

كراس األخير مف حيث مستوى تقويـ عينة الدراسة، ويمكف أف يعزو ذلؾ إلى أف 
 بو بدرجة كافية. االىتماـالتمميذ يمثؿ مكّونا ىامشيا، وبالتالي يقصر 

 المتعمقة باألسئمة الفرعية مف السؤاؿ األوؿ: تفصيمي لمنتائج وفيما يمي عرض 
ما مستوى التقويم ألهداف منهج الرياضيات في مرحمة رياض األطفال من 

  وجهة نظر العينة؟
النحرافات المعيارية لبنود مجاؿ أىداؼ تـ حساب المتوسطات الحسابية وا

 (.5منيج الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ كما ىو موضح بالجدوؿ )
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية5جدوؿ )
 لبنود مجاؿ أىداؼ منيج الرياضيات مرحمة رياض األطفاؿ 

المتوسط  بنود مجال أهداف منهج الرياضيات ـ
 الحسابى

راف االنح
 الترتيب المستوى المعيارى

 4 متوسط 1.270 2.75 األىداؼ مصوغة بعبارات واضحة  5
 5 متوسط 1.186 2.63 وضوح صياغة األىداؼ سيؿ تحققيا 6
ة تنمي جميع جوانب النمو لمطفؿ األىداؼ شامم 7

 النفسحركية( –الوجدانية  -المعرفية)
 3 متوسط 1.174 3.01

تقدير ألطفاؿ عمى منيج الرياضيات يساعد ا 8
 الكمية  االستخدامات ةأىمي

 8 متوسط 1.104 3.17
منيج الرياضيات يساعد عمى تقدير األطفاؿ  9

  العددية في حياتيـ اليومية االستخداماتألىمية 
 0 متوسط 1.050 3.39

  متوسط 910. 2.99 المتوسط الكمي لمجال أهداف منهج الرياضيات
المرتبط بأىداؼ منيج  لالستبيافوؿ أظيرت نتائج تقويـ المجاؿ األ

الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ، مف جانب عينة الدراسة أف المتوسط الكمي 
( مستوى متوسط، وجاءت جميع 8.99لمختمؼ بنود مجاؿ أىداؼ المنيج قد بمغ )

)بنود( مجاؿ أىداؼ المنيج في المستوى المتوسط، وتراوحت قيـ متوسطات البنود 
(، والذي يشير إلى أف 9( وجاء فى الترتيب األوؿ البند )8.63 – 3.39بيف )

"المنيج المطور يساعد عمى تقدير األطفاؿ ألىمية االستخدامات العددية في 
( "المنيج المطور يساعد 8حياتيـ اليومية" بمستوى متوسط، يمي ذلؾ البند )

"، وفى الترتيب اليومية في حياتيـ الكمية االستخداماتاألطفاؿ عمى تقدير أىمية 
( والذي ترتبط ب"وضوح صياغة األىداؼ سّيؿ تحققيا" بمستوى 6األخير البند )

  متوسط.
وقد يرجع االرتفاع النسبي لنتائج البنود المشار إلييا، إلى أف المنيج  

الجديد لمرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ، كاف ذا فاعمية في مساعدة األطفاؿ 
العددية في مواقؼ الحياة اليومية، وأيضا في  اماتاالستخدعمى إدراؾ أىمية 

الكمية لممواد واألشياء المتواجدة في البيئة. يمكف أف  االستخداماتتقدير أىمية 
األطفاؿ  إيجابيةيعزو ذلؾ إلى أف المنيج الجديد يعتمد بالدرجة األولى عمى 
تي تبنى عمى وقياميـ باألنشطة المتنوعة المختمفة المرتبطة بعمميات التعمـ وال

مواقؼ حياتية واقعية في حياتيـ اليومية، إلى جانب إتاحة الفرصة ليـ لمنشاط 
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يجابيةوغيره، مما يجعؿ التعمـ أكثر فعالية و  واالكتشاؼوالعمؿ  ، وأكثر تأثيرًا في ا 
دراكيـقدراتيـ  لواقع الرياضيات في مواقؼ الحياة؛ وفي المقابؿ فإف ما يتعمؽ  وا 

صياغة األىداؼ، قد يعود إلى تركيز القائميف عمى  بانخفاض متوسط وضوح
رياض األطفاؿ عمى كؿ مف محتوى وأنشطة المنيج، ربما بدرجة أكبر مف التركيز 

 عمى تقويـ األىداؼ.
ما مستوى التقويم لمحتوى منهج الرياضيات في مرحمة رياض األطفال من 

 وجهة نظر العينة؟
المعيارية لبنود مجاؿ محتوى  تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات

 (.6منيج الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ كما ىو موضح بالجدوؿ )
  ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية6جدوؿ )

 لبنود مجاؿ محتوى منيج الرياضيات في مرحمة رياض أطفاؿ
المتوسط  بنود مجال محتوى منهج الرياضيات ـ

 الحسابى
االنحراف 
 الترتيب وىالمست المعيارى

الكـ يالئـ الفترة الزمنية المحددة لتدريس منيج  02
  الرياضيات

 00 منخفض 1.108 2.35
المحتوى العممي يساعد عمى زيادة الحصيمة الرياضية  00

 لمطفؿ
 4 متوسط 1.073 3.36

 0 مرتفع 1.065 3.55 أضاؼ المحتوى خبرات جديدة لـ تكف موجودة مف قبؿ 08
 5 متوسط 1.147 3.17 لتفكير اإلبداعي لدى األطفاؿالمحتوى ينمي ا 03
منيج الرياضيات ساىـ ايجابيا في تعزيز أىداؼ مرحمة  04

 رياض األطفاؿ
 6 متوسط 1.177 3.08

يالئـ المحتوى العممي القدرات العقمية لمطفؿ في ىذه  05
 المرحمة العمرية

 9 متوسط 1.175 2.78
 8 متوسط 1.225 2.89 لى الصعبيتدرج المحتوى العممي مف السيؿ إ 06
 02 متوسط 1.098 2.61 يراعي الفروؽ الفردية بيف األطفاؿ 07
يوجد ترابط بيف الموضوعات المقررة في المحتوى  08

 العممي
 7 متوسط 1.104 3.02

تتوافؽ الموضوعات مع ثقافة وعادات وتقاليد المجتمع  09
 الكويتي والعقيدة اإلسالمية

 3 مرتفع 1.007 3.42
 إيجابيةيساعد محتوى الرياضيات في تكويف اتجاىات  82

 لتعمـ الرياضيات 
 8 مرتفع 957. 3.45

  متوسط 753. 3.06 المتوسط الكمي لمجال محتوى المنهج
مي لمجاؿ محتوى المنيج بمغ ( إلى أف المتوسط الك6يشير الجدوؿ )

راوحت قيـ ( بمستوى متوسط لمتقويـ مف وجية نظر عينة الدراسة، وت3.26)
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بنود،  3(، وجاء في المستوى المرتفع 8.35 – 3.55متوسطات البنود بيف )
تكف موجودة مف قبؿ" والتي تمثمت في أف المحتوى "أضاؼ خبرات جديدة لـ 

 إيجابية(، ثـ البند "يساعد محتوى الرياضيات في تكويف اتجاىات 3.55بمتوسط )
بند "تتوافؽ الموضوعات مع ثقافة (، يمي ذلؾ ال3.45لتعمـ الرياضيات" بمتوسط )

(، وجاء في 3.48العقيدة اإلسالمية" بمتوسط )وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي و 
بنود كما ىو موضح في الجدوؿ، وجاء بند واحد في الترتيب  7المستوى المتوسط 

األخير ىو البند المرتبط "بكـ محتوى المنيج يالئـ الفترة الزمنية المحددة لتدريس 
 (. 8.35دة الرياضيات" بمتوسط )ما

نتائج البنود الثالث المشار إلييا، إلى أف المنيج الجديد  وقد يرجع ارتفاع 
لمرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ، بني وفقًا لخبرات جديدة يرى المربوف 
وواضعي المنيج أىمية إضافتيا لمنيج الطفؿ لدورىا في تنمية شخصيتو وقدراتو 

