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 األطفال رياضواقع تكنهلهجيا التعميم في 
 من وجية نظر العاممين فييا كيفية تطهيرهو 

 أ.م.د. نهرية حنفيش دمحم العبيدي
 الجامعة العراقية –كمية التربية لمبنات 

 السدتخمص بالمغة العخبية
 الالزمةية ؾسائل التكشؾلؾجما ال   :اآلتيةتداؤالت البحث  اإلجابة عمىالحالي ب البحث مذكمةتتخمص 

مؽ وجية  األطفال رياضتكشؾلؾجيا التعميؼ في  واقع ما ورياض األطفال؟لسسارسة االنذظة السختمفة في 
وتكؽ   ؟ األطفال رياضتكشمؾجيا التعميؼ في  وتظؾيخ لتفعيل السقتخح الترؾر ماو  ؟ نغخ العامميؽ فييا

 التخبؾي  عمى الؾاقع والسدئؾليؽ الزؾء أمام القائسيؽفي نقاط عدة من اىميا انو سيمقي   أىمية
فزال عؽ  تكشمؾجيا التعميؼ وضخورة تشذئة االجيال عمى ىحه الثقافة.الستسثل في والتعميسي لظفل الخوضة 

في مجيشة بغجاد كخظؾة اولى  األطفال السدتقبمية لتفعيل التكشؾلؾجية في رياض قاء الزؾء عمى الخؤيةال
التعخف عمى أىؼ ب البحث أىدافوتتمخص . ال في القظخنحؾ تفعيل وتظؾيخ في عسؾم رياض االطف

الؾاقع الفعمي الستعسال تكشؾلؾجيا  ومعخفة عشاصخ تكشؾلؾجيا التعميؼ الالزمة لسخحمة رياض األطفال. 
 تؾاجو التي السعؾقات أىؼ تحجيجو .  الكخخ االولى انسؾذجا –األطفال في مجيشة بغجاد  التعميؼ في رياض
لعسمية التعمؼ والتعميؼ  تقجيؼ رؤية مدتقبمية و . األطفال رياض فيسال التكشؾلؾجيا باستعتفعيل األنذظة 

. وقج حجد مرمح تكشؾلؾجيا التعميؼ  كسا األطفال في ضؾء نتائج البحث في رياض االتكشؾلؾجي باستعسال 
ميسّية حدب بأّنو مشحشى مشّغؼ يقؾم عمى ترسيؼ، وتشفيح، وتقؾيؼ العسمّية التع مشغسة اليؾنيدكؾعخفتو 

. وتحجد البحث  أىجاٍف ُمحّجدة وواضحة باستعسال جسيع السؾارد الستاحة لجعل عسمّية التعميؼ أكثخ فعالية
 –األطفال الحكؾمية واالىمية في محافغة بغجاد  رياضجسيع في  والسعاوناتسجيخات الو  سعمساتالحالي بال

لتحقيق اىجاف البحث تؼ بشاء استبيان مؽ و  ./ م 2019 - 2018لمعام الجراسي  مجيخية الكخخ االولى
الشتائج الستعمقة باإلجابة عجد مؽ السحاور بعجد اىجاف البحث ، وتؼ التؾصل الى نتائج عجة مؽ اىسيا : 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

932 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2222كانون االول  96-97

 

 
 

 

عؽ التداؤل األول والحي يشص عمى: "ما واقع التجييدات التكشؾلؾجية الالزمة لعسمية التعمؼ في رياض 
  األطفال؟

 تأثيخ لو التكشؾلؾجية واألجيدة األطفال بيؽ العالقة تؾطيجتاجات عجة مؽ اىسيا : "وخخجت الباحثة باستش
 والتعميؼ وزارة التخبيةتؾجيو دعؾة الى " " . وبعجد مؽ التؾصيات مشيا : التعميسية العسمية جؾدة في إيجابي
 يذيجه الحي لتكشؾلؾجيا التقجم مع يتؾاكب تظؾيًخا، األطفال رياض مخحمة سيسا فيالتعميسية  البشي بتظؾيخ
 وتشسي خيالو وتدتثيخ الظفل تفكيخ شاسب معتت تكشؾلؾجية وأنذظة تعميسية خبخات تؾفيخو الحالي  العرخ
بناء برنامج  " واقتخحت عجد مؽ السذاريع البحثية السكسمة لمبحث الحالي مشيا "واالبتكارية اإلبجاعية قجراتو

ن في رياض االطفال )مديرات ومعاونات ومعممات( نحه نفدي تربهي ارشادي لتعديل اتجاىات العاممي
 " أىمية تعممين لتكنهلهجيا التعميم

   الكممات المفتاحية : تكنهلهجيا التعميم ، رياض االطفال . 

 

Abstract 

The current research problem is solved by answering the following research 
questions: What are the technological means necessary for practicing various 
activities in kindergartens? What is the reality of educational technology in 
kindergartens from the point of view of those working in it? What is the 
proposed vision for activating and developing educational technology in 
kindergartens? The importance of several points, the most important of which 
is that it will shed light on the educational reality of kindergarten children, which 
is the technology of education and the need to bring up generations to this 
culture. As well as shedding light on the future vision of activating technology 
in kindergartens in the city of Baghdad as a first step towards activation and 
development in all kindergartens in the country. The research objectives are 
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summarized by identifying the most important elements of educational 
technology necessary for the kindergarten stage. Knowing the actual reality of 
using educational technology in kindergartens in the city of Baghdad - Al-
Karkh first as a model, identifying the most important obstacles facing the 
activation of activities using technology in kindergartens, and providing a future 
vision for the process of learning and teaching using technology in 
kindergartens in light of the research results. The educational technology 
reformer, as defined by UNESCO, defined it as an organized curve based on 
designing, implementing, and evaluating the educational process according to 
specific and clear goals, using all available resources to make the education 
process more effective. The current research was determined by teachers, 
principals and assistants in all governmental and private kindergartens in 
Baghdad Governorate - Al-Karkh District 1 for the academic year 2018-2019 
/ AD. In order to achieve the research objectives, a questionnaire was 
constructed from a number of axes with the number of research objectives, and 
several results were reached, the most important of which are: Results related 
to the answer to the first question, which states: “What is the reality of the 
technological equipment needed for the learning process in kindergarten? 

The researcher came up with several conclusions, the most important of which 
are: "The strengthening of the relationship between children and technological 
devices has a positive effect on the quality of the educational process." And 
with a number of recommendations, including: "An invitation to the Ministry of 
Education to develop educational structures, especially in the kindergarten 
stage, in line with the technological progress in the current era, and to provide 
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educational experiences and technological activities that suit the child's 
thinking, stimulate his imagination, and develop his creative and innovative 
abilities" and suggested a number of projects. Research that complements the 
current research, including "Building a psychological educational program that 
guides to modify the attitudes of kindergarten workers (principals, assistants 
and teachers) towards the importance of their learning of educational 
technology". 

Key words: educational technology, kindergarten.  

