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  :ملخص
لذاتي    هدفت الدراسة التعرف على فاعلیة موقع تعلیمي إلكتروني قائم على التعلم ا

لتنمیة بعض المفاهیم الریاضیة لدى طفل ما قبل المدرسة، كما هدفت أیضا التعرف على 
ولتحقیق ذلك تم إعداد اختبار . أهم المفاهیم الریاضیة التي یساعد الموقع في تنمیتها

-  وحدات القیاس– االشكال –العد واألرقام (المفاهیم الریاضیة لقیاس المفاهیم التالیة 
من خالل استخدام المنهج شبه التجریبي ) االنماط- الجمع والطرح–لزمن  ا–التصنیف 

وأظهرت نتائج الدراسة أن الموقع .  ًطفال) 71(على عینة تم اختیارها قصدیا وبلغ عددها 
التعلیمي كان له أثر فاعل في تنمیة المفاهیم الریاضیة لدى أطفال ما قبل المدرسة لصالح 

وأن أكثر المفاهیم التي تم تنمیتها . تخدمت الموقع االلكترونيالمجموعة التجریبیة التي اس
وفي ضوء النتائج اوصت ). التصنیف واألنماط- الجمع –الطرح (بدرجة أكبر كانت 

الدراسة بالعدید من التوصیات والمقترحات وكان أبرزها تبني دمج التقنیة في تعلیم األطفال 
وأولیاء االمور بتبني استخدام المواقع من خالل توجیه القائمین على ریاض األطفال 

التعلیمیة االلكترونیة لالستفادة من الخدمات التي یقدمها لألطفال وتدریب المعلمات على 
  .توظیفه في تعلیم األطفال

المفاهیم الریاضیة، التعلم الذاتي، التعلم اإللكتروني، طفل ما قبل : كلمات مفتاحیة
  .المدرسة
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The effectiveness of educational website based on self-learning to 
develop some mathematical concepts for pre-school child 
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Abstract: 
   This study aimed to identify the effectiveness of an educational 
website based on self-learning for developing some mathematical 
concepts for preschool children, and to identify the most 
important mathematical concepts that the educational website 
helps in developing. To achieve this, a Mathematical concepts test 
was used to measure these concepts (numbers and counting - 
shapes - units of measurement-classification- time, addition- 
subtraction, and patterns). Using the semi-experimental method 
on a sample of (71) children who were deliberately selected. The 
results of the study showed that the Mathematics Ideas site had an 
effective impact in developing some mathematical concepts of 
preschool children with the experimental group, and the most 
developed concepts were subtraction, addition, classification, and 
patterns. In light of the results, the study endorsed several 
recommendations and suggestions. The most prominent was to 
integrate technology in children's education, by directing them in 
preschool, also parents to adopt the use of mathematics ideas to 
take advantage for children, and training teachers to use it in 
children's education. 
Keywords: e-learning, math ideas site, preschool child, self-
learning. 
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  : مقدمة
فهي من أهم   تعتبر مرحلة تعلیم ما قبل المدرسة من أهم مراحل نمو اإلنسان،        

 فیها البذور األولى لشخصیة الطفل، وتتشكل عاداته ُالمراحل التكوینیة التي تغرس
واتجاهاته وتنمو فیها میوله وقدراته، ففیها تتفتح معظم قوى واستعدادات الطفل ویكون 
لدیه االستعداد للتعلم واكتساب العدید من المهارات التي تؤهله لیكون شخصیة صالحة 

همیات عدة لدى جمیع المتعلمین وللتعلم عبر االنترنت أ. ومتكیفة مع نفسه ومع مجتمعه
 التشویق – التعزیز -ال سیما طفل الروضة؛ وذلك لما یتمتع به من واجهات التفاعل 

  . ًواالثارة التي تشكل عناصر جاذبة لألطفال مما یقودهم للبحث عن التعلم تلقائیا
على  ال شك أن التعلم لدى األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة یعتمد بشكل كبیر      

الحواس، حیث أن لإلدراك الحسي أهمیة كبیرة في تعلم األطفال، ولكن طبیعة الریاضیات 
ًالقائمة على التجرید تخلق نوعا من الصعوبة في فهمها وتعلمها في هذه المرحلة، ویجد 
األطفال صعوبة في فهم العالقات المجردة من أرقام وتعریفات وترجمتها بالشكل الصحیح؛ 

الریاضیات یحتاج الى تدعیم لتقلیل صعوبة تعلمها وفهمها لدیهم، وتعد لذا فان تعلم 
المفاهیم الریاضیة من المفاهیم المهمة في تعلم طفل ما قبل المدرسة؛ حیت تعتبر أساسا 

یجب على المؤسسات التعلیمیة التي تعنى بتعلیم لذا . قویا لتعلم العلوم والمعارف األخرى
یة تعلمهم بنواحي مختلفة من خالل المواقف التعلیمیة األطفال بدمج التقنیة في عمل

والبحث ... المباشرة، أو األنشطة التعلیمیة، أو األلعاب التعلیمیة االلكترونیة، أو غیرها
عن أفضل الممارسات واألسالیب التربویة التي تسهم مساهمة فعالة في تنمیة مهاراتهم 

  . ومواكبة الثورة الرقمیة
ید من الدراسات بضرورة تبني استخدام المواقع االلكترونیة وبرمجیات  وأوصت العد       

التعلم االلكتروني في عملیة تعلیم األطفال؛ مما یساعد على تضافــر الجهــود لتحقیــق 
التمیــز في العنایــة بتنمیــة وتطویــر المفاهیم الریاضیة لدى الطفل، وجعلهــا األســاس 

لالحقــة، وخاصة في مجال الریاضیات الكتساب المفاهــیم الریاضیــة للمراحــل التعلیمیــة ا
في مراحــل مبكــرة لمــا لها مــن أهمیــة، ولتنمیــة مهــارات وعملیــات التفكــیر والتوجهــات 

  .)2017خمیس،(المطروحــة 
 أنــه) Booth & Siegle, 2008(وأكدت بعض الدراســات كدراسة بوث وسیجل         

ُّیصعــب عــلى األطفــال التمكــن مــن حقائــق األعــداد دون فهــم عالقــات األعــداد على خط  ُ
ٍاألعداد، وعلیه فإن القصور في أي جزء من أجزاء المعرفة العددیة المبكرة بما في ذلك 

ركه في المراحل الدراسیة الالحقة إذا لم یتم تدا العد واألعداد، حیث یتسبب في بطء تعلمه
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بشكل مناسب من خالل البحث واالستقصاء واالهتمام الكبیر بالطرق المالئمة والحدیثة 
إلى أن ) Jordan & Levine,2009(كما توصـل جوردان ولیفاین . لتعلیم األطفال

األطفال الذیـن یعانـون مـن قصـور في مهاراتهم الریاضیـة لدیهم قصـور في المعرفـة 
ٍ والـتي تتأثــر إلى حــد كبیــر بتعلم مفاهیم الریاضیات في سن ًالرمزیـة باألعداد أیضا،

  .مبكــرة
المفهوم الریاضي بأنه فكرة ریاضیة معممة ) 10 : 1996( ویعرف عبید وآخرون        

: 2001(ویعرفها إبراهیم . أو خاصیة مجردة عن مواقف مختلفة تشترك في هذه الخاصیة
. ت المشتركة بین مجموعة من الخبرات والظواهرعلى أنه التجرید العقلي للصفا) 41

في ) 79: 2001(وعلیه تكمن أهمیة دراسة المفاهیم الریاضیة كما أشارت الیها الضبع 
  :التالي
تساعد على زیادة فهم األطفال للمادة الدراسیة واالهتمام بها بمساهمتها في  -

في زیادة دوافعهم الربط بین الحقائق العلمیة المختلفة مما یسهل تعلمها ویسهم 
 .نحوها وتعلمها

تساعد على زیادة فاعلیة انتقال أثر التدریب والتعلم؛ ألنها تتیح لهم استخدام ما  -
 .سبق تعلمه في مواقف سابقة مع ما یتم تعلمه في المواقف الجدیدة

تساعد االطفال على مواجهة التطور السریع واالنفجار المعرفي واكسابهم مهارات  -
 .صال مع االخرینالتفاهم واالت

تساعد الطفل على اكتساب االهتمامات والمیول العلمیة بطریقة وظیفیة وتصنیف  -
 .المثرات من حوله بطریقة صحیحة

تساعد في التفسیر والتنبؤ بالظواهر والمواقف المحیطة وتقلل من عملیة  -
 .تعقیدها

ناولته العدید    وألهمیة تعلم المفاهیم الریاضیة لدى أطفال ما قبل المدرسة فقد ت
التي أكدت على فاعلیة ) 2004(من األبحاث العلمیة بالدراسة والتحلیل منها دراسة علیوة 

كما أكدت دراسة . استخدام مركز تعلم الریاضیات في تنمیة المفاهیم الریاضیة لدى األطفال
 على أن استخدام استراتیجیات الذكاءات المتعددة تعتبر فاعلة في تنمیة) 2007(محمد 

 المفاهیم - المفاهیم المكانیة-التصنیف(المفاهیم الریاضیة لدى األطفال في مجاالت 
التي أثبتت أیضا فاعلیة المدخل المنظومي بمساعدة ) 2009(ودراسة شافعي ). الزمانیة

وتوصلت دراسة السید . الكمبیوتر في تنمیة بعض المفاهیم الریاضیة لدى طفل الروضة
 على فاعلیة برنامج مقترح قائم على القصص الرقمیة في التي هدفت التعرف) 2017(

