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 المستخمص:
ىدؼ البحث الحالي إلى تنمية الميارات الحسابية لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي 

تعرؼ عمى فاعمية استخداـ برنامج قائـ عمى بعض أنشطة المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ، وال
منتيسوري في تنمية الميارات الحسابية، واتبع البحث الحالي المنيج التجريبي باستخداـ التصميـ 

( تمميذًا وتمميذة بمدرسة 61شبو التجريبي ذي المجموعة الواحدة وتكونت مجموعة البحث مف)
 التربية الفكرية بأسيوط.
 راض البحث قامت الباحثة بإعداد المواد التعميمية وأدوات القياس التالية:ولتحقيق أغ

( ميارة أدائية وكراسة 61قائمة بالميارات الحسابية بمغت أربع ميارات رئيسة محتويو عمى)
 أنشطة التمميذ وبرنامج ودليؿ معمـ وتحميؿ محتوى وحدة الحساب، واختبار لمميارات الحسابية.

فاعمية استخداـ برنامج قائـ عمى بعض أنشطة  لنتائج التالية:وتوصل البحث إلى ا
            منتيسوري لتنمية الميارات الحسابية لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي المعاقيف عقمياً 

( بيف 0.01) القابميف لمتعمـ(، وتبيف ذلؾ مف خالؿ وجود فروؽ دالة احصائيًا عند مستوى)
البحث في القياسيف القبمي والبعدي الختبار الميارات الحسابية  متوسطي رتب درجات مجموعة

( وىي 0.624")rوقيمة حجـ األثر "z("3.53 )وذلؾ لصالح القياس البعدي، حيث بمغت قيمة "
 قيمة كبيرة.

تالميذ المرحمة االبتدائية  –الميارات الحسابية  –أنشطة منتيسوري  –برنامج  الكممات المفتاحية:
 قميًا) القابميف لمتعمـ(.المعاقيف ع –
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Abstract:                                                                   
The aim of the current research is to develop numeracy skills among 
mentally handicapped fourth-grade students who are able to learn, and 
to identify the effectiveness of using a program based on some 
Montessori activities in developing numeracy skills. 

The current research followed the experimental method using the 
quasi-experimental design with one group. The research group 
consisted of (16) male and female students in the School of Intellectual 
Education in Assiut. 

To achieve the objectives of the research: the researcher 
prepared the    following materials and tools: A list of numeracy skills 
with four main skills containing (18) performance skills, a student 
activities brochure, a program and a teacher's guide, and a test of 
mathematical skills.                                                     
The research found the following results:-   

The effectiveness of using a program based on some Montessori 
activities to develop numeracy skills among mentally handicapped 
fourth-grade pupils (who are able to learn), and this was shown by the 
presence of statistically significant differences at the level (0.01) 
between the mean scores of the research group in the two 
measurements Pre and post measurement to test numeracy skills in 
favor of post measurement, Where the value of "z" (3.53) and the value 
of the effect size "r" (0.624), which is a large value. 
Key words: Program - Montessori activities - Numeracy skills - 
Primary school students - Mentally handicapped (who are able to 
learn). 
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 مقدمة:
اىتمت الدوؿ في اآلونة األخيرة بميداف التربية الخاصة، بالمعاقيف واعتبرتيـ جزًءا مف 
المجتمع وأف ليـ حقًا في التعميـ والتأىيؿ والتدريب مثميـ مثؿ األفراد العادييف وباألخص القابميف 

 لمتعميـ منيـ بكؿ فئاتيـ.
       ، واألفراد المعاقوف، بحاجة واإلعاقة ظاىرة تنتشر في كافة المجتمعات اإلنسانية

إلى أف تتاح ليـ الفرصة المناسبة لمتعمـ والنمو وأف يعيشوا  كاألفراد العادييف في المجتمع. 
                         ولكنيـ أفراد في حاجة إلى أشياء إضافية وخاصة عمى عكس  األفراد اآلخريف

 (*.69، 9002) الخطيب، الحديدي،
ظر إلى اإلعاقة العقمية عمى أنيا وصمة عار، بؿ أصبح ينظر إلى "ولـ يعد ين

المعاقيف عقميًا عمى أنيـ أفراد يستحقوف بذؿ المزيد مف العناية واالىتماـ في تربيتيـ وتعميميـ، 
وذلؾ حتى يتسنى ليـ القدرة عمى التكيؼ مع مطالب الحياة وشؽ طرقيـ فييا في الحدود التي 

اتيـ. ولعؿ ما يؤكد النظرة التفاؤلية جممة المبادئ اإلنسانية السامية التي تسمح بيا  قدراتيـ وطاق
أقرتيا مواثيؽ حقوؽ اإلنساف كالمساواة وتكافؤ الفرص وحؽ كؿ إنساف في أف يناؿ نصيبو مف 

 (.61، 9066التربية والتعميـ في الحدود التي تسمح بيا قدراتو وطاقاتو") القمش،
        درجاتيا تحديًا كبيرًا لكؿ مف يتعامؿ مع المعاقيف وتمثؿ اإلعاقة العقمية بكؿ 

    عقميًا ألنيا عجز وقصور في العقؿ الذي ميزه اهلل عز وجؿ لإلنساف عف سائر المخموقات. 
                       وبناء عمى ذلؾ، فإنيا تؤثر عمى جميع جوانب النمو، مما يؤثر بدوره عمى عمميتي التعميـ والتعمـ

 (.616، 9062لقرشي، ) ا
إف قدرة المتعمميف ذوي اإلعاقة العقمية عمى التعمـ واالستيعاب أقؿ وأبطأ مقارنًة 
بالمتعمميف العادييف، ولكف يمكف تحسيف قدراتيـ ومياراتيـ بالتدريب والتعميـ، حتى يصموا إلى 

 (.66،  9060درجة ال بأس بيا إذا أحسف تدريبيـ وتعميميـ ) الحازمي ،
                ث العديد مف الدراسات في المشكالت التربوية والتعميمية لممعاقيف وقد بح

(، 9062(، ودراسة)عبد الكريـ، 9069(، ودراسة)عيسى، 9002عقميًا منيا دراسة )محمد، 
                      (، 9062(، ودراسة) قناوي؛ عمي؛ رضواف، 9061) زيداف،  ودراسة
 (. 9090مو؛ العبد، )عبد العزيز؛ ل ودراسة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ؿ كؿ مرجع مثبتة في قائمة المراجع.*تـ التوثيؽ كما يمي )االسـ األخير لممؤلؼ، السنة، ورقـ الصفحة(، وتفاصي
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والحساب ىو أحد فروع الرياضيات وأحد المفاىيـ والميارات األساسية التي يجب أف       
يتعمميا ويتقنيا المتعمـ ، حيث إف المفاىيـ الحسابية ىي البنية األساسية لمرياضيات وخاصة في 

 إلى أف تعميـ التالميذ ) www.moudir,com.2015-3-4المرحمة االبتدائية، ويشير )
المعاقيف عقميا الميارات الحسابية الموجية مينيًا التي تؤىميـ ألف يكونوا أفرادًا متوافقيف مع 

 مجتمعيـ بطريقة مبسطة تحقؽ ليـ االندماج مع المجتمع في حدود إمكاناتيـ وقدراتيـ. 

(  92-99، 9061تدريس الرياضيات بالمرحمة االبتدائية كما ذكرىا) سبتاف،ولذا ييدؼ       
إلى اكتساب الميارات الحسابية لألعداد الكمية وتنميتيا لدى التالميذ، وبالرغـ مف ىذه األىداؼ 
المرصودة، فإف مستوى تنمية الميارات الحسابية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية متدٍف، وىذا ما 

(،  May field, Vollmer,2007 ((، ودراسة 9002اسات التالية: دراسة) سيؼ، أكدتو الدر 
           (، ودراسة 9061(، ودراسة) جنيدي، 9061(، ودراسة) الرويس،  9069ودراسة) محمد، 

 (.9062(، ودراسة) الحراشة؛ العميمات،  9061) المالكي، 

ت تناسب مرحمة رياض األطفاؿ ولقد دعت االتجاىات الحديثة إلى استخداـ استراتيجيا
ومنيا التعمـ الموقفي واأللعاب التعميمية واالستراتيجيات القائمة عمى األنشطة التعميمية التي تخدـ 
الدرس وتجيز بيئة لمتعمـ الذاتي منيا أنشطة منتيسوري، فقد قامت اإليطالية ماريا منتيسوري 

(Maria  Montessori بجيود عظيمة في تعميـ وتدريب ) التالميذ المعاقيف عقميًا وذلؾ بإنشاء
(، وبدأت برنامجًا لتعميـ المعمميف لمعمؿ في ىذه 6121مدرسة لتعميـ المعاقيف عقميًا عاـ)

       المدرسة، وكانت نظريتيا تقوـ عمى استثارة وتدريب الحواس لدى العادييف والمعاقيف عقمياً 
 (.21، 9069) القمش، المعايطة ،

ىو منيج قائـ عمى فمسفة اكتشاؼ الطفؿ أي تعرؼ الخصائص ومنيج منتيسوري 
          واإلمكانات واالستعدادات لدى الطفؿ وذلؾ باستخداـ أسموب عممي في عممية االكتشاؼ 
واقترانو بروح االحتراـ والتعاطؼ مع زمالئو وحتى يحقؽ التعميـ ثماره البد أف يكوف األطفاؿ 

