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االحتواجااااىادتيبوةوااعىداتداااااىبوااا ىا ضوااالىتاابىتاا  ىاداتضدةااااىىىىىىىىى

ى.ادتكن د جوعىانى جهعىنظبهّنىتبىاحاتظعىاداوبق
ى

 *د.جومانو حامد الشديفات 
 

ىادادخص
 
ضدددد    هددددذا ادددد إ إ معددددا ح ددددت التدددددة إمعلماتددددا  إ لذريممددددة   ل  ددددا  ريددددا  إ   ددددا  ددددد ي

إ  لط مددا  إ لول   تمددةي ن مدداا مؤددت إ  ماددا إ ل  دد  نإ يمددت  إ لذرياددمة ددد  إمعلماتددا  إ لذريممددة. 
تّو نت عملة إ ذرإسة ان ت مع مدتإد اجلّ ع إ ذرإسة؛  صغت عجم اجل ع ال  ا  ريدا  إ   دا  

( ال  دددددة.   لدددددا  إ ذرإسددددد  011إ عو امدددددة نإ يا دددددة دددددد  اعادادددددة إ   دددددت ي نإ مدددددا   عدددددذدان  
 ؛ ن لعقمددأ ماددذإا إ معددا تددّم  لددا  إسددلمانة إعل ددادإر ع ددت إ دق إ لت دد   إ  لل ددأ 9119/9101

 امعلماتددددددا  إ لذريممددددددة   ل  دددددد  ريددددددا  إ   ددددددا ي نإ ذرإسددددددا  إ اددددددا قةي ن رإ  ننتهددددددا  ناددددددت 
إ  ليصصدمن. إتدل  ت إمسددلمانة ع دت ؤجؤددة اجدام م إ لل دمم إو ولتنندد  نتول   تمدا إ  ل  اددا ي 

 ادي نإ ملذ إمتل اع . ن   ت إمسلمانة ندقار ح ت اقماس " موت " إ ي اس .نإورت
إ لأكذ ان  ذ  إمسلمانة عن  تيأ عتضها ع ت اج  عة ان إ  عو من. ك ا تّم إ لأكذ  نتتى

ان إ ثما   اسليتإج الااا إ ثما   كتننماخ م  ا(    جدام  ال دتد  نإ دإ  اجل لدةي ن  د  الاادا 
ي ن لذ ت ع إ ممانا  نت تيغها تّ ت الا جلهدا حعصداامار. ك دل إ معدا عدن إ للداا  (1,88إ ثما   

إآلتمددددةم نتدددد د عددددذد اددددن إمعلماتددددا  إ لذريممددددة   ل  ددددا  ريددددا  إ   ددددا  ددددد  ضدددد   إ  لط مددددا  
إ لول   تمدددة دددد  إ لل دددمم إو ولتننددد ي نتول   تمدددا إ  ل  ادددا ي نإ ملدددذ إمتل ددداع ي نإورتددداد ع دددت 

دتن  ذإ  دم ة حعصاامة د  درتة إادلج  إمعلماتدا  إ لذريممدة   ل  دا  ريدا  إ لتتمبي ننت د 
 إ   ا  د  اعاداة إ   ت  تُلزى ح ت الغمتإ م إ  ماا إ ل    نإ يمت  د  إ لذريس.

 
 
 
 
 
 .األردن، كلية العلوم الرتبوية،  جامعة آل البيت*
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 :املقدمة -1

 ، فعلريري ل كنولريريوجو رالرريورأل ادلعلوماتيريرية الريري  ي عري ض ذلريريا ا   ريريعالنظريري أل ألدرار ادلعلريريي ن يلرية لل  ريريور ا تغريتت
ادلعلريريي  ن يكريريون ًبريريتاق ا بريري ع البحريريث ،ريري  ادلعلومريرية، س ا ادلعلومريرية نفسريرياا، ر ن تكريريون لديريريو ال ريريدرأل ،لريري  
إصلريريرياز ماامريريريو اسج  ا،يريريرية رالرتبويريريرية، ريسريريرياي ا ت ريريريوي  جانريريريت الكيريريري  ريريريرينظي الع ليريريريات الرتبويريريرية باذباىا ريريريا 

، 6002رجريا  ا،،  )الضبع، ، رحيس  اس ر ار ال  نيات الرتبوية، ريس خدم مس حدثا ا ا سبّك احلديرة
. ر ن يكون معل اَ ي فاي بع ق ماامو ذباه رل  عو ر م و ،  ب يق ادلواق  ال علي ية رما ينشأ ،ري  (00ص

 ل يريت رال لديريد، يرريق بنفسريو ا ،القات م بادلة بني ادلعلي رادل علي. ر ن دي لري  رر  ادلبريادرأل رالنة،رية إل ال
ردي ل  م  ادلاارات رال درات رادلعلومات  ،(web, 2007,p74)  يي النشاط الرتبوي حب ية راً يارتنظ

ما جيعل منو باحراق ت بوياق يساي ا حل ادلشكالت الرتبوية ،  دراية رر،و. ر ن يكون معل اق شلارساق مفك اق 
اً ياراتو ر فعالو ،ل  اآلً ي  رال الميذ، ريع ل ،ل  ضلو نشط ريبحث م أمالق ي ّوم ،ل  ضلو مس    تأثت 

سريريرتاتيليات ال  يريرييي النظاميريرية رظريريت النظاميريرية، ريسريري خدماا ل  ريريو   ريريو إالفريري ص لن ريريوه مانيريرياق. ر ن دي لريري   ،ريري 
 (.60،ص6002)الةبيدي ركاظي، ادل علي الع لو راسج  ا،و راجلس و ليض   اس   اره

اجريرية إل تن يريرية مااراتريريو رقدراتريريو رمعارفريريو، باملاريريافة إل إدلامريريو إدلامريرياق جيريريداق بال  نيريريات ل ريريد  حريريبع ادلعلريريي حب
احلديرة ردبناىج ال فكت ربأسس نظ ية ادلع فة، ردباارأل إدارأل الص ، ألنو ف د سريل ة اح كريار ادلع فرية، رتغريت 

لعريريون ملردريريادىي إل مصريريدر درره مريري  كونريريو رلريري د ناقريريل لل ع فريرية إل كونريريو مشريرياركاق رموجاريرياق ي ريريدم ل لب ريريو يريريد ا
ادلعلومريريات،  ي إن ما ريرية ادلعلريريي  حريريبحت مةجيريرياق مريري  ماريريام ادلريري   رال ادريريد رادلريريدي  رالناقريريد رادلس شريريار )،لريريو، 

(. ل ريريريد  حريريريبع ادلعلريريريي مصريريري  اق للريريريطامج الرتبويريريرية رسل  ريريرياق رما ريريريدياق للسريريريلو ، راريريرياب اق لبي ريريرية 62ص ،6002
اس خداماا رحيان اا، ر،ارفاق دبصادرىا، رباحررياق رلريدداق، ال علي، رم خصصاق ا الوسادل ال علي ية م  حيث 

رم ومريريرياق للن ريريريادج ال علي يريريرية، راألىريريريي مريريري  كريريريل ذلريريري  سبكينريريريو مريريري  ال عامريريريل مريريريع مع يريريريات ال كنولوجيريريريا ادلعاحريريري أل 
رتسختىا خلدمرية الع ليرية الرتبويرية. رمري  ىنريا كريان س بريّد  ن يكريون ادلعلريي الريذي ن يريده ،ارفرياق لواجباتريو م   عرياق 

ات ال علي ريرية الالزمريرية لع لريريو، رفريريق  سريريس ت بويريرية حديرريرية، حبيريريث يريرينعكس  ثريري  ىريريذه ادلع فريرية ،لريري  الغ فريرية بالكفايريري
 (.6002الصفية )رزارأل الرتبية رال عليي، 

 اإلطار النظري: -2

ادلعلي ىو دخص يكري س نفسريو مانيرياق ل علرييي اآلًري ي ، ريعريني تالميريذه ،لري  ت ريوي  إمكانريا ي ادل عريددأل. 
لع ريول ريبري  ال رييي الر افيريرية رحريوس إل إنسريان  كرري  اك  رياسق. ريلريا م  لبريات العصريري  رىريو ادل دريع ألن يبري  ا

ريس ش ف ادلس  بل. فالعصري  الريذي نعيشريو ملريومل بادل ناقضريات، لريذل  حي رياب إل ت بيرية ظريت ت ليديرية. رت بيرية 
ادل سريومة، ات ريو ، ادلعلي ، لية مس   أل سب د إل هناية ،  ه الوظيفو، ربال بع زب ل  الرتبية رفق األىداف 

 (.22،ص 6002الع  ،  ) رال دريت ا  ثنامل اخلدمة
رتعريريد معل ريرية ريريرياض األبفريريال ركيريريةأل  ساسريريية مريري  ركريريادة الع ليريرية الرتبويريرية، رالعنصريري  الفا،ريريل ا  يريرية ، ليريرية 

 اريريريريريريريريريريريريريريامنت بويريريريريريريريريريريريريريرية، رإن  ي إحريريريريريريريريريريريريريريال   ر ت ريريريريريريريريريريريريريريوي   ر ذبديريريريريريريريريريريريريريريد ا الع ليريريريريريريريريريريريريريرية الرتبويريريريريريريريريريريريريريرية، جيريريريريريريريريريريريريريريت  ن يبريريريريريريريريريريريريريريد  
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 ن ادلعلي ا ،ص  ادلعلومات مل يعد يشكل ادلصدر الوحيريد لل ع فرية، إذ  (. رظي20،ص6000)السكاف،
تعريددت مصريادر ادلع فريرية ربري ع احلصريول ،لياريريا، ر اريح  درر ادلعلريريي رسريي اق رمسرياالق بريريني ال الميريذ رمصريريادر 

 (.06،ص6000ادلع فة ر حبع موجااق رم دداق لل لبة  كر  منو مل ناق ذلي رمصدراق رحيداق لل ع فة )زلافظة،
ت فق آرامل ادل بني رحانعو ال  ارات الرتبوية مريع ن ريادج البحريول الرتبويرية احلديررية، ،لري   ن صلريا  ادل سسرية ر 

الرتبويريريرية ا ،صريريري  تكنولوجيريريريا ادلعلومريريريات راستصريريرياست الريريريذي ي سريريريي ب ضريريريخي ادلع فريريرية رتنريريريوع مصريريريادرىا ربريريري ع 
نو،يريريرية ا إ،ريريريداد ادلعلريريريي  اك سريريرياوا ررسريريريادط تعل اريريريا، ي وقريريري  بالدرجريريرية األرل ،لريريري  صلاحاريريريا ا إحريريريدال ن لريريرية

احة اسى  ام بكفاياتو رحاجاتو ال  جيت  ن ت واملم مع ادلسري  بل رم  لباتريو كريو ي عامريل  رإ،ادأل تأىيلو، ًر
 (.82،ص 6000مع تكنولوجيا ،ص  ادلعلومات درن رىبة  ر ًوف  ر توجس) زلافظة، 
نولريريريريريوجو ا نيريريريريريع منريريريريرياحو احليريريريريرياأل رن يلريريريريرية لل غريريريريريت ادلعريريريريري ا اذلادريريريريريل ا ادلعلومريريريريريات رادلعريريريريريارف رال  ريريريريريور ال ك

رتكنولوجيا ال عليي ، ف د "ت ّور درر ادلعلي رازدادت ما  و تع يداق راتسا،اق ، فبعد  ن كريان ت ليريدياق ي  صري  
،ل  ن ل ادلع فة إل ، ول ال الميذ ، رحشوىا بادلعلومات ، رما  و م صورأل ،ل  ال عليي ف ط، راسبالع 

رحريدرده الصري  رادلدرسرية،  حريبع ادلعلريي اليريوم سل لفرياق ف ريد تعريددت  دراره ،ل  الك ريا  ادلدرسريو ادلنالريو ، 
 وجيريريريريريرية فاد ريريريريريرية ال  ريريريريريريّور ا ال علريريريريريريييربريريريريريريات ،لريريريريريري  ادلعلريريريريريريي  ن يوظريريريريريري  ت نيريريريريريريات ىريريريريريريذا العصريريريريريري  ال كنول ر سريريريريريرياليبو"

(Haskvitz,2007,p78     .) 
ل ارتبابريو ادلخ لفة، رذل  م  ًريال ري وم مناج رياض األبفال ،ل   ساس تلبية نيع حاجات ال فل

 لريري علي الريريذا   ر ال ل بريرية الذاتيريريةدبل و،ريرية مريري  ال كريريادة األساسريريية  ك  ويريرية الريريذات ،نريريد ال فريريل، راسً يريريار، را
(Coffman, Lapez, 2003,p15). 

ال فريل ا ريرياض األبفريال، رت بلريو ذلريا،  تعريد معل رية ريرياض األبفريال مري   ىريي العوامريل ادلري ث أل ا تكيري ر 
 األسري أل مبادري أل. رمري  ىنريا تنبرريق  سيرية حسري  معاريي ال فريل ًريارب ن رياع فاريو  رل ال ادريدي  الريذي  ي عامريل

 ثنريريامل اخلدمريرية  ألنريريو يعريريد دريري باق  ساسريريياق ا اً يريريار معل ريريات ريريرياض األبفريريال، رحسريري  إ،ريريدادى ،   تريريدريباّ  
بأحريول  ملصلا  ، لية الرتبية قبل ادلدرسة  إذ ت  لت رياض األبفال  بصريفة ،امرية معل ريات ذلريّ  مري  ادلع فرية

مواكبرية  ريو ال فريل، رتوجياريو  لنفس ر مور الصحة رال غذية راألسرياليت الرتبويرية احلديررية مريا ديكريناّ  مري ،لي ا
 (.22،ص6002)حس ، املنساين الوجاة الصحيحة ا م حلة ىو م   ً   م احل الن و

 كريان  النفسية راذباىاتو بصفة ،امة، سريوامل  و ال فل الوجداين رحح و اك ا  ن لل عل ة تأثتاق قوياق  
 –ادل بريون ،لري   ن مريد  إفريادأل ال فريل مري  ال حاقريو بريدار احلضريانة ي وقري   ىذا ال أثت سلبياق  م إجيابيرياق. جي ريع

دخصريريية ركفريرياملأل ادلعل ريرية  رلريريذل  ينبغريريو  ن ي ريريوم بالع ريريل ا درر احلضريريانة معل ريريات  ،لريري  –إل حريريد كبريريت 
 (.266،ص6002)السنبل،  ت بوياق  م ىالت

ت بوياق ر،ل ياق رنفسياق راج  ا،ياق ر،ابفياق، سبايداق  إل إ،داد ال فل إ،داداق  رياض األبفال ر دف م حلة
م حلرية ال رارية  إن ال فريل ين  ريل مري  إذ، امل،ريداد لدًولو إل ادلدرسة اسب دادية، رلكري  ىنريا  ن ريص ا ىريذا
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لل فريل  ،ل  جانت اللعريت رال سريلية درن إ، ادريو نصرييت مري  اجلديرية، شلريا يسريبت  نش  اا  ال  ت كة معظي
 سب دادية.ا حدمة ،ند ان  الو م  م حلة رياض األبفال إل ادل حلة
 كاددييرياق  ااري،ريداد معل رية ريرياض األبفريال، رتكوينمل ركليات الرتبية ررياض األبفال ىو الو،امل األساسو
إل اخلريطات رادلسري ندأل  ا رياست العل يرية ادلخ لفرية ا رمانياق، رإكساوا ادلعارف العامة رادلاارات راسذباىات

