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مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات 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 التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص البحث باللغة العربية

بالتقنيــات  )املعرفــة  أدوارهــن  األطفــال  ريــاض  معلمــات  ممارســة  درجــة  تعــرف  إلــى  البحــث  هــدف         
التكنولوجيــة، وتخطيطهــا، وتصميمهــا، واســتخدامها، وإدارة املوقــف التعليمــي وتقويمــه( فــي عصــر املعلومــات 
واالتصاالت، في املناطق املحررة، ومعرفة الفروق في إجاباتهن على أداة البحث تبًعا ملتغيرات املؤهل التربوي، 
وســنوات الخبــرة، والــدورات التدريبيــة. إذ تكونــت عينــة البحــث مــن )172( معلمــة مــن معلمــات ريــاض األطفــال 
بقــت عليهــن 

ُ
فــي املناطــق املحــررة، جــرى اختيارهــن بالطريقــة العشــوائية مــن مؤسســات ريــاض األطفــال، وط

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 تبًعــا ملتغيــر 
املؤهــل التربــوي، ووجــود فــروق بيــن متوســطي درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــر 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال تبًعــا 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 
التعليــم،  فــي مجــال اســتخدام تكنولوجيــا  التدريبيــة  الــدورات  تبًعــا ملتغيــر  املعلومــات واالتصــال  تكنولوجيــا 
ملصلحــة املعلمــات الالتــي اتبعــن دورات تدريبيــة فــي مجــال اســتخدام تكنولوجيــا التعليــم. وأو�صــى الباحــث بمــا 

يأتــي:

- إجــراء دورات تدريبيــة مســتمرة ملعلمــات الريــاض تتعلــق بكيفيــة تفعيــل دورهــن فــي عصــر التكنولوجيــا 
واالتصــال.

- إعــادة النظــر فــي برامــج إعــداد معلمــي ريــاض األطفــال، بحيــث تتضمــن مناهجهــم تطبيقــات علميــة وعمليــة 
تتما�صــى مــع التطــور العلمــي والتكنولوجــي.

باســتخدام  النشــاط  تدريــس  لتنظيــم  الكافييــن  والوقــت  الحريــة  وإعطائهــن  الريــاض  معلمــات  تشــجيع   -
الحديثــة. التكنولوجيــا 

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 
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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 دوًرا ملموًســا ومهًمــا فــي جميــع مناحــي الحيــاة اليوميــة 
تلــك  اســتخدام  تبنــت  التــي  التعليميــة  املؤسســات  مــن  كثيــر  ظهــرت  فقــد  خصوًصــا،  التعليــم  وفــي  عموًمــا 
التكنولوجيــا بوصفهــا وســائط ناقلــة فــي عمليــة االتصــال التعليمــي كونهــا تســاعد علــى إيجــاد عمليــة تعلميــه 
البحــث عــن مداخــل  التربويــة الحديثــة ضــرورة  فــي ذلــك. وتؤكــد االتجاهــات  مــن دور املتعلــم  فاعلــة، وتزيــد 
فعــل اســتخدام التعلــم النشــط واســتراتيجيات التعلــم املتمركــز حــول املتعلــم، وبمــا يســاهم 

ُ
تعليميــة جديــدة ت

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 مقتصــًرا علــى تحديــد املــادة الدراســية، وشــرح 
معلومــات الكتــاب املدر�صــي، وانتقــاء الوســائل التعليميــة التقليديــة، ووضــع اختبــارات التقويــم، وإنمــا تحــول 
دوره إلــى التخطيــط للعمليــة التعليميــة، وتصميــم مختلــف مواقــع التعليـــم والنشــاط، وبصــورة أدق أصبــح 
 فــي التخطيــط للنشــاط وفــي تصميــم التقنيــات التكنولوجيــة والتعليميــة واســتخدامها وتقويمهــا 

ً
دوره متمثــال

((p65 ،2007 ،Bennett. ومن هذا املنطلق فإن التركيز على املعلم ودوره الفاعل في عملية التعليم، وإعداده 
وتدريبيــه قبــل الخدمــة وفــي أثنائهــا ســيكون لــه الســبق فــي الخيــارات التربويــة املقبلــة.

املجتمــع  لنمــو  إلحاًحــا  األكثــر  الثقافــة  هــي  الحاضــر  عصرنــا  فــي  املعلومــات  تكنولوجيــا  أصبحــت  وقــد     
وتطــوره، وأصبحــت مقولــة إن العالــم قريــة صغيــرة واقًعــا حقيقًيــا نلمســه فــي كل لحظــة، مــن خــالل تعاملنــا مــع 
وســائل اإلعــالم بأشــكالها كلهــا، ومــن خــالل وســائل االتصــال الحديثــة، والشــبكات واألقمــار الصناعيــة وبنــوك 
املعلومــات وقــد زاد فــي توطيــد هــذه العالقــات انتشــار الحواســيب وتعميمهــا واســتعماالتها املتعــددة والوســائط. 

)2005 ،Zembelas & Vrasidas)

إنهــا  إذ  رائــد؛  كبــرى ودور  أهميــة  لهــا  التــي  التعليميــة  املؤسســات  مــن  األطفــال  ريــاض  وتعــد مؤسســات    
ــا تنمــو قــدرات الطفــل اإلبداعيــة، ومــن خــالل معلميهــا  تهتــم باألطفــال وترعاهــم فــي أهــم مراحــل حياتهــم، ففيهـ
ــا واجتماعًيــا وأخالقًيــا وســلوكًيا، فمعلــم ريــاض األطفــال يــؤدي دوًرا 

ً
تكتشــف مواهبــه وطاقاتـــه، وينمــو فكريـ

 لذلــك وجــب االهتمــام بإعــداد هــذا 
ً
فــي إنمـــاء شخـــصيات األطفــال وتكويــن ذواتهــم، ونتيجــة رئيســًيا وحيوًيــا 

 ملــا ينــاط بــه مــن مســؤوليات وأدوار، وجديــًرا بمــا يلقــى علــى عاتقــه مــن واجبــات فــي 
ً

املعلــم وتأهيلــه ليكــون أهــال
عصــر املعلومــات واالتصــاالت، إذ يشــير ليمــان وريتشاردســون )Lehman and Richardson،2004(. وديــك 
وكاميــل )Deek and Kimmel.، 2002(، ودونالــد وآخــرون )Donald et al.2005( إلــى أن قيمــة أي مؤسســة 
تعليميــة تتوقــف علــى فاعليــة املعلميــن فيهــا، ومــن ثــم فــإن أي إجــراء أو تحســين، فــي تدريــب مهــارات املعلميــن 

وتنميتهــا، يعــد الخطــوة األولــى ألي إصــالح تربــوي.

ــة ريــاض  ــى فـــي دول العالـــم جميعهــا بمرحلـ    ويـــرى ) )Ladd& Gray، 2005أن اهتمـــام نظـــم التعليـــم يتنامـ
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األطفــال املبكـــرة، نتيجـــة األثـــر الكبيـــر للتربيـــة فـــي هـــذه املرحلـــة العمريـــة املبكـــرة علـــى مراحــــل حيــــاة اإلنســــان 
كلها. وبينــت كثير مــن الدراســات أن األطفــال امللتحقيــن ببرامــج تعليــم الطفولـة املبكـرة يكـون أداؤهـم أفضـل 
مـــن غيـــر امللتحقيـــن بهـــا، وتكـــون لديهـــم فـــرص أكثـــر للنجـــاح فـــي املدرســـة، وفـــي الحيـــاة عموًما، لذلـــك أصبحـــت 

الرعايـــة املبكـــرة أولويـــة بيـــن اآلبــــاء، واملربيــــن، واملشــــرعين، والباحثيــــن، وصنــــاع القــــرار التربــــوي. 

ــاء لقـــدرات  ــي وإنمـ ــاق الطفـــل باملدرســـة، وكل تخطيـــط دراسـ ــة إعـــداد اللتحـ ــة الروضـــة مرحلـ    وتعــّد مرحلـ
الطفـــل يجـــب أن يكـــون علـــى هـــذا األســـاس، ويتفـــق الباحثون معظمهم علـــى أن ريـــاض األطفـــال تـــؤدي وظيفـــة 
اجتماعيـــة نحـــو األطفـــال، وأن امللتحـــق بهـــا منهـــم هـــو أقـــدر مـــن غيـــره علــــى االختــــالط بالغيــــر. )ملحــــم، 2008(.

   فالروضــــة هــــي املؤسســــة التربويــــة األولــــى التــــي يلتحـــق بهـــا الطفـــل فـــي هـــذه املرحلـــة، وقـــد أوالهـــا العلمـــاء 
 يفـــوق تأثيـــر األســـرة أو يســـاويه، فاملنـــاخ التربـــوي 

ً
ــا ملـــا لهـــا مـــن تأثيـــر في شـــخصية الطفـــل مســـتقبال

ً
ــا بالغـ

ً
اهتمامـ

ــا يعــد  ــام بهـ ــاة، لذلـــك فاالهتمـ ــة نحـــو مجـــاالت الحيـ ــه الروضـــة يســـاهم فـــي تكويـــن اتجاهـــات إيجابيـ الـــذي تهيئـ
مســـؤولية قوميـــة وتربويـــة فـــي آن واحـــد. )قنـــاوي، 2003(. 

   وفـــي هـــذا الصـــدد، أصبحـــت معظم دول العالـــم تعطـــي عنايـــة خاصـــة ملرحلـــة ريـــاض األطفـــال لالســـتجابة 
 

ً
الحتياجـــات األطفـــال، وأوليـــاء أمورهـــم، وأصحـــاب األعمـــال، والتجـــدد املســـتمر للمعرفـــة الـــذي يتطلـــب أطفـــاال

أكثــر ذكاء وقـــدرة للتعامـــل مـــع املســـتجدات، ومواجهـــة احتمـــاالت املســـتقبل، بافتــراض أن مرحلـــة الطفولـــة 
املبكـــرة التـــي تجــري رعايتهـــا فـــي ريـــاض األطفـــال لهـــا دور أســـاس فـــي النجـــاح املدرســـي ودعـــم التنميـــة الشـــاملة. 

 )2006  ،Zigler& Gilliam)

   وترى )أبـو حمـدة، 2010( أن معلمـة ريــاض األطفــال هــي العنصــر األســاس فــي برنامــج التعليــم فــي مرحلــة 
ريــــاض األطفــــال، إذ يتطلــــب ذلــــك منها أن تؤدي أدواًرا مختلفــــة لتحقيــــق األهــــداف التربويــــة ألطفــــال مرحلــــة مــــا 
قبـــل املدرســـة، فـــال تســـتطيع الروضـــة املـــزودة بأحـــدث وســـائل التعليـــم وأرقـــى اإلمكانـــات أن تحقـــق أهدافهـــا 
ــا فـــي املجـــاالت املهنيــــة، واألكاديميــــة، والثقافيــــة، 

ً
ــا وتربويـ

ً
 علميـ

ً
مــن دون معلمـــة متخصصـــة، ومؤهلـــة تأهيـــال

والتكنولوجيــا كلهــا.

التربـــوي،  فـــي النظـــام  ا أساســـًيا 
ً
إلــــى أن معلمــــة ريــــاض األطفــــال تعــّد محـــرك    وأشــــارت العشــــي )2008( 

ــا فـــي فاعليـــة هـــذه العمليـــة، ألن هـــذه الخصائـــص تشـــكل 
ً
لـــذا تـــؤدي خصائصهـــا املعرفيـــة واملهنيـــة دوًرا رئيسـ

إحـــدى املدخـــالت التربويـــة املهمـــة التـــي تؤثـــر -بشـــكل أو بآخـــر- فـــي الناتـــج التحصيلـــي فــي املســـتويات املعرفيـــة، 
واالنفعاليـــة لـــدى الطفـــل، وتكـــون قـــادرة علـــى أداء أدوارهـــا علـــى نحـــو فاعــل، وتكـــّرس جهدهـــا إليجـــاد الفـــرص 

التعليميـــة الفضلـــى لـــه، وتســـتطيع أن تؤثـــر فـــي مراحلهـــم العمريـــة وأمنهـــم النفســـي. 

