
 

 

 

 

 

أسلوب القصة الرقمية في تنمية المفاهيم الرياضية لدى تلميذات 
 المبكرة الطفولة

 تجربة ميدانية 

 مقدمة من

بالجوف ناهد صالح جعفر التربوي رئيسة قسم الصفوف المبكرة بإدارة اإلشراف  
 السالم 

 لمؤتمر التميز الثالث في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات 

 بعد الممارسات التأملية 

 مجال الممارسات الميدانية المميزة 

 هـ1440/ 1439العام الدراسي

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف

 بنات –الشؤون التعليمية 

 إدارة اإلشراف التربوي

 قسم الصفوف األولية



1 
 

  :الملخص

تعد المفاهيم الرياضية األولية من أهم المعارف المطلوب تعلمها في مقرر الرياضيات         
في الصفوف المبكرة , لذا فإن التركيز عليها وكيفية التعامل معها وتحويلها إلى مهارات يمكن 

ممارستها في واقع الحياة أمر ضروري وخاصة في مرحلة التعليم المبكر كونها حجر للتالميذ 
 األساس الذي يبنى عليه المراحل الالحقة .

وتعتبر القصة الرقمية نموذجًا من نماذج التعلم االلكتروني ,التي تؤدي إلى إيجاد بيئة خصبة 
ط مع المادة التعليمية في جو واقعي تساعد في استثارة دافعية التالميذ وحثهم على التفاعل النش

 قريب من مدركاته الحسية , فتجعله ينجذب إليها , بل ويسعى إلى التعامل معها.

وهذه الدراسةة تهةدف إلةى الكشة  عةن أظةر توقية  القصةة الرقميةة فةي تنميةة المفةاهيم الرياضةية 
 المرحلة االبتدائية (رياض األطفال والص  األول والثاني من لدى تلميذات الطفولة المبكرة ) 

قائمة بمعايير الرياضيات للص  األول والثاني وقائمة بالمفاهيم  مواد الدراسة وأدواتها :
, وقصة رقمية للمفاهيم الرياضية المستهدفة  ,الرياضية المراد تنميتها لتلميذات الطفولة المبكرة 
 واختبار لقياس مدى تنمية المفاهيم الرياضية 

 عتمدت الباحثة المنهج التجريبيا  منهج الدراسة :

ولتحقيق هذا الهدف تم توزيع استبانه الكترونية على عينة من معلمات الصفوف المبكرة في 
هة 1440-1439مدارس المرحلة االبتدائية بالجوف خالل الفصل الدراسي األول من العام 
ورشة عمل مع  وعقدللوقوف على مدى تأظير القصة الرقمية في تنمية المفاهيم الرياضية 
 .المعلمات لمناقشة أبرز الصعوبات في تدريس معايير مادة الرياضيات 

اتجاها إيجابيًا لمعلمات الصفوف المبكرة نحو توقي  القصة   وقد أظهرت نتائج الدراسة
وفي ضوء  ا في تنمية مهارات المفاهيم الرياضية للتلميذات الرقمية في العملية التعليمية وأهميته

المهتمين بتعليم الرياضيات باإلفادة من االتجاه اإليجابي للمعلمات  أوصت الباحثةائج هذه النت
نحو توقي  القصة الرقمية في تدريس الرياضيات لمرحلة الطفولة المبكرة , واالستفادة من 

 البرامج والمواقع الداعمة لتصميم القصة الرقمية .  

