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  علىعلى  جمال الرتبية احلركيةجمال الرتبية احلركية  يفيف  األدوار اجلديدة ملعلمة رياض األطفالاألدوار اجلديدة ملعلمة رياض األطفال
  ييمتطلبات العصر الرقممتطلبات العصر الرقمضوء ضوء 

  د/طارق سالم سيد د/طارق سالم سيد 
  تخصص تربية حركيةتخصص تربية حركية  --بقسم العلوم األساسية بقسم العلوم األساسية   مدرسمدرس

  جامعة أسيوطجامعة أسيوط--كلية التربية للطفولة المبكرةكلية التربية للطفولة المبكرة
  ::مستخلص مستخلص 

لتدريس بكلية لتدريس بكلية استهدف البحث الحالي التعرف على رأي عينة من أعضاء هيئة ااستهدف البحث الحالي التعرف على رأي عينة من أعضاء هيئة ا
التربية للطفولة المبكرة بجامعتي أسيوط والمنيا في اقتراح  االدوار الجديدة لمعلمة رياض التربية للطفولة المبكرة بجامعتي أسيوط والمنيا في اقتراح  االدوار الجديدة لمعلمة رياض 
األطفال في مجال التربية الحركية على ضوء كتطلبات العصر الرقمي، ولكي يتم تحقيق األطفال في مجال التربية الحركية على ضوء كتطلبات العصر الرقمي، ولكي يتم تحقيق 
--هذا الهدف فقد تم تصميم استبانة تشمل برامج التربية الحركية : )المهارات األساسيةهذا الهدف فقد تم تصميم استبانة تشمل برامج التربية الحركية : )المهارات األساسية

األلعاب الصغيرة(، والمقدمة في رياض األطفال مع استخدام الوسائل األلعاب الصغيرة(، والمقدمة في رياض األطفال مع استخدام الوسائل --قصة الحركيةقصة الحركيةالال
عضو هيئة عضو هيئة   1818وطبقت على عينة قوامها وطبقت على عينة قوامها   التكنولوجية المتنوعة في تقديم أنشطتهاالتكنولوجية المتنوعة في تقديم أنشطتها

. وقد تم تحكيم االستبانة . وقد تم تحكيم االستبانة تدريس من كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعتي أسيوط والمنياتدريس من كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعتي أسيوط والمنيا
اضية وتكنولوجيا التعليم وتربية الطفل، وفي نهاية اضية وتكنولوجيا التعليم وتربية الطفل، وفي نهاية من متخصصين في التربية الريمن متخصصين في التربية الري

الجديدة وكيفية مواجهة الجديدة وكيفية مواجهة االستبانة تم توجيه سؤالين عن معوقات أداء المعلمة لهذه األدوار االستبانة تم توجيه سؤالين عن معوقات أداء المعلمة لهذه األدوار 
  بعد التطبيق، تم التوصل الى الننائج اآلتية:بعد التطبيق، تم التوصل الى الننائج اآلتية:وو  ات.ات.هذه المعوقهذه المعوق

علمة علمة جاءت استجابة عينة البحث بالموافقة بدرجة " موافق جدًا " عن أداء المجاءت استجابة عينة البحث بالموافقة بدرجة " موافق جدًا " عن أداء الم  --
  ..في مجال التربية الحركيةفي مجال التربية الحركية  لهذه األدوار وباستخدام التكنولوجيا ووسائلها المتنوعةلهذه األدوار وباستخدام التكنولوجيا ووسائلها المتنوعة

تساوت آراء عينتي البحث من كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعتي أسيوط تساوت آراء عينتي البحث من كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعتي أسيوط   --
والمنيا فيما يخص األدوار المقترحة، حيث لم تظهر فروق في االستجابة بين والمنيا فيما يخص األدوار المقترحة، حيث لم تظهر فروق في االستجابة بين 

  عينة الكليتين.عينة الكليتين.
  : : التاليةالتاليةالتوصيات التوصيات   بحثبحثوعلى ذلك يقدم هذا الوعلى ذلك يقدم هذا ال

ادخال مقرر عن استخدام التكنولوجيا في برامج اإلعداد بكلية التربية للطفولة ادخال مقرر عن استخدام التكنولوجيا في برامج اإلعداد بكلية التربية للطفولة   --
  ..بجامعتي أسيوط والمنيابجامعتي أسيوط والمنيا  المبكرةالمبكرة

تقديم دورات تدريبية للمعلمات )أثناء الخدمة(، على استخدام الوسائل التكنولوجية تقديم دورات تدريبية للمعلمات )أثناء الخدمة(، على استخدام الوسائل التكنولوجية   --
  . . في مجال التربية الحركيةفي مجال التربية الحركية  في تعليم األطفالفي تعليم األطفال

  التربية الحركية ، العصر الرقمي ، معلمة رياض األطفال.التربية الحركية ، العصر الرقمي ، معلمة رياض األطفال.  لمفتاحية:لمفتاحية:الكلمات االكلمات ا
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TThhee  NNeeww  RRoolleess  ooff  tthhee  KKiinnddeerrggaarrtteenn  TTeeaacchheerr  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  
MMoovveemmeenntt  EEdduuccaattiioonn  iinn  lliigghhtt  ooff  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  DDiiggiittaall  

