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 االىداء

ـ، سيدنا محمد عميو إلى الذم أرسؿ ىداية لمعالميف، الذم ال ينطؽ عف اليكل، إلى رسكلنا األكر 

 افضؿ الصالة كأتـ التسميـ....

 إلى كالدم ككالدتي العزيزيف حفظيما اهلل كجزاىـ اهلل خير جزاء

 إلى إخكتي كأخكاتي حبا كاحتراما

 إلى أبنائي األحباء...عمي...يارا...رؤل

ى إليؿ لي صعابو كجممو مف بدايتو إلى رفيؽ دربي...زكجي مركاف...الذم سار معي الطريؽ كس
 نيايتو

   د. بعاد الخالص ةبالذكر المشرفة القدير خص أك 

 ثـ إلى مف أبتغى العمـ طريقا كسبيال...أىدم ىذه الرسالة

 
 

 

 

 محمود عموي آمال عمويالباحثة:  
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 :إقرار

نيا تتكيجا أنيا قدمت إلى جامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، ك أنا المعد ليذه الرسالة بأقر أ

م جزء أف ىذه الرسالة اك أليو حيثما كرد، ك إبحاثي الخاصة، باستثناء ما تمت االشارة كنتيجة أل

 ك معيد اخر.أعميا ألية جية  عممية منيا لـ يقدـ لنيؿ درجة

   التكقيع

 االسـ: آماؿ عمكم محمكد عمكم 

م2019/  3/ 5: التاريخ
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 تقديرالشكر وال

ْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمٰى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَقاَل َربِّ َأْوزِ "

اِلِحينَ   (19" سورة النمل: أية )َوَأْدِخْمِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ

 

حمد كعمى آلو كصحبو كالصالة كالسالـ عمى سيدنا م ا،خرن آالحمد كالشكر هلل عز كجؿ أكال ك 

لى كمية العمـك  أجمعيف، بعد أف مفن اهلل عمين بإنجاز الرسالة أتقدـ بالشكر لجامعة القدس، كا 

التربكية، كما أتقدـ بالشكر كالتقدير لدكتكرة بعاد الخالص المشرفة عمى دراستي ىذه، فكاف 

 إلرشادىا كآرائيا النيرة الدكر الكبير في تكجيو ىذه الرسالة.

لألساتذه األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة الدكتكر القدير غساف سرحاف تقدـ بالشكر كما أ
ثرائيا بأرائيـ القيمةك كالدكتكر مجدم جيكسي لتفضميما بالمكافقة عمى مناقشة الرسالة   تدقيقيا كا 

 كتقديميـ النصح كالتكجيو.

 الدراسةكأيضا الشكر الجزيؿ لممحكميف عمى ما أعطكه مف كقت كجيد لتحكيـ أداة 

ككف ىذا العمؿ خالصا لكجيو تعالى، كراجيان مف اهلل تعالى التكفيؽ كالسداد كما أساؿ اهلل أف ي

 فيما فعمت، كالغفراف فيما قصرت.

 

 

 يالباحثة: آمال عموي محمود عمو 

 

 



  
 

 ج
 

 الممخص: 

الدراسة الى تقصي كاقع تكظيؼ التقنيات الحديثة في رياض االطفػاؿ فػي محافظػة راـ  ت ىذهىدف

داء معممػػات ريػػاض االطفػػاؿ فػػي أممػػات نحػػك تكظيفيػػا. كتحديػػد مسػػتكل كمعتقػػدات المعكالبيػػرة هلل ا

. سػػػػػنكات الخبػػػػػرة كالتخصػػػػػص كالمؤىػػػػػؿ العممػػػػػي ،تكظيػػػػػؼ التقنيػػػػػات الحديثػػػػػة بػػػػػاختالؼ متغيػػػػػرات

  كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي المختمط النكعي كالكمي لمالئمتو طبيعة الدراسة.

فظة راـ اهلل كالبيرة ككاف عددىف معممات رياض األطفاؿ في محاجميع مف  ةتككف مجتمع الدراس

( معممة مف معممات 102، كتككنت عينة الدراسة مف )2019/ 2018لمعاـ الدراسي (،816)

( مديرة مف 21رياض األطفاؿ، تـ اختيارىف بالطريقة العشكائية، كتككنت العينة أيضا مف )

 راـ اهلل كالبيرة  كالمكاتي كافقف عمى المشاركة بالدراسة.مديرات رياض األطفاؿ في مدينة 

طفاؿ نحك كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة استبانة حكؿ معتقدات معممات رياض األ

أيضا صحيفة المالحظة مع العينة لمعرفة ما ىي  كأعدت في رياض األطفاؿ، تكظيؼ التقنيات 

ف مديرات رياض ( مديرة م21ة إلى مقابمة )التقنيات المكجكدة في رياض األطفاؿ، إضاف

 األطفاؿ.

معتقػػػدات معممػػػات ريػػػاض األطفػػػاؿ نحػػػك تكظيػػػؼ التقنيػػػات الحديثػػػة فػػػي أف  كبينػػت نتػػػائج الدراسػػػة

 %.86بدرجة عالية، كبنسبة  تجاء رياض األطفاؿ

في معتقدات معممات رياض األطفاؿ نحك تكظيؼ التقنيات فػي كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ 

 كسنكات الخبرة كالتخصص. المؤىؿ العممي متغيراتكفقا لاض األطفاؿ ري

 نسػبة أعمػى عمػى حصػمت المسػجؿ تقنيػة أف األطفػاؿ ريػاض كأظيرت نتائج تحميؿ المالحظػة فػي

 الالبتػػكب يميػػو ،%86.4 بنسػػبة الحاسػػكب ثػػـ كمػػف ،%90.9 بنسػػبة التمفػػاز يمييػػا ،%100 مؤيػػة

 بنسػػػػػبة الفيػػػػػديك ثػػػػػـ كمػػػػػف ،%68.2 بنسػػػػػبة صػػػػػادرم غرفػػػػػة يميػػػػػو ،%72.7 بنسػػػػػبة كالبركجكتػػػػػر
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 بنسػػػػبة بػػػػكرد كالسػػػػمارت بػػػػاد االب ثػػػػـ كمػػػػف ،%40.9 بنسػػػػبة العػػػػرض شاشػػػػات يميػػػػو ،59.1%

 %.4.5 بنسبة االتارم كجكد ثـ كمف ،%9.1 بنسبة مستقمة كمبيكتر غرفة كجكد يميو ،18.2%

تكظيؼ التقنيػات الحديثػة  أظيرت نتائج المقابالت أف مديرات رياض األطفاؿ عينة الدراسة يؤيدف

ات المسػتخدمة فػػي الركضػػة الحاسػكب، يميػػو التمفػاز، كالػػالب تػػكب. فػي ريػػاض األطفػاؿ كأف التقنيػػ

كعػػف تكظيػػؼ التقنيػػات بينػػت نتػػائج الدراسػػة أف تكظيػػؼ التقنيػػات يػػتـ مػػف خػػالؿ مراكػػز األنشػػطة 

لطبيعػػػة األنشػػػطة كبيػػدؼ تعمػػػـ األطفػػاؿ كتػػػرفيييـ كمػػػف خػػالؿ أنشػػػطة الػػتعمـ فػػػي الركضػػػة ككفقػػا 

 المقدمة لألطفاؿ. 

كقػػدمت مػػديرات ريػػاض األطفػػاؿ جممػػة مػػف االقتراحػػات تتمثػػؿ فػػي اختيػػار الكقػػت المالئػػـ لتكظيػػؼ 

التقنيات لكي يتـ جذب األطفاؿ ليا كاالستفادة منيا بصكرة أفضػؿ، كتقػديـ دكرات لممعممػات حػكؿ 

لريػػػاض األطفػػػاؿ، كتػػػكفير بػػػرامج كيفيػػػة تكظيػػػؼ التقنيػػػات بصػػػكرة ناجعػػػة، كتػػػكفير الػػػدعـ المػػػادم 

الكتركنية ككسائؿ سمعية كبصرية، كتػكفير قاعػة لألجيػزة االلكتركنيػة فػي ريػاض األطفػاؿ كتػكفير 

 التقنيات بصكرة تسمح لألطفاؿ باستخداميا كالتفاعؿ معيا. 

البيرة عمى كيفية تكظيؼ تدريب معممات رياض األطفاؿ في محافظة راـ اهلل ك كأكصت الدراسة ب  

فػؽ احتياجػات معممػات ريػاض األطفػاؿ، تكفير البرامج التدريبة التػي يجػب أف تصػمـ ك لتقنيات، ك ا

 تصميـ دليؿ تدريبي لمعممات رياض األطفاؿ حكؿ تكظيؼ التقنيات.ك 
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Employing Modern Technologies in Kindergartens in Ramallah and 

Al-Bireh Governorate and Teachers' Beliefs Towards Employing 

Them. 

Prepared By: Amal Alawi Mahomoud Alawi  

Supervisor: Dr. Buad Alkhales 

Abstract: 

This study aimed to investigate the reality of employing modern technologies in 

kindergartens in Ramallah and Al-Bireh governorate and teachers' beliefs towards 

employing them. And determining the level of performance of kindergarten teachers 

in the employment of modern technologies according to variables, years of 

experience, specialization and scientific qualification. The researcher used the 

qualitative and quantitative mixed descriptive approach. 

The study population consisted of all kindergarten teachers in Ramallah and Al-Bireh 

and the number was (618), for the academic year 2018/2019, the study sample 

consisted of (102) teacher of kindergarten teachers, were selected randomly, the 

sample also consisted of (21) Director Of the kindergarten principals in Ramallah and 

Al-Bireh who agreed to participate in the study. 

To achieve the objectives of the study the researcher used several instruments: 

questionnaire about teachers' beliefs towards employing technology in kindergarten, 

observations and semi structured interviews for administrators.  

The results of the study showed that teacher's beliefs towards the use of technologies 

in kindergartens had high degree, and by 78%. The results showed that (24) 

paragraphs were high, and (5) paragraphs achieve medium degree, and one paragraph 

low. "Technology recruitment contributes to encouraging children to participate in the 

classroom" at the highest mathematical average (4.63), followed by the paragraph 

"The use of techniques makes fun of the kindergarten" with an average of 4.51. The 

paragraph "requires the use of techniques requires a great effort of the teacher" at the 

minimum arithmetic mean (2.28), followed by the paragraph "the employment of 

techniques within the kindergarten contribute to creating chaos" with an average of 

(2.41). 
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The results showed no differences in teachers' beliefs towards the employment of 

technologies in kindergartens variables of scientific qualification and years of 

experience and specialization. 

The results of the observation analysis in kindergarten that the Registrar Technology 

received the highest percentage of a visual 100%, followed by television by 90.9%, 

and then the computer by 86.4%, followed by laptop and projector by 72.7%, 

followed by sources room by 68.2%, and then the video by 59.1 Followed by screens 

with 40.9%, iPad and Smart Board at 18.2%, followed by a 9.1% independent 

computer room and 4.5% availability. 

The results of the interviews showed that kindergarten principals supported the use of 

technologies in kindergartens such as computer, followed by television, and iPad .  

The results also showed that children interact during visual activities on television, 

followed by the recorder and projector. The results showed that the activities are 

carried out in accordance with the daily program and at the beginning of the learning 

day in kindergarten and according to the nature of the learning unit that is taught in 

the kindergarten, as well as the nature of the activities that need to use the techniques. 

The kindergartens expressed their views on the obstacles in the use of techniques in 

kindergartens, which are the physical conditions of kindergarten and the inability of 

the kindergarten to provide technologies such as iPads, computers, children's 

programs, smart board and other programs and techniques used in children's learning. 

Kindergarten principals offered a number of suggestions: choosing the appropriate 

time to employ techniques to attract children and make better use of them, providing 

courses for teachers on how to use technologies effectively, providing financial 

support to kindergartens, providing electronic programs, audio-visual equipment, In 

kindergartens and the provision of technologies in a way that allows children to use 

and interact with them. 

 The study recommended training kindergarten teachers in Ramallah and Al-Bireh 

governorate on how to employ techniques, provide training programs that should be 

designed according to the needs of kindergarten teachers, and design a training 

manual for kindergarten teachers on the use of techniques. 
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 الفصل األول:

 

 مشكمة الدراسة وخمفيتيا

 المقدمة 1.1

األطفاؿ في حياتيـ  برز اإلىتماـ في مرحمة الطفكلة المبكرة ككنيا مف أىـ المراحؿ التي يمر بيا
إذ يكتسبكف  خالليا خبرات متنكعة تطكر قدراتيـ كشخصيتيـ كتمنحيـ الثقة كتمكنيـ مف التعامؿ 
مع األشياء المحيطة بيـ، مف أجؿ ذلؾ كمو زادت الدعكات التي تنادم باإلىتماـ في األطفاؿ 

 (.2016الخالص، ؛2002كمنحيـ الرعاية كتنميتيـ مف جميع مجاالت النمك المختمفة )عدس، 

عمى التأقمـ في رياض ،  ـكتمعب رياض األطفاؿ دكران ىامان في حياة األطفاؿ ألنيا تساعدى 
كتشجعيـ عمى التعاكف كالتفاعؿ مع األطفاؿ اآلخريف كتكسبيـ الثقة بالنفس، كتطكر إمكانياتيـ 

مف المعرفة  كفسب، كيكتـكاتجاىاتي ـعمى التخيؿ كاإلبداع ففييا تتفتح ميكلي ـكتزيد مف قدرتي
ـ حاسمة كالمفاىيـ كالقيـ كأساليب التفكير كمبادئ السمكؾ، مما يجعؿ السنكات األكلى مف حياتي

 (.2010)إسماعيؿ،  كمؤثرة في مستقبميـ

كيعتبر تنظيـ بيئة الركضة ميمان لتحقيؽ أىداؼ النمك الشمكلي التكاممي، كتنظـ المعممة األركاف 
الػتأكد أف األركاف اشتممت عمى التقنيات التي يحتاجيا ينبغي تعممية، ك كفقان لألىداؼ التعميمية ال

األطفاؿ لممارسة األنشطة المختمفة كيجب أف تترؾ المعممة الفرصة لألطفاؿ إلختيار الكسائؿ 
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كيؤدم تنظيـ البيئة  .التي يرغبكف التعمـ بيا، سكاء كانت حسية مممكسة أك مسمكعة أك مرئية
األطفاؿ عمى التكاصؿ فيما بينيـ كالتكاصؿ مع معممتيـ كينبغي التنكع في  التعممية إلى مساعدة

 (.2009أركاف الركضة كألعابيا ككسائميا كتقنياتيا)حطيبة، 

كتمارس معممة الركضة دكران جميان في تنظيـ بيئة الركضة كاختيار المكاد كاأللعاب كالكسائؿ 
ر تناسب خصائص نمكىـ كقدراتيـ عقميان كالتقنيات، التي تحث األطفاؿ عمى التفاعؿ كالحكا

كعاطفيان كاجتماعيان كحرفيان كأخالقيان كما تكفر معممة الركضة الكسائؿ كاأللعاب كالمكاد التي تتالئـ 
مع األىداؼ التربكية كذات الصفة الجمالية، التي يمكف استخداميا بيسر كمركنة )كزارة التربية 

 (.2017كالتعميـ، 

 مشكمة الدراسة 2.1

لمست الباحثة مف خالؿ معايشتيا لرياض األطفاؿ دكر التقنيات في رياض األطفاؿ كفي تطكر 
كتعتبر الحاجة إلى استخداـ التقنيات كالكسائؿ التعميمية مف قبؿ المعممات ، األطفاؿ كتعمميـ

لممساىمة في تكصيؿ المادة العممية كالترفييية لألطفاؿ بصكرة أفضؿ مف اإلعتماد عمى الطرؽ 
 تقميدية، كتساىـ في خمؽ جك متفاعؿ كنشط بيف األطفاؿ.ال

التخفى أىمية التقنيات في تفعيؿ التعميـ كاكتساب الخبرات كالمعارؼ لألطفاؿ بطرؽ متعددة، ك 
كما أف التقنيات تؤدم إلى ارتباط الطفؿ بالبيئة التعميمية كشعكرة بالتفاعؿ، فيي تمعب دكرا كبيرا 

 كمف أجؿ ذلؾ قصدت ىذه الدراسة استقصاء كاقع  رة لألطفاؿ،اء المعرفة كتنمية ميافي بن
كمعتقدات المعممات  كالبيرة  تكظيؼ التقنيات الحديثة في رياض االطفاؿ في محافظة راـ اهلل

 .نحك تكظيفيا

تعتبر مرحمة رياض األطفاؿ مف أبرز المراحؿ التي يمر بيا األطفاؿ ، ففي ىذه المرحمة 
ات التي تؤدم الى تككيف شخصيتيـ التكاممية، فيجب العمؿ عمى يكتسبكف مجمكعة مف الخبر 

تكفير الظركؼ المناسبة كالمالئمة لينمك األطفاؿ في رياض األطفاؿ نمكا عقميا سميما. ليذا يجب 
تكفير البيئة المناسبة لتالئـ خصائص الطفؿ في ىذه المرحمة سكاء مف الناحية العقمية، أك 

احية الحركية، حيث تيتـ بيئة تعمـ األطفاؿ في التفاعؿ بيف المككنات الناحية االنفعالية، أك الن
المادية كالبشرية، كتأثيرىا في زيادة دافعية كنشاط األطفاؿ لمتعمـ كتنظيـ مجالو االدراكي كتنمية 
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مفاىيميـ كمياراتيـ كاتجاىاتيـ. كما أف بيئة تعمـ األطفاؿ ىي مجمكعة الظركؼ كالعكامؿ 
كالبشرية التي تحيط بعممية تعمـ األطفاؿ. كتعتبر بيئة تعمـ األطفاؿ المجاؿ  الخارجية المادية

كتضـ بيئة التعمـ  المسؤكؿ عف تككيف المفاىيـ كاالتجاىات، كتنمية الميارات كعمميات التفكير
 (. 2007. )فيمي، التجييزات كالمكاد كاأللعاب المختمفة كالتقنيات كالكسائؿ االلكتركنية

ليا تأثيرات إيجابية متنكعة عمى األطفاؿ في مرحمة الركضة، إذ يؤدم استخداميا  كتعد التقنيات
إلى التقميؿ مف صعكبات التعمـ، كينمي القدرات الحركية كالتفاعؿ اإلجتماعي لدل األطفاؿ، 
كتزيد مف الطالقة المغكية لدييـ، كينمي الميارات التعميمية، بحيث يؤدم إلى إكساب الطفؿ 

 (.Braun, 2015ة تراكمية كمما تقدـ الطفؿ في الصفكؼ )ميارات تعميمي

 :أسئمة الدراسة 3.1

 سعث انذراسة إنى اإلجببة عن األسئهة اآلجية:

 

 كالبيرة؟ كاهلل راـ محافظة في األطفاؿ رياض في الحديثة التقنيات تكظيؼ كاقع ما .1
 ؟ األطفاؿ رياض في الحديثة التقنيات تكظيؼ نحك األطفاؿ رياض معممات معتقدات ما .2
 رياض في الحديثة التقنيات تكظيؼ نحك األطفاؿ رياض معممات معتقدات تختمؼ ىؿ .3

 ؟ كالتخصص الخبرة كسنكات العممي المؤىؿ متغيرات حسب األطفاؿ
 محافظة راـ اهلل كالبيرة حكؿ تكظيؼ التقنيات الحديثة؟رياض األطفاؿ في مديرات راءآما  .4

 :فرضيات الدراسة 4.1

 م انسؤال األًل إنى انفزظيبت انصفزية اآلجية:حثة بححٌيبقبمث انب

 

بيف المتكسطات  (α ≤ 05.0 ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة) -1
تكظيؼ التقنيات  نحككالبيرة الحسابية لمعتقدات معممات رياض األطفاؿ في محافظة راـ اهلل 

 الحديثة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

بيف المتكسطات  (α ≤ 05.0 ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة) ال تكجد فركؽ -2
تكظيؼ التقنيات  نحككالبيرة الحسابية لمعتقدات معممات رياض األطفاؿ في محافظة راـ اهلل 

 الحديثة تعزل لمتغير سنكات الخبرة.
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 بيف المتكسطات (α ≤ 05.0 ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة) -3
تكظيؼ التقنيات  نحككالبيرة الحسابية لمعتقدات معممات رياض األطفاؿ في محافظة راـ اهلل 

 الحديثة تعزل لمتغير التخصص. 

 أىمية الدراسة 5.1

 جبزس أىمية انذراسة في اآلجي:

 

تسيـ النظرية: قد تضيؼ معرفة عممية في مجاؿ تكظيؼ التقنيات أنيا قد عمى صعيد األىمية 
رحمة تالمس مألنيا عميـ في رياض األطفاؿ مف خالؿ التكظيؼ األفضؿ لمتقنيات في تطكير الت

 عمرية ىامة مف حياة األطفاؿ.

الدراسة معممات رياض األطفاؿ كالقائميف عمى رياض  أما عمى صعيد األىمية العممية: قد تفيد
ئ الطفكلة األطفاؿ عمى تكظيؼ التقنيات التربكية كفؽ أسس عممية كتربكية منطمقة مف مباد

 .كأسس التعمـ في رياض األطفاؿ

أما عمى صعيد األىمية البحثية: قد تسيـ الدراسة في فتح آفاؽ الباحثيف كالميتميف إلجراء المزيد 
مف الدراسات التي تتناكؿ تكظيؼ التقنيات في رياض األطفاؿ، كيمكف أف يستفيد منيا الباحثكف 

 ات مشابية ليا عمى مناىج دراسية أخرل.في استخداـ منيجيتيا كأدكاتيا إلجراء دراس

 حدود الدراسة 6.1

 جحذد نحبئج ىذه انذراسة ببنحذًد انحبنية:

 

الحدكد البشرية: اقتصرت الدراسة الحالية عمى معممات كمديرات رياض األطفاؿ في مدينة راـ 
 اهلل كالبيرة.

 ة لمدينة راـ اهلل كالبيرة.الحدكد المكانية: اقتصرت الدراسة الحالية عمى رياض األطفاؿ التابع

 .2019-2018الحدكد الزمانية: تـ تطبيؽ الدراسة الحالية في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي 

 الحدكد المفاىيمية: تحددت ىذه الدراسة بالمفاىيـ كالمصطمحات الكاردة فييا.
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 مصطمحات الدراسة 7.1

 مفاىيميا:

 توظيف التقنيات الحديثة: 

لكجيا لكؿ مف المكاد كاألجيزة ذات العالقة بالحاسكب كاالنترنت كالتي يمكف ىك استخداـ التكنك 
استخداميا كفؽ الحاجة التعميمية، كالتصميـ كالتخطيط كالقدرة عمى استخداميا بشكؿ تكاممي 

 (.2014بيدؼ تحسيف التعمـ )عميمات، 

 تقنيات التعميم: 

قنيات التعميـ أمرا بالغ الصعكبة، يعد تعريؼ دقيؽ كشامؿ لمفيكـ ت( 58:2015) كيعرؼ قطيط
إال أف الربط بيف ىذا المفيكـ ككؿ مفيكـ مف المفاىيـ اآلتية: مفيكـ التكنكلكجيا، كمفيـك 

ىك مجاؿ جديد التدريس، كمفيـك النظـ، ساىـ في فيـ تقنيات التعميـ. حيث إف تقنيات التعميـ 
عمـ النفس كاالتصاؿ، كأدكات بالنسبة لغيرة مف المجاالت، كقد اعتمد ىذا المجاؿ عمى 

 .التكنكلكجيا

ىي الكسائؿ كاألجيزة  كالبرامج اإلكتركنية كأجيزة العرض كالحاسكب اجرائيا:  تقنيات التعميم
كالتمفاز كالمسجؿ كجميع التجييزات التقنية في الركضة يتـ استخداميا بطريقة منظمة كمتكاممة 

 .لتحقيؽ أىداؼ التعمـ بطريقة أفضؿ 

فف الحياة باعتبار أف دكرىا إمتداد لدكر المنزؿ  مؤسسة تربكية تنمكية كتكسبو طفال:رياض األ
إعداد لممدرسة النظامية، حيث تكفر لو الرعاية الشاممة كتحقؽ مطالب نمكه كتشبع حاجاتو 
بطريقة سكية، كتتيح لو فرص المعب المتنكعة فيكتشؼ ذاتو كيعرؼ قدراتو كيعمؿ عمى تنميتيا 

  (.2002ة مجتمعو فيعيش سعيدا متكافقا مع ذاتو كمع مجتمعو )ممحـ، كيتشرب ثقاف

( سنكات كىي 6-3مؤسسة تربكية تعنى في األطفاؿ كرعايتيـ مف عمر ): إجرائيا رياض األطفال
تسبؽ مرحمة المدرسة، كتتككف مف صفكؼ كمراكز لألنشطة كاألركاف التعميمية التعممية، كتسعى 

 طفاؿ مف الناحية الغكية كالعقمية كالجسمية كالعاطفية كاإلجتماعية.رياض األطفاؿ إلى تنمية األ
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في مجاؿ تربية طفؿ ما قبؿ المدرسة اإلبتدائية كتعمؿ عمى  ىي مربيةمعممة رياض األطفال: 
حماية كتربية األطفاؿ كرعايتيـ الرعاية الصحية السميمة كتسيـ في قدر كبير في تنمية شخصية 

سميا كعقميا كانفعاليا كاجتماعيا كلغكيا كسمككيا كبدنيا )عبد العاؿ، األطفاؿ تنمية شمكلية ج
2009.) 

كشخصية تربكية تككف مؤىمة تربكيا كأكاديميا، لتتمكف مف  ىي مربية  :إجرائيا معممة الروضة
 العمؿ التربكم كتحقيؽ األىداؼ التعميمية كالتربكية في رياض األطفاؿ.

إطار فكرم تشكؿ بفعؿ الخبرة الشخصية كالمعرفة  (6:2016المعتقدات: يعرؼ إبراىيـ )
المينية، كتتداخؿ فيو مككنات معرفية كانفعالية كتقكيمية، يستند إليو العمـ في التخطيط كاتخاذ 

 القرارات كتجديد المياـ المتعمقة بالمكاقؼ الصفية كيستدؿ عميو مف أقكاؿ المعمـ كسمككو.

داخمي معقد مف المعرفة المينية كالشخصية يمكف ( نظاـ 18:2008يعرؼ ركيدم ) المعتقدات:
 أف يككف عمى ىيئة نظريات ضمنية كخرائط ذىنية لمخبرات.

