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مركــز حرمـون

للدراســات املعاصــرة

ُ
هــو ّ
مؤسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة ،ال تســتهدف الربــح ،وتعنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة
ً
خصوصــا الواقــع الســوري ،وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة ،وتعزيــز أداء
العربيــة،
املجتمــع املدنــي ،ونشــرالوعــي الديمقراطــي ،وتعميــم قيــم الحــوارواحت ـرام حقــوق اإلنســان.
يحــرص املركــزعلــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة ،حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيـرات
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة ،وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات ،لتشــمل التأثي ـرات اإلقليميــة
والدوليــة ،ومواقــف األط ـراف الســورية املختلفــة منهــا ،ســلطة ومعارضــة ،مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين ،والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد
الســوري.
ً
ً
ّ
يســعى املركــز ألن يكــون ميدانــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء ،وســاحة للعمــل الجــدي املثمــر علــى
الصعــد كافــة ،البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري،
عمومــا ،تقــوم علــى التأثيــراإليجابــي فيــه والتأثــربــه فــي آن ً
ً
معــا.
والعربــي
ٍ

قسم الدراسات:

ُي ّ
قدم هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية ،وتعالج املشكالت
ِ
ّ
الرئيســة ،وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة ،وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثيــة العلميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة ،التــي تســتند إلــى جهـ ٍـد بحثـ ّـي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول
العمــل البحثـ ّـي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم ق ـراءات للواقــع الراهــن ،ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن
الفئات البحثية كافة ،بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية
املســتقبل ،ويستكشــف التأثي ـرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر ،ويبحــث فــي
تأثيـرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص البحث باللغة العربية

هــدف البحــث إلــى تعــرف درجــة ممارســة معلمــات ريــاض األطفــال أدوارهــن (املعرفــة بالتقنيــات
التكنولوجيــة ،وتخطيطهــا ،وتصميمهــا ،واســتخدامها ،وإدارة املوقــف التعليمــي وتقويمــه) فــي عصــر املعلومــات
واالتصاالت ،في املناطق املحررة ،ومعرفة الفروق في إجاباتهن على أداة البحث ً
تبعا ملتغيرات املؤهل التربوي،
وســنوات الخبــرة ،والــدورات التدريبيــة .إذ تكونــت عينــة البحــث مــن ( )172معلمــة مــن معلمــات ريــاض األطفــال
ُ
فــي املناطــق املحــررة ،جــرى اختيارهــن بالطريقــة العشــوائية مــن مؤسســات ريــاض األطفــال ،وطبقــت عليهــن
أداة البحــث ،وهــي مــن إعــداد الباحــث بعــد التحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا ،وأشــارت النتائــج إلــى وجــود درجــة
منخفضــة لــدى معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال،
علــى الدرجــة الكليــة لالســتبانة وعلــى كل مــن مجــال (املعرفــة العلميــة بالتقنيــات التكنولوجيــة ،والتقويــم،
والتصميــم ،واســتخدام األجهــزة التكنولوجيــة) ،أمــا فــي مجالــي (إدارة املوقــف التعليمــي وتخطيــط التقنيــات
التكنولوجيــة) فقــد كانــت ممارســة املعلمــات عليهــا متوســطة .وبينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق بيــن متوســطات
درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ً
تبعــا ملتغيــر
املؤهــل التربــوي ،ووجــود فــروق بيــن متوســطي درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــر
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ً
تبعــا ملتغيــر ســنوات الخبــرة ،ملصلحــة املعلمــات ذوات ســنوات الخبــرة مــن ()5
ســنوات فأكثــر .ووجــود فــروق بيــن متوســطي درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــر
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ً
تبعــا ملتغيــر الــدورات التدريبيــة فــي مجــال اســتخدام تكنولوجيــا التعليــم،
ملصلحــة املعلمــات الالتــي اتبعــن دورات تدريبيــة فــي مجــال اســتخدام تكنولوجيــا التعليــم .وأو�صــى الباحــث بمــا
يأتــي:
 إج ـراء دورات تدريبيــة مســتمرة ملعلمــات الريــاض تتعلــق بكيفيــة تفعيــل دورهــن فــي عصــر التكنولوجيــاواالتصــال.
 إعــادة النظــر فــي برامــج إعــداد معلمــي ريــاض األطفــال ،بحيــث تتضمــن مناهجهــم تطبيقــات علميــة وعمليــةتتما�شــى مــع التطــور العلمــي والتكنولوجــي.
 تشــجيع معلمــات الريــاض وإعطائهــن الحريــة والوقــت الكافييــن لتنظيــم تدريــس النشــاط باســتخدامالتكنولوجيــا الحديثــة.
الكلمات املفتاحية :معلمات رياض األطفال ،تكنولوجيا املعلومات ،االتصاالت.
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The degree to which kindergarten teachers exercise their roles in the ICT era in the
liberated areas
Prepared by Dr. Mohammed Al Hammadi
Lecturer at the Faculty of Education at the University of Aleppo in the liberated areas
2018/Academic year: 2019
Abstract
The aim of this research is to identify the degree of kindergarten teachers practicing their
roles (knowledge of technological techniques، planning، design، use، management and
evaluation of the educational situation) in the information and communication age in the
liberated areas and to know the differences in their answers to the research tool according
to the educational qualification variables، years of experience، and training courses. The
research sample consisted of (172) kindergarten teachers in the liberated areas، they were
selected randomly from kindergartens institutions، and applied the research tool، which is
prepared by the researcher after verifying its validity and consistency. Children in the exercise
of their roles in the era of information and communication technology on the total degree of
the questionnaire and on both the field of (scientific knowledge of technological techniques
/ evaluation / design / use of technological devices)، but in the areas of (educational attitude
management / planning technology technologies) was the practice of teachers p Guardian
medium. The results also showed that there are no differences between the average grades of
kindergarten teachers in the exercise of their roles in the era of information and communication
technology according to the educational qualification variable، and the existence of differences
between the average grades of kindergarten teachers in the exercise of their roles in the era
of information and communication technology according to the variable years of experience،
in favor of teachers with years› Experience of (5) years and more. There are differences
between the average grades of kindergarten teachers in the exercise of their roles in the era of
information and communication technology، according to the variable training courses in the
use of educational technology، for the benefit of teachers who followed training courses in the
use of educational technology. The researcher also recommended the following:
-Conducting continuous training courses for Riyadh teachers related to how to activate
their role in the age of technology and communication.
-Reconsidering the programs of preparing kindergarten teachers in a way that includes
4
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curricula of scientific and practical applications in line with scientific and technological
development.
-Encourage Riyadh teachers and give them the freedom and time to organize the teaching
of activities using modern technology.
Keywords: kindergarten teachers، technology، information، communication.
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مقدمة
ً
أصبحــت تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت تــؤدي ً
ملموســا ً
ومهمــا فــي جميــع مناحــي الحيــاة اليوميــة
دورا
ً
ً
خصوصــا ،فقــد ظهــرت كثيــر مــن املؤسســات التعليميــة التــي تبنــت اســتخدام تلــك
عمومــا وفــي التعليــم
التكنولوجيــا بوصفهــا وســائط ناقلــة فــي عمليــة االتصــال التعليمــي كونهــا تســاعد علــى إيجــاد عمليــة تعلميــه
فاعلــة ،وتزيــد مــن دور املتعلــم فــي ذلــك .وتؤكــد االتجاهــات التربويــة الحديثــة ضــرورة البحــث عــن مداخــل
ُ
تعليميــة جديــدة تفعــل اســتخدام التعلــم النشــط واســتراتيجيات التعلــم املتمركــز حــول املتعلــم ،وبمــا يســاهم
فــي تحقيــق أفضــل لألهــداف التعليميــة.
أدى التطــور العلمــي والتكنولوجــي فــي العصــر الحالــي إلــى ظهــور أدوار ومســؤوليات جديــدة للمعلميــن عامــة
فــي مراحلهــم التعليميــة كافــة ،فلــم يعــد دور املعلــم كمــا كان مقتصـ ًـرا علــى تحديــد املــادة الدراســية ،وشــرح
معلومــات الكتــاب املدر�ســي ،وانتقــاء الوســائل التعليميــة التقليديــة ،ووضــع اختبــارات التقويــم ،وإنمــا تحــول
دوره إلــى التخطيــط للعمليــة التعليميــة ،وتصميــم مختلــف مواقــع التعلي ــم والنشــاط ،وبصــورة أدق أصبــح
ً
دوره متمثــا فــي التخطيــط للنشــاط وفــي تصميــم التقنيــات التكنولوجيــة والتعليميــة واســتخدامها وتقويمهــا
(( .p65 ،2007 ،Bennettومن هذا املنطلق فإن التركيز على املعلم ودوره الفاعل في عملية التعليم ،وإعداده
وتدريبيــه قبــل الخدمــة وفــي أثنائهــا ســيكون لــه الســبق فــي الخيــارات التربويــة املقبلــة.
ً
إلحاحــا لنمــو املجتمــع
وقــد أصبحــت تكنولوجيــا املعلومــات فــي عصرنــا الحاضــر هــي الثقافــة األكثــر
وتطــوره ،وأصبحــت مقولــة إن العالــم قريــة صغيــرة ً
ً
حقيقيــا نلمســه فــي كل لحظــة ،مــن خــال تعاملنــا مــع
واقعــا
وســائل اإلعــام بأشــكالها كلهــا ،ومــن خــال وســائل االتصــال الحديثــة ،والشــبكات واألقمــار الصناعيــة وبنــوك
املعلومــات وقــد زاد فــي توطيــد هــذه العالقــات انتشــار الحواســيب وتعميمهــا واســتعماالتها املتعــددة والوســائط.
()2005 ،Zembelas & Vrasidas
وتعــد مؤسســات ريــاض األطفــال مــن املؤسســات التعليميــة التــي لهــا أهميــة كبــرى ودور رائــد؛ إذ إنهــا
تهتــم باألطفــال وترعاهــم فــي أهــم مراحــل حياتهــم ،ففيه ــا تنمــو قــدرات الطفــل اإلبداعيــة ،ومــن خــال معلميهــا
ً
وأخالقيــا وسـ ً
ً
ً
ـلوكيا ،فمعلــم ريــاض األطفــال يــؤدي ً
دورا
واجتماعيــا
تكتشــف مواهبــه وطاقات ــه ،وينمــو فكري ــا
ً
ً
وحيويــا فــي إنم ــاء شخ ــصيات األطفــال وتكويــن ذواتهــم ،ونتيجــة لذلــك وجــب االهتمــام بإعــداد هــذا
رئيسـ ًـيا
ً
املعلــم وتأهيلــه ليكــون أهــا ملــا ينــاط بــه مــن مســؤوليات وأدوار ،وجديـ ًـرا بمــا يلقــى علــى عاتقــه مــن واجبــات فــي
عصــر املعلومــات واالتصــاالت ،إذ يشــير ليمــان وريتشاردســون ( .)2004،Lehman and Richardsonوديــك
وكاميــل ( ،)2002 ،.Deek and Kimmelودونالــد وآخــرون ( )Donald et al.2005إلــى أن قيمــة أي مؤسســة
تعليميــة تتوقــف علــى فاعليــة املعلميــن فيهــا ،ومــن ثــم فــإن أي إج ـراء أو تحســين ،فــي تدريــب مهــارات املعلميــن
وتنميتهــا ،يعــد الخطــوة األولــى ألي إصــاح تربــوي.
وي ــرى ( (2005 ،Ladd& Grayأن اهتم ــام نظ ــم التعلي ــم يتنام ــى ف ــي دول العال ــم جميعهــا بمرحل ــة ريــاض
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األطفــال املبك ــرة ،نتيج ــة األث ــر الكبي ــر للتربي ــة ف ــي ه ــذه املرحل ــة العمري ــة املبك ــرة عل ــى مراح ــل حي ــاة اإلنس ــان
كلها .وبينــت كثير مــن الدراســات أن األطفــال امللتحقيــن ببرامــج تعليــم الطفولـة املبكـرة يكـون أداؤهـم أفضـل
م ــن غي ــر امللتحقي ــن به ــا ،وتك ــون لديه ــم ف ــرص أكث ــر للنج ــاح ف ــي املدرس ــة ،وف ــي الحي ــاة ً
عموما ،لذل ــك أصبح ــت
الرعاي ــة املبك ــرة أولوي ــة بي ــن اآلب ــاء ،واملربي ــن ،واملش ــرعين ،والباحثي ــن ،وصن ــاع الق ـرار الترب ــوي.
وتعـ ّـد مرحل ــة الروض ــة مرحل ــة إع ــداد اللتح ــاق الطف ــل باملدرس ــة ،وكل تخطي ــط دراس ــي وإنم ــاء لق ــدرات
الطف ــل يج ــب أن يك ــون عل ــى ه ــذا األس ــاس ،ويتف ــق الباحثون معظمهم عل ــى أن ري ــاض األطف ــال ت ــؤدي وظيف ــة
اجتماعي ــة نح ــو األطف ــال ،وأن امللتح ــق به ــا منه ــم ه ــو أق ــدر م ــن غي ــره عل ــى االخت ــاط بالغي ــر( .ملح ــم.)2008 ،
فالروض ــة ه ــي املؤسس ــة التربوي ــة األول ــى الت ــي يلتح ــق به ــا الطف ــل ف ــي ه ــذه املرحل ــة ،وق ــد أواله ــا العلم ــاء
ً ً
ً
اهتمام ــا بالغ ــا مل ــا له ــا م ــن تأثي ــر في ش ــخصية الطف ــل مس ــتقبل يف ــوق تأثي ــر األس ــرة أو يس ــاويه ،فاملن ــاخ الترب ــوي
ال ــذي تهيئ ــه الروض ــة يس ــاهم ف ــي تكوي ــن اتجاه ــات إيجابي ــة نح ــو مج ــاالت الحي ــاة ،لذل ــك فاالهتم ــام به ــا يعــد
مس ــؤولية قومي ــة وتربوي ــة ف ــي آن واح ــد( .قن ــاوي.)2003 ،
وف ــي ه ــذا الص ــدد ،أصبح ــت معظم دول العال ــم تعط ــي عناي ــة خاص ــة ملرحل ــة ري ــاض األطف ــال لالس ــتجابة
ً
الحتياج ــات األطف ــال ،وأولي ــاء أموره ــم ،وأصح ــاب األعم ــال ،والتج ــدد املس ــتمر للمعرف ــة ال ــذي يتطل ــب أطف ــال
أكثــر ذكاء وق ــدرة للتعام ــل م ــع املس ــتجدات ،ومواجه ــة احتم ــاالت املس ــتقبل ،بافت ـراض أن مرحل ــة الطفول ــة
املبك ــرة الت ــي تجــري رعايته ــا ف ــي ري ــاض األطف ــال له ــا دور أس ــاس ف ــي النج ــاح املدرس ــي ودع ــم التنمي ــة الش ــاملة.
()2006 ،Zigler& Gilliam
وترى (أبـو حمـدة )2010 ،أن معلمـة ريــاض األطفــال هــي العنصــر األســاس فــي برنامــج التعليــم فــي مرحلــة
ري ــاض األطف ــال ،إذ يتطل ــب ذل ــك منها أن تؤدي أدوا ًرا مختلف ــة لتحقي ــق األه ــداف التربوي ــة ألطف ــال مرحل ــة م ــا
قب ــل املدرس ــة ،ف ــا تس ــتطيع الروض ــة امل ــزودة بأح ــدث وس ــائل التعلي ــم وأرق ــى اإلمكان ــات أن تحق ــق أهدافه ــا
ً
ً
ً
مــن دون معلم ــة متخصص ــة ،ومؤهل ــة تأهي ــا علمي ــا وتربوي ــا ف ــي املج ــاالت املهني ــة ،واألكاديمي ــة ،والثقافي ــة،
والتكنولوجيــا كلهــا.
ً
وأش ــارت العش ــي ( )2008إل ــى أن معلم ــة ري ــاض األطف ــال تعـ ّـد مح ــركا أساس ـ ًـيا ف ــي النظ ــام الترب ــوي،
ً
ل ــذا ت ــؤدي خصائصه ــا املعرفي ــة واملهني ــة ً
دورا رئيس ــا ف ــي فاعلي ــة ه ــذه العملي ــة ،ألن ه ــذه الخصائ ــص تش ــكل

إح ــدى املدخ ــات التربوي ــة املهم ــة الت ــي تؤث ــر -بش ــكل أو بآخ ــر -ف ــي النات ــج التحصيل ــي فــي املس ــتويات املعرفي ــة،
واالنفعالي ــة ل ــدى الطف ــل ،وتك ــون ق ــادرة عل ــى أداء أدواره ــا عل ــى نح ــو فاعــل ،وتك ـ ّـرس جهده ــا إليج ــاد الف ــرص
التعليمي ــة الفضل ــى ل ــه ،وتس ــتطيع أن تؤث ــر ف ــي مراحله ــم العمري ــة وأمنه ــم النفس ــي.

