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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل درجة ممار�سة معلمات ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال يف عمان وحتديد العوائق التي حتول دون
ا�ستخدامها ،وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة هذه قام الباحثان ب�إعداد �أداة الدرا�سة
وتطويرها ،ومت الت�أكد من �صدقها وثباتها .ا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )43رو�ضة
�أطفال يف مدينة عمان ،مت اختيارها ع�شوائيًا يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام
الدرا�سي ( ،)2008/2007وقد مت توزيع �أداة الدرا�سة على جميع املعلمات العامالت يف
تلك الريا�ض ،حيث بلغ عددهن ( )172معلمة .مت ا�سرتجاع ( )157ا�ستبانة مكتملة
منها� .أ�شارت النتائج �إىل قلة توافر يف املعدات والربجميات يف كثري من ريا�ض الأطفال
يف عمان� ،إ�ضافة �إىل وجود �ضعف لدى معلمات ريا�ض الأطفال ب�شكل عام يف جمال
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .كما دلت النتائج على وجود عوائق كثرية
حتول دون ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،من
�أبرزها النق�ص يف املعدات والربجميات ،وقلة الوقت وقلة احلوافز املادية وغريها .وقد
�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة توفري التكنولوجيا املنا�سبة يف ريا�ض الأطفال ،وتدريب وت�أهيل
معلمات ريا�ض الأطفال على ا�ستخدام تلك التكنولوجيا.
الكلمات املفتاحية :درجة ا�ستخدام ،معلمات ريا�ض الأطفال ،تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،عوائق.

* تاريخ ت�سلم البحث2009/4/23 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/10/10 :م
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The Degree of Information and Communication Technology
Used by Kindergarten Teachers in Amman
and the Obstacles to that Use
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Abstract
This study aimed to determine the degree of the use of information and
communication technology by kindergarten teachers in Amman and the obstacles to that use. To answer the study, the researchers developed a questionnaire to explore these questions. The researchers verified both reliability and
validity of the instrument. A random sample of this study included (43) kindergartens in Amman city, with (172) kindergarten teachers, during the second
semester of the academic year (2007/2008). The study tool was distributed
to all the teachers in those kindergartens and (157) completed questionnaires
were returned to the researchers. The study findings indicated that there was
a shortage in the availability of the hardware and the software in Amman
kindergartens. Kindergarten teachers, in Amman, use of information and communication technology was weak. Results showed that there were physical,
technical and educationally obstacles.
Therefore, the researchers recommended that there was a necessity to provide the kindergartens with more hardware and software, in addition to a continuous training on new software and hardware.
Key words: degree of use, kindergarten teachers, information and communication
technology, obstacles.
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مقدمة

�أ�صبح التغيري يف دور املعلم يف ظل منظومة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �رضورة

ملحة يف هذا الع�رص ،ع�رص االنفجار املعريف ،فلم يعد املعلم جمرد ناقل للمعلومة من
كتاب مدر�سي �إىل �أذهان املتعلمني ،بل عليه �أن ي�شارك طالبه يف احل�صول على املعلومة
الالزمة وا�ستخدامها وحفظها للرجوع �إليها وقت احلاجة .لذلك ينبغي �أن يتم �إعداد املعلم

تكنولوجيًا� ،إ�ضاف ًة �إىل الإعداد الأكادميي ،كي يكون قادرا ً على ا�ستخدام التكنولوجيا ،وقادرا

على التغيري من دوره التقليدي ،مل�سايرة التطورات التكنولوجية والثورة املعلوماتية التي
ي�شهدها هذا الع�رص.

فاملعلم الناجح ،يف الع�رص احلايل ،لي�س هو املعلم اخلبري يف تخ�ص�صه واملتقن للمادة التي

يدر�سها فقط ،و�إمنا املاهر يف دمج التكنولوجيا يف املواقف التعليمية �أي�ضا ً (Weinbugh,
) .Collier & Rivera, 2003لذا فالنمو املهني للمعلم م�س�ؤولية كبرية تتحملها اجلامعة،
ووزارة الرتبية والتعليم ،وامل�ؤ�س�سات التعليمية الأخرى قبل اخلدمة و�أثناء اخلدمة .وهذا يتطلب

توزيع امل�س�ؤوليات وحتمل النتائج ل�ضمان جودة النوعية يف العملية التعليمية ،من �أجل توفري

معلم مبوا�صفات مطلوبة جتعله قادرا ً على ت�سهيل عملية التعليم وحتقيق �أهدافها املن�شودة

(عماد الدين.)2005 ،

�إن النظرة احلالية �إىل تكنولوجيا التعليم على �أنها طريقة يف التفكري ،ومنهج يف العمل

و�أ�سلوب يف حل امل�شكالت ،قد �أحدثت ت�أثريا ً وا�ضحا ً على العملية التعليمية ،حيث �ساعدت

يف حتويل النظرة �إىل هدف التعليم واحل�صول على املعرفة من خالل الو�صول �إىل م�صادرها

أي�ضا يف الرتكيز على بناء �إن�سان قادر على
الأ�صلية وتوظيفها يف حل امل�شكالت ،و�ساعدت � ً
متابعة تعلمه ذاتيا ً مدى احلياة (�سامل2004 ،؛  .)Kim, 2003وبنا ًء على ذلك يرى الباحثان �أنه
من الواجب على معلمات ريا�ض الأطفال يف الأردن تبني �أ�ساليب تدري�س تقوم على ا�ستخدام

التكنولوجيا ،مل�ساعدة الطفل على امتالك مهارات االت�صال والتفاعل مع الآخرين ،بحيث

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ي�شعر �أنه يف جمتمع وا�سع ،و�أن يف مقدوره الت�أثري بفاعلية يف بناء هذا العامل ،وهذا يتفق مع

الأهمية الرتبوية لدور ريا�ض الأطفال

�إن �أهداف الرتبية يف ريا�ض الأطفال ال تنف�صل عن �أهداف الرتبية ب�شكل عام ،ف�إذا كانت

الرتبية تهدف �إىل بناء املواطن ال�صالح الذي ي�سهم يف بناء وطنه ب�شخ�صية متكاملة ،ف�إن

االهتمام مبرحلة الطفولة املبكرة ميثل جزءا ً من االهتمام باحلا�رض وامل�ستقبل معا ً ،ويعد واحدا ً

ورقي ثقافته ،لأن الأطفال ي�شكلون
من املعامل التي ي�ستدل بها على تبلور الوعي املجتمعي
ّ
ال�رشيحة الأكرث �أهمي ًة يف املجتمع ،ولأنهم جيل امل�ستقبل وهذا مطلب اجتماعي مهم .لذا
تعترب ريا�ض الأطفال م�ؤ�س�سات تربوية واجتماعية مهمة يف �أي جمتمع واع ،فهي ت�سعى
�إىل ت�أهيل الطفل ت�أهيال ً �سليما ً لاللتحاق باملرحلة الأ�سا�سية ،وذلك حتى ال ي�شعر باالنتقال

املفاجئ من البيت �إىل املدر�سة ،حيث ترتك له احلرية التامة يف ممار�سة ن�شاطاته واكت�شاف

قدراته وميوله و�إمكاناته� .إن الطفل يف هذه املرحلة بحاجة �إىل الت�شجيع امل�ستمر من
معلماته ،من �أجل تنمية حب العمل اجلماعي لديهم ،وغر�س روح التعاون وامل�شاركة الإيجابية،

واالعتماد على النف�س والثقة فيها ،واكت�ساب الكثري من املهارات اللغوية واالجتماعية وتكوين
االجتاهات ال�سليمة جتاه العملية التعليمية .لذا يجب االهتمام ب�إعداد معلمة ريا�ض الأطفال

با�ستمرار ،والعمل على ت�أهيلها مهنيًا وتكنولوجيًا قبل و�أثناء اخلدمة (Weinbugh, Collier

).& Rivera, 2003

و�إذا كان املعلم مطالبا ً يف مراحل التعليم املختلفة ب�أن يتقن املادة التعليمية التي يدر�سها،

ويح�سن �إدارة الف�صل وغريها ،ف�إن املوقف خمتلف مع معلمة ريا�ض الأطفال ،فالرتبية يف
ريا�ض الأطفال ذات �أهمية خا�صة يف حد ذاتها ،بالإ�ضافة �إىل �أهميتها بالن�سبة للإعداد

للمرحلة التالية يف �سلم التعلم ،ولذلك فهي حتتاج �إىل املربي الذي يراعي حاجات الطفل مبا

ميتلكه من كفايات متعددة تت�ضمن مهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