  

  مقجمة 
 التكشؾلؾجي التظؾر يعجو ، السدتؾيات كافةعمى واسع  باىتسام يحغى وتظؾيخه التعميؼ قزايا نإ

 تكشؾلؾجيابذكل عام و  التعميؼ عمى بجوره انعكذ التقجم وىحا، الحالي لمعرخ السسيدة الدسات حجأ اليائل
 عيؾر إلى أدى كسا ، التخررات جسيع في السعمؾمات وفخة إلى أدى حيث بذكل خاص، التعميؼ

وان التظؾرات العمسية  .(19:2005,)جسال الذخقاوي  حجيثة وتظبيقات وتقشيات وأساليب ميارات
 في امحؾريً  ادورً  التعميؼ تكشؾلؾجيا وأخحت، قبل مؽ التخبؾية الداحة تألفو لؼ اججيجً  اواقعً  فخضتوالتكشمؾجية 

 السعاصخة التخبؾية االتجاىات وتؤكج . األطفال رياض مخحمة في سيسا السختمفة بسخاحمو التعميؼ قزايا
 الدعي عمى التخبؾييؽ حث الحي األمخ، التكشؾلؾجيا عرخ لستظمبات التعميسية الشغؼ مؾاكبة ضخورة عمى

 مذكالت عمى والتغمب وتظؾيخىا بشفدو السعمؾمات اكتداب ىإل بالظفل لمؾصؾل التعمؼ أساليب لتظؾيخ
 .(2، ص2014)الذؾيعي واخخون،  السعاصخة التخبؾية السذكالت وبعض تقميجيال التعميؼ

 البحث  مذكمة
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، والتكشؾلؾجية العمسية القجراتمؾاجية التحجيات السعاصخة التي تتسثل بى إل الراعج الجيليحتاج 
 الظفلالكداب  ى أخخ ، ومؽ جية جية مؽ وتظؾيخه السجتسع لشيزة والتعميسي التخبؾي  الشغام ى مدتؾ  لخفع

الجور الحاسؼ والؾاضح  نأكسا . بفعالية وأنذظتيا التكشؾلؾجية األجيدة مع لمتعامل الزخورية السيارات
ا لمسؤسدات ا كبيخً يذكل في حج ذاتو تحجيً والتعميؼ التعمؼ عسمية التكشؾلؾجيا الحجيثة في  ؤديوالحي ت

 عسالبعج يؾم في العالؼ بأىسية استيؾما في الؾقت الحي يدداد فيو الؾعي . فاألطفالرياض  سيسا التعميسية
فزال ، ا في تدييل عسمية التعمؼوكحلػ أىسيتي، التكشؾلؾجيا وأنذظتيا في التعمؼ واالرتقاء بجؾدتو الشؾعية

ا في الؾعي مازال محجودً أن الجراسات ونتائج األبحاث تؤكج عمى إال إن ، الستعة والتذؾيق والتحفيدعؽ 
ومؽ ىشا ولجت في ذىؽ الباحثة فكخة البحث الحالي لالطالع  (.5:2003كيالني,)تيديخ ال الؾاقع التخبؾي 

ال يدال  سمؾب التقميجي لمتعميؼاألعمى حكيقة الؾاقع الحالي لتكشؾلؾجيا التعميؼ في رياض االطفال وىل ان 
كيف و ، التسؾيل الكامل لمحرؾل عمى التقشيات الحجيثة؟ وىل ىشاك نقص في واالكثخ فاعمية األفزلىؾ 

 عساليا؟ حتية والتقشية الالزمة الستة األساسية والتجييدات التشيالبما حال و ، ب عمييايضعف التجر حال 

 أوقاتيؼ معغؼ يقزؾن و ، التكشؾلؾجية األجيدة مع التعامل في بارعؾن  األطفال مؽ كثيخال مع أن و 
 التعامل وضةالخ  طفل تظيعيد ىليظخح في البحث الحالي؛  الحي الدؤال لكؽ، وأنذظتيا األجيدة ىحه مع
 الخوضة ىعم فخضت وضخورة حاجة ىشاك وىل ؟وىادف مخظط بذكل الحجيثة وأنذظتيا األجيدة ىحه مع

تداؤالت  عمى اإلجابة في مخىؾنة ذلػ معخفةو  لمظفل؟ تقجم التي التكشؾلؾجية األنذظة وتظؾيخ تفعيل
    :اآلتيةالبحث 

 ؟األطفالرياض االنذظة السختمفة في  لسسارسة الالزمةؾسائل التكشؾلؾجية الما  -1

 ؟ مؽ وجية نغخ العامميؽ فييا األطفال رياضالتعميؼ في تكشؾلؾجيا  واقع ما  -2

 ؟ األطفال رياضفي ؼ يتكشمؾجيا التعم وتظؾيخ لتفعيل السقتخح الترؾر ما -3

 : البحث   أىمية

سيسا في  التعميسية العسمية في يةالتكشؾلؾج والؾسائل األنذظة تفعيل أىسية عمى الجراسات مؽ العجيج أكجت 
وتديؼ في  ،مياراتوو  مؾالبو اكتذاف مؽ تسكشو التي البشاءة الفخص لمظفل تؾفخ حيث، رياض االطفال
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 جيجة بيئة تؾفيخ في تكشؾلؾجيا التعميؼ  بخامج تديؼ . والتعميسية البيئة نحؾ اإليجابيةاتجاىاتو  تشسية
 دراسةفقج أكجت الظفل لمتعمؼ.  دافعية زيادة في يديؼ الحي  والتذؾيق الستعة مؽ جؾ وإضافة لمتفاعل

 تشسية في تديؼ تفعيل تكشؾلؾجيا التعميؼ في رياض االطفال النيا  ضخورة ( عمى2008،)جؾدة سعادة 
)دمحم مع نتائج  دراسة ىحه الجراسة التكشؾلؾجيا, وتتفق  مجال فيالظفل وتديج مؽ خبخاتو  حؾاس مختمف
السختمفة ، نذظة متكشؾلؾجيا في األمعمسة رياض األطفال ل عسالي أكجت عمى أىسية است( الت2007سالم, 

 وفي الدياق .اتو إلى أقرى ما يسكؽالسدتؾى العقمي لمظفل لمؾصؾل بقجر عمى أن تشاسب تمػ التكشؾلؾجيا 
( عمى ضخورة أن تديؼ األنذظة والخبخات السقجمة لظفل 2007، )رؤوف عدمي أكجت دراسة ذاتو

كسا أكجت . رات الخاطئة لجيو عؽ التكشؾلؾجياخوضة في تقجيؼ السفاليؼ التكشؾلؾجية لو لسعالجة الترؾ ال
( عمى أىسية إدماج  الكسبيؾتخ وأنذظتو التكشؾلؾجية في األنذظة األساسية Morgado,2005دراسة  )

نذظة األ دمج( إلى أىسية Johanson,2008وتتفق معيا دراسة جؾندؾن ). لمخوضة بسجى أوسع
حيث تؤدي إلى نسؾ السيارات المغؾية وتحدؽ ميارات ، التكشؾلؾجية داخل بيئة التعمؼ في رياض األطفال

وفي  وفيؼ الرؾر وتخيل القرص التي تقجميا األنذظة التكشؾلؾجية.، االستساع واالترال لجى الظفل
بأنفديؼ بابتكار  األطفالقيام ( التي بيشت أىسية Corbonaro,2008) جاءت دراسةذاتو الدياق 

أدوات تكشؾلؾجية سيمة يسكؽ أن  عسالوأوضحت الجراسة أن است، اب اإللكتخونيةواأللعالتراميؼ لالنذظة 
 يداعج األطفال عمى ترسيؼ ألعابيؼ وقرريؼ اإللكتخونية بأنفديؼ مؽ خالل تجريبات بديظة.

 ويسكؽ اختدال اىسية البحث في الشقاط االتية :

 .األطفال رياض مخحمة وىيتعج المبشة االساس في بشاء شخرية الفخد   عسخية مخحمة شاوليت •

الستسثل في لظفل الخوضة  والتعميسي التخبؾي  الؾاقععمى  والسدئؾليؽ القائسيؽيمقي الزؾء أمام  •
 تكشمؾجيا التعميؼ وضخورة تشذئة االجيال عمى ىحه الثقافة. 

بحدب عمؼ  في مجيشة بغجاد األطفال رياض عاىخة تكشمؾجيا التعميؼ في تشاولت التي األبحاث قمة •
 تؾاجو التي السعؾقات أىؼ بسعخفة السخحمة عؽ السدئؾليؽ البحث الحالي نتائج وستفيج  .  الباحثة
 . عمييا التغمب وسبل األطفال رياضتكشؾلؾجيا التعميؼ في   تظؾيخ
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في مجيشة  األطفال ضرياالتكشؾلؾجية في لتفعيل  سدتقبميةال خؤيةقاء الزؾء عمى الفزال عؽ ال •
 . بغجاد كخظؾة اولى نحؾ تفعيل وتظؾيخ في عسؾم رياض االطفال في القظخ

 :البحث  أىداف
  األطفالرياض عشاصخ تكشؾلؾجيا التعميؼ الالزمة لسخحمة أىؼ التعخف عمى.  