تنمیة المفاهیم الریاضیة لدى طفل الروضة، الى وجود فروق دالة احصائي بین متوسط 
درجات أطفال المجموعة التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي الختبار المفاهیم 
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اتج عن المعالجة التجریبیة الریاضیة لصالح المجموعة التجریبیة وكان حجم التأثیر الن
بأن ) 2017(وترى السید . ًكبیرا في تنمیة المفاهیم الریاضیة لدى طفل ریاض األطفال

  :المفاهیم الریاضیة التي یمكن تنمیتها لدى طفل ما قبل المدرسة تتمثل في التالي
 ) التكافؤ- التصنیف– التسلسل –التناظر (مفاهیم ما قبل العد  -
 مفاهیم العد  -
 ) مستطیل– مربع -  مثلث–دائرة (هیم الهندسیة المفا -
  الترتیب -

ًلذا یحتاج األطفال الى ادخال نوعا من التعلم بجانب تعلمهم األساسي داخل 
الروضة یساعدهم على التحفیز الذاتي واكتشاف مهاراتهم من خالل التدریب الذاتي 

ي هو مساعدة الطفل باستخدام بیئة تعلیمیة غنیة بالمحفزات، والهدف من التعلیم الذات
على تنمیة سلوك إیجابي تجاه التعلم؛ فاألطفال یشجعون على طرح األسئلة واالكتشاف، 
وهذا یعزز قدراتهم على حل المشكالت، ویجعلهم یتعرفون على العالقة بین السبب 

التعلم الذاتي  بانه هو مجموعه  الفعالیات )  2005(ویعرف القال وآخرون ، والنتیجة
وهى تتبع من ذاته ،  المنظمة التي یبذلها  الفرد بصورة واعیة ومقصودة والنشاطات

ًاقتناعا منه بجدواها كأداة لتغییر سلوكیاته وشخصیته ككل ، وتحقیق مستویات أفضل من 
كما أن بیئة التعلم الذاتي تشجع األطفال على تجربة أفكارهم واستخدام . النمو واالرتقاء 
لطفل للمعرفة بنفسه یجعله یفهمها بصورة أكبر ویحتفظ بها واكتشاف ا. األدوات بإبداع

لمدة أطول ویستطیع أن یستفید منها في مواقف مشابهة أو جدیدة بعكس لو أعطیت له 
ًوتدریب الطفل على االستكشاف یعده للمراحل القادمة من حیاته أیضا؛ . عن طریق التلقین

وعلیه تبرز أهمیة البدء . تكشافحیث تنمو معه هذه المعرفة ویتعود على أسلوب االس
ًللطفل في االستكشاف باكرا من عمره حتى یصل الى المراحل التالیة وقد أتقن الكثیر من 
ًالمهارات مستمرا في التحصیل باحثا عن المعرفة؛ مما یمكنه من مواكبة التزاید والتسارع  ً

  ).2007الخریف،(ًفي میادین المعرفة قادرا على تطبیق ما تعلمه 
  على االهتمام بعملیات التنظیم الذاتي لدى Bandura)، 2002"  (باندورا"د أك

االطفال من خالل نظریته في التعلم المعرفي االجتماعي، حیث أشار إلى أن المتعلمین 
یستطیعون ضبط سلوكیاتهم من خالل تصوراتهم واعتقاداتهم عن النتائج المترتبة على 

ذاتي تسهم في إحداث التغیرات التي تحدث على سلوكیاتهم، وأن عملیات التنظیم ال
   .السلوك

إلى أن مهارات التنظیم الذاتي للتعلم تعد ذات أهمیة كبیرة ) سمیث(كما أشار 
ألداء المتعلمین خاصة في مجال الحاسب اآللي وتكنولوجیا المعلومات، كما یؤكد على 
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لم اإللكتروني ومنها تنمیة االهتمام بأبعاد التعلم المنظم ذاتیا والمناسبة لبیئة التع
اإلحساس بالتواصل وطلب المساعدة اإللكترونیة والقدرة على عملیات االسترجاع وتطبیق 

  Smith) ،2005. (المعلومات
 أن استخدام Van scoter & ,et al, 2001). (ویرى فان سكوتر وآخرون

ًا مع تقدمه مع ًالحاسوب وتكنولوجیا المعلومات یساعد في تطور ونمو الطفل شیئا فشیئ
الزمن؛ أي أن الطفل یستفید من هذه التكنولوجیا كلما كبر وتقدم في العمر؛ مما ینمي 

والتفاعل مهم جدا لتعلم . ًلدیهم الحقا التعلم الذاتي المستقل الذي تطمح له التربیة الحدیثة
الریاضیات وقد یحتاج أحیانا الى برمجة خاصة تحتوي العدید من العناصر التي من 

 الرسوم والصور – الصور ولقطات الفیدیو –النص التعلیمي الثابت والمتحرك : أهمها
 االرتباطات – التدریبات األنشطة التفاعلیة – الصوت والمؤثرات الصوتیة –المتحركة 

فورد إلى أن استخدام "كما یشیر ). 200:,2009إسماعیل(فائقة التداخل والمحاكاة 
ًي التعلم اإللكتروني المنظم ذاتیا یزید من سهولة االنخراط في التكنولوجیا الحدیثة متمثال ف

التعلم بین التالمیذ، موفرة لهم طرق تعلم إلكترونیة تساعد في دعمهم لالنخراط في 
  )Ford ،2009(المراحل الدراسیة المختلفة 

وال یمكن تحقیق هذه الجوانب اال خالل استخدام التعلم الذاتي الذي یتم من خالل 
طریقة للتعلم باستخدام : على أنه) 2008:103(م االلكتروني الذي یعرفه الموسى التعل

صوت وصورة (آلیات االتصال الحدیثة من الحاسوب وشبكاته ووسائطه المتعدة من 
وأهتمت العدید من . والیات بحث ومكتبات الكترونیة وكذلك خدمات االنترنت) ورسومات

 من خالل أدوات متاحة عبر االنترنت منها ما الشركات الخاصة بتطویر التعلیم وطرحه
یقدم بشكل مجاني كامل الوصول ومنها ما هو مدفوع التكالیف للوصول الى الخدمات التي 
تقدمها، والهدف منها هو تطویر األسالیب التقلیدیة في عملیتي التعلیم والتعلم ویتم تقدیم 

 L M S (Learning(هذه الخدمات من خالل ما یسمى بأنظمة إدارة التعلم 
Management System وقد تتعدى هذه األنظمة في مهامها الى مهام أخرى یختص 

بإدارة المحتوى االلكتروني على هذه األنظمة وتوضیح مستوى التفاعل الذي یتیحه للمتعلم 
، سواء كان هذا التفاعل مع المحتوى او مع متعلمین آخرین من خالل العدید من أدوات 

 تتیحها مثل منتدیات النقاش والبرید االلكتروني والفصول االفتراضیة وغیرها التفاعل التي
 L C M S (Learning(وتسمى هذه األنظمة بأنظمة إدارة المحتوى االلكتروني 

Content  Management System .  وتتبنى العدید من المؤسسات التعلیمیة
ٕمن اجل إدارة التعلم وادارة المحتوى والجامعات في المملكة العربیة السعودیة هذه األنظمة 

في نفس الوقت منها نظام جسور وتدارس وبالك بورد ومودل وغیره من أنظمة إدارة التعلم 
  . األخرى
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الى أن أعضاء هیئة التدریس لدیهم االستعداد التام ) 2008(ویشیر العنزي 
 للمتعلمین وألعضاء الستخدام هذه األنظمة في التعلم االلكتروني لما لها من فوائد عدیدة

وال یقتصر تبني هذه األنظمة االلكترونیة على الجامعات . هیئة التدریس على حد السواء
فقط وانما انسحب ذلك على بعض مدارس التعلیم العام التي تتبنى غالبیتها منصة بوابة 

د وق. المستقبل التفاعلیة من اجل دمج التقنیة بالتعلیم في جمیع مراحل التعلیم العام
طرحت وزارة التعلیم جمیع المناهج الدراسیة للتعلیم العام على منصة عین بكل اشكال 
المحتوى االلكتروني التفاعلي، وكذلك تتبني بعض المدارس الخاصة في التعلیم العام 

  . أنظمة إدارة التعلم صورة أكبر لتوفر اإلمكانات المادیة لدیها
 ,Muzafar, Suhail, Maaruf(َّویرى مظفر وسهیل ومعروف وعبدالرحمن 

Abdel Rahman,2014 ( ًأنه یمكن ألسالیب التدریس الرقمیة أن تكون بدیال  لطرائق
ًالتدریس القدیمة، أو مكمال لها،  وأن التقنیات الهائلة التي یتیحها التعلیم الرقمي تساهم 

الذي ) مالمعل-نموذج مركزیة(في رفع مستوى وكفاءة التعلیم بشكله التقلیدي؛ حیث أن 
ُبشكل غیر فعال ویطلب منهم استظهارها دونما االلتفات   معلوماتهمالمتعلمینیتلقى فیه  َّ

إلى الفهم واالستیعاب ومشاركته في تعلمهم؛ وذلك لما توفره التقنیات الرقمیة المتعددة 
من استخدام األصوات والصور والنصوص المكتوبة في ألوان مختلفة مما یكون  الوسائط
كبیر في مساعدة األطفال بشكل عام، ولمن لدیهم بعض إعاقات التعلم بشكل له أثر 

