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امللخص
ّ
تهدف هذه الدراسة التعرف إلى اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس
ّ
التعلم والتعليمّ ،
مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
وتكونت ّ
عينة الدراسة من
الحسية في
ّ
جميع املعلمات العامالت في رياض أطفال ما قبل املدرسة في مدارس مونتيسوري الحديثة
التابعة للتعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم في ّ
عمان والذين تتراوح أعمار األطفال فيها
من ( )6–3سنوات وذلك خالل العام الدراس ي ( ،)2018–2017ويتم تعليمهم بواسطة
ّ
األدوات ّ
الحسية ،وبلغ عدد املعلمات ( )40معلمة .ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد أداة
ّ
الدراسة (االستبانة) واملكونة من ( )30فقرة لقياس اتجاهات معلمات رياض األطفال في
مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
الحسية .وأظهرت النتائج أن درجة اتجاهات
ّ
ّ
الحسية في عملية
معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات
ً
مرتفعا ،نتيجة إلى أن املعلمات يجدن أن استخدام األدوات ّ
الحسية لها أهمية
التعليم جاء
كبيرة وفاعلية في تنمية القدرات املعرفية واللغوية والحركية واالجتماعية ،واالنفعالية عند
ّ
ً
األطفال مما يؤثر إيجابا في املراحل الالحقة للتعلم.
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ا
أول :املقدمة
يعتبر التعليم أحد أبرز ركائز التنمية ،حيث يعتمد نجاح الجهود التنموية وتحقيق
أهدافها إلى حد بعيد بنجاح نظم التعليم من مناهج ومؤسسات في بناء قدرات املوارد
البشرية بشكل يساهم في تشكيل رأس املال البشري القادر على قيادة العملية التنموية.
فالتنمية بمفهومها الذي قدمته األمم املتحدة في عام  1990يتمحور حول االنسان كونه
محور العملية التنموية.
كما يعتبر التعليم أحد أبرز الركائز الثالث الذي اعتمد عليها مؤشر التنمية البشرية،
باإلضافة إلى الدخل والصحة .واستمر االهتمام به كركيزة في العملية التنموية مع وضع
أهداف التنمية لأللفية ( )2015-2000وأهداف التنمية املستدامة (.)2030-2015
ومع تطور مفهوم التنمية منذ عام  ،1990تطور معها مفهوم التعليم في عالقته
بالتنمية ،حيث ركزت األهداف اإلنمائية لأللفية على الجانب الكمي مثل معدالت االلتحاق
املرتفعة (فقط لرؤية جودة التعليم في العديد من املجتمعات اعتمد على عدد امللتحقين
باملقاعد الدراسية في أهداف األلفية) .في حين قدمت أهداف التنمية املستدامة املزيد من
شمولية الهدف بإضافة مؤشرات قياس الجودة وربط التعليم بتقليل الفقر والقضاء على
البطالة .وهي أول محاولة يقوم بها املجتمع العاملي للتركيز على نوعية التعليم  -التعلم  -ودور
التعليم في تحقيق عالم أكثر إنسانية" :التعليم من أجل التنمية املستدامة وأساليب الحياة
املستدامة ،وحقوق اإلنسان ،واملساواة بين الجنسين ،وتعزيز ثقافة السالم والالعنف
واملواطنة العاملية وتقدير التنوع الثقافي ومساهمة الثقافة في التنمية املستدامة".
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة األطفال امللتحقين بالتعليم االبتدائي ،غير أن التعليم

ّ
املبكر (ما قبل االبتدائي) في البلدان العربية عانى من نقص في االستثمار ومن عدم تقدير
أهميته الفعلية باإلضافة إلى نقص في املوارد البشرية .كما أن املعدل العام للبلدان العربية
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ً
أظهر تقدما ،إال أن املعدالت الفردية للدول العربية أظهرت بأن بعض البلدان العربية ال
تزال بعيدة عن تحقيق املتوسط العاملي املرجو.
ومن هذا املنطلق تأتي أهمية البحث في إدخال أساليب جديدة إلى العملية التعليمية
من ناحية املناهج وأساليب التعليم من جهة ،وترشيق املنظومة التعليمية ومؤسساتها من
جهة أخرى لتستطيع تحقيق األهداف املرجوة للتنمية.
ُ
لذا تعد مرحلة الطفولة األكثر أهمية في حياة اإلنسان؛ ألن الطفل في هذه املرحلة هو
األكثر عرضة لتأثيرات البيئة املحيطة .كما أنها املرحلة األساسية التي ترتكز عليها املراحل
األخرى ،وإن أي خلل في هذه املرحلة سينعكس على املراحل األخرى .فاألسرة واملدرسة
مسؤولة عن رعاية األطفال في هذه املرحلة واالهتمام بهم ،وتلبية الحاجات النمائية لألطفال،
العقلية والنفسية والحركية والجسدية ،ألن حرمان الطفل من تلبية الحاجات النمائية يؤثر
ً
سلبا على نموه .ومن هنا تأتي أهمية هذه املرحلة في حياة األطفال لبناء شخصية ناجحة
وسليمة .وتؤكد االتجاهات املعاصرة على أهمية تعريض الطفل للمثيرات ّ
الحسية املختلفة،
وإكسابه املفاهيم املناسبة التي تساعده على اللحاق بهذا التطور التكنولوجي والعلمي الهائل
حتى ال ُنهدر الكثير من طاقاته العقلية ،وال نفقده الكثير من الخبرات قبل أن يصبح في ُعمر
اللحاق باملدرسة.

ّ
وتعمل األدوات ّ
الحسية على تجهيز الطفل للتعلم املستقبلي ،حيث تتدرج األدوات من
ّ
املجرد .وقد ُ
امللموس إلى ّ
ص ّممت أدوات ماريا مونتيسوري من أجل "التعلم التلقائي" (أي
ّ
يمكن لألطفال تعلم اللعب بأنفسهم) ،وفي معظم الحاالت ،فإن السيطرة على األخطاء تكمن
في األدوات نفسها .إن التعليم بواسطة الحواس ،من ناحية تربوية ،يحظى بأكبر قدر من

األهمية .حيث إن هدفه هو تنقيح اإلدراك التفاضلي للمنبهات عن طريق التمارين املتكررة،
وأن نختار املواد التعليمية التي تظهر أنها مهمة بالنسبة لألطفال .وقد ّ
قسمت ماريا
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مونتيسوري ( )1952-1870تقنيات أسلوبها إلى ثالثة أجزاء :التعليم الحركي ،والتعليم
قسمت الفصل إلى ستة أركان أساسية :ركن ّ
الحس ي ،والتعليم اللغوي .كما ّ
ّ
الحسيات ،ركن
الحياة العملية ،ركن اللغة ،ركن الرياضيات ،ركن املواد البيئية الثقافية (تاريخ ،جغرافيا،
علوم تجريبية) ،ركن املواضيع االبداعية والفنون ).(Montessori, 2008
لقد تم تحديد أسباب أسلوب تنمية الحواس من ِق َبل علماء النفس منهم جان
بياجيه ) (Jean Piagetوجان إيتارد ) (Jean Itardوإدوارد سيجان) .(Edward Seguinويؤكد
إدوارد ) (Edwards, 2002وجرينوالد ) (Greenwald, 1999على وجود ثالثة عناصر ملنهاج
مونتيسوري :الطفل (العقل املمتص والفترات ّ
الحساسة) ،والبيئة ّ
املجهزة (الحرية ،الهيكلة
ّ
ّ
ّ
امليسرة ،والراعية) ،كما أن ماريا
(املوجهة ،املراقبة،
والنظام ،الجمال) ،واملعلمة
مونتيسوري ّ
أعدت البيئة بعناية ،ووضعت األدوات الخاصة بها الستخدامها من قبل
األطفال مع مراعاة الفروق الفردية بينهم .وتتألف بيئة الفصول الدراسية في نظام
مونتيسوري من ستة مكونات أساسية وتقوم على أساس الحرية ،الهيكلة والنظام ،الواقع،
الطبيعة ،الجمال ،والبيئة.
ّ
إن املعلمة في نظام ماريا مونتيسوري تتعرض إلى مراحل متعددة للوصول إلى التأهيل
ّ
ّ
الالزم ليمكنها من العمل على هذا النظام ،حيث إنها تخضع لبرامج مكثفة من التدريب
النظري والعملي مع ّ بين مؤهلين ّ
ّ
مفصل عن فلسفة ماريا
يقدم خاللها منهاج
مدر
مونتيسوري ،سيكولوجية النمو ،وتطور الطفل والبيئة والكبار واملجتمع (املركز الدولي
لدراسات املونتيسوري.)2013 ،
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ا
ثانيا :مشكلة الدراسة
انبثقت مشكلة الدراسة من خالل مالحظة الباحثة حيث تعمل في مدارس
ّ
مونتيسوري ،واملناقشات التي تتم بين معلمات املدرسة حول فاعلية أسلوب التعليم
ّ
باستخدام األدوات ّ
الحسية في التعليم وتأثيرها على قدرة األطفال في التعلم وإكساب املهارات
العلمية والعاطفية واالجتماعية والحركية والنفسية .ومن هنا برزت الحاجة ملعرفة وجهات
ّ
ّ
ً
املعلمات في مدارس مونتيسوري الستخدام األدوات ّ
الحسية في التعلم والتعليم .ونظرا
نظر
ّ
ّ
ّ
لقلة الدراسات املحلية في حدود علم الباحثة والتي تناولت اتجاهات معلمات رياض األطفال
ً
في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
الحسية في التعليم ،كان مبررا آخر للقيام
ّ
الحسية التي تستخدمها مونتيسوري في
بالبحث الحالي ،والتقص ي ملعرفة دور األدوات

نظامها ،وعليه تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس ي اآلتي:
ّ
معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
الحسية
ما اتجاهات
في عملية التعليم ،وما أثر املؤهل العلمي وسنوات الخبرة في هذه االتجاهات؟
ّ
ويتفرع من السؤال الرئيس ي األسئلة الفرعية اآلتية:

ّ
السؤال األول :ما اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام
األدوات ّ
الحسية في عملية التعليم؟
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ( 0.05بين
ّ
متوسطات اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو
استخدام األدوات ّ
الحسية في التعليم؟

السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (  0.05بين
ّ
متوسطات اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو
ُ
استخدام األدوات ّ
الحسية في التعليم تعزى للمؤهل العلمي؟
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السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (  0.05بين
ّ
متوسطات اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو
ُ
استخدام األدوات ّ
الحسية في التعليم تعزى لسنوات الخبرة؟

ا
ثالثا :أهداف الدراسة

إن الهدف من هذه الدراسة هو:
.1

التعرف على مدى فعالية األدوات ّ
ّ
الحسية ألطفال ما قبل املدرسة لتحضير

.2

وتمكين الطفل بشكل مباشر للغة والرياضيات.
ّ
ّ
التعرف على مدى تفاعل املعلمين مع األطفال الذين يستخدمون األدوات
الحسية ملونتيسوري وأثر هذا التفاعل في التمهيد للغة والرياضيات ّ
وحل
املشكالت.