وفي الكشؼ عف احتياجاتيـ ومواقفيـ عمى عكس البيئة الحالية أحرارًا في التعبير عف أنفسيـ، 
التي لـ تسمح ليـ بالتصرؼ عمى نحو تمقائي وكاف منيجيا قائمًا عمى التجريب ومراقبة 
              تصرفات وردود التالميذ التمقائية حتى يتسنى ليا تصميـ البيئة التعميمية المناسبة ليـ

 (.922 -921، 9002) عمار،

http://www.moudir,com.2015-3-4/
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 -تكون منيج منتيسوري من أربع قواعد أساسية لتطبيقو وىي كاآلتي:وي
 توفير بيئة تعميمية معدة إعدادًا خاصًا.  -6
 المعمـ الذي يتمثؿ دوره في الموجو والمرشد لنمو التمميذ وتعميمو. -9
إتاحة الحرية لمتمميذ بإكماليا داخؿ بيئة التعمـ ومقترنة باحتراـ اآلخريف وتحمؿ مسؤولية  -2

 عمالو وتبصيره بعواقبيا.أ
           وفي النياية، تأتي القاعدة الرابعة وىي نتاج لمقواعد الثالثة السابقة حيث يصبح -2

              نضج التمميذ مف خالؿ ما يتـ مف عمميات التمثيؿ واإلدراؾ والوعي والمقارنات 
             إلى التعامؿ السميـداخؿ البيئة المعدة مسبقًا، وبذلؾ توجيت )ماريا منتيسوري ( 

              مع الحياة ويصبح التعميـ الناتج مف منيج منتيسوري تعميمًا متاحًا وليس مفروضاً 
 (.    202-202، 9002) عمار،

  مشكمة البحث:
نبع اإلحساس بمشكمة البحث مف خالؿ زيارة الباحثة لمدرسة التربية الفكرية بأسيوط وذلؾ 

 التعميمي بالمدرسة وبمناقشة المعمميف وموجيي مدارس التربية الخاصة تبيف اآلتي:لرؤية الواقع 
  .اتباع طرؽ تقميدية تيتـ بالحفظ واالستظيار دوف إدراؾ المفاىيـ الحسابية 
  التركيز عمى اإلجراءات الروتينية في حؿ المسائؿ الرياضية دوف التركيز عمى تنمية

 الميارات الحسابية.
 فظ واالستظيار في عممية التدريس والتقويـ دوف االىتماـ بالفيـ والتفكيراالىتماـ بالح 
   .عدـ محاولة اكتشاؼ األخطاء التي يقع فييا المتعمموف مف أجؿ تصحيحيا 

وباالطالع عمى بعض األدبيات والدارسات السابقة التي أكدت وجود ضعؼ في 
ميف لمتعمـ في المراحؿ التعميمية المختمفة منيا الميارات الحسابية لدى التالميذ المعاقيف عقميًا القاب

               (، ودراسة9062(، ودراسة)محمد، 9069ودراسة) عيسى، ،( 9006دراسة) ىاروف، 
 (. 9061)حسب اهلل ،

كما تـ القياـ بدراسة كشفية مف خالؿ تطبيؽ اختبار تحصيمي في الميارات الحسابية 
( تمميذا وتمميذة بمدرسة التربية 22االبتدائي بمغ عددىا ) عمى مجموعة مف تالميذ الصؼ الرابع

 الفكرية بأسيوط. كما ىو موضح  بالجدوؿ التالي:
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 (1جدول )
 نتائج التجربة االستكشافية لقياس الميارات الحسابية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي

 بمدرسة التربية الفكرية

ومف خالؿ الجدوؿ السابؽ، يتضح أف جميع الميارات الحسابية لـ تحقؽ النسب المرجو       
تحقيقيا لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي المعاقيف عقميًا، حيث بمغت النسبة المئوية الكمية  

% ، وىنا تحددت مشكمة 91,2اقيف عقميا في اختبار الميارات الحسابية  لدى التالميذ المع
البحث في وجود انخفاض في مستوى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي في الميارات الحسابية، لذا 
           حاوؿ البحث الحالي عالج القصور في الميارات الحسابية مف خالؿ استخداـ أنشطة 

 منتيسوري لتنميتيا.
  البحث : ىدف

 تنمية الميارات الحسابية لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي المعاقيف عقميًا )القابميف لمتعمـ(.  -1
 أسئمة البحث :

 حاوؿ البحث الحالي اإلجابة عف السؤاؿ التالي:
ما فاعمية برنامج قائـ عمى أنشطة منتيسوري لتنمية الميارات الحسابية لدى تالميذ الصؼ الرابع 

 ائي المعاقيف عقميًا )القابميف لمتعمـ(؟االبتد
 أىمية البحث:

 ـ األىمية النظرية:1
قد يفيد البحث في تقديـ إطار نظري عف منيج منتيسوري مف حيث المفيـو واألىمية      

واألسس والفمسفة التي قاـ عمييا وكذلؾ الميارات الحسابية مف حيث مفيوميا وأىميتيا وأسسيا 
 تيا.ودور المعمـ في تنمي

  األىمية التطبيقية: -2
يقدـ البحث برنامجًا ودليؿ معمـ وفقًا ألنشطة منتيسوري لتنمية الميارات الحسابية لدى 
تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي المعاقيف عقميا ) القابميف لمتعمـ(، كما يقدـ اختبارًا تحصيميًا لقياس 

 لمعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ.  الميارات الحسابية لتالميذ الصؼ الرابع االبتدائي ا

 التصنيؼ المقارنة قات المكانيةالعال العمميات الحسابية الميارات الحسابية
 %22.2 %20 %62.2 %62.2 نسبة تحققيا
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 مصطمحات البحث:
يعرؼ إجرائيًا بأنو ىو عبارة عف مجموعة مف الدروس التعميمية المعدة طبقًا البرنامج: 

الستراتيجيات تدريس الرياضيات وفقًا ألنشطة منتيسوري وأساليب التقويـ لتنمية الميارات 
 لمعاقيف عقميًا)القابميف لمتعمـ(.الحسابية لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي ا

 أنشطة منتيسوري:

أنشطة مخطط ليا في ضوء األسس الفمسفية والتربوية لمنتيسوري لتعميـ ُتعرف إجرائيًا بأنيا: 
المعاقيف عقميًا، وتتضمف مجموعة مف الخبرات العممية لتنمية الميارات الحسابية بما يتناسب مع 

 المرحمة االبتدائية.خصائص التالميذ المعاقيف عقميًا ب

أداء التالميذ المعاقيف عقميًا لمعمميات الحسابية بإتقاف :وتعرؼ إجرائيا بأنيا الميارات الحسابية:
 عف طريؽ قياميـ بأنشطة معينة وفي أقؿ وقت وجيد.

 المعاقون عقميًا )القابمون لمتعمم(:
العقمية والذي يؤثر عمى الجوانب بأنيـ التالميذ الذيف لدييـ قصور في القدرات  يعرفون إجرائيًا :

المعرفية والمغوية واالجتماعية، حيث تنحصر درجة ذكاء التالميذ المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ 
 ويصاحب ذلؾ القصور انخفاض في الميارات التكيفية واألكاديمية. 10-22بيف 

 محددات البحث: اقتصر البحث الحالي عمى المحددات التالية:
 تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ بمدرسة التربية  مجموعة مف

 الفكرية بأسيوط.

  الميارات الحسابية المتضمنة في وحدة "الحساب" المقررة عمى الصؼ الرابع االبتدائي
 ـ.9090/9096المعاقيف عقميًا في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي 

ـ البحث المنيج التجريبي ذا التصميـ شبو التجريبي ذي المجموعة استخد منيج البحث:
الواحدة لمعرفة تأثير المتغير المستقؿ وىو )استخداـ أنشطة منتيسوري( عمى المتغير التابع وىو 

 )الميارات الحسابية لدى التالميذ المعاقيف عقميًا )القابميف لمتعمـ( بالصؼ الرابع االبتدائي(.
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 بحث:اإلطار النظري لم
 المحور األول: أنشطة منتيسوري:

قامت منتيسوري بتطوير طرؽ التدريس مؤكدة عمى التعميـ الفردي باستخداـ التدريب  
عمى الحواس بدرجة مكثفة كما تؤكد عمى تعميـ وتنمية ميارات القراءة والكتابة والحساب في وقت 

حر، ىذه الطريقة تعتمد عمى مبكر مف عمر الطفؿ، وعمى االىتماـ البالغ بالنشاط البدني ال
فمسفة تربوية تأخذ بمبدأ أف كؿ طفؿ يحمؿ في داخمو الشخص الذي سيكوف عميو في المستقبؿ، 
مؤكدة عمى ضرورة أف تيتـ العممية التربوية بتنمية شخصية الطفؿ بصورة تكاممية في النواحي 

قدراتو اإلبداعية والقدرة عمى  النفسية والعقمية والروحية والجسدية الحركية، لمساعدتو عمى تطوير
 (.61، 9009، 9حؿ المشكالت وتنمية التفكير النقدي وقدرات إدارة الوقت) مونتيسوري

  :المنطمقات النظرية والعممية لطريقة منتيسوري
اتبعت منتيسوري الطريقة العممية لمراقبة مراحؿ نمو األطفاؿ بيدؼ تصميـ منيج  

