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أسرة ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة 
العريش تينيء الشعب المصرم باحتفاالت 

 انتصارات أكتكبر المجيدة ُّٕٗ ـ  

ك تينيء حمُع الباخثين بطذوس أٌو عذد بعذ 
مً الىلاط،  6.5جلت ، وخطىلها على جشكُت اإلا

كتقدـ جزيؿ الشكر لفريؽ الدعـ الفني 
لممعمكمات بأكاديمية البحث العممي لدعميـ 
الدائـ كالمستمر كتتنمى المزيد مف الترقي  
 لممجمة كلمباحثيف بمصر كالكطف العربي 
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رلهخ كهُخ انرتثُخ جبيؼخ انؼسَش هُئخ حتسَسلبئًخ   
 االســـــــــــــــــــــــــم م

الذرجة 

 والتخصص
 الصفة

 حمذ رجب فضل هللام. د.أ :رئيس هيئة التحرير

 اذلُئخ اإلدازَخ نهتذسَس

 أ.د. سؿعذ عمش عضوص 1
أظخار أضٌى 

 التربُت

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة -عمُذ اليلُت 

2 
أ.د. مدمىد علي  

 العُذ

أظخار. سئِغ كعم 

علم الىـغ 

 التربىي 

هائب  -وهُل اليلُت للذساظاث العلُا 

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة

 ؿخدُت على خمُذ د.  3

عاعذ أظخار م

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

وهُل اليلُت لشإون الخعلُم والطالب 

 عػى مجلغ ؤلاداسة -

ج خعين د.  4  ئبشاهُم ؿٍش

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

 أضٌى جشبُت

 -وهُل اليلُت لشإون خذمت اإلاجخمع 

 عػى مجلغ ؤلاداسة

5 
أ.د. ضالح مدمذ 

 ضالح

أظخار التربُت 

 العلمُت

غ سئِغ كعم اإلاىا  –هج وطشق الخذَس

 عػى مجلغ ؤلاداسة

6 
أ.د. العُذ وامل 

 الششبُني

أظخار الصخت 

 الىـعُت

عػى  –سئِغ كعم الصخت الىـعُت 

 مجلغ ؤلاداسة

7 
أ.د. عبذ الخمُذ 

 مدمذ علي

أظخار الصخت 

 الىـعُت

 –اإلاششؾ على كعم التربُت الخاضت 

 عػى مجلغ ؤلاداسة

8 
أ.د. أخمذ عبذ العظُم 

 ظالم

أضٌى  أظخار

 التربُت

عػى  – أضٌى التربُتسئِغ كعم 

 مجلغ ؤلاداسة
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 اذلُئخ انفنُخ ) انفسَك انتنفُرٌ( نهتذسَس

9 
أ.د. مدمذ سحب ؿػل 

 هللا

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

م  ش ) سئِغ الـٍش سئِغ الخدٍش

 الخىـُزي(

 د. هماٌ طاهش مىس ى 11

أظخار معاعذ ) 

مىاهج  –مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ

ش عػ معإوٌ الطباعت  –ى هُئت جدٍش

 واليشش والخذكُم اللؼىي 

 د. مدمذ عالم طلبت 11

مذسط ) أظخار  

مىاهج  –معاعذ (

 وطشق الخذَسغ

ش  معإوٌ مخابعت  –عػى هُئت جدٍش

 أعماٌ الخدىُم واليشش

12 
د. غُاء أبى عاص ي 

 ؿُطل

مذسط ) أظخار  

الصخت  –معاعذ (

 الىـعُت

ش  بعت معإوٌ مخا –عػى هُئت جدٍش

 ألامىس اإلاالُت

13 
 مدمذ أ. أظماء

 الشاعش

أخطائي عالكاث  

 –علمُت وزلاؿُت 

 باخثت دهخىساه 

ش  ئداسي ومعإوٌ  –عػى هُئت جدٍش

 الخىاضل مع الباخثين 

14 
أخمذ مععذ  . أ

 الععاٌ

 –أخطائي حعلُم 

 باخث دهخىساه

ش  ئداسة اإلاىكع  –عػى هُئت جدٍش

 الالىترووي للمجلت

بي . أ 15  مدمذ عٍش
ش ظـاسة مذً

 اإلاعشؿت بالجامعت

ش   اإلاعإوٌ اإلاالي –عػى هُئت جدٍش
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جملهخ كهُخ انرتثُخ جبيؼخ انؼسَش اندونُخ لبئًخ اذلُئخ االظتشبزَخ  

 مكبن العمل وأهم المهبم األكبديمية واإلدارية التخصص االســــــــــــــــــم م

1 
بشاهُم اخمذ ئ أ.د 

 ػىُم غُف

أظخار 

اإلاىاهج 

َسغ وطشق جذ

الخعلُم 

 الطىاعي 

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مطش

غ، وصٍش  هائب سئِغ حامعت كىاة العَى

اإلاعدشاس  -التربُت والخعلُم ألاظبم 

وجودة  العابم للخخطُط الاظتراجُجي

جامعت هاًف العشبُت للعلىم ل التعليم

 الخابعت لجامعت الذٌو العشبُت. ألامىُت

2 
أ.د  ئمام مططـى 

 ظُذ مدمذ

م أظخار عل

الىـغ 

 التربىي 

حامعت 

 أظُىط

 مطش

وهُل التربىي، و سئِغ كعم علم الىـغ  -

 (ولُت التربُ
ً
 ت بأظُىط ) ظابلا

مذًش مشهض اهدشاؾ الاطـاٌ اإلاىهىبين  -

 –بجامعت اظُىط 

 ألبداراإلاعدشاس العلمي للمشهض الىطني  -

 -اإلاىهبت والابذاع بجامعت اإلالً ؿُطل 

 .اإلاملىت العشبُت الععىدًت

3 
أ.د  بُىمي مدمذ 

 ضخاوي 

أظخار ؤلاداسة 

الخعلُمُت 

والتربُت 

 اإلالاسهت

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مطش

وهُل شئىن خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت 

 "
ً
ملشس اللجىت العلمُت الذائمت  -" ظابلا

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 –ؤلاداسة الخعلُمُت والتربُت اإلالاسهت 

للجامعاث. مشاحع معخمذ اإلاجلغ ألاعلى 

لذي الهُئت اللىمُت لػمان حىدة 

 الخعلُم والاعخماد.

4 
أ.د خعً ظُذ 

 خعً شخاجه

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللؼت العشبُت

حامعت عين 

 شمغ

 مطش

 
ً
سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ظابلا

ملشس  اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  –

لخذَسغ ألاظاجزة جخطظ اإلاىاهج وطشق ا

 وجىىىلىحُا الخعلُم

5 
العُذ  سغا أ.د

 مدمىد حجاصي 

أظخار باخث 

في اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 العلىم 

اإلاشهض اللىمي 

لالمخداهاث 

م  والخلٍى

 -التربىي 

 مطش

 –هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين 

سئِغ  -وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم

لخعلُم كطاع الخعلُم. هائب وصٍش التربُت وا

" 
ً
 لشإون اإلاعلمين " خالُا

6 
سغا مععذ ابى  أ.د

 عطش

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 حامعت

 دمُاط

  مطش 

 
ً
وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم " ظابلا

أمين اللجىت العلمُت لتركُاث ألاظاجزة  -" 

وألاظاجزة اإلاعاعذًً للمىاهج وطشق 
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اغُاث غ الٍش ت –الخذَس سئِغ الجمعُت اإلاطٍش

"لت
ً
اغُاث" خالُا اث الٍش  ربٍى

7 
سمػان مدمذ  أ.د

 سمػان

علم أظخار 

ىـغ ال

 تربىي ال

 حامعت بنها

  مطش

مذًش -عمُذ ولُت التربُت الىىعُت ببنها

 " 
ً
 -ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " ظابلا

م  مذًش اإلاشهض اللىمي لالمخداهاث والخلٍى

"
ً
 التربىي" خالُا

8 
أ.د  ظعُذ عبذ هللا 

 سؿاعي الفي

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللؼت العشبُت

حامعت 

ش  العَش

 مطش

ش -العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بالعَش

هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا 

" بأعماٌ سئِغ  –والبدىر 
ً
كائم " خالُا

 حامعت العَشش.

 أ.د ظعُذ عبذه هاؿع 9

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 الاحخماعُاث

حامعت 

ت   -ؤلاظىىذٍس

 مطش

ت، وسئِغ  هائب سئِغ حامعت ؤلاظىىذٍس

خبير الخخطُط  –حامعت دمنهىس ألاظبم 

ش العىىٍت  الاظتراجُجي وئعذاد الخلاٍس

 بالجامعاث الععىدًت. 

11 
عبذ الخىاب عبذ  أ.د

 الاله دظىقي

أظخار 

 احخماعُاث

 التربُت

حامعت 

 أظُىط

 مطش 

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

هض جطىٍش الخعلُم مذًش مش  –أظُىط 

الجامعي، واإلاششؾ على ؿشع الهُئت 

اللىمُت لػمان حىدة الخعلُم والاعخماد 

ت  – أمين لجىت كطاع الذساظاث التربٍى

 باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

11 
عبذ اللطُف  أ.د

 خعين خُذس

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

حامعت 

 ضىعاء

 الُمً 

لُت ميعم الاعخماد ألاوادًمي، وعمُذ و

"  –التربُت 
ً
 –حامعت ؤلاماساث " ظابلا

 "
ً
 –وصٍش التربُت والخعلُم بالُمً " ظابلا

خبير الجىدة بمىخب التربُت العشبي لذٌو 

 الخلُج

12 
عىتر ضلخي عبذ  أ.د

 الاله طلُبت

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

اللؼت 

ت   ؤلاهجليًز

حامعت 

حىىب 

 - الىادي

 مطش

 FOERت ميعم بشهامج جطىٍش ولُاث التربُ

،  ERPالخابع إلاششوع جطىٍش الخعلُم 

اظدشاسي الخىمُت اإلاهىُت واإلاإظعُت و 

POD  ش الخعلُم   ERPالخابع إلاششوع جطٍى

.) 
ً
 ) ظابلا

بجامعت أظخار صائش بيلُت ؤلاوعاهُاث، 

 2121والشجىن بىىذا 
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13 
عىشت اخمذ  أ.د

 اإلاهيري 

أظخار التربُت 

          الخاضت                             

حامعت 

 الاماساث

 ؤلاماساث

معاعذ  –سئِغ كعم التربُت الخاضت 

عمُذ ولُت التربُت بجامعت ؤلاماساث 

 لشإون الطلبت.

14 
ب صاهش  أ.د الؼٍش

 ئظماعُل

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 اإلاىطىسة

 مطش

ملشس اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  -

ق ألاظاجزة اإلاعاعذًً في اإلاىاهج وطش 

 الخذَسغ وجىىىلىحُا الخعلُم .

سئِغ مجلغ ئداسة الجمعُت الذولُت  - 

مذًش أماهت -للخعلُم والخعلم الالىترووي

اجداد حامعاث العالم ؤلاظالمي ، ومذًش 

ت التربُت بمىظمت ؤلاٌعِعىى "  مذًٍش

" 
ً
 ظابلا

15 
ماهش اظماعُل  أ.د

 ضبري 

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

 حامعت بنها

 مطش 

غ  سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

وجىىىلىحُا الخعلُم " العابم بيلُت 

سئِغ مجلغ  -حامعت بنها"  –التربُت 

ين العشب  ئداسة سابطت التربٍى

16 
مدمذ ابشاهُم  أ.د

 الذظىقي

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 خلىان

 مطش 

هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " 

 " 
ً
غ ئداسة الجمعُت سئِغ مجل –ظابلا

ت للىمبُىجش الخعلُمي  اإلاطٍش

17 
مدمذ عبذ  أ.د

 الظاهش الطُب

علم  أظخار

ىـغ ال

يلُيُيى ال

عالج الو 

 هـس ي

حامعت  

 طىطا

 مطش

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

خبير بالهُئت اللىمُت لػمان  -طىطا

حىدة الخعلُم والاعخماد بمطش ، وبلطاع 

 على للجامعاث.ولُاث التربُت باإلاجلغ ألا 

18 
أ.د مدمذ الشُخ 

 خمىد

أظخار 

الصخت 

 الىـعُت

حامعت 

 - دمشم

 ظىسٍا 

ؽ  ج حامعت الًبٌز كعم  غسئِ– أإلااهُا -خٍش

بُت  الصخت الىـعُت والتربُت الخجٍش

 –وعمُذ ليلُت التربُت حامعت دمشم 

"  -ظىسٍا
ً
عػى الجمعُت  –"ظابلا

ىُت لإلسشاد الىـس ي  سئِغ  – ACAألامٍش

ٍش " العابم" إلاجلت اجداد الجامعاث الخدش 

 العشبُت للتربُت وعلم الىـغ.

19 
بً  مططـى أ.د

 الخىُم أخمذ

ألاضٌى  أظخار

الذًيُت للتربُت 

ــ التربُت 

ت  ألاظٍش

وصاسة التربُت 

 -الىطىُت 

 اإلاؼشب

ىصاسة التربُت الىطىُت خبير جشبىي ب-

 -  اإلاؼشببوالخعلُم العالي والبدث العلمي 

ئداسة اإلاشهض الذولي سئِغ مجلغ 

ت ت وألاظٍش طاهُا -لالظتراجُجُاث التربٍى  بٍش
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21 
منهي مدمذ  أ.د

 ابشاهُم ػىاًم

 أظخار

الخخطُط 

التربىي 

واكخطادًاث 

 الخعلُم 

حامعت 

 -اإلاىطىسة 

 مطش

-العمُذ العابم ليلُت آلاداب بذمُاط

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم الجامعي 

لمُت ملشس اللجىت الع –بجامعت اإلاىطىسة 

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 أضٌى التربُت والخخطُط التربىي 

21 
هاضش أخمذ  أ.د

 الخىالذه

مىاهج  أظخار

جذَسغ طشق و 

التربُت 

 الاظالمُت

الجامعت 

ألاسدهُت _ 

 ألاسدن

ت   عمُذ ولُت الذساظاث ؤلاوعاهُت التربٍى

هائب زم سئِغ حامعت العلىم  –بعمان

" ؤلاظالمُت العاإلا
ً
ج  –ُت " ظابلا خٍش

طاهُا. –حامعت هبراظيا   بٍش

22 
هُاؾ بً سشُذ  أ،د

 الجابشي 

 أظخار

اكخطادًاث 

الخعلُم 

 وظُاظخه

حامعت طُبت 

 الععىدًت  -

عمُذ ولُت التربُت بجامعت طُبت باإلاذًىت 

 "
ً
اإلاششؾ العام على  –اإلاىىسة" ظابلا

م الخعلُم  البدىر والبُاهاث بهُئت جلٍى

ب باإلام وهُل وصاسة الخعلُم  –لىت والخذٍس

."
ً
 بالععىدًت" ظابلا

23 
ًىظف الخعُني  أ.د

 ؤلامام

 أظخار

اث  جشبٍى

اغُاث  الٍش

 حامعت طىطا

 مطش

الىهُل العابم للذساظاث العلُا 

م  –والبدىر بجامعت طىطا  عػى ؿٍش

الاعخماد ألاوادًمي ليلُت التربُت بجامعت 

 " 
ً
  -ؤلاماساث " ظابلا
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 د اننشس مبجهخ كهُخ انرتثُخ ثبنؼسَشلىاػ      

تنشر المجمة البحكث كالدراسات التي تتكافر فييا األصالة كالمنيجية السميمة عمى أال يككف البحث  .ُ
لممراجعة كالنشر لدل أم جية أخرل في نفس كقت تـ تقديمو المقدـ لمنشر قد سبؽ كأف نشر، أك 

  تقديمو لممجمة. 
 بإحدل المغتيف: العربية أك اإلنجميزية. لمنشر تيقبؿ األبحاث المقدمة  .ِ
 عبر مكقع المجمة ببنؾ المعرفة المصرم –تقدـ األبحاث  .ّ

https://foej.journals.ekb.eg 
، كىكامش حجـ الكاحد ُْحجـ الخط ، ك (Simplified Arabicالكتركنيان مكتكبة بخط ) 

راعاة أف تنسؽ الفقرة بالتساكم ما بيف اليامش األيسر كاأليمف سـ، مع مٓ.ِمنيا 
(Justify( كترسؿ إلكتركنيان عمى شكؿ ممؼ .)Microsoft Word.) 