ا
رابعا :أهمية الدراسة

ّ
وتأتي أهمية هذه الدراسة بأنها تلقي الضوء على استخدام األدوات ّ
الحسية في التعلم
ّ
ّ
والتعليم من وجهة نظر املعلمات العامالت في مدارس مونتيسوري .وتركز هذه الدراسة على
ّ
اتجاهات معلمات رياض األطفال العامالت في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات
ّ
ّ
الحسية في التعلم والتعليم .وتتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:
 1-4األهمية النظرية
ّ
• حداثة البحث وقلة البحوث املشابهة في هذا املجال في حدود ِعلم الباحثة.
ّ
• تفتح الدراسة الحالية املجال لدراسات أخرى تتناول اتجاهات معلمات رياض األطفال
ّ
في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
الحسية في التعلم والتعليم.
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ّ
• قد يكشف هذا البحث عن دور وفعالية استخدام األدوات ّ
الحسية في تعلم األطفال.
• يمكن أن تثري الدراسة الحالية املكتبة األردنية والعربية من خالل ما توصلت إليه من
نتائج تتعلق برياض األطفال ،مما يساعد الباحثين والتربويين في إجراء دراسات
مستقبلية حول نظام مونتيسوري في التعليم.
• هذه الدراسة ّ
ترسخ أهمية البرنامج التعليمي املستخدم في تنمية األدوات ّ
الحسية.
 2-4األهمية التطبيقية
• تساعد هذه الد اسة القائمين على رياض األطفال ّ
وصناع القرار بأهمية استخدام
ر
ّ
األدوات ّ
الحسية في مناهج التعلم الذاتي وتطويرها ،وإعداد ورشات عمل لالستفادة من
األدوات الح ّسية والعمل بها في رياض األطفال.
ّ
معلمات رياض األطفال ّ
التعرف إلى الوقت الذي يقضيه الطفل
• كما تفيد هذه الدراسة
باستخدام األدوات ّ
الحسية وفاعليته للتمهيد للغة والرياضيات.
• تكشف هذه الدراسة عن أهمية استخدام األدوات ّ
الحسية وفاعليتها في تنمية القدرات
ّ
ً
املعرفية واللغوية عند األطفال مما يؤثر إيجابا في املراحل الالحقة للتعلم.
• تساعد هذه الدراسة األهل على تدريب أطفالهم على استخدام الحواس.

ا
خامسا :حدود الدراسة ومحدداتها
 1-5حدود الدراسة
ّ
ّ
للتعرف إلى اتجاهات معلمات رياض
الحدود املوضوعية :تم بناء استبانة (امللحق رقم )1
ّ
األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
الحسية في عملية التعلم والتعليم.
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ّ
الحدود املكانية :تم تطبيق هذه الدراسة "اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس
ّ
ّ
ّ
الحسية في التعلم والتعليم" على معلمات مدارس
مونتيسوري نحو استخدام األدوات
مونتيسوري الحديثة التابعة للتعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم في ّ
عمان.

الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني للعام .2018-2017
ّ
الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري
ّ
الحديثة وعددهم ( )40معلمة.
 2-5محددات الدراسة
ُ
تعمم نتائج الدراسة الحالية في ضوء املحددات اآلتية:
ّ
ّ
عينة ّ
 −اقتصارها على ّ
مكونة من ( )40معلمة من معلمات رياض األطفال في مدارس
مونتيسوري الحديثة إلظهار اتجاهاتهم الستخدام األدوات ّ
الحسية لتعليم األطفال من
( )6 – 3سنوات.
 −يتحدد تعميم نتائج الدراسة الحالية بصدق أدوات الدراسة وثباتها.

ا
سادسا :التعريفات اإلجرائية

ّ
مدارس مونتيسوري :هي مدارس تهدف إلى توفير بيئة ّ
ومحفزة يستطيع الطفل
غنية
من خاللها أن ّ
يطور قدراته كاملة .وصمم املنهاج وفق أسس ومبادئ فلسفة مونتيسوري
ّ
التعليمية والتي تؤكد على أهمية توجيه النظرة اإليجابية وحب التعلم املستدام عند الطفل

(.)http://www.montessori.edu.jo
ً
ً
ّ
وتعرف الباحثة مدارس مونتيسوري تعريفا إجرائيا بأنها :مؤسسـة تعليميـة تربوية
تتبع نظام وفلسفة ماريا مونتيسوري التعليمية والتي تختص في األعمار من ( )6–3سنوات،
وهي مدرسة تابعة ملديرية التعليم الخاص في مدينة ّ
عمان.
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ً
ً
ً
اتجاهات :هي حالة أو ميل عند الفرد يحمل طابعا إيجابيا أو سلبيا اتجاه ش يء أو
ً
موقف أو فكرة أو ما شابه ذلك ،مع استعداد لالستجابة بطريقة محددة مسبقا نحو مثل
هذه األمور أو ما له صلة بها( .عدس؛ توق.)1998 ،
ّ
ً
ً
ّ
وتعرف الباحثة االتجاهات تعريفا إجرائيا بأنها :مدى قناعة املعلمات في مدارس
مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
الحسية في التعليم.
ّ
معلمات رياض األطفالّ :
موجهات مؤهالت يستخدمن أساليب املونتيسوري لتربية
ّ
مهمتهن في تحضير بيئة جاهزة وكاملة آخذين باالعتبار مبدأ الترتيب
الطفل حيث تتركز
ّ
التصاعدي لألعمار ومركزية الطفل في عملية التعلم .وتسمح ّ
املوجهة للطفل باالستمتاع
ّ
بحرية االختيار مما يسهم في تطوير التعلم لديه ،وتعمل على رفع مستوى قدراته والوصول
ّ
بها إلى أعلى املراتب في عملية التعلم املستقبلية (.)http://www.montessori.edu.jo
ّ
ً
ّ
وتعرف الباحثة معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري الحديثة تعريفا
ً
ً
ائيا بأنهاّ :
موجهة مؤهلة علميا لتعليم وتربية األطفال من سن ( )6–3سنوات وتقوم
إجر
ً
ً
بتأهيل الطفل تأهيال سليما لدخول مرحلة التعليم االبتدائي ،وتسمح له بالحرية املدروسة
ضمن حدود ملمارسة النشاطات واكتشاف الذات والقدرات وامليول .وفي فلسفة مونتيسوري
ّ
موجهة كونها ّ
تسمى ّ
ّ
توجه وال تعلم.
ّ
الحسية :هي أدوات تعليمية تستخدمها ماريا مونتيسوري في برامجها ،أي
األدوات
املصممة بهدف تعليم خبرة أو مفهوم محدد ،وتكون لتدريب حواس الطفل ّ
وشد انتباهه
للتركيز على بعض الخواص الواضحة لألدوات .لذلك فهي ّ
تدرب الطفل على التمييز بين
ً
املثيرات املتعددة التي يستقبلها ويدركها يوميا .كما أنها تزيد من قدرة الطفل على التصنيف
ً
ً
ً
والتنظيم والربط واالستنتاج والتعبير حتى ينمو ليصبح تفكيره علميا وناضجا ومنطقيا
(بهادر.)2014 ،
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ً
ً
وتعرف الباحثة األدوات ّ
ائيا بأنها :أدوات ّ
ّ
صممت لتعطي الطفل
الحسية تعريفا إجر
خبرات علمية وانفعالية ونفسية وحركية واجتماعية لتلبية الحاجات النمائية للطفل
ً
باملجرد .كما أنها ّ
ً
ّ
تتميز
انتهاء
باستخدام حواسه جميعها ،خطوة خطوة بدءا باملحسوس
بمبدأ السيطرة على الخطأ وبناء التفكير املنطقي وتناسق العضالت الدقيقة والتركيز ،حيث
يتم تحضير الطفل من خاللها ملهارات أخرى مثل القراءة والكتابة والرياضيات واملواد البيئية
والثقافة والفنون.

ا
سابعا :اإلطارالنظري
يتضمن هذا الجزء اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة
ّ
الحالية .حيث يتناول دور استخدام األدوات ّ
الحسية في التعلم والتعليم بشكل مباشر في
ّ
تعليم األطفال في مدارس مونتيسوري ،كما يتناول منهاج مونتيسوري في التعليم ،ومعلمات
رياض األطفال في مدارس مونتيسوري.
 1-7فلسفة ماريا مونتيسوري
ُتعد فلسفة ماريا مونتيسوري لألدوات التعليمية املتعددة التي ّ
طورتها ملساعدة
األطفال على فهم العالم من حولهم ما زالت تستخدم لغاية اليوم ملا لها من عالقة خاصة
ّ
بتنمية املهارات العقلية .فعندما ّ
صممت ماريا مونتيسوري أدواتها تأثرت ببعض أفكار
العلماء أمثال فريدريك فروبل ) ،(Friedrich Froebelجان جاك روسو (Jean-Jacques
) ،Rousseauجان إيتارد ) ،(Jean Itardوإدوارد سيجان)( (Edward Seguinمونتيسوري،
.)2002
إن الفضل الكبير يعود للعالم األملاني فريدريك فروبل ) (Friedrich Froebelبتـأسيس
ّ
رياض األطفال فـي العـالم ،فقد ّ
أسس أول روضة عرفتها التربية وكان شعارها (دعونا نوفر
ّ
ّ
حياة ّ
جيدة ألطفالنا) كما ألحق بها معهد إلعداد املعلمين واملعلمات .ورأى فروبل أن أهم
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وسائل نمو األطفال في املرحلة العمرية ( )6 – 3سنوات هي األلعاب ،لذا البد من شغلهم
باأللعــاب املختلفــة واملتنوعــة واملناسبــة مليولهـم ،والصالحــة لتنميـة حواسهــم ،وتمــرين
عضالتهم الدقيقــة ،وإظهار قواه ــم ،وقدراتهــم ،وتعويدهــم على العمل واالبتكارّ .
وحثهم على
التفكيـر العلمي املؤدي إلى اإلبـداع ،وتزويدهــم بمتطلبات الحيـاة من معـارف وحقـائـق
ومفاهيم .فمرحلة رياض األطفــال في مدارس مونتيسوري لها طبيعــة خاصة تميــزها عـن غيرها
من الرياض ،حيث تعتمد على اللعب والنشاط وتنمية الحواس ).(Britton-Joffick, 2001
كما أخذ العالم الفرنس ي جان إيتارد ) (Jean Itardعلى نفسه تثقيف الطفل وتطوير
ً
قدراته من خالل تحفيز حواسه ،وعلى الرغم من أن نجاحه في هذه املهمة كان محدودا ،فقد
اعتمد على تطبيق نظريته في التعليم على مالحظة السلوك واعتبار الحواس منافذ إلى النمو
ً
العقلي ،وهذا األسلوب الذي استخدمه تم تطويره الحقا لتدريب األطفال .أما العالم
ّ
تتلمذ على يد جان إيتارد كان ّ
ضد التعليم
الفرنس ي إدوارد سيجان ) (Edward Seguinوالذي
بالتلقين ومع احترام فردية الطفل ،كما أنه ّ
طور مجموعة من التمارين ُعرفت بـ "التعليم
ً
مستخدما كل نشاطات الحيــاة لتحفيز الحواسّ .
وطور كذلك تماريــن املقارنة
الحركي"
ّ
والتدرج مما جعل طالبه يتفوقــوا في مقدرتهم من رســم الخطوط إلى نسخ األحــرف مما أدى
إلى تطوير فكرة الكتابة قبل القراءة .ومن دراسة أعمال جان إيتارد ) (Jean Itardوإدوارد
سيجان) (Edward Seguinابتدأت ماريا مونتيسوري ببناء آرائها في تعليم األطفال املتخلفين
ً
طورت تلك األفكار لتعليم األطفال العاديين .ومع ّ
عقليا ،ثم ّ
تطور الوقت أضافت ماريا
ّ
ونظمت واخترعت أدوات جديدة معتمدة على فهمها ّ
لتطور الطفل من خالل
مونتيسوري
يمرون بمراحل ّ
مراقبتها الخاصة لألطفال .حيث قالت أن األطفال ّ
تطور مختلفة ،وأن
ً
ّ
عقولهم تختلف نوعيا في كل مرحلة ،كما أكدت على أن الطفل يقوم ببناء نفسه من خالل