جممة التصكرات المسبقة التي تمتمكيا معممات الركضة حكؿ كاقع تكظيؼ : المعتقدات إجرائيا
 التقنيات في رياض األطفاؿ.
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 الفصل الثاني:

_________________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 اإلطار النظري 2.1

 مرحمة الطفولة المبكرة 2.1.1

( سنكات مف أىـ المراحؿ العمرية في حياة 6-3تعّد مرحمة الطفكلة المبكرة كالتي تمتد مف )
بح لغتيـ مفيكمة كأكثر الطفؿ، إذ يكتسب األطفاؿ الميارات األساسية مثؿ المغة، بحيث تص

كضكحان، كيزيد تفاعميـ مع أصدقائيـ كأقاربيـ، كتزيد الحركة عند األطفاؿ كتصبح أكثر دقة، 
كيزيد نشاطيـ كلعبيـ مع بعض، كتمتد تخيالتيـ الكاسعة كيصبح لدييـ رغبة في إكتشاؼ عالميـ 

 (.2004الخاص بيـ )عيسى، 

ة كتزداد رغبتو في الفضكؿ كالبحث كاإلكتشاؼ كيبزغ خياؿ الطفؿ في مرحمة الطفكلة المبكر 
كالمغامرة، كيعيش حالة في التطكر كالتمقي في محاكلة إلكتشاؼ عالمو، العكالـ األخرل كفؽ 
 أسس عممية كتربكية قائمة عمى فيـ خصائص األطفاؿ كاحتياجاتيـ كبناء حكرات معيـ

(Braun, 2015). 
في حياة الطفؿ حيث تتشكؿ فييا عاداتو كاتجاىاتو،  كتتميز مرحمة الطفكلة بأىميتيا في التأثير

ميكلو كتؤثر في مجاالت النمك المختمفة الجسمية، كالعاطفية، كاالجتماعية، كالمعرفية. مما  كتنمي
 ؛  Khales, 2015) يجعؿ تربية الطفؿ كتعميمو في ىذه المرحمة أمرآ يستحؽ العناية كاالىتماـ 

 ( 9112انخبنص، 
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 ض األطفال:مفيوم ريا 2.1.2

( 6-4تعّرؼ رياض األطفاؿ عمى أّنيا مؤسسة تعميمية ُتعنى باألطفاؿ الذيف يتراكح أعمارىـ مف )
سنكات عمميان كتركبكيان كاجتماعيان كنفسيان، كتكفر رياض األطفاؿ التعميـ كالرعاية بطريقة منيجية 

بحسب المرحمة العمرية، منظمة كمبنية عمى فمسفات كمبادئ الطفكلة المبكرة. كتككف عمى نكعيف 
فمنيا ما يككف لسنة كاحدة بالمعركؼ بالصؼ التمييدم، كمنيا ما ىك خاص كيستمر لسنتيف 

 (2017قبؿ دخكؿ الطفؿ إلى الصؼ األكؿ. )كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية، 

ر كإلضافة الُبعد التربكّم عمى عمؿ رياض األطفاؿ، كضعت كزارة التربية كالتعميـ المعايي
كالمكاصفات التي تضمف بيئة سميمة كصحية في رياض األطفاؿ، كتقكـ بترخيص رياض 

كتدرب طاقـ  عمى رياض األطفاؿ كزارة الصحة، كتشرؼ كزارة التربية كالتعميـ بمشاركةاألطفاؿ 
 (.2017اإلطار العاـ لمنياج الطفكلة )كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية،  فييا، كطكرت  العامميف

 أىداف رياض األطفال: 2.1.3

تتجسد أىداؼ رياض األطفاؿ في تطكير األطفاؿ مف جميع جكانب النمك العاطفية كاإلجتماعية 
كاألخالقية كالمعرفية كالمغكية كالحس حركية في أجكاء تسمح ليـ في المعب كالحرية كاإلكتشاؼ 

 (.2000كالعمـ كالتطكر )الشربيني كصادؽ، 

لى تنمية الميارات كالّذكؽ الفني كاألحاسيس كالمشاعر، كالشعكر كما تسعى رياض األطفاؿ إ
بالجماؿ لبناء شخصية سكية متكازنة كبث األخالؽ الفاضمة في األطفاؿ، كتؤدم إلى زيادة النمك 
المعرفي، كذلؾ بإمداد األطفاؿ بثركة لغكية كعادات سميمة، كتيدؼ إلى تشجيعيـ عمى القراءة 

شخصية تمقائية، كتنمية ميارة الكتابة عف طريؽ استخداـ الرسـ  لمحصكؿ عمى المتعة بدكافع
كاألقالـ في التمكيف، كاستخداـ بناء المكعبات التي تؤدم إلى تنمية الميارات الحركية، كدعـ 
تفكيرىـ كتشجيع اإلبداع كالخياؿ لدل األطفاؿ، كتركيز االنتباه كالربط بيف الحكادث )عمياف، 

2014 .) 

ى تعريؼ األطفاؿ بمجتمعيـ كما يسكده مف قيـ كصفات اجتماعية، كتحكيؿ إل كترل الباحثة
سمككيـ إلى سمكؾ حقيقي يسمكو األطفاؿ بتصرفاتيـ كتعامالتيـ مع األخريف، كتككيف المعايير 
كالقيـ كالعادات كاالتجاىات الصحيحة لدل األطفاؿ، كاإلنطباعات السميمة، لمساعدتيـ عمى 
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تجاكب مع أفراده، كجعميـ قادريف عمى حؿ المشكالت اليكمية كاتخاذ اإلندماج في المجتمع كال
 القرار المناسب تجاىيا، كتحقيؽ التكازف في بناء شخصياتيـ.

تنمية التفكير الجمالي كالتذكؽ الجمالي مف خالؿ تقديـ  إلى األطفاؿ أيضان كتسعى رياض 
لفنية، كتيدؼ الرياض أيضان إلى إضفاء المعاني كاأللكاف الكاقعية الجميمة لمغة العربّية كالرسـك ا

أجكاء مف المرح كالسركر كالبيجة عمى نفكس األطفاؿ، باتباع أسمكب التسمية المحببة التي تجمب 
 (.1997المسرة كالمتعة إلى نفكسيـ )الشيخ،

كمف أىداؼ رياض األطفاؿ التأكيد عمى أىمية المعب في مرحمة الطفكلة المبكرة، كبخاصة 
عمى حؿ المشكالت التي تكاجييـ، كاليادؼ إلى تنمية التخطيط كاإلنتباه  عينيـيالمعب الذم 

كالتمييز، مثؿ المعب الداخمي، أما المعب الخارجي فيساعد األطفاؿ عمى اإلتصاؿ بالبيئة، كمنو 
معب الجماعّي كالتخطيط التعاكنّي مثؿ المعب إلى الالمعب بالرمؿ كالمعب بالماء، إضافة 

 (  2005لكاف كالجرم )بركر،بالمكعبات كاأل

كييدؼ التعميـ في رياض األطفاؿ إلى تنمية الشعكر بالثقة لدل األطفاؿ، كتنمية رغبتيـ في 
مشاركة اآلخريف، كيعّمميـ االعتماد عمى الّنفس، كالتعبير عف ذكاتيـ كأفكارىـ. )الشربيني 

 (2000كصادؽ، 

 فمسفات رياض األطفال 2.1.4

 مياأوال: فمسمفة ريجيو إمي

صحيح لدل  سياؽ اجتماعيإليجاد  ،كعاطفيان  جسديان األطفاؿ  عمى نمكىذه الفمسفة ركز ت
كما يككف التعمـ في  ،التربية كجزء مف دعـ النظاـ في المدارس يباإلضافة إلى تبن األطفاؿ.

كما  .سياؽ إنساني يتعمـ فيو األطفاؿ بشكؿ أفضؿ لجعميـ قادريف عمى التكاصؿ مع مجتمعيـ
مراعاة حقكؽ األطفاؿ ك فمسفة ريجيك إميميا عمى العمؿ التعاكني بيف أفراد العممية التعميمية تعتمد 

 الذم ينصلطفؿ كالمعمميف كاآلباء اكذلؾ في ظؿ ميثاؽ حقكؽ  ،كحقكؽ المعمميف كحقكؽ اآلباء
 (.2004)عيسى،تضافر مككنات ىذه المدارس عمى 
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المنيج ال يسير  بمفرده إذا رغب في ذلؾ، كأفبالمعب  كتشدد ىذه الفمسفة عمى السماح لمطفؿ 
فؽ ك كفؽ قدراتيـ الخاصة في التعميـ ك  كاكفؽ جدكؿ تـ إعداده، كلكف يسمح لألطفاؿ بأف يسير 

 ات قكية مع األطفاؿ، كذكقيـ عبر إتاحة الفرصةبناء عالقك ، المناسبة لكؿ طفؿ  ساليب التعمـأ
كؿ كلى أمر محاضرة في مجاؿ تخصصو، أك إلقاء محاضرات بحيث يمقى في متابعة الطفؿ 

كتؤكد  .الرياض األطفاؿفي كعمؿ أبحاث إليجاد إجابات حكؿ أسئمة كمشكالت تكاجو التعميـ 
 (.2016االتصاؿ بيف اآلباء كالمعمميف )مصطفى، ىذه الفمسفة عمى ضركرة 

 فمسفة التعمم المتمركز حول الطفل  ثانيا:

 ،تمد عمى النشاط الذاتي كالمشاركة اإليجابية لممتعمـيع نيجالطفؿ ىك  حكؿالتعمـ المتمركز 
كالمالحظة ككضع  ؛مجمكعة مف األنشطة كالعممياتباستخداـ البحث عمى أسمكب م يقكـ ذكال

جعؿ ، لمف أجؿ التكصكؿ إلى المعمكمات المطمكبة ،الفركض كالقياس كقراءة البيانات كاالستنتاج
كىك تعميـ يستمتع بو  ،كمعارؼ، كاتجاىات محددة األطفاؿ قادريف عمى إكتساب ميارات معينة

العممية التعميمية إلى شراكة ممتعة بيف المعمـ الطفؿ؛ ألّف ىذه الفمسفة تعتمد عمى تحكيؿ 
 (.2007كالمتعمـ )بدير، 

تتمخص أىمية فمسفة التعمـ المتمركز حكؿ التعمـ في تأكيدىا عمى إعداد معممات رياض األطفاؿ 
ة مفادىا احتراـ دكر الطفؿ النشط في عممية التعمـ كاإليماف بقدراتو، كتكفير كفقان لرؤية تطكري

أجكاء التعمـ التي تسمح لو بالتأمؿ كالتدبر، كاإلكتشاؼ كالتقصي كخكض التجارب، كالتعبير، 
كالمشاركة كالبحث، كفؽ عممية تبادلية تشاركية كمنظمة، بحيث يككف دكر الطفؿ باٍف لممعرفة 

 (.2019ا )الخالص، كليس متمٍؽ لي

 :ثالثا: فمسفة الممارسات المالئمة نمائياً 

الممارسة المالئمة نمائيان جذكرىا مف النظرية المعرفية ، كبشكؿ سفة أسس مكلقد استمدت ىذه الف
جاف بياجية في النمك العقمي “المنحى البنائي الذم تكلد عف نظرية “أكثر تحديدان مف 

 (2004،يسى)ع

قد ألّف إىماليا  ،التنبو إلى الفركقات االجتماعية كالثقافية بيف األطفاؿعمى  كتؤكد ىذه الفمسفة
البحث في األبعاد يتأتى التنبو ليذه الفركقات عف طريؽ ، ك المرجكةؤدم إلى تقميؿ مقدار الفائدة ي
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ثـ الثقافية المشتركة بيف األطفاؿ مف جية، كاألبعاد التي يختمفكف عمى أساسيا مف جية أخرل. 
لمعطيات النقاط المشتركة كالنقاط المختمفة عمى اأف ينعكس فيـ د ىذه الفمسفة عمى ضركرة تؤك

لكؿ طفؿ عمى حدة، كعمى نكع الخبرات أيضان مجمكعة، ك مف نفس الالثقافية كاالجتماعية لألطفاؿ 
األنشطة التي تربط الصمة . كشددت ىذه الفمسفة عمى قضية كالنشاطات التى تقدـ لألطفاؿ

يختبره األطفاؿ في كاقعيـ، كأف تككف مع مفاىيـ الكحدة التعميمية تربط ، أك المختمفة ميةالتعمي
قريبة مما يعرفكنو في بيئتيـ المادية، بمعنى أف يتعرض األطفاؿ ألنشطة تعممية ترتبط بما 

 (.2005)بركر، كاقعيان حاليان، كمستقبالن إف أمكف ذلؾ يختبركنو 

    رياض األطفال:معممة  2.1.4

فعاؿ في ك عمى نحك قكم  سمكؾ المعممةكيؤثر  األطفاؿ، مف عالـ ميمان  تشكؿ المعممة جزءان 
كما تشجع المعممة عمى االبتكارية مف خالؿ غرس الثقة اإلجتماعي كاإلنفعالي لمصؼ،  المناخ

لذا التعبير عف حرية أفكارىـ كمشاعرىـ، تسيـ في ك ،بالنفس كتكفير األمف النفسي لدل األطفاؿ
فر التقنيات المختمفة التي تساعد عمى ممارسة أنشطة متنكعة تثير عجمة االبتكار تكّ مييا أف ع

، كتساعد عمى تنمية اإلبداع أخيمتيـكاأللعاب اإللكتركنية التي تثير  الحاسكبمثؿ  لدل األطفاؿ،
، أنفسيـ ؤثر عمى العالقات القائمة بيف األطفاؿتكما  الرسـ كالمكسيقى.القراءة كالكتابة ك في 

 ـاألخالقية كمستكل أدائي ـلمطفؿ، كعمى اتجاىاتي عمى السمكؾ الفردمّ دكرىا كسمككيا كيؤثر 
 (.2006العقمي )بدير، 

جدان في صقؿ مكاىب الطفؿ كتحديد ميكلو، فيي التي تعكس  ان كلمعممة رياض األطفاؿ دكر ميم
لتربكية كاالجتماعية أمامو، أمامو المستقبؿ، كذلؾ عند طرحيا لممفاىيـ كاألفكار العممية كا

خصكصان األطفاؿ الذيف يتفاعمكف بشدة مع المعممة كيعتبركنيا متنفسان كمنطمقان يبدأكف معو 
 (Zomer, 2014بتككيف شخصياتيـ كمكاىبيـ. )

مشاعرىـ  عف مقدرتيـ عمى التعبير في تنمية األطفاؿ كيظير الدكر التكاممي لمعممة رياض
 كذلؾ عندما كالطفؿ البالغيف بيف يزيد مف الركابط خريف، فالتعاطؼالتعاطؼ مع اآل كاستخداـ

 الطفؿ كبالنتيجة يزداد تدفؽ المشاعر االجتماعية عند األجكاء متقاربة في الركضة، تككف
مف المشكالت التي يكاجييا كعدـ التعبير عف ذاتو أماـ الكبار، كتؤدم المعممة دكران  كيتحرر
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بير عف مشكمتو كالحديث عف حميا، أيان كانت ىذه المشكمة، لمتع الطفؿ ميما في استشارة
 كيدفعو لمتفكير بكيفية حّؿ مشكالتو شعكره مراجعة مف الطفؿ مع المعممة تمّكف فاالستشارات

مشاعره مع مشاعر  تضارب الى قد تؤدم التي األحداث في عمى التفكير كتشجعو .بنفسو
 بالحدث، كتكّفر معمكمات المشاعر المرتبطة تحديدب يأتي دكر المعممة حيث تقكـ اآلخريف، كىنا

األخرل عند اآلخريف، فتتككف لديو صكرة أشمؿ عف كاقعو  المشاعر ليدرؾ الطفؿ يحتاجيا
 (.Braun, 2015كمشكالتو كطرؽ التعامؿ معيما )

 :النمو الميني لمعممة الروضة 2.1.5

التي تتمثؿ  الكفايات التعميمية ( أىمية أف تمتمؾ معممات رياض األطفاؿ2016كبينت الخالص )
دارة الصؼ، ، ك كتصميـ البيئة التعممية الفاعمة ،نتاج الكسائؿ كالتقكيـا  ك ، في التخطيط كالتدريس ا 

كطرح أسئمة  ،كحسف معاممتيـ، كبناء شراكة مع األىؿ كالمجتمع المحمي باألطفاؿكاالىتماـ 
ثارة الدافعية كتقبؿ كتقديميا، كربط  األنشطةكعرض  ،متنكعة كمثيرة لمتفكير األفكار كتنظيميا كا 

 الطمبة كمراعاة الفركؽ، كاستخداـ أساليب تقكيـ مالئمة كمتنكعة. 
 

نظرا ألىمية مرحمة الطفكلة كخطكرتيا، ال بد مف االىتماـ بالمعممات في حقؿ كترل الباحثة 
كاالتجاىات التي  مف المعارؼ كالميارات كالقيـ جممة الطفكلة كتأىيميف كمساعدتيف عمى امتالؾ

التي تتمثؿ في القدرة  عمى التكاصؿ الفعاؿ مع الطفؿ كالتنكيع تشكؿ لدييف  الكفايات التعميمية 
ات التدريس المالئمة لتعمـ الطفؿ كامتالؾ ميارات التخطيط كالتقكيـ كتتمتع ياستراتيجفي 

تعد معممة كما ميني. بالسمككيات كاألخالقيات المينية كلدييا القدرة عمى التأمؿ كالتطكر ال
المكاد كاألنشطة التي  الركضة مخططة كميسرة لتعمـ األطفاؿ، كيقع عمى عاتقيا ميمة اختيار

كبناءن عميو،  تثير اىتماـ األطفاؿ، كتحفز فضكليـ لتمكنيـ مف اكتشاؼ العالـ المحيط بيـ
كيتذكقو، مما ينعكس فالمعممة الكاعية ىي التي تصؿ بالطفؿ إلى الحد الذم يرل فيو قيمة تعممو 

 . عمى نفسيتو كنجاحو فتزداد ثقتو بنفسو

 تنظيم بيئة الروضة ومبنى الروضة: 2.1.6

يجب  الذ ،نظرا ألىمية طبيعة ىذه المرحمة تبرز أىمية المكاف المخصص لألطفاؿ في الركضة
في ، كيحّبذ أف تككف أف يككف مكقع رياض األطفاؿ بعيدا عف األماكف التي يكجد بيا ضكضاء

كتككف كاسعة  ،كذلؾ تككف مستكفية لمشركط الصحية حسب نظاـ كزارة الصحة ئ،مكاف ىاد



  
 

13 
 

ألف ىذا يؤثر عمى الصحة العامة كالحياة النفسية لألطفاؿ. كيجب أف  ،كيدخميا اليكاء كالشمس
ذات سعة كافية تتمتع ، ك تتكفر في مؤسسة رياض األطفاؿ غرؼ كافية مناسبة لعدد األطفاؿ

مف النكافذ الكاسعة كاإلنارة كالتكيؼ  كفر في الغرؼ عدد كاؼٍ يتكذلؾ يجب أف  ،ةبتيكية جيد
ر مكاف يكتكف ،األدكات كالمكاد المناسبة كالكافية لكي يتمتع األطفاؿ في غرفيـ الصفيةك  ،المناسب

لعاب التعميمية ئة باأليعدد مناسب مف الرفكؼ المميحّبذ تكفير ك  ،مناسب لمتعمـ كاكتساب الخبرات
   (.2003) خميفة،  المفيدة كالمناسبة لعدد األطفاؿ

مف  ،عممية التنسيؽ كالتكامؿ بيف البيئات التربكية بيدؼ تحقيؽ النمك المتكامؿ لمطفؿإذ تعّد  
األىداؼ، مع األخذ االجتماعية كتعدد تعدد البيئات كأصعبيا خصكصان مع  العممياتأىـ 

 (.2004قد يعيؽ العمؿ التربكم ) جاد،  الذم ؼاإلعتبار اختالؼ كسائؿ تحقيؽ ىذه األىداب

كيجب أف تتكفر في مؤسسة رياض األطفاؿ مرافؽ صحية مناسبة لعدد األطفاؿ كمناسبة لحجـ 
أما بالنسبة لمساحات الخارجية كالمالعب  ،األطفاؿ كالمغاسؿ كتككف مستكفية شركط النظافة

ف الطفؿ مف زيادة كىذا يمكّ  ،يةفيجب أف تككف كاسعة بحيث يتحرؾ األطفاؿ بكؿ راحة كحر 
 ،حد مف نشاط الطفؿينشاطو الحركي كتطكيره كتككف مستكية مفركشة بالرمؿ كال يكجد بيا عائؽ 

 (.2003)خميفة،  كفييا حماية كافية مف البرد كأشعة الشمس بتغطية مناسبة

ـّ إّف لمبنية التحتية كالشكؿ العاـ لمبنى الركضة كغرفيا الصفية أىمية كبير  ة في رياض األطفاؿ، ث
فيجب أف تتميز البنية التحتية باألماف كالسالمة، بحيث ال تككف خطرة جسديان عمى األطفاؿ، 
فتكضع مقابس الكيرباء بشكؿ يضمف سالمة األطفاؿ، كاإلضاءة ال تككف شديدة كاألثاث كطالء 

شركط كفقا لتككف الجدراف غير عاكس ليا بحيث يضر بالقدرة البصرية، كذلؾ التيكية كالساللـ 
 .(Sanchez et al 2012السالمة العامة )

طرؽ  كاعرفيف أقبؿ التفكير في تنظيـ البيئة الصفية كالقائميف عمييما الركضة لذا عمى معممة 
لحاجات االطفاؿ ـ ضافة الى معرفتيباإل ،تعمـ االطفاؿ كاالساليب التي تتبع في ىذا التعمـ

ىـ ماف كتحفزّ طفاؿ باألشعر األـ البيئة التي تُ يتنظ ؤكليةكيناط بمعممة الركضة مس ،كخصائصيـ
بيئة  كتنّظـ عدتُ بحيث  .كتضمف سالمتيـ الجسدية كالنفسية كاالجتماعية ،عمى العمؿ بحرية

 كيبنغي التنكيع في مصادر التعمـ كالمكاد التعممية كالكسائؿ كالتقنيات التي   .ثرمّ بشكؿ الركضة 



  
 

14 
 

)العدكاف  لتأمؿ كالعمؿ الجماعي كالتعاكنيعمى التفكير كا تستحث عقكؿ األطفاؿ كتحفزىـ
 (.2012كالحكامدة،

بعيدان عف الطرؽ الرئيسية ككؿ ما ك مف التجمع السكاني  اقريب الركضة ف يككف مبنىكينبغي أ
ت لممارسة األنشطة بكافة أنكاعيا، بغرؼ صفية كقاعا ان مجيز ك يسبب خطران عمى حياة األطفاؿ، 

كيحبذ  . بالتحرؾ كالمعب كممارسة األنشطة بحرية لألطفاؿر مساحات تسمح كتكفيكما يتكجب 
االىتماـ في الركضة مف الناحية الجمالية كتنظيـ أثاثيا بطريقة تسمح لألطفاؿ في حرية الحركة 

اإلىتماـ بالبساطة كالخمك مف التعقيدات، كاإلعتماد عمى تزييف الركضة كالمعب، كما ينبغي 
 (. 2010الجميمة، كزراعة النباتات الطبيعية )صاصيال، باأللكاف الزاىية 

ّف تنظيـ بيئة الركضة كمبناىا يؤدم إلى تكفير بيئة لألطفاؿ تسمح ليـ بحرية الحركة، كالرغبة ك  ا 
اإلنجاز كمساعدتيـ عمى التعبير عف مشاعرىـ كاإلعتماد  مقدرتيـ عمىكتنمية  في اإلكتشاؼ

مية تنسيؽ كتكامؿ بيف دكر المعممة كالقائميف عمى الركضة عمى الذات، ىذا األمر يحتاج إلى عم
 (.2007ككزارة التربية كالتعميـ كأكلياء األمكر )فيمي، 

يختص كؿ منيا بالمكضكعات التي  ،عدد مف األركافإلى  تنظيـ الركضة فتقسـأما مف حيث 
كركف المكتبة  ،لبيتفو بأىـ االدكات التي تستخدـ في ايعرّ الذم مثؿ ركف البيت  ،يتعمميا الطفؿ

كركف المكسيقى الذم بدكره  ،عمؿ عمى تنمية قدرة الطفؿ عمى القراءة كالكتابة كالتعبيرالذم ي
كركف الفف الذم بدكره ينمي الذكؽ لدل الطفؿ إلى جانب  ،ينمي القدرات السمعية كاالنفعالية

 (.2003)خميفة،  إعطائو القدرة عمى التمييز بيف األلكاف كاألشكاؿ المختمفة

 خصائص نمك في رياض األطفاؿ فيجب أف تتناسب مع كالكسائؿ أما بالنسبة لأللعاب كاألثاث 
مما يمكنيـ مف مسكيا  ؛ؿف لمقدرات الجسدية لألطفاكأف يككف حجميا ككزنيا مناسبي ،األطفاؿ

عة كحمميا كنقميا بسيكلة، كأف تمبي حاجاتيـ لإلكتشاؼ كالحركة، كأف تكفر لألطفاؿ فرصان متنك 
التي متعددة الكظائؼ ك الالتقنيات كما ينبغي تكفير لمممارسة الكظائؼ النفسية كالعقمية المختمفة، 

 (.2010تسمح لمعب الفردم كالجماعي كالحر كالمكجو، كأف تككف جذابة كجميمة )صاصيال، 
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 تقنيات التعميم  2.1.7

بيئات التعميمية، التي تعمؿ عمى جميع األجيزة التعميمية، البرمجيات، كالبأنيا تعرؼ التقنيات 
 (.2009رفع مستكل العممية التعميمية، كزيادة كفاءتيا كفؽ أسس عممية )النجار،

تستخدـ التقنيات في غرؼ الصؼ أك خارجو في غرؼ مستقمة، كىي عبارة عف الحاسكب، 
 (.2004كاإلنترنت، كالتمفاز، كالمسجؿ، حيث تكظؼ بغية تحسيف تعمـ الطمبة )سالـ،

 التقنيات في رياض األطفال 2.1.8

يعد الطفؿ في التكجيات التربكية محكران لعممية التعمـ كأساسيا؛ مف أجؿ ذلؾ ينبغي تكفير بيئة 
محفزة لمطفؿ عمى اإلكتشاؼ كالتجريب، كالبحث، كطرح األسئمة كالتفكير مف خالؿ تفاعمو مع 

األطفاؿ التي تستثير اىتماميـ المكاد المختمفة. كثمة مف دعا إلى تكفير التقنيات في رياض 
ثراء خبراتيـ حيث تشترؾ جميع حكاسيـ في عممية التعمـ )التميمي،  كتشبع حاجتيـ لمتعمـ كا 

 (.2008؛ العكدة، 2016

 كتتنكع التقنيات بيف ماىك حديث كما ىك قديـ كمنيا: 

بأشكاؿ  المسجؿ: جياز سمعي مفيد جدا في العممية التعميمية، كيمكف لممعممة أف تستخدمو
عديدة تككف فييا الفائدة لو كلألطفاؿ، كيستفاد منو في تخزيف المعمكمات المنطكقة ميما كاف 
مصدرىا، كذلؾ أصبح بإمكاف المعممة أك المتعمـ الرجكع إلى المعمكمات كاإلستماع إلييا كقت 

طفاؿ الحاجة، كتستخدـ التسجيالت الصكتية في جميع المراحؿ التعميمية، في مرحمة رياض األ
كالمرحمة اإلبتدائية يستخدـ في تعزيز مبادئ النطؽ كالربط بيف النطؽ كالشيء كفي القصص 

 (.2007كالحركات اإلبداعية )مبارز كسكيداف، 

: كىك نكع خاص مف السبكرات البيضاء الحساسة التفاعمية، مف أحدث الكسائؿ المكح الذكي
مؿ مع بعضيا بالمس، كاالخر بالقمـ، كتتـ الكتابة المستخدمة في العممية التعميمية، التي يتـ التعا

عمييا بطريقة الكتركنية، كما يمكف االستفادة منيا، كعرض ما مكجكد عمييا عمى شاشة 
الكمبيكتر مف خالؿ تطبيقاتيا، كيجعؿ التعمـ أكثر أثرا، ككنيا تعرض المادة باساليب مثيرة 

 (.2016كمشكقة )التميمي، 
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كني يقكـ يقكـ بعرض المادة التعميمية عمى الشاشة الخاصة بو، كيتـ الحاسكب: ىك جياز الكتر 
ذلؾ مف خالؿ عرض مقاطع الفيديك كالصكر التي مف خالليا يكفر لألطفاؿ التفاعؿ كالقدرة عمى 
التحكـ في البرامج المتاحة ضمف الحاسكب كستخدـ الحاسكب في العديد مف أنكاع التعميـ 

 (.2009تعميـ الكتركني كالتعمـ عف بعد )قطيط كالخريسات، المعتمدة عمى االنترنت مثؿ ال

التمفزيكف التعميمي: ىك بث برامج تدريبية أك تدريسية مرتبطة ارتباطا كثيقا بأىداؼ المنيج 
الدراسي، كتخص مرحمة معينة، بما يساىـ في تحقيؽ األىداؼ التربكية كالتعميمية، كتتكقؼ فائدتو 

بالنسبة لممراحؿ التعميمية المختمفة كخاصة في رياض األطفاؿ، عمى مدل ما يمكف أف يسيـ بو 
 (.2007كالحاجات التي دعت الى استخدامو )مبارز كسكيداف، 

الفيديك: ىك كسيمة مف كسائؿ التكنكلكجيا المستخدمة في مجاؿ اإلتصاؿ، كىك جياز لتسجيؿ 
عطاء  التغذية الراجعة كيعرض الصكت كالصكرة، حبث أف الفيديك يجمع بيف المثيرات كتسجيؿ كا 

 (.2016مثيرات متنكعة كذلؾ في اف كاحد، كحرية اختيار كقت عرض البرنامج )التميمي،

 أىمية التقنيات في رياض األطفال 2.1.9

 :يحقؽ تكظيؼ التقنيات في رياض األطفاؿ جممة مف الفكائد تتمثؿ فيما يمي

طفاؿ بتنكيع خبراتيـ، فيي تسمح ليـ المجاؿ لألتتيح إذ أنيا الطفؿ خبرات كاستثارة زيادة  -
تمكنو مف مكاكبة  فؿ، ألف تنكع الخبرات المقدمة لمط المشاىدة كالتفكير كالفيـ كاإلستماع كالتأمؿ

التغير كالتطكر السريع الحاصؿ في قطاع العمـ كالتكنكلكجيا، كتعمؿ التقنيات الحديثة عمى زيادة 
 .لدل الطفؿالخبرات كالتطكر 

أف  كالتجريد كيتـ ذلؾ مف خالؿ استخداـ األسمكب المالئـ لممكقؼ التعميمي، إذ معالجة المفظ -
عمى استخداـ المفظ المجرد، كىناؾ حاجة ماسة إلى أسمكب تساعد عمى تجسيد  تقكـالمعممة 

التقنيات التعميمية تساعد عمى الرفع  كليذا تعد األلفاظ لألطفاؿ كمساعدتو عمى فيميا بكؿ يسر،
مف  الطفؿ لدلة الطفؿ كبيذا يصبح لديو الدافغية لمتعمـ كالبد مف تحفيز الخبرات مف مستكل خبر 

 خالؿ اإلستعانة بالصكر كالمقاطع الصكتية.
 (.2018)اؿ سركر، استثارة الطفؿ كجذب انتباىو كزيادة تفاعمو -
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 :ستراتيجيات في توظيف التقنياتإ 2.1.10

عمي تحكيؿ مكضكع التعمـ إلى قػصة  ةالمعمم قدرة ىتعتمد عم :إستراتيجية القصص والحكايات
كيمكف االعتماد عمى ىذا المدخؿ في تنفيذ الدرس كمو، أك استخدامو في  ،ؽ كممتعيّ بأسػمكب ش

مجمكعة مف  ةكيتطمب مف المعمم بداية الحصة لجذب انتباه األطفاؿ نحك مكضػكع الػتعمـ،
خداـ القصص لتنفيذىا، كبناء قصة القدرة عمي تحديد الدركس التي يمكف است الميارات كىي

كالعرض بطريقة مشكقة لألطفاؿ لمتأكد مف تحقيؽ اليدؼ األساسي مف  حكؿ مكضكع التعمـ
 مكضػكع الػتعمـ.