 المفاهيم الرياضية   –مرحلة الطفولة المبكرة  –القصة الرقمية  كلمات مفتاحيه :
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 المقدمة : 

ألنها تعتبر نقطة تحول اجتماعي هامة  تعد مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة هامة من حياة الطفل
 سة والتي تعد مجتمعًا جديداً نتقل من محيط األسرة إلى محيط الروضة ظم المدر يفي حياته. إذ 
 تفرض عليه سلوكًا واستجابات وعالقات مختلفة .  لها متطلبات

مريحة ومناخًا مشجعًا للتعلم , ومن هنا تتأكد أهمية العمل على جعل هذا المجتمع الجديد بيئة 
على التعلم النمو العقلي للطفل في هذه المرحلة بالسرعة سواء من حيث القدرة  خصائة تميزوت

أو التذكر أو التفكير أو التخيل وكذلك نمو الذكاء وحب االستطالع ونمو المفاهيم وإدراك العالقة 
بين األسباب والنتائج والتعرف على األشياء من خالل ألوانها وأشكالها وأحجامها وتزداد معرفتهم 

عن طريق المحسوسات. لألشكال الهندسية وكذلك األعداد وتعلم العمليات الحسابية األساسية 
ويبدأ األطفال في هذا العمر بالتفكير المرتبط بالواقع والتفكير المنطقي المتدرج , ويرتبط في 

 . يطة بهالمحوفهم البيئة تعلمه لمجموعة من المهارات كالقدرة على التفكير في المؤظرات 

ألطفال وربطه في دراساته ويعد عالم النفس جان بياجيه أول من أهتم بدراسة النمو المعرفي عند ا
لعلم النفس ونظريته في التطور ورأى أن للنمو المعرفي دورًا مهمًا في النمو العقلي عند الطفل 
والذي يعتمد على المراحل العمرية التي تعكس طبيعة هذا النمو ووص  التغيرات التي تؤظر في 

والتي ربطها مع مراحل قية النمو المعرفي للطفل باالعتماد على مجموعة من العالقات المنط
 التطور المدرسي عند األطفال .

وتعد الرياضيات من المواد األساسية المطلوب تعلمها في تلك المرحلة لتساعده في تنظيم أمور 
 حياته ومعامالته منذ الصغر واكتساب المهارات األساسية التي تبنى عليها المراحل الالحقة . 

يعتري الحياة من تغيير  ويتسع وما زالت مناهجه يعتريها مافعلم الرياضيات يتطور ويتجدد 
 وتطوير

( إلى أن الرياضيات كمنهج دراسة ليس بمنأى عن التغيرات 594م,ص2005وتشير أبو ستة )
 الحادظة في المجتمع , لما لها من قدرة كبيرة في إكساب التالميذ مهارات التفكير العلمي السليم ,

والتباعدى , والتخيلي , هذا  واإلبتكارى , للتفكير مثل : التفكير الناقد ,وإكسابهم أنماطًا متعددة 
إضافة إلى إعداده لمواجهة تحديات عديدة عالمية وإقليمية ومحلية ,فضال عن إبراز دورها في 

 خدمة المجتمع واإلسهام في تطويره وحل مشكالته .
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حليةةةل المحتةةةوى الرياضةةةي إلةةةى وتتطلةةةب عمليةةةة تةةةدريس الرياضةةةيات تصةةةني  المعرفةةةة الرياضةةةية وت
مكوناته وهى أربعةة أصةناف رئيسةية :المفةاهيم والمصةطلحات,المبادت والتعميمةات , الخوارزميةات 

 (.2م , ص2010والمهةةةةةةارات , التطبيقةةةةةةةات والمسةةةةةةةائل اللفظيةةةةةةة الرياضةةةةةةةية )البالصةةةةةةةى وبةةةةةةةرهم ,
طةةةة تتصةةةل والرياضةةةيات الحديثةةةة ليسةةةت مجةةةرد عمليةةةات منفصةةةلة بةةةل هةةةي مهةةةارات تراكميةةةة متراب

بعضها ببعض , والمفاهيم الرياضية هي األساس في تعلم الرياضيات في مرحلةة الطفولةة المبكةرة 
وبةةةةالرنم مةةةةن االهتمةةةةام بإسةةةةتراتيجيات الةةةةتعلم الحديثةةةةة وتطبيقهةةةةا إال أنةةةةه مازالةةةةت مشةةةةكلة ضةةةةع  
التحصةةيل الدراسةةي موجةةودة بشةةكل ملحةةو  وقةةد يرجةةع السةةبب إلةةى ضةةع  التأسةةيس فةةي المراحةةل 