،نص  ىام ا ادلنظومرية ال علي يرية  لريذا جيريت  ن تكريون إنسريانة قبريل  ن  احلية ا ال راة. ف عل ة ال راة ىو
 موىوبة بف   ا ل عليي األبفال. تصبع معل ة مانية م خصصة، رتكون

رالكبار.  بفالثنادية  ألهنا تعد للع ل مع األ رإ،داد معل ة ال راة ت بوياق رنفسياق ر كاددييا: ىو ، لية
ىو ال اي ة لألساس ادل ني الريذي ي تكرية ،ليريو كريل تعلرييي رتعلريي سحريق. رلري  تسري  يع  رت م  بأن ت بية ال فل

 ق راألسريريرياليتادريريإس إذا درسريريريت  فضريريريل ال    ،ال يريريام دبااماريريريا ال راريرية املنسريريريانة رادلوىوبريريرية بف   ريريريا معل ريرية
مل ت ىريل تريأىيالق سريلي اق  رمواىباريا إن كانا رياا تعاملاريا مريع األبفريال، رقريد  ريدر الكرريت مري  إم سسري خداماا

 ( http://wessam.allgoo.us/montada) م  دماق 
 للناريوض دبارياماّ  ا تن يرية ال فريل رنفسريياق  ريرياض األبفريال ،ل يرياق رت بويرياق  رمري   جريل إ،ريداد معل ريات

مري  راريع  كريان سبريدّ  ادلعاحري أل، ادل غتات العادليرية العادلية، را ظل  سس سلي ة، ررف اق لل عايترت بي و ،ل  
رم  ورأل تناست ىذه ادل حلة، ر دف إل تن ي اا مانيرياق.  معايت داملة رمواو،ية رم نة ررل  عية رمس   أل

ة  ري ي معريايت مسري حدث ى  ريام بواريعاذلام الذي ت وم بو ادلعل ة  لذل  كان سبّد مري  اس ران القاق م  الدرر
 (.22-62،ص 6000)املب اىيي رآً رن، ب ن ية قدرات ىذه ادلعل ة

لل عريايت ادل رتحرية مل،ريداد معل رية ريرياض األبفريال: اسى  ريام بريال عليي  لذا فرينن مري  األسريس السريلي ة      
    ل حريريريديث معلوما ريريريا، رت ريريريد  ادلسريريري    رالريريريذا  لل ن يريريرية ادلانيريريرية  سرتباباريريريا بريريريال عليي الريريريذا  رال علريريرييي ادلسريريري 

ادلسريري لدات لألبفريريال، رال علريرييي الريريذا   مريري  ىريريام  رذلريري  ألن ىنريريا  بريري امج للك بيريريوت  تسريري خدم ا تريريدريت 
 ادلعلي بنفسو م  ًالل الك بيوت   ألنو ين و لديو قريدرات معينرية ريع يريو ال غذيرية ال اجعرية ادلعل ات، في علي

( http://www.etar.net,2009) 
 ف تعريريريريريريريريريريريريريري ّ األحريريريريريريريريريريريريريريالة الع بيريريريريريريريريريريريريريرية  رذلريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريري  ًريريريريريريريريريريريريريريالل   األسريريريريريريريريريريريريريريس  يضريريريريريريريريريريريريريرياق احلفريريريريريريريريريريريريريرياظ ،لريريريريريريريريريريريريريري  مريريريريريريريريريريريريريرير 

 ت اثنا ال ومو، رتارخينا اسج  ا،و، راقعنا، رحاج نا رإمكاناتنا رم البنا، رقدراتنا. راسبالع الواسع الشامل
ج  ا،يريريريرية، رت ريريريريورات ،ل يريريريرية ا ،لريريريري  مريريريريا جيريريريري   ا العريريريريامل مريريريري  تفا،ريريريريل حضريريريرياري، رمريريريريا يريريريري ي فيريريريريو مريريريري   حريريريريدال

ظاي نا  رتكنولوجية، راذباىات اق صادية، راتصاست فك ية، راً يار ال  ع راألساليت، رالوسادل ال  رب ق
 (.22،ص 6002)ال ن ار راحلوراين رإب اىيي، رتوحلنا ألىدافنا

ج  ا،يرية دلعل رية الوجدانيرية راس مري  األسريس السريلي ة لل عريايت الري  جيريت  ن تواريع ا احلسريبان: الرتبيريةر 
راسج  ريريا،و لريريد   ادلعريري رف  ن الن ريريو الوجريريداين ريرياض األبفريريال  ل وحريريلاا ل فريريل ال راريرية في ريريا بعريريد. رمريري 

 ادلس و  فال فل الذي س يشع  بأنو ا  م  س ين و  واق ببيعياق ،ل   األبفال الصغار يساي  الن و الع لو،
تريدل ،لري  ذلري  األحبريال ادل عل رية  الع لريو، ك ريايكريون م ريأً اق ،لري  ادلسري و   اسج  ريا،و، رديكري  لريذل   ن

http://wessam.allgoo.us/montada-f40/topic-t9532.htm
http://www.etar.net/
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راسري خدام  ال فكريت مري   جريل تن يرية ال ،ايرية اسج  ا،يرية. رال علرييي م سسريات باألبفال الذي  يعيشون داًل
 حيدل م  م غتات ،ادلية: ف ا حدل مري  ت ريورات اق صريادية ادلعايت ال  ت الملم مع ما  الع ل  ألهنا م  

  ق لل  علي ادلع يات رادلاارات ال  حي اجاا ليكريون قريادراق ،لري  رلاورية نيريعراج  ا،ية رفك ية ر،ل ية، ح
 (.   628،ص6006ت   ا ب ي و )اخل يسو، ادلشكالت ال  ت حداه، رالع بات ال 

 :مشكلة اليحث -3
يُعوز معل ات رياض األبفال ال دريت ادلس    ا ،ص نا ال اى   لس ،ة ال  ريور ال كنولريوجو، رت نيريات 

دريس، شلا يس د،و مواحلة اك سا  معل ريات ريرياض األبفريال ادلاريارات ال  نيرية  لكريون ىريذه ادل حلرية مري  ال 
  ىي م احل بنامل النشمل، لذا ت حدد مشكلة البحث ا:

ربديريريد اسح ياجريريات ال دريبيريرية دلعل ريريات ريريرياض األبفريريال ا اريريومل ادل  لبريريات ال كنولوجيريرية مريري  رجاريرية  -0
 نظ ىّ  ا زلافظة ادلف ع.

فة  ثري  م غريت ادل ىريل العل ريو ا ربديريد اسح ياجريات ال دريبيرية دلعل ريات ريرياض األبفريال ا اريومل مع   -9
 ادل  لبات ال كنولوجية م  رجاة نظ ىّ  ا زلافظة ادلف ع.

مع فة  ث  م غت اخلطأل ال دريسية ا ربديد اسح ياجات ال دريبية دلعل ريات ريرياض األبفريال ا اريومل  -3
 م  رجاة نظ ىّ  ا زلافظة ادلف ع.ادل  لبات ال كنولوجية 

 أهموة اليحث: -4
 تك    سية ىذا البحث ا:

رياض األبفال ا اريومل   أىيل معل اتتأ  تلبية لبعض توحيات ،دد م  الندرات، ال  نادت ب -0
معريريايت اجلريريودأل، مريري  حيريريث اخلصريريادص الشخصريريية راسح ياجريريات ادلانيريرية ررفريريع مسريري واى  بال نسريرييق مريريع كليريريات 

 تريريدريبا  ،لريري  ال  ادريريق الرتبويريرية ال علي يريرية احلديرريرية، رراريريع بريري امج ًاحريرية وريريذا ل ريريدريت ، رمريري  ًريرياللالرتبيريرية
(http://kinder-garten.1talk.net,2007) 

 زلافظة ادلف ع.  بيان  سية مع فة معل ات رياض األبفال احلكومية راخلاحة حباجا ّ  ال دريبية ا -9
م  ،ناح  الع لية ال علي رية ال علي يرية، رىريو معل رية ريرياض األبفريال، مري  حيريث  تنارل ،نص  رديس -3

حاجا ريريريريا ال دريبيريريريرية. ًاحريريريرية ر ن ىريريريريذا العصريريريري  يشريريريرياد سلسريريريريلة مريريريري  ادل غريريريريتات رال  ريريريريورات ادلع فيريريريرية رالعل يريريريرية 
 رال كنولوجية.

 ا،لية ال علي لألبفال ا م حلة ال فولة ادلبك أل.بيان  سية الرتبية ا م حلة رياض األبفال، رف -4
 بيان  سية إ،داد معل ات رياض األبفال  لكوهنّ  ركيةأل ال علي النشط. -5
 يادف ىذا البحث إل: :أهداف اليحث -5
مع فريرية اسح ياجريريات ال دريبيريرية دلعل ريريات ريريرياض األبفريريال ا اريريومل ادل  لبريريات ال كنولوجيريرية مريري  رجاريرية  -0

 ادلف ع ا رلال ال عليي اسلكرترين، رتكنولوجيا ادلعلومات. نظ ىّ  ا زلافظة

http://kinder-garten.1talk.net,2007/
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مع فريرية اسح ياجريريات ال دريبيريرية دلعل ريريات ريريرياض األبفريريال ا اريريومل ادل  لبريريات ال كنولوجيريرية مريري  رجاريرية  -9
 نظ ىّ  ا زلافظة ادلف ع ا رلال املرداد.

ل كنولوجيريرية مريري  رجاريرية مع فريرية اسح ياجريريات ال دريبيريرية دلعل ريريات ريريرياض األبفريريال ا اريريومل ادل  لبريريات ا -3
 نظ ىّ  ا زلافظة ادلف ع ا رلال البعد اسج  ا،و.

مريريريريد  مع فريريريرية معل ريريريريات ريريريريرياض األبفريريريريال احلكوميريريريرية  ابيريريريان  ثريريريري  ادل ىريريريريل العل ريريريريو راخلريريريريطأل ال دريسريريريريية  -4
 راخلاحة حباجا ّ  ال دريبية.

 أسىلة اليحث: -6

  لبريريريات ال كنولوجيريريرية مريريري  رجاريريرية مريريريا اسح ياجريريريات ال دريبيريريرية دلعل ريريريات ريريريرياض األبفريريريال ا اريريريومل ادل -0
 ؟نظ ىّ  ا زلافظة ادلف ع 

ىريريريريل زب لريريريري  درجريريريرية مع فريريريرية معل ريريريريات ريريريريرياض األبفريريريريال سح ياجريريريريا ّ  ال دريبيريريريرية ا اريريريريومل ادل  لبريريريريات  -9
  باً الف ادل ىل العل و ؟ ال كنولوجية م  رجاة نظ ىّ  ا زلافظة ادلف ع

ا ّ  ال دريبيريريريرية ا اريريريريومل ادل  لبريريريريات ىريريريريل زب لريريريري  درجريريريرية مع فريريريرية معل ريريريريات ريريريريرياض األبفريريريريال سح ياجريريريري -3
 ال كنولوجية م  رجاة نظ ىّ  ا زلافظة ادلف ع باً الف اخلطأل ال دريسية؟

 مصطلحات اليحث: -7

السريريريلوكيات ادل تب ريريرية ارتبابريريرياق مبادريريري اق دبسريريري رلية معل ريريريات ريريريرياض األبفريريريال  إمعلماتدددا  إ لذريممدددةم -0
 خداماّ  للوسادل رال  نيات ال كنولوجية ادل  ورأل.رادل وقع مناّ   داملىا ا ال عليي، كن يلة سس 

ىريريريّ  ادلعل ريريريات اللريريريوا  يدرسريريري  األبفريريريال ا ريريريرياض األبفريريريال احلكوميريريرية  ال  دددا  ريدددا  إ   دددا م -9
 .6000/6020راخلاحة ا زلافظة ادلف ع ا العام الدراسو 

 2-2 بني ما  ، ارىي ترتار  الذي  الصغار األبفال برتبية سل صة ت بوية م سسة :ريا  إ   ا  -3
 بريال يي الرتبويرية راسج ّ ا،يرية األبفريال تةريد إل  دف م عددأل بأنش ة ال يام ،ل  ب در ا رت ّ ية سنوات،

 معاَ. راحلياأل الع ل كيفية ،ل  رال دريت الف حة ذلي لل عبت ،  ذا ي، إتاحة مع
ىريو السريلوكيات   إ  ل  ادا م إمعلماتا  إ لذريممة د  اجا  إ دلل م إو ولتنند  نتول   تمدا -4

ادل تب ريريرية بادلعل ريريرية ك ريريريدر ا ،لريريري  تصريريري يي ب نريريريامج زلوسريريريت، رموقريريريع تعلي ريريريو ل علريريرييي األبفريريريال، رقريريريدر ا ،لريريري  
اس خدام اسرتاتيليات إدارأل الوقت ادلناسبة لألبفال ا بي ة ال علي امللكرترين، رإكسا  األبفال ادلاارات 

 ال كنولوجية رالفنية ادل عددأل.
ىريريو السريريلوكيات ادل تب ريرية بادلعل ريرية ك ريريدر ا ،لريري  إزالريرية  اتددا  إ لذريممددة ددد  اجددا  إورتددادمإمعلم -5

حريرياجة ال ىبريرية بريريني ال فريريل رالك بيريريوت ، رم ابع اريريا لكيفيريرية اجللسريرية الصريريحّية  مامريريو، رقريريدر ا ،لريري   ي ريرية ال فريريل 
دام الصريحو اآلمري  راس عداده  لل علي. رقدر ا ،ل  ال د ،ل  اس فسارات ال فل مباد أل، رإرداده لالسري خ

 ل كنولوجيا استصاست رادلعلومات.
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ىريريو مريريد  مع فريرية معل ريرية ريريرياض األبفريريال  إمعلماتددا  إ لذريممددة ددد  اجددا  إ ملددذ إمتل دداع م -6
ب ريريريدر ا ،لريريري  مسريريريا،دأل ال فريريريل ،لريريري  إدرا  األدرار اسج  ا،يريريرية الريريري  ي ريريريوم وريريريا األدريريريخاص اتي ريريريون بريريريو ا 

 باسج  ا،ية راسس  اللية، رم ا،األ رظبة ال فل دبع فة األديامل. بي  اي، رجعل ال فل يوازن بني إحساسو
 حدود اليحث: -8

 ية: تديك  تع يي ن ادج ىذا البحث ا اومل اتددات اآل
رىريريريّ  نيريريريع معل ريريريات ريريريرياض األبفريريريال ا ال  ريريريا،ني احلكريريريومو راخلريريرياص ا رل ّ ريريريع البحريريريث ر،ين ريريريو  -0

  .6000/6020زلافظة ادلف ع للفصل الدراسو األرل م  العام 
اق صريريريريار البحريريريريث ،لريريريري  اسح ياجريريريريات ال دريبيريريريرية دلعل ريريريريات ريريريريرياض األبفريريريريال ا ال  ريريريريا،ني احلكريريريريومو  -9