يتـ فكر كصكؿ البحث مراجعة مدل مطابقتو مف حيث الشكؿ لبنط كحجـ الخط ، كالتنسيؽ  .ْ
ير الحجـ كفقان ليذا القالب ، ، كالحجـ كفقان لقالب النشر المعتمد لممجمة ، عممان بأنو يتـ تقد

 كمف ثـ تقدير رسـك تحكيمو كنشره.
يجب أال يزيد عدد صفحات البحث بما في ذلؾ األشكاؿ كالرسـك كالمراجع كالجداكؿ  .ٓ

. )الزيادة برسـك إضافية(. كيتـ تقدير عدد كفقان لقالب المجمة( صفحة ِٓكالمالحؽ عف )
 إجراءات التحكيـ الصفحات بمعرفة ىيئة التحرير قبؿ البدء في

يقدـ الباحث ممخصان لبحثو في صفحة كاحدة، تتضمف الفقرة األكلى ممخصان بالمغة العربية،  .ٔ
 كممة لكؿ منيا.  ََِكالفقرة الثانية ممخصان بالمغة اإلنجميزية، كبما ال يزيد عف 

يكتب عنكاف البحث كاسـ المؤلؼ كالمؤسسة التي يعمؿ بيا عمى صفحة منفصمة ثـ يكتب  .ٕ
كاف البحث مرة أخرل عمى الصفحة األكلى مف البحث ، كااللتزاـ في ذلؾ بضكابط رفع عن

 البحث عمى المكقع. 
يجب عدـ استخداـ اسـ الباحث في متف البحث أك قائمة المراجع كيتـ استبداؿ االسـ بكممة  .ٖ

 "الباحث"، كيتـ أيضان التخمص مف أية إشارات أخرل تدؿ عمى ىكية المؤلؼ. 
ي تقدـ لمنشر ال تعاد ألصحابيا سكاءن قيبؿ البحث لمنشر، أك لـ ييقبؿ. كتحتفظ البحكث الت .ٗ

 ىيئة التحرير بحقيا في تحديد أكلكيات نشر البحكث. 

https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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لف ينظر في البحكث التي ال تتفؽ مع شركط النشر في المجمة، أك تمؾ التي ال تشتمؿ   .َُ
 ة لو.عمى ممخص البحث في أم مف المغتيف ، كعمى الكممات المفتاحي

رسالو مع إيصاؿ   .ُُ رفاؽ إقرار المكافقة عمى اتفاقية النشر. كا  يقـك كؿ باحث بنسخ كتكقيع كا 
السداد ، أك صكرة الحكالة البريدية أك البنكية عبر إيميؿ المجمة 

J_foea@Aru.edu.eg قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ 
ك رفض نشرىا في المجمة بناءن عمى تقارير المحكميف، كال يسترد المبمغ في يتـ نشر البحكث أ .ُِ

 حالة رفض نشر البحث مف قبؿ المحكميف.
 ييمنح كؿ باحث إفادة بقبكؿ بحثو لمنشر بعد إتماـ كافة التصكيبات كالتعديالت المطمكبة.  .ُّ
ضمف العدد في حالة قبكؿ البحث يتـ رفعو عمى مكقع المجمة عمى بنؾ المعرفة المصرم  .ُْ

المحدد لو مف قبؿ ىيئة التحرير ،  كييرسؿ لمباحث نسخة بي دم أؼ مف العدد ، ككذلؾ 
 نسخة بي دم أؼ مف البحث ) مستمة (.

تكفير نسخة كرقية مف العدد ، كمف المستالت مقابؿ رسـك تكمفة  –في حالة الحاجة  –يمكف  .ُٓ
 مصر أك خارجيا.الطباعة ، كرسـك البريد في حالة إرساليا بريديان داخؿ 

 يجدر بالباحثيف ) بعد إرساؿ بحكثيـ ، كحتى يتـ النشر ( المتابعة المستمرة لكؿ مف: .ُٔ
مكقع المجمة المربكط ببنؾ المعرفة المصرم  -

https://foej.journals.ekb.eg 
ر رسائؿ تصمو تباعان مف إيميؿ كبريده االلكتركني الشخصي لمتابعة خط سير البحث عب -

  J_foea@Aru.edu.egالمجمة الرسمي عمى مكقع الجامعة  
جميع إجراءات تمقي البحث، كتحكيمو، كتعديمو، كقبكلو لمنشر، كنشره ؛ تتـ عبر مكقع المجمة  .ُٕ

يميميا الرسمي، كال ييعتد بأم تكاصؿ بأية كسيمة   أخرل غير ىاتيف الكسيمتيف االلكتركنيتيف.  ، كا 
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 ( كالعشركف  الثامفمحتكيات العدد ) 
 ىيئة التحرير السنة السابعة

 الصفحات الباحث عنكاف البحث الرقـ

 مقاؿ العدد

1 

نتطىَس رلبل انمُبض وانتمىَى واإلدصبء اننفعٍ  زؤَخ يعتمجهُخ يمرتدخ
 55-19                                                                                  وانرتثىٌ

دأ.د/ محمد محمد فتح اهلل سيد أحم  
 أستاذ القياس كالتقكيـ كاإلحصاء النفسي كالتربكم

 المركز القكمي لالمتحانات كالتقكيـ التربكم

 بحكث العدد

ُ 

ويؼبجلخ ػكط انسلى أحنبء  فبػهُخ ثسنبيج تدزَجٍ نتنًُخ يهبزاد كتبثخ األطفبل نألزلبو
 111- 58                                 انكتبثخ ندي األطفبل يف زلبفظخ اخلهُم ثفهعطني

إبراىيـ ابراىيـ أبك عقيؿ د.  
 األستاذ المشارؾ في المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات

 جامعة الخميؿ/ فمسطيف

ِ 

اع اإلدازٌ يف ادلدازض دزجخ تطجُك اإلدازح اإلنكرتونُخ وػاللتهب ثبإلثد
177 - 111              ()دزاظخ يُدانُخانخبنىَخ احلكىيُخ نهجنني   
المػطيرم عبد اهللبدر أ.   

 معمـ ثانكم بإدارة تعميـ محافظة حفر الباطف

3 

تدزَجٍ يف حتعني يعتىٍَ انطبلخ اننفعُخ وادلنبػخ  ثسنبيج فؼبنُخ
832 - 878            زونبيف ظم جبئذخ كى اجلبيؼخ طالة ندياننفعُخ   

 د. ضياء أبكعاصى فيصؿ
جامعة العريش –كمية التربية   مدرس الصحة النفسية  
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ْ 

أحس انتفبػم ثني )األظهىة انكهٍ / األظهىة انتذهُهٍ( نهتؼهى و)انسواثط 
انجعُطخ / انسواثط انكخُفخ( نهًذتىي  ثكتبة انىالغ ادلؼصش يف تنًُخ 

962 - 9:9                                    انتذصُم ندي األطفبل انصى  

 أ.د عادؿ السيد سرايا
 بكمية التربية النكعية جامعة الزقازيؽ لتعميـا تكنكلكجيا قسـ كرئيس أستاذ

 د. محمد مختار المرادني 
جامعة العريش  –أستاذ تكنكلكجيا التعميـ المساعد بكمية التربية   

 الجكىرم جمعو الفتاح عبد محمد الشيماءأ. 
 كالثانكية اإلعدادية المرحمة تعميـ تكنكلكجيا كأخصائي انلي حاسب معممة

ٓ 

بئى ػهً إدازح انراد يف تنًُخ انتذصُم يف يبدح انهغخ االجنهُصَخ ندي فبػهُخ ثسنبيج ل
999 - 966                                     انطالة ذوٌ صؼىثبد انتؼهى ثبدلسدهخ اإلػدادَخ  

 أ.د تياني محمد عثماف منيب 
شمسعيف جامعة  –أستاذ التربية الخاصة المتفرغ كمية التربية   

حمد عمىعبد الحميد مأ.د   
جامعة العريش –كمية التربية  أستاذ الصحة النفسية المتفرغ  

أحمد السيد الخضرمد.   
جامعة العريش –مدرس المناىج كطرؽ تدريس المغة اإلنجميزية كمية التربية   

 أ/ محمد فاركؽ حافظ محمد
  باحث تعميـ بجامعة العريش 

ٔ 

ي اضطساة انؼنبدفؼبنُخ ثسنبيج إزشبدٌ ػمالنٍ انفؼبيل يف خفض يعتى  

92: -  :99                   ادلتذدٌ  ادلنبهض ندي تاليُر ادلسدهخ اإلػدادَخ  

عبد الحميد محمد عمىأ.د   
جامعة العريش –كمية التربية  أستاذ الصحة النفسية المتفرغ  

 د. ضياء أبكعاصى فيصؿ
جامعة العريش –كمية التربية   مدرس الصحة النفسية  

يػس عميأ. ميادة عمي أنػ  
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ٕ 

فبػهُخ ثسنبيج تدزَجٍ لبئى ػهً انتجهُص احلعٍ نتنًُخ ادلهبزاد انهغىَخ 
29: -96:                 نألطفبل ذوي اإلػبلخ انفكسَخ مبدازض انديج انشبيم  

حمد عثماف منيب أ.د تياني م  
عيف شمس جامعة  –أستاذ التربية الخاصة المتفرغ كمية التربية   

 أ.د السيد مكامؿ الشربيني 
جامعة العريش  –أستاذ كرئيس قسـ الصحة المنفسية كمية التربية   

 أ. نكر محمكد عبد الفتاح السيد الخميسي 
  معيدة بكمية التربية جامعة العريش
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 تمدَى 
 ثس ادتفبنُخ ، وفسدخ ثإطالنخ جدَدحأكتى

 
 للباحثيي، والخبراء الوحكوييشكراً 

شكراً لفريق الذعن الفني للوعلوهات بأكاديوية البحث 

 العلوي

ش  بللم : هُئت الخدٍش

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(، 28هخخخم العىت )الخاظعت( مً مجلخىا العلمُت بالعذد الخالي ... العذد )

مً الىلاط ، ًطذس في أهخىبش  6.5وهى أٌو عذد بعذ جشكُت اإلاجلت ، وخطىلها على 

م على بعذ هطف هلطت ؿلط مً كمت الخلُُم ، وهى ما ٌعني أهىا هخطلع أن 2121

 الخطىٍش الهادؾ ئلى كمت الخلُُم.جىىن العىت ) العاششة ( هي ظىت الخجذًذ و 

وكبل أن هطشح في ملذمت هزا العذد إلاا وععى ألن ًىىن علُه الثىب الجذًذ 

للمجلت، وئطاللتها على العام العاشش لها، وظهىسها بطىسة أؿػل ًجب علُىا أن 

هخىكف لىخزهش هطش أهخىبش ، ووعخلهم مً رهشي الىطش  جىحهاث اإلاجلت في ظعيها 

 . للمت الخلُُم

( لىطش أهخىبش العظُم ... هزا الىطش  48ئهىا وعِش هزه ألاًام الزهشي الـــــ ) 

الزي خلله حِشىا العظُم ، والزي أعاد به الهُبت إلاطشها الخبِبت، والـشخت 

 م.1976لشعبىا بعذ ظىىاث ضعبت أعلبذ هىعت العام 

للذ أزبذ هطش أهخىبش أهمُت ألاخز باألظباب مً خُث خعً الخخطُط، 

والخجهيز اإلاعىىي واإلاادي ، زم الخىول على هللا، واإلاباػخت بجشأة وشجاعت جدذ شعاس  

 ) هللا أهبر ( ، ومً زم وان الىطش ، وعىدة الىشامت وألاسع.
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ئنها رهشي وعِشها ول عام في أهخىبش ، وعخلهم منها في ول مىاحي الخُاة 

ت ، والخدلي باللىة، والععي ئلى الٍش ادة ، وعذم الشض ى ئال الخشص على الجاهٍض

 ، وعىذها ظىدطل على ألاؿػل بارن هللا.
ً
 باألؿػل دائما

آلان : هلٌى لشعبىا العظُم ، وألظشة حامعخىا وولُدىا ول عام ومطشها بخير ، 

 وحامعخىا في جلذم واصدهاس.

ووعىد ئلى معيرة اإلاجلت ، وظعيها الظخىماٌ الترقي ، وبلىغ هلطت اللمت 

 العبعت في الخلُُم اللادم بارن هللا. بالخطٌى على الىلاط

جذس بىا  ش اإلاجلت  –ٍو  أن وشير في ملذمت هزا العذد ئلى ما ًلي: –هُئت جدٍش

  ئدساج اإلاجلت غمً مىظىمت معامل الخأزير العشبي؛ خُث بذأث هُئت

ش في ئعذاد ملف الخلذم لزلً بخجهيز الىزائم وألادلت اإلاطلىبت  الخدٍش

م الىضٌى العخماد عاإلاي لزلً ، واعخباس هزا الخل ذم خطىة على طٍش

. 

  جشكُت اإلالاالث التي جخطذس أعذاد اإلاجلت ، ورلً باظخىخاب هباس

ش  ت اإلاخخلـت ، وكذ بذأث هُئت الخدٍش ألاظاجزة في الخخططاث التربٍى

ت للمجلت ، وولهم أعالم في  الخىاضل مع أعػاء الهُئت الاظدشاٍس

، وأصخاب ئهخاج علمي مخميز ، مجاالث التربُت على اإلاعخىي العشبي 

ت ًمىً طشخها ، وؤلاؿادة  ومذاسط علمُت مشهىد لها ، وسؤي جطىٍٍش

 منها في جىلُذ أؿياس بدثُت حذًذة ، ٌعخـُذ منها شباب الباخثين.

  ، ججىٍذ البدىر اإلاعخلت مً سظائل اإلااحعخير والذهخىساه كبل وششها

ش بخدىُم هزه البدىر اإلا م وكذ التزمذ هُئت الخدٍش عخلت عً طٍش

 أظاجزة خبراء ، مع ئلضام شباب الباخثين باحشاء الخعذًالث الالصمت.

  ئغاؿت أبىاب حذًذة ، ًطل منها كشاء اإلاجلت على حهىد بدثُت أخشي

ش عً ؿعالُاث علمُت ، مثل جىضُاث  ومخىىعت مً مثل وشش جلاٍس

 مإجمش علمي ، دساظت عً وزُلت كىمُت ، وما ًمازل.
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 مً ػالؾ اإلاجلت : بدُث ٌعبر جطىٍش شيل اإلاج 
ً
لت وجيعُلها بذءا

  -الؼالؾ 
ً
 بملذمت العذد ، وؿىاضل  -بطىسة أهثر جطىسا

ً
ومشوسا

مخذ الاهخمام  وأػلـت ألابدار ، واهتهاء بشيل اإلاعخالث ومػمىنها . ٍو

 مً اليسخت الىسكُت ئلى اليسخت الالىتروهُت.