ة المتغيرات المجتمعية والعممية الحديثة. ونتيجة إلضافة وتنوع المختمفة ومواكب
الخبرات ومالئمتيا لقدرات األطفاؿ، وأيضا نتيجة إلتاحة فرص قياـ األطفاؿ 
بممارسة أنشطة متنوعة ومسابقات وغيرىا، كؿ ذلؾ قد ساىـ في تكويف اتجاىات 

ضيات بصفة خاصة. لدى الطفؿ تجاه الدراسة والمدرسة بصفة عامة والريا إيجابية
كذلؾ فإف توافؽ موضوعات الرياضيات مع ثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي 
والعقيدة اإلسالمية الحنيفة، قد ساعد الطفؿ عمى شعوره بالتوافؽ بيف البيئة األسرية 

مستوى إدراكو لقيمة  ارتقاءبينيما، مما ساىـ في  واالتساؽوالمدرسية والتكامؿ 
يات خالؿ الممارسات الحياتية ذات العالقة. وفي المقابؿ فإف وأىمية الرياض

 متوسط البند الخاص ب " كـ انخفاض
محتوى المنيج يالئـ الفترة الزمنية المحددة لتدريس مادة الرياضيات"، يمكف 
أف يرجع إلى أف تشجيع األطفاؿ عمى القياـ باألنشطة التربوية والتعميمية المختمفة 

رورة الكثير مف المحاوالت والمتابعة والتوجيو مف جانب بأنفسيـ تتطمب بالض
المعممات، مما يحتاج الكثير مف الوقت. وتختمؼ إنجازات األطفاؿ وتحقيقيـ 
لألىداؼ المرجوة نتيجة لمفروؽ الفردية بينيـ، وتحتاج بالضرورة إلى وجود 

جعؿ  مساعديف لممعممة لممشاركة في المتابعة والتوجيو مما يمكف أف يساىـ في
 الزمف المخصص لعمميات التعميـ والتعمـ مناسبا إلنجاز ما خطط لو.
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ما مستوى التقويم لطرق التدريس المستخدمة في منهج الرياضيات في مرحمة 
 رياض األطفال من وجهة نظر العينة؟

المعيارية لبنود مجاؿ طرؽ  واالنحرافاتتـ حساب المتوسطات الحسابية 
ي مرحمة رياض األطفاؿ كما ىو موضح بالجدوؿ التدريس لمنيج الرياضيات ف

(7.) 
( المتوسطات واالنحرافات المعيارية7جدوؿ )  

لبنود مجاؿ طرؽ التدريس لمنيج الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ   
بنود مجال طرق تدريس الرياضيات في مرحمة رياض   ـ

 األطفال
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 الترتيب المستوى المعيارى

يساعد منيج الرياضيات عمى استخداـ طرؽ التدريس  80
 الفعّالة مثؿ أسموب حؿ المشكالت

 5 متوسط 1.068 3.21
يساعد منيج الرياضيات عمى استخداـ طرؽ تنمية ميارات  88

 التفكير 
 0 مرتفع 1.020 3.44

يساعد منيج الرياضيات عمى استخداـ أساليب التقويـ  83
 المختمفة لتحصيؿ األطفاؿ

 7 متوسط 1.067 3.13
يساعد منيج الرياضيات عمى تصميـ أنشطة عالجية  84

 لألطفاؿ ذوي التحصيؿ الضعيؼ
 9 متوسط 1.041 2.63

يساعد منيج الرياضيات عمى تصميـ برامج و أنشطة  85
 لألطفاؿ الفائقيف

 8 متوسط 1.061 3.03
يساعد منيج الرياضيات عمى كيفية إدارة الفصؿ ومعالجة  86

 األطفاؿ غير المرغوبة  سموؾ
 02 متوسط 1.052 2.63

يساعد منيج الرياضيات عمى استخداـ أسموب العمؿ  87
 بالمجموعات

 8 متوسط 1.087 3.34
يساعد منيج الرياضيات عمى استخداـ طرؽ التدريس  88

 الفعّالة مثؿ التعميـ التعاوني
 3 متوسط 1.111 3.33

طرؽ التدريس  يساعد منيج الرياضيات عمى استخداـ 89
 الفعّالة مثؿ التعمـ باالكتشاؼ

 6 متوسط 1.124 3.20
يساعد منيج الرياضيات عمى استخداـ طرؽ التدريس  32

 الفعّالة مثؿ التعمـ الذاتي
 4 متوسط 1.078 3.30

  متوسط 818. 3.12 المتوسط الكمي لمجال طرق التدريس
لتدريس قد بمغ ( إلى أف المتوسط الكمي لمجاؿ طرؽ ا7يشير الجدوؿ )

( بمستوى متوسط، وتراوحت قيـ بنود المجاؿ بيف المستوى المرتفع إلى 3.08)
(. وجاء في 8.63 – 3.44متوسطات البنود بيف )المتوسط، وتراوحت قيـ 
( وىو "يساعد منيج الرياضيات عمى استخداـ طرقًا 88المستوى المرتفع بند واحد )

(  9) (، وجاء في المستوى المتوسط 3.44لتنمية ميارات التفكير" بمتوسط )
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( "يساعد منيج الرياضيات عمى كيفية إدارة 86نود، وفي الترتيب األخير البند )ب
 (. 8.63األطفاؿ غير المرغوبة" بمتوسط ) الفصؿ ومعالجة سموكيات

وقد يعزو ارتفاع متوسط البند الذي يشير إلى أف منيج الرياضيات في 
عمى تنمية ميارات التفكير لدى األطفاؿ، إلى أف مرحمة رياض األطفاؿ قد ساعد 

المنيج الجديد يعتمد عمى التعمـ النشط، مما يتيح فرصًا متعددة لألطفاؿ لعمميات 
، إثارة التساؤالت، العمؿ التعاوني واأللعاب واالكتشاؼالبحث والتركيب 

لميارات التعميمية... وغيرىا، مما يساىـ بدرجة كبيرة في إثارة التفكير وتنمية ا
والقدرات العقمية المختمفة. وفي الجانب اآلخر، فإف انخفاض متوسط حصوؿ البند 
الخاص "بأف منيج الرياضيات الجديد يساعد عمى كيفية إدارة الفصؿ ومعالجة 
سموؾ األطفاؿ غير المرغوبة"، يمكف أف يعود إلى أف منيج الرياضيات الجديد 

ياميـ بالعديد مف األنشطة الجماعية، مما األطفاؿ ونشاطيـ وق إيجابيةيعتمد عمى 
يمثؿ نوعًا مف الضوضاء وما يرتبط بذلؾ مف سموكيات غير مرغوبة قد يصعب 
التحكـ فييا بالنسبة لمعممات الرياض خاصة ذوات الخبرات المحدودة مقارنة 
بالمنيج القديـ الذي يقـو عمى التدريس التقميدي الذي يضمف تحقيؽ الفردية 

 نظاـ داخؿ الصؼ.واليدوء وال
ما مستوى التقويم لمتقنيات الوسائل التعميمية المستخدمة خالل منهج 

 الرياضيات في مرحمة رياض األطفال من وجهة نظر العينة؟
تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود مجاؿ التقنيات 

كما ىو موضح  الوسائؿ التعميمية لمنيج الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ
 (.8بالجدوؿ )

 ( يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية8جدوؿ )
 لبنود مجاؿ الوسائؿ التعميمية لمنيج الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ 
المتوسط  بنود مجال الوسائل التعميمية لمنهج الرياضيات ـ

 الحسابى
االنحراف 
 الترتيب المستوى المعيارى

يات الوسائؿ التعميمية الحديثة التي يوفر منيج الرياض 30
 تناسب الخبرات التعميمية المختمفة

 8 منخفض 1.165 2.36
يشجع منيج الرياضيات المطّور المعممة عمى  38

 استخداـ التكنولوجيا في التعميـ
 0 متوسط 1.168 3.21

  متوسط 999. 2.79 المتوسط الكمي لمجال الوسائل التعميمية
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يمية قد بمغ ى أف المتوسط الكمي لمجاؿ الوسائؿ التعم( إل8يشير الجدوؿ )
، وتراوحت بنود المجاؿ بيف المستوى المتوسط،، إلى ( بمستوى متوسط8.79)