 في مجيشة بغجاد األطفال رياضالفعمي الستعسال تكشؾلؾجيا التعميؼ في  ؾاقعال  ىمالقاء الزؾء ع 
 .  الكخخ االولى انسؾذجا –

 األطفال رياض فيباستعسال التكشؾلؾجيا األنذظة  تفعيل تؾاجو التي السعؾقات أىؼ تحجيج . 

  في ضؾء  األطفال رياضفي  االتكشؾلؾجي لعسمية التعمؼ والتعميؼ باستعسال  تقجيؼ رؤية مدتقبمية
 نتائج البحث
 :  تحديد المرطمحات

عخفة عؽ التعمؼ اإلنداني متكاممة تقؾم عمى تظبيق ليكل مؽ العمؾم والسعسمية تكشؾلؾجيا التعميؼ :  -
مرادر تعمؼ بذخية وغيخ بذخية تؤكج نذاط الستعمؼ وفخديتو بسشيجية أسمؾب السشغؾمات  عسالواست

 (6، ص2014)الذؾيعي ودمحم،  خ فعاليةلتحقيق األىجاف التعميسية والتؾصل لتعمؼ أكث

عميؼ مؽ خالل العجيج مؽ السؤسدات والسشغسات التعميسية والتشسؾية ُعِخف مرظمح تكشؾلؾجيا التو  -
 .   (21، ص2009)مرظفى،  كاآلتي

 تعخيف اليؾندكؾ لتكشؾلؾجيا التعميؼ:

عّخفت مشغسة اليؾنيدكؾ تكشؾلؾجيا التعميؼ بأّنو مشحشى مشّغؼ يقؾم عمى ترسيؼ، وتشفيح، وتقؾيؼ العسمّية  
 جسيع السؾارد الستاحة لجعل عسمّية التعميؼ أكثخ فعالية عسالوواضحة باستب أىجاٍف ُمحّجدة التعميسّية حد

 . (21، ص2009)دعسذ، 
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 ,الكسبيؾتخ بخامجباستعسال  السرسسة األنذظة مجسؾعة"  )تكشؾلؾجيا التعميؼ في رياض االطفال(:  -
 لمظفل خبخاتال إعظاء في والتدمدل والتتابع التكامل مبجأ عمى وتقؾم , محجد ىجف نذاط لكل ويكؾن 
 (2008,حشان عبج الخالق ,متؾلي)إيسان " ليا الدابقة لمخبخات مكسمة خبخة كل تكؾن  بحيث

إثخاء  تديؼ في  لتيا وغيخىا اإللكتخونيةلعاب ألوا ا: مجسؾعة مؽ البخمجيات الحجيثةويقرج بيا إجخائيً 
التكشؾلؾجية والبخامج ئل لألجيدة والؾسا األطفالمعمسة رياض  لسؾاقف التعميسية مؽ خالل استعسالا

 الحجيثة. 

والتجريب عمى السيارات والعسميات التكشؾلؾجية األساسية  االكتدابتظؾيخ تكشمؾجيا التعميؼ :  -
في التعميؼ والتجريب  اإللكتخونيةوتؾعيف السدتحجثات التكشؾلؾجية والتؾسع في استخجام التظبيقات 

 (. 2011,دة السغخبيفائ, )زيشب أميؽ في عرخ الؾسائط التكشؾلؾجية

اكتداب الخبخات وتظؾيخ السيارات مؽ خالل التجريب عمى : )إجخائيا( تظؾيخ تكشمؾجيا التعميؼ -
 ا. التكشؾلؾجينذظة باستعسال االتظبيق البخامج ومسارسة 

سجيخات الو  سعمسات)الالبحث مجتسع البحث الحالي في؛ حجود بذخية : يتحجد البحث:  حدود
جيخية الكخخ م –واالىمية في محافغة بغجاد ة يالحكؾم األطفال رياضد مكانية : جسيع حجو و  .والسعاونات(

  ./ م 2019 - 2018حجود زمانية : طبق في العام الجراسي و . االولى

 نيالفرل الثا
 منيجية البحث واجراءاتو

 لعمى عسمية وصف الغاىخة وإنسا يذسه ال يقترخ دور النو السشيج الؾصفي،  ةاعتسجت الباحث
تحميل البيانات وقياسيا وتفديخىا والتؾصل الى تؾصيف دقيق لمغاىخة أو السذكمة ونتائجيا  ايزا

 (. 52-51:  2007)محسؾد، والمحمح، 
 مجتمع البحث وعينتو 
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( مجيخة 20) الييئة التعميسية في رياض االطفال والستكؾن مؽ مؽ تحجد مجتسع البحث الحالي بعجد 
، ومؽ حسمة في مجيشة بغجاد في رياض االطفال ( معمسة . مؾزعيؽ 154( معاونة ، و)  21، و )

 . i شيادات مختمفة

مؽ  مشاسب دوتؼ اختيار رياض االطفال في مجيشة بغجاد/ الكخخ االولى فقط: النيا تتكؾن مؽ عج
 . أماكشيا عمى مكان اقامة ، وكحلػ لقخب ومؽ فئات عمسية مختمفة رياض االطفال الحكؾمية

االستبيان الخاص بالعامميؽ في رياض االطفال التابعة الى السجيخية العامة لتخبية الكخخ وتؼ تؾزيع 
عمى نحؾ الكخخ االولى مجيشة في رياض االطفال في عيشة عذؾائية مؽ الستؾافخ  ( عمى1االولى )ممحق 

 (.1ما ىؾ مبيؽ في الججول )
 ( 1ججول )   
 حدب العشؾان مجيشة بغجاد / الكخخ االولى  في رياض االطفال في الييئة التعميسية ع يتؾز  

 الشدبة العجد عشؾان الؾعيفيال ت

 21.7 10 مجيخة   .1

 23.9  11 معاونة  .2

 54.34 25 معمسة  .3

 % تقخيبا100 46  السجسؾع

 ثانيا: أداة البحث  

تي اتبعت إن إجخاءات بشاء أي مكياس تتزسؽ خظؾات أساسية ، و فيسا يأتي عخض الخظؾات ال
 :  الحالي بحثاء السكياس لمفي بش

 تؼ إعجاد وصياغة الفقخات وفقا لمخظؾات اآلتية :
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استظالعي عمى عجد مؽ العامميؽ في رياض االطفال في مجيشة بغجاد الكخخ االولى، تؾجيو استبيان  .1
استعسال تكشؾلؾجيا التعميؼ واقع  " ماتظّمب الدؤال إجابة مفتؾحة عؽ الدؤال االتي: ( فخد 25بؾاقع )

ي رياض االطفال، وىل يتؼ استعساليا فعميا في روضتػ؟ وما السعؾقات التي تؾاجو استعسال ف
 وكيف يسكؽ التظؾيخ؟ التكشمؾجيا في روضػ ان وججت؟ 

 مؽ جيات مختمفة بحدب السرادر الستاحة.  االطالع عمى دراسات .2
ريغة الستكمؼ، تؼ صياغة فقخات روعي في صياغتيا أن تكؾن مسثمة لسؾاقف مختمفة وأن تكؾن ب .3

 ( .181: 1989وعجم استعسال صيغة نفي الشفي لكي ال يختبػ السدتجيب  )سساره وآخخون ،
تؼ عخض فقخات السكياس برؾرتو االولية عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء الستخرريؽ في عمؼ الشفذ  .4

( تدعة خبخاء وطمب مشيؼ تحجيج مجى 9والكياس الشفدي وعمؼ الشفذ التخبؾي البالغ عجدىؼ )
 وتؼ تجسيع أراء الدادة السحكسيؽ واستبعاد العبارات غيخ السشاسبة. صجق الفقخات. 