  راخلاص ا زلافظة ادلف ع م  رجاة نظ ىّ .
 .،  اس بانة البحث ) رىو  داتو( البحث لإلجابة ،ينة اس لابة مد  ،ل  البحث ن ادج ع  دت -3
 دراسات السابقة:ال -9

 العربوة:الدراسات  -9-1

"ت يريرييي بريري امج ت بيريرية ادلعل ريريني رسل جا ريريا رفريريق معريريايت اجلريريودأل مريري   ( حبرريرياق بعنريريوان6000 جريري   كنعريريان ) -
رجاريريرية نظريريري  بلبريريرية السريريرينة ال ابعريريرية ا قسريريريي معلريريريي الصريريري  ر ،ضريريريامل اذلي ريريرية ال علي يريريرية فيريريريو" بدمشريريريق، ىريريريدف إل 

ادل غريريتات العادليريرية، رتبريريّدل الوقريريوف ،لريري  مواحريريفات معلريريي ادلسريري  بل، رم  لبريريات إ،ريريداده، رسسريريي ا ا اريريومل 
 دراره ا ،صريري  ال كنولوجيريريا، رال  ريريور العل ريريو رالر ريرياا، رمريري   ّ تعريريّ ف راقريريع بريري امج إ،ريريداد ادلعل ريريني ا كليريرية 
الرتبية "جبامعة دمشق   وذجاق، رالوقوف ،ند ال  ع ادلع  دأل، رادلناىج ادل بعة ا تأىيلاي، رذل  مري   جريل 

رار الرتبويريرية اجلديريريدأل لل عل ريريني، رذلريري  وريريدف إ،ريريداد م يريرياس ل  ريريو  بريري امج ت ريريوي  ىريريذه الريريطامج ا اريريومل األد
إ،داد ادلعل ني رفق م  لبات  نظ ة اجلودأل العادلية رذل  ل ح يق املحال  ادلدرسو، الذي يعّد ادلعلريي فيريو 
ا  حل  الةارية، رن  ة اسن الع، رقام كنعان ب حليريل رحريفو  رذلري  بدراسرية راقريع بري امج إ،ريداد ادلعل ريني 

كليريرية الرتبيريرية "جبامعريرية دمشريريق   وذجريرياق "رالوقريريوف ،نريريد مواحريريفات معلريريي ادلسريري  بل، رم  لبريريات إ،ريريداده رذلريري  
مري  ًاللريو إ،ريداد   ج  ل  وي  تل  الطامج رفق ىذه ادل  لبات. رقام كنعان كذل  بع ل ميداين ت بي و 

نرية مري   ،ضريامل اذلي رية ال دريسريية، م ياس، رت و  ب امج إ،ريداد ادلعل ريني احلاليرية مري  ًاللريو رذلري  رفريق آرامل ،ي
رال لبة ادلعل ني. ركان م  ن ادج البحث: ا ررأل مواكبة ال غتات العادلية، ررب يق م  لبات اجلودأل كخ ريوأل 
 ساسريريية  لإلحريريال  ادلدرسريريو. ر سيريرية إ،ريريداد ادلعل ريريني، رتريريأىيلاي ،لريري  ادلسريري و  العريري  ، راتلريريو رفريريق  نظ ريرية 

 دل رت  كأداأل ل  ييي ب امج إ،داد ادلعل ني ا كليات الرتبية. اجلودأل العادلية. رتب  ادل ياس ا
"اسح ياجريريات ال دريبيريرية دلعل ريريات ريريرياض األبفريريال ا اريريومل  ( دراسريرية بعنريريوان6000م تضريري  ) ترقريريّدم -

لصريريت  ربريريديات العصريري " ا جريري ش،  ريريدف إل مع فريرية اسح ياجريريات ال دريبيريرية دلعل ريريات ريريرياض األبفريريال، ًر
  ادل رتحريريريات دلواجاريريرية ربريريريديات العودلريريرية رالعنريريري  رال  ريريري ف راملرىريريريا  رالرريريريورأل الدراسريريرية إل ت ريريريد  رل و،ريريرية مريريري
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ال كنولوجية م   ساا: جعل مناىج امل،داد م ض نة دلفرياىيي احلضريارات رالر افريات، رتشريليع ادلعل رية ،لري  
ال دريت ادل العة رال  املأل ادلس   أل، تب   ىداف ال عليي ادل    رال عليي املبدا،و، رإدًال مادأل احلاسو ، ر 

،لريري  ماريريارات البحريريث، راسى ّ ريريام ب علريرييي اللغريرية املنكليةيريرية، تريريدريت ادلعل ريريات ،لريري  حريريل ادلشريرياكل السريريلوكية، 
راً يريريار ادلعل ريريات رفريريق معريريايت ر سريريس ربنيريرية رقوميريرية، تريريدريت ادلعل ريريات ،لريري  ال خ ريرييط، رإدًريريال مفريرياىيي 

 الرتبية البي ية راجلنسية رالصحّية.
نريريريوان" معلريريريي ادلسريريري  بل: ًصادصريريريو، مااراتريريريو، كفاياتريريريو" ا األردن، ( بدراسريريرية بع6000رقريريريام زلافظريريرية ) -

ر ريريريدف ىريريريذه الدراسريريرية للكشريريري  ،ريريري  معلريريريي ادلسريريري  بل مريريري  حيريريريث اخلصريريريادص رادلاريريريارات رالكفايريريريات الالزمريريرية 
مل،داده. ركشفت ن ادج الدراسة  ن  ىي اخلصادص الواجريت تواف ىريا ا معلريي ادلسري  بل ىريو: ادلع فرية اجليريدأل 

، رالدراسريريريرية اجليريريريريدأل خبصريريريادص ادل عل ريريريريني رقريريريريدرا ي، رماريريريارأل ،اليريريريرية ا  سريريريرياليت دبح ريريريو  مواريريريريوع ال خصريريريص
ال ريريدريس رال  يريرييي، رقريريدرأل ،اليريرية ،لريري  ال فا،ريريل مريريع ال الميريريذ، راسسريري عداد لل ن يريرية ادلانيريرية ادلسريري دامة، رإجريريادأل 

لكفايات اس خدام احلاسو  رت نيات ال عليي ادلخ لفة.  ّما ا رلال الكفايات فكشفت ن ادج الدراسة  ن ا
الض ررية لل علي ىو: ا ررأل امل،داد النظ ي رالع لو، ركذل  اسل ةام ب وا،د ادلانة األًالقية، راسس عداد 
خلدمة ا   ع اتلو رال واحل معو، رال درأل ،ل  إج امل البحول العل ية.  ّما املج املات الضري ررية ل حسريني 

 دأل سً يار ادلعل ني.نو،ية ادلعلي فاو: سباني ال عليي، رراع معايت جي
( بنج امل حبث بعنوان" إسرتاتيلية م رتحة ل  وي  نظام إ،داد معلريي ريرياض 6000رقامت حاحيال ) -

األبفال ا اومل ال وجاات الرتبوية ادلعاح أل" بدمشق، رىدف البحث إل بنامل إسريرتاتيلية م رتحرية ل  ريوي  
ادلعاح أل. را، ّ د البحث ،ل  ادلناج الوحفو  نظام إ،داد معلي رياض األبفال ا اومل ال وجاات الرتبوية

ال حليلريريريو رذلريريري  ب حليريريريل ًصريريريادص ال وجريريريو ضلريريريو اجلريريريودأل رمدرسريريرية ادلسريريري  بل رال وجاريريريات األًالقيريريرية األدبيريريرية، 
لريريريريص البحريريريريث بنريريريرياملاق ،لريريريري  تلريريريري   رربديريريريريد م  لبريريريريات تلريريريري  ال وجاريريريريات ا إ،ريريريريداد معلريريريريي ريريريريرياض األبفريريريريال، ًر

ىداف رات و  ر ساليت ال دريس رال  و  ا كليات إ،داد اخلصادص رادل  لبات إل تصور م رت  حول األ
معلريريي ريريرياض األبفريريال، رقريريدم البحريريث رل و،ريرية مريري  ادل رتحريريات الريري  يريري   بأهنريريا ً ريريوات مك لريرية لإلسريريرتاتيلية 

 ادل رتحة.
( ا حبرا ا " ت و  ب نريامج إ،ريداد معل ريات ريرياض األبفريال جبامعرية 6002رركةت منسو رالسل و ) -

   سيرية  األكريادديو الري  اك سريبت  اس، ّ رياد  قضية  ومل معايت اس،  اد األكادديو" ،ل ادلل  سعود، ا ا
اتلريريو رالعريريادلو ا رلريرياست سل لفريرية  ساريريا ا ريريال الرتبريريوي، با، بريرياره  داأل فا،لريرية لضريري ان  بالغريرية ،لريري  الصريريعيدي  

ج إ،ريداد معل ريات ريرياض األبفريال جودأل الع لية ال علي ية رسل جا ا راس ّ  ارية ت وي ىا. رقام ا ب  ريو  ب نريام
ا اومل معايت اجلودأل راس، ّ اد األكادديو  رذل  م  ًالل ت ييي الطنامج،  ّ راع تصور م رت  لطنامج 
إ،ريريداد ادلعل ريريات ا اريريومل معريريايت اس، ّ ريرياد األكريريادديو، دبريريا خيريريدم الطنريريامج رال ريرياد ني ،ليريريو، ري ريرييع لللامعريرية 

  يريريرية رىريريو م حلريريرية ريريريرياض ذل  خيريريدم ف ريريرية ،  يريريرية تهعريريد مريريري   ىريريي ادل احريريريل العا،  ريرياد  حريريريد ب ارلاريريا الرتبويريريرية، ركريريري
إن إ،داد معل ة رياض األبفال يس  د  سي و م  ًصوحية ادل حلة الع  ية ال  ت عامل معاا.  إذاألبفال. 
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فريرينذا ح حريرينا ،لريري  إ،ريريداد ال البريرية ادلعل ريرية مريري  ًريريالل ب نريريامج ي ريريواملم رمعريريايت اس،  ريرياد األكريريادديو رذي جريريودأل 
لية. فنن ذل  سيساي ا ت وي ىا مانياق بعد ال خ ب، دبا ي ق  دبس و  جودأل سل جات الع لية ال علي ية. ،ا

 .ر يضاق دبا يساي ا اسرت امل دبس و  م حلة رياض األبفال رت وي ىا
( بدراسة ،نواهنا "ًصادص ادلعلي ادل  ّية م  رجارية نظري  معل ريو ادلريدارس 6002رقامت  بو ،واد )  -

ة ا من  ريرية جنريريو  ،ّ ريريان ال ابعريرية لوكالريرية الغريريول الدرليريرية"،  ريريدف للكشريري  ،ريري  ًصريريادص ادلعلريريي األساسريريي
ادل  ّية  ر ادلعلي الذي ن يده ا ادلدارس األساسية ا من  ة جنو  ،ّ ان م  رجاة نظري  ادلعل ريني، رمع فرية 

رزبصصريريو ر،ريريدد  مريريا إذا كانريريت ىريريذه اخلصريريادص ت بريرياي  تبعريرياق لعريريدد مريري  ادل غريريتات مرريريل: جريرينس ادلعلريريي رم ىلريريو
( معل اق رمعل ةق. رم   ىي الن ريادج الري  توحريلت إلياريا 222سنوات ًطتو. رقد تكّونت ،ينة الدراسة م  )

الدراسة ىو ،دم رجود ف رع ذات دسلة إحصادية ا ًصادص ادلعلي ادل  ّية تُعة  لكل م  اجلنس رادل ىل 
ة تُعريريرية  لل خصريريريص رلصريريريام ادلعل ريريريني مريريري  العل ريريريو ر،ريريريدد سريريرينوات اخلريريريطأل، ا حريريريني رجريريريدت ف رقريريرياق ذات دسلريريري

 زبصص معلي الص .
( ا حبريريث بعنريريوان" درر ادلريريناج ال كنولريريوجو ا بنريريامل ب نريريامج ل ريريدريت ادلعلريريي 6002رحريريدد ،سريري ول ) -

ادلعاح  ا ظةأل"  ًصادص ادلناج ال كنولوجو، رحفات ادلعلريي ادلعاحري  ا ظريل ىريذا ادلريناج  كال ريدرأل ،لري  
 ريريط رتنفيريريذىا رت ودياريريا، رت ريريدي  اح ياجريريات ادلوقريري  ال علي ريريو، راقريريرت  ربديريريد ًصريريادص ال لبريرية، رراريريع اخل

،سريري ول ب نارلريرياق ل ريريدريت ادلعلريريي ادلعاحريري  ا ظريريل ادلريريناج ال كنولريريوجو ا كليريرية الرتبيريرية بغريريةأل، يع  ريريد ىريريذا ،لريري  
 سس م   ساا: دراسة اسح ياجات ادلس  بلية  ّ راع  ىداف سلوكية م ابلة ل ل  اسح ياجريات، رراريع 

يشريريري ل رل و،ريرية ماريريريارات مرريريل ماريريريارات ال خ ريريرييط، راً يريريار األىريريريداف، رال  ايريريد، رال عةيريريرية، راً يريريريار  مريريناج
 الوسادل راس خداماا،  ّ قام ،س ول ب  د  ثالثة  اذب ،  ادلاارات ركيفية ت ودياا.

كريريريريرترين" ىريريريريدف إل ربديريريريريد العناحريريريري  ل( حبرريريريرياق بعنريريريريوان" م  لبريريريريات ال علريريريرييي امل6008ر جريريريري   ادلوسريريريري  ) -
اسية الالزمة للبدمل ا ال عليي امللكرترين ا الع لية ال علي ية، رمناريا مع فرية األدرار رم  لبريات ال ريدريت األس

الرتكيرية ا ىريذا  جري  ال  جيريت ،لري  ادلعلريي  ن ي ريوم وريا ا ال علرييي امللكريرترين، للوحريول إل ن ريادج ،ل يرية. ر 
مريري  ًريريالل ربليريريل رت كيريريت ن ريريادج ،ديريريدأل مريري  البحريريث ،لريري  اسى  ريريام ب حليريريل ادلفاريريوم رتع يفريريو،   ّ ت بي اتريريو 

الدراسريريريات رالك ابريريريات السريريرياب ة، رقريريريد ًلريريريص البحريريريث في ريريريا ي علريريريق ا رلريريريال ادلعلريريريي  ن تريريريدريت ادلعلريريريي ،لريريري  
ال  نيريات اجلديريدأل ر،لريري  إسريرتاتيليات ال ريدريس يعريريد م لبرياق  ساسريياق  للعل يريرية ال علي يرية، ر ن  ىريي الكفايريريات 

حلاسريريريريو  راملنرتنريريريريت رت بي ا  ريريريريا، باملاريريريريافة إل كفايريريريريات ت علريريريريق الالزمريريرية لل علريريريريي ىريريريريو كفايريريريريات اسريريريري خدام ا
 بنسرتاتيليات ال دريس رتص يي الدررس ال علي ية.