المادة العممية مػف  عرضىي مف صكر االستدالؿ ، كيتـ  :إستراتيجية التدريس اإلستنباطية
كالحاالت الفردية، كتركز فكرة ىذه الكػؿ إلى الجزء أم مف القاعدة العامة إلى األمثمة 

انييف لمكصكؿ إلى مكاقؼ خاصة أك حاالت ك القكاعد كالق فؿاإلستراتيجية عمى استخداـ الط
المشاىد  ةعرض المعمم منيا ،استخداـ الطريقة االستنباطية بعدة أشكاؿ ةكيمكف لممعمم ،خاصػة

كالعبارات المتضمنة بتمؾ عمى األطفاؿ، كشرح المصطمحات  كاألفالـ كالقصص اإللكتركنية
كضح كيفية استخداـ القاعدة في تك منيا األمثمة عدة مشكالت متنكعة  ةعطي المعممتالقاعدة، 

 . القاعدة في حؿ بعض المشكالت نفيذيكمؼ األطفاؿ بت حؿ تمؾ األمثمة،

أماـ لمميارات أك الحركات مكضكع التعمـ  ةتعتمد عمى أداء المعمم :إستراتيجية العروض العممية
الفرصة لمقياـ  ئيـمع تكرار ىذا األداء إذا تطمب المكقؼ التعميمي ذلؾ، ثـ إعطا األطفاؿ،

العممية  الػتعمـ، كلػضماف نجػاح العركض العممية في تحقيؽ أىداؼك باالداءات لتنفيذ الميارة 
رض التشكيؽ في ع منيا ،مجمكعػة مػف االعتباراتاإللماـ ب ةالمعمػممف  التعميمية، ُيتطمب

شراك لضماف انتباه ،الميارات  ،بصفة دكرية في كؿ ما يحتكيو العرض أك بعضو يـاألطفاؿ كا 
أف كمعرفة  ،عند تقػديـ العػركض العممية ةكتنظيـ بيئة التعمـ بشكؿ يسمح لألطفاؿ برؤية المعمم

عطاء الفرصة لمقياـ بالعرض كتنفيذه مع مالحظتك  ،حاسة النظر ىالعركض العممية تعتمد عم و ا 
 (.2011كتقكيمو )شاىيف، 
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 :التقنيات الحديثةتوظيف معوقات  2.1.11

يجابو تكظيؼ التقنيات جممة مف المعكقات التي قد تحكؿ دكف تحقيؽ أىداؼ التعمـ في رياض 
 األطفاؿ كالتي تتمثؿ فيما يأتي:

 :المادية المعوقاتأواًل: 

كارتفاع  المناطؽ، بعض في كبطئيا نتاإلنتر  تغطية كصعكبة األجيزة كالكسائؿ انتشار ندرة مثؿ 
 األفراد. بعض لدل تكمفتيا

  البشرية: المعوقاتثانيَا: 

 أىميا مف المعكقات ىذه مف بعض اإللكتركني( كىناؾ التعميـ فف يجيد) الذم المعمـ اليكجد إذ
 النمط مع الطالب استجابة كأيضاالرقمية،  التصفيةك  كالسرية، المعايير كالخصكصية تطكير

منو  السمبي الكقكؼ كعدـ ،التعميـ مف النكع بيذه المجتمع أفراد عيك ك  معو ، كتفاعميـ جديدال
 (.2004اإلنترنت )التكردم، باستخداـ التعميـ لكيفية المتعمميف تدريب إلى كأيضا الحاجة

 كالممانعة المغة كالمقاكمة كضعؼالبشرية،  الككادر كفاية عدـ: اإللكتركني التعميـ معكقات بعض
 .)2005زيتكف،  ( التعميـ رجاؿ مف المحافظيف قبؿ مف
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 الدراسات السابقة 2.2

  المحور األول: 1.2.2

  دراسات في رياض األطفال

تحديد المعايير التي ينبغي تكافرىا في معممات رياض  إلى (2018عباسي)دراسة ىدفت 
ديد مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة، كتح

األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة باختالؼ متغيرات )سنكات الخبرة، 
التخصص، المؤىؿ العممي، المالحظة(. كتـ استخداـ المنيج الكصفي المختمط الكمي كالنكعي. 

نت عينة الدراسة مف تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممات األطفاؿ في مدينة القدس كتكك 
( معممة مف معممات رياض األطفاؿ تـ اختيارىف بالطريقة  العشكائية، كتككنت العينة ايضا 40)

( مديرة مف مديرات رياض األطفاؿ.  كاشتممت الدراسة عمى ثالثة أدكات ككانت صحيفة 15مف )
الكثائؽ. مالحظة معممات رياض األطفاؿ )المالحظة الصفية( ك صحائؼ مقابمة ك تحميؿ 

كبينت نتائج الدراسة أف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية 
جاء بدرجة عالية، كحصؿ مجاؿ تصميـ البيئة التربكية عمى أعمى  NAEYCلمطفكلة المبكرة 

ـ  (، كيمية مجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس ثـ مجاؿ التقكي4.47متكسط حسابي كمقداره )
كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير 

يعزل )سنكات الخبرة، التخصص، المؤىؿ العممي،  NAEYCالرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة 
 المالحظة(. 

التعرؼ إلى أثر تكظيؼ القصص في تنمية بعض المفاىيـ ( 2017الشناوي )ىدفت دراسة 
( طفال كطفمة مف مرحمة رياض األطفاؿ 40دل الطفؿ، كقد تككنت الدراسة مف )الصحية ل

المستكل الثالث بمدينة المزاحمية بالمممكة العربية السعكدية. كتـ استخداـ المنيج التجريبي ، 
كتمثمت أداة الدراسة في اختبار المفاىيـ الصحية المصكرة لطفؿ الركضة )مجمكعة قصص 

يـ الصحية( كتـ حساب صدؽ المحكميف ألداة الدراسة كبمغت نسبة رقمية حكؿ بعض المفاى
%( كتـ الػتأكد مف صدؽ األداة كثباتيا حيث بمغت قيمة 80التحكيـ لمعبارات أكثر مف) 



  
 

20 
 

( كقد أظيرت نتائج الدراسة األثر 0.84معامالت الثبات باستخداـ ألفا كركنباخ ألداة البحث )
 ي تنمية المفاىيـ الصحية لدل الطفؿ ماقبؿ المدرسة.اإليجابي مف تكظيؼ القصص الرقمية ف

في تنمية الكفايات )البكرتفكليك( نجاز فاعمية ممؼ اإلإلى تقصي  (2016دراسة الخالص) ىدفت 
 كتككنت عينة الدراسة القدس. في مرحمة الطفكلة المبكرة في جامعةالتعميمية لمطالبات المعممات 

كقد استخدمت الباحثة بية العممية في جامعة القدس، الطالبات المعممات في مساؽ التر مف 
كتحميؿ )البكرتفكليك( ، كاستخدمت الباحثة التحميؿ  ،كالمقابمة ،المالحظةبطاقة  األدكات اآلتية:

يقدـ التغذية الراجعة لمطالبة  (البكتفكليك)النكعي لمبيانات كالنظرية المجذرة. كبينت النتائج أف 
عؿ كالمشاركة بيف الطالبات المعممات. كيكسع مف أفؽ الطالبة المعممة المعممة. ك يزيد مف التفا

كيزيد مف معرفتيا كسعة اطالعيا. كعمى صعيد الكفايات أظيرت النتائج أف أعمى كفاية حازت 
بمتكسط حسابي  عمى أعمى متكسط حسابي ىي كفاية التدريس، ككفاية إنتاج الكسائؿ التعميمية

 ،(28.2)التطكر الميني  بمتكسط حسابي البيئة التعممية  ككفاية  يمييا كفاية تصميـ ،(28.6)
(.  24.4كأقؿ متكسط حسابي لمتقكيـ)  ،( 27.4كمف ثـ كفاية التخطيط  بمتكسط حسابي )

الطالبات المعممات مف الكفايات  تمكيفىذه النتيجة عف أىمية )البكرتفكليك( في  كتكشؼ
 التعميمية.

 

ات رياض مملدل مع األساسية ميةميتعرؼ إلى الكفايات التعال (2016صالح )ىدفت دراسة 
 (78)اختيرت عينة مككنة مف ىذا اليدؼ كلتحقيؽ  ،الديف الحمحافظة صمصر طفاؿ في األ
د مفي كؿ مف قسمي تربية بقي محافظة صالح الديف طفاؿ ألامات رياض ممة مف معممع

ا الكفايات ىمككف مف كفايتيف تتك حظة الكالدجيؿ، ككانت أداة البحث تتككف مف بطاقة م
ستبانة بعد األفقرة، كتـ استخراج صدؽ كثبات  (58)ايالشخصية كالكفايات التدريسية كعدد فقرات

أىـ ككاف مف  ىاكاستخراج النتائج كتفسير  المالحظةى عينة البحث بطريقة مذلؾ تـ تطبيقيا ع
ي الركضات الحككمية يتمتعف طفاؿ فاألمات رياض مأف مع ىيا البحث يالتي تكصؿ إلي النتائج

كفايات التدريسية ضعيؼ جدا مف لئيبكفايات شخصية ممتازة كبدرجة عالية، كأف مستكل أدا
 .ف إلى المستكل المنشكدمارات التدريسية كي يصيكبحاجة إلى تدريب كاتقاف لجميع الم
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 اراتالمي بعض تنمية في القصة إستراتيجية تبصر فاعمية إلى (2015ذيب )كسعت دراسة 
 نكع ة، العمري الفئة ،الجنس( مف كؿ باختالؼ معممييـ نظركجية  مف األطفاؿ لدل الحياتية
( 121،ك) العسؿ شيد ركضة أطفاؿ مف كطفمة ( طفال103بمغت) بعينة الدراسة (. تتحددالقصة
 في طارؽ لؤلؤة مدارس في ) سنة 12 - 9 ك سنكات8 - 7 الفئات العمرية مف كطفمة طفال
كأظيرت النتائج  ( فقرة، 44مف) مككنة استبانو إعداد تـ الدراسة .طبربكركتـ /ؽطار  منطقة

 المرتبة فيجاءت  العممية الميارات ينماب األكلى المرتبة في جاء النظاـ في االلتزاـ الدراسة أف
 (α ≤ 0.05 ) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد النتائج أظيرت كما األخيرة،
 .اإلناث لصالحك  الجنس ثرأل تعزل

 رياض في التعميمية كاأللعاب الكسائؿ كاقع عمى التعرؼ( 2006) داودو  ىمامىدفت دراسة 
كاأللعاب  الكسائؿ تكفر ناحية مف كاألىمية الحككمية األطفاؿ رياض بيف الفرؽ كعمى األطفاؿ
 حككمية ركضة (14) البحث عينة كاستخدمت الباحثاف المنيج الكصفي  كشممت .فييا التعميمية

 كاعتمدتيا لمتربية العامة المديرية كضعتيا التي األداة الباحثاف كاستخدـ أىمية ( رياض3)ك
 القطر في األطفاؿ رياض في التعميمية كاأللعاب الكسائؿ قمة الباحثتاف. كتمثمت أىـ النتائج في

 انٌسبئم جهك بحٌفيز انخبصة انمبدية اإلمكبنيبت جٌفز عذوبيا ك  التي يمر الظركؼ نتيجة العراقي

 جفيذ انحي ًاألنعبة انٌسبئم بعط ًجٌفيز بشزاء إدارات انزيبض اىحمبو ًاألنعبة ًايعب عذو

 .انعمزية جهك انمزحهة في األغفبل

 المحور الثاني:  2.2.2

 دراسات عن التقنيات الحديثة

في رياض  فاؿالمقدمة لألطلكتركنية تحميؿ القصص اإلإلى  (2019الخالص )دراسة  سعت
كمعايير جكدة القصص االلكتركنية،  معايير أدب األطفاؿ كفؽاألطفاؿ في محافظة القدس 

كالتعرؼ إلى أسس اختيار القصص االلكتركنية، ككيفية تكظيفيا، كالصعكبات التي تكاجو مديرات 
كمعممات رياض األطفاؿ في اختيار القصص االلكتركنية، كسبؿ التغمب عمى الصعكبات. 

فت في الدراسة جممة مف األدكات تمثمت في مقياس تحميؿ القصص االلكتركنية كفؽ معايير ككظ
جكدة القصص االلكتركنية، كمقياس تحميؿ القصص االلكتركنية كفؽ معايير أدب األطفاؿ، 

( 20عينة الدراسة مف ) تكالمقابمة شبو المقننة مع معممات رياض األطفاؿ كالمديرات. كتألف
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( قصة الكتركنية، بينت النتائج أف 50( معممة كتحميؿ )40( مديرة ك)20)ركضة أطفاؿ، ك
( 1.94المتكسط الحسابي لمعايير القصص االلكتركنية مف حيث جكدة العمؿ االلكتركني بمغ )

( 20( قصة تظير العالقة اإليجابية بيف األطفاؿ ك)30أم بدرجة متكسطة. كبينت النتائج أف )
( 17، ك )تظير القصة العالقة االيجابية بيف الطفؿ كالراشد( قصة 18) قصة تثير خياؿ الطفؿ، كأف

( قصة تحاكي بيئة الطفؿ. كلـ يظير أم قصة تظير  15قصة تشجع األطفاؿ عمى التساؤؿ ك)
الطفؿ البطؿ، اك التي تعرؼ الطفؿ عمى تراثو كتراث الشعكب األخرل أك التي تعزز استقاللية 

، اائيف حكؿ أىمية تكظيؼ القصص االلكتركنية، كسبؿ تكظيفيالطفؿ. كعبرت المعممات عف آر 
 كبكاعث تكظيفيا، كالمعكقات التي تكاجو المعممات عند تكظيؼ القصص االلكتركنية. 



التعرؼ إلى أثر استخداـ اليكتيكب في تعميـ ميارة النطؽ  (2018العطيات ) ىدفت دراسة
ـ الميارات العممية المختمفة بمحافظة الصحيح لمغة اإلنجميزية لدل أطفاؿ الركضة، كتعمي

العاصمة عماف، تكظيؼ اليكتيكب في تسييؿ العممية التعميمية، كتـ استخداـ المنيج شبو 
( طالبا كطالبة مف أطفاؿ ركضة قرطاج الدكلية، كتـ 43التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )

العشكائية إلى مجمكعتييف األكلى  اختيارىا بالطريقة القصدية حيث كزعت عينة الدراسة بالطريقة
( طالبا كطالبة كتـ تدريسيا مادة المغة االنجميزية باستخداـ اليكتيكب، 22تجريبية تككنت مف )

( طالبا كطالبة بالطريقة اإلعتيادية، كبعد االنتياء مف التدريس 21كالثانية ضابطة تككنت مف )
التأكد مف صدؽ األداة كثباتيا، ككانت  تـ تطبيؽ بطاقة مالحظة لقياس ميارة النطؽ كذلؾ بعد

( بيف متكسطات أداء a<0.05نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
مجمكعتيف الدراسة عمى بطاقة المالحظة لصالح المجمكعة التجريبية التي تـ تدريسيا مادة المغة 

 االنجميزية باستخداـ اليكتيكب.

إلى تكظيؼ التقنيات الحديثة المستخدمة في العممية التعميمة، ( 2018ال سرور )ىدفت دراسة 
كعمى دكر تأثير استخداـ التقنيات الحديثة في العممية التعميمية عمى تحسيف أداء المعمميف كعمى 
تأثير أداء الطمبة، كاالستفادة مف استخداـ التجارب العربية في تكظيؼ التقنيات الحديثة في 

، اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، كاقتصرت الدراسة عمى مؤسساتيا التعميمية 
تعممية في دكلة االمارات العربية المتحدة )جامعة محمد بف حمداف االلكتركنية( مؤسسات 
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،كفمسطيف )الجامعة اإلسالمية(، كالمممكة العربية السعكدية )الجامعة السعكدية االلكتركنية(، 
العديد مف التقنيات كاألساليب الدراسية الحديثة التي يمكف  كتمثمت أىـ النتائج أف ىناؾ

استخداميا في التعميـ مثؿ الكتب االلكتركنية كالحاسكب كتمعب التقنيات الحديثة دكر كبير في 
تحسيف أداء المعمميف في العممية التعميمية، إذ تقع عمى المعمميف مسؤكلية التعميـ فيك المرشد 

م يستخدـ ىذه التقنيات. كتعمؿ التقنيات الحديثة المدمجة في عممية كالمكجو لمطالب، كىك الذ
التعميـ عمى تطكير كتحسيف أداء الطمبة فيي تساعد عمى حؿ المشكالت كالصعكبات التي 
تكاجيو كؿ ما ىك جديد كمتطكر مف األجيزة كالمعدات كالبرامج المستخدمة في مجاؿ التعميـ، 

الطالب كالمعمـ كالطالب أنفسيـ كالطالب كالمادة التعميمية كتستخدـ بيدؼ زيادة التفاعؿ بيف 
كتطكير العمـ كالتعميـ كالعمؿ عمى النيكض بو، كيحتكم عمى أشكاؿ متنكعة مف المثيرات سكاء 
كانت مسمكعة أـ مكتكبة أـ مصكرة أـ مممكسة أـ متحركة الكتركنيا، كقد تستخدـ لمكصكؿ إلى 

 أغراض عممية محددة.

( تحميؿ مكاقؼ كاتجاىات Preradovic et al, 2017ريرادوفك وآخرون )بىدفت دراسة 
كركاتيا،  كاالتصاالت في تعميـ في المعمكمات تكنكلكجيا في استخداـ األطفاؿ رياض معممي

كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدمت الدراسة المنيج التحميمي كأداة االستبانة مع عينة بمغ حجميا 
 تكنكلكجيا تجاه إيجابية النتائج كجكد مكاقؼ أظيرت ( مف معممات الركضات، كقد109)

%( مف العينة 33.3كأظيرت النتائج أيضان أف ) عاـ مع األطفاؿ، كاالتصاالت بشكؿ المعمكمات
مف  %(86.6المبكر، كأّف ما نسبتو ) لدييـ مكاقؼ سمبية تجاه استخداـ التكنكلكجيا في التعميـ

%( 57.1تخداـ الحاسكب كالمكح الذكي بكجكد المعممة، ك)العينة لدييـ اتجاىات إيجابية تجاه اس
مف العينة يركف بضركرة كجكد المعممة كالبرامج المحكسبة في تعميـ األطفاؿ، فذلؾ يساعد عمى 

 تككيف فكرة عامة عف الدرس كعف كيفية استخداـ التكنكلكجيا في التعميـ لدل األطفاؿ أنفسيـ.

االحتياجات التدريبية لمعممات رياض األطفاؿ في ضكء تحديد ( 2015) الشديقاتىدفت دراسة 
حتياجات التدريبية. العممي كالخبرة التدريسية في االؤىؿ مالمتطمبات التكنكلكجية، كبياف أثر ال

تككنت عينة الدراسة مف جميع أفراد مجتمع الدراسة، لصغر حجـ مجتمع معممات رياض 
( معممة. كلتحقيؽ أىداؼ 100كالبالغ عددىف ) األطفاؿ الحككمية كالخاصة في محافظة المفرؽ،

الدراسة تـ بناء استبانة اعتمادا عمى األدب التربكم المتعمؽ باالحتياجات التدريبية لمعممي رياض 
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األطفاؿ، كالدراسات السابقة، كاراء ككجيات نظر المتخصصيف. اشتممت االستبانة عمى ثالثة 
لمعمكمات، كاإلرشاد، كالبعد اإلجتماعي. كصممت مجاالت: التعميـ اإللكتركني كتكنكلكجيا ا

االستبانة كفقا لمقياس ليكرت الخماسي. كبينت النتائج كجكد عدد مف االحتياجات التدريبية 
لمعممات رياض األطفاؿ في ضكء المتطمبات التكنكلكجية في التعميـ اإللكتركني، كتكنكلكجيا 

داللة إحصائية في درجة امتالؾ االحتياجات  المعمكمات، كالبعد اإلجتماعي ، ككجكد فركؽ ذات
التدريبية لمعممات رياض األطفاؿ في محافظة المفرؽ تعزل إلى متغيرات المؤىؿ العممي كالخبرة 

 في التدريس.

: إلى الكشؼ عف فعالية برنامج تعممي قائـ عمى استخداـ (Lee, 2015لي )كسعت دراسة 
 في الحككمية المدارس في المدرسة قبؿ ما مرحمة األجيزة الرقمية في دعـ تعميـ األطفاؿ في

األمريكية، كقد استخدمت الدراسة المنيج التجريبي  المتحدة مف الكاليات األكسط الغرب منطقة
 ( أطفاؿ. 5كالعينة العشكائية البسيطة التي بمغ حجميا )

الطفؿ مقدرة  كقد أظيرت النتائج أف ليذه األجيزة دكر إيجابي في دعـ التعميـ، إذ تنمي لدل
التحدم عمى حؿ المشكالت، كتساعده بإظيار ىذا التحدم، كتزيد مف دافعية الطفؿ لمتعمـ، كتزيد 
مف الثقة كالحماسة لمتعمـ، كتنمي الميارات الحركية لدييـ. إضافة لزيادة المعتقدات اإليجابية لدل 

 المعممات تجاه ىذه الكسائؿ خصكصان عند استخداـ التعميـ الجماعي.

إلى استقصاء كاقع اإلستفاد مف خدمات شبكة اإلنترنت في مجاؿ  (2014سامي )دفت دراسة ى
تطكير األداء الميني لمعممات رياض األطفاؿ، كالتعرؼ عمى األسباب التي دعت إلى اإلستفادة 
مف االنترنت في التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ، كالخدمات التي تكفرىا التقنية لمعممات 

اض األطفاؿ، كالصعكبات التي تعيؽ استخداميا في الركضة، إضافة إلى تحديد اآلليات ري
التدريبية التي تؤدم إلى زيادة االستفادة مف الخدمات التي تقدميا شبكة االنترنت كتطبيقاتيا في 
مجاؿ تطكير األداء الميني لمعممات رياض األطفاؿ، كاستخدمت الباحثة المنيج المسحي 

( معممة عينة عشكائية مف معممات مؤسسات رياض 100مثمت عينة الدراسة )الكصفي، كت
األطفاؿ بمحافظة القاىرة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة صممت الباحثة استبانو  اشممت عمى ثالث 
محاكر رئيسية المحكر األكؿ البيانات األكلية، كالمحكر الثاني متغيرات الدراسة األساسية، المحكر 
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مى األليات التدريبية التي يمكف االستفادة مف الخدمات التي تقدميا شبكة الثالث لمتعرؼ ع
اإلنترنت، ككانت أىـ النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات استخداـ معممات 
رياض األطفاؿ لمخدمات التي تقدميا شبكة اإلنترنت كتطبيقاتيا مجاؿ تطكير األداء الميني تبعا 

 ارات شبكة اإلنترنت كىي جزء أساساألكاديمي كيعزل ذلؾ إلى ككف ميالختالؼ التخصص 
 مف مختمؼ البرامج األكاديمية.