�إن معلمة ريا�ض الأطفال تعد من �أهم العوامل امل�ؤثرة يف تكيف الطفل ،وتقبله لريا�ض

الأطفال ،فهي �أول الرا�شدين الذين يتعامل معهم الطفل خارج نطاق الأ�رسة مبا�رشة ،وتقوم
بدور مهم يف تخلي�ص الطفل من العوائق ،وت�ساعده �أي�ضا ً على منو مواهبه ،والعناية بها� ،أو

قد ت�صدمه وت�شعره بالإحباط .وعلى هذا فمعلمة الرو�ضة حتتل املرتبة الثانية يف الأهمية
بعد الأ�رسة مبا�رشة من حيث دورها يف تربية الأطفال ،حيث �إن الطفل يكون �أكرث تقبال ً لتوجيه
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ت�شري وزارة الرتبية و التعليم �إىل �أن ريا�ض الأطفال يف الأردن لي�ست حديثة العهد ،فقد

كانت قائمة قبل ت�أ�سي�س الإمارة كرو�ضة �أطفال البطريركية الالتينية عام ( )1876ورو�ضة
الروم الأرثوذك�س عام ( )1860يف مدينة الكرك .ومع �إن�شاء �إمارة �رشق الأردن مت �إن�شاء عدد

من ريا�ض الأطفال اخلا�صة ،مثل رو�ضة الغرباء الإ�سالمية عام ( ،)1922ورو�ضة الأهلية عام
( .)1926وتعمل وزارة الرتبية والتعليم على حث وت�شجيع القطاع اخلا�ص على �إن�شاء ريا�ض

الأطفال ،كون مرحلة ريا�ض الأطفال غري �إلزامية ،ونتيجة لهذا الت�شجيع فقد ارتفع عدد
ريا�ض الأطفال اخلا�صة من (� 548إىل  )1048رو�ضة �أطفال خالل العقد الأخري من القرن
املا�ضي ،يلتحق بها �أطفال من عمر (� 3سنوات و� 8أ�شهر �إىل �5سنوات و� 8أ�شهر) .يف حني

بلغ عدد �شعب الريا�ض اخلا�صة للعام الدرا�سي ( )2007/2006مبرحلتيه الب�ستان والتمهيدي

(� )4205شعبة يف ( )1281مدر�سة ورو�ضة خا�صة ،التحق بها �أكرث من ( )91700طفال ً وطفلةً.
�أما عن الريا�ض يف القطاع العام ففي عام ( )2000/1999قامت الوزارة بو�ضع خطة مرحلية

جديدة يتم مبوجبها �إن�شاء ما معدله ( )50رو�ضة �أطفال يف خمتلف مناطق اململكة ،حيث

و�صل عدد ريا�ض الأطفال احلكومية التابعة للوزارة ( )403رو�ضة �أطفال للعام الدرا�سي

( )2007/2006يلتحق بها �أكرث من ( )7700طفل وطفلة (وزارة الرتبية والتعليم.)2007 ،

�إن مواجهة حتديات احلياة وتعقيداتها فر�ضت على املجتمعات املتطورة تغيري طرق تعليم

�أطفال الرو�ضة ،واالبتعاد عن الطرق االعتيادية ،وبالتايل توجب عليهم االجتاه نحو تطوير
وحتديث مناهج متكاملة تكنولوجياً ،حيث تعد هذه املرحلة من �أهم املراحل العمرية عند

الفرد .ولن ت�ؤتي هذه املرحلة ثمارها املرجوة دون دعامة �أ�سا�سية متمثلة يف توفري منهج علمي
دقيق �شامل ومتكامل تكنولوجياً ،ينا�سب طبيعة هذه املرحلة واحتياجات الأطفال فيها،

بالإ�ضافة �إىل توفري بيئة تربوية منظمة ،وكادر فني مدرب وم�ؤهل على جميع امل�ستويات.

لقد �أ�شارت درا�سات عديدة (Plowman & Stephan, 2005; Samaras, 1996; Shade,

1996; Samuelsson, 2001؛ احليلة2007 ،؛ عبد الله2006 ،؛ احلمران2006 ،؛ مب�سلط2005 ،؛

عماد الدين2005 ،؛ العمايرة2003 ،؛ الهنداوي� )2003 ،إىل �أنه ال يوجد اتفاق بني اخلرباء على
و�ضع حد �أدنى للعمر الذي ينبغي �أن يتعر�ض فيه الطفل لتكنولوجيا املعلومات ،بالرغم من
االتفاق بينهم ب�أن الألفة بربامج احلا�سوب والتعامل مع الإنرتنت �رضورية لنجاح الطفل يف

املدر�سة ،ويف قدرته على التوا�صل مع الآخرين .كما �أ�شارت نتائج تلك الدرا�سات �أي�ضا �إىل
�أهمية دمج التكنولوجيا يف العملية التعليمية ،ويف جميع املراحل الدرا�سية مبا فيها مرحلة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ريا�ض الأطفال ،كونها ت�ساعد يف ت�سهيل عملية التعلم ،وتوفري الوقت واجلهد على املعلم
عاملا ً مذهال ً ومده�شاً ،وينمي لدى الأطفال �إح�سا�س املالحظة والتخيل ،ومعرفة الأ�شكال

أي�ضا على
والأحجام وقدرة الإبداع والت�صميم والتحكم واالبتكار واالكت�شاف .و�شجعت � ً
اختيار �أجهزة تتنا�سب مع الأطفال ال�صغار مثل �شا�شات اللم�س ،والف�أرة امللونة ،ولوحات
مفاتيح ،ولوحات ر�سم منا�سبة .كذلك �إىل �إن�شاء بوابات متخ�ص�صة للأطفال �سهلة الفتح
والت�صفح ،وا�ستخدام �إر�شادات وتوجيهات م�سموعة ،وت�صميم مواقع جذابة ومتخ�ص�صة

لتعليم الأطفال .كما �أو�صت تلك الدرا�سات بتدريب معلمات ريا�ض الأطفال قبل وفي�أثناء

اخلدمة على ا�ستخدام احلا�سوب والإنرتنت ،مما ي�ساعدهن على تلبية حاجات ومتطلبات الطفل.
ويف الأردن ،ونتيجة لأهمية تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف العملية الرتبوية ،فقد �أولت

وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن اهتماما ً كبريا ً باجلانب التكنولوجي بجميع �أبعاده ،من معدات
وبرجميات ،و�إعداد موارد ب�رشية وغريها (وزارة الرتبية والتعليم.)2007 ،

قام ت�شامبان ) (Chapman, 2006بدرا�سة بهدف التعرف �إىل واقع ا�ستخدام احلا�سوب

والإنرتنت بني �أطفال الرو�ضة الأمريكيني ،وكيفية ت�أثري اخل�صائ�ص ال�سكانية واالجتماعية

واالقت�صادية (مثل اجلن�س ،واالنتماء العرقي ،وامل�ستوى التعليمي لأولياء �أمورهم ،وم�ستوى
دخلهم) على ا�ستخدام الإنرتنت ،وقد تو�صل الباحث �إىل �أن هناك ا�ستخداما ً مبكرا ً للحا�سوب

حيث وجد �أن ( )%91من �أفراد عينة الدرا�سة ي�ستخدمون احلا�سوب ،و( )%59من �أفراد عينة
الدرا�سة ي�ستخدمون الإنرتنت .بالإ�ضافة �إىل وجود �أثر ملدى ا�ستخدام احلا�سوب والإنرتنت من
قبل الأطفال ،يعود مل�ستوى تعليم �أوليائهم واجلن�س والعرق وللفوارق يف ال�سمات الدميوغرافية
واالجتماعية واالقت�صادية .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الأطفال البي�ض والآ�سيويني �أكرث

ا�ستخداما ً للحا�سوب والإنرتنت من نظرائهم ال�سود وهنود �أمريكا .كما تو�صلت الدرا�سة �إىل
�أنه كلما ارتفع م�ستوى الدخل ال�شهري للأ�رسة ازداد معدل ا�ستخدام الأطفال للحا�سوب

والإنرتنت ،حيث تبني �أن ( )%37من �أطفال ذوي الدخل الأقل من ( 20000دوالر) �سنويا ً ي�ستخدمون

احلا�سوب والإنرتنت ،يف حني ا�ستخدم ( )%88من �أطفال عائالت ذوي الدخل الأكرث من (75000

دوالر) �سنويًا احلا�سوب والإنرتنت ،وقد �أ�شار الباحث �إىل وجود �أهمية ال�ستخدام احلا�سوب

واالنرتنت يف تعامل الأطفال مع بع�ضهم ويف زيادة ن�شاطهم وتفاعلهم يف �صفوفهم.