( بدراسريريرية بعنريريريوان "رديريريرية مل،ريريريداد معلريريريي ريريريرياض األبفريريريال رتأىيلريريريو رفريريريق م  لبريريريات 6008رقريريام كنعريريريان ) -
بفريريال رفريريق م  لبريريات الدراسريرية إل راريريع تصريريور مل،ريريداد معلريريي ريريرياض األ ت نظ ريرية اجلريريودأل" ا وريريص، رىريريدف

لصت الدراسة إل  ن راقع إ،داد معلي رياض األبفال يعاين الكرريت مري  ال صريور سريوامل ا البنيرية  اجلودأل، ًر
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ادلادية لل نشآت ا الكلية،  ر في ريا ي علريق بادلنرياىج رادل ري رات رال ريدريبات الع ليرية، رقريدمت الدراسرية تصريوراق 
 اا لل الت ادلعلي رالرتكية ،ل  ال دريبات الع لية. مل،داد ادلعلي تنارل اسى  ام بامل،داد الر 

 م ريرت  ًصريادص معلريي ادلسري  بل   ريوذبا دراسرية ذل ريا بعنريوان"   (6002رحريارل الةبيريدي ركرياظي ) -
 دبانرية مناريا ادل علريق سريوامل ادلسري  بل معلريي ًصريادص ،ري  تصريور  ري " راريع رادلانيرية الشخصريية للخصريادص

ادلاري ،  رالن ريو الك ريا ، رال واحريل ادلعلومريات، ،ري  رالبحريث ف يريق، ا حاسريوبية، رالع ريل ث افرية)  ال علرييي
ريطات إج اديرية، رمع فرية   ر العل ريو(، رماريارأل البحريث البريديل، ال  ريو  اسري خدام رماريارأل م نو،رية، تعلي يرية ًر

  ،ري إجيابيرية رتوقعريات ذاتيرية، ردافعيرية ال نظرييي، ذا  رتعلريي الذاتيرية، بالكفاية م تفع ادلعلي )ا،  اد بشخصية
 .رادل رنة راسب كار( املرادأل، رقوأل اآلً ي ، مع ال عامل رماارات ادلانة، ضلو راذباىات إجيابية الذات،
( دب ارنة ب امج ال دريت دلعل ريات ريرياض األبفريال بدراسرية  ج اىريا بعنريوان "دراسرية 6002رقام زل د ) -

لكة ادل حدأل ا اومل األىداف  ثنامل اخلدمة ا مص  رادل ا م ارنة لطامج تدريت معل ات رياض األبفال 
العادليريريرية ل يريريرياض األبفريريريال" ا مصريريري ، ربينريريريت الدراسريريرية رجريريريود ف رقريريريات بريريريني بريريري امج ال ريريريدريت ا مصريريري  ربريريري امج 
ال ريريدريت ا  الوسيريريات ادل حريريدأل، حيريريث كريريان الرتكيريرية ا بريري امج ال ريريدريت ا الوسيريريات ،لريري  اجلوانريريت الع ليريرية 

 ل دريت ا مص  بصورأل  كط ،ل  ادلناىج الر افية.بصورأل  كط ، ا ىو ا مص ، بين ا ركةت ب امج ا
ا مدرسة ادلس  بل ( ا ررق و ادلوسومة  "  درار ادلعلي بني الواقع رادلأمول 6002رحارل  حس   ) -

" إل ريامل الضريومل ،لريو األدرار الرتبويرية اجلديريدأل لل علريي ا مدرسرية ادلسري  بل مري  ًريالل ،ريدأل زلريارر "ردية ت بويرية
ل علي و اجلديد،  درار ادلعلي بني الواقع رادلأمول، ردية جديدأل ألدرار ادلعلي ا مدرسرية ىو: مالمع النظام ا

ادلس  بل، إسرتاتيلية م رتحة مل،داد معلي مدرسرية ادلسري  بل، ر ًريتاق قريدم رل و،رية مري  ال وحرييات الري  جيريت 
كري   ن نعريد معل رياق مناريا  نريو بالع ريل س بالشريعارات، دي ،ل  م سسات إ،داد ادلعلي  ن تع ل ،لو رب ي اا.

قادراق ،لو بنامل السلو  البش ي رمواكبة ثورأل ادلع فة رتكنولوجيا ادلعلومات، ر ن  –معلي مدرسة ادلس  بل  –
حي ريريق م الريريت ال ن يريرية اسق صريريادية راسج ّ ا،يريرية رالسياسريريية، رلريري  نريرينلع ا بنريريامل ىريريذا السريريلو  بريريدرن تنظريرييي 

  م سسريريريات الرتبيريريرية ظريريريريت النظاميريريرية " ررسريريريادل األ،ريريريريالم ، رتنسريريرييق بريريريني ادل سسريريريريات ال علي يريريرية رالرتبويريريرية رسريريريرياد
 راألس أل، ردرر العبادأل.

( دراسة بعنوان "معايت إ،داد معل ة ال راة" ا ال اى أل، رحددت الدراسة 6002ر ج   الش ي  ) -
ة  ربعة معايت ت علق بال البة ادلعل ة ا كليات رياض األبفال رىريو: معيريار ال بريول رتنريارل ًصريادص ال البري

ادل بولة ا كليات رياض األبفال، رادلعيار الراين مشل ادل  رات ادل دمرية ا  ثنريامل ، ليرية امل،ريداد رحرينفاا إل 
ثالثة  نواع م  ادل  رات ىو: م  رات ث افية، رم  رات  كادديية، رم  رات مانية،  ما ادلعيار الرالث: تنارل 

اً يريار مريواد رف رياق ل ظب اريا رم ابعرية ال خصريص فياريا، اجلانت ال خصصو لل البة ادلعل ة، حيث يرت  لل البرية 
 ّما ادلعيار ال ابع: فش ل اري ررأل اسى  ريام بع ليرية اً يريار رتريدريت  ،ضريامل اذلي رية ال دريسريّية ا كليريات ريرياض 

 األبفال.
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حبرريريريا بعنريريوان "دراسريرية ربليليريرية لالح ياجريريريات ال دريبيريرية دلعل ريريات ريريريرياض  (6000) ر جريري   اجلعفريري ي -
بينريريت الدراسريرية  ن  كرريري  احلاجريريات إحلاحريرياق ىريريو  نشريري ة الفنريريون ادلسريري حية، رحريرينع مريريارات، ر ا امل  األبفريريال"

الوسادل، رإن اب  لعا  األبفال، ربنّي البحث كذل  احلاجات ال الية: ال دريت ،ل  كيفية تنفيذ األنش ة 
 رادلفاىيي ا رياض األبفال، راس خدام احلاسو  ررسادل استصال.

راسة بعنوان "الكفايات األساسية لل عل ني ا م حلة ال عليي الرريانوي ا ( د6000ر ج   جعني  ) -
األردن مريري  رجاريرية نظريري ىي"  ريريدف ال ربديريريد الكفايريريات األساسريريية لل عل ريريني ا م حلريرية ال علريرييي الرريريانوي ا 
األردن، مس خدماق ادلناج ادلسحو الوحفو، م  ًالل اس بانو  ،دىا، رمشلت س ة رلاست م  الكفايات، 

( 22ا ،لريريري  ،ينريريرية الدراسريريرية مريريري  ادلعل ريريريني رادلعل ريريريات مريريري  العريريرياملني ا ادلريريريدارس الرانويريريرية األكاددييريريرية ا )رز،اريريري
 ظا ت ن ادج دراس و  ن كفاية اسل ةام بأًالقيات ادلانة تُعد  ىريي  إذمدي ية ت بية رتعليي سل لفة ا األردن، 

،  ّ ماريريريارأل ال خ ريريرييط للحصريريرية، ادل لريريريو  حبسريريريت تريريريدرب الكفايريريريات، تالىريريريا ماريريريارات ال ريريريدريس رإدارأل الصريريري 
 فالكفايات ادلع فية، فال  و  رإحدار األحكام، ر ًتاق ماارات استصال.

 الدراسات األجنيوة: -9-2

 The role of technology in( رالريري  بعنريريوان"  Cullen (2008دراسريرية كريريولني  تىريدف -
preservice teachers' images of their future classrooms  ال كنولوجيريا ا ً ريط "" درر

ادلعل ريريريريني قبريريريريل اخلدمريريريرية ادلسريريريري  بلية ا ظريريريري فاي الصريريريريفّية" إل ربديريريريريد آرامل ادلعل ريريريريني قبريريريريل اخلدمريريريرية حريريريريول ال علريريريرييي 
رال دريس، رال ع ف إل درر ال كنولوجيريا ا ً  اريي ادلسري  بلية ا الغري ف الصريفية، رتكّونريت ،ينرية البحريث 

نع آرامل ادلعل ني مري  ًريالل م رياست رز،ريت ،لري  ،ينرية  معل اق م  معل و ادل حلة اسب دادية، رتّ  220م  
ادل ابالت. ربّينريت ن ريادج البحريث  ن مري   ىريي تصريورات ادلعل ريني  تماس خدالبحث، رم  ًالل الن اش، ر 

م ا،ريد باملاريافة ألجاريةأل الك بيريوت  الري  جيريت  ن تواريع  2حول ت تيت الغ فرية الصريفّية جيريت  ن يكريون فيريو 
، باملاافة لض ررأل اس خدام الفيديو، رال لفةيونات، ك ا بنّي البحث  ىي ًل  ال لبة  ر جبانت م ا،دىي

 اآلثار ال  ت ث  ،ل  تدريت ادلعل ني ر درارىي ادلس  بلية.
 Top 11 traits of a good( ا م ريال لريو بعنريوان" Haskvitz (2007ر دريار ىاسريكفي س  -

teacher" شريرتكة ذب ريع بريني ادلعل ريني ادل يريةي  رمناريا: إحد  ،ش أل ميةأل لل علي اجليد " إل رجود ميةات م
سعة اسبالع رادلع فة، راس   ارية ال علي رالبحث ،  اجلديد، رراع ال وا،د لل عامل مع ال لبة، رمع فة ما 
حي اجونريريريو حااريريري اق را ادلسريريري  بل، رال وقعريريريات العاليريريرية مريريريناي الريريري  تريريريدفعاي ل  ريريريد   فضريريريل مريريريا لريريريدياي، ربال ريريرياي 

رمسا،د ي ،ل  اسس  اللية رت دي  الذات، رال درأل ،ل  ال واحل، رادل رنة ا ال عامريل السعادأل بنصلازا ي، 
معاي، رتبسيط ادلادأل ال علي يرية، رالل ري  رادلري   راسري خدام ال صريص ادلسريلية اجلاذبرية سن برياىاي، رال نويريع ا 

 و اسس عداد لل علي، رت د  األساليت، رت د  األنش ة ال  تةيل ال تابة رادللل رتةيد دافعي اي رذبعلاي داد
 ت و  س يع ردقيق أل، اذلي.
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 The teachers role when"بعنريريوان ( بدراسريرية Postholm (2006ك ريريا قامريريت بوسريريرومل   -
pupils work on task using ICT in project work     درر ادلعلي  ثنامل قيام ال لبة دبشاريع " "

 ثنريريريامل قيريريريام ال لبريريرية دبشريريرياريع تع ّ ريريريد ،لريريري  اسريريري خدام ا رر ادلعلريريريي ديع  ريريريد ،لريريري  اسريريري خدام ال كنولوجيريريريا" لبيريريريان 
البيانريريات مريري  ثريريالل حريريفوف مريري  ثريريالل مريريدارس ا النريريورراي،  تنعريريلوجيريريا ادلعلومريريات راستصريرياست، ر تكنو 

م  سريريلو  دراسريرية احلالريرية اسريري خد( معل ريرياق، ر 26( بالبريريةق، ر)22( بالبريرياق، ر)22رتّكونريريت ،ينريرية البحريريث مريري  )
انات م  ًالل ادلشاىدأل الصفّية للحصص، رال سليل الصو ، رال سليل الفيريديو، الوحفو، رّت نع البي

ر ظا ت الن ادج  ن تكنولوجيا ادلعلومات راستصاست ت دم الكرت م  املمكانيات، لكناا تضع ادلعلي  مام 
إ، ريريامل م الريريت كبريريتأل، فريريادلعلي ي ريريوم بريريدرر ادل دريريد ا الصريري  مريري  ًريريالل تنظريرييي ربنريريامل النشريريابات ال علي يريرية ر 

  ثنامل احلوار رادلناقشة.ا ال لبة تل يحات 
 A Study on Teacher" ( دراسريريرية بعنريريريوان Ac.Kgoz (2005ر جريريري   آ  كريريريوز  -

Characteristics and Their Effects on Students Attitudes  ًصريريادص ادلعل ريريني ""
اىريريريات ال لبريريرية " اسريريري خدم فياريريريا اذب ااذباىريريريات ال لبريريرية" لدراسريريرية ًصريريريادص ادلعل ريريريني، رتريريريأثتا ي  ارتأثتا ريريريا 

األسلو  ادلسحو مس عيناق باس بانة مف وحة  ،دىا لغ ض الدراسة، ربب اا ،ل  ،ينة م  ال لبة م   ، ار 
سنة، م   ربع مدارس سل لفة ا زلافظ ني ا ت كيا، ودف ت ييي اذباىا ي ضلو تصورا ي رإدراكا ي  0-22

رالشخصية(، رقد بّينت الن ادج رجود ف رع ا تفضيالت اخلصريادص خلصادص ادلعل ني )ادلانية، رالرتبوية، 
كانت ال البات  كر  حساسية ضلو اخلصادص البني دخصية دلعل ياي، بين ا اى ي إذ  تُعة  لعامل اجلنس، 

الريريذكور دبعريريارف معل ريريياي رسريريريعة ابال،اريريي، ر ًالقاريريي رببريريادعاي الل يفريريرية، رمريري  الن ريريادج:  ن  بريري ز حريريريفات 
لد  ال لبة: ال حية ا ال عامريل، ردرام العبريوس، راسري خدام األسرياليت ادل لرية، رال سريوأل رقلرية ادلعلي ادلك رىة 

ال وة، ر،دم اسى ّ ام بادلالبس راذلندام رالشكل، رالص اخ الدادي إذا  ً أ ال الت، رف دان السي  أل ،ل  
رالل ريري ، رادلريري  ، راذلريريدرمل،  الصريري .  ّمريريا الصريريفات ادل ظوبريرية ا ادلعلريريي فاريريو: العريريدل رادلسريرياراأل، رال وريرية رالريريود

رالصريريداقة، رحسريري  اسسريري  اع لل لبريرية، رال شريريويق ا ،ريري ض الريريدررس، راحلريري ص ،لريري  إجيريرياد بي ريرية حريريفّية م حيريرية 
 رآمنة رم عارنة، ردرام النشاط، راسس ّ  اع بالع ل.