التفاعل مع البيئة (مونتيسوري.)2002 ،
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 2-7منهاج مونتيسوري للتعليم
يهدف منهاج مونتيسوري إلى املساهمة الناجحة للطفل في الحياة العملية ،مما يجعل
الطفل يثق بنفسه ويعتمد عليها ويحترم اآلخرين .ويحتوي هذا املنهاج على تطبيقات عميقة
ً
ّ
ممثلة في أجهزته املصممة خصيصا له .حيث ينطلق التعليم في منهاج مونتيسوري من
ّ
الحسية (الحقيقية) إلى ّ
املجردة (الخيالية) بما يتوافق مع تطور الطفل املعرفي والعاطفي
ّ
واالجتماعي ،مما ّ
يحفز الطفل على التعلم ،وإلى إشباع حاجات الطفل األساسية .ويتميز
املنهاج الدراس ي باستخدام حواس الطفل والقدرات البصرية والصوتية واللمس املختلفة في
التعليم ،باإلضافة إلى مراعاة الفروق الفردية بين األطفال (بهادر.)2014 ،
وينقسم منهاج مونتيسوري إلى ثالثة مستويات متدرجة تتوافق مع املستويات
املتنامية بين األطفال .مما يساعد على اكتساب املهارات املالئمة ملراحل تطوره .حيث يتم
توجيه املستوى األول لألطفال من عمر ( )3سنوات ،ويتم توجيه املستوى الثاني لألطفال من
عمر ( )4سنوات ،ويتم توجيه املستوى الثالث لألطفال من عمر ( )5سنوات( .بهادر.)2014 ،
 3-7أهم ما ّ
يميزاألدوات ّ
الحسية
إن األدوات الحسـ ّـية ملاريا مونتيســوري تعتمد على املبادئ التالية وهي :توفير الفرصــة
املناس ـ ـ ــبة للطفل الس ـ ـ ــتخدام حواس ـ ـ ــه الخمس .وتنقل الطفل خطوة واحدة إلى األمام حيث
ً
يبني املفهوم العـام تـدريجيـا .وتحتوي كـل أداة على عـامـل "ض ـ ـ ـ ــبط الخطـأ" والـذي يعمـل بـدوره
ّ
ّ
املعلم بتوليد االهتمام لدى الطفل ّ
فيقدم الفعالية ثم
على إنش ـ ـ ـ ــاء التعلم الذاتي .كما يقوم

ُيعطي الحريـة للطفـل الكتش ـ ـ ـ ــاف األداة بنفس ـ ـ ـ ــه .وتق ّـدم معظم األدوات بش ـ ـ ـ ـكـل فردي حتى
ّ
ّ
يحافظ الطفل على حافز التعلم .إن األدوات مرتبة بتسلسل كي تساعد الطفل على التفكير
املنطقي .كم ــا أن األدوات ّ
تطور التوافق الحركي ال ــدقيق ل ــدى الطف ــل ،وتجعل ــه يكتش ـ ـ ـ ــف
ّ
خاص ـ ــيتها ومن ثم يتعلم اللغة املناس ـ ــبة .باإلض ـ ــافة إلى أنه باس ـ ــتخدام األدوات الح ّس ـ ـية يتم
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ّ
فص ــل كل حا ّس ـة على حده لتس ــهيل عملية التركيز .كما تحس األدوات الح ّس ـية للطفل التعلم
الالحق للقراءة والكتابة والرياضـ ــيات والعلوم بطريقة غير مباشـ ــرة ،فمن خالل اسـ ــتخدامها
تتكون األسس لإلبداع والخالقة للطفل ).(Britton-Joffick, 2001
ّ
لذا تحاول هذه الدراسة معرفة اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس
ّ
سياق مختلف .حيث تحاول
الحسية ووضعها في
مونتيسوري نحو استخدام األدوات
ٍ
ّ
الدراسة الجمع بين أساليب مونتيسوري باستخدام األدوات ّ
الحسية والتي تركز على أهمية
ّ
ّ
الطفل في التفاعل االجتماعي بين األطفال ومعلميهم .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن معلمة
مونتيسوري لن يكون في فصلها الدراس ي أي إخالل بالنظام ،فإنها قبل أن تنسحب لتترك
الحرية ،تراقبهم وتوجههم لبعض الوقت ّ
ألطفالها ّ
لتعدهم بطريقة غير مباشرة ،أي بإزالة

ّ
تحركاتهم غير املنضبطة ،وتتعامل مع األطفال في هذه البيئة البحثية من فئات عمرية

مختلفة.

ا
ثامنا :الدراسات السابقة ذات الصلة
يتضمن هذا الجزء عرض لعدد من الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة ،وقد
تفاوتت هذه الد اسات في مدى صلتها بموضوع الد اسة الحالية التي ّ
حددت اتجاهات
ر
ر
ّ
ّ
ّ
الحسية في التعلم
معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات
ُ ّ
ضمنت الباحثة الدراسات التي تناولت األدوات ّ
والتعليم ،وقد ّ
الحسية .وتشكل الدراسات
ً ً
مهما للباحثين ،فهي ُتساعدهم على تكوين خلفيات ّ
علمية عن مواضيع
السابقة مصدرا
أبحاثهم ،وفيما يلي سيتم استعراض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع األدوات
الحسية ومراحل رياض األطفال ،في حين لم تجد الباحثة بعد إجراء البحث ّ
املطول دراسات
ّ
لها صلة بموضوع اتجاهات معلمات رياض األطفال ،وعليه قامت الباحثة بإجراء الدراسة
الحالية.
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 1-8األدوات الحسية في مرحلة رياض األطفال
أجرت باحاذق ) (Bahatheg, 2010دراسة بعنوان "كيف يدعم استخدام أدوات
مونتيسوري ّ
الحسية مهارات حل املشكالت لدى أطفال ما قبل املدرسة" في اململكة العربية
السعودية ،باعتبار أن تعلم مهارات حل املشكالت عنصر رئيس ي في الدراسة الناجحة التي
ً
ترمي إلى تحسين فرص اآلفاق الوظيفية لألطفال ،واستخدمت الدراسة نموذجا شبه تجريبي
ً
ّ
طبق على ( )24طفال في سن الخامسة ( 12ولد و12بنت) خالل عام دراس ي كامل .وتم تقييم
قدرة األطفال على حل املشكالت باستخدام مقياس القدرات البريطاني (باس )2الذي صمم
لقياس حل املشكالت ،وكشفت نتائج التحليل الكمي وجود اختالفات كبيرة بين عينة
األطفال الذين خضعوا للتجربة مع غيرها في القدرة على حل املشكالت .حيث ّ
قسم األطفال
ً
إلى مجموعتين كل مجموعة تضم ( )12طفال ،إحدى املجموعتين منعت من الوصول إلى
ّ
الحسية ،واملجموعة األخرى حصلت على األدوات ملدة عام كامل،
أدوات مونتيسوري
وقسمت هذه املجموعة إلى مجموعتين فرعيتين إحداهما حصلت على األدوات مع تفاعل
أحد الراشدين معهم ،واملجموعة الثانية حصلت على األدوات فقط دون تفاعل أحد
ً
الراشدين معهم .وكان عدد البنات واألوالد متساويا ،وفي نهاية العام الدراس ي قامت
) (Bahatheg, 2010بإجراء اختبار القدرات البعدي (باس )2في نفس الغرفة .وأشارت نتائج
ّ
الحسية في املجموعتين
الدراسة إلى أن األطفال الذين استخدموا أدوات مونتيسوري
الفرعيتين سجلوا نتائج أفضل في مقياس القدرة على حل املشكالت بصورة ملحوظة.
 2-8مراحل رياض األطفال
هدفت دراسة عبدالحق والفلفلي ) (Abdel Haq and Alfilfili, 2015بعنوان "كفاءة
برنامج تعليمي يستند إلى منهاج مونتيسوري في تطوير التفكير املنطقي لدى أطفال الروضة"
ّ
وتعرف كفاءة برنامج تربوي قائم على مناهج روضة
في اململكة األردنية الهاشمية،
20

ّ
أهمية تطوير مناهج وأساليب التعليم والتعلم بالنسبة للعملية التنموية – مع الرتكيز على منهج مونتيسوري
نبيله بيدس

مونتيسوري لتطوير التفكير املنطقي لدى أطفال الروضة .وتكونت عينة الدراسة من ()58
ً
طفال وطفلة )30( ،منهم من روضة مونتيسوري و( )28من روضة أطفال خاصة تستخدم
املنهاج التقليدي ،والذين تتراوح أعمارهم بين ( )6 – 4سنوات .وأظهرت نتائج الدراسة وجود
فروق ذات داللة إحصائية في درجات التفكير املنطقي بسبب نوع املناهج املستخدمة في
رياض األطفال لصالح منهاج مونتيسوري .ويرجع تفوق أطفال الروضة في مونتيسوري على
أطفال الروضة ذات املنهاج التقليدي الستخدام مهارة التصنيف ،واألدوات الخشبية امللونة،
واألشكال الهندسية بألوان وأحجام وأطوال مختلفة ببرامجهم ،في حين أن رياض األطفال
التقليدية تفتقر إلى مثل هذه األنواع من اللعب واألدوات واألشكال.
ومن خالل إطالع الباحثة للدراسات السابقة ،فلم تجد دراسة تناولت موضوع
ّ
معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
الحسية في
اتجاهات
ّ
التعلم والتعليم ،كما أن الدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع كانت قليلة في حدود علم
ّ
الباحثة ،مما يضيف ميزة وأهمية لهذه الدراسة الحالية .ومن الدراسات السابقة فقد تأكد
ّ
ّ
ً
أيضا للباحثة أن األطفال تعلموا عن طريق اللعب ،حيث كشفت الدراسات السابقة
ّ
باختالف أهدافها أن األطفال يمكن أن ّ
يطوروا قدراتهم على ّ
حل املشكالت باللعب عن طريق
ّ
ًّ
ّ
أيا من هذه الدراسات لم ّ
تتطرق التجاهات معلمات
الحسية ملونتيسوري ،وأن
األدوات
ّ
رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
الحسية في التعلم والتعليم.
ّ
ّ
الحسية في التعلم والتعليم
كما أن الدراسة الحالية تحاول الكشف عن أهمية األدوات
وأثرها على الطفل ،لذا رأت الباحثة أنه من األهمية إعداد الدراسة الحالية.

ا
تاسعا :إجراءات البحث

ً
يتضمن هذا الجزء شرحا للطريقة واإلجراءات التي تم إتباعها لتحقيق أهداف هذه
ً
طبقت عليه الدراسة ّ
ووصفا للمجتمع الذي ّ
وعينتها ،والتعريف بأداة الدراسة
الدراسة،
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وطرق التأكد من مدى صدقها وثباتها ،واملعالجات اإلحصائية التي تم استخدامها في
استخراج النتائج.
 1-9منهج الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة ،اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي الذي يصف واقع
عينة الدراسة التي تقوم باستخدام األدوات ّ
الدراسة عن طريق استجابات أفراد ّ
الحسية في
ّ
مدارس مونتيسوري ملناسبته ألهداف الدراسة الحالية؛ وألنه يضمن للباحثة الدقة العلمية
ويوصلها إلى نتائج يمكن أن يؤخذ بها في اإلجابة عما طرحته مشكلة الدراسة في األسئلة.
 2-9مجتمع الدراسة ّ
وعينتها

ّ
ّ
تكون مجتمع الدراسة من جميع املعلمات العامالت في رياض األطفال في مدارس
مونتيسوري الحديثة التابعة للتعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم في ّ
عمان ألطفال ما

قبل املدرسة من عمر ( )6 – 3سنوات وذلك خالل العام الدراس ي (،)2018 –2017
ّ
وتستخدم األدوات ّ
الحسية في التعليم والبالغ عددهم ( )40معلمة.
ّ
ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باختيار عينة استطالعية من املعلمات
العامالت في رياض األطفال في مدارس مونتيسوري الحديثة ،وذلك باالختيار العشوائي لعدد
ّ
( )5معلمات ولم يوضع معيار اختيار لهذا العدد ،بل كان دون قصد أو انتقائية ،وبعد ذلك
ّ
ّ
ّ
تشكلت ّ
عينة الدراسة من جميع املعلمات وعددهم ( )40معلمة وتم توزيع االستبانة عليهن
ً
الحقا ،والجدول (ّ )1
يبين توزيع أفراد ّ
عينة الدراسة.
وجمعها
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الجدول رقم ( :)1توزيع أفراد ّ
عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغ رافية
املتغير
املؤهل العلمي