(؛ وجاء في 8.36–3.80حت قيـ متوسطات البنود بيف )المنخفض، وتراو 
( والبند ىو"يشجع منيج الرياضيات المطّور 38المستوى المتوسط بند واحد )

، وجاء في (3.80وجيا في التعميـ."بمتوسط )ى استخداـ التكنولالمعممة عم
( "يوفر منيج الرياضيات الوسائؿ التعميمية الحديثة 30المستوى المنخفض بند )

 (.8.36التي تناسب الخبرات التعميمية المختمفة" بمتوسط )
وقد يعزو ارتفاع متوسط البند الذي يشير إلى أف منيج الرياضيات في  

ض األطفاؿ، قد ساعد المعممات عمى استخداـ التكنولوجيا في التعميـ، مرحمة ريا
بدرجة متوسطة، يمكف أف يعود إلى أف المنيج الجديد يعتمد عمى ممارسة األطفاؿ 

وغيرىا، مما يتطمب ضرورة  واالستكشافيةلمعديد مف األنشطة العممية والتجريبية 
المناسبة، والتي مف شأنيا  ببعض مف الوسائؿ والتقنيات التعميمية االستعانة

مساعدة األطفاؿ عمى وضع تصور واقعي لألنشطة المستيدفة مما يمكف أف 
يساىـ في تحقيؽ األىداؼ المحددة. وفي الجانب اآلخر فإف انخفاض متوسط 
حصوؿ البند الخاص بأف منيج الرياضيات الجديد يوفر الوسائؿ التعميمية الحديثة 

المختمفة، يمكف أف يرجع إلى أف المنيج الجديد  المناسبة لمخبرات التعميمية
لمرياضيات حديث نسبيًا، مما يصعب معو إتاحة الوقت والخبرات المناسبة إلنتاج 
وتجريب وتقويـ وتطوير تمؾ الوسائؿ والتقنيات، وىذا يتطمب مزيدًا مف الوقت 

المستوى  والخبرات واإلمكانات الالزمة إلنتاج الوسائؿ والتقنيات الالزمة لتحقيؽ
المأموؿ إذ تعد التقنيات والوسائؿ التعميمية مف األىمية خاصة بالنسبة لألطفاؿ 

 حيث يعتمدوف عمى األشياء المحسوسة أكثر مف أي مرحمة تعميمية أخرى.
ما مستوى التقويم لمتدريبات المرتبطة بمنهج الرياضيات في كراس طفل 

 مرحمة رياض األطفال من وجهة نظر العينة؟
اب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود مجاؿ كراس تـ حس

الطفؿ الخاص بمنيج الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ كما ىو موضح 
 (.9بالجدوؿ )
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( المتوسطات واالنحرافات المعيارية9جدوؿ )  
لمرحمة رياض أطفاؿ لبنود مجاؿ كراس التمميذ الخاص بمنيج الرياضيات   

اس التمميذ الخاص بمنهج الرياضياتبنود مجال كر  م المتوسط  
 الحسابى

االنحراف 
 الترتيب المستوى المعيارى

إخراج كراس الطفؿ )الرياضيات( جذاب ومشوؽ  33
 .لمطفؿ

 5 منخفض 1.214 2.33
 4 منخفض 1.193 2.39 .كراسة الطفؿ مناسب لبرنامج الخبرات التربوية 34
، وسميمة لغويا الكراس موصوفا بعبارات دقيقة سيمة 35

 .يسيـ في رفع مستوى المفاىيـ الرياضية
 0 متوسط 1.251 2.83

الصور والرسومات عمى درجة عالية مف الدقة  36
 .والوضوح

 8 متوسط 1.251 2.75
التماريف المعروضة في نياية كؿ درس تغطي  37

 .المفاىيـ الرياضية بشكؿ مناسب
 3 متوسط 1.204 2.73

طرق التدريسالمتوسط الكمي لمجال    متوسط 1.038 2.61 
( 8.60( إلى أف المتوسط الكمي لمجاؿ كراس الطفؿ بمغ )9يشير الجدوؿ )

بمستوى متوسط، وتراوحت بنود المجاؿ بيف المستوى المنخفض إلى المتوسط، 
(، وجاء في المستوى المتوسط 8.33 –8.83حت قيـ متوسطات البنود بيف )وتراو 
الكراس موصوفا بعبارات دقيقة ( وىو "35)منيا البند  بنود. في الترتيب األوؿ 3

(، 8.83سيمة وسميمة لغويًا يسيـ في رفع مستوى المفاىيـ الرياضية" بمتوسط )
إخراج كراس الطفؿ في مادة الرياضيات ( "33في الترتيب األخير البند ) وجاء

  (.8.33) جذاب ومشوؽ لمطفؿ" بمتوسط
البند الذي يشير إلى أف كراس الطفؿ  وقد يرجع االرتفاع النسبي لمتوسط

المرتبط بمنيج الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ، يتسـ بعبارات دقيقة سيمة 
وسميمة لغويًا مناسبة لكؿ مف األطفاؿ والمادة العممية، بما يسيـ في رفع مستوى 
ف المفاىيـ الرياضية لألطفاؿ، وكذلؾ إلى ثقتيـ فيمف قاموا بإعداد المنيج، سواء م

خبراء وموجييف. وفي المقابؿ فإف انخفاض متوسط مستوى تقويـ عينة  أساتذة أو
الدراسة لبند إخراج كراس الطفؿ المرتبط بمجاؿ الرياضيات يتسـ بالجاذبية 
والتشويؽ لمطفؿ، ربما يعود إلى انجذاب وانشغاؿ الطفؿ باألنشطة العممية 

بدرجة أكبر مف األنشطة المدونة ، الجماعية والفردية، واالستكشافيةواإللكترونية 
خراجخالؿ الكراس، وذلؾ رغـ إشارة المعممات وتأكيدىف لجودة إعداد  تمؾ  وا 

 الكراسات.
 



2108/ أبريل 2جـ–العموم التربوية/ العدد الثاني   

 

 

  

320 

 اإلجابة عن السؤال الثانى في الدراسة: -اثانيً 
في مستوى التقويم لمنهج الرياضيات  اإحصائيً هل توجد فروق ذات داللة  - 2

الوظيفة، المنطقة التعميمية، رات "تغيفي مرحمة رياض األطفال تعود إلى م
 سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية التي حصمن عميها"؟ 

الفروق في مستوى تقويم )عينة الدراسة( لمنهج الرياضيات المرتبط  -أوالً 
 بمتغير الوظيفة:

قاـ الباحثوف في ىذه الدراسة  One Way Anova وذلؾ لمعرفة إذا كاف 
ميؿ التبايف األحادي ىناؾ فروؽ بيف استجابات المشاركيف اختبار تح باستخداـ

 وفقًا لمتغير الوظيفة.
 ( اختبار تحميؿ التبايف األحادي02جدوؿ )

 لمفروؽ بيف استجابات الموجيات والمشرفات الفنيات والمعممات 
 مجاالت المنيج المحددة في االستبياف وفقًا لمتغير الوظيفة لجميع 

 مجموع مصدر التباين
مربعاتال  

 درجة
 الحرية

 متوسط
 الداللة ف المربعات

 األىداؼ
 001. 8.308 6.340 2 12.681 بيف المجموعات
   763. 172 131.268 داخؿ المجموعات

    174 143.949 المجموع

 المحتوى
 114. 2.195 1.229 2 2.458 بيف المجموعات
   560. 172 96.292 داخؿ المجموعات

    174 98.750 المجموع

 طرؽ التدريس
 024. 3.830 2.480 2 4.961 بيف المجموعات
   648. 172 111.398 داخؿ المجموعات

    174 116.359 المجموع

 الوسائؿ والتقنيات
 251. 1.393 1.384 2 2.769 بيف المجموعات
   994. 172 170.945 داخؿ المجموعات

    174 173.714 المجموع

 كراس التمميذ
لمجموعاتبيف ا  9.523 2 4.762 4.601 .011 

   1.035 172 178.025 داخؿ المجموعات
    174 187.549 المجموع

 االستبياف الكمي
 005. 5.563 2.643 2 5.286 بيف المجموعات
   475. 172 81.725 داخؿ المجموعات