 New Teacher( بدراسة بعنوان " McGhee,R.& Kozma (2003رحارل مكلو ركوزما  -

and Student Roles in the Technology- supported Classroom األدرار اجلديريدأل ""
اس ش اف األدرار اجلديدأل لل علي رال  ت كامل مع  درار ادلعلي ا  لل علي رال الت ا الد،ي ال كنولوجو"

رل و،ريرية مريري  األدرار لل علريريي ،ريريط دراسريرية سريريت حريرياست   و،ريرية مريري  مريريدارس  تددُحريريإذ  مدرسريرية ادلسريري  بل 
بالوسيريات ادل حريدأل األم يكيرية  فبريريدت الصريورأل بالنسريبة ألدرار ادلعلريي اجلديريدأل ،ريط دراسريريات  م ابعريات سل لفرية

قادد الصري ، عل ون بأدرارىي ال  ليدية مرل )احلاست الست  كر  تع يداق، ففو الوقت الذي اح فظ فيو ادل
فريريت شلارسريريات إبدا،يريرية  ر ادلريريدي ،  ر اتااريري ،  ر مريريدي  ادلناقشريرية( رجريريدرا  نفسريرياي  يضريرياق ا  درار جديريريدأل رظ
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مد،ومريرية بال  نيريرية، رديكريري  ربديريريد األدرار اجلديريريدأل لل علريريي، رالريري  توحريريلت إلياريريا الدراسريرية بادلصريري ي ال علي ريريو، 
 ادلعلي ادل عارن، منسق الف يق، ادلدر ، ادليس ، اً صاحو ال وجيو رال  و .

 Technology and Classroom( رالري  بعنريوان " Kozma (2003ر ريدف دراسرية كوزمريا  -
Practices: An International Study   "إل اً بريار "" شلارسريات ال كنولوجيريا الصريفّية: دراسرية حالرية

( مريريري  دراسريريريات سريريريتأل ادل ارسريريريات الرتبويريريرية اسب كاريريريرية باسريريري ع ال ال كنولوجيريريريا، ر ريريريدف كريريريذل  282ن ريريريادج )
 ارسريات ال دريسريية لل عل ريني للنظ  ا كيفية اس ع ال الصفوف الدراسية حول العامل لل كنولوجيا ل غيريت ادل

لل سريا،دأل    رال لبة، ر ظا ت ن ادج الدراسة  ن ادلعل ني ا العديد م  الدرل بددرا باسري خدام ال كنولوجيريا
ا تغيت ال عليي رال علي الصفو ردمج ال كنولوجيا ا ادلنااب، راس خدام ادلعل ون  ال كنولوجيريا  يضرياق ل غيريت 

ساسو لل علومات إل درر يكون فيو ادلعلي مبد،اق للبنامل ادلع ا رم دم النصع  درارىي م  كوهني ادلصدر األ
 لل لبة، رم اقباق ل  دماي، رم يي سصلازا ي.

 The teaching and" ( ربريريت ،نريريوان Robertson (2000را م الريرية نشريري  ا ررب تسريريون  -
learning  process: more than a card game  مري  لعبرية ررع" بّينريت  ن "" ال علرييي رالري علي  كرري

، ليرية الريري علي  كرري  مريري  لعبرية ررع، رقريريد تضري نت ادل الريرية قاد رية خبصريريادص ادلعلريي ادلرريرياي ك ريا ي اىريريا ادل عل ريريون، 
رمناا: واس و دلان و، رمع ف و لواجباتو ادل وقعة منو، رحس  تنظي و لع لو، رزلب و لل واد رادلواريو،ات الري  

اداي، رتريريريذك   حاديرريريريو معاريريريي، رت دديريريريو مسريريريا،دات تعلي يريريرية ف ديريريرية يدرسريريرياا، راى  امريريريو بال لبريريرية، حبفريريريظ   ريريري
لل ح ريريرياجني مريريريناي، رم ابع ريريريو ل ضريريرياياىي، رتوجيريريريو اسن  ريريريادات البنريريرياملأل ذلريريريي، رىريريريدرده، رسبّ عريريريو حبريريريس ،ريريريابفو، 
رماارتريريو ا تواريريرييع األمريريور، رحسريريري  اسريري  ا،و لاًريريري ي ، ر،ريريريدم اخللريريل مريريري  قريريول )س  دري( إذا سريريري ل ،ريريري  

بلبريريت مريريري  ادلعل ريريني قيريرياس  داداريريي مريري  ًريريريالل ىريريذه ال اد ريرية، رجاريريت ذلريريي بعريريريض  دريريومل س يع فريريو. ربعريريد  ن
النصريريادع كريريو يكونريريوا  كرريري  قبريريوسق بريريني ال لبريرية، ربال ريرياي  كرريري  فا،ليريرية رتريريأثتاق، رمناريريا: مع فريرية حاجريريات ال الميريريذ 

 داداي.ل لبي اا، رم ابعة الك ت ادل خصصة بع لاي، راسس عانة بالةمالمل الر ة ليع وىي تغذية راجعة ،   
 مناقشة الدراسات السابقة: -9-3

 ي ضع م  اسبالع ،ل  الدراسات الساب ة:
 ن بعضريرياا قريريام ب حليريريل رم ارنريريرية  درار ادلعلريريي ر  ريرياط تنظريرييي ادلع فريريرية ا نظريريام ال علريرييي األردين ا اريريريومل  -

 (.Greg،2008؛ Michelle،2008ظاى أل العودلة راسذباىات الرتبوية ادلس  بلية )
قامت بعض الدراسات ب حديد آرامل ادلعل ني قبل اخلدمة حول ال عليي رال دريس، رال ع ف ،ل  درر  -

مكلريو ركوزمريا،   6002كوزمريا،   Cullen 2008)ال كنولوجيريا ا ً  اريي ادلسري  بلية ا الغري ف الصريفية 
6002.) 
عاحريريريري أل ردلواجاريريريرية إن راقريريريريع إ،ريريريريداد معل ريريريريات ريريريريرياض األبفريريريريال ظريريريريت كريريريرياف ل لبيريريريرية ادل  لبريريريريات الرتبويريريريرية ادل -

 (.Cullen, 2008  6002،س ول ،  6000) جعني ، ال  ربيط دبس  بل األمة الع بيةال حديات 
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لكريريرترين ا الع ليريرية سريريية الالزمريرية للبريريدمل ا ال علريرييي املالعناحريري  األساقامريريت بعريريض الدراسريريات ب حديريريد  -
 لريي  ن ي ريوم وريا ا ال علرييي اسلكريرترينال علي ية، رمناا مع فة األدرار رم  لبات ال دريت الري  جيريت ،لري  ادلع

 (.6002،س ول،؛ 6008ي ادلوس  
؛ 6002الةبيريدي ركرياظي،  ادلسري  بل معلريي ًصريادص ،ري  تصريور  ري حارلت بعض الدراسات راع -
 .Chye, Kong, and Seng،(2005؛  ؛6002ي حس 
رياض األبفال  م( رجود جوانت قصور رااحة ا إ،داد ادلعلي ا قسي6008بينت دراسة كنعان ) -

نظام ال عليي ادلف و  م   ساا ،دم مالملمة ادلنشآت، ر،دم تواف  الوسادل ال علي ية رادلخاب  اللغوية رم اكرية 
ت بيريريق األنشريري ة، ك ريريا  ن الطنريريامج ادل ريريدم يعريرياين الكرريريت مريري  اخللريريل رال صريريور م ارنريريةق دبعريريايت م  لبريريات اجلريريودأل 

علريي ريرياض األبفريال تبريد  دبنرياىج إ،ريداد ادلعلريي الري  ينبغريو الشاملة، ر كدت ا ررأل راع م رياييس مل،ريداد م
  ن ت ص  بالواو  م  جاة ردبواكب اا دلعايت اجلودأل م  جاة  ً  

الواقع احلاي لطنامج ال دريت ادلس    ادلنفذ دلعل و احلل ة األرل م   قامت بعض الدراسات بدارسة -
يبية ا رلال ت نيات ال عليي رفق دراسة ميدانية )ادلوسري ، م حلة ال عليي األساسو، رربديد اح ياجا ي ال در 

6002  .) 
رمريريريا دييريريرية البحريريريث احلريريرياي  نريريريو حريريريارل مع فريريرية اسح ياجريريريات ال دريبيريريرية دلعل ريريريات ريريريرياض األبفريريريال احلكوميريريرية 

ىّ ، ربنريرياملاَ ،لريري  مريريد  معريري ف اّ  راخلاحريرية ا اريريومل ادل  لبريريات ال كنولوجيريرية ا زلافظريرية ادلفريري ع مريري  رجاريرية نظريري  
ّ  ال دريبية ا رلاست ثالثة مل يسريبق ألي مري  الدراسريات حسريت ابريالع الباحررية تنارذلريا) رىريو: ح ياجا اب

. ربيريان  ثري  كريل مري   رلال ال علي اسلكرترين رتكنولوجيا ادلعلومات، رلال املرداد، رلريال البعريد اسج  ريا،و(
 ادل ىل العل و راخلطأل ال دريسية ا مد  مع ف اّ  ذلذه اسح ياجات.

 طروقة واإلجراءات:ال -11

 منهج اليحث: -11-1

ببريريق البحريريث ،لريري  ،ينريرية البحريريث ىريريو ذا ريريا رل ّ ريريع البحريريث، را، ّ ريريدت الباحرريرية ا ال  بيريريق ،لريري  ادلريريناج 
 الوحفو.
 جمًمع اليحث: -11-2

تكريريّون رل  ريريع البحريريث مريري  نيريريع معل ريريات ريريرياض األبفريريال ا ال  ريريا،يني احلكريريومو راخلريرياص ا زلافظريريرية 
 م. 6000/6020و األرل  لعام ادلف ع ا الفصل الدراس

 عونة اليحث:   -11-3

تكّونت ،ينة البحث م  نيع معل ريات ريرياض األبفريال لل  ريا،ني احلكريومو راخلرياص ا زلافظرية ادلفري ع 
( معل ة*،  ّما ،ينة البحث فاو رل  ع البحريث  200، رقد بلغ ،ددىي ) 6000/6020للعام الدراسو 

 ( إل توزيع  ف اد ،ينة البحث حست ادل ىل العل و.2رقي ) نظ اق لصغ  رل  ع البحث، ريشت اجلدرل
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 (0تذن   
 ت زيع مدتإد عملة إ معا عاب إ  ماا إ ل   

 إ لامة إ  ئ ية إ لذد إ  ماا إ ل   
 ٪82 82  قل م  بكالوريوس
 ٪62 62 بكالوريوس فأكر 

 ٪200 200 ا  وع
 سنوات اخلطأل ا ال دريس( توزيع  ف اد ،ينة البحث حست 6ريبني اجلدرل رقي )

 (9تذن   
 ت زيع مدتإد عملة إ معا عاب سل إ  إ يمت  د  إ لذريس

 إ لامة إ  ئ ية إ لذد إ يمت  د  إ لذريس
 ٪22 22 ثالل سنوات ف ا درن
 ٪22 22  كر  م  ثالل سنوات

 ٪200 200 ا  وع
 م.6000-6002* الدليل املحصادو لوزارأل الرتبية رال عليي للعام الدراسو 

 أداة اليحث:  -11-4

قامريريريت الباحرريريريرية ب  ريريريوي   داأل البحريريريريث بعريريريريد اسبريريريالع ،لريريريري  األد  النظريريريري ي رالدراسريريريات السريريريرياب ة ادل عل ريريريرية 
(. رقريد 6000  اجلعفري ي،6008  كنعريان،6002  مريوم ،6000  حاحرييال،6000بادلواوع )م تضري ، 

يريريريا ادلعلومريريريات، الرريريرياين: املردريريرياد، الريريري علي امللكريريريرترين رتكنولوج ادريريري  ل البحريريريث ،لريريري  ثالثريريرية رلريريرياست: األرل:
 الرالث: البعد اسج  ا،و.

( بنداق. رّت املجابة ،  بنود اسسري بانة مري   فري اد العينرية مري  ًريالل 60رقد اد  لت  داأل البحث ،ل  ) 
اً يار إجابة راحدأل م  بني املجابات اخل س ادل  رحة  ماماي )كبتأل جداق، كبتأل، م وس ة، قليلة، قليلرية 

 ّت إ، امل كل إجابة درجة زلددأل رفق م ياس ليك ت اخل اسو.جداق(، ر 
  ذ  إ دإ م -
  ذ  إ  عل ىم -
( زلك رياق مري   سرياتذأل كليريات العلريوم 22) ،لري  ، اريت األرليرية بصريور ا البحريث  داأل إ،ريداد تّ   ن بعريد

 رلاست ا خصصنيالرتبوية ا اجلامعة األردنية، جامعة التمو ، راجلامعة اذلامشية، رجامعة آل البيت، رم 
لل أكريد  ريرياض األبفريال ،لري  يع لريون ريشري فون شلري  ت بريويني رمشري فني الرتبريوي النفس ر،لي رال  و ، ال ياس

راقرتاحريا ي مريري  حيريث: ان  ريريامل البنريد لل لريريال،  مالحظريا ي ب حريد الباحررية قامريت مري  حريدع األداأل،  ّ 
م  اتك ريني ت  يبرياق  ٪20ل ،ل  مواف ة الذي حص،ل  البند  وب  رالصياظة اللغوية رراو  كل بند. رقد 

( بنريود مري  بنريود 2اسري بعد )ت م  اتك ني، ربنرياملاق ،لري  ذلري  مع األًذ بعني اس، بار ال عديالت ال  ررد
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( 2ذف )ا ال األرل م  اسس بانو، ردمريج بنريدي  معرياَ. رّت دمريج بنريدي  مري  بنريود ا ريال الررياين، ا حريني ُحري
 (.2(بنداق )انظ  ملحق رقي 60ث فأحبع ،دد بنود األداأل الناادو )بنود م  بنود ا ال الرال

 مإ ملا   ذ  -
 رذل  إليو، ين  و الذي البعد بند مع كل ارتباط معامل حسا  ًالل م  للبنود البنامل حدع ستحُ 
 طاسرتبا معامالت قيي ت ارحت رقد دال إحصادياق، ظت ارتباباا معامل كان ال  البنود اس بعاد  جل م 

 ،ند إحصادياق  دالة كانت ال يي ىذه ( رنيع0622-0622م  ) إليو ين  و الذي ا ال مع البند سرتباط
البحث   داأل رلاست  م  رلال كل درجة بني ما اسرتباط معامل حسا  ( رتّ α=0602الدسلة ) مس و 

ا ال األرل )ال علي  رجةد ارتباط معامل  يلو ك ا الن ادج ركانت لألداأل، الدرجة الكلية الرالثة مع
الراين  ا ال درجة ارتباط معامل (،0622الكلية لألداأل ) الدرجة مع اسلكرترين رتكنولوجيا ادلعلومات(

البعد  )ملرداد الرالث ا ال درجة رمعامل ارتباط (،0622الكلية لألداأل ) الدرجة مع )املرداد(
 .(0622)لألداأل  الكلية الدرجة مع اسج  ا،و(

 ما  إ دإ مؤ -
ال أكريريريريريريريد مريريريريريري  ثبريريريريريريات األداأل مريريريريريري  ًريريريريريريريالل اح سريريريريريريا  معامريريريريريريل استسريريريريريرياع الريريريريريريداًلو ك رنبريريريريريرياخ  لفريريريريريريا  جريريريريريري   

(Cronbach-Alpha  لكل رلال، رلل لاست ككل. راجلدرل ال اي يبني معامل الربات لكل رلال م )
 رلاست البحث الرالثة، رلألداأل ككل.