املستوى

العدد

النسبة املئوية

دبلوم

6

%15.0

بكالوريوس

32

%80.0

دراسات عليا

2

%5.0

40

%100

أقل من  5سنوات

10

%25.0

 10 – 5سنوات

17

%42.5

 15 – 10سنة
 15سنة فما فوق

6

%15.0

7

%17.5

40

%100

املجموع

الخبرة

املجموع

يتضح من الجدول ( )1أن غالبية عينة البحث حاصالت على مؤهل علمي
بكالوريوس بنسبة ( )%80من عينة الدراسة مع خبرة عملية ( )10 – 5سنوات بنسبة
( .)%42.5وأن ما نسبته ( )%15من عينة الدارسة مؤهل علمي دبلوم و( )%5مؤهل علمي
دراسات عليا .أما سنوات الخبرة فكانت بنسبة ( )%25ألقل من ( )5سنوات ،ونسبة
( )%42.5لـ ( )10 - 5سنوات ،ونسبة ( )%15لـ ( )15 – 10سنة ،ونسبة ( )%17.5لـ ( )15سنة
فما فوق.
 3-9أداة الدراسة
ّ
لتحقيق أهداف هذه الدراسة قامت الباحثة ببناء األداة لقياس اتجاهات معلمات
ّ
رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
الحسية في التعلم والتعليم،
وفيما يلي عرض لهذه األداة وكيفية بنائها وإجراء دالالت الصدق والثبات عليها .ومن أجل
ّ
ّ
الحسية التي على معلمات رياض
إعداد فقرات األداة تم تحديد قائمة شملت األدوات
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األطفال في مدارس مونتيسوري استخدامها في التعليم .وذلك بعد قيام الباحثة بالخطوات
التالية:
ّ
الحسية في تعليم
 −مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت استخدام األدوات
األطفال.
 −معرفة الخصائص النمائية ألطفال الروضة.
يشتمل الجزء األول على املتغيرات الديموغرافية ،وهي املؤهل العلمي :ويضم ثالثة
فئات (دبلوم ،وبكالوريوس ،ودراسات عليا) ،والخبرة :وتحتوي على أربع فئات (أقل من 5
ق ُ
وخ ّ
صص الجزء الثاني للفقرات
سنوات 10 – 5 ،سنوات 15 – 10 ،سنة 15 ،سنة فما فو ).
ّ
التي تقيس اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات
ُ
ّ
خدم مقياس ليكرت ) (Likertالخماس ي لإلجابة
الحسية ،وبلغ عددها ( )30فقرة .وقد أس ِت ِ
على كل فقرة ،وعلى النحو التالي:
 (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة) 4-9ثبات أداة الدراسة
يقصد بثبات أداة القياس أن تعطي هذه األداة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعها أكثر
من مرة تحت نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات أداة القياس يعني االستقرار
في نتائج األداة ،وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة
ّ
مرات خالل فترات زمنية ،وتم حساب االتساق الداخلي لألداة املتعلقة باتجاهات معلمات
رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
الحسية في عملية التعليم،
وأثر املؤهل العلمي وسنوات الخبرة في هذه االتجاهات وذلك باستخدام (Cronbach's
) .Alphaوتم التأكد من ثبات األداة من خالل عرضها على عينة استطالعية تجريبية من
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ً
خارج ّ
عينة الدراسة ،وكما تم التأكد أيضا من ثبات األداة باستخراج معامل ثباتها باستخدام
معادلة كرونباخ ألفا ) ،(Cronbach Alphaوالجدول ( )2يبين معامل الثبات لفقرات األداة.
الجدول رقم ( :)2معامل التساق الداخلي باستخدام كرونباخ ألفا )(Cronbach Alpha
عددات معامل الثبات الكلي
األداة
الفقر
ّ
اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس
0.90
30
مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
الحسية

من خالل بيانات الجدول ( )2يظهر أن معامل الثبات الكلي لفقرات الدراسة كان

ً
مرتفعا مما يجعله على ثقة تامة بصحة األداة وصالحيتها لتحليل النتائج ،واإلجابة على أسئلة
الدراسة واختبار ما صممت له.
 5-9تصحيح أداة الدراسة
ُ
استخدم ّ
تدرج مقياس ليكرت الخماس ي في أداة هذه الدراسة ،وعلى النحو التالي:
غير موافق غير موافق بشدة
محايد
 موافق بشدة موافق 5درجات

 4درجات

 3درجات

 2درجة

درجة واحدة

وتم التعامل مع قيم املتوسطات الحسابية في تفسير البيانات من خالل املعادلة اآلتية:
N-1
B
 :Nعدد االختيارات= ( 5موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة).
 :Bعدد املستويات = ( 3منخفض ،متوسط ،مرتفع).
4
= 1.33
3
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وتكون املستويات على النحو اآلتي:
منخفض

متوسط

مرتفع

أقل من 2.33

أكبرأو يساوي  2.33وأقل أو يساوي 3.66

أكبرمن 3.66

ً
وعليه ،فإن مستوى اتجاهات أفراد عينة الدراسة يكون مرتفعا إذا كانت قيمة
ً
املتوسط الحسابي للفقرات أكبر من ( ،)3.66ويكون مستوى اتجاهات املشاركين متوسطا
إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي أكبر أو يساوي ( )2.33وأقل أو يساوي ( ،)3.66أما إذا
كانت قيمة املتوسط الحسابي أقل من ( )2.33فهو مؤشر على أن مستوى اتجاهات أفراد
ً
عينة الدراسة منخفضا.
 6-9املعالجة اإلحصائية
 .1لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي واملتوسطات
الحسابية واالنحرافات املعيارية ،وتم اختبار ) (One Sample T-Testوذلك باستخدام
الرزمة اإلحصائية االجتماعية والنفسية.
 .2تم استخدام تحليل التباين األحادي ) (ONE WAY ANOVAالختبار الفروق في املتغيرات
الديموغرافية.

ا
عاشرا :نتائج الدراسة ومناقشتها
 1-10عرض النتائج
ً
يتناول هذا الجزء عرضا لنتائج الدراسة امليدانية التي توصلت إليها الباحثة حول
ّ
معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
الحسية في
اتجاهات
ّ
التعلم والتعليم ،وتفسيرها ،واإلجابة عن أسئلتها.
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ّ
النتائج املتعلقة بالسؤال األول :ما اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري
ّ
نحو استخدام األدوات ّ
الحسية في عملية التعلم والتعليم؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
ّ
معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
الحسية في
التجاهات
عملية التعليم ،والجدول (ّ )3
يبين ذلك:
ّ
ّ
الحسية في التعليم
الجدول رقم ( :)3اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري لستخدام األدوات
املتوسط
الحسابي

النحراف
املعياري

الرتبة

الدرجة

4.68

0.474

1

مرتفعة

0.474

2

مرتفعة

الرقم

الفقرة

9
12

ّ
الحسية في تنمية حواس الطفل
تسهم األدوات
ّ
استخدام األدوات الحسية (اسطوانات ذات

4.68

2

املقبض) تيهئ الطفل ملسكة القلم واإلدراك
ّ
الحس ي ملفهوم األبعاد
ُتظهراألدوات ّ
الحسية املستخدمة في مونتيسوري

4.58
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3
4
28

15

الفروق الفردية لدى األطفال
ّ
ّ
الحسية (ألواح اللمس) اإلدراك
تنمي األدوات
ّ
ّ
وتحضره للعمل على أحرف
الحس ي لدى الطفل
وأرقام ورق الزجاج
ّ
تساعد األدوات الحسية على اكتشاف القدرات
الذاتية لدى األطفال
ّ
تساعد األدوات الحسية الطفل على اكتشاف
أخطائه وتصحيحها
ّ
استخدام األدوات الحسية (صناديق الصوت) له
أهمية في تدريب الطفل على مهارات الذاكرة
السمعية وصقل حاسة السمع لديه
ّ
الحسية (البرج الزهري) في التمهيد
تسهم األدوات
للرياضيات والخبرة البصرية الحركية لألشياء
ثالثية األبعاد

27

4.53

0.501
0.506

3
4

مرتفعة
مرتفعة

4.5

0.641

5

مرتفعة

4.45

0.597

6

مرتفعة

4.38

4.28

0.705

0.784

7

8

مرتفعة

مرتفعة
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الرقم

الفقرة

28

ّ
الحسية (صينية التقديم
تساعد األدوات
لألشكال الهندسية) للطفل في التعامل مع أشكال
ّ
هندسية مسطحة
ّ
الحسية (الدرج العريض)
استخدام األدوات

16

املتوسط
الحسابي

النحراف
املعياري

الرتبة

الدرجة

4.28

0.554

9

مرتفعة

4.23

0.66

10

مرتفعة

ملعرفة الفرق بين الحجم والقياس
ّ
الحسية (صندوق األلوان)
استخدام األدوات
لتعريف الطفل على األلوان وتحضيره للقراءة
والكتابة وتنمية املهارات اإلبداعية
ّ
الحسية (الشرائح الحرارية) في
تسهم األدوات

4.18

0.675

11

مرتفعة

4.18

0.712

12

مرتفعة

10

تهيئة الطفل بشكل غير مباشر للعلوم وتوصيلية
املادة
ّ
استخدام األدوات الحسية يزيد من ميل الطفل

4.13

21

للمادة التعليمية
ّ
تسهم األدوات الحسية (مثلثات إنشائية) في

4.13

27

تنمية مفهوم النموذج وخبرة بصرية عضلية
للطفل
ّ
ّ
الحسية (أقمشة اللمس) الطفل
تنمي األدوات

23

24

0.791
0.686

13
14

مرتفعة
مرتفعة

ّ
للتعرف على أنواع النسيج املختلفة في البيئة
وأسمائها
ّ
استخدام األدوات الحسية (زجاجات التذوق)

4.13

0.822

15

مرتفعة

4.13

0.648

16

مرتفعة

17

لتعريف الطفل ملفهوم املذاق وتحضيره لتمارين
الطبخ
ّ
ّ
تنمي األدوات الحسية (اسطوانات بال مقبض)

4.08

1

الخبرات العضلية للطفل في التعامل مع
ّ
املجسمات وإعطاء التفسيراملنطقي
ّ
ّ
الحسية وسائل متقدمة في التعليم
تقدم األدوات

4.05

29

28

0.656

0.552

17

18

مرتفعة

مرتفعة
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الرقم

الفقرة

6

ّ
الحسية الطفل على التفاعل
تساعد األدوات
النشط واإليجابي
ّ
تحقق األدوات الحسية النمو الشامل املتكامل

7
11
5
19

22
20

لدى األطفال
ّ
ّ
ّ
الحس اإلبداعي لدى
تنمي األدوات الحسية
األطفال
ُ
ّ
تكسب األدوات الحسية الطفل خصائص
محددة دون غيرها
ّ
استخدام األدوات الحسية (خزانة األشكال
الهندسية) للطفل ّ
تعرضه إلى خبرات أعلى من
قدراته العقلية
ّ
تسهم األدوات الحسية (مكعب ثنائي األبعاد) في
ا
إعطاء الطفل خبرة باملكعب وتقسيمه جبريا
ّ
ّ
(مجسمات هندسية
الحسية
استخدام األدوات

املتوسط
الحسابي

النحراف
املعياري

الرتبة

الدرجة

3.98

0.733

19

مرتفعة

3.9

0.841

20

مرتفعة

3.68

0.944

21

مرتفعة

3.65

0.921

22

مرتفعة

3.48

1.176

23

متوسطة

3.48

1.037

24

متوسطة

3.45

1.011

25

متوسطة

صلبة) تعمل على تقوية العضالت الدقيقة
للطفل
13
30

14
25
8

النتائج التربوية التي نحصل عليها من استخدام
األدوات ل تعادل التكاليف الباهظة لها
ّ
ّ
الحسية (زجاجات الشم) قد
استخدام األدوات
يعرض الطفل لخطر التحسس في ّ
ّ
شم الروائح