ف ــي حي ــن يش ــير العتيب ــي ( )2007إل ــى أن معلم ــة الروض ــة تق ــوم بعــدد م ــن املهمــات واألدوار الت ــي تؤديه ــا،
وتتلخ ــص ف ــي دوره ــا بوصفهــا ممثل ــة لقي ــم املجتم ــع ،وتراث ــه ،وتوجهات ــه ،ومس ــاعدة لعملي ــة النم ــو الش ــامل
لألطف ــال ،ومدي ــرة وموجه ــة لعملي ــات التعل ــم والتعلي ــم .ويجــب أن تتس ــم بع ــدد مــن الخصائ ــص الش ــخصية
الت ــي ينبغ ــي أن تمتلكه ــا ،ومنه ــا :الخصائ ــص الجس ــمية م ــن حي ــث كونه ــا الئق ــة ً
طبي ــا وس ــليمة الح ــواس ،م ــع
تمتعه ــا بلياق ــة بدني ــة تس ــاعدها في القي ــام بدوره ــا ال ــذي يحتاج إلى طاق ــة كافي ــة م ــن الحيوي ــة ،والنش ــاط ،م ــع
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ضـرورة اهتمامهـا بهندامهـا ومظهرهـا ،لتكــون قــدوة نموذجيــة ألطفالهــا؛ وبعدد من الخصائــص العقليــة ،مــن
حي ــث كونه ــا عل ــى ق ــدر م ــن ال ــذكاء ال ــذي يس ــاعدها في تحديد التص ــرف الحكي ــم ،وح ــل املش ــكالت الت ــي تقابله ــا
فـي املواقـف التعليميـة املختلفـة ،وأن تتميـز بدقـة فـي املالحظـة تمكنهـا مـن مالحظـة أطفالهـا وتقييـم تقدمهـم
اليوم ــي ،واس ــتغالل كل فرص ــة ملس ــاعدتهم فــي النم ــو بش ــكل ش ــامل ومتكام ــل.
إن مهم ــة معلم ــة الروض ــة تنحص ــر ف ــي توفي ــر البيئ ــة املالئمــة لجمي ــع أن ــواع النم ــو الجس ــمية ،والعقلي ــة،
واالجتماعي ــة ،والروحي ــة املختلف ــة ،وإش ــاعة ج ــو م ــن الش ــعور باألم ــن والطمأنين ــة ف ــي نف ــس الطف ــل ،ليش ــعر
بحري ــة ف ــي العم ــل ومزاول ــة النش ــاط ،وبقدرت ــه عل ــى التعبي ــر ع ــن نفس ــه بحري ــة وطالق ــة ،مــن دون خ ــوف أو
خج ــل( .ع ــدس.)2005 ،
معلم ــة الروض ــة ه ــي معلم ــة ال تــد ّرس موضوع ــات أكاديمي ــة فق ــط ،ب ــل ه ــي تعم ــل جاه ــدة عل ــى أن يفه ــم
األطفـال حقائـق الحيـاة وتصنيفهـا ،وتشـجعهم علـى بنـاء ثقتهـم بأنفسـهم ،وأن يكسـبوا ثقـة اآلخريـن بهـم ،وأن
يجــروا بأنفس ــهم مح ــاوالت وتج ــارب عملي ــة توقفه ــم عل ــى حقيق ــة م ــا يق ــع تح ــت حواس ــهم ،وم ــا يتعامل ــون مع ــه
ف ــي بيئته ــم وف ــي دني ــا الواق ــع والتجرب ــة ،وأن تش ــجعهم عل ــى ط ــرح األس ــئلة عم ــا يراوده ــم م ــن خواط ــر وأف ــكار أو
م ــا يطرح ــه منه ــا عليه ــم أن ــاس آخ ــرون.
وتقــوم فكــرة توظيــف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت فــي العمليــة التعليميــة -وبخاصــة فــي ريــاض
األطفــال -علــى أســاس أن يتفاعــل املعلــم واملتعلــم مــع عــدد كبيــر مــن املصــادر التعليميــة املتنوعــة التــي مــن
شــأنها أن تقــدم خبــرة متكاملــة لألف ـراد وتنســجم مــع واقــع العصــر الــذي يعيشــون فيــه.
ً
متمكنــا مــن توظيــف
وال يمكــن لهــذا املعلــم أن يــؤدي دوره ومهماتــه علــى الوجــه األفضــل ،مــا لــم يكــن
التكنولوجيــا الحديثــة فــي التعليــم ًّ
وملمــا بمختلــف مجاالتهــا علــى النحــو األمثــل .ومــن هنــا تظهــر الحاجــة إلــى
إجـراء هــذا البحــث إللقــاء الضــوء علــى درجــة ممارســة معلمــات ريــاض األطفــال أدوارهــن فــي ظــل العصــر الحالــي
عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ،بوصفهــن أحــد أهــم أركان العمليــة التعليميــة  -التعلميــة.
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مشكلة البحث

نتيجــة القصــور فــي برامــج إعــداد معلمــي ريــاض األطفــال ،بــات مــن الضــروري الوقــوف عنــد واق ــع أدوار
هــؤالء املعلميــن ،وتقويــم القصــور والخلــل الــذي يمكــن أن يظهــر لديهــم فــي أثنــاء الخدمــة ،فإعــداد معلمــي
ريــاض األطفــال مــا زال يحــدث بالطريقــة التقليديــة ،ويشــوبه عــدد مــن أوجــه القصــور ،إذ أكــدت دراســات عــدة
(صاصيال( 2009 ،Hou(( )Bernal ،2007( )2010 ،سالمة ،)2011 ،أن إعداد معلمي رياض األطفال يعاني
كثيـ ًـرا مــن املشــكالت ،مــن أهمهــا عجــز برامــج اإلعــداد عــن تزويــد املعلــم بمهــارة التعلــم الذاتــي ،وضعــف توظيــف
التكنولوجيــا الحديثــة ،فــي الوقــت الــذي لــم تعــد األدوات التقليديــة كالســبورة ،والطباشــير أهــم ســمات قاعــات
الــدرس ،فقــد حلــت محلهــا شاشــات العــرض ،ونظــم الحاســوب ،والســبورة اإللكترونيــة ،وشــبكات املعلومــات،
ونظــم الفيديــو املرئــي واملســموع ،واملعامــل الحديثــة املجهــزة بمعــدات فــي غايــة التطــور ،وهــذا كلــه قــد يؤثــر فــي
دور املعلــم ونجاحــه فــي عملــه فــي أثنــاء الخدمــة.
وفــي الحقيقــة ،تفــرض تطــورات العصــر الحالــي علــى معلمــات ريــاض األطفــال أن يمارســن أدوارهــن فــي أثنــاء
الخدمــة ممارســة فاعلــة ،إذ يؤكــد بيرنــل ( )،Bernal 2007ضــرورة أن تمتلــك معلمــة ريــاض األطفــال املعرفــة
العلميــة الخاصــة بالتقنيــات التكنولوجيــة واملهــارات الكافيــة فــي تخطيطهــا وتصميمهــا وتقويمهــا ،واســتخدامها
ً
ً
ـتخداما هادفــا وأن تديــر املواقــف التعليميــة إدارة تتناســب مــع التطــورات الحاصلــة فــي ميــدان التعلــم
اسـ
والتعليــم.
ُ
ومــن جهــة أخــرى ،تظهــر نتائــج بعــض الدراســات (( 2018 ،Burbules & Densmoreأن تقصيــر معلمــات
ريــاض األطفــال عــن القيــام بأدوارهــن الحديثــة املتمثلــة فــي تخطيــط التقنيــات اإللكترونيــة والتكنولوجيــة
وتصميمهــا وتقويمهــا وتنفيذهــا وغيرهــا مــن األدوار لــه عواقــب ســلبية علــى تعلــم أطفــال الريــاض وعلــى العمليــة
التعليميــة كاملــة .فالتكنولوجيــا فــي هــذا العصــر قدمــت وســائل وأســاليب جديــدة لالتصــال والتعلــم ،ووضعــت
معلمــات الريــاض أمــام أدوار جديــدة تجــب ممارســتها حتــى يكتــب لهــن النجــاح فــي عملهــن.
ويــرى الباحــث أن الســعي لتحديــد درجــة ممارســة معلمــات ريــاض األطفــال ألدوارهــن املتعلقــة فــي املعرفــة
بالتقنيــات التكنولوجيــة واســتخدامها ،واملهــارات الكافيــة فــي تخطيطهــا ،وتصميمهــا ،وتقويمهــا ،وإدارتهــا ضمــن
املواقــف التعليميــة ،يعــود إلــى جملــة أســباب أكدتهــا نتائــج الدراســات الســابقة والواقــع املالحــظ ،ومــن أهمهــا:
اختــاف نتائــج بعــض الدراســات الســابقة (( 2009 ،Hou(( )،Bernal 2007ســامة)2011 ،( )2018 ،Burbules & Densmoreفبعــض الدراســات أكــد وجــود درجــة جيــدة فــي ممارســة املعلميــن
ألدوارهــم فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،وبعــض آخــر أكــد خــاف ذلــك ،وربمــا يعــود ذلــك
إلــى اختــاف البلــدان التــي أجريــت فيهــا هــذه الدراســات ومســتوى تطورهــا العلمــي والتكنولوجــي ،األمــر الــذي
قــد ينعكــس علــى درجــة ممارســة املعلميــن ألدوارهــم.
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عــدم وجــود بيانــات محليــة كافيــة عــن درجــة ممارســة معلمــات ريــاض األطفــال أدوارهــن فــي عصــراملعلومــات والتكنولوجيــا يمكــن مــن خاللهــا تقييــم هــذا الواقــع ومعالجــة نواحــي القصــور فيــه.
خطــورة تجاهــل أدوار معلمــات ريــاض األطفــال وعــدم االهتمــام بحاجاتهــن ومشــكالتهن ،األمــر الــذيقــد ينعكــس سـ ًـلبا علــى قيامهــن بأدوارهــن وعلــى العمليــة التعليميــة التعلميــة كاملــة ،وهــذا مــا أكــده كل مــن
(كنعــان )2011 ،و( )2007 ،Bennettو(الفـرا.)1998 ،
نتائــج الدراســة االســتطالعية التــي أجراهــا الباحــث ،لبعــض مؤسســات ريــاض األطفــال فــي املناطــقاملحــررة ومقابلــة مديــري هــذه الروضــات ومعلماتهــا ،إذ أشــارت ( 70فــي املئــة) مــن املعلمــات إلــى وجــود قصــور
فــي مســتوى البرامــج التعليميــة والتكنولوجيــة املعتمــدة فــي هــذه الروضــات ،وأشــارت ( 50فــي املئــة) مــن
املعلمــات إلــى وجــود قصــور فــي معرفتهــن بمفهــوم تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ،وأكــد ( 90فــي املئــة) مــن
املديريــن ضــرورة تطويــر معرفــة املعلمــات بهــذا الجانــب ،وهــذا األمــر ُيظهــر الحاجــة إلــى إجـراء دراســة يجــري
مــن خاللهــا تحديــد أدوار معلمــات ريــاض األطفــال بدقــة ومــدى ممارســتهن لهــذه األدوار.
ونتيجــة لذلــك تكمــن مشــكلة البحــث فــي الســؤال الرئيــس اآلتــي :مــا درجــة ممارســة معلمــات ريــاض
األطفــال أدوارهــن (املعرفــة بالتقنيــات التكنولوجيــة ،وتخطيطهــا ،وتصميمهــا ،واســتخدامها ،وإدارة
املوقــف التعليمــي وتقويمــه) فــي عصــرتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت؟
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أسئلة البحث

فــي ضــوء مــا ســبق ،يمكــن تحديــد مشــكلة هــذا البحــث فــي ضعــف ممارســة معلمــات ريــاض األطفــال
ألدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،وللتصــدي لهــذه املشــكلة يحــاول الباحــث اإلجابــة عــن
األســئلة اآلتيــة:
 -1ما درجة ممارسة معلمات رياض األطفال أدوارهن في عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصال؟
 -2مــا الفــرق فــي درجــة ممارســة معلمــات ريــاض األطفــال أدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال
ً
تبعــا ملتغيــر املؤهــل التربوي؟
 -3مــا الفــرق فــي درجــة ممارســة معلمــات ريــاض األطفــال أدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال
ً
تبعــا ملتغيــر ســنوات الخبرة؟
 -4مــا الفــرق فــي درجــة ممارســة معلمــات ريــاض األطفــال أدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال
ً
تبعــا ملتغيــر الــدورات التدريبيــة فــي مجــال اســتخدام تكنولوجيــا التعليم؟

أهداف البحث

يهدف البحث إلى:
 -1تعرف درجة ممارسة معلمات رياض األطفال أدوارهن في عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصال.
 -2كشــف الفــرق بيــن متوســط درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي درجــة ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــر
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ً
تبعــا ملتغيــر املؤهــل التربــوي.
 -3كشــف الفــرق بيــن متوســط درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي درجــة ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــر
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ً
تبعــا ملتغيــر ســنوات الخبــرة.
 -4كشــف الفــرق بيــن متوســط درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي درجــة ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــر
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ً
تبعــا ملتغيــر الــدورات التدريبيــة فــي مجــال اســتخدام تكنولوجيــا التعليــم.

11

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

أهمية البحث
ً
يمكن أن يفيد هذا البحث كل من:
 -1معلمات رياض األطفال من خالل:
 اإليمان بأهمية دور معلمات رياض األطفال في العملية التعليمية إذ ُي ُّعد املعلم حجر الزاوية في العملية
التربوية ،ومن خالله يكتسب األطفال مهارات التعلم.
 قد تساعد نتائج البحث معلمات رياض األطفال على تطوير دورهن في عصر تكنولوجيا املعلومات. مواكبة التطورات الحديثة والتغيرات في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال. زيــادة االهتمــام بــدور معلمــات ريــاض األطفــال فــي ظــل تكنولوجيــا املعلومــات االتصــال ،يمكــن أن يعمــلعلى تفعيل العناصر املشاركة جميعها في العملية التربوية ،وتحسين أدائها وزيادة فاعليتها وناتجها التعليمي.
 2الخب ـراء واملتخصصيــن :إذ يمكــن أن يفيــد هــذا البحــث فــي تقديــم بيانــات مــن شــأنها مســاعدة املســؤولينالتربوييــن فــي إيجــاد الحلــول املالئمــة للمشــكالت التعليميــة التــي تواجههــا املعلمــات فــي هــذه املرحلــة.
 3الباحثيــن :إذ يمكــن لهــذا البحــث أن يفتــح املجــال أمــام الباحثيــن إلج ـراء أبحــاث أخــرى تفيــد فــي تطويــرريــاض األطفــال.

فرضيات البحث

 -1ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســط درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن
فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ً
تبعــا ملتغيــر املؤهــل التربــوي.
 -2ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســط درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن
فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ً
تبعــا ملتغيــر ســنوات الخبــرة.
 -3ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســط درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن
فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ً
تبعــا ملتغيــر الــدورات التدريبيــة فــي مجــال اســتخدام تكنولوجيــا
التعليــم.
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حدود البحث
ّ
املكانيــة :طبقــت أداة البحــث فــي مؤسســات ريــاض األطفــال فــي ريفــي إدلــب وحلــب فــي املناطــق
الحــدود
املحــررة.
ّ
الحدود الزمانية :طبقت أداة البحث في الفصل الدرا�سي الثاني للعام الدرا�سي (.)2018 - 2019
ُ
الحــدود البشـ ّـرية :طبقــت أداة البحــث علــى عينــة بلغــت ( )172معلمــة مــن معلمــات ريــاض األطفــال فــي ريفــي
إدلــب وحلــب فــي املناطــق املحــررة.