           الخصوصيات الفردية لكؿ طفؿ، ويتجمى أساس ىذهتعميمي  يتناسب مع اإلمكانيات و 
الطريقة في توفير وسائؿ التربية الذاتية في بيئة الطفؿ، ويشترط فييا أف تكوف طبيعية قادرة عمى 
إثارة اىتمامو، وتطبؽ ىذه الطريقة في الفصوؿ مف خالؿ تجييز أدوات التعمـ بحسب 

حسب تتابع تقديميا مف السيؿ إلى الصعب ومف الرمز الموضوعات التعميمية، وتنظيـ األدوات ب
           إلى المجرد، التعميـ حسب طريقة منتيسوري يجب أف يكوف فعااًل وداعمًا وموجيًا 
لطبيعتو، باستخداـ نظاـ بسيط مف التعميـ واالبتعاد عف تراكـ المعمومات والتمقيف والحفظ ألنو 

 www.benrahal ) ) سولو مف خالؿ حوايتعرؼ الطفؿ عمى العالـ مف حو يجب أف 
 mounir,academia.edu,2018  

          توصمت منتيسوري لكي تنمي ذكاء التمميذ إلى التعمـ مف خالؿ الحواس الخمسة،
       وبنوع خاص مف خالؿ العالقة بيف اليد والمخ، أعمنت منتيسوري أنو ال شيء يجب أف 
يعطى لممخ قبؿ اليد، وىي قصدت بذلؾ أف األفكار المجردة والمعمومات تعطى لمتمميذ بشكؿ 
           ممموس لكي تمسؾ، وتكتشؼ وتفحص بدقة. وقد جاءت كؿ معمومات منتيسوري التي
تـ االعتراؼ بصحتيا عمى نطاؽ واسع اليـو مف ىذه الفكرة المبدئية فيما يتعمؽ بتنمية الذكاء 

            لتالميذ بناًء عمى التجربة العممية معيـ، فقد أمكف عف طريؽ المساعدة الصحيحة مفلدى ا
قبؿ المعمـ تطوير التمميذ بحيث يكوف قادرًا عمى االختيار الحر والعمؿ باستقاللية واستخداـ 

           والحسابالمغة، واالنضباط الذاتي، والميارات األكاديمية األساسية الخاصة بالكتابة، والقراءة 
 (.26-20، 9062) ليالرد، جيسيف،

http://www.benrahal/
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 تتمخص ىذه الطريقة في القواعد األساسية التطبيقية األتية:
المواد معدة ومييأة بمجموعة مف األشياء، وكذلؾ المعدات والخبرات  توفير بيئة تعميمية: -1

التعميمية المعدة  المالئمة لكؿ مرحمة مف المراحؿ التعميمية األربعة وما يالئميا مف الوسائؿ
إعدادًا خاصًا، أيضا مف واقع التجريب في تعامؿ التالميذ مع البيئة وما فييا مف أشياء 

 مصنوعة أو مواقؼ معينة.
 أو المعمـ الموجو والمرشد لنمو التمميذ وتعميمو. المعمم المدرب: -2
خبا إتاحة أكبر قدر من الحرية لمتمميذ: -3  ره بعواقبيا.بتعويده عمى تحمؿ مسئولية أعمالو وا 
مف خالؿ ما يتـ مف عمميات التمثيؿ واإلدراؾ والوعي والمقارنات التي تتـ  نضج التمميذ: -4

               داخؿ تمؾ البيئة المعدة والتي تقدـ لو العوف، حيث ترشده لمتعامؿ السميـ مع مواقؼ الحياة
 (. 20 -61، 9062) مونتيسوري ،

 ياضيات:أىمية أنشطة منتيسوري في تدريس الر 
 أف مف أىمية منتيسوري في الرياضيات أيضًا اآلتي:  Isaacs,B.(2010,48-50)تذكر 

تقدـ منيجًا لتعمـ الحساب باستخداـ أشياء لدعـ التعمـ مثؿ مواد الخرز الذىبية المصممة  .6
لتعريؼ األطفاؿ عمى التسمسؿ اليرمي لمنظاـ العشري أثناء استكشاؼ القيمة المكانية 

           مف الخرز والرموز المكتوبة لبطاقات األعداد الكبيرة ىي عمى األرجح باستخداـ كؿ 
 األكثر تميزًا.

المساىمة األصمية التي قدمتيا لتعمـ الرياضيات. بمنح الطفؿ الفرصة الستكشاؼ العالقات  .9
 بيف التسمسؿ اليرمي لمنظاـ العشري قبؿ أف يتـ تقديـ الطفؿ لمجمع والطرح مف الوحدات ويتـ
تقديـ جميع األنشطة في منيج الرياضيات مف خالؿ استخداـ األشياء الممموسة مع بناء 

جراء العمميات الحسابية مثؿ الجمع والطرح والضرب والقسمة.  تدريجي لفيـ األرقاـ، وا 
توفر لألطفاؿ فرصًا الستخداـ معرفة األرقاـ في سياؽ الحياة اليومية مثؿ حساب عدد  .2

اوؿ وجبة اإلفطار أو عد الشموع في كعكة عيد الميالد، وكثيرًا ما البسكويت المطموب لتن
يمعب األطفاؿ ألعاب األرقاـ في الممعب، وىي بمثابة أدوات مفيدة لتطبيؽ ميارات العد في 

  .الحياة اليومية لمبيئة الدراسية
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وفي ضوء أنشطة منتيسوري يمكن تعمم الميارات الحسابية وفقًا لمخطوات      
 التالية:

بمعني أف يدرؾ التمميذ الميارة بطريقة ممموسة باستخداـ أدوات حسية،  إدراؾ الكميات: -1
 فيتعمـ الجمع عف طريؽ إضافة مجموعة مف الخرز لمجموعة أخرى.

أف يتعمـ الرموز المجردة والتي يجدىا مكتوبة عمى الورؽ فيعرؼ مسمياتيا  تعمـ الرموز: -2
 يستخدميا في التعبير عف أفكاره.

أف يتدرب التمميذ عمى مطابقة الرمز مع  الكمية الدالة عميو : كميات والرموزدمج ال -3
ويتدرب عمى  التحويؿ بيف المموس والمجرد لفترة طويمة كافية لتكويف خبرات حسية مكتممة 

 في ذىنو.
               يتخمى التمميذ في ىذه الخطوة عف األدوات الحسية ويتقف: التعامؿ بالرموز      
                ،(www.nash2ar.com1\2\2019واستخداـ الرموز المجردة عمى الورؽ)فيـ 

 (.669 -601، 9002، 9)مونتيسوري
              ومف الدراسات التي أىتمت بأنشطة منتيسوري في تدريس المعاقيف: دراسة

( التي توصمت إلى إعداد برنامج تدخمي باستخداـ أنشطة منتيسوري 9062)منيب؛ نافع؛ غالي، 
( التي 9062لتنمية بعض الميارات المعرفية والتواصمية لدى األطفاؿ التوحدييف، ودراسة )أحمد،

توصمت إلى تنمية الميارات الحسية باستخداـ أدوات المنتيسوري وأثرىا في تحسيف االنتباه 
     دي األطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية القابميف لمتعمـ، ودراسةوخفض االضطرابات السموكية ل

( التي توصمت إلى فاعمية برنامج قائـ عمى أنشطة منتيسوري لتحسيف التوافؽ 9062)إبراىيـ، 
 النفسي لدى عينة مف األطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية.

  المحور الثاني: الميارات الحسابية:
الحسابية بأنيا " تمؾ الميارات التي يمتمكيا  ( الميارات 2، 9060يعرؼ العمري)

والتي تتضمف  والتي تمكنو مف القياـ بالعمميات الحسابية األربع الطالب في مجاؿ الرياضيات
                )عمميات الجمع والطرح والضرب والقسمة(، وحؿ المسائؿ المفظية، وتطبيقاتيا في مجاؿ

 الحياة اليومية". 
              ( بأنيا "نمط معقد مف النشاط  921، 9066الخطيب)كما عرفيا أيضًا 

            اليادؼ يتطمب أداؤه معالجة وتدبرًا، وتنسيؽ معمومات، وتدريبات سبؽ تعمميا، وتتراوح
                          ميارات العمميات الحسابية مف حيث التعقيد وصعوبة األداء بيف بسيط نسبياً 

 مية جمع لعدديف طبيعييف( وشديد التعقيد) كإجراء حموؿ لممعادالت(".) كإجراء عم

http://www.nash2ar.com1/2/2019)
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 أىمية تنمية الميارات الحسابية:
يتطمب االىتماـ بتنمية الميارات الحسابية التركيز عمى المفاىيـ الحسابية المرتبطة 

( أنو يمكف تعمـ الميارة الحسابية عف 22، 9001بأداء ميارة معينة، حيث يذكر  اليويدي) 
طريؽ المحاكاة والتدريب، ولكف يفضؿ أف يأتي العمؿ الذي يقـو بو التمميذ الكتساب الميارة بعد 
تزويده بالمعارؼ والمفاىيـ المرتبطة بالميارة، والتي تجعمو قادرًا عمى تفسير ما يقـو بو مف 
             عمؿ، وتفتح المجاؿ أمامو كي يصبح قادرًا عمى تطوير تمؾ الميارة وعندىا يكوف ذلؾ 

 التدريب فعااًل.
( أف أىمية تنمية 29،  9002(، موسى)622، 9062ويذكر أيضًا عريفج، سميماف)