املختلفة
ّ
استخدام األدوات الحسية (القضبان الطويلة)
قد ّ
تعرض الطفل إلى املخاطر
استخدام األدوات ّ
الحسية (زجاجات الحرارة) قد
ّ
تعرض الطفل ملخاطرالحروق
ّ
استخدام األدوات ّ
الحسية تعرقل عمل املعلمة

29

2.93

1.163

26

متوسطة

2.8

1.114

27

متوسطة

2.15

0.975

28

منخفضة

2.03

0.832

29

منخفضة

1.83

0.813

30

منخفضة
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يالحظ من خالل الجدول ( )3أن إسهام األدوات الحسية في تنمية حواس الطفل
ً
وتهيئته ملسكة القلم واإلدراك ّ
الحس ي ملفهوم األبعاد جاء مرتفعا وبمتوسط حسابي ()4.68
وبانحراف معياري ( ،)0.474حيث جاءت الفقرات ( )9و( )12في املراتب األولى والتي تنص على
ّ
ّ
الحسية
الحسية تسهم في تنمية حواس الطفل" ،وأن "استخدام األداة
أن "األدوات
(اسطوانات ذات املقبض) تحس الطفل ملسكة القلم واإلدراك ّ
الحس ي ملفهوم األبعاد" .كما
جاء استخدام األداة الحسية ألواح اللمس على مستوى مرتفع وبمتوسط حسابي ()4.53

وبانحراف معياري ( ،)0.506وجاءت باقي استخدام األدوات الحسية من :صناديق الصوت،
البرج الزهري ،صينية التقديم لألشكال الهندسية ،الدرج العريض ،صندوق األلوان) على
ً
مستوى مرتفع أيضا .أما األدوات الحسية من "مكعب ثنائي األبعاد واملجسمات الهندسية
وزجاجات الشم" جاءت متوسطة بانحراف معياري مرتفع .أما األدوات الحسية "القضبان
الطويلة وزجاجات الحرارة" جاءت منخفضة كما هي الفقرة ( )8على أن استخدام األدوات
ّ
ّ
الحسية تعرقل عمل املعلمة بمتوسط حسابي ( )1.83وبانحراف معياري ( .)0.813وفيما يلي
ّ
سيتم استعراض اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام
األدوات ا ّ
لحسية في عملية التعليم حول كل فقرة من فقرات األداة.
يتضح من الجدول ( )3أن الفقرة ( :)9تسهم األدوات ّ
الحسية في تنمية حواس الطفل،
جاءت في املرتبة األولى عند أفراد ّ
عينة الدراسة بمتوسط حسابي بلغ ( )4.68وبانحراف
معياري ( )0.474ودرجة موافقة مرتفعة .كما جاءت الفقرة ( :)12استخدام األدوات ّ
الحسية

(اسطوانات ذات املقبض) تحس الطفل ملسكة القلم واإلدراك ّ
الحس ي ملفهوم األبعاد ،جاءت
في املرتبة الثانية عند أفراد ّ
عينة الدراسة بمتوسط حسابي بلغ ( )4.68وبانحراف معياري
ّ
( )0.474ودرجة موافقة مرتفعة .وذلك حيث إن اتجاهات معلمات رياض األطفال نحو
استخدام اسطوانات ذات املقبض تساعد على تحضير الطفل ملادة الرياضيات عن طريق
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خبرات مختلفة في مبدأ التسلسل ومبدأ التناظر واحد لواحد ،وتهيئة الطفل للقراءة والكتابة
وذلك عن طريق إعطائه خبرات إدراكية بصرية وتناسق اليد والعين من اليمين إلى اليسار.
ُ
ّ
الحسية املستخدمة في مونتيسوري
وفي املرتبة الثالثة جاءت الفقرة ( :)2تظهر األدوات
الفروق الفردية لدى األطفال ،بمتوسط حسابي ( )4.58وبانحراف معياري ( )0.501ودرجة
تنمي األدوات ّ
موافقة مرتفعة .في حين جاءت الفقرة (ّ :)26
الحسية (ألواح اللمس) اإلدراك
ّ
ّ
وتحضره للعمل على أحرف وأرقام ورق الزجاج ،في املرتبة الرابعة
الحس ي لدى الطفل
وبمتوسط حسابي ( )4.53وبانحراف معياري ( )0.506وبدرجة موافقة مرتفعة .حيث إن
ّ
اتجاهات معلمات رياض األطفال نحو استخدام ألواح اللمس تساعد على تحضير الطفل
ّ
تحضره بشكل غير مباشر
بشكل غير مباشر للعمل على أحرف وأرقام ورق الزجاج كما
ملفاهيم علمية ،وتعليم اللغة املناسبة.
ّ
الحسية على اكتشاف القدرات الذاتية لدى
وجاءت الفقرة ( :)3تساعد األدوات
األطفال ،في املرتبة الخامسة وبمتوسط حسابي ( )4.5وبانحراف معياري ( )0.641وبدرجة
ً
ّ
الحسية الطفل على اكتشاف
موافقة مرتفعة .وأيضا جاء الفقرة ( :)4تساعد األدوات
أخطائه وتصحيحها ،في املرتبة السادسة وبمتوسط حسابي ( )4.45وبانحراف معياري
( )0.597وبدرجة موافقة مرتفعة .كما أن الفقرة ( :)28استخدام األدوات ّ
الحسية (صناديق
الصوت) له أهمية في تدريب الطفل على مهارات الذاكرة السمعية وصقل حاسة السمع
لديه ،جاءت في املرتبة السابعة بمتوسط حسابي ( )4.38وبانحراف معياري ( )0.705ودرجة
ّ
موافقة مرتفعة .حيث إن اتجاهات معلمات رياض األطفال نحو استخدام صناديق الصوت
تساعد في تهيئة الطفل بشكل غير مباشر ملهارة االستماع ،كما تهيئه للقراءة والكتابة من
خالل مهارات االستماع وتعليم اللغة املناسبة وتدريب مهارات الذاكرة السمعية.
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أما الفقرة ( :)15تسهم األدوات ّ
الحسية (البرج الزهري) في التمهيد للرياضيات والخبرة
البصرية الحركية لألشياء ثالثية األبعاد ،في املرتبة الثامنة بمتوسط حسابي ()4.28
ّ
وبانحراف معياري ( )0.784ودرجة موافقة مرتفعة .حيث إن اتجاهات معلمات رياض
األطفال نحو استخدام البرج الزهري تساعد في تنمية تناسق العضالت الدقيقة وتهيئته
ملسكة القلم كما تعمل على تحضير الطفل ملادة الرياضيات عن طريق خبرات مختلفة في
ّ
ّ
للمكعب ،كما تحس الطفل للقراءة والكتابة وذلك عن
واملجسمات الصلبة
مبدأ التسلسل
طريق إعطائه خبرات إدراكية بصرية وتناسق اليد والعين من اليمين إلى اليسار وذلك من
خالل عشرة مكعبات زهرية تتفاوت باألحجام من 1سم 3إلى 10سم .3كما جاءت الفقرة (:)18
تساعد األدوات ّ
الحسية (صينية التقديم لألشكال الهندسية) للطفل في التعامل مع أشكال
ّ
هندسية مسطحة ،في املرتبة التاسعة بمتوسط حسابي ( )4.28وبانحراف معياري ()0.554
ّ
بدرجة موافقة مرتفعة .حيث إن اتجاهات معلمات رياض األطفال نحو استخدام صينية
التقديم لألشكال الهندسية ستساعد الطفل على إعطائه خبرة بصرية حركية باألشياء
ثالثية األبعاد وتنمية تناسق العضالت الدقيقة وتحضير الطفل ملادة الرياضيات عن طريق
ّ
خبرات عضلية بالتعامل مع أشكال هندسية مسطحة وذلك من خالل احتوائها على ثالثة
ركائب متحركة (دائرة ،مربع ،مثلث متساوي األضالع) وثالثة مساحات فارغة مقابل الركائب.
األشكال قابلة للتبادل .كما جاءت الفقرة ( :)16استخدام األدوات ّ
الحسية (الدرج العريض)
ملعرفة الفرق بين الحجم والقياس ،باملرتبة العاشرة بمتوسط حسابي ( )4.23وبانحراف
ّ
معياري ( )0.66بدرجة موافقة مرتفعة .حيث إن اتجاهات معلمات رياض األطفال نحو
استخدام الدرج العريض تساعد في إعطاء الطفل خبرة بصرية حركية لألشياء ثالثية األبعاد
وتنمية تناسق العضالت الدقيقة كما تساعد في تحضير الطفل ملادة الرياضيات عن طريق
واملجسمات الصلبة للمستطيل من خالل عشرة ّ
ّ
مجسمات
خبرات مختلفة في مبدأ التسلسل
مستطيلة الشكل خشبية.
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أما الفقرة ( :)23استخدام األدوات ّ
الحسية (صندوق األلوان) لتعريف الطفل على
األلوان وتحضيره للقراءة والكتابة وتنمية املهارات اإلبداعية ،فقد جاءت باملرتبة الحادية
عشرة بمتوسط حسابي ( )4.18وبانحراف معياري ( )0.675وبدرجة موافقة مرتفعة .حيث
ّ
إن اتجاهات معلمات رياض األطفال نحو استخدام صندوق األلوان تساعد الطفل في تنمية
اإلدراك البصري لأللوان وتهيئته للفن عن طريق تنمية معرفته ووعيه للبيئة املحيطة به كما
ّ
تحضر الطفل للقراءة والكتابة عن طريق تنمية مهاراته اإلدراكية.
كما جاءت الفقرة ( :)24تسهم األدوات ّ
الحسية (الشرائح الحرارية) في تهيئة الطفل
بشك ل غير مباشر للعلوم وتوصيلية املادة ،باملرتبة الثانية عشرة بمتوسط حسابي ()4.18
ّ
ً
وانحراف معياري ( )0.712وبدرجة موافقة مرتفعة أيضا .حيث إن اتجاهات معلمات رياض
األطفال نحو استخدام الشرائح الحرارية تساعد في تنمية معرفة الطفل بالحرارة املختلفة
للمواد املوجودة في البيئة .كما تعمل على تهيئته بشكل غير مباشر للعلوم عن طريق مناقشة
ّ
الحسية يزيد من ميل الطفل للمادة
توصيلية املادة .أما الفقرة ( :)10استخدام األدوات
التعليمية ،جاءت باملرتبة الثالثة عشر بمتوسط حسابي ( )4.13وانحراف معياري ()0.791
وبدرجة موافقة مرتفعة .أما الفقرة ( :)21تسهم األدوات ّ
الحسية (مثلثات إنشائية) في تنمية
مفهوم النموذج وخبرة بصرية عضلية للطفل ،جاءت باملرتبة الرابعة عشر وبمتوسط
حسابي ( )4.13وانحراف معياري ( )0.686وبدرجة موافقة مرتفعة .حيث إن اتجاهات
ّ
معلمات رياض األطفال نحو استخدام املثلثات اإلنشائية تساعد على إعطاء الطفل خبرة
بصرية حركية لألشياء ثنائية األبعاد ،كما تعطي الطفل خبرة ببناء املثلثات وأشكال هندسية
أخرى مختلفة واكتشاف الطرق املختلفة التي يمكن بها تقسيم هذه األشكال وجمعها
ّ
باإلضافة إلى خبرات عضلية بالتعامل مع أشكال هندسية مسطحة .كما جاءت الفقرة (:)27
تنمي األدوات ّ
ّ
الحسية (أقمشة اللمس) الطفل ّ
للتعرف على أنواع النسيج املختلفة في البيئة
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وأسمائها ،باملرتبة الخامسة عشر بمتوسط حسابي ( )4.13وبانحراف معياري ()0.822
ّ
ً
وبدرجة موافقة مرتفعة أيضا .حيث إن اتجاهات معلمات رياض األطفال نحو استخدام
أقمشة اللمس تساعد الطفل في تنمية اإلدراك ّ
الحس ي اللمس ي لديه وتنمية معرفته بأنواع
النسيج املختلفة بالبيئة كما تحس الطفل بشكل غير مباشر الستخدام األنواع املختلفة من
األنسجة في الفن واألعمال الحرفية.
ّ
الحسية (زجاجات التذوق) لتعريف
كما جاءت الفقرة ( :)29استخدام األدوات
الطفل ملفهوم املذاق وتحضيره لتمارين الطبخ ،باملرتبة السادسة عشر بمتوسط حسابي
ّ
( )4.13وبانحراف معياري ( )0.648وبدرجة موافقة مرتفعة .حيث إن اتجاهات معلمات
رياض األطفال نحو استخدام زجاجات التذوق تساعد في تطوير إدراك الطفل ملفهوم املذاق
أو التذوق كما تحضره لتمارين الطبخ عن طريق تنمية معرفته لألطعمة املختلفة .والفقرة
تنمي األدوات ّ
(ّ :)17
الحسية (اسطوانات بال مقبض) الخبرات العضلية للطفل في التعامل
ّ
املجسمات وإعطاء التفسير املنطقي ،باملرتبة السابعة عشر بمتوسط حسابي ()4.08
مع
ّ
وبانحراف معياري ( )0.656وبدرجة موافقة مرتفعة .حيث إن اتجاهات معلمات رياض