   فـــي حيـــن يشـــير العتيبـــي )2007( إلـــى أن معلمـــة الروضـــة تقـــوم بعــدد مـــن املهمــات واألدوار التــــي تؤديهــــا، 
وتتلخــــص فــــي دورهــــا بوصفهــا ممثلــــة لقيــــم املجتمــــع، وتراثــــه، وتوجهاتــــه، ومســــاعدة لعمليـــة النمـــو الشـــامل 
لألطفـــال، ومديـــرة وموجهـــة لعمليـــات التعلـــم والتعليـــم. ويجــب أن تتســـم بعـــدد مــن الخصائـــص الشـــخصية 
التـــي ينبغـــي أن تمتلكهـــا، ومنهـــا: الخصائـــص الجســـمية مـــن حيـــث كونهـــا الئقــــة طبًيــــا وســــليمة الحــــواس، مــــع 
تمتعهــــا بلياقــــة بدنيــــة تســــاعدها في القيــــام بدورهــــا الــــذي يحتاج إلى طاقـــة كافيـــة مـــن الحيويـــة، والنشـــاط، مـــع 
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ضـرورة اهتمامهـا بهندامهـا ومظهرهـا، لتكــون قــدوة نموذجيــة ألطفالهــا؛ وبعدد من الخصائــص العقليــة، مــن 
حيــــث كونهــــا علـــى قـــدر مـــن الـــذكاء الـــذي يســـاعدها في تحديد التصـــرف الحكيـــم، وحـــل املشـــكالت التـــي تقابلهـــا 
فـي املواقـف التعليميـة املختلفـة، وأن تتميـز بدقـة فـي املالحظـة تمكنهـا مـن مالحظـة أطفالهـا وتقييـم تقدمهـم 

اليومـــي، واســـتغالل كل فرصـــة ملســـاعدتهم فــي النمـــو بشـــكل شـــامل ومتكامـــل.

   إن مهمـــة معلمـــة الروضـــة تنحصـــر فـــي توفيـــر البيئـــة املالئمــة لجميـــع أنـــواع النمـــو الجســـمية، والعقليـــة، 
واالجتماعيـــة، والروحيـــة املختلفـــة، وإشـــاعة جـــو مـــن الشـــعور باألمـــن والطمأنينـــة فـــي نفـــس الطفـــل، ليشـــعر 
بحريـــة فـــي العمـــل ومزاولـــة النشـــاط، وبقدرتـــه علـــى التعبيـــر عـــن نفســـه بحريــــة وطالقــــة، مــن دون خــــوف أو 

خجــــل. )عــــدس، 2005(. 

معلمــــة الروضــــة هــــي معلمــــة ال تــدّرس موضوعـــات أكاديميـــة فقـــط، بـــل هـــي تعمـــل جاهـــدة علـــى أن يفهـــم 
األطفـال حقائـق الحيـاة وتصنيفهـا، وتشـجعهم علـى بنـاء ثقتهـم بأنفسـهم، وأن يكسـبوا ثقـة اآلخريـن بهـم، وأن 
يجــروا بأنفســـهم محـــاوالت وتجـــارب عمليـــة توقفهـــم علـــى حقيقـــة مـــا يقـــع تحـــت حواســـهم، ومـــا يتعاملـــون معـــه 
فـــي بيئتهـــم وفـــي دنيـــا الواقـــع والتجربـــة، وأن تشـــجعهم علـــى طـــرح األســـئلة عمـــا يراودهـــم مـــن خواطـــر وأفـــكار أو 

مـــا يطرحـــه منهـــا عليهـــم أنـــاس آخـــرون.

ريــاض  فــي  -وبخاصــة  التعليميــة  العمليــة  فــي  املعلومــات واالتصــاالت     وتقــوم فكــرة توظيــف تكنولوجيــا 
األطفــال- علــى أســاس أن يتفاعــل املعلــم واملتعلــم مــع عــدد كبيــر مــن املصــادر التعليميــة املتنوعــة التــي مــن 

شــأنها أن تقــدم خبــرة متكاملــة لألفــراد وتنســجم مــع واقــع العصــر الــذي يعيشــون فيــه.

لــم يكــن متمكًنــا مــن توظيــف    وال يمكــن لهــذا املعلــم أن يــؤدي دوره ومهماتــه علــى الوجــه األفضــل، مــا 
ــا بمختلــف مجاالتهــا علــى النحــو األمثــل. ومــن هنــا تظهــر الحاجــة إلــى  التكنولوجيــا الحديثــة فــي التعليــم وملمًّ
إجــراء 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 واقـــع أدوار 
فــي أثنــاء الخدمــة، فإعــداد معلمــي  الــذي يمكــن أن يظهــر لديهــم  هــؤالء املعلميــن، وتقويــم القصــور والخلــل 
ريــاض األطفــال مــا زال يحــدث بالطريقــة التقليديــة، ويشــوبه عــدد مــن أوجــه القصــور، إذ أكــدت دراســات عــدة 
)صاصيال، Bernal ،2007) )2010( ((Hou، 2009 )سالمة، 2011(، أن إعداد معلمي رياض األطفال يعاني 
كثيــًرا 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 2007،( ضــرورة أن تمتلــك معلمــة ريــاض األطفــال املعرفــة 
العلميــة الخاصــة بالتقنيــات التكنولوجيــة واملهــارات الكافيــة فــي تخطيطهــا وتصميمهــا وتقويمهــا، واســتخدامها 
التعلــم  ميــدان  فــي  الحاصلــة  التطــورات  مــع  تتناســب  إدارة  التعليميــة  املواقــف  تديــر  ــا وأن 

ً
اســتخداًما هادف

والتعليــم. 

ظهــر نتائــج بعــض الدراســات ))Burbules & Densmore، 2018 أن تقصيــر معلمــات 
ُ
   ومــن جهــة أخــرى، ت

والتكنولوجيــة  اإللكترونيــة  التقنيــات  تخطيــط  فــي  املتمثلــة  الحديثــة  بأدوارهــن  القيــام  عــن  األطفــال  ريــاض 
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: 

 	 )2011 )ســالمة،   2009  ،Hou((  )،Bernal  2007( الســابقة  الدراســات  بعــض  نتائــج  اختــالف 
املعلميــن  ممارســة  فــي  درجــة جيــدة  وجــود  أكــد  الدراســات  فبعــض   )2018  ،Burbules & Densmore)
ألدوارهــم فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، وبعــض آخــر أكــد خــالف ذلــك، وربمــا يعــود ذلــك 
إلــى اختــالف البلــدان التــي أجريــت فيهــا هــذه الدراســات ومســتوى تطورهــا العلمــي والتكنولوجــي، األمــر الــذي 

قــد ينعكــس علــى درجــة ممارســة املعلميــن ألدوارهــم.
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فــي عصــر 	  عــدم وجــود بيانــات محليــة كافيــة عــن درجــة ممارســة معلمــات ريــاض األطفــال أدوارهــن 
فيــه. القصــور  نواحــي  الواقــع ومعالجــة  هــذا  تقييــم  مــن خاللهــا  يمكــن  املعلومــات والتكنولوجيــا 

خطــورة تجاهــل أدوار معلمــات ريــاض األطفــال وعــدم االهتمــام بحاجاتهــن ومشــكالتهن، األمــر الــذي 	 
قــد ينعكــس ســلًبا علــى قيامهــن بأدوارهــن وعلــى العمليــة التعليميــة التعلميــة كاملــة، وهــذا مــا أكــده كل مــن 

)كنعــان، 2011( و)Bennett، 2007( و)الفــرا، 1998(.

نتائــج الدراســة االســتطالعية التــي أجراهــا الباحــث، لبعــض مؤسســات ريــاض األطفــال فــي املناطــق 	 
املحــررة ومقابلــة مديــري هــذه الروضــات ومعلماتهــا، إذ أشــارت )70 فــي املئــة( مــن املعلمــات إلــى وجــود قصــور 
فــي املئــة( مــن  فــي هــذه الروضــات، وأشــارت )50  فــي مســتوى البرامــج التعليميــة والتكنولوجيــة املعتمــدة 
املعلمــات إلــى وجــود قصــور فــي معرفتهــن بمفهــوم تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال، وأكــد )90 فــي املئــة( مــن 
املديريــن ضــرورة تطويــر معرفــة املعلمــات بهــذا الجانــب، وهــذا األمــر ُيظهــر الحاجــة إلــى إجــراء 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 عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت؟ 
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أسئلة البحث

ريــاض األطفــال  فــي ضعــف ممارســة معلمــات  البحــث  هــذا  مشــكلة  يمكــن تحديــد  مــا ســبق،  فــي ضــوء     
ألدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، وللتصــدي لهــذه املشــكلة يحــاول الباحــث اإلجابــة عــن 

األســئلة اآلتيــة:
1- ما درجة ممارسة معلمات رياض األطفال أدوارهن في عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصال؟

2- مــا الفــرق فــي درجــة ممارســة معلمــات ريــاض األطفــال أدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال 
تبًعــا ملتغيــر املؤهــل التربوي؟

3- مــا الفــرق فــي درجــة ممارســة معلمــات ريــاض األطفــال أدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال 
تبًعــا ملتغيــر ســنوات الخبرة؟

4- مــا الفــرق فــي درجــة ممارســة معلمــات ريــاض األطفــال أدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال 
تبًعــا ملتغيــر الــدورات التدريبيــة فــي مجــال اســتخدام تكنولوجيــا التعليم؟

أهداف البحث

يهدف البحث إلى:

1- تعرف درجة ممارسة معلمات رياض األطفال أدوارهن في عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصال.

2- كشــف الفــرق بيــن متوســط درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي درجــة ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــر 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال تبًعــا ملتغيــر املؤهــل التربــوي.

3- كشــف الفــرق بيــن متوســط درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي درجــة ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــر 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال تبًعــا ملتغيــر ســنوات الخبــرة.

4- كشــف الفــرق بيــن متوســط درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي درجــة ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــر 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال تبًعــا ملتغيــر الــدورات التدريبيــة فــي مجــال اســتخدام تكنولوجيــا التعليــم.
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أهمية البحث

 من:
ً

يمكن أن يفيد هذا البحث كال

1- معلمات رياض األطفال من خالل: 

- اإليمان بأهمية دور معلمات رياض األطفال في العملية التعليمية إذ ُيعدُّ 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 يعمــل 
على تفعيل العناصر املشاركة جميعها في العملية التربوية، وتحسين أدائها وزيادة فاعليتها وناتجها التعليمي.

الخبــراء واملتخصصيــن: إذ يمكــن أن يفيــد هــذا البحــث فــي تقديــم بيانــات مــن شــأنها مســاعدة املســؤولين  	2
التربوييــن فــي إيجــاد الحلــول املالئمــة للمشــكالت التعليميــة التــي تواجههــا املعلمــات فــي هــذه املرحلــة.

الباحثيــن: إذ يمكــن لهــذا البحــث أن يفتــح املجــال أمــام الباحثيــن إلجــراء أبحــاث أخــرى تفيــد فــي تطويــر  	3
األطفــال.  ريــاض 

فرضيات البحث

1- ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســط درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن 
فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال تبًعــا ملتغيــر املؤهــل التربــوي.

2- ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســط درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن 
فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال تبًعــا ملتغيــر ســنوات الخبــرة.

3- ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســط درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن 
فــي مجــال اســتخدام تكنولوجيــا  الــدورات التدريبيــة  تبًعــا ملتغيــر  فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال 

التعليــم. 
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حدود البحث

املناطــق  فــي  إدلــب وحلــب  ريفــي  فــي  ريــاض األطفــال  فــي مؤسســات  البحــث  أداة  املكانّيــة: طبقــت  الحــدود 
املحــررة. 

الحدود الزمانّية: طبقت أداة البحث في الفصل الدرا�صي الثاني للعام الدرا�صي )2019 - 2018(.
بقــت أداة البحــث علــى عينــة بلغــت )172( معلمــة مــن معلمــات ريــاض األطفــال فــي ريفــي 

ُ
الحــدود البشــرّية: ط

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 حركــي أو تنظيمــي مصــوغ بمصطلحــات ســلوكية محــددة. )اليريمــي، 2003، 15(.

عــرف املمارســة إجرائًيــا: بأنهــا قيــام معلمــة ريــاض األطفــال بأدوارهــا فــي اكتســاب املعرفــة بالتقنيــات 
ُ
  وت

التكنولوجيــة واســتخدامها، وتخطيطهــا، وتصميمهــا، وتقويمهــا، وإدارة املوقــف التعليمــي إدارة فاعلــة. وتقــاس 
بالدرجــة التــي تحصــل عليهــا املعلمــات علــى االســتبانة املســتخدمة فــي هــذا البحــث.

   الــدور: يعرفــه جــوردون ألبــورت: مــا يتوقعــه املجتمــع مــن الفــرد الــذي يحتــل مكاًنــا معيًنــا داخــل الجماعــة. 
ويعرفــه لينتــون بأنــه: مجموعــة األنمــاط الثقافيــة التــي ترتبــط بمركــٍز معيــٍن، وهــي تشــمل االتجاهــات والقيــم 

والســلوك. )وطفــة، 1998، 117(.

ويعرف الدور إجرائًيا: بأنه درجة قيام معلمة رياض األطفال بما يأتي:

اكتســاب املعرفــة العلميــة بالتقنيــات التكنولوجيــة مــن نظريــات ومبــادئ وقواعــد ومكونــات، وتقــاس 	 
مــن خــالل الدرجــة التــي تحصــل عليهــا املعلمــة فــي مجــال املعرفــة بالتقنيــات التعليميــة التكنولوجيــة علــى 

االســتبانة املســتخدمة فــي هــذا البحــث. 

املختلفــة 	  النمــو  وجوانــب  الفرديــة  الفــروق  مراعــاة  خــالل  مــن  التكنولوجيــة  التقنيــات  تخطيــط 
االســتبانة  علــى  التخطيــط  مجــال  فــي  املعلمــة  عليهــا  تحصــل  التــي  الدرجــة  خــالل  مــن  وتقــاس  لألطفــال، 

البحــث. هــذا  فــي  املســتخدمة 

مــن خــالل 	  الفنيــة، وتقــاس  التكنولوجيــة ومراعــاة شــروطها وأسســها  التعليميــة  التقنيــات  تصميــم 
الدرجــة التــي تحصــل عليهــا املعلمــة فــي مجــال التصميــم علــى االســتبانة املســتخدمة فــي هــذا البحــث.

وحفظهــا، 	  وصيانتهــا  واإلنترنــت  والفيديــو  كالحاســب  التكنولوجيــة  التعليميــة  األجهــزة  اســتخدام 
وتقــاس مــن خــالل الدرجــة التــي تحصــل عليهــا املعلمــة فــي مجــال اســتخدام األجهــزة التعليميــة التكنولوجيــة 

علــى االســتبانة املســتخدمة فــي هــذا البحــث. 

إدارة املوقــف التعليمــي مــن خــالل تنميــة دافعيــة األطفــال علــى املشــاركة فــي النشــاط، وتوفيــر املنــاخ 	 
النف�صــي املالئــم، وتقــاس مــن خــالل 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، وتقــاس 	 
مــن خــالل 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 )1970( بأنهــا عمليــة منهجيــة منظمــة 
فــي تصميــم كامــل عمليــة التعليــم والتعلــم وتنفيذهــا وتقويمهــا، فــي ضــوء أهــداف محــددة تقــوم أساًســا 
علــى نتائــج البحــوث فــي مجــاالت املعرفــة املختلفــة، وتســتخدم املصــادر املتاحــة البشــرية وغيــر البشــرية 
كافــة، للوصــول إلــى تعلــم أكثــر فاعليــة وكفايــة )ســيلز ورريت�صــي، 123،1994(. ويعرفهــا )الفــرا، 1998، 
89( بأنهــا »تطبيــق نظمــي ملبــادئ التعليــم ونظرياتــه عملًيــا 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 )2004( االتصــال 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، 2004، 42(. ويتبنــى الباحــث تعريــف عليــان )2004( لالتصــال فــي هــذا البحــث.

معلمة رياض األطفال: 

هــي التــي تربــي الطفــل فــي مرحلــة الروضــة، وتســعى إلــى تحقيــق األهــداف التربويــة التــي يتطلبهــا املناهــج، 
وخارجهــا،  النشــاط  غرفــة  فــي  وتنظمهــا  النشــاط  أنــواع  وتديــر  املرحلــة،  لتلــك  العمريــة  الخصائــص  مراعيــة 
وتتمتــع بمجموعــة مــن الخصائــص الشــخصية واالجتماعيــة والتربويــة التــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن معلمــات 

.)38  ،2001 )مرت�صــى،  األخــرى  الدراســية  املراحــل 

عــرف فــي هــذا البحــث بأنهــا: املعلمــة املعينــة فــي مؤسســات ريــاض األطفــال التــي تســتقبل األطفــال مــن 
ُ
  وت

عمر )3-6( سنوات وتعّد النشاط التعليمي في الروضة وتنفذه وتقومه، لرعاية قدرات األطفال بغية إيقاظها 
وتســهيل نموهــا مــن النواحــي الجســدية والعقليــة والنفســية واالجتماعيــة.
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اإلطار النظري للبحث

نشأة رياض األطفال وتطورها

  كان الهــدف األسا�صــي مــن إنشــاء ريــاض األطفــال فــي بــادئ األمــر احتضــان أطفــال النســاء اللواتــي خرجــن 
إلــى العمــل فــي املصانــع، فــي إثــر الثــورة الصناعيــة التــي عرفتهــا أوروبــا فــي القـــرن التاســع عشــر، ثـــم تطـــور األمــر مــن 
محــض حضانــة ورعايــة إلــى تربيــة شــاملة ترمــي إلــى تنميــة قــدرات األطفــال وتســهيل نموهــم فــي مرحلــة مهمــة مـــن 

مراحــل حياتهــم )املعايطــة، 2000، 69(

  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 األلــزاس واللوريــن، 
وهــي منطقــة شــبه جــرداء فــي الشـــمال الشـــرقي مـــن فرنســا، وكان يهــدف مــن وراء ذلــك إلــى مســاعدة ســكان هــذه 
املنطقة التي كانت تعاني الفقر، وســـوء األحـــوال الصـــحية واالقتصادية. وكان )أبرلين( يؤكد أهمية السنوات 
األولــى مــن حيــاة الطفــل، لذلــك فقــد أنشــأ فــي كل بقعــة ســكنية أو متوســطة داًرا متســعة الحجــرات، وعيــن لــكل 
دار مديــرة كان يدفــع أجرهــا مــن مالــه الخــاص، ويقــوم علــى تعلـــيم األطفـــال مربيتـــان، واحــدة تختــص بالتعليــم 

والترفيــه، واألخــرى تختــص بالتدريــب علــى املهــارات اليدويــة.

   وبســبب نجــاح تجربــة )أبرليــن( ظهــرت دور مشــابهة فــي سويســرا وأملانيــا، أمــا فــي إنكلتــرا فقــد تســـببت الثـــورة 
الصناعيــة فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر، ومــا تبعهــا مــن تكــدس األســر الفقيــرة حــول املناطــق الصناعيــة، 
حيــث ازداد االحتيــاج إلـــى األيــدي العاملــة، وســاءت األمــور فــي مــا يتصــل بوضــع األطفــال، فقــد كانــوا يجنــدون 
 مــن 

ً
للعمــل فــي املصانــع ابتــداًء مــن الخامســـة مــن عمرهــم، و نظــًرا ألن هــذا ســوف يجعــل فــي إنكلتــرا أجيــاال

األمييــن، ظهــر )روبــرت ريكـــس( وافتتــح مــدارس األحــد، وكانــت تجمــع الصغــار أيــام اآلحــاد، وتمدهــم بقــدر مــن 
التعلـــيم علـــى يـــد معلميــن يدفــع أجورهــم بنفســه. وظهــر مصلــح آخــر فــي إنكلتــرا هــو )روبــرت أويــن( وعمــل علــى 

إنشــاء أول مدرســـة لألطفـــال، وســماها العهــد الجديــد لتكويــن الشــخصية.

وكانت هناك تجربتان متشابهتان في مجال رعاية األطفال في إنكلترا علـى يـد )أنـدروبل وجوزيف النكستر(، 
ويعّد )جون بسـتالوزي( من أهم الشخصيات التي كرست حياتها للتفكير والتجريب في ميدان تربية األطفال 
فــي مزرعــة لتعليــم أبنــاء فقــراء الريــف، وبــدأ يعلــم األطفــال  فــي سويســرا، وكان أول مــا فعلــه إنشــاء مدرســة 
الذكــور الزراعــة ورعايــة البســاتين، أمــا اإلنــاث فــكان يعلمهــن ويدربهــن علــى واجبــات املنــزل كالطهــي والخياطــة. 
وعــام )1798( أنشــأ مدرســة فــي مدينــة ســتانز لرعايــة األطفــال اليتامــى وتعليمهــم. وعــام )1799( أنشــأ مدرســة 
فــي برجــدورف واهتــم بتعليــم صغــار الفقــراء، وبعــد عــام )1804( فتــح معهــدا للتعليــم فــي مدينــة إيفــردون إلعــداد 
معلمــي الصغــار إعــداًدا صالًحــا. وكان مــن بيــن الذيــن عملــوا معــه وتدربــوا علــى يديــه )فريــدرك فروبــل( الــذي 
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أصبــح علًمــا مــن أعــالم تربيــة األطفــال فــي مــا بعــد.

   وفــي أملانيــا جــاء )فريدريــك وليــام فروبــل( الــذي تســتند أفــكاره إلــى أســـس فلســفية وســيكولوجية إذ أنشــأ 
أول روضــة األطفــال عــام )1840( ثــم أنشــأ مدرســة إلعـــداد معلمـــي ريـــاض األطفــال عــام )1849(. وكان مــن أهــم 

األســس التــي تقــوم عليهــا الروضــة عنــد )فروبــل( مــا يأتــي:

تنمية الحواس عند الطفل.	 
اللعب أمر ضروري للطفل.	 
لقية للطفل.	 

ُ
االهتمام بالناحية الخ

  وفــي إيطاليــا بــدأ اهتمــام الطبيبــة )ماريــا منتســوري( بالتربيــة، فعملــت فــي البدايــة مــع األطفــال املتأخريــن 
عقلًيــا، ثــم مــع األطفــال األســوياء. 

  وفــي بلجيــكا جــاء )ديفيــد ديكرولــي )الــذي أنشــأ معهــًدا لتعليــم األطفــال املعوقيــن ذهنًيــا عــام )1901(، وفــي 
(1907( أنشــأ مدرســة لتعليــم األطفــال األســوياء. 

  وفــي )1914( أنشــئت فــي أميــركا دار ببوســطن لرعايــة أطفــال البحــارة وأراملهــم وأخــرى بواليــة نيويــورك 
لرعايـــة أطفــال العامليــن والعامــالت باملستشــفى. وفــي )1920( أنشــئت أول مدرســة حضانــة فــي بنســلفانيا، وفــي 

(1930( بــدأت الحكومــة فــي إنشــاء كثيــر مـــن مــدارس الحضانــة.