أداة البحث
-االستبانة
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املصطلحات والتعريفات اإلجرائية للبحث

املمارســة :وهــي النشــاط أو الحركــة القائمــة علــى العــادة التــي تتطلــب قــدرة ومهــارة ،ويمكــن تعريفهــا بأنهــا:
نشــاط لفظــي أو حر ـكـي أو تنظيمــي مصــوغ بمصطلحــات ســلوكية محــددة( .اليريمــي.)15 ،2003 ،
ُ
ً
إجرائيــا :بأنهــا قيــام معلمــة ريــاض األطفــال بأدوارهــا فــي اكتســاب املعرفــة بالتقنيــات
وتعــرف املمارســة
التكنولوجيــة واســتخدامها ،وتخطيطهــا ،وتصميمهــا ،وتقويمهــا ،وإدارة املوقــف التعليمــي إدارة فاعلــة .وتقــاس
بالدرجــة التــي تحصــل عليهــا املعلمــات علــى االســتبانة املســتخدمة فــي هــذا البحــث.
ر :يعرفــه جــوردون ألبــورت :مــا يتوقعــه املجتمــع مــن الفــرد الــذي يحتــل ً
مكانــا ً
معينــا داخــل الجماعــة.
الــدو
ويعرفــه لينتــون بأنــه :مجموعــة األنمــاط الثقافيــة التــي ترتبــط بمركـ ٍـز معيـ ٍـن ،وهــي تشــمل االتجاهــات والقيــم
والســلوك( .وطفــة.)117 ،1998 ،
ويعرف الدور إجر ً
ائيا :بأنه درجة قيام معلمة رياض األطفال بما يأتي:
اكتســاب املعرفــة العلميــة بالتقنيــات التكنولوجيــة مــن نظريــات ومبــادئ وقواعــد ومكونــات ،وتقــاسمــن خــال الدرجــة التــي تحصــل عليهــا املعلمــة فــي مجــال املعرفــة بالتقنيــات التعليميــة التكنولوجيــة علــى
االســتبانة املســتخدمة فــي هــذا البحــث.
تخطيــط التقنيــات التكنولوجيــة مــن خــال مراعــاة الفــروق الفرديــة وجوانــب النمــو املختلفــةلألطفــال ،وتقــاس مــن خــال الدرجــة التــي تحصــل عليهــا املعلمــة فــي مجــال التخطيــط علــى االســتبانة
املســتخدمة فــي هــذا البحــث.
تصميــم التقنيــات التعليميــة التكنولوجيــة ومراعــاة شــروطها وأسســها الفنيــة ،وتقــاس مــن خــالالدرجــة التــي تحصــل عليهــا املعلمــة فــي مجــال التصميــم علــى االســتبانة املســتخدمة فــي هــذا البحــث.
اســتخدام األجهــزة التعليميــة التكنولوجيــة كالحاســب والفيديــو واإلنترنــت وصيانتهــا وحفظهــا،وتقــاس مــن خــال الدرجــة التــي تحصــل عليهــا املعلمــة فــي مجــال اســتخدام األجهــزة التعليميــة التكنولوجيــة
علــى االســتبانة املســتخدمة فــي هــذا البحــث.
إدارة املوقــف التعليمــي مــن خــال تنميــة دافعيــة األطفــال علــى املشــاركة فــي النشــاط ،وتوفيــر املنــاخالنف�ســي املالئــم ،وتقــاس مــن خــال الدرجــة التــي تحصــل عليهــا املعلمــة فــي مجــال اســتخدام األجهــزة فــي
االســتبانة املســتخدمة فــي هــذا البحــث.
تقويــم املوقــف التعليمــي بمختلــف أنــواع التقويــم ،واســتخدام التغذيــة الراجعــة املالئمــة ،وتقــاسمــن خــال الدرجــة التــي تحصــل عليهــا املعلمــة فــي مجــال التقويــم فــي االســتبانة املســتخدمة فــي هــذا البحــث.
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تكنولوجيــا املعلومــات :تعرفهــا لجنــة تكنولوجيــا املعلومــات عــام ( )1970بأنهــا عمليــة منهجيــة منظمــة
ً
أساســا
فــي تصميــم كامــل عمليــة التعليــم والتعلــم وتنفيذهــا وتقويمهــا ،فــي ضــوء أهــداف محــددة تقــوم
علــى نتائــج البحــوث فــي مجــاالت املعرفــة املختلفــة ،وتســتخدم املصــادر املتاحــة البشــرية وغيــر البشــرية
كافــة ،للوصــول إلــى تعلــم أكثــر فاعليــة وكفايــة (ســيلز ورريت�شــي .)123،1994 ،ويعرفهــا (الف ـرا،1998 ،
 )89بأنهــا «تطبيــق نظمــي ملبــادئ التعليــم ونظرياتــه ً
عمليــا فــي الواقــع الفعلــي مليــدان التعليــم ،بمعنــى أنهــا
تفاعــل منظــم بيــن كل مــن العنصــر البشــري املشــارك فــي عمليــة التعليــم واألجهــزة واآلالت واألدوات واملــواد
التعليميــة بهــدف تحقيــق األهــداف التعليميــة».
االتصــال :يعــرف عليــان ( )2004االتصــال بأنــه نقــل اآلراء واملفهومــات واألفــكار ،وتلقــي ردات الفعــل
عــن طريــق نظــام دقيــق للتغذيــة العكســية ،لغــرض التوصــل إلــى أفعــال محــددة تســاهم فــي تحقيــق أهــداف
معينــة (عليــان .)42 ،2004 ،ويتبنــى الباحــث تعريــف عليــان ( )2004لالتصــال فــي هــذا البحــث.
معلمة رياض األطفال:
هــي التــي تربــي الطفــل فــي مرحلــة الروضــة ،وتســعى إلــى تحقيــق األهــداف التربويــة التــي يتطلبهــا املناهــج،
مراعيــة الخصائــص العمريــة لتلــك املرحلــة ،وتديــر أنــواع النشــاط وتنظمهــا فــي غرفــة النشــاط وخارجهــا،
وتتمتــع بمجموعــة مــن الخصائــص الشــخصية واالجتماعيــة والتربويــة التــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن معلمــات
املراحــل الدراســية األخــرى (مرت�ضــى.)38 ،2001 ،
ُ
وتعــرف فــي هــذا البحــث بأنهــا :املعلمــة املعينــة فــي مؤسســات ريــاض األطفــال التــي تســتقبل األطفــال مــن
عمر ( )6-3سنوات ّ
وتعد النشاط التعليمي في الروضة وتنفذه وتقومه ،لرعاية قدرات األطفال بغية إيقاظها
وتســهيل نموهــا مــن النواحــي الجســدية والعقليــة والنفســية واالجتماعيــة.
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اإلطارالنظري للبحث

نشأة رياض األطفال وتطورها
كان الهــدف األسا�ســي مــن إنشــاء ريــاض األطفــال فــي بــادئ األمــر احتضــان أطفــال النســاء اللواتــي خرجــن
إلــى العمــل فــي املصانــع ،فــي إثــر الثــورة الصناعيــة التــي عرفتهــا أوروبــا فــي الق ــرن التاســع عشــر ،ث ــم تط ــور األمــر مــن
محــض حضانــة ورعايــة إلــى تربيــة شــاملة ترمــي إلــى تنميــة قــدرات األطفــال وتســهيل نموهــم فــي مرحلــة مهمــة م ــن
مراحــل حياتهــم (املعايطــة)69 ،2000 ،
وقــد مــر إنشــاء ريــاض األطفــال بمراحــل عــدة نوجزهــا فــي مــا يأتــي :يرجــع انتشــار ريــاض األطفــال إلــى أواســط
القــرن الثامــن عشــر ،عندمــا أنشــأ (جــون فردريــك أبرليــن) أول روضــة أطفــال فــي منطقــة األل ـزاس واللوريــن،
وهــي منطقــة شــبه جــرداء فــي الش ــمال الش ــرقي م ــن فرنســا ،وكان يهــدف مــن وراء ذلــك إلــى مســاعدة ســكان هــذه
املنطقة التي كانت تعاني الفقر ،وس ــوء األح ــوال الص ــحية واالقتصادية .وكان (أبرلين) يؤكد أهمية السنوات
األولــى مــن حيــاة الطفــل ،لذلــك فقــد أنشــأ فــي كل بقعــة ســكنية أو متوســطة دا ًرا متســعة الحجـرات ،وعيــن لــكل
دار مديــرة كان يدفــع أجرهــا مــن مالــه الخــاص ،ويقــوم علــى تعل ــيم األطف ــال مربيت ــان ،واحــدة تختــص بالتعليــم
والترفيــه ،واألخــرى تختــص بالتدريــب علــى املهــارات اليدويــة.
وبســبب نجــاح تجربــة (أبرليــن) ظهــرت دور مشــابهة فــي سويسـرا وأملانيــا ،أمــا فــي إنكلتـرا فقــد تس ــببت الث ــورة
الصناعيــة فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر ،ومــا تبعهــا مــن تكــدس األســر الفقيــرة حــول املناطــق الصناعيــة،
حيــث ازداد االحتيــاج إل ــى األيــدي العاملــة ،وســاءت األمــور فــي مــا يتصــل بوضــع األطفــال ،فقــد كانــوا يجنــدون
ً
للعمــل فــي املصانــع ابتـ ً
ـداء مــن الخامس ــة مــن عمرهــم ،و نظـ ًـرا ألن هــذا ســوف يجعــل فــي إنكلت ـرا أجيــال مــن
األمييــن ،ظهــر (روبــرت ريك ــس) وافتتــح مــدارس األحــد ،وكانــت تجمــع الصغــار أيــام اآلحــاد ،وتمدهــم بقــدر مــن
التعل ــيم عل ــى ي ــد معلميــن يدفــع أجورهــم بنفســه .وظهــر مصلــح آخــر فــي إنكلت ـرا هــو (روبــرت أويــن) وعمــل علــى
إنشــاء أول مدرس ــة لألطف ــال ،وســماها العهــد الجديــد لتكويــن الشــخصية.
وكانت هناك تجربتان متشابهتان في مجال رعاية األطفال في إنكلترا علـى يـد (أنـدروبل وجوزيف النكستر)،
ّ
ويعد (جون بسـتالوزي) من أهم الشخصيات التي كرست حياتها للتفكير والتجريب في ميدان تربية األطفال
فــي سويس ـرا ،وكان أول مــا فعلــه إنشــاء مدرســة فــي مزرعــة لتعليــم أبنــاء فق ـراء الريــف ،وبــدأ يعلــم األطفــال
الذكــور الزراعــة ورعايــة البســاتين ،أمــا اإلنــاث فــكان يعلمهــن ويدربهــن علــى واجبــات املنــزل كالطهــي والخياطــة.
وعــام ( )1798أنشــأ مدرســة فــي مدينــة ســتانز لرعايــة األطفــال اليتامــى وتعليمهــم .وعــام ( )1799أنشــأ مدرســة
فــي برجــدورف واهتــم بتعليــم صغــار الفقـراء ،وبعــد عــام ( )1804فتــح معهــدا للتعليــم فــي مدينــة إيفــردون إلعــداد
معلمــي الصغــار إعـ ً
ً
صالحــا .وكان مــن بيــن الذيــن عملــوا معــه وتدربــوا علــى يديــه (فريــدرك فروبــل) الــذي
ـدادا
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أصبــح ً
علمــا مــن أعــام تربيــة األطفــال فــي مــا بعــد.
وفــي أملانيــا جــاء (فريدريــك وليــام فروبــل) الــذي تســتند أفــكاره إلــى أس ــس فلســفية وســيكولوجية إذ أنشــأ
أول روضــة األطفــال عــام ( )1840ثــم أنشــأ مدرســة إلع ــداد معلم ــي ري ــاض األطفــال عــام ( .)1849وكان مــن أهــم
األســس التــي تقــوم عليهــا الروضــة عنــد (فروبــل) مــا يأتــي:
تنمية الحواس عند الطفل.اللعب أمر ضروري للطفل.ُ
االهتمام بالناحية الخلقية للطفل.وفــي إيطاليــا بــدأ اهتمــام الطبيبــة (ماريــا منتســوري) بالتربيــة ،فعملــت فــي البدايــة مــع األطفــال املتأخريــن
ً
عقليــا ،ثــم مــع األطفــال األســوياء.
وفــي بلجيــكا جــاء (ديفيــد ديكرولــي (الــذي أنشــأ معهـ ًـدا لتعليــم األطفــال املعوقيــن ً
ذهنيــا عــام ( ،)1901وفــي
( )1907أنشــأ مدرســة لتعليــم األطفــال األســوياء.

وفــي ( )1914أنشــئت فــي أميــركا دار ببوســطن لرعايــة أطفــال البحــارة وأراملهــم وأخــرى بواليــة نيويــورك
لرعاي ــة أطفــال العامليــن والعامــات باملستشــفى .وفــي ( )1920أنشــئت أول مدرســة حضانــة فــي بنســلفانيا ،وفــي
( )1930بــدأت الحكومــة فــي إنشــاء كثيــر م ــن مــدارس الحضانــة.
وفــي روســيا افتتــح أول مركــز لرعايــة األطفــال فــي لينغـراد ( )1938لتربيــة األطف ــال عل ــى املب ــادئ االش ــتراكية.
(عــدس.)11-7 ،2001 ،
أمــا فــي البــاد العربيــة فــإن االهتمــام بالطفــل وبتأســيس ريــاض األطفــال فقــد جــاء متأخـ ًـرا ،إال أنــه وف ــي
الس ــنوات األخيــرة ،ظهــرت اتجاهــات رســمية وغيــر رســمية ســواء كان ذلــك فــي القطــاع الخــاص أم العــام إلنش ــاء
دور الحض ــانة أو ريــاض األطفــال ،وهــي تضــم علــى األكثــر أبنــاء الطبقــات الغنيــة أو أبنــاء الطبقــات الوســطى،
علــى أســاس أن الغايــة األساس ــية واألولــى هــي عمليــة اســتثمارية ماديــة أكثــر منهــا تربويــة( .الشــناوي وآخــرون
.)220 ،2001،

األهداف العامة لرياض األطفال
تهــدف ريــاض األطفــال إلــى تنميــة أطفــال مــا قبــل املدرســة وتهيئتهــم لاللتحــاق بهــا ومســاعدة األطفــال علــى
تحقيــق األهــداف التربويــة اآلتيــة:
 التنميــة الشــاملة واملتكاملــة لقــدرات كل طفــل فــي املجــاالت العقليــة والجس ــمية والحركي ــة واالنفعالي ــةواالجتماعي ــة والخلقيــة ،مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة فــي القــدرات واالســتعدادات واملســتويان النهائيــة.
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 تنمية مهارات األطفال اللغوية والعددية والفنية من خالل النشاط الفردي والجماعي. التنشئة االجتماعية والصحية السليمة في ظل قيم املجتمع ومبادئه. تلبية حاجات النمو الخاصة ومطالبه. تهيئة الطفل للحياة املدرسية النظامية في مرحلة التعليم األسا�سي ،وذلك عن طريق االنتقال التدريجيمن جو األســرة إلى املدرســة.
 توثيق الصلة بين الطفل واألسرة والروضة واملجتمع ككل (مصلح.)25- 24 ،1999 ، أن يتعرف الطفل إلى مفهوم هللا -سبحانه وتعالى -وقدرته بصفته خالق كل �شيء. أن يعامــل باحتـرام وتقديــر بحســب طبيعتــه املتميــزة ،ألنــه كائــن حــي متكامــل بحاجــة إلــى النمــو مــن النواحــيجميعها.
 أن يكون عالقات اجتماعية مع غيره صغا ًرا وكبا ًرا.تعبيرا ً
لغويا ً
 أن يعبر ًسليما.
 أن يستخدم حواسه الخمسة كافة في الحركة واللعب.ً
شفويا بوضوح.
 زيادة القدرة على التعبير عن النفس إدراك املفهوم العددي لألشياء. أن يبدع ويبتكر في أساليب التعبير املختلفة ويشعر بالسعادة( .عامر ومحمد)13 ،2008 ،وتتمثــل األهــداف األساســية للتربيــة فــي مرحلــة ريــاض األطفــال باآلتــي :تعريــف األطفــال كتــاب هللاا ،لتنميــة
الــوازع الدينــي لديهــم ،وتنميــة األخــاق الحســنة والقيــم واملبــادئ ،مســاعدة الطفــل فــي تنميــة ثقتــه بنفســه،
تدريــب الطفــل علــى اســتعمال التمثيــل والرســم واملوســيقى للتعبيــر عــن نفســه ،تنميــة قــدرة الطفــل فــي التعبيــر
عــن نفســه ،تعريــف الطفــل بالبيئــة املحيطــة ،تدريــب الطفــل علــى تكويــن عالقــات اجتماعيــة ســليمة ،إث ـراء
الحصيلــة اللغويــة للطفــل مــن خــال تعريفــه بمفــردات جديــدة وتراكيــب لغويــة ،تنميــة االســتعداد القرائــي
والكتابــي عنــد األطفــال ،خلــق اتجاهــات إيجابيــة لــدى الطفــل مــع املدرســة والروضــة والعمليــة التعليميــة
ّ
التعلميــة ،تنميــة قــدرة الطفــل علــى الضبــط الذاتــي لســلوكه ،تدريــب األطفــال علــى االلت ـزام باألنظمــة
والتعليمــات وقوانيــن املدرســة والروضــة وتقبلهــا ،االهتمــام بتنميــة الحــواس والعضــات الدقيقــة لألطفــال
بوصفهــا تنمــي لديهــم املهــارات التواصليــة الالزمــة لعمليــة التعلــم( .حســن وآخــرون.)2011 ،
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أهمية مرحلة رياض األطفال
تبرز أهمية مرحلة رياض األطفال بوصفها مرحلة قائمة بذاتها لها فلسفتها التربوية وأهدافها التعليمية
ومناهجهــا وأســاليبها وألعابهــا التعليميــة وكوادرهــا املؤهلــة ً
تربويــا ونفسـ ًـيا للتعامــل مــع أطفــال هــذه املرحلــة
الحساســة بوعــي ورغبــة ونشــاط متواصــل ،ومــا تحملــه مــن أهــداف فــي تنشــئة الطفــل تنشــئة صالحــة ،وتعويــده
اآلداب والســلوك والفضائــل ،واكتســابه االتجاهــات االجتماعيــة الصالحــة ،ومــن ثــم حمايــة نمــوه العقلــي
ً
مقياســا ً
مهمــا لتقدمهــا ورقيهــا الحضــاري والثقافــي ،فالعنايــة
والجســمي والخلقــي ،فرعايــة األمــم ألطفالهــا يعــد
ُ
بهــم وتربيتهــم واجــب أســاس لــكل مجتمــع يتطلــع نحــو النهــوض والتقــدم .ويؤكــد أوينــس أهميــة مرحلــة الطفولــة
املبكــرة ،وأهميــة تعريــض الطفــل لعــدد مــن املثيـرات والخبـرات ،حيــث أشــار إلــى دراســة بلــوم التــي تؤكــد أن مــا
نســبته ( فــي املئــة )80مــن تبايــن األف ـراد فــي ســن الثامنــة عشــرة تــرد إلــى أدائهــم العقلــي فــي الســنوات األولــى مــن
عمرهــم ،ومــن هنــا جــاء اهتمــام الــدول بإنشــاء مؤسســات تعنــى بهــذه املرحلــة أطلــق عليهــا مــا يعــرف بريــاض
األطفــال48-66) ،2002 ،Owens( .
ويمثــل العمــل فــي ريــاض األطفــال مهنــة غايــة فــي الحساســية تحتــاج إلــى خصائــص شــخصية وتدريــب معيــن
ودقيــق ،كونهــا مرحلــة تمهيديــة وحلقــة وصــل فــي حيــاة الطفــل بيــن أســرته ومدرســته ،بمــا تقدمــه مــن نشــاط
تجهيــزي يســاعده فــي تعليمــه الالحــق ،والروضــة بهــذا املعنــى تخــدم نمــو الفــرد فــي وقــت مبكــر لبنــاء شــخصية
قويــة قــادرة علــى االســتفادة مــن التعليــم فــي املرحلــة االبتدائيــة بدرجــة تــؤدي إلــى تحقيــق أهدافهــا ،وهــي ترســخ
ً
مرغوبــا فيهــا كاحت ـرام حقــوق اآلخريــن وعــدم
عنــده عــن طريــق املمارســة والتجربــة العمليــة عــادات حميــدة
املســاس بهــا( .كنعــان)2011،
ومــن الخطــأ أن نقــول بــأن الطفــل ال يكــون مسـ ً
ـتعدا للتعليــم إال ف ــي املدرس ــة االبتدائيــة ،والواقــع أن