 التربية صفكؼ في التربكية التقنيات استخداـ كاقع معرفة إلى (2014الكريطي)دراسة  ىدفت
ؿ كتكظيفيا بشككاستخداـ التقنيات  كالمعممات المعمميف كجية نظر مف بابؿ محافظة في الخاصة

 اداة ببناء الباحثاف قاـ كقد ،الكصفي المنيج كاستخدـ الباحثاف .عميـتأساسا في اليجعميا جزءا 
 ثـ كمف بابؿ،  محافظة في الخاصة الصفكؼ في التربكية التقنيات استخداـ كاقع لقياس اإلستبانة

 التربية يمف معمم كمعممة معممان  (39(احجمي البالغ األساسية البحث عّينة عمى بتطبيقو قاما
 تكافر عدـ البحث إلييا تكصؿ التي النتائج أىـ مف ككاف بابؿ، محافظة مركز في الخاصة
كالتعميمية،  التربكية التقنيات إنتاج عمى القدرة ضعؼ ك المدارس داخؿ التربكية التقنيات بعض

 ةعممي في التربكية التقنيات تكظيؼ استخداـ عمى الخاصة التربية معممي بعض قدرة عدـك 
 .المدرسة داخؿ المكجكدة التربكية التقنيات صيانة عدـك  ،التعميـ

إلى الكشؼ عف درجة  (Lupua & LaurenĠiu, 2014لوبا والورنجيو )ىدفت دراسة 
مف دكر  الحديثة في مرحمة ما قبؿ المدرسة، كالتحقؽ كالمعمكمات االتصاالت استخداـ تقنيات

تقميدية كالتي تستخدـ مكارد حديثة، كلتحقيؽ ىذه  يميةتعم التي تستخدـ مكارد التعميمية األنشطة
( رياض أطفاؿ في 218األىداؼ استخدمت الدراسة المنيج المسحي عمى عينة بمغ حجميا )

 مدينة براشكؼ في ركمانيا.

كقد أظيرت النتائج بأف تكجد تكجيات عالية لدل معممات رياض األطفاؿ نحك استخداـ الكسائؿ 
%( 96.12، حيث بمغت نسبة رياض األطفاؿ التي تستخدـ ىذه الكسائؿ )التكنكلكجية الحديثة

أم أنيا درجة عالية مف حيث االستخداـ، بينما تستخدـ الطرؽ اإلعتيادية إلى جانب الكسائؿ 
 كتسجيالت شارت، فميب االلكتركنية، كلكحة %(، حيث ُيستخدـ: السبكرة57.8الحديثة بنسبة )

 استخدامان كاف الدركس المحكسبة. يك، كاألقؿفيد كألعاب كتمفزيكنات صكتية
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ىدفت إلى تصنيؼ كتبكيب نتائج الدراسات المتعمقة بأثر  (Zomer, 2014زومر )دراسة 
التكنكلكجيا عمى تعميـ األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة، كقد استخدـ الباحث المنيج المسحي 

، كقد أظيرت 2014 – 2009فترة ( دراسة أجريت في كندا خالؿ ال50مع عينة بمغ حجميا )
( سنكات، 8-3النتائج بصكرة عامة أّف لمتكنكلكجيا دكر إيجابي في تعميـ األطفاؿ مف سف )

( سنكات، كأظيرت النتائج بصكرة خاصة 6-3كيككف ليا التأثير األكبر عمى األطفاؿ مف عمر )
فيا الباحث مف األعمى لألقؿ أف لمتكنكلكجيا تأثيرات إيجابية متفاكتة عمى تعميـ الطالب، كقد صن

كالمشاركة، ثـ التعّمـ  االجتماعية ثـ التفاعالت ثـ الحساب ثـ الكتابة كما يمي: القراءة
 بمجمكعات. 

إلى الكشؼ عف اتجاىات  (Sanchez et al, 2013سانشيز وآخرون )ىدفت دراسة 
كقد استخدمت . اسيةالدر  الفصكؿ في كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ المعمميف نحك

( معممة مف معممات 85ىذه الدراسة األسمكب اإلجرائي حيث استخدمت أداة االستبانة مع )
( معممة مف مدينة سالمنكا اإلسبانية، كقد أظيرت النتائج كجكد 11الركضة كأداة المقابمة مع )

يتمثؿ في الحاجة الدراسية  الفصكؿ في كاالتصاالت المعمكمات اتجاه سمبي كاحد تجاه تكنكلكجيا
المعممات الستخداـ ىذه التكنكلكجيا، ككانت اإلتجاىات  لتدريب جديدة طرؽ تطكير إلى مزيد مف

اإليجابية تتمثؿ في دكر الكسائؿ التكنكلكجية في جذب انتباه الطمبة كزيادة االستمرارية في 
معممات، كتؤدم إلى التركيز، كذلؾ تسييؿ عممية التعميـ ذاتيا، كتزيد مف تكاصؿ الطمبة مع ال

 .تراكـ المعمكمات بسيكلة أكبر لدل الطالب

 بيئة ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ آثار (Kusano et al, 2013كوسانو وآخرون )دراسة 
 كالكاليات الياباف في التكنكلكجيا نحك المعمميف مكاقؼ عمى كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا

ية، كقداستخدمت الدراسة المنيج التحميمي كأداة االستبانة عمى المتحدة، كذلؾ في المدارس االبتدائ
( 201( مف الكاليات المتحدة ك)297( معممان كمعممة، بكاقع )498عينة عشكائية بمغ حجميا )

 مف الياباف.

كقد أظيرت النتائج كجكد اتجاىات إيجابية أعمى لدل معممي الياباف مقارنة بالكاليات المتحدة 
ث استخداـ التكنكلكجيا في التعميـ، ككانت االتجاىات اإليجابية تتمخص في أف األمريكية مف حي
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التكنكلكجيا تسيـ في إنخراط الطمبة في العممية التعميمية، كتساعد في التعميـ الجماعي، كتسيـ 
 في إكساب الطالب ميارات تعميمية فردية كجماعية.

 لتقنيات األسرية التربية معممات اـاستخد إلى مستكل التعرؼ (2013الجيني  ) دراسة كىدفت
 التعميـ تقنيات استخداـ معكقات عمى كالتعرؼ  اإلبتدائية بالمرحمة التدريس في المعاصرةالتعميـ 

 عمى اإلحتياجات كالتعرؼ اإلبتدائية  بالمرحمة األسرية التربية تدريس مقرر في المعاصرة
 بالمرحمة التدريس في المعاصرة التعميـ تقنيات اـألستخد األسرية التربية لمعممات الالزمة التدريبية
 المدارس في المرحمة اإلبتدائية في األسرية التربية معممات مجتمع الدراسة شممت كما اإلبتدائية
 عمى ( فقرة مكزعة( 69مف مككنة استبانة عمييف كزعت معممة، حيث (266 )كعددىف الحككمية

 األسرية التربية معممات نسبة استخداـ أعمى أف الدراسة نتائج كأظيرت رئيسة محاكر أربع
 مف كىي كالعينات، ج،ذكالنما التكضيحية، لمصكر سجمت كمكاده المعاصرة التعميـ تقنيات لكسائؿ
 استخداـ في ضعفان  ىناؾ أف التدريس. كما في استخداميا عمى اعتدف التي التعميمية الكسائؿ
 مف أكثر أف حيث التعميمية، كالمكاد التعميمية، يزةاألج كبعض األخرل، المعاصرة التعميـ تقنيات
 تقنيات مجاؿ في تدريبية بدكرات يمتحقف لـ اإلبتدائية المرحمة في األسرية التربية معممات ثمثي

 .التعميـ تقنيات مجاؿ في التدريبية البرامج قمة اإلستخداـ، معكقات أبرز مف أف لؾ كيؤكد .التعميـ
 األحتياجات خالؿ مف التعميـ تقنيات مجاؿ في التدريبية حتياجاتأىـ األ الدراسة كقد قدمت

 بمكاضيع الصمة التعميمية ذات الفيديك أفالـ إنتاج شممت كالتي األسرية، التربية لمعممات الفعمية
 البرمجيات كتقكيـ  الكثائقية، الكاميرا كاستخداـ التفاعمية، السبكرة كاستخداـ األسرية، التربية

 األسرية. التربية بدركس خاصةال التعميمية

ىدفت إلى تكظيؼ أنشطة اإللكتركنية لمساعدة الطفؿ  (2008متولي و عبد الخالق )أما دراسة 
في مبادئ البرمجة، كتحديد المبادئ األساسية لمبرمجة التي يمكف تدريب الطفؿ عمييا كتأسيس 

يار عينة عشكائية قكاميا األنشطة الكتركنية في إكساب طفؿ الركضة مبادئ البرمجة، كتـ اخت
إكتكبر، كتـ استخداـ المنيج الكصفي كالمنيج  6( طفؿ كطفمة مف إحدا الركضات بمدينة 30)

شبو التجريبي، كتمثمت أدكات البحث قائمة بمبادئ البرمجة التي يمكف إكسابيا لطفؿ الركضة 
. أما scratchرنامج كأنشطة تقكيمية لقياس مدل إكتساب األطفاؿ المبادئ البرمجة باستخداـ ب

النتائج تـ اختيار صحة الفركض األكؿ لمبحث الذم ينص عمى يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند 
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( بيف متكسطى درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم 0.01مستكل )
عمى ال لألنشطة التقكيمية لصالح التطبيؽ البعدم. كتـ اختيار صحة الفرض الثاني الذم ينص 

( بيف متكسطى درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية 0.01يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل )
 %( في التطبيؽ البعدم لألنشطة التقكيمية.80كمستكل التمكف )

إلى الكشؼ عف دكر التكنكلكجيا الحديثة في شخصنة ( Jolls,2008جولز )دراسة ىدفت 
داـ شبكة االنترنت، كالكشؼ عف التكجيات نحك ىذا التعميـ كخصكصان التعميـ عف ُبعد باستخ

النكع مف التعميـ، كقد أجريت ىذه الدراسة كمسح ميداني عمى بيانات كزارة التعميـ األمريكية 
لممراحؿ األساسية، كقد أظيرت النتائج كجكد ميكؿ كبدرجة منخفضة لدل المعمميف تجاه ىذا 

المحتكل التعميمي بشكؿ دقيؽ،  مية تؤدم إلى معرفةالنكع مف التعميـ، إذ ال يتضمف عمميات تعمي
إنما يفيد باكتساب  كال ينمي القيـ الشخصية، لدل األطفاؿ، العممية كال يعمؿ عمى تنمية الميارات

المشكالت خصكصا مع األطفاؿ، فيـ  معرفة بالكسائؿ التكنكلكجية، كال يؤدم دكر كبير في حؿ
الذات داخؿ الصؼ كبكجكد  عف مكنيـ منف التعبيرمعينة لت تقنيات لفيـ تدريب بحجة إلى

الناقد، كال يتضمف معرفة  كالتفكير عممية ميارات كال يؤدم إلى باألطفاؿ إلى استيعاب .المعمـ
 احتياجات الطفؿ، فكانت الميكؿ منخفضة تجاه تعميـ األطفاؿ عف ُبعد.

ددة في تعميـ أطفاؿ إلى تقييـ دكر الكسائط المتع Goodwin, 2008)دراسة جكدكيف )سعت 
الركضة مفاىيـ حسابية كعددية، كقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي مع عينة بمغ حجميا 

( طفالن كطفمة مف ركضات مدينة ماككير في استراليا، كقاـ الباحث بتقسيـ العينة إلى 43)
خدـ مع  ( طفؿ، است21( طفؿ، كالثانية تجريبية بكاقع )22مجمكعتيف األكلى ضابطة بكاقع )

( حمقة تدريبية باستخداـ الكسائط المتعددة: 12أفراد المجمكعة التجريبية برامج استمر لمدة )
التفاعمية، كاستخدـ الطريقة العادية بالتدريس مع المجمكعة  المدمجة كاألقراص التفاعمية السبكرة

 الضابطة. 

التجريبية، كأّف ليذه  كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة
كسابيـ المقدرة  الكسائط دكر في إكساب األطفاؿ مفاىيـ أكثر عف األعداد كالعمميات الحسابية، كا 

 عمى بناء تصكرات عف األعداد، كالمقدرة عمى إيجاد التفسيرات الصحيحة لممسائؿ. 
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 اراتالمي عمى الحاسكب استخداـ آثار إلى تقصي (Kumtepe, 2006كمتيب ) دراسة سعت
 األطفاؿ، كقد أجربيت بطريقة مسحية عف الطريؽ المركز مرحمة رياض في لألطفاؿ االجتماعية

 التفاضمية اآلثار لتحميؿ كذلؾ في الكاليات المتحدة األمريكية، التعميمية الكطني لإلحصاءات
 ( طفؿ مف رياض129929كالمدرسة، كقد اشتممت العينة عمى ) المنزؿ في الكمبيكتر الستخداـ

 لدييـ كسمككيات الكمبيكتر أجيزة يستخدمكف الذيف أف األطفاؿ النتائج أطفاؿ مختمفة، كقد أشارت
أفضؿ مف غيرىـ، كأظيرت النتائج أيضان تفضيؿ المعممات الستخداـ الحاسكب في  اجتماعية

 التعميـ عمى الطرؽ التقميدية. 

رياض األطفاؿ، كذلؾ مف  إلى تقكيـ تجربة إدخاؿ الحاسكب في  (2004نذر ) كىدفت دراسة
خالؿ التعرؼ عمى آراء أكلياء األمكر كالمعممات نحك ىذه التجربة في دكلة الككيت، كمعرفة 
 مكتسبات الطفؿ المعرفية كالكجدانية كالميارتية باستخداـ الحاسكب. كذلؾ باإلعتماد عمى أداتيف

 (11)حاسكب، كاشتممت عمىاألكلى عبارة عف إستمارة مقابمة الطفؿ لمتعرؼ عمى استخدامو لم
 20( . كاألداة الثانية إستبانة إشتممت عمى عبارات تقريرية بمغت 7590كبمغ معامؿ الثبات ) بندا

 5 عبارة. حيث اشتممت اإلستبانة عمى ثالث محاكر؛ محكر إيجابيات استخداـ الحاسكب
غ معامؿ الثبات كبم عبارات 5عبارة، كمحكر المقترحات  10عبارات، كمحكر سمبيات الحاسكب 

( 75ك) ( مف أكلياء األمكر180( طفالن ك)180) ( . كتككنت عينة الدراسة مف0983)
في التعرؼ عمى  مف حيث الجنس عدـ كجكد فركؽ بيف األطفاؿ النتائج كأظيرت،معممة

الحاسكب كممحقاتو كاستخدامو، كاكتسابيـ لبعض الميارات المعرفية كالكجدانية كالميارتية. 
دراسة عمى أف المعممات أكثر إدراكان إلىمية الحاسكب في رياض األطفاؿ، حيث كأسفرت ال

يؤكدف عمى أىمية إيجابياتو، كتقترحف كسائؿ كأساليب لتفعيؿ تجربة استخداـ الحاسكب 
كتعميميا. أما بالنسبة ألكلياء األمكر فإنيـ يركف أف ىناؾ العديد إيجابيات في استخداـ الحاسكب 

كمنيا مناسبة الحاسكب لممرحمة، المساىمة في تعمـ كتعميـ األطفاؿ  في رياض األطفاؿ،
الميارات المختمفة مثؿ الميارة المغكية كالحسابية كتنمية الحكاس. في حيف كجد بعض أكلياء 

 .األمكر سمبيات في استخداـ الحاسكب
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 :الدراسات السابقة التعقيب عمى 3.2.2

 تـ تقسيـ الدراسات السابقة إلى محكريف:

أكال: محكر رياض األطفاؿ يتضمف عممية تعميـ األطفاؿ كنمكىـ، كمعممات رياض األطفاؿ، 
 كطبيعة رياض األطفاؿ. 

 أما المحكر الثاني: فتناكؿ التقنيات بشكؿ عاـ كالتقنيات في رياض األطفاؿ

 ك مف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة تبيف ما يأتي:

لمعايير القكمية ينبغي تكافرىا في معممات رياض األطفاؿ ىدفت الدراسات السابقة إلى تحديد ا -
( التعرؼ عمى الكفايات التدريسية 2016(، كىدفت دراسة )صالح،2018كما في دراسة )عباسي،

( ىدفت تحديد الحاجات التدريبية لمعممات 2015لمعممات رياض األطفاؿ، أما دراسة )جكمانو،
ديد فاعمية القصة في تنمية الميارات الحياتية ( تح2015رياض األطفاؿ، كىدفت دراسة )ذيب،

 لدل األطفاؿ. 

ككانت الدراسات المتعمقة في التقنيات إلى تقكيـ إدخاؿ تجربة الحاسكب في رياض األطفاؿ كما 
(، كالكشؼ عف فاعمية برنامج تعميمي في استخداـ األجيزة الرقمية في 2004في دراسة )نذر،

 (.Lupua, LaurenGin, 2014( كدراسة )Lee, 2015)دعـ تعمـ األطفاؿ كمت في دراسة 

( ك)الكريطي، 2006اتبعت معظـ الدراسات المنيج الكصفي كما في دراسة )داكد كىماـ،  -
 Goodwin )2008( كحيث اتبعت دراسة) 2006Kumtep(ك)2014( ك )سامي، 2014

( Zomer, 2014( و)  2013Kusano et al( )2018المنيج التجريبي، كدراسة )اؿ سركر، 
 استخدمكا المنيج الكصفي التحميمي.

( 2017تناكلت معظـ الدراسات عينة مف أطفاؿ الركضات كما في دراسة )الشناكم، -
ككسانك و (2008( ك)متكلي كعبد الخالؽ،2015( ك)ذيب، 2015( )كجكمانة، 2016ك)صالح،
ة أثناء الخدمة ، في حيف جمعت دراسات أخرل بيف معممات الركض(,Kusano et alكآخركف )
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( كسانشيز كآخركف 2013( ك)الجييني،2018( ك)عباسي،2014كما في دراسة )الكريطي،
(Sanchez et al2016 كاقتصرت دراسة ،))،عمى المؤسسات التعميمية 2018اؿ سركر ) 

كتناكلت بعض الدراسات متغيرات سنكات الخبرة كالمؤىؿ العممي كالتخصص المالحظة، كما  -
(، متغير العمر كمتغير الشيادة كمتغير مدة الخدمة، أما دراسة 2018باسي،في دراسة )الع

( كانت المتغيرات الجنس كالفئة العمرية كنكع القصة، في حيف تناكلت  دراسة 2015)ذيب، 
( اختالؼ عمر الطفؿ كاختالؼ جنس الطفؿ كاختالؼ محؿ اإلقامة كالمستكل 2010)سامي،

 التعميمي لمكالديف كعمؿ األـ.

تمفت الدراسة الحالية بأنيا ركزت عمى كاقع تكظيؼ التقنيات في رياض األطفاؿ كعمى رأم اخ
المعممات كالمديرات نحك تكظيفيا كمدل أىمية التقنيات كتكظيفيا في تحسيف األداء التعميمي 

س مرحمة لألطفاؿ، كتعد ىذه الدراسة مف الدراسات الحديثة كالرائدة في رياض االطفاؿ، كتالم
جدا مف حياة الطفؿ كعميو تكمف أىميتيا   في أنيا قد تسيـ في تطكير التعميـ في  ميمة عمرية

رياض األطفاؿ مف خالؿ التكظيؼ األفضؿ لمتقنيات الحديثة، كتساعد معممات رياض األطفاؿ 
كالقائميف عمى رياض األطفاؿ عمى تكظيؼ التقنيات التربكية ، كتشكؿ ىذه الدراسة نكاة البحاث 

 مجاؿ التعميـ في الطفكلة المبكرة كرياض األطفاؿ.  اخرل في

كاستخدمت الباحثة ثالث أدكات لتطبيؽ الدراسة كىي: اإلستبانة كالمقابمة كالمالحظة، لكي تعطي 
الدراسة الحالية قيمة كصدؽ في البيانات كالنتائج، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي المختمط، 

 الكمي كالنكعي.
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 : الثالثالفصل 

________________________________________________________ 
 الطريقة واإلجراءات

لإلجراءات التي  تفصيميان  كيتضمف كصفان  ،تبع في ىذه الدراسةميتناكؿ ىذا الفصؿ المنيج ال

في تنفيذ ىذه الدراسة، مف حيث كصؼ مجتمع الدراسة كعينتيا كالطريقة اتي  الباحثةاتبعتيا 

يرت بيا، كأدكات الدراسة كطرؽ اعدادىا، كاجراءات الصدؽ كالثبات كخطكات تطبيقيا اخت

 كمتغيرات الدراسة، كالمعالجة االحصائية المستخدمة لتحميؿ البيانات كالكصكؿ الى النتائج.

 
 منيج الدراسة  1.3

 ي كالنكعيالمنيج الكصفي المختمط، الكم باستخداـ الباحثة تقاممف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة 

كيعػػرؼ بأنػػو المػػنيج الػػذم يػػدرس ظػػاىرة أك حػػدثان أك قضػػية مكجػػكدة حاليػػان يمكػػف الحصػػكؿ منيػػا  

مػػف  الباحثػػةحػػاكؿ تكالتػػي  .فييػػا الباحثػػةعمػػى معمكمػػات تجيػػب عػػف أسػػئمة البحػػث دكف تػػدخؿ مػػف 

التػي  خاللو كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة، كتحميؿ بياناتيػا، كبيػاف العالقػة بػيف مككنػات كاآلراء

تطػػرح حكليػػا، كالعمميػػات التػػي تتضػػمنيا كاآلثػػار التػػي تحػػدثيا، كىػػك أحػػد أشػػكاؿ التحميػػؿ كالتفسػػير 

خضػػػػاعيا لمدراسػػػػات الدقيقػػػػة  العممػػػي المػػػػنظـ لكصػػػػؼ ظػػػاىرة أك المشػػػػكمة، كتصػػػػنيفيا كتحميميػػػا كا 

 بالفحص كالتحميؿ.
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 مجتمع الدراسة  2.3

كالبػػػالغ  ،فػػػي محافظػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة ريػػػاض األطفػػػاؿمعممػػػات تكػػػكف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف جميػػػع 

كمػػف جميػػع مػػديرات ريػػاض األطفػػاؿ فػػي محافظػػة راـ اهلل كالبيػػرة، كالبػػالغ  ( معممػػة،618) فعػػددى

 (، بحسب سجالت مديرية التربية كالتعميـ في محافظة راـ اهلل كالبيرة.151) فعددى

 عينة الدراسة  3.3

مف المجتمع الكمي بنسبة  معممة( 102دراسة عمى )حيث اشتممت ال ،ختيار العينة العشكائيةتـ ا

 ( يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة:1.3)كالجداكؿ  ،%( مف مجتمع الدراسة16.5 )

 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة  1.3.3

، كيظيػػر اف نسػػبة المؤىػػؿ العممػػيمتغيػػر حسػػب ( تكزيػػع أفػػراد عينػػة الدراسػػة 1.3) يبػػيف الجػػدكؿ

% 45.1أف نسػػبة  سػػنكات الخبػػرةكيبػػيف متغيػػر  .لمبكػػالكريكس% 65.7بة ، كنسػػلمػػدبمكـ% 34.3

 10ألكثػػػػر مػػػػف % 20.6، كنسػػػػبة كاتسػػػػن 10-5مػػػػف % 34.3، كنسػػػػبة سػػػػنكات 5ألقػػػػؿ مػػػػف 

ريػػػػاض % 27.5، كنسػػػػبة تربيػػػػة ابتدائيػػػػة% 19.6أف نسػػػػبة  التخصػػػػصكيبػػػػيف متغيػػػػر  .سػػػػنكات

  .لغير ذلؾ %52.9، كنسبة اطفاؿ

 دراسةال اتحسب متغير  عينة الدراسةأفراد  توزيع :(3.1) جدول

 النسبت المئويت العدد مستوىال المتغير

 34.3 35 دبمـك فما دكف المؤىل العممي

 65.7 67 بكالكريكس فما فكؽ

 45.1 46 سنكات 5أقؿ مف  سنوات الخبرة

 34.3 35 سنكات 10-5مف 

 20.6 21 سنكات 10أكثر مف 

 19.6 20 تربية ابتدائية التخصص

 27.5 28 رياض أطفاؿ

 52.9 54 غير ذلؾ
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( معممة، كتتػراكح 88( معممة حاصمة عمى دبمكـ فما فكؽ، كالبكالكريكس فما فكؽ )55) يظير أف

سػػػنكات  11-5( معممػػػة، كمػػػف 18سػػػنكات ) 5سػػػنكات الخبػػػرة لمعظػػػـ المعممػػػات المػػػكاتي أقػػػؿ مػػػف 

( 91كانػت لمتربيػة اإلبتدائيػة )( معممػة، أمػا التخصصػات 91سنكات) 11( معممة، كأكثر مف 55)

 ( معممة.51( معممة، كالتخصصات األخرل )96معممة، كرياض األطفاؿ )

( مػػػديرة مػػػف مػػديرات ريػػػاض األطفػػػاؿ فػػػي محافظػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة، 91كمػػا شػػػاركت فػػػي الدراسػػػة )

ير لغػة عمى ماجستراسة كالمشاركة فييا، ككانت اثنتيف حاصمتاالمكاتي كافقف عمى اإلنخراط في الد

دارة تربكيػػػة أربػػػع مػػػديرات ، كعػػػدد مػػػف المػػػديرات الحاصػػػالت عمػػػى شػػػيادة بكػػػالكريكس انجميػػػزم، كا 

اثنتػػيف لغػػػة انجميػػػزم، ك كاثنتػػػيف تربيػػة ابتدائيػػػة، ثػػالث مػػػديرات فػػي ريػػػاض األطفػػاؿ، رعايػػة طفػػػؿ ك 

كأربػػػػع مػػػػديرات لغػػػػة عربيػػػػة، كمػػػػديرة عمػػػػـ اجتمػػػػاع، كاثنتػػػػيف دعػػػػكة كأصػػػػكؿ ديػػػػف، كمػػػػديرة كاحػػػػدة 

 .صالت عمى دبمـك في رياض األطفاؿحا

 أدوات الدراسة:  4.3

 اشتممت الدراسة عمى األدكات األتية:

رياض األطفال في محافظة رام اهلل لمتقنيات المستخدمة في  مالحظةال :األولىاألداة  1.4.3
 والبيرة:

كتابة كالعدد إضافة إلى ( فقرة، كلكؿ فقرة بعديف نعـ كال، 12تككنت بنكد المالحظة مف )
 المالحظات مف قبؿ الباحثة.

ككاف دكر الباحثة مالحظة التقنيات المستخدمة في رياض األطفاؿ في محافظة راـ اهلل كالبيرة، 
 ركضة.  22كالبالغ عددىف 

 :صدق أداة المالحظة 1.1.4.3

تـ التحقؽ مف صدؽ المالحظة بعرضيا عمى المشرؼ كمجمكعة مف المحكميف مف ذكم 
ة، حيث كزعت الباحثة البطاقة عمى عدد مف المحكميف، كطمب منيـ إبداء اإلختصاص كالخبر 



  
 

35 
 

الرأم في فقراتيا مف حيث: مدل كضكح الفقرات كسالمتيا لغكيا، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب 
ضافة أم معمكمات أك التعديالت أك فقرات يركنيا مناسبة، ككفؽ ىذه المالحظات  المدركس، كا 

 (3صكرتيا النيائية. )ممحؽتـ إخراج بطاقة المالحظة ب

 ثبات المالحظة: 2.1.4.3

عمى معنى كاضح كدقيؽ لكحدات  كمشرفتيا الباحثة : تـ االتفاؽ بيفالثبات بين شخصي -
بشكؿ منفرد تحميؿ لعينة مف  ة كمشرفتياتحميؿ العبارة كالكممات، كبعد ذلؾ أجرت الباحث

 . المالحظة

بإجراء عممية التحميؿ مرتيف بفارؽ  ثةح: قامت الباالثبات عبر الزمن ) ضمن شخصي(  -
( يكمان بيف التحميؿ األكؿ كالثاني. كاستخدمت معادلة )ىكلستي( لحساب معامؿ الثبات 15)

 2M( / N1+N2) شخصي. لحساب البيف شخصي كالضمف 

- N2عدد الفئات التي تـ تحميميا في المرة الثانية : 

- N1ى: عدد الفئات التي تـ تحميميا في المرة األكل 

- 2M عدد الفئات المتفؽ عمييا في المرة األكلى كالثانية : 

% كىما نتيجتاف  83%، أما الضمف شخصي فبمغ 80.8كبمغ معامؿ الثبات البيف شخصي  -
 مقبكلتاف.