أن توظیف التقنیات الرقمیة تساعد على تحسین مستوى ) 2020(ویؤكد الرشیدي . خاص
  .مهارات التعلم الذاتي لدى المتعلمین

ُوتعد األلعاب التعلیمیة من األلعاب التي لها قیمة كبرى في تنمیة العقل وتحفیز 
تعلم وزیادة إیجابیته نحو التعلم، هذا باإلضافة إلى ما توفره من نشاط المتعلم واثارة الم

دافعیته مما یساعده على عدم الوقوع في اللفظیة عند استخدام المعلم أللفاظ لیس لها 
ُنفس المدلول لدى المتعلم، وتتیح فرص التعلم للمتعلمین الذین ال تجدي معهم الطرق 

على ضرورة استخدام األلعاب التعلیمیة ) 2008(وأكدت رضوان . ُّلمالتقلیدیة في التع
االلكترونیة لتعلیم طفل الروضة كونها تدعم لدیه بعض المفاهیم اللغویة والریاضیة 

  .وغیرها
ومن أهم ما یمیز عملیة التدریس المرونة حیث أنها ال تعتمد على أسلوب محد 

التدریس في مرحلة ریاض األطفال تعتمد على وثابت بل تعتمد التطور والتجدید، وأسالیب 
األسالیب الحدیثة للتعامل مع األطفال، بدال عن االعتماد على األسالیب التي تعتمد على 

ومن أهم األسالیب المستخدمة في ریاض األطفال حدیثا، أسلوب . التلقین واالستظهار
یة التعلیم باستخدام أدوات ًالتعلم االلكتروني الذي یعطي الطفل شعورا بالمتعة أثناء عمل
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التعلم االلكتروني المختلفة والتي منها على سبیل المثال التسجیالت الصوتیة، برامج 
التأثیرات الصوتیة، شاشات العرض التفاعلیة وغیرها من األدوات الفعالة التي تمكن الطفل 

  . من الحصول على المعلومات بطریقة أكثر كفاءة وتشویقا
َّد أهمیة التعلم االلكتروني وفاعلیته اتصافه بالعدید من المزایا التي قلما          وما یزی

اتاحة الفرصة للمتعلمین للتقدم في : َّتتوافر في أي من أنماط التعلم األخرى والتي منها
 یوفر جو من الخصوصیة للمتعلم؛ حیث یستطیع تصحیح –تعلمهم حسب مقدراتهم 

 یساعد في -ً مع معلمه دون أن یشعر بالخجل أیضاأخطائه دونما حرج ویستطیع التواصل
حل مشكلة القاعات الدراسیة المزدحمة بأعداد المتعلمین في ظل الكلفة العالیة للمباني 

 یوفر فرص لقبول أكبر عدد من المتعلمین دون التقید بأماكن محددة للدراسة –الدراسیة 
ًة الكترونیة موفرا الوقت والجهد  كما یسهم في تدریب العاملین في قطاع التعلیم بطریق–

 اتساع – توظیف العدید من الوسائط االلكترونیة - اكتساب مهارات تعلم جدیدة–والتكلفة 
مساحة التواصل بین المتعلمین ومعلمیهم والمؤسسات التعلیمیة التي ینتمون لها وغیرها 

لباحثتان إلى وهذا ما دفع ا ) .103-101: ,2014الشبول وعلیان(من المزایا األخرى 
التوجه الستخدام مواقع الكترونیة قائمة على التعلم الذاتي باستخدام األلعاب التعلیمیة 

  .اإللكترونیة لتنمیة المفاهیم الریاضیة لطفل الروضة
وألهمیة المفاهیم الریاضیة وتنمیتها من خالل استخدام الكمبیوتر واأللعاب 

التعلم الذاتي باستخدام األجهزة االلكترونیة االلكترونیة كحافز في التعلم، أو من خالل 
على أن ) 2001(وأكدت دراسة فرماوى . تناولته العدید من االبحاث بالتحلیل والدراسة

أطفال المستوى الثاني بمرحلة الروضة یتفاعلون بإیجابیة مع مكونات بیئة الكمبیوتر وهذا 
ًیعنى أن بیئة الكمبیوتر تلعب دورا مهما ومؤثرا على  ً تفاعل أطفال مرحلة ریاض األطفال ً

فأوصت الدراسة بضرورة إجراء أبحاث تتعلق باستخدام األلعاب التعلیمیة في التعلیم وهذا 
ما جعل الباحثتان التوجه إلى استخدام مواقع الكترونیة قائمة على التعلم الذاتي باستخدام 

  .ل الروضةاأللعاب التعلیمیة اإللكترونیة لتنمیة المفاهیم الریاضیة لطف
) khasawneh& Awidi, 2008(وخلصت دراسة قام بها خصاونة وعویدي 

والتي تناولت أثر الحاسوب المنزلي على أطفال االردن من وجهة نظر أولیاء األمور إلى 
أن سلوك األطفال تغیر نتیجة الستخدام الحاسوب، وأن نشاط األطفال أصبح أقل ألنهم 

یمكن االستفادة من الوقت الذي یقضیه هؤالء األطفال ًیقضون وقتا أطول امامه، وعلیه 
.  ًأمام جهاز الكمبیوتر بتوجیههم نحو التعلم بدال عن اللعب، أو توظیف اللعب للتعلم

التي هدفت إلى إثبات فاعلیة األلعاب اإللكترونیة في ): 2010(وأشارت دراسة مصطفى 
لى أن التدریب على مهارات تنمیة مهارات التفكیر االستراتیجي لدى طفل الروضة، إ
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التفكیر االستراتیجي یمكن األطفال من مهارة التنظیم، ویتمكن األطفال بعد المرور 
  ".بالبرنامج التدریبي من إتقان مهارات التفكیر االستراتیجي

الى إن استخدام األلعاب كان له أثر إیجابي ) 2011(كما توصلت دراسة أحمد 
الریاض نتیجة تعلمهم باستخدام األلعاب التعلیمیة على زیادة تحصیل أطفال مرحلة 

على أن األلعاب التعلیمیة من أكثر ) 2012(كما أكدت دراسة بقالوة . اإللكترونیة
البرمجیات إثارة لدافعیة التعلم وأكثرها شیوعا وانتشارا ومناسبة لتعلم الطالب وخاصة في 

 التعلم من خالل التدریب والمران المراحل الدراسیة األولى، فاأللعاب تدفع المتعلم إلى
ویكتسب المتعلم مهارات وخبرات واتجاهات وقیم ومبادئ مرغوب فیها، وذلك من خالل 

، في دراسة أجراها في جامعة المنوفیة، أن البرامج )2013(كما أكد حنیش . اللعب
     .االلكترونیة تعتبر فاعلة في أداء المتعلمین

لى وجود فروق ذات دالله إحصائیة بین إ): 2014(وأشارت دراسة الهذلي 
متوسطي درجات المجموعة الضابطة التي استخدمت الطریقة العادیة والمجموعة 

) 0.05(التجریبیة التي تناول استخدمت األلعاب التعلیمیة اإللكترونیة عند مستوى دالله 
مسعد وأكدت دراسة المطیري وأل . في تنمیة بعض المفاهیم العلمیة لدى طفل الروضة

على فعالیة استخدام التعلم االلكتروني لدى االطفال في مادة الریاضیات وذلك ) 2017(
بتفوق المجموعة التجریبیة التي استخدمت موقع واحة التعلم على المجموعة الضابطة 

  .التي تم تدریسها بالطریقة التقلیدیة في االختبار التحصیلي الذي قدم لهم
لدراسة والدراسات السابقة التي تم تناولها، والتي أخذت المنحى باستقراء ادبیات ا         

شبه التجریبي في غالبیتها كما اتضح تنوع أهداف تلك الدراسات التي تم توظیف معظمها 
في تعلم الریاضیات لدى األطفال وهو ما تتفق معه الدراسة الحالیة، إال الدراسة الحالیة 

القائم على التعلم الذاتي من اجل )  الریاضیاتأفكار(عمدت في توظیف موقع الكتروني 
التدریب على المفاهیم الریاضیة التي یدرسها الطفل في الروضة بالطریقة االعتیادیة ومن 
ثم یتثنى له تعمیق فهم هذه المفاهیم وتعلمها وتطبیقها من خالل التدریبات الذاتیة التي 

ثراء العملیة التعلیمیة لدى طفل ما ویحوي الموقع العدید من المقومات إل. یقدمها الطفل
وقد استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في تدعیم اإلطار . قبل المدرسة

 .النظري واالستفادة من نتائجها في مناقشة النتائج
إن المنهج المستخدم في ریاض االطفال بالمملكة العربیة السعودیة هو منهج 

عتمد على التعلم الذاتي، وهو المنهج المعتمد لمرحلة التعلم الذاتي المطور الذي ی
ًالروضة؛ حیث یعتبر مصدرا متكامال یحتوي على معلومات فنیة وضعت في قالب تربوي  ً
تعلیمي یدمج النظریات ضمن الخبرات الحیاتیة الیومیة وهو محاولة مستحدثة لتوضیح 
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ً وتماشیا مع التطورات ).2018وزارة والتعلیم، . (مفهوم مهنة معلمة روضة األطفال
، تتبنى وزارة التعلیم عدة ) 2030(الحدیثة في المملكة العربیة السعودیة وفق رؤیة 

ًتوجهات حدیثة؛ حیث أطلقت الوزارة مؤخرا تطبیق الروضة االفتراضیة، وهو عبارة عن 
ق تطبیق الكتروني متاح بصورة مجانیة ویحوي العدید من عناصر التعلم التي تم بناؤها وف