  ث التربُت اإلاخخلـت سعاًت اإلاجلت ألًت أخذار علمُت راث عالكت بمجاال

 ، بدُث جخطظ أعذاد اإلاجلت ملف خاص ألي خذر علمي ، 

وفي هزا ؤلاطاس ؛ ؿاهىا هخىكع أن ًخػمً العذد ألاٌو في العىت 

 عً اإلاإجمش العلمي الذولي 2122( ًىاًش  29العاششة : العذد ) 
ً
م ملـا

بالخعاون مع  –عبر ششاهت ؿاعلت  –الزي ظترعاه اليلُت ، وجىظمه 

ت والتربىٍت، وملشه لىذن اإلا  –شهض الذولي لالظتراجُجُاث ألاظٍش

طاهُا.  بٍش

  ، ئجاخت ؿشضت ليشش أدواث بدثُت مً مثل : اللىائم ، والاخخباساث

واإلالاًِغ ، وبطاكت اإلاالخظت ، والىخذاث الخعلُمُت ، وأوساق عمل 

خاضت الالىترووي  –الخالمُز، وأدلت اإلاعلمين ، بدُث ال ًلخطش اليشش 

ش البدىر. –ىه م  على جلاٍس

ش أن ًخم    -وفي ول ألاخىاٌ ؛ جخىكع  هُئت الخدٍش
ً
جالفي اللطىس الزي أغاع  -عاحال

 ليل 
ً
 معخىؿُا

ً
على اإلاجلت الىطف هلطت، وأن ًأحي الثىب الجذًذ للمجلت وامال

معاًير الجىدة التي أكشها اإلاجلغ ألاعلى للجامعاث ؛ لخدعاوي اإلاجلت مً مجالث 

لت ،  بل وحعبم مجالث ليلُاث أهبر ، وحمعُاث علمُت أهبر ، ولُىً اخخـالىا عٍش

 بزهشي هطش أهخىبش هى اخخـاٌ باإلاجلت في زىبها الجذًذ

 واهلل ادلىفك

                                                                                                                                                
 هُئخ انتذسَس



 
 
 

 
 ظُد أمحد زلًد زلًد فتخ اهلل أ.د       بض وانتمىَى واإلدصبء اننفعٍ وانرتثىٌزؤَخ يعتمجهُخ يمرتدخ نتطىَس رلبل انمُ
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بي لخىمُت مهاساث هخا بت ؿاعلُت بشهامج جذٍس

ألاطـاٌ لألسكام ومعالجت عىغ الشكم أزىاء 

الىخابت لذي ألاطـاٌ في مداؿظت الخلُل 

 بـلعطين
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فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات كتابة األطفاؿ لألرقاـ 
كمعالجة عكس الرقـ أثناء الكتابة لدل األطفاؿ في محافظة 

 الخميؿ بفمسطيف

 إعداد
إبراىيـ ابراىيـ أبك عقيؿ /الدكتكر  

ناىج كطرؽ تدريس الرياضياتاألستاذ المشارؾ في الم  
 جامعة الخميؿ/ فمسطيف

------------------------------------------ 

 الممخص
ييدؼ البحث إلى معرفة فعالية برنامج تدريبي لمحد مف كتابة األرقاـ الرياضية لمكراء 

( ْٖ- ْٖ)( سنكات بمتكسط عمرمٕ – ْمف )لدل االطفاؿ الذيف تتراكح اعمارىـ 
تككنت العينة ك ، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي، (ِٓ.ُحراؼ معيارم )كانشيران 

كىـ ( طفالن ّّ( طفمة ك)ُْمنيـ )( طفالن كطفمة ْٕالتي تـ تطبيؽ البرنامج عمييا )
الذيف يكتبكف األرقاـ لمكراء، كتـ استخداـ أنشطة لمكشؼ عف عمميات كتابة األرقاـ 

بطريقة  ميارات تعمـ األطفاؿ كتابة األرقاـلمكراء، كتـ إعداد برنامج تدريبي حكؿ 
، كلغايات القياس القبمي كالبعدم لمبرنامج تـ إعداد سمـ تقدير لميارات صحيحة

األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ ضمف ثالث مجاالت ىي: )تعامؿ الطفؿ مع أدكاتو، 
نسبة أف البحث إلى  لنتائجكانتيت المشاركة في األنشطة، رسـ الرقـ ككتابتو(، 

%(، كأظيرت النتائج فعالية البرنامج ْ.َْاألطفاؿ الذيف يقمبكف األرقاـ بمغت )
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التدريبي عمى القياسيف القبمي كالبعدم كلصالح القياس البعدم كبمعدؿ كسب بالنؾ 
 .  تـ تقديـ استنتاجات كمقترحات كتكصياتتمؾ النتائج كفي ضكء  (،ِْ.ُ)

 كتابة األرقاـ الرياضية، األطفاؿ. الكممات المفتاحية: الكتابة لمكراء، 

-------------------------------------------------- 

Effectiveness of a training program for developing children's writing 

skills for numbers and treating the opposite of the number while 

writing among children in Hebron Governorate in Palestine 

Abstract 
This research aims at knowing the effectiveness of a training 
program in reducing backward writing of mathematical numbers 
by children whose ages range from 4 - 7 years with an average 
age 48-84 months and standard deviation 1.52. The researcher 
used the experimental approach on a sample of 74 boys and 
girls Including 41 girls and 33 boys selected from kindergarten 
and first grade  The selected subjects used backward writing of 
numbers. The researcher used activities that detect the direction 
of children's writing movement revealing the processes of 
backward writing of numbers. A training program was prepared 
on the skills of writing numbers by children. For the pre and 
posttests of the program, a three-domain scale for estimating 
children's skills in learning how to write numbers was prepared. 
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The three domains were (child's dealing with his tools, 
participating in activities, drawing and writing the 
number).Results showed that the percentage of children who 
used their right hand in writing scored  (96.1%); and the 
percentage of children who flipped the numbers scored (40.4%), 
and that the child's writing direction (from left to right or right to 
left) became identifiable. Right-direction numbers were more 
frequent with a movement in the direction of writing from left to 
right. Children who turned right-handed numbers whose writing 
movement begins from right to left are those who started writing 
from left to right and vice versa. Children used their numbers 
according to the direction of their writings. On the other hand, 
results showed the effectiveness of the training program for the 
favor of post-test results with a Planck rate of (1.24). 
Conclusions, proposals, and recommendations were concluded 
according to the results of the study. 

Keywords: Backward writing, writing mathematical numbers, 
children. 
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 االعتماد عمى الغيرفي  بدأىايالتي تمؾ المرحمة حياة اإلنساف في مف المراحؿ الميمة 
مرحمة الطفكلة كالتي تسمى ب نحك االستقالؿ كاالعتماد عمى الذاتينتقؿ شيئان فشيئان ثـ 

حيث كالمدرسة إلى بيئة رياض األطفاؿ االسرية بيئة الالمبكرة، كيتـ فييا االنتقاؿ مف 
تبدأ عممية التنشئة ، كفييا التفاعؿ مع البيئة الخارجية كالمحيطة بوب يافييبدأ 

كساب القػيـ كاالتجاىػات، كالعادات االجتماعية  ، كفييا (ََِِالينداكم،)االجتماعية كا 
تشكؿ تمراحؿ النمك الحرجة التي كالتي تعتبر مف تطكرات شخصية الفرد تتككف 

ماء بيذه الفترة كصرفكا جزء كبيران مف أبحاثيـ لقد اىتـ العم، ك خبرات الطفكلة فييا
 لدراسة ىذه المرحمة تقريبان قد اجمعكا عمى أىمية مرحمة الطفكلة المبكرة

 (.ََُِ)الزعبي،

طفؿ مرحمة الطفكلة كحسب تقسيمات النظرية النمائية المعرفية لجاف بياجيو فإف  
عدـ ”بياجيو عمى أنيا: مرحمة ما قبؿ العمميات كالتي يعرفيا ىك مف ضمف المبكرة 

قدرة الطفؿ عمى الدخكؿ في عمميات ذىنية أساسية معينة، لعػدـ تػكفر المنطؽ الالـز 
 (.َََِ)قطامي، ”لذلؾ

تنص اتفاقية حقكؽ الطفؿ الصادرة عف األمـ المتحدة عمى أف الطفؿ ىك أم شخص ك 
كف كأم ( سنة، ككجكب عدـ التمييز بينيـ بغض النظر أيف يعيشُٖيقؿ عمره عف )

لغة يتكممكف كأم ديف يدينكف كبغض النظر عف أفكارىـ كأشكاليـ كعف جنسيـ كعف 
مستكياتيـ العممية كالمادية كاالجتماعية، كال يجكز معاممة أم طفؿ معاممة سيئة غير 
عادلة ألم سبب مف األسباب، كأف لكؿ طفؿ الحؽ في التعميـ، كيجب أف يككف 

جيع األطفاؿ عمى الذىاب إلى المدرسة لمحصكؿ عمى التعميـ ليـ مجانيان، كينبغي تش
أعمى مستكل تعميمي ممكف، كأف يساعد التعميـ الذم يحصؿ عميو األطفاؿ عمى 

(، ََِٖتطكير شخصياتيـ كمكاىبيـ كقدراتيـ بشكؿ كامؿ )عبد الاله كالقاضي،
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كيجب التعامؿ معو بشكؿ انساني أثناء تعممو، ألف تعمـ مادة الرياضيات تتطمب 
ممارسة عممية تطبيقية، كذلؾ مف خالؿ استخداـ المحسكسات كالكسائؿ كالتقنيات 
أثناء تعمـ صغار السف، كتبني أساليب كطرؽ كاستراتيجيات تدريسية مشكقة ىادفة 

 ذات معنى.

جزءان مف العممية التعميمية، فقد يككف  في مرحمة الطفكلة المبكرة كيعد ارتكاب األخطاء
دان، كيمكف أف يساعد األطفاؿ عمى التعمـ كالفيـ ارتكاب أخطاء في الرياضيات أمران جي

أنكاع مختمفة مف أخطاء  جميع األخطاء ليست متساكية، فيناؾ بشكؿ أعمؽ، كألف
، كيمكف تصنيؼ ىذه األخطاء إلى ثالث فئات: أخطاء األطفاؿ في الرياضيات

(، Alkahtani,2013اإلىماؿ )الالمبااله( كاألخطاء الحسابية كاألخطاء المفاىيمية )
كيعتبر التسرع ىك أسيؿ طريقة لضماف الكقكع في األخطاء، كيجب تشجيع األطفاؿ 

إلى أنو عمى عمى اإلبطاء كاالنتباه إلى ما يقكمكف بو، كيشير بعض التربكيكف 
المعمميف التأكيد عمى خطكات الحؿ كال يعطى جؿ االىتماـ لمحؿ النيائي بؿ تتابع 

(، كىذا يتطمب مف األطفاؿ إظيار جميع خطكاتيـ َُِْالخطكات )أبك عقيؿ، 
الحسابية اثناء القياـ بحؿ المسألة، كليذا يفضؿ التنكيو إلى عدـ التسٌرع فالتباطؤ عمى 

طة سيقمؿ مف األخطاء الحسابية، كأيضان التحقؽ مف صحة حؿ مسألة ما ىك ببسا
اإلجابة بعد تنفيذ الحؿ فبعد القياـ بحؿ المسألة يفضؿ أف يقكـ الطفؿ بالتحقؽ مف 
عممو ألف التحقؽ مف صحة الحؿ يكضح ما إذا كاف العمؿ قد تـ بشكؿ صحيح أـ 

 (.Kristin,2019ال؟ )

أىمية عف األخطاء سابقة الذكر، فيي كيرل الباحث أف األخطاء الكتابية ال تقؿ 

(، ككتابة ىكذا  ٔأخطاء تنتج مف خالؿ قمب الكتابة كالكتابة لمكراء )كتابة الرقـ 

https://mathgeekmama.com/8-reasons-making-mistakes-in-math-is-a-good-thing/
https://mathgeekmama.com/8-reasons-making-mistakes-in-math-is-a-good-thing/
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(، كمف ىنا كاف ىذا البحث لمكقكؼ برنامج تدريبي لمحد مف ( ىكذا )ّالرقـ )
 عمميات عكس األرقاـ اك كتابتيا لمكراء.

ئع عند معظـ األطفاؿ الصغار في المراحؿ إف الكتابة لمكراء )لمعكس( ىك أمر شا
، كىي عممية عادية بالنسبة لألطفاؿ دكف سف السابعة، األكلى الكتشاؼ المغة كاألرقاـ

أما إذا كاف الطالب ال يزاؿ يكتب لمخمؼ أك بمعنى يعكس الكتابة بعد ىذا السف فقد 
(، Mariano,2017يحتاج إلى مساعدة إضافية لتعمـ كتابة الحركؼ بشكؿ صحيح )
( سنكات بعكس ٔ - ٓكمف الطبيعي قياـ بعض األطفاؿ الذيف يتراكح أعمارىـ بيف )

 ,Mariekelبعض األرقاـ ألف اتجاه الحركة تمعب دكران حاسمان في رسـ األرقاـ )
Mari, and Jean,2005.) 

كقد قامت العديد مف التفسيرات حكؿ ىذه الظاىرة  كيرجعيا البعض إلى اعتبارىا  
أك حركية، فعندما يكاجو الطالب مشكمة في كتابة الحركؼ بالطريقة  إدراكية

الصحيحة، يككف ذلؾ بسبب كيفية معالجة  لما يراه، كفي عمميات تخزيف الحركؼ 
كالكممات في النصؼ اآلخر مف المخ كمع ىذا فقد ظير مؤخرا أف الدماغ يزيؿ 

 (،Fischer,2017االتجاه )يساران أك يمينان( عند تخزيف الصكرة )

 Fischer & Kock,2016)) كلكف ىذا ال يعني أف الطفؿ لديو ضعؼ في ،
أف عممية عكس األرقاـ ليس بالضركرة عالمة عمى  (Graham,2010الرياضيات )

. كىذا يشير إلى أف الطالب (Douglas,2001ضعؼ في الرياضيات عند األطفاؿ )
 (.Elizabeth,2018عادة ما يكجيكف حركفيـ حسب اتجاه كتاباتيـ )

( أنو عندما يكاجو الطفؿ مشكمة في كتابة األرقاـ Elizabeth,2018كترل اليزابث )
بالطريقة الصحيحة، يككف ذلؾ بسبب كيفية معالجة عقمو لما يراه، كتضيؼ كيمي 
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(Kelly,2019 أيضان أف التكرار ىك مفتاح النجاح، بمعنى أف الممارسة تسيـ في )
اء، كعميو يحتاج بعض األطفاؿ إلى التدرب عمى كتابة عممية التغمب عمى الكتابة لمكر 

األرقاـ مف خالؿ كتابتيا عدة مرات قبؿ أف يتمكنكا مف تشكيميا باستمرار بالطريقة 
 .الصحيحة

ىي طريقة   Mirror whitأف الكتابة المتطابقة  (Fischer,2017كذكر فيشر )
تيجة ىي صكرة معككسة الكتابة في االتجاه عكس االتجاه الصحيح لمغة، كتككف الن

لمكتابة العادية، كتظير بشكؿ طبيعي عندما تنعكس في مرآة، كٌعرؼ اليزابث 
(Elizabeth,2018 مرآة الكتابة عمى أنيا إنتاج األرقاـ في عكس الشكؿ الصحيح )

بحيث تككف مقركءة بسيكلة عندما ينظر الييا مع مرآة، كأف اليد الغير المسيطرة عمى 
 ,Amandaأكثر ميارة في عكس كتابة األرقاـ، كيشير أماندا )الكتابة قد تككف 

( أنو يكجد عالقة ايجابية كبيرة بيف عكس الكتابة كاالرتباؾ "اإلدراؾ الحسي"، 2019
( دراسة بينت فييا أنو قد يستغرؽ April, 2018كمف جانب آخر قدمت أبريؿ )

اليد اليمنى لتكحيد أصحاب اليد اليسرل كقتان أطكؿ مف أقرانيـ الذيف يستخدمكف 
 (.Benguin,2009اتجاىيـ في الكتابة )

كمف الناحية السمككية )الحركية( عندما يكتب األطفاؿ األحرؼ مف الذاكرة يجب عمييـ 
بعض نجميزية التي تيكتب مف اليسار إلى اليميف، فيقكـ إعطاء اتجاه، فالمغة اإل

سار كىذا يقكدىـ إلى عكس لى اليإغمب األحياف بالكتابة مف اليميف أفي  األطفاؿ
أما األطفاؿ الذيف تككف لدييـ اتجاه الكتابة ( ك P,Zالحركؼ ذات االتجاه األيسر مثؿ )

لى اليميف ىذا يقكدىـ إلى عكس الحركؼ ذات االتجاه األيمف مثؿ إمف اليسار 
(E,C كىذا يشير إلى أف الطالب عادة ما يكجيكف حركفيـ حسب اتجاه كتاباتيـ ،)
(Elizabeth,2018 كتضيؼ أف الكتابة إلى الكراء كالتي يسمييا بعض المعممكف ،)



 

 

 د. إثساهُى إثساهُى أثى ػمُم  فبػهُخ ثسنبيج تدزَجٍ نتنًُخ يهبزاد كتبثخ األطفبل نألزلبو ويؼبجلخ ػكط انسلى أحنبء انكتبثخ ندي األطفبل يف زلبفظخ اخلهُم ثفهعطني

  

0202أكتوبر     –العدد الثامن  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   66 

 

ذا ٕمعتاد بالنسبة لبعض األطفاؿ األقؿ مف ) )بالعكس( ىك أمران   استمر( سنكات، كا 
الطفؿ بعممية عكس األرقاـ بعد سف السابعة فإنو يحتاج إلى مساعدة إضافية لتعمـ 