    174 87.012 المجموع
 ( إلى التالي:02تشير نتائج الجدوؿ ) 
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 فروؽ ذات داللة إحصائيًا تبعًا لمتغير الوظيفة )موجيات  عدـ وجود– 
معممات( فى كؿ مف مجالي المحتوى والوسائؿ التعميمية، حيث  -مشرفات 

 (، α ≤ 2.25أشارت إلى أف قيمة )ؼ( غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 كمي وجود فروؽ ذات داللة إحصائيًا تبعًا لمتغير الوظيفة، بيف االستبياف ال

وكؿ مف مجاالت األىداؼ، طرؽ التدريس، وكراس الطفؿ، حيث كانت قيـ 
 (.α ≤ 2.25)ؼ( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

  ولمتعرؼ عمى اتجاه الفروؽ بيف فئات الوظيفة في ىذه المجاالت بيدؼ التأكد
يفيو اختبار ش ـباستخدامف تأثير ىذه المتغيرات، قاـ الباحثوف في ىذه الدراسة 

 لمفروؽ بيف المتوسطات:
 ( اختبار شيفيو لمفروؽ فى استجابات00جدوؿ )

 تبعا لمدرجة الوظيفية (معممة –مشرفة  –العينة )موجية  أفراد 
 المتوسط مشرفة موجهة 

 األىداؼ
 3.72   موجو
 3.39  333. مشرفة
 2.85 *536. *870. معممة

 طرؽ التدريس
 3.61   موجو
 3.35  257. مشرفة
 3.04 316. *573. معممة

 كراس التمميذ
 3.22   موجو
 2.96  260. مشرفة
 2.48 *476. *736. معممة

 االستبياف الكمي
 3.48   موجو
 3.23  254. مشرفة
 2.89 *331. *585. معممة

تظير نتائج اختبار شيفيو أف الفروؽ ذات داللة إحصائيًا لصالح المعممات 
تالية: األىداؼ وطرؽ التدريس وكراس الطفؿ. وقد يعزى ذلؾ بالنسبة لممحاور ال

لطبيعة عمؿ المعممات وممارساتيف ومياميف اليومية واحتكاكيف المباشر مع واقع 
عمميات التدريس وما يرتبط بيا مف ممارسات ومشكالت، وبالتالي فيف األكثر 

لإليجابيات؛  كيفإدرالممشكالت الفعمية بصورة أكثر واقعية، ربما أكثر مف  إدراكا
المرتبطة  يجابيةبينما ترى كؿ مف الموجيات الفنيات والمشرفات الجوانب اإل

كاؼ لواقع الممارسات الواقعية  إدراؾبالصورة النظرية لمنيج الرياضيات، دوف 
 لمتطبيؽ الواقعي لممنيج الوطني الجديد.
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المرتبط  الفروق في مستوى تقويم )عينة الدراسة( لمنهج الرياضيات -ثانياً 
 بمتغير المنطقة التعميمية:

قاـ الباحثوف في ىذه الدراسة   One Way Anovaوذلؾ لمعرفة إذا كاف 
  .باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي

 ىناؾ فروؽ بيف استجابات المشاركات وفقًا لمتغير المنطقة التعميمية.
 ( 08جدوؿ )

 تبياف تبعا لممنطقة التعميميةاختبار تحميؿ التبايف لمفروؽ في مجاالت االس
 مجموع مصدر التباين

 المربعات
 درجة
 الحرية

 متوسط
 الداللة ف المربعات

 األىداؼ
 220. 5.917 4.289 5 21.447 بيف المجموعات
   725. 169 122.502 داخؿ المجموعات

    174 143.949 المجموع

 المحتوى
 000. 6.309 3.107 5 15.534 بيف المجموعات

اخؿ المجموعاتد  83.217 169 .492   
    174 98.750 المجموع

 الطرؽ
 220. 6.981 3.984 5 19.919 بيف المجموعات
   571. 169 96.440 داخؿ المجموعات

    174 116.359 المجموع

 الوسائؿ
 012. 3.015 2.845 5 14.227 بيف المجموعات
   944. 169 159.488 داخؿ المجموعات

عالمجمو   173.714 174    

 الكراس
 220. 8.409 7.473 5 37.365 بيف المجموعات
   889. 169 150.184 داخؿ المجموعات

    174 187.549 المجموع

 االستبياف الكمي
 220. 9.012 3.663 5 18.316 بيف المجموعات
   406. 169 68.696 داخؿ المجموعات

    174 87.012 المجموع
( إلى ما يمي:08جدوؿ )تشير نتائج ال  

  وجود فروؽ ذات داللة إحصائيًا تبعًا لمتغير المنطقة التعميمية، فى كؿ مف
االستبياف الكمي ومجاالت األىداؼ، المحتوى، طرؽ التدريس، الوسائؿ 

 ≥ αوكراس التمميذ، وكانت قيـ )ؼ( ذات داللة إحصائيًا عند مستوى داللة )
2.25.) 

ئات المنطقة التعميمية في ىذه المجاالت، استخدـ لتعرؼ اتجاه الفروؽ بيف فو 
 الباحثوف اختبار شيفيو لمفروؽ بيف المتوسطات:
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 لمفروؽ فى مجاالت االستبياف تبعا لممنطقة ( اختبار شيفيو03جدوؿ )
 المتوسط الجهراء األحمدى حولى مبارك الكبير العاصمة 

 األىداؼ

 3.32      العاصمة
 2.72     *600. مبارؾ الكبير

 3.50    *776.- 176.- حولى
 2.73   *766. 009.- *590. األحمدى
 2.95  216.- *550. 225.- 375. الجيراء
 2.52 427. 211. *977. 201. *801. الفروانية

 المحتوى

 3.14      العاصمة
 2.80     339. مبارؾ الكبير

 3.55    *749.- *410.- حولى
 2.75   348. 050. *389. األحمدى
 3.20  003. *802. *401.- 063.- الجيراء
 2.75 *454. 063. *389.- 053. *391. الفروانية

طرؽ 
 التدريس

 3.43      العاصمة
 2.86     200.- مبارؾ الكبير

 3.63    *773.- *565. حولى
 2.87   *765. 008.- 374. األحمدى
 3.06  191.- *574. 200.- *730. الجيراء
 2.70 357. 165. *930. 157.  الفروانية

 الوسائؿ

 2.85      العاصمة
 2.36     491. مبارؾ الكبير

 3.12    *764.- 273.- حولى
 2.54   *583. 181.- 310. األحمدى
 3.10  *562.- 021. *743.- 252.- الجيراء
 2.62 480. 082.- 501. 263.- 228. الفروانية

 الكراس

 2.95      العاصمة
 1.94     *1.003 مبارؾ الكبير

 3.05    *1.106- 103.- حولى
 2.01   *1.041 065.- *938. األحمدى
 3.01  *1.006- 035. *1.070- 068.- الجيراء
 2.46 *549. 456.- *584. *521.- 481. الفروانية

االستبياف 
 الكمي

 2.65     *559. مبارؾ الكبير 3.21      العاصمة
 3.46    *815.- 256.- حولى

 2.66   *380. 008.- *551. األحمدى
 3.08  *428.- *816. *435.- 124. الجيراء
 2.65 *436. 009. *551.- 001. *560. الفروانية
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تدؿ نتائج اختبار شيفيو عمى أف الفروؽ ذات داللة إحصائيًا بيف استجابات  
طقة التعميمية لجميع المجاالت لصالح منطقة الفروانية المشاركات مف حيث المن

 التعميمية تأتي بعدىا بالترتيب منطقة الجيراء التعميمية ثـ تأتي
عمى التوالي منطقة األحمدي ثـ منطقة حولي ثـ منطقة مبارؾ الكبير  

التعميمية. وقد يعود انخفاض مستوى تقويـ عينة الدراسة لفعالية منيج الرياضيات 
حمة رياض األطفاؿ، لكؿ مف محافظتي الفروانية واألحمدي، إلى أف تمؾ في مر 

المحافظات تتسـ بطابع تكنولوجي وصناعي، إلى جانب التعدد والتنوع الثقافي، 
يجابيةمما يجعؿ المنيج الجديد الذي يعتمد عمى نشاط و  األطفاؿ واستخداـ  ا 
طفاؿ، إلى جانب أف التنوع التقنيات الحديثة، يعد مف األشياء المألوفة بالنسبة لأل