وبحث كونواي ) (Conway, 2006يف درا�سته �أثر خدمة �صفحات الويب التي تن�رشها

املدر�سة ،على تدخل �أولياء الأمور يف املرحلة الأ�سا�سية الأوىل يف الواليات املتحدة الأمريكية يف
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واملتعلم .وقد �شجعت تلك الدرا�سات على �إدخال احلا�سوب يف تعليم �أطفال الرو�ضة كونه
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املعلومات واالت�صاالت ،كاحلا�سوب والهاتف اجلوال وعالقة ذلك بالإجهاد و�أعرا�ض الك�آبة
لديهم .وب�شكل عام فقد �أظهرت الدرا�سة �أن هنالك ت�أثريًا ايجابيًا على ال�صحة النف�سية

بالرغم من �أن الآليات ال�سببية لهذه الت�أثريات غري وا�ضحة.

كما �أجرى تايل ) (Tally, 2006درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل ا�ستعماالت احلا�سوب

والإنرتنت من قبل الأطفال يف بيوتهم� .أجريت الدرا�سة على �أطفال ع�رش عائالت من ذوي
الدخل املتو�سط وع�رش �أخر من ذوي الدخل املنخف�ض ،يف �إحدى واليات الو�سط الغربي يف

الواليات املتحدة الأمريكية .ومن خالل املالحظات واملقابالت التي متت يف هذه الدرا�سة ،ظهرت

االختالفات حول كيفية ا�ستخدام الأطفال للحوا�سيب يف بيوتهم ،فقد دلت النتائج على
�أن �أطفال الطبقة املتو�سطة تعلموا تخ�صي�ص الأدوات الرقمية يف الطرق الفردية الفعالة

واملعربة والتي من املحتمل �أن تخدمهم ،بينما وجد �أن الطبقة الفقرية بالرغم من امتالكهم
للحوا�سيب والإنرتنت يف بيوتهم مل يكونوا كذلك .ويف الوقت نف�سه وجدت الدرا�سة �أن

الظرف االجتماعي ال�ستعمال الأطفال للحوا�سيب والإنرتنت يختلف �ضمن املجتمعات ذات
الدخل املنخف�ض واملتو�سط فطبيعة الآباء يف كال النوعني من العائالت ت�ؤثر على طريقة
ا�ستعمال �أطفالهم للتقنية ،ويف النهاية �أ�شار الباحث �إىل �أن هناك فائدة وا�ضحة من

ا�ستخدام الإنرتنت من خالل توفريها يف املنازل.

ويف �أيرلندا� ،أجرى �سميت�س ) (Smeets, 2005درا�سة بعنوان «هل ت�سهم تكنولوجيا

املعلومات واالت�صاالت ( )ICTيف جعل البيئة التعليمية قوية يف املدار�س الأ�سا�سية»� ،أ�شار

الباحث �إىل �أن بيئة التعلم القوية تتمثل يف توفري م�ساقات غنية ومهمات ماتعة وجذابة،

وي�شجع فيها التعلم الن�شط ،والتعلم التعاوين ،والتعلم امل�ستقل ،بالإ�ضافة �إىل ت�صميم
منهاج يالئم قدرات وحاجات التالميذ ،وقد طور الباحث ا�ستبانة ك�أداة للدرا�سة ،حيث وزعت

على ( )331معلما ً ومعلمة ممن يدر�سون يف املرحلة الأ�سا�سية ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ( )ICTلها دور فاعل ووا�ضح يف �إيجاد بيئة تعليمية

تعلمية قوية.

و�أجرى روثرن وهن�سي ودين ) (Ruthren, Hennesy & Deany, 2005درا�سة للتعرف �إىل

وجهات نظر املعلمات والطالب يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت داخل الغرفة
ال�صفية ،يف املدار�س الأ�سا�سية يف �إجنلرتا ،يف جمايل الدرا�سات االجتماعية والعلوم .وقد متت

الدرا�سة من خالل ر�صد مالحظات وح�ضور ح�ص�ص ومقابالت ثمان معلمات ،قمن بتدري�س

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وتطبيق خم�سة برامج تعليمية يف جمال الدرا�سات االجتماعية ،والعلوم من خالل توظيف

فعال للطلبة مع الإنرتنت والربيد الإلكرتوين،
التي تدار بوا�سطة ا�ستخدام ( ،)ICTو�إىل تعامل ّ
وتوفري الوقت واجلهد للمدر�س يف الغرفة ال�صفية ،كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل ت�شكل �آراء

واجتاهات �إيجابية عند املعلمات والطلبة نحو البيئة التعليمية ،التي تدار بوا�سطة تكنولوجيا

املعلومات واالت�صاالت.

يف درا�سة قام بها ماكيز ) (Mackes, 2004هدفت �إىل قيا�س �أثر ا�ستخدام احلا�سوب ك�أداة

تعلم يف مناهج ريا�ض الأطفال ،ومقارنة ذلك بالطريقة االعتيادية املعتمدة على املعلم .حيث
عمدت الدرا�سة �إىل حماولة الك�شف عن دور احلا�سوب ك�أداة م�ساعدة يف التعلم ذي املعنى يف

مناهج ريا�ض الأطفال ،ويف تدري�سهم �إ�ضافة �إىل الك�شف عن فهم �أف�ضل لت�أثري التكنولوجيا
يف تعليم الأطفال ،ودورها يف تعلمهم .قام الباحث ب�إجراء التجربة على ثالثة �صفوف من

م�ستوى التمهيدي ،حيث بلغ عدد �أفراد الدرا�سة ( )82طفال ً مت تق�سيمهم ع�شوائيا ً �إىل

جمموعتني� ،ضابطة تعلمت بالطريقة االعتيادية دون ا�ستخدام احلا�سوب ،بينما التجريبية

فقد تبنت ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س كو�سيلة م�ساعدة ،وقد اتبع الباحث يف هذه
الدرا�سة منهجية البحث الكمي والنوعي يف جمع البيانات ،كما قام الباحث بجمع بيانات

حول اجتاهات �أفراد الدرا�سة نحو طريقة التدري�س امل�ستخدمة ،وبعد حتليلها �أظهرت الدرا�سة

�أن نتائج اجتاهات �أفراد العينة ال�ضابطة كانت �أعلى من نتائج �أفراد العينة التجريبية ،ويف

كلتا املجموعتني كان التعلم عند الفئة ال�ضابطة والتجريبية �إيجابيا ً ،على الرغم من تفوق
املجموعة ال�ضابطة .كما �أن النتائج مل ت�رش �إىل �إن هناك ت�أثريا ً كبريا ً يف �إك�ساب طلبة
املجموعة التجريبية للمهارات الأ�سا�سية� ،أي �أن احلا�سوب مل يقدم كثريا ً يف هذا املجال.

�أما بروبيكر ) (Brubaker, 2004فقد �أجرى درا�سة للك�شف عما �إذا كانت هناك عالقة

موجودة بني منط التعلم مع توفري التكنولوجيا ال�رضورية لذلك النمط ،وكفايات املعلمني

التكنولوجية ،يف منطقة تعليمية يف ريف �شمال والية تك�سا�س يف الواليات املتحدة

الأمريكية .ا�ستخدم الباحث جمموعة من املعايري لتحليل منط التعلم بالإ�ضافة �إىل ا�ستبانة
لقيا�س مالئمة التكنولوجيا امل�ستخدمة حلاجات ومعتقدات ومراحل تبني تلك التكنولوجيا

عند خرباء يف ذلك الأمر ،كذلك ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة �أخرى لقيا�س الكفايات التكنولوجية
عند املعلمني امل�شاركني يف الدرا�سة والبالغ عددهم ( )499م�شاركا ً من ( )12مدر�سة ابتدائية

يف مدينة دل�س .وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة �إيجابية ذات داللة �إح�صائية بني
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تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،تو�صل الباحثون �إىل �أن هناك حت�سنا ً يف فاعلية الدرو�س
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منط التعليم مع توفري التكنولوجيا الالزمة والكفايات التكنولوجية لدى معلمي املرحلة
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االبتدائية.

