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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 
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 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