 الميارات الحسابية لدى المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ ىي كاآلتي:
تقانيا يساعد التمميذ عمى فيـ األفكار والمفاىيـ فيمًا واعيًا؛ ألف التمميذ إذا  .1 اكتساب الميارة وا 

 اف متقنًا لممفاىيـ، وأتقف كذلؾ تطبيقيا، فإف ىذا سيؤدي إلى المزيد مف التعمـ.ك
بعض العمميات ال تحتاج إلى استخداـ آلة حاسبة، بؿ تتطمب استخداـ العقؿ البشري،  .2

 وعندما يكوف لدى التمميذ ميارة في ىذه العمميات، فإنو سيؤدييا بسيولة.
 القياـ بكثير مف األنشطة اليومية.إف اكتساب الميارات يسيؿ عمى التمميذ  .3
 إف إتقاف الميارات يتيح لمتمميذ مواجية المسائؿ بكؿ يسر وسيولة. .4
إف إتقاف الميارات واكتسابيا يزيد مف معرفة التمميذ ويعمؽ معرفتو في األنظمة الرياضية  .5

 المختمفة وبنيتيا.
ة المختمفة لموصوؿ إلى استيعاب تكنولوجيا العصر واالستفادة منيا في تطوير نواحي الحيا .6

 حياة أفضؿ.
إف قياـ التمميذ بالميارات الحسابية واكتساب العديد منيا يزيد مف فيمو لخصائص األعداد      

 والعمميات المختمفة عمييا مما قد يجعمو يفكر فيما ىو أبعد منيا ويكتشؼ عالقات جديدة.
رات الحسابية لدى المعاقيف عقميًا أف تعمـ الميا ( 902، 9061ويذكر كؿ مف غنيـ، غنيـ)     

 ييدؼ إلى:
 تنمية القدرة عمى العد والتحميؿ والتعبير عف األفكار باستخداـ األعداد. .1
 تنمية القدرة عمى معرفة مفيـو العالقات. .2
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 فيـ رموز األعداد ومدلوالتيا .3
 تعميـ التالميذ الدقة والترتيب والنظاـ والصبر والتركيز والتعاوف. .4
 ات المتعمقة بالتصنيؼ، المقارنة، الحركة ، الزماف والمكاف.تنمية المصطمح .5
 معرفة المصطمحات المتعمقة بالماضي والحاضر والمستقبؿ. .6

 المحور الثالث: اإلعاقة العقمية:
 مفيوم اإلعاقة العقمية:

نظرًا لالنتقادات  Grossman's  Definition,1973,11) ظير تعريؼ جروسماف 
ث قاـ جروسماف بتعديمو ومراجعتو ، وينص ىذا التعريؼ عمى أف التي وجيت لتعريؼ ىيبر حي

اإلعاقة العقمية عبارة عف " انحراؼ شديد أو إعاقة لموظيفة العقمية مع  وجود انحراؼ في السموؾ 
التكيفي لمفرد ، يظير في مراحؿ نمو الفرد وتطوره ، ويتضح مف ىذا التعريؼ كيفية التحقؽ مف 

الثة معايير أساسية وىي: االنخفاض الممحوظ في مستوى القدرة أف الشخص معاؽ عقميًا بث
             العقمية أي تكوف نسبة الذكاء دوف المتوسط بانحرافيف معيارييف أو أكثر بناًء عمى تطبيؽ 

IQ  العجز في السموؾ التكيفي أي تكويف عالقات اجتماعية مع أقرانو العادييف  -اختبار الذكاء
األولى مف عمر اإلنساف ويكوف  ةة النمو أي في السنوات الثمانية  عشر الظيور في مرحم –

 (. 21، 9002اكتشافيا عندما يمتحؽ الفرد بالمدرسة) الخطيب، الحديدي، 

وتبنت الجمعية األمريكية لمتخمؼ العقمي التعريؼ  الذي اقترحو جروسماف ويعتبر أكثر 
             (،99،   9066ىذا المجاؿ) القمش،  شيوعًا وقبواًل بيف مختمؼ الدارسيف والعامميف في

 (.  91، 9060(،) مصطفى،  92، 9060) الفرماوي، النساج،

( AAMR (صدر تعريؼ حديث لمجمعية األمريكية لإلعاقة العقمية  6229وفي عاـ 
ينص عمى" أف اإلعاقة العقمية "ىي حالة تشير إلى القصور في األداء الوظيفي لمفرد، وتتصؼ 

عقمي أقؿ مف المتوسط بشكؿ واضح يكوف متالزمًا مع جوانب قصور في مجاليف أو أكثر  بأداء
مف مجاالت الميارات التكيفية اآلتية: التواصؿ، العناية الذاتية، المصادر المجتمعية، الميارات 

راغ، االكاديمية، الحياة المنزلية، التوجيو الذاتي، الميارات االجتماعية، الصحة والسالمة، وقت الف
 ( 22، 9002الخطيب، الحديدي، قة العقمية قبؿ سف الثامنة عشرة)ميارات العمؿ، وتظير اإلعا

 (.29، 9001،) الدىمشي، 



 ( لتنمية الميارات الحسابية Montessoriبرنامج قائم عمى بعض أنشطة منتيسوري )
 سامية جمال البدري حسينزينب محمود عطيف    أ/ أ.د/          حمدي محمد مرسي  أ.د/ 
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(، 20 – 22، 9060(، الفرماوي، النساج) 29، 9001ويذكر كؿ مف الدىمشي) 
( أف التربوييف يصنفوف المعاقيف 22 – 21،  9061(، الجوالدة)26-20،  9060مصطفى)

يًا إلى ثالث  فئات رئيسة اعتمادًا عمى قدراتيـ عمى التعمـ ويستند ذلؾ عمى مبدأ الكفاية عقم
 التربوية وىي كاآلتي: 

 Educable Mentally Retarded(. القابمون لمتعمم: 1
( درجة، وال يستطيع أفراد ىذه  10 -22تتراوح نسبة ذكاء أفراد ىذه الفئة ما بيف) 

مج التربوية المقدمة في المدارس العادية لمتالميذ العادييف إال أنو يبقى الفئة االستفادة مف البرا
لدييـ إمكانية النمو في ثالث مجاالت إذا قدمت ليـ فرص التربية الخاصة عف طريؽ العناية 
                  الفردية في المدارس العادية أو عف طريؽ فتح صفوؼ خاصة ليـ أو مدارس خاصة، وىي

 مينية(. –اجتماعية  –) أكاديمية 
 (. القابمون لمتدريب:2

( درجة، حيث تظير اإلعاقة العقمية لدى  22 -20تتراوح نسبة ذكاء ىذه الفئة ما بيف)
أفراد ىذه الفئة في مرحمة الرضاعة أو الطفولة المبكرة يرافقو تأخر في القدرة عمى الكالـ 

مـ الميارات الالزمة لالعتماد عمى النفس، والمشي، وىـ قابموف لمتدريب في المجاالت التالية: تع
 التكيؼ االجتماعي في نطاؽ األسرة.

 (. االعتماديون:3
( درجة وىـ األفراد ذوو اإلعاقة الشديدة وغير القادريف  22تقؿ نسبة ذكاء ىذه الفئة عف)

عمى عمى العناية بأنفسيـ أو حمايتيا مف األخطار ويطمؽ عمييـ غير قابميف لمتدريب، ويعتمدوف 
  غيرىـ طواؿ حياتيـ، ويحتاجوف إلى رعاية متخصصة داخؿ مؤسسات خاصة بيـ.
 منتيسوري وتدريس الميارات الحسابية لممعاقين عقميًا القابمين لمتعمم:

( أنو بدأت منتيسوري في االىتماـ باألطفاؿ المعاقيف 611 -611، 9002يذكر الزىيري) 
شكمة تربوية أكثر منيا طبية، فأنشأت مدرسة لمتربية عقميًا ، حيث آمنت بأف اإلعاقة العقمية م

بندًا خصصت لتدريب  91الخاصة لممعاقيف عقميًا وصممت أدوات تعميمية خاصة تتكوف مف 
جميع الحواس والعضالت  ما عدا حاستي التذوؽ والشـ والتي تعتمد عمى مبدأ الحرية في 

 التعميـ، منيا:
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طفؿ يضع يده عمى جسـ بارد ثـ دافئ ثـ ساخف لتدريب اإلحساس بالحرارة: حيث كاف ال .1
 فيمكنو التمييز بيف الدرجات الحرارية المختمفة.