الثقافي في تمؾ المناطؽ وما تتميز بيا يساعد بدرجة كبيرة عمى إثراء خبرات 
األطفاؿ، مما يمكف أف يجعؿ خبرات المنيج الجديد لمرياضيات يبدو مألوفا 
بالنسبة لألطفاؿ، بالتالي تصبح أنشطة المنيج غير شيقة بالدرجة الكافية بالنسبة 

ي تمؾ المناطؽ. وفي المقابؿ فإف ارتفاع مستوى تقويـ عينة ألطفاؿ الرياض ف
الدراسة لمنيج الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ في كؿ مف محافظتي 
العاصمة وحولي، يمكف أف يرجع إلى أف طبيعة تمؾ المناطؽ التعميمية تتسـ 

ناىج بوجود نسبة مرتفعة مف التنوع والتعدد الثقافي، مما يشير إلى أف توفير الم
لمعديد مف األنشطة والمواد التعميمية وما يرتبط بيا مف أدوات وألعاب وتقنيات 
تعميمية، تعد مف العوامؿ التي يمكف أف تتسـ بالتشويؽ والحداثة النسبية لمعديد مف 
األطفاؿ وتثير اىتماميـ، مما جعؿ تقويـ المنيج مف قبؿ عينة البحث يتجو نحو 

 .االرتفاع
 عا لمخبرة التدريسية لعينة الدراسة:الفروق تب -اثالثً 

لتعرؼ الفروؽ بيف استجابات المشاركيف في تقويـ منيج الرياضيات وفقًا 
الباحثوف باستخداـ اختبار  One Way Anovaلمتغير الخبرة التدريسية، قاـ 

 تحميؿ التبايف األحادي 
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 (04جدوؿ )
 لمتغير الخبرة التدريسية اختبار تحميؿ التبايف لمفروؽ في مجاالت االستبياف تبعاً 

 مجموع مصدر التباين
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 الداللة ف المربعات

 األىداؼ
 418. 950. 786. 3 2.359 بيف المجموعات
   828. 171 141.589 داخؿ المجموعات

    174 143.949 المجموع

 المحتوى
 148. 1.803 1.009 3 3.028 بيف المجموعات

موعاتداخؿ المج  95.722 171 .560   
    174 98.750 المجموع

 الطرؽ
 481. 826. 554. 3 1.662 بيف المجموعات
   671. 171 114.697 داخؿ المجموعات

    174 116.359 المجموع

 الوسائؿ
 007. 4.131 3.913 3 11.739 بيف المجموعات
   947. 171 161.975 داخؿ المجموعات

    174 173.714 المجموع

 الكراس
 293. 1.250 1.341 3 4.023 بيف المجموعات
   1.073 171 183.525 داخؿ المجموعات

    174 187.549 المجموع

 االستبياف الكمي
 146. 1.819 897. 3 2.691 بيف المجموعات
   493. 171 84.321 داخؿ المجموعات

    174 87.012 المجموع
 ى ما يمي:( إل04تشير نتائج الجدوؿ )

  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائيًا تبعًا لمتغير الخبرة التدريسية فى كؿ مف
مجاالت األىداؼ، المحتوى طرؽ التدريس، كراس التمميذ واالستبياف ككؿ، 

 (، α ≤ 2.25حيث كانت قيمة ؼ غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 برة التدريسية، فى مجاؿ وجود فروؽ ذات داللة إحصائيًا تبعًا لمتغير الخ

)ؼ( ذات داللة إحصائيًا عند مستوى داللة  الوسائؿ التعميمية، حيث كانت قيـ
(α ≤ 2.25.) 
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 تعرؼ اتجاه الفروؽ بيف فئات متغير الخبرة التدريسية استخدـ الباحثوف ول
 اختبار شيفيو لمفروؽ بيف المتوسطات:

ان تبعا لمخبرة التدريسية( اختبار شيفيه لمفروق فى مجاالت االستبي05جدول )   
 المتوسط 15-11 10-6 5-1 

 الوسائؿ

5-1    2.83 
10-6 .501*   2.33 
15-11 -.087 .223  2.92 
 3.31 207. 316. 478.- فأكثر 16

تدؿ نتائج اختبار شيفيو عمى أف مستوى التقويـ لدى عينة الدراسة ذو داللة 
سنوات  02إلى  6فض لذوى الخبرة مف في مجاؿ الوسائؿ التعميمية منخ إحصائيا

 سنوات. 5لمجاؿ الوسائؿ التعميمية مقارنة بذوي الخبرة أقؿ مف 
( 02 – 6وقد يعزو انخفاض مستوى تقويـ عينة البحث مف ذوي الخبرة )

( إلى تمتع 5سنوات لمجاؿ الوسائؿ التعميمية مقارنة بذوي الخبرة األقؿ مف )
العديد مف الميارات المرتبطة باستخداـ التقنيات المعممات ذوات الخبرة المتوسطة ب

والوسائؿ التعميمية، وبالتالي يريف أف استخداـ النماذج والوسائؿ التعميمية المتوفرة 
خالؿ المنيج الجديد لمادة الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ، تعد أقؿ كفاءة 

الخبرات األقؿ مما يجب أف يصبح عميو خالؿ المنيج المطّور، بينما يرى ذوات 
أف األدوات واألجيزة والتقنيات واأللعاب التعميمية تعد مناسبة وكافية لتنفيذ المنيج 

 الجديد.
  الفروق تبعًا لمتغير عدد الدورات التدريبية: -ارابعً 

لتعرؼ الفروؽ في تقويـ منيج الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ مف  
الدورات التدريبية التي تعرضف ليا، جانب عينة البحث، وذلؾ تبعا لمتغير عدد 
لتعرؼ  One Way Anova األحاديفقد استخدـ الباحثوف اختبار تحميؿ التبايف 

الفروؽ في مستوى تقويـ مجاالت استبياف منيج الرياضيات تبعًا لمتغير عدد 
 الدورات التدريبية:
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 ( اختبار تحميؿ التبايف لمفروؽ06جدوؿ )
 لمتغير عدد الدورات في مجاالت االستبياف تبعاً  

 مجموع مصدر التباين
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 الداللة ف المربعات

 األىداؼ
 399. 1.018 842. 4 3.368 بيف المجموعات
   827. 170 140.580 داخؿ المجموعات

    174 143.949 المجموع

 المحتوى
 135. 1.780 992. 4 3.969 بيف المجموعات
   558. 170 94.781 داخؿ المجموعات

    174 98.750 المجموع

 الطرؽ
 076. 2.158 1.406 4 5.622 بيف المجموعات
   651. 170 110.737 داخؿ المجموعات

    174 116.359 المجموع

 الوسائؿ
 186. 1.565 1.542 4 6.169 بيف المجموعات
   986. 170 167.545 داخؿ المجموعات

    174 173.714 المجموع

 الكراس
 463. 903. 976. 4 3.903 بيف المجموعات
   1.080 170 183.646 داخؿ المجموعات

    174 187.549 المجموع

 االستبياف الكمي
 115. 1.884 924. 4 3.694 بيف المجموعات
   490. 170 83.317 داخؿ المجموعات

    174 87.012 المجموع
 مي:( إلى ما ي06تشير نتائج الجدوؿ )

  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائيًا تبعًا لمتغير عدد الدورات فى كؿ مف
مجاالت األىداؼ، المحتوى، طرؽ التدريس، الوسائؿ التعميمية، كراس التمميذ 
واالستبياف ككؿ، حيث كانت قيمة )ؼ( غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

(α ≤ 2.25.) 
، قد تعرضف لدورة %( 84.2عينة )وقد يعود ذلؾ إلى أف غالبية أفراد ال

لمرحمة رياض األطفاؿ،  اإلنجميزيةتدريبية واحدة فقط في تدريس الرياضيات بالمغة 
دوف الحصوؿ عمى دورات تدريبية ترتبط بالتدريب عمى تدريس المنيج الجديد 
لمرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ، وبالتالي يمكف أف يتكافأ غالبية أفراد العينة 