 تعميمات المكياس :
تؼ شخح البجائل برؾرة مفرمة مع مثال يؾضح كيفية اإلجابة عؽ الفقخات، واختيار البجيل 

مؽ أجل ، وتؼ إخفاء الغخض الحكيقي مؽ البحث وذلػ السدتجيب الفعمي السشاسب الحي يعبخ عؽ رأي
 التقميل مؽ التأثيخ السحتسل لعامل السخغؾبية االجتساعية . 

استيجفت الجراسة االستظالعية عمى عيشة صغيخة لمتعخف عمى ما يأتي : أ.    الدراسة االستطالعية :
 ب. الؾقت السدتغخق لتظبيق السكياس .و  وضؾح الفقخات والتعميسات لمعيشة مؽ حيث الرياغة والسعشى .

( فخد مؽ دور رياض االطفال في اماكؽ 30) بيق السكياس عمى عيشة عذؾائية بمغتوقج تؼ تظ
معيؼ  ليؼ طخيقة اإلجابة وناقذت ةت الباحثليتدشى ليا اإلجابة بحخية ومؽ دون ضغؾط، إذ وضحمختمفة 

ؼ ضبط الؾقت السشاسب لالستجابة الكاممة، حيث تحجد الؾقت وتوضؾح التعميسات والفقخات وصياغتيا، 
 ( دقيقة .15-10يتخاوح ما بيؽ )لسشاسب لإلجابة عمى السكياس ال

 المؤشـــــــــــــــرات الدايكهمترية لممقيـــــــــــــــــاس  :

 (:Scale Validityصجق السكياس  ) -1
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يعّج الرجق مؽ الخرائص األساسية لمسقاييذ واالختبارات الشفدية والتخبؾية ألنو يذيخ إلى قجرة  
وقج حجدت رابظة  ( . Moss  , 1992: p.408 ياس ما وضع مؽ أجل قياسو )السكياس عمى ق

( ثالثة أنؾاع لمرجق ىي: صجق السحتؾى، وصجق البشاء، 1975( عام )APAالشفدانييؽ األمخيكان )
( وفي السكياس الحالي تؼ االكتفاء بسؤشخ صجق Anastasi,1976: p.139والسجى السختبط بسحػ )

 . السحتؾى فقط
 :Content Validityحتؾى  صجق الس

فحص فقخات السكياس عمى وفق مشيج عمسي لتحجيج فيسا اذا كانت تمػ الفقخات تسثل يعتسج  
الغاىخة السجروسة وتغظييا بذكل كامل ودقيق اعتسادا عمى االدبيات التي ترجت لمغاىخة السجروسة، 

 & Anastasiاىخ أخخى " )عمى أن ال تتجاخل الفقخات في مزسؾنيا في السعشى مع مفاليؼ أو عؾ 
Urbina, 1997: p. 114ىحا االسمؾب في استخخاج الرجق؛ ألنو يتعمق بالتقجيخ  ة(.  واتبعت الباحث

أو الحكؼ الفشي مؽ خبخاء متخرريؽ حؾل مجى مالئسة الكياس لمرفة أو الخاصية السدتيجف قياسيا، 
الفقخات الؾاردة بقائسة االستقراء وذلػ  وىشا تغيخ اىسية الخؤية االنتقادية لمخبيخ لعشاصخ ومحتؾيات

بيجف التؾصل إلى مجاالت التعجيل أو الححف او االضافة في مكؾنات قائسة االستقراء )أبؾ بكخ 
في  ةالباحث(. وبعج االخح باالعتبار آراء الخبخاء في مزسؾن السكياس عجلت 275: 2007والمحمح، 

( . وىي الريغة التي عخضت عمى 1سبيشة في السمحق )فاصبح بريغتو الشيائية ال اتفقخاتو وححفت فقخ 
وكيفية تظؾيخه مؽ وجية ال "واقع استعسال تكشؾلؾجيا التعميؼ في رياض االطف عاىخة لكياسالبحث مجتسع 

  نغخ العامميؽ فييا" 

( لمسكياس باستعسال معادلة ألفا Reliability Analysisتؼ حداب معامل الثبات ):  . ثبات المكياس2
(، وىي إحجى الظخائق السدتعسمة لكياس ثبات االتداق الجاخمي لجسيع  Cronbach Alphaنباخ )كخو 

 فقخات السكياس، ألنيا أكثخ طخيقة مشاسبة لمبحث الحالي ، وقج بمغ  معامل الثبات )معامل ألفا( لمسكياس 
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إذ نالحظ ان قيسة الثبات  (  ويعّج معامل الثبات ىحا عاليا إذا ما قارناه بكيسة السعيار السظمق،0.8351)
 (.194:  1977( وىي عالية وفقا ليحا السعيار )البياتي واثشاسيؾس, 0.697ىحه  تبمغ )

 السعالجة اإلحرائية :اتبعت في البحث الحالي األساليب اإلحرائية اآلتية : .3

 داللة الؾزن الشدبي. ∆     

 ,     ز داللة الفخوق  

 ديرىا ومناقذتياالفرل الرابع: عرض النتائج وتف

  أوال : الشتائج الستعمقة باإلجابة عؽ التداؤل األول والحي يشص عمى:

يؾضح استجابات  (2ججول )/ ؟"األطفال رياضكشؾلؾجية الالزمة لعسمية التعمؼ في التجييدات التواقع "ما 
 .األطفال رياض فيالتكشؾلؾجية التعميسية  األنذظة تفعيلل كشؾلؾجيةتجييدات تما يمدم مؽ حؾل  شةالعي

 م
 السعمسات جيخات والسعاونات الس

 ز
 ∆ 2ق ∆ 1ق

1 0.90 3.8 0.88 4.6 - 

2 0.46 1.45 0.47 1.35 - 

 دالة 2.58 1.1 0.52 3.16 0.75 3

4 0.61 2.2 0.60 2.3  

 دالة  3.2 0.79 0.49 3.16 0.75 5
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6 0.47 1.25 0.45 1.7 - 

7 0.48 1.01 0.49 0.79 - 

8 0.46 1.45 0.47 1.35 - 

9 0.85 3.6 0.83 3.8 - 

10 0.54 1.38 0.53 1.32 - 

11 0.89 3.75 0.89 4.1 - 

12 0.61 2.2 0.6 2.3 - 

13 0.70 2.86 0.49 0.79 2.4 

14 0.48 1.01 0.52 1.1 - 

 .داللة الفخوق  (ز) , داللة الؾزن الشدبي.  -( ∆) تسثل الؾزن الشدبي.( ق )حيث =   

تؾافخ ضخورة والسعمسات عمى  جيخات والسعاوناتاتفقت عيشة الجراسة مؽ الس :أتيما ي يبيؽ الججول
 حيث: األطفالرياض التعميسية في  لتفعيل وتظؾيخ األنذظة التكشؾلؾجية التجييدات التقشية مجسؾعة مؽ

تترل  األطفال%( مؽ السعمسات أن غالبية رياض 88)جيخات والسعمسات و%( مؽ الس90أكجت )  -1
وخاصة السؤسدات التعميسية لسا لو مؽ  ,لكل السؤسدات اذبكات االنتخنت الحي أصبح حتسيًا وضخوريً ب

 . دور في العسمية التعميسية

%( مؽ السعمسات عمى تؾافخ غخف الشذاط في معغؼ 83)و، والسعاونات %( مؽ السجيخات85أكج )  -2
الشذاط التكشؾلؾجي، وذلػ ألن معغؼ مباني والسجيدة لسداولة األنذظة السختمفة ومشيا  األطفالرياض 
 . األطفالحجيثة ومرسسة طبقًا لستظمبات العسمية التعميسية داخل رياض  األطفالرياض 
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في ربط  عاوناتوالس جيخات( لرالح الس0‚01عشج مدتؾى ) يسكؽ تفديخ فخوق ذات داللة إحرائية -3
حيث يتؼ  ,أكثخ تعاماًل مع اإلدارة والسعاونات تالسجيخا لتشديق بيشيسا في ضؾء أنالخوضة مع اإلدارة وا