 لتدريب حاسة الممس: حيث استخدمت الورؽ الناعـ والورؽ الخشف كالصنفرة. .2
بكرة مقسمة إلى ثمانية ألواف مختمفة  21لمتميز بيف األلواف: استخدمت مجموعة مكونة مف  .3

 الدرجات.
السمع: حيث استخدمت صناديؽ صغيرة ممموءة بالزلط والرمؿ أو المعدف  لتدريب حاسة .4

 واالستماع إلى الطيور المغردة.
 لمتميز بيف األوزاف: حيث استخدمت قطعًا صمبة صغيرة متساوية الحجـو مختمفة األوزاف. .5

( إلى تعميـ الحساب في ضوء أنشطة منتيسوري 626 – 626، 9009ويشير كامؿ)
 :لممعاقيف عقمياً 

تستخدـ منتيسوري في تعميـ التالميذ المعاقيف عقميًا األعداد نشاط السمـ الطويؿ فيو عبارة  .1
عف مجموعة مف عشرة حباؿ طوؿ األوؿ متر واحد واألخير طولو عشرة سنتيمترات أو 
استخداـ عشرة مساطر خشبية بنفس أطواؿ الحباؿ وتنقؿ الحباؿ مف الوسط بالتدريج ثـ تثبت 

طرفييا مكونًة سممًا تسميو منتيسوري بالسمـ الطويؿ وتقسـ الحباؿ أو  ىذه الحباؿ مف
المساطر إلى اجزاء كؿ مسافة عشرة سنتيمترات وتموف األجزاء بالمونيف األحمر واألزرؽ عمى 
ذا ماتمرف التالميذ  التوالي، فيستخدميا التالميذ في تمرينات الحس لمتميز بيف األطواؿ، وا 

الحباؿ طوليًا، يطمب منيـ عد األجزاء الحمراء والزرقاء فيعطوا عمى ترتيب المساطر أو 
أرقامًا لكؿ حبؿ أو مسطرة فيتعمـ التمميذ مبادئ الجمع وليذا صممت  منتيسوري أنشطة 

 مختمفة لتعميـ العمميات األربعة في الحساب بطريقة حسية.
ط بو مف خالؿ في العد والحساب رأت منتيسوري أف التمميذ يكوف مفاىيـ متعددة ترتب .2

           تدريبات تنمية الحواس التي سبؽ أف مارسيا مرات كثيرة عندما يتكوف مفيـو متصؿ 
           بالعد والحساب فإنو يعمؽ في ذىنو ولذلؾ في المستقبؿ عندما يتعامؿ مع األرقاـ 
والعمميات الحسابية المجردة ال يجد صعوبة في تذكره، فالتمميذ عندما يمعب بمجموعة مف 
عيداف خشبية متفاوتة الطوؿ، ويرتبيا مف األقصر إلى األطوؿ يكوف قد كوف فعاًل مفيومًا 

 حسابيًا وعدديًا.



 ( لتنمية الميارات الحسابية Montessoriبرنامج قائم عمى بعض أنشطة منتيسوري )
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في تعميـ شكؿ كاف التعامؿ مع األرقاـ واألعداد في البداية بطريقة حسية فقط، ثـ يبدأ التمميذ  .3
ىذه األرقاـ واألعداد مف خالؿ استخداـ منتيسوري لبطاقات أرقاـ الصنفرة حيث تكتب األرقاـ 
بورؽ الصنفرة ، ليمر التمميذ بأصابعو عمى الرقـ في نفس اتجاه كتابتو ثـ ينطقو ويحاوؿ 

عمـ التعرؼ عمى شكؿ الرقـ الداؿ عمى كؿ عود مف العيداف الممونة السابقة، ثـ يضع الم
أرقامًا عمى المنضدة وعمى التمميذ أف يضع بجانب كؿ رقـ عددًا مف المكعبات المساوية ليذا 

 الرقـ، ثـ يتدرب عمى كتابتيا.
 مواد وأدوات البحث واجراءات إعدادىا وتطبيقيا:

" المقررة عمى تالميذ الصف الرابع قائمة الميارات الحسابية بوحدة "الحساب -أوالً 
 ين عقميًا القابمين لمتعمم:االبتدائي المعاق

  مف خالؿ تحميؿ محتوى كتاب الرياضيات لتالميذ الصؼ الرابع االبتدائي المعاقيف عقميًا تـ
التوصؿ إلى قائمة الميارات الحسابية المتضمنة بوحدة البحث وقد تضمنت ىذه القائمة 

 –التصنيؼ  –المقارنة  -العمميات الحسابية  -خمس ميارات رئيسة) العالقات المكانية 
( ميارة أدائية، وتـ الرجوع  إلى الكتب والمراجع المتخصصة، وذلؾ 99األشكاؿ اليندسية(، )

بغرض تحديد الداللة المفظية لكؿ ميارة، وقد تـ إعداد قائمة مبدئية بالميارات الحسابية 
ىج وداللتيا المفظية، وتـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء والمحكميف المختصيف في المنا

وطرؽ تدريس الرياضيات، وفي ضوء آراء المحكميف تـ التوصؿ إلى القائمة النيائية 
 لمميارات الحسابية الواردة بوحدة البحث وداللتيا المفظية.

 مواد البحث:  -ثانياً 
 تـ إعداد دليؿ معمـ وفقًا لثالث مراحؿ، وىي: برنامج ودليل معمم وفقًا ألنشطة منتيسوري:  .1
 مقدمة دليؿ المعمـ، فمسفة دليؿ المعمـ، أىمية  ة لمدليل اشتممت عمى :إعداد صورة مبدئي

               دليؿ المعمـ، أىداؼ دليؿ المعمـ، محتوى دليؿ المعمـ، استراتيجيات وأساليب التدريس
                    التعمـ التعاوني -التعمـ الفردي) التعمـ لإلتقاف( –النمذجة  –) تحميؿ الميمة 

               دور المعمـ في تخطيط األنشطة التعميمية حسوس بالمجرد(،سموب ربط الم) أ
            لمتالميذ المعاقيف عقميًا، تقويـ الدليؿ واشتمؿ الدليؿ عمى أساليب تقويـ متنوعة ىي

رنامج التقويـ الختامي(، أدوار كؿ مف المعمـ والتمميذ في الب–التقويـ التكويني–ويـ القبمي) التق
 لتقديـ أنشطة منتيسوري، الخطة الزمنية لتدريس الميارات الحسابية، توجييات عامة لممعمـ.
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 :تـ عرضو في صورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف  عرض الدليل عمى المحكمين
المختصيف في المناىج وطرؽ تدريس الرياضيات وبعض موجيي ومعممي الرياضيات بمغ 

 لؾ لمتأكد مف صدقو.( محكمًا؛ وذ62عددىـ)
 : إعداد الصورة النيائية لدليل المعمم 

بناًء عمى آراء المحكميف تـ إجراء بعض التعديالت، حيث تـ تعديؿ صياغة بعض       
األىداؼ التعميمية، واالتفاؽ عمى أف الموضوعات معروضة بشكؿ جيد ومناسبة أنشطة 

 لنيائية.منتيسوري ليا، ومف ثـ أصبح دليؿ المعمـ في صورتو ا

 تـ إعداد كراسة أنشطة التمميذ وفقًا لثالث مراحؿ، ىي:إعداد كراسة أنشطة التمميذ:  .6
  :تـ إعداد صورة مبدئية لمحتوى ىذه الكراسة، إعداد صورة مبدئية لكراسة أنشطة التمميذ

 وقد اشتممت عمى: مقدمة التمميذ، محتوى الكراسة، الميارات الحسابية.
 لمتأكد مف صدؽ محتوى ىذه الكراسة، ثـ عرض  ى المحكمين:عرض الصورة المبدئية عم

الصورة األولية عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف في مناىج وطرؽ تدريس 
 الرياضيات؛ وذلؾ لموقوؼ

 عمى تعديالتيـ وآرائيـ.

 :تـ إجراء التعديالت التي أشار إلييا المحكموف؛  الصورة النيائية لكراسة أنشطة التمميذ
جراء التعديالت في بعض الدروس، ومف ثـ أصبحت كراسة أنشطة التمميذ في حيث تـ إ

 صورتيا النيائية.

اختبار الميارات الحسابية لتالميذ الصؼ الرابع االبتدائي المعاقيف عقميًا  أداة القياس: -ثالثاً 
 :القابميف لمتعمـ: وقد مر االختبار بالخطوات اإلجرائية التالية

 ىدؼ االختبار إلى تنمية الميارات الحسابية لدى تالميذ الصؼ  بار:تحديد اليدف من االخت
 الرابع االبتدائي المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ باستخداـ أنشطة منتيسوري.

 :قامت الباحثة بإعداد جدوؿ مواصفات روعي في إعداده لمميارات  تحديد مواصفات االختبار
نة في االختبار، والجدوؿ التالي يوضح الحسابية وذلؾ لتحديد عدد األسئمة المتضم

 مواصفات االختبار:



 ( لتنمية الميارات الحسابية Montessoriبرنامج قائم عمى بعض أنشطة منتيسوري )
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 (2جدول)
 مواصفات اختبار الميارات الحسابية لتالميذ الصف الرابع االبتدائي المعاقين

 عقميًا القابمين لمتعمم. 

 :استعانت الباحثة بقائمة الميارات الحسابية التي تكونت مف أربع  إعداد مفردات االختبار
يارة أدائية حيث وضع لكؿ ميارة أدائية سؤاالف، فأصبحت مفردات ( م61ميارات رئيسة و)

            ( سؤااًل فرعيًا متضمنة في أربع أسئمة رئيسة وىي: السؤاؿ األوؿ يبدأ مف21االختبار)
(، ويمثؿ السؤاؿ األوؿ والثاني الجزء األوؿ مف 92 – 61(، السؤاؿ الثاني) 61 -6)

(، والسؤاؿ الثالث 21-22(، والسؤاؿ الرابع)29 -92مف)االختبار، والسؤاؿ الثالث يبدأ 
والرابع يمثالف الجزء الثاني مف االختبار، وتكونت صورة االختبار لتغطي جميع الميارات 

 الحسابية المتضمنة بوحدة الحساب بالفصؿ الدراسي األوؿ.
 :و ؛ لتوضح قد حرصت الباحثة عمى أف تكوف تعميمات االختبار في بدايت تعميمات االختبار

 لمتمميذ كيفية االجابة عف اسئمة االختبار. 
 :عرض الصورة المبدئية لالختبار عمى المحكمين 

بعد القياـ بالخطوات السابقة أصبح اختبار الميارات الحسابية في صورتو المبدئية، وتـ          
ات عرضو عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ تدريس الرياضي

( محكمًا، لمحكـ عمى مدى 62وبعض معممي وموجيي التربية الخاصة بمغ عددىـ)
صالحيتو لمتطبيؽ في المجاؿ الميداني، وقد أشاروا إلى مناسبتو، ومف ثـ أصبح االختبار 

 صالحًا لمتطبيؽ عمى المجموعة االستطالعية.