األطفال نحو استخدام االسطوانات بال مقبض تساعد في إعطاء الطفل خبرة بصرية حركية
باألشياء ثالثية األبعاد وتنمية تناسق العضالت الدقيقة كما تساعد في تحضير الطفل ملادة
املجسمات .أما الفقرة (ّ :)1
ّ
تقدم األدوات
الرياضيات عن طريق خبرات عضلية بالتعامل مع

ّ
الحسية وسائل متقدمة في التعليم ،فقد جاءت في املرتبة الثامنة عشر بمتوسط حسابي
( )4.05وبانحراف معياري ( )0.552وبدرجة موافقة مرتفعة .والفقرة ( :)6تساعد األدوات
ّ
الحسية الطفل على التفاعل النشط واإليجابي ،باملرتبة التاسعة عشر بمتوسط حسابي
( )3.98وبانحراف معياري ( )0.733وبدرجة موافقة مرتفعة.
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كما جاءت الفقرة ( :)7تحقق األدوات ّ
الحسية النمو الشامل املتكامل لدى األطفال،
في املرتبة العشرون بمتوسط حسابي ( )3.9وبانحراف معياري ( )0.841وبدرجة موافقة
تنمي األدوات ا ّ
مرتفعة .والفقرة (ّ :)11
ّ
الحس اإلبداعي لدى األطفال ،باملرتبة الحادي
لحسية
والعشرون بمتوسط حسابي ( )3.68وبانحراف معياري ( )0.944وبدرجة موافقة مرتفعة.
كما جاءت الفقرة (ُ :)5تكسب األدوات ّ
الحسية الطفل خصائص محددة دون غيرها ،باملرتبة
الثانية والعشرون بمتوسط حسابي ( )3.65وبانحراف معياري ( )0.921وبدرجة موافقة
مرتفعة .كما أشار الجدول ( )3إلى أن الفقرات التالية جاءت بدرجة موافقة متوسطة كما
يلي :الفقرة ( :)19استخدام األدوات ّ
الحسية (خزانة األشكال الهندسية) للطفل ّ
تعرضه إلى
خبرات أعلى من قدراته العقلية ،باملرتبة الثالثة والعشرون بمتوسط حسابي ()3.48
وبانحراف معياري ( .)1.176أما الفقرة ( :)22تسهم األدوات ّ
الحسية (مكعب ثنائي األبعاد)
ً
في إعطاء الطفل خبرة باملكعب وتقسيمه جبريا ،باملرتبة الرابعة والعشرون بمتوسط حسابي
ّ
الحسية
( )3.48وبانحراف معياري ( .)1.037كما جاءت الفقرة ( :)20استخدام األدوات
ّ
(مجسمات هندسية صلبة) تعمل على تقوية العضالت الدقيقة للطفل ،في املرتبة الخامسة
والعشرون بمتوسط حسابي ( )3.45وبانحراف معياري (.)1.011
أما الفقرة ( :)13النتائج التربوية التي نحصل عليها من استخدام األدوات ال تعادل
التكاليف الباهظة لها ،فقد جاءت باملرتبة السادسة والعشرون بمتوسط حسابي ()2.93
وبانحراف معياري ( .)1.163كما جاءت الفقرة ( :)30استخدام األدوات ّ
الحسية (زجاجات
ّ
يعرض الطفل لخطر التحسس في ّ
الشم) قد ّ
شم الروائح املختلفة ،في املرتبة السابعة
والعشرون بمتوسط حسابي ( )2.8وبانحراف معياري ( .)1.114وأشار الجدول ( )3إلى أن
الفقرة ( :)14استخدام األدوات ّ
الحسية (القضبان الطويلة) قد ّ
تعرض الطفل إلى املخاطر،
جاءت باملرتبة الثامنة والعشرون بمتوسط حسابي ( )2.15وبانحراف معياري ()0.975
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ّ
الحسية (زجاجات
وبدرجة موافقة منخفضة .كما جاءت الفقرة ( :)25استخدام األدوات
الحرارة) قد ّ
تعرض الطفل ملخاطر الحروق ،في املرتبة التاسعة والعشرون بمتوسط حسابي
( )2.03وبانحراف معياري ( )0.832وبدرجة موافقة منخفضة .أما الفقرة ( :)8استخدام
ّ
ّ
الحسية تعرقل عمل املعلمة ،كانت بمتوسط حسابي ( )1.83وبانحراف معياري
األدوات
ً
( )0.813وباملرتبة الثالثون واألخيرة وبدرجة موافقة منخفضة أيضا.
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ّ
( (  0.05بين متوسطات اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو
استخدام األدوات ّ
الحسية في التعليم؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار(ت) للعينات املستقلة One Sample T-
 ،Testلدراسة الفروق بين متوسطات اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس
مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
الحسية في التعليم .باستخدام الفرضيات التالية:
 −الفرضية الصفرية  :H0ال توجد فروق بين اتجاهات استخدام األدوات الحسية في
التعليم ّ
كعينة مستقلة.
 −الفرضية البديلة  :H1توجد فروق بين اتجاهات استخدام األدوات الحسية في
التعليم ّ
كعينة مستقلة.
والجدول (ّ )4
يبين ذلك.
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ّ
الجدول رقم ( :)4نتائج اختبار(ت) للعينات املستقلة ) (One Sample T-Testلتجاهات معلمات
ّ
الحسية في التعليم
رياض األطفال في مدارس مونتيسوري لستخدام األدوات
العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة الحرية

قيمة (ت)

الداللة

40

4.68

0.474

39

1.295

0.125

ومن نتائج الجدول (ّ )4
يتبين أن قيمة (ت) =  1.295ودرجة الداللة =  0.125وبما أن
الداللة أكبر من ( )0.05لذا نقبل بالفرضية الصفرية ( )H0والتي تنص على عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين اتجاهات معلمات رياض األطفال في
مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات الحسية في التعليم ّ
كعينة مستقلة .لكن رغم
ً
ذلك ،يجب قراءة النتائج بنوع من الحذر خاصة إذا أدخلنا نوعا من املرونة في اختيار مستوى
ً
الداللة بحيث يمكن اعتبار مستوى داللة  %10أو حتى  %15خصوصا وأن العينة املدروسة
ً
صغيرة جدا .وبالتالي يمكن اعتبار وجود فروقات بين اتجاهات استخدام األدوات الحسية في
ً
التعليم كعينة مستقلة عند داللة  %15مثال (أنظر امللحق رقم .)2
النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ّ
( ( 0.05بين متوسطات اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو
ُ
استخدام األدوات ّ
الحسية في التعليم تعزى للمؤهل العلمي؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين " "ANOVAلتفسير ظاهرة
ُ
استخدام األدوات الحسية في التعليم تبعا للمؤهل العلمي .باستخدام الفرضيات التالية:
ً
 −الفرضية الصفرية  :H0ال توجد فروق بين متوسطات اإلجابات تبعا للمستوى
التعليمي.
ً
 −الفرضية البديلة  :H1توجد فروق بين متوسطات اإلجابات تبعا للمستوى التعليمي.
والجدول (ّ )5
يبين ذلك.
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ّ
الجدول رقم ( :)5نتائج اختبار(ت) للعينات املستقلة ) (One Way ANOVAلتجاهات معلمات رياض األطفال
ُ
ّ
الحسية في التعليم تعزى للمؤهل العلمي
في مدارس مونتيسوري لستخدام األدوات
املؤهل

املتوسط النحراف
العدد
الحسابي املعياري

دبلوم

6

4.60

0.408

بكالوريوس

32

4.82

0.471

دراسات
عليا

2

4.67

0.0001

ANOVA
املصدر
بين
املجموعات
داخلي
املجموعات
الكلي

مجموع درجة متوسط
املربعات الحرية املربعات
0.997

3

0.332

6.603

36

0.183

7.600

39

(ف)

1.812

الدللة

0.162

ّ
يتبين من الجدول ( )5أنه بمقارنة املتوسطات الحسابية نجد أن معامل (ف) = 1.812
ومستوى الداللة =  0.162وحيث إن مستوى الداللة أكبر من ( )0.05بالتالي نقبل الفرضية
الصفرية ( )H0والتي تنص على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )0.05بين متوسطات اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدراس مونتيسوري نحو
ً
استخدام األدوات الحسية في التعليم تبعا للمؤهل العلمي .لكن باعتبار مرونة أكبر في
مستوى الداللة ،كما شرحنا في السؤال السابق ،فقد نتجه نحو قبول فروقات متوسطات
اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدراس مونتيسوري نحو استخدام األدوات الحسية في
ً
التعليم تبعا للمؤهل العلمي.
النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ّ
( ( 0.05بين متوسطات اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو
ُ
استخدام األدوات ّ
الحسية في التعليم تعزى لسنوات الخبرة؟
تم استخدام تحليل التباين " "ANOVAلتفسير ظاهرة استخدام األدوات الحسية في
ً
التعليم تبعا لسنوات الخبرة .باستخدام الفرضيات التالية:
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ً
 −الفرضية الصفرية  :H0ال توجد فروق بين متوسطات اإلجابات تبعا لسنوات
الخبرة.
ً
 −الفرضية البديلة  :H1توجد فروق بين متوسطات اإلجابات تبعا لسنوات الخبرة.
والجدول (ّ )6
يبين ذلك.
ّ
الجدول رقم (: )6نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلتجاهات معلمات رياض األطفال
ُ
ّ
الحسية في التعليم تعزى لسنوات الخبرة
في مدارس مونتيسوري لستخدام األدوات
ANOVA

الخبرة

العدد

املتوسط
الحسابي

النحراف
املعياري

أقل من
 5سنوات
10 – 5
سنوات
15 – 10
سنة
 15سنة
فما فوق

10

4.60

0.516

17

4.82

0.393

بين
املجموعات
داخلي
املجموعات

36.719

6

4.67

0.516

الكلي

41.500

6

4.43

0.535

املصدر

مجموع
املربعات

درجة
الحرية

متوسط
املربعات

4.781

2

2.391

37

0.992

39

(ف)

2.409

الدللة

0.104

ّ
ّ
يتبين من الجدول ( )6أنه بمقارنة املتوسطات الحسابية التجاهات معلمات رياض
ُ
األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
الحسية في التعليم تعزى لسنوات
الخبرة ،نجد أن معامل (ف)=  2.409ومستوى الداللة=  0.104وحيث أنها أكبر من ()0.05
ً
نقبل الفرضية الصفرية ( )H0وهي ال توجد فروق بين متوسطات اإلجابات تبعا لسنوات
الخبرة .أي اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات
ّ
ّ
الحسية في التعليم ال تتأثر بسنوات الخبرة .لكن باعتبار مستوى داللة بحدود ،)0.1( %10
ً
فإننا نتجه نحو قبول وجود فروقات بين متوسطات اإلجابات تبعا لسنوات الخبرة .أي أن
اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
الحسي ـ ـ ـة
ّ
ً
في التعليم تتأثر فعال بسنوات الخبرة.
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حادي عشر :مناقشة نتائج الدراسة