الطفــل يبــدأ بالتعلــم منــذ الــوالدة ،وفــي الحقيقــة أن الســنوات الخمســة األولــى مــن عمــر الطفــل هــي ســنوات
األســاس فــي بنــاء التعلــم الثابــت ،وم ــن هن ــا كانــت تأكيــدات املدرســة الســلوكية فــي علــم النفــس ،وعلــى رأســها
مؤسسها العالم املشهور (واطسون) ال ــذي ق ــال :بع ــد دراسة مئات عدة من األطفال الصغار توصلنا إلى رأينا
الــذي يؤكــد أنــه بإمكاننــا أن تق ــوي شخص ــية الطف ــل أو نحطمهــا قبــل أن يتجــاوز الســنة الخامســة مــن عمــره.
أمــا (فرويــد) زعيــم مدرســة التحليــل النف�ســي فقــد أكــد األثــر الخطــر الــذي تتركــه مرحلــة الطفول ــة املبك ــرة ف ــي
تشــكيل شــخصية الفــرد .ولقــد توصــل العالــم النف�ســي (بلــوم) إلــى أن ( 20فــي املئــة) مــن النمــو العقلــي للطفــل
يجــري الســنة األولــى مــن عمــر الطف ــل ،وأن ( 50فــي املئــة) مــن نمــوه العقلــي يحــدث فــي عمــر أربــع ســنوات .وهكــذا
نجد أن أكثر من نصف النمو العقلي واإلدراكي للطفل يحدث قبل أن يتجاوز الخامسة من عم ــره ،وأن ه ــذه
الحقيقــة تدعــم الـرأي القائــل بضــرورة التبكيــر فــي تعليــم الطفــل وإشــباع حــب اســتطالعه ببيئ ــة غني ــة بألع ــاب
ومحف ـزات وتحديــات متنوعــة ،ولقــد اعتقــد (بياجيــه) أن طفــل الروضــة يمــر بمرحلــة الــذكاء الحد�ســي مــن عمــر
 3-7س ــنوات إذ تضــع اللغــة أمــام الطفــل إمكانــات عقليــة هادئــة وتمكنــه مــن التعبيــر عــن حاجاتــه ومشــاعره،
وتســاعده علــى التص ــور العقل ــي( .خلــف)200 ،2005 ،
ويقــع عــبء تربيــة األطفــال فــي هــذه املرحلــة علــى عاتــق معلمــات ريــاض األطفــال اللواتــي يتحملــن العــبء
الكبيــر فــي تطويــر طرقهــن وأســاليب تفكيرهــن والتــزود بلغــة العصــر وبالخبـرات واملعلومــات واملعــارف واملهــارات
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التــي تمكنهــن مــن مســاعدة الطفــل علــى التفكيــر الســليم والتعلــم الجيــد بمــا يؤهلهــن للوقــوف أمــام التيــارات
املعاصــرة التــي تصادفهــم فــي أوجــه الحيــاة جميعهــا ،وهــذا يتطلــب اإلعــداد الجيــد املتكامــل للمعلمــة ً
وفقــا
لالتجاهــات واألســاليب الحديثــة فــي بنــاء برامــج إعــداد املعلمــات وتأهيلهــن قبــل الخدمــة ،ثــم االســتمرار فــي
تدريبهــن وتقويــم عملهــن فــي أثنــاء الخدمــة ،تلبيــة لتحديــات العصــر الحالــي ومتطلباتــه( .بهــادر ،2008 ،جــار
هللاا.)2009 ،
ً
وال يق ــل االهتم ــام بش ــخصية املعلم ــة أهمي ــة ع ــن االهتم ــام بالنواح ــي األكاديمي ــة ،واملهني ــة فش ــخصية
املعلم ــة ه ــي الت ــي تح ــدد إل ــى درج ــة كبي ــرة م ــا س ــوف يحقق ــه الطف ــل م ــن نم ــو بإش ـرافها وتوجيهه ــا ،ويتلخ ــص
الغ ــرض األس ــاس للتربي ــة ف ــي مرحل ــة الروض ــة في دع ــم ق ــدرة الطف ــل وكفاءت ــه ف ــي تحقي ــق ذات ــه ،وف ــي تعامل ــه م ــع
اآلخري ــن ،وف ــي قدرت ــه عل ــى الس ــيطرة عل ــى مش ــاعره والتعبي ــر عنه ــا بط ـرائق مقبول ــة ،وف ــي تعل ــم ح ــب الحي ــاة،
واالس ــتمتاع بالخب ـرات الجدي ــدة( .الناش ــف.)2003 ،
وي ــرى عب ــد الع ــال ( )2008بأن ــه ينبغ ــي أن تتواف ــر ف ــي معلم ــة ري ــاض األطف ــال س ــمات ومواصف ــات خاص ــة
ً
تمكنهـا مـن العمـل فـي هـذه املرحلـة والتعامـل مـع األطفـال تعامـل يقـوم علـى الفهـم الشـامل لطبيعـة نمـو الطفـل
لأله ــداف التربوي ــة والتنموي ــة لري ــاض األطف ــال ،إذ ال تس ــتطيع الروض ــة امل ــزودة بأح ــدث اإلمكان ــات ووس ــائل
التكنولوجي ــا الحديث ــة أن تحق ــق أهدافه ــا مــن دون وج ــود معلم ــة متخصص ــة تتواف ــر فيه ــا س ــمات املعلم ــة
الناجح ــة كلها م ــن حي ــث الثقاف ــة الواس ــعة ،وامله ــارات ،والق ــدرات الش ــاملة ،واالس ــتعداد املهن ــي للتعام ــل م ــع
ً
ً
ً
ً
ً
األطف ــال ،وال ــدفء ،والحن ــان ،واألموم ــة ،فض ــا ع ــن تأهيله ــا علمي ــا ،ومهني ــا ،وأكاديمي ــا ،وثقافي ــا للعم ــل فــي
ه ــذه املؤسس ــات ،ألن الطف ــل ف ــي تل ــك املرحل ــة يحت ــاج إل ــى معلم ــة تفه ــم طبيعت ــه ،ولديه ــا الق ــدرة عل ــى تنميت ــه
وله ــا معرف ــة ش ــاملة بخصائ ــص نم ــوه .ثــم إن ملعلم ــة ري ــاض األطف ــال أدوا ًرا مهم ــة ف ــي تكوي ــن الب ــذور األول ــى
لش ــخصية الطف ــل وغرس ــها في ــه ،ل ــذا كان م ــن ال ــازم تواف ــر صف ــات ش ــخصية ومهني ــة خاص ــة ل ــكل م ــن يعم ــل
ف ــي ه ــذا املج ــال ،إضاف ــة إل ــى مس ــتوى كفايته ــا ف ــي أدائه ــا لعمله ــا ،والق ــدرة عل ــى التجدي ــد ف ــي النشــاط الذ ــي
تتضمنه ـ امل ــادة العلمي ــة ،والق ــدرة عل ــى التأثي ــر والتأث ــر ،واإلمل ــام بمب ــادئ التربي ــة ،وعل ــم النف ــس ،واالجتم ــاع
وخصائ ــص النم ــو للطف ــل (أب ــو حم ــدة.)2010 ،
وتتحقــق التربيـة والتنشـئة السـليمة للطفـل بوجـود معلـم جيـد ،فـأداء املعلـم وكفاءتـه يعـد أحـد اآلليـات
املهم ــة لالرتق ــاء بمس ــتوى العملي ــة التعليمي ــة ،وكف ــاءة مخرجاته ــا ،وتؤدي املعلم ــة ف ــي ري ــاض األطف ــال ً
دورا بال ــغ
األهميــة فــي تحقيــق األهــداف التربويــة التــي يتبناهــا النظــام التعليمــي للروضـة ،وهـي املحـرك الرئيـس للعمليـة
التربوي ــة ،واملس ــؤول األول ع ــن نجاحه ــا ،فه ــي الت ــي تتعام ــل مباش ــرة م ــع األطف ــال ،وتق ــع عل ــى عاتقه ــا مس ــؤولية
توفي ــر البيئ ــة التربوي ــة املالئمــة لتحقي ــق النم ــو الس ــليم للطف ــل ،وتحوي ــل األف ــكار ،وال ــرؤى التجديدي ــة الت ــي
يطرحهــا القائمــون علـى النظـام ،وواضعـوا الخطـط ،والسياسـات إلـى نواتـج تعليميـة تتمثـل فـي صـورة معـارف
ومه ــارات واتجاه ــات تظه ــر ف ــي س ــلوك ه ــذا الطف ــل (أب ــو الفضــل)2011 ،
وتشـير عواطـف ( )2004إلـى أن املتغيـرات العصريـة قـد فرضـت أعبـاء جديـدة علـى معلمـة الروضــة ،فلــم
تع ــد وظيفته ــا تتلخ ــص ف ــي توفي ــر الحن ــان للصغي ــر أو مالحظت ــه فــي أثن ــاء غي ــاب األم ف ــي عمله ــا فحس ــب ،ب ــل
يتعي ــن عليه ــا أن تك ــون متخصص ــة ومدرك ــة لعمله ــا م ــع األطف ــال ،وذات ق ــدرات خالق ــة ،أي تس ــتطيع أن تط ــوع
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بعـض عناصـر بيئـة الطفـل الثقافيـة الهتماماتـه ،وملسـتوى تمثلـه لهـا مـن جهـة ،ولقدرتـه علـى اسـتخدامها فـي
التكي ــف لبيئت ــه م ــن جه ــة أخ ــرى .فمعلم ــة ري ــاض األطف ــال بحاج ــة ماس ــة إل ــى رف ــع مس ــتوى األداء لديه ــا ،ذل ــك
ألن تحقيــق األهـداف املرغوبـة فيهـا فـي تلـك املرحلـة مرهـون بدرجـة كبيـرة بنوعيـة املعلمـة ،والنمـاذج الحديثــة
للمنه ــج ،وف ــي الوق ــت نفس ــه مهم ــا كان املنه ــج جي ـ ًـدا فس ــوف يصب ــح عدي ــم الج ــدوى مــن دون تواف ــر املعلم ــة
ً
الق ــادرة عل ــى تنفي ــذه تنفيــذا جي ـ ًـدا ،إضاف ــة إل ــى تع ــدد مس ــتويات املعلم ــات م ــن حي ــث املؤه ــات ،والخبـ ـرات
ً
التدريســية ،وعــدد الــدورات التدريبيــة ،ذلــك كله يفــرض تدريب ًـا مسـ ً
ـتمرا في أثنــاء الخدمــة ،ويســتوجب تقويم ـا
مس ـ ً
ـتمرا إلدخ ــال التحس ــينات عل ــى الواق ــع التعليم ــي( .أمي ــن.)2008 ،
وتــرى املواضيــة ( )2011أنــه ال بــد مــن وضــع برامــج منظمــة ودقيقــة ،وبنائيــة ،تكوينيــة مســتمرة تســتهدف
فئــة مربيــات ريــاض األطفــال مــن أجــل تمكــن معلمـات ريـاض األطفـال مـن تحسـين كفاياتهـن الفكريـة ،واملهنيـة
وتجويدها فـي ضـوء معاييـر الجــودة العامليــة.
ويــرى الباحــث أنــه أصبــح لز ًامــا علــى السياســات التربويــة التعليميــة التــي تســعى إلــى تأكيــد منزلــة اإلنســان
فــي الوجــود وتنميــة شــخصيته تنميــة متكاملــة ومتوازنــة ،أن تهتــم بمؤسســات ريــاض األطفــال وكادرهــا التعليمــي
مــن حيــث إنهــا املؤسســة التربوي ــة ال ــتي تــؤدي ً
دورا أساسـ ًـيا فــي تنشــئة الطفــل وتنميــة قدراتــه العقليــة واللغويــة
واالنفعالي ــة واالجتماعي ــة والخلقي ــة والجســمية ،فهــي األســاس الــذي يبنــى عليــه الســلم التعليمــي بمراحلــه
ُ
املختلفــة ،إضافــة إلــى أن معلمــة ريــاض األطفــال تعــد الركــن األســاس فــي العمليــة التعليميــة وســر نهضتهــا
وانطالقهــا وعلــى كاهل ــها تقــع مســؤولية تربيــة األجيــال وتنشــئتهم.