يتعمؽ بخبراتيف ذات العالقة بالمنيج، باستثناء الالتي حصمف عمى دورة فيما 
، حيث يمكف أف يصبحف أكثر تميزًا في استخداـ المغة اإلنجميزيةترتبط بالمغة 
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وليس في الممارسات التعميمية المرتبطة بتطبيؽ المنيج، وبالتالي فقد أوضحت 
 ة التي حصمف عمييا. النتائج عدـ وجود فروؽ تعزو إلى الدورات التدريبي

 تعميق عام عمى النتائج السابقة:
ونجد مما سبؽ أف نتائج ىذه الدراسة تتفؽ مع ما توصمت إليو الدراسات  

إلى حاجة  (8227اليولي وآخروف )( و 8225السابقة كدراسة أبو حرب )
المعممات لمتدريب عمى الكفايات التدريسية المختمفة ككفايات التخطيط لمحمقة 

سية وتنفيذىا وتقويـ أركانيا مف خالؿ استخداـ الطرؽ والوسائؿ واألنشطة التدري
الصفية والالصفية وذلؾ لتنمية قدرات الطفؿ مف المراحؿ الطفولة. وكذلؾ أوصى 

( بأىمية عقد الدورات التدريبية لمعممات مرحمة رياض 8208الصقرات ودومي )
بأىدافيا المختمفة إلى نصوص األطفاؿ لمتدريب عمى كيفية تحويؿ المادة العممية 

درامية لتسييؿ تحقيقيا مع األطفاؿ. وتتفؽ النتائج أيضًا مع دراسة الغامدي 
الجيد مف قبؿ الموجييف والمشرفيف الفنييف  اإلشراؼ( والمتعمقة بأىمية 8208)

 باستخداـالمعممات نحو اإلعداد الجيد لمدرس ولتحقيؽ األىداؼ المنشودة  إلرشاد
ت حديثة واختيار الطرؽ المناسبة لتطبيؽ األنشطة وخبرات أركاف وسائؿ وتقنيا

 الحتوائومنيج رياض األطفاؿ بصورة جيدة؛ إضافًة إلى أىمية وجود دليؿ المعمـ 
عمى نماذج ُمعينة لمعممة الرياض لتطبيؽ أنشطة حيوية وحركية مع طفؿ الروضة 

وآخروف  Chenلتحقيؽ األىداؼ الموضوعة. كما تتفؽ النتائج مع دراسة 
( التي تشير إلى أىمية البرامج التنمية المينية وما ليا مف تأثير وثقة 8204)

واعتقاد المعمميف في قدراتيـ عمى تدريس الرياضيات وعمى وجو الخصوص في 
مرحمة رياض األطفاؿ وتأىيؿ األطفاؿ إلدراؾ المفاىيـ الرياضية المختمفة 

لثالثية والحس العددي ومقارنة األطواؿ كاألشكاؿ اليندسية واألبعاد الثنائية وا
واألوزاف وغيرىا مف المفاىيـ الرياضية األساسية لممرحمة الدراسية التالية. كما 
يجب أف تسند عمميات التدريب والتطوير عمى ذوي الخبرة والكفاءة مف المعمميف 

 (.8228)أبو الميؿ وسالمة، والموجييف 
  الدراسة والذي ينص عمى:لإلجابة عن السؤال الثالث في  -ثالثا

والسمبية لمنهج الرياضيات الجديد لرياض األطفال، وما  يجابيةما الجوانب اإل
المقترحات التي يمكن أن تسهم في تحسين وتطوير منهج الرياضيات في مرحمة 

 رياض األطفال من وجهة نظر عينة الدراسة.
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مفتوحة والتي  تضمنت األداة المستخدمة في ىذه الدراسة عمى ثالثة أسئمة
يترؾ المجاؿ لممشاركات بالتعبير عف آرائيف وأفكارىف ومقترحاتيف حوؿ منيج 
الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ حتى نتمكف مف الجمع بيف البيانات الكمية 
والكيفية وصواًل إلى فيـ أعمؽ وأكثر تميزًا لمنتائج ومما يمكف أف يسيـ في تحسيف 

أف تكامؿ طرؽ البحث قد يقود  اعتباروعمى ، مختمفةوتطوير المنيج بجوانبو ال
إلى تفسير أشمؿ لما نتوصؿ إليو مف نتائج والتي سوؼ تساىـ في تحسيف 

 الرياضيات في مرحمة رياض األطفاؿ.  وتطوير منيج
وفيما يمي عرض موجز ألىـ ما أبدتو المشاركات في ىذه الدراسة مف آراء 

مشار إلييا، عممًا بأف ىذه اآلراء ال ترتبط حياؿ كؿ قضية مف القضايا الثالث ال
بأية قيود فيي غير محددة في عدد مف طرحوىا أو نسبتيـ أو موقفيـ ألف األكثر 

 .أىمية ىنا ليس الكـ بؿ الرأي ومدى إمكانية األخذ بو
 –التي تم تقديمها من جانب عينة الدراسة )الموجهات  يجابيةالجوانب اإل -أوالً 

 ات(:المعمم -المشرفات 
ساعدت مادة الرياضيات طفؿ الروضة عمى تنمية قدراتو الذىنية وتطوير  .0

 ميارات التفكير ودقة المالحظة لديو.
تتضمف مادة الرياضيات ألغازا ممتعة لمطفؿ وتعتبر أرضا خصبة  .8

 لمتفكير.
 تفاعؿ األطفاؿ اإليجابي مع مادة الرياضيات. .3
الطفؿ وخاصة في ساعدت مادة الرياضيات عمى خمؽ روح التحدي لدى  .4

 مفيـو النقود.
 تنمي مادة الرياضيات التفكير اإلبداعي عند الطفؿ. .5
القات الع –إلماـ األطفاؿ ببعض المفاىيـ الرياضية )األكثر واألقؿ  .6

 لخ(.إمفيـو الزمف .. –المكانية 
اكتساب األطفاؿ مفيـو العد الترتيبي قد شجع األطفاؿ عمى الفوز  .7

 بالمسابقات.
ياضيات بالسالسة والسيولة، وبالتالي تتدرج عمميات تتسـ مادة الر  .8

 التدريس بخطوات عممية منطقية.
 مادة الرياضيات ساعدت المعممة عمى البحث وتطوير أداءىا. .9
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مادة الرياضيات مادة ممتعة لألطفاؿ حيث تعتمد عمى أسموب المعب  .02
 واستثارة ذىف األطفاؿ.

بقات وألعاب تتحدى ساعدت مادة الرياضيات المعممة عمى ابتكار مسا .00
 ذكاء الطفؿ. 

لـ تجد معممات رياض األطفاؿ صعوبة في تدريس مادة الرياضيات  .08
 مقارنة بالمواد األخرى.

 السمبيات التي تم رصدها من جانب عينة الدراسة المرتبطة بالتالي: -ثانيا
 بمادة الرياضيات في مرحمة رياض األطفال: -أ

ترة زمنية أطوؿ مف النصاب طوؿ المنيج وكثافتو مما يحتاج إلى ف .0
 المحدد في الجدوؿ الدراسي.

يصعب عمى معممات رياض األطفاؿ تقديـ مفيـو أشكاؿ الفراغ  .8
 الثالثي لألطفاؿ.