وتختلةةةة   ى أو إتبةةةةاع طرائةةةةق تةةةةدريس نيةةةةر مناسةةةةبة لخصةةةةائة مرحلةةةةة الطفولةةةةة المبكةةةةرة .األولةةةة
الرياضيات عن نيرها من المواد؛ لكونها أكثر تجريدا, ولهةا لغتهةا الخاصةة المعتمةدة علةى الرمةوز 
والمصطلحات , ويعد هذا سببا من أسباب نفور التالميذ؛ ومن ظّم فال بةد مةن تنةوع االسةتراتيجيات 

 . في تدريس الرياضيات التي تقدم  والطرائق

ويعةةةد اسةةةتخدام القصةةةة مةةةن األسةةةاليب التةةةي تسةةةاعد علةةةى تنميةةةة التحصةةةيل العلمةةةي لةةةدى التالميةةةذ, 
وتنميةةة مهةةارات التواصةةل المختلفةةة لةةديهم؛ فأسةةلوب السةةرد القصصةةي الهةةادف يتةةي  للمةةتعلم تنميةةة 

مواهةةب الطلبةةة ومةةةا لةةديهم مةةةن مهةةارات كثيةةرة؛ منهةةةا مهةةارات االسةةتماع, كمةةةا تكشةة  القصةةة عةةةن 
 (455م ,ص  2014استعدادات وقدرات )عبد الباسط , 

إلةةى إيجةةاد بيئةةة خصةةبة  اذج الةةتعلم االلكترونةةي ,التةةي تةةؤديوتعتبةةر القصةةة الرقميةةة نموذجةةًا مةةن نمةة
علةى التفاعةل النشةط مةع المةادة التعليميةة فةي جةو واقعةي  ساعد في استثارة دافعية التالميذ وحةثهمت

 سعى إلى التعامل معها.مدركاته الحسية , فتجعله ينجذب إليها , بل ويقريب من 

 األهداف  

القصة الرقمية في تنمية المفاهيم  إلى الكش  عن أظر توقي  تسعى هذه الدراسة          
 ويمكن إيجاز أهدافها فيما يلي : الرياضية لدى تلميذات الطفولة المبكرة

في تدريس الرقمية وب القصة استخدام أسلإعداد وحدة مقترحة قائمة على -1
 الرياضيات لمرحلة الطفولة المبكرة 

 تحديد المفاهيم الرياضية المراد تنميتها لتلميذات مرحلة الطفولة المبكرة .-2

في  الرقمية التعرف على فاعلية وحدة مقترحة قائمة على استخدام أسلوب القصة-3
 المبكرة. الطفولةالمرتبطة بالمفاهيم الرياضية لدى تلميذات  والمهارات تنمية المعارف
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الرياضية لدى  الالزمة لتنمية مهارات المفاهيمالتعرف إلى صورة القصة الرقمية -4
 . المبكرة الطفولة تلميذات

 ممارسة وصف ال

الصامتة تها تختل  الرياضيات عن نيرها من المواد الدراسية لكونها أكثر تجريدًا ولها لغ      
سعى تتلك المرحلة أن  ةلذلك أصب  لزامًا على معلمالطفولة المبكرة  التي تصعب على تلميذات

خلق بيئة تعليمية فاعلة تعزز النمو العقلي للمتعلم وتزيد من خبراته ومعلوماته بأسلوب   إلى 
الرقمية  قصةوتعد وحدة ال, بدمج التقنية في التعليم  ذلك حققة أن تيمكن للمعلمو  ,ممتع وشيق