التذاور والسشاقذات في األمؾر اإلدارية والفشية فيسا يخص سيخ العسمية التعميسية والتخبؾية في رياض 
 .األطفال

فيسا يخص  عاوناتوالس جيخات( لرالح الس0‚01عشج مدتؾى ) كسا يسكؽ تفديخ فخوق ذات داللة -4
حيث تخى معمسات الخوضة أن ىحه  ,ة الحاسب تتشاسب مع أطفال الخوضةتؾافخ عجد كاف مؽ أجيد 

  .وذلػ إلتاحة الفخصة لكل طفل لسسارسة نذاطو السحبب برؾرة كافية ,األجيدة غيخ كافية

فيسا والسعاونات السجيخات ( لرالح 0‚01عشج مدتؾى ) ويسكؽ تفديخ فخوق ذات داللة إحرائية -5
فيؼ أكثخ دراية مؽ السعمسات فيسا يخص  ,رص لألنذظة التكشؾلؾجيةيخص معخفة السيدانية التي تخ

 .األطفالاألمؾر السالية والسيدانية السخررة لخياض 

رياض االطفال ال  ما زال بعضو %( مؽ السعمسات أن60و)جيخات والسعاونات %( مؽ الس61أفادت ) -6
ية سؾاء مؽ الشاحية اإلدارية أو التعميسية، ويدتخجم األساليب التقميج ,يدايخ االتجاىات والتظؾرات الحجيثة

( التي أعيخت ضعف وعي معمسات رياض لسفيؾم 2006وقج اتفقت نتائج ىحه الجراسة مع دراسة الجايل )
  .لؾجيةؾ بعض مدتحجثات تكشمؾجيا التعميؼ وقمة مدايخة بعض الخياض لالتجاىات التكش

ن ىشاك مجسؾعة مؽ الستظمبات لتظؾيخ وتحجيث األنذظة التكشؾلؾجية بخياض أشارت عيشة الجراسة أ -7
 ,ومشيا تحجيث بخامج الحاسب اآللي بحيث تتشاسب مع طفل الخوضة ,غيخ متؾفخة برؾرة كافية األطفال

كسا ال يؾجج فشييؽ متخرريؽ في صيانة األجيدة  ,وضعف الشغام األمشي لحساية األجيدة التكشؾلؾجية
وجؾد قدؼ خاص  ممسا يدتغخق وقتًا طؾياًل في إصالحيا بعج إرساليا إلى مخاكد الريانة لعج ,يةالتكشؾلؾج

  . يكؾن مدئؾل عؽ تذغيل وصيانة ىحه األجيدة التكشؾلؾجية األطفالبالحاسب اآللي في رياض 

 تكنهلهجيةال األنذطة واقع "ما التداؤل الثاني والذي ينص عمى: ن: النتائج المتعمقة باإلجابة عنياثا
 يؾضح استجابات العيشتيؽ حؾل واقع األنذظة التكشؾلؾجية  (5)والجدول  ؟"األطفال رياضفي 

 

 (5جدول)
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 ز السعمسات السعاونات  جيخاتالس 

  ∆ ق ∆ ق 

1 0.46 1.45 0.47 0.35 - 

2 0.45 1.6 0.47 1.35 - 

3 0.51 0.7 0.25 1.1 - 

4 0.89 3.75 .089 4.1 - 

5 0.45 1.6 0.47 1.35 - 

6 0.73 3.5 0.74 3.9 - 

7 0.7 2.4 0.69 3.9 - 

8 .46 1.4 0.47 1.35 - 

9 0.55 1.56 0.53 1.3 - 

10 0.9 3.8 0.9 4.1 - 

11 0.46 0.45 0.49 0.79 - 

12 0.51 0.7 0.54 1.51 - 

13 0.6 2.1 0.6 0.59 - 
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14 0.46 1.45 0.47 1.35 - 

15 0.80 3.4 0.84 3.9 - 

17 0.90 3.8 0.88 4.6 - 

18 0.55 1.5 0.25 1.1 - 

19 0.46 1.4 0.44 1.9 - 

 :تزح مؽ الججول ما يأتيي

والسعمسات عمى تؾافخ مجسؾعة مؽ األنذظة التكشؾلؾجية  سعاوناتوال جيخاتتفقت عيشة الجراسة مؽ السا -1
اكجت السعمسات  %( مؽ88و ) جيخات والسعاونات%( مؽ الس90) أن  حيث األطفالرياض في التعميسية 

عمى نذخ الشذاط التكشؾلؾجي داخل الخوضة نتيجة التؾجيات التخبؾية  األطفالحخص إدارة رياض عمى 
التي تشادى بزخورة مدايخة تظؾرات العرخ التكشؾلؾجي وتؾافخ قاعات ومعامل لسسارسة ، السعاصخة

مرسسة لتشفيح ومسارسة  الحجيثة األطفالاألنذظة ومشيا الشذاط التكشؾلؾجي حيث أن مباني رياض 
جيخات %( مؽ الس80ذاط. كسا اتفقت )حيث يقؾم التعميؼ داخل الخوضة عمى مبجأ التعميؼ بالش، األنذظة

ومداعجة ، التكشؾلؾجي الشذاط عمى مداولة األنذظة ومشيا األطفالعمى حخص معمسات رياض والسعمسات 
%( 73أكجت )و  .األطفالاعاة الفخوق الفخدية بيج ومخ ، كل تمسيح عمى التعميؼ حدب مدتؾاه وقجراتو ومؾالبو

 األطفال%( مؽ السعمسات عمى أن أىجاف األنذظة السقخرة في رياض 74و)، والسجيخات عاوناتمؽ الس
تدايخ محتؾى السشيج وأىجاف الخوضة مؽ حيث إكداب الظفل السفاليؼ األساسية في الشسؾ االجتساعي 

أي تحقيق مقؾمات الشسؾ الذامل والستؾازن لجى ، ي والشسؾ المغؾي واالنفعالي والجدسي والعقمي والسعخف
ق الؾصؾل لمسعخفة والقجرة ائوامتالك الظفل طخ ، طفل الخوضة وبشاء الظفل عالقات اجتساعية مع اآلخخيؽ

مؽ جية والسعاونات السجيخات  جسعت عيشتي الجراسة مؽأكسا  عمى التفكيخ الشاقج وحل السذكالت .
لتفعيل  األطفالفي رياض فخة اغيخ متؾ عمى أن ىشاك مجسؾعة مؽ الستظمبات ية اخخى مؽ جوالسعمسات 

 :مشياالتعميسية وتظؾيخ األنذظة التكشؾلؾجية 
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حيث تذيخ اإلحراءات إلى ضعف وجؾد  ,اآلليقمة تؾافخ السعمسات الستخررات في الحاسب  -
لتي تتشاسب وطبيعة الجور وضعف تؾافخ السؤىالت ا ,معمسات ماىخات في التعامل مع الكسبيؾتخ

السعمسة ىحه األنذظة التكشؾلؾجية لتشسية القجرات اإلبجاعية عشج الظفل  عسالمؽ حيث است السكمفيؽ بو
ووضع خظة زمشية لألنذظة في حزؾر نؾاتج التعميؼ والسؾازنة بيؽ ، وتجريبيؼ عمى حل السذكالت

وربط ، األنذظة في مؾاقف التعمؼ وتؾعيف، األنذظة الحخة والسؾجية عشج وضع الخظط والبخامج
في األنذظة  األطفالك جسيع اشخ او ، الحياتية األطفالالخبخات التعميسية داخل قاعة الشذاط بخبخات 