 : الثانيةاألداة  2.4.3

استبانة معتقدات معممات رياض األطفاؿ نحك تكظيؼ التقنيات في رياض األطفاؿ في محافظة 
 بيرة.راـ اهلل كال

سنكات الخبرة، ك كاشتممت اإلستبانة عمى قسميف: القسـ األكؿ تككف مف المؤىؿ العممي، 
فقرة حكؿ معتقدات معممات رياض األطفاؿ نحك  30كالقسـ الثاني تككف مف  التخصص.ك 

تـ تكزيعيا عمى معممات  .طفاؿ في محافظة راـ اهلل كالبيرةتكظيؼ التقنيات الحديثة في رياض األ
 طفاؿرياض األ
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 :صدق اإلستبانة 1.2.4.3

بعرضيا عمى  صدقيابتصميـ االستبانة بصكرتيا األكلية، كمف ثـ تـ التحقؽ مف  الباحثة تقام

، حيث ( محكميف(7ة كبمغ عددىـ المشرؼ كمجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبر 

رأم في فقرات إبداء ال منيـ . حيث طمبعمى عدد مف المحكميف ةاالستبان الباحثة تكزع

االستبانة مف حيث: مدل كضكح لغة الفقرات كسالمتيا لغكيان، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب 

ضافة أم معمكمات أك تعديالت أك فقرات يركنيا مناسبة تـ  كفؽ ىذه المالحظاتك ، المدركس، كا 

 (9)ممحؽ .االستبانة بصكرتيا النيائية إخراج

لفقػػػرات ة أيضػػػان بحسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػكف مػػػف ناحيػػػة أخػػػرل تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ األدا

االسػتبانة كيػدؿ  فقػرات جميػعكجكد داللة إحصػائية فػي  كاتضحلألداة،  الدرجة الكميةستبانة مع اال

 ذلؾ: بيفي كؿ التاليدكالجاؽ داخمي بيف الفقرات. عمى أف ىناؾ التس


لمصفوفة ارتباط ( Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2.3جدول )
 معتقدات معممات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الحديثة في رياض األطفالفقرات 

الدالة  Rقيمة  الرقـ
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ
 اإلحصائية

1 1.464
**

 1.111 11 1.560
**

 1.111 91 1.185
**

 0.000 
9 1.558

**
 1.111 19 1.738

**
 1.111 99 1.609

**
 0.000 

5 1.682
**

 1.111 15 1.645
**

 1.111 95 1.229
*
 0.021 

1 1.445
**

 1.111 11 1.584
**

 1.111 91 1.182
**

 0.000 
5 1.599

**
 1.111 15 1.582

**
 1.111 95 1.118

**
 0.000 

8 1.502
**

 1.111 18 1.543
**

 1.111 26 1.612
**

 0.000 
8 1.699

**
 1.111 18 1.494

**
 1.111 98 1.681

**
 0.000 

6 1.733
**

 1.111 16 1.122
**

 1.111 96 1.635
**

 0.000 
2 1.588

**
 1.111 12 1.582

**
 1.111 92 1.534

**
 0.000 

11 1.616
**

 1.111 91 1.532
**

 1.111 51 1.558
**

 0.000 
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ثبات الدراسة  2.2.4.3 

 لمعامؿ الثبات، الدرجة الكميةمف التحقؽ مف ثبات األداة، مف خالؿ حساب ثبات  الباحثة تقام

معتقدات معممات ل الدرجة الكميةالدراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ الفا، ككانت  لمجاالت

كىذه النتيجة تشير  ،(0.828) تكظيؼ التقنيات الحديثة في رياض األطفاؿ رياض األطفاؿ نحك

  بأغراض الدراسة. الى تمتع ىذه االداة بثبات يفي

 مديرات رياض األطفال في محافظة رام اهلل والبيرة: :  مقابمةالثالثةاألداة  3.4.3

فاؿ في استخداـ ىدفت المقابمة التكصؿ إلى فيـ عميؽ حكؿ كجيات نظر مديرات رياض األط
التقنيات في رياض األطفاؿ كأنكاع التقنيات المستخدمة ككيفية تكظيفيا كالية استخداميا كاألسباب 

 التي تحكؿ دكف تكظيفيا كاالقتراحات لمتكظيؼ الفعاؿ .

ديرة مف مديرات رياض األطفاؿ في محافظة راـ اهلل كالبيرة، كأجريت ( م21كتمت المقابمة مع )
( 5( مديرة، ك)15رة فردية ككاف مدة المقابمة مابيف نصؼ ساعة إلى ساعة ؿ )المقابمة  بصك 

 ( تجاكزت الساعة في مقابمتيا.1فيي استغرقت المقابمة معي أقؿ مف نصؼ ساعة ك)

 صدق أداة المقابمة: 1.3.4.3

بعد إعداد صحيفة المقابمة بصكرتيا األكلية تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف، 
ذيف بدكرىـ أبدكا بعض المالحظات حكليا، فأجرت الباحثة التعديالت المطمكبة بحسب كال

المالحظات التي أبداىا المحكميف، مف حيث الصياغة المغكية كحذؼ بعض األسئمة، فأصبحت 
 (.4ممحؽ ) ( أسئمة.6صحيفة المقابمة جاىزة لمتطبيؽ كمككنة مف )

 ثبات المقابمة: 2.3.4.3

عمى معنى كاضح كدقيؽ لكحدات  كمشرفتيا الباحثة تـ االتفاؽ بيف: الثبات بين شخصي -
بشكؿ منفرد تحميؿ لعينة مف  ة كمشرفتياتحميؿ العبارة كالكممات، كبعد ذلؾ أجرت الباحث

 . المقابالت
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بإجراء عممية التحميؿ مرتيف بفارؽ  ثة: قامت الباحالثبات عبر الزمن ) ضمن شخصي(  -
ؿ كالثاني. كاستخدمت معادلة )ىكلستي( لحساب معامؿ الثبات ( يكمان بيف التحميؿ األك 15)

 2M( / N1+N2) شخصي. لحساب البيف شخصي كالضمف 

N2عدد الفئات التي تـ تحميميا في المرة الثانية : 

N1عدد الفئات التي تـ تحميميا في المرة األكلى : 

2M عدد الفئات المتفؽ عمييا في المرة األكلى كالثانية : 

% كىما نتيجتاف  83%، أما الضمف شخصي فبمغ 80.8مؿ الثبات البيف شخصي كبمغ معا
 مقبكلتاف.

 تحميل المقابمة: 3.3.4.3

 يان مكضكعيان كفقان لمخطكات اآلتية:ماتأما المقابمة فتـ تحميميا تحميالن ث

ث تنظيـ البيانات: منة خالؿ تفريغ المقابالت كتنظـ جميع البيانات التي جمعتيا الباحثة بحي
 تككف كؿ مقابمة منفصمة عف اآلخرل.

تصنيؼ البيانات: عند القراءة األكلية لمبيانات قامت الباحثة بعمؿ ىيكؿ لمتصنيؼ مف خالؿ 
 تكفير البيانات بكضكح األفكار المتشابية معان.

 التأمؿ في البيانات: قامت الباحثة بإعادة قراءة البيانات كالتأكد مف تحميميا كاستخراج التكرارات
 .كالنسب المئكية

 الدراسة تمتغيرا 5.3

 المتغيرات المستقمة:

 بكالكريس  ـ،دبمك  ي كلو ثالثة مستكيات:ؤىؿ العمممال

 .سنكات 10أكثر مف  ،سنكات 10-5ت، سنكا 5:  أقؿ مف كليا ثالثة مستكيات سنكات الخبرة

 .غير ذلؾ ،رياض األطفاؿ، تربية ابتدائية  :كلو مستكياف التخصص
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 التابعة: المتغيرات

 كالبيرة لمتقنيات. كاقع تكظيؼ معممات رياض األطفاؿ في محافظة راـ اهلل

..معتقدات معممات رياض األطفاؿ في محافظة راـ اهلل كالبيرة في تكظيؼ التقنيات

 إجراءات الدراسة 6.3

 تـ اتباع الخطكات التالية إلجراء الدراسة :  

لدراسات العميا في جامعة القدس مكجية إلى الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة مف قسـ ا -

 كزارة التربية كالتعميـ، لمحصكؿ عمى الخطكط العريضة لممنياج.

الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف مديرية التربية كالتعميـ العالي مكجية إلى رياض  -

  التي جرل تطبيؽ الرسالة فييا. األطفاؿ

ابقة المتعمقة بمكضكع رياض األطفاؿ كالتقنيات اإلطالع عمى األدب التربكم كالدراسات الس_ 

   بيدؼ اإلستفادة منيا في تصميـ المادة التعميمية كأدكات الدراسة.

_ تـ عرض أدكات الدراسة عمى مجمكعة مف المحكميف مف أجؿ أخذ مالحظاتيـ كاقتراحاتيـ بما 

 ليذه األدكات.   يختص بمكضكع الصياغة كالمحتكل كالبناء،  لمكصكؿ إلى الصكرة النيائية

 .عمى أفراد عينة الدراسة، ثـ جمعت كتـ التأكد مف عددىا االستمارة_ كزعت 

 .التحميؿ اإلحصائي لإلستمارة -

 إجراء المالحظات. -

 _ إجراء المقابالت.

 _ تحميؿ المالحظات كالمقابالت

 تفسير النتائج كنقاشيا بشكؿ عممي كمكضكعي. -

 .الخركج بالتكصيات كالمقترحات -
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 المعالجة اإلحصائية   7.  3

ا معينػػة(، كذلػػؾ قامػػكالتأكػػد مػػف صػػالحيتيا لمتحميػػؿ تػػـ ترميزىػػا )إعطائيػػا أر  تبعػػد جمػػع االسػػتبيانا

تمييدا إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسكب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، كتحميؿ 

الدراسػػة بيانػػات الدراسػػة، كقػػد تمػػت المعالجػػة اإلحصػػائية لمبيانػػات باسػػتخراج  البيانػػات كفقػػا ألسػػئمة

 -tكاختبػػار )ت( ) المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة لكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االسػػتبانة،

test ،) األحػػادم تحميػػؿ التبػػايف كاختبػػار(one way ANOVA)،  ،كمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف

( SPSS(، كذلؾ باستخداـ الرـز اإلحصائية )Cronbach Alphaلفا )كمعادلة الثبات كركنباخ أ

(Statistical Package For Social Sciences.) 
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 : الفصل الرابع

________________________________________________________ 
 نتائج الدراسة

 
 تمييد  4.1

 واقع توظيف  " حكؿ الباحثةإلييا  تة، التي تكصمتضمف ىذا الفصؿ عرضا نتائج الدراس

بياف أثر كؿ مف المتغيرات ك  " التقنيات في رياض األطفال ومعتقدات المعممات نحو توظيفيا

مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ 

 ابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية:متكسطات استجدرجة عمييا. كحتى يتـ تحديد 

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 اتجاىات الطمبة
 فأقؿ 9.55 منخفضة

 5.88-9.51 متكسطة

 فما فكؽ 5.86 عالية
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 أسئمة الدراسة:نتائج   4.2

 النتبئج المتعلقت ببلسؤال األول:  1.2.3

  ل في محافظة رام واهلل والبيرة؟ما واقع توظيف التقنيات في رياض األطفا 

لالجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ المالحظات التي أجرتيا كذلؾ بحساب التكرارات 

 :اآلتيةكالنسب المئكية مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة 

 ؟في رياض األطفال في محافظة رام اهلل والبيرة وجودةالتقنيات المما ىي  -أ

المستخدمة في رياض األطفاؿ في ية لمتقنيات ئك التكرارات كالنسب الم ثة بحساباحقامت الب

 محافظة راـ اهلل كالبيرة كىي مبينة بالجدكؿ التالي:

 .المستخدمة في رياض األطفال في محافظة رام اهلل والبيرة(: التقنيات 3.4جدول )
 النسبت المئويت العدد المستوى المتغير

 90.9 20 نعـ يكجد في الركضة تمفاز

 9.1 2 ال

 59.1 13 نعـ يكجد في الركضة فيديك

 40.9 9 ال

 100.0 22 نعـ يكجد في الركضة مسجؿ

 1 1 ال

 86.4 19 نعـ يكجد في الركضة حاسكب

 13.6 3 ال

 72.7 16 نعـ يكجد في الركضة) الب تكب(

 27.3 6 ال

 18.2 4 نعـ يكجد في الركضة )ايباد(

 81.8 18 ال

 18.2 4 نعـ الركضة )سمارت بكرد( يكجد في

 81.8 18 ال

 68.2 15 نعـ يكجد في الركضة غرفة مصادر

 31.8 7 ال

 9.1 2 نعـ يكجد في الركضة غرفة كمبيكتر مستقمة

 90.9 20 ال

 72.7 16 نعـ يكجد في الركضة) بركجكتر(

 27.3 6 ال
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 النسبت المئويت العدد المستوى المتغير

 4.5 1 نعـ يكجد في الركضة )أتارم(

 95.5 21 ال

 1 1 نعـ د في الركضة) ركبكت (يكج

 100.0 22 ال

أف تقنية متقنيات المكجكد في رياض األطفاؿ ل التكرات كالنسب المئكية (8.1) يظير مف الجدكؿ
%، كمف ثـ الحاسكب 90.9%، يمييا التمفاز بنسبة 100المسجؿ حصمت عمى أعمى نسبة مؤية 

%، 68.2%، يميو غرفة مصادر بنسبة 72.7%، يميو الالبتكب كالبركجكتر بنسبة 86.4بنسبة 
%، يميو كجكد 18.2%، كمف ثـ االب تكب كالسمارت بكرد بنسبة 59.1كمف ثـ الفيديك بنسبة 

 %.4.5%، كمف ثـ كجكد االتارم بنسبة 9.1غرفة كمبيكتر مستقمة بنسبة 
 ؟ في رياض األطفال في محافظة رام اهلل والبيرة الموجودةالتقنيات  عددما  -ب

المستخدمة في رياض األطفاؿ في لتقنيات لعدد اية احثة بحساب التكرارات كالنسب المئك البقامت 
 محافظة راـ اهلل كالبيرة كىي مبينة بالجدكؿ التالي:

المستخدمة في رياض األطفال في (: التكرارات والنسب المئوية لعدد التقنيات 2.1جدول )
 .محافظة رام اهلل والبيرة

 
 النسبت المئويت العدد بث الموجودةعدد التقني المتغير

 9.1 2 1 يكجد في الركضة تمفاز

1 4 18.2 

9 6 27.3 

5 7 31.8 

1 3 13.6 

 40.9 9 1 يكجد في الركضة فيديك

1 13 59.1 

 22.7 5 1 يكجد في الركضة مسجؿ

9 9 40.9 

5 5 22.7 

1 3 13.6 

 13.6 3 1 يكجد في الركضة حاسكب

1 19 86.4 

 27.3 6 1 يكجد في الركضة) الب تكب(

1 11 50.0 

9 2 9.1 

5 2 9.1 

1 1 4.5 
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 النسبت المئويت العدد بث الموجودةعدد التقني المتغير

 81.8 18 1 يكجد في الركضة )ايباد(

1 3 13.6 

5 1 4.5 

 81.8 18 1 يكجد في الركضة )سمارت بكرد(

1 1 4.5 

9 2 9.1 

5 1 4.5 

 31.8 7 1 يكجد في الركضة غرفة مصادر

1 14 63.6 

9 1 4.5 

 90.9 20 1 يكجد في الركضة غرفة كمبيكتر مستقمة

1 2 9.1 

 27.3 6 1 يكجد في الركضة) بركجكتر(

1 3 13.6 

9 7 31.8 

5 3 13.6 

1 3 13.6 

 95.5 21 1 يكجد في الركضة )أتارم(

1 1 4.5 

    يكجد في الركضة) ركبكت (

   

مكجكدة في رياض األطفاؿ في محافظة راـ اهلل ( أف أكثر التقنيات ال8.4)يظير مف الجدكؿ 

(، 20(، ثـ التمفاز ككاف العدد )22كالبيرة كفقان لممالحظة تمثمت في المسجؿ ككاف العدد )

(، كما يظير كفقان لمالحظات الباحثة أف)االبتكب( جياز الحاسكب كاف العدد 19الحاسكب )

(، بينما يكجد في 4باد كاف العدد )( المحمكؿ كتستخدـ فقط مف قبؿ المعممة، أما االي16)

(، كيتكفر في 2(، كغرفة كمبيكتر مستقمة )15(، كغرفة مصادر )4الركضة سمارت بكرد )

 (، كال يكجد في رياض األطفاؿ ركبكت.1( بركجكت، كأتارم )16رياض األطفاؿ )
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:

 ؟  التقنيات في رياض األطفال معتقدات معممات رياض األطفال نحو توظيفما 
بحسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة  قامػػػت الباحثػػػةعػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ  لإلجابػػػة

معتقػػدات معممػػات ريػػاض  عػػفاالسػػتبانة التػػي تعبػػر  فقػػرات السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى

 . األطفاؿ نحك تكظيؼ التقنيات الحديثة في رياض األطفاؿ

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة (1.4جدول )
 معتقدات معممات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الحديثة في رياض األطفالل

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة  الدرجة
 المؤية

المشاركة في  األطفاؿ عمى يسيـ تكظيؼ التقنيات في تشجيع 1
 الصؼ

 منخفضة 0.579 4.63

92.6 

 90.2 عالية 0.671 4.51 يضفي تكظيؼ التقنيات أجكاء المرح في الركضة 1

 89.2 متوسطة 0.655 4.46 ـمع معممتي التفاعؿعمى  األطفاؿتشجع  التقنيات  9

 88.4 ضةمنخف 0.724 4.42 إلى عرض المادة التعممية بطريقة مشكقةالتقنيات  يؤدم تكظيؼ 18

 88.0 عالية 0.721 4.40 يسيـ تكظيؼ التقنيات في تشكيؽ األطفاؿ لمتعمـ    11

 87.0 عالية 0.713 4.35 التقنيات في تبسيط المعمكمات لألطفاؿتكظيؼ ساعد ي 11

 86.8 متوسطة 0.711 4.34 األطفاؿ اإليجابية بيفالمنافسة  التقنيات عززت 5

 86.4 عالية 0.616 4.32 أىداؼ التعمـ في الركضةقيؽ التقنيات في تح تكظيؼ ساعدي 15

التغذيػػة الراجعػػة الفكريػػة كالمسػػتمرة  فػػي تقػػديـ التقنيػػات يسػػيـ تكظيػػؼ 18
 لألطفاؿ

 عالية 0.800 4.21

84.2 

 84.0 عالية 0.868 4.20 الخياؿ العممي لدل األطفاؿ يسيـ تكظيؼ التقنيات في تنمية  11

 83.6 عالية 0.763 4.18 تثمار طاقة األطفاؿ بما ىك مفيديسيـ تكظيؼ التقنيات في اس 2

 83.4 عالية 0.924 4.17 المشاركة عمى  األطفاؿتشجع يسيـ تكظيؼ التقنيات في  19

 82.4 عالية 0.882 4.12 يسيـ تكظيؼ التقنيات في تنمية شخصية الطفؿ المستقمة 8

 82.2 عالية 0.770 4.11 سئمةيسيـ تكظيؼ التقنيات في تشجيع األطفاؿ عمى طرح األ 98

 81.0 عالية 0.872 4.05 فيما بينيـالتعاكف  األطفاؿ عمى  يسيـ تكظيؼ التقنيات في تشجيع 5

 80.8 عالية 0.943 4.04 يسيـ تكظيؼ التقنيات في تشجيع األطفاؿ عمى المبادرة  6

 80.8 يةعال 0.994 4.04 التفاعؿ بيف األطفاؿ زيادةيسيـ تكظيؼ التقنيات في  15
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يزيػػػػػد تكظيػػػػػؼ التقنيػػػػػات فػػػػػي ريػػػػػاض األطفػػػػػاؿ رغبػػػػػة األطفػػػػػاؿ فػػػػػي  96
 االكتشاؼ

 متوسطة 0.832 4.04

80.8 

 80.4 منخفضة 0.933 4.02 يسيـ تكظيؼ التقنيات في تنمية حب االكتشاؼ لدل األطفاؿ  91

 79.6 عالية 1.015 3.98 يزيد تكظيؼ التقنيات التعاكف بيف المعممات 98

 78.0 متوسطة 0.917 3.90 ظيؼ التقنيات عمى تنمية التفكير االبداعي لدل األطفاؿيساعد تك  99

 76.8 عالية 1.069 3.84 الخجؿ كاإلنطكاء لدل األطفاؿ يسيـ تكظيؼ التقنيات في التقميؿ مف 8

 75.4 عالية 1.334 3.77 يؤدم تكظيؼ التقنيات إلى شعكر األطفاؿ بالممؿ   51

 75.0 عالية 0.917 3.75 ت األطفاؿ عمى تحمؿ مسؤكلية تعمميـيشجع تكظيؼ التقنيا 92

 69.6 متوسطة 1.318 3.48 يزيد تكظيؼ التفنيات مف التشكيش في الحصة 91

 69.0 متوسطة 1.256 3.45 يؤدم تكظيؼ التقنيات إلى إضاعت الكقت المخصص لمتعميـ 95

 61.8 متوسطة 1.135 3.09 ؿيزيد تكظيؼ التفنيات مف التمركز حكؿ الذات لدل األطفا 95

 49.2 متوسطة 1.232 2.46   يسيـ تكظيؼ التقنيات في إضاعة كقت التعمـ  12

 48.2 متوسطة 1.261 2.41 يسيـ تكظيؼ التقنيات داخؿ الركضة في خمؽ الفكضى 91

 45.6 منخفضة 1.189 2.28 يتطمب تكظيؼ التقنيات بذؿ جيكد كبيرة مف المعممة  16

 78 عالية 0.3864 3.901 الدرجة الكمية
( الػػػػػػذم يعبػػػػػر عػػػػػػف المتكسػػػػػطات الحسػػػػػػابية كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػػة 1.4يالحػػػػػظ مػػػػػػف الجػػػػػدكؿ )

معتقػػػدات معممػػػات ريػػػاض األطفػػػاؿ نحػػػك تكظيػػػؼ التقنيػػػات السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى 

م ( كانحػػػػراؼ معيػػػػار 5.21)لمدرجػػػػة الكميػػػػةالمتكسػػػػط الحسػػػػابي  أف الحديثػػػػة فػػػػي ريػػػػاض األطفػػػػاؿ

معتقدات معممات رياض األطفاؿ نحك تكظيؼ التقنيات الحديثػة فػي أف ( كىذا يدؿ عمى 1.568)

 %.86، كبنسبة عاليةجاء بدرجة  رياض األطفاؿ

 اتفقػػػر ( 5جػػػاءت بدرجػػػة عاليػػػة، ك) فقػػػرة( 24)( أف 1.4كمػػػا كتشػػػير النتػػػائج فػػػي الجػػػدكؿ رقػػػـ )

يسػػيـ تكظيػػؼ كحصػػمت الفقػػرة   . جػػاءت بدرجػػة منخفضػػة فقػػرة كاحػػدةك  ،متكسػػطةجػػاءت بدرجػػة 

(، 4.63عمػى أعمػػى متكسػط حسػػابي )   األطفػاؿ عمػػى المشػاركة فػي الصػػؼ التقنيػات فػي تشػػجيع

(. 4.51بمتكسػػػط حسػػػابي )   يضػػػفي تكظيػػػؼ التقنيػػػات أجػػػكاء المػػػرح فػػػي الركضػػػةكيمييػػػا فقػػػرة   

تكسط حسابي عمى أقؿ م  يتطمب تكظيؼ التقنيات بذؿ جيكد كبيرة مف المعممة  كحصمت الفقرة  
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بمتكسػػػػط    يسػػػػيـ تكظيػػػؼ التقنيػػػػات داخػػػؿ الركضػػػػة فػػػي خمػػػػؽ الفكضػػػى(، يمييػػػا الفقػػػرة   2.28)

 (.2.41حسابي )

 : لثالثاالنتائج المتعمقة بالسؤال   2.2.4

 حسب معتقدات معممات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات في رياض األطفالختمف تىل 

  ؟ التخصصو  سنوات الخبرةو  المؤىل العممي متغيرات

 كلألجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو لمفرضيات الصفرية اآلتية:

 : األولىنتائج الفرضية 
معتقادات معمماات فاي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصاائية عناد مساتوى الداللاةال  "

 " المؤىل العمميلمتغير  رياض األطفال نحو توظيف التقنيات في رياض األطفال يعزى

عينػة  أفػرادالمتكسػطات الحسػابية السػتجابة ك نتائج اختبار  ت  حساب ب األكلىلفرضية حص اتـ ف

 معتقدات معممػات ريػاض األطفػاؿ نحػك تكظيػؼ التقنيػات الحديثػة فػي ريػاض األطفػاؿ فيالدراسة 

 . المؤىؿ العمميلمتغير  حسب

معتقدات معممات  في العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:1.1جدول )
 المؤىل العمميمتغير  رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الحديثة في رياض األطفال حسب

المتوسط  العدد المؤىل العممي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 1.121 1.818 0.36251 3.9905 35 فما دكف دبمـك

 0.39282 3.8542 67 فما فكؽ بكالكريكس

 

(، كمستكل الداللة 1.818يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة  ت  لمدرجة الكمية )

معتقدات معممات رياض األطفاؿ نحك تكظيؼ التقنيات (، أم أنو ال تكجد فركؽ في 1.121)

 . األكلىالفرضية  قبكؿ. كبذلؾ تـ المؤىؿ العمميتعزل لمتغير  الحديثة في رياض األطفاؿ
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 : لثانيةانتائج الفرضية 
معتقادات معمماات فاي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصاائية عناد مساتوى الداللاةال  "

 " سنوات الخبرةلمتغير  رياض األطفال نحو توظيف التقنيات في رياض األطفال يعزى

 عمػػػىعينػػػة الدراسػػػة  أفػػػرادتػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة  الثانيػػػةلفحػػػص الفرضػػػية ك 

لمتغيػر  مات رياض األطفاؿ نحك تكظيؼ التقنيات الحديثة في رياض األطفاؿ يعػزلمعتقدات معم

 . سنكات الخبرة

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:5.4)جدول 
معتقدات معممات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الحديثة في رياض األطفال يعزى ل

 ت الخبرةسنوالمتغير 
 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد سنوات الخبرة

 1.37656 3.9210 46 سنكات 5أقؿ مف 

 1.33166 3.9114 35 سنكات 10-5مف 

 1.49279 3.8397 21 سنكات 10أكثر مف 

معتقػػدات معممػػات ريػػاض األطفػػاؿ نحػػك فػػي  يػػةكجػػكد فػػركؽ ظاىر  (5.1)يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ 

 ، كلمعرفػة داللػة الفػركؽسػنكات الخبػرةلمتغيػر  ات الحديثة في ريػاض األطفػاؿ يعػزلتكظيؼ التقني

 :(4.4رقـ )كما يظير في الجدكؿ  (one way ANOVA)األحادم تـ استخداـ تحميؿ التبايف 

في معتقدات معممات العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (6.4)لجدو
 سنوات الخبرةتوظيف التقنيات الحديثة في رياض األطفال يعزى لمتغير رياض األطفال نحو 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.334 1.051 2 1.101 بيف المجمكعات

 

1.717 

 1.151 99 14.978 داخؿ المجمكعات 

 101 15.079 المجمكع 

مف مستكل  أكبر( كىي 0.717( كمستكل الداللة )0.334الحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)ي 

معتقدات معممات رياض األطفاؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في  ال ( أم أنوα ≥ 0.05الداللة )
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الفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  سنكات الخبرة.لمتغير  نحك تكظيؼ التقنيات في رياض األطفاؿ يعزل

 الثانية.