ّ
 .1النتائ ـ ـ ـج املتعلقة بالسؤال األول ال ـ ـ ـذي ينص على :ما اتجاه ـات معلمات رياض األطف ـ ـال
في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
الحسية في عملية التعليم؟
ّ
أشارت النتائج أن درجة اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو
ً
استخدام األدوات ّ
الحسية في عملية التعليم جاء مرتفعا ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن
املعلمات يجدن أن استخدام األدوات ّ
الحسية لها أهمية كبيرة وفاعلية في تنمية القدرات
ّ
ً
املعرفية واللغوية عند األطفال مما يؤثر إيجابا في املراحل الالحقة للتعلم ،فالسنوات األولى
من التعليم لها تأثير بعيد املدى على تجارب األطفال التعليمية في املستقبل .لذا فمن املهم
إعداد بيئة تعليمية غنية لألطفال في السنوات األولى من عمرهم .وقد اتفقت هذه النتيجة
مع نتائج دراسة عبدالحق والفلفلي ) (Abdel Haq and Alfilfili, 2015التي أظهرت تفوق
أطفال الروضة في مونتيسوري على أطفال الروضة ذات املنهاج التقليدي الستخدام مهارة
التصنيف ،واألدوات الخشبية امللونة ،واألشكال الهندسية بألوان وأحجام وأطوال مختلفة

ببرامجهم .وكذلك دراسة باحاذق ) (Bahatheg, 2010التي بينت أن األطفال الذين
ّ
الحسية سجلوا نتائج أفضل في مقياس القدرة على حل
استخدموا أدوات مونتيسوري
املشكالت بصورة ملحوظة.
 .2النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية
ّ
مستوى الداللة ( (0.05بين متوسطات اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس
مونتيسوري نحو استخدام األدوات ّ
الحسية في التعليم؟
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( (  0.05بين متوسطات اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو
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ّ
استخدام األدوات الحسية في التعليم ،وهذا يعني أن اتجاهات معلمات رياض األطفال نحو
ّ
ُ
استخدام األدوات ّ
الحسية في التعليم واحدة .وقد تعزى هذه النتيجة إلى إدراك معلمات
ّ
ً
ّ
الحسية في التعلم والتعليم وامتالكهم جميعا
رياض األطفال ألهمية استخدام األدوات
ّ
لتصورات واحدة نحو دور األدوات ّ
الحسية وأثرها في التعلم والتعليم .وهذا ما يتفق مع أفكار
علماء النفس مثل جان إيتارد ) ،(Jean Itardإدوارد سيجان) ،(Edward Seguinوالذين
ّ
تأثرت ماريا مونتيسوري بأفكارهم ّ
وصممت أدواتها ً
بناء على هذه الفلسفة .باإلضافة إلى أن
الدراسات الحديثة ،والتي قام بها أمثال العالم جون ديوي ،تناولت أهمية استخدام الطفل
لحواسه في التعليم.
 .3النت ـ ـ ــائج املتعلق ـ ـ ــة بالس ـ ـ ــؤال الثال ـ ـ ــث ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــنص عل ـ ـ ــى :ه ـ ـ ــل توج ـ ـ ــد ف ـ ـ ــروق ذات دالل ـ ـ ــة
ّ
إحصـ ـ ـ ــائية عنـ ـ ـ ــد مسـ ـ ـ ــتوى الداللـ ـ ـ ــة ( (0.05بـ ـ ـ ـ ين متوسـ ـ ـ ــطات اتجاهـ ـ ـ ــات معلمـ ـ ـ ــات
ري ـ ـ ـ ــاض األطف ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــدارس مونتيس ـ ـ ـ ــوري نح ـ ـ ـ ــو اس ـ ـ ـ ــتخدام األدوات الح ّس ـ ـ ـ ـية ف ـ ـ ـ ــي
ُ
التعليم تعزى للمؤهل العلمي؟
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ّ
( ( 0.05بين متوسطات اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو
ً
ُ
وفقا ّ
استخدام األدوات ّ
ملتغير املؤهل العلمي ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى
الحسية في التعليم
ّ
معلمات رياض األطفال ألهمية استخدام األدوات ّ
الحسية في التعليم ،وهذا يعني أن
إدراك
ّ
ّ
الحسية في التعليم وأن
جميع املعلمات يمتلكن تصورات واحدة نحو استخدام األدوات
ً
ً
استخدام األدوات ّ
الحسية يعد ناجحا ومفيدا بغض النظر عن املؤهل سواء أكان دبلوم أم
ّ
ّ
يخضعن إلى
بكالوريوس أم دراسات عليا .وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن جميع املعلمات
ّ
تدريب نظري وعملي مكثف وتقييم دقيق قبل االلتحاق للعمل في مدارس مونتيسوري بغض
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ً
النظر عن املؤهل العلمي ،كما أن جميعهن يتعاملن مع األطفال على أرض الواقع طبقا لهذا
التدريب.
 .4النت ـ ـ ــائج املتعلق ـ ـ ــة بالس ـ ـ ــؤال الراب ـ ـ ــع ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــنص عل ـ ـ ــى :ه ـ ـ ــل توج ـ ـ ــد ف ـ ـ ــروق ذات دالل ـ ـ ــة
ّ
إحص ـ ـ ــائية مس ـ ـ ــتوى الدالل ـ ـ ــة ( (0.05ب ـ ـ ــين متوس ـ ـ ــطات اتجاه ـ ـ ــات معلم ـ ـ ــات ري ـ ـ ــاض
األطفـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــدارس مونتيسـ ـ ـ ــوري نحـ ـ ـ ــو اسـ ـ ـ ــتخدام األدوات الح ّسـ ـ ـ ـية فـ ـ ـ ــي التعلـ ـ ـ ــيم
ُ
تعزى لسنوات الخبرة؟
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ّ
( (  0.05بين متوسطات اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو
الحسية في التعليم ُتعزى ّ
استخدام األدوات ّ
ملتغير سنوات الخبرة ،وهذا يعني أن املعلمات
يتشابهن في التصورات بغض النظر عن سنوات الخبرة ،سواء أكانت خبرتهن طويلة أم
ّ
قصيرة ،حيث إن الدراسة الحالية تم تطبيقها على املعلمات في مدارس مونتيسوري الحديثة
والالتي ال تقل خبرتهن عن العامين .وتعزو الباحثة سبب هذه النتيجة إلى أن املعلمات
ّ
الحسية وأهميتها في العملية
يتعاملن مع األطفال من منطلق إيمانهن بفائدة األدوات
التعليمية ،وهذه القناعات ال تتأثر بطول سنوات الخبرة ،فكل فئات الخبرة لدى املعلمات
ّ
ملعلمات الالتي ليس لديهن خبرة ّ
يطبقن فلسفة
تتعامل مع األطفال بنفس الدرجة .حيث أن ا
ّ
منهاج مونتيسوري كما هي ،بينما املعلمات الالتي لديهن خبرة يتعاملن مع األطفال بطرق
خالقة من منطلق فلسفة املنهاج واإلبداع والتفكير املنطقي الناجم عن تلك الخبرة دون أن
ّ
تحيد عن فلسفة مونتيسوري مما ُيظهر أن إدراك املعلمات للنتائج اإليجابية لألدوات
ّ
الحسية يمكن أن يتم في سنوات العمل األولى مع أطفال رياض األطفال.
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ثاني عشر :الستنتاجات
ّ
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية يمكن استنتاج اآلتي:
ّ
 .1الدور الكبير الستخدام األدوات ّ
الحسية في التعلم والتعليم.
ّ
 .2أن درجة اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام
ً
األدوات ّ
الحسية في عملية التعليم جاء مرتفعا.
 .3عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ( 0.05بين
ّ
متوسطات اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام
األدوات ّ
الحسية في التعليم.
 .4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ( 0.05بين
ّ
متوسطات اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام
ُ
األدوات ّ
الحسية في التعليم تعزى ملتغير املؤهل العلمي.
 .5باعتبار مستوى داللة بحدود  ،)0.1( %10فإننا نتجه نحو قبول وجود فروقات بين
ّ
متوسطات اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام
ً
األدوات ّ
الحسية في التعليم تبعا لسنوات الخبرة .أي أن اتجاهات معلمات رياض
ّ
ّ
الحسية في التعليم تتأثر
األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات
ً
فعال بسنوات الخبرة.

ثالث عشر :التوصيات واملقترحات
بناء على نتائج الدراسة ،فإن الباحثة توص ي باآلتي:
 .1الحاجة إلنشاء املزيد من رياض األطفال التي تعتمد برنامج التعليم الحديث في
مونتيسوري.
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 .2توفير التسهيالت املادية داخل نظام املدارس والغرف الصفية لتالئم مناهج رياض
األطفال الحديثة.
 .3تنظيم دورات لتأهيل معلمي ومعلمات رياض األطفال من خالل تعريضهم لدورات
مكثفة في البرامج التعليمية الحديثة العامة.
 .4توجيه املزيد من االهتمام نحو تطوير مناهج رياض األطفال من خالل تزويدهم
بمختلف األدوات واأللعاب لتشجيع األطفال على الكشف عن مواهبهم وهواياتهم.
 .5إجراء دراسات حول اتجاهات معلمات رياض األطفال في املدارس املختلفة نحو
ّ
استخدام األدوات ّ
الحسية في التعلم والتعليم.
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ّ
امللحق رقم (" :)1اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري
ّ
ّ
الحسية في التعلم والتعليم"
نحو استخدام األدوات

ّ
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس
ّ
ّ
الحسية في التعلم والتعليم" ،ومن أجل تحقيق
مونتيسوري نحو استخدام األدوات
أهداف الدراسة ،واإلجابة على أسئلتها ،تم إعداد أداة الدراسة (االستبانة) التي نعرضها
ّ
سلم من خمس درجات (غير موافق ّ
بشدة ،غير موافق ،محايد،
أمامكم ،وأمام كل فقرة
ً
موافق ،موافق ّ
ما بأن إجاباتكم ستكون ّ
سرية وألغراض البحث العلمي.
بشدة) ،عل
لذا يرجى التكرم بتعبئة االستبانة املرفقة بكل دقة وموضوعية ،وموافاتي بها خالل
أسبوع من تاريخه .كما أنني على أتم االستعداد لإلجابة على أي استفسار حولها.
شاكرة لكم حسن تعاونكم وسرعة تجاوبكم،،،

الباحثة
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ّ
"اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري
ّ
ّ
الحسية في التعلم والتعليم"
نحو استخدام األدوات

القسم األول :املتغيرات الديموغ رافية
االسم........................................................................................ :

 .1املؤهل العلمي:
 دبلوم

 بكالوريوس

 دراسات عليا

 .2الخبرة:
 أقل من  5سنوات  10 – 5 سنوات  15 – 10 سنة
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ّ
القسم الثاني :فقرات تقيس اتجاهات معلمات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو
استخدام األدوات ّ
الحسية
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