  وفــي روســيا افتتــح أول مركــز لرعايــة األطفــال فــي لينغــراد )1938( لتربيــة األطفـــال علـــى املبـــادئ االشـــتراكية. 
)عــدس، 2001، 11-7(.

  أمــا فــي البــالد العربيــة فــإن االهتمــام بالطفــل وبتأســيس ريــاض األطفــال فقــد جــاء متأخــًرا، إال أنــه وفـــي 
الســـنوات األخيــرة، ظهــرت اتجاهــات رســمية وغيــر رســمية ســواء كان ذلــك فــي القطــاع الخــاص أم العــام إلنشـــاء 
ــانة أو ريــاض األطفــال، وهــي تضــم علــى األكثــر أبنــاء الطبقــات الغنيــة أو أبنــاء الطبقــات الوســطى،  دور الحضـ
علــى أســاس أن الغايــة األساســـية 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 والجســـمية والحركيـــة واالنفعاليـــة 
واالجتماعيـــة 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�صي، وذلك عن طريق االنتقال التدريجي 
من جو األســرة إلى املدرســة.

- توثيق الصلة بين الطفل واألسرة والروضة واملجتمع ككل )مصلح، 1999، 24 -25(.

- أن يتعرف الطفل إلى مفهوم هللا -سبحانه وتعالى- وقدرته بصفته خالق كل �صيء.

 - أن يعامــل باحتــرام وتقديــر بحســب طبيعتــه املتميــزة، ألنــه كائــن حــي متكامــل بحاجــة إلــى النمــو مــن النواحــي 
جميعها.

 - أن يكون عالقات اجتماعية مع غيره صغاًرا وكباًرا.

 - أن يعبر تعبيًرا لغوًيا سليًما.

 - أن يستخدم حواسه الخمسة كافة في الحركة واللعب.

 - زيادة القدرة على التعبير عن النفس شفوًيا بوضوح.

 - إدراك املفهوم العددي لألشياء.

- أن يبدع ويبتكر في أساليب التعبير املختلفة ويشعر بالسعادة. )عامر ومحمد، 2008، 13(

   وتتمثــل األهــداف األساســية للتربيــة فــي مرحلــة ريــاض األطفــال باآلتــي: تعريــف األطفــال كتــاب هللا، لتنميــة 
الــوازع الدينــي لديهــم، وتنميــة األخــالق 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، إثــراء 
الحصيلــة اللغويــة للطفــل مــن خــالل تعريفــه بمفــردات جديــدة وتراكيــب لغويــة، تنميــة االســتعداد القرائــي 
التعليميــة  والعمليــة  والروضــة  املدرســة  مــع  الطفــل  لــدى  إيجابيــة  اتجاهــات  خلــق  األطفــال،  عنــد  والكتابــي 
باألنظمــة  االلتــزام  علــى  األطفــال  تدريــب  لســلوكه،  الذاتــي  الضبــط  علــى  الطفــل  قــدرة  تنميــة  ميــة، 

ّ
التعل

والتعليمــات وقوانيــن املدرســة والروضــة وتقبلهــا، االهتمــام بتنميــة الحــواس والعضــالت 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 تربوًيــا ونفســًيا للتعامــل مــع أطفــال هــذه املرحلــة 
الحساســة بوعــي ورغبــة ونشــاط متواصــل، ومــا تحملــه مــن أهــداف فــي تنشــئة الطفــل تنشــئة صالحــة، وتعويــده 
العقلــي  نمــوه  ثــم حمايــة  ومــن  الصالحــة،  االتجاهــات االجتماعيــة  واكتســابه  والفضائــل،  والســلوك  اآلداب 
والجســمي والخلقــي، فرعايــة األمــم ألطفالهــا يعــد مقياًســا مهًمــا لتقدمهــا ورقيهــا الحضــاري والثقافــي، فالعنايــة 
وينــس أهميــة مرحلــة الطفولــة 

ُ
بهــم وتربيتهــم واجــب أســاس لــكل مجتمــع يتطلــع نحــو النهــوض والتقــدم. ويؤكــد أ

املبكــرة، وأهميــة تعريــض الطفــل لعــدد مــن املثيــرات والخبــرات، حيــث أشــار إلــى دراســة بلــوم التــي تؤكــد أن مــا 
نســبته ) فــي املئــة80( مــن تبايــن األفــراد 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 

48-66( ،2002 ،Owens( .األطفــال

   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 
عنــده عــن طريــق املمارســة والتجربــة العمليــة عــادات حميــدة مرغوًبــا فيهــا كاحتــرام حقــوق اآلخريــن وعــدم 

املســاس بهــا. )كنعــان،2011(

   ومــن الخطــأ أن نقــول بــأن الطفــل ال يكــون مســتعًدا للتعليــم إال فـــي املدرســـة االبتدائيــة، والواقــع أن 
الطفــل يبــدأ بالتعلــم منــذ الــوالدة، وفــي الحقيقــة أن الســنوات الخمســة األولــى مــن عمــر الطفــل هــي ســنوات 
األســاس فــي بنــاء التعلــم الثابــت، ومـــن هنـــا كانــت تأكيــدات املدرســة الســلوكية فــي علــم النفــس، وعلــى رأســها 
مؤسسها العالم املشهور )واطسون( الـــذي قـــال: بعـــد دراسة مئات عدة من األطفال الصغار توصلنا إلى رأينا 
الــذي يؤكــد أنــه بإمكاننــا أن تقـــوي شخصـــية الطفـــل أو نحطمهــا قبــل أن يتجــاوز الســنة الخامســة مــن عمــره. 
أمــا )فرويــد( زعيــم مدرســة التحليــل النف�صــي فقــد أكــد األثــر الخطــر الــذي تتركــه مرحلــة الطفولـــة املبكـــرة فـــي 
تشــكيل شــخصية الفــرد. ولقــد توصــل العالــم النف�صــي )بلــوم( إلــى أن )20 فــي املئــة( مــن النمــو العقلــي للطفــل 
يجــري الســنة األولــى مــن عمــر الطفـــل، وأن )50 فــي 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 عمـــره، وأن هـــذه 
الحقيقــة تدعــم الــرأي القائــل بضــرورة التبكيــر فــي تعليــم الطفــل وإشــباع حــب اســتطالعه ببيئـــة غنيـــة بألعـــاب 
ومحفـــزات وتحديــات متنوعــة، ولقــد اعتقــد )بياجيــه( أن طفــل الروضــة يمــر بمرحلــة الــذكاء الحد�صــي مــن عمــر 
7-3 ســـنوات إذ تضــع اللغــة أمــام الطفــل إمكانــات عقليــة هادئــة وتمكنــه مــن التعبيــر عــن حاجاتــه ومشــاعره، 

وتســاعده علــى التصـــور العقلـــي. )خلــف، 2005، 200(

   ويقــع عــبء تربيــة األطفــال فــي هــذه املرحلــة علــى عاتــق معلمــات ريــاض األطفــال اللواتــي يتحملــن العــبء 
الكبيــر فــي تطويــر طرقهــن وأســاليب تفكيرهــن والتــزود بلغــة العصــر وبالخبــرات واملعلومــات واملعــارف واملهــارات 
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التــي تمكنهــن مــن مســاعدة الطفــل علــى التفكيــر الســليم والتعلــم الجيــد بمــا يؤهلهــن للوقــوف أمــام التيــارات 
للمعلمــة وفًقــا  املتكامــل  الجيــد  يتطلــب اإلعــداد  الحيــاة جميعهــا، وهــذا  أوجــه  فــي  التــي تصادفهــم  املعاصــرة 
فــي  ثــم االســتمرار  فــي بنــاء برامــج إعــداد املعلمــات وتأهيلهــن قبــل الخدمــة،  لالتجاهــات واألســاليب الحديثــة 
تدريبهــن وتقويــم عملهــن فــي أثنــاء الخدمــة، تلبيــة لتحديــات العصــر الحالــي ومتطلباتــه. )بهــادر، 2008، جــار 

.)2009 هللا، 

 عــــن االهتمــــام بالنواحــــي األكاديميــــة، واملهنيــــة فشـــخصية 
ً
   وال يقــــل االهتمــــام بشــــخصية املعلمــــة أهميــــة

املعلمـــة هـــي التـــي تحـــدد إلـــى درجـــة كبيـــرة مـــا ســـوف يحققـــه الطفـــل مـــن نمـــو بإشـــرافها وتوجيههـــا، ويتلخـــص 
الغـــرض األســـاس للتربيـــة فـــي مرحلـــة الروضـــة في دعـــم قـــدرة الطفـــل وكفاءتـــه فـــي تحقيـــق ذاتـــه، وفـــي تعاملـــه مـــع 
اآلخريـــن، وفـــي قدرتـــه علـــى الســـيطرة علـــى مشـــاعره والتعبيـــر عنهـــا بطـــرائق مقبولـــة، وفـــي تعلـــم حـــب الحيـــاة، 

واالســـتمتاع بالخبـــرات الجديــــدة. )الناشــــف، 2003(.

   ويــــرى عبــــد العــــال )2008( بأنــــه ينبغــــي أن تتوافــــر فــــي معلمــــة ريـــاض األطفـــال ســـمات ومواصفـــات خاصـــة 
 يقـوم علـى الفهـم الشـامل لطبيعـة نمـو الطفـل 

ً
تمكنهـا مـن العمـل فـي هـذه املرحلـة والتعامـل مـع األطفـال تعامـال

لألهـــداف التربويـــة والتنمويـــة لريـــاض األطفـــال، إذ ال تســـتطيع الروضـــة املـــزودة بأحـــدث اإلمكانـــات ووســـائل 
التكنولوجيـــا الحديثــــة أن تحقــــق أهدافهــــا مــن دون وجــــود معلمــــة متخصصــــة تتوافــــر فيهــــا ســــمات املعلمــــة 
الناجحــــة كلها مــــن حيــــث الثقافــــة الواســــعة، واملهــــارات، والقــــدرات الشــــاملة، واالســــتعداد املهنــــي للتعامــــل مــــع 
ــا للعمـــل فــي 

ً
ــا، وثقافيـ

ً
ــا، وأكاديميـ

ً
ــا، ومهنيــ

ً
ــا علميــ  عــــن تأهيلهــ

ً
ــال األطفــــال، والــــدفء، والحنــــان، واألمومــــة، فضــ

هـــذه املؤسســـات، ألن الطفـــل فـــي تلـــك املرحلـــة يحتـــاج إلـــى معلمـــة تفهـــم طبيعتـــه، ولديهـــا القـــدرة علـــى تنميتـــه 
ولهـــا معرفـــة شـــاملة بخصائـــص نمـــوه.  ثــم إن ملعلمــــة ريــــاض األطفــــال أدواًرا مهمــــة فــــي تكويــــن البــــذور األولــــى 
لشــــخصية الطفــــل وغرســـها فيـــه، لــــذا كان مـــن الـــالزم توافـــر صفــــات شــــخصية ومهنيــــة خاصـــة لــــكل مـــن يعمــــل 
فــــي هــــذا املجــــال، إضافــــة إلــــى مســــتوى كفايتهــــا فــــي أدائهــــا لعملهــــا، والقــــدرة علــــى التجديــــد فـــي النشــاط الذـــي 
تتضمنهـــ املـــادة العلميـــة، والقـــدرة علـــى التأثيـــر والتأثـــر، واإلملـــام بمبـــادئ التربيــــة، وعلــــم النفــــس، واالجتمــــاع 

وخصائــــص النمــــو للطفــــل )أبــــو حمــــدة، 2010(.   