دوراملعلمة في رياض األطفال
ُّ
تعــد مرحلــة ريــاض األطفــال مــن أهــم املراحــل التعليميــة التــي يتوقــف عليهــا النجــاح فــي املراحــل التعليميــة
األخــرى حيــث يكتســب فيهــا األطفــال عـ ً
ـددا مــن املهــارات والعــادات الســلوكية التــي تنمــي قدراتهــم واســتعداداتهم
( .)p85،Donald et al.2005لذلــك يجــب علــى معلمــي هــذه املرحلــة أن يدمجــو بدمــج تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــال فــي ّ
نوعيــة ممارســتهم التعليميــة ،حتــى يواكبــوا مســيرة التطــور فــي امليــدان التربــوي.
وفــي هــذا الصــدد يؤكــد صيــام والعبــد هللا وديــب ( )2012أهميــة إتقــان املعلميــن واملعلمــات -علــى اختــاف
املراحــل التعليميــة التــي يدرســونها -لدورهــم الجديــد فــي ظــل عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ،ويضيــف
أن هــذا الــدور عبــارة عــن مجموعــة مــن األنمــاط الســلوكية املتجــددة التــي يقــوم بهــا املعلــم لدمــج املتعلــم فــي
ً
خالقــا قــاد ًرا علــى اإلنتــاج ومـ ً
ـزودا بمهــارات التعلــم الذاتــي ،وتمكينــه مــن
العمليــة التعليميــة ،وجعلــه مبتكـ ًـرا
اســتخدام املســتحدثات التكنولوجيــة فــي االتصــال والتعليــم والتعلــم مر ً
اعيــا فــي ذلــك النمــو الشــامل واملتكامــل
لجوانــب شــتى مــن شــخصيته( .صيــام وآخــرون.)319،2012 ،
وأشــارت دراســات عدة منها دراســة (مرت�ضى ،2001،جاد )2010،إلى :دور معلمة الروضة بوصفها بديلة
لــأم ،ودور املعلمــة بوصفهــا مديــرة وميســرة لعمليــة التعلــم والتعليــم وموجهــة لهــا ،ودور املعلمــة بوصفهــا
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ممثلــة لقيــم املجتمــع وتراثــه وتوجهاتــه ،ودور املعلمــة بوصفهــا قنــاة اتصــال بيــن املنــزل والروضــة ،ودور املعلمــة
مســؤولة عــن إدارة الصــف وحفــظ النظــام فيــه ،ودور معلمــة الروضــة معلمــة ومتعلمــة فــي الوقــت ذاتــه ،ودور
معلمــة الروضــة موجهــة نفســية وتربويــة ،ودور معلمــة الروضــة مســاعدة فــي عمليــة النمــو ،ودور املعلمــة فــي
تقديــم املهــارات الالزمــة لألطفــال ،ودور املعلمــة فــي التفاعــل الصفــي مــع األطفــال.
وتــؤدي معلمــة ريــاض األطفــال أدوا ًرا عــدة وتــؤدي مهمــات كثيــرة ومتنوعــة تتطلــب مهــارات فنيــة مختلفــة
يصعــب تحديدهــا وتفصيلهــا ،فهــي مســؤولة عــن كل مــا يتعلمــه الطفــل إلــى جانــب مهمــة توجيهيــة حــول نمــو كل
طفــل مــن أطفالهــا فــي مرحلــة حساســة مــن حياتهــم ،وتبــدأ هــذه املرحلــة بالتخطيــط وتســتمر بالتنفيــذ وتنتهــي
بالتقويــم واملراجعــة ثــم إن للمعلمــة ً
دورا رئيسـ ًـيا فــي تطويــر العمليــة التربويــة ألنهــا موجــودة ً
دائمــا مــع األطفــال
ويشــير بعــض الباحثيــن (عزيــزة( ،)Bernal ،2007( ،(2005 ،عثمــان وآخــرون ،)2012 ،إلــى أن أدوار معلمــة
الروضــة تتجلــى فــي مــا يأتــي :
 دور معلمــة الروضــة بوصفهــا بديلــة لــأم :إن دور معلمــة الروضــة ال يقتصــر علــى التدريــس وتلقيــناملعلومــات لألطفــال ،بــل إن لهــا أدوا ًرا ذات وجــوه وخصائــص متعــددة ،فهــي بديلــة لــأم مــن حيــث التعامــل
مــع أطفــال تركــوا أمهاتهــم ومنازلهــم ألول مــرة ووجــدوا أنفســهم فــي بيئــة جديــدة ومحيــط غيــر مألــوف ،لــذا فــإن
مهمتهــا مســاعدتهم علــى التكيــف واالنســجام.
 دور املعلمــة بوصفهــا خبيــرة فــي التربيــة والتعليمt:دورهــا يجــب أن يكــون دور املعلمــة الخبيــرة فــي فــنالتدريــس ،إذ تتعامــل مــع أفـراد يحتاجــون إلــى كثيــر مــن الصبــر والتنظيــم والتوجيــه واإلملــام بطرائــق التدريــس
الحديثــة (عثمــان وآخــرون ،2012 ،ص. )75
 دور املعلمــة بوصفهــا ممثلــة لقيــم املجتمــع :وعليهــا مهمــة تنشــئة األطفــال تنشــئة اجتماعيــة مرتبطــةً
بقيــم املجتمــع الــذي يعيشــون فيــه وتســتخدم األســاليب املالئمــة إلكســاب الســلوك املقبــول
اجتماعيــا.
 دوراملعلمــة بوصفهــا قنــاة اتصــال بيــن املنــزل والروضــة :فهــي القــادرة علــى اكتشــاف خصائــص األطفــالوعليهــا مســاعدة الوالديــن فــي حــل املشــكالت التــي تعتــرض طريــق أبنائهــم فــي مســيرتهم التعليميــة.
 دوراملعلمــة بوصفهــا مســؤولة عــن إدارة الصــف وحفــظ النظــام فيــه :مــن أساســيات العمــل التربــويللمعلمــة توفيــر النظــام املرتبــط مــع الحريــة فــي ريــاض األطفــال وتعــد الفو�ضــى مــن أكبــر املعوقــات فــي العمــل
واملعلمــة الناجحــة هــي التــي تجمــع مــا بيــن انضبــاط الطفــل وحريتــه وتشــجع الطفــل علــى التعبيــر الحــر الخــاق
فــي روح مــن حــب الطاعــة. )،Bernal 2007. )521،
 دورمعلمــة الروضــة بوصفهــا معلمــة ومتعلمــة فــي الوقــت ذاتــه :علــى معلمــة الروضــة أن تطلــع علــى كل مــاهــو جديــد فــي مجــال التربيــة وعلــم النفــس وأن تجــدد مــن ثقافتهــا وتطــور مــن قدراتهــا متبعــة األســاليب التربويــة
الحديثــة وتتبــادل الخبـرات مــع زميالتهــا.
 معلمــة الروضــة بوصفهــا مرشــدة وموجهــة نفســية وتربويــة :تحــدد معلمــة الروضــة قــدرات األطفــالواهتماماتهــم وميولهــم وتوجــه طاقاتهــم وبذلــك تســتطيع تحديــد النشــاط واألســاليب والطرائــق املالئمــة لتلــك
الخصائــص ،وال بــد ملعلمــة الروضــة مــن تحديــد املشــكالت التــي يعانيهــا الطفــل والتعــاون مــع املرشــدة النفســية
فــي عــاج تلــك املشــكالت واتخــاذ التدابيــر الوقائيــة للطفــل قبــل ظهــور مشــكالت نفســية أخــرى مثــل تنميــة
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تقديــر الــذات والثقــة بالنفــس( .عزيــزة.)236 ،2005 ،
ويشــير الباحثــون (ســالم ،وس ـرايا( ،)2003 ،اليونســكو( ،)2002 ،حكيــم( ،)2005 ،صيــام وآخــرون،
( ،)2012الف ـرا(2007 ،K(Bennett ( ،)1998 ،كنعــان ،)2011 ،إلــى أن قيــام املعلمــون واملعلمــات بدورهــم
بصــورة فاعلــة (علــى اختــاف املراحــل التعليميــة) فــي ظــل عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ،يتطلــب
امتالكهــم ملجموعــة مــن املهــارات التــي تتجلــى فــي مــا يأتــي:
املهارات املتعلقة بدورمعلمات الروضة في تخطيط بيئة النشاط والتعلم
على معلمة الروضة أن تراعي عند التخطيط ملنهج النشاط املقدم لطفل الروضة ما يأتي:
الفروق الفردية بين األطفال.االهتمام بجوانب النمو املختلفة. التوازن بين انتقاء الطفل الذاتي للنشاط وتوجيه املعلم له. االهتمام بالتعليم الفردي للطفل. توفير فرص للتساؤل والتنقيب والبحث واالستكشاف.مشاركة الطفل اإليجابية في النشاط العقلي والتربوي واالجتماعي.توفير النشاط الذي تساهم في تحقيق النمو الجسمي والعقلي.تشجيع األطفال على املشاركة واملبادرة.تنمية مهارات املالحظة والتسجيل بغرض متابعة نمو كل طفل وتقويمه في النشاط.احترام األطفال وعدم االستهانة بما يقومون به ،وتجنب مقارنتهم بزمالئهم.تقبل الحلول املختلفة ملشكلة ما( .كنعان)177 ،2011 ،املهارات املتعلقة بدورمعلمات الروضة في مجال املعرفة العلمية بالتقنيات التكنولوجية:
معرفة الجذور التاريخية ملفهوم تكنولوجيا التعليم.تحديــد مكونــات مجــال تكنولوجيــا التعليــم (مــن مــواد تعليميــة وقــوى بشــرية ،واســتراتيجيات تعليميــةوتقويــم ونظريــات وأبحــاث ،وعمليــات تصميــم وإنتــاج ،واســتخدام األجهــزة التعليميــة).
-تحديد معوقات استخدام التقنيات التعليمية في التعليم.
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معرفة القواعد العامة الستخدام التقنيات التعليمية وكيفية اختيارها.اإلملام ببعض نظريات التعلم والتعليم التي تستند إليها تكنولوجيا التعليم.تحديد مصادر التعلم املتاحة للمعلمين.تطبيق مدخل النظم عند تصميم املواقف التعليمية.تحديد القيمة التربوية للوسائل التعليمية وفوائدها في التعليم.املقارنة بين املواد التعليمية واألجهزة التعليمية( .صيام وآخرون.)14 ،2012 ،املهارات املتعلقة بدورمعلمات الروضة في مجال تصميم التقنيات التعليمية التكنولوجية:
تحديد مكونات الوسيلة وأجزائها.مراعاة إمكانية إنتاج التقنيات التعليمية.إدراك أهمية البساطة والوضوح في تصميم الوسيلة التعليمية.اكتشاف األخطار في الوسيلة قبل إنتاجها.تحديد الشروط الواجب توافرها عند تصميم الرسومات واألشكال والكتابات.مراعاة األسس الفنية في تصميم الصور الثابتة واملتحركة (الفرا)65 ،1998 ،املهــارات الالزمــة للمعلمــات للقيــام بدورهــن بفاعليــة فــي مجــال صناعــة األجهــزة التعليميــة
وا ســتخدامها:
تطبيق قواعد السالمة واألمان عند التعامل مع األجهزة التعليمية.استخدام الكمبيوتر في تشغيل البرامج التعليمية الجاهزة.حفظ الصور الثابتة.استخدام أجهزة العرض الضوئية.حفظ العينات والنماذج واللوحات التعليمية.ً
استخدام شبكة اإلنترنت بوصفها مصد ًرامتجددا للمعلومات.
-القيام بإجراء عمليات صيانة بسيطة ألجزاء األجهزة التعليمية.
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استخدام الفيديو في العلمية التعليمية)63 ،2007 ،Bennett(. .املهارات الالزمة للمعلمات للقيام بدورهن بفاعلية في مجال إدارة املوقف التعليمي:
توفير املناخ النف�سي امليسر للعملية التعلم كاستخدام أساليب التقدير.مشاركة األطفال في إنتاج التقنيات التعليمية (حكيم.)85 ،2005 ،االشتراك مع األطفال في تنظيم رحالت تعليمية وزيارات ميدانية.مشاركة األطفال في املحافظة على سالمة األجهزة واملواد التعليمية املختلفة.املهارات الالزمة للمعلمات للقيام بدورهن بفاعلية في مجال التقويم:
تحديد األهداف السلوكية للنشاط التعليمي.ُ
تحديد األهداف التعليمية التي لم ت َحقق.استخدام أنواع التغذية الراجعة وتوظيفها بما يحقق االرتقاء باملوقف التعليمي.اســتخدام األنــواع املختلفــة للتقويــم (تشــخي�صي ،ضمنــي ،نهائــي)( .ســالم ،وس ـرايا)35 ،2003 ،(اليونســكو.)20 ،2002 ،
ويرى الباحث أن معلمــة يــاض األطفــال تعد ً
ركنا أساسـ ًـيا مــن أركان العمليـة التعليميـة فهـي األقـرب
ر
إليهـم وهـي التـي تتعامـل معهـم وتنفـذ مناهجهـم ،وتسـتطيع أن تتكيـف مـع املواقـف التعليميـة التـي يتعـرض
لهـا األطفـال ،وتختـار الوسـيلة التعليميـة املناسـبة لهـم ،وذلـك مـن خـالل النشاط سـواء أكانـ هـذا النشاط
ً
فردي ــا أم جماعي ــا ،وتس ــتعين بالوس ــائل التعليمي ــة الحديث ــة ملواكب ــة التقني ــات الحديث ــة ،لذل ــك ينبغ ــي أن
تتوافــر لهــا البرامــج التدريبيـة املالئمة التـي مـن خاللهـا تسـتطيع أن تحقـق أهـداف مرحلـة ريـاض األطفـال.
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الدراسات السابقة

دراسات عربية
دراســة صاصيــا ( )2010بعنــوان :تصــورمقتــرح لضمــان جــودة البيئــة التربويــة فــي ريــاض األطفــال فــي
الجمهوريــة العربيــة الســورية.
هدفــت الدراســة إلــى رصــد واقــع البيئــة التربويــة فــي ريــاض األطفــال فــي مدينــة دمشــق ،ومــن ثــم وضــع
ً
تصــور للبيئــة التربويــة املتعلقــة ببنــاء الروضــة وتجهيزاته ــا وفق ــا ملعاييــر الجــودة املطلوبــة ،وذلــك باالعتمــاد
علــى متطلبــات برامــج التعليــم املفتــوح وبرامــج النشــاط وبرامــج األركان ،وقــد طبقــت الدراســة علــى ()124
معلمــة يعملــن فــي ( )61روضــة خاصــة مــن ريــاض أطفــال مدينــة دمشــق ،وقــد اســتخدمت اســتبانة لســؤال
املعلمــات عــن واق ــع املبن ــى وتجهي ـزات الروضــة ووســائلها ،وجــرت مقابلتهــن ملعرفــة مشــكالتهن ومقترحاتهــن،
واعتمــدت الدراســة التحليليــة الوصفيــة لرصــد الواقــع ولتحديــد معاييــر جــودة البنــاء والتجهي ـزات ،ومــن ثــم
ُ
اقت ِرحــت معاييــر لجــودة البيئــة التربويــة فــي الروضــة ،وتناولــت الدراســة مجــاالت معاييــر الجــودة وأركانهــا فــي
ريــاض األطفــال املتعلق ــة بمع ــايير إعــداد املعلمــة واألطفــال والتمويــل والتشــريعات واإلدارة والتق ــويم وأخي ـ ًـرا
املب ــاني والتجهيـزات ،وقــد أســفرت الدراســة عــن مجموعــة نتائــج بينــت ضعــف مالءمــة مواصفــات بن ــاء الروض ــة
وتجهيزاتهــا ملعاييــر الجــودة التربويــة فــي ريــاض األطفــال ،واقترحــت الدراســة مع ــايير لجــودة البنــاء والتجهي ـزات
استندت إلى مراعاة خصائص طف ــل الروض ــة واأله ــداف التربوية لرياض األطفال ومعايير الصحة والسالمة،
إضافــة إل ــى املع ــايير الجمالي ــة.
دراسة سالمة ( )2011اململكة العربية السعودية
هدفــت الدراســة إلــى معرفــة مــدى توافــر كفايــات تكنولوجيــا التعليــم ألعضــاء هيئــة تدريــس تكنولوجيــا
التعليــم فــي كليــات املعلميــن باململكــة العربيــة الســعودية ودرجــة ممارســتهم لهــا ،تكــون مجتمــع الدراســة مــن
أعضــاء هيئــة تدريــس تكنولوجيــا التعليــم جميعهــم فــي كليــات املعلميــن وعددهــم (ُ )95
ً
جميعــا عينــة
وعـ ّـدوا
الدراســة ،وقــد صممــت اســتبانة تكونــت فــي صورتهــا النهائيــة مــن ( )56كفايــة فــي ســبعة مجــاالت فــي تخصــص
تكنولوجيــا التعليــم هــي :مجــال تصميــم التدريــس ،واســتراتيجيات التدريــس ،واختيــار التقنيــات التعليميــة،
واســتخدام التقنيــات التعليميــة ،واســتخدام األجهــزة التعليميــة ،وخدمــات مركــز تقنيــات التعليــم ،ومجــال
التقويــم ،وتوصلــت الدراســة إلــى نتائــج عــدة مــن أهمهــا:
•( )31كفايــة مــن مجمــوع الكفايــات متوافــرة بدرجــة كبيــرة حيــث حــازت علــى متوســط حســابي ي ـراوح
بيــن ( )79.2و( )2.67مــن أهمهــا العناصــر فــي مجــال اســتخدام األجهــزة التعليميــة واســتخدام التقنيــات
التعليميــة.
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•( )25كفايــة مــن مجمــوع الكفايــات متوافــرة بدرجــة متوســطة بمعــدل ( )66.2و( )5.2مــن أهمهــا
العناصــر املتعلقــة باختيــار التقنيــات التعليميــة.
•وجــود ارتبــاط موجــب ذي داللــة إحصائيــة بيــن توافــر هــذه الكفايــات لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس
ودرجــة ممارســتهم لهــا بلــغ ( )96.0وهــذا يشــير إلــى أنــه كلمــا زاد توافــر الكفايــات لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس
ازدادت درجــة ممارســتهم لهــا.
دراســة عثمــان وآخــرون ( ،)2012بعنــوان :مــدى وعــي معلمــة الروضــة ببعــض مشــكالت البيئــة
التكنولوجيــة
هدفــت الدراســة إلــى تحديــد أهــم مشــكالت البيئــة التكنولوجيــة التــي يجــب أن تعتنــي بهــا معلمــة ريــاض
األطفــال فــي ضــوء العوملــة ،والتعــرف إلــى مــدى الوعــي لــدى معلمــة الروضــة بتلــك املشــكالت ،وبعــد جمــع
البيانات الخاصة بمشكلة البحث ،وجد الباحثون أن الطريقة األكثر مالءمة لتقديم مثل هذه البيانات
هــي الطريقــة الوصفيــة ،وذلــك باالعتمــاد علــى النســب املئويــة الخاصــة بتحديــد املشــكالت األكثــر أهميــة
التــي يجــب أن تعتنــي بهــا معلمــة ريــاض األطفــال ،إذ بلغــت عينــة البحــث ( )60معلمــة مــن معلمــات الريــاض
فــي القاهــرة ،طبــق عليهــن مقيــاس الوعــي البيئــي لبعــض مشــكالت البيئــة التكنولوجيــة ،ومــن أهــم النتائــج
التــي توصــل إليهــا البحــث وجــود نســبة انخفــاض فــي مســتوى الوعــي البيئــي بمشــكالت البيئــة التكنولوجيــة
(التلــوث التكنولوجــي الصناعــي ،التلــوث التكنولوجــي اإلعالمــي) لــدى معلمــات الروضــة ،وأوصــت الدراســة
بتفعيــل دور املعلمــات وإكســابهن اتجاهــات إيجابيــة نحــو البيئــة التكنولوجيــة.