ُالمعاییر النمائیة للتعلیم المبكر في المملكة، ویتیح هذا التطبیق لألطفال ممارسة جمیع 
ُاألنشطة التعلیمیة، واإلدراكیة، والتفاعلیة الحسیة التي تقدَّم في منهج التعلم الذاتي 
المصمم لمرحلة ریاض األطفال، ویهیئ الطفل لمجاراة المجتمع التقني، كما یضمن 

 iosیعمل التطبیق على نظام االندروید وال . م المعرفي والمهارى للطفلالتطبیق التقدُّ
 سنوات ویعرض المحتوى لألطفال بشكل تفاعلي ثري 6-3ومخصص لألطفال من عمر 

بطریقة تنمي لدیهم المعارف والمهارات، ویستطیع الطفل من خالله التسلسل في التنقل 
لي األمر صالحیة االطالع على تقاریر بین الوحدات داخله وفق خطة محددة، ویتیح لو

  ).2019وزارة التعلیم،(أداء طفله 
                       

  
  المصدر موقع وزارة التعلیم                        

   وبناء على ما سبق رأت الباحثتان القیام بهذه الدراسة التي تدعم المنهج المستخدم في 
 الذاتي بالتعلم اإللكتروني من ناحیة، وتسایر التوجهات ریاض االطفال المعتمد على التعلم

الحدیثة لتعلیم ریاض األطفال في المملكة العربیة السعودیة من ناحیة أخرى، وذلك من 
خالل استخدام موقع أفكار الریاضیات اإللكتروني المتخصص في تقدیم التدریبات للمفاهیم 

جه االطفال ومن هنا انطلقت فكرة الریاضیة المختلفة لحل بعض المشكالت التي توا
  . الدراسة
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  :مشكلة الدراسة
 تعد المفاهیم الریاضیة اللبنة األساسیة التي تبنى علیها أساس الریاضیات، ویعتبر       

والصفوف األولیة مطلبا ) مرحلة ریاض األطفال(تعلمها واكتسابها في سني الدراسة األولى 
  .لمقبلة للطفلأساسیا لالرتكاز علیها في السنوات ا

 من خالل االشراف المیداني لتقییم طالبات التربیة العملیة من قسم ریاض األطفال        
بجامعة نجران في ریاض األطفال التي یقضون فیها فترة التدریب العملي بمدینه نجران تم 

أن  مستوى األطفال في غالبیة ریاض االطفال  ضعیف في استیعاب : مالحظة االتي
مفاهیم الریاضیة التي تقدم لهم، وأن معظم المفاهیم الریاضیة التي تقدمها بعض ال

معلمات ریاض االطفال  داخل الروضة تقدم بشكل مجرد دون استخدام وسائل تعلیمیة 
حدیثة لتوضیح هذه المفاهیم بشكل مبسط، مع مالحظة ضیق الوقت المحدد للحلقة 

ة أعداد االطفال بقاعه النشاط؛ مما یؤثر على من قبل ادارة ریاض االطفال  وكثر التعلیمیة
عدم القدرة على تقدیم تدریبات كافیة عن المفاهیم الریاضیة المقدمة لألطفال وبالتالي 
ًیؤثر سلبا على استیعابهم لمعظم المفاهیم الریاضیة المقدمة لهم، فاألطفال بحاجه الى 

لتالي فاألطفال بحاجة الى استخدام وبا. تدریبات اكثر حتى  ننمى لدیهم المفاهیم الریاضیة
بدائل أخرى من شأنها أن ترفع من مستوى استیعابهم وفهمهم لمفاهیم الریاضیات 

ورأت الباحثتان استخدام موقع أفكار الریاضیات االلكتروني لتدعیم جهود . المجردة
سالیب معلمات الروضة لتمكین األطفال من المفاهیم الریاضیة بطریقة أسرع وأبقي أثرا بأ

مشوقة ومحفزة باستخدام نمط التعلم الذاتي وتشجیعهم ومتابعتهم من قبل المعلمات 
  .واولیاء أمورهم

واألطفال بطبعهم یتقبلون استخدام الكمبیوتر واألجهزة الذكیة، وعلیه یمكن         
ًاستغالل هذا الجانب وتوظیفه في تعلمهم، وتأكیدا على ذلك فقد أوصت نتائج العدید من 

بضرورة استخدام التقنیة في التعلیم منذ المراحل األولى كدراسة خصاونة لدراسات ا
 Muzafar(، مظفر وآخرون )khasawneh&Awidi, 2008(وعویدي 

&et,2014( ودراسة خمیس  ،)كما )2017(ودراسة المطیري وآل مسعد ). 2017 ،
لكتروني والتعلیم عن بعد أكدت توصیات العدید من المؤتمرات مثل المؤتمر الرابع للتعلم اال

والمؤتمر الدولي األول للتعلیم الرقمي في الوطن العربي بالقاهرة ) 2015(بالریاض 
، )2019(، ومؤتمر تكنولوجیا وتقنیات التعلیم والتعلیم االلكتروني في الشارقة )2018(

علیمیة وتفعیل التكنولوجیا التوغیرها من المؤتمرات األخرى في المجال على ضرورة تبني 
وغیرها من التوصیات . في المراحل األولى لألطفال لتنمیة مداركهم في ضوء المعلوماتیة

وبناء على ذلك انبثقت فكرة الدراسة الحالیة، وقامت الباحثتان باالطالع على . األخرى
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مواقع الكترونیة تعلیمیة عدة خاصة بتعلیم المفاهیم الریاضیة لطفل الروضة، وبمقارنة 
ناء المواقع التعلیمیة، تبین أن موقع أفكار الریاضیات هو األنسب لحل مشكلة أساسیات ب

الدراسة ألنه یقدم محتوى تعلیمي تفاعلي قائم على التدریب الذاتي ویقدم تدریبات متنوعة 
حول كل مفهوم ریاضي، كما یحتوي العدید من المعززات لتعزیز اداء الطفل ویمكن تقدیم 

والمحتوى . منزل أو الروضة مجرد تسجیل الطفل في الموقعالتدریبات الریاضیة بال
التعلیمي والتدریبات على موقع أفكار الریاضیات تستند الى المنهج المطور لریاض 
األطفال الذي یقوم على التعلم الذاتي وتعتمده إدارة ریاض األطفال كمنهج رسمي في 

  . المملكة العربیة السعودیة
ما فاعلیة موقع : كلة الدراسة في السؤال الرئیسي التالي مما سبق تتحدد مش        

الكتروني قائم على التعلم الذاتي لتنمیة بعض المفاهیم الریاضیة لدى طفل ما قبل 
  المدرسة؟

  :أسئلة الدراسة
  :لإلجابة على السؤال الرئیس للدراسة، تم وضع األسئلة الفرعیة التالیة          

في تنمیة  ) α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة هل توجد فروق دالة احصائیا  -
المفاهیم الریاضیة بین متوسط أداء المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة 

  في القیاس البعدي لطفل ما قبل المدرسة؟
ما أبرز المهارات الریاضیة التي یسهم موقع أفكار الریاضیات في تنمیتها لدى  -

  طفل ما قبل المدرسة؟ 
  :أهداف الدراسة

  : تسعى الدراسة لتحقیق األهداف التالیة
توضیح أبرز المهارات الریاضیة التي یسهم موقع أفكار الریاضیات في تنمیتها  -

 .لدى طفل ما قبل المدرسة
 قیاس فاعلیة موقع أفكار الریاضیات االلكتروني في تنمیة المفاهیم الریاضیة  -

 .لدى طفل ما قبل المدرسة
  : أهمیة الدراسة

بع أهمیة هذه الدراسة من أهمیة الموضوع الذي تناوله؛ حیث أن التعلم من   تن       
ًخالل الحاسوب أو التعلیم االلكتروني بات یشكل عنصرا أساسیا للتعلم لما یقدمه من فوائد 

  :عدة لألطفال إضافة الى فوائد التعلم الذاتي وأهمیته لألطفال، كما أنه قد یسهم في التالي
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ي برامج ریاض األطفال إلى تبني واستخدام موقع أفكار توجیهه اهتمام واضع -
الریاضیات القائم على التعلم الذاتي جنبا الى جنب مع التعلم التقلیدي في تعلم 

 . المفاهیم الریاضیة
توجیهه اهتمام القائمین بالعمل على مرحلة ریاض األطفال بالمملكة العربیة  -

 هذه المواقع في تنمیة المفاهیم السعودیة من معلمات ومدیرات وموجهات بأهمیة
 .المختلفة لدى أطفال ما قبل المدرسة

توجیه اهتمام أولیاء االمور بأهمیة تسجیل ابناؤهم ومتابعتهم اثناء استخدامهم  -
 .لموقع أفكار الریاضیات للتعرف على مستویاتهم وتحسینها

لمواقع استغالل حب االطفال للتعامل مع التكنولوجیا في توجیههم الستخدام ا -
  .اإللكترونیة في تنمیة المفاهیم المختلفة لدیهم

  :مصطلحات الدراسة
  الموقع االلكتروني/ 1

   تعرفه الباحثتان اجرائیا على أنه موقع الكتروني قائم على التدریب الذاتي في 
الریاضیات لجمیع المستویات، یتیح للطالب التسجیل منفردا أو تحت مظلة المؤسسة 