 (3تذن   
 الااا إ ثما    جام  إ معا

 الااا إ ثما    جام إ إ تقم
 0622 ال علي اسلكرترين رتكنولوجيا ادلعلومات  .2
 0622 املرداد  .6
 0622 البعد اسج ّ ا،و .2
 0622 األداأل ككل .2
 :إ دإ  تصعمح -

 ادلعل ريات سح ياجريا ّ  ال دريبيرية   ال اليرية دلع فرية الريدرجات بن، امل الباحرة تقام البحث  داأل ل صحيع
 :آل ا النحو ،ل  رذل 
إذا كانت املجابة ،  البند بري )كبتأل جداق( تع   مخس درجات   ي  ن ادلع فة موجودأل بشكل كبت  -

 رمس   .
إذا كانت املجابة ،ري  البنريد بريري )كبريتأل( تع ري   ربريع درجريات   ي  ن ادلع فرية موجريودأل بشريكل ملحريوظ  -
 ركبت.
 ي  ن ادلع فريريرية موجريريريودأل بشريريريكل  إذا كانريريريت املجابريريرية ،ريريري  البنريريريد بريريريري )م وسريريري ة( تع ريريري  ثريريريالل درجريريريات  -

 ملحوظ.
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 إذا كانت املجابة ،  البند بري )قليلة( تع   درج ان   ي  ن ادلع فة موجودأل بشكل زلدرد جداق. -
 إذا كانت املجابة ،  البند بري )قليلة جداق( تع   درجة   ي  ن ادلع فة ليست موجودأل. -
 إ لل م م  حتتإ إ  -
 الناادية بصور اإ،داد األداأل ر  ألداأل البحث، رالربات الصدع سستد باس خ اب الباحرة تقام  ن بعد

 . 6000/6020 الدراسو م  العام الراين الدراسو الفصل ا رذل  البحث، ،ينة ،ل األداأل  ت بيق تّ 
ادلعل ريات  رقابلريت البحريث، ،ينرية مشل اريا شلري  األبفريال، ريرياض مري  اريةر ر  كريل بةيريارأل الباحررية ترقامري

 اس بانة كل معل ة ب عب ة ت وم إذ. اسس بانة تعب ة رب ي ة البحث، ىدف ذل ّ  رد حت ادلعنيات دخصياق،
 ريرياض األبفريال الري  مع ف اريا حباج اريا ال دريبيرية  ا  درجرية  مريام (( x دريارأل إ بواريع رذلري  .ف ريط راحريدأل
املجابريات البحريث.  ّ ّت نريع اسسري بانات مري  ادلعل ريات رتف يريغ   داأل بنريود مري  بنريد لكريل رذلري  وريا، تع ريل

 رمعاجل اا إحصادياق سس خ اب الن ادج ررحدىا.
 الغمتإ  إ معام  -
 ية:توي ىذا البحث ،ل  ادل غتات اآلحي 

 إ  لغمتإ  إ  الق ة نا م
 ادل ىل العل و رلو مس ويان: -

    قل م  بكالوريوس -
 بكالوريوس فأكر   -

 اخلطأل  ا ال دريس رذلا مس ويان: -
 نثالل سنوات ف ا در  -
  كر  م  ثالل سنوات -

 درجة إجابة  ف اد ،ينة البحث ،ل  األداأل ادلعدأل للبحث. إ  لغمت إ لا عي
 إ  لا جة إوعصاامةم -

بعريريد اسن اريريامل مريري  نريريع البيانريريات ادل عل ريرية بالبحريريث، ّت إدًاذلريريا إل ذاكريري أل احلاسريريو ، راسريري خدمت ال زمريرية 
 الت املحصادية الالزمة. ( ملج امل ال حليSPSSاملحصادية للعلوم اسج ّ ا،ية )
ادل وسريري ات احلسريريابية راسضل افريريات ادلعياريريرية لكريريل بنريريد مريري  بنريريود  تجاسريري خ  رلإلجابريرية ،ريري   سريري لة البحريريث 

ليل ال باي  م رباس خداألداأل، رلكل رلال م  رلاست  داأل البحث  رذل  لإلجابة ،  الس ال األرل. ك ا 
 الس الني الراين رالرالث. الرنادو لإلجابة

 ئج اليحث و مناقشًها:نًا -11
مريريريا اسح ياجريريريات ال دريبيريريرية دلعل ريريريات ريريريرياض األبفريريريال ا اريريريومل   إ للددداا  إ  لل قدددة  ا ادددمإ  إ ن م -

 ؟ادل  لبات ال كنولوجية م  رجاة نظ ىّ  ا زلافظة ادلف ع
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ّت اسريري خ اب ادل وسريري ات احلسريريابية راسضل افريريات ادلعياريريرية لكريريل بنريريد مريري  بنريريود اسسريري بانة، رلكريريل رلريريال مريري  
(، رقريد اسري خدم اتري  8،2،2،2رلاست البحث م تبة تنازلياق، رذل  ك ريا ىريو ا اجلريدارل ذرات األرقريام )

 ال اي للحكي ،ل  م وس ات إجابات  ف اد ،ينة البحث ر،ل  النحو ال اي:
 : ،ال.2: م وسط،     كر  م  2: منخفض،   2 قل م              
 اا م ولتنن  نتول   تما إ  ل   إ لل م إو

 (4تذن   
 إ  ل سطا  إ عاا مة نإمنعتإدا  إ  لمارية وتا ة مدتإد عملة إ معا
 ع ت  ل د اجا  إ لل م إم ولتنن  نتول   تما إ  ل  اا / اتتمة تلاز مار.

رقم  إ تتمة
إ  ل سط  إ ملذ إ ملذ

 إ عاا  
إمنعتإا 
 إ  لمار 

لك بيريريريريريريريوت  تعلريريريريريرييي األبفريريريريريريريال كيفيريريريريريرية املدريريريريريريريارأل للصريريريريريريريور ،لريريريريريري  دادريريريريريريرية ا 20 2
 باس خدام الفارأل

266200 2228 

 2820 260600 رب يل مل  م  ،ل  دبكة اسنرتنت 2 6
إكسريريا  األبفريريال ادلاريريارات ال كنولوجيريرية رالفنيريرية لل عامريريل مريريع بريري ارلاي  8 2

 اتوسبة
662200 260688 

 2022 662800 تعليي األبفال كيفية ال حكي ا الفأرأل ررب يكاا 2 2
 2826 662000 كيفية الضغط ،ل  لوحة ادلفاتيع  تعليي األبفال 2 2
 2822 262200 لكرترينلد  األبفال ا بي ات ال علي امل ت وي  اسنضباط الذا  2 2
سريرتاتيليات إدارأل الوقريت ادلناسريبة لألبفريال ا بي رية الري علي إاس خدام  2 8

 اسلكرترين
262200 2822 

لكريرترين  بي ريات الري علي املريس الفّعالرية ااس خدام اسريرتاتيليات ال ريد 0 2
 ل دريس ادلفاىيي لألبفال

262200 2220 

 2226 266200 تص يي موقع تعلي و ًاص باألبفال 6 0
 2222 262200 تص يي ب نامج زلوست ل عليي األبفال 2 20

 (  ن ادل وسريري ات احلسريريابية لبنريريود ا ريريال األرل الريري علي امللكريريرترين رتكنولوجيريريا ادلعلومريريات2) يبريريني جريريدرل
( "تعلرييي األبفريال كيفيرية املدريارأل للصريور ،لري  20( فأًذ البند رقريي )262200 -266200ت ارحت بني )

( 2(، رجامل البند رقي )266200دادة الك بيوت  باس خدام الفارأل" ادل تبة األرل دب وسط حسا  م داره )
 (.260600)" رب يل مل  م  ،ل  دبكة املنرتنت " بادل تبة الرانية دب وسط حسا  م داره 

( " تصريري يي موقريريع تعلي ريريو ًريرياص باألبفريريال " بادل تبريرية ال اسريريعة دب وسريريط حسريريا  6بين ريريا جريريامل البنريريد رقريريي )
( "تصري يي ب نريامج زلوسريت ل علرييي األبفريال" بادل تبرية العادري أل، دب وسريط حسريا  2(. رالبند رقريي )266200)

 (.262200م داره )
، 2، 6ال اح ياجريا ّ  ادلشريريار إلياريريا بريريالبنود )ري ضريع مريري  اجلريريدرل  يضريرياق  ن مع فرية معل ريريات ريريرياض األبفريري

(  262200 -662200( منخفضريريرية حيريريريث ت ارحريريريت م وسريريري ات البنريريريود احلسريريريابية بريريريني )0، 2، 8، 2، 2
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رديكريري   ن تُعريرية  ىريريذه الن يلريرية إل  ن ادلع فريرية احلاسريريوبية لل عل ريريريات ليسريريت بكاملريريو بريريل جةديريرية، فريرييا  يريريري    
اريريريارات رالكفايريريريات ال علي يريريرية الريريري  تريريريدرب  ،لياريريريا ا  ثنريريريامل دراسريريري اّ  ادلاريريارات ادلع رفريريرية بالضريريري ررأل، رس يريريري  ّ  ادل

راك سريريريبناا مريريري  ًريريريالل اخلريريريطأل ال دريسريريريية، رس يريريري  ّ  ادلاريريريارات ادل  لبريريرية لل ريريريدريت رالعلريريريي جبةديريريريات احلاسريريريو  
رب ارلو، ف ص يي موقع تعلي و رب نامج حاسو  ي  لت درجو ،الية م  ادلع فة احلاسوبية رال دريت اخلاص، 

تعلرييي األبفريال املدريارأل للصريور باسري خدام الفريارأل فاريو  مري  سريال م ارنريو مريع اك سريا  األبفريال ادلاريارات   مريا
ال كنولوجية رالفنية لل عامل مع الطامج ال علي ية اتوسبة، ك ا  ن تص يي موقع تعلي و ًاص باألبفال  ر 

حلاسو ، ري  لت شلارسة رتدريباق تص يي ب نامج زلوست ل عليي األبفال حي اب إل إت ان ماارات ،دأل ا ا
 رم ابعة دلا ىو جديد.

 إورتادم -
 (5تذن   

 رتاد / اتتمة تلاز مار إ  ل سطا  إ عاا مة نإمنعتإدا  إ  لمارية وتا ة مدتإد عملة إ معا ع ت  ل د اجا  إو

رقم  إ تتمة
إ  ل سط  إ ملذ إ ملذ

 إ عاا  
إمنعتإا 
 إ  لمار 

 0222 262200 بني ال فل رالك بيوت إزالة حاجة ال ىبة  2 2
 0226 262000 تعةية زلارست ال فل دلواجاة مواق  اخلوف رالغضت 2 6
 262220 662200  ي  ال فل راس عداده لل علي 2 2
ت بع  دامل كريل بفريل ل حديريد مريد  ت دمريو ا الري علي ألقريدم لريو ادلسريا،دأل  8 2

 ،ند اللةرم
662000 2826 

 2022 260200 ات ال  قد تواجو ال فل ا بي  و ال علي اسلكرترينال عامل مع ادلعي  0 2
 2062 262000 ال د ،ل  اس فسارات األبفال مباد أل 2 2
 2226 266200 ال بومل باألدامل الالحق لسلو  ال فل 2 8
 2222 262200 م ابعة كيفية جلسة ال فل الصحّية  مام الك بيوت  6 2
الصريريريريحو األمريريريري  ل كنولوجيريريريريا استصريريريرياست  إردريريريرياد األبفريريريريال لالسريريريري خدام 2 0

 رادلعلومات
260200 6228 

-262200(  ن ادل وس ات احلسابية لبنود ا ريال الررياين املردرياد ت ارحريت بريني )2) يالحظ م  جدرل
( "إزالة حاجة ال ىبة بني ال فل رالك بيوت " ادل تبة األرل دب وسط حسريا  2(، نأًذ البند رقي )260200

( "تعةية زلارست ال فل دلواجاة مواق  اخلوف رالغضت" بادل تبة الرانية، 2البند رقي ) (، رجامل262200)
 (.262000دب وسط حسا  )

( " م ابعة كيفية جلسة ال فل الصحّية  مام الك بيوت  " بادل تبة الرامنرية دب وسريط 6بين ا جامل البند رقي )
دام الصريحو األمري  ل كنولوجيريا استصرياست ( "إرداد األبفريال لالسري خ2(، رالبند رقي )262200حسا  )

 .(260200)رادلعلومات" بادل تبة ال اسعة، دب وسط حسا  
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ري ضع م  اجلدرل  يضاق  ن مع فرية معل ريات ريرياض األبفريال باح ياجريا ّ  ال دريبيرية ادلشريار إلياريا بريالبنود 
(  260200-662200( منخفضة حيث ت ارحريت م وسري ات البنريود احلسريابية بريني )0،2،8،2،2،2،6)

رديك   ن تُعة  ىذه الن يلة إل  ن ادلعل ات م خصصات رم ىالت لل عامل مع األبفال، رسريبق ذلريّ   ن 
الل دراس اّ  ابلع  ،ل  مواد ا ،لي النفس شلا  ىلاّ  لل عامل مع األبفريال  ًضع  لدررات تأىيلية، ًر

عريريري ف اّ  باألً ريريريار الناذبريريرية ،ريريري  بشريريريكل جيريريريد.  ّمريريريا ابال،اريريريّ  ،لريريري  اجلانريريريت ال كنولريريريوجو ف ريريريد كريريريان اريريريي اق رم
اس خدام الك بيوت  بسي ة. ك ا  هنّ  س دي لكّ  ال  ع راملسرتاتيليات اجليدأل ال  ديك  م  ًالذلا إرداد 
األبفال لالس خدام الصحو األم  ل كنولوجيا استصاست رادلعلومات. س دي لك  الكفايات احلاسوبية ال  

  تواجو ال فل ا بي ة ال علي امللكرترين.ت ىلاّ  لل عامل مع ادلعوقات ال 
 إ ملذ إمتل اع م -

 (6تذن   
 ع ت  ل د اجا  إ ملذ  إ  ل سطا  إ عاا مة نإمنعتإدا  إ  لمارية وتا ة مدتإد عملة إ معا 

 إمتل اع  / اتتمة تلاز مار.