دراسات أجنبية
دراسة بيرنال ()Bernal، 2007
(Authorizes Managers and Teachers Conceptualizing in educational technology about
Present Uniform to Performance educational technology Capability in kindergarten).
عنــوان الدراســة :تصــورات املعلمیــن واملديريــن واملختصيــن فــي تكنولوجيــا التعليــم عــن املســتويات الراهنــة
لتنفيــذ كفايــات تكنولوجيــا التعليــم فــي ريــاض األطفــال.
هدفــت إلــى التعــرف إلــى تصــورات املعلميــن واملديريــن واملختصيــن فــي تكنولوجيــا التعليــم عــن املســتويات
الراهنــة لتنفيــذ كفايــات تكنولوجيــا التعليــم فــي مؤسســات ريــاض األطفــال فــي إحــدى املناطــق التعليميــة الكبيــرة
بالواليــات املتحــدة األميركيــة ،إذ ُب ِّينــت وجهــة نظــر مديــري الريــاض عــن مســتوى تنفيــذ تكنولوجيــا التعليــم فــي
مدارســهم فــي خمســة مجــاالت هــي :مشــاركة املديــر فــي اســتخدام تكنولوجيــا التعليــم ،الدعــم مــن املديــر تشــجيع
اســتخدام املعلميــن للتكنولوجيــا وتقييمهــم ،وجــود خطــة لتنفيــذ تكنولوجيــا التعليــم ،تنفيــذ التكنولوجيــا
التــي تخــدم املنهــاج وتطويرهــا ،وقــد قورنــت بــآراء املعلميــن عــن مســتوى تنفيــذ تكنولوجيــا التعليــم ،تكونــت
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عينــة الدراســة مــن (ً )122
معلمــا ومديـ ًـرا ،وقــد اســتخدمت اســتبانتين ،األولــى للمعلميــن واألخــرى للمديريــن،
واعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي .وتوصلــت الدراســة إلــى نتائــج عــدة وأهمهــا:
 مؤسســات الريــاض أغلبهــا كان أداؤهــا فــي املســتوى املقبــول مــن تطبيــق تكنولوجيــا التعليــم ،وكان مــايقــرب مــن نصــف املعلميــن واملديريــن متفقيــن فــي مســتوى التنفيــذ فــي الريــاض ،واتفــق كثيــر مــن املعلميــن
ً
إبداعــا ممــا هــو متوافــر ً
حاليــا
علــى إمكانيــة تنفيــذ تكنولوجيــا التعليــم فــي مؤسســات الريــاض بشــكل أكثــر
مختلفيــن فــي ذلــك مــع املديريــن.
دراسة هو ()2009 ،Hou
(The Important Technological Competencies need by Kindergarten teachers and their
applying them).
عنوان الدراسة :أهم الكفايات التكنولوجية التي يحتاج إليها معلمو الرياض وتطبيقهم لها.
هدفــت الدراســة إلــى تحديــد أهــم الكفايــات التكنولوجيــة التــي يحتــاج إليهــا معلمــو الريــاض ملمارســة
مهنــة التدريــس ممارســة فاعلــة ،ومــدى تنفيذهــم وممارســتهم لهــا ،تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )200معلــم
ومعلمــة مــن معلمــي الريــاض فــي كوريــا ،لتحقيــق هــدف الدراســة اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي
التحليلــي ،واســتخدمت اســتبانة تكونــت مــن ( )49كفايــة وزعــت علــى أربعــة مجــاالت هــي :مجــال تحفيــز
املتعلميــن للتعلــم ،توظيــف التقنيــات التكنولوجيــة وتفعيلهــا داخــل غــرف النشــاط ،وإنتاجهــا مــن خــال
املــواد الخــام املتوفــرة فــي البيئــة املحليــة ،ومجــال تخزينهــا وإج ـراء الصيانــة الدوريــة لهــا ،وقــد توصلــت
الدراســة إلــى نتائــج عــدة وهــي:
 أن املعلميــن يمتلكــون الكفايــات التكنولوجيــة بنســبة ( 80فــي املئــة) ،واحتــل مجــال إثــارة اهتمــاماألطفــال وتحفيزهــم املرتبــة األولــى ،واحتــل مجــال تخزيــن التقنيــات التكنولوجيــة وصيانتهــا املســتمرة
املرتبــة الثانيــة.
ً
استخداما للكفايات التكنولوجية من معلمي املوضوعات
 بينت أن معلمي املوضوعات العلمية أكثراألدبية.
 ال توجــد فروقــات دالــة إحصائيــا فــي مــدى توظيــف املعلميــن لتلــك الكفايــات تعــزى ملتغيــر الجنــس.وقدمــت الدراســة مجموعــة توصيــات أبرزهــا إلحــاق املعلميــن واملعلمــات بــدورات لتفعيــل توظيــف
الكفايــات التكنولوجيــة فــي التعليــم.
):(Burbules، & Densmore2018 ،دراسة بربليزودينسمور
Degree possession of kindergarten teachers technological competencies educational
and practice in Britain.
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عنــوان الدراســة :درجــة امتــاك معلمــي ريــاض األطفــال للكفايــات التكنولوجيــة التعليميــة وممارســتهم
لهــا فــي بريطانيــا.
هدفــت إلــى معرفــة معلمــي ريــاض األطفــال للكفايــات التكنولوجيــة التعليميــة وممارســتهم لهــا،
واســتخدم الباحــث االســتبانة أداة للبحــث مكونــة مــن ( )50كفايــة موزعــة علــى أربعــة مجــاالت هــي:
شــخصية الطفــل ،وتصميــم النشــاط ،وتصميــم التقنيــات واألركان ،والنشــاط والتقويــم ،وبلغــت عينــة
الدراســة (ً )120
معلمــا ومعلمــة مــن معلمــي ريــاض األطفــال ،وقــد توصلــت الدراســة إلــى نتائــج عــدة وهــي:
بينــت نتائــج الدراســة أن هنــاك ( )35كفايــة تكنولوجيــة تعليميــة يعرفهــا املعلميــن بدرجــة مرتفعــة مــنأصــل ( )50كفايــة ،و( )10كفايــة بدرجــة متوســطة و( )5كفايــات بدرجــة منخفضــة.
أظهــرت الدراســة أن املعلميــن فــي مؤسســات ريــاض األطفــال يمارســون ( )33كفايــات تكنولوجيــةبدرجــة عاليــة ،و( )18كفايــة يمارســونها دون مســتوى اإلتقــان أي بدرجــة متوســطة ومنخفضــة .وقــد
بينــت الدراســة كذلــك عــدم وجــود فــروق فــي درجــة معرفــة هــذه الكفايــات ودرجــة ممارســتها تعــزى للجنــس
واملؤهــل التربــوي وســنوات الخبــرة.
تعقيب على الدراسات السابقة:
يالحــظ مــن خــال قـراءة مــا جــاءت بــه الدراســات العربيــة واألجنبيــة أن الكفايــات التكنولوجيــة ملعلمــي
الريــاض وغيرهــم مــن املعلميــن فــي مراحــل دراســية مختلفــة كانــت موضــع اهتمــام عــدد مــن هــذه الدراســات،
ً
إذ جــرت دراســتها فــي ضــوء متغيـرات عــدة ،وقــد ظهــر فــي كثيــر مــن املواضــع اتفاقــا فــي النتائــج فــي مــا بينهــا ،وفــي
ً
بعــض آخــر اختالفــا ولعــل أهــم مــا جــرى تناولــه فــي هــذه الدراســات النقــاط اآلتيــة:
دراسة توظيف التقنيات التعليمية الحديثة في مؤسسات رياض األطفال من املعلمين.الوقوف على مواصفات معلم رياض األطفال ومتطلبات إعداده في العصر الحالي.االهتمام بجودة البيئة التربوية في مؤسسات رياض األطفال.دراســة امتــاك معلمــي الريــاض والقائميــن علــى العمليــة التعليميــة علــى املهــارات والكفايــات الالزمــةللقيــام بدورهــم بفاعليــة فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال.
 تناولــت هــذه الدراســات عينــات عــدة معلميــن وطلبــة وهيئــة تدريســية ومديريــن مــن املراحــل الدراســيةكلها.
ومــا يميــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة أنهــا ركــزت علــى أدوار معلمــي الريــاض فــي عصــر
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ودرجــة ممارســتهم لهــذه األدوار املتمثلــة فــي املعرفــة العلميــة بالتقنيــات
التكنولوجيــة وكيفيــة تخطيطهــا وتصميمهــا واســتخدامها ،وإدارة املوقــف التعليمــي وإث ـراء بيئــة نشــاط
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األطفــال فــي الروضــة ،بافت ـراض أن نجــاح املعلميــن بأدوارهــم هــو نجــاح للعمليــة التعليميــة -التعلميــة
كاملــة ،واســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة ،فــي بنــاء أداة الدراســة ،وتحديــد مشــكلتها ،وفــي بنــاء
اإلطــار النظــري ،وتفســير النتائــج وتحليلهــا.
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مجتمع البحث وعينته

تكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع معلمــات ريــاض األطفــال القائمــات علــى عملهــن فــي مؤسســات ريــاض
األطفــال الرســمية فــي ريفــي إدلــب وحلــب للعــام الدرا�ســي ( ،)2018 -2019والبالــغ عددهــن ( )286معلمــة
يتوزعــن علــى ( )24روضــة ً
وفقــا إلحصــاءات وزارة التربيــة فــي املناطــق املحــررة ،وقــد اختيــرت عينــة البحــث
مــن نــوع العينــة العشــوائية البســيطة ،وهــي العينــة التــي يكــون فيهــا لــكل عنصــر مــن عناصــر املجتمــع فرصــة
متكافئــة مــع بقيــة عناصــر املجتمــع للظهــور فــي العينــة ،ويفضــل ممارســة هــذا النــوع مــن العينــات فــي حالــة
املجتمعــات التــي يمكــن حصــر أفرادهــا جميعهــم (الصيرفــي ،)194 ،2001،إذ ســحب الباحــث عينــة عشــوائية
بنســبة ( 60فــي املئــة) ً
تقريبــا مــن أفـراد املجتمــع األصلــي وذلــك بنــاء علــى مــا ذكــره بــورج وآخــرون ()Borg & Et al
مــن أن أقــل عــدد ألف ـراد العينــة فــي الدراســات الوصفيــة يســاوي ( 50فــي املئــة) ملجتمــع يتضمــن بضــع مئــات
(عــودة وملــكاوي )169 ،1992 ،ونتيجــة ذلــك بلغــت عينــة البحــث ( )172معلمــة مــن معلمــات ريــاض األطفــال،
والجــدول اآلتــي يبيــن خصائــص عينــة البحــث.

الجدول ( )1الخصائص الديموغر افية ألفراد عينة البحث
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منهج البحث وإجراءاته

اقتضــت طبيعــة البحــث االعتمــاد علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي كونــه املنهــج املالئــم لتحديــد درجــة
ممارســة معلمــي ريــاض األطفــال ألدواهــم فــي عصــر تكنولوجيــا التعليــم واالتصــال ،ويعــرف باملنهــج الــذي
يــدرس املتغي ـرات كمــا هــي موجــودة فــي حاالتهــا الطبيعيــة ،لتحديــد العالقــات التــي يمكــن أن تحــدث بيــن هــذه
املتغي ـرات ( ،)15 ،2004 ،Wiersmaإذ أعـ ّـد الباحــث مــن خــال هــذا املنهــج اســتبانة أدوار معلمــات ريــاض
األطفــال فــي عصــر تكنولوجيــا التعليــم واالتصــال مــن خــال االطــاع علــى األدب النظــري والدراســات الســابقة
ثــم دراســة خصائصهــا الســيكومترية ،ومــن ثــم قــام الباحــث بجمــع البيانــات مــن أف ـراد عينــة البحــث وجــرى
وصفهــا وتحليلهــا مــن خــال العمليــات اإلحصائيــة املالئمــة وبعــد ذلــك نوقشــت وفســرت فــي ضــوء الدراســات
الســابقة والواقــع امليدانــي.
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أداة البحث وصدقها وثباتها

لتعــرف درجــة ممارســة معلمــات ريــاض األطفــال أدوارهــن الجديــدة فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــال مــن وجهــة نظرهــن ،أعـ ّـد الباحــث األداة اآلتيــة:
استبانة ممارسة معلمات الرياض أدوارهن في عصرتكنولوجيا املعلومات واالتصال: -1هدف االستبانة
هدفــت إلــى تعــرف درجــة ممارســة معلمــات ريــاض األطفــال أدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــال مــن وجهــة نظرهــن فــي املناطــق املحــررة فــي ريفــي إدلــب وحلــب.
 -2إعداد االستبانة:
ُ
أعـ ّـدت االســتبانة بعــد االطــاع علــى األدب النظــري والدراســات الســابقة ذات الصلــة باملوضــوع ،وفــي
أعــدت االســتبانة فــي صورتهــا األوليــة مكونــة مــن ( )36فقــرة موزعــة علــى ســتة مجــاالت علــى النحــو
ضــوء ذلــك ِ
اآلتــي :املجــال األول :األدوار املتعلقــة بإثـراء بيئــة التعلــم ب ــ( )6فقـرات ،املجــال الثانــي :األدوار املتعلقــة باملعرفــة
العلميــة للوســائل التكنولوجيــة بــ( )6فق ـرات ،املجــال الثالــث :األدوار املتعلقــة بالتخطيــط والتصميــم بــ()6
فق ـرات ،املجــال الرابــع :األدوار املتعلقــة باســتخدام األجهــزة بــ( )6فق ـرات ،املجــال الخامــس :األدوار املتعلقــة
بــإدارة املوقــف التعليمــي بــ( )6فقـرات ،املجــال الســادس :األدوار املتعلقــة بمجــال التقويــم بــ( )6فقـرات ،وجــرى
تحديــد بدائــل اإلجابــة بـ(نعــم -ال(.
 -3صدق االستبانة:
أ -صــدق املحتــوىُ :ع ِرضــت االســتبانة فــي صورتهــا األوليــة علــى عــدد مــن املحكميــن مــن أصحــاب الخبــرة
واالختصــاص للتحقــق مــن مــدى مالئمــة االســتبانة للهــدف الــذي وضعــت مــن أجلــه ،ومــدى مالئمــة مفــردات
االســتبانة للمعلمــات ووضــوح املفــردات وســامة الصياغــة اللغويــة ،وفــي ضــوء آراء الســادة املحكميــن جــرى
تعديــل بعــض الفق ـرات والعبــارات وإعــادة صياغتهــا ،وكان عددهــا ( )7فق ـرات ،حــازت علــى نســبة اتفــاق بيــن
املحكميــن بلغــت ( 80فــي املئــة) .وجــرى تحديــد بدائــل إجابــة ثالثيــة بـ(نعــمً ،
أحيانــا ،ال(.
ُ
ب -الدراســة االســتطالعية :طبقــت االســتبانة علــى عينــة اســتطالعية قوامهــا ( (15معلمــة مــن معلمــات
الرياض ،وهي من خارج عينة الدراسة األساسية ،وذلك بهدف معرفة مدى مالئمة ووضوح فقرات االستبانة
للمعلمــات ،وفــي ضــوء نتائــج العينــة االســتطالعية ُع ِّدلــت بعــض املفــردات فــي البنــود التــي لــم تكــن واضحــة لهــن
فــي االســتبانة.
ُ
ج -صــدق االتســاق الداخلــي :ســحبت عينــة أخــرى مــن املعلمــات بلغــت ( )32معلمــة مــن معلمــات الريــاض
في املناطق املحررة وهي من خارج عينة الدراســة األساســية ،للتحقق من االتســاق الداخلي لفقرات االســتبانة
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وإيجــاد معامــات الثبــات لهــا ،حيــث جــرى التأكــد مــن االتســاق الداخلــي لالســتبانة بحســاب معامــات االرتبــاط
بيــن مجمــوع درجــة كل مجــال مــن مجــاالت االســتبانة مــع املجــاالت األخــرى والدرجــة الكليــة لالســتبانة كمــا فــي
الجــدول .))2

جدول ( )2معامالت ارتباط مجموع درجة كل مجال من مجاالت االستبانة مع املجاالت األخرى
والدرجة الكلية
املجال والدرجة الكلية

املعرفة
العلمية

مجال
التصميم

استخدام
األجهزة

مجال إدارة
املوقف التعليمي

مجال
التقويم

الدرجة
الكلية

مجال التخطيط

**0.62

**0.53

**0.715

**0.51

**0.58

**0.77

مجال املعرفة العلمية

-

**0،46

**0،49

**0،62

**0،46

**0،55

-

**0،67

**0،66

**0،79

**0،68

-

**0،42

**0،85

**0،75

-

**0،58

**0،63

-

**0،76

مجال التصميم
مجال استخدام األجهزة
التعليمية
مجال إدارة املوقف
التعليمي
مجال التقويم

(**) دال عند مستوى داللة 0،01
ظهــر مــن خــال الجــدول ( )2أن معامــات االرتبــاط كلهــا دال إحصائــي عنــد مســتوى داللــة ( )0،01وهــذا
يعنــي أن االســتبانة تتصــف باتســاق داخلــي ،مــا يــدل علــى صدقهــا البنيــوي.
د -ثبات االستبانة:
اعتمــد الباحــث فــي دراســتها لثبــات اســتبانة ممارســة املعلمــات أدوارهــن فــي ضــوء عصــر تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــال علــى طريقتيــن اثنتيــن ،وذلــك للتأكــد مــن أن االســتبانة تتمتــع بمســتوى ثبــات موثــوق بــه
وهــي:
ثبــات االتســاق الداخلــي بمعادلــة ألفــا كرونبــاخ :جــرى حســاب معامــل االتســاق الداخلــي للعينــةنفســها باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ .وفــي مــا يأتــي يبيــن الجــدول ( )3نتائــج معامــات الثبــات.
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جدول ( )3الثبات بطريقة ألفا كرونباخ.