ینتمي الیها لالستفادة من الخدمات التي یقدمها الموقع بشكل تفاعلي التعلیمیة التي 
معتمدا على التدریب الذاتي الكتساب المهارات المطلوبة في الریاضیات كما أنه یقوم على 
التحفیز والتشجیع في التقدم في اكتساب المفاهیم والمهارات الریاضیة من خالل موقع 

  .أكار الریاضیات
 .التعلم الذاتي/ 2

   یعرف التعلم الذاتي بأنه االسلوب الذي یعتمد على نشاط المتعلم بحیث یمر من 
خالله ببعض المواقف التعلیمیة ویكتسب المعارف والمهارات، بما یتوافق مع سرعته 
ًوقدراته الخاصة، منطلقا من رغبته الذاتیة وقناعته الداخلیة، مستجیبا لمیوله واهتماماته،  ً

ً، وواثقا في قدراته، بما یحقق تنمیة شخصیته وتكاملها والتفاعل ًومعتمدا على نفسه
الناجح مع مجتمعه، ویمكن أن یستخدم المتعلم في أثناء ذلك مواد ووسائل تعلیمیة 

  ).33: 2006الشربیني، والطنطاوي، (متعددة ومواد مبرمجه وغیرها من البدائل التعلیمیة 
 تعلیمي قائم على نشاط المتعلم، یستخدم     وتعرفه الباحثتان اجرائیا بأنه أسلوب

فیه العدید من المواد والوسائل التعلیمیة والتكنولوجیة التي تتمثل في الدراسة الحالیة 
، حیث یقوم المتعلم من خالله باكتساب الخبرات )أفكار الریاضیات(بالموقع اإللكتروني 
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بالتعلم في ضوء احتیاجاته والمعارف والمهارات، بما یتوافق مع قدراته الخاصة وسرعته 
  .ومیوله واهتماماته

  : المفاهیم الریاضیة
     هي الصورة الذهنیة التي تتكون لدى الفرد نتیجة تعمیم صفات وخصائص استنتجت 
من أشیاء متشابهة على أشیاء یتم التعرض الیها فیما بعد حسبما أشر الیه بدوي 

الصورة الذهنیة التي تتشكل لدى المتعلم، : ًوتعرفه الباحثتان اجرائیا بأنه). 23: 2012(
نتیجة عملیات تعمیم صفات وخصائص ریاضیة تم التوصل إلیها واستنتاجها من خالل 

  ً.أشیاء متشابهة على أشیاء یتم التعرض الیها الحقا
  : التعلم اإللكتروني

ح للمتعلم إمكانیة التعلم النشط مع المحتوى محتوى تعلیمي عبر اإلنترنت یتی "هو       
ومع المعلم سواء كان بطریقة متزامنة أو غیر متزامنة في الوقت والمكان والسرعة التي 

كما یشیر كال من سانجرا وآخرون ). 20، 2007عامر،.  (تناسب ظروف وقدرات المتعلم
دوات لتحسین الوصول إلى بانه تعلم یعتمد على استخدام الوسائط اإللكترونیة واألجهزة كأ

التدریب والتواصل والتفاعل، مما یسهل تبني طرق جدیدة للتفاهم وتطویر العملیة 
" ًوتعرفه الباحثتان إجرائیا بانه ).  Sangrà &, Vlachopoulos. 2012(التعلیمیة 

عملیة نشطة فعالة یقوم بها االطفال إلكترونیا معتمدین على أنفسهم في التعلم لتحقیق 
  "  محدد هدف

  : طفل ما قبل المدرسة
الطفل في المرحلة العمریة الممتدة من نهایة العام الثالث حتى نهایة العام "    یعرف بأنه 

الخامس أو بدایة العام السادس، وقد أطلق البعض على هذه المرحلة مسمى الطفولة 
  ). 25: 2013السعدى ، " (المبكرة

الطفل في المرحلة العمریة من أربعة سنوات : ة بأنهویعرف إجرائیا ألغراض الدراسة الحالی
ویقتصر البحث الحالي على الفئة العمریة من . إلى ست سنوات، من الملتحقین بالروضة

  .خمس إلى ست سنوات من العمر من الملتحقین بالروضات الحكومیة بمنطقة نجران
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  :المنهجیة واإلجراءات
  :منهج الدراسة

شبه التجریبي وذلك باالعتماد على مجموعتین ضابطة وتجریبیة استخدم المنهج         
َّباعتباره یناسب هذا النوع من األبحاث، ویعرف المنهج شبة التجریبي بأنه المنهج الذي : ُ

على النتیجة المتغیر ) المتغیر المستقل(ِیستطیع الباحث بواسطته أن یعرف أثر السبب 
  )6: 2012المبعوث ،(التابع 

  :عینةالمجتمع وال
أما العینة فقد تم . المجتمع هم األطفال المقیدین بریاض األطفال بمدینة نجران       

ًتطبیق البحث في روضة توسم االبداع بنجران والتي تم اختیارها قصدیا لتوفر متطلبات 
التطبیق في هذه الروضة، إذ تعتمد التدریس بالحاسوب وتهتم بالبرامج التعلیمیة 

ًطفال من المقیدین في مرحلة التمهیدي ) 71(تكونت العینة من . الهاااللكترونیة ألطف
) 35(سنوات ، وكان عدد األطفال في المجموعة الضابطة ) 5-6( وتتراوح أعمارهم بین 

، حیث أن هذه األعداد هم من ) 36( طفال بینما كان عددهم في المجموعة التجریبیة 
قبلي والبعدي في المجموعتین الضابطة والتجریبیة أكملوا البرنامج وقاموا بأداء االختبار ال

وتم تقسیم األطفال على المجموعتین الضابطة والتجریبیة من قبل المعلمات الالتي .  
  .یقمن بالتدریس الفعلي في فصول الروضة

  :حدود الدراسة
سنوات التابعة لوزارة التربیة والتعلیم ) 6-5(أطفال الروضة : الحدود البشریة -

 جرانبمدینة ن
تم تنفیذ تجربة الدراسة في الفصل الثاني للعام : الحدود الزمانیة والمكانیة -

مرحلة ریاض ( م، في مدارس توسم اإلبداع بنجران 2019 -2018الدراسي 
  ).األطفال

اقتصرت الحدود الموضوعیة للدراسة في قیاس المفاهیم : الحدود الموضوعیة -
 – التصنیف – الجمع –الطرح  (الریاضیة التالیة لدى طفل ما قبل المدرسة

  ) األنماط- األشكال الهندسیة - األرقام والعد - وحدات القیاس-الزمن
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  :األدوات ووصفها
إلجراء الدراسة الحالیة اعتمدت الباحثتان أداتین لإلجابة عن أسئلة الدراسة         

التعرف على األولى هي اختبار المفاهیم الریاضیة المصور من أجل . وتحقیق أهدافها
فاعلیة موقع أفكار الریاضیات االلكتروني في تنمیة المفاهیم الریاضیة لدى طفل ما قبل 
المدرسة، والثانیة موقع أفكار الریاضیات االلكتروني للتطبیق علیها من قبل المجموعة 

  .التجریبیة الختبار تنمیة المفاهیم الریاضیة
  اختبار المفاهیم الریاضیة المصور: أوال
هدف االختبار التعرف على فاعلیة موقع أفكار الریاضیات االلكتروني التعلیمي         

 –الطرح (القائم على التعلم الذاتي على تنمیة المفاهیم الریاضیة التالیة لدى طفل الروضة 
 - األشكال الهندسیة - األرقام والعد - وحدات القیاس-  الزمن– التصنیف –الجمع 
  .ها منهج ریاض األطفال لمستوى التمهیدي في ریاض األطفالوالتي یتضمن) األنماط

ًمحاور أساسیة كل منها یمثل مفهوما محددا ) 8(تكون االختبار من : وصف االختبار/ أ ً
من المفاهیم المطلوب قیاسها وتنمیتها من خالل استخدام موقع أفكار الریاضیات، 

ن النسبي لكل مفردة في ویتضمن كل محور مجموعة من األسئلة الفرعیة حسب الوز
ًسؤاال، كما تم ) 25(المنهج الخاص بریاض األطفال، وكان مجموع األسئلة الفرعیة 

مراعاة البساطة والوضوح في األسئلة بصورة یفهمها األطفال، ولتكون المفاهیم أقرب 
ألذهان األطفال تم تمثیل العدید منها بأشكال مصورة من بیئة األطفال لتكون مألوفة 

  . ملدیه
للتأكد من صدق االختبار الظاهري تم عرضه على مجموعة من : صدق االختبار/ ب

المختصین في مجال التعلیم قبل المدرسي وطرق تدریس الریاضیات وعلم النفس 
وتقنیات التعلیم للتأكد من أنه یقیس لما وضع له، وللتأكد من وضوح األسئلة 

لجوانب التي تمت اإلشارة الیها باإلجماع وعلیه تم تعدیل ا. ومناسبتها لمستوى األطفال
ولضبط زمن االختبار تم تطبیقه على عینة . من خالل الحذف، أو التعدیل، أو اإلضافة

ًطفال وتسجیل الزمن الذي استغرقه ) 18(استطالعیة خارج عینة الدراسة بلغ عددها 
ختبار كل طفل في اإلجابة عنه، ومن ثم تم حساب متوسط األزمنة لتحدید زمن اال

  . دقیقة) 50(الكلي وكان 
في ضوء العینة االستطالعیة تم حساب ثبات االختبار وذلك باستخدام : ثبات االختبار/ ج