 : الثالثةئج الفرضية نتا
معتقادات معمماات فاي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصاائية عناد مساتوى الداللاةال  "

 " التخصصلمتغير  رياض األطفال نحو توظيف التقنيات في رياض األطفال يعزى

 عمػػػىعينػػػة الدراسػػػة  أفػػػرادتػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة  الثالثػػػةلفحػػػص الفرضػػػية ك 

لمتغيػػػػر  ات معممػػػػات ريػػػػاض األطفػػػػاؿ نحػػػػك تكظيػػػػؼ التقنيػػػػات فػػػػي ريػػػػاض األطفػػػػاؿ يعػػػػزلمعتقػػػػد

 . التخصص

معتقدات ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:7.1)جدول 
 التخصصمعممات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات في رياض األطفال يعزى لمتغير 

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد التخصص

 1.44154 3.8583 20 تربية ابتدائية

 1.29195 4.0083 28 رياض أطفاؿ

 1.40348 3.8611 54 غير ذلؾ

معتقػػدات معممػػات ريػػاض األطفػػاؿ نحػػك فػػي  يػػةكجػػكد فػػركؽ ظاىر  (5.1)يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ 

تػـ  ، كلمعرفػة داللػة الفػركؽلتخصػصالمتغيػر  تكظيؼ التقنيات الحديثة في ريػاض األطفػاؿ يعػزل

 :(4.4رقـ )كما يظير في الجدكؿ  (one way ANOVA)األحادم استخداـ تحميؿ التبايف 

في معتقدات معممات العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (8.4)لجدو
 خصصالترياض األطفال نحو توظيف التقنيات في رياض األطفال يعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.505 1.222 2 1.445 بيف المجمكعات

 

1.227 

 1.148 99 14.634 داخؿ المجمكعات 

 101 15.079 المجمكع 
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مف مستكل  أكبرىي ( ك 0.227( كمستكل الداللة )1.505يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

معتقدات معممات رياض األطفاؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في  ال ( أم أنوα ≥ 0.05الداللة )

 قبكؿكبذلؾ تـ  التخصص.لمتغير  نحك تكظيؼ التقنيات الحديثة في رياض األطفاؿ يعزل

 الثالثة.الفرضية 

 النتائج  المتعمقة بالسؤال الرابع :

 ؟ والبيرة حول توظيف التقنياتاهلل ما اراء مديرات محافظة رام 

كاستخراج التكرارات تحميال ثيماتيا بتحميؿ المقابالت لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة 

الستجابات المديرات عمى األسئمة التي طرحت عمييف كقد بينت نتائج المقابالت كالنسب المئكية 

لتقنيات الحديثة في رياض األطفاؿ كأف أف مديرات رياض األطفاؿ عينة الدراسة يؤيدف تكظيؼ ا

التقنيات المستخدمة في الركضة الحاسكب، يميو التمفاز، كالالب تكب. كعف تكظيؼ التقنيات 

بينت نتائج الدراسة أف تكظيؼ التقنيات يتـ مف خالؿ مراكز األنشطة كبيدؼ تعمـ األطفاؿ 

 ألنشطة المقدمة لألطفاؿ. كترفيييـ كمف خالؿ أنشطة التعمـ في الركضة ككفقا لطبيعة ا

كما أظيرت النتائج أف األطفاؿ يتفاعمكف أثناء األنشطة المرئية التي تعرض عف طريؽ التمفاز، 

 يميو المسجؿ كجياز العرض. 

كأظيرت النتائج أف تكظيؼ األنشطة يتـ كفقا لمبرنامج اليكمي كفي بداية اليكـ التعممي في 

ة التي تدرس في الركضة، ككذلؾ حسب طبيعة األنشطة الركضة ككفقا لطبيعة الكحدة التعممي

 كالتي تحتاج إلى استخداـ التقنيات. 

كعبرت مديرات رياض األطفاؿ عف رأييف في معكقات تكظيؼ التقنيات في رياض األطفاؿ كالتي 

تتمثؿ في الظركؼ المادية لمركضة كعدـ تمكف الركضة مف تكفير التقنيات مثؿ االيباد، 
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ختمفة، كبرامج األطفاؿ، كالمكح الذكي كغيرىا مف البرامج كالتقنيات التي تكظؼ في كالحكاسيب الم

 تعمـ األطفاؿ.

كقدمت مديرات رياض األطفاؿ جممة مف االقتراحات تتمثؿ في اختيار الكقت المالئـ لتكظيؼ 

حكؿ التقنيات لكي يتـ جذب األطفاؿ ليا كاالستفادة منيا بصكرة أفضؿ، كتقديـ دكرات لممعممات 

كيفية تكظيؼ التقنيات بصكرة ناجعة، كتكفير الدعـ المادم لرياض األطفاؿ، كتكفير برامج 

الكتركنية ككسائؿ سمعية كبصرية، كتكفير قاعة لألجيزة االلكتركنية في رياض األطفاؿ كتكفير 

 التقنيات بصكرة تسمح لألطفاؿ باستخداميا كالتفاعؿ معيا. 

 لروضة:التقنيات الموجودة في ا أواًل:

مػى التقنيػات يػة السػتجابات مػديرات ريػاض األطفػاؿ علمئك قامت الباحثة بحساب األعداد كالنسب ا
 (9.4المكجكدة في الركضة كما يظير في الجدكؿ )

 .التقنيات الموجودة في الروضة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 9.4جدول )

 النسبت المئويت العدد اإلجببت

 16.7 16 تمفاز

 19.8 19 مسجؿ

 17.7 17 حاسكب

 10.4 10 البتكب

 4.2 4 إيباد

 1.0 1 غرفة مصادر

 14.6 14 جياز عرض

 10.4 10 فيديك

 4.2 4 لكح ذكي

 1.0 1 ألعاب تعميمية
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 .التقنيات الموجودة في الروضة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 3.1شكل )

نسػػػبة % لمحاسػػػكب ك 17.7مسػػػجؿ، كنسػػػبة لم% 19.8، كنسػػػبة % لمتمفػػػاز16.7اف نسػػػبة كتبػػػيف 
% لجيػػاز 14.6لغرفػة المصػػادر، كنسػبة % 1، كنسػبة لاليبػػاد% 4.2، كنسػبة لالبتػكب% 10.4

 . لأللعاب التعميمية% 1سبة % لمكح الذكي كن4.2% لمفيديك، كنسبة 10.4العرض، كنسبة 
 

 

 الثاني: كيف يتم توظيف التقنيات:الفرعي السؤال 
يػػة السػػتجابات مػػديرات ريػػاض األطفػػاؿ عمػػى كيفيػػة ألعػػداد كالنسػػب المئك لباحثػػة بحسػػاب اقامػػت ا

   .تكظيؼ التقنيات

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب كيفية توظيف التقنيات.31.4جدول )
 النسبت المئويت العدد اإلجببت

التعمـ عف طريؽ المعب يشمؿ تكظيؼ ىذه التقنيات لمتعمـ 
 7.1 9 كالترفيو كالجانب الالمنيجي

 14.3 1 مف خالؿ التدريس )الحصص الدراسية اليكمية(

 7.1 9 لكي يتـ البحث عف المعمكمات

 25.0 8 حسب الحاجة كحسب الدرس

 21.4 8 عف طريؽ عرضيا بالصؼ كالصكر كالتمفاز

 25.0 8 لتبسيط المعمكمو لألطفاؿ كاالستمتاع كالترفيو
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 كيفية توظيف التقنيات. (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب2.1شكل )

لمػػػتعمـ عػػػف طريػػػؽ المعػػػب يشػػػمؿ % 7.1اف نسػػػبة ( 2.4( كالشػػػكؿ )10.4يظيػػػر فػػػي الجػػػدكؿ )

مػػف خػػالؿ التػػدريس % 14.3، كنسػػبة تكظيػػؼ ىػػذه التقنيػػات لمػػتعمـ كالترفيػػو كالجانػػب الالمنيجػػي

ة % حسػب الحاجػ25% لكي يتـ البحػث عػف المعمكمػات، كنسػبة 7.1اليكمية(، كنسبة ألنشطة )ا

% 25% عػػف طريػػؽ عرضػػيا بالصػػؼ كالصػػكر كالتمفػػاز، كنسػػبة 21.4كحسػػب الػػدرس، كنسػػبة 

، كعمى الرغـ مف اشارة مديرات رياض األطفػاؿ إلػى لتبسيط المعمكمو لألطفاؿ كاالستمتاع كالترفيو

تكظيؼ التقنيات في البرنامج اليكمي كفقػان لألنشػطة كػي تػدعـ تعمػـ األطفػاؿ إال أنػو لػـ يظيػر فػي 

الت تكظيؼ التقنيات كفقان لرتبة األطفاؿ كاىتماماتيـ كحاجتيـ بالرغـ مف أىمية األخذ بعيف المقاب

 االعتبار احتياجات األطفاؿ كاىتماماتيـ كتفضيالتيـ.

 المديرات: كىذا بناء ما عبرت عنو 

 عف طريؽ المعب يشمؿ تكظيؼ التقنيات لمتعمـ كالترفيو يككف التعمـ برأم (  1)ديرة مال

  تكظؼ التقنيات في الركضة مف خالؿ األنشطة(  9)ة مدير ال

   تستخدـ التقنيات لمبحث األنشطة كيتـ تكظيفيا لألطفاؿ(  5)مديرة ال 

 كحسب الحاجة الييا  النشاطحسب يتـ استخداـ التقنيات (  1) مديرةال
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 طريؽ عرضيا بالصؼ كالصكر كالتمفاز عف   (5)مديرة ال

 

 

 اعل معيا األطفال بشكل أكبر:التقنيات التي يتفثالثًا: 
التقنيػات مػديرات ريػاض األطفػاؿ عمػى يػة السػتجابات ئك لنسب المقامت الباحثة بحساب األعداد كا

 (11.4، كما يظير في الشكؿ )التي يتفاعؿ معيا األطفاؿ بشكؿ أكبر

 .كبرالتقنيات التي يتفاعل معيا األطفال بشكل أ(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 33.1جدول )

 النسبت المئويت العدد اإلجببت

 31.6 12 تمفاز

 26.3 10 مسجؿ

 2.6 1 حاسكب

 2.6 1 البتكب

 2.6 1 إيباد

 5.3 2 كؿ شيء مممكس كمسمكع

 18.4 7 جياز عرض

 2.6 1 فيديك

 5.3 2 السماعة كاألغاني

 2.6 1 الصكر كالممتينة
 

 
 

 .نيات التي يتفاعل معيا األطفال بشكل أكبرالتق(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 1.1شكل )
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لممسػجؿ، % 26.3، كنسػبة لمتمفاز% 31.6اف نسبة ( 3.4( كالشكؿ )11.4الجدكؿ ) مفيظير 

% 5.3، كنسػػبة لكػػؿ مػػف الحاسػػكب كالالبتػػكب كااليبػػاد كالفيػػديك كالصػػكر كالممتينػػة% 2.6كنسػػبة 

  ياز العرض.% لج18.4كنسبة  .لكؿ شيء مممكس كمسمكع كالسماعة كاألغاني

 

 : ذيزاتًىذا بنبء عهى مبعبزت عنو انم

 

 (  التمفاز، المسجؿ 8)مديرة ال
 (  االبتكب، كجياز عرض، مسجؿ، حاسكب 8)مديرة ال
 فيديك، ايباد، البتكب، جياز عرض، حاسكب (  6)مديرة ال
 

 متى يتم توظيف التقنيات: رابعًا:
مػػديرات ريػػاض األطفػػاؿ عمػػى كقػػت تجابات يػػة السػػئك كالنسػػب الم قامػػت الباحثػػة بحسػػاب األعػػداد

 (12.4كما يظير في الجدكؿ ) تكظيؼ التقنيات

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب وقت توظيف التقنيات.32.4جدول )
 النسبت المئويت العدد اإلجببت

 33.3 8 أثناء تنفيذ األنشطة التعميمية أك الترفييية

 52.4 11 المعممةمف قبؿ  األنشطةحسب الحاجة إلييا كبعد 

 9.5 9 بداية النشاط

 4.8 1 دائمان 
 

 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب وقت توظيف التقنيات.1.1شكل )
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أثنػػػاء تنفيػػذ األنشػػػطة % 33.3كتبػػػيف اف نسػػبة ( 4.4( كالشػػكؿ )12.4كمػػا يظيػػػر فػػي الجػػػدكؿ )

لػػدرس مػػف قبػػؿ المعممػػة، حسػػب الحاجػػة إلييػػا كبعػد شػػرح ا% 52.4، كنسػػبة التعميميػة أك الترفيييػػة

 .% لدائمان 4.8% كؿ بداية حصة، كنسبة 9.5كنسبة 

 :ذيزاتًىذا بنبء عهى مب عبزت عنو انم

 (  يتـ ذلؾ حسب النشاط، كحسب المادة التعميمية 2) مديرةال

 يتـ تكظيفيا بداية كؿ حصة، كأثناء الحصص بشكؿ عاـ    (01) مديرةال

 بعد شرحو مف المعممة النشاط كلتكضيح  كالمكضكع، النشاط حسب(  11) مديرةال

لمتكضػيح ليػـ عػف مػاذا سػكؼ يكػكف مكضػكع  األنشػطة يػتـ تكظيفيػا أحيانػا بدايػة   (21) مػديرةال

ذا شػػػعر ميػػػارتيـ كرغبػػػاتيـ، كقػػػد تسػػػتخدـ لمتأكيػػػد عمػػػى تكضػػػيح النشػػػاط، كبعػػػدىا يػػػتـ النشػػػاط ، كا 

 األطفاؿ بالممؿ.

 

 التقنيات:األسباب التي تحول دون توظيف  خامسًا:
األسػباب مػديرات ريػاض األطفػاؿ عمػى الستجابات  المئكية كالنسب قامت الباحثة بحساب األعداد

 (13.4، كما يظير في الجدكؿ )التي تحكؿ دكف تكظيؼ التقنيات

 .األسباب التي تحول دون توظيف التقنيات(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 31.4جدول )

 يتالنسبت المئو العدد اإلجببت

 26.7 6 عدـ كجكد كيرباء

 6.7 9 حصكؿ أم عطؿ ليذه التقنيات

 13.3 1 فصؿ االنترنت

 3.3 1 ضيؽ الكقت

 40.0 19 عدـ تكفرىا بسبب نقص الدعـ المادم

 3.3 1 اىماؿ تدريب المعمميف الستخداـ ىذه التقنيات

 6.7 9 سكء استخداميا
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 .األسباب التي تحول دون توظيف التقنيات(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 5.1شكل )

األسػػػباب التػػػي تحػػػكؿ دكت تكظيػػػؼ التقنيػػػات اف ( 5.4( كالشػػػكؿ )13.4الجػػػدكؿ ) مػػػفيظيػػػر   

كخمػؿ فػي األجيػزة، كمشػاكؿ االنترنػت، كضػيؽ الكقػت، كنقػص الػدعـ كيربػاء، تتمثؿ في مشػكمة ال

 خداـ التقنيات.سكء است، ك تدريب المعمميف الستخداـ ىذه التقنيات كعدـمادم، ال

 

 :ديراتكىذا بناء عمى ما عبرت عنو الم

(  عدـ كجكد كعي كافي ألفراد المجتمع، أسباب مادية قمة الدعـ المادم، إىماؿ تدريب 7) ديرةمال

استخداـ ىذه الكسائؿ، عدـ كضع استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية أثناء  المعمميف عمى كيفية

 ف األكلكيات.التخطيط التربكم كأكلكية م

األسباب التي تحكؿ دكف تكظيؼ التقنيات سعرىا المادم المكمؼ، أيضا كثرة (  13) مديرةال

 استخداـ التقنيات تساىـ في اليدـ أحيانا أكثر مف البناء لسكء استخداميا 

  ، قطع الكيرباء كيككف نادرا(  ضيؽ الكقت، فصؿ اإلنترنت14)مديرة ال
 
 كسكء استخداميا، كعدـ تكفرىا بسبب نقص الدعـ المادم ضيؽ الكقت، (  15)مديرة ال
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 :اقتراحات مديرات رياض األطفال حول توظيف التقنيات سادسًا:
مديرات رياض األطفاؿ عمى الستجابات  المئكيةكالنسب  قامت الباحثة بحساب األعداد

 (14.4، كما يظير في الجدكؿ )االقتراحات لتكظيؼ فعاؿ لمتقنيات

 .االقتراحات لتوظيف فعال لمتقنياتتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  (:31.4جدول )
 النسبت المئويت العدد اإلجببت

 4.5 1 تكفير قاعة كبيرة كمزكدة بكافة التقنيات

 4.5 1 استراتيجية التعمـ النشطتكظيؼ 

 4.5 1 تكظيؼ الدراما كاستراتيجية فعالة في التدريس

ثؿ عمؿ كسائؿ بصرية سمعية تخدـ استخداـ بدائؿ عف ىذه األجيزة م
 4.5 1 األىداؼ التعميمية

 22.7 5 اعطاء دكرات لالستخداـ األمثؿ ليذه التقنيات

 13.6 5 تحديد األىداؼ مف التقنيات

 4.5 1 اليدكء كالنظاـمساعدة األطفاؿ عمى المتزاـ ب

 31.8 8 استخداـ التقنيات المناسبة كفي الكقت الصحيح

 9.1 9 ادمتكفير الدعـ الم

 

 

 
 .االقتراحات لتوظيف فعال لمتقنيات(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 6.1شكل )
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اقتراحات مديرات رياض األطفاؿ بغية التكظيؼ  (6.4( كالشكؿ )14.4لجدكؿ )يظير في ا

 اتاستراتيجيتكظيؼ ك ، قاعة كبيرة كمزكدة بكافة التقنيات األمثؿ لمتقينات كالتي تتمثؿ في تكفير

استخداـ بدائؿ عف األجيزة ك تعميـ األطفاؿ، اما كاستراتيجية فعالة في تكظيؼ الدر  ك ،التعمـ النشط

ليدكء با، كمساعدة األطفاؿ عمى االلتزاـ مثؿ عمؿ كسائؿ بصرية سمعية تخدـ األىداؼ التعميمية

المناسبة،  كاستخداـ التقنيات في األكقات، متقنياتلدكرات لالستخداـ األمثؿ  ، كتقديـكالنظاـ

 .تكفير الدعـ المادمك 

 
 :عنو المديرات كىذا بناء عمى ما عبرت

أف يككف عند المعممة كعي تاـ لتكظيؼ ىذه التقنيات في الكقت المناسب، كالقدرة (  17)مديرة 

 عمى استخداميا تكجو األطفاؿ نحك األشياء الجيدة كالمفيدة كتجعؿ التعمـ أكثر سرعة كتكيفا.

يتـ تحديد التقنية المطمكبة بأساليب مناسبة كبشكؿ منظـ يسيؿ استخداـ التقنيات (  أف 18) مديرة

 كيزيد تفاعؿ األطفاؿ معيا 

  حيف تستخدـ التقنيات في الكقت المناسب يككف التعمـ أكثر فعالية عند األطفاؿ ( 19)مديرة 

  (  عمؿ دكرات في كيفية استخداـ التقنيات بشكؿ كاضح كمتقف كسريع20)مديرة 

(  أف يككف ىناؿ دعـ مادم لمتكفر التقنيات في رياض األطفاؿ، كرقابة عمى التقنيات 21)مديرة 

، كتعزز التفاعؿ بيف األطفاؿ كالمعممات كبيف بحيث تخدـ العممية التعميمية كالتربكيةالمكجكدة 

 األطفاؿ أنفسيـ 

ألطفاؿ ليذه القاعة عندما تريد (  كجكد قاعة كبيرة مزكدة بالتقنيات الحديثة حيث ينتقؿ ا1)مديرة 

 المعممة تكظيؼ التقنيات لتنفيذ نشاط معيف 
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 :الفصل الخامس

___________________________________________________ 

  :مناقشة النتائج والتوصيات

 المقدمة 5.1

 ياتالتقن تكظيؼ يتضمف ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة حكؿ كاقع

تكظيفيا،  نحك المعممات كمعتقدات اهلل كالبيرة راـ محافظة في االطفاؿ رياض في الحديثة

 كيتضمف التكصيات التي تراىا الباحثة في ضكء نتائج الدراسة.

 مناقشة النتائج المتعمقة باالجابة عن السؤال األول 5.2

كظيؼ التقنيات الحديثة معتقدات معممات رياض األطفاؿ نحك تحكؿ دلت نتائج السؤاؿ األكؿ 

 ( 2018أنيا جاءت بدرجة عالية، كىذه النتائج تتفؽ مع دراسة )العطيات،  في رياض األطفاؿ

 (.2004( ك) كنذر، 2015كدراسة )جكمانة 

عمى    األطفاؿ عمى المشاركة في الصؼ يسيـ تكظيؼ التقنيات في تشجيعكحصمت الفقرة   

 نيات تعمؿ تعزيز التفاعؿ كالتكاصؿ بيف األطفاؿ.ألف التق  ،(4.63أعمى متكسط حسابي )
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، كترل (4.51بمتكسط حسابي )   يضفي تكظيؼ التقنيات أجكاء المرح في الركضةكيمييا فقرة   

كنشاط األطفاؿ، كيصبح األطفاؿ أكثر فرحان كمرحان عند  الباحثة أف التقنيات تعد محفزان لمحيكية

تصبح المعممة عمى ثقة بأف الكقت الذم يقضيو األطفاؿ ممارسة األنشطة باستخداـ التقنيات، ك 

خالؿ النشاط إنما ىك كقت لتنمية المياراتيـ كتفكيرىـ كزيادة الحصيمة المغكية، إضافة إلى أّف 

التقنيات الحديثة مف األمكر أك الكسائؿ المحببة لألطفاؿ، حيث يعتبركنيا جزءان ميمان في مرحمة 

 المرح عمى العممية التعميمية.   طفكلتيـ كالتي تضفي أجكاء مف

عمى أقؿ متكسط يتطمب تكظيؼ التقنيات بذؿ جيكد كبيرة مف المعممة  حصمت الفقرة  بالمقابؿ 

تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أّف استخداـ التقنيات يتطمب مف المعممة متابعة  (،2.28حسابي )

حتاج إلى كقت كجيد كتركيز لمتمّكف مف أحدث البرمجيات كالكسائؿ التكنكلكجية الحديثة، كالتي ي

استخداميا، كيحتاج إلى مقدرة عمى تصميـ الدركس المحكسبة، كاإلطالع عمى طرؽ تكنكلكجية 

جديدة تساعدىا في تصميـ ىذه األنشطة فتتطمب ىذه الطرؽ خبرة سابقة اتقاف ميارات التعامؿ 

 مع الحاسكب كالشبكة العنكبكتية كتصميـ المكاد لألطفاؿ.

متكسط   عمى يسيـ تكظيؼ التقنيات داخؿ الركضة في خمؽ الفكضىالفقرة  أّما حصكؿ  

، فيعكد إلى فعالية التقنيات الحديثة بجذب انتباه األطفاؿ بشكؿ (2.41)منخفض بمغ حسابي 

مستمر بحيث يعرض أفالـ كرتكف التي تبقى مستمرة لفترة محددة، أك عرض الشرائح التي تمفت 

تيقظان لرؤية الشريحة التالية، كيبقى الطفؿ مستمتعا لما ستعرضو المعممة تجعؿ مف الطفؿ م

 باستخداـ ىذه التقنيات. 

معتقدات معممات رياض األطفاؿ نحك تكظيؼ التقنيات الحديثة كبصكرة عامة ترل الباحثة بأّف 

التعمـ جاءت بدرجة عالية سببو أّف استخداـ التقنيات الحديثة يحقؽ أىدافا  في رياض األطفاؿ

بسيكلة ككضكح أكثر مف الطرؽ التقميدية، كما أّنيا تكفر الكقت كالجيد، يضاؼ إلى ذلؾ دكر 



  
 

62 
 

المعممة التي تنمي مفاىيـ األطفاؿ ليكتسبكا الخبرات األكلية كتثرم حصيمتيـ المغكية كتنمي 

 قدراتيـ العقمية، كتؤدم تكظيؼ التقنيات إلى الكشؼ عف مكاىب األطفاؿ كميكليـ.

ة أخرل، يمكف القكؿ أّف استخداـ التقنيات الحديثة في تدريس األطفاؿ يمّكنيـ مف تعمـ مف جي

المفاىيـ كتطكر تفكيرىـ كتثير اىتماميـ كتجعميـ أكثر انخراطان في عممية التعمـ استعدادان لمتعمـ 

مى زيادة عمى التعمـ، فقد الحظت الباحثة أثناء زياراتيا لرياض األطفاؿ أّف ىذه التقنيات تعمؿ ع

 مشاركة األطفاؿ اإليجابية في األنشطة كتفاعميـ فيما بينيـ كمع معممتيـ.

 نتائج الفرضية األولى: مناقشة 

تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية في معتقدات معممات ال  دلت نتائج الفرضية األكلى عمى أنو 

، كتتفؽ ؿ العمميرياض األطفاؿ نحك تكظيؼ التقنيات في رياض األطفاؿ يعزل لمتغير المؤى

 (.2017(، كتختمؼ مع دراسة )الشناكم، 2015ىذه النتيجة مع دراسة)ذيب،

معتقدات معممات رياض األطفاؿ نحك  فيعينة الدراسة  أفرادالستجابة يعني ىذا كجكد تشابو 

، كتعزك الباحثة ىذه المؤىؿ العمميلمتغير  تكظيؼ التقنيات الحديثة في رياض األطفاؿ كفقا

إلى أّف العمؿ مع األطفاؿ يحتاج بالدرجة األكلى إلى ميارات تعميمية كأساليب تربكية النتيجة 

تتفؽ مع مرحمة رياض األطفاؿ، كتحتاج إلى أساسيات مينية تمّكف المعممة مف التعامؿ مع 

األطفاؿ، كمف ضمف ىذه الميارات التقنيات الحديثة التي تعّد معيف كمساعد لممعممة، كىذا األمر 

أّية درجة عممية، سكاء دبمكـ أف دراسات عميا، إذ يجب أف تككف المعممة قادرة عمى تفّيـ  تحتاجو

األطفاؿ كاحتياجاتيـ كأساليب تدريسيـ، كقادرة عمى استخداـ ىذه التقنيات بما يتماشى كأساسيات 

 تدريس األطفاؿ كتعميميـ.