 النسبة المئوية أرقاـ األسئمة عدد األسئمة الميارات الرئيسة
 %22.2 ( 61 -6السؤاؿ األوؿ)  61 العمميات الحسابية
 %99.9 ( 92-61السؤاؿ الثاني) 1 القيمة المكانية
 %99.9 (29-92السؤاؿ الثالث) 1 المقارنة
 %66.9 (21 -22السؤاؿ الرابع) 2 التصنيؼ

 % 600 21 اإلجمالي.
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 :ضبط االختبار 
طالعية مف تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى مجموعة است     

( تمميذًا وتمميذة خارج عينة التجربة األساسية، 20المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ مكونة مف)
بمدرسة التربية الفكرية بأسيوط ،بيدؼ التأكد مف سالمة ووضوح تعميمات االختبار، وسالمة 

لزمف الالـز لإلجابة عف أسئمتو، والتأكد مف المغة ومناسبتيا لمستوى مجموعة البحث، وتحديد ا
 ثباتو وصدقو، وتحديد معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لمفرداتو.  

  :قامت الباحثة بتحميؿ نتائج إجابات التالميذ المعاقيف عقميًا عف أسئمة تصحيح االختبار
زمف الالـز االختبار؛ وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى صدقو، وحساب معامؿ ثباتو، وتحديد ال

 لتطبيقو، وحساب معامالت الصعوبة والسيولة والتمييز ألسئمتو.
  :صدق االختبار 
اعتمدت الباحثة في تحديد صدؽ االختبار عمى صدؽ المحكميف،   وقد  صدق المحكمين:  -

جراء التعديالت  تـ التأكد مف أف مفردات االختبار صادقة بعد عرضيا عمى المحكميف، وا 
 مى آرائيـ ومالحظاتيـ.الالزمة بناًء ع

 صدق االتساق الداخمي لالختبار: -
لمتحقؽ مف مدى ارتباط درجة كؿ مفردة مع الدرجة الكمية لمبعد الذي تقيسو، تـ حساب      

معامؿ ارتباط بيرسوف، بيف درجة كؿ سؤاؿ مع الدرجة الكمية لمميارة والدرجة الكمية لالختبار، 
( والذي 0.06، 0.02االرتباط دالة عند مستوى داللة ) أف جميع قيـ معامالتوجاءت النتائج 

يؤكد صدؽ االتساؽ الداخمي لمفقرات مع االختبار، وىذا يعني أف االختبار بوجو عاـ صادؽ 
 ويمكف االعتماد عميو.

  :قامت الباحثة بحساب ثبات اختبار الميارات الحسابية حساب معامل ثبات االختبار
، حيث تـ تطبيؽ براون لمتجزئة النصفية-ومعادلة سبيرمان معامل ألفا كرونباخ،باستخداـ 

( تمميذًا وتمميذة وتـ حساب 20اختبار الميارات الحسابية عمى عينة استطالعية بمغ عددىا)
ثبات االختبار باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ، وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات الختبار 

، وبمغت قيمة معامؿ الثبات الختبار 0.11ونباخ الميارات الحسابية باستخداـ معادلة ألفا كر 
، ويالحظ أف قيـ معامالت 0.120براوف -الميارات الحسابية باستخداـ معادلة سبيرماف

 مما يدؿ عمى أف االختبار يتمتع بثبات مقبوؿ. 0.1الثبات كانت أكبر مف 
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 :حساب معامالت التمييز والسيولة والصعوبة لفقرات االختبار 
( أف معامؿ التمييز لفقرة يعني قدرة الفقرة عمى التمييز 621، 9002) يوضح النبياف

في مجموعات متباينة، ولحساب معامؿ التمييز، تـ ترتيب أوراؽ االختبار تصاعدًيا أو 
ذا كاف  تنازلًيا حسب العالمة الكمية لالختبار، وتـ االختيار بيف فئتيف يميزىا االختبار، وا 

% لكؿ قسـ، 20مكف قسمة أوراؽ اإلجابة إلى قسميف، بنسبة (، ي  20عدد الطمبة أقؿ مف )
 وي حسب معامؿ التمييز بالمعادلة التالية: 

 

 
( ت عد 0.22أف الفقرات ذات معامؿ التمييز األكبر مف ) (21، 2002) ويوضح العزاوي

 فقرات ذات قدرة تمييز عالية، أما بالنسبة لمعامؿ السيولة في حسب كما يمي: 

 
 .معامل السيولة – 1الصعوبة =  معاملأما 

وبالنسبة لمحكـ عمى معامالت السيولة أو معامالت الصعوبة لفقرات االختبار، فإف 
(، حيث أف 0.1إلى  0.9الفقرات ذات معامالت السيولة أو الصعوبة، التي يتراوح مداىا بيف )

ع ضمف المدى وصعوبة تق  جميع فقرات االختبار تتمتع بمعامالت تمييز، ومعامالت سيولة
 المقبوؿ تربوًيا.

 :تحديد زمن االختبار 
تـ حساب الزمف الالـز لإلجابة عف الجزء األوؿ الختبار الميارات الحسابية عف طريؽ 
التسجيؿ التتابعي حيث تـ حساب الزمف الذي استغرقو أوؿ تمميذ في اإلجابة عف أسئمة الجزء 

( دقيقة، وتـ 10ستغرقو أخر تمميذ في اإلجابة)( دقيقة والزمف الذي ا29األوؿ مف االختبار بمغ)
( دقيقة، 21، وبذلؾ أصبح زمف الجزء األوؿ مف االختبار) 9جمع الزمنييف وقسمتيما عمى 

وبالمثؿ في حساب الجزء الثاني مف االختبار حيث تـ حساب الزمف الذي استغرقو أوؿ تمميذ في 
 ( دقيقة.21مميذ في اإلجابة بمغ)( دقيقة، والزمف الذي استغرقو أخر ت26اإلجابة بمغ)

معامل السهولة للمجموعة الدنيا –وعة العليا ميز = معامل السهولة للمجمعامل التمي  
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 دقيقة. 21=     10+    29زمف الجزء األوؿ مف االختبار=             
                                               9         

 دقيقة. 22=      21+   26زمف الجزء الثاني مف االختبار=               
                                                9 

 دقيقة.  600=    22+   21فيصبح زمف االختبار ككؿ   =    

  الصورة النيائية الختبار الميارات الحسابية لتالميذ الصف الرابع االبتدائي المعاقين عقميًا
بعد إجراء التعديالت الالزمة لمفردات االختبار، وذلؾ في ضوء آراء القابمين لمتعمم: 
ئج التجربة االستطالعية، وبعد التأكد مف ثبات االختبار وصدقو ومناسبة المحكميف، ونتا

معامؿ السيولة والصعوبة لمفرداتو، تـ التوصؿ إلى إعداد االختبار في صورتو النيائية*، 
( سؤااًل تقيس أربع ميارات رئيسة وىي: )ميارة العمميات الحسابية، ميارة 21ويتكوف مف )

المقارنة، ميارة التصنيؼ(، وبذلؾ أصبح االختبار جاىزًا لمتطبيؽ العالقات المكانية، ميارة 
 الفعمي عمى مجموعة البحث.

 اإلجراءات التجريبية لمبحث:  -رابعاً 
 تم اتخاذ مجموعة من الخطوات واإلجراءات لتطبيق البحث الحالي وىي كاآلتي:

o :تربية  الفكرية تـ اختيار الباحثة لمجموعة البحث مف مدرسة ال اختيار مجموعة البحث
( 61بأسيوط  التابعة إلدارة التربية الخاصة، وذلؾ لتنفيذ إجراءات البحث حيث بمغ عددىا)

تمميذًا وتمميذة مف تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي المعاقيف عقميًا مف مجتمع البحث الذي بمغ 
ف بيا العمر الزمني ( تمميذًا وتمميذة؛ بناًء عمى رؤية ممفات التالميذ بالمدرسة المدو 20عدده)

 (.10 – 22ونسبة ذكائيـ التي تتراوح ما بيف)
o  :تـ اختيار موعد تطبيؽ تجربة البحث باالتفاؽ مع مدرسة التربية زمن تطبيق التجربة

الفكرية، وقد استغرؽ التدريس حوالي أربعة أسابيع، بواقع حصتيف يوميًا وذلؾ مف يـو األحد 
األسبوع التي أقرتيا اإلدارة لحضور التالميذ بالمدرسة بواقع حتى يـو األربعاء بناًء عمى أياـ 

 ـ.9096/ 9090( أياـ في األسبوع، وذلؾ في العاـ الدراسي 2)
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o  :تـ تطبيؽ أداة القياس المتمثمة في اختبار الميارات الحسابية التطبيق القبمي ألداة القياس

البتدائي المعاقيف عقميًا القابميف تطبيقًا قبميًا عمى مجموعة البحث مف تالميذ الصؼ الرابع ا