 .كتابتيا بشكؿ صحيح

( أنو إذا كاف الطفؿ يعاني مف انعكاسات كبيرة Mariamo,2017) ماريانك كيضيؼ
لى ما بعد سف السابعة كبكتيرة متصاعدة فعمى إرقاـ كاستمر في ذلؾ في كتابة األ

المسؤكليف التفكير في إجراء تقييـ مع أخصائي بصريات، مف حيث حدة البصر 
كمة بصرية، رقاـ أثناء قراءتيا، فمعنى ذلؾ المشكحركات العيف ككيؼ يتتبع الطفؿ األ

ذا كاف األمر متعمؽ باالتجاه إما كيضيؼ الباحث أمر يجب تداركو مبكران، كىذا األ
لى إكىك قدرة الطفؿ عمى الكتابة مف اليسار إلى اليميف عبر الصفحة، أك مف اليميف 

سباب الكامنة كراء ذلؾ، لى فحص األإاليسار كما في المغة العربية، فإف ذلؾ يحتاج 
يكتبكف بالمغة العربية يبدؤا مف الجانب األيمف كيتقدمكف عبر جية فاألطفاؿ الذيف 

اليسار قبؿ العكدة إلى الجانب األيمف لبدء السطر التالي، فإف االتجاه يتطكر بناءن 
عمى أسس عبكر خط الكتابة، كتفضيؿ اليد الكاتبة مف خالؿ التمييز بيف اليسار 

 .كاليميف

ف النظاـ اإلدراكي عند البشر ىك ن ظاـ ثنائي التفرع  بطبيعتو، يسيـ ىذا النظاـ في كا 
تمثيؿ الحركؼ كالكممات بسيكلة عند صغار السف كىـ في مراحؿ مبكرة مف اكتساب 

( بتقسيـ الكتابة إلى كجييف: (Fischer & Kock,2016 فيشر كككؾ المغة، كقاـ
 )الشكؿ الظاىرم لتككيف الحرؼ كرسمو( األخطاء في التصكر المباشر لمرسائؿ

، )في عمميات تخزيف كاسترجاع الرسالة( كاألخطاء في التمثيؿ الداخمي لتمؾ الرسائؿ
( 6( إلى )5تتراكح أعمارىـ ) تقريبان ( 300مف خالؿ عينة كبيرة مف األطفاؿ عددىـ )

 %(،(<0.5( كفي حالة النسخ بنسبة (>20%سنكات، ككانت نسبة األخطاء المتكررة 
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التي طبقيا عمى عينات بحاثو أ( في نتائج Fischer,2013,2011) فيشر كيؤكد
متفاكتة كخالصة ما أظيرتو النتائج أف ىناؾ بعض األطفاؿ يجيمكف اتجاه كتابة 

%( كىذا األمر يجعؿ الطفؿ يتخبط في تحديد اتجاه كتابة َّأرقاميـ بنسبة أكبر )
 ة.الكتابرقاـ عند يستخدـ معرفتو الضمنية في تحديد اتجاه األالرقـ مما يجعمو 

حياف عممية عكس عمى الرغـ مف أف العديد مف المعمميف يتجاىمكف في بعض األ
طفاؿ، إال أنيا تزعج األطفاؿ الذيف ينتجكنيا كيكتبكنيا، بؿ كتزعج رقاـ عند األاأل
مصير حكؿ دمغتيـ الكثير مف التساؤالت أىالييـ كيشعركف باإلحباط كتدكر في أ
(، فمف الطبيعي أف يكتب األطفاؿ في Elizabeth,2018) المستقبمي التعميمي بنائيـأ

مرحمة ما قبؿ المدرسة بعض األحرؼ كاألرقاـ بالعكس، كىذا ال يعني أنيـ لف 
ا أف يقكـ طفؿ مف الصؼ  يستمركا في مكاجية صعكبات أخرل، كمف الطبيعي أيضن
األكؿ بعكس بعض األرقاـ، كلكف ال يرغب المعمـ في رؤية الكثير مف انعكاسات في 

يضيؼ الباحث أف (، ك Fischer and Koch,2016رقاـ  تستمر لدل طالبو )األ
بالقمؽ إذا كاف ىناؾ العديد مف االنعكاسات المختمفة التي  كفيشعر بعض المعمميف 

تظير بشكؿ متكرر خالؿ عممية الكتابة، كلكف في الغالب ىي عممية نمك طبيعية 
التكجيو الصحيح لألحرؼ كاألرقاـ  طفاؿ مشغكلكف بالتعمـ كال تزاؿ أسسيككف فييا األ

 .تتطكر

ىي طريقة الكتابة   Mirror whitأف الكتابة المتطابقة  (Fischer,2017)فيشر  ذكر
في االتجاه عكس االتجاه الصحيح لمغة، كتككف النتيجة ىي صكرة معككسة لمكتابة 
ى العادية، كتظير بشكؿ طبيعي عندما تنعكس في مرآة، كبعض األشخاص قادريف عم

عمى ذلؾ ما نراه مف كتابات عمى  الن امثيطرح الباحث إنتاج نص منيا بخط اليد، ك 
سعاؼ كالتي تككف معككسة كيقرأىا بشكؿ صحيح الشخص الذم يككف خارج سيارة اإل
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ذه الكتابة شائعة عند أف ى (Alkahtani,2013)كيذكر القحطانيسعاؼ، سيارة اإل
صكيرية في كال االتجاىيف، كقد يعكد االمبراطكرية العثمانية، ككانت النصكص ت

أصكؿ ىذا التقميد المكتكب لمكراء إلى فترة ما قبؿ اإلسالـ في نقكش صخرية في 
    السعكدية. 

 مشكمة البحث

تنادم التربية الحديثة الى استخداـ كسائؿ كتقنيات تعميمية تعممية لكي يسيؿ التعامؿ 
إلى التعرؼ عمى ىذا الرمز كفيـ مع الرمكز الرياضية )لغة الرياضيات(، كيحتاج 

المعنى الحقيقي لو فيمان أساسيان، كمف ىنا قد يككف الخطأ الذم يقع فيو الطفؿ مف 
خالؿ الكتابة لمكراء خطأ مفاىيمي ألف ىذا الخطأ لو عالقة باإلدراؾ، كبما أف األرقاـ 

اسي ىي عبارة عف رمكز رياضية فيجب عمى الطفؿ التعرؼ عمييا كفيـ المعنى األس
ليا )مفيكـ العدد( أكالن، كمف ثـ تأتي عممية التطبيؽ كىي كتابة ىذا الرمز، كتعد 
بعض األخطاء الشائعة عند كتابة األطفاؿ لرمكز األعداد ىي عمميات قمب العدد 

(، كلقد تناكلت العديد مف ( إلى )ْبمعنى كتابتو لمكراء مثؿ كتابة الرقـ )
مكز كدراسة كبياف األسباب التي أدت إلى ظيكر الدراسات األجنبية عمميات قمب الر 

(، كال نجد دراسات عربية تحدثت Fischer,2013,2017ىذه األخطاء مثؿ دراسة )
 اك كتابتيا لمكراء. بيذا الخصكص عف كتابة األرقاـ بالمغة العربية كعمميات عكسيا

األطفاؿ  كمف خالؿ اطالع الباحث عمى أداء معممي التربية العممية كالذيف يدرسكف
في مراحؿ ما قبؿ المدرسة كالمرحمة األساسية الدنيا الحظ أف ىناؾ العديد مف 
األطفاؿ الذيف يقعكف في عممية قمب الرقـ أثناء الكتابة، كالحظ أيضان صعكبة لدل 
ذا قاـ الطفؿ بعكس الرقـ أثناء الكتابة  المعمميف في عمميات معالجة ىذا الخطأ، كا 
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كتابة األرقاـ األخرل كيعتبر نفسو قد فشؿ في كتابة األرقاـ ينتابو شعكر عدـ إكماؿ 
فيصبح في حالة ارتباؾ كىمع، ككثير مف المعمميف كاألىالي يشعركف بالتخكؼ مف 
عمميات عكس أطفاليـ لألرقاـ، إذ ال بد مف دراسة مستفيضة لعمميات عكس األرقاـ 

عد قراءة الكاقع كربطيا بمتغيرات أخرل لعمنا نقؼ عمى األسباب األساسية ب
 كاستخالص النتائج.

كمف خالؿ اطالع الباحث أيضان عمى األدب التربكم الخاص بذلؾ لـ يجد أبحاث أك 
مقاالت تناكلت ىذا المكضكع عمى المستكل العربي بشكؿ عاـ، بؿ اقتصر ىذا 
المكضكع عمى الدراسات األجنبية، كمف ىذا كمو كاف لزامان عمينا دراسة ىذا المكضكع 

ما اكلة معالجة عمميات قمب الرمكز أثناء الكتابة كتمثمت مشكمة البحث في: )كمح
تنمية ميارات كتابة األطفاؿ لألرقاـ كمعالجة عكس الرقـ لفاعمية برنامج تدريبي 

  ؟(، كمف السؤاؿ السابؽ تفرعت األسئمة التالية:األطفاؿ أثناء الكتابة لدل

 لدل األطفاؿ؟ ما الميارات الالزمة لتعمـ كتابة األرقاـ .ُ
 ما نسبة االطفاؿ الذيف يعكسكف )يقمبكف( االرقاـ؟ .ِ
ىؿ ىناؾ فركؽ بيف متكسطي درجات كتابة األطفاؿ لألرقاـ قبميان كبعديان  .ّ

 عمى سمـ تقدير ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ؟
ىؿ يتصؼ البرنامج التدريبي بالفاعمية في تنمية ميارات األطفاؿ في تعمـ  .ْ

 رقاـ؟ كتابة األ
 مصطمحات البحث

 يمكف استنباط الكممات المفتاحية )الدالة( كتقديـ تعريفات ليا كما يمي:

  الكتابة:
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معينة، كالكتابة ليست لغة، كلكنيا  كرمكز تيمٌثؿ كسيمة تكاصؿ ما عف طريؽ عالمات 
المكجكدة  الكالـ تستخدـ لجعؿ المغات قابمة لمقراءة، كىي تعتمد عمى نفس ىياكؿأداة 

النيائية لنشاط كعمى نظاـ معيف مف العالمات كالرمكز، كتسمى النتيجة  في المغة،
 (.Smith,2005الكتابة بالنص، كالذم يقكـ بترجمة النص كفيمو بالقارئ، )

 قمب )عكس( الرقـ )الرمز( )الكتابة لمكراء(:

معينة إلى الخمؼ أك إلى العكس أك رأسان عمى عقب،  أرقامان  يعني أف الطفؿ يكتب
(Kelly,2019.) 

 البرنامج التدريبي:

خطة عامة محددة األىداؼ؛ تتضمف محتكل منظـ ينعرفو الباحث بأنو إطار ك 
كخطكات إجرائية في تنمية ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ كالحد مف عمميات 
كتابتيا لمكراء بدءان مف مفيكمو كعممية تخطيطو كتنظيمو؛ كمركران بتحديد نتاجات 

بكتابة التقرير كبناء خطة التعمـ كاختيار استراتيجيات التقكيـ المناسبة كأدكاتو؛ كانتياءن 
 التحسيف.

 ميارات تعمـ كتابة األرقاـ:

يعرفيا الباحث بأنيا: الميارات الالـز تكافرىا عند األطفاؿ ليتمكف مف كتابة الرقـ 
بشكؿ صحيح كىي: )تعامؿ الطفؿ مع أدكاتو، المشاركة في األنشطة، رسـ الرقـ 

يحصؿ عمييا الطفؿ مف خالؿ أداة  ككتابتو(، كاجرائيان يعرفيا الباحث بالدرجة الذم
 البحث كىي: )سمـ تقدير ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ(.

 أىداؼ البحث

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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 تحددت أىداؼ ىذا البحث في معرفة: 

 الميارات الالزمة لتعمـ كتابة األرقاـ لدل األطفاؿ. -
 ـ. فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقا -

 أىمية البحث

تكمف أىمية البحث في منيجيتو حيث أنو يتقصى فعالية برنامج تدريبي لمحد مف 
كتابة األرقاـ الرياضية لمكراء لدل األطفاؿ، كما سيضيفو مف معمكمات ميدانية جديدة 
إلى المعرفة اإلنسانية حكؿ ىذا المكضكع، كلعؿ الكشؼ عف طبيعة قمب كعكس 

حسينان في أساليب كطرؽ التعمـ، كلعؿ أكبر مستفيد مف نتائج األعداد يقدـ تطكران كت
ىذا البحث ىـ أكلياء األمكر كمعممي رياض األطفاؿ كالمرحمة األساسية الدنيا بشكؿ 

كتقسـ أىمية البحث  خاص ككزارة التربية كالتعميـ كالميداف التربكم عمى المستكل العاـ،
 إلى اىمية نظرية كتطبيقية كما يمي:

 النظرية تكمف في: األىمية

 يثرم المكتبة العربية حكؿ دراسات الطفؿ.  .1

االىتماـ باألطفاؿ صغار السف )مرحمة رياض األطفاؿ كالمرحمة األساسية  .8
 الدنيا(. 

بمربيات رياض  تطكير الميداف التعميمي مف خالؿ االىتماـ في اإلسياـ .3
 األطفاؿ كمعمـ المرحمة األساسية الدنيا.
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باحثيف عمى إجراء دراسات متشابية في ىذا المجاؿ في ييحٌفز ىذا البحث ال .4
قطاعات مختمفة في الميداف التربكم سيما كأنو ال يكجد أم دراسة عربية 

 تحدثت عف ىذا المكضكع.

ييتكٌقع أٌف تيفيد النتائج كؿ الميتميف في كزارات التربية كالتعميـ في الكطف  .5
ممي صغار السف في العربي الكبير في إعداد برامج تدريبية خاصة بمع

 مراحميـ الكتابية االكلى.

كمف الناحية النفسية يقدـ البحث الطمأنينة ألكلياء األمكر كالمعمميف عمى  .6
 السكاء حكؿ القمؽ مف عكس ككتابة األرقاـ لمكراء.

 األىمية التطبيقية تكمف في: 

 الكشؼ عف ميارات تعمـ كتابة األرقاـ عند األطفاؿ. .1

قمب األعداد كذلؾ مف خالؿ القاء الضكء عمى آلية  محاكلة الحد مف عمميات .8
 قمب األرقاـ عبد األطفاؿ، فمف عرؼ لغة قـك أمف شرىـ.

يقدـ برنامج تدريبي في تنمية ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ كسبؿ  .3
 الحد منيا. 

يقدـ بعض الحمكؿ الجزئية لعمميات الكتابة لمكراء مف خالؿ استخداـ البرنامج  .4
 ريبي.التد

 البحث حدكد

 يتحٌدد البحث الحالي بالحدكد اآلتية:
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، ِالحدكد المكضكعٌية: اقتصر عمى عمميات كتابة األرقاـ الرياضية لمكراء ) .1
( ألف ىذه األرقاـ ىي األكثر شيكعان في عمميات الكتابة لمكراء عند ٔ، ْ، ّ

عالية األطفاؿ الذيف يستخدمكف المغة العربية المغة األـ، كمعرفة أثر كف
 البرنامج التدريبي في تنمية ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ.

الحدكد البشرية: اقتصر عمى األطفاؿ ما دكف سف السابعة في مرحمة رياض  .8
 األطفاؿ كطمبة الصؼ األكؿ 

الحدكد المكانية: رياض األطفاؿ كالمدارس التي تحكم عمى الصؼ األكؿ في  .3
 محافظة الخميؿ.