AAggee  
DDrr..  //  TTaarreekk  SSaallllaamm  SSaayyeedd  

FFaaccuullttyy  ooff  EEaarrllyy  CChhiillddhhoooodd  EEdduuccaattiioonn  ––  AAssssiiuutt  UUnniivveerrssiittyy  
AAbbssttrraacctt  
TThhee  ccuurrrreenntt  rreesseeaarrcchh  aaiimmeedd  aatt  ggeettttiinngg  aaccqquuaaiinntteedd  wwiitthh  tthhee  
ooppiinniioonn  ooff  aa  ssaammppllee  ooff  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerrss  aatt  tthhee  CCoolllleeggee  ooff  EEaarrllyy  
CChhiillddhhoooodd  EEdduuccaattiioonn  aatt  AAssyyuutt  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  MMiinnyyaa  UUnniivveerrssiittyy  iinn  
pprrooppoossiinngg  nneeww  rroolleess  ffoorr  kkiinnddeerrggaarrtteenn  tteeaacchheerrss  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  
MMoovveemmeenntt  EEdduuccaattiioonn  iinn  lliigghhtt  ooff  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  ddiiggiittaall  
aaggee,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  tthhiiss  ggooaall,,  aa  qquueessttiioonnnnaaiirree  wwaass  ddeessiiggnneedd  
tthhaatt  iinncclluuddeess  tthhee  pprrooggrraammss  ooff  MMoovveemmeenntt  EEdduuccaattiioonn::  ((  BBaassiicc  
sskkiillllss  ––  MMoovveemmeenntt  SSttoorryy  ––  SSmmaallll  GGaammeess)),,  pprreesseenntteedd  iinn  
kkiinnddeerrggaarrtteenn  wwiitthh  tthhee  uussee  ooff  vvaarriioouuss  tteecchhnnoollooggiiccaall  mmeeaannss  iinn  
pprreesseennttiinngg  iittss  aaccttiivviittiieess  aanndd  iitt  wwaass  aapppplliieedd  ttoo  aa  ssaammppllee  ooff  1188  
FFaaccuullttyy  SSttaaffff  mmeemmbbeerrss  iinn  tthhee  CCoolllleeggee  ooff  EEaarrllyy  CChhiillddhhoooodd  
EEdduuccaattiioonn  aatt    AAssssiiuutt  aanndd  MMiinnyyaa  UUnniivveerrssiittiieess..    TThhee  qquueessttiioonnnnaaiirree  
wwaass  eevvaalluuaatteedd  bbyy  ssppeecciiaalliissttss  iinn  PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn,,  EEdduuccaattiioonnaall  
TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  CChhiillddhhoooodd  EEdduuccaattiioonn..  AAtt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  
qquueessttiioonnnnaaiirree,,  ttwwoo  qquueessttiioonnss  wweerree  aasskkeedd  aabboouutt  tthhee  oobbssttaacclleess  iinn  
tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  tteeaacchheerr  ttoo  tthheessee  nneeww  rroolleess  aanndd  hhooww  ttoo  
ffaaccee  tthheessee  ddiiffffiiccuullttiieess..  
AAfftteerr  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessuullttss  wweerree  rreeaacchheedd::  
--  TThhee  rreessppoonnssee  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh  ssaammppllee  wwaass  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  
""AAggrreeee  vveerryy  mmuucchh””  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  tteeaacchheerr  ffoorr  
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tthheessee  rroolleess  aanndd  bbyy  uussiinngg  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  iittss  vvaarriioouuss  mmeeaannss  iinn  
tthhee  FFiieelldd  ooff  MMoovveemmeenntt  EEdduuccaattiioonn..  
--  TThhee  ooppiinniioonnss  ooff  tthhee  ttwwoo  rreesseeaarrcchh  ssaammpplleess  ffrroomm  tthhee  CCoolllleeggee  ooff  
EEaarrllyy  CChhiillddhhoooodd  EEdduuccaattiioonn  aatt  AAssyyuutt  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  MMiinnyyaa  
UUnniivveerrssiittyy  hhaavvee  tthhee  ssaammee  vviieewwss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  rroolleess,,  
aass  nnoo  ddiiffffeerreenncceess  wweerree  ffoouunndd  iinn  tthhee  rreessppoonnssee  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  
ssaammpplleess..  
AA  nnuummbbeerr  ooff  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  wweerree  rreeaacchheedd,,  tthhee  mmoosstt  
iimmppoorrttaanntt  aarree::  
--  IInnttrroodduucciinngg  aa  ccoouurrssee  oonn  tthhee  uussee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  iinn  tthhee  
pprreeppaarraattiioonn  pprrooggrraammss  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  ooff  EEaarrllyy  CChhiillddhhoooodd  
EEdduuccaattiioonn  aatt  AAssssiiuutt  aanndd  MMiinnyyaa  UUnniivveerrssiittiieess..  
--  PPrroovviiddiinngg  ttrraaiinniinngg  ccoouurrsseess  ffoorr  tteeaacchheerrss  ((iinn--sseerrvviinngg)),,  oonn  uussee  ooff  
tteecchhnnoollooggiiccaall  mmeeaannss  iinn  eedduuccaattiinngg  cchhiillddrreenn  iinn  tthhee  FFiieelldd  ooff  
MMoovveemmeenntt  EEdduuccaattiioonn..  
KKeeyywwoorrddss::    MMoovveemmeenntt  EEdduuccaattiioonn,,  DDiiggiittaall  EErraa,,  KKiinnddeerrggaarrtteenn  
TTeeaacchheerr  
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  املقدمة:املقدمة:
يتوقااع علااى مااد  وجااود معلمااات يتوقااع علااى مااد  وجااود معلمااات إن نجاااح رياااض األطفااال فااى تحقيااق رسااالتها إن نجاااح رياااض األطفااال فااى تحقيااق رسااالتها   

ن القاادوة األولااى المااؤثرة فااى شخصااية ن القاادوة األولااى المااؤثرة فااى شخصااية ثلثلمااماانهن ينهن يؤمنااات باا ؤمنااات باا مااؤهالت متفهمااات ألدوارهاان، وممااؤهالت متفهمااات ألدوارهاان، وم
  الطفل.الطفل.
ولقد أدت التغيرات السريعة فى كافة مجاالت الحياة مثل: االنفجار المعرفى، ظهور ولقد أدت التغيرات السريعة فى كافة مجاالت الحياة مثل: االنفجار المعرفى، ظهور   