ـ، وتـ تصحيح إجابات التالميذ في االختبار 9090/ 66/ 92لمتعمـ، وذلؾ يـو األحد 

            ورصد النتائج، ولمتأكد مف التكافؤ بيف تالميذ المجموعة في التطبيؽ القبمي الختبار

 الميارات الحسابية.

o : ؽ اختبار الميارات الحسابية تطبيقًا بعديًا عمى تـ تطبي التطبيق البعدي ألداة القياس

مجموعة البحث ، وتـ تصحيح إجابات التالميذ في االختبار، ورصد النتائج ومعالجتيا 

 .IBM SPSS v.20باستخداـ برنامج  إحصائياً 

 نتائج البحث وتفسيرىا: نتائج اختبار الميارات الحسابية:

امج قائـ عمى أنشطة منتيسوري لتنمية الميارات ما فاعمية برن ينص سؤال البحث عمى "     

 الحسابية لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي المعاقيف عقميًا )القابميف لمتعمـ(؟

               ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "ويمكوكسف" لمعينات المرتبطة       

Wilcoxon signed-rank test الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات  وذلؾ لمكشؼ عف داللة

وفيما يمي عرض  الميارات الحسابيةمجموعة البحث في القياسيف القبمي والبعدي الختبار 

 النتائج المتعمقة بالدرجة الكمية عمى االختبار ولكؿ ميارة عمى حدة:

 داللة الفروق في الدرجة الكمية الختبار الميارات الحسابية: (1

حسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات التالميذ عينة الدراسة عمى تـ حساب المتوسطات ال     

 اختبار الميارات الحسابية كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:         
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 (3جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات التالميذ عينة الدراسة

 في اختبار الميارات الحسابية 

تبار "ويمكوكسف" لمعينات المرتبطة وذلؾ لمكشؼ عف داللة (: نتائج اخ2ويوضح جدوؿ )      
الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات مجموعة الدراسة في القياسيف القبمي والبعدي الختبار 

 الميارات الحسابية.
 ويمكن تفسير تمك النتائج كما يمي:

تالميذ  فاعمية برنامج قائـ عمى بعض أنشطة منتيسوري لتنمية الميارات الحسابية لدىأن 
 الصؼ الرابع االبتدائي المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ، ترجع إلى عدة عوامؿ أىميا:

استخداـ أدوات وأنشطة منتيسوري في البحث الحالي، عممت عمى جذب انتباه التالميذ  .1
المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ، وكمثير يحرؾ إمكانياتيـ وطاقاتيـ نحو تنمية الميارات 

 ة لدييـ.الحسابي

 "rحجـ األثر " "zقيمة " مجموع الرتب متوسط الرتب دالعد اتجاه الرتب الميارة
ميارة 

العمميات 
 الحسابية

 0 0 0 السالبة
 621 1.2 61 الموجبة 0.192 **2.22

   0 المتساوية
ميارة 

العالقات 
 المكانية

 0 0 0 السالبة
 602 1.2 62 الموجبة 0.211 **2.29

   9 المتساوية
ميارة 
 المقارنة

 0 0 0 بةالسال
 690 1 62 الموجبة 0.101 **2.22

   6 المتساوية
ميارة 
 التصنيؼ

 0 0 0 السالبة
 690 1 62 الموجبة 0.102 **2.22

   6 المتساوية
الدرجة 
 الكمية

 0 0 0 السالبة
 621 1.2 61 الموجبة 0.192 **2.22

   0 المتساوية
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تعتمد أدوات وأنشطة منتيسوري عمى الحواس، وىي الوسيمة الوحيدة التي يستقبؿ بيا التالميذ  .2
المعاقوف عقميًا الميارات الحسابية عبر حاسة الممس والنظر والسمع وتنميتيا بشكؿ جيد 

 يبقي لدييـ أثر التعمـ.
اقيف عقميًا القابميف لمتعمـ أثبت البحث الحالي فعاليتو بسبب تشجيع الباحثة لمتالميذ المع .3

ألىمية البرنامج، وأنو في نيايتو سيتمكف التالميذ مف تنمية الميارات الحسابية بقدر اإلمكاف؛ 
حيث زرعت الباحثة الدافع الداخمي لمتالميذ فساعد ذلؾ التالميذ عمى أف يكونوا ذوي نشاط 

يماف الباحثة أف ىؤالء التالميذ لدييـ قدرات ذىنية أقؿ مف التالميذ  وقدرة عمى التعمـ، وا 
 العادييف، وكاف مف الميـ تييئتيـ لتمقي الميارات الحسابية.

استخداـ اساليب واستراتيجيات تدريسية مناسبة لمتالميذ المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ كاف ليا  .4
عمـ أثر ايجابي في تنمية الميارات الحسابية كاستراتيجية النمذجة، وتحميؿ الميمة، والت

 لإلتقاف، وأسموب ربط المحسوس بالمجرد.
تكرار التماريف والتدريبات وطريقة تنفيذ أنشطة منتيسوري أثناء عممية التدريس أدى إلى  .5

 فاعمية البرنامج لتنمية الميارات الحسابية.
وبذلؾ يكوف لمبرنامج القائـ عمى بعض أنشطة منتيسوري أثر ايجابي كبير في تنمية      

حسابية لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ، وتتفؽ نتائج الميارات ال
(، 9061(، ودراسة خميؿ)9062البحث الحالي مع الدراسات السابقة مثؿ دراسة برغوث )

 (.9090، ودراسة  عامر)Qais(2017)(، ودراسة 9061ودراسة حسب اهلل) 
 ي من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:وفي ضوء ما توصل إليو البحث الحال

 صاغت الباحثة في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث الحالي بعض التوصيات وىي:
عمؿ دورات تدريبية لمعممي التربية الخاصة في طريقة منتيسوري التعميمية وأنشطتيا  .1

 وأدواتيا.
لعمؿ عمى تحديثيا بما ضرورة االىتماـ بالمناىج المقدمة لمتالميذ المعاقيف عقميًا وا .2

 يتناسب مع خصائص وسمات ىؤالء التالميذ.
توفير أنشطة منتيسوري بمدارس التربية الفكرية لما ليا مف أثر كبير في إتماـ عممية  .3

 التعمـ بنجاح.
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تعميـ طريقة منتيسوري بجميع مدارس التربية الخاصة؛ ألنيا تيسر العممية التعميمية لدى  .4
خاص والعادييف بشكؿ عاـ، العتمادىا عمى األنشطة الجذابة  التالميذ المعاقيف بشكؿ

 والشيقة.
استخداـ أقؿ قدر مف التفاعؿ المفظي أثناء تنفيذ النشاط، واإلقالؿ مف التعميمات الموجية  .5

 لمتمميذ المعاؽ عقميًا.
 الفيـ الجيد لطريقة منتيسوري وكيفية تنفيذ أنشطتيا واليدؼ منيا مف قبؿ المعمـ. .6
حؿ تعميـ المعاقيف عقميًا وفقًا لتقسيـ المراحؿ النمائية ليـ عند منتيسوري معرفة مرا .7

 وخصائص واحتياجات كؿ مرحمة.
القدرة عمى تنظيـ البيئة الصفية لمنتيسوري بشكؿ يثير اىتماـ التالميذ ودافعيتيـ  .8

 لالكتشاؼ والتعمـ.
 االعتماد عمى ذاتو.تحقيؽ التربية االستقاللية بما يساعد التمميذ عمى تطوير شخصيتو و  .9

إعطاء الحرية لمتمميذ لمساعدتو عمى العمؿ والتفكير حسب قدراتو ووفقًا الحتياجاتو؛ ألف  .11
 الضغط والشدة يعيقاف التعمـ الذاتي لو.

 وفي ضوء نتائج البحث أيضًا، يمكن اقتراح دراسة الموضوعات التالية:
 ـ طريقة منتيسوري لتنمية برنامج تدريبي لمعممي التربية الخاصة عمى كيفية استخدا

 الميارات الحياتية والميارات الرياضية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية المكفوفيف.
  فاعمية استخداـ طريقة  منتيسوري لتنمية المفاىيـ اليندسية والتفكير الجبري لدى تالميذ

 المرحمة اإلعدادية المعاقيف سمعيًا القابميف لمتعمـ.
 ة منتيسوري لتنمية المفاىيـ الرياضية لتالميذ المرحمة االبتدائية ذوي برنامج قائـ عمى طريق

 اإلعاقة العقمية.
 
 
 
 
 
 



 ( لتنمية الميارات الحسابية Montessoriبرنامج قائم عمى بعض أنشطة منتيسوري )
 سامية جمال البدري حسينزينب محمود عطيف    أ/ أ.د/          حمدي محمد مرسي  أ.د/ 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 

217 

 م0202َناَز   -  األولالعدد   -  الثالث  جمللدا
 

 قائمة المراجع:
 المراجع العربية: -أوالً 

(. فاعمية 9062إبراىيـ، فيوليت فؤاد،  رمضاف، فاطمة سعيد،  يوسؼ ، محمود رامز ) (1
ي لدى عينة مف برنامج قائـ عمى أنشطة منتيسوري لتحسيف التوافؽ النفس

(، 21،)مصر –مجمة االرشاد النفسي األطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية، 
216- 222. 