%( 90أكجت )و  .الخاصة العادييؽ وذوى االحتياجات األطفالومخاعاة الفخوق الفخدية بيؽ ، السختمفة
األنذظة داخل الخوضة تخكيد اإلدارة والسعمسات  سجيخات والسعمسات أن مؽ أىؼ معؾقات تفعيلمؽ ال

عمى حداب التعميؼ مؽ خالل  ،وأولياء األمؾر عمى الجؾانب الشغخية مؽ تعميؼ القخاءة والكتابة
ة الشذاط التكشؾلؾجي ساعات مخررة لسداول األطفالإدارة رياض ومؽ ثؼ عجم تخريص ،، الشذاط

  الخوضة.عسمية التعميؼ في  ضسؽ خظة

سخحمة السشاسبة لماليادفة  اإللكتخونيةاأللعاب مثل الفشية  اإلمكاناتتؾافخ قمة الجراسة عمى  ةت عيشاتفقو  -
ثة وال وأن معغؼ ىحه البخامج أو األلعاب غيخ محجّ ، اإللكتخونيةالسجالت العسخية لظفل الخوضة، وقمة 

خاصة لكل مخحمة عميسية تتدايخ التظؾرات التكشؾلؾجية السعاصخة وضعف القجرة عمى ترسيؼ بخمجيات 
البذخية سؾاء مؽ السعمسات أو  اإلمكاناتكسا أشار أفخاد العيشة عمى ضعف تؾافخ الخوضة. مؽ مخاحل 

اتفقت العيشات و  الفشييؽ الستخرريؽ في الحاسب اآللي لسداعجة السعمسة في تشفيح الشذاط داخل الخوضة.
يؾاجو مجسؾعة مؽ التحجيات ويذؾبو  األطفال رياضالتعميسية في عمى أن واقع األنذظة التكشؾلؾجية 

ويقابمو العجيج مؽ العثخات والسذكالت التي تحؾل دون تفعيل وتظؾيخ األنذظة  ,الكثيخ مؽ القرؾر
 . األطفالرياض في التكشؾلؾجية 

 التداؤل الثالث والذي ينص عمى: ن: النتائج المتعمقة باإلجابة عثالثا
 رياض( في التكشؾلؾجية األنذظةتكشؾلؾجيا التعميؼ ) وتظؾيخ لتفعيل ةسقتخحخؤية السدتقبمية الال "ما

 ؟" األطفال

 (6ججول )
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 األنذطة التكنهلهجيةوتطهير يبين استجابات العينتين حهل المقترحات لتفعيل                          

 ز السعمسات عاوناتالس جيخاتالس م

  ∆ ق ∆ ق 

1 0.80 3.4 0.79 3.6 - 

2 0.75 3.2 0.79 3.6 - 

3 0.85 3.6 0.84 3.9 - 

4 0.86 3.6 0.84 3.9 - 

 دالة    3.2 3.6 0.79 0.71 0.49 5

 دالة    3.2 3.6 0.79 0.71 0.49 6

7 0.86 3.6 0.84 3.9 - 

8 0.63 2.4 0.45 1.7 - 

9 0.73 3.05 0.79 3.6 - 

10 0.83 3.5 0.84 3.9 - 

11 0.51 0.7 0.49 1.9 - 

12 0.63 2.4 0.62 2.5 - 
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13 0.83 3.5 0.88 4.6 - 

14 0.80 3.4 0.79 4.6 - 

15 0.90 3.8 0.93 5.8 - 

16 0.88 3.7 0.9 4.1 - 

17 0.71 2.81 0.69 3.9 - 

 :( ما يأتي6يتزح مؽ الججول )

والسجيخات عمى أن معغؼ السقتخحات التي اشتسل عمييا  عاوناتتي الجراسة مؽ السعمسات والساتفاق عيش -1
السحؾر يسكؽ تحكيقيا مسا قج يداىؼ في مؾاجية السعؾقات والسذكالت التي تقف عكبة تجاه تظؾيخ 

 السجيخات %( مؽ80أشارت )ف.  األطفالرياض في األنذظة التكشؾلؾجية وتحؾل دون تفعيل ىحه األنذظة 
بالبخامج  خ%( مؽ السعمسات أنو يسكؽ ربط البخامج التي تقجم مؽ خالل الكسبيؾت79، و)والسعاونات

ليؽ عؽ إعجاد بخامج ؤو وذلػ مؽ خالل التشديق بيؽ السد، الجراسية السقخرة في خظة الجراسة بالخوضة
ومؽ ، األطفالرياض في فخة اومعخفة الؾاقع واإلمكانيات الستؾ ، والسعمساتوالسعاونات الخوضة والسجيخات 

أكجت . و ة التظؾرات التكشؾلؾجية السعاصخةومدايخ  األطفالثؼ  ترشيف ىحه البخامج وتحجيثيا لتالئؼ قجرات 
%( مؽ السعمسات عمى تبشى السدئؾلية عؽ إدارة التعميؼ بخياض 84)و، والسعاونات %( مؽ والسجيخات85)

وأن تكؾن ىحه األنذظة مؾجية ، مؽ خالل تؾفيخ األنذظة التكشؾلؾجية نذخ التشذئة التكشؾلؾجيةو  األطفال
 .جخاءات واألساليب السفعمة مشياعسمية شكمية مؽ خالل مجسؾعة مؽ اإللخجمة العسمية التعميسية وليدت 

وزيادة السيدانية السخررة لألنذظة بؾجو ، فتح قدؼ خاص في إدارة التعميؼ لمتؾجيو التكشؾلؾجيوتؼ تأييج 
جل إفداح أمؽ  وزيادة الداعات السعتسجة لمشذاط التكشؾلؾجي، نذظة التكشؾلؾجية بؾجو خاصاألو عام 
 . لسداولة الشذاط التكشؾلؾجي برؾرة ىادفة األطفالل أمام السجا
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%( مؽ السعمسات أن إعجاد وتجريب الكؾادر الفشية 79، و)السجيخات والسعاونات%( مؽ 80أكجت ). 2
  مؽ حيث إعجادىؽ وتأىيميؽ لسسارسة الفكخ اإلداري اإلبجاعيالى السعمسات،  بالخوضة بجاية مؽ السجيخات

وإعجاد معمسات الخياض إعجادًا  ,لتعميؼ في الخوضة لمتقجم ومدايخة التظؾرات الحجيثةالحي يقؾد مديخة ا
والعسل عمى  األطفالألنو يقع عمييا عبء تشفيح األىجاف والدياسات السخسؾمة لخياض  ,ميشيًا وتكشؾلؾجياً 

عمى كل  العيؽواط ,تظؾيخ أدائيؽ مؽ خالل تقجيؼ بخامج تجريبية متظؾرة في مجال األنذظة التكشؾلؾجية
 ما ىؾ ججيج مؽ خالل إرساليؽ لمبعثات الخارجية مؽ اجل نقل خبخات الجول الستقجمة. 