رقم  إ تتمة
إ  ل سط  إ ملذ إ ملذ

 إ عاا  
إمنعتإا 
 إ  لمار 

 2820 260600 ال لل فا،لية بني ال فل رالطامج اتوسبةاتاحة ا  20 2
مسريريريريريريا،دأل ال فريريريريريريل ،لريريريريريري  إدرا  األدرار اسج  ا،يريريريريريرية الريريريريريري  ي ريريريريريريوم وريريريريريريا  2 6

 األدخاص اتي ني بو ا بي  و
662200 262208 

 2006 662200 م ابعة مشاركة ال فل اسج  ا،ية مع  س تو 2 2
 2826 662000 تاكاألال عامل مع قدرأل ال فل ،ل  ال  ليد را 2 2
 8222 666200 م ابعة مشاركة ال فل اسج  ا،ية مع  ق انو 8 2
 8222 666200 ) حت اسس  الع( م ا،األ رظبة ال فل دبع فة األديامل 2 2
 2022 260200 م ابعة مشاركة ال فل اسج  ا،ية مع ادلعل ات ا ال راة 2 8
ع اآلًريريريري ي  مريريريري  مسريريريريا،دأل ال فريريريريل ،لريريريري  إقامريريريرية ،القريريريريات دخصريريريريية مريريريري 0 2

 ًالل الطامج اتوسبة
262200 2202 

 8282 262200 اسبالع ،ل  البي ات ال  يعيش وا ال فل 2 0
 2002 266200  جعل ال فل يوازن بني إحساسو باسج  ا،ية راسس  اللية 6 20

ت ارحت بني  (  ن ادل وس ات احلسابية لبنود ا ال الرالث البعد اسج  ا،و2) ي ضع م  ن ادج جدرل
( "اتاحريريرية ا ريريريال لل فا،ليريريرية بريريريني ال فريريريل رالريريريطامج اتوسريريريبة"  ًريريريذ 20(، فالبنريريريد رقريريريي )260600-266200)

( "مسريريريريا،دأل ال فريريريريل ،لريريريري  إدرا  األدرار 2(، رجريريريريامل البنريريريريد رقريريريريي )260600ادل تبريريريرية األرل دب وسريريريريط حسريريريريا  )
 .(662200)لرانية دب وسط حسا  اسج  ا،ية ال  ي وم وا األدخاص اتي ني بو ا بي  و" بادل تبة ا
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(" اسبالع ،ل  البي ات ال  يعيش وا ال فل "بادل تبة ال اسعة دب وسط حسريا  2بين ا جامل البند رقي )
(" جعل ال فل يوازن بني إحساسو باسج  ا،يرية راسسري  اللية" بادل تبرية العادري أل 6(، رالبند رقي )262200)

 (.266200دب وسط حسا  )
درل  يضاق  ن مع فرية معل ريات ريرياض األبفريال باح ياجريا ّ  ال دريبيرية ادلشريار إلياريا بريالبنود ري ضع م  اجل

-662200( منخفضريريريريريرية حيريريريريريريث ت ارحريريريريريريت م وسريريريريريري ات البنريريريريريريود احلسريريريريريريابية بريريريريريريني )0،2،8،2،2،2،2،6،2)
(  رديكريريري   ن تُعريريرية  ىريريريذه الن يلريريرية إل إن معل ريريريات ريريريرياض األبفريريريال يسريريريعني لريريريدمج األبفريريريال مريريريع 2.6200

نولوجية ليدركوا راقعاريي ررل  عريا ي. ك ريا  ن كفايريا ّ  اريعيفة حريول ال عامريل مريع قريدرأل ال فريل ال  ورات ال ك
،ل  ال  ليد راتاكاأل )ت بيق ال فل دلا ي اه م ب اق امامو ردر  ،ليريو راقعيرياق(، ك ريا  ن ادلنرياىج الدراسريية الري  

بعريرية مشريرياركة ال فريريل اسج  ا،يريرية ابلعريري  ،لياريريا  ثنريريامل الدراسريرية مل تشريري  ل ،لريري  الكيفيريريات الع ليريرية لكيفيريرية م ا
 معاّ . ربال اي س يس  ع  جعل ال فل يوازن بني إحساسو باسج  ا،ية راسس  اللية.

 (7تذن   
 إ  ل سطا  إ عاا مة نإمنعتإدا  إ  لمارية وتا ة مدتإد عملة إ معا عن  ل د ت مع اجام  إ معا/ اتتمة تلاز مار.

 إ  لمار   إمنعتإا إ عاا   إ  ل سط إ  جا  رقم إ  جا  إ تتمة
 662202 6666200 لكرترين رتكنولوجيا ادلعلوماتال علي امل 2 2
 262822 6262000 البعد اسج ّ ا،و 2 6
 662222 2060000 املرداد 6 2

(  ن ادل وسريريريري ات احلسريريريريابية لبنريريريريود نيريريريريع رلريريريرياست البحريريريريث، الريريريري علي 8ي ضريريريريع مريريريري  ن ريريريريادج اجلريريريريدرل رقريريريريي )
(، 2060000-6666200ا ادلعلومات، البعد اسج  ا،و، املردرياد، ت ارحريت بريني )اسلكرترين رتكنولوجي

(" الريريريريريريري علي امللكريريريريريريريرترين رتكنولوجيريريريريريريريا ادلعلومريريريريريريريات"  ًريريريريريريريذ ادل تبريريريريريريرية األرل دب وسريريريريريريريط حسريريريريريريريا  2فا ريريريريريريريال رقريريريريريريريي )
 (،6262000)("البعد اسج ّ ريا،و" جريامل ا ادل تبرية الرانيرية دب وسريط حسريا  2را ال رقي ) (،6666200)

 .(2060000)" كان ا ادل تبة الرالرة دب وسط حسا  املرداد ( "6ل رقي )را ا
لريريذا رشلريريا سريريبق بيانريريو ذبريريد الباحرريرية  ن اسح ياجريريات ال دريبيريرية دلعل ريريات ريريرياض األبفريريال ا اريريومل ادل  لبريريات 
ال كنولوجيريريرية مريريري  رجاريريرية نظريريري ىّ  ا زلافظريريرية ادلفريريري ع ا رلريريريال الريريري علي امللكريريريرترين رتكنولوجيريريريا ادلعلومريريريات ىريريريو: 
إكسا  األبفال ادلاارات ال كنولوجية رالفنية لل عامل مع بري ارلاي اتوسريبة، تعلرييي األبفريال كيفيرية الري حكي 
ا الفريريريريريأرأل ررب يكاريريريريريا، ت ريريريريريوي  اسنضريريريريريباط الريريريريريذا  لريريريريريد  األبفريريريريريال ا بي ريريريريريات الريريريريري علي امللكريريريريريرترين، اسريريريريري خدام 

اسريريري خدام إسريريريرتاتيليات ال ريريريدريس  إسريريريرتاتيليات إدارأل الوقريريريت ادلناسريريريبة لألبفريريريال ا بي ريريرية الريريري علي امللكريريريرترين،
الفّعالريرية ا بي ريريريات الريريري علي امللكريريريرترين ل ريريريدريس ادلفريريرياىيي لألبفريريال، تصريريري يي موقريريريع تعلي ريريريو ًريريرياص باألبفريريريال، 

 تص يي ب نامج زلوست ل عليي األبفال.
راح ياجا ّ  ال دريبية ا رلال املرداد ىو:  ي  ال فل راس عداده لل علي، ت بع  دامل كريل بفريل ل حديريد 

ت دمو ا ال علي ألقدم لريو ادلسريا،دأل ،نريد اللريةرم، ال عامريل مريع ادلعوقريات الري  قريد تواجريو ال فريل ا بي  ريو  مد 
الريري علي اسلكريريرترين، الريري د ،لريري  اس فسريريارات األبفريريال مبادريري أل، ال نبريري  بريرياألدامل الالحريريق لسريريلو  ال فريريل، م ابعريرية  
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الصريريريحو األمريريري  ل كنولوجيريريريا  كيفيريريرية جلسريريرية ال فريريريل الصريريريحّية  مريريريام الك بيريريريوت ، إردريريرياد األبفريريريال لالسريريري خدام
 استصاست رادلعلومات.

راح ياجريريا ّ  ال دريبيريرية ا رلريريال البعريريد اسج  ريريا،و ىريريو: مسريريا،دأل ال فريريل ،لريري  إدرا  األدرار اسج  ا،يريرية 
الريري  ي ريريوم وريريا األدريريخاص اتي ريريون بريريو ا بي  ريريو، م ابعريرية مشريرياركة ال فريريل اسج ّ ا،يريرية مريريع  سريري تو رمريريع  ق انريريو، 

ل ،لريري  ال  ليريريد راتاكريرياأل، م ا،ريرياأل رظبريرية ال فريريل دبع فريرية األدريرييامل) حريريت اسسريريري  الع(، ال عامريريل مريريع قريريدرأل ال فريري
م ابعة مشاركة ال فل اسج ّ ا،يرية مريع ادلعل ريات ا ال رارية، مسريا،دأل ال فريل ،لري  إقامرية ،القريات دخصريية 

 مع اآلً ي  م  ًالل الطامج اتوسبة، اسبالع ،ل  البي ات ال  يعيش وا ال فل.
(، ربال رياي فرينن مريد  2.000وسط احلسا  ألي بند مري  البنريود السرياب ة كريان  د  مري  )رذل  ألن ادل 

 مع فة معل ات رياض األبفال ب ل  البنود كان اعيفاق حست ات  ادلس خدم وذا البحث.
ىريريل زب لريري  درجريرية مع فريرية معل ريريات ريريرياض األبفريريال سح ياجريريا ّ   إ للدداا  إ  لل قددة  ا اددمإ  إ ثددان م -

  ؟باً الف ادل ىل العل و ظة ادلف عاومل ادل  لبات ال كنولوجية م  رجاة نظ ىّ  ا زلاف ال دريبية ا
حبسا  ادل وس ات احلسابية راسضل افات ادلعيارية دلس ويات م غت ادل ىل العل و ك ا ىو قامت الباحرة 
ادل وس ات، ّت إج امل (  ردلع فة ما إذا كانت ىذه الف رع ذات دسلة إحصادية بني ىذه 2مبني ا اجلدرل )

رذل  ك ريا  لعالمات ،ينة البحث حست م غتات ادل ىل العل و راخلطأل ا ال دريس،ربليل ال باي  الرنادو 
 (.0ىو مبني ا اجلدرل )

 (8  تذن 
 إ  ل سطا  إ عاا مة نإمنعتإدا  إ  لمارية  دإ  عملة إ معا ع ت اجام  إمسلمانة تملار    ماا إ ل   

 إ لذد إمنعتإا إ  لمار  إ  ل سط إ عاا    ل   إ  ماا إ
 62 262280 2262222 بكالوريوس فأكر 
 82 268222 2262282  قل م  بكالوريوس

 200 262208 2262202 ا  وع
(  ن ادل وسريريريريط احلسريريريا  دلعل ريريريريات ريريريرياض األبفريريريريال اللريريريوا  مريريريري ىلا  العل ريريريريو 2ي بريريريني مريريريري  اجلريريريدرل)      

،  كريريريط مريريري  ادل وسريريريط احلسريريريا  دلعل ريريريات ريريريرياض األبفريريريال اللريريريوا  مريريري ىلا  (2262222) بكريريريالوريوس فريريريأكر 
 .(54,3670   قل م  بكالوريوس العل و

 (9إ جذن   
 نلاا  تع ما إ لماين إ ثلاا   دإ  عملة  إ معا ع ت إمسلمانة

 اال ى إ ذم ة ا قم ة ال سط إ  ت لا  إ عتية درتا  إ  ت لا  اج  ع اصذر إ لماين
 000 226622 22226622 2 22226622 العل وادل ىل 

 022 26222 2226220 2 2226220 اخلطأل ا ال دريس
     206202 08 6022.202 اخل أ

       200 2060226022  ا  وع الكلو
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( تُعة  إل ادل ىل α ≥.050( رجود ف رع ذات دسلة إحصادية ،ند مس و  ) 0يالحظ م  اجلدرل)
( ي ضريريريع  ن 0، ربريريريالنظ  لللريريريدرل )06000،نريريريد مسريريري و  الدسلريريرية = 226622ف = العل ريريريو إذ إن قي ريريرية 

الف رع كانت لصام معل ات رياض األبفال اللوا  م ىلاّ  بكالوريوس فأكر . رديك   ن يُعة  ذل  إل 
 ن ادلواد الدراسية ال  ي ّي إ، ادىا بعد م حلة البكالوريوس تسا،د ا تأىيل ادلعل ات بشكل  فضل، ك ا 
 ن اخلريريريريطات رالريريريريدررات الريريريري  خيضريريريريع  ذلريريريريا ت  لريريريريت  ن يريريريري  ّ  اسريريريري خدام الك بيريريريريوت   رذلريريريري  ألنريريريريو بريريريريات ثريريريريورأل 

 تكنولوجية ، ك ا  نو  حد  ىي م  لبات الع ل رالبحث.
ىريل زب لري  درجرية مع فرية معل ريات ريرياض األبفريال سح ياجريا ّ  إ للاا  إ  لل قة  ا ادمإ  إ ثا دام  -

 كنولوجية م  رجاة نظ ىّ  ا زلافظة ادلف ع باً الف اخلطأل ال دريسية؟ال دريبية ا اومل ادل  لبات ال 
حبسا  ادل وس ات احلسابية راسضل افات ادلعيارية دلس ويات م غت اخلطأل ا ال دريس ك ريا قامت الباحرة 

(  ردلع فرية مريا إذا كانريت ىريذه الفري رع ذات دسلرية إحصريادية بريني ىريذه ادل وسري ات، 20ىو مبريني ا اجلريدرل )
 لعالمريريات ،ينرية البحريريث حسريت م غريريتات ادل ىريل العل ريريو راخلريطأل ا ال ريريدريس،ّت إجري امل ربليريل ال بريرياي  الرنريادو 

 (.0رذل  ك ا ىو مبني ا اجلدرل )
 (01إ جذن   

 إ  ل سطا  إ عاا مة نإمنعتإدا  إ  لمارية  دإ  عملة إ معا ع ت اجام  إمسلمانة تملار    يمت  د  إ لذريس
 إ لذد إمنعتإا إ  لمار  إ  ل سط إ عاا    لذريسإ يمت  د  إ
 22 260202 2866222 ثالل سنوات ف ا درن
 22 268002 2068602  كر  م  ثالل سنوات

 200 268008 2262202 ا  وع
(  ن ادل وسط احلسا  دلعل ات رياض األبفال اللريوا  ًريط ّ  ا ال ريدريس ثريالل 20ي بني م  اجلدرل)

(،  كريريط مريري  ادل وسريريط احلسريريا  دلعل ريريات ريريرياض األبفريريال اللريريوا  ًريريط ّ  ا 2866222ن )سريرينوات ف ريريا در 
 .(2068602ال دريس  كر  م  ثالل سنوات )

( تُعريريرية  إل α ≥.050(، رجريريريود فريريري رع ذات دسلريريرية إحصريريريادية ،نريريريد مسريريري و  ) 0مريريري  اجلريريريدرل ) ري ضريريريع
( 20ربريالنظ  لللريدرل )ي 06022  ،نريد مسري و  الدسلرية = 26222اخلطأل ا ال ريدريس إذ إن قي رية ف = 

ي ضريريع إن الفريري رع كانريريت لصريريام معل ريريات ريريرياض األبفريريال اللريريوا  ًريريط ّ  ا ال ريريدريس ثريريالل سريرينوات ف ريريا 
 كر  نشاباق رحيوية، رال ظبة لدياّ  بال عليي ،الية) رذل  حسريت مريا ر ت الباحررية ،نريد  رذل  سهن ؛ درن

ن  ن يربريريك كفريريامل ّ   لريريذا فريريان م وسريري ا   احلسريريابية ال عامريريل معاريريّ (  ألهنريريا ًريريطات جديريريدأل يك سريريبناا ريريري د
جريرياملت  ،لريري ، ك ريريا  ن الريريدررات ال دريبيريرية ال أىيليريرية الريري  زبضريريعاّ  ذلريريا رزارأل الرتبيريرية رال علريرييي ،نريريد بريريدمل تعيريريناّ  

ت ادلشريري فني الرتبريريويني ذلريريّ  رتعريريارهني معاريريّ  اكسريريباّ  كرريريتاَ مريري  اتسريريا،د ،لريري  رفريريع كفريريامل ّ . ك ريريا  ن مسريريا،د
 دلعارف. اخلطات را