هولة االنتقااال واالتصااال الااى ظهااور بعااض التحااديات التااى تواجااه هولة االنتقااال واالتصااال الااى ظهااور بعااض التحااديات التااى تواجااه التكنولوجيااا الحديثااة، سااالتكنولوجيااا الحديثااة، ساا
المؤسسات التعليمية ومنها مؤسسة رياض األطفال بماا تحتوياه مان قاو  بشارية، )إدارياة المؤسسات التعليمية ومنها مؤسسة رياض األطفال بماا تحتوياه مان قاو  بشارية، )إدارياة 
وفنيااة( وتاا تى المعلمااة علااى رأس هااذه القااو  حيااث تعتباار معلمااة رياااض األطفااال ركياا ة وفنيااة( وتاا تى المعلمااة علااى رأس هااذه القااو  حيااث تعتباار معلمااة رياااض األطفااال ركياا ة 

  ((20112011، ، )جابر طلبة)جابر طلبة  أساسية من ركائ  تحقيق الروضة ألهدافها.أساسية من ركائ  تحقيق الروضة ألهدافها.
لكن هذه المعلمة تواجه اليوم مجموعة مان التحاوالت والتحاديات التاى  يارت شاكل لكن هذه المعلمة تواجه اليوم مجموعة مان التحاوالت والتحاديات التاى  يارت شاكل   

الحياااة ماان حولهااا، وماان أهاام هااذه التحااوالت تغلغاال كاال مااا هااو رقمااى فااى حياااة األفااراد واتسااا  الحياااة ماان حولهااا، وماان أهاام هااذه التحااوالت تغلغاال كاال مااا هااو رقمااى فااى حياااة األفااراد واتسااا  
انتشاره فى الحياة اليومية، حتى أصبحت أ لب مجاالت حياتنا تادار بالتكنولوجياة الرقمياة، كماا انتشاره فى الحياة اليومية، حتى أصبحت أ لب مجاالت حياتنا تادار بالتكنولوجياة الرقمياة، كماا 

فاارد باااألجه ة التقنيااة، والمجتمعااات االفتراضااية، حتااى أصاابحت أ لااب المهااام فااى حياااة فاارد باااألجه ة التقنيااة، والمجتمعااات االفتراضااية، حتااى أصاابحت أ لااب المهااام فااى حياااة ارتاابا الارتاابا ال
  البشاار تتطلااب مسااتو  معااين ماان الااوعى واألداء الرقمااى، حتااى ساامى العصاار الحااالى بالعصاارالبشاار تتطلااب مسااتو  معااين ماان الااوعى واألداء الرقمااى، حتااى ساامى العصاار الحااالى بالعصاار

  الرقمى.الرقمى.
وسااوف يفاارض العصاار الرقمااى مسااتقبال وظااائع جدياادة وأدوار مسااتحدثة للقااو  وسااوف يفاارض العصاار الرقمااى مسااتقبال وظااائع جدياادة وأدوار مسااتحدثة للقااو    
تعليميااة بتعتبااار هااذه القااو  هااى العنصاار األساسااى فااى تعليميااة بتعتبااار هااذه القااو  هااى العنصاار األساسااى فااى التااى تعماال فااى المؤسسااات الالتااى تعماال فااى المؤسسااات الالبشاارية البشاارية 

أحااداث التطااوير والااذ  لاان يتيساار حدوثااة إال بااامتالك القااو  البشاارية بالمؤسسااات التعليميااة أحااداث التطااوير والااذ  لاان يتيساار حدوثااة إال بااامتالك القااو  البشاارية بالمؤسسااات التعليميااة 
وخاصااة المعلمااين والمعلمااات بمؤسسااات رياااض األطفااال المهااارات الرقميااة التااى تجعاال لهاام وخاصااة المعلمااين والمعلمااات بمؤسسااات رياااض األطفااال المهااارات الرقميااة التااى تجعاال لهاام 

لصاااالت ماااتعلم لصاااالت ماااتعلم ( ( 20152015ان، ان، )جماااال الدهشااا)جماااال الدهشاااواألدوار الجديااادة واألدوار الجديااادة   السااابق فاااى اساااتثمار المهااانالسااابق فاااى اساااتثمار المهااان
  المستقبل وي تى الطفل على رأس القائمة.المستقبل وي تى الطفل على رأس القائمة.

وألن مجااال تربيااة الطفاال فااى الروضااات هااو المجااال المساائول عاان إعااداد الطفاال وألن مجااال تربيااة الطفاال فااى الروضااات هااو المجااال المساائول عاان إعااداد الطفاال   
للمشاركة مستقبال فى المهن الجديدة بالمجتمع، لذا فقد أصبت ل اما على مؤسسات رياض للمشاركة مستقبال فى المهن الجديدة بالمجتمع، لذا فقد أصبت ل اما على مؤسسات رياض 

ذا كاناات معلماااة حاضاانة للتكنولوجحاضاانة للتكنولوجاألطفااال بااالمجتمع أن تتحااول الااى بيئاااة األطفااال بااالمجتمع أن تتحااول الااى بيئاااة  ذا كاناات معلماااة يااا الرقميااة، واك يااا الرقميااة، واك
الروضة هى الركي ة األساسية لتحقيق أهداف الروضة، فتنها مطالبة اليوم بتتقان المهارات الروضة هى الركي ة األساسية لتحقيق أهداف الروضة، فتنها مطالبة اليوم بتتقان المهارات 
الرقمية واستخدامها بشكل وظيفى فى مجال تربية الطفل، وهاذا يتطلاب مناا مراجعاة األدوار الرقمية واستخدامها بشكل وظيفى فى مجال تربية الطفل، وهاذا يتطلاب مناا مراجعاة األدوار 

تاى تحادث حولهاا تاى تحادث حولهاا تحقق من وعيهاا باالتحوالت التحقق من وعيهاا باالتحوالت البها معلمة رياض األطفال حتى نبها معلمة رياض األطفال حتى نالتى تقوم التى تقوم 
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التااى يفرضااها عليهااا التااى يفرضااها عليهااا   واسااتيعابها والتفاعاال معهااا بحيااث يمكنهااا أن تااؤد  األدوار الجدياادةواسااتيعابها والتفاعاال معهااا بحيااث يمكنهااا أن تااؤد  األدوار الجدياادة
  العصر الرقمى.العصر الرقمى.