و�أجرى كيم ) (Kim, 2003درا�سة للك�شف عن ت�أثري الإنرتنت على حياة الأطفال اليومية،

واحلالة النف�سية واالجتماعية .بحث فيها �سلوك ا�ستخدام الإنرتنت من قبل الأطفال وكينونته

وت�أثري ا�ستخدام ال�شبكة على التغريات اليومية يف حياة الأطفال ،وقد �شارك يف هذه الدرا�سة
( )297من �أولياء الأمور الذين لديهم �أطفال� .صممت �أداة الدرا�سة ملعرفة الكيفية التي
يخ�ص�ص الأطفال �أوقاتهم للو�سائط املختلفة والن�شاطات اليومية و�إ�ضافة �إىل العالقات

بني ا�ستخدام الإنرتنت من قبل الأطفال وم�ستوى الن�شاطات ال�صفية واالنخراط االجتماعي
والوحدة والعالقات لديهم .ووجدت الدرا�سة �أنه ال يوجد �أي ت�أثري للإنرتنت على تغيري ن�شاطات
الأطفال اليومية .كما وجد �أن الأطفال الذين يق�ضون وقتا ً �أطول على الإنرتنت ،من املمكن

لهم �أن يق�ضوا وقتا ً مع و�سائط �أخرى ،ومع ن�شاطات طبيعية و�أن يكونوا اجتماعيني �أكرث.

�أما درا�سة بالك وبريك ) (Burke & Black, 2002فهدفت �إىل �إطالع معلمي املدار�س

اال�ستك�شافية على �إمكانيات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف تعليم الطلبة،
وقد مت تدريب بع�ض معلمي مدر�سة تاو النيوزلندية على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات

واالت�صاالت يف التعليم ،والإدارة ال�صفية ،وتزويدهم بحوا�سيب حممولة ،حيث بد�أ بع�ض
معلمي مدر�سة تاو بتوظيف الربجميات التطبيقية مثل :معالج الن�صو�ص ،واجلداول

الإلكرتونية ،والو�سائط املتعددة يف داخل غرفة ال�صف .اقت�رصت �أداة الدرا�سة على مراقبة �أداء
العينة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة جناحا لعملية التعليم يف تلك املدار�س ،كما �أظهرت النتائج
�أن ا�ستخدام احلوا�سيب املحمولة قدم م�ساعدة كبرية للمعلمني ،ومكنهم من الو�صول �إىل

املعلومات يف �أي وقت وبدون �أي قيود.

و�أجرى غرين ) (Green, 2001درا�سة حول ت�أثري االت�صال بالإنرتنت على التدري�س ال�صفي
االبتدائي ،من منظور بنائي ،يف والية مني يف الواليات املتحدة الأمريكية ،قام الباحث مبتابعة

خم�سة �صفوف يف مدر�ستني ملعرفة ما �إذا كان االت�صال بالإنرتنت يدعم التغريات العملية يف

اجتاهات املعلم البنائية .وركز الباحث يف درا�سته على التغريات يف ممار�سات املعلم وعلى �سلوك
الطلبة ،فقام مبالحظات يف قاعة الدرو�س ،وخمتربات احلا�سوب ،حيث عمل كطالب مقيم .مل

يجد الباحث تغريات يف ممار�سات املعلم التدري�سية� ،إال �أنه �أ�شار �إىل �أن ا�ستخدام الإنرتنت زاد
من فر�ص تعلم الطلبة يف تقدمي معلومات جديدة.

�أما درا�سة قودي�سن ) (Goodison, 2001فقد اقت�رصت على مو�ضوعني درا�سيني من درو�س

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املعرفة الأ�سا�سية هما العلوم والتاريخ ،حيث مت ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،

العلوم والتاريخ يف املرحلة الأ�سا�سية .ومت خالل التجربة ت�سجيل وت�صوير �أ�رشطة فيديو
لـع�رشين ح�صة درا�سية يف مدار�س يف بريطانيا .تبني من خالل مراجعة وحتليل ما مت ت�سجيله
يف احل�ص�ص ،وحتليل نتائج االختبارات� ،أن دور التكنولوجيا يف تدري�س التاريخ كان �ضئيالً ،بينما

كان لها دور ٌ �أكرب يف تدري�س العلوم ،كما �أن ا�ستخدام الربجميات و�أجهزة احلا�سوب زاد من

جودة التعلم ،وتو�صل الباحث �إىل وجود حاجة ملزيد من التدريب للمعلمني ،من �أجل توظيف
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف عملية التعليم ب�شكل �أف�ضل.

و�أجرى تورو ونري ) (Turow & Nir, 2000درا�سة بعنوان «الإنرتنت والعائلة نظرة من الآباء

ونظرة من الأطفال» ،على عينة من الطلبة قوامها ( )304ممن هم دون ( )17عاماً ،و( )101فرد
من �أولياء �ألأمور ،ممن لديهم �أطفال يف عمر ( )17-8يف �أمريكا .هدفت الدرا�سة �إىل تعقب
�آراء الآباء والأبناء حول ا�ستخدام الويب .دلت النتائج �أن الآباء والأبناء الأمريكيني يختلفون يف

تفكريهم حول ا�ستخدام الإنرتنت للح�صول على معلومات لها عالقة بدرا�ستهم.

يالحظ من الدرا�سات والأبحاث ال�سابقة �أهمية ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

يف العملية التعليمية التعلمية وذلك ملا لها من �آثار �إيجابية على املتعلم ويف جميع اجلوانب

املعرفية واالجتماعية والنف�سية والوجدانية وغريها (Chapman, 2006; Conway,

) . 2006; Tally, 2006; Smeets, 2005كما �أجمع عدد من الدرا�سات على �رضورة توفري
املعدات والربجميات ذات ال�صلة مبو�ضوع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف امل�ؤ�س�سات

التعليمية لتوفري بيئات تعليمية منا�سبة ومي�رسة لعملية تعلم الطلبة (احلمران2006 ،؛

 .)Black & Burke, 2002ويتفق عدد من الدرا�سات ال�سابقة �أي�ضا ً على �رضورة تدريب
وت�أهيل للمعلمني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من �أجل �إك�سابهم كفايات

تعليمية جديدة ت�ساعدهم على ا�ستخدام وت�ضمني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف

ال�صفوف التي يدر�سونها ،من �أجل توفري الوقت واجلهد وحتقيق الأهداف التعليمية املن�شودة
(عبد الله2006 ،؛ مب�سلط2005 ،؛  .)Brubkers, 2004وقد اتفقت هذه الدرا�سة احلالية
يف كثري من �أهدافها مع ما ورد من درا�سات �سابقة من حيث درا�سة واقع توافر تكنولوجيا

املعلومات واالت�صاالت (معدات وبرجميات) ودرجة ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال ملهارات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .واختلفت هذه الدرا�سة عن العديد من الدرا�سات ال�سابقة
يف املرحلة الدرا�سية التي ناق�شتها وهي مرحلة ريا�ض الأطفال التي تعد مرحلة �إعداد
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وت�أ�سي�س للمدر�سة .وتناولت الدرا�سة طرح �أ�سئلة مفتوحة كي يجاب عنها من قبل �أفراد

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

الدرا�سة والتي �صب مو�ضوعها يف اقرتاح حلول للم�شاكل التي متنع معلمات ريا�ض الأطفال
من ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف دور ريا�ض الأطفال.

م�شكلة الدرا�سة

تظهر م�شكلة الدرا�سة من خالل اخلطوة الرائدة التي قامت بها وزارة الرتبية والتعليم

الأردنية ب�إدخال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �إىل املدار�س للمراحل كافة .حيث �إنها جتربة
جديدة مل يتجاوز عمرها حتى الآن ب�ضع �سنوات ،و�أخذت احلكومة الأردنية على عاتقها تنفيذ

هذه املبادرة وال�سعي احلثيث لإجناحها .كما �أنفقت الوزارة املبالغ الطائلة على هذه امل�شاريع.
وما من �شك �أن هذا العمل يتطلب التعاون وت�ضافر اجلهود والت�شارك من جميع القطاعات
من �أجل النجاح .و�أي تق�صري قد ي�ؤدي �إىل �إحداث اخللل يف العمل .ومن هنا تكون املتابعة لهذا

مهما للوقوف على كل ما من �ش�أنه �أن يعوق التنفيذ .لذا تنبع م�شكلة هذه
العمل �إجرا ًء
ً

الدرا�سة من وجود حاجة ملحة ملعرفة واقع ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال؛ ولتلقي ال�ضوء على ما يتم تنفيذه يف ريا�ض
الأطفال يف هدا املجال ،من خالل اال�ستدالل على معرفة درجة اال�ستخدام الفعلي لهذه

التكنولوجيا على �أر�ض الواقع ،ومعرفة واقع وطبيعة التجهيزات والبنية التحتية يف ريا�ض
الأطفال ،وللتعرف �إىل اجتاهات معلمات ريا�ض الأطفال نحو تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

وب�شكل �أكرث حتديداً.

�أهداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل درجة ممار�سة معلمات ريا�ض الأطفال يف عمان

لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وحتديد العوائق التي حتول دون ا�ستخدامها� ،إ�ضافة �إىل

التعرف �إىل واقع توافر تلك التكنولوجيا (معدات وبرجميات) يف ريا�ض الأطفال يف عمان.