إلى درجة عممية معينة، كما ىك يضاؼ إلى ذلؾ، أّف استخداـ التقنيات الحديثة ال يحتاج غالبان 

حاؿ أساليب تعميـ األطفاؿ، فيذه التقنيات قد تتطمب جيدان كخبرة لحد معيف، فإذا كصمت معممة 
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رياض األطفاؿ ليذا الحد تستطيع تسخير إمكانات التقنيات الحديثة في التعميـ بغض النظر عف 

بتكظيؼ ىذه التقنيات في عمميات دم، الدرجة العممية، فبإمكانيا استخداـ التقنيات لمتعميـ الفر 

ليا، باعتبارىا ككسيمة تعميمية مساعدة ، كالتي بدكرىا تستخدـ التقنيات التعميـ كالتدريب كالتقكيـ

ثـ يستعاف بيا عند مثالن جياز الحاسكب  حيث تككف المعمكمات مخزنة في، بلممعمكمات امصدر 

 لتكضيح مفيـك معيف. الحاجة

 : الثانية نتائج الفرضيةمناقشة 

إحصائية في معتقدات معممات  ةتكجد فركؽ ذات داللال دلت نتائج الفرضية الثانية عمى أنو 

سنكات الخبرة. كىذه رياض األطفاؿ نحك تكظيؼ التقنيات في رياض األطفاؿ يعزل لمتغير 

 (، 9115انجيني، كتختمؼ مع دراسة ) ،(2016النتيجة تتفؽ مع دراسة )صالح،

في معتقدات معممات رياض األطفاؿ نحك تكظيؼ التقنيات الحديثة كد تشابو كىذا يدؿ عمى كج

سنكات الخبرة، كترل الباحثة أّف التقنيات الحديثة مصممة في رياض األطفاؿ يعزل لمتغير 

لسيكلة االستخداـ كلتقريب المفاىيـ مف أذىاف األطفاؿ، كمنيا األنشطة التي تؤدم إلى جذب 

ىيـ عديدة لذىنو، كىذه األمكر تحتاجيا المعممة باستمرار كمنيا ما يمكف انتباه الطفؿ كتقّرب مفا

أف يستخدمو الطفؿ لكحده، كمصممة أيضان لإلستخداـ مف قبؿ جميع المعممات في التدريس 

لجميع المعممات بغض النظر عف عدد سنكات الخبرة، كمف ميزات التقنيات الحديثة أنيا متاحة 

الجامعات باختالؼ خبراتيـ كخمفياتيـ التي ال تحتاج لخبرة طكيمة أك أماـ جميع المعممات كطمبة 

معينة مف المعممة، كأحيانان تقّدـ التقنيات أمكر تعميمية دكف تدخؿ المعممة بطريقة مباشرة، كأف 

التقنيات بيف في الكقت ذاتو، كيككف ىذا التفاعؿ إنشاء بيئة تعميمية نشطة كتفاعمية تعمؿ عمى 

 ألطفاؿ أنفسيـ.كالطفؿ كبيف ا
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 كأ ةالصكت كالصكر باستخداـ عرض كترل الباحثة أف الكسائؿ الحديثة التي تتضمف طرؽ 

اذج يكّفر عمى المعممة الكثير مف الخبرة التعميمية، إذ أحيانان تككف كالرسـ كالنمالمتحركة الحركة 

لدل قميؿ الممؿ ت طريقة التدريس جاىزة كسيمة باستخداـ ىذا النكع مف التقنيات، فتؤدم إلى 

األطفاؿ دكف أف يككف لممعممة دكر في استثارة انتباه األطفاؿ، كتساعد المعممة عمى إيجاد بيئة 

نقؿ عممية األطفاؿ، فيذه التقنيات تساعد كبدرجة كبيرة في الفركؽ الفردية بيف  تعميمية تراعي

طريقة ذاتية مع أسمكب مف الكضع التقميدم إلى كضع يشبو اكتساب المعمكمة بالتعميـ كالتعمـ 

ـّ إّف ىذه الكسائؿ قد تنّبو المعممة إلى استخداـ طرؽ معينة  ّشيؽ، كىذا ما تسعى إليو المعممة، ث

بالتدريس كاستثارة تفكير األطفاؿ لمكصكؿ إلى إجابة أك حؿ لممشكمة بمجرد متابعة التقنيات 

 الحديثة.  

 : الثالثة نتائج الفرضيةمناقشة 

تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية في معتقدات معممات ال  ة الثالثة عمى أنو دلت نتائج الفرضي

كىذا يدؿ   التخصص. رياض األطفاؿ نحك تكظيؼ التقنيات في رياض األطفاؿ يعزل لمتغير

عمى أف جميع معممات رياض األطفاؿ كالتربية اإلبتدائية يدرسكف نفس المكاد التربكية أثناء 

 معممات أحيانان يخضعف لنفس الخبرات كالدكرات التدريبية بعد الخدمة.الدراسة الجامعية، كألف ال

تجاىاتيـ  إضافة إلى تشابو خصائص النمك في مرحمة رياض األطفاؿ كالمرحمة األساسية، كا 

 كميكليـ تككف متشابيات.

كترل الباحثة بكجكد أسباب عديدة تؤدم إلى تشابو االتجاىات بناء عمى التخصص، كمنيا عمى 

أّف طريقة التدريس نفسيا ليا عالقة كثيقة بالكسيمة التكنكلكجية المستخدمة، فإذا المثاؿ سبيؿ 

كانت المعممة تختار الطريقة المناسبة لممارسة األنشطة فإنيا تختار أيضان الكسيمة التكنكلكجية 
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تحققو التي تناسب ىذه المادة، كتستخدـ مصادر التعميـ األخرل آخذة بعيف االعتبار ما تريد أف 

مف أىداؼ، بمعنى أف التقنيات الحديثة ىي كسيمة لتحقيؽ ىدؼ تعميمي كتربكم معيف عف طريؽ 

 التكامؿ بينيا ، كىذا يتـ بجميع المكاد، كلجميع التخصصات.

كسبب آخر يتمثؿ في التأكد مف أف الطريقة التي تستخدميا المعممة كالكسيمة التكنكلكجية الحديثة 

ة متحركة( تعمالف معان كبشكؿ متكامؿ اتحقيؽ أىداؼ الدرس، )عرض شرائح، فيمـ، صكر 

فالكسيمة تصبح جزءان مف الدرس إذا نجحت المعممة في اختيارىا كاستخداميا، كىنا ال يككف دكر 

لمتخصص إنما يككف لمتكامؿ بيف الكسيمة كطريقة التدريس بصكرة تتماشى مع مستكيات األطفاؿ 

ما يتـ في جميع التخصصات كليس في تخصص معيف، فتقـك كالفركقات الفردية بينيـ، كىذا 

 المعممة بتحديد الخطكات الالزمة لتدريس المكضكع ككيفية تحقيؽ األىداؼ.

كسبب آخر يتمثؿ في عناصر العممية التدريسية لمكاد الركضة جميعيا باستخداـ التقنيات، كمف 

ة يعّد عامؿ ميـ مف عكامؿ أبرزىا عنصر التشكيؽ، حيث إّف تكفر ىذا العنصر في التقني

نجاحيا، فاليدؼ مف الكسيمة تسييؿ عممية التعّمـ، كذلؾ عنصر المالءمة، كالذم يحدد مناسبة 

التقنية لمستكيات األطفاؿ المغكية كالمعرفية كاالنفعالية كالجسمية، ثـّ عنصر التنظيـ، إذ ال يجكز 

يء مف التشتت، كال شؾ أّف تكافر أف تعرض التقنية المحتكل بشكؿ فكضكم، أك بطريقة فييا ش

ىذه العناصر سكيان يتيح لمعممات الركضة بتخصصاتيّف كافة المجاؿ لمتدريس بطريقة فعالة 

 تحقؽ أىداؼ التربية كالتعميـ.

 مناقشة النتائج المتعمقة بصحيفة المالحظة: 5.3

في محافظة راـ اهلل بالتقنيات المستخدمة في رياض األطفاؿ : كالذم يتعمؽ السؤال الفرعي األول

كقد أظيرت النتائج كمالحظة الباحثة تكفر جميع التقنيات في رياض األطفاؿ مثؿ  كالبيرة.
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التمفاز، كالفيديك، كالمسجؿ، حاسكب، كالب تكب، ايباد، كسمارت بكرد، كبركجكتر، كيكجد أتارم 

ؾ أف الربكت في ركضة كاحدة، باستثناء الربكت الذم لـ يتكفر كال في ام ركضة كمجرد ذل

مكمؼ كال تكجد ثقافة الستخدامو في رياض األطفاؿ مع األطفاؿ، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

 (.2004)داكد كىماـ، 

ترل الباحثة أّف تنّكع ىذه التقنيات يعكد إلى أّف العصر الذم نعيش فيو يتمييز بالتغير المستمر 

تقنيات الحديثة في التعميـ ألىميتيا في كالتطكر السريع، ليذا أصبحت الحاجة إلى استخداـ ال

تحسيف نكعية التعميـ كزيادة فعاليتو، كاستخداميا في رياض األطفاؿ ألىميتيا لممعممات لتدريبيـ 

في مجاالت إعداد األىداؼ كالمكاد التعميمية كطرؽ التعميـ المناسبة، كالتركيز عمى الطفؿ ألنو 

طفاؿ فإف التقنيات تؤدم إلى استثارة اىتماـ األطفاؿ محكر العممية التعميمية، أما بالنسبة لأل

شباع حاجاتيـ لمتعمـ، كالشؾ أف الخبرات تقدـ خبرات متنكعة يأخذ كؿ طفؿ منيا ما يحقؽ  كا 

 أىدافو، كتحقؽ التقنيات التعمـ كزيادة المشاركة اإليجابية لألطفاؿ في العممية التربكية.

تكظيؼ التقنيات كاستخداميا كتحديد اليدؼ منيا  كتبيف لمباحثة أف معممة الركضة إف أحسنت

كتكضيحيا في ذىف الطفؿ سكؼ تؤدم إلى زيادة مشاركة اإليجابية، كتنمية قدرتو عمى التأمؿ 

كدقة المالحظة، كيؤدم استخداـ التقنيات إلى تحسيف نكعية التعمـ كرفع مستكل األداء عند 

بة، كالتمفاز استخدامو لمشرح كالتكضيح لعرض األطفاؿ، كمف أمثمة ذلؾ اختيار التقنيات المناس

 األفالـ التعميمية كمشاىدتيا بغية الكصكؿ إلى اإلجابة عف اليدؼ المراد تحقيقو.

كترل الباحثة أّف ىذا التنكع أساسو كعي المعممات إلى األدكار المتعددة التي تقكـ بيا التقنية 

المدارس عامة مف استخداميا، إذ يدؿ ىذا الحديثة، كالفكائد المتنكعة التي تجنييا الركضات ك 

التنكع في التقنيات عمى الّتكامؿ بيف أدكار التقنيات كأىداؼ التربية في رياض األطفاؿ، كأبرز 
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لدل  اإلدراؾ الحسينقاط االلتقاء بيف دكر التقنيات كأىداؼ رياض األطفاؿ تتمثؿ في تحسيف 

خبرات عمى شكؿ  ه، كتفّسر الدرسكجكد في عمى تكضيح المعنى المالتقنية تعمؿ الطفؿ، بحيث 

يصعب عميو إدراكيا كمعرفتيا عف األبعاد كالمعاني الضركرية التي قد لديو كتضيؼ لدل الطفؿ، 

فيمـ تاريخي يقّرب طرؽ الدرس لكحده، فعمى سبيؿ المثاؿ، كمما شاىدتو الباحثة فإّف عرض 

أحداثو  يجعؿى اهلل عميو كسمـ، ك فؿ كما في مناسبة مكلد الرسكؿ محمد صمالماضي لمطصكرة 

كذلؾ استخداـ البركجيكتكر كالدركس المحكسبة في عرض مفاىيـ عف الطعاـ لدييـ،  ةمحسكس

 و.أمام ةن منظكر ة بالنسبة لمطفؿ لتصبح غير المنظكر األمكر قّرب الصحي ت

 كضات عينة، بحيث ُتستخدـ التقنيات في الر الفيـزمف نقاط االلتقاء الّداؿ عمى التكامؿ عممية 

خصكصان عند استخداـ التقنيات  تميز المدركات الحسّية كترتيبيا كاالختيار مف بينيا،ل الدراسة

التي تعتمد اإلدراؾ البصرم، فيشاىد الطفؿ مكاضيع متنكعة كدرس الفصكؿ األربع، كيدرؾ 

 لفيـ ما يدكر حكلو في الكاقع،حكاسو معنى كؿ فصؿ بما يشاىده مف صكر، كبيذا يستخدـ 

فيشاىد صكر لمثمكج كاألمطار كتساقط األكراؽ فتترسخ في ذىنو كيفيميا كيككف صكرة ذىنية عف 

بطريقة سيمة، كيتمكف مف  يتصؿ بعالـ األشياء كما يحيط بو مف مظاىرالبيئة مف حكلو، كبيذا 

فيـ حدكث األشياء كتساقط األكراؽ كنمك األشجار، كيستطيع أف يفيـ أف العالقة بيف التساقط 

   كالنمك ىي دكرة حياة.

الطفؿ بيذا الجانب، كتعمؿ تيتـ تربية كيأتي التنكع أيضان بتنمية ميارة التفكير عند الطفؿ، حيث 

ألف التفكير ىك مف الطفؿ باستخدامو كاستثارة التفكير لديو، عمى تدريب ك منظـ عمى أف يككف 

كما يشاىد أمامو مف صكر ت الحسّية المدركاالطفؿ عندما يعتمد عمى أىداؼ العممّية التعميمّية، ك 

بالعالقات بيف األمكر، كالعالقة بيف النظافة كالصحة كالرياضة يفّكر أك مشاىد أك لقطات 

  .كالنمك
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التقنيات المستخدمة في رياض األطفاؿ في محافظة  : كالذم يتعمؽ بعددالسؤال الفرعي الثاني

%، كذلؾ 100عمى أعمى نسبة مؤية  اتضح أف تقنية المسجؿ حصمتراـ اهلل كالبيرة، حيث 

لرخص ثمف المسجؿ، كسيكلة استخدامو، كأىميتو في العممية التعميمية ألنو يعتمد عمى اإلصغاء 

%، كتبيف مف النتائج تكفر التمفاز في 90.9عند األطفاؿ كيؤدم إلى التركيز. يميو التمفاز بنسبة 

تمفاز الحصكؿ عمى العديد مف الفكائد يمكف الألطفاؿ مف خالؿ مشاىدة ال رياض األطفاؿ ألنو

ثـ . مثؿ استكشاؼ األماكف، كالحيكانات، كجميع األشياء التي ال يمكف ليـ رؤيتيا بطريقٍة أخرل

%، كدلت النتائج أف  استخداـ الحاسكب مف أىـ التقنيات في النظاـ 86.4الحاسكب بنسبة 

لتفاعؿ بيف األطفاؿ. كسيكلة استخدامو التعميمي التي ال يمكف االستغناء عنو ألنو يكفر عممية ا

%، كدلت النتائج تكفر البركجكتر في 72.7مف قبؿ المعممات.  يميو الالبتكب كالبركجكتر بنسبة 

رياض األطفاؿ تمكف المعممات مف عرض مشركعيا كعمؿ عركض تقديمية دكف تكصيميا بأم 

 أجيزة أخرل، اك يمكف تكصيميا بالحاسكب. 

لنتيجة إلى اإلمكانات المادية كالبشرية المتكفرة في رياض األطفاؿ، ثـ إلى تعزك الباحثة ىذه ا

سيكلة استخداـ ىذه التقنيات كالكسائؿ، كلكي تككف قريبة مف بيئة الطفؿ كيعتاد عميو كيتعرؼ 

 عمى أّنيا مف الممكف أف تككف تقنية ىادفة كليست ترفييية أك إلضاعة الكقت. 

التقنيات يتماشى كنمك الميارات الحسية كالمعرفية كاإلدراكية لدل إضافة لذلؾ فإف استخداـ ىذه 

، حيث إّف مشاىدة فيمـ الدقة كالسرعة في صنع األشياء أك ترتيب المكادالطفؿ، كتنبة لديو 

تعّمـ الميارات  األطفاؿ سيؿ عمىاستخداـ الكسائؿ التعميمّية يُ بكاسطة الالبتكب مثالن حكؿ 

البناءة في حياتو،  االتجاىات كالقيـعف طريؽ ىذه التقنيات عمى  كيتعرؼ  كاكتساب الخبرات.

تيتـ التربّية بتنشئة جيؿ لو اتجاىات مرغكب فييا مثؿ التعاكف كالرفؽ بالحيكاف كغيرىا مف حيث 
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يعمؿ عمى تككيف قيـ سميمة إيجابّية لدل  التقنياتاالتجاىات األخرل، لذلؾ فإف استخداـ 

   .األطفاؿ

التقنيات تعمؿ ، حيث الفركؽ الفرديةالتقميؿ مف النشاط الذاتي ك تقنيات في زيادة كتساعد ىذه ال

أك عمى الشجاعة  ، فإذا شاىد فيممان تاريخيان يحثّ نفس الطفؿ، عمى إثارة النشاط كالحماس في 

ثـ حب كمف ، الطفؿىذه المشاىد تثير الحماس كالنشاط الذاتي لدل فإف ، المساعدة أك االحتراـ

التقنيات المعركفة لدل كذلؾ فإف استخداـ ، ء كمحاكاة األجداد في أعماليـ كخططيـاالقتدا

تشبع رغباتيـ كتحقؽ آماليـ، فقد يميؿ أحدىـ إلى عندما مف مكاجية الفركؽ الفردّية  وتمكنّ الطفؿ 

 .إلى التجارب العممّية المختمفة يميؿ كآخر ،كالمطالعةالتعميمية مشاىدة األفالـ 

ات األقؿ استخداما األتارم كااليباد كالسمارت بكرد ألنو ال تكجد ثقافة الستخدامو في ككانت التقني

 رياض األطفاؿ مع األطفاؿ كىذه التقنيات تككف مكمفة.

 نتائج الدراسة المتعمقة بصحيفة مقابمة مديرات رياض األطفال 5.4

 تقنيات في الركضة.تبيف مف نتائج مقابالت مديرات رياض األطفاؿ كجكد اختالؼ في تكفر ال

كفيما يتعمؽ بتكظيؼ التقنيات كانت أرئيف مختمفة، فقد بينت المديرات يمكف تكظيؼ التقنيات 

مف لمتعمـ كالترفيو، اك لكي يتـ البحث عف المعمكمات، أك يمكف تبسيط المعمكمات لألطفاؿ، ك 

 خالؿ التدريس )الحصص الدراسية اليكمية(، أيضا حسب الحاجة كحسب الدرس.

 ما ىي التقنيات التي يتفاعؿ معيا األطفاؿ بشكؿ أكبرأظيرت النتائج التي تتعمؽ بالسؤاؿ ك 

% لكؿ 2.6% لممسجؿ، كنسبة 26.3% لمتمفاز، كنسبة 31.6ككانت اراء المديرات أف نسبة 

 % لجياز العرض. 18.4مف الحاسكب كالالبتكب كااليباد كالفيديك ، كنسبة 
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التقنيات في رياض األطفاؿ، كاليمكف اإلستغناء عنيا لما تقدـ  كتبيف لمباحثة أىمية تكفر ىذه

 لمعممية التعميمية، كايضا حب األطفاؿ ليذه التقنيات كتعمقيـ بيا.

كانت بعض ارائيف مختمفة، كتبيف اف نسبة  متى يتـ تكظيؼ التقنياتأما النتائج المتعمقة بالسؤاؿ 

أثناء تنفيذ األنشطة التعميمية أك الترفييية،  % مف المديرات يريف أف تكظيؼ التقنيات يتـ33.3

% كؿ بداية 9.5% حسب الحاجة إلييا كبعد شرح الدرس مف قبؿ المعممة، كنسبة 52.4كنسبة 

 % دائمان.4.8حصة، كنسبة 

كترل الباحثة مدل أىمية تكظيؼ التقنيات في كقتيا المناسب، كاستخداميا لمغرض المناسب 

 ؿ مف ىذه التقنيات إذا تـ استخداميا في الكقت المالءـ ليا.منيا، ككمدل استفادة األطفا

اختمفت اراء المديرات  األسباب التي تحكؿ دكف تكظيؼ التقنياتككانت النتائج المتعمقة بالسؤاؿ 

 كتباينت األسباب التي تحكؿ دكف تكظيؼ التقنيات كفقان الراء المديرات.

ي استخداـ التقنيات، كعندىف الرغبة في كاتضح لمباحثة أف المعممات ال يكاجيف صعكبة ف

استخدـ التقنيات لإلطالع عمى ماىك جديد لتقديـ العركض التعميمية لألطفاؿ، كتحقيؽ األىداؼ 

 التعميمية مف خالؿ التقنيات.

اتضح لمباحثة رغبة  لتكظيؼ فعاؿ لمتقنيات مديرات رياض األطفاؿ اقتراحاتأما النتائج المتعمقة ب

ير قاعة كبيرة كمزكدة بكافة التقنيات ليعبر األطفاؿ عف مكاىبيـ كقدراتيـ المديرات في تكف

ثراءىا بمساعدة المعممات مف خالؿ استخداـ التقنيات. كأىمية إعطاء المعممات دكرات  كا 

 لإلستخداـ األمثؿ لمتقنيات لتقديـ كؿ  ماييـ األطفاؿ.

ت كتكقيت استخداميا يعكد إلى أّف كترل الباحثة أيضان أّف سبب االختالؼ في استخداـ التقنيا

المنيج الحديث المستخدـ في رياض األطفاؿ ال يعني المادة أك المضمكف فقط بؿ يشتمؿ عمى 

األىداؼ كالمحتكل كطريقة التقدريس كالتقكيـ، كىذا يعني أف المعممة عندما تستخدـ تقنية ما 
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كطريقتي التدريس كالتقكيـ المالئمة كتحدد مكعد استخداميا لدييا إلماـ باألىداؼ كمحتكل المادة 

 لألطفاؿ حتى يتسنى ليا االختيار األنسب كاألفضؿ لمتقنية.

كترل الباحثة أيضان ىذا التنكع إلى تجربة الكسيمة قبؿ استخداميا كمعرفة نتائجيا، فيذا يساعد 

ب، كىذا عمى اتخاذ القرار األنسب بشأف استخداميا كتحديد الكقت لعرضيا، كذلؾ المكاف المناس

التجريب يتيح لممعممة فرة التأكد مف صالحية التقنية كالمضمكف سكيان، خصكصان في حالة عدـ 

تطابؽ بيف محتكل الكسيمة كالدرس، مما يسبب تشكيشان كفكضى بيف األطفاؿ، كىذا مف النقاط 

ريخية الميمة التي تركز عمييا الركضات، إذ يتـ التحقؽ مف المحتكل، خصكصان في األفالـ التا

التي قد تتضمف مفاىيـ كأحداث مف الصعب عمى الطفؿ أف يدركيا، أك التي تتضمف 

 مصطمحات مف الصعب تبسيطيا لمطفؿ. 

لمشاىدة األنشطة بكاسطة تقنية  ستثارة الطالبكقد يككف االختالؼ في كقت االستخداـ بدافع إ

دافعيتيـ، كقد كاستثارة األطفاؿ  زيحفتيسيـ في جديدة كاالبتعاد عف أجكاء القراءة الجماعية، مما 

ـّ إّف استخداـ ىذه التقنيات في منتصؼ الدرس مثالن أك  إشباع حاجاتيـ لمتعمـ، يككف سببان في ث

في نيايتو تتيح لمطفؿ مراجعة ما سمعو مف المعممة أك تعكيضو عّما فاتو أثناء الدرس، كتساعده 

كممة مرات أخرل عف طريؽ التقنية في التغمب عمى العيكب المفظية عندما يستمع إلى ال

تطبيؽ اعد عمى فيـ معنى بعض األلفاظ التي تستخدـ في أثناء المستخدمة، كىذا بدكره يس

، كذلؾ األمر بأساس مادم محسكس لتفكيرىـالطفؿ مف خالؿ تزكيد األنشطة مع األطفاؿ 

ترسيخ مطفؿ عمى بالنسبة لممعمكمات، بحيث يككف استخداـ التقنية في نياية الدرس معينان ل

حية قكية ة خبر لمطفؿ ـ تقدّ في ذىنو، خصكصان أّف التقنيات المستخدمة  المعمكمات كتعميقيا

 كالمسمكعة كالمشاىدة.عف طريؽ التكضيحات العممية  التأثير،
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 التوصيات: 5.5

 بناء عمى نتائج الدراسة فإف الباحثة تكصي بما يأتي:

كفؽ احتياجات معممات رياض  راـ اهلل كالبيرةة محافظتدريب معممات رياض األطفاؿ في  -

 عمى كيفية تكظيؼ التقنيات. األطفاؿ

 تصميـ دليؿ تدريبي لمعممات رياض األطفاؿ حكؿ تكظيؼ التقنيات. -

 ضركرة تكفير التقنيات الحديثة في رياض األطفاؿ كبالشكؿ الكافي لتحقيقؽ اليدؼ منيا. -

 ؼ التقنيات الحديثة في رياض األطفاؿ.إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ تكظي -
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مجمة . كمعايير جكدة القصص االلكتركنية محافظة القدس في ضكء معايير أدب األطفاؿ

 . تحت النشر.الطفولة العربية

تعميـ العمكـ لألطفاؿ باالستقصاء عبر  ( رحمة2019الخالص، بعاد كالنتشة، انتصار. )

 ، تحت النشر. مجمة دراسات األردنية لمعموم التربوية .المعممات التأممية )دراسة نكعية(ممارسات 

في تنمية الكفايات التعميمية   (. فاعمية ممؼ االنجاز )البكرتفكليك(2016الخالص، بعاد . ) 

في جامعة )التربية اإلبتدائية كرياض األطفاؿ(  لمطالبات المعممات في تخصص الطفكلة المبكرة

 .240 -232(، 3)28 ، مجمة  العموم التربوية جامعة الممك سعود. القدس

(. صكرة الطفؿ في منياج المغة العربية الفمسطيني لممرحمة األساسية 2016الخالص، بعاد. ) 
(، 14) 4،سية والتربويةمجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات النف( ، 4-1الدنيا )
227-  300. 

. دار المناىج لمنشر كالتكزيع، عماف، رياض األطفال الكتاب الشامل(. 2003خميفة، إيناس.)

 األردف.
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 لدل الميارات الحياتية بعض تنمية في القصة إستراتيجية فاعمية (. درجة2015ذيب، عايدة.)

 (.9)5ية المتقدمة، . المجمة الدولية لمبحوث اإلسالمية واإلنساناألطفاؿ

معتقدات معممي عموم المرحمة الثانوية في مدينة القدس وضواحييا (. 2008ركيدم، تياني.)

. رسالة ماجستير غير منشكرة، تعميم العموم ومعوقات استخدامياحول استخدام التجربة في 

 جامعة بيرزيت، القدس، فمسطيف.

مفيوم، القضايا، التخطيط، التطبيق، (. التعميم اإللكتروني، ال2005زيتكف، حسف حسيف.)