وتعتبر هذه القیمة داللة على ثبات ) 0.89(معادلة كرونباخ الفا الذي كانت قیمته 
  .االختبار وقیاسه لما وضع له
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  موقع أفكار الریاضیات : ثانیا
هو موقع متخصص في تقدیم األنشطة التفاعلیة والتدریبات في : عن الموقعنبذة        

المفاهیم الریاضیة لجمیع مراحل التعلیم العام بتكامل وتوافق تام مع المناهج التعلیمیة 
المطورة، ویقدم تدریبات مكثفة متوافقة مع المناهج المطورة بطریقة تسهل على الطالب 

ة عن مدرسة متكاملة للتدریب على المفاهیم الریاضیة اتقان هذه المهارات، وهو عبار
باستخدام التقنیة واالنترنت، یعتمد عل طریقة المتابعة سواء بطریقة مباشرة أو غیر 
مباشرة، یوفر الموقع وسائل متنوعة وأدوات مساعدة من شأنها رفع كفاءة الطالب في 

تعرف على الطالب الضعیفین  ال– متابعة أداء الطالب في أي مكان –استیعاب المهارات 
وتقدیم وسائل تعزیز لهم،  یهتم بمثلث القوة في التعلیم القائم على الطالب والمعلم وولي 
االمر للوصول للغایات المبتغاة من التعلم في تخریج جیل قادر على اإلنتاجیة من خالل 

  .تفعیل مهارات التفكیر العلیا منذ الصغر
 المناهج بالمهارات الدقیقة ویتفاعل النظام فیه وفق  یعمل الموقع على طریقة      

مستوى الطالب؛ حیث یتدرج في تقدیم التدریبات الریاضیة من االسهل الى األصعب 
تقدم جمیع . ویتلقى المتدرب نشاطا متكامال عن تفاعله ویحصل على معلومة متكاملة
ألطفال الصغار األنشطة في الموقع بشكل مرئي وصوتي في نفس الوقت بحیث یجعل ا

یجمع الموقع بین عدة أنواع . الذین ال یجیدون القراءة قادرین على االعتماد على أنفسهم
 التعلم وفق استراتیجیات تتناسب – التعلم البنائي –من أنواع التعلم منها الذاتي 

  .والمتدربین
  com.havemath.www/:/httpsمتاح على الرابط التالي 

  : أهداف الموقع
إیجاد محتوى تعلیمي الكتروني للریاضیات یدعم الطالب واالسرة والمعلم  -

  .والمدرسة ومتخذ القرار
 –تكوین قاعدة بیانات توفر وسائل القیاس واإلحصاءات المتنوعة لقیاس الطالب  -

  . المدرسة– المنطقة – المنهج –المعلم 
یة للتعلم عبر التحفیز والمتعة والمنافسة مع الذات رفع مستوى الرغبة والدافع -

  .ومع االقران بإیجابیة
  .توفیر بدائل لالستخدام األمثل للتقنیة وتوفیر شبكات علمیة تفاعلیة -
إقامة مسابقات معرفیة محلیة ومسابقات على مستوى الطالب والمدارس  -

  والمناطق للتهیئة للمسابقات العالمیة
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  .ابیة بشكل محبب للطالب ترتقي بسلوكهتقدیم رسائل تربویة إیج -
یقدم الموقع نظام مكافآت متعددة للطالب حتى : التفاعل االجتماعي في الموقع       

ویظهر الموقع أفضل الطالب وآخر الطالب تدربا . تقوى ثقته بنفسه ویثابر على التدرب
تساعد المتدربین على كما یوفر أدوات . ویقدم االوسمة والجوائز وعبارات المدیح للمتدربین

ویعمل على تحویل كل أجزاء المهارة الى أنشطة . التفاعل مع المناهج بطرق میسرة
ویحتوي على مواد إثرائیة متنوعة قبل . متنوعة المستویات تجمع بین الصورة والصوت

واكتساب الثقة واالعتماد على . ویشجع التفاعل والتنافس االلكتروني بین المتدربین. العمل
  .نفس والتفوقال

  :أهم مقومات الموقع ما یلي
 . متاح على جمیع األجهزة االلكترونیة االعتیادیة أو المحمولة والذكیة -
یتیح التدریب الذاتي على جمیع المفاهیم والمهارات الریاضیة لجمیع المستویات  -

 .من مرحلة الروضة وحتى الصف الثالث ثانوي
بارات دون تضمینها في مركز الدرجات یتیح الموقع إمكانیة التدریب على االخت -

  .الخاص به
یوفر الموقع بیئة تعلیمة تفاعلیة متطورة تجمع بین التعلم واللعب في آن واحد  -

وبذا یعتبر بیئة جیدة للتعلم حیث أن األطفال في الغالب یمیلون إلى التعلم من 
  . خالل اللعب

تحصل علیها المتدرب ً یوفر نوعا من التحفیز والتشجیع وتوضیح الدرجات التي  -
من خالل حل التدریبات ومدى تقدمه في كل مرة یدخل فیها على الموقع ویقدم 

  .تدریبات وحلول جدیدة
ًیوفر نوعا من التعزیز للمتدرب من أجل إحراز درجات أعلى من خالل إعطاء  -

أوسمة تحفیزیة تشجیعیة تتیح للمتحصل علیها السماح بفتح بعض األلعاب التي 
  .تنمیة الذكاء والمفاهیم الریاضیةتقوم على 

یسمح بإعادة التدریب على المفاهیم والمهارات التي یقدمها المتدرب مرة أخرى  -
 . إذا رغب في ذلك

ًالتسجیل في الموقع سهل جدا ال یتطلب سوى فتح حساب جدید وتحدید المستوى  -
 أو الدراسي االسم ورقم تواصل وایمیل فعال للتأكید من قبل أولیاء األمور

 .المعلمات
  .یتمتع بواجهة جذابة وسهلة االستخدام والتنقل بین أجزائه بكل سهولة -
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  )المصدر موقع أفكار الریاضیات(واجهة الموقع 

  

  
  ).المصدر موقع أفكار الریاضیات(صفحة المفاهیم الریاضیة لمستوى الروضة 

اللكترونیة التي تقدم كما یشهد العقد الحالي تطورا كبیرا وسریعا للمواقع ا: تقییم الموقع 
هائل من المعلومات، ویجد الشخص نفسه حائرا بین هذه المواقع في ظل غیاب ضوابط 
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لذا كان من الضرورة بمكان تقییم . الجودة ومصداقیة المعلومة والمرجعیة في بعضها
من خالل معاییر جودة المواقع االلكترونیة قبل ) أفكار الریاضیات(الموقع االلكتروني 

ستخدامه في التعرف على فاعلیته في تنمیة المهارات الریاضیة لدى طفل ما قبل ا
  .المدرسة

   تم التحقق من جدوى الموقع ومطابقته للمعاییر المطلوبة كموقع تعلیمي الكتروني 
تمهیدا الستخدامه من قبل العینة التجریبیة بعد أن تم تقییمه من خالل استمارة خاصة 

كترونیة من قبل متخصصین في مجال تكنولوجیا التعلیم للحكم على بتقییم المواقع االل
الموقع في الجوانب الفنیة والتكنولوجیة من حیث التصمیم وواجهة المستخدم واالرتباطات 

 والصور والرسومات والتعزیزات التي یتیحها للطفل من أجل تعلم –وأشكال التفاعل 
ختصي الریاضیات وریاض األطفال للحكم المفاهیم الریاضي ، كما تم تقییمه من قبل م

على المحتوى الریاضي ومدى مطابقته للمفاهیم الریاضیة التي تقدم في ریاض األطفال 
  .تم لتأكید على هذه الجوانب وكان التأكید إیجابیا. وتسلسله ومناسبته للفئة المستهدفة 

   :إجراءات الدراسة: ًًثالثا
 تم إتبـاع المـنهج شـبه التجریبـي لتطبیـق االختبـار      لتحقیق الهدف من تجربة الدراسة

وتـم .  القبلـي والبعـدي للمجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة، بعـد التحقـق مـن صـدقه وثباتـه
تطبیق االختبار القبلي على األطفال في المجموعتین التجریبیة والضابطة لقیاس المستوى 

. دراسـة قبـل تطبیـق التجربـة علـیهمًالقبلي لدیهم في المفاهیم الریاضیة المحـددة مـسبقا لل
  یوضح نتائج القیاس لقبلي ) 1(والجدول 

  للمجموعة الضابطة والتجریبیة ) t(یوضح القیاس القبلي اختبار ): 1(     جدول رقم 
 .N  Mean Std.  T Sig  المجموعات

 4.637 14.29 35  المجموعة الضابطة

 4.667 16.14 36  المجموعة التجریبیة
1.715  496.  