�أ�سئلة الدرا�سة

حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

 .1ما درجة توافر تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (معدات وبرجميات) يف ريا�ض الأطفال يف

عمان؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 .2ما درجة ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض
 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�سـتوى الداللة ( )0.05 =αيف درجة ا�ستخدام
معلمات ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال تعزى ملتغريي

امل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص؟

 .4ما �أبرز العوائق التي حتول دون ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا املعلومات

واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال يف عمان؟

�أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية املو�ضوع الذي تبحث فيه ،وهو التعرف �إىل درجة

ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف عملهن ،ملا له من
فوائد تعود بالنفع على تالميذهن ،خا�صة و�أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت هي جمال

جديد غزا جميع جوانب احلياة ،مبا فيها اجلانب الرتبوي .وانطالقا ً من القاعدة القائلة ب�أن

التعليم هو الأ�سا�س لأي تطور جمتمعي فقد �سعى الأردن �إىل توظيف تكنولوجيا املعلومات

واالت�صاالت يف العملية التعليمية ،وجلميع الطلبة مبن فيهم تالميذ ريا�ض الأطفال .حيث
ت�شكل فئاتهم العمرية مرحلة مف�صلية يف ت�شكيل �شخ�صية الطفل ومنوه النف�سي
والعقلي واالجتماعي� .إن توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف املجال التعليمي
ي�ساعد على ا�ستثارة احلوا�س لدى طفل الرو�ضة؛ حيث تعمل تلك التكنولوجيا على جت�سيد
احلدث بال�صوت وال�صورة واحلركة ،كما ت�ستثري دافعية الطفل نحو التعلم من خالل ما توفره

من �أ�ساليب ي�شعر الطفل معها بالإثارة واملتعة ،فتغدو عملية دمج تكنولوجيا املعلومات

واالت�صاالت يف التعليم ب�شكل عام ،ويف ريا�ض الأطفال ب�شكل خا�ص ،خطوة ناجحة (عماد
الدين2005 ،؛  .)Vivankos, 1997لذا ف�إن هذه الدرا�سة قد تعطي م�ؤ�رشًا حول توافر

املعدات والربجميات يف ريا�ض الأطفال ،وم�ؤ�رشًا حول درجة ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال ،وحتديد العوائق التي تواجه معلمة
ريا�ض الأطفال وتعوق من ا�ستخدامها لتلك التكنولوجيا .ورمبا ت�ساعد هذه الدرا�سة �صانعي
القرار واملهتمني يف عمل مراجعة �شاملة ،حول واقع اال�ستخدام لتلك التكنولوجيا يف ريا�ض

الأطفال ،والعمل على تطوير ذلك الواقع.

املجلد  13العدد  1مار�س 2012
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حدود الدرا�سة
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 .1اقت�رصت �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مدى توافر �أو عدم توافر تكنولوجيا املعلومات

واالت�صاالت (معدات وبرجميات) يف ريا�ض الأطفال ولي�س على عددها.

 .2اقت�رصت عينة الدرا�سة على معلمات ريا�ض الأطفال يف مدينة عمان خالل الف�صل الثاين

من العام الدرا�سي (.)2008/2007

 .3تتحدد نتائج الدرا�سة يف �ضوء �أداتها التي �أعدها الباحثان لتحقيق �أهداف الدرا�سة.

 .4تتحدد النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول بطريقة ال�سحب الع�شوائي ال�ستبانة واحدة من كل

رو�ضة �أطفال من ريا�ض الأطفال الواردة يف عينة الدرا�سة.

م�صطلحات الدرا�سة

 .1تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت :هي التكنولوجيا (املعدات والربجميات) املتعلقة بتخزين

وا�سرتجاع ،وتداول املعلومات ،ونقلها �أو ن�رشها� ،أو �إنتاج البيانات ال�شفوية ،وامل�صورة والن�صية
والرقمية بالو�سائل االلكرتونية ،من خالل التكامل بني �أجهزة احلا�سوب ،ونظم االت�صاالت املرئية.

 .2درجة اال�ستخدام :وتعني تلك الدرجة املعربة عن الو�سط احل�سابي لتقديرات معلمات ريا�ض

الأطفال على فقرات �أداة الدرا�سة املرتبطة بدرجة اال�ستخدام.

 .3العوائق :وتعني تلك الدرجة املعربة عن الو�سط احل�سابي لتقديرات معلمات ريا�ض الأطفال

على فقرات �أداة الدرا�سة املرتبطة بالعوائق �سواء �أكانت مادية �أم غري مادية.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها
منهج الدرا�سة

ا�ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة املنهج امل�سحي الو�صفي ،وذلك با�ستخدام ا�ستبانة

قاما بت�صميمها وتطويرها لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ولقيا�س درجة ا�ستخدام معلمات ريا�ض
الأطفال يف عمان لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال ،بالإ�ضافة �إىل التعرف

�إىل درجة توافر تلك التكنولوجيا (معدات وبرجميات) يف ريا�ض الأطفال ،والتعرف على العوائق
التي تعوق معلمات ريا�ض الأطفال من ا�ستخدامها.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع ريا�ض الأطفال يف مدينة عمان والبالغ عددها ()231

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
رو�ضة بنا ًء على تقارير وزارة الرتبية والتعليم للعام ( .)2007وقد ا�شتملت عينة الدرا�سة على
( .)2008/2007وبلغ عدد املعلمات العامالت يف تلك الريا�ض (عينة الدرا�سة) حوايل ()172
معلمة ،مت توزيع �أداة الدرا�سة عليهن جمي ًعا .حيث مت ا�سرتجاع ( )157ا�ستبانة مكتملة ،هذا

مع العلم ب�أن مديرة رو�ضة الأطفال ُع َّدت معلمة عاملة كونها ت�ؤدي وظيفة املعلمة وقت
احلاجة بالإ�ضافة �إىل عملها الإداري .وقد مت �سحب ا�ستبانة واحدة ع�شوائيا ً من كل رو�ضة من
ريا�ض عينة الدرا�سة من �أجل الإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة“ :ما درجة توافر

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال يف عمان؟” وذلك خ�شية احل�صول على
�إجابات خمتلفة حول توافر املعدات والربجميات بني معلمات الرو�ضة الواحدة .ويو�ضح اجلدول

رقم ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريي امل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص.

اجلدول رقم رقم ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريي امل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص
الن�سبة املئوية
العدد
املتغري
%31
48
كلية جمتمع
امل�ؤهل العلمي
%69
109
بكالوريو�س
%64
101
تربية
التخ�ص�ص
%36
56
غري ذلك
ت�شري املعلومات الواردة يف اجلدول رقم (� )1إىل �أن الن�سبة الأعلى من �أفراد عينة الدرا�سة

هن ممن يحملن درجة البكالوريو�س ،وممن لديهن تخ�ص�ص يف الرتبية.

�أداة الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل واقع ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال يف عمان

لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال ،وللتعرف �إىل العوائق التي متنعهن من
ا�ستخدامها .ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثان ب�إعداد وتطوير �أداة للدرا�سة على �شكل
ا�ستبانة ا�شتملت على ق�سمني ،بالإ�ضافة �إىل �س�ؤال مفتوح ترك للم�ستجيبة �أن تكتب ما
ت�شاء عن واقع احلال لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف الرو�ضة التي تعمل بها ،وكيفية

تطوير ذلك الواقع من وجهة نظرها.