انية: تـ تنفيذ ىذا البحث في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الحدكد الزم .4
 ـ(.ََِِ-َُِٗاألكاديمي )

 الدراسات السابقة:

خطاء ألى أف ىناؾ إ( Fischer,2011) دراسة فيشر تبيف معظـ الدراسات مثؿ
( dشائعة في الرياضيات عند صغار السف منيا: أخطاء في قراءة األحرؼ، الحرؼ )

يقع فييا طمبة الصفيف  أخطاء في المغة العربيةيشير الباحث أف ك (، bمقابؿ الحرؼ )
( عمى أنو العدد ٕ(، فيقرأ الطالب العدد )ٕ، ٖ: قراءة العددييف )األكؿ كالثاني مثالن 

ىناؾ أخطاء في  يضان أ(، ك ٔ، ِ( كالعكس، ككذلؾ الشيء نفسو بالنسبة لمعددييف )ٖ)
كتابة الرقـ  :مـ الطمبة لكتابة األرقاـ مثالن كتابة األعداد كىي أخطاء تظير عند بداية تع

 .( كىكذا) (  يكتبياْ)

د يستغرؽ ( دراسة بينت فييا أنو قApril, 2018مف جانب آخر قدمت أبريؿ )ك 
أطكؿ مف أقرانيـ الذيف يستخدمكف اليد اليمنى لتكحيد  أصحاب اليد اليسرل كقتان 
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يـ يماسأاليد اليسرل يكتبكف  األطفاؿ الذيف يستخدمكفكبعض  اتجاىيـ في الكتابة،
بمعنى اف مف يستخدـ اليد اليسرل الكاتبة يبدأ كتابتو مف  مف الزاكية اليمنى العميا

 .أمر طبيعي في مرحمة ما قبؿ المدرسةكىذا ، اليميف إلى اليسار

أف الناس ك كفي دراسة لصحيفة استرالية تأكد أنو مف الممكف الكتابة بعكس االتجاه، 
باليد اليسرل أفضؿ مف الذيف يكتبكف باليد اليمنى، ألنو مف الطبيعي الذيف يكتبكف 

%( مف الذيف يستخدمكف ُٓصاحب الكتابة باليد اليسرل يقكـ بالكتابة لمكراء، كأف )
اليد اليسرل لدييـ تركيز المغة في كال نصفي الدماغ كالقشرة الدماغية كمركز الحركة 

قادران عمى الكتابة إلى الكراء بشكؿ  يتأثر بذلؾ، مما يسبب في أف يككف الشخص
 (.Benguin,2009طبيعي)

ظيركا أكفي دراسة بجامعة ىككايدك في سابكرك بالياباف الحظكا أف األطفاؿ العادييف 
نو ال يكجد أعالمات لمكتابة لمكراء أثناء تعميميـ الكتابة مما أدل ذلؾ إلى استنتاج 

ما ىك (، كElizabeth,2018لكتابة )طريقة دقيقة إليجاد األصؿ الحقيقي لعممية ا
 مع الذيف يستخدمكف اليد اليسرل لمكتابة لمكراء.الحاؿ 

دب التربكم نو كمف خالؿ اطالع الباحث عمى األإما بالنسبة لمدراسات العربية فأ
طفاؿ لألرقاـ ك بحث يتعمؽ بمكضكع كتابة األأالمتعمؽ بالمكضكع لـ يجد أم دراسة 

طالع عمى بعض مف قريب كال مف بعيد، كلكف تـ اال رقاـ( اللمكراء )عكس األ
الدراسات التي تناكلت صعكبات الكتابة بشكؿ عاـ عند صغار السف، كمنيا دراسة 

( كالتي تحدثت عف صعكبات في الكتابة متمثمة في اضرابات َُِٓالكثيرم )
 )الضبط الحركي كالعالقات المكانية كاضطرابات الذاكرة البصرية(.
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لدراسات العربية التي تناكلت صعكبات تعمـ الرياضيات عند صغار كىناؾ بعض ا
التي بينت بعض مؤشرات صعكبات تعمـ  (ََِِ) السف مثؿ دراسة الزامؿ

خفاؽ في لحجميا كشكميا كاإل شياء كفقان الرياضيات مثؿ اخفاؽ الطفؿ في مقارنة األ
 رقاـ كالتمييز بينيا.( كالتعرؼ عمى األَُ-ُالعد )

العديد مف الدراسات التي اىتمت بمنياج الرياضيات لصغار السف  في حيف ىناؾ
(، كمنيا مف اىتـ بأداء مربيات َُِٖكتقكيمو مثؿ دراسة جكىر كمحمد كالداكد )

(، كىناؾ ََِِ)طفاؿ مثؿ دراسة لبيب ساليب تدريسيف كالتعامؿ مع األأطفاؿ ك األ
 طفاؿ(ف )رياض األساليب المتبعة في تدريس الرياضيات لصغار السمف درس األ

 طفاؿ في القراءة كالكتابة كالحساب مثؿ دراسة الحراحشةكالميارات العامة لدل األ
(َُِٗ.) 

رقاـ )الكتابة لمكراء( ية عكس األمكفي ضكء ما سبؽ نرل أف الدراسات التي تناكلت عم
سباب التي تقؼ جنبية كىي تحدثت بكؿ دقة كتفصيؿ عف األأىي جميعيا دراسات 

ىالي ككصؼ تمؾ الظاىرة كصفان دقيقان كتقديـ بعض الحمكؿ، كطمئنت األ كراء ذلؾ
كلى الدراسات العربية التي تتعمؽ أمكر كالمعمميف حكؿ ذلؾ، كيقدـ الباحث كلياء األأك 

كالحديث عف اليد المسيطرة بالمكضكع، فقد تـ كصؼ الظاىرة )ظاىرة عكس الرقـ( 
كتقديـ برنامج تدريبي يسيـ جاه كتاباتيـ، كنسبة الذيف يعكسكف الرقـ كعالقة ذلؾ بات

 طفاؿ.رقاـ لدل األفي تنمية ميارات كتابة األ

 

 فرضيات البحث: 
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 تـ صياغة الفرض الصفرم اآلتي: ثالثمف السؤاؿ الفرعي ال

( بيف 0.05α ≤ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -
كبعديان في سمـ تقدير ميارات متكسطي درجات كتابة األطفاؿ لألرقاـ قبميان 

 األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ.
 تـ صياغة الفرض اآلتي:   رابعمف السؤاؿ الفرعي ال

 كفؽ معامؿ بالؾ ِ.ُتقؿ فاعمية البرنامج التدريبي عف  -
 إجراءات البحث

 منيج البحث:

ب تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي ذك تصميـ المجمكعة الكاحدة، كىػك منيج مناس
لمثؿ ىذه الحاالت في مالحظة الكاقع كمف ثـ إحداث تغيير في الظركؼ القائمة، 
بيدؼ تجييز بيانات لغايات إثبات فركض معينة كاإلجابة عف أسئمة محددة مرتبطة 
بالظكاىر الحالية كاألحداث التي يمكف جمع المعمكمات عنيا كقت تنفيذ البحث، يمكف 

 تصميـ البحث كما يمي:

يار المجمكعة بطريقة عممية كعمؿ قياس قبمي )قبؿ إجراء التجربة( مف خالؿ اخت
لفحص سمة أك خاصية معينة، كىنا تعتبر ىذه السمة مالحظة األخطاء الشائعة في 
عكس األرقاـ مف خالؿ استخداـ سمـ تقدير ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ، 

ج التدريبي لمحد مف عمميات عكس كبعد ذلؾ يتـ إدخاؿ المتغير التجريبي كىك البرنام
األرقاـ كتنمية ميارات كتابة األرقاـ، كمف ثـ يتـ عمؿ قياس بعدم )بعد إجراء 
التجربة( لفحص نفس السمة السابقة مف خالؿ استخداـ سمـ تقدير ميارات األطفاؿ 
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س في تعمـ كتابة األرقاـ، كأخيران يتـ المقارنة بيف نتائج القياس القبمي كنتائج القيا
 البعدم كقراءة كاستخالص النتائج.

 خصائص المشاركيف )المجتمع االحصائي كعينتو(:

 :بحثالعينة اكالن: 

المجتمع اإلحصائي الخاص بيذا البحث ىك جميع األطفاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ مف 
( شيران مكزعيف عمى مرحمتيف: مرحمة رياض األطفاؿ كالمرحمة ّٖ( شيران حتى )ْٔ)

( ُّٖعمى ) شتممتنيا )الصؼ األكؿ األساسي(، حيث تـ اختيار عينة ااألساسية الد
( طفالن كطفمة مف مرحمة رياض األطفاؿ اختيركا بشكؿ ْٕطفالن كطفمة منيـ )

( شيران، ٗٔ( شيران حتى )ْٔ( طفمة تتراكح أعمارىـ مف )ُِ( طفالن ك)ِٔعشكائي، )
اختيركا بالطريقة العنقكدية ( طالبان مف طمبة الصؼ األكؿ ُّٔعمى ) شتممتكايضان ا

( ذكران، ِٔ( أنثى كبمغ عدد الذككر )ْٕ( شعب بمغ عدد اإلناث )ْالعشكائية ضمف )
كأف جميع الشعب التي تـ اختيارىا ىي شعب مختمطة ألف شعب المرحمة األساسية 

 الدنيا كرياض األطفاؿ ىي مختمطة، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

 عينة البحث خصائص :(ُ) كؿجد

 المجمكع الجنس المرحمة

 اناث ذككر 

 ْٕ ُِ ِٔ رياض أطفاؿ

 ُّٔ ْٕ ِٔ صؼ أكؿ
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 عينة البحث خصائص :(ُ) كؿجد

 المجمكع الجنس المرحمة

 ُّٖ ٓٗ ٖٖ المجمكع

( ٗحتى  ُكجميع األطفاؿ في العينتيف )المرحمتيف( لدييـ معرفة أساسية في األرقاـ )
"مف حيث المعرفة كالمفيكـ" كلمتأكد مف ذلؾ تـ اعتماد تقارير مربيات رياض األطفاؿ 

 رير معممي الصؼ األكؿ.كتقا

 ثانيان: المعمميف كالمساعديف:

كىـ جميع المعمميف كالمعممات كمربيات رياض األطفاؿ كقد تـ اعتماد جميع المعمميف 
كالمعممات كمربيات رياض األطفاؿ الذيف يدرسكف عينة األطفاؿ فقط كالبالغ عددىـ 

( ِِا يككف العدد )( شخصان كأيضان ثالثة مف مساعدم البحث كالتدريس كبيذُٗ)
 شخصان.

كتمتاز مربيات رياض األطفاؿ بالخبرة الطكيمة في التعامؿ مع األطفاؿ كجميعيف 
حاصالت عمى شيادة البكالكريكس في التربية االبتدائية، كقد حضرف العديد مف 
الدكرات التأىيمية في تربية الطفؿ، ككذلؾ مدرسي الصؼ األكؿ كالذيف لدييـ تقديرات 

الية آلخر ثالث سنكات كذلؾ بعد االطالع عمى السجالت الخاصة بيـ، إشرافية ع
كمع ىذا تـ تدريب المعمميف كمربيات رياض األطفاؿ كمساعديف البحث كالتدريس 
عمى البرنامج التدريبي كاطالعيـ عمى األىداؼ كاألنشطة كمجريات األعماؿ، كقد 

 ( ساعات تدريبية.ٖاستغرؽ ىذا التدريب )

 االدكات:االجراءات ك  
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 تـ استخداـ االجراءات التالية:

تـ تحديد اعداد الطمبة الذيف يكتبكف لمكراء )يعكسكف األرقاـ( مف خالؿ تصنيؼ 
األطفاؿ )صغار السف( كالذيف سيتـ تطبيؽ التجارب عمييـ مف رياض األطفاؿ كمف 

 طمبة الصؼ األكؿ، إلى صنفيف )يعكس الرقـ، كال يعكسو(.

طفاؿ الذيف يعكسكف األرقاـ كمف ثـ تطبيؽ سمـ تقدير ميارات كبعد تحديد أعداد األ
األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ كىك القياس القبمي األساسي لمتجربة، كبعد ذلؾ تـ 
تطبيؽ البرنامج التدريبي عمى األطفاؿ الذيف يقمبكف األرقاـ )الذيف يكتبكف لمكراء( 

ؽ سمـ تقدير ميارات األطفاؿ في حسب المخطط الزمني لمبرنامج، كبعد ذلؾ تـ تطبي
 تعمـ كتابة األرقاـ كىك القياس البعدم األساسي لمتجربة.

 البحث: كاتأد

 سمـ تقدير ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ:

تيدؼ ىذه األداة إلى قياس تحسيف كتابة األرقاـ عند األطفاؿ، كتـ تصميـ 
 األداة باالعتماد عمى الخطكات التالية:

ع عمى األدب التربكم المرتبط بمكضكع البحث، كتحديد المحاكر الرئيسة االطال
، (ٗ -ُلألداة كالتي تمثؿ الميارات المحكرية الالزمة لألطفاؿ لكتابة األرقاـ )

عداد قائمة أكلية لميارات تعمـ األرقاـ، تتضمف المؤشرات المتعمقة بكؿ محكرك  ، ا 
( ُْحضرىا مجمكعة عددىا )عقد كرشة عمؿ لمناقشة المحاكر كالمؤشرات ك 

معممان كخبيران كمختص تربكم، كمربيات أطفاؿ كأكلياء أمكر، كخمصت الكرشة 
عداد سمـ التقدير ، ك باعتماد المحاكر الرئيسة كالمؤشرات الخاصة بكؿ محكر ا 
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الخاص بكؿ مؤشر، بحيث تـ كصؼ السمكؾ المرتبط بكؿ  Rubricالمفظي 
، مرًض، بحاجة إلى تحسيف، غير مؤشر ضمف أربعة مستكيات )مرض جدان 

مرًض(، بحيث يعطى مرض جدان أربع درجات، كمرًض ثالث درجات، كبحاجة 
تجريب األداة عمى عينة ، ك إلى تحسيف درجتاف، كغير مرًض درجة كاحدة

 ( أطفاؿ لمتأكد مف صدقيا كثباتيا.ٕاستطالعية مف )
 مصادر التحقؽ:

لمكراسات كالدفاتر الخاصة بالطفؿ، : عممية مراجعة مراجعة الكراسات كالدفاتر -ُ
كما نتج عنو بيدؼ التحقؽ مف تكفر بعض المؤشرات، كتتضمف السجالت ما 

 يمي:
ممفات ، كتب األطفاؿ، ك الطمبةكتابات كراسات ، ك ممؼ انجاز الطفؿ
 أخرل ذات عالقة.

: جمستاف إحداىما قبؿ مقابمة مربيات رياض األطفاؿ كمعممي الصؼ األكؿ -ِ
ة كاألخرل بعدىا، كيتـ خالليا مناقشتيـ في بعض أعماؿ الزيارة الصفي

األطفاؿ في الكراسات كالممفات التي تمت مراجعتيا، باإلضافة إلى االطالع 
( المنفذة مف قبؿ ٗ- ُعمى خططيـ في تنفيذ دركس كتابة األرقاـ مف )

الكزارة، كما تـ مناقشتيـ في بعض الممارسات الخاطئة لكتابات األطفاؿ أثناء 
لحصة الصفية، كخطة التحسيف التي يتبناىا المعمـ كمربية رياض األطفاؿ ا

 التي أعدتيا الكزارة مسبقان.
: حضكر حصص صفية كاممة لمتأكد مف تكافر الممارسات الزيارة الصفية -ّ

الخاطئة في كتابة األرقاـ، كاعتماد منيجية المالحظة الصفية فقط دكف 
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كغيرىا( مع  Fun to learnاتيا )التدخؿ في مجريات الحصة الصفية كنشاط
 تدكيف المالحظات في ضكء المعايير كالمؤشرات المناسبة.

التعامؿ مع  عمى كقد احتكت االداة عمى ثالث معايير ىي: المعيار األكؿ قدرة الطفؿ
( ميارات، كالمعيار الثاني قدرة الطفؿ عمى المشاركة في ٔأدكاتو كاحتكل عمى )

يارات، كالمعيار الثالث قدرة الطفؿ عمى رسـ الرقـ ( مٔاألنشطة كاحتكل عمى )
 ( ميارات.ٓككتابتو كاحتكل عمى )

 صدؽ األداة كثباتيا:

تـ التأكد مف صدؽ المحتكل لألداة مف خالؿ الكرشة التي تـ عقدىا بحضكر 
( معممان كخبيران كمختص تربكم كمربيات أطفاؿ كأكلياء أمكر، كتـ خالؿ الكرشة ُْ)

مكعة التعديالت عمى األداة بما يخدـ قدرتيا عمى قياس ميارات كتابة االتفاؽ عمى مج
 األرقاـ.  