يالحــظ مــن جــدول (ّ )3أن معامــات ثبــات االتســاق الداخلــي بمعادلــة الفــا كرونبــاخ لالســتبانة بلــغ ()0.90
وهــي معامــات ثبــات مالئمــة ألداة الدراســة ،وبالنظــر إلــى مجــاالت االســتبانة يتبــن أن معامــات الثبــات راوحــت
مــن( )0.65إلــى ( )0.79وهــي معامــات ثبــات مالئمــة ألغـراض الدراســة.
الثبــات باإلعــادة :جــرى اســتخراج معامــل الثبــات بطريقــة اإلعــادة علــى العينــة االســتطالعية ()32معلمــة مــن معلمــات الريــاض ثــم أعيــد تطبيــق االســتبانة للمــرة الثانيــة علــى العينــة نفســها بعــد م�ضــي
أســبوعين مــن التطبيــق األول ،وجــرى اســتخراج معامــات الثبــات للمجــاالت املختلفــة والدرجــة الكليــة عــن
طريــق حســاب معامــل االرتبــاط بيــن التطبيــق األول والثانــي كمــا هــو موضــح فــي الجــدول (.)4

35

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

جدول (ّ )4
يبين الثبات بطريقة الثبات باإلعادة.

(**) دال عند مستوى داللة 0،01

بالنظــر إلــى جــدول ( )4يالحــظ أن معامــات ثبــات اإلعــادة لالســتبانة بلــغ ( )0.84وهــي معامــات ثبــات
مالئمــة ألداة الدراســة وبالنظــر إلــى مجــاالت االســتبانة يتبــن ّأن معامــات ثبــات اإلعــادة راوحــت مــن ( )0.63إلــى
( )0.81وهــي ً
أيضــا معامــات ثبــات مالئمــة ألغ ـراض الدراســة.
ويتضــح ممــا ســبق أن اســتبانة ممارســة معلمــات ريــاض األطفــال أدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت تتصــف بدرجــة مالئمــة مــن الصــدق والثبــات ،تجعلهــا صالحــة لالســتخدام أداة للبحــث الحالــي.
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و -تصحيح االستبانة:
تعطــى املعلمــة ثــاث درجــات إذا كان اختيارهــا (نعــم) ودرجتــان إذا كان اختيارهــا (أحيانــا) ودرجــة واحــدة
إذا كان اختيارهــا (ال) وبذلــك تكــون أعلــى درجــة تحصــل عليهــا املعلمــة عنــد إجابتهــا علــى جميــع بنــود االســتبانة
( )108درجة ،وأدنى درجة تحصل عليها املعلمة عند إجابتها على جميع بنود االستبانة ( )36درجة ،ولتحديد
درجة ممارسة معلمات رياض األطفال أدوارهن في عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصال ُوضع املعيار اآلتي:

جدول ( )5معياردرجة ممارسة معلمات رياض األطفال ألدوارهن في عصرتكنولوجيا املعلومات
واالتصال
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املعالجات اإلحصائية
اسـ ُـتخدم برنامــج ) )spssاإلحصائــي لتحليــل البيانــات باســتخدام الحاســب ،النســخة ( ،)18إذ جــرى
حســاب املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ،واســتخدمت االختبــارات العلميــة املتمثلــة فــي اختبــار
( )Tللعينــات املســتقلة ،وتحليــل التبايــن األحــادي لتحديــد داللــة الفــروق بيــن متغي ـرات البحــث ،وذلــك بعــد
التأكــد مــن أن عينــة البحــث تتــوزع ً
ً
طبيعيــا.
توزعــا
عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
 -1النتائــج املتعلقــة بســؤال البحــث األول ومناقشــته الــذي نصــه :مــا درجــة ممارســة معلمــات ريــاض
األطفــال أدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال؟
للتحقــق مــن ســؤال البحــث األول جــرى حســاب املتوســطات الحســابية والرتبيــة ،واالنحرافــات املعياريــة،
والســلم الرتبــي لدرجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي اســتبانة ممارســة معلمــات ريــاض األطفــال أدوارهــن فــي
عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ،كمــا موضــح فــي الجــدول (.)6

جدول (( 6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والسلم الرتبي إلجابات معلمات رياض
األطفال على الدرجة الكلية الستبانة أدوارمعلمات الرياض في عصرتكنولوجيا املعلومات واالتصال
ومجاالتها الفرعية.
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ً
عمومــا ،إذ بلــغ
يالحــظ مــن الجــدول ( )6أن درجــة ممارســة معلمــات ريــاض األطفــال كانــت منخفضــة
املتوســط الحســابي لهــا ( )58.40وهــي درجــة منخفضــة وفــق املعيــار الــذي أشــير إليــه فــي الجــدول ( )5وكانــت
ممارســة املعلمــات منخفضــة كذلــك علــى كل مــن مجــاالت (املعرفــة العلميــة بالتقنيــات التكنولوجيــة/
التقويــم /التصميم/اســتخدام األجهــزة التعليميــة) ،أمــا فــي مجالــي (إدارة املوقــف التعليمــي /تخطيــط التقنيــات
التعليميــة) فقــد كانــت ممارســة املعلمــات عليهــا بدرجــة متوســطة ،ويعــزو الباحــث ســبب ذلــك إلــى ضعــف
إعــداد معلمــي ريــاض األطفــال الــذي مــا ي ـزال يتبــع بالطريقــة التقليديــة حتــى اللحظــة فــي مؤسســات التعليــم
العالــي ،إذ علــى الرغــم مــن التطــورات التــي يشــهدها العالــم فــي مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين فــي مناحــي الحيــاة
كافــة وبخاصــة فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت إال أن املؤسســات التعليميــة فــي العالــم الثالــث لــم
ً
وعلميــا ومسـ ً
ً
ت ـراع هــذا التطــور فــي إعــداد املعلميــن وتأهيلهــم ً
ـلكيا ،ولــم ت ـر ِاع فــي إكســابهم أدوار
وتربويــا
مهنيــا
ِ
جديدة تتالءم مع التطور العلمي والتكنولوجي ،إذ يؤكد (كنعان،2009 ،Hou(( ،)Bernal ،2007( )2010 ،
ً
متمكنــا مــن توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة فــي
أن املعلــم ال يمكــن أن يــؤدي دوره بالشــكل األمثــل مــا لــم يكــن
التعليــم ً
وملمــا بمختلــف مجاالتهــا ،ومــن جهــة أخــرى يــرى الباحــث أن هنــاك نقــص واضــح فــي إج ـراء دورات
تدريبيــة ملعلمــات الريــاض فــي أثنــاء الخدمــة علــى كيفيــة توظيــف التكنولوجيــة الحديثــة فــي التعليــم وهــذا كلــه
أثــر فــي ممارســتهن لدورهــن الجديــد وهــذا مــا أكدتــه املعلمــات فــي أثنــاء تطبيــق أداة البحــث ،وهــذا مــا يتفق كذلك
مــع توجهــات كل مــن (K)Deek and Kimmel 2002( 2009 ،Hou(( )2004 ،Lehman and Richardson
( ،)2005 ،Donald et alويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى غيــاب اآلليــة الواضحــة مــن وزارة التربيــة فــي مراقبــة
أدوار معلمــات ريــاض األطفــال ودرجــة ممارســتها لهــا فــي مؤسســات ريــاض األطفــال مــن قبلهــن ومحاولــة ربــط
هــذه األدوار بالتطــورات التكنولوجيــة الحاليــة.
 -2النتائج املتعلقة بفرضيات البحث:
لإلجابة عن أسئلة البحث املتمثلة في السؤال الثاني والثالث والرابع ُوضعت الفرضيات اآلتية:
نتائــج الفرضيــة األولــى ومناقشــتها التــي نصهــا :ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطيدرجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال
ً
تبعــا ملتغيــر املؤهــل التربــوي.
لإلجابــة عــن هــذه الفرضيــة ،اســتخدم تحليــل التبايــن األحــادي ملعرفــة داللــة الفــروق بيــن متوســطات
د جــات املعلمــات ً
وفقــا ملتغيــر املؤهــل التربــوي (معهــد أو أقــل /إجــازة جامعيــة /دبلــوم وأكثــر) ،كمــا هــو
ر
موضــح فــي الجــدول (.)7
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الجدول ( )7نتائج تحليل التباين ألثرمتغيراملؤهل التربوي الستجابات املعلمات على الدرجة
الكلية لالستبانة ومجاالتها الفرعية.
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يبيــن الجــدول ( )7أن مســتوى الداللــة علــى الدرجــة الكليــة لالســتبانة ومجاالتهــا الفرعيــة أكبــر مــن
( )0.05وهــذا يشــير إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي متوســطات درجــات املعلمــات علــى
الدرجــة الكليــة لالســتبانة ومجاالتهــا الفرعيــة ً
تبعــا ملؤهالتهــن التربويــة ،ومــن ثــم نرفــض الفرضيــة البديلــة
ونقبــل الفرضيــة الصفريــة التــي تقــول :بعــدم وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات
معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــرتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ً
تبعــا ملتغيــر
املؤهــل التربــوي .ويــرى الباحــث أن عــدم وجــود فــروق بيــن معلمــات ريــاض األطفــال على اختالف مؤهالتهن
التربويــة فــي ممارســة أدوارهــن الجديــدة يرجــع إلــى أن املعلمــات جميعهــن باختــاف مؤهالتهــن التربويــة لــم
يتلقــن فــي مرحلــة إعدادهــن مســاقات تدريبيــة أو إرشــادات معينــة تجعلهــن ينجحــن فــي اســتخدام وتوظيــف
التقنيات التكنولوجية الحديثة في التعليم ،وهذا انعكس ً
سلبا على درجة ممارستهن أدوارهن الجديدة،
وهــذه النتيجــة اتفقــت مــع توجهــات كل مــن ((( 2009 ،Houســامة( )2011 ،املعولــي )2000 ،التــي أشــارت
إلــى عــدم وجــود فــروق بيــن املعلميــن علــى اختــاف مؤهالتهــم التربويــة فــي امتالكهــم للكفايــات التكنولوجيــة
وتوظيفهــا فــي العمليــة التعليميــة.
نتائــج الفرضيــة الثانيــة ومناقشــتها التــي نصهــا :ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطيدرجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال
ً
تبعــا ملتغيــر ســنوات الخبــرة.
للتحقــق مــن هــذه الفرضيــة اســتخدم اختبــار ( )Tللعينــات املســتقلة ،إذ ُحســبت الفــروق بيــن
متوســطي درجــات معلمــات ريــاض األطفــال أفـراد عينــة البحــث علــى الدرجــة الكليــة لالســتبانة ومجاالتهــا
الفرعيــة ً
وفقــا ملتغيــر ســنوات الخبــرة .كمــا هــو موضــح فــي الجــدول (.)8
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جدول ( )8داللة الفروق بين متوسطي درجات معلمات رياض األطفال على الدرجة الكلية
ً
لالستبانة ومجاالتها الفرعية وفقا ملتغيرسنوات الخبرة

يتبيــن مــن الجــدول ( )8أن مســتوى الداللــة علــى الدرجــة الكليــة لالســتبانة ومجاالتهــا الفرعيــة أصغــر
من ( )0.05وهذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات املعلمات على الدرجة
الكليــة لالســتبانة ومجاالتهــا الفرعيــة ً
تبعــا ملتغيــر ســنوات الخبــرة .ومــن ثــم نرفــض الفرضيــة الصفريــة
ونقبــل الفرضيــة البديلــة لهــا التــي تقــول :بوجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات
معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــرتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ً
تبعــا ملتغيــر
ســنوات الخبــرة ملصلحــة املعلمــات ذوات ســنوات الخبــرة األكثــر .ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أن
طــول ســنوات الخبــرة لــدى املعلمــات أكســبهن املهــارة الكافيــة فــي كيفيــة اســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة
وتوظيفهــا فــي التعليــم وجعلتهــن أكثــر قــدرة علــى إعدادهــا وتصميمهــا وتنفيذهــا وتقيمهــا مــن املعلمــات ذوات
الخبــرة األقــل ،وهــذا يتفــق مــع توجهــات كل مــن (عثمــان وآخــرون.)2012 ،
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نتائــج الفرضيــة الثالثــة ومناقشــتها التــي نصهــا :ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطيدرجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال
ً
تبعــا ملتغيــر الــدورات التدريبيــة فــي مجــال اســتخدام تكنولوجيــا التعليــم.
للتحقق من هذه الفرضية استخدم اختبار ( )Tللعينات املستقلة ،إذ حسبت الفروق بين متوسطي
درجــات معلمــات ريــاض األطفــال أف ـراد عينــة البحــث علــى الدرجــة الكليــة لالســتبانة ومجاالتهــا الفرعيــة
ً
وفقــا ملتغيــر الــدورات التدريبيــة فــي مجــال اســتخدام تكنولوجيــا التعليــم كمــا هــو موضــح فــي الجــدول (.)9
جدول ( )9داللة الفروق بين متوسطي درجات معلمات رياض األطفال على الدرجة الكلية
ً
لالستبانة ومجاالتها الفرعية وفقا ملتغيرالدورات التدريبية في مجال استخدام تكنولوجيا التعليم
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يتبيــن مــن الجــدول ( )9أن مســتوى الداللــة علــى الدرجــة الكليــة لالســتبانة ومجاالتهــا الفرعيــة
أصغــر مــن ( )0.05وهــذا يشــير إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي متوســطات درجــات املعلمــات
علــى الدرجــة الكليــة لالســتبانة ومجاالتهــا الفرعيــة ً
تبعــا ملتغيــر الــدورات التدريبيــة فــي مجــال اســتخدام
تكنولوجيــا التعليــم .ومــن ثــم نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة لهــا التــي تقــول :بوجــود
فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن ألدوارهــن فــي
عصــرتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ً
تبعــا ملتغيــرالــدورات التدريبيــة فــي مجــال اســتخدام تكنولوجيــا
التعليــم ملصلحــة املعلمــات الالتــي اتبعــن دورات تدريبيــة فــي مجــال اســتخدام تكنولوجيــا التعليم .ويرى
الباحــث أن املعلمــات الخاضعــات لــدورات تدريبيــة خاصــة بتكنولوجيــا التعليــم اكتســبن الخبــرة واملهــارة
فــي توظيــف واســتخدام وســائل االتصــال واملعلومــات الحديثــة فــي ممارســاتهن التعليميــة داخــل الغــرف
الصفيــة نتيجــة التدريبــات العمليــة والتطبيقيــة ،وهــذا مــا يتوافــق مــع توجهــات (رضــوان( )2009 ،الغدير،
( )2010ســامة Jawarneh & Al-Hersh( 2010( )2018 ،Densmore & ،K(Burbules )2011 ،التــي
أشــارت إلــى أن التنميــة املهنيــة والتــدرب الجيــد للمعلميــن فــي ضــوء متطلبــات التعليــم اإللكترونيــة تــؤدي
ً
دورا كبيـ ًـرا فــي توظيــف هــؤالء املعلميــن مــا تعلمــوه فــي ممارســتهم التعليميــة ،وهــذا مــا ملســه الباحــث علــى
أرض الواقــع مــن خــال مالحظتهــا للمعلمــات املدربــات فــي اســتخدامهن الجيــد لبعــض لوســائل التقنيــة
الحديثــة فــي التعليــم.
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مقترحات البحث
ً
استنادا إلى النتائج التي جرى التوصل إليها يقترح الباحث ما يأتي:
  1إج ـراء دورات تدريبيــة مســتمرة ملعلمــات الريــاض متعلقــة بكيفيــة تفعيــل دورهــن فــي عصــر التكنولوجيــاواالتصــال.
 2إعــادة النظــر ببرامــج إعــداد معلمــي ريــاض األطفــال بصــورة تتضمــن مناهجهــم تطبيقــات علميــة وعمليــةتما�شــي التطــور العلمــي والتكنولوجــي.
  3تشــجيع معلمــات الريــاض وإعطائهــن الحريــة والوقــت الكافييــن لتنظيــم تدريــس النشــاط باســتخدامالتكنولوجيــا الحديثــة.
 4االســتفادة مــن خبــرة بعــض معلمــات ريــاض األطفــال فــي كيفيــة إعــداد التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــةوتخطيطهــا وتصميمهــا.
 5إج ـراء دراســات تتعلــق بواقــع ممارســة املعلميــن لدورهــم فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال فــيمرحــل دراســية مختلفــة (/تعليــم أسا�ســي /ثانويــة /جامعــي).
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املراجع

