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معتقدات معلمات رياض األطفال يف محافظة »رام اهلل والبيرة«
نحو توظيف التقنيات التربوية)))

د. بعاد محمد الخالص
أستاذ مشارك يف املناهج والتدريس- التعليم األسايس ورياض األطفال – 

مديرة معهد الطفل جامعة القدس

أ. آمال علوي محمود علوي
ماجستري أساليب التدريس يف الرتبية االبتدائية ورياض األطفال

امللخص:
هدفت هذه الدراسة إىل تقيص معتقدات معلمات رياض األطفال يف محافظة رام الله والبرية نحو توظيف 
التقنيات الرتبوية ، وتبرص اختالف املعتقدات باختالف سنوات الخربة والتخصص واملؤهل العلمي. واستخدمت 

املنهج الوصفي النوعي والكمي ملالئمته طبيعة الدراسة. 

الله والبرية وكان عددهم  الدراسة من جميع معلمات رياض األطفال يف محافظة رام  تكون مجتمع 
)618(، للعام الدرايس2018/ 2019، وتكونت عينة الدراسة من )102( معلمة من معلمات رياض األطفال، 
تم اختيارهن بالطريقة العشوائية. ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت استبانة حول معتقدات معلمات رياض 

األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية، إضافة إىل مقابلة )21( معلمة من عينة الدراسة. 

الحديثة  الرتبوية  التقنيات  توظيف  نحو  األطفال  رياض  معلمات  معتقدات  أن  الدراسة  نتائج  وبينت 
78 %. وأظهرت أن )24( فقرة جاءت بدرجة عالية، و)5(  يف رياض األطفال جاءت بدرجة عالية، وبنسبة 
فقرات جاءت بدرجة متوسطة، وفقرة واحدة جاءت بدرجة منخفضة. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق 
املؤهل  ملتغري  يعزى  األطفال  رياض  يف  الرتبوية  التقنيات  توظيف  نحو  األطفال  رياض  معلمات  معتقدات  يف 
العلمي، وسنوات الخربة، والتخصص. أفىض تحليل مقابالت املعلمات إىل إظهار االتساق والتناغم بني نتائج 
الرتبوية، وتأييد  التقنيات  األطفال نحو توظيف  يتعلق بمعتقدات معلمات رياض  املقابالت واالستبانة فيما 
املعلمات لتوظيف التقنيات يف رياض األطفال بصورة كبرية. كما عربت املعلمات يف املقابالت عن اقرتاحاتهن يف 
توظيف ناجع للتقنيات، وكذلك اقرتاحاتهن لتجاوز التحديات واملعوقات التي تجابه توظيف التقنيات يف رياض 
األطفال. وعليه أوصت الدراسة بتدريب معلمات رياض األطفال يف مدينة رام الله والبرية عىل كيفية توظيف 

التقنيات الرتبوية، وإجراء مزيد من الدراسات البحثية يف هذا املجال.

الكلمات املفتاحية: معتقدات، التقنيات الرتبوية، معلمات رياض األطفال. 

)1( تم استالم البحث يف أبريل 2021، وأجيز للنرش يف يونيو 2021.
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Teachers Beliefs Towards Employing Educational Technologies in Kindergartens 
in Ramallah and Al-Bireh Governorate
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Abstract:
The aim of this study was to insight teachers’ beliefs towards employing educational technolo-

gies in Kindergartens in Ramallah and Al-Bireh Governorate, and to insight difference of beliefs of 
kindergarten teachers in the employment of modern technologies according to their conviction, years 
of experience, specialization and scientific qualification. Mixed approach (quantitative and qualitative) 
was used. 

The population consisted of all kindergarten teachers in Ramallah and Al-Bireh the number of 
(618), in the academic year 2018/2019, The sample consisted of (102) kindergarten teachers, selected 
randomly. In addition, a questionnaire and semi- structures interview were used. 

The results showed that the beliefs of kindergartens teachers towards the use of educational 
technologies in kindergartens was high (78%). The results showed in (24) paragraphs, and  medium 
responses in (5) paragraphs and low responses high responses.

The results showed no significant in the beliefs of kindergarten teachers towards the employ-
ment of educational techniques in kindergartens acording to scientitic qualification, years of experience, 
and specialization. Interview’s analysis showed   consistency and harmony between the results of the 
questionnaire and the interviews due to the beliefs towards employing educational techniques and the 
support of the teachers to employ educational technologies in kindergartens to a high degree. Teach-
ers in interviews expressed their suggestions for successful use of technology   and their proposals to 
overcome the challenges and obstacles facing the employment of techniques in kindergartens. The study 
recommended to train Kindergarten’s teachers in Ramallah and Al-Bireh Governorate on how to employ 
educational technologies and conducting more research studies in this field.

Keywords: of kindergarten teachers, educational techniques, Beliefs. 
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املقدمة:
إذ  حياتهم،  يف  األطفال  بها  يمر  التي  املراحل  أهم  من  كونها  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  االهتمام  برز 
يكتسبون من خاللها خربات متنوعة، وتطور قدراتهم، وشخصيتهم، وتمنحهم الثقة، وتمكنهم من التعامل 
مع األشياء املحيطة بهم. من أجل ذلك كله زادت الدعوات التي تنادي باإلهتمام باألطفال، ومنحهم الرعاية 
وتنميتهم من جميع مجاالت النمو املختلفة، مما يجعل السنوات األوىل من حياة األطفال حاسمة ومؤثرة يف 

مستقبلهم )عدس، 2002، الخالص،2016(.

وتمارس معلمة الروضة دوراً جلياً يف تنظيم بيئة الروضة، واختيار املواد، واأللعاب، والوسائل، والتقنيات 
الرتبوية، التي تحقق األهداف الرتبوية، وتكسب األطفال الثقة بالنفس، وتزيد من قدرتهم عىل التخيل واإلبداع 

)إسماعيل، 2010(.

وترتبط ممارسات معلمات رياض األطفال بما يحملنه من معتقدات وأفكار وتصورات حول أنفسهن، 
ومهنة التعليم يف رياض األطفال، ونحو األطفال، وعملية التعلم برمتها. وتُعّد املعتقدات التي تحملها معلمة 
الروضة حول توظيف التقنيات الرتبوية بمثابة البوصلة التي توجه ممارساتها وتجودها. من أجل ذلك تعترب 
املعتقدات التي تحملها معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية  قضية بحثية جديرة بالدراسة 
والبحث لتبرص ما ستؤول إليه ممارسات املعلمات يف توفري التقنيات الرتبوية التي من شأنها مساعدة األطفال 

عىل التعلم والتطور. 

مشكلة الدراسة:
تُعد مرحلة رياض األطفال من أبرز املراحل التي يمر بها األطفال ، حيث يكتسبون فيها خرباتهم وتتطور 
الناحية  من  لألطفال،  النمائية  الخصائص  وفق  التعلمية  البيئة  توفري  يستأهل  وهذا  وشخصيتهم،  قدراتهم 
العاطفية  البيئة  التعلم  العقلية، واالنفعالية، والحس حركية والعاطفية واألخالقية واللغوية. وتتضمن بيئة 
واالجتماعية، واملادية وما تحويه من تنظيم ألركان الروضة وتوفري املواد واأللعاب، والتقنيات والوسائل وكل 

ما يلزم بيئة الروضة من وسائل وتجهيزات. 

األطفال،  لغة  تطوير  يف  تسهم  التي  الرتبوية  التقنيات  توظيف  إىل   )Braun, 2015( براون  ويدعو   
ومعارفهم، وتزيد من تفاعلهم أثناء عملية التعلم، وتعرفهم عىل خربات اآلخرين، والثقافات املختلفة، وتشبع 
لألطفال  تسمح  أجواء  ويف  تفاعلية  بصورة  توظيفها  رشيطة  تساؤالتهم؛  عن  وتجيب  وحاجتهم  فضولهم 

باملشاركة والتواصل، والتأمل والتفكري وإعمال العقل. 