القائمة على المعايير المقررة في مادة الرياضيات تجربة فاعلة تساهم في تعميق الفهم الرياضي 
لدى التلميذات , حيث اعتمدنا في إنشائها على تشخية الواقع من خالل استبانه الكترونية 
ات وورشة عمل للمعلمات وتصميم قصة رقمية حسب المعايير المستهدفة في مادة الرياضي

باستخدام برامج ومواقع الكترونية متخصصة, وتم تطبيقها على خمس لمرحلة الطفولة المبكرة 
) مرفقة (  قياس األظر في تحسين المستوى التحصيلي للتلميذات من خالل استبانهمدارس ظم 

تمكنها من رفع للمعلمة خبرات جديدة  القصة الرقمية حيث كانت نتائجها عالية , وقد أضافت
 . بطريقة مشوقة وجاذبةالمستوى التحصيلي للتلميذات 

 نطاق تطبيقها 

الحدود الموضوعية : وحدة مقترحة قائمة على استخدام أسلوب القصة الرقمية        
 المبكرة . الطفولةفي تنمية المفاهيم الرياضية لدى تلميذات 

 1440-1439الدراسي األول من العام  : الفصل مانيةالز الحدود 

 منطقة الجوف مرحلة الطفولة المبكرة في خمس مدارس ب المكانية: الحدود

 الحد البشرى : عينة من تلميذات مرحلة الطفولة المبكرة بمدارس منطقة الجوف 

 كيف تمت ممارستها 

لتحديد أبرز الصعوبات في المفاهيم الرياضية لدى تلميذات  تشخية الواقع التعليمي -
 الكترونية  استبانهعن طريق  الصفوف المبكرة

- https://goo.gl/forms/tjiXjE7BykTaWjGA3 

https://goo.gl/forms/tjiXjE7BykTaWjGA3
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تهدف إلى تحديد الصعوبات التي تواجه معلمة الصفوف المبكرة في  ورشة عمل تنفيذ -
 http://cutt.us/PkAyN) نتاج إحدى الورش (  تدريس معايير مادة الرياضيات.

 تحليل الدروس التعليمية الالزمة للموق  التعليمي وصيانة األهداف   -
 جمع المواد التعليمية الالزمة للموق  التعليمي  -
 )نموذج مقترح لصيانة سيناريو القصة الرقمية (  صيانة السيناريو المناسب للقصة -

QefZbNIHCc0m3hfNeh6jkmTxhttps://drive.google.com/file/d/1CXo
mkqGW/view?usp=sharing 

 البرامج التالية : من خالل في ضوء السيناريو المعد تطبيق التصميم  -
 موقع جوانيميت – فوتوشوب -موفي ميكر –كامتاسيا  – 8 أستوديواوتو بالي ميديا 

والمواقع التعليمية لتطبيقه أظناء سير العملية المستهدفة نشر التصميم في المدارس  -
 التعليمية  

عن وقياس األظر في تحسين المستوى التحصيلي للتلميذات  تقويم مدى تحقيق األهداف -
طريق المالحظة من خالل الزيارات الميدانية للمدارس واستبانه الكترونية تم نشرها 

 .لمعلمات الرياضيات في المدارس المستهدفة 
- https://goo.gl/forms/GQaRlTKmhfwYfZvN2 

 نتائج الممارسة 

 تحويل الموق  التعليمي المجرد إلى صورة متحركة تبعث الحيوية والنشاط  -
 باستخدام القصة الرقمية بناء قاعدة معرفية مستدامة للصفوف المبكرة  -
في تصميم تشخية الواقع ومشاركة المعلمات تعزيز اإلبداع واالبتكار من خالل  -

 سيناريو مناسب للمفاهيم الرياضية 
 تفاعل المعلمات والمشرفات وإبراز مواهبهن وقدراتهن  -
 في مادة الرياضيات  التحصيلي للطالباتمستوى الالرفع من زيادة الدافعية للتعلم و  -
   .ياضية وربطها بواقع الحياة تعميق الفهم للمصطلحات الر  -