   وتتحقــق التربيـة والتنشـئة السـليمة للطفـل بوجـود معلـم جيـد، فـأداء املعلـم وكفاءتـه يعـد أحـد اآلليـات 
املهمـــة لالرتقـــاء بمســـتوى العمليـــة التعليميـــة، وكفـــاءة مخرجاتهـــا، وتؤدي املعلمـــة فـــي ريـــاض األطفــــال دوًرا بالــــغ 
األهميــة فــي تحقيــق األهــداف التربويــة التــي يتبناهــا النظــام التعليمــي للروضـة، وهـي املحـرك الرئيـس للعمليـة 
التربويـــة، واملســـؤول األول عـــن نجاحهـــا، فهـــي التـــي تتعامــــل مباشــــرة مــــع األطفــــال، وتقــــع علــــى عاتقهــــا مســــؤولية 
توفيــــر البيئــــة التربويــــة املالئمــة لتحقيــــق النمــــو الســــليم للطفــــل، وتحويــــل األفــــكار، والــــرؤى التجديديــــة التــــي 
يطرحهــا القائمــون علـى النظـام، وواضعـوا الخطـط، والسياسـات إلـى نواتـج تعليميـة تتمثـل فـي صـورة معـارف 

ومهــــارات واتجاهــــات تظهــــر فــــي ســــلوك هــــذا الطفــــل )أبــــو الفضــل، 2011(

   وتشـير عواطـف )2004( إلـى أن املتغيـرات العصريـة قـد فرضـت أعبـاء جديـدة علـى معلمـة الروضــة، فلــم 
تعــــد وظيفتهــــا تتلخــــص فــــي توفيــــر الحنــــان للصغيــــر أو مالحظتــــه فــي أثنــــاء غيــــاب األم فـــي عملهـــا فحســـب، بـــل 
يتعيـــن عليهـــا أن تكـــون متخصصـــة ومدركـــة لعملهـــا مـــع األطفـــال، وذات قـــدرات خالقـــة، أي تســـتطيع أن تطـــوع 
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بعـض عناصـر بيئـة الطفـل الثقافيـة الهتماماتـه، وملسـتوى تمثلـه لهـا مـن جهـة، ولقدرتـه علـى اسـتخدامها فـي 
التكيـــف لبيئتـــه مـــن جهـــة أخـــرى. فمعلمــــة ريــــاض األطفــــال بحاجــــة ماســــة إلــــى رفــــع مســــتوى األداء لديهــــا، ذلــــك 
ألن تحقيــق األهـداف املرغوبـة فيهـا فـي تلـك املرحلـة مرهـون بدرجـة كبيـرة بنوعيـة املعلمـة، والنمـاذج الحديثــة 
للمنهــــج، وفــــي الوقــــت نفســــه مهمــــا كان املنهــــج جيــــًدا فســــوف يصبــــح عديــــم الجــــدوى مــن دون توافـــر املعلمـــة 
ــتويات املعلمـــات مــــن حيــــث املؤهــــالت، والخبــــرات  ــى تعـــدد مسـ ــة إلـ ــًدا، إضافـ ا جيـ

ً
ــى تنفيـــذه تنفيــذ ــادرة علـ القـ

ا 
ً
ا مســتمًرا في أثنــاء الخدمــة، ويســتوجب تقويمــ

ً
التدريســية، وعــدد الــدورات التدريبيــة، ذلــك كله يفــرض تدريبــ

مســــتمًرا إلدخــــال التحســــينات علــــى الواقــــع التعليمــــي. )أميــــن، 2008(.

   وتــرى املواضيــة )2011( أنــه 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 لزاًمــا 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 التربويـــة الـــتي تــؤدي دوًرا أساســًيا فــي تنشــئة الطفــل وتنميــة قدراتــه العقليــة واللغويــة 
الــذي يبنــى عليــه الســلم التعليمــي بمراحلــه  واالنفعاليـــة واالجتماعيـــة والخلقيـــة والجســمية، فهــي األســاس 
نهضتهــا  التعليميــة وســر  العمليــة  فــي  الركــن األســاس  عــد 

ُ
ت ريــاض األطفــال  أن معلمــة  إلــى  املختلفــة، إضافــة 

وانطالقهــا وعلــى كاهلـــها تقــع مســؤولية تربيــة األجيــال وتنشــئتهم.

دور املعلمة في رياض األطفال

عــد مرحلــة ريــاض األطفــال مــن أهــم املراحــل التعليميــة التــي يتوقــف عليهــا النجــاح فــي املراحــل التعليميــة 
ُّ
   ت

األخــرى حيــث يكتســب فيهــا األطفــال عــدًدا مــن املهــارات والعــادات الســلوكية التــي تنمــي قدراتهــم واســتعداداتهم 
(p85،Donald et al.2005(. لذلــك يجــب علــى معلمــي هــذه املرحلــة أن يدمجــو بدمــج تكنولوجيــا املعلومــات 

واالتصــال فــي نوعّيــة ممارســتهم التعليميــة، حتــى يواكبــوا مســيرة التطــور فــي امليــدان التربــوي.

   وفــي هــذا الصــدد يؤكــد صيــام والعبــد هللا وديــب )2012( أهميــة إتقــان املعلميــن واملعلمــات -علــى اختــالف 
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 
ــا قــادًرا علــى اإلنتــاج ومــزوًدا بمهــارات التعلــم الذاتــي، وتمكينــه مــن 

ً
العمليــة التعليميــة، وجعلــه مبتكــًرا خالق

اســتخدام املســتحدثات التكنولوجيــة فــي االتصــال والتعليــم والتعلــم مراعًيــا فــي ذلــك النمــو الشــامل واملتكامــل 
لجوانــب شــتى مــن شــخصيته. )صيــام وآخــرون، 319،2012(.

   وأشــارت دراســات عدة منها دراســة )مرت�صى،2001، جاد،2010( إلى: دور معلمة الروضة بوصفها بديلة 
لهــا، ودور املعلمــة بوصفهــا  التعلــم والتعليــم وموجهــة  لــألم، ودور املعلمــة بوصفهــا مديــرة وميســرة لعمليــة 
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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 أدواًرا 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 دوًرا رئيســًيا فــي تطويــر العمليــة التربويــة ألنهــا موجــودة دائًمــا مــع األطفــال 
ويشــير بعــض الباحثيــن )عزيــزة، Bernal ،2007( ،(2005(، )عثمــان وآخــرون، 2012(، إلــى أن أدوار معلمــة 

الروضــة تتجلــى فــي مــا يأتــي :

التدريــس وتلقيــن  الروضــة ال يقتصــر علــى  إن دور معلمــة  لــأم:  بديلــة  الروضــة بوصفهــا  - دور معلمــة 
املعلومــات لألطفــال، بــل إن لهــا أدواًرا ذات وجــوه وخصائــص متعــددة، فهــي بديلــة لــألم 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.

فــن  فــي  يكــون دور املعلمــة الخبيــرة  التربيــة والتعليم:tدورهــا يجــب أن  فــي  دور املعلمــة بوصفهــا خبيــرة   -
التدريــس، إذ تتعامــل مــع أفــراد يحتاجــون إلــى كثيــر مــن الصبــر والتنظيــم والتوجيــه واإلملــام بطرائــق التدريــس 

. 2012، ص75(  الحديثــة )عثمــان وآخــرون، 

- دور املعلمــة بوصفهــا ممثلــة لقيــم املجتمــع: وعليهــا مهمــة تنشــئة األطفــال تنشــئة اجتماعيــة مرتبطــة 
بقيــم املجتمــع الــذي يعيشــون فيــه وتســتخدم األســاليب املالئمــة إلكســاب الســلوك املقبــول اجتماعًيــا.

- دور املعلمــة بوصفهــا قنــاة اتصــال بيــن املنــزل والروضــة :فهــي القــادرة علــى اكتشــاف خصائــص األطفــال 
وعليهــا مســاعدة الوالديــن فــي حــل املشــكالت التــي تعتــرض طريــق أبنائهــم فــي مســيرتهم التعليميــة.

- دور املعلمــة بوصفهــا مســؤولة عــن إدارة الصــف وحفــظ النظــام فيــه: مــن أساســيات العمــل التربــوي 
للمعلمــة توفيــر النظــام املرتبــط مــع الحريــة فــي ريــاض األطفــال وتعــد الفو�صــى مــن أكبــر املعوقــات فــي العمــل 
واملعلمــة الناجحــة هــي التــي تجمــع مــا بيــن انضبــاط الطفــل وحريتــه وتشــجع الطفــل علــى التعبيــر الحــر الخــالق 

. )،Bernal 2007. )521،فــي روح مــن حــب الطاعــة

- دور معلمــة الروضــة بوصفهــا معلمــة ومتعلمــة فــي الوقــت ذاتــه: علــى معلمــة الروضــة أن تطلــع علــى كل مــا 
هــو جديــد فــي مجــال التربيــة وعلــم النفــس وأن تجــدد مــن ثقافتهــا وتطــور مــن قدراتهــا متبعــة األســاليب التربويــة 

الحديثــة وتتبــادل الخبــرات مــع زميالتهــا.

- معلمــة الروضــة بوصفهــا مرشــدة وموجهــة نفســية وتربويــة: تحــدد معلمــة الروضــة قــدرات األطفــال 
واهتماماتهــم 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 
تلــك املشــكالت واتخــاذ التدابيــر الوقائيــة للطفــل قبــل ظهــور مشــكالت نفســية أخــرى مثــل تنميــة  فــي عــالج 
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تقديــر الــذات والثقــة بالنفــس. )عزيــزة، 2005، 236(. 

2005(، )صيــام وآخــرون،  2002(، )حكيــم،  2003(، )اليونســكو،     ويشــير الباحثــون )ســالم، وســرايا، 
2011(، إلــى أن قيــام املعلمــون واملعلمــات بدورهــم  2007)كنعــان،   ،K)Bennett  ( ،)1998 2012(، )الفــرا، 
فــي ظــل عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال، يتطلــب  بصــورة فاعلــة )علــى اختــالف املراحــل التعليميــة( 

امتالكهــم ملجموعــة مــن املهــارات التــي تتجلــى فــي مــا يأتــي:  

املهارات املتعلقة بدور معلمات 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، 2011، 177(	 

املهارات املتعلقة بدور معلمات الروضة في مجال املعرفة العلمية بالتقنيات التكنولوجية:

معرفة الجذور التاريخية ملفهوم تكنولوجيا التعليم. 	 

تحديــد مكونــات مجــال تكنولوجيــا التعليــم )مــن مــواد تعليميــة وقــوى بشــرية، واســتراتيجيات تعليميــة 	 
وتقويــم 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، 2012، 14(.	 

املهارات املتعلقة بدور معلمات 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، 1998، 65(	 

التعليميــة  األجهــزة  صناعــة  مجــال  فــي  بفاعليــة  بدورهــن  للقيــام  للمعلمــات  الالزمــة  املهــارات 
واســتخدامها:

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 مصدًرا متجدًدا للمعلومات.	 

القيام بإجراء عمليات صيانة بسيطة ألجزاء األجهزة التعليمية.	 
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 	)63 ،2007 ،Bennett(.  .استخدام الفيديو في العلمية التعليمية

املهارات الالزمة للمعلمات للقيام بدورهن بفاعلية في مجال إدارة املوقف التعليمي:

توفير املناخ النف�صي امليسر للعملية التعلم كاستخدام أساليب التقدير. 	 

مشاركة األطفال في إنتاج التقنيات التعليمية )حكيم، 2005، 85(.	 

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.	 

َحقق.	 
ُ
تحديد األهداف التعليمية التي لم ت

استخدام أنواع التغذية الراجعة وتوظيفها بما يحقق االرتقاء باملوقف التعليمي.	 