والتصورات  واألحالم  والرؤى،  باألفكار،  األطفال  رياض  يف  الرتبوية  للتقنيات  الجيد  التوظيف  ويرتبط 
التي تحملها املعلمة؛  لتصل بها إىل ممارسات واعية. بيد أن الباحثتان ومن خالل معايشتهما ملعلمات رياض 
األطفال تبني لهن أن توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال ال يتم بصورة واعية ومنظمة ومدروسة، 
ويحتاج إىل قناعات كي يتم توظيفها بصورة ناجحة  لتحقق الفوائد املرجوة منها. ومن أجل ذلك قصدت هذه 
الدراسة استقصاء توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال يف محافظة رام الله والبرية ومعتقدات املعلمات 

نحو توظيفها.

أسئلة الدراسة: 
1 - ما معتقدات معلمات رياض األطفال يف محافظة رام الله والبرية نحو توظيف التقنيات الرتبوية يف 

رياض األطفال؟

2 - هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α≤0.05( يف معتقدات معلمات رياض 
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األطفال يف محافظة »رام الله والبرية« نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري املؤهل العلمي؟

3 - هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α≤0.05( يف معتقدات معلمات رياض 
األطفال يف محافظة »رام الله والبرية« نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري سنوات الخربة؟

4 - هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α≤0.05( يف معتقدات معلمات رياض 
األطفال يف محافظة »رام الله والبرية« نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري التخصص؟

5 - ما آراء معلمات رياض األطفال يف محافظة رام الله والبرية حول توظيف التقنيات الرتبوية ؟

أهمية الدراسة:
تعد هذه الدراسة من الدراسات الحديثة يف رياض األطفال يف فلسطني، وتالمس مرحلة عمرية هامة من 
حياة األطفال، وعليه يؤمل من هذه الدراسة مساعدة معلمات رياض األطفال والقائمني عىل رياض األطفال 
يف  التعلم  وأسس  الطفولة،  مبادئ  منطلقة من  وتربوية،  علمية  أسس  الرتبوية، وفق  التقنيات  توظيف  عىل 
رياض األطفال، كما يؤمل من هذه الدراسة أن تشكل نواة ألبحاث أخرى يف مجال التعليم يف الطفولة املبكرة 

ورياض األطفال. 

  حدود الدراسة:
احلدود الب�شرية: اقترصت الدراسة الحالية عىل معلمات ومديرات رياض األطفال يف مدينة رام الله والبرية.

احلدود املكانية: اقترصت الدراسة الحالية عىل رياض األطفال التابعة ملدينة رام الله والبرية.

احلدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة الحالية يف الفصل األول من العام الدرايس 2019-2018.

احلدود املفاهيمية: تحددت هذه الدراسة باملفاهيم واملصطلحات الواردة فيها.

  مصطلحات الدراسة:
مفاهيـميا:

توظيف التقنيات الرتبوية: هو استخدام التكنولوجيا لكل من املواد واألجهزة ذات العالقة بالحاسوب 

استخدامها  يمكن  والتي  التشغيلية  والربامج  التعليمي  والتلفاز  الحاسوب  مثل  والربامج  واملواد  واإلنرتنت، 
التعلم  التعليمية، والتصميم والتخطيط والقدرة عىل استخدامها بشكل تكاميل بهدف تحسني  الحاجة  وفق 

)عليمات، 2014؛ قطيط، 2015؛ عطار وكنسار،2008(. 

والتلفاز  والحاسوب  العرض  وأجهزة  اإللكرتونية  والربامج  واألجهزة   الوسائل  باأنها:  اإجرائيًا  وتعرف 

واملسجل وجميع التجهيزات التقنية يف الروضة يتم استخدامها لتحقيق أهداف التعلم بطريقة أفضل .

ريا�ض الأطفال: مؤسسة تربوية تنموية لألطفال، تكسبهم فن الحياة باعتبار أن دورها إمتداد لدور 

له  وتتيح  نموه وتشبع حاجاته بطريقة سوية،  الشاملة وتحقق مطالب  الرعاية  للطفل  توفر  املنزل، حيث 
فيعيش  مجتمعه  ثقافة  ويترشب  تنميتها  عىل  ويعمل  قدراته،  ويعرف  ذاته  فيكتشف  املتنوعة  اللعب  فرص 

سعيداً متوافقاً مع ذاته ومع مجتمعه )ملحم، 2002(.

وتعرف اإجرائيًا باأنها: رياض األطفال التي تقع يف محافظة رام الله والبرية وتستقبل األطفال من عمر 

)3-5( سنوات ، وتتكون من صفوف ومراكز لألنشطة واألركان التعليمية التعلمية، وتسعى رياض األطفال إىل 
تنمية األطفال من الناحية اللغوية والعقلية والجسمية والعاطفية واالجتماعية.
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املدرسة، وتعمل عىل حماية وتربية  قبل  ما  تربية طفل  الأطفال: هي مربية يف مجال  معلمة ريا�ض 

األطفال ورعايتهم الرعاية الصحية السليمة وتسهم يف قدر كبري يف تنمية شخصية األطفال تنمية شمولية 
جسمياً وعقلياً وانفعالياً واجتماعياً ولغوياً وسلوكياً وبدنياً )عبد العال، 2009(.

املعتقدات: 
األفكار واآلراء واألعراف التي تشّكلت لدى اإلنسان عرب خرباته وتجاربه املختلفة، وهي يف اآلن ذاته جملة 
. fang, )1996 ( التصورات واملدركات واملعلومات حول موضوعات معينة، وهي املوجهة للممارسات والسوكيات

التي تحملها معلمات رياض األطفال حول توظيف  التصورات والرؤى واألفكار  بأنها  وتعرف إجرائياً 
التقنيات الرتبوية، وتتحدد يف الدراسة الحالية بالدرجة التي تّم قياسها من خالل االستبانة واملقابلة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يعد االستثمار يف الطفولة املبكرة مطلب يستأهل العناية واالهتمام من قبل صانعي القرار، واملؤسسات 
الرتبوية، والحكومات، واملنظمات املختلفة، واملجتمعات؛ كونها مرحلة تتفرد بذاتها، وترتسم مالمح مستقبلها 

ونهضتها عرب االهتمام يف األطفال ورعايتهم ) Weiland, 2016؛Khales, 2015 ؛  الخالص، 2019(. 

من أجل ذلك تعالت األصوات الرتبوية التي تنادي بااللتفات إىل مرحلة الطفولة املبكرة، وبزغت التوجهات 
املبكرة ورعاية  الطفولة  أهمية  إىل  األنظار  املرحلة، وشدت  التعليم يف هذه  تناولت  التي  الرتبوية  والفلسفات 
األطفال، وُفتح الباب عىل مرصاعيه؛ لتدارس هذه املرحلة من قبل املنظرين والرتبويني والباحثني أمثال فروبل 
وجون ديوي ومنتسوري وبياجيه وفيجوتسكي ومالغوزي وغريه، للوقوف عىل ما يتعلق بنماء الطفل وتعلمه، 
منتسوري  أمثال  الرتبوية  والتوجهات  املدارس  وسعت  لتطويره.  والسبل  املمارسات  أفضل  عن  البحث  بغية 
الجديدة، وريجيو ايميليا، واملمارسات املالئمة نمائياً، والتعلم املتمركز حول الطفل، والنهج الشمويل التكاميل، 
مواصفات  ووضع  املبكرة،  الطفولة  أهمية  نحو  العقول  تنوير  إىل  املبكرة  الطفولة  يف  التأملية  واملمارسات 
يف  التعلم  وبيئة  األطفال  رياض  طبيعة  وتحديد  لألطفال،  املقدمة  والربامج  الخدمات  جودة  لقياس  ومعايري 

رياض األطفال ) الخالص،2021(.  

ويتجىل االهتمام يف قطاع الطفولة املبكرة عرب االلتفات إىل رياض األطفال، التي تروم إىل تطوير األطفال 
العاطفية واالجتماعية  النمو  تنمية شمولية تكاملية من جميع جوانب  من عمر )3-6( سنوات، وتنميتهم 
والعلم  واالكتشاف  والحرية،  باللعب،  لهم  تسمح  أجواء  يف  حركية  والحس  واللغوية  واملعرفية  واألخالقية 

والتطور )  Ruby & Rajalakshmi, 2016؛ الرشبيني وصادق، 2000(.