 أسباب تميزها 

يظهر تميز هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتصدى له , فالميدان التربوي يحتاج إلى 
المزيد من إلقاء الضوء على أبرز مظاهر الضع  في تدريس الرياضيات لمرحلة الطفولة المبكرة 

 -كالا من : دراسةال تفيد نتائج هذهوطرق عالجها و 

http://cutt.us/PkAyN
https://drive.google.com/file/d/1CXoQefZbNIHCc0m3hfNeh6jkmTxmkqGW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CXoQefZbNIHCc0m3hfNeh6jkmTxmkqGW/view?usp=sharing
https://goo.gl/forms/GQaRlTKmhfwYfZvN2
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نموذجةةا لتوقيةة  أسةةلوب  دراسةةةهةةذه ال مخططةةي المنةةاهج ومطوريهةةا فةةي التعلةةيم؛ إذ تقةةدم -1
القصةةةة الرقميةةةة فةةةي تنميةةةة المفةةةاهيم الرياضةةةية لةةةدى تلميةةةذات الصةةةفوف المبكةةةرة , وذلةةةةك 

 .دراسةاللتطوير مقرر الرياضيات, بحيث يستند ذلك التطوير إلى نتائج 

يقومون باإلشراف على معلمي الرياضيات؛ لينقلوا إليهم أساليب المشرفين التربويين الذين  -2
 الرياضيات.م من إطار النمطية في تدريس مقرر تدريسية تخرجه

وتوقي  من خالل دمج التقنية بالتعليم  مهنيا معلمي الرياضياتتسهم في تطوير  -3
ومعرفة األدوات التي يمكن استخدامها في معالجة الضع  في القصة الرقمية 

 .تحصيل الدراسي وفق المعايير الرياضية ال

ويساعد  قدراتهم ويعمق الفهم الرياضي مىالتالميذ, حيث تقدم لهم أسلوب يثيرهم وين -4
 .على زيادة التحصيل الدراسي

سد الفجوات التي تحصل في البنية المعرفية استجابة لعملية التقويم حيث تشخة  -5
 وتمهد الطريق لعملية التحسين واإلصالح . الميذمواطن القوة والضع  لدى الت

لمرحلة  في تقديم أسلوب جديد في مجال طرائق تدريس الرياضيات التجربةتساهم هذه   -6
وفت  مجال أمام التربويين في الميدان التعليمي للقيام بدراسات وبحوث الطفولة المبكرة 
 .في هذا المجال 

   :الكلمات المفتاحية

 ( :Digital Storyالقصة الرقمية )

دمةةةةج الصةةةةور والرسةةةةوم والنصةةةةوص والسةةةةرد المسةةةةجل والتةةةةأظيرات الصةةةةوتية ,والخلفيةةةةات الموسةةةةيقية 
 الرياضية . توقيفها لتنمية المفاهيم,إلنتاج قصة تعليمية بغرض 

 مرحلة الطفولة المبكرة : 

تمتد من العةام الثةاني فةي حيةاة الطفةل إلةى العةام الثةامن وتمثةل التلميةذات والتالميةذ الةذين يدرسةون 
فةةي ريةةاض األطفةةال والصةة  األول والثةةاني فةةي مةةدارس التعلةةيم العةةام وفةةي هةةذه الفتةةرة ينمةةو وعةةي 

عمالةه علةى نفسةه فةي أ  االعتمادالطفل نحو االستقاللية وتتحدد معالم شخصيته الرئيسية ويبدأ في 
 وحركاته بقدر كبير من الثقة والتلقائية .

 المفاهيم الرياضية : 
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هةةو تصةةور عقلةةي أو تجريةةد ذهنةةي يشةةير إلةةى فئةةة مةةن العناصةةر أو األشةةياء التةةي قةةد تختلةة  فيمةةا 
 بينها ببعض الصفات ولكنها تشترك بصفة مشتركة تسمى السمة المميزة للمفهوم .