 يتناسب مع عدد األنشطة المحددة لمخبرة. كـ المفاىيـ الرياضية ال .3
وجود اختالفات في آراء المشرفات والموجيات الفنيات فيما يرتبط  .4

 ج.بتنفيذ المني
 المغة الرياضية المكتوبة تتسـ بالصعوبة. .5

 بدليل المعممة: -ب
وخطوات تنفيذ األنشطة، مما أدى إلى وقوع  إجراءاتعدـ وضوح  .0

 المعممات في بعض األخطاء عند التنفيذ.
 عدـ وضوح المصطمحات الرياضية المعروضة في دليؿ المعممة. .8
 د عمىعدـ إدراج أمثمة تحتوي مصورات في دليؿ المعممة تساع .3

 توضيح كيفية تطبيؽ المفاىيـ.
 يفتقر دليؿ المعممة إلى وضوح الخطوات عند عرض المفاىيـ.  .4

 :بكراس الطفل -ج
 الكثير مف المفاىيـ الرياضية غير متوفرة في كراس الطفؿ. .0
، مما يتسبب ( في كراس الطفؿ3، 8ف العدديف )كتابة كؿ م يتشابو .8

 الطفؿ. إرباؾفي 
يساعد الطفؿ  ، الي كراس الطفؿ مصقوؿرؽ المستخدـ فنوعية الو  .3

 عمى الكتابة.
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 الرسـو التي يحوييا كراس الطفؿ ال تتسـ بالجاذبية. .4
اليوجد تنويع في التطبيقات المرتبطة بكراس الطفؿ، ويغمب عمييا  .5

 التحويط والتوصيؿ وكتابة رمز العدد.
األنشطة الموجودة في كراس الطفؿ التتناسب مع تسمسؿ برنامج  .6

 التربوية.الخبرات 
 يتسـ كراس الطفؿ بتكرار نماذج التطبيقات. .7
 كراس الطفؿ ال يساعد عمى تطوير ميارات التفكير عند الطفؿ. .8

المقترحات والتوصيات التي تقدمت بها )عينة الدراسة( والتي من شأنها  -اثالثً 
أن تسهم في تحسين وتطوير منهج مادة الرياضيات في مرحمة رياض 

 األطفال.
ة تعميمية خاصة بمنيج الرياضيات لمرحمة رياض األطفاؿ، إعداد حقيب .0

تتضمف وسائؿ تعميمية ألشكاؿ الفراغ الثالثي، وبطاقات لرموز األعداد 
ومصورات لبعض المفاىيـ الرياضية والنقود، وذلؾ بالتعاوف مع قطاع 

 البحوث التربوية ومركز مصادر التعمـ.
 تخصيص فترة زمنية لتطبيؽ كراس الطفؿ. .8
عمى تعديؿ الجدوؿ المدرسي لرياض األطفاؿ، خاصة المدارس  العمؿ .3

 التي يتـ فييا تطبيؽ المنيج الجديد.
إلغاء فترة النشاط الصفي، وكذلؾ إضافة عشرة دقائؽ لفترة الحمقة، حتى  .4

 مف النشاط مباشرة. االنتياءكراس الطفؿ بعد  الستخداـتتاح الفرصة 
 ( دقيقة لذلؾ.55ة مدتيا )اف، وتخصيص فترة زمنيإعادة العمؿ باألرك .5
 .االنصراؼ( دقائؽ إلى فترة 02إضافة مدة ) .6
العمؿ عمى تعديؿ منيج الرياضيات مف قبؿ لجنة برئاسة التوجيو الفني  .7

العاـ لرياض األطفاؿ، إلى جانب بعض مف الخبراء المتخصصيف في 
 مناىج رياض األطفاؿ ومجاؿ الرياضيات.

نامج التدريبي لمرياضيات أوال بأوؿ، تعديؿ المادة العممية الخاصة بالبر  .8
وذلؾ بيدؼ األخذ بالمقترحات والمستجدات وفقا لما تسفر عنو نتائج 

 التطبيؽ، ومقترحات القائميف عمى عمميات تنفيذ المنيج.
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تنظيـ دورة تدريبية سنوية لمعممات رياض األطفاؿ تؤكد عمى المفاىيـ  .9
 لمرياضيات.الرياضية الجديدة بالتعاوف مع التوجيو الفني 

تضميف برنامج إعداد معممات رياض األطفاؿ في كؿ مف جامعة الكويت .02
ضافتو ضمف  وكمية التربية األساسية، متطمبات تدريس المنيج الجديد وا 

 متطمبات التخرج.
زيادة عدد المدربيف خالؿ البرامج التدريبية بما يتناسب مع أعداد الييئة .00

 ؿالتعميمية واإلشرافية في رياض األطفا
 توصيات الدراسة:

بتدريب معممات الرياض بشكؿ دوري وفقا لممستجدات التربوية  االىتماـ .0
 والتعميمية خاصة التوجيات الحديثة القائمة عمى المنيج الوطني الجديد.

العمؿ عمى توفير أركاف تعميمية تساعد األطفاؿ عمى القياـ بأنشطة تجريبية  .8
ة قدراتيـ وشخصياتيـ بجوانبيا واستكشافية، مما يمكف أف يساىـ في تنمي

 المختمفة.
في دورات تدريبية، مما يمكنيـ مف  االشتراؾتشجيع آباء أطفاؿ الرياض عمى  .3

 تحقيؽ التكامؿ المنشود في تنمية أطفاليـ.
بإعداد معممات رياض األطفاؿ في كميات التربية والتربية األساسية،  االىتماـ .4

 والتربوية المتجددة. بما يؤىميا لمواكبة المتغيرات العممية
العمؿ عمى تقويـ نتائج تطبيؽ المنيج الجديد باستمرار مف جميع الجوانب،  .5

 خاصة فيما يتعمؽ بأداء معممات الرياض، والعمؿ عمى تطويره وفقا لذلؾ.
توجيو لجاف تطوير مناىج رياض األطفاؿ إلى تضميف أنشطة تعميمية منوعة  .6

يجابيةة، لتساعد عمى تحقيؽ نشاط و ومستحدثة، كالرسـو التعميمية المتحرك  ا 
 األطفاؿ، وتعميؽ فيميـ لممفاىيـ العامة ومفاىيـ الرياضيات. 

تطوير برامج الرياض بما يسمح بتفاعؿ المعممة مع األطفاؿ في مجموعات  .7
 صغيرة بشكؿ عممي.

العمؿ عمى اشتراؾ الخبراء المتخصصيف )القائميف عمى إعداد وتخطيط  .8
فنييف مف قسـ التقنيات والوسائؿ التعميمية لتصميـ المنيج المطور( مع ال

عداد التقنيات واأللعاب التعميمية المناسبة لممنيج الوطني، خاصة ما يتعمؽ  وا 
 بمادة الرياضيات.
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تدريب الطالبات المعممات المتخصصات في رياض األطفاؿ بأقساـ  .9
تدريبيف  كميات التربية عمى تنفيذ المنيج الوطني بفعالية، مع التأكيد عمى

 عمى إعداد برامج وأنشطة وألعاب تعميمية تناسب طبيعة المنيج المطور. 
 :البحوث المقترحة

المغة العربية مدى كفاءة كؿ مف المواد الثالث )لتعرؼ إجراء دراسة مقارنة  .0
يجابيات وسمبيات  – اإلنجميزيةالمغة  – الرياضيات( في رياض األطفاؿ وا 

 كؿ منيا.
عممات رياض األطفاؿ خالؿ تدريس منيج الرياضيات دراسة لتقويـ أداء م .8

 الجديد.
إجراء دراسة لموقوؼ عمى تقويـ أولياء أمور األطفاؿ لمادة الرياضيات  .3

المدرجة في مرحمة رياض األطفاؿ مف حيث مالئمتيا لقدرات واىتمامات 
 أطفاليـ.

إجراء دراسة لتعرؼ العالقة بيف تدريس مادة الرياضيات وكؿ مف مستويات  .4
 الميارات العقمية واألدائية ألطفاؿ رياض األطفاؿ.

تعرؼ العالقة بيف دراسة أطفاؿ الرياض لمادة ل تتبعيوإجراء دراسة  .5
الرياضيات وقدراتيـ التحصيمية والعقمية واتجاىاتيـ نحو دراسة الرياضيات 

 خالؿ المراحؿ التعميمية التالية.
ات رياض األطفاؿ لتعرؼ العالقة بيف األداء التدريسي لمعممدراسة  .6

فيما يتعمؽ بتنفيذ  االستبيافالمالحظة، واستجاباتيـ باستخداـ  باستخداـ
 المنيج الوطني الجديد لمرياضيات.