كحيث إف األداة تتككف مف ثالث ميارات كؿ ميارة منيا تقيس جانبان ميمان 
كضركرينا لقدرة الطفؿ عمى الكتابة كتساعد في تنمية الميارات األساسية لمكتابة لديو، 

( أطفاؿ، ٕكلية عمى عينة استطالعية بمغ عددىا )فقد تـ تطبيؽ األداة في صكرتيا األ
كقد تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لألداة بحساب معامالت االرتباط بيف البعد 

 كالمجمكع الكمي ليا كما يكضحيا الجدكؿ اآلتي:
 (: معامالت ارتباط أبعاد االداة بالدرجة الكمية ليا1جدكؿ )
 الداللةمستكل  معامالت االرتباط الميارات

 0.000 0.81 التعامؿ مع األدكات المدرسية
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 0.000 0.86 المشاركة في األنشطة 

 0.000 0.78 ككتابتو رسـ الرقـ

أف معامالت االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد األداة كالدرجة  (ِ)يتضح مف جدكؿ 
(؛ مما يحقؽ صدؽ االتساؽ α≤0.05الكمية دالة إحصائيان عند مستكل داللة )

خمي لسمـ تقدير ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ؛ مما يطمئف مف إمكانية الدا
 تكظيفيا عمى عينة البحث. 

كاما بالنسبة لمثبات تـ حساب ثبات سمـ تقدير ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ 
( أطفاؿ، مف ٕبعد تطبيقو في صكرتو األكلية عمى عينة استطالعية بمغ عددىـ )

 ا يأتي: خالؿ م
: حيث تـ حساب معامؿ ألفا كركمباخ ككجد أنو معامؿ ألفا كركمباخ (ُ

 (، مما يدؿ عمى تمتع األداة بثبات مرتفع. 0.9162)
قاـ الباحث بالتحقؽ مف ثبات األداة مف خالؿ الثبات في اتفاؽ المالحظيف:  (ِ

( أطفاؿ كىـ مف أفراد ٕالمالحظة عبر األفراد، حيث قاـ الباحث بتقييـ )
ينة االستطالعية كذلؾ مف خالؿ االستعانة بالمعمـ حيث قاـ ىك اآلخر الع

بالتقييـ مع الباحث كقد تـ حساب نسب االتفاؽ بيف النتائج التي تكصؿ إلييا 
الباحث مع النتائج التي تكصؿ إلييا المعمـ؛ كذلؾ باستخداـ معادلة ىكلستي 

(Holisti لحساب نسبة االتفاؽ ) ،كقد كاف معامؿ  (ََِٕ)الككيؿ ك المفتي
 االتفاؽ بيف الباحث كالمعمـ كما ىك مكضحة في الجدكؿ اآلتي: 

 
 

 1( معامؿ اتفاؽ المالحظيف عمى األداة  3جدكؿ )
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 األبعاد الرقـ
معامؿ 
 االتفاؽ

ُ 
التعامؿ مع األدكات 

 المدرسية
َ.ٖٓ 

 ٖٔ.َ المشاركة في األنشطة  ِ

 ْٖ.َ وككتابت رسـ الرقـ ّ

 ٕٖ.َ المجمكع

أف جميع معامالت االتفاؽ بيف المحمميف عمى العينة  (ّ) يظير مف جدكؿ
( مما يدؿ عمى كجكد 0.87ك  0.84االستطالعية كانت عالية حيث تراكحت ما بيف )

درجة اتفاؽ عالية بيف المالحظيف عمى جميع أبعاد األداة كالمجمكع الكمي ليا، مما 
 بثبات عالي يطمئف مف تطبيقيا.يدؿ عمى تمتع األداة 

 كتـ بناءه حسب ما يمي: البرنامج التدريبي في تعمـ ميارات كتابة األرقاـ:

 أ( الفكرة العامة لمبرنامج التدريبي المقترح:

برنامج تدريب مخصص لألطفاؿ في رياض األطفاؿ كطالب الصؼ األكؿ 
رنامج يتـ طرح نشاطات ( شيران، في إطار البْٖ-ْٖالذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف )

لإلثراء لتنمية كتعزيز التعميـ كالمتعة المشتركة، كطريقة نقؿ النشاطات تتـ بشكؿ 
تدريجي كممتع بجانب حصكليـ عمى تعميمات كتكجييات بشكؿ منفصؿ، كتعقد 
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النشاطات في المدرسة كتقاـ بالتعاكف مع مساعدم البحث كمربيات رياض األطفاؿ 
 كالمعمميف.

( عند ٗ-ُالبرنامج التدريبي عمى تحسيف كتابة األرقاـ مف )تقكـ فكرة 
كتعميؽ فيمـ لميارات كمعالجة االخطاء التي يقع فييا الطفؿ اثناء الكتابة، األطفاؿ، 

كتابة األرقاـ، كتنمية ىذه الميارات لمحد مف كتابة األرقاـ لمكراء كعكسيا، كما يجسد 
، كيركز عمى تنمية ميارات كتابة األرقاـ في البرنامج فكرة التعمـ القائـ عمى النتاجات

 بناء نتاجات تعمـ تعزز الميارات الحياتية لدييـ.

 ب( أسس بناء البرنامج التدريبي:

 يرتكز البرنامج التدريبي إلى األسس التالية:

تعزيز ثقافة األنشطة المساندة كالمساىمة بشكؿ كبير في تعمـ كتابة األرقاـ كفي 
التدرج في معالجة المفاىيـ الخاطئة كغير ، ك يـ كالتعمـتحسيف عمميتي التعم

حالؿ قناعات كمفاىيـ إيجابية ككاقعية تعزز قدرة  المكتممة حكؿ كتابة األرقاـ، كا 
، الطفؿ عمى تنفيذ كتابة الرقـ كرسمو بشكؿ ناجح كفعاؿ في الغرفة الصفية

األرقاـ، كتفعيميا االستفادة مف مصادر المعمكمات االلكتركنية المتاحة حكؿ كتابة ك 
اعتماد أسمكب التدريب ، ك خالؿ التدريب، كاإلشارة إلييا في متف المادة التدريبية

 القائـ عمى األنشطة المساندة.

 جػ( األىداؼ العامة لمبرنامج التدريبي:

بعد االنتياء مف البرنامج التدريبي في كتابة األرقاـ؛ يتكقع أف يصبح األطفاؿ قادريف 
 عمى:
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المشاركة في األنشطة ، ك يارات التعامؿ مع القمـ كالكراس بشكؿ جيداستخداـ م
تحديد األخطاء الشائعة كمحاكلة ، ك كتابة الرقـ بشكؿ صحيح، ك كاالنخراط فييا
 االبتعاد عنيا.

 مككنات البرنامج التدريبي المقترح:

 د( محتكل البرنامج التدريبي:

اكتسابيا بعد االنتياء مف  يتضمف البرنامج جكانب الخبرة المتكقع مف األطفاؿ
التدريب، كقد تـ إعداده بما ينسجـ مع طبيعة األطفاؿ كقدراتيـ العقمية كالنفسية، كما 
ىي النتاجات المطمكب تحقيقيا؟، كما يتصؼ البرنامج بالتكامؿ كالشمكلية كالتتابع 

يراعي  كاالستمرارية لجميع جكانب الخبرة كالميارة المطمكب تحسينيا لدل األطفاؿ، كما
الفركؽ الفردية بينيـ، كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع محتكل البرنامج التدريبي عمى أياـ 

 التدريب الثالثة:

 (: تكزيع محتكل البرنامج التدريبي عمى أياـ التدريب الثالثةْجدكؿ )

اليـك 
 التدريبي

رقـ  الميارة
 النشاط

 عنكاف النشاط
المدة 
 بالدقيقة

 اليـك األكؿ

القدرة 
عمى 

استخداـ 
 أدكاتو

 دقيقة َّ (  )شد الحبؿ(ُ/ُنشاط ) (ُ، ُ)

(ُ ،ِ) 
( )صندكؽ ِ/ُنشاط )
 الجكائز(

 دقيقة َِ

 دقيقة َِ( )استخداـ ّ/ُنشاط ) (ّ، ُ)
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اليـك 
 التدريبي

رقـ  الميارة
 النشاط

 عنكاف النشاط
المدة 
 بالدقيقة

 األدكات(

 دقيقة َِ ( )مسؾ القمـ(ْ/ُنشاط ) (ْ، ُ)

اليكـ 
 الثاني

القدرة 
عمى 

المشاركة 
في 
 األنشطة

(ِ  ،
ُ) 

نظر إلى ( )الُ/ِنشاط)
 اليميف(.

 دقيقة ُٓ

(ِ  ،
ِ) 

 ( )المرآة(ِ/ِنشاط )
 دقيقة ِٓ

(ِ  ،
ّ) 

( )الممتينة ّ/ِنشاط )
 كالصمصاؿ(

 دقيقة َِ

(ِ  ،
ْ) 

( )التمييز بيف ْ/ِنشاط )
 األرقاـ(

 دقيقة ُٓ

(ِ  ،
ٓ) 

( )المطابقة مف ٓ/ِنشاط)
 حيث الشكؿ(.

 دقيقة ُٓ

رقـ مع ( )مطابقة الٔ/ِنشاط ) (ٔ، ِ)
 مسقطو(

 دقيقة ُٓ

 دقيقة َِ (ِ( )كتابة الرقـ ُ/ّنشاط )،  ّ)القدرة اليكـ 
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اليـك 
 التدريبي

رقـ  الميارة
 النشاط

 عنكاف النشاط
المدة 
 بالدقيقة

عمى  الثالث
رسـ 
الرقـ 
 ككتابتو

ُ) 

(ّ  ،
ِ) 

( )كتابة الرقـ ِ/ ّنشاط )
ّ.) 

 دقيقة َِ

(ّ  ،
ّ) 

 دقيقة َِ (ْ( )كتابة الرقـ ّ/ّنشاط )

(ّ  ،
ْ) 

 دقيقة َِ (.ٔ( )كتابة الرقـ ْ/ّنشاط)

(ّ  ،
ٓ) 

( )السرعة في ٓ/ّنشاط )
 الكتابة بدكف خطأ(

 دقيقة ِٓ

مع العمـ أف التدريب لكؿ فرقة استمر ثالثة أياـ كأف عدد الفرؽ ثالثة فرؽ كاحدة 
 رياض أطفاؿ كاثنتاف صؼ أكؿ.

 :كالفنيات ساليباألىػ( 

ـ اعتمد البرنامج أساليب: المناقشة كالحكار، كالعصؼ الذىني، كالدراما، كالتعم
 بالمعب، كالقصة، كالعركض التقديمية، كالمجمكعات التعاكنية كالتشاركية.

 ك( مصادر ككسائؿ التدريب:
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 Interactiveتـ تكظيؼ المصادر كالكسائؿ التالية: جياز العرض التفاعمي 
Projector جياز الحاسكب كجياز العرض ،LCD المكح القالب، أرضية صناعية ،

كستر" بمقاسات مختمفة، كاألقالـ الممكنة كالمقصات )نجيؿ(، البطاقات كأكراؽ "ب
كالمكاصؽ، فيديكىات عبر االنترنت، )صكر، ضكء، مرآة، حبؿ، اطارات، كرتكف 
مقكل، عصي، صمصاؿ، مكعبات بأحجاـ كالكاف، معجكف األلكاف، كرؽ اسفنجي، 

 مالقط، بطاقات، أكعية بالستيكية، كمكؿ، بالستر كغيرىا الكثير(.

 تطبيقو:ز( اجراءات 

الذيف يقمبكف األرقاـ )يكتبكف لمكراء( كالبالغ عددىـ  طفاؿبعد التعرؼ عمى األ
( طفالن كطفمة، تـ تطبيؽ أداة الفحص القبمي سمـ التقدير عمييـ كالحصكؿ عمى ْٕ)

( ْٕنتائج قبمية، كبعد ذلؾ تـ تطبيؽ البرنامج التدريبي عمى األطفاؿ البالغ عددىـ )
ـ في األنشطة كتسجيؿ البيانات مف خالؿ المالحظات كسجالت طفالن كطفمة كانخراطي

األطفاؿ، كبعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج تـ تطبيؽ أداة الفحص البعدم سمـ التقدير 
 عمييـ كالحصكؿ عمى نتائج بعدية، كمف ثـ المقارنات.

 ر( أساليب التقكيـ: 

( ٗ-ُاألرقاـ مف ) نظران لخصكصية البرنامج لككنو يتناكؿ تعمـ ميارات كتابة
لدل األطفاؿ كمحتكل أساسي في بنية البرنامج التدريبي؛ فقد اعتمد البرنامج أساليب 
تقكيـ مختمفة مناسبة كتتفؽ مع االتجاىات الحديثة في التقكيـ لدل صغار السف مف 
 خالؿ المالحظة، ممفات االنجاز، كبالتالي تبنى البرنامج األساليب التالية في التقكيـ:  
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كتضمف اجراءات القياس القبمي استخداـ سمـ تقدير  لتقكيـ القبمي لمبرنامج:ا
 ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ، مف خالؿ المالحظة كتدكيف اإلجابات.

كيتضمف جمسات التقكيـ كالمراجعة لمميارات التي اكتسبيا  التقكيـ التككيني:

رياض األطفاؿ كمع معممي الصؼ الطفؿ في اليكـ التدريبي )يتـ ذلؾ مع مربيات 
األكؿ( كتعقد في نياية كؿ يـك تدريبي، كجمسة التأمؿ الذاتي في نياية كؿ يكـ تدريبي 
حكؿ ىذه الميارات، كاألنشطة كمخرجات عمؿ الطمبة التي يتـ جمعيا في نياية اليـك 

لبرنامج التدريبي كممؼ انجاز، كالعركض التقديمية التي يقدميا األطفاؿ أثناء تنفيذ ا
 التدريبي.   

: يتضمف التطبيؽ البعدم في قياس تعمـ األطفاؿ التقكيـ الختامي لمبرنامج

 ميارات الكتابة لألرقاـ، مف خالؿ سمـ تقدير ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ
كالتقرير الختامي لمتدريب كالذم يمخص جكانب القكة كالضعؼ في البرنامج التدريبي، 

ات ىامة عف أداء المجمكعات المشاركة كالتحسف الحاصؿ في ميارات كيتضمف مؤشر 
 الكتابة لألرقاـ.
 نتائج البحث:

نتائج السؤاؿ األكؿ: ما الميارات األساسية التي يفضؿ تكافرىا عند الطفؿ لتعمـ 
 كتابة األرقاـ؟

تمت اإلجابة عف السؤاؿ مف خالؿ مراجعة األدب التربكم المتعمؽ بمكضكع البحث 
في ذلؾ الفيديكىات عبر شبكة النت، باإلضافة إلى عمميات التحكيـ التي تمت بما 

لسمـ تقدير ميارات األطفاؿ بعد إعدادىا بصكرتيا النيائية، كبما أنو يصعب عمى 
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الكثير مف األطفاؿ تطكير ميارات الكتابة اليدكية لعدـ إتقانيـ عددان مف الميارات 
 فقد خمص الباحث لمميارات التالية:األساسية لتطكير مثؿ ىذه الميارات، 

 أكالن: الميارات اليدكية: 

تعتبر تنمية الميارات اليدكية مف أىـ األنشطة التي يفضؿ أف يركز عمييا المعمـ ألنيا 
تنمي عضالت اليد كاألصابع ليككف الطفؿ مستعدان لممرحمة القادمة مرحمة الكتابة، 

 كمف ىذه الميارات:

فالتيا.القدرة عمى الممس كمد ا  ليد كمسؾ األشياء كا 

 القدرة عمى التحكـ في العضالت الدقيقة.

 القدرة عمى استعماؿ إحدل اليديف بكفاءة. 

 القدرة عمى مسؾ القمـ بالطريقة السميمة.

 القدرة عمى كضع الكرقة بالشكؿ المناسب لمكتابة.

 حبؿ، كغيرىا.  كميا تحتاج إلى أنشطة لتنميتيا مثؿ: الصمصاؿ، الرمؿ، الممتينة، شد ال

 ثانيان: ميارات التفاعؿ االجتماعي:

إف خكض الطفؿ في التفاعؿ االجتماعي أثناء القياـ باألنشطة ليا تأثير كبير عمى 
الصحة النفسية كالشخصية كتطكرىا، كبالتالي تسيـ بالراحة النفسية التي ليا دكرا ن 

ف مف أىـ ا ألنشطة التي تنمي ىذه ميما ن ككبيران في ميارات الكتابة مستقبالن كا 
( كغيرىا، Fun to learnالميارات ىي تككيف المجمكعات كالمعب الجماعي كالدراما )
 كاالستماع لمطفؿ، كتنمية الشخصية كما أكردىا جاف بياجيو.
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 ثالثان: ميارات التمييز:

كميارات التمييز كالتصنيؼ مف أىـ الميارات التي يفضؿ أف يكتسبيا الطفؿ كىي 
 جانبيف ىما:تحكم عمى 

 :ميارات تمييز األشكاؿ 
تمييز أشكاؿ األرقاـ المختمفة كالقدرة عمى تقميدىا، كالقدرة عمى تمييز التشابو 

صغيران أك كبيران، تمييز األرقاـ  -كاالختالؼ بيف ىذه األرقاـ، كتقدير حجـ الرقـ 
 المقمكبة في المرآة كغيرىا. 