(. تنمية الميارات الحسية باستخداـ أدوات المنتسوري واثره في 9062أحمد، أحمد عنتر )  (9
تحسيف االنتباه وخفض االضطرابات السموكية لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة 

، كمية رياض األطفاؿ، سالة دكتورة غير منشورة ر  العقمية القابميف لمتعمـ،
،  ماريا ، ترجمة مممؾ مرسي 9جامعة القاىرة. مونتيسوري

القاىرة: دار الكممة لمنشر  التربية مف أجؿ عالـ جديد.(. 9009حماد)
 والتوزيع.

(.اثر استخداـ استراتيجية تدريس األقراف في تطوير 9062البجحاف، عيسى بف جواد) (2
المجمة التربوية سابية لمتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، الميارات الح

(، 2(،)9)األردف،-المتخصصة المجموعة الدولية لالستشارات والتدريب
212-211. 

(."فاعمية برنامج قائـ عمى التربية الحركية في تنمية بعض 9061جنيدي ، جيياف ماىر ) (2
ة دراسات مجم الميارات العددية واليندسية والحسابية لطفؿ الروضة"،
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 جامعة أسيوط –كمية التربية  –المجمة التربوية لتعميم الكبار 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــ

  

211 

 م0202َناَز   -  األولالعدد   -  الثالث  جمللدا
 

. المدخؿ إلى التربية الخاصة(. 9002الحديدي ، منى صبحي )الخطيب ، جماؿ محمد ،  (1
 عماف)األردف( : دار الفكر.

. القاىرة. تصميميا وتدريسيا -مناىج الرياضيات الحديثة(. 9066الخطيب، محمد أحمد ) (2
 دار الحامد لمنشر والتوزيع.

الرياضي (."فاعمية استخداـ التعمـ النشط في التقدير 9061الرويس، عبد العزيز محمد ) (60
المجمة  والميارات الحسابية لدى طالبات الصؼ الخامس االبتدائي"،
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إطار فمسفي  -تربية المعاقيف والموىوبيف ونظـ تعميميـ (.9002الزىيري، إبراىيـ عباس ) (66

 ار الفكر العربي.القاىرة: د وخبرات عالمية.
(."فاعمية برنامج تدريبي باستخداـ الحاسب اآللي لتنمية 9061زيداف ، عصاـ محمد ) (69

مجمة القراءة  التواصؿ المفظي لدى المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ"،
 .692-26(، 621، )مصر-والمعرفة

عماف:  .سيةأساليب وطرائؽ تدريس الرياضيات لممرحمة االسا(.9069سبيتاف، فتحي ذياب ) (62
 دار الخميج.

.القاىرة: دار 2.طعمـ النفس اإلحصائي وقياس العقؿ البشري(. 9066السيد ، فؤاد البيي) (62
 الفكر العربي.

(."فاعمية استراتيجية تدريس األقراف في تنمية ميارات الطرح 9002سيؼ، خيرية رمضاف ) (62
 لكويت"،واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ المرحمة االبتدائية لدولة ا

 .22-66(، 19(،)61، )مجمس النشر العممي بجامعة الكويت
(. أثر استخداـ 9090عبد العزيز، محمود إبراىيـ ، لمو، نجالء قدري ، العبد، ىانـ محمد) (61

القصة الرقمية في تنمية بعض الميارات الحياتية لدى األطفاؿ ذوي 
(، 2(،)90، جامعة كفر الشيخ، )مجمة كمية التربيةاإلعاقة البسيطة، 

662 – 621. 
(."برنامج قائـ عمى التعمـ بمساعدة األقراف في 9062عبد الكريـ، محمد إسماعيؿ ) (61

تنمية الميارات الحسابية وأثره عمى مفيـو الذات لمتالميذ ضعاؼ 
 جامعة عيف شمس. ،رسالة ماجستير غير منشورةالسمع"، 

تدريس الرياضيات طرؽ (. 9062عريفج ، سامي سمطي ، وسميماف ، نايؼ أحمد ) (61
 . عماف: دار الصفاء لمطباعة والنشر والتوزيع.9. طوالعمـو
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. عماف: دار (. القياس والتقويـ في العممية التدريسية9001العزاوي، عبد الرحيـ يونس) (62
(. فاعمية برنامج فردي في تعميـ 9060دجمة العمري، محمد أحمد )

صعوبات التعمـ،  ميارات الرياضيات لدى عينة أردنية مف الطمبة ذوي
 ، الجامعة األردنية.أطروحة دكتوراه غير منشورة

دراسات في التربية والثقافة في آفاؽ التربية العربية  (.9002عمار ، حامد مصطفى ) (90
 القاىرة: مكتبة الدار العربية لمكتاب.  مف رياض األطفاؿ إلى الجامعة.

ية بعض المفاىيـ (."فاعمية برنامج تدريبي في تنم 9069عيسى، جابر محمد) (96
            الرياضية لدى المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ ومقارنة أدائيـ 

مجمة كمية التربية بالزقازيؽ  بالعادييف المكافئيف ليـ في العمر العقمي"،
 .220-911(،  12، ع)

إلعاقات التطورية والفكرية بيف ا(.9061غنيـ ، أحمد صبري ، غنيـ ، محمد  صبري ) (99
 . القاىرة: دار المعرفة الجامعية.ميـ والتفكيرالتع

 -في التربية الخاصة(. 9060الفرماوي ، حمدي عمي ، النساج، وليد رضواف ) (92
. عماف: دار صفاء اإلعاقة العقمية) اإلضرابات المعرفية واالنفعالية

 لمنشر والتوزيع. 
بيف التصميـ  التدريس لذوي االحتياجات الخاصة(. 9062القرشي ، أميرة إبراىيـ )  (92

 . القاىرة: عالـ الكتب.والتنفيذ
عماف : دار  .اإلعاقة العقمية النظرية والممارسة(. 9066القمش، مصطفى نوري) (92

 المسيرة لمنشر والتوزيع. 
سيكولوجية األطفاؿ (. 9069القمش، مصطفى نوري، المعايطو، خميؿ عبد الرحمف ) (91

.عماف: 2ط .صةمقدمة في التربية الخا  -االحتياجات الخاصة ذوي
 دار المسيرة.

(. برنامج تدريبي 9062قناوي، ىدى محمد، عمي، ىند مسعد، رضواف، نيى عبد الحميد )  (91
لتحسيف بعض العمميات العقمية األساسية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة 

جامعة  ،مجمة كمية رياض األطفاؿ المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ.
 .669 – 22(،  62بورسعيد،)

المرجع الشامؿ لمتدريبات العممية لتأىيؿ األطفاؿ المعاقيف (. 9009محمد عمي )كامؿ،  (91
 . القاىرة: دار الطالئع. ذىنياً 
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(. 9062ليالرد ، باوال بولؾ،  جيسيف ، ليف ليالرد ، ترجمة إدور وديع عبد المسيح) (92
 القاىرة: دار الكممة لمنشر والتوزيع.   .مونتيسوري مف البداية

(."أثر التعمـ بالمعب المحوسب في تدريس الرياضيات عمى 9061جابر)المالكي، حميمة  (20
 تنمية ميارات العمميات الحسابية لدى طالبات الصؼ الثالث االبتدائي"،

-612(، 60) ،السعودية -المجمة العربية لمدراسات التربوية واالجتماعية
920. 

ة بعض المفاىيـ الرياضية (."فاعمية الحقائب التعميمية في تنمي9062محمد ، جيياف لطفي ) (26
، كمية "، مجمة الطفولة والتربيةلدى األطفاؿ المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ

 . 621-16( ، ص ص61(،) 2رياض األطفاؿ جامعة اإلسكندرية، )
(.ألعاب وألغاز تعميمية في الرياضيات لتالميذ المرحمة  9002محمد ، مديحة حسف) (29

 لعادييف. القاىرة : مكتبة النيضة المصرية .ا–االبتدائية المتخمفيف عقميا 
(. فاعمية برنامج 9062منيب، تياني محمد ، نافع،  جماؿ محمد ، غالي، ياسميف فاروؽ) (22

تدخؿ مبكر مقترح باستخداـ أنشطة منتسوري في تنمية الميارات المعرفية 
 -212(،22والتواصمية لدى األطفاؿ التوحدييف، مجمة اإلرشاد النفسي ،)

262. 
كمية  .الرياضيات بنيتيا المعرفية واستراتيجيات تدريسيا(. 9002موسى ، فؤاد محمد ) (22

 التربية ،جامعة المنصورة. 
. التربية مف أجؿ عالـ جديد(. 9009،  ماريا ، ترجمة مممؾ مرسي حماد)9مونتيسوري (22

 القاىرة: دار الكممة لمنشر والتوزيع.
. القاىرة: دار المرشد في تعميـ الصغار. (9002، ماريا ، ترجمة سموى جادو)9مونتيسوري (21

 الكممة لمنشر والتوزيع.
 . األردف: دار الشروؽ. أساسيات القياس في العمـو السموكية(. 9002النبياف، موسى سعيد) (21
منيج الميارات الحسابية لمتالميذ المتخمفيف عقميًا  (.9006ىاروف ، صالح عبد اهلل ) (21

 بة الصفحات الذىبية.. الرياض: مكتواستراتيجيات تدريسيا
. العيف: دار الكتاب أساليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات(. 9001اليويدي ، زيد ) (22

 الجامعي.
 



 ( لتنمية الميارات الحسابية Montessoriبرنامج قائم عمى بعض أنشطة منتيسوري )
 سامية جمال البدري حسينزينب محمود عطيف    أ/ أ.د/          حمدي محمد مرسي  أ.د/ 
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