 . الدار الصكلتية لمتربية، الرياض، المممكة العربية السعكدية.التقييم

 . مكتبة الرشد، الرياض، السعكدية.تكنولوجيا التعميم والتعمم اإللكتروني(.2004سالـ، أحمد.)

دار  طالب المعمم.التقنية في التعميم مقدمات أساسية لم(. 2007سكيداف، أمؿ كمبارز، مناؿ.)

 الفكر، عماف، األردف.

ستراتيجيات التدريس إستراتيجيات (.2011شاىيف، عبد الحميد.)  وأنماط التعمم المتقدمة وا 

 كمية التربية بدمنيكر، القاىرة، مصر.التعمم. 

(. كاقع اإلستفادة مف مصادر اإلنترنت التربكية كخدماتيا في مجاؿ تطكير 2014سامي، رشا.)

 .190 -160، (2)2 مجمة العموم التربوية،ميني لمعممات رياض األطفاؿ. األداء ال

تنشئة الطفل وسبل الوالدين في معاممتة ومواجية (. 2000الشربيني، زكريا كصادؽ، يسرية.)

 . دار الفكر العربي، القاىرة، عماف.مشكالتة

في ضكء المتطمبات (. اإلحتياجات التدريبية لمعممات رياض األطفاؿ 2015ات، جكمانو.)قالشدي

مجمة اتحادالجامعات العربية لمتربية وعمم محافظة المفربؽ.  التكنكلكجيو مف كجية نظرىف في

 .190 -172، (13)2،النفس
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(. تكظيؼ القصة الرقمية في تنمية بعض المفاىيـ الصحية لدل طفؿ 2017الشناكم، مركة.)

 .300 -297، 26(3 )، نفسيةمية لمدراسات التربوية وال. مجمة الجامعة اإلسالالركضة

. دار القمـ أدب األطفال وبناء الشخصية )منظور تربوي إسالمي((. 1997الشيخ، محمد.)

 لمنشر كالتكزيع، اإلمارات.

(. تصكرمقترح لضماف جكدة البيئة التربكية في  رياض األطفاؿ في 2010صاصيال، رانية.)

 .260 -275(، 3)26، مجمة جامعة دمشقالجميكرية العربية السكرية. 

. مجمة (. تقكيـ ميارات معممات رياض األطفاؿ في محاظة صالح الديف2016صالح، عامر.)

 .390 -383، (27)1أداب الفراىيدي، 

تقييم أداء معممات رياض األطفال في مدينة القدس في ضوء معايير  (.2018عباسي، مرفت.)

غير منشكرة، جامعة القدس،  رسالة ماجستير. NAEYCالرابطة القومية لمطفولة المبكرة 

 القدس، فمسطيف.

. دار كنكز المعرفة، عماف، إدارة وتنظيم مؤسسات رياض األطفال(. 2009عبد العاؿ، أحمد.)

 األردف.

دار حامد لمنشر كالتكزيع، مناىج رياض األطفال. (. 2012، زيد.)الحكامدة، محمد ك العدكاف

 عماف، األردف.

 . دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، األردف.طفالكيف يتعمم األ(. 2002عدس، ميا.)

سحاؽ، كنسارة.) ، مطابع بيار، مكة 4ط وسائل اإلتصال التعميمية،(. 2008عطار، عبد اهلل كا 

 المكرمة.

 عماف، األردف.، دار صفاء لمنشر كالتكزيعأدب األطفال. (. 2014عمياف، ربحي.)
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مـك لممستحدثات التكنكلكجية في تدريسيـ (. كاقع استخداـ معممي الع2014عميمات، عمي.)

 .212 -196، (1)20مجمة المنارة،  بمحافظة المفرؽ.

أثر استخدام اليوتيوب في تعميم ميارة النطق الصحيح لمغة (. 2018العطيات، أحالـ.)

االنجميزية لدى أطفال الروضة في المدارس الخاصة بمحافظة العاصمة عمان. رسالة 

 جامعة الشرؽ األكسط، عماف، األردف.ماجستير غير منشورة، 

 العربي، المجتمع مكتب .وفعاليتيا التعميم ووسائل تكنموجيا (.2008.)محمد خالد العكد،

 ف، األردف.عما

. دار الكتاب الجامعي، القدس، مدخل إلى التعميم في الطفولة المبكرة(. 2004عيسى، إيفاؿ.)

 فمسطيف.

دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، الطفل. تنظيم بيئة تعمم (. 2007فيمي، عاطؼ.)

 األردف.

. دار الثقافة، الحاسوب وطرق التدريس والتقويم(. 2009قطيط، غساف كالخريسات، سمير.)

 عماف، األردف.

دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، تقنيات التعمم والتعميم الحديثة. (. 2015قطيط، غساف.)

 األردف.

 في الخاصة التربية صفكؼ في التربكية التقنيات استخداـ (. كاقع2014ض.)الكريطي، ريا

 .290 -283، (18)9. مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية،بابؿ محافظة

دار  التقنية في التعميم مقدمات أساسية لمطالب المعمم.(. 2007مبارز، مناؿ كسكيداف، أمؿ .)
 .عماف، األردفالفكر، 
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توظيف األنشطة اإللكترونية إلكساب طفل (. 2008متكلي، إيماف ك عبد الخالؽ، حناف.)

 مؤتمر تكنكلكجيا التربية كتعميـ الطفؿ العربي.الرضة مبادئ البرمجة. 

(. طريقة ريجيك إميميا لمتربية في الطفكلة المبكرة أصكليا الفمسفية 2016مصطفى، جماؿ.)

 .29 -9، (2)167، جامعة األزىر،ة التربيةمجمة كميكتطبيقاتيا التربكية. 

 عماف، األردف. دار الفكر، مشكالت طفل الروضة التشخيص والعالج(. 2002ممحـ، سامي.)

(. برنامج مقترح لتدريب أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األقصى عمى 2009النجار، حسف.)

، (1)7لجامعة اإلسالمية، مجمة امستحدثات تكنكلكجيا التعميـ في ضكء احتياجاتيـ التدريبية. 

714- 722. 

(. تجربة إدخاؿ الحاسكب في رياض األطفاؿ بدكلة الككيت: دراسة ميدانية 2014نذر، فاطمة.)
 .40 -30(، 87)22، مجمة النشر العمميحكؿ اراء أكلياء األمكر كالمعممات كاألطفاؿ. 

 رياض دكر في التعميمية كاأللعاب الكسائؿ استخداـ (. كاقع2006ىماـ، كليد كداكد، ىالة.)

 .140 -132، (1)4، مجمة أبحاث كمية التربيةنينكل.  محافظة مركز األطفاؿ في

(. اإلستراتيجية الكطنية لمتنمية كالتدخؿ في مرحمة 2017كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية.)

 الطفكلة المبكرة. 

رة التربية كالتعميـ العالي افتتاح صفكؼ (. تقييـ تجربة كزا2017كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية.)

 رياض أطفاؿ تمييدم في المدارس الحككمية.

 ثانيًا: المراجع األجنبية:

Aan Sanchez, & Juan Marcos, & Maria Gonzalez, & He GuanLin 

(2012). In Service Teachers' attitudes towards the use if ITC in the 

Classroom. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 46, p1358 

– 1364. 
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Kobayashi (2013). he Effects of ICT Environment on Teachers’ 

Attitudes and Technology Integration in Japan and the U.S. Journal of 

Information Technology Education: Innovations in Practice, 

Volume 12, p 29 -43. 

Zomer, Nancy (2014). Technology Use in Early Childhood 

Education: A Review of the Literature. Masters Thesis, University of 

Ontario Institute of Technology. Canada.  

Goodwin, Kristy (2008). The impact of interactive multimedia on 

kindergarten students' representations of fractions. Issues in 

Educational Research, 18(2), p 103- 117. 

Kumtepe, Alper (2006). The Effects Of Computers On Kindergarten 

Children’s Social Skills. The Turkish Online Journal of Educational 

Technology, volume 5 Issue 4 Article 7, p 52 - 57. 

Jolls, Tessa (2008). The Impact of Technology on Character 

Education. U.S. Department of Education, Center for Media Literacy. 

Braun ,Teresa (2015). Computer Use With Preschool Children: A 

Review. Master Thesis of Arts In Education At Northern Michigan 

University. 

Lee, Lena (2015). digital Media and Young Children‘s Learning: A 

Case Study of Using iPads in American Preschools. International 

Journal of Information and Education Technology, Vol. 5, No. 12, 

(December 2015), p 947-950. 

Lupua, Daciana, & LaurenĠiu, Andreea (2015). Using New 

Communication and Information Technologies in Preschool Education. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 187 ( 2015 ), p 206 – 210. 

Khales, B.  (2015). Reflection through story: Strengthening Palestinian early 

childhood education.  In L.R.  Kroll, & D. R.  Meier (Eds.), Educational change in 

international early childhood contexts: Crossing borders of reflection...  New York: 

Routledge.  
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 (: قائمة بأسماء السادة المحكمين1ممحق )

 الرقم االسم والمقب المؤىل العممي مكان العمل
 1 د. إيياب شكرم دكتكراه كزارة التربية كالتعميـ

 2 د. عفيؼ زيداف دكتكراه جامعة القدس
 3 د. ربيحة عمياف دكتكراه كزارة التربية كالتعميـ

 4 د. غساف سرحاف دكتكراه جامعة القدس
 5 د. محسف عدس دكتكراه جامعة القدس
لتعميـكزارة التربية كا  6 أ. سمير عايد ماجستير 

 7 أ.سيير عكاد ماجستير كزارة التربية كالتعميـ
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 ( أداة الدراسة: االستبانة2ممحق )

 

 
/ة:ػ حضرة  المعمـ/ةالمحتـر

تجرم الباحثة دراسة بعنكاف كاقع تكظيؼ التقنيات الحديثة في رياض األطفاؿ في محافظة راـ اهلل 
 في الماجستير ىدرجة عؿ لمحصكؿ كمتطمب  كذلؾالمعممات نحك تكظيفيا.    كالبيرة كمعتقدات 

 القدس. جامعة مف التدريس أساليب

يرجى مف حضرتؾ التعاكف في استكماؿ البيانات مف خالؿ االجابة عف فقرات االستبانة بكضع 
غراض البحث الفقرة التي تجدىا مالئمة، عمما باف ىذه البيانات ستستخدـ فقط أل ( أماـXإشارة )

 العممي كسيتـ التعامؿ بسرية مع البيانات

 تعاكنكـ عمى لكـ كشكرا

 : آماؿ عمكم الباحثة 
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 األول: القسم 

 . المناسب المكان في× ( إشارة )  وضع العامة : الرجاء المعمومات

                   بكالكريس                دبمـك         ؤىؿ العمميمال
 سنكات 10أكثر مف        سنكات 10- 5      سنكات 5أقؿ مف          رةسنكات الخب

 التخصص           تربية إبتدائية           رياض األطفاؿ        أخرل
القسم الثاني: معتقدات معممات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الحديثة في رياض 

 األطفال

  الرقـ
 الفقرات

 الدرجة
قميمة  قميمة  متوسطة يرةكب كبيرة جداً 

 جداً 
األطفاؿ عمى المشاركة  يسيـ تكظيؼ التقنيات في تشجيع 1

      في الصؼ

      ـمع معممتي التفاعؿعمى  األطفاؿتشجع  التقنيات  2
      األطفاؿ اإليجابية بيفالمنافسة  التقنيات عززت 3
      يضفي تكظيؼ التقنيات أجكاء المرح في الركضة 4
التعاكف  األطفاؿ عمى  سيـ تكظيؼ التقنيات في تشجيعي 5

 فيما بينيـ
     

الخجؿ كاإلنطكاء لدل  يسيـ تكظيؼ التقنيات في التقميؿ مف 6
      األطفاؿ

      يسيـ تكظيؼ التقنيات في تنمية شخصية الطفؿ المستقمة 7
      يسيـ تكظيؼ التقنيات في تشجيع األطفاؿ عمى المبادرة  8
سيـ تكظيؼ التقنيات في استثمار طاقة األطفاؿ بما ىك ي 9

      مفيد

      الخياؿ العممي لدل األطفاؿ يسيـ تكظيؼ التقنيات في تنمية  10
      يسيـ تكظيؼ التقنيات في تشكيؽ األطفاؿ لمتعمـ    11
      المشاركة عمى  األطفاؿتشجع يسيـ تكظيؼ التقنيات في  12
      التفاعؿ بيف األطفاؿ زيادةلتقنيات في يسيـ تكظيؼ ا 13
      التقنيات في تبسيط المعمكمات لألطفاؿتكظيؼ ساعد ي 14
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      أىداؼ التعمـ في الركضةالتقنيات في تحقيؽ  تكظيؼ ساعدي 15
إلى عرض المادة التعممية بطريقة التقنيات  يؤدم تكظيؼ 16

 مشكقة
     

التغذيػػػػة الراجعػػػػة الفكريػػػػة  ديـفػػػػي تقػػػػ التقنيػػػػات يسػػػػيـ تكظيػػػػؼ 17
 كالمستمرة لألطفاؿ

     

      يتطمب تكظيؼ التقنيات بذؿ جيكد كبيرة مف المعممة  18
        يسيـ تكظيؼ التقنيات في إضاعة كقت التعمـ  19
يسػػػػػيـ تكظيػػػػػؼ التقنيػػػػػات فػػػػػي تنميػػػػػة حػػػػػب االكتشػػػػػاؼ لػػػػػدل  20

      األطفاؿ 

      ة في خمؽ الفكضىيسيـ تكظيؼ التقنيات داخؿ الركض 21
يسػػػاعد تكظيػػػؼ التقنيػػػات عمػػػى تنميػػػة التفكيػػػر االبػػػداعي لػػػدل  22

 األطفاؿ
     

يػػػػؤدم تكظيػػػػؼ التقنيػػػػػات إلػػػػى إضػػػػػاعت الكقػػػػت المخصػػػػػص  23
      لمتعميـ

      يزيد تكظيؼ التفنيات مف التشكيش في الحصة 24
      يزيد تكظيؼ التفنيات مف التمركز حكؿ الذات لدل األطفاؿ 25
      يزيد تكظيؼ التقنيات التعاكف بيف المعممات 26
يسػػػػػيـ تكظيػػػػػؼ التقنيػػػػػات فػػػػػي تشػػػػػجيع األطفػػػػػاؿ عمػػػػػى طػػػػػرح  27

 األسئمة
     

يزيػػد تكظيػػؼ التقنيػػات فػػي ريػػاض األطفػػاؿ رغبػػة األطفػػاؿ فػػي  28
      االكتشاؼ

      يشجع تكظيؼ التقنيات األطفاؿ عمى تحمؿ مسؤكلية تعمميـ 29
      تكظيؼ التقنيات إلى شعكر األطفاؿ بالممؿ   يؤدم 30
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 المالحظة أداة(: 3ممحق )

 مالحظة يتم تعبئتيا من قبل الباحثة أداة

 التقنيات المستخدمة في رياض األطفال في محافظة رام اهلل والبيرة

 بنود المالحظة 

 الفقرة
 االجابة

 العدد
. ال2. نعـ   1  

   يكجد في الركضة تمفاز .1

   يكجد في الركضة فيديك .2

   يكجد في الركضة مسجؿ .3

   يكجد في الركضة حاسكب .4

   يكجد في الركضة) الب تكب(  .5

   يكجد في الركضة )ايباد(  .6

   يكجد في الركضة )سمارت بكرد(  .7

   يكجد في الركضة غرفة مصادر  .8

   يكجد في الركضة غرفة كمبيكتر مستقمة  .9

   يكجد في الركضة) بركجكتر(   .10

   يكجد في الركضة )أتارم( .11

   يكجد في الركضة) ركبكت ( .12
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 مة مديرات رياض األطفالمقابأداة ال( 4ممحق )

 ما ىي التقنيات المكجكد في الركضة؟ (1

 كيؼ يتـ تكظيؼ التقنيات؟  (2

 ما التقنيات التي يتفاعؿ معيا األطفاؿ بشكؿ أكبر؟ (3

 متى يتـ تكظيؼ التقنيات؟ (4

 ما األسباب التي تحكؿ دكف تكظيؼ التقنيات؟ (5

   ما ىي االقتراحات لتكظيؼ فعاؿ لمتقنيات )األجيزة اإللكتركنية( ؟ (6
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 نماذج مقابالت مديرات رياض األطفال (:5ممحق )

 (1مديرة )

 (ما ىي التقنيات المكجكد في الركضة؟1
 تمفاز، مسجؿ، فيديك، الب تكب، بركجكتر.

 ( كيؼ يتـ تكظيؼ التقنيات؟2
يتـ التكظيؼ عمى حسب الحاجة إذ اعتيرناىا ككسيمة إيضاح لمشاىدة مقاطع مف 

 سماع أغاني ترفييية. أفالـ تعميمية، أك
 ( ما التقنيات التي يتفاعؿ معيا األطفاؿ بشكؿ أكبر؟3

المسجؿ لسماع األغاني التثقيفية، كالتفاعؿ لمشاىدة المطمكب عمى التمفاز أفالـ 
 كرتكف، أفالـ كثائقية، كسماع القصص.

 ( متى يتـ تكظيؼ التقنيات؟4
ضكع يحتاج كسائؿ اإليضاح يتـ تكظيؼ التقنيات عمى حسب المطمكب إذا كاف المك 

 كداعـ لو.
 ( ما األسباب التي تحكؿ دكف تكظيؼ التقنيات ؟5

مف األسباب التي تحكؿ دكف تكظيفيا سعرىا المادم، ككثرة التقنيات تساىـ في اليدـ 
 أحيانا أكثر مف البناء كذلؾ لتكاجدىا كلسكء استخداميا.

 ة اإللكتركنية(؟( ماىي اإلقتراحات لتكظيؼ فعاؿ لمتقنيات )األجيز 6

 تحديد التقنية المطمكبة بأساليب مناسبة، كبشكؿ منظـ لتحقيؽ اليدؼ المراد منيا. 

 

 (2مديرة )

 (ما التقنيات المكجكدة في الركضة؟ 1

 التمفاز، البركجكتر، االيباد، الب تكب.
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 ( كيؼ يتـ تكظيؼ التقنيات؟2

 ؿ.يتـ تكظيفيا مف خالؿ شرح كعرض األنشطة المختمفة لألطفا

 ( ما التقنيات التي يتفاعؿ معيا األطفاؿ بشكؿ أكبر؟3

 التمفاز، المسجؿ لسماع األغاني الحركية.

 ( متى يتـ تكظيؼ التقنيات؟4

 عند البدء بالمكضكع، حسب الخطة أم بكؿ مكضكع كدرس جديد تفاعمي.

 ( ما األسباب التي تحكؿ دكف تكظيؼ التقنيات؟5

 ك أم جية خاصة لشريحة رياض األطفاؿ.عدـ دعـ مف ام جية سكاء تربكية أ

(دعـ ىذه الشريحة لرياض األطفاؿ لكي تككف باستطاعتيا تكظيؼ ىذه التقنيات، 6
عطاء دكرات لممعممات الستخداـ فعاؿ ليذه التقنيات.  كا 

 

 (3مديرة)

 ( ما التقنيات المكجكدة في الركضة؟1

 تمفاز، مسجؿ، حاسكب، الب تكب، سمارت بكرد، بركجكتر.

 كيؼ يتـ تكظيؼ التقنيات؟( 2

التكنكلكجيا تمعب دكر المرشد التي يساعد المعممة في اختيار نشاطة، كفي تكجيو 
 طالبو ألشياء ميمة كمفيدة لألطفاؿ، كيكفر معمكمات قيمة ليـ.

 ( ما التقنيات التي يتفاعؿ معيا األطفاؿ بشكؿ أكبر؟3

 مف خالؿ االب تكب. بشكؿ عاـ التي تككف متصمة باالنترنت التي يتـ عرضيا
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 ( متى يتـ تكظيؼ التقنيات؟4

 يتـ ذلؾ مف خالؿ أنشطة مختمفة لألطفاؿ، مثؿ: قصص، أناشيد، دراما.

 ( ما األسباب التي تحكؿ دكف تكظيؼ؟5

عدـ كجكد كعي كافي لممعممات نحك تكظيؼ التقنيات، كأسباب مادية كىك قمة الدعـ 
كيفية استخداـ التقنيات التعميمية، كعدـ  المادم، كأيضا إىماـ تدريب المعممات عمى

 كضع استخداـ التقنيات التعميمية أثناء التخطيط التربكم كأكلكية مف األكلكيات.

 (ما ىي اإلقتراحات لتكظيؼ فعاؿ لمتقنيات )األجيزة اإللكتركنية(؟6

أف يككف عند المعممات كعي تاـ لتكظيؼ التقنيات، كالقدرة عمى استخداميا، ألف 
ساعدىا عمى جعؿ التعمـ أكثر سرعة كتكيفا لألطفاؿ كتكجيو األطفاؿ نحك ذلؾ ي

 األشياء الميمة كالمفيدة ليـ.

 (4مديرة )

 ما ىي التقنيات المكجكد في الركضة؟ (1
 تمفاز، فيديك، حاسكب، مسجؿ، بركجكتر.

 كيؼ يتـ تكظيؼ التقنيات؟  (2
اشات العرض، يتـ تكظيفيا بيف األطفاؿ كالمعممة مف خالؿ شرح الدرس عمى ش

 أك مف خالؿ عرض أناشيد خاصة بالدرس كمتابعة األطفاؿ لمتفاعؿ معيا.
 ما التقنيات التي يتفاعؿ معيا األطفاؿ بشكؿ أكبر؟ (3

شاشات العرض كالتمفاز لعرض الدركس المرتبطة بالمكاد الدراسية، أك 
 المخصصة باألنشطة الترفييية.

 متى يتـ تكظيؼ التقنيات؟ (4
مة أف االطفاؿ يشعركف بالممؿ مف خالؿ التمقيف، ليذا في حاؿ شعكر المعم

 تستخدـ التقنيات لجذب انتباىيـ.
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 ما األسباب التي تحكؿ دكف تكظيؼ التقنيات؟ (5
 األسباب المادية، كعدـ كجكد دعـ خارجي لرياض األطفاؿ

 ما ىي االقتراحات لتكظيؼ فعاؿ لمتقنيات )األجيزة اإللكتركنية( ؟   (6
تقنيات في رياض األطفاؿ، كرقابة عمى التقنيات المكجكدة تمكيؿ خارجي لدعـ ال

بحيث تككف تخدـ العممية التعميمية كالتربكية لتعزيز التفاعؿ بيف األطفاؿ 
 كالمعممات.

 
 (5مديرة )

 ما ىي التقنيات المكجكد في الركضة؟ (1
 تمفاز، فيديك، مسجؿ، بركجكتر.

 كيؼ يتـ تكظيؼ التقنيات؟  (2
يصاؿ المعمكمة بصكرة مبسطة ليـ.لشرح المادة التعميمية ل  ألطفاؿ كا 

 ما التقنيات التي يتفاعؿ معيا األطفاؿ بشكؿ أكبر؟ (3
 البركجكتر، المسجؿ

 متى يتـ تكظيؼ التقنيات؟ (4
يتـ تكظيفيا أحيانا في بداية الحصة لمتكضيح ليـ عف ماذا سكؼ يككف مكضكع 

، كبعدىا يتـ شرح الدرس، كقد يككف استخداـ التقن يات أثناء الحصة، الدرس اليـك
 أك نيايتيا لمػتأكيد عمى المعمكمات.

 ما األسباب التي تحكؿ دكف تكظيؼ التقنيات؟ (5
 ممكف أف يككف انقطاع الكيرباء أك اإلنترنت كيككف نادرا.

 ما ىي االقتراحات لتكظيؼ فعاؿ لمتقنيات )األجيزة اإللكتركنية( ؟  (6
ز عمى إيجابيات كسمبيات إعطاء دكرات لممعممات لكيفية االستخداـ، كالتركي

 التقنيات.
 



  
 

91 
 

 (6مديرة ) 
 ما ىي التقنيات المكجكد في الركضة؟ (1

 تمفاز، فيديك، مسجؿ، حاسكب، الب تكب، ايباد.
 كيؼ يتـ تكظيؼ التقنيات؟  (2

حسب الدرس، كعندما يطمبيا األطفاؿ بشكؿ مباشر ما ىي الكسيمة التي يريدكف 
 استخداميا.

 األطفاؿ بشكؿ أكبر؟ ما التقنيات التي يتفاعؿ معيا (3
 الحاسكب، كالبركجكتر، كالتمفاز.

 متى يتـ تكظيؼ التقنيات؟ (4
 يتـ تكظيفيا لعمؿ أنشطة مختمفة مثؿ الغناء كالتمثيؿ كالتقميد.

 ما األسباب التي تحكؿ دكف تكظيؼ التقنيات؟ (5
 انقطاع المكيرباء كقمة الدعـ المادم.

 زة اإللكتركنية( ؟  ما ىي االقتراحات لتكظيؼ فعاؿ لمتقنيات )األجي (6
عند تكظيؼ التقنيات يجب أف يككف عند المعممة كعي كافي إلستخداميا، كأف 

 تستخدميا المعممة في الكقت المناسب.
 

 (7المديرة )
 ما ىي التقنيات المكجكد في الركضة؟ (1

 تمفاز، مسجؿ، حاسكب، الب تكب، ايباد، بركجكتر.
 كيؼ يتـ تكظيؼ التقنيات؟  (2

 لمعب يشمؿ تكظيؼ التقنيات لمتعمـ كالترفيو.التعمـ عف طريؽ ا
 ما التقنيات التي يتفاعؿ معيا األطفاؿ بشكؿ أكبر؟ (3

 البركجكتر، المسجؿ)سماعات الصكت(.
 متى يتـ تكظيؼ التقنيات؟ (4
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 أثناء تنفيذ نشاط تعميمي أك ترفييي.
 ما األسباب التي تحكؿ دكف تكظيؼ التقنيات؟ (5

 كؿ عطؿ في أم مف األجيزة.عدـ كجكد كيرباء في المدرسة، أك حص
 ما ىي االقتراحات لتكظيؼ فعاؿ لمتقنيات )األجيزة اإللكتركنية( ؟   (6

يجب تكفر قاعات كبيرة كتجييزىا بالتقنيات الحديثة، حيث ينتقؿ األطفاؿ ليذه 
 التقنيات عندما نريد تكظيؼ التقنيات لنشاط معيف.
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 ثية: ( كتاب تسييل ميمة بح6ممحق رقم )
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 فيرس المالحق:

 الصفحة عنوان الممحق الرقم

 81 قائمة بأسماء السادة المحكميف 1

 82 أداة الدراسة: االستبانة 2

 85 المالحظة أداة 3

 86 مقابمة مديرات رياض األطفاؿال أداة 4

 87 نماذج مقابالت مديرات رياض األطفاؿ 5

 93 كتاب تسييؿ ميمة بحثية 6
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 رس األشكال: في

 الصفحة الشكلعنوان  الرقم

 52 التقنيات المكجكدة في الركضةتكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  1.4

 53 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير كيفية تكظيؼ التقنيات 2.4

التقنيات التي يتفاعؿ معيا تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  3.4

 األطفاؿ بشكؿ أكبر

54 

 55 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير كقت تكظيؼ التقنيات 4.4

األسباب التي تحكؿ دكف تكظيؼ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  5.4

 التقنيات

57 

االقتراحات لتكظيؼ فعاؿ تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  6.4

 لمتقنيات

58 
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