 :ميارات تمييز االتجاه 
ـ كبشكؿ كبير في تحديد االتجاىية عند األطفاؿ أثناء كتابتيـ إف ىذه الميارة تسي

دراؾ االتجاه مف اليميف إلى اليسار  لألرقاـ، مثؿ إدراؾ المسافات بيف األرقاـ، كا 
 كبالعكس. 

 رابعان: ميارات الرسـ:

 كىي الميارة األكثر تركيزان كىي صمب مكضكع البحث كتقسـ مياراتيا الفرعية إلى:

 القمـ )أداة الكتابة(. القدرة عمى مسؾ

 القدرة عمى تحريؾ أداة الكتابة إلى األعمى كاألسفؿ )خربشات أكلية(.

 القدرة عمى تحريؾ أداة الكتابة بشكؿ دائرم )بنكع مف التركيز(.  

 القدرة عمى رسـ الرقـ بطريقة الشؼ.

 القدرة عمى رسـ الرقـ بطريقة النقؿ. 
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 حة(.القدرة عمى رسـ الرقـ )بالطريقة الصحي

تقاف.  القدرة عمى كتابة الرقـ بسرعة كا 

: ما نسبة األطفاؿ الذيف يقمبكف األرقاـ )يكتبكف األرقاـ نينتائج السؤاؿ الثا
 لمكراء(؟

كمف أجؿ تحديد الكتابة لمكراء )عكس الرقـ( تـ اعطاء األطفاؿ كراسات كتابة، كتـ  
تيب، بحيث تـ الطمب ( بالتر ٔ، ْ، ّ، ِالطمب مف جميع األطفاؿ كتابة األرقاـ )

( ّ( مف خالؿ كتابة الرقـ عمى السبكرة أماميـ، كمف ثـ الرقـ )ِمنيـ كتابة الرقـ )
كىكذا، كلمتأكد مف أف الطفؿ يقمب الرقـ أك ال يقمب الرقـ قاـ المساعدكف بالطمب 

( دكف كتابتو ِمنيـ فتح صفحة جديدة مف الكراس كمف ثـ طمبكا منيـ كتابة الرقـ )
كرة كىكذا لبقية األرقاـ، كبمساعدة الباحث كمساعديو كالمدرسيف كمربيات عمى السب

رياض األطفاؿ تـ جمع الكراسات ككتابة المالحظات عمى كؿ كراس كىي: )ذكر أـ 
رياض أطفاؿ أـ صؼ أكؿ(، كتـ حفظ البيانات الخاصة بجميع األطفاؿ،  -انثى

كف الرقـ، استغرؽ ىذا كذلؾ مف أجؿ تحميميا كمعرفة نسب األطفاؿ الذيف يقمب
اإلجراء حصتيف لكؿ شعبة مف شعب صغار السف، كقد استمر اسبكعيف لجميع افراد 

 العينة لتحديد أعداد األطفاؿ الذيف يقمبكف )يعكسكف( األرقاـ.

( طفالن كطفمة كىؤالء يمثمكف عينة ْٕكقد كانت أعداد األطفاؿ الذيف يقمبكف األرقاـ )
 أدكات البحث عمييـ. التطبيؽ كالذيف سيتـ تطبيؽ

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تفريغ معمكمات كراسات األطفاؿ في جداكؿ، كبياف 
األعداد كالتكرارات كالنسب المئكية كقد تبيف أف الطفؿ قد يقمب أكثر مف رقـ أثناء 

( طفالن 74الكتابة، حيث كاف عدد األطفاؿ الذيف يقمبكف رقمان كاحدان عمى األقؿ ىك )
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%(، كالجدكؿ التالي يكضح أعداد األطفاؿ الذيف يقمبكف رقمان 40.4سبة )كطفمة بن
 أك اثنيف أك ثالثة أك أربعة أرقاـ:

 (: أعداد األطفاؿ الذيف يقمبكف رقمان أك اثنيف أك ثالثة أك أربعة أرقاـٔجدكؿ )

عدد األرقاـ التي 
 النسبة المئكية العدد يعكسيا الطفؿ

 %28.4 21 يعكس رقمان كاحدان فقط

 %32.4 24 يعكس رقميف فقط

 %24.3 18 أرقاـ فقط 3يعكس 

 %14.9 11 أرقاـ فقط 4يعكس 

 %100 74 المجمكع

مف بيانات الجدكؿ نالحظ أف نسبة األطفاؿ الذيف يقمبكف األعداد بشكؿ عاـ ىي 
( طفالن 24( طفالن يقمب عددان كاحدان كمنيـ )21( طفؿ، كأف )74%( بعدد )40.4)

( طفالن يقمب أربعة 11( طفالن يقمب ثالثة أعداد كمنيـ )18كمنيـ )يقمب عدديف 
 أعداد )جميع األعداد المعطاه ليـ(.

كلمعرفة أعداد الطمبة الذيف يعكسكف كؿ رقـ كنسبيـ المئكية تـ بناء الجدكؿ التالي 
الذم يكضح نسب األطفاؿ الذيف يقمبكف الرقـ مف العدد الكمي كمف العدد الكمي 

 ذيف يقمبكف األرقاـ كما في الجدكؿ التالي: لألطفاؿ ال

(: األعداد كالنسب المئكية لألطفاؿ الذيف يقمبكف الرقـ مف العدد الكمي كمف ٕجدكؿ )
 العدد الكمي لألطفاؿ الذيف يقمبكف األرقاـ
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الرمز 
 )الرقـ(

عدد األطفاؿ 
الذم ال 
 يقمبكف الرمز

عدد 
األطفاؿ 

الذم يقمبكف 
 الرمز

نسبة األطفاؿ 
ف يقمبكف الذي

الرمز  مف العدد 
 الكمي

 (183ف)

نسبة األطفاؿ الذيف 
يقمبكف الرمز  مف العدد 
الكمي لألطفاؿ الذيف 

 (74يقمبكف األعداد ف)

ِ 161 22 12.0% 29.7% 

ّ 143 40 21.8% 54.0% 

ْ 140 43 23.5% 58.1% 

ٔ 137 46 25.1% 62.1% 

%( عمى الرقـ 25.1اـ ىي )يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف أعمى نسبة لعكس األرق
(، ككاف أقميا عمى ّ%( عمى الرقـ )23.5(، كتالىا نسبة )ِ( كقمبو إلى الرقـ )ٔ)

 %(.29.7( بنسبة )ِالرقـ )

كنالحظ أنو كمما زادت األرقاـ التي يقـك األطفاؿ بعكسيا فإف عدد األطفاؿ الذيف 
اد األطفاؿ الذيف يقمبكف يقمبكنيا يقؿ كبالتالي النسبة تقؿ، كمف الطبيعي أف يقؿ أعد

األعداد المعطاه، كيعتقد الباحث أف ذلؾ يعكد إلى شكؿ الرقـ كىي أرقاـ مختمفة في 
 الشكؿ كىذا مف شأنو أف يقمؿ عدد األرقاـ التي يقمبيا الطفؿ.

( كقمبو إلى الرقـ ٔ%( عمى الرقـ )25.1كتبيف أف أعمى نسبة لعكس األرقاـ ىي )
( مف ناحية ِك ٔالنسبة الكبيرة بسبب تشابو الرقميف ) ( كيعتقد الباحث أف ىذهِ)
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الشكؿ، كمف ىنا يتبيف لنا مدل عدـ قدرة الطفؿ عمى تمييز االتجاه )االتجاىية: 
(، ّ%( عمى الرقـ )23.5اليميف إلى اليسار، اليسار إلى اليميف(، كتالىا نسبة )

ذه النسب نسب %( كيعتقد الباحث أف ى29.7( بنسبة )ِككاف أقميا عمى الرقـ )
( ألف معظـ األطفاؿ ٔ( أقؿ مف نسب األخطاء عمى الرقـ )ِاألخطاء عمى الرقـ )

يستخدمكف اليد الكاتبة اليمنى كأف اتجاه حركة كتاباتيـ مف اليميف إلى اليسار فيـ 
يستخدمكف كتابة أرقاميـ حسب اتجاه كتاباتيـ، كىناؾ نماذج مف األخطاء التي كقع 

 الكتابة: فييا األطفاؿ أثناء

( بثالث صحكف أك كثر، كقد ( مف خالؿ عكسو إلى الشكؿ )ّكتابة العدد )
 يككف صحف كاحد مثؿ

 (.) 

 ( بالعديد مف المنحنيات.( مف خالؿ عكسو إلى الشكؿ )ْكتابة الرقـ )

( مع تفصيؿ اتجاه ( مف خالؿ عكسو إلى الشكؿ )ٔطريقة كتابة الرقـ )
 الكتابة.

رقاـ كىذا أكدتو طفاؿ كاتجاه األتناغـ بيف اتجاه حركة كتابة األبمعنى أف ىناؾ عدـ 
 .(Fischer.2011( كدراسة )Elizabeth,2018معظـ الدراسات مثؿ دراسة )

: ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ثالثنتائج السؤاؿ ال
(0.05 ≥ α بيف متكسطي درجات كتابة األطفاؿ لألرقاـ قبميان كبعديان )  في سمـ

 ؟تقدير ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ

 كلإلجابة عف السؤاؿ تـ صياغة الفرض اآلتي:
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( بيف متكسطي α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
درجات كتابة األطفاؿ لألرقاـ قبميان كبعديان في سمـ تقدير ميارات األطفاؿ في تعمـ 

 كتابة األرقاـ.
لمتحقؽ مف صحة الفرض فقد تـ احتساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

كداللتيا اإلحصائية لحساب داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات  T-testكقيـ )ت( 
عينة البحث في التطبيقيف القبمي كالبعدم لسمـ تقدير ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة 

أبعاد السمـ، كحساب حجـ األثر باستخداـ مقياس األرقاـ ككؿ، ككذلؾ لكؿ بعد مف 
 (: ََِِمربع إيتا، )أبك عقيؿ،

 
( التي تعبر عف d( درجات الحرية، كمف ثـ حساب )df( مربع قيمة )ت(، )حيث )

 حجـ التأثير باستخداـ المعادلة التالية:

 
 كما في الجدكؿ اآلتي:

األطفاؿ في القياسيف القبمي الفركؽ بيف متكسطي درجات (: 8الجدكؿ )
 كالبعدم عمى سمـ التقدير

أبعاد سمـ 
 التقدير 

 التطبيؽ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
 )ت(

قيمة 
 الداللة

مستكل 
 الداللة

حجـ 
 األثر

التعامؿ مع 
األدكات 

 0.54 3.52 بعدم
16.72 0.00 

داؿ 
إحصائ
 يا

3.93 
 0.58 1.98 قبمي
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أبعاد سمـ 
 التقدير 

 التطبيؽ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
 )ت(

قيمة 
 الداللة

مستكل 
 الداللة

حجـ 
 األثر

 المدرسية

شاركة في الم 
 األنشطة

 0.47 3.71 بعدم
15.41 0.00 

داؿ 
إحصائ
 يا

3.63 
 0.84 2.05 قبمي

 رسـ الرقـ
 0.39 3.49 بعدم

24.21 0.00 
داؿ 
إحصائ
 يا

5.68 
 0.65 1.42 قبمي

 المجمكع
 0.46 3.57 بعدم

18.45 0.00 
داؿ 
إحصائ
 يا

4.34 
 0.69 1.81 قبمي

حجـ تأثير متكسط،  0.8 -  0.2تأثير قميؿ، مف حجـ  0.2( أقؿ مف d* قيمة )
 حجـ تأثير كبير.  0.8أكبر مف 

أف قيـ )ت( لمتطبيقيف القبمي كالبعدم ألبعاد سمـ تقدير ميارات  (ٖ)يتضح مف جدكؿ 
 ≤αاألطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ كانت جميعيا دالة إحصائيان عند مستكل داللة )

لمحسكبة لجميع أبعاد سمـ تقدير ميارات األطفاؿ (، كباالطالع عمى قيمة )ت( ا0.05
كلممجمكع الكمي في تعمـ كتابة األرقاـ فقد كانت أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية، كىذا 
يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات عينة البحث قبميان 

 لح التطبيؽ البعدم.كبعديان في سمـ تقدير ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ لصا
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حيث ظير ىنا تحسنان في مستكل تقدير ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ في 
التطبيؽ البعدم، أم أف ىناؾ أثران إيجابيان كاضحان لتكظيؼ البرنامج التدريبي القائـ عمى 
تقدير ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ، كىذا يؤكد صحة الفرض البديؿ لمفرض 

( بيف α ≥ 0.05ألكؿ كالذم يعني فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ا
متكسطي درجات كتابة األطفاؿ لألرقاـ قبميان كبعديان في سمـ تقدير ميارات األطفاؿ في 

 تعمـ كتابة األرقاـ لمتطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم.

قدير ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ، كبالنظر إلى حجـ األثر لجميع أبعاد سمـ ت
، فإننا ٖ.َ( كالذم كاف يساكم ََِِكمقارنتو مع المحؾ المقدر بحسب )أبك عقيؿ،

، مما يدؿ أف حجـ األثر في الفرؽ بيف التطبيقيف ٖ.َنجد أف حجـ األثر أكبر مف 
يجابي عمى القبمي كالبعدم كبير، كما يدؿ أف تكظيؼ البرنامج التدريبي أثر بشكؿ إ

 تنمية ميارات األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ.
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 (: متكسطات العينة عمى التطبيقيف ّشكؿ )

الك  المجا  0المجا 2المجا  

بعد  3.523.713.493.57

1.982.051.421.81 بل 

0
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    ن متوس ا  العينة    الت بي ين  ل  م اور سل  الت دير 

 

: ىؿ يتصؼ البرنامج التدريبي بالفاعمية في تنمية ميارات رابعنتائج السؤاؿ ال
  األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ؟

 صياغة الفرض اآلتي:كلإلجابة عف السؤاؿ تـ 
 كفؽ معامؿ بالؾ. 1.1تقؿ فاعمية البرنامج التدريبي عف 

حيث قاـ الباحث بالتأكد مف فاعمية التدريب لمبرنامج بحساب قيمة الكسب المعدؿ 
 (.َُِٗ)الميرغني،  ، كيعبر عف نسبة الكسب بالمعادلة التالية:لبالؾ

 
 حيث أف:

: متكسط الدرجات عمى التطبيؽ  بيؽ القبمي، : متكسط الدرجات عمى التط
 : القيمة العظمى لدرجة األداة.البعدم، 

 لمتحقؽ مف صحة الفرض فقد تـ حساب معامؿ بالؾ حسب الجدكؿ التالي:
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(: معامؿ بالؾ لمتكسط درجات العينة بيف التطبيقيف القبمي 11الجدكؿ )
 كالبعدم لسمـ التقدير

تقدير ميارات األطفاؿ في تعمـ  سمـ
 كتابة األرقاـ

الدرجة 
 الكمية

المتكسط 
 القبمي

المتكسط 
 البعدم

معامؿ 
 بالؾ

داللة 
معامؿ 
 بالؾ

4 1.81 3.57 1.24 
˂ 

1.2 
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف متكسطي درجات أفراد العينة عمى سمـ تقدير ميارات 

( ٕٓ.ّيؽ البرنامج التدريبي ىي )األطفاؿ في تعمـ كتابة األرقاـ بعد كقبؿ تطب
كيرل "بالؾ" أنو إذا  (ِ.ُ ( كتتراكح نسبة الكسب المعدؿ مف )صفر إلىُٖ.ُك)

فإنو يمكف الحكـ بصالحية كفعالية البرنامج  (ِ.ُبمغت ىذه النسبة أكبر مف )
( كىي ِْ.ُكقد تبيف بعد حساب نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ تساكم ) المستخدـ،

تنمية ميارات األطفاؿ في ا تأكد عمى فاعمية البرنامج التدريبي في نسبة مرتفعة مم
 تعمـ كتابة األرقاـ.