%( مؽ السعمسات عمى أن تظؾيخ وتحجيث 88)و، والسعاونات السجيخات %( مؽ83أشارت )و  -3
السشاسبة  خونيةاإللكتباألجيدة التكشؾلؾجية الحجيثة واأللعاب  السكتبات والسعامل ومرادر التعميؼ وتدويجىؼ

 تديؼ في تشذئة الظفل تكشؾلؾجيا.  اإللكتخونيةلمظفل وتؾفيخ مجالت الظفل 

 : يتزح أن نتائج البحث باستقخاء  : االستنتاجات

   .التعميسية العسمية جؾدة في إيجابي تأثيخ لو التكشؾلؾجية واألجيدة األطفال بيؽ العالقة تؾطيج .1
لؼ تكؽ بالرؾرة الكافية لسدايخة التظؾرات والبخامج  االطفالالخاصة بخياض  في السشاىجالتعجيالت  .2

 . التكشؾلؾجية الستدارعة

 حجتيا تختمف قج التكشؾلؾجية األنذظة وتظؾيخ وتفعيل تبشي في األطفال رياض تؾاجو التي التحجيات  .3
 تخريص صعؾبة إلى يخجع ذلػ  وقجمثال.  حكؾميةال الى  االىمية، مؽ ألخخى  أطفال رياض مؽ
 والبذخية السادية اإلمكانات قمة أو، وصيانتيا الحجيثة التكشؾلؾجية األجيدة لتؾفيخ الالزم تسؾيلال

  . وإتقانو األداء مدتؾى  لخفع عسالياواست  التقشية تقبل عمى والسجربة السؤىمة
 :التهصيات

 بسا يأتي :  عمى نتائج البحث تؾصي الباحثة استشادا



 
 
 
 
 

 
 
 
 

949 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2222كانون االول  96-97

 

 
 

 

 تظؾيًخا، األطفال رياض مخحمة سيسا فيالتعميسية  البشي بتظؾيخ التعميؼو  وزارة التخبيةتؾجيو دعؾة الى  -
 تكشؾلؾجية وأنذظة تعميسية خبخات تؾفيخو الحالي  العرخ يذيجه الحي التكشؾلؾجي التقجم مع يتؾاكب

 واالبتكارية.  اإلبجاعية قجراتو وتشسي خيالو وتدتثيخ الظفل تفكيخ شاسب معتت

فخض عمى معمسة يديؼ في  األطفالرياض في ذظة التكشؾلؾجية ناألن قزية تظؾيخ وتفعيل إ  -
 . أدوارًا وميامًا ججيجة يتظمب إعادة تأىيميا وتجريبيا، بسا يؾاكب السدتججات العرخية األطفالرياض 

سخكد ، ودعسو بنغام أمشي متظؾر لحساية األجيدة التكشؾلؾجيةواستحجاث متظمبات التظؾيخ تؾفيخ  -
   . ةصيان

نذظة االدمج الظفل بمبجأ االجخاءات الالزمة لتظبيق باتخاذ  األطفالرياض ات دار التؾجيو إل -
مشيا مسا يداعجه  بل في ترسيؼ بعض ،ا في التعمؼا نذظً الفخصة أن يكؾن مذاركً  وإتاحة، التكشمؾجية

في التعمؼ برؾرة أفزل ويبشي معخفتو مؽ خالل مديج مؽ خبختو وتفاعمو في مسارسة االنذظة 
 جية مع أقخانو ومعمساتو.التكشؾلؾ 

 األطفالقجرات اريع تدتيجف الكذف عؽ مذمؽ خالل مدابقات و وزارة التخبية والتعميؼ  تبشيّ  -
مؽ خالل تؾفيخ عجد كبيخ مؽ األنذظة التكشؾلؾجية وتكؾيؽ بيئات بخمجية وابجاعاتيؼ تكشؾلؾجيا، 

 . التكشؾلؾجيا في مجالكل ماىؾ ججيج  ميارات التعامل مع األطفالتداىؼ في إكداب 

الرغار  األطفال إنتاجستابعة تخبؾية ونفدية خاصة بمؤتسخات باقامة لتخبية والتعميؼ ا وزارةأن تقؾم  -
فالظفل ليذ مجخد مدتخجم لبخامج الكسبيؾتخ وألعابو بل صانعا . في مجال األنذظة التكشؾلؾجية

التي تعتسج عمى الؾاجية الخسؾمية ا ليا مؽ خالل أدوات بديظة تقجميا لو العجيج مؽ البخامج ومبتكخً 
البخمجة ليكؾن مذخوع  مؽ خالل ىحه األدوات يكتدب الظفل مباديْ و  ،ليشاسب طفل ىحه السخحمة

 . واعجمبخمج 

  استكساال لمبحث الحالي تقتخح الباحثة السذاريع البحثية االتية:: المقترحات
ذ الرياض تكنهلهجيا تعمم تالمياىمية اتجاىات معممات رياض االطفال نحه قياس   .1

 التعميم. 
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العاممين في رياض االطفال بناء برنامج نفدي تربهي ارشادي لتعديل اتجاىات   .2
  . تكنهلهجيا التعميملنحه أىمية تعممين )مديرات ومعاونات ومعممات( 

 المرادر

 العربية . أوال: المرادر
 في نتخنتإلا خالل مؽ التفاعمية جيةالتكشؾلؾ  األنذظة بعض استخجام فاعمية : دمحم العديد عبج الديج (1

 التكشؾلؾجيا في السدتحجثات, التاسع العمسي السؤتسخ ,االبتجائي الخابع الرف تالميح تحريل تشسية
 .2009,القاىخة , الخياضيات تجريذ وطخق 

 التخجسة مبادئ الخوضة طفل إلكداب اإللكتخونية األنذظة تؾعيف : الخالق عبج حشان, متؾلي إيسان (2
 التخبؾية والبحؾث الجراسات معيج , القاىخة جامعة , العخبي الظفل وتعميؼ التخبية تكشؾلؾجيا خمؤتس,

 . 2008 أغدظذ  14 -13

 كمية مجمة, ومياراتو االلكتخوني والتعمؼ التعميؼ مفاليؼ ميارات تشسية : الذخقاوي  مرظفي جسال (3
  .2005 ,8ع, 2ج, السشرؾرة , التخبية

  التخبية مياديؽ في نتخنتإلوا الحاسؾب استخجام : طاوي  الدخ عادل , سعادة جؾدت (4

وفائدة السغخبي : ترسيؼ بخنامج لسخحمة الساجدتيخ تخرص تكشؾلؾجيا التعميؼ في  ,زيشب عبج الفتاح (5
 .2011 ,أبخيل ,86العجد  , القاىخة ,مجمة كمية التخبية بشيا ,ضؾء التحجيات التكشؾلؾجية الخاىشة

 الخياض بسجيشة األطفال رياض في التعميؼ تكشؾلؾجيا مدتحجثات معؾقات: الجايل الخحسؽ عبج سعج (6
 معيج ,القاىخة جامعة ,العخبي الظفل وتعميؼ التعميؼ تكشؾلؾجيا مؤتسخ ,الدعؾدية العخبية بالسسمكة
 .2008 , أغدظذ  14 - 13,التخبؾية والبحؾث الجراسات

 لمظفؾلة العخبي السجمذ ,القاىخة, تشسيةوال الظفؾلة مجمة, السجرسة قبل ما أطفال: مشرؾر طمعت (7
 .2003,يشايخ ,3 السجمج ,12 العجد ,والتشسية
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 السعمسيؽ نغخ وجية مؽ الحكؾمية السجارس في وتعمسو الحاسؾب تعمية معؾقات : الدخطاوي  عادل (8
 .2001, فمدظيؽ ,نابمذ ,الؾطشية الشجاح جامعة ماجدتيخ رسالة ,والظمبة

 وترؾر , مرخ في السجرسة قبل ما لظفل التخبؾية الخعاية مؽ سذخعال مؾقف  :سالم تؾفيق دمحم (9
 وطسؾحات الؾاقع , السجرسة قبل ما طفل تخبية , الخامذ الدشؾي  العمسي السؤتسخ, بيا لالرتقاء مقتخح

 . 2007 ,والتشسية التخبؾية لمبحؾث القؾمي السخكد مع بالتعاون  لمشذخ الكتاب مخكد القاىخة , السدتقبل

، 2009دعسذ، تكشؾلؾجيا التعمؼ وحؾسبة التعميؼ، األردن: دار غيجاء لمشذخ والتؾزيع،  مرظفى،  (10
  .21ص

 .ثانيا المراجع األجنبية-
11. CORBONARO,M. and others (2008),Interactive Story Authoring 
,Avible Form of Creative Expression For the C classroom, Computers & 
Education,vol.51,no.2.  

12. JOHANSON,JOYCE ,BELL, Carol and Daytner, Katrina(2008), 
Evaluating the Effectiveness of a technology-Based preschool literacy 
project; A final Report of the Lit TECH Outrcach Project, Western Illinois 
university, the center For Best Practices in Early Childhood. 