الأول :يو�ضح �أهداف الدرا�سة و�أغرا�ضها وفكرة عامة عن حماورها الرئي�سة .وي�شمل

�أي�ضاً :البيانات واملعلومات الأولية الدميوغرافية الالزمة لأغرا�ض البحث ،وهي :امل�ؤهل العلمي

والتخ�ص�ص.
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( )43رو�ضة �أطفال مت اختيارها ع�شوائيًا خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي
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الثاين :وا�شتمل على املحاور الرئي�سة للدرا�سة وهي :املحور الأول :يت�ضمن ا�ستجابات معلمات
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ريا�ض الأطفال(بنعم �أو ال) عن وجود �أو عدم وجود املعدات والربجميات يف ريا�ض الأطفال

وميكن لهن ا�ستخدامها يف تعليم �أطفالهن؛ املحور الثاين :يت�ضمن ا�ستجابات معلمات
ريا�ض الأطفال حول درجة ا�ستخدامهن لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال،

وحتديد التطبيقات امل�ستخدمة يف ريا�ض الأطفال؛ املحور الثالث :يت�ضمن ا�ستجابات معلمات
ريا�ض الأطفال حول املوافقة �أو عدم املوافقة على عوائق حتول دون ا�ستخدامهن لتكنولوجيا

املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال .علما ً ب�أن املقيا�س امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة جاء

على �شكل �سلم خما�سي مدرج من (� =1ضعيفة جداً� =2،ضعيفة =3،حمايدة =4 ،كبرية،
= 5كبرية جداً) لتحديد درجة اال�ستخدام .والدرجة العالية ت�شري �إىل درجة ا�ستخدام عالية
والدرجة املتدنية ت�شري �إىل درجة ا�ستخدام متدنية .ولأغرا�ض هذه الدرا�سة ع َد الباحثان �أن

تقدير درجة اال�ستخدام على كل فقرة من فقرات �أداة الدرا�سة عالية �إذا كان املتو�سط
احل�سابي للفقرة الواحدة ما بني ( ،)5 - 3.5ودرجة متو�سطة ما بني ( ،)3.49 – 00.2ودرجة قليلة

�إذا كان �أقل من (.)2.00

خطوات �إعداد �أداة الدرا�سة

مرت عملية �إعداد �أداة الدرا�سة باخلطوات الآتية:

 .1الإطالع على الدرا�سات واملقاالت املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة ،واملخت�صة با�ستخدام تكنولوجيا

املعلومات واالت�صاالت يف التدري�س (عماد الدين2005،؛ احلمران2006 ،؛ العمايرة )2003،حيث

ا�ستفاد الباحثان من الإطار النظري )(Chapman, 2006; Conway, 2006; Kim, 2003

من تلك الدرا�سات وغريها يف ت�صميم وتطوير �أداة الدرا�سة.

 .2بناء حماور وفقرات اال�ستبانة ،يف �ضوء �أدبيات البحوث ،ويف �ضوء خربة الباحثني ال�شخ�صية،

وبعد تق�صي نوع التطبيقات امل�ستخدمة فعليا ً واملتوافرة يف ريا�ض الأطفال.

 .3اال�ستفادة من �آراء املحكمني جميعا ً وح�رص حماور الدرا�سة يف ثالثة حماور ،وكان املحور الأول
يت�ضمن :معلومات عامة عن امل�ستجيبة وعن املعدات والربجميات يف الرو�ضة التي تعمل بها؛
ويت�ضمن املحور الثاين معلومات حول درجة ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا

املعلومات واالت�صاالت ومت ح�رص فقراته يف ( )20فقرة ،ويت�ضمن املحور الثالث العوائق التي

متنعهن من ا�ستخدامها ومت ح�رص فقراته يف ( )15فقرة �أو ( )15عاءقاً.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�صدق �أداة الدرا�سة

اخت�صا�صات متعددة بلغ عددهم ( )8حمكمني من كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة الأردنية
وممن لديهم تخ�ص�ص يف تكنولوجيا التعليم وريا�ض الأطفال والقيا�س والتقومي والإح�صاء

الرتبوي ،من �أجل معرفة �آرائهم حول الفقرات املختلفة من بنود اال�ستبانة ،من حيث انتماء

الفقرات ملجاالتها ومدى و�ضوح العبارات ،ودقة ال�صياغة اللغوية ،ومالءمة اال�ستبانة لتحقيق
�أهداف الدرا�سة .وقد ا�ستفاد الباحثان من مالحظات املحكمني ،من �أجل �إخراج اال�ستبانة يف
�أف�ضل �صياغة ،وذلك بعد الأخذ ب�أهم املالحظات املتفق عليها من حيث الإ�ضافة واحلذف

والتعديل.

ثبات �أداة الدار�سة

حل�ساب ثبات الأداة قام الباحثان با�ستخدام طريقة االختبار و�إعادته (،)Test –Retest

حيث مت تطبيق �أداة الدرا�سة على ( )12من معلمات ريا�ض الأطفال من خارج عينة الدرا�سة

بفا�صل زمني مقداره �أ�سبوعان ،وا�ستخرج معامل ارتباط بري�سون ()Pearson-correlation

حل�ساب معامل الثبات ،وبلغت قيمة الثبات الكلي للمحورين الأول والثاين (معامل اال�ستقرار)
بني االختبارين القبلي والبعدي ( ،)0.86وللمحور الثالث ( ،)0.92وهي قيم مرتفعة مت اعتمادها

للأخذ ب�أداة الدرا�سة وتطبيقها.

�إجراءات التنفيذ

بعد �أن قام الباحثان ب�إعداد �أداة الدرا�سة يف �شكلها النهائي ،والت�أكد من �صدقها وثباتها

أي�ضا بالإجراءات الآتية:
قاما � ً

 .1قام الباحثان بتوزيع اال�ستبانات على جميع املعلمات العامالت ،يف ريا�ض الأطفال التي
مت اختيارها ع�شوائيًا ،حيث مت التحدث مع املديرات لتلك الريا�ض حول �أهمية الدرا�سة وحول

كيفية تعبئة اال�ستبانة ،وذلك خالل الف�صل الدرا�سي الثاين (.)2008/2007

 .2مت جمع اال�ستبانات بعد �أ�سبوع واحد من توزيعها على �أفراد الدرا�سة حيث بلغ عدد

اال�ستبانات املرجتعة واملكتملة ( )157ا�ستبانة.

� .3سحب ا�ستبانه واحدة ع�شوائيًا من كل رو�ضة من �أجل الإجابة عن فقرات املحور الأول

املتعلق بتوافر املعدات و الربجميات يف الرو�ضة ،حيث بلغ عددها ( )43ا�ستبانة.
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للت�أكد من ال�صدق الظاهري للأداة قام الباحثان ب�أخذ �آراء جمموعة من املحكمني من ذوي
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�	.4إدخال البيانات �إىل احلا�سوب با�ستخدام برنامج ( ،)SPSSو�إجراء التحليالت الإح�صائية
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املنا�سبة للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة وا�ستخراج النتائج.

املعاجلة الإح�صائية

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة مت �إتباع الطرق الإح�صائية الآتية:

• ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية لتوزيع �أفراد عينة الدرا�سة على املتغريات امل�ستقلة.
• ح�ساب التكرارات والأهمية الن�سبية لفقرات كل جمال من جماالت الدرا�سة.

• �إجراء اختبار (ت) لتحديد الفروق يف متو�سط ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا

املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال تبعا ً الختالف امل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص.

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها:

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما درجة توافر تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (معدات وبرجميات)

يف ريا�ض الأطفال يف عمان؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة

على فقرات �أداة الدرا�سة املرتبط بواقع توافر �أجهزة احلا�سوب وملحقاتها يف ريا�ض الأطفال
و ذلك وفقً ا لعدد ريا�ض الأطفال يف هذه الدرا�سة والبالغ ( )43رو�ضة ،حيث مت حتديد درجة
التوافر بارتباطها بالإجابة بـ “نعم” على فقرات �أداة الدرا�سة ،واجلدول رقم ( )2يو�ضح تلك

النتائج.

اجلدول رقم ()2
التكرارات والن�سب املئوية لدرجة توافر �أجهزة احلا�سوب وملحقاتها من معدات
وبرجميات تعليمية وفقا ً لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات �أداة الدرا�سة
اخلا�صة بذلك ،مرتبة تنازليا ً وفقا للتكرارات (نعم=متوفر)
الن�سبة املئوية
التكرارات (نعم)
معدات وبرجميات
الرقم
%58
25
�أجهزة حا�سوب
1
%58
25
العرو�ض التقدميية
2
%58
25
معالج الكلمات والن�صو�ص
3
%58
25
اجلداول الإلكرتونية
4
%58
25
قواعد البيانات
5
%44
19
�سماعات
6

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()2
الن�سبة املئوية
%44
%39
%35
%33
%31
%31
%25
%25
%25
%23
%20
%19
%18
%15

ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )2أن عددا ً ال ب�أ�س به من ريا�ض الأطفال يف عمان تتوافر بها

معدات وبرجميات تعليمية ذات �صلة بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،فقد كانت ن�سبة

توافر �أجهزة احلا�سوب يف ريا�ض الأطفال (� ،)%59أي �إن حوايل ( )%40من دور ريا�ض الأطفال
ال يوجد لديهم �أجهزة حا�سوب ،وهي ن�سبة مرتفعة ن�سبيا ً �إذا ما �أخذ بعني االعتبار �أهمية

احلا�سوب كو�سيلة تعليمية ،و�أهمية تلك التكنولوجيا يف هذا العمر الزمني للأطفال .وحيث
�إن وزارة الرتبية والتعليم �أ�صبحت تدر�س مادة احلا�سوب بدءا ً من ال�صف الأول االبتدائي ،لذا

كان من الأوىل �أن توفر دور ريا�ض الأطفال �أجهزة حا�سوب ،خا�صة و�أن ريا�ض الأطفال تفر�ض

ر�سوما ً على الأطفال ولي�ست جمانية؛ �إ�ضافة �إىل �أن الفرتة الزمنية التي مي�ضيها الطفل يف

ريا�ض الأطفال تعد مرحلة �إعداد وت�أ�سي�س للمدر�سة ،ويعد الوقت الذي يق�ضيه الطفل يوميا ً

يف رو�ضته طويالً ،وهو بالتايل يحتاج �إىل تنويع يف الن�شاطات التعليمية.