 ( :  Proposed unitوحدة مقترحة )

ن المفاهيم, تتضمن مجموعة مالرقمية لة تعليمية مصممة باستخدام أسلوب القصة وسي 
 المبكرة . تلميذات الطفولة, والقيم واالتجاهات لدى  والمصطلحات

 المراجع 

( إعةةةداد د. ريةةةم بةةةار جةةةاش  Go animateحقيبةةةة تدريبيةةةة ) برنةةةامج صةةةانع األفةةةالم الكرتونيةةةة 
 م2017

تنميةة  يفة التعةاونيالةتعلم  إسةتراتيجيةيوليو( . فاعليةة اسةتخدام 21-20م,2005,فريال .)أبو ستة
, ورقةة مقدمةة إلةى  اإلعداديةةمهارات حل المشةكالت الهندسةية نيةر النمطيةة لةدى تالميةذ المرحلةة 

الخةةةامس ,الجمعيةةةة المصةةةرية لتربويةةةات الرياضةةةيات )التغيةةةرات العالميةةةة والتربويةةةة  العلمةةةيالمةةةؤتمر 
 .644-592ليم الرياضيات(,وتع

اكتسةةاب طلبةةة  فةةيم(.أظةةر اسةةتخدام التمثيليةةات الرياضةةية 2010البالصةةى ,ريةةاض ,وبةةرهم,أريج. )
الصةة  الثةةامن االساسةةى للمفةةاهيم الرياضةةية وقةةدرتهم علةةى حةةل المسةةالة اللفظيةةة . مجلةةة دراسةةات 

  . 13-1(,1)37العلوم التربوية , 

 عملية الستخدام حكي القصة الرقمية في تدريسم( . مواق   2014عبد الباسط, حسين. )

  مارس.  13المقررات  النسخة اإللكترونية .} مجلة التعليم االلكتروني بجامعة المنصورة,العدد 

لةةدى  القرائةةيم(. أظةةر توقيةة  القصةةة الرقميةةة فةةي تنميةةة مهةةارات الفهةةم  2016التتةةرى, محمةةد. )
 ,نزة . اإلسالميةمنشورة ,الجامعة  ,رسالة ماجستير نير األساسيطالب الص  الثالث 

 المالحق :

مقترحة قائمة على استخدام أسلوب القصة الرقمية في تنمية المفاهيم  نموذج وحدة
  https://f2h.io/76bcyrlsyrkv الرياضية لدى تلميذات الطفولة المبكرة

 

https://f2h.io/76bcyrlsyrkv
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استطالعية عن مدى تأثير وحدة القصص الرقمية في تدريس الرياضيات للصفوف استبيانه 
 المبكرة

عزيزتي / معلمة الصفوف المبكرة بعد استخدامك لوحدة القصة الرقمية  بين يديك استبانه 
تهدف إلى معرفة مدى تأظير القصة الرقمية في عملية تعليم وتعلم المفاهيم الرياضية لتلميذات 

 المبكرة , نأمل اإلجابة عليها حسب الواقع شاكرين لكم .الطفولة 

 ضعيفة متوسطة عالية العبارات 

مدى مناسبة سيناريو القصة الرقمية لمستوى تلميذات 
 0 1 24 الطفولة المبكرة وقدراتهن العقلية

مدى فاعلية القصة الرقمية في تعميق الفهم الرياضي لدى 
 0 3 22 تلميذات الطفولة المبكرة

مدى تحقيق أهداف المفاهيم الرياضية المطلوبة من خالل 
 0 3 22 القصة الرقمية

مدى مناسبة الشخصيات والصور المستخدمة في القصة 
 الرقمية لخصائة تلميذات الطفولة المبكرة

23 2 0 

مدى مالئمة أساليب التقويم للمفاهيم الرياضية األساسية 
 المقررة في مادة الرياضيات

24 1 0 
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