ــاس القبلــي للمجمــوعتین الــضابطة ) t(نتیجــة اختبــار ) 1(یوضــح الجــدول  للقی
مما یدل على أنه ال توجد فروق في متوسـطات ) t) (0.496(والتجریبیة حیث كانت قیمة 

أداء المجموعتین في االختبار القبلي، االمـر الـذي یؤكـد تكـافؤ المجمـوعتین فـي المهـارات 
  .  الدراسةالتي یمتلكونها مبدئیا قبل إجراء

ــضابطة  ــافؤ المجمــوعتین ال ــد مــن تك ــي، والتأك وبعــد االنتهــاء مــن التطبیــق القبل
والتجریبیـة، قامـت الباحثتــان بـالتطبیق علــى المجموعـة التجریبیــة حیـث تــم تـسجیلهم فــي 
ُّموقع أفكار الریاضیات تحت روضة  توسم اإلبـداع ومـن ثـم البـدء علـى التـدریبات الذاتیـة 
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تجریبیــة علــى جمیــع المفــاهیم المحــددة بالدراســة علــى الموقــع تحــت ألطفــال المجموعــة ال
 5(إشراف معلمات الروضة ومتابعة أولیاء األمور والباحثتان، ولمدة ثمانیة أسابیع بواقـع 

ًأسبوعیا لكل مفهوم من المفاهیم المحددة مسبقا، وبعـد االنتهـاء مـن التجربـة تـم ) ساعات ً
 في المجموعتین التجریبیة والضابطة وتم التوصل إلى تطبیق االختبار البعدي على األطفال

  .النتائج التالیة
  :النتائج وتفسیرها

هل توجد فروق دالة احصائیا عند مستوى : الذي نصهنتائج السؤال األول : أوال
في تنمیة المفاهیم الریاضیة بین متوسط أداء المجموعة التجریبیة  ) α ≥ 0.05( الداللة 

  ي القیاس البعدي لطفل ما قبل المدرسة؟والمجموعة الضابطة ف
  )3(و) 2(سیتم االجابة عن هذا السؤال من خالل عرض البیانات في الجدولین 

  القیاس البعدي للمجموعتین الضابطة والتجریبیة : أوال
  للقیاس البعدي للمجموعتین الضابطة والتجریبیة) t(نتائج اختبار ) : 2(      جدول رقم 

 .N Mean Std. T Sig  المجموعات
  2.837  46.80  35  المجموعة الضابطة
 0.956 49.33 36  المجموعة التجریبیة

-4.889-  .0.000  

أن متوسط درجات اختبار المفاهیم في التطبیق البعدي ) 2(یتضح من الجدول 
بینما كان متوسط ) 46.80(للمجموعة الضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة كان 

لتجریبیة التي استخدمت الموقع االلكتروني بطریقة التدریب الذاتي درجات المجموعة ا
، )t) (4.889(درجة، وجاءت قیمة ) 50(، فیما كانت الدرجة الكلیة لالختبار )49.33(

مما یشیر إلى أن استخدام موقع أفكار الریاضیات القائم ) 0.000(وجاءت قیمة الداللة 
أداء المجموعة التجریبیة في اكتساب المفاهیم على التعلم الذاتي كان ذو أثر واضح على 

  . الریاضیة وتنمیتها
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  . القیاس القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة: ثانیا
  ) بعدي–قبلي (للمجموعة التجریبیة ) t(نتائج اختبار ) 3(جدول 

  .N Mean  Std. T  Sig  القیاس
 4.667 16.14 36  القیاس القبلي

 0.956 49.33 36  لبعديالقیاس ا
-44.046- .0.000 

أن المتوسط الحسابي في القیاس القبلي للمجموعة ) 3(یتضح من الجدول 
درجة، وبعد ) 50(من مجموع الدرجات الكلي الذي كان ) 16.14(التجریبیة كان 

وقیمة ) t) (44.046(خضوعهم للتجربة والدراسة بواسطة الموقع االلكتروني جاءت قیمة 
ًیدل على أن الفروق دالة إحصائیا بصورة كبیرة جدا األمر الذي مما ). 0.00(الداللة  ً

یؤكد تأثیر استخدام الموقع االلكتروني في اكتساب المفاهیم الریاضیة لدى أطفال الروضة 
  . بصورة واضحة وكبیرة
استخدام موقع أفكار الریاضیات القائم  هذه النتیجة إلى أن الباحثتان   وتعزي 

كان له أثر كبیر على مستوى أطفال المجموعة التجریبیة ،ألنه یتمتع . على التعلم الذاتي
بالعدید من الممیزات، فواجهة المستخدم التفاعلیة تجذب الطفل و تجعله یستمتع بالتعلم 
مع اللعب في آن واحد، وبذلك یعتبر بیئة جیدة جاذبة للتعلم حیث أن األطفال في الغالب 

ً والترفیه، كما أنه یوفر نوعا من التحفیز والتشجیع یمیلون إلى التعلم من خالل اللعب
وتوضیح الدرجات التي یحصلون علیها من خالل حل التدریبات، ویوضح لهم ترتیبهم 
مقارنة مع اقرانهم في نفس الصف مما یخلق فیهم روح التنافس واحراز درجات أعلى 

 وتتفق هذه .نظام والتركیز على أن تكون اإلجابات صحیحة  في كل مرة یدخل فیها ال
، الهذلي ) 2010(ومصطفى ) 2001(النتیجة مع نتیجة دراسة كل من فرماوي

  )2017(، وخمیس )2017(، الهذلي وآل مسعد )2014(
ما أبرز المهارات الریاضیة التي یسهم موقع والذي نصه نتائج السؤال الثاني  -2

  أفكار الریاضیات في تنمیتها لدى طفل ما قبل المدرسة؟
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على مستوى المحاور للمجموعتین الضابطة والتجریبیة في القیاس ) t(قیم اختبار  ): 4( جدول 
  البعدي

 النتیجة  .N Mean Std  T  Sig المجموعة  الترتیب  المفاهیم  .م
  األرقام 1 0.471 7.89 35 الضابطة

 غبر دالة 0.160 1.435 0.000 8.00 36 التجریبیة 8   والعد

ضابطةال  غبر دالة 0.083 1.785 0.000 6.00 36 التجریبیة 7  االشكال  2 0.568 5.83 35 

  األنماط  3 0.765 3.66 35 الضابطة
 دالة 0.012 2.652 0.000 4.00  36 التجریبیة 4  

 دالة 0.005 3.006 0.917 9.43 36 التجریبیة 3  التصنیف  4 0.963 8.69 35 الضابطة

وحدات   5 0.646 5.77 35 الضابطة
 دالة 0.044 2.095 0.000 6.00 36 التجریبیة 6  القیاس

 دالة0.0121 2.652 0.000 2.00 36 التجریبیة 5  الزمن  6 0.765 1.66 35 الضابطة

 دالة 0.003 3.191 0.471 9.89 36 التجریبیة 2  الجمع  7 0.980 9.26 35 الضابطة

 دالة 0.002 2.380 0.000 4.00 36 التجریبیة 1  الطرح  8 0.710 3.51 35 الضابطة

ًدالة إحصائیا في بعض المحاور وغیر دالة ) t(أن قیم ) 4(یتضح من الجدول 
 – الجمع –الطرح (في بعض المحاور االخرى، حیث كانت دالة في محاور مفاهیم 

داللة فیها أقل من ، حیث جاءت قیم ال) األنماط– الزمن ووحدات القیاس –التصنیف 
مما یدل على األثر الفاعل للبرنامج في تنمیة هذه المفاهیم الریاضیة لدى ). 0.05(

المجموعة التجریبیة التي درستها باستخدام موقع أفكار الریاضیات المدعم بالتدریبات 
وترى الباحثان ان هذه النتیجة تعزى إلى أن هذه المفاهیم من المفاهیم التي . الذاتیة

عب تنمیتها بسهوله لدى طفل ما قبل المدرسة ألنها تحتاج إلى تدریبات وتطبیقات یص
كثیرة حتى یستطیع اتقانها، فموقع أفكار الریاضیات یقدم العدید من األفكار المتنوعة 
ًالسلسة والشیقة، ویقدم تعزیزا للطفل عن كل انجاز یقوم به؛ مما جذب األطفال الستخدام 

باإلضافة إلى اهتمام المعلمات وأولیاء االمور بدعم . التعلم الذاتيالموقع وتشجیعهم على 
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أبنائهم ومتابعتهم حیث كانت الفروقات جلیة في هذه المفاهیم لصالح األطفال في 
  .المجموعة التجریبیة

ًأما المفاهیم التي لم یظهر االختبار فیها فروقا دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  ً
)0.05 =α ( فهي محور)ومستوى ) 1.435) (ت(، حیث كانت قیمة )األرقام والعد

) 1.785( فیه ) ت(ومحور مفهوم األشكال حیث كانت قیمة )  0.160( الداللة 
مما یدل على أن هذه المفاهیم تم اكتسابها على حد السواء ) 0.083(بمستوى داللة 

ت بالطریقة لدى المجموعة التي درست باستخدام موقع أفكار الریاضیات والتي درس
، وتعزي الباحثتان هذه ) 2007، محمد(االعتیادیة، واتفقت هذه النتیجة مع نتیجة دراسة 

النتیجة إلى أن هذه المفاهیم الریاضیة من المفاهیم التي یدرسها األطفال في المستوى 
األول من صفوف الروضة ویتم دراستها والتوسع في مفهومها في المستوى الثاني؛ أي أن 

ل في المجموعتین لدیهم سابق معرفة في هذه المفاهیم، كما وأنها من المفاهیم األطفا
 –البسیطة التي یسهل تنمیتها لدى االطفال وال تحتاج  لتدریبات كثیرة مثل مفاهیم الطرح 

 االنماط  الن الطفل یستخدمها في – وحدات القیاس - الزمن – التصنیف –الجمع 
ر النتائج فروقا  فیها بین المجموعتین التجریبیة تعامالته الیومیة ولذلك لم تظه

  .والضابطة
  :التوصیات

في ضوء النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة یمكن تقدیم التوصیات 
  :اآلتیة
تطــویر بیئــات الــتعلم فــي ریــاض وجعلهــا بیئــات تعلــم جاذبــة للطفــل تتماشــي مــع  -