�أما عن ن�سب توافر املعدات الأخرى كالطابعات ،وال�سماعات ،وم�شغل الأقرا�ص ،وامليكرفون،

وجهاز عر�ض البيانات ،ونا�سخ ( ،)CD/DVDواملا�سح ال�ضوئي فقد كانت ن�سبا ً قليلة تراوحت

ما بني ( .)%35-15مع العلم ب�أن تلك املعدات تلزم يف ت�سهيل القيام بكثري من الأن�شطة

التعليمية يف ريا�ض الأطفال ،وتوافرها ي�ساعد يف تعليم وتدريب الأطفال ،ويف �إنتاج و�سائل
تعليمية متعددة.
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الرقم
7
8
9
10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

معدات وبرجميات
برامج فيديو و�صوت
برامج �ألعاب تعليمية
طابعات
برامج مو�سيقى
برامج ت�سلية خا�صة بالأطفال
م�شغل �أقرا�ص CD-ROM
برجميات تتعلق بالر�سم
ميكرفون
جهاز عر�ض البيانات DATA SHOW
برامج حماكاة
نا�سخ CD/DVD
برامج م�سابقات
برامج خا�صة بعر�ض ال�صور للأطفال
ما�سح �ضوئي

التكرارات (نعم)
19
17
15
14
13
13
11
11
11
10
9
8
8
6
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كذلك فقد دلت النتائج على نق�ص كبري يف توافر الربجميات التعليمية ب�أنواعها ،ومبا �أن
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تلك الن�سب ت�شري �إىل �أن ما يزيد عن الن�صف من دور ريا�ض الأطفال تقريبا ً ال يوجد لديها
�أي نوع من الربامج التعليمية ،ف�إن ذلك يدل على �أن االهتمام بتوفري تكنولوجيا املعلومات

واالت�صاالت يف دور ريا�ض الأطفال كان �ضعيفاً ،و�أن املالكني لتلك الدور رمبا ال يرغبون فيها،
للتقليل من امل�صاريف ،وبالتايل زيادة �أرباحهم� ،أو رمبا ب�سبب قلة وعيهم ب�أهميتها لتلك الفئة

العمرية من الأطفال .وعلى الرغم من �أن هذه الدرا�سة خمتلفة عن غريها من الدرا�سات
الواردة يف ف�صل الدرا�سات ال�سابقة ،والتي ناق�شت مثل هذا الأمر يف املدار�س الأ�سا�سية

والثانوية وغريها� ،إالّ �أن هذه الدرا�سة تختلف بنتائجها من حيث توافر املعدات والربجميات،
حيث دلت على وجود نق�ص كبري يف توافر معدات وبرجميات تعليمية ذات عالقة بتكنولوجيا

املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال يف عمان ،على الرغم من �أن نتائج كثري من الدرا�سات

والأدب ال�سابق ي�شري �إىل �أهمية توفريها وذلك لفائدتها الكبرية يف عملية التعليم ،التي ميكن
�أن ي�ستفيد منها الأطفال يف تنمية تفكريهم ،كذلك املعلمات يف تطوير �أنف�سهن يف هذا

املجال ،و تتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة احلمران ( ،)2006ودرا�سة مب�سلط (.)2005

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما درجة ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا املعلومات

واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال يف عمان؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب

املئوية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة ( )157على واقع ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال

لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال يف عمان و اجلدول رقم ( )3يو�ضح تلك
النتائج.

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والأهمية الن�سبية للفقرات املعدة
لقيا�س درجة ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال مرتبة تنازليا ً
املتو�سط االنحراف الأهمية
الفقرة
الرقم
احل�سابي املعياري الن�سبية %
ا�ستخدم...
63.2
1.22 3.16
 1معالج الكلمات والن�صو�ص
60.4
1.52 3.02
 2احلا�سوب لإنتاج مواد تعليمية
 3احلا�سوب يف حت�سني العملية التعليمية من حيث توفري �أن�شطة وطرق تدري�س
59.6
1.46 2.98
وغريها
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

املتو�سط
احل�سابي
2.97
2.97
2.87
2.78
2.75

احلا�سوب كو�سيلة م�ساعدة
اجلداول الإلكرتونية
مهارات التعامل مع نظام الت�شغيل
احلا�سوب يف املنهج املدر�سي
ت�صفح الإنرتنت
احلا�سوب يف متابعة تقدم الطالب يف اكت�ساب امل �ه��ارات ويف ح�ضورهم 2.63
وغيابهم
2.41
برامج العاب تعليمية
2.36
قواعد البيانات
2.34
معايري لتقومي برجميات تعليمية جاهزة
2.15
برامج تتعلق بالر�سم
2.1
برامج خا�صة بعر�ض ال�صور للأطفال
2.08
برامج ت�سلية خا�صة بالأطفال
2.04
برامج �أ�صوات
1.97
برامج فيديو
1.87
برامج مو�سيقى
1.81
برامج م�سابقات
1.72
برامج املحاكاة

االنحراف
املعياري
1.42
1.41
1.48
1.39
1.4

الأهمية
الن�سبية %
59.4
59.4
57.4
55.6
55.0

1.43

52.6

1.45
1.51
1.3
1.58
1.49
1.63
1.36
1.71
1.7
1.68
1.54

48.2
47.2
46.8
43.0
42.0
41.6
40.8
39.4
37.4
36.2
34.4

ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )3إىل �أن درجة ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا

املعلومات واالت�صاالت ترتاوح من درجة ا�ستخدام قليلة �إىل درجة ا�ستخدام متو�سطة،

حيث تراوحت قيم املتو�سطات احل�سابية للفقرات ما بني ( .)3.16 -1.72وقد جاءت العبارة
«ا�ستخدم معالج الكلمات والن�صو�ص» يف املرتبة الأوىل ،وبو�سط ح�سابي ( ،)3.16وجاءت

العبارة «ا�ستخدم برامج املحاكاة» يف املرتبة الأخرية وبو�سط ح�سابي ( .)1.72وب�شكل عام ف�إن

درجات التقدير املتو�سطة والقليلة على الفقرات الواردة يف اجلدول رقم ( )3رمبا تعطي م�ؤ�رشا ً

على �ضعف يف درجة ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال يف عمان لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت .ويرى الباحثان ب�أن هناك �أ�سبابا ً �أدت �إىل �ضعف ا�ستخدام معلمات ريا�ض
الأطفال لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال يف عمان ،منها النق�ص يف

توافر تلك التكنولوجيا يف دور ريا�ض الأطفال� ،إ�ضافة �إىل �أن واقع احلال يف دور ريا�ض الأطفال

ال يتطلب من املعلمات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .ورمبا يعزى ذلك �إىل �أن
املناهج والكتب امل�ستخدمة يف ريا�ض الأطفال حاليا ً ال تلزم ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت .كذلك ف�إن الأعمال التي تكلف بها املعلمة يف ريا�ض الأطفال ال تقت�رص على
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الرقم

تابع اجلدول رقم ()3
الفقرة
ا�ستخدم...
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تعليم الأطفال فقط ،بل �أحيانا ً على �أعمال �إدارية �أخرى ،كمرافقة للحافالت التابعة للرو�ضة،
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وغريها مما يجعلها من�شغلة با�ستمرار.