ويتأتى ذلك من خالل معلمة تمتلك الكفايات التعليمية التعلمية، التي تتمثل يف التخطيط والتدريس، 
وحسن  باألطفال  واالهتمام  الصف،  وإدارة  الفاعلة،  التعلمية  البيئة  وتصميم  والتقويم،  الوسائل  وإنتاج 
معاملتهم، وبناء رشاكة مع األهل واملجتمع املحيل، وطرح أسئلة متنوعة ومثرية للتفكري، وعرض األنشطة 
وتقديمها، وربط األفكار وتنظيمها وإثارة الدافعية وتقبل الطلبة ومراعاة الفروق، واستخدام أساليب تقويم 

مالئمة ومتنوعة )الخالص،2016(.

وليس هذا فحسب بل يتعداه إىل تبرص معتقدات معلمات رياض األطفال، الذي يدفع إىل تعرف حقيقة 
ما تحمله املعلمات من رؤى وأفكار حول القضايا الرتبوية املختلفة. فاملعتقدات بمثابة املوجهات والبوصلة 
عملها  وتوجه  وثيقاً،  ارتباطاً  املعلمة  بذات  ترتبط  املعتقدات  ألن  األطفال؛  رياض  يف  الرتبوية  للممارسات 

ومارساتها يف الروضة ويف نظرتها لألطفال. 

ويناط بمعلمة الروضة توظيف الوسائل، واأللعاب، واملواد، والتجهيزات والتقنيات الرتبوية التي تُشعر 
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األطفال باألمان وتحفّزهم عىل العمل بحرية، وتضمن سالمتهم الجسدية والنفسية واالجتماعية، وتستحث 
عقولهم وتحفزهم عىل التفكري التأميل والعلمي، والجمايل، وحل املشكالت، واالكتشاف، واالستقصاء، والعمل 

الجماعي، التعاوني والتشاركي )صاصيال، 2010 ؛ الخالص،2008(.

التعلم وأساسها؛ من أجل ذلك ينبغي توفري  لعملية  التوجهات الرتبوية إىل جعل الطفل محوراً  وتروم 
بيئة محفزة للطفل عىل اإلكتشاف والتجريب، والبحث، وطرح األسئلة والتفكري من خالل تفاعله مع املواد 
املختلفة. وثمة من دعا إىل توفري التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال التي تستثري اهتمامهم وتشبع حاجتهم 

للتعلم، وتثري ء خرباتهم ومعارفهم )التميمي، 2016 ؛ العودة،2008(.

ويقصد بالتقنيات الرتبوية جميع األجهزة التعليمية التعلمية التقنية، والربمجيات، التي تعمل عىل رفع 
مستوى العملية التعليمية، وزيادة كفاءتها وفق أسس علمية )النجار،2004(. وتستخدم التقنيات الرتبوية 
يف غرف الصف أو خارجه يف غرف مستقلة، وهي عبارة عن الحاسوب، واإلنرتنت، والتلفاز، واملسجل، حيث 

توظف بغية تحسني تعلم الطلبة )سالم،2004(.

وتتنوع التقنيات الرتبوية فمنها املسجل، الذي يُعد جهازاً سمعياً يوَّظف يف تخزين املعلومات املنطوقة 
مهما كان مصدرها، وتستخدم التسجيالت الصوتية يف جميع املراحل التعليمية، ويف مرحلة رياض الطفولة 

املبكرة، كما يمكن تسجيل أصوات األطفال والقصص والحوارات املختلفة )مبارز وسويدان، 2007(.

أو بالقلم من خالل األلعاب  التفاعلية من خالل تفاعل األطفال باللمس باليد  ويمكن توظيف السبورة 
اإللكرتونية، وأوراق العمل التفاعلية واألنشطة املختلفة. وتتم الكتابة عليها بطريقة إلكرتونية )التميمي، 2016(.

الشبكات  خالل  من  يريدون  عما  للبحث  األطفال  ويأخذ  والصور،  املوضوعات  فيعرض  الحاسوب  أما 
العنكبوتية. ويستخدم أيضاً يف اللعب، وأوراق العمل، ولعرض مقاطع الفيديو، والصور، واملوضوعات، التي توفر 
لألطفال التفاعل والقدرة عىل التحكم يف الربامج املتاحة ضمن الحاسوب، ويستخدم الحاسوب أيضاً يف العديد 

من أنواع التعليم املعتمدة عىل اإلنرتنت مثل التعليم اإللكرتوني والتعلم عن بعد )قطيط والخريسات، 2009(.

ويوظف يف الروضة التلفزيون التعليمي الذي يبث برامج األطفال املختلفة، أو القصص اإللكرتونية التي 
ترتبط باملوضوعات والوحدات التعلمية  )مبارز وسويدان، 2007(. 

ومع  )التميمي،2016(.  والصورة  الصوت  لتسجيل  جهاز  وهو  الرتبوية،  التقنيات  من  الفيديو  ويعد 
النقالة،  التقني تم االستغناء عن الفيديو، واالستعاضة عنه بشاشات الحاسوب، واآليباد، والهواتف  التطور 
وإنتاج  األصوات واألحداث،  الصور وتسجيل  الفرص اللتقاط  تتيح  تقنية مختلفة  تملكه من تطبيقات  وما 

األفالم، والتجوال يف املواقع اإللكرتونية املختلفة، وتحميل األلعاب اإللكرتونية وغريها. 

وتعد القصص اإللكرتونية من التقنيات الرتبوية التي تنتج وتعرض عرب الحاسوب، مدعمة بالوسائط 
املتعددة والرسومات املتحركة، واألحداث واألصوات، واإليقاع، والنصوص، والرسد. وتسهم القصص اإللكرتونية 
يف خلق فرص للتأمل وإيجاد روابط  قوية بينها وبني املوضوع التعلمي، كما أنّها تشبع فضول األطفال وتنمي 
لغتهم باكتسابهم مفردات جديدة وتراكيب لغوية مختلفة. عدا ذلك تتيح القصص اإللكرتونية الفرص لألطفال 
للتعبري عن أنفسهم من خالل استخدام التمثيل وتجسيد األدوار بأصواتهم مما يؤدي إىل إنتاج أفكاٍر إبداعية ) 

موىس، 2015؛ الخالص، 2019(. 

وبحثت الخالص )2019( يف تحليل القصص اإللكرتونية املقدمة لألطفال يف رياض األطفال يف محافظة 
القصص  اختيار  أسس  إىل  والتعرف  اإللكرتونية،  القصص  جودة  ومعايري  األطفال  أدب  معايري  وفق  القدس 
اإللكرتونية، وكيفية توظيفها، والصعوبات التي تواجه مديرات ومعلمات رياض األطفال يف إختيار القصص 
اإللكرتونية، وسبل التغلب عىل الصعوبات. وبينت النتائج أن املتوسط الحسابي ملعايري القصص اإللكرتونية 
من حيث جودة العمل اإللكرتوني بلغ )1.94( أي بدرجة متوسطة. وبينت النتائج أن )30( قصة تظهر العالقة 
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اإليجابية بني األطفال و)20( قصة تثري خيال الطفل، وأن )18( قصة تظهر القصة العالقة اإليجابية بني الطفل 
والراشد، و )17( قصة تشجع األطفال عىل التساؤل و)15 ( قصة تحاكي بيئة الطفل. ولم تُظهر أية قصة 
تظهر الطفل البطل، أو التي تعرف الطفل عىل تراثه وتراث الشعوب األخرى أو التي تعزز استقاللية الطفل. 
اإللكرتونية، وسبل توظيفها، وبواعث توظيفها،  القصص  أهمية توظيف  آرائهن حول  املعلمات عن  وعربت 

واملعوقات التي تواجه املعلمات عند توظيف القصص اإللكرتونية. 

ويحقق توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال جملة من الفوائد تتمثل يف زيادة خربات األطفال، 
ألنها تتيح املجال أمامهم إلكتشاف ما هو جديد، فهي تسمح لهم باملشاهدة والتأمل، واإلستماع، واإلبحار يف 
عالم املعرفة، والبحث والتقيص. ويفيض توظيف التقنيات الرتبوية إىل تطور لغة األطفال من خالل استخدام 
الربامج اللغوية اإللكرتونية، وبرامج املحاكاة اإللكرتونية، والقصص واألناشيد، واأللعاب اللغوية والصوتية. 
وتعمل التقنيات الرتبوية عىل إستثارة دافعية األطفال نحو التعلم؛ من خالل توظيف السبورة الذكية التفاعلية 

.)Lee, 2015 التي تحتوي عىل األلعاب وأوراق العمل التفاعلية، واألنشطة املختلفة. )ال رسور،2018؛

ما  واختيار  واحتياجاتهم،  األطفال  خصائص  مراعاة  عىل  الرتبوية؛  التقنيات  توظيف  نجاح  ويعتمد 
يتوافق مع متطلباتهم ويف اآلن ذاته يستنهض قيمهم، ويتطلب ذلك دراية املعلمات بكفايات األطفال الرقمية، 
وقدرتهم عىل الترصف بشكل مستقل يف استخدام التقنيات املختلفة، وهذا يحتاج إىل مران من املعلمات حول 

.)Otterborn, Schönborn, & Hultén,  2019 ( آليات التعامل مع األطفال عند توظيف التقنيات الرتبوية

وتباينت الدراسات التي تناولت التقنيات الرتبوية، فمنها ما درس أثر توظيف التقنيات الرتبوية يف تنمية 
األطفال مثل دراسة العطيات )2018( التي أظهرت دور استخدام اليوتيوب يف تعليم مهارة النطق الصحيح 
للغة اإلنجليزية لدى أطفال الروضة بمحافظة العاصمة عمان. ودراسة يل )Lee, 2015( التي كشفت النقاب 
عن فعالية برنامج تعلمي قائم عىل استخدام األجهزة الرقمية يف دعم تعليم األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة يف 
املدارس الحكومية وتنمية مقدرتهم عىل حل املشكالت، وزيادة دافعيتهم نحو التعلم، وتنمي املهارات الحركية 
لديهم. ودراسة جودوين )Goodwin, 2008( التي أظهرت دور الوسائط املتعددة يف تعلم األطفال للمفاهيم 
 )Kumtepe, 2006( الحسابية والعددية، وإكتسابهم املقدرة عىل بناء تصورات عن األعداد. أما دراسة كمتيب

فسعت إىل تبرص آثر استخدام الحاسوب يف تطور مهارات األطفال االجتماعية. 

وثمة دراسات بحثت يف معتقدات معلمات رياض األطفال واتجاهاتهن نحو توظيف التقنيات الرتبوية 
مع األطفال، فقد سعت دراسة )Alelaimat; Ihmeideh; & Alkhawaldeh.2020(  إىل تبرص تصورات الطلبة 
البيانات  معلماً، وجمعت  الدراسة )192( طالباً  تعليم األطفال. شارك يف  التكنولوجيا يف  املعلمني حول دمج 
من خالل االستبانات واملقابالت. أشارت النتائج إىل أن الطلبة املعلمني لديهم تصورات إيجابية نحو توظيف 
التكنولوجيا والوسائط الرقمية يف صفوف رياض األطفال، بيد أن رضاهم عن استعداداتهم لتوظيف التكنولوجيا 
يف صفوفهم كان أقل، وأظهروا حاجتهم إىل تعلم املزيد عن دمج التكنولوجيا يف ممارساتهم، وكيفية إرشاك 

األطفال يف األنشطة التي تستخدم التكنولوجيا والوسائط الرقمية. 

وبحثت دراسة الراشد )2018( يف اتجاهات معلمات الروضة نحو استخدام التعلم الرقمي، ودرجة امتالك 
الرياض، ولتحقيق  بمدينة  )120( معلمة روضة  املعلمات من  لديهن، وتكونت عينة  الرقمى  التعلم  مهارات 
أهداف الدراسة تم استخدام استبانة تقيس اتجاهات املعلمات نحو التعلم الرقمي، ومدى توافر مهارات التعلم 
الرقمي لدى املعلمات، وتوصل البحث إىل وجود اتجاهات إيجابية نحو التعلم الرقمي، وتوافر مهارات التعلم 

الرقمي لدى معلمات الروضة عينة البحث. 

رياض  معلمي  اتجاهات  تحليل  إىل   )Preradovic et al, 2017( وآخرون  بريرادوفك  دراسة  وسعت 
األطفال نحو استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم األطفال، ووظفت الدراسة املنهج التحلييل 
وأداة االستبانة مع )109( معلمة روضة، وأظهرت النتائج وجود مواقف إيجابية تجاه تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بشكل عام مع األطفال، وأظهرت النتائج أيضاً أن )%33.3( من العينة لديهم مواقف سلبية تجاه 
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تجاه  إيجابية  اتجاهات  لديهم  العينة  من   )86.6%( نسبته  ما  وأّن  املبكر،  التعليم  يف  التكنولوجيا  استخدام 
استخدام الحاسوب واللوح الذكي. 

 ، الكويت  األطفال يف دولة  الحاسوب يف رياض  إدخال  إىل تقويم تجربة    )2004( نذر  وهدفت دراسة 
وذلك من خالل التعرف إىل آراء أولياء األمور واملعلمات نحو هذه التجربة، ومعرفة مكتسبات الطفل املعرفية 
أولياء  من  و)180(  طفالً  من )180(  الدراسة  عينة  وتكونت  الحاسوب.  باستخدام  واملهارتية  والوجدانية 
األمور و)75( معلمة، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق بني األطفال من حيث الجنس يف التعرف إىل الحاسوب 
أن  النتائج  املعرفية والوجدانية واملهاراتية. كما أظهرت  املهارات  وملحقاته واستخدامه، واكتسابهم لبعض 
املعلمات أكثر إدراكاً ألهمية الحاسوب يف رياض األطفال، وتقرتحن وسائل وأساليب لتفعيل تجربة استخدام 
استخدام  يف  اإليجابيات  من  العديد  هنالك  أن  يرون  فإنهم  األمور  ألولياء  بالنسبة  أما  وتعميمها.  الحاسوب 
الحاسوب يف رياض األطفال يف تعلم وتعليم األطفال املهارات املختلفة مثل املهارة اللغوية والحسابية وتنمية 

الحواس. يف حني وجد بعض أولياء األمور سلبيات يف إستخدام الحاسوب .

تكنولوجيا  توظيف  يف  األطفال  معلمي  ممارسات  يف   )Abu Al Rub,2015( الرب  أبو  دراسة  وبحثت 
يف دنفر يف الواليات املتحدة األمريكية ، ومعتقداتهم حول تطبيقها. وأجريت مقابالت مع املعلمني املشاركني 
أن  النتائج  أظهرت  التكنولوجيا.  توظيف  نحو  ومعتقداتهم  يستخدمونها،  التي  التكنولوجيا  أنواع  لتقييم 
يؤمنون  املعلمني  أن  النتائج  أظهرت  كما  تعليمهم.  يف  التكنولوجيا  من  متنوعة  مجموعة  يدمجون  املعلمني 

بأهمية توظيف التكنولوجيا يف تعليمهم. 

وكشفت دراسة سانشيز وآخرون )Sanchez et al, 2013( النقاب عن اتجاهات املعلمني نحو استخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الفصول الدراسية. ووظفت الدراسة األسلوب اإلجرائي حيث استخدمت أداة 
االستبانة مع )85( معلمة من معلمات الروضة وأداة املقابلة مع )11( معلمة من مدينة سالمنكا اإلسبانية، 
وأظهرت النتائج وجود اتجاه سلبي واحد تجاه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الصفوف الدراسية يتمثل 
يف الحاجة إىل مزيد من تطوير طرق جديدة لتدريب املعلمني عىل استخدام هذه التكنولوجيا، أما االتجاهات 
كذلك  الرتكيز،  يف  اإلستمرارية  وزيادة  الطلبة  إنتباه  جذب  يف  التكنولوجية  الوسائل  دور  يف  فتتمثل  اإليجابية 

تسهيل عملية التعلم، وزيادة التواصل فيما بينهم.

املعلومات  تكنولوجيا  بيئة  آثار  تحليل  إىل   )Kusano et al, 2013( وآخرون  كوسانو  دراسة  وسعت 
االبتدائية،  املدارس  يف  وذلك  املتحدة،  والواليات  اليابان  يف  التكنولوجيا  نحو  املعلمني  مواقف  عىل  واالتصاالت 
واستخدمت الدراسة املنهج التحلييل وأداة االستبانة مع عينة عشوائية بلغ حجمها )498( معلماً ومعلمة، 
لدى  أعىل  إيجابية  اتجاهات  النتائج وجود  اليابان. وأظهرت  املتحدة و)201( من  الواليات  بواقع )297( من 
معلمي اليابان مقارنة بالواليات املتحدة األمريكية يف توظيف التكنولوجيا ألنهم يرون أنها تسهم يف إنخراط 

الطلبة يف عملية التعلم.

إن املتبرص للدراسات السابقة يلحظ دراسات بحثت يف أثر توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال 
عىل تطورهم اللغوي، واالجتماعي، وحل املشكالت، وتعلم املفاهيم، وتعلم األعداد وغريها مثل دراسة العطيات 
 .)Kumtepe, 2006( ودراسة كمتيب )Goodwin, 2008( ودراسة جودوين )Lee, 2015( ودراسة يل )2018(

التقنيات  توظيف  نحو  واتجاهاتهن  األطفال  رياض  معلمات  معتقدات  يف  بحثت  دراسات  وثمة 
 )Preradovic et al, 2017( ودراسة بريرادوفك وآخرون )الرتبوية مع األطفال، مثل دراسة الراشد )2018
دراسات  وهنالك   .)Sanchez et al, 2013( وآخرون  سانشيز  ودراسة   )Abu Al Rub,2015( ودراسة 

تناولت معتقدات املعلمني وأولياء أمور األطفال يف اآلن معاً مثل دراسة نذر )2004( . 

وتميزت الدراسة الحالية بأنها ركزت عىل معتقدات معلمات رياض األطفال من خالل توظيف منهجية 
البحث املدمج الكمي والنوعي، وتوظيف أداة االستبانة واملقابلة للمعلمات.  
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منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي املختلط، الكمي والنوعي.   

مجتـمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات رياض األطفال يف محافظة »رام الله والبرية«، والبالغ عددهن 

)618( معلمة، بحسب سجالت مديرية الرتبية والتعليم يف محافظة »رام الله والبرية«.

عينة الدراسة:
بنسبة  الكيل  املجتمع  من  معلمة   )102( عىل  الدراسة  اشتملت  حيث  العشوائية،  العينة  اختيار  تم 

)%16.5( من مجتمع الدراسة. 

  وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة:

توزعت عينة الدراسة حسب متغري املؤهل العلمي، ويظهر أن نسبة %34.3 للدبلوم، ونسبة 65.7% 
 10-5 5 سنوات، ونسبة %34.3 من  أن نسبة %45.1 ألقل من  الخربة  للبكالوريوس. ويبني متغري سنوات 
سنوات، ونسبة %20.6 ألكثر من 10 سنوات. ويبني متغري التخصص أن نسبة %19.6 تربية ابتدائية، ونسبة 

%27.5 رياض أطفال، ونسبة %52.9 غري ذلك. 

أدوات الدراسة:
اشتملت الدراسة عىل األدوات األتية:

توظيف  والبرية.نحو  الله  رام  محافظة  يف  األطفال  رياض  معلمات  معتقدات  استبانة  الأوىل:  الأداة 

التقنيات الرتبوية.

العلمي، وسنوات الخربة، والتخصص.  اشتملت االستبانة عىل قسمني: القسم األول تكون من املؤهل 
والقسم الثاني تكون من )30 ( فقرة حول معتقدات معلمات رياض األطفال يف محافظة »رام الله والبرية« 

نحو توظيف التقنيات الرتبوية. 

3.5.2 �شدق ال�شتبانة:
معامل  بحساب  األداة  صدق  من  الباحثتان  تحققت  األولية،  بصورتها  االستبانة  الباحثتان  صممت 
االرتباط بريسون لفقرات االستبانة مع الدرجة الكلية لألداة، واتضح وجود داللة إحصائية يف جميع فقرات 

االستبانة ويدل عىل أن هناك التساق داخيل بني الفقرات. والجدول اآلتي يبني ذلك:
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جدول )1(: نتائج معامل ارتباط بريسون )Pearson Correlation( ملصفوفة ارتباط فقرات معتقدات 
معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية الحديثة يف رياض األطفال

قيمة Rالرقم 
الدالة 

اإلحصائية
قيمة Rالرقم 

الدالة 

اإلحصائية
قيمة Rالرقم 

الدالة 

اإلحصائية

10.464**0.000110.560**0.000210.463**0.000

20.558**0.000120.738**0.000220.609**0.000

30.682**0.000130.645**0.000230.229*0.021

40.445**0.000140.584**0.000240.469**0.000

50.599**0.000150.582**0.000250.416**0.000

60.502**0.000160.543**0.000260.612**0.000

70.699**0.000170.494**0.000270.681**0.000

80.733**0.000180.499**0.000280.635**0.000

90.588**0.000190.582**0.000290.534**0.000

100.616**0.000200.532**0.000300.536**0.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(.
*. Correlation is significant at the 0.05 level )2-tailed(.

 ثبات الدراسة:
تحققت الباحثتان من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية ملعامل الثبات ملجاالت الدراسة 
توظيف  نحو  األطفال  رياض  معلمات  ملعتقدات  الكلية  الدرجة  وكانت  ألفا،  كرونباخ  الثبات  معادلة  حسب 

التقنيات الرتبوية )0.82(، وهذه النتيجة تشري إىل تمتع األداة بثبات يفي بأغراض الدراسة. 

�شحيفة مقابلة مديرات ريا�ض الأطفال يف حمافظة رام اهلل والبرية:

هدفت املقابلة شبه املقننة التوصل إىل فهم عميق حول وجهات نظر معلمات رياض األطفال يف استخدام 
التي  واألسباب  استخدامها  وآلية  توظيفها  وكيفية  املستخدمة  الرتبوية  التقنيات  وأنواع  الرتبوية،  التقنيات 

تحول دون توظيفها واالقرتاحات للتوظيف الفعال .

وتمت املقابلة مع )21( معلمة روضة يف محافظة »رام الله والبرية«، وأجريت املقابلة  بصورة فردية 
وكان مدة املقابلة مابني نصف ساعة إىل ساعة. 

ثبات املقابلة:
العبارة  تحليل  لوحدات  ودقيق  واضح  معنى  عىل  الباحثتني  بني  االتفاق  تم  شخيص:  بني  الثبات   -
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والكلمات، وبعد ذلك أجريت بشكل منفرد تحليل لعينة من املقابالت. 

- الثبات عرب الزمن ) ضمن شخيص( : أجرت الباحثتان عملية التحليل مرتني بفارق )15( يوماً بني 
التحليل األول والثاني. واستخدمت معادلة )هولستي( لحساب معامل الثبات لحساب البني شخيص والضمن 

 .2M/ ) N1+N2( شخيص

N2: عدد الفئات التي تم تحليلها يف املرة الثانية.

N1: عدد الفئات التي تم تحليلها يف املرة األوىل.

2M: عدد الفئات املتفق عليها يف املرة األوىل والثانية.

نتيجتان  وهما   )%  0.82 فبلغ)  شخيص  الضمن  أما   )%0.81( شخيص  البني  الثبات  معامل  وبلغ 
مقبولتان.

متغيرات الدراسة:
املتغريات امل�شتقلة:

املؤهل العلمي وله ثالثة مستويات: دبلوم،  بكالوريس،  ما جستري.

سنوات الخربة ولها ثالثة مستويات:  أقل من 5 سنوات، 5-10 سنوات، أكثر من 10 سنوات.

التخصص وله ثالثة مستويات:  تربية ابتدائية، رياض األطفال، غري ذلك.

املتغيرات التابعة:
واقع توظيف معلمات رياض األطفال يف محافظة رام الله والبرية للتقنيات الحديثة.

معتقدات معلمات رياض األطفال يف محافظة رام الله والبرية يف توظيف التقنيات الرتبوية الحديثة.

إجراءات الدراسة:
طبقت الباحثتان الدراسَة من خالل الخطوات اآلتية:

- توجهت الباحتثان إىل رياض األطفال واجتمعت مع مديرات رياض األطفال .

- اختيار رياض األطفال عينة الدراسة.

- توزيع االستبانة عىل املعلمات.

- إجراء مقابالت مع معلمات رياض األطفال.

- التحليل اإلحصائي لالستبانة.

_ تحليل املقابالت.

- تفسري النتائج ونقاشها بشكل علمي وموضوعي.

- الخروج بالتوصيات واملقرتحات.

املعاجلة اإلحصائية:
وذلك  معينة(،  أرقاماً  )إعطاؤها  ترميزها  تم  للتحليل  صالحيتها  من  والتأكد  االستبيانات  جمع  بعد 
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تمهيداً إلدخال بياناتها إىل جهاز الحاسوب اآليل إلجراء املعالجات اإلحصائية املناسبة، وتحليل البيانات وفقاً 
الحسابية  املتوسطات  للبيانات باستخراج  املعالجة اإلحصائية  الدراسة(، وقد تمت  )بيانات  الدراسة  ألسئلة 
واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار )ت( )t- test(، واختبار تحليل التباين األحادي 
وذلك   ،)Cronbach Alpha( ألفا  كرونباخ  الثبات  ومعادلة  بريسون،  ارتباط  ومعامل   ،)one way ANOVA(

.)Statistical Package For Social Sciences( )SPSS( باستخدام الرزم اإلحصائية

حتليل املقابلة:
حللت املقابالت تحليالً ثيمائياً موضوعياً وفقاً للخطوات اآلتية:

تنظيم البيانات: من خالل تفريغ املقابالت وتنظم جميع البيانات التي جمعتها الباحثتان بحيث تكون 
كل مقابلة منفصلة عن اآلخرى.

توفري  خالل  من  للتصنيف  هيكالً  الباحثتان  صممت  للبيانات  األولية  القراءة  عند  البيانات:  تصنيف 
البيانات بوضوح األفكار املتشابهة معاً.

التأمل يف البيانات: أُعيدت قراءة البيانات والتأكد من تحليلها واستخراج التكرارات والنسب املئوية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
حتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات اآلتية:

الجدول )2(: تحديد درجة درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة

مدى متوسطها الحسابيالدرجة

2.33 فأقلمنخفضة

2.34-3.67متوسطة

3.68 فما فوقعالية

النتائج املتعلقة بالسؤال األول: 
ما معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية ؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثتان بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات 
أفراد عينة الدراسة عىل فقرات االستبانة التي تعرب عن معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات 

الرتبوية. 
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الجدول )3(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ملعتقدات معلمات 
رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال

الفقراتالرقم
املتوسط 

الحسابي

االنحراف 

املعياري
الدرجة

النسبة 

املئوية

1
يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تشجيع األطفال عىل املشاركة 

يف الصف
92.6منخفضة4.630.579

90.2عالية4.510.671يضفي توظيف التقنيات الرتبوية أجواء املرح يف الروضة4

89.2متوسطة4.460.655تشجع  التقنيات الرتبوية األطفال عىل التفاعل مع معلمتهم2

16
يؤدي توظيف التقنيات الرتبوية إىل عرض املادة التعلمية بطريقة 

مشوقة
88.4منخفضة4.420.724

88.0عالية4.400.721يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تشويق األطفال للتعلم   11

87.0عالية4.350.713يساعد توظيف التقنيات الرتبوية يف تبسيط املعلومات لألطفال14

86.8متوسطة4.340.711تعزز التقنيات الرتبوية املنافسة اإليجابية بني األطفال3

86.4عالية4.320.616يساعد توظيف التقنيات الرتبوية يف تحقيق أهداف التعلم يف الروضة15

17
يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تقديم التغذية الراجعة الفورية 

واملستمرة لألطفال
84.2عالية4.210.800

84.0عالية4.200.868يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تنمية الخيال العلمي لدى األطفال 10

9
يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف استثمار طاقة األطفال بما هو 

مفيد
83.6عالية4.180.763

83.4عالية4.170.924يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تشجع األطفال عىل املشاركة 12

82.4عالية4.120.882يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تنمية شخصية الطفل املستقلة7

82.2عالية4.110.770يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تشجيع األطفال عىل طرح األسئلة27

5
يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تشجيع األطفال عىل  التعاون 

فيما بينهم
81.0عالية4.050.872

80.8عالية4.040.943يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تشجيع األطفال عىل املبادرة 8

80.8عالية4.040.994يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف زيادة التفاعل بني األطفال13
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28
يزيد توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال رغبة األطفال يف 

االكتشاف
80.8متوسطة4.040.832

80.4منخفضة4.020.933يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف تنمية حب االكتشاف لدى األطفال 20

79.6عالية3.981.015يزيد توظيف التقنيات الرتبوية التعاون بني املعلمات26

22
يساعد توظيف التقنيات الرتبوية عىل تنمية التفكري اإلبداعي لدى 

األطفال
78.0متوسطة3.900.917

6
يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف التقليل من الخجل واإلنطواء 

لدى األطفال
76.8عالية3.841.069

75.4عالية3.771.334يؤدي توظيف التقنيات الرتبوية إىل شعور األطفال بالسعادة 30

29
مسؤولية  تحمل  عىل  األطفال  الرتبوية  التقنيات  توظيف  يشجع 

تعلمهم
75.0عالية3.750.917

69.6متوسطة3.481.318يزيد توظيف التقنيات من التشويش يف األنشطة24

69.0متوسطة3.451.256يؤدي توظيف التقنيات الرتبوية إىل زيادة تركيز األطفال23

61.8متوسطة3.091.135يزيد توظيف التقنيات من التمركز حول الذات لدى األطفال25

49.2متوسطة2.461.232 يسهم توظيف التقنيات الرتبوية يف إضاعة وقت التعلم 19

48.2متوسطة2.411.261يسهم توظيف التقنيات الرتبوية داخل الروضة يف خلق الفوىض21

45.6منخفضة2.281.189 يتطلب توظيف التقنيات الرتبوية بذل جهود كبرية من املعلمة18

78عالية3.90100.38639الدرجة الكلية

أفراد  املعيارية الستجابات  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  الذي يعرب عن  الجدول )3(  يالحظ من 
الحسابي  املتوسط  أن  الرتبوية  التقنيات  األطفال نحو توظيف  الدراسة عىل معتقدات معلمات رياض  عينة 
للدرجة الكلية)3.90( واالنحراف املعياري )0.386( وهذا يدل عىل أن معتقدات معلمات رياض األطفال نحو 
توظيف التقنيات الرتبوية جاءت بدرجة عالية، وبنسبة %78. وهذه النتائج تتفق مع دراسة )العطيات، 2018( 
املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  نحو  للمعلمني  اإليجابية  االتجاهات  بينت  التي    )Sanchez et al, 2013( و 
واالتصاالت يف الفصول الدراسية. من حيث جذب إنتباه الطلبة وزيادة االستمرارية يف الرتكيز، كذلك تسهيل 

عملية التعلم، وزيادة التواصل فيما بينهم.  

وحصلت الفقرة » يسهم توظيف التقنيات يف تشجيع األطفال عىل املشاركة يف الصف« عىل أعىل متوسط 
حسابي )4.63(،  ألن التقنيات تعمل عىل تعزيز التفاعل والتواصل بني األطفال.

كما وتشري النتائج يف الجدول رقم ) 3 ( أن )24( فقرة جاءت بدرجة عالية، و)5( فقرات جاءت بدرجة 
يف  الرتبوية  التقنيات  توظيف  »يسهم  الفقرة  وحصلت  منخفضة.  بدرجة  جاءت  واحدة  وفقرة  متوسطة، 
تشجيع األطفال عىل املشاركة يف الصف« عىل أعىل متوسط حسابي )4.63(، ويليها فقرة »يضفي توظيف 
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التقنيات أجواء املرح يف الروضة« بمتوسط حسابي )4.51(، وترى الباحثتان أن التقنيات تعد محفزاً لألطفال، 
وتزيد دافعيتهم عندما يستخدمون التقنيات ويتفاعلون بها، وتصبح املعلمة عىل ثقة بأن الوقت الذي يقضيه 
أّن  إىل  إضافة  اللغوية،  حصيلتهم  وزيادة  وتفكريهم  مهاراتهم  لتنمية  وقت  هو  إنما  النشاط  خالل  األطفال 
األلعاب اإللكرتونية، واألفالم، والسبورة التفاعلية محببة لدى األطفال، حيث يعتربونها جزءاً مهماً يف مرحلة 

طفولتهم والتي تضفي أجواء من املرح عىل تعلمهم.

وتتوافق هذه النتائج مع دراسة يل )Lee, 2015( التي بينت دور األجهزة الرقمية يف دعم تعليم األطفال يف 
مرحلة ما قبل املدرسة يف املدارس الحكومية وتنمية مقدرتهم عىل حل املشكالت، وزيادة دافعيتهم نحو التعلم، 
وتنمية املهارات الحركية لديهم، ودراسة كمتيب )Kumtepe, 2006( التي أظهرت أثر استخدام الحاسوب يف 

تطور مهارات األطفال االجتماعية. 

باملقابل حصلت الفقرة »يتطلب توظيف التقنيات بذل جهود كبرية من املعلمة« عىل أقل متوسط حسابي 
)2.28(، تعزو الباحثتان هذه النتيجة إىل أّن استخدام التقنيات يتطلب من املعلمة متابعة أحدث الربمجيات 
والوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي يحتاج إىل وقت وجهد وتركيز للتمّكن من استخدامها، ويحتاج إىل مقدرة 
عىل تصميم األنشطة واأللعاب املحوسبة التي تالئم خصائص األطفال، واإلطالع عىل طرق تكنولوجية جديدة 
تساعدها يف تصميم هذه األنشطة فتتطلب هذه الطرق خربة سابقة يف إتقان مهارات التعامل مع الحاسوب 

والشبكة العنكبوتية وتصميم املواد لألطفال.

 وثمة من رأت من املعلمات أن توظيف التقنيات الرتبوية يف الروضة يؤدي إىل التشويش يف األنشطة، 
والتمركز حول الذات لدى األطفال، وإضاعة وقت التعلم لدى األطفال. كما أظهرت النتائج أن توظيف التقنيات 
بلغ  منخفض  حسابي  متوسط  عىل  حصل  املعلمات  ملعتقدات  وفقاً  الفوىض  خلق  يف  يسهم  الروضة   داخل 
)2.41(، فيعود إىل فعالية التقنيات الحديثة بجذب انتباه األطفال بشكل مستمر بحيث يعرض برامج، وألعاب، 

تجعل الطفل متيقظاً  ومتفاعالً ومستمتعاً بالتقنيات. 

التقنيات الرتبوية  الباحثتان بأّن معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف  وبصورة عامة ترى 
جاءت بدرجة عالية،  ومرده خربات املعلمات يف توظيف القصص اإللكرتونية، واأللعاب اإللكرتونية، وبرامج 

البحث، وتوظيف التقنيات بوصفها داعمة لتعلم األطفال. 

  )Alelaimat, A; Ihmeideh, F; & Alkhawaldeh, M. 2020 (وتتسق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة
الرقمية يف  التكنولوجيا والوسائط  إيجابية حول توظيف  لديهم تصورات  املعلمني  الطلبة  أن  إىل  التي أشارت 
صفوف رياض األطفال، ودراسة الراشد )2018( التي أظهرت وجود اتجاهات إيجابية نحو التعلم الرقمي، 
ودراسة )Preradovic et al, 2017( التي أظهرت وجود مواقف إيجابية تجاه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

بشكل عام مع األطفال.

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: 
رياض  معلمات  معتقدات  يف   )α≤0.05( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل   

األطفال يف محافظة »رام الله والبرية« نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري املؤهل العلمي؟

لإلجابة عن السؤال حسبت نتائج اختبار »ت« واملتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة يف 
معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري املؤهل العلمي. 
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الجدول ) 4 (: نتائج اختبار »ت« للعينات املستقلة الستجابة أفراد العينة يف معتقدات معلمات رياض 
األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري املؤهل العلمي.

العدداملؤهل العلمي
املتوسط 

الحسابي
قيمة »t«االنحراف املعياري

مستوى 

الداللة

.353.99362دبلوم فما دون

1.7070.091

.673.85392بكالوريوس فما فوق

يتبني من خالل الجدول )  4(  أن قيمة »ت« للدرجة الكلية )1.707(، ومستوى الداللة )0.091(، أي أن 
معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية ال تختلف باختالف املؤهل العلمي. مما يعني 
هذا وجود تشابه الستجابة أفراد عينة الدراسة يف معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات 

الرتبوية يف رياض األطفال وفقاً ملتغري املؤهل العلمي. 

نتائج السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α≤0.05( يف معتقدات 
الرتبوية تعزى ملتغري سنوات  التقنيات  والبرية« نحو توظيف  الله  »رام  األطفال يف محافظة  معلمات رياض 

الخربة؟

لإلجابة عن السؤال الثالث ُحسبت املتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عىل معتقدات 
معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري سنوات الخربة. 

الجدول ) 5  (: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ملعتقدات معلمات 
رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري سنوات الخربة

االنحراف املعيارياملتوسط الحسابيالعددسنوات الخربة

3.92.376 46أقل من 5 سنوات

3.91331 35من 5-10 سنوات

3.83.492 21أكثر من 10 سنوات

يالحظ من الجدول رقم )5( وجود فروق ظاهرية يف معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف 
 one( التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري سنوات الخربة، وملعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي

way ANOVA( كما يظهر يف الجدول رقم )6(:
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الجدول)6(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة يف معتقدات معلمات رياض األطفال 
نحو توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال يعزى ملتغري سنوات الخربة

مصدر التباين
مجموع 

املربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

املربعات

قيمة »ف«

املحسوبة

مستوى 

الداللة

0.10120.051بني املجموعات

0.3340.717
14.978990.151داخل املجموعات

15.079101املجموع

 يالحظ أن قيمة »ف« للدرجة الكلية)0.334( ومستوى الداللة )0.717( وهي أكرب من مستوى الداللة 
)α ≥ 0.05( أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً يف معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات 

الرتبوية يف رياض األطفال يعزى ملتغري سنوات الخربة.  

وهذا يدل عىل وجود تشابه يف معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية حسب 
متغري سنوات الخربة، وترى الباحثتان أّن املعلمات يرحبن بتوظيف التقنيات يف رياض األطفال برصف النظر 

عن سنوات الخربة لديهن، أو تدريبهن. 

نتائج السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)α≤0.05(  يف معتقدات 
معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري التخصص ؟

لإلجابة عن السؤال الرابع ُحسبت املتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عىل معتقدات 
معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية تعزى ملتغري التخصص. 

الجدول )7(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ملعتقدات معلمات 
رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية حسب متغري التخصص

االنحراف املعيارياملتوسط الحسابيالعددالتخصص

203.85830.44154تربية ابتدائية

284.00830.29195رياض أطفال

543.86110.40348غري ذلك

يالحظ من الجدول )7 ( وجود فروق ظاهرية يف معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات 
الرتبوية يف رياض األطفال تعزى ملتغري التخصص، وملعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 

)one way ANOVA( كما يظهر يف الجدول رقم )8(.
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الجدول:)8(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة يف معتقدات معلمات رياض األطفال 
نحو توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال يعزى ملتغري التخصص

مجموع املربعاتمصدر التباين
درجات 

الحرية

متوسط 

املربعات

قيمة »ف«

املحسوبة

مستوى 

الداللة

0.44520.222بني املجموعات

1.5050.227

14.634990.148داخل املجموعات

15.079101املجموع

 يالحظ أن قيمة »ف« للدرجة الكلية)1.505( ومستوى الداللة )0.227( وهي أكرب من مستوى الداللة 
)α ≥ 0.05( أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً يف معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات 

الرتبوية يف رياض األطفال تعزى ملتغري التخصص.  

وترى الباحثتان بوجود جملة من األسباب التي تقود إىل تشابه معتقدات املعلمات نحو توظيف التقنيات 
الرتبوية بغض النظر عن التخصص، ومنها أن املعلمات يتشابهن يف طريقة تنظيم بيئة الروضة يف رام الله من 
حيث توفري األركان التعلمية يف الروضة، وتوفري التجهيزات والتقنيات التي تالئم األركان، وتالئم موضوعات 
الطفولة، ووزارة  يتم توفريها من خالل مؤسسات  األطفال  التجهيزات يف رياض  العديد من  أن  التعلم. كما 

الرتبية والتي تتشابه يف كثري من األحيان. 

النتائج  املتعلقة بال�شوؤال اخلام�ض :

ما أراء معلمات رياض األطفال يف محافظة »رام الله والبرية« حول توظيف التقنيات الرتبوية؟

والنسب  التكرارات  استخراج  وتم  ثيماتياً  تحليالً  املقابالت  الباحثتان  حللت  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
املئوية الستجابات املعلمات عىل األسئلة التي طرحت عليهن  يف املقابلة، واستخرجت املوضوعات اآلتية: 

اأول: اأهمية توظيف التقنيات الرتبوية يف ريا�ض الأطفال:

 بينت نتائج املقابالت أن )79 %( من معلمات رياض األطفال عينة الدراسة يؤيدن توظيف التقنيات 
الرتبوية يف رياض األطفال، بل ويعتربن أن توظيف التقنيات الرتبوية مثل السبورة الذكية، واأللعاب اإللكرتونية، 
واألفالم اإللكرتونية، وأوراق العمل اإللكرتونية يزيد من مشاركة األطفال وانخراطهم يف عملية التعلم، ويسهم 
يف تطوير قدراتهم يف اكتشاف عوالم آخرى، كما يساعد يف تنمية مقدرتهم عىل البحث وخاصة إذا أجرى األطفال 
تجارب علمية، ووضعوا الفرضيات ويريدون تدعيم نتائجهم يف البحث عن املعلومات يف الشبكات العنكبوتية، 
فتوفر الحواسيب املختلفة التي بمتناول أيدي األطفال سيساعدهم يف العمل بمشاريع علمية مختلفة.  وهذا 
ما بينته نتائج االستمارة حيث أظهرت أن معتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية 

جاءت بدرجة عالية. 

األطفال، وتحريرهم  تنمية شخصية  الرتبوية يف  التقنيات  املعلمات دور  )68 %( من  أظهرت  يف حني 
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من الخجل وزيادة ثقتهم بأنفسهم، ومقدرتهم عىل التعبري عن ذواتهم. وزيادة اندماجهم وتفاعلهم يف عملية 
التعلم.  

اقتبا�شات من اأقوال املعلمات:

املعلمة  )1( »برأيي  توظيف التقنيات الرتبوية يزيد من اندماج األطفال وتعلمهم«. 

املعلمة  )2( »توظيف التقنيات الرتبوية يف الروضة يجلب السعادة لألطفال«.

 املعلمة  )17( »تستخدم التقنيات الرتبوية يف أنشطة البحث يف محركات جوجل«.

املعلمة  )4( »يحب األطفال عرض األفالم والصور املتحركة«.

الأ�شباب التي حتول دون توظيف التقنيات الرتبوية:

قامت الباحثتان بحساب األعداد والنسب املئوية الستجابات معلمات رياض األطفال عىل األسباب التي 
تحول دون توظيف التقنيات الرتبوية، كما يظهر يف الشكل )1(.

 

الشكل ) 1 ( األسباب التي تحول دون توظيف التقنيات الرتبوية.

  يظهر من الشكل أن األسباب التي تحول دون توظيف التقنيات الرتبوية تتمثل يف عدم توفر التقنيات 
الرتبوية بسبب نقص الدعم املادي جاء بنسبة )40.0%( يليه ضعف التيار الكهربائي بنسبة ) 26.7%( فصل 
اإلنرتنت بنسبة )13.3( سوء استخدام التقنيات الرتبوية، إضافة إىل حصول عطل للتقنيات بنسبة )6.7 %( 

وإهمال تدريب املعلمني الستخدام هذه التقنيات الرتبوية وضيق الوقت بنسبة )%3.3(.

وعربن عن رأيهن يف معوقات توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال والتي تتمثل يف الظروف املادية 
للروضة وعدم تمكن الروضة من توفري التقنيات الرتبوية مثل اآليباد، والحواسيب املختلفة، وبرامج األطفال، 

واللوح الذكي وغريها من الربامج والتقنيات الرتبوية التي توظف يف تعلم األطفال

اقتباسات من أقوال املعلمات:
املعلمة  )7( »عدم وجود وعي كاف ألفراد املجتمع، أسباب مادية قلة الدعم املادي، إهمال تدريب املعلمني 

سوء 
استخدامها

إهمال
تدريب 

املعلمني 
الستخدام 

هذه التقنيات

عدم توفرها 
بسبب 

نقص الدعم 
املادي

ضيق
الوقت

فصل 
اإلنرتنت

حصول أي 
عطل لهذه 

التقنيات

عدم
وجود 
كهرباء
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عىل كيفية استخدام هذه الوسائل، عدم وضع استخدام الوسائل والتقنيات الرتبوية التعليمية أثناء التخطيط 
الرتبوي كأولوية من األولويات.

املعلمة  )13( »األسباب التي تحول دون توظيف التقنيات الرتبوية سعرها املادي املكلف، أيضاً كثرة 
استخدام التقنيات الرتبوية تساهم يف الهدم أحياناً أكثر من البناء لسوء استخدامها«. 

املعلمة  )14( »ضيق الوقت، فصل اإلنرتنت، قطع الكهرباء ويكون نادراً«.

املعلمة  )15( »ضيق الوقت، وسوء استخدامها، وعدم توفرها بسبب نقص الدعم املادي«.

سادساً: اقرتاحات معلمات رياض األطفال حول توظيف التقنيات الرتبوية:

عربت املعلمات عن جملة من االقرتاحات حول توظيف التقنيات الرتبوية يف رياض األطفال والتي تظهر 
يف الشكل )2(.

الشكل )2(: االقرتاحات لتوظيف فعال للتقنيات.

وقدمت معلمات رياض األطفال جملة من االقرتاحات تتمثل يف اختيار الوقت املالئم لتوظيف التقنيات 
للمعلمات حول كيفية  أفضل، وتقديم دورات  لها واالستفادة منها بصورة  يتم جذب األطفال  الرتبوية لكي 
توظيف التقنيات الرتبوية بصورة ناجحة، وتوفري الدعم املادي لرياض األطفال، وتوفري الربامج اإللكرتونية 
الرتبوية  التقنيات  وتوفري  األطفال  رياض  يف  اإللكرتونية  لألجهزة  قاعة  وتوفري  وبرصية،  سمعية  ووسائل 

بصورة تسمح لألطفال باستخدامها والتفاعل معها. 

فقد اقرتحت املعلمة  )13( »أن يكون عند املعلمة وعي تام لتوظيف هذه التقنيات الرتبوية يف الوقت 
املناسب، والقدرة عىل استخدامها بصورة تفاعلية«.

يف حني اقرتحت املعلمة  )18( »تحديد التقنية املطلوبة بأساليب مناسبة وبشكل منظم يسهل استخدام 
التقنيات الرتبوية ويزيد تفاعل األطفال معها«.
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واقرتحت املعلمة  )20( »عمل دورات يف كيفية استخدام التقنيات الرتبوية.

وطلبت املعلمة  )21( »توفري الدعم املادي  لرياض األطفال لتتمكن من رشاء السبورة التفاعلية، والربامج 
اإللكرتونية املالئمة لألطفال«.

املعلمة  )1( »وجود قاعة كبرية مزودة بالتقنيات الرتبوية حيث ينتقل األطفال لهذه القاعة عندما تريد 
املعلمة توظيف التقنيات الرتبوية لتنفيذ نشاط معني.

أفىض تحليل مقابالت املعلمات إىل إظهار االتساق والتناغم بني نتائج املقابالت واالستبانة فيما يتعلق 
بمعتقدات معلمات رياض األطفال نحو توظيف التقنيات الرتبوية، وتأييد املعلمات لتوظيف التقنيات يف رياض 
وكذلك  للتقنيات،  ناجح  توظيف  يف  اقرتاحاتهن  املقابالت عن  يف  املعلمات  كما عربت  كبرية.  األطفال بصورة 

اقرتاحاتهن لتجاوز التحديات واملعوقات التي تجابه توظيف التقنيات يف رياض األطفال. 

التوصيات:
يف ضوء نتائج الدراسة الحالية ، تويص الباحثتان بما يأتي:

تدريب معلمات رياض األطفال يف مدينة رام الله والبرية عىل كيفية توظيف التقنيات الرتبوية.

- تصميم دليل تدريبي ملعلمات رياض األطفال حول توظيف التقنيات.

- توفري التقنيات الرتبوية والتفاعلية يف رياض األطفال.

- إجراء املزيد من الدراسات حول توظيف التقنيات الحديثة يف رياض األطفال.
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