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يهدف البحث إلى دراسة فاعلية مركز الرياضيات القائم على معايير التعلم المبكر النمائية في 
تنمية مفاهيم العدد لدى أطفال ما قبل المدرسة بمدينة مكة المكرمة. استخدمت الباحثة المنهج شبه 
 التجريبي القائم على تصميم مجموعتين مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية. وتكونت العينة

 ٢-( طفل. تم تطبيق ثالث أدوات للبحث هي: اختبار القدرة الرياضية المبكرة٤٥القصدية من )
(TEMA-2)  كاختبار قبلي وبعدي، وبطاقة مالحظة مفتوحة لمستوى تفاعل أطفال المجموعة

التجريبية مع األدوات، وبطاقة متابعة أسبوعية لعدد مرات دخول أطفال المجموعة التجريبية 
ياضيات وعدد الدقائق التي يقضونها فيه. وتم تحليل البيانات كمًيا باستخدام اختبار مان لمركز الر

ويتني، واختبار ويلكوكسن، ومعامل ارتباط سبيرمان، ومقياس كوهن. وتوصلت الباحثة إلى 
مجموعة من النتائج وهي: تطور تفاعل الطفل مع األدوات بانخفاض ظهور المستويات الدنيا، 

عدم وجود فروق بين   ر المستويات العليا لتفاعل الطفل مع األدوات خالل التجربة.وارتفاع ظهو
وجود  متوسط درجات أطفال المجموعة الضابطة في االختبار القبلي والبعدي لمفاهيم العدد.

فروق بين متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي لمفاهيم العدد 
ار البعدي. وجود فروق بين متوسط درجات أطفال المجموعة الضابطة والتجريبية لصالح االختب

في االختبار البعدي لمفاهيم العدد لصالح المجموعة التجريبية. عدم وجود فروق بين درجات 
أطفال المجموعة التجريبية في االختبار البعدي تعزى لعدد مرات الدخول، ولعدد الدقائق التي 

كز الرياضيات. وجود عالقة طردية فوق المتوسط بين درجات أطفال يقضيها الطفل بمر
المجموعة التجريبية في االختبار البعدي ومتوسطات مستوى تفاعل األطفال مع األدوات في 
مركز الرياضيات. والفاعلية الكبيرة لمركز الرياضيات القائم على معايير التعلم المبكر النمائية 

ي ضوء هذه النتائج أوصت الباحثة بجملة من التوصيات من أهمها: في تنمية مفاهيم العدد. وف
تحفيز المعلمات إلضافة مركز الرياضيات داخل الفصل لما له من أثر فعال في تعلم المفاهيم 
الرياضية بشكل عام ومفاهيم العدد بشكل خاص. ضرورة استفادة المعلمات من وثيقة معايير 

راتها، مع زيادة االهتمام بالمجاالت المعرفية، والتي تتضمن مجال التعلم المبكر النمائية بكافة مسا
من خالل تضمينها لكافة األنشطة  األعداد والعمليات الرياضية وتقديمها باألسلوب المالئم نمائيًا

 في البرنامج اليومي وخاصة فترة العمل في األركان.
 

نمائية، مفاهيم العدد، مرحلة مركز الرياضيات، معايير التعلم المبكر ال كلمات مفتاحية:
 ما قبل المدرسة، تفاعل الطفل مع األدوات.
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Abstract 
The research aimed to study the effectiveness of a math center based on the early 

learning standards in developing the number concepts for preschoolers in Makkah city. 

The researcher used the quasi-experimental method based on the two groups design; a 

controlled group and an experimental group. The sample consisted of (45) children. 

Three research tools were implemented; Test of Early Mathematic Ability-2 (TEMA-2) 

as a pre- and post-test for the sample, an open observation card to note the level of 

interaction with materials in the math center, and the weekly follow-up card to record 

the number of times the children used to enter the math center and how many minutes 

do they stay there. Data were analyzed using Mann-Whitney Test, Wilcoxon Signed 

Ranks Test, Spearman's rho, and Cohen's d. The findings are: there are significant 

differences among the average marks of the experimental group children in both pre- 

and post-test of the number concepts in favor of the post-test of the highest means. While 

there are no significant differences among the marks of the experimental group children 

in the post-test for the number concepts being attributed to the number of times entering 

the mathematic center as well as to the number of minutes being spent there. There is 

above average positive relationship among the marks of the experimental group children 

in the post-test of the number concepts and the level averages of children’s interaction 

with materials in the mathematic center. The analysis shows big effectiveness of adding 

a math center according to the early learning standards in developing the number 

concepts. In the light of such findings, the researcher recommends motivating teachers 

to establish math centers in classes for the effective impact on learning the mathematical 

concepts in general and number concepts in particular. It is essential that teachers make 

use of the document of the early learning standards in all its levels with more concern 

about cognitive fields, which contain the field of numbers and mathematical operations, 

to be presented through developmentally appropriate practices in all activities of the 

daily program and especially during centers’ time.  
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