 .میوله واستعداداته
فاهیم الریاضیة باعتبارها األساس في تعلم العملیات التركیز على أسالیب تعلم الم -

 .  الریاضیة األخرى في المراحل الالحقة
ــي  - ــة ف حــث معلمــات ریــاض األطفــال علــى اســتخدام أســالیب غیــر تقلیدیــة متمثل

توظیف التكنولوجیا الحدیثة التي شأنها تسهم في تنمیة المفاهیم الریاضیة لـدى 
  .  طفل الروضة

كترونـي القـائم علـى الـتعلم الـذاتي كأحـد األسـالیب الحدیثـة فـي اعتماد التعلم االل -
  .  تعلم المفاهیم الریاضیة في ریاض االطفال
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  :المقترحات
  :یمكن للباحثین القادمین االستفادة من نتائج الدراسة الحالیة في التالي

ــة - - ــي تنمی ــة ف ــع االلكترونی ــة المواق ــى فاعلی ــة للتعــرف عل  اجــراء دراســات مماثل
  .ات التكنولوجیة والرقمیة لألطفال لالستفادة منها مستقبالالمهار

 إجــراء دراســات مــستقبلیة للتعــرف علــى فاعلیــة مواقــع تعلیمیــة الكترونیــة أخــرى  -
لتنمیة المهارات والمفاهیم اللغویة للغة العربیة واإلنجلیزیة وغیرها لدى أطفال ما 

  .قبل المدرسة
كترونیـة فـي تنمیـة مفهـوم الـذات لـدى  إجراء دراسات حول اسـتخدام المواقـع االل -

  .طفل ما قبل المدرسة
إجــراء دراســات للتعــرف علــى فاعلیــة اســتخدام االلعــاب اإللكترونیــة فــي توصــیل  -

 .المفاهیم المجردة ألطفال ما قبل المدرسة

  شكر وتقدیر
 تتقدم الباحثتان بالشكر الجزیل لجامعة نجران ممثلة في عمادة البحث العلمي        

راسة، كما تتقدمان بالشكر لمدارس وریاض توسم االبداع بنجران ممثلة في بتمویل الد
إدارتها األستاذة ذكیة أبو ساق، ولجمیع معلمات ریاض األطفال الالتي ساهمن في تطبیق 
الدراسة التجریبیة، وألهالي وأولیاء أمور األطفال للسماح بتسجیل أطفالهم في البرنامج 

اء فترة التجریب ولكل من ساهم في إنجاح الدراسة التجریبي ومتابعتهم حتى انته
                                                                                                                      .التجریبیة
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  المصادر والمراجع
  :المراجع العربیة: ًأوال

، القاهرة، عالم 1إلبداعي وتعلم التفكیر، طالتدریس ا) 2005(إبراهیم، مجدي عزیز  -
 الكتب

فاعلیة استخدام األلعاب التعلیمیة اإللكترونیة في ). 2011(أحمد، مروة سلیمان  -
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، تنمیة الریاضیات لدى طفل الروضة

 .القاهرة: جامعة عین شمس
 – نشرها –انتاجها -اللكترونیة تصمیمهاالمقررات ا). 2009(إسماعیل، الغریب زاهر  -

  . القاهرة، عالم الكتبتقویمها،-تطبیقها 
. تنمیة المفاهیم والمهارات الریاضیة ألطفال ما قبل المدرسة). 2012(بدوي، رمضان  -

  دار الفكر: عمان
، فاعلیة تطویر العاب تعلیمیة الكترونیة في تنمیة )2012(بقالوة، دالیا محمود  -

المجلة العلمیة السنویة للجمعیة اعي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة، التفكیر اإلبد
  .بورسعید. المصریة للكمبیوتر التعلیمي

فاعلیة برنامج الكتروني في تنمیة بعض مهارات ). 2013. (حنیش، طارق محمود -
التعبیر الكتابي باللغة العربیة لدى تالمیذ الصف الثاني اعدادي، رسالة ماجستیر غیر 

   .جامعة المنوفیة. رةمنشو
أسلوب التعلیم الذاتي عند طفل الروضة، مجلة الجزیرة العدد ) 2007(الخریف ، ریم  -

 /20/1 تم االسترجاع في  xdWph/pw.u2://https متاح على الرابط  206
 م2020

 (فاعلیة تطبیق الریاضیات الكبرى لألطفال الصغار ). 2017. (ادخمیس، ساما فؤ -
(Big Math for Little Kids (BMLK) في تنمیة المفاهیم الریاضیة لدى أطفال 

   .53 - 37 ، الكویت ،صمجلة الطفولة العربیةما قبل المدرسة ، 
هارات أثر التعلم االلكتروني في تحسین م). 2020. (الرشیدي، بندر بن عبد الرحمن -

مجلة الجامعة التعلم الذاتي لدى طلبة تقنیات التعلیم واالتصال في جامعة حائل، 
 . ، جامعة غزة، فلسطین28، عاإلسالمیة للدراسات التربویة والنفسیة

فعالیة استخدام كل من األلعاب التعمیمیة وألعاب . )2008(رضوان، منى جابر  -
، رسالة ماجستیر معهد ة لطفل الروضةالكمبیوتر في تنمیة مهارة، االستعداد للقراء
 .الدارسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس
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المودیوالت التعلیمیة داخل التعلم الذاتي ). 2006(وزي والطنطاوي، عفت الشربیني، ف -

  .القاهرة:  مركز الكتاب للنشرفي عصر المعلومات،
تعلم المفاهیم اللغویة الدینیة لدى األطفال، در الفكر ) 2001(الضبع، ثناء یوسف  -

 .العربي
دار السحاب : رةالقاه. التعلیم والمدرسة اإللكترونیة). 2007(عامر، عبد الرؤف  -

  . للنشر
، مكتبة االنجلو )4(تربویات الریاضیات، ط ) 2004(عبید ،ولیم عبید وآخرون  -

 .المصریة
فعالیة مركز تعلم الریاضیات لتنمیة بعض ) 2004(علیوة، شیماء سعید موسى  -

المفاهیم والمهارات الریاضیة لدى أطفال ما قبل المدرسة، رسالة ماجستیر غیر 
 .طنطامنشورة، جامعة 

 Web(مدى توافر مهارات استخدام ویب سي تي ). 2008(العنزي، غانم بن طوش  -
C T (رسالة لدى أعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك فیصل من وجهة نظرهم ،

  .  ماجستیر غیر منشورة
، تأثیر بیئة الكمبیوتر على تفاعل أطفال المستوى )2001(فرماوى، محمد فرماوى  -

الجزء –، العدد الخامس والعشرین مجلة كلیة التربیة األطفال، الثاني بمرحلة ریاض
 .  الخامس

تقنیات التعلم الذاتي ). 2005(القال، فخر الدین واألحمد، امل، ابو عشة، عدنان  -
  والتعلم عن بعد، منشورات جامعة دمشق، سوریا 

 ،)بي شبه التجری– المثالي –التمهیدي ( المنهج التجریبي، )2012(المبعوث، محمد  -
 .  المملكة العربیة السعودیة

فاعلیة استخدام الذكاءات المتعددة في تنمیة المفاهیم ) 2007(محمد صفاء أحمد  -
الریاضیة والتفكیر االبتكاري لدى أطفال الروضة، دراسات في المناهج وطرق التدریس، 

  195 -74، ص ص 128العدد 
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لكترونیة في تنمیة مهارات فاعلیة األلعاب اإل).  2010(مصطفى، أسماء إبراهیم  -
 . ، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة جامعة طنطاالتفكیر االستراتیجي لدى طفل الروضة

أثر استخدام واحة التعلم ). 2017(المطیري، عبد الهادي وآل مسعد، أحمد زید  -
مجلة االلكتروني على تحصیل طالب الصف األول االبتدائي في مادة الریاضیات، 

 .8 ع ،جامعة شقراء
... تعلیم مبتكر(). 2015(المؤتمر الدولي الرابع للتعلم االلكتروني والتعلیم عن بعد  -

 .  الریاض،)لمستقبل واعد
المؤتمر الدولي األول للتعلیم الرقمي في ) 2018(المؤسسة العربیة للتربیة والعلوم  -

              دیسمبر ) (26-25 تحدیات الحاضر ورؤى المستقبل، القاهرة  -الوطن العربي
 )2018. ( 

التعلم اإللكتروني، األسس والتطبیقات ).  2008(الموسى، عبد اهللا بن عبد العزیز  -
  مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، السعودیة  

أثر األلعاب التعلیمیة اإللكترونیة في تنمیة ). 2014(الهذلي، أحالم معیوف جبور  -
كلیة التربیة، . ة ماجستیر غیر منشورة، رسالالمفاهیم العلمیة لدى طفل الروضة

  .جامعة أم القرى، بمكة المكرمة
متاح الكترونیا بتاریخ . الروضة االفتراضیة). 2019(وزارة التعلیم السعودیة  -

)17/8/2019 (-rd/Pages/news/ar/sa.gov.moe.www://https
aspx.521-1441    
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  االطفال، الریاض 

برنامج مقترح قائم على استخدام القصص الرقمیة ) 2017. (السید، صباح عبد اهللا -
یة مجلة دراسات عربیة في الترب. لتنمیة المفاهیم الریاضیة لدى طفل ریاض األطفال

  . 156 -123، )90(وعلم النفس، العدد 
/ مارس / 7-5مؤتمر تكنولوجیا وتقنیات التعلیم والتعلیم االلكتروني، في الفترة من  -

 . الشارقة، االمارات العربیة المتحدة2019
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