  مشكلة البحث:مشكلة البحث:
إن مصر فى سعيها لتطوير التعليم تضع على رأس أولوياتها تنمية القو  البشرية إن مصر فى سعيها لتطوير التعليم تضع على رأس أولوياتها تنمية القو  البشرية   

ر فاى عصار تميا  ر فاى عصار تميا  من المعلمين والمعلماات، فهام العنصار األكثار أهمياة فاى أحاداث التطاويمن المعلمين والمعلماات، فهام العنصار األكثار أهمياة فاى أحاداث التطاوي
ب يادة المعلومات والمعاارف، وثاورة االتصااالت وحاداثتها بداياة مان مرحلاة ريااض األطفاال ب يادة المعلومات والمعاارف، وثاورة االتصااالت وحاداثتها بداياة مان مرحلاة ريااض األطفاال 

  ((20162016)أنوار الشوك، ليلى نجم، )أنوار الشوك، ليلى نجم، 
ومعلمااة رياااض األطفااال مطالبااة اليااوم وأكثاار ماان أ  وقاات مضااى بتتقااان المهااارات ومعلمااة رياااض األطفااال مطالبااة اليااوم وأكثاار ماان أ  وقاات مضااى بتتقااان المهااارات   

المساتحدثات مان المساتحدثات مان   التكنولوجية والوصول الى مستو  مقبول من األداء الرقماى حتاى تواكابالتكنولوجية والوصول الى مستو  مقبول من األداء الرقماى حتاى تواكاب
. فالطفاال الااذ  . فالطفاال الااذ  فااي مجااال التربيااة الحركيااةفااي مجااال التربيااة الحركيااة  حولهااا وتتعاماال معهااا وتنقلهااا لطفاال المسااتقبلحولهااا وتتعاماال معهااا وتنقلهااا لطفاال المسااتقبل

عاًمااا، وهااو مااا عاًمااا، وهااو مااا 2020يلتحااق بمرحااة رياااض األطفااال اآلن، يجااب أن يخعااد ليكااون خريًجااا بعااد يلتحااق بمرحااة رياااض األطفااال اآلن، يجااب أن يخعااد ليكااون خريًجااا بعااد 
  أن نراجع االدوار التى تؤديها معلمة رياض األطفال.أن نراجع االدوار التى تؤديها معلمة رياض األطفال.يتطلب ضرورة يتطلب ضرورة 

، وجاد أن ، وجاد أن ة ريااض األطفاالة ريااض األطفاالات فاى مجاال أدوار معلماات فاى مجاال أدوار معلماوبمراجعة نتاائج بعاض الدراساوبمراجعة نتاائج بعاض الدراسا  
الدراسات رك ت على أدوار المعلمة بصافة عاماة فاي الروضاة ولام تحادد ادوارهاا فاي مجاال الدراسات رك ت على أدوار المعلمة بصافة عاماة فاي الروضاة ولام تحادد ادوارهاا فاي مجاال 

وعلااى هااذا يعاارض وعلااى هااذا يعاارض   لناادرة األبحاااث فااي هااذا المجااال علااى حااد علاام الباحااثلناادرة األبحاااث فااي هااذا المجااال علااى حااد علاام الباحااث  التربيااة الحركيااةالتربيااة الحركيااة
المعلمة عمومًا يانعكس المعلمة عمومًا يانعكس فنواحي القصور في أداء ادوار فنواحي القصور في أداء ادوار   ،،الباحث بعض نتائج هذه الدراساتالباحث بعض نتائج هذه الدراسات

الاى تعادد الاى تعادد   نتائج هاذه الدراسااتنتائج هاذه الدراساات  حيث أشارت بعضحيث أشارت بعض  ضمنيًا على ادوارها في التربية الحركية،ضمنيًا على ادوارها في التربية الحركية،
أكادت أكادت   نواحى القصور فى أداء المعلمة ألدوارها على المستو  التعليماى والتكنولاوجى حياثنواحى القصور فى أداء المعلمة ألدوارها على المستو  التعليماى والتكنولاوجى حياث

امج إعاداد الطالباات المعلماات امج إعاداد الطالباات المعلماات ( ضعع بار ( ضعع بار 20002000)كيمب، )كيمب،   ((KKeemmpp,,  22000000نتائج دراسة )نتائج دراسة )
خاصاة خاصاة   نعكس هذا على ضعع العالقة بين اإلعداد وأدائهن ألدوارهان فاى ريااض األطفاالنعكس هذا على ضعع العالقة بين اإلعداد وأدائهن ألدوارهان فاى ريااض األطفاالييو و 

( الااى نقااص ( الااى نقااص 20200055أشااارت نتااائج دراسااة )يحيااى حاارب، أشااارت نتااائج دراسااة )يحيااى حاارب،   ، كمااا، كمااافااي مجااال التربيااة الحركيااةفااي مجااال التربيااة الحركيااة
الكفايااات التدريسااية لمعلمااات رياااض األطفااال هااذه الكفايااات التااى اتفقاات عليهااا المناااهج الكفايااات التدريسااية لمعلمااات رياااض األطفااال هااذه الكفايااات التااى اتفقاات عليهااا المناااهج 

والااذي يركاا  علااى والااذي يركاا  علااى   هج هااا  سااكوب، وماانهج منتسااور  هج هااا  سااكوب، وماانهج منتسااور  الااثالث )ماانهج تنميااة االباادا ، وماانالااثالث )ماانهج تنميااة االباادا ، وماان
  اتفقاتاتفقات(، وهذا النقص فى الكفايات أثر على ادائهن ألدوارهن، كماا (، وهذا النقص فى الكفايات أثر على ادائهن ألدوارهن، كماا التعلم عن طريق اللعب التعلم عن طريق اللعب 