 	 )35  ،2003 وســرايا،  )ســالم،  نهائــي(.  ضمنــي،  )تشــخي�صي،  للتقويــم  املختلفــة  األنــواع  اســتخدام 
 .)20  ،2002 )اليونســكو، 

   ويرى الباحث أن معلمــة ريــاض األطفــال تعد ركًنا أساســًيا مــن أركان العمليـة التعليميـة فهـي األقـرب 
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 
ــا أم جماعيـــا، وتســـتعين بالوســــائل التعليميــــة الحديثــــة ملواكبــــة التقنيــــات الحديثــــة، لذلــــك ينبغــــي أن 

ً
فرديـ

تتوافــر لهــا البرامــج التدريبيـة املالئمة التـي مـن خاللهـا تسـتطيع أن تحقـق أهـداف مرحلـة ريـاض األطفـال.   
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الدراسات السابقة

دراسات عربية

دراســة صاصيــال )2010( بعنــوان: تصــور مقتــرح لضمــان جــودة البيئــة التربويــة فــي ريــاض األطفــال فــي 
الجمهوريــة العربيــة الســورية.

ثــم وضــع  فــي مدينــة دمشــق، ومــن  فــي ريــاض األطفــال  إلــى رصــد واقــع البيئــة التربويــة     هدفــت الدراســة 
باالعتمــاد  املطلوبــة، وذلــك  الجــودة  ــا ملعاييــر 

ً
الروضــة وتجهيزاتهـــا وفقـ ببنــاء  املتعلقــة  التربويــة  للبيئــة  تصــور 

 )124( علــى  الدراســة  وقــد طبقــت  األركان،  وبرامــج  النشــاط  وبرامــج  املفتــوح  التعليــم  برامــج  علــى متطلبــات 
معلمــة يعملــن فــي )61( روضــة خاصــة مــن ريــاض أطفــال مدينــة دمشــق، وقــد اســتخدمت اســتبانة لســؤال 
املعلمــات عــن واقـــع املبنـــى وتجهيـــزات الروضــة ووســائلها، وجــرت مقابلتهــن ملعرفــة مشــكالتهن ومقترحاتهــن، 
واعتمــدت الدراســة التحليليــة الوصفيــة لرصــد الواقــع ولتحديــد معاييــر جــودة البنــاء والتجهيــزات، ومــن ثــم 
فــي  وتناولــت الدراســة مجــاالت معاييــر الجــودة وأركانهــا  فــي الروضــة،  ِرحــت معاييــر لجــودة البيئــة التربويــة 

ُ
اقت

ريــاض األطفــال املتعلقـــة بمعـــايير إعــداد املعلمــة واألطفــال والتمويــل والتشــريعات واإلدارة والتقـــويم وأخيـــًرا 
املبـــاني والتجهيــزات، وقــد أســفرت الدراســة عــن مجموعــة نتائــج بينــت ضعــف مالءمــة مواصفــات بنـــاء الروضـــة 
وتجهيزاتهــا ملعاييــر الجــودة التربويــة فــي ريــاض األطفــال، واقترحــت الدراســة معـــايير لجــودة البنــاء والتجهيــزات 
استندت إلى مراعاة خصائص طفـــل الروضـــة واألهـــداف التربوية لرياض األطفال ومعايير الصحة والسالمة، 

ــايير الجماليـــة. إضافــة إلـــى املعـ

دراسة سالمة )2011( اململكة 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( وُعــّدوا جميًعــا عينــة 
الدراســة، وقــد صممــت اســتبانة تكونــت فــي صورتهــا النهائيــة مــن )56( كفايــة 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: 

(31( كفايــة مــن مجمــوع الكفايــات متوافــرة بدرجــة كبيــرة حيــث حــازت علــى متوســط حســابي يــراوح 	•
بيــن )79.2( و)2.67( مــن أهمهــا العناصــر فــي مجــال اســتخدام األجهــزة التعليميــة واســتخدام التقنيــات 

التعليميــة. 
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أهمهــا 	• مــن  و)5.2(   )66.2( بمعــدل  متوســطة  بدرجــة  متوافــرة  الكفايــات  مجمــوع  مــن  كفايــة   )25)
التعليميــة.  التقنيــات  باختيــار  املتعلقــة  العناصــر 

وجــود ارتبــاط موجــب ذي داللــة إحصائيــة بيــن توافــر هــذه الكفايــات لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 	•
ودرجــة ممارســتهم لهــا بلــغ )96.0( وهــذا يشــير إلــى أنــه كلمــا زاد توافــر الكفايــات لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 

ازدادت درجــة ممارســتهم لهــا.

البيئــة  دراســة عثمــان وآخــرون )2012(، بعنــوان: مــدى وعــي معلمــة الروضــة ببعــض مشــكالت 
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 )60( معلمــة 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

)Bernal، 2007( دراسة بيرنال

     )Authorizes Managers and Teachers Conceptualizing in educational technology about 
Present Uniform to Performance educational technology Capability in kindergarten).

عنــوان الدراســة: تصــورات املعلميــن 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 
نــت وجهــة نظــر مديــري الريــاض عــن مســتوى تنفيــذ تكنولوجيــا التعليــم فــي  بالواليــات املتحــدة األميركيــة، إذ ُبّيِ
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 
بــآراء املعلميــن عــن مســتوى تنفيــذ تكنولوجيــا التعليــم، تكونــت  التــي تخــدم املنهــاج وتطويرهــا، وقــد قورنــت 
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عينــة الدراســة مــن )122( معلًمــا ومديــًرا، 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 مــا 	 
يقــرب مــن نصــف املعلميــن واملديريــن متفقيــن فــي مســتوى التنفيــذ فــي الريــاض، واتفــق كثيــر مــن املعلميــن 
علــى إمكانيــة تنفيــذ تكنولوجيــا التعليــم فــي مؤسســات الريــاض بشــكل أكثــر إبداًعــا ممــا هــو متوافــر حالًيــا 

مختلفيــن فــي ذلــك مــع املديريــن. 

)2009 ،Hou( دراسة هو

)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 )200( معلــم 
الوصفــي  املنهــج  الباحثــة  اســتخدمت  الدراســة  هــدف  لتحقيــق  فــي كوريــا،  الريــاض  مــن معلمــي  ومعلمــة 
التحليلــي، واســتخدمت اســتبانة تكونــت مــن )49( كفايــة وزعــت علــى أربعــة مجــاالت هــي: مجــال تحفيــز 
املتعلميــن للتعلــم، توظيــف التقنيــات التكنولوجيــة وتفعيلهــا داخــل غــرف النشــاط، وإنتاجهــا مــن خــالل 
توصلــت  وقــد  لهــا،  الدوريــة  الصيانــة  وإجــراء  تخزينهــا  املحليــة، ومجــال  البيئــة  فــي  املتوفــرة  الخــام  املــواد 

الدراســة إلــى نتائــج عــدة وهــي:

اهتمــام  إثــارة  املئــة(، واحتــل مجــال  فــي   80( بنســبة  التكنولوجيــة  الكفايــات  يمتلكــون  املعلميــن  أن   -
املســتمرة  وصيانتهــا  التكنولوجيــة  التقنيــات  تخزيــن  مجــال  واحتــل  األولــى،  املرتبــة  وتحفيزهــم  األطفــال 

الثانيــة.  املرتبــة 

- بينت أن معلمي املوضوعات العلمية أكثر استخداًما للكفايات التكنولوجية من معلمي املوضوعات 
األدبية.

- ال توجــد فروقــات دالــة إحصائيــا فــي مــدى توظيــف املعلميــن لتلــك الكفايــات تعــزى ملتغيــر الجنــس. 
توظيــف  لتفعيــل  بــدورات  واملعلمــات  املعلميــن  إلحــاق  أبرزهــا  توصيــات  مجموعــة  الدراســة  وقدمــت 

التعليــم. فــي  التكنولوجيــة  الكفايــات 

)، Burbules، & Densmore2018(:دراسة بربليز ودينسمور 

  Degree possession of kindergarten teachers technological competencies educational 
and practice in Britain.
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عنــوان الدراســة: درجــة امتــالك معلمــي ريــاض األطفــال للكفايــات التكنولوجيــة التعليميــة وممارســتهم 
لهــا فــي بريطانيــا. 

لهــا،  وممارســتهم  التعليميــة  التكنولوجيــة  للكفايــات  األطفــال  ريــاض  معلمــي  معرفــة  إلــى  هدفــت     
هــي:  مجــاالت  أربعــة  علــى  موزعــة  كفايــة   )50( مــن  مكونــة  للبحــث  أداة  االســتبانة  الباحــث  واســتخدم 
شــخصية الطفــل، وتصميــم النشــاط، وتصميــم التقنيــات واألركان، والنشــاط والتقويــم، وبلغــت عينــة 
وهــي:  عــدة  نتائــج  إلــى  الدراســة  توصلــت  وقــد  األطفــال،  ريــاض  معلمــي  مــن  ومعلمــة  معلًمــا   )120( الدراســة 

بينــت نتائــج الدراســة أن هنــاك )35( كفايــة تكنولوجيــة تعليميــة يعرفهــا املعلميــن بدرجــة مرتفعــة مــن 	 
أصــل )50( كفايــة، و)10( كفايــة بدرجــة متوســطة و)5( كفايــات بدرجــة منخفضــة.

تكنولوجيــة 	  كفايــات   )33( يمارســون  األطفــال  ريــاض  مؤسســات  فــي  املعلميــن  أن  الدراســة  أظهــرت 
وقــد  ومنخفضــة.  متوســطة  بدرجــة  أي  اإلتقــان  دون مســتوى  يمارســونها  كفايــة  و)18(  عاليــة،  بدرجــة 
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 خــالل قــراءة 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، 
ــا فــي النتائــج فــي مــا بينهــا، وفــي 

ً
إذ جــرت دراســتها فــي ضــوء متغيــرات عــدة، وقــد ظهــر فــي كثيــر مــن املواضــع اتفاق

ــا ولعــل أهــم مــا جــرى تناولــه فــي هــذه الدراســات النقــاط اآلتيــة:
ً
بعــض آخــر اختالف

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 امتــالك معلمــي الريــاض والقائميــن علــى العمليــة التعليميــة علــى املهــارات والكفايــات الالزمــة 	 
للقيــام بدورهــم بفاعليــة فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال.

 تناولــت هــذه الدراســات عينــات عــدة معلميــن وطلبــة وهيئــة تدريســية ومديريــن مــن املراحــل الدراســية 	 
كلها. 

  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 وإثــراء بيئــة نشــاط 
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-التعلميــة  التعليميــة  للعمليــة  نجــاح  هــو  بأدوارهــم  املعلميــن  نجــاح  أن  بافتــراض  الروضــة،  فــي  األطفــال 
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

ريــاض  فــي مؤسســات  القائمــات علــى عملهــن  ريــاض األطفــال  مــن جميــع معلمــات  البحــث  تكــون مجتمــع 
معلمــة   )286( والبالــغ عددهــن   ،)2018  -2019( الدرا�صــي  للعــام  إدلــب وحلــب  ريفــي  فــي  الرســمية  األطفــال 
البحــث  عينــة  اختيــرت  وقــد  املحــررة،  املناطــق  فــي  التربيــة  وزارة  إلحصــاءات  وفًقــا  روضــة   )24( علــى  يتوزعــن 
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،2001، 194(، إذ ســحب الباحــث عينــة عشــوائية 
 )Borg & Et al( تقريًبــا مــن أفــراد املجتمــع األصلــي وذلــك بنــاء علــى مــا ذكــره بــورج وآخــرون )بنســبة )60 فــي املئــة
مــن أن أقــل عــدد ألفــراد العينــة فــي الدراســات الوصفيــة يســاوي )50 فــي املئــة( ملجتمــع يتضمــن بضــع مئــات 
)عــودة وملــكاوي، 1992، 169( ونتيجــة ذلــك بلغــت عينــة البحــث )172( معلمــة مــن معلمــات ريــاض األطفــال، 

والجــدول اآلتــي يبيــن خصائــص عينــة البحــث. 