 املراجع العربية:•أحمــد بــن عبــد املحســن حكيــم ( .)2005حقيبــة تدريبيــة فــي مجــال دمــج التقنيــة فــي التعليــم .الريــاض:
وزارة التربيــة والتعليــم.
•أحمــد ســليمان عــودة ،فتحــي حســن ملــكاوي ( .)1992أساســيات البحــث العلمــي فــي التربيــة والعلــوم
اإلنســانية .كليــة التربيــة .جامعــة اليرمــوك .إربــد .األردن.
•أحمــد علــي كنعــان ( .)2011تقويــم إعــداد معلــم ريــاض األطفــال وتأهيلــه وفــق متطلبــات أنظمة الجودة.
مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .كلية التربية .ســوريا .جامعة دمشــق.
•أحمــد علــي كنعــان ( .)2011تقويــم إعــداد معلــم ريــاض األطفــال وتأهيلــه وفــق متطلبــات أنظمة الجودة.
مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .املجلد التاســع .العدد األول.
•أحمد محمد ،عادل محمد ( .)2003منظومة تكنولوجيا التعليم ،السعودية .مكتبة الرشد.
•أمانــي خميــس عثمــان ،رانــدا محمــد املغربــي ،أحمــد علــي حجــاج ( .)2012مــدى وعــي معلمــة الروضــة
ببعــض مشــكالت البيئــة التكنولوجيــة .مجلــة الفتــح .العــدد الثامــن واألربعــون .القاهــرة.
•أمل خلف( )2005مدخل إلى رياض األطفال .عالم الكتب للنشر .القاهرة.
•باربــارا ريت�شــي ،ريتــا ســيلز ( .)1998تكنولوجيــا التعليــم :التعريــف ومكونــات املجــال .ترجمــة :بــدر الديــن
عبــد هللا الصالــح .الريــاض .مكتبــة الشــقري.
•جاد ،منى جاد ( .)2010مناهج رياض األطفال .عمان :دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
•حسن سليم وآخرون ( .)2011املنهج – دليل املعلم .املستوى الثاني .عمان .الرواد للنشر.
•حنــان أحمــد رضــوان ( .)2009التنميــة املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي ضــوء متطلبــات التعليــم
اإللكترونــي (دراســة تقويميــة ملشــروع تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم علــى نظــم تكنولوجيــا
االتصــاالت واملعلومــات  ICT-Trainingبجامعــة بنهــا) .رســالة دكتــوراه غيــرمنشــورة .كليــة التربيــة .جامعــة
بنهــا.
•خليل عبد الرحمن املعايطة ( .)2000علم النفس االجتماعي .دار الفكر للطباعة والنشر .عمان .األردن
•رانيــة صاصيــا ( .)2010تصــورمقتــرح لضمــان جــودة البيئــة التربويــة فــي ريــاض األطفــال فــي الجمهوريــة
العربيــة الســورية .مجلــة جامعــة دمشــق .املجلــد ( .)26العــدد (.)3
•ربحــي عليــان ( .)2004االتصــاالت ودور مراكــز التوثيــق فــي تبــادل املعلومــات .عمــان .دار صفــاء للنشــر

46

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

والتوزيــع.
•رشــدي أمين ( .)2008تقويــم مهــارات األداء التدريســي والصفــات الشــخصية ملعلمــات ريـاض األطفـال
ف ــي ض ــوء النم ــاذج الحديث ــة للمنه ــج .ورق ــة عم ــل مقدم ــة للمؤتم ــر العلم ــي الخام ــس عش ــر .إع ــداد املعل ــم
وتنمي ــة آف ــاق التع ــاون الدول ــي واس ــتراتيجيات التطوي ــر .مص ــر ف ــي الفت ــرة ما بي ــن (21ـ  )22نيسان /أبري ــل.
•رض ــا املواضيــة ( .)2011م ــدى تو اف ــر معايي ــر ج ــودة التنمي ــة املهني ــة ل ــدى مربي ــات ري ــاض األطف ــال
باململك ــة األردني ــة الهاش ــمية م ــن وجه ــة نظ ــرمدي ــرات الروض ــة .مجل ــة رابط ــة التربي ــة الحديث ــة .الس ــنة
الرابع ــة .الع ــدد (.)131
•س ــامي ملحــم ( .)2008فاعلي ــة برنام ــج تدريب ــي ف ــي تحس ــين املمارس ــات التربوي ــة ملعلم ــات الروض ــة
بس ــلطنة عم ــان ،مجل ــة كلي ــة التربي ــة .جامع ــة عي ــن ش ــمس .الع ــدد ( .)32الج ــزء (.)3
•ســعدية محمــد بهــادر ( .)2008برامــج تربيــة أطفــال مــا قبــل املدرســة .دار املســيرة للنشــر والتوزيــع .عمــان.
األردن.
•سلوى مرت�ضى ( .)2001املكانة االجتماعية ملعلمة الروضة .مجلة الطفولة العربية.
•ســلوى مرت�ضــى ( .)2001املكانــة االجتماعيــة ملعلمــة الروضــة .مجلــة الطفولــة العربيــة .الجمعيــة الكويتيــة
لتقــدم الطفولــة العربيــة .العــدد (.)8
•س ــوزان أب ــو الفض ــل ( .)2011املش ــكالت والضغ ــوط املهني ــة ملعلم ــات ري ــاض األطف ــال ومقترح ــات
التغل ــب عليه ــا -دراس ــة ميداني ــة بمحافظ ــة األقص ــر .مجل ــة الثقاف ــة والتنمي ــة .الس ــنة الحادي ــة عش ــر.
الع ــدد (.)3
•طــارق عبــد الــرؤوف عامــر ،ربيــع محمــد ( .)2008طفــل الروضــة .دار البارونــى العلميــة للنشــر والتوزيــع.
عمــان .األردن.
•عــادل جــار هللا ( .)2009تقويــم منهــج ريــاض األطفــال بالجمهوريــة اليمنيــة فــي ضــوء اآلداب اإلســامية،
رســالة ماجســتيرغيــرمنشــورة .جامعــة صنعــاء .اليمــن.
•عبــد الحافــظ محمــد جابــر ســامة ( .)2011كفايــات أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كليــات املعلميــن باململكــة
العربيــة الســعودية فــي تكنولوجيــا التعليــم ومــدى ممارســتهم لهــا .رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة .كليــة
املعلميــن بالريــاض .جامعــة امللــك ســعود.
•عبد هللا عمر الفرا ( .)1998تكنولوجيا التعليم واالتصال .ط .2صنعاء :مكتبة الجيل الجديد.
•عدنان عارف مسلح ( .)1999التربية في رياض األطفال .دار الفكر للنشر .عمان.
•عزيزة ،اليتيم ( .)2005األسلوب اإلبداعي في تعليم طفل ما قبل املدرسة .ط .1الكويت :مكتبة الفالح.
•علي وطفة ( .)1999بنية الســلطة وإشــكالية التســلط التربوي في الوطن العربي .بيروت .مركز دراســات
الوحــدة العربية.
•فاطم ــة أبــو حمــدة ( .)2010الحاج ــات التدريبي ــة ملعلم ــات ري ــاض األطف ــال ف ــي محافظ ــة العاصم ــة
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عم ــان م ــن وجه ــة نظ ــر املعلم ــات أنفس ــهن .أرب ــد للبح ــوث والدراس ــات .الع ــدد ( .)2املجل ــد (.)13•محمد الشناوي وآخرون ( .)2006علم النفس االجتماعي .دار صفاء للنشر والتوزيع.
•محمــد بــن ســيف املعولــي ( .)2000مــدى امتــاك معلمــي املرحلــة الثانويــة العمانييــن للكفايــات
التكنولوجيــة التعليميــة وممارســتهم لهــا ،رســالة ماجســتيرغيــرمنشــورة .كليــة التربيــة والفنــون .جامعــة
اليرمــوك.
•محمد عبد الرحيم عدس ( .)2001مدخل إلى رياض األطفال .دار الفكر للنشر .األردن.
•محم ــد عــدس ( .)2005مدخ ــل إل ــى ري ــاض و اقعه ــا وإداراته ــا واإلش ــراف عليه ــا ،رس ــالة دكت ــوراه غي ــر
منش ــورة ،القاه ــرة ،معه ــد الدراس ــات العلي ــا للطفول ــة .قس ــم الدراس ــات النفس ــية واالجتماعي ــة .مص ــر.
•محمــد عواطف ( .)2004أساســيات بنــاء منهــج إعــداد مربيــات ريــاض األطفــال .عمــان .دار املســيرة.
•محمــد وحيــد صيــام ،فــواز العبــد هللا ،أوصــاف ديــب ( .)2012تكنولوجيــا التعليــم واملعلومــات .دمشــق:
منشــورات جامعــة دمشــق.
•مني ــر العتيبــي ( .)2007و اق ــع مرحل ــة التعلي ــم م ــا قب ــل االبتدائ ــي ف ــي ال ــدول األعض ــاء باملكت ــب .مكت ــب
التربي ــة العرب ــي ل ــدول الخلي ــج العربي ــة .مش ــروع تطوي ــر التعلي ــم م ــا قب ــل االبتدائ ــي ف ــي ال ــدول األعض ــاء
باملكت ــب .الري ــاض .الس ــعودية.
•نوال الع�شي ( .)2008إدارة التعليم .عمان .دار اليازودي للنشر والتوزيع.
•هدى الناشف ( .)2003استراتيجيات التعلم والتعليم .القاهرة .دار الفكر العربي.
•هدى قناوي ( .)2003الطفل ومشكالته .ط .1القاهرة .مكتبة األنجلو األميركية.
•يحيى اليريمي ( .)2003مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية لبعض القيم الديمقراطية،
رسالة ماجستيرغيرمنشورة .كلية التربية .جامعة صنعاء.
•اليونســكو ( .)2002الدليــل اإلرشــادي إلدخــال وتطويــر التربيــة التكنولوجيــة فــي التعليــم العــام .ط.1
بيــروت .مكتــب اليونســكو اإلقليمــي للتربيــة فــي الــدول العربيــة.

48

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

: املراجع األجنبية•	 Bennett، Randy Elliot (2001): How the Internet Will Help Large-Scale Assessment
Reinvent Itself، Education Policy Analysis Archives، College of Education Arizona State
University، Vol (9) No (5)، February 14، ISSN 1068-2341.
•	 Bernal، N. (2007(: Authorizes Managers and Teachers Conceptualizing in educational
technology about Present Uniform to Performance educational technology
Capability in kindergarten، (Doctoral Dissertation، University of Georgia State2007 ،).
DAI 69 (3)، P 521-A.
•	 Burbules، N. & Densmore، K. (2018). Degree possession of kindergarten teachers
technological competencies educational and practice in Britain، Educational Policy، V.
19، pp. 48-69.
•	 Deek and Howard Kimmel Fadi P (2002): A Review of Models for Teacher Preparation
Programs for Precollege Computer Science Education، Journal of Information Systems
Education، Vol (5) No (2)، JCSE Online، Apr، ERIC، EJ656048.
•	 Donald ،Hardaway، E، Scamell (2005): Use of a Technology-Mediated Learning
Instructional Approach For Teaching an Introduction to Information Technology
Course، Journal of Information Systems Education، Summer 2005 available at:
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa4041/is_200507/ai_n14824697/
viewed
on11/3/2010.
•	 Edward Zigler، Walter S. Gilliam (2006): Avision For Universal Preschool Education،
Cambridge University، USA
•	 Hou، K. (2009): The Important Technological Competencies need by Kindergarten teachers
and their applying them، Dissertation Abstract International1( 93 ،). P 452-A.
•	 Kenedi، J. M. (2002): Percieved Technological Competencies of Elementary Teachers
in UK schools، Dissertation Abstract International3( 55 ،). P 348-A.
•	 Ladd،W Gary (2005): School Readiness Preparing children for the Transition from
Preschool to Grade School Arizona State University، USA
•	 Lehman James D and Jennifer Richardson (2004): Making Connections in Teacher
Education: Electronic Portfolios، Videoconferencing، and Distance Field Experiences،

49

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

Paper presented at the annual meeting of the Association for Educational
Communications and Technology، Chicago، IL 21، October. Available at :http://p3t3.
education.purdue.edu/AECT 202004فــي املئــة.pdf viewed on4/6/2009 ،.
•	 Owens، K. B. (2002): Child and Adolescent Development an Integrated Approach،
Australia: Wadsworth Publishin Company، Thomson learning performance in primary
school، Topics in Early Childhood Special Education2( 10 ،)
•	 Ragonis، N & Hazzan، O.a. (2008). Disciplinary-Pedagogical Teacher Preparation
for Pre-service Computer Science Teachers: Rational and Implementation، Vol. 5090.
Friday، June 27، pp 253-264..
•	 WIERSMA ،W. (2004): Research in Education: An Introduction، University of teledo.
sixth edition.
(www. Ar.wikipedia.org/wiki/.).

50

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

امللحق ()1
استبانة درجة ممارسة معلمات رياض أدوارهن في عصرتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املناطق
املحررة
معلومات عامة:
االسم (ملن يرغب):
املؤهل التربوي :معهد إعداد معلمين أو أقل -إجازة جامعية – دبلوم وأكثر
الخضوع لدورات تدريبية متعلقة بتكنولوجيا التعليم( :نعم)( ،ال)
سنوات الخبرة :أقل من  5سنوات ( )  5سنوات وأكثر ( )
أختــي املعلمــة :فــي مــا يأتــي مجموعــة مــن العبــارات املتعلقــة بمــدى ممارســتك أدوارك فــي عصــر تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت ،واملطلــوب منــك أن تقرئــي كل عبــارة جيـ ًـدا ،ثــم تضعــي عالمــة (×) مــكان اإلجابــة التــي
تعبــر عــن وجهــة نظــرك ،وذلــك إلــى يســار كل عبــارة ،وال تتر ـكـي أي عبــارة مــن دون اإلجابــة عنهــا ،وإجاباتــك ســوف
تحــاط بالســرية التامــة .ولــن يطلــع عليهــا ســوى الباحــث الســتخدامها ألغـراض البحــث العلمــي.

الرقم

العبارات

ً
نعم أحيانا

ال

املجال األول :األدوار املتعلقة بتخطيط التقنيات التعليمية التكنولوجية
1

أراعي الفروق الفردية بين األطفال عند تخطيط التقنيات التكنولوجية.

2

أهتم بخصائص التعليم الفردي عند إعداد هذه التقنيات.

3

أوفر التقنيات التكنولوجية التي تتيح فرص التساؤل والتنقيب والبحث واالستكشاف.

4

أهتم بمشاركة الطفل اإليجابية من خالل هذه التقنيات.

5

أخطط النشاط الذي يساهم في تحقيق النمو الجسمي والعقلي.

6

أراعي انتقاء الطفل الذاتي للتقنيات التعليمية التكنولوجية.
املجال الثاني :األدواراملتعلقة باملعرفة العلمية بالتقنيات التكنولوجية التعليمية

7

أمتلك بعض اإلستراتيجيات وإجراءات تنفيذ التعليم املفرد داخل املوقف التعليمي
بوساطة التقنيات التكنولوجية التعليمية.

8

أحدد مصادر التعلم املتاحة لألطفال بوساطة التقنيات التكنولوجية التعليمية.

51

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

9

أعرف القواعد العامة الستخدام التقنيات التعليمية وكيفية اختيارها.

10

أعمل على تحديد معوقات استخدام التقنيات التعليمية في التعليم.

11

ألم ببعض نظريات التعليم والتعلم التي تستند إليها تكنولوجيا التعليم.

12

أحدد املكونات األساسية لعملية االتصال التعليمي ووظيفتها في التعليم.
املجال الثالث :األدواراملتعلقة بتصميم التقنيات التكنولوجية التعليمية

13

أصمم بيئات التعلم بحيث تجذب انتباه األطفال.

14

أراعي إمكانية إنتاج التقنيات التعليمية املالئمة لألطفال.

15

أحدد مكونات الوسيلة التعليمية وإجراءاتها.

16

أحدد دور التقنيات التعليمية عند استخدام العروض العملية.

17

أحدد الوقت املالئم الستخدام الوسيلة التعليمية.

18

أحدد خصائص التقنية التعليمية وقدرتها على العمل ومدى إقبال األطفال عليها.
املجال الرابع :األدواراملتعلقة في استخدام األجهزة التعليمية التكنولوجية

19

أستخدم أجهزة العرض الضوئية.

20

ً
ً
متجددا للمعلومات.
مصدرا
أستخدم شبكة اإلنترنت بوصفها

21

أستخدم الفيديو في تسجيل برامج تعليمية.

22

أستخدم الكمبيوتر في تشغيل البرامج التعليمية الجاهزة.

23

أستخدم الكمبيوتر في إعداد املشروعات التعليمية الصغيرة.

24

أطبق إجراءات السالمة واألمان عند التعامل مع االجهزة التعليمية.
املجال الخامس :األدواراملتعلقة بإدارة املوقف التعليمي
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25

أشارك األطفال في إنتاج التقنيات التعليمية.

26

أشارك األطفال في تنظيم رحالت تعليمية وزيارات ميدانية.

27

أوجه الطلبة إلى إعداد أركان النشاط واللعب.

28

أوفر املناخ النف�سي امليسر لعملية التعلم كاستخدام أساليب التقرير.

29

أن�شئ مجموعات متعاونة من األطفال عند إعداد مواقف تعليمية وتصميمها.
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30

أنمي دافعية األطفال للتعلم.
املجال السادس :األدواراملتعلقة في التقويم

31

أستخدم األنواع املختلفة للتقويم (تشخي�صي– ضمني -نهائي).

32

أشارك األطفال في وضع قائمة معايير لتقويم املواد واألجهزة التعليمية.

33

أحدد األهداف السلوكية لأللعاب التعليمية.

34

أستخدم أنواع التغذية الراجعة وتوظيفها بما يحقق االرتقاء باملوقف التعليمي.

38

أشجع األطفال على املراقبة الذاتية.

36

أستفيد من التقنيات الحديثة في عملية التقويم.
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