13. MORGADO ,and Ather,( 2005),Embedding Computer Activities into 
The Context of Preschool, Pro ceding of The 'Challenges2005; 
Conference, Portugal http, 
home.utad.pt\ieonelm\papers\challengs2005\05l eonei Morgado.pdf. 

  

 ح  البحثمال

  االستبيان الشيائي السقجم الى عيشة البحث. ( 1ممحق )

http://home.utad.pt/ieonelm/papers/challengs2005/05l%20eonei%20Morgado.pdf
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 السحتخمـــــ/ة......................................................../  االستاذ/ة 

 وبعج..............................طيبة تحية

باستعسال  لمظفل تقجم التي األنذظة وتظؾيخ األطفال رياضا في التكشؾلؾجياستعسال  ألىسية نغخا
 معاونتكؼفي رياض االطفال، نمتسذ  التعميسية العسمية تؾاجو التي التكشؾلؾجية التحجيات عل فيالتكشمؾجيا 

 ىحه انهللا مؽ تحقيق أىجاف البحث عمسا  فقخات ىحا االستبيان، لشتسكؽ بعؾن عمى  اإلجابة في الرادقة
 والتقجيخ خالص الذكخ مشا ولكؼ. العمسي البحث ألغخاض إالتدتعسل ال والسعمؾمات البيانات

 الرحيحة الخانة أمام )صح (  عالمة ووضع الكخيؼ شخركؼ عؽ السعمؾمات بعضجؾ تقجيؼ ار 
 ...................................خياري       ا / االسؼ

 )     (   تخبؾي  غيخ (    )                 تخبؾي  (     ) الجراسي السؤىل

   دكتؾراه  ( )  ماجدتيخ ( )  بكالؾريؾس ( )  دبمؾم ( ) تحريل الجراسي :  ال

 ...................................التجريذ في الخبخةعجد سشؾات 

 )   (  ضعيفة (  )          متؾسظة (   )           مستازة   واالنتخنت الكسبيؾتخ مجال في الخبخة

 .........................................الخياض نؾع

 حكؾمية )    (   ( )                   أىمية    

 وعشؾانيا التكشؾلؾجية األنذظة مجال في الجورات عجد
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

..... 
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 اإلمكاناتالتجييدات التحتية و   :جال األولالس م
 الالزمة لمتظؾيخالستؾفخة و التقشية 

 

كبيخة 
 ججا

ة فضعي ضعية متؾسظة كبيخة
 ججا

       شبكة انتخنتتتؾافخ في الخوضة  1

      فخ مؾقع الكتخوني خاص بالخوضةايتؾ  4

      ؾب لحاسعجد كاف مؽ أجيدة ايتؾافخ  5

      يدة االيباد يتؾافخ عجد كاف مؽ اج 

صيانة يتؾافخ كادر خاص بالخوضة الدامة و  6
 االلكتخونية الستؾافخة  جيدةاأل

     

امشي متظؾر لحساية األجيدة  نغاميتؾافخ  7
 التكشؾلؾجية

     

واعجاد  ألجيدة التكشؾلؾجيةاريانة لمخكد يتؾافخ  8
 البخامج خاص بخياض االطفال

     

      السجيدة تكشؾلؾجيا رفؾففخ عجد كاف مؽ الاتؾ ي 9

      السعجة مدبقافخ األنذظة التكشؾلؾجية اتؾ ت 10

      ألجيدة الحجيثةمييأ لمبشي الخوضة حجيث و  11

      الدسعية والبرخيةاالجيدة والدائل فخ اتؾ ت 12
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      تتؾافخ ميدانية خاصة بتكشؾلؾجيا التعميؼ  13

       

نذظة التكشؾلؾجية بخياض واقع األ:السجال الثاني  م
 األطفال

كبيخة 
 ججا

ضعية  ضعية متؾسظة كبيخة
 ججا

      مؾجيةنذظة التكشؾلؾجية ضسؽ خظة األتجرج  1

 بخمجيات خاصة لكل مخحمة في الخوضةتؾجج  2
 

     

رياض مع مخحمة  اإللكتخونيةاأللعاب تتشاسب  3
 االطفال

     

جة الخاصة فخ بعض األشخطة واألقخاص السجماتؾ ت 4
 السخحمة با

     

تقشات سالسعمسات يؾجج عجد مشاسب مؽ ال 5
 لتكشؾلؾجيا التعميؼ في رياض االطفال ومتظمباتيا  

     

      تتؾافق األنذظة مع أىجاف الخوضة 6

      تتؾافق األنذظة مع محتؾى السشيج 7

      مشاسبة لكتخونيةإمجالت تحتؾي مكتبة الظفل عمى  8

     الؾقت الكافي لمظفل لسسارسة الشذاط  يتاح 9



 
 
 
 
 

 
 
 
 

955 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
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 التكشؾلؾجي

      عسميالظابع العمى  تخكد البخامج في الخياض 10

السعمسة الشذاط التكشؾلؾجي لتجريب الظفل  عسلتدت 11
 عمى حل السذكالت

     

السعمسة األنذظة التكشؾلؾجية لتشسية  عسلتدت 12
 القجرات اإلبجاعية عشج الظفل

     

      لحياة البيئية لمظفلباختبط األنذظة ت 13

بتظبيق بخامج معجة ومجربة عمييا تقؾم السعمسة  14
  مدبقا 

     

تخاعى السعمسة عشج مداولة األنذظة الفخوق الفخدية  15
 لمظفل

     

بخامج األنذظة تحخص الخوضة عمى تحجيث  16
 .التكشؾلؾجية 

     

جريب السعمسات تالعجاد السبخامج و يتؾافخ كؾادر  
 عمى تظبيقيا بذكل مدتسخ 

     

 

مقتخحات لتفعيل وتظؾيخ األنذظة  :السجال الثالث م
 التكشؾلؾجية

 مؾافقة
 ججا

ال  مؾافقة
 اعخف

ال 
 اوافق

ال 
 اوافق
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 مظمقا 

      األطفالترشيف البخامج وتحجيثيا حدب قجرات  1

ربط بخامج الكسبيؾتخ بالبخامج الجراسية وبخامج  2
 كيفالتث

     

ثقافة تكشؾلؾجيا نذخ  األطفالتبشي إدارة رياض  3
 التعميؼ 

     

بخامج  نتاجعسل شخاكة مع شخكات البخمجيات  إل 5
 لألطفال

     

      تقجيؼ بخامج تجريبية متظؾرة تكشؾلؾجيا لمسعمسات 6

زيادة الداعات السعتسجة لمشذاط التكشؾلؾجي بخظة  7
 الجراسة

     

 األطفالرياض بتدويج ادارات العميا دارة تقؾم اال 8
 بأنذظة تكشؾلؾجية حجيثة

     

      زيادة السيدانية السخررة لمشذاط التكشؾلؾجي 9

      إنذاء مؾقع لألطفال عمى شبكة اإلنتخنت 10

مؽ  ترشيف البخامج وتحميميا برؾرة مدتسخة 11
 متخرريؽ تخبؾييؽ ونفدييؽ

     

      صيانة األجيدة التكشؾلؾجيةالتعاون مع شخكات  12
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      تظؾيخ مكتبة الظفل وتحجيث أنذظتيا التكشؾلؾجية 13

عمى  إعجاد وتجريب الكؾادر الفشية بالخوضة 14
 التظؾرات التكشؾلؾجية

     

      إعجاد معمسات الخياض إعجادا ميشيا وتكشؾلؾجيا 15

      األطفالإرسال البعثات الخارجية لسعمسات رياض  16

      مداىسة السجتسع السحمي في دعؼ الشذاط 17

 
                                                           

i
( السعشؾن الى الجامعة  7/8/2019بتاريخ  728بحدب كتاب محافغة بغجاد / السجيخية العامة لتخبية بغجاد ذي العجد ).   
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