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

درجــة  لتحديــد  املالئــم  املنهــج  كونــه  التحليلــي  الوصفــي  املنهــج  علــى  االعتمــاد  البحــث  طبيعــة  اقتضــت 
الــذي  باملنهــج  ويعــرف  واالتصــال،  التعليــم  تكنولوجيــا  عصــر  فــي  ألدواهــم  األطفــال  ريــاض  معلمــي  ممارســة 
يــدرس املتغيــرات كمــا هــي موجــودة فــي حاالتهــا الطبيعيــة، لتحديــد العالقــات التــي يمكــن أن تحــدث بيــن هــذه 
15(، إذ أعــّد الباحــث مــن خــالل هــذا املنهــج اســتبانة أدوار معلمــات ريــاض   ،2004  ،Wiersma( املتغيــرات
األطفــال فــي عصــر تكنولوجيــا التعليــم واالتصــال مــن خــالل االطــالع علــى األدب النظــري والدراســات الســابقة 
ثــم دراســة خصائصهــا الســيكومترية، ومــن ثــم قــام الباحــث بجمــع البيانــات مــن أفــراد عينــة البحــث وجــرى 
وصفهــا وتحليلهــا مــن خــالل العمليــات اإلحصائيــة املالئمــة وبعــد ذلــك نوقشــت وفســرت فــي ضــوء الدراســات 

امليدانــي. والواقــع  الســابقة 
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أداة البحث وصدقها وثباتها

املعلومــات  تكنولوجيــا  عصــر  فــي  الجديــدة  أدوارهــن  األطفــال  ريــاض  معلمــات  ممارســة  درجــة  لتعــرف    
اآلتيــة: األداة  الباحــث  أعــّد  نظرهــن،  وجهــة  مــن  واالتصــال 

استبانة ممارسة معلمات الرياض أدوارهن في عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصال: 	 

1- هدف االستبانة 

املعلومــات  تكنولوجيــا  عصــر  فــي  أدوارهــن  األطفــال  ريــاض  معلمــات  ممارســة  درجــة  تعــرف  إلــى  هدفــت 
وحلــب. إدلــب  ريفــي  فــي  املحــررة  املناطــق  فــي  نظرهــن  وجهــة  مــن  واالتصــال 

2- إعداد االستبانة: 

عــّدت االســتبانة بعــد االطــالع علــى األدب النظــري والدراســات الســابقة ذات الصلــة باملوضــوع، وفــي 
ُ
أ    

ضــوء ذلــك أِعــدت االســتبانة فــي صورتهــا األوليــة مكونــة مــن )36( فقــرة موزعــة علــى ســتة مجــاالت علــى النحــو 
اآلتــي: املجــال األول: األدوار املتعلقــة بإثــراء بيئــة التعلــم بــــ)6( فقــرات، املجــال الثانــي: األدوار املتعلقــة باملعرفــة 
العلميــة للوســائل التكنولوجيــة بـــ)6( فقــرات، املجــال الثالــث: األدوار املتعلقــة بالتخطيــط والتصميــم بـــ)6( 
فقــرات، املجــال الرابــع: األدوار املتعلقــة باســتخدام األجهــزة بـــ)6( فقــرات، املجــال الخامــس: األدوار املتعلقــة 
بــإدارة املوقــف التعليمــي بـــ)6( فقــرات، املجــال الســادس: األدوار املتعلقــة بمجــال التقويــم بـــ)6( فقــرات، وجــرى 

تحديــد بدائــل اإلجابــة بـ)نعــم- ال).

3- صدق االستبانة:

أ- صــدق املحتــوى: ُعِرضــت 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 وســالمة الصياغــة اللغويــة، وفــي ضــوء آراء الســادة املحكميــن جــرى 
تعديــل بعــض الفقــرات والعبــارات وإعــادة صياغتهــا، وكان عددهــا )7( فقــرات، حــازت علــى نســبة اتفــاق بيــن 

املحكميــن بلغــت )80 فــي املئــة(. وجــرى تحديــد بدائــل إجابــة ثالثيــة بـ)نعــم، أحياًنــا، ال).
بقــت االســتبانة علــى عينــة اســتطالعية قوامهــا )15) معلمــة مــن معلمــات 

ُ
ب- الدراســة االســتطالعية: ط

الرياض، وهي من خارج عينة الدراسة األساسية، وذلك بهدف معرفة مدى مالئمة ووضوح فقرات االستبانة 
لــت بعــض املفــردات فــي البنــود التــي لــم تكــن واضحــة لهــن  للمعلمــات، وفــي ضــوء نتائــج العينــة االســتطالعية ُعّدِ

فــي االســتبانة.
ج- صــدق االتســاق الداخلــي: ُســحبت عينــة أخــرى مــن املعلمــات بلغــت )32( معلمــة مــن معلمــات الريــاض 
في املناطق املحررة وهي من خارج عينة الدراســة األساســية، للتحقق من االتســاق الداخلي لفقرات االســتبانة 
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وإيجــاد معامــالت الثبــات لهــا، حيــث جــرى التأكــد مــن االتســاق الداخلــي لالســتبانة بحســاب معامــالت االرتبــاط 
بيــن مجمــوع درجــة كل مجــال مــن مجــاالت االســتبانة مــع املجــاالت األخــرى والدرجــة الكليــة لالســتبانة كمــا فــي 

الجــدول 2((.

جدول )2( معامالت 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

**0.77**0.58**0.51**0.715**0.53**0.62مجال التخطيط

**0،55**0،46**0،62**0،49**0،46-مجال املعرفة العلمية

**0،68**0،79**0،66**0،67-مجال التصميم

مجال استخدام األجهزة 
التعليمية

-0،42**0،85**0،75**

مجال إدارة املوقف 
التعليمي

-0،58**0،63**

**0،76-مجال التقويم

)**( دال عند مستوى داللة 0،01

ظهــر مــن خــالل الجــدول )2( أن معامــالت االرتبــاط كلهــا دال إحصائــي عنــد مســتوى داللــة )0،01( وهــذا 
يعنــي أن االســتبانة تتصــف باتســاق داخلــي، مــا يــدل علــى صدقهــا البنيــوي. 

د- ثبات االستبانة:

تكنولوجيــا  عصــر  ضــوء  فــي  أدوارهــن  املعلمــات  ممارســة  اســتبانة  لثبــات  دراســتها  فــي  الباحــث  اعتمــد     
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 للعينــة 	 
نفســها باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ. وفــي مــا يأتــي يبيــن الجــدول )3( نتائــج معامــالت الثبــات.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

35

جدول )3( الثبات بطريقة ألفا كرونباخ.

يالحــظ مــن جــدول )3( أّن معامــالت ثبــات االتســاق الداخلــي بمعادلــة الفــا كرونبــاخ لالســتبانة بلــغ )0.90( 
وهــي معامــالت ثبــات مالئمــة ألداة الدراســة، وبالنظــر إلــى مجــاالت االســتبانة يتبــن أن معامــالت الثبــات راوحــت 

مــن)0.65( إلــى )0.79( وهــي معامــالت ثبــات مالئمــة ألغــراض الدراســة.

الثبــات باإلعــادة: جــرى اســتخراج معامــل الثبــات بطريقــة اإلعــادة علــى العينــة االســتطالعية )32( 	 
ثــم أعيــد تطبيــق االســتبانة للمــرة الثانيــة علــى العينــة نفســها بعــد م�صــي  معلمــة مــن معلمــات الريــاض 
أســبوعين مــن التطبيــق األول، وجــرى اســتخراج معامــالت الثبــات للمجــاالت املختلفــة والدرجــة الكليــة عــن 

طريــق حســاب معامــل االرتبــاط بيــن التطبيــق األول والثانــي كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )4(.
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جدول )4( يبّين الثبات بطريقة الثبات باإلعادة.

        )**( دال عند مستوى داللة 0،01 

   بالنظــر إلــى جــدول )4( يالحــظ أن معامــالت ثبــات اإلعــادة لالســتبانة بلــغ )0.84( وهــي معامــالت ثبــات 
مالئمــة ألداة الدراســة وبالنظــر إلــى مجــاالت االســتبانة يتبــن أّن معامــالت ثبــات اإلعــادة راوحــت مــن )0.63( إلــى 

(0.81( وهــي أيًضــا معامــالت ثبــات مالئمــة ألغــراض 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 ثــالث 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 
(108( درجة، وأدنى درجة تحصل عليها املعلمة عند إجابتها على جميع بنود االستبانة )36( درجة، ولتحديد 
درجة ممارسة معلمات رياض األطفال أدوارهن في عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصال ُوضع املعيار اآلتي:

جدول )5( معيار درجة ممارسة معلمات رياض األطفال ألدوارهن في عصر تكنولوجيا املعلومات 
واالتصال



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

38

 املعالجات اإلحصائية 

جــرى  إذ   ،)18( النســخة  الحاســب،  باســتخدام  البيانــات  لتحليــل  اإلحصائــي   )  )spssبرنامــج اســُتخدم 
حســاب املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة، واســتخدمت االختبــارات العلميــة املتمثلــة فــي اختبــار  
(T( للعينــات املســتقلة، وتحليــل التبايــن األحــادي لتحديــد داللــة الفــروق بيــن متغيــرات البحــث، وذلــك بعــد 

التأكــد مــن أن عينــة البحــث تتــوزع توزًعــا طبيعًيــا.

عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:

1- النتائــج 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(. 

افات املعيارية والسلم الرتبي إلجابات معلمات رياض  جدول )6 )املتوسطات الحسابية واالنحر
األطفال على الدرجة الكلية الستبانة أدوار معلمات الرياض في عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

ومجاالتها الفرعية. 
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بلــغ  إذ  عموًمــا،  منخفضــة  كانــت  األطفــال  ريــاض  معلمــات  ممارســة  درجــة  أن   )6( الجــدول  مــن  يالحــظ 
املتوســط الحســابي لهــا )58.40( وهــي درجــة منخفضــة وفــق املعيــار الــذي أشــير إليــه فــي الجــدول )5( وكانــت 
التكنولوجيــة/  بالتقنيــات  العلميــة  )املعرفــة  مجــاالت  مــن  كل  علــى  كذلــك  منخفضــة  املعلمــات  ممارســة 
التقويــم/ التصميم/اســتخدام األجهــزة التعليميــة(، أمــا فــي مجالــي )إدارة املوقــف التعليمــي/ تخطيــط التقنيــات 
إلــى ضعــف  ذلــك  الباحــث ســبب  ويعــزو  بدرجــة متوســطة،  املعلمــات عليهــا  كانــت ممارســة  فقــد  التعليميــة( 
إعــداد معلمــي ريــاض األطفــال الــذي مــا يــزال 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 
تــراِع هــذا التطــور فــي إعــداد املعلميــن وتأهيلهــم مهنًيــا وتربوًيــا وعلمًيــا ومســلكًيا، ولــم تــراِع فــي إكســابهم أدوار 
 ،2009 ،Hou(( ،)Bernal ،2007) )2010 ،جديدة تتالءم مع التطور العلمي والتكنولوجي، إذ يؤكد )كنعان
أن املعلــم ال يمكــن أن يــؤدي دوره بالشــكل األمثــل مــا لــم يكــن متمكًنــا مــن توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة فــي 
التعليــم وملًمــا بمختلــف مجاالتهــا، ومــن جهــة أخــرى يــرى الباحــث أن هنــاك نقــص واضــح فــي إجــراء 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 
 K)Deek and Kimmel 2002) 2009 ،Hou)) )2004 ،Lehman and Richardson( مــع توجهــات كل مــن
(Donald et al، 2005(، ويعــزو 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. 

2- النتائج 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 متوســطي 	 
درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال 

تبًعــا ملتغيــر املؤهــل التربــوي.