علاى وجااود علاى وجااود ( ( KKeemmpp,,22000000، مااع نتاائج دراسااة )، مااع نتاائج دراسااة )((20112011، ، دراساة )سااهير الصاديقدراساة )سااهير الصاديقنتاائج نتاائج 
تربوًيااا تربوًيااا   فااى مصاارفااى مصاارقصااور فااى باارامج إعااداد معلمااات رياااض األطفااال فااى كليااات األعااداد قصااور فااى باارامج إعااداد معلمااات رياااض األطفااال فااى كليااات األعااداد 

مما أثر بالسلب على ادائهن ألدوارهن فى الروضاات، كماا أشاارت نتاائج دراساة مما أثر بالسلب على ادائهن ألدوارهن فى الروضاات، كماا أشاارت نتاائج دراساة وتكنولوجًيا وتكنولوجًيا 
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( الااى أن معلمااات رياااض األطفااال ال يقماان باادورهن فااى تنميااة ( الااى أن معلمااات رياااض األطفااال ال يقماان باادورهن فااى تنميااة 20122012)هااانم أبااو الخياار، )هااانم أبااو الخياار، 
دورهان دورهان   يقتصاريقتصارماع األطفاال بال ماع األطفاال بال المناسابة المناسابة أسااليب التعامال أسااليب التعامال   فاىفاىالقدرات االبتكارية للطفل وال القدرات االبتكارية للطفل وال 

  ل إليهن من أدوار تقليدية.ل إليهن من أدوار تقليدية.على ما يؤكعلى ما يؤك
( علااى ( علااى 20142014، وطااارق معماار، ، وطااارق معماار، 20142014كمااا اتفقاات نتااائج دراسااتى )هااد  مفتاااح، كمااا اتفقاات نتااائج دراسااتى )هااد  مفتاااح،   

ضعع دور معلمات رياض األطفال فى تحليل نتائج تقويم األطفال ونقاص الاوعى ب سااليب ضعع دور معلمات رياض األطفال فى تحليل نتائج تقويم األطفال ونقاص الاوعى ب سااليب 
وينطبااق هااذا علااى مجااال التربيااة الحركيااة حيااث لاام تتاادرب عليااه فااي كليااات وينطبااق هااذا علااى مجااال التربيااة الحركيااة حيااث لاام تتاادرب عليااه فااي كليااات   هااذا التقااويمهااذا التقااويم

معلمات ريااض األطفاال ال يقمان معلمات ريااض األطفاال ال يقمان ( أن ( أن 20142014دت نتائج دراسة )راندا شبكة، دت نتائج دراسة )راندا شبكة، ، كما أك، كما أكاإلعداداإلعداد
وخاصاة فاي مجاال التربياة وخاصاة فاي مجاال التربياة   الروضااتالروضاات  فايفايبدورهن فاى تطبياق أسااليب التكنولوجياا الحديثاة بدورهن فاى تطبياق أسااليب التكنولوجياا الحديثاة 

  ت نتاائج دراساتهت نتاائج دراساته(  حيث أكاد(  حيث أكاد20120177. وأتفق مع هذه النتيجة )محمد النصر حسن، . وأتفق مع هذه النتيجة )محمد النصر حسن، الحركيةالحركية
وعادم اساتخدامها وعادم اساتخدامها   دم وعيها بالثورة التقنياةدم وعيها بالثورة التقنياةأن أهم تحد  يواجه معلمة الروضة هو عأن أهم تحد  يواجه معلمة الروضة هو ععلى على 

  ، وبالتالي ينعكس هذا على مجال التربية الحركية.، وبالتالي ينعكس هذا على مجال التربية الحركية.للتكنولوجيا فى عملها مع األطفالللتكنولوجيا فى عملها مع األطفال
كمااا تؤكااد العديااد ماان الدراسااات علااى ضاارورة ت هياال المعلمااين والمعلمااات للعصاار كمااا تؤكااد العديااد ماان الدراسااات علااى ضاارورة ت هياال المعلمااين والمعلمااات للعصاار   

الطاالب مان هاذه الطاالب مان هاذه الرقمى ليتمكن من استغالل الوسائل التقنية والرقمياة فاى تعلايم األطفاال و الرقمى ليتمكن من استغالل الوسائل التقنية والرقمياة فاى تعلايم األطفاال و 
(، (، 20192019( ودراساة )عباد الارحمن أباو المجاد، ( ودراساة )عباد الارحمن أباو المجاد، 20192019الدراسات دراسة )يوسع ابان نافلاه، الدراسات دراسة )يوسع ابان نافلاه، 

علاى أن دور المعلام فاى عصار الرقمناة يركا  بالدرجاة األولاى علاى علاى أن دور المعلام فاى عصار الرقمناة يركا  بالدرجاة األولاى علاى   هاتان الدراستانهاتان الدراستانوقد أكدت وقد أكدت 
أن يساتوعب أن يساتوعب تنمية مهاراته فلم يعاد المعلام ناقال للمعرفاة بال هاو موجاه ومرشاد لطالباه، وعلياه تنمية مهاراته فلم يعاد المعلام ناقال للمعرفاة بال هاو موجاه ومرشاد لطالباه، وعلياه 

الحاجاة الاى إتقاان الحاجاة الاى إتقاان ( علاى ( علاى 20132013نولوجيا العصر الرقمى، كما أكدت دراساة )عائشاة بوكرياه، نولوجيا العصر الرقمى، كما أكدت دراساة )عائشاة بوكرياه، تكتك
طااارق طااارق والمعلماااات لمهااارات اساااتخدام التقنياااات الرقميااة والتحاااول ماان اساااتخدام الوالمعلماااات لمهااارات اساااتخدام التقنياااات الرقميااة والتحاااول ماان اساااتخدام ال  المعلمااينالمعلمااين