 كيمكف تفسير ىذه النتيجة كما يمي: 
 يعزك الباحث النتائج السابقة إلى ما يمي:

ساعد البرنامج التدريبي األطفاؿ عمى التفاعؿ كالمشاركة في الفعاليات بشكؿ  .ُ
 ؽ جك تنافسي بيف األطفاؿ.كبير أثناء التطبيؽ، بحيث يخم

تكامؿ األنشطة في البرنامج ساعد األطفاؿ عمى زيادة التركيز كترابط  .ِ
 المعمكمات.

تدريس الميارات بشكؿ متتالي متسمسؿ عمؿ عمى تنمية التفكير لدل  .ّ
 األطفاؿ.
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 العركض التقديمية كالكسائؿ شجعت األطفاؿ في المشاركة الفاعمة فيما بينيـ. .ْ
 مؿ عمى تكفير بيئة تعممية عممية تشاركية بيف األطفاؿ.صمـ البرنامج ليع .ٓ
 يشبع رغبة األطفاؿ في التساؤالت المختمفة كاإلجابة عنيا. .ٔ
 .  يكظؼ البرنامج المصادر التعميمية الحديثة .ٕ
ساعد البرنامج عمى تقديـ أنشطة كمشاريع متنكعة في تدريس المفاىيـ بصكرة  .ٖ

ر العقمية في مخيمتيـ مما ساعد أكثر سيكلة كيسر في تككيف األطفاؿ الصك 
عمى إعطاء المعاني لأللفاظ كالمفاىيـ المجردة، كتحكيميا إلى صكر حسية 

 مألكفة يسيؿ التعامؿ معيا، كربطيا بالكاقع كصياغة مدلكالتيا بإيجابية.
عرض المحتكل التعميمي بطريقة مختمفة عف النمط التقميدم، بحيث جعمت  .ٗ

اؿ في الحصكؿ عمى المعرفة، كاكتساب األطفاؿ ليـ دكر إيجابي كفعٌ 
 المعمكمات كفيميا كتحميميا بأنفسيـ.

تقديـ المفاىيـ خصكصان مفيكـ كؿ رقـ بصكرة أكثر سيكلة كيسر  .َُ
 ليخفؼ مف الجمكد كالتجريد الذم يمحؽ بالعديد مف تدريس مفاىيـ األعداد.

 االستنتاجات:

 ؾ القمـ.أف معظـ األطفاؿ أثناء الكتابة يشعركف بالتعب مف مس

االستطراد كىك الخركج عف مكضكع الكتابة كأف يبدأ أحد األطفاؿ بسرد قصة معينة 
 لممعممة كىك يكتب.

كمف خالؿ التجربة التي استخدميا الباحث يمكف التحكـ كالمساعدة في التقميؿ مف 
 عمميات عكس األرقاـ كما يمي: 
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ىذه اإلرشادات التكعكية في اعطاء تعميمات عند البدء بتعميـ خط اليد المبكر جدان ك 
المراحؿ المبكرة جدان يجب أف تككف صكتية كىنا نركز عمى الكتابة اليدكية كليست 

ىي تكجييات دقيقة كمحددة لتككيف  الكتابة عبر شاشة عرض، كىذه اإلشارات المفظية
األرقاـ، كالتي تساعد الطفؿ عمى تذكر تسمسؿ شكؿ الرقـ، كتأكيد لذلؾ يرل جراىاـ 

(Graham,2010 أف الطالب الذيف يتمقكف تعميـ الكتابة اليدكية ىـ أقؿ إحتماالن )
السنكات  إلحداث انعكاسات لألرقاـ، كمف المرجح أف يصبحكا كتابنا أكفاء في

 القادمة، لذا يجب التركيز عمى الكتابة اليدكية. كالعقكد

يتـ تدريس األطفاؿ  كمف ثـ اعطاء تعميمات أثناء الكتابة اليدكية بإشارات مرئية، كأف
ا لمرقـ يتضمف أسيمنا مرقمة كمكضحة، ثـ يقكـ األطفاؿ بإعادة كتابة الرقـ مف  نمكذجن

( أف Berninger at.al. 2006ذاكرتيـ، كتأكيدان عمى ذلؾ يرل بيرنجر كآخركف )
ىذه الطريقة ىي الطريقة الكحيدة القائمة عمى البحث كالتي أثبتت قدرتيا عمى "تقميؿ 

 لعكس بشكؿ كبير عند األطفاؿ الذيف يعكسكف األرقاـ.عمميات ا

كالحظ الباحث مف خالؿ بيانات المعمميف كالمساعديف المأخكذة مف التجربة أف التبديؿ 
بيف اليد أثناء الكتابة يسيـ في عكس الرقـ، فأطفالنا نراىـ يستخدمكف اليد اليسرل 

ألطفاؿ يحتاجكف إلى المساعدة لتناكؿ الطعاـ كنرشدىـ باستخداـ اليد اليمنى، كبعض ا
في معرفة اليد المييمنة )الكاتبة(، فإذا استمر الطفؿ في التبديؿ بيف أيديو اليمنى 

بأف  Douglas,2001)كاليسرل، فمف المرجح أف يعكس األرقاـ، كىذا أكده دكقالس )
 التبديؿ بيف اليديف أثناء الكتابة يمكف أف يتسبب في انعكاس األرقاـ.

خداـ معظـ األسس كاألساليب لتقديـ الحمكؿ الممكنة لمحد مف عمميات كقد تـ است
عكس األرقاـ عبر البرنامج التدريبي إال أف بعض األطفاؿ يستمركف في عكس 
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األرقاـ، مع أنيـ متمكنكف مف جميع الميارات الفرعية ككميا سميمة، فالسبب ىنا قد 
مف الكىمة األكلى، كأصبح ىذا يعكد إلى أف الطفؿ كٌكف نمطان غير صحيح في الدماغ 

النمط لو خريطة ادراكية في الدماغ كال زاؿ ىذا التككيف متكاجد عنده، كال يزاؿ الطفؿ 
يخرج الرقـ معككسان، كفي ىذه الحالة يمكف أف نستخدـ التكرار بمعنى التدرب عمى 

اغ الرقـ بالنمط الصحيح مرارنا كتكرارنا، كىذا قد يساعد عمى إنشاء نمط في الدم
بخريطة ادراكية جديدة، كلكف يحتاج إلى القياـ بالكثير مف التكرار قبؿ أف يتالشى 
النمط االدراكي الذم تـ تعممو سابقنا في الخمفية الدماغية، كال يكفي أف يأخذ النمط 
الجديد بشكؿ عفكم بؿ يجب أف يككف تفكير الطفؿ فيو بشكؿ كاعي ألنو قد يستخدـ 

س بشكؿ تمقائي خصكصان إذا تعرض لمقمؽ أك التنمر أك شكؿ الرقـ القديـ المعكك 
( في أنو تكجد عالقة ايجابية بيف Fischer.2017االرتباؾ، كىذا ما أكده فيشر)

 عممية عكس الرقـ كاالرتباؾ أثناء كتابة األطفاؿ لألرقاـ.

 التكصيات:

 كمف خالؿ األنشطة التي استخدمت في التجربة فإف الباحث يكصي:

اؽ العمؿ العكسية التي تعرض بعض األرقاـ المكجية بشكؿ باستخداـ أكر  -
صحيح جنبنا إلى جنب مع بعض الصكر المعككسة لتمؾ األرقاـ، كتطمب مف 

 الطفؿ كضع دائرة حكؿ تمؾ المكجية بشكؿ صحيح.
استخداـ أنشطة تعالج عمميات عكس األرقاـ مثؿ استخداـ الكتابة عمى المرآة  -

 كبياف األرقاـ المعككسة.
 عمـ كاألىالي: لمم
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ضركرة االنتباه إلى كيفية تعامؿ الطفؿ مع أدكاتو الدراسية كتقديـ أعمى  .ُ
 درجات المساعدة في ذلؾ.

ضركرة استخداـ األساليب كاألنشطة التعميمية المحببة لدل األطفاؿ كاالبتعاد  .ِ
 .عند تدريس الحساب عف أسمكب التيديد كالقمع

 تابة األرقاـ مبكران.ضركرة تدريب أطفاؿ رياض األطفاؿ عمى ك .ّ
ضركرة كضع خطط عالجية في حالة استمرارية الطفؿ في عممية عكس الرقـ  .ْ

 كالكتابة لمكراء.
ضركرة الكشؼ المبكر عف عمميات عكس الرقـ لدل األطفاؿ كمحاكلة  .ٓ

 معالجتيا دكف قمؽ أك تكتر. 
 لمعدم المناىج التعميمية لصغار السف: 

o يحكيو كراس الطفؿ مف أنشطة اثرائية  ضركرة كجكد دليؿ معمـ يحكم ما لـ
 متتالية متراكمة متسمسمة شاممة.

o  ضركرة استخداـ )النمط التكاممي كالتسمسؿ في عرض الخبرات: محسكس
تصكيرم مجرد( مع اعطاء كؿ مرحمة حقيا كعدـ التركيز عمى المجرد دكف 
المحسكس كالتصكيرم ألف تككيف المفيكـ يجب أف يسبؽ عمميات التجريد 

 ي الكتابة.كى
o  ضركرة تكافر األنشطة المختمفة المتنكعة الشاممة المتناغمة الكاقعية التي

 تغمس الطفؿ فييا كالمتسمسمة مف األسيؿ فاألكثر صعكبة.
 
 

 المقترحات:



 

 

 د. إثساهُى إثساهُى أثى ػمُم  فبػهُخ ثسنبيج تدزَجٍ نتنًُخ يهبزاد كتبثخ األطفبل نألزلبو ويؼبجلخ ػكط انسلى أحنبء انكتبثخ ندي األطفبل يف زلبفظخ اخلهُم ثفهعطني

  

0202أكتوبر     –العدد الثامن  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   105 

 

 ( لدل طمبة الصؼ األكؿ.ٗ-ُأثر اليد الكاتبة عمى قمب األعداد مف ) -
( لدل مرحمة ٗف العدد )فعالية استخداـ المرآة في الحد مف قمب األعداد ضم -

 ما قبؿ المدرسة.
)كتابة االطفاؿ لألرقاـ الى اليميف فعالية برنامج عالجي مبني عمى االتجاىية  -

 لدل أطفاؿ ما قبؿ المدرسة.اك الى اليسار( 
 المصادر كالمراجع:

(. نظريات كاستراتيجيات في تدريس الرياضيات، دار أسامة َُِْأبك عقيؿ، ابراىيـ )
 كزيع، عماف، األردف. لمنشر كالت

مناىجو، تصميمو، أساليبو اإلحصائية،  –(. البحث العممي ََِِأبك عقيؿ، ابراىيـ )
 دار األياـ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.

(. تقكيـ منيج الرياضيات في َُِٖجكىر، سمكل كمحمد، أنكر كالداكد، عفيفة )
كلة الككيت، مجمة العمكـ مرحمة رياض األطفاؿ مف كجية نظر القائميف عمييا بد

 .ُّٖ-ِٕٔ(، ص ص. ِ(، الجزء )ِ(، العدد )ِٔالتربكية. المجمد )

(. الميارات القرائية كالكتابية كالحسابية التي يمتمكيا طمبة َُِٗالحراحشة، سكزاف ) 
الصؼ األكؿ األساسي الممتحقكف ببرنامج رياض األطفاؿ كما تجدىا معمماتيـ، رسالة 

 ردف.رة، جامعة آؿ البيت، األماجستير غير منشك 

(. مؤشرات صعكبات تعمـ ميارات الرياضيات في مرحمة ََِِالزامؿ، عثماف )
(، ص ْ(، المجمد )ُِرياض األطفاؿ، المجمة العربية لعمـك اإلعاقة كالمكىبة، العدد )

 .َِٓ -ِِٗص 
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عمـ نفس النمك )الطفكلة كالمراىقة( األسس النظرية  ،(ََُِالزعبي، أحمد ) 
  .المشكالت كسبؿ معالجتيا، مؤسسة الثقافة العربية، عماف، األردف

(، حقكؽ الطفؿ، دار الطالئع لمنشر ََِٖعبد الاله، ىاللي كالقاضي، خالد )
 كالتكزيع )طبعة خاصة بمكتبة األسرة(، القاىرة.

نمك الطفؿ المعرفي كالمغكم، األىمية لمنشر كالتكزيػع،  ،(َََِقطامي، يكسؼ )
 .ألردفعمػاف، ا

(. مؤشرات صعكبات الكتابة في مرحمة رياض األطفاؿ مف َُِٓالكثيرم، نكرا )
 .َٔٓ -ُٓٓ(، ص ص ْكجية نظر معمماتيا، مجمة العمـك التربكية، العدد )

(. تصكر مقترح لتحسيف األداء الميني كالشخصي لمعممة ََِِ) لبيب، عبد العاطي
ربية السعكدية : دراسة كصفية، لممممكة الع ََِّالركضة في ضكء تكجيات رؤية 

-ِّٓ(، ص ص. ُْ(، العدد )ْالمجمة العربية لمعمـك التربكية كالنفسية. المجمد )
ِٕٖ. 

عمـ نفس النمك الطفكلة كالمراىقة، دار الكتاب الجامعي،  ،(ََِِالينداكم، عمي )
 . العيف، اإلمارات العربية المتحدة

، َٔ َّإيتا كككىيف. تاريخ االسترداد  (. حجـ األثر مربعَُِٗالميرغني، أسماء. )
 ، مفََِِ

http://www.youtube.com/watch?reload=9&v=zAXfuHxBBI4 

April. F, (2018). My Child Writes Her Numbers Backwards. 
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 زؤَتنب
أن وكىن دوسَت ػهمُت متمُضة متخصصت فٍ وشش 
انمماالث وانبحىث انتشبىَت وانىفسُت. وسؼً إنً انتمُض 
فٍ وشش انفكش انتشبىٌ انمتجذد وانمؼاصش، واإلوتاج 
انؼهمٍ رٌ انجىدة انؼانُت نهباحثُه فٍ مجانٍ: انتشبُت 

اث، وَحمك وػهم انىفس، بما َؼكس متابؼت انمستجذ
 انتىاصم بُه انىظشَت وانتطبُك.

 زظبنتنب
وشش وتأصُم انثمافت انؼهمُت بُه انمتخصصُه فٍ انمؼاهذ 
وانمؤسساث انؼهمُت انمىاظشة وانمختصُه مه انتشبىَُه 
فٍ انمُذان انتشبىٌ مه انمؼهمُه وانمُاداث انتشبىَت 
وانباحثُه، واالستماء بمستىي األداء فٍ مجال انتذسَس 

ج انؼهمٍ مه خالل وشش األبحاث انمبتكشة وػشض وانبح
انخبشاث اإلبذاػُت راث انصهت بهزا انمجال، وإَجاد لىىاث 
نهتىاصم وانتفاػم بُه أهم انتخصصاث انمختهفت فٍ 
انمُذان انتشبىٌ ػهً انمستىي انمحهٍ، وانؼشبٍ، 
وانذونٍ، مغ تأكُذ انتىىع واالوفتاح واالوضباط انمىهجٍ، 

هاث انؼهمُت وانفكشَت انحذَثت فٍ انمجال ومتابؼت االتجا
انتشبىٌ وومهها نألوساط انتشبىَت فٍ مستىَاتها انمختهفت 

 بغشض انمساهمت فٍ صىاػت انمؼشفت.

 ظُبظتنب
إتاحت فشص نهىشش وانتذاول ػهً انمستىَاث انمحهُت، 
واإللهُمُت، وانمىمُت، ورنك نإلوتاج انؼهمٍ نهباحثُه ػهً 

اتهم، ونهتجاسب انىاجحت اختالف دسجاتهم وتخصص
نهمماسسُه فٍ انمُذان انتشبىٌ.وانؼمم ػهً تىىَغ اإلوتاج 
انمىشىس نُجمغ بُه انفكش وانتىظُش، وانتجاسب انفؼهُت 
وانمماسساث األدائُت.واتخار اإلجشاءاث انالصمت، وانتىاصم مغ 
انجهاث انمؼىُت نىمم انمىشىس مه األوساق إنً مُذان 

ىح وانمصذالُت وانتىاصم انذائم انحشص ػهً انىضو.انؼمم
 مغ انباحثُه وانمؤسساث وانمُذان انتشبىٌ.

 



 