   لإلجابــة عــن هــذه الفرضيــة، اســتخدم تحليــل التبايــن األحــادي ملعرفــة داللــة الفــروق بيــن متوســطات 
درجــات املعلمــات وفًقــا ملتغيــر املؤهــل التربــوي )معهــد أو أقــل/ إجــازة جامعيــة/ دبلــوم وأكثــر(، كمــا هــو 

موضــح فــي الجــدول )7(.
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الجدول )7( نتائج تحليل التباين ألثر متغير املؤهل التربوي الستجابات املعلمات على الدرجة 
الكلية لالستبانة ومجاالتها الفرعية.
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يبيــن الجــدول )7( أن مســتوى الداللــة علــى الدرجــة الكليــة لالســتبانة ومجاالتهــا الفرعيــة أكبــر مــن 
فــي متوســطات درجــات املعلمــات علــى  (0.05( وهــذا يشــير إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
الدرجــة الكليــة لالســتبانة ومجاالتهــا الفرعيــة تبًعــا 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 عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال تبًعــا 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 باختــالف مؤهالتهــن التربويــة لــم 
يتلقــن فــي مرحلــة إعدادهــن مســاقات تدريبيــة أو إرشــادات معينــة تجعلهــن ينجحــن فــي اســتخدام وتوظيــف 
التقنيات التكنولوجية الحديثة في التعليم، وهذا انعكس سلًبا على درجة ممارستهن أدوارهن الجديدة، 
وهــذه النتيجــة اتفقــت مــع توجهــات كل مــن ))Hou، 2009 )ســالمة، 2011( )املعولــي، 2000( التــي أشــارت 
إلــى عــدم وجــود فــروق بيــن املعلميــن علــى اختــالف مؤهالتهــم التربويــة فــي امتالكهــم للكفايــات التكنولوجيــة 

وتوظيفهــا فــي العمليــة التعليميــة. 

نتائــج الفرضيــة الثانيــة ومناقشــتها التــي نصهــا: ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي 	 
درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال 

تبًعــا ملتغيــر ســنوات الخبــرة.

بيــن  الفــروق  ُحســبت  إذ  املســتقلة،  للعينــات   )T( اختبــار  اســتخدم  الفرضيــة  هــذه  مــن  للتحقــق     
متوســطي درجــات معلمــات ريــاض األطفــال أفــراد عينــة البحــث علــى الدرجــة الكليــة لالســتبانة ومجاالتهــا 

الفرعيــة وفًقــا ملتغيــر ســنوات الخبــرة. كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )8(.  
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جدول )8( داللة الفروق بين متوسطي درجات معلمات رياض األطفال على الدرجة الكلية 
ا ملتغير سنوات الخبرة

ً
لالستبانة ومجاالتها الفرعية وفق

 

يتبيــن مــن الجــدول )8( أن مســتوى الداللــة علــى الدرجــة الكليــة لالســتبانة ومجاالتهــا الفرعيــة أصغــر 
من )0.05( وهذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات املعلمات على الدرجة 
ثــم نرفــض الفرضيــة الصفريــة  تبًعــا ملتغيــر ســنوات الخبــرة. ومــن  الكليــة لالســتبانة ومجاالتهــا الفرعيــة 
درجــات  متوســطي  بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذي  فــرق  بوجــود  تقــول:  التــي  لهــا  البديلــة  الفرضيــة  ونقبــل 
معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال تبًعــا 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 متوســطي 	 
درجــات معلمــات ريــاض األطفــال فــي ممارســتهن أدوارهــن فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال 

تبًعــا ملتغيــر الــدورات التدريبيــة فــي مجــال اســتخدام تكنولوجيــا التعليــم.

   للتحقق من هذه الفرضية استخدم اختبار )T( للعينات املستقلة، إذ حسبت الفروق بين متوسطي 
درجــات معلمــات ريــاض األطفــال أفــراد عينــة البحــث علــى الدرجــة الكليــة لالســتبانة ومجاالتهــا الفرعيــة 

وفًقــا ملتغيــر الــدورات التدريبيــة فــي مجــال اســتخدام تكنولوجيــا التعليــم كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )9(. 

 جدول )9( داللة الفروق بين متوسطي درجات معلمات رياض األطفال على الدرجة الكلية 
ا ملتغير الدورات التدريبية في مجال استخدام تكنولوجيا التعليم 

ً
لالستبانة ومجاالتها الفرعية وفق
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الفرعيــة  ومجاالتهــا  لالســتبانة  الكليــة  الدرجــة  علــى  الداللــة  مســتوى  أن   )9( الجــدول  مــن  يتبيــن 
أصغــر مــن )0.05( وهــذا يشــير إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي متوســطات درجــات املعلمــات 
فــي مجــال اســتخدام  علــى الدرجــة الكليــة لالســتبانة ومجاالتهــا الفرعيــة تبًعــا ملتغيــر الــدورات التدريبيــة 
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 
عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال تبًعــا ملتغيــر الــدورات 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، 
Jawarneh & Al-Hersh) 2010) )2018 التــي   ،Densmore  & ،K)Burbules )2011 2010( )ســالمة، 
أشــارت إلــى أن التنميــة املهنيــة والتــدرب الجيــد للمعلميــن فــي ضــوء متطلبــات التعليــم اإللكترونيــة تــؤدي 
دوًرا كبيــًرا فــي توظيــف هــؤالء املعلميــن مــا تعلمــوه فــي ممارســتهم التعليميــة، وهــذا مــا ملســه الباحــث علــى 
أرض الواقــع مــن خــالل مالحظتهــا للمعلمــات املدربــات فــي اســتخدامهن الجيــد لبعــض لوســائل التقنيــة 

الحديثــة فــي التعليــم. 
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مقترحات البحث

استناًدا إلى النتائج التي جرى التوصل إليها يقترح الباحث ما يأتي:

 إجــراء دورات تدريبيــة مســتمرة ملعلمــات الريــاض متعلقــة بكيفيــة تفعيــل دورهــن فــي عصــر التكنولوجيــا  	 1
واالتصــال. 

إعــادة النظــر ببرامــج إعــداد معلمــي ريــاض األطفــال بصــورة تتضمــن مناهجهــم تطبيقــات علميــة وعمليــة  	 2
تما�صــي التطــور العلمــي والتكنولوجــي.

باســتخدام  	 3 النشــاط  تدريــس  لتنظيــم  الكافييــن  والوقــت  الحريــة  وإعطائهــن  الريــاض  معلمــات  تشــجيع   
الحديثــة. التكنولوجيــا 

االســتفادة مــن خبــرة بعــض معلمــات ريــاض األطفــال فــي كيفيــة إعــداد التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة  	 4
وتصميمهــا. وتخطيطهــا 

فــي  	 5 فــي عصــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال  إجــراء دراســات تتعلــق بواقــع ممارســة املعلميــن لدورهــم 
ثانويــة/ جامعــي(. )/تعليــم أسا�صــي/  مرحــل دراســية مختلفــة 
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  امللحق )1(

  استبانة درجة ممارسة معلمات رياض أدوارهن في عصر تكنولوجيا 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 5 سنوات ) (  5 سنوات وأكثر )  (

أختــي املعلمــة: فــي مــا يأتــي مجموعــة مــن العبــارات املتعلقــة بمــدى ممارســتك أدوارك فــي عصــر تكنولوجيــا 
املعلومــات واالتصــاالت، واملطلــوب منــك أن تقرئــي كل عبــارة جيــًدا، ثــم تضعــي عالمــة )×( مــكان اإلجابــة التــي 
تعبــر عــن وجهــة نظــرك، وذلــك إلــى يســار كل عبــارة، وال تتركــي أي عبــارة مــن دون اإلجابــة عنهــا، وإجاباتــك ســوف 

تحــاط بالســرية التامــة. ولــن يطلــع عليهــا ســوى الباحــث الســتخدامها ألغــراض البحــث العلمــي.   

                                  

انعمالعباراتالرقم
ً
الأحيان

املجال األول: األدوار املتعلقة بتخطيط التقنيات التعليمية التكنولوجية

أراعي الفروق الفردية بين األطفال عند تخطيط التقنيات التكنولوجية.1

أهتم بخصائص التعليم الفردي عند إعداد هذه التقنيات.2

أوفر التقنيات التكنولوجية التي تتيح فرص التساؤل والتنقيب والبحث واالستكشاف.3

أهتم بمشاركة الطفل اإليجابية من خالل هذه التقنيات.4

أخطط النشاط الذي يساهم في تحقيق النمو الجسمي والعقلي.5

أراعي انتقاء الطفل الذاتي للتقنيات التعليمية التكنولوجية.6

املجال الثاني: األدوار املتعلقة باملعرفة العلمية بالتقنيات التكنولوجية التعليمية

7
أمتلك بعض اإلستراتيجيات وإجراءات تنفيذ التعليم املفرد داخل املوقف التعليمي 

بوساطة التقنيات التكنولوجية التعليمية.

أحدد مصادر التعلم املتاحة لألطفال بوساطة التقنيات التكنولوجية التعليمية.8
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أعرف القواعد العامة الستخدام التقنيات التعليمية وكيفية اختيارها.9

أعمل على تحديد معوقات استخدام التقنيات التعليمية في التعليم.10

ألم ببعض نظريات التعليم والتعلم التي تستند إليها تكنولوجيا التعليم.11

أحدد املكونات األساسية لعملية االتصال التعليمي ووظيفتها في التعليم.12

املجال الثالث: األدوار املتعلقة بتصميم التقنيات التكنولوجية التعليمية

أصمم بيئات التعلم بحيث تجذب انتباه األطفال.13

أراعي إمكانية إنتاج التقنيات التعليمية املالئمة لألطفال.14

أحدد مكونات الوسيلة التعليمية وإجراءاتها.15

أحدد دور التقنيات التعليمية عند استخدام العروض العملية.16

أحدد الوقت املالئم الستخدام الوسيلة التعليمية.17

أحدد خصائص التقنية التعليمية وقدرتها على العمل ومدى إقبال األطفال عليها.18

املجال الرابع: األدوار املتعلقة في استخدام األجهزة التعليمية التكنولوجية

أستخدم أجهزة العرض الضوئية.19

أستخدم شبكة اإلنترنت بوصفها مصدًرا متجدًدا للمعلومات.20

أستخدم الفيديو في تسجيل برامج تعليمية.21

أستخدم الكمبيوتر في تشغيل البرامج التعليمية الجاهزة.22

أستخدم الكمبيوتر في إعداد املشروعات التعليمية الصغيرة.23

أطبق إجراءات السالمة واألمان عند التعامل مع االجهزة التعليمية.24

املجال الخامس: األدوار املتعلقة بإدارة املوقف التعليمي

أشارك األطفال في إنتاج التقنيات التعليمية.25

أشارك األطفال في تنظيم رحالت تعليمية وزيارات ميدانية.26

أوجه الطلبة إلى إعداد أركان النشاط واللعب.27

أوفر املناخ النف�صي امليسر لعملية التعلم كاستخدام أساليب التقرير.28

أن�صئ مجموعات متعاونة من األطفال عند إعداد مواقف تعليمية وتصميمها.29
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أنمي دافعية األطفال للتعلم.30

املجال السادس: األدوار املتعلقة في التقويم

أستخدم األنواع املختلفة للتقويم )تشخي�صي– ضمني- نهائي(.31

أشارك األطفال في وضع قائمة معايير لتقويم املواد واألجهزة التعليمية.32

أحدد األهداف السلوكية لأللعاب التعليمية.33

أستخدم أنواع التغذية الراجعة وتوظيفها بما يحقق االرتقاء باملوقف التعليمي.34

أشجع األطفال على املراقبة الذاتية.38

أستفيد من التقنيات الحديثة في عملية التقويم.36
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