وخاصاة أن وخاصاة أن   ، بماا يانعكس ضامنيًا علاى مجاال التربياة الحركياة، بماا يانعكس ضامنيًا علاى مجاال التربياة الحركياةالتقليدية الى الطرق الحديثةالتقليدية الى الطرق الحديثة
فااي كليااات اإلعااداد ال ينااال اهتمااام مثاال باااقي المجاااالت، فيقتصاار فااي كليااات اإلعااداد ال ينااال اهتمااام مثاال باااقي المجاااالت، فيقتصاار   مجااال التربيااة الحركيااةمجااال التربيااة الحركيااة

تدريس مقرراته على الفرقة األولى والفرقة الثانية والفرقة الرابعة بواقع ساعة واحادة نظاري  تدريس مقرراته على الفرقة األولى والفرقة الثانية والفرقة الرابعة بواقع ساعة واحادة نظاري  
  ..وساعتان اثنان تطبيقي لكل مقرروساعتان اثنان تطبيقي لكل مقرر

باإلضافة الى نتائج هذه الدراسات فقد الحظ الباحث من خالل إشرافه على طالباات باإلضافة الى نتائج هذه الدراسات فقد الحظ الباحث من خالل إشرافه على طالباات 
  ––قساام العلااوم األساسااية قساام العلااوم األساسااية يااة العمليااة فااى روضااات مدينااة أساايوط )حيااث يعماال مدرًسااا بيااة العمليااة فااى روضااات مدينااة أساايوط )حيااث يعماال مدرًسااا بالتربالترب

الحاظ أن معلماات الحاظ أن معلماات جامعاة أسايوط(، جامعاة أسايوط(،   --  التربية للطفولاة المبكارةالتربية للطفولاة المبكارةكلية كلية ببتخصص تربية حركية تخصص تربية حركية 
عتماد علاى الناحياة التلقينياة وال تثارن عتماد علاى الناحياة التلقينياة وال تثارن ييب دوارهن بشاكل تقلياد  ب دوارهن بشاكل تقلياد    يقمنيقمنهذه الروضات ما لن هذه الروضات ما لن 
، كمااا الحااظ عاادم درايااتهن باألساااليب ، كمااا الحااظ عاادم درايااتهن باألساااليب ال التربيااة الحركيااةال التربيااة الحركيااةفااي مجاافااي مجاا  دافعيااة ومواهااب الطفاالدافعيااة ومواهااب الطفاال
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فاي تنفياذ فاي تنفياذ   وال يعاوا التقنياات الحديثاةوال يعاوا التقنياات الحديثاةالتربياة الحركياة التربياة الحركياة أنشاطة أنشاطة تعليم األطفال تعليم األطفال   فيفيالتكنولوجية التكنولوجية 
هااا ممااا يجعاال األطفااال يتصاارفون ويفكاارون بطاارق نمطيااة هااا ممااا يجعاال األطفااال يتصاارفون ويفكاارون بطاارق نمطيااة ننوماان ثاام ال يطبقوماان ثاام ال يطبق  تلااك األنشااطةتلااك األنشااطة

فاى عصار تحتااي فياه الاى أطفاال مجاددين فاى عصار تحتااي فياه الاى أطفاال مجاددين تقليًدا لما يقدم لهم، مماا يعاودهم علاى التبعياة تقليًدا لما يقدم لهم، مماا يعاودهم علاى التبعياة 
    ..يرات المتالحقة ومع العصر الرقمىيرات المتالحقة ومع العصر الرقمىمبتكرين يستطيعون التكيع مع المتغمبتكرين يستطيعون التكيع مع المتغ

التعلايم فاى مصار وانطاالق رؤياة التعلايم التعلايم فاى مصار وانطاالق رؤياة التعلايم   تطاويرتطاويراالهتماام باالتجااه نحاو االهتماام باالتجااه نحاو ومع ت ايد ومع ت ايد 
وتناول استراتيجياتها لمرحلة رياض األطفال فى مصر من ضمن المراحل التعليمية وتناول استراتيجياتها لمرحلة رياض األطفال فى مصر من ضمن المراحل التعليمية   20302030
اساتهدفتها باالتطوير فقاد تام تغييار ماانهج ريااض األطفاال لضامان تحقياق تعلايم عااال اساتهدفتها باالتطوير فقاد تام تغييار ماانهج ريااض األطفاال لضامان تحقياق تعلايم عااال   التاىالتاى

( العدياد مان القضاايا الهاماة مثال الصاحة والساكان، ( العدياد مان القضاايا الهاماة مثال الصاحة والساكان، 00..22الجودة، وتضمن المنهج الجديد )الجودة، وتضمن المنهج الجديد )
والمواطناة، كماا ركا  علاى تنمياة المهاارات األهام والمواطناة، كماا ركا  علاى تنمياة المهاارات األهام   ، والتكنولوجياا، والتكنولوجيااوالتنمية، والبيئة، والعولماةوالتنمية، والبيئة، والعولماة
جانااب أن اإلسااتراتيجية اسااتهدفت إدراي مرحلااة رياااض األطفااال فااى جانااب أن اإلسااتراتيجية اسااتهدفت إدراي مرحلااة رياااض األطفااال فااى فااى حياااة الطفاال، الااى فااى حياااة الطفاال، الااى 

مان مان ، ولماا كاان ، ولماا كاان 20302030نهاياة عاام نهاياة عاام ببمن األطفال بالرياض من األطفال بالرياض   %%8080السلم التعليمى واستيعاب السلم التعليمى واستيعاب 
ألطفال العديد من المساتحدثات، وتتعامال معهاا وتواجاه ألطفال العديد من المساتحدثات، وتتعامال معهاا وتواجاه الضرور  أن تواكب معلمة رياض االضرور  أن تواكب معلمة رياض ا