 مقرتحات: -12
 بناملاق ،ل  ن ادج البحث ت رت  الباحرة اآل :  
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 اللوا  م ىلاّ  بكالوريوس فأقل.تكري  الدررات  دلعل ات رياض األبفال  -
 ًط ّ  ا ال دريس ثالل سنوات ف ا درن. اللوا تكري  الدررات دلعل ات رياض األبفال  -
فريريال حبيريريث ربصريل كريريل معل ريرية ،لري  ادلع فريرية ال امريرية باح ياجا ريريا تكريري  الريريدررات  دلعل ريريات ريرياض األب -

 ال دريبية اخلاحة بال علي امللكرترين لألبفال، رذل  خلصوحية ف  اي الع  ية، ر راا،اي اسج  ا،ية.
 إبالع معل ات رياض األبفال ،ل  اجلديد ا ب امج رياض األبفال. -
ا  إ   دا  ع دت ضدتنر  تدذريب ال  دا  ريدع دت نلداا  اد إ إ معدا  إر نتقلتح إ ماعثة ن لدا  -0

 ةم تمإمعلماتا  إآل
 ا رلال ال علي امللكرترين رتكنولوجيا ادلعلومات: -
 إكسا  األبفال ادلاارات ال كنولوجية رالفنية لل عامل مع ب ارلاي اتوسبة. -
 تعليي األبفال كيفية ال حكي ا الفأرأل ررب يكاا. -
 األبفال ا بي ات ال علي امللكرترين. ت وي  اسنضباط الذا  لد  -
 لكرترين.ناسبة لألبفال ا بي ة ال علي املسرتاتيليات إدارأل الوقت ادلإاس خدام  -
 لكرترين ل دريس ادلفاىيي لألبفال،.ريس الفّعالة ا بي ات ال علي املسرتاتيليات ال دإاس خدام  -
 تص يي موقع تعلي و ًاص باألبفال. -
 زلوست ل عليي األبفال.تص يي ب نامج  -
 د  اجا  إورتاد م -9
  ي  ال فل راس عداده لل علي. -
 ت بع  دامل كل بفل ل حديد مد  ت دمو ا ال علي ألقدم لو ادلسا،دأل ،ند اللةرم. -
 لكرترين.تواجو ال فل ا بي  و ال علي امل ال عامل مع ادلعوقات ال  قد -
 ال نب  باألدامل الالحق لسلو  ال فل. ال د ،ل  اس فسارات األبفال مباد أل، -
 م ابعة كيفية جلسة ال فل الصحّية  مام الك بيوت . -
 م  ل كنولوجيا استصاست رادلعلومات.خدام الصحو اآلإرداد األبفال لالس  -
 د  اجا  إ ملذ إمتل اع م  -3
 ي ون بو ا بي  و.مسا،دأل ال فل ،ل  إدرا  األدرار اسج  ا،ية ال  ي وم وا األدخاص ات -
 م ابعة مشاركة ال فل اسج ّ ا،ية مع  س تو رمع  ق انو. -
 ال عامل مع قدرأل ال فل ،ل  ال  ليد راتاكاأل، م ا،األ رظبة ال فل دبع فة األديامل)حت اسس  الع(. -
 م ابعة مشاركة ال فل اسج ّ ا،ية مع ادلعل ات ا ال راة. -
 دخصية مع اآلً ي  م  ًالل الطامج اتوسبة. مسا،دأل ال فل ،ل  إقامة ،القات -
 اسبالع ،ل  البي ات ال  يعيش وا ال فل. -
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 املراجع

 املراجع العربوة:

ًصادص ادلعلي ادل  ّية م  رجاة نظ  معل ريو ادلريدارس األساسريية (. 6002 بو ،واد، ف يال زل د. ) -
اجلةمل األرل، (، 2)ط. بية الع لية: رد  مس  بليةالرت   ا من  ة جنو  ، ان ال ابعة لوكالة الغول الدرلية.

 مك بة الع   للنش  رال وزيع. :األردن، ، ان
اسذباىريات العادليرية ا إ،ريداد رتريدريت ادلعل ريريني ا (. 6000درييخة، ق برية. )ر  املبري اىيي، ،بريد الري و  -

 الدرحة، ق  : دار الر افة لل با،ة رالنش  رال وزيع. .اومل الدرر ادل غت لل علي
ال دريبيريريريرية دلعل ريريريريات ريريريريرياض  (. دراسريريريرية ربليليريريريرية لالح ياجريريريريات6000اجلعفريريريري ي، شلريريريريدر  ،بريريريريد الريريريري حيي. ) -

 (.60، جامعة اسمارات، األمارات الع بية ادل حدأل )رللة الرتبية رال عليي .األبفال
الرانوي ا األردن (. الكفايات األساسية لل عل ني ا م حلة ال عليي 6000جعني ، نعيي حبيت. ) -

 . 68(، 2)األردن،  ،اجلامعة األردنية، ، ان، رللة دراسات العلوم الرتبوية .م  رجاة نظ ىي
 درار ادلعلي بني الواقع رادلأمول ا مدرسة ادلس  بل، رديرية  (.6002حس ، السيد زل د  بو ىادي. )-
 ال ياض، ادل لكة الع بية السعودية.ادلس  بل،  ررقة ، ل م دمة لندرأل حبول. ت بوية
املسكندرية،  .ا   ع الع   الرتبية الع بية رقضايا دراسات ا(.  6006اخل يس ، السيد سالمة. ) -

 مص : دار الك ا  الع   للنش . 
 م رت  (. ًصادص معلي ادلس  بل   وذب6002مادي.) سامل ر كاظي، ،لو ال وي الةبيدي، ،بد -

 (.2)، 66، 6002 ، دمشقدمشق جامعة رللةرادلانية،  الشخصية للخصادص
دار الفكريري  ، ريريان:  ،األردن(، 2، )طالرتبيريرية الع ليريرية بريريني النظ يريرية رال  بيريريق(. 6000سريريعد، زل ريريود. ) -

 لل با،ة رالنش  رال وزيع.
(. ضلو إ،داد  فضل دلعلي ادلس  بل ا العامل الع   ا اومل 6000السكاف، سوس  ،بد الص د. ) -

ررقة ، ل م دمة لل  سبّ  العل و الراين:ضلو اسري ر ّار  فضريل ي ال د ربديات ال  ن احلادي رالعش ي  الواقع ر 
،كليريريرية الرتبيريريرية، جامعريريرية دمشريريريق، سريريريوريا، 68/20-62للعلريريريوم الرتبويريريرية رالنفسريريريية ا اريريريومل ربريريريديات العصريريري ، 

 جامعة زايد،  بو ظا، املمارات الع بية ادل حدأل.
عريريريري   ،لريريريري  مشريريريريارف ال ريريريري ن احلريريريريادي الرتبيريريريرية رال علريريريرييي ا الريريريريوب  ال(. 6002السريريريرينبل، ،بريريريريد العةيريريريرية. ) -

 منشورات رزارأل الر افة. :دمشقسورية، رالعش ي ، 
ررقريريريرية ، ريريريريل قريريريريدمت إل رردريريريرية ادلعريريريريايت (. معريريريريايت إ،ريريريريداد معل ريريريرية ال راريريريرية، 6002الشريريريري ي ، ناديريريريريا. ) -

 كلية رياض األبفال، جامعة ال اى أل، مص .  .األكادديية دلعل ات رياض األبفال
اريريومل  سريريرتاتيلية م رتحريرية ل  ريريوي  نظريريام إ،ريريداد معلريريي ريريرياض األبفريريال ا(. إ6000حاحريرييال، رانيريريا. ) -

ررقريرية ، ريريل م دمريرية لل ريري سبّ  العل ريريو الرريرياين:ضلو اسريري ر ّار  فضريريل للعلريريوم الرتبويريرية  .ال وجاريريات الرتبويريرية ادلعاحريري أل
 ، كلية الرتبية، جامعة دمشق، سوريا.68/20-62رالنفسية ا اومل ربديات العص ، 
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(. ادلدرسة العص ية بني  حالة ادلااريو ر 6002ا،، منال ،بد اخلالق. ) الضبع، ثنامل يوس  رجا  -
كلية الرتبية، جامعة ادلل  سعود، ال يرياض،   ررقة ، ل م دمة لندرأل : مدرسة ادلس  بل، .اس ش اع ادلس  بل

 السعودية.
 رللريةلعري  ، (. الر افة الع بية ر،ص  ادلعلومات: ردية دلسري  بل اخل ريا  الر رياا ا6002،لو، نبيل. ) -

 ا لس الوب  للر افة رالفنون راآلدا ، الكويت. ،امل ادلع فة،
(. درر ادلريناج ال كنولريوجو ا بنريامل ب نريامج ل ريدريت ادلعلريي ادلعاحري  ا ظريةأل، 6002،س ول، زل ريد. ) -

 سيوط، ال اى أل.، اب يل. جامعة ا6الدرر ادل غت دلعلي الع   ا رل  ع الغد رديا ، بية،  ادل سب  العل و الراين،
(، 2، )ط،لريي نفريس الن ريو ال فولرية(. 6002ال ن ار، فاية ر احلوراين، زل د ر إب اىيي، معصريومة. ) -

 .نشورات اجلامعة الع بية ادلف وحةم: الكويت
(.  ت يريرييي بريري امج ت بيريرية ادلعل ريريني رسل جا ريريا رفريريق معريريايت اجلريريودأل مريري  رجاريرية نظريري  6000كنعريريان، اوريريد. )  -

ررقريرية ، ريريل م دمريرية لل ريري سبّ  العل ريريو ا قسريريي معلريريي الصريري  ر ،ضريريامل اذلي ريرية ال علي يريرية فيريريو، بلبريرية السريرينة ال ابعريرية 
، كليرية الرتبويرية، 68/20-62 ضلو اس ر ّار  فضل للعلوم الرتبوية رالنفسية ا اريومل ربريديات العصري ، الراين:

 جامعة دمشق، سوريا.
ق م  لبريات  نظ رية اجلريريودأل، (. رديريرية مل،ريداد معلريي ريريرياض األبفريال رتأىيلريو رفريري6008كنعريان،  وريد. )  -

، راقريريريع رآفريريرياع منريريرياىج ريريريرياض األبفريريريال رمعريريريايت اجلريريريودأل رالعلريريريوم النفسريريريية مل،ريريريداد معلريريريي نريريدرأل ريريريرياض األبفريريريال
 ، وص، دمشق.62/20 - 66ال راة ر دراره رماامو

،  حبريريريريث م ريريريدم لل ريريريري سبّ  (. معلريريريريي ادلسريريري  بل: ًصادصريريريريو، مااراتريريريو، كفاياتريريريو6000زلافظريريرية، سريريريامع. ) -
،كليرية 68/20-62 ضلريو اسري ر ّار  فضريل للعلريوم الرتبويرية رالنفسريية ا اريومل ربريديات العصري ، :العل ريو الررياين

 الرتبية، جامعة دمشق، سوريا.
(.  سريريريبا  ال ريريريوت  النفسريريريو لريريريد  ،ينريريرية مريريري  ادلعل ريريريني األردنيريريريني العريريرياملني ا 6000زلافظريريرية، سريريريامع. ) -

ال علريرييي  -ادلريري سب  الرتبريريوي األرلربليليريرية،  زلافظريريات اجلنريريو  )الكريري  ، ال فيليريرية، معريريان، الع بريرية( دراسريرية ميدانيريرية
 كلية العلوم الرتبوية، جامعة م تة، األردن.  رربديات ال  ن احلادي رالعش ي ،

دراسة م ارنة لطامج تدريت معل ات رياض األبفال  ثنامل اخلدمة (. 6002زل د،  ماين مص ف . ) -
جامعرية ، رسالة ماجسري ت ظريت منشريورأل .األبفالا مص  رادل لكة ادل حدأل ا اومل األىداف العادلية ل ياض 

 ،ني مشس، ال اى أل.
(. اسح ياجريريريات ال دريبيريريرية دلعل ريريريات ريريريرياض األبفريريريال ا اريريريومل ال حريريريديات 6000م تضريريري ، سريريريلو . ) -

/، جامعريريرية جريريري ش، 0/2- 8/2درر ادلعلريريريي العريريري   ا ،صريريري  ال ريريريدفق ادلعريريري ا ادلريريري سب  العل ريريريو الرريريرياين،ادلعاحريريري أل. 
 ج ش، األردن.
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(. ت ريريريو  ب نريريريامج إ،ريريريريداد معل ريريريات ريريريريرياض 6002بريريريت زل ريريريريود رالسريريريل و، فاب ريريرية ،ريريريريايض. )منسريريريو، ، -
ادلريري سب  العل ريريو ال ابريريع للل عيريرية الع بيريرية  .معريريايت اس،  ريرياد األكريريادديواألبفريريال جبامعريرية ادللريري  سريريعود، ا اريريومل 

   .ى ألجامعة ال اى أل، ال ا ظس س،  22-22ل كنولوجيا الرتبية باسدرتا  مع معاد الدراسات الرتبوية 
(. مشريريكالت ريريرياض األبفريريال ا زلافظريرية إربريريد بادل لكريرية 6002مريريوم ، ،بريريد الل يريري  ،بريريد الكريري  . ) -

 .(2) 0، البح ي  رللة العلوم الرتبوية، جاة نظ  ادلعل ات العامالت فياا،األردنية اذلامشية م  ر 
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 :مواقع من االنرتنت
- http://www.al-jazirah.com.sa/2008jaz/mar/4/ar5.htm  

 ا إ،داد معلي ادل حلة اسب دادية. ب  سعود ، قصور  الع   ،،بدالعةية
http://www.etar.net/vb/showthread.php?s=0aa450155b66cf133881270f1/e
e2a42a&t=672  

  26/2/6002/الس ات الشخصية رادلانية دلعل ة رياض األبفال، 
- http://kinder-garten.1talk.net/montada-f29/topic-t646.htm,2007, 

ال   قام اا رزارأل ال عليي  -عقع رآفارا -ل اجلودأل، ندرأل رياض األبفا م بيات األبفال ا اومل معايت 
( ا جامعريريرية  62/20/6008-66راآلدا  اسج  ا،يريريرية مريريريابني ) ا لريريريس األ،لريريري  ل ،ايريريرية الفنريريريون -العريرياي
 .البعث

-http://wessam.allgoo.us/montada-f40/topic-t9532.htm 

ال  ة ريريرياض األبفريري ة ريريرياض األبفال/كليريري ة س،ريريداد معل ريري ايت م رتحريري اى أل جامعريرية-معريري ل ريري ،  ا
 .(2/2/6002ال اى أل)

- www.moalem.org/default.aspx 

(، م  لبريريات ال علرييي الكريريرترين، حبريث م ريريدم إل مري سبّ  ال علريرييي 6008ادلوسري ، ،بريريد ا، بري  ،بريريد العةيرية،) 
 .62/2/6008اسرتجع ب اريخ  مارس، 20-28اسلكرترين آفاع رربديات الكويت 

-http://www.education.umm.edu/CAREI/Reports/NewRols 
Technology.pdf 

-http:/www.McGhee,R.& Kozma, R.(2003),"New Teacher and Student 
Roles in the Technology- supported Classroom", Retrieved August 
25,2007,from. 
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