لتعرؼ األنشطة التعميمية المستخدمة خالؿ مختمؼ إجراء دراسة مقارنة  .7
المغة  –المواد الدراسية المدرجة في مرحمة رياض األطفاؿ )المغة العربية

 الرياضيات(. –يةاإلنجميز 
تعرؼ اتجاىات معممات رياض األطفاؿ تجاه قياميف بتدريس إجراء دراسة ل .8

 المنيج الجديد لمرياضيات في مرحمة الرياض.
لتعرؼ فاعمية المنيج الوطني في تنمية مختمؼ جوانب شخصية دراسة  .9

 الطفؿ.
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 المراجػػػػع
 : المراجع العربية -أوالً 

 قبؿ ما مرحمة لمعممات الالزمة التدريسية الكفايات(. 8225أبو حرب، يحى )
 بحث والعشريف. الحادي لمقرف المنيج نماذج ضوء تطوير في المدرسة

 أفريقيا، وشماؿ الشرؽ األوسط مدف في والشباب لمؤتمر األطفاؿ مقدـ
 .المتحدة العربية اإلمارات دبي،

تنمية بعض  (. استخداـ تدريس األقراف في8228الميؿ، أحمد وسالمو، أحمد ) أبو
الميارات التدريسية لدى معممات رياض األطفاؿ وأثر ذلؾ عمى تنمية 
المفاىيـ الرياضية لدى أطفاؿ الروضة. مجمة دراسات في المناىج 

 (، مصر.036وطرؽ التدريس، العدد )
(. التقويـ التربوي مفيومو أساليبو مجاالتو 8200الخميفة، حسف وىاشـ، كماؿ )
 مكتبة الرشد، الرياض، السعودية.  ،3توجياتو الحديثة. ط

(. مفيـو وأغراض ومشكالت 8206؛ البموي، عيود والشثري، ىبة )الريس، سارة
تقويـ المنيج. بحث غير منشور، قسـ المناىج وطرؽ التدريس، كمية 

 ، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية، السعودية. االجتماعيةالعمـو 
فاعمية طريقة الدراما التعميمية في (. 8208الصقرات، خمؼ ودومي، حسف )

تحصيؿ أطفاؿ الروضة لممفاىيـ العممية والرياضية. مجمة مؤتة لمبحوث 
، المجمد السابع واالجتماعيةوالدراسات، سمسمة العمـو اإلنسانية 

 والعشروف، العدد الخامس، جامعة مؤتة، كمية العمـو التربوية، األردف.
الكفايات التعميمية األساسية وممارستيا مف وجية  (. أىمية8229العريقي، آماؿ )

، مجمة بحوث ودراسات تربويةنظر مربيات الرياض في مدينة تعز. 
التربوي وكمية التربية بجامعة  مركز التأىيؿ والتطوير -العدد الخامس 

 الجميورية اليمنية. -تعز
 ث، القاىرة.(. الطفؿ والتربية الثقافية، دار الكتاب الحدي8228)العمي، أحمد 

(. دراسة حوؿ مدى تواجد مبادئ الجودة في أداء مديرات 8202القطاف، عروب )
مدارس المرحمة المتوسطة في دولة الكويت. ورقة عمؿ مقدمة لممؤتمر 

 7 – 5السنوي لوزارة التربية )الجودة في التعميـ العاـ في دولة الكويت(، 
 يناير.
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(. مقدمة 8204الدة، مؤيد وعساؼ، محمد )القضاة، بساـ وأبو لطيفة، رائد؛ والخو 
  في المناىج التربوية الحديثة. دار وائؿ لمنشر والتوزيع، عّماف، األردف.

(. دراسة تقويمية ألداء معممة رياض األطفاؿ في تطبيؽ 8208الغامدي، وفاء )
منياج تفكر لمتنمية المتكاممة لمطفؿ بمدينة مكة المكرمة. دراسة دكتوراه 

 ، كمية التربية، جامعة أـ القرى.غير منشورة
(. أساليب وميارات رياض األطفاؿ. مكتبة الفالح لمنشر 8220المجادي، حياة )

 والتوزيع، الكويت. 
(. فاعمية الرسـو المتحركة والتفاعؿ المباشر في تنمية 8204اليذلي، إسراء )

األشكاؿ اليندسية وفؽ نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية لدى طفؿ 
ما قبؿ المدرسة. مجمة الطفولة العربية، جامعة الممؾ عبد العزيز، 

 السعودية.
(. الكفايات الشخصية 8227اليولي، عبير؛ جوىر، سموى والقالؼ، نبيؿ )

واألدائية لمعممات رياض األطفاؿ في ضوء األسموب المطور. مجمة 
 (.025رسالة الخميج، العدد العربي )

ائمة بمعايير تعميـ الرياضيات لمرحمة رياض (. تصميـ ق8229اليولي، عبير)
 (.98األطفاؿ. مجمة القراءة والمعرفة، عدد )

(. فعالية برنامج لتييئة طفؿ الروضة لمقراءة والكتابة 8229بدر الديف، خديجة )
ودوره في التغمب عمى بعض صعوبات التعمـ. رسالة دكتوراه، كمية 

 لعربية.التربية جامعة جنوب الوادي، جميورية مصر ا
(. تنمية المفاىيـ والميارات الرياضية 8223بدوي، رمضاف وقنديؿ، محمد )

 ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة. دار الفكر لمنشر والتوزيع، عماف.
(. دراسة تحميمية لممحتوى الرياضي في المنياج الوطني 8225برىاـ، أريج )

 التفاعمي لمرحمة رياض األطفاؿ. مؤتمر الطفولة األوؿ، الجامعة
 الياشمية، عماف، األردف. 

(. تنمية المفاىيـ والميارات العممية ألطفاؿ ما قبؿ 8228بطرس، بطرس )
 المدرسة. الطبعة األولى، دار المسيرة لمطباعة والنشر، عماف. 

(. مدى فاعمية المنياج الوطني التفاعمي المطور في 8205بني خالد، خالد )
جتماعية في محافظة المفرؽ. إكساب أطفاؿ رياض األطفاؿ الميارات اال
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مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد الثاني 
 (.8واألربعوف )

(. المفاىيـ الرياضية في مرحمة رياض األطفاؿ. مجمة 8200سميماف، مروة )
دراسات في المناىج وطرؽ التدريس، كمية التربية، جامعة عيف شمس، 

 (، القاىرة.073العدد )
(. رياضيات الطفولة المبكرة. ترجمة: صالح عوض عزاـ، 8225وزاف )سميث، س

 دار الكتاب الجامعي، فمسطيف، غزة.
(. التقويـ في المنظومة التربوية. مكتبة الرشد، 8224سيد، عمي وسالـ، أحمد )
 الرياض، السعودية.

(. معجـ المصطمحات التربوية. مكتبة الدار 8223شحاتو، حسف والنجار، زينب )
 صرية المبنانية، القاىرة.الم

برامج التربية الحركية لدى (. "تقويـ 8225شرؼ الديف، سود وعبدالمنعـ، مجوجة )
أطفاؿ الروضة" دراسة ميدانية عمى عينة مف المربيات بمؤسسات رياض 
األطفاؿ بوالية ورقمة. بحث غير منشور، قسـ النشاط البدني الرياضي 

طات البدنية والرياضية، جامعة قاصدي التربوي، معيد عمـو وتقنيات النشا
 مرباح، وقمة، الجزائر.

(. مناىج أطفاؿ ما قبؿ المدرسة. دار الفكر العربي، 8226عبدالفتاح، عزة )
 القاىرة. 

(. تقويـ برامج رياض األطفاؿ بمحافظة غزة في ضوء 8204عساؼ، محمود )
مفتوحة حقوقيـ المشروعة مف وجية نظر مدرائيا. مجمة جامعة القدس ال

 .(5لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية، المجمد الثاني، ع )
(. فاعمية المعب في إكساب أطفاؿ الروضة مجموعة مف 8225عويس، رزاف )

 (، العدد األوؿ.08الميارات الرياضية. مجمة جامعة دمشؽ، المجمد )
ر الكتاب (. منيج التعميـ في الطفولة المبكرة ومكوناتو. دا8225عيسى، ايفاؿ )

 الجامعي، غزة. 
(. تنمية بعض ميارات الحس العددي لدى األطفاؿ 8208محمد، زينب )

باستخداـ األلعاب التعميمية. جرش لمبحوث والدراسات، كمية التربية، 
 .86 – 826، 8، عدد  4جامعة أسيوط، مجمد 
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رة، (. المناىج التربوية الحديثة. دار المسي8222مرعي، توفيؽ والحيمة، محمد )
 عماف.

(. تطوير األنشطة الرياضية بمرحمة رياض األطفاؿ في 8228مصطفى، أحمد )
، كمية التربية، دكتوراهضوء متطمبات معايير الرياضيات المعاصرة. رسالة 

، جامعة المنوفية.  شبيف الكـو
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