    فااي مجااال التربيااة الحركيااةفااي مجااال التربيااة الحركيااة  سااتراتيجيةسااتراتيجيةاإلاإلالتحااديات التااى يفرضااها العصاار الرقمااى والرؤيااة التحااديات التااى يفرضااها العصاار الرقمااى والرؤيااة 
فااتن هااذا يتطلااب فااتن هااذا يتطلااب التااى أكاادت علااى إدماااي التكنولوجيااا فااى تعلاايم األطفااال التااى أكاادت علااى إدماااي التكنولوجيااا فااى تعلاايم األطفااال ، ، 20302030م م ييللتعلااللتعلاا

التااى تقااوم بهااا معلمااة رياااض األطفااال فالتحسااب للمسااتقبل واحتماالتااه هااو التااى تقااوم بهااا معلمااة رياااض األطفااال فالتحسااب للمسااتقبل واحتماالتااه هااو   األدواراألدوارمراجعااة مراجعااة 
دياد، األماار الااذ  دياد، األماار الااذ  السابيل للتغلااب علااى التقليدياة والنمطيااة التااى تعاوق مسااار التطااوير والتجالسابيل للتغلااب علااى التقليدياة والنمطيااة التااى تعاوق مسااار التطااوير والتج

تساتخدم فيهاا الوساائل التكنولوجياة فاي تساتخدم فيهاا الوساائل التكنولوجياة فاي يتطلب تحديد أدوار جديادة لمعلماة ريااض األطفاال يتطلب تحديد أدوار جديادة لمعلماة ريااض األطفاال 
من أجل مستقبل أفضل للطفل المصر  فى القارن الحااد  والعشارين من أجل مستقبل أفضل للطفل المصر  فى القارن الحااد  والعشارين مجال التربية الحركية مجال التربية الحركية 
  ل مها بضرورة تطوير آدائها المهنى والتوافق ماع الجدياد والمساتحدثل مها بضرورة تطوير آدائها المهنى والتوافق ماع الجدياد والمساتحدثهذه األدوار الجديدة تخ هذه األدوار الجديدة تخ 
  ..وخاصة في مجال التربية الحركيةوخاصة في مجال التربية الحركية  فى مجال تربية الطفلفى مجال تربية الطفل

اهتمت هاذه الدراساة بمحاولاة التعارف علاى األدوار الجديادة المتوقاع أن تقاوم اهتمت هاذه الدراساة بمحاولاة التعارف علاى األدوار الجديادة المتوقاع أن تقاوم لهذا لهذا 
  ..فى ضوء متطلبات العصر الرقمىفى ضوء متطلبات العصر الرقمى  مجال التربية الحركيةمجال التربية الحركيةبها معلمة رياض األطفال فى بها معلمة رياض األطفال فى 

  التالى:التالى:  ومن هنا تتحدد مشكلة البحث فى اإلجابة عن السؤال الرئيسىومن هنا تتحدد مشكلة البحث فى اإلجابة عن السؤال الرئيسى
مجااال التربيااة الحركيااة علااى ضااوء مجااال التربيااة الحركيااة علااى ضااوء مااا األدوار الجدياادة لمعلمااة رياااض األطفااال فااى مااا األدوار الجدياادة لمعلمااة رياااض األطفااال فااى 

  ؟؟متطلبات العصر الرقمىمتطلبات العصر الرقمى
  ويتفر  من هذا السؤال األسئلة التالية:ويتفر  من هذا السؤال األسئلة التالية:

  وما مالمت التعليم فى هذا العصر؟وما مالمت التعليم فى هذا العصر؟  ما مفهوم العصر الرقمى وأهدافه وخصائصه؟ما مفهوم العصر الرقمى وأهدافه وخصائصه؟  --11



  األدوار الجديدة لمعلمة رياض األطفال في مجال التربية الحركية على ضوء متطلبات العصر الرقمياألدوار الجديدة لمعلمة رياض األطفال في مجال التربية الحركية على ضوء متطلبات العصر الرقمي
  طارق سالم سيد طارق سالم سيد                                                                                                                                                                               
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  ألطفال؟ألطفال؟ما األدوار الحالية التى تقوم بها معلمة رياض اما األدوار الحالية التى تقوم بها معلمة رياض ا  --22
  العصار الرقماىالعصار الرقماىمتطلباات متطلباات فاى ظال فاى ظال المعلماة المعلماة ما األدوار الجديدة المتوقع أن تقوم بها ما األدوار الجديدة المتوقع أن تقوم بها   --33

؟ من وجهة نظر بعض أعضاء هيئة التدريس بكليتى التربياة ؟ من وجهة نظر بعض أعضاء هيئة التدريس بكليتى التربياة مجال التربية الحركيةمجال التربية الحركيةفى فى 
  المنيا وأسيوط؟المنيا وأسيوط؟جامعتي جامعتي للطفولة المبكرة بللطفولة المبكرة ب

هااة نظاار نفااس هااة نظاار نفااس مااا المعوقااات التااى تواجااه المعلمااة للقيااام ب دوارهااا الجدياادة ماان وجمااا المعوقااات التااى تواجااه المعلمااة للقيااام ب دوارهااا الجدياادة ماان وج  --44
  العينة؟العينة؟

  ما التوصيات المقترحة لمواجهة هذه المعوقات؟ما التوصيات المقترحة لمواجهة هذه المعوقات؟  --55
  أهداف البحث:أهداف البحث:

  يهدف البحث الحالى الى:يهدف البحث الحالى الى:  
  ..ومالمت التعليم فيهومالمت التعليم فيه  التعرف على مفهوم وأهداف وخصائص العصر الرقمىالتعرف على مفهوم وأهداف وخصائص العصر الرقمى  --11
فااى مجااال التربيااة فااى مجااال التربيااة   تحديااد األدوار الحاليااة التااى تقااوم بهااا معلمااة رياااض األطفااالتحديااد األدوار الحاليااة التااى تقااوم بهااا معلمااة رياااض األطفااال  --22

  ..في الروضاتفي الروضات  الحركيةالحركية
مجااال مجااال لمعلمااة رياااض األطفااال فااى لمعلمااة رياااض األطفااال فااى المتوقعااة المتوقعااة اولااة الكشااع عاان األدوار الجدياادة اولااة الكشااع عاان األدوار الجدياادة محمح  --33

؟ من وجهاة نظار بعاض أعضااء هيئاة ؟ من وجهاة نظار بعاض أعضااء هيئاة العصر الرقمىالعصر الرقمى  التربية الحركية فى ظل متطلباتالتربية الحركية فى ظل متطلبات
    التدريس بكليتى التربية للطفولة المبكرة بجامعتى المنيا وأسيوط.التدريس بكليتى التربية للطفولة المبكرة بجامعتى المنيا وأسيوط.

  م ب دوارهاا الجديادةم ب دوارهاا الجديادةالقيااالقياا  فايفايالتى يمكن أن تواجهاه المعلماة التى يمكن أن تواجهاه المعلماة تحديد بعض المعوقات تحديد بعض المعوقات   --44
، وسبل مواجهتها من وجهاة ، وسبل مواجهتها من وجهاة في مجال التربية الحركية في ظل متطلبات العصر الرقميفي مجال التربية الحركية في ظل متطلبات العصر الرقمي

  العينة. العينة. نفس نفس نظر نظر 
  

  أهمية البحث:أهمية البحث:
  فيما يلى:فيما يلى:  البحثالبحثتحددت أهمية تحددت أهمية   

بالنسابة للطفال فاى حاضارة ومساتقبله بالنسابة للطفال فاى حاضارة ومساتقبله مان أهمياة مان أهمياة مرحلاة ريااض األطفاال مرحلاة ريااض األطفاال   ما تمثلاهما تمثلاه  --
  وفى بناء شخصيته.وفى بناء شخصيته.

تؤديه معلماة ريااض األطفاال حياث هاى الركيا ة األساساية فاى تؤديه معلماة ريااض األطفاال حياث هاى الركيا ة األساساية فاى   محورية الدور الذ محورية الدور الذ   --
  وتحاديثهاوتحاديثهاتحقيق أهداف الروضة مما يحتم علينا مراجعة األدوار التاى تقاوم بهاا لتحساينها تحقيق أهداف الروضة مما يحتم علينا مراجعة األدوار التاى تقاوم بهاا لتحساينها 

والتاى يجاب أن والتاى يجاب أن   ،،والتغيرات المتساارعةوالتغيرات المتساارعةمواجهة التحديات مواجهة التحديات لل  وخاصة في مجال التربية الحركيةوخاصة في مجال التربية الحركية
  ..حسن من أداءها في مجال التربية الحركيةحسن من أداءها في مجال التربية الحركيةوتوت  وتقنياتهوتقنياتهالرقمى الرقمى تتمشى مع متطلبات العصر تتمشى مع متطلبات العصر 



  األدوار الجديدة لمعلمة رياض األطفال في مجال التربية الحركية على ضوء متطلبات العصر الرقمياألدوار الجديدة لمعلمة رياض األطفال في مجال التربية الحركية على ضوء متطلبات العصر الرقمي
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فى مجال تربية الطفل والقائمين علاى إعاداد فى مجال تربية الطفل والقائمين علاى إعاداد   تفيد نتائج هذه الدراسة المسئولينتفيد نتائج هذه الدراسة المسئولينقد قد   --
وتاادريب معلمااة رياااض األطفااال فااى ت هياال معلمااات رياااض األطفااال وت وياادهن بالمهااارات وتاادريب معلمااة رياااض األطفااال فااى ت هياال معلمااات رياااض األطفااال وت وياادهن بالمهااارات 

رهان المساتحدثة رهان المساتحدثة مان أداء أدوامان أداء أدوا  التعليمياة والتاى تسااهم فاى تمكيانهنالتعليمياة والتاى تسااهم فاى تمكيانهنوالمعارف التكنولوجية و والمعارف التكنولوجية و 
  و في مجال التربية الحركية. و في مجال التربية الحركية. فى ظل العصر الرقمى فى ظل العصر الرقمى 

  منهج البحث:منهج البحث:
األدوار التقليدياة األدوار التقليدياة ساتخدم لوصاع ساتخدم لوصاع البحاث علاى المانهج الوصافى والاذ  أخ البحاث علاى المانهج الوصافى والاذ  أخ   اعتمد هاذااعتمد هاذا  

جدياادة التااى يتطلبهااا جدياادة التااى يتطلبهااا الالالمتوقعااة المتوقعااة تحديااد األدوار تحديااد األدوار ، مااع ، مااع التااى تقااوم بهااا معلمااة رياااض األطفااالالتااى تقااوم بهااا معلمااة رياااض األطفااال
ووصاع المعوقاات التاى تحاول دون أدائهاا لهاذه ووصاع المعوقاات التاى تحاول دون أدائهاا لهاذه   ،،لحركياةلحركياةفى مجال التربية افى مجال التربية ا  العصر الرقمىالعصر الرقمى

اقتااراح اقتااراح تتضاامن تتضاامن ))  وقااد تاام تصااميم اسااتمارة اسااتبانةوقااد تاام تصااميم اسااتمارة اسااتبانةاألدوار المسااتحدثة وساابل مواجهتهااا. األدوار المسااتحدثة وساابل مواجهتهااا. 
كا داة كا داة في مجال التربية الحركياة في مجال التربية الحركياة فى ضوء متطلبات العصر الرقمى فى ضوء متطلبات العصر الرقمى للمعلمة للمعلمة   الجديدةالجديدةباألدوار باألدوار 