الفقرة
ّ
ّ
الحسية وسائل متقدمة
تقدم األدوات
في التعليم
ُ
ّ
الحسية املستخدمة في
تظهر األدوات
مونتيسوري الفروق الفردية لدى
األطفال
ّ
الحسية على اكتشاف
تساعد األدوات
القدرات الذاتية لدى األطفال
ّ
الحسية الطفل على
تساعد األدوات
اكتشاف أخطائه وتصحيحها
ُتكسب األدوات ّ
الحسية الطفل خصائص
محددة دون غيرها
ّ
الحسية الطفل على
تساعد األدوات
التفاعل النشط واإليجابي
ّ
الحسية النمو الشامل
تحقق األدوات
املتكامل لدى األطفال
ّ
الحسية تعرقل عمل
استخدام األدوات
ّ
املعلمة
ّ
الحسية في تنمية حواس
تسهم األدوات
الطفل
ّ
الحسية يزيد من ميل
استخدام األدوات
الطفل للمادة التعليمية
ّ
ّ
ّ
الحس اإلبداعي
الحسية
تنمي األدوات
لدى األطفال
ّ
الحسية (اسطوانات
استخدام األدوات
ذات املقبض) تيهئ الطفل ملسكة القلم
واإلدراك ّ
الحس ي ملفهوم األبعاد
النتائج التربوية التي نحصل عليها من
استخدام األدوات ل تعادل التكاليف
الباهظة لها
ّ
الحسية (القضبان
استخدام األدوات
الطويلة) قد ّ
تعرض الطفل إلى املخاطر
ّ
تسهم األدوات الحسية (البرج الزهري) في
التمهيد للرياضيات والخبرة البصرية
الحركية لألشياء ثالثية األبعاد

غيرم وافق
بشدة
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محايد

م وافق

م وافق بشدة
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الرقم

الفقرة

.16

ّ
الحسية (الدرج
استخدام األدوات
العريض) ملعرفة الفرق بين الحجم
والقياس
ّ
ّ
الحسية (اسطوانات بال
تنمي األدوات
مقبض) الخبرات العضلية للطفل في
ّ
املجسمات وإعطاء التفسير
التعامل مع
املنطقي
ّ
تساعد األدوات الحسية (صينية التقديم
لألشكال الهندسية) للطفل في التعامل
ّ
مع أشكال هندسية مسطحة
ّ
الحسية (خزانة
استخدام األدوات
ّ
األشكال الهندسية) للطفل تعرضه إلى
خبرات أعلى من قدراته العقلية
ّ
ّ
(مجسمات
الحسية
استخدام األدوات
هندسية صلبة) تعمل على تقوية
العضالت الدقيقة للطفل
ّ
الحسية (مثلثات إنشائية)
تسهم األدوات
في تنمية مفهوم النموذج وخبرة بصرية
عضلية للطفل
ّ
الحسية (مكعب ثنائي
تسهم األدوات
األبعاد) في إعطاء الطفل خبرة باملكعب
ا
وتقسيمه جبريا
ّ
الحسية (صندوق
استخدام األدوات
األلوان) لتعريف الطفل على األلوان
وتحضيره للقراءة والكتابة وتنمية املهارات
اإلبداعية
ّ
تسهم األدوات الحسية (الشرائح
الحرارية) في تهيئة الطفل بشكل غير
مباشرللعلوم وتوصيلية املادة
ّ
الحسية (زجاجات
استخدام األدوات
ّ
تعرض الطفل ملخاطر
الحرارة) قد
الحروق
ّ
ّ
الحسية (ألواح اللمس)
تنمي األدوات
ّ
ّ
اإلدراك الحس ي لدى الطفل وتحضره
للعمل على أحرف وأرقام ورق الزجاج

.17

.18
.19
.20
.21
.22
.23

.24
.25
.26

غيرم وافق
بشدة
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الرقم
.27
.28

.29
.30

الفقرة
ّ
ّ
الحسية (أقمشة اللمس)
تنمي األدوات
ّ
الطفل للتعرف على أنواع النسيج
املختلفة في البيئة وأسمائها
ّ
الحسية (صناديق
استخدام األدوات
الصوت) له أهمية في تدريب الطفل على
مهارات الذاكرة السمعية وصقل حاسة
السمع لديه
ّ
استخدام األدوات الحسية (زجاجات
التذوق) لتعريف الطفل ملفهوم املذاق
وتحضيره لتمارين الطبخ
ّ
الحسية (زجاجات
استخدام األدوات
ّ
الشم) قد ّ
يعرض الطفل لخطر التحسس
في ّ
شم الروائح املختلفة

غيرم وافق
بشدة
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امللحق رقم ()2
حول اعتبارمجال الثقة ومستوى القبول (الدللة)
ال يوجد قانون ملزم ألن تكون قيمة مجال الثقة عند  %95أي أن مستوى داللة قبول
فرضية العدم هي  .%5فاألمر يتعلق بعدد أفراد العينة وبالسياق املدروس (االقتصادي،
العلمي ،التكلفة املترتبة عن نتيجة الخطأ ،األهداف والقيود ،الخ .).فيما يخص حجم العينة
ً
املدروسة واملتمثل في عدد أفرادها ،تمت محاكاة مستوى داللة الفرضية العدم تبعا لذلك
وتبين أنه يمكن اعتبار مستوى داللة بالنسبة لحجم عينة من عشرة أفراد بحدود 0.35
ولحجم  50مستوى  0.19ولحجم  ،100مستوى  0.11ولحجم  ،200مستوى  0.04ولحجم
 ،300مستوى  0.015وهكذا.
أما فيما يخص السياق ،فيمكن سرد األمثلة التالية :عند إطالق قمر صناعي وتثبيته
على املسار فإن تكلفة الخطأ عالية تقدر بمليارات العملة الوطنية ،لهذا ال يمكن اعتبار
مستوى داللة مرن وإنما قد نتجه نحو تشديده وقد يكون خطأ بنسبة  0.01ذا نتائج كارثية
ً
ً
وإن بدا إحصائيا ضعيفا في املعتاد .نفس األمر قد ينطبق في املجال الطبي عند تجربة عقار
معين على عينة ذات حجم محدد ( (Kim, 2015و ).(Krueger, 2001
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�صدر عن هذه ال�سل�سلة:
-1

مواءمة ال�سيا�سات املالية والنقدية بدولة الكويت لظروف ما بعد التحرير
د .يو�سف االبراهيم  ،د� .أحمد الكواز

-2

الأو�ضاع وال�سيا�سات ال�سكانية يف الكويت بعد حتريرها
د .ابراهيم العي�سوي (حمرر)

�	- 3إعادة التعمري والتنمية يف الكويت
د .عمرو حمي الدين
-4

بع�ض ق�ضايا الإ�صالح االقت�صادي يف الأقطار العربية
د .جميل طاهر  ،د .ريا�ض دهال  ،د .عماداالمام

�	- 5إدارة املوارد الب�شرية وتخطيط التعليم والعمالة يف الوطن العربي
د .حممد عدنان وديع
-6

حول م�ستقبل التخطيط يف الأقطار العربية
د .ابراهيم العي�سوي

-7

م�شاكل التعليم و�أثرها على �سوق العمل
د .حممد عدنان وديع

�	- 8أهداف التنمية الدولية و�صياغة ال�سيا�سات الإقت�صادية يف الدول العربية
د .علي عبد القادر علي
-9

حتديات النمو يف االقت�صاد العربي احلديث
د .عماد الإمام

- 10

هل ت�ؤثر ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية على معدالت منو الدول العربية؟
د .علي عبد القادر علي

- 11

ال�صريفة الإ�سالمية  :الفر�ص والتحديات
د .حممد �أن�س الزرقا

- 12

دور التجارة العربية البينية يف تخفيف وط�أة النظام اجلديد للتجارة
اعداد  :د .حممد عدنان وديع  ،حترير � :أ .ح�سان خ�ضر

- 13

العوملة وق�ضايا امل�ساواة يف توزيع الدخل يف الدول العربية
اعداد  :د .علي عبد القادر علي
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ال�سيا�سات الكلية و�إ�شكاالت النمو يف الدول العربية
اعداد � :أ .عامر التميمي  ،حترير  :د .م�صطفى بابكر

- 15

اجلودة ال�شاملة وتناف�سية امل�شروعات
اعداد � :أ.د .ماجد خ�شبة  ،حترير  :د .عدنان وديع

 - 16تقييم �أدوات ال�سيا�سة النقدية غري املبا�شرة يف الدول العربية
	�إعداد :د .عماد مو�سى ،حترير  :د� .أحمد طلفاح
 - 17الأ�ضرار البيئية واملحا�سبة القومية املعدلة بيئيا � :إ�شارة حلالة العراق
	�إعداد :د � .أحمد الكواز
 - 18نظم الإنتاج والإنتاجية يف ال�صناعة
	�إعداد :م  .جا�سم عبد العزيز الع ّمار ،حترير :د .م�صطفى بابكر
 - 19اجتاهات توزيع الإنفاق يف الدول العربية
	�إعداد :د  .علي عبدالقادر علي ،حترير :د .ريا�ض بن جليلي
 - 20هل �أ�ضاعت البلدان العربية فر�ص التنمية؟
	�إعداد :د � .أحمد الكواز
 - 21م�أزق التنمية بني ال�سيا�سات االقت�صادية والعوامل اخلارجية
	�إعداد :د � .أحمد الكواز
 - 22التنمية ومتكني املر�أة يف الدول العربية
	�إعداد :د .علي عبد القادر
 - 23العوملة والبطالة :حتديات التنمية الب�شرية
	�إعداد :د .حممد عدنان وديع
 - 24اقت�صاديات التغري املناخي :الآثار وال�سيا�سات
	�إعداد :د .حممد نعمان نوفل
 - 25املر�أة والتنمية يف الدول العربية :حالة املر�أة الكويتية
	�إعداد :د .ريا�ض بن جليلي
 - 26البطالة وم�ستقبل �أ�سواق العمل يف الكويت
	�إعداد :د .بلقا�سم العبا�س
 - 27الدميوقراطية والتنمية يف الدول العربية
	�إعداد :د .علي عبدالقادر علي
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 - 28بيئة ممار�سة �أن�شطة الأعمال ودور القطاع اخلا�ص
	�إعداد :د �.أحمد الكواز
 - 29ت�أثري �سيا�سات الرتويج لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر على قدرة الدول العربية
يف جذب هذه اال�ستثمارات لتحقيق �أهدافها التنموية
	�إعداد� :أ .منى ب�سي�سو
 - 30اال�صالح ال�ضريبي يف دولة الكويت
	�إعداد :د .عبا�س املجرن
 - 31ا�ستهداف الت�ضخم النقدي :ماذا يعني لدول جمل�س التعاون؟
	�إعداد :د .و�شاح رزاق
 - 32الأزمة املالية الدولية و�إنعكا�ساتها على دول اخلليج
�إعداد :د .و�شاح رزاق
د �.إبراهيم �أونور
د .وليد عبد مواله
 - 33ا�ستخدام العوائد النفطية
	�إعداد :د .حممد �إبراهيم ال�سقا
 - 34ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة
	�إعداد :د �.أحمد الكواز
 - 35االقت�صاد ال�سيا�سي لعدم امل�ساواة يف الدول العربية
	�إعداد :د .علي عبدالقادر علي
 - 36ال�ضرائب ،هبة املوارد الطبيعية وعر�ض العمل يف الدول العربية ودول جمل�س التعاون
�إعداد :د .بلقا�سم العبا�س
د .و�شاح ر ّزاق
� - 37إندماج �إقت�صادي �إقليمي �أم دويل :احلالة العربية
�إعداد :د� .أحمد الكواز
 - 38التجارة البينية اخلليجية
�إعداد :د .وليد عبدمواله
 - 39تطوير الأ�سواق املالية التقييم والتقلب اعتبارات خا�صة بالأ�سواق النا�شئة
�إعداد� :أ� .آالن بيفاين
 - 40تقييم التجربة التنموية لدول جمل�س التعاون اخلليجي
�إعداد :د� .أحمد الكواز
 - 41قيا�س كفاءة بنوك دول جمل�س التعاون اخلليجي
�إعداد :د� .إبراهيم �أونور
55

�أهمية تطوير مناهج و�أ�ساليب التعليم والتع ّلم ببالن�سبة للعملية التنموية  -مع الرتكيز على منهج مونتي�سوري

		نبيله بيد�س
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
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�إعداد :د � .أحمد الكواز
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الآراء الواردة يف هذا الإ�صدار تعرب عن ر�أي امل�ؤلف ولي�س عن ر�أي املعهد
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