كما يعزز تلك النتائج �أي�ضا ما ورد يف اجلدول رقم ( )2واجلدول رقم ( )5من نتائج ،حيث

�أ�شارت النتائج �إىل �أن عددا ً كبريا ً من دور ريا�ض الأطفال ال يوفر �أجهزة حا�سوب يف ال�صفوف

و�إن توافرت فهي قليلة العدد ،ويف مكان حمدود مما يعوق ذهاب املعلمة و�أطفالها لذلك
املكان .وذلك �سبب �آخر من الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل �ضعف اال�ستخدام لتكنولوجيا املعلومات

واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال ،بالإ�ضافة �إىل غريها من الأ�سباب كالنق�ص يف معرفة املعلمات

ملزايا ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف تعليم الأطفال ،ولنق�ص يف معرفتهن
يف ا�ستخدام برجميات الألعاب التعليمية ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة كل من

(مب�سلط2005،؛ .)Goodison, 2001

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�سـتوى الداللة (=α

 )0.05يف واقع ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض

الأطفال تعزى ملتغريي امل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص؟

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال فقد مت ا�ستخدام الإح�صائي ت ( )t-testواجلدول رقم ( )4يو�ضح

نتائج التحليل.

اجلدول رقم ()4
نتائج حتليل اختبار (ت) لأثر متغريي امل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص يف واقع ا�ستخدام
معلمات ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال
الداللة
املتغري
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري درجات احلرية قيمة ت الإح�صائية
23.90
43.63
كلية جمتمع
0.092
1.33
155
امل�ؤهل العلمي
31.10
53.07
بكالوريو�س
28.33
49.80
تربية
0.147
1.05
155
التخ�ص�ص
32.53
45.37
غري ذلك
يالحظ من اجلدول رقم ( )4عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (=α

 )0.05يف ا�ستجابات �أفراد العينة نحو واقع ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا

املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال تعزى �إىل متغري امل�ؤهل العلمي حيث كانت قيمة
(ت=� .)1.33أي ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة اال�ستخدام بني معلمات ريا�ض

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الأطفال من اللواتي يحملن درجة البكالوريو�س وبني اللواتي يحملن درجة دبلوم كليات
عند م�ستوى الداللة ( )0.05 =αيف ا�ستجابات �أفراد العينة نحو واقع ا�ستخدام معلمات ريا�ض

الأطفال لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال تعزى �إىل التخ�ص�ص حيث
كانت قيمة (ت= )1.05وهي غري دالة �إح�صائياً� .أي �إنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيا ً بني املعلمات
ممن لديهن تخ�ص�ص يف الرتبية وبني املعلمات اللواتي لديهن تخ�ص�صات �أخرى غري الرتبية.

ورمبا يعزى ذلك �إىل نتائج ال�س�ؤال الثاين والتي دلت على درجة ا�ستخدام قليلة �إىل متو�سطة

بغ�ض النظر عن التخ�ص�ص ،واعترب ذلك م�ؤ�رشا ً على درجة �ضعف .ولطاملا �أن درجة اال�ستخدام
مل ترتقِ مل�ستوى عال ،فرمبا �أدى ذلك �إىل تلك النتيجة ،بالرغم من وجود فروق ظاهرية بني

�أبعاد متغريي امل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص .كذلك ف�إن النق�ص يف توافر تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت قد يكون �سببا ً يف جعل درجة اال�ستخدام ال تت�أثر بتلك املتغريات .فالنق�ص يف

توافر تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت(معدات وبرجميات) يف ريا�ض الأطفال قد يقلل من
ا�ستخدامها ،وبالتايل ي�ؤثر على ا�ستخدامها ب�شكل عام من قبل جميع املعلمات العامالت يف

تلك الريا�ض ،بغ�ض النظر عن امل�ؤهل العلمي �أو التخ�ص�ص.

النَّتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما �أبرز العوائق التي حتول دون ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال

لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال يف عمان؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة

على �أبرز العوائق التي حتول دون ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا املعلومات

واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال واجلدول رقم ( )5يو�ضح تلك النتائج.

اجلدول رقم ()5
التكرارات والن�سب املئوية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أبرز العوائق التي حتول دون
ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال
الن�سبة املئوية%
التكرارات
املعيق
الرقم
%71
111
قلة عدد الأجهزة
1
%59
93
قلة الوقت املتاح ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
2
%56
88
كرثة عدد الطالب يف ال�صف الواحد
3
%51
80
نق�ص تدريب املعلمات بجدوى احلا�سوب يف التدري�س
4
%51
80
عدم وجود حوافز مقدمة للمعلمات
5
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الرقم
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

تابع اجلدول رقم ()5
املعيق
قلة الربجميات التعليمية املتوافرة يف املدر�سة
قلة اهتمام الإدارة با�ستخدام التكنولوجيا(احلا�سوب) يف التعليم
قلة ال�صيانة للأجهزة
�ضعف �سرعة الأجهزة يف معاجلة البيانات
�ضعف التن�سيق بني معلمات احلا�سوب ومعلمات املواد الأخرى
معظم الربجميات التعليمية ذات نوعية غري جيدة
عدم وجود برجميات تعليمية ذات نوعية جيدة
عدم مالئمة الربجميات مل�ستوى الطلبة
اختالف موا�صفات الأجهزة يف املخترب الواحد
عدم اقتناع املعلمات بجدوى احلا�سوب يف التدري�س

د .عبداملهدي اجلراح ،د .خالد العجلوين

التكرارات
76
62
56
49
48
40
36
32
26
22

الن�سبة املئوية%
%48
%39
%36
%31
%31
%25
%23
%20
%17
%14

ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )5إىل وجود عواءق حقيقية حتول دون ا�ستخدام معلمات

ريا�ض الأطفال يف ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وباتفاق عدد كبري من

امل�ستجيبات على �أداة الدرا�سة ،فقد �أ�شار ( )%71من �أفراد عينة الدرا�سة �إىل �أن هناك نق�صا ً

يف عدد الأجهزة يف دور ريا�ض الأطفال التي يعملن بها ،و�أن وجود جهاز حا�سوب واحد �أو اثنني
ال يكفي ،مما يعني �أن ريا�ض الأطفال بحاجة �إىل عدد �أكرب من هذه الأجهزة .و�أجمع ما يعادل

( )%59من �أفراد عينة الدرا�سة �إىل قلة الوقت املتاح لهن ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت .كما �أن كرثة الأعمال الأخرى التي يكلفن بها ،بالإ�ضافة �إىل زيادة عدد الأطفال يف
ال�صف الواحد ،والنق�ص يف تدريبهن على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت كانت

من العوائق التي تواجههن يف ا�ستخدام تلك التكنولوجيا .كذلك ف�إن عدم وجود حوافز مادية،

كما دلت النتائج ،رمبا يعترب من العوائق التي متنع من اال�ستخدام� ،إ�ضافة �إىل قلة اهتمام

الإدارة يف ريا�ض الأطفال نحو ا�ستخدام التكنولوجيا(احلا�سوب) رمبا ال ي�شجع معلمات ريا�ض
الأطفال على ا�ستخدامها.

و�أظهرت النتائج �أن حوايل ثلث �أفراد عينة الدرا�سة يجمعون على �أن هناك نق�صا ً يف ال�صيانة
للأجهزة املوجودة و�ضعفا ً يف قدراتها ،وقلة يف توافر الربجميات التي تنا�سب �أطفال الرو�ضة،

يعد من العوائق التي حتول دون ا�ستخدام معلمات ريا�ض الأطفال لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت .وتتفق هذه النتائج مع كثري من نتائج الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة كل من

(احلمران2006،؛ مب�سلط2005 ،؛  ،)Black & Burkem, 2002حيث يت�ضح من تلك النتائج

�أن واقع ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف دور ريا�ض الأطفال مل يرتقِ للم�ستوى

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املقبول ،وبالتايل كان من املفرو�ض على املالكني لدور ريا�ض الأطفال �أن يقوموا بتوفري تلك

التو�صيات

يف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة ،ومن �أجل امل�ساعدة يف تطوير الواقع احلايل ال�ستخدام

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ريا�ض الأطفال يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:

� .1رضورة االهتمام بتوفري تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف جميع دور ريا�ض الأطفال ملا لها

من �أهمية عالية يف حياة الأطفال بحيث ت�شمل املعدات والربجميات املنا�سبة.

� .2إعادة ت�أهيل وتدريب معلمات ريا�ض الأطفال يف جمال ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات

واالت�صاالت يف دور ريا�ض الأطفال ،عن طريق دورات تدريبية متخ�ص�صة.

 .3العمل على توفري حوافز مادية ملعلمات ريا�ض الأطفال الأكرث ا�ستخداما لتكنولوجيا

املعلومات واالت�صاالت يف الغرف ال�صفية.

 .4العمل على التقليل من عدد الأطفال لدى املعلمة يف ال�صف الواحد لإتاحة الوقت لديها
كي ت�ستخدم تكنولوجيا املعلومات ولتتمكن من م�ساعدة الأطفال يف التعامل مع تلك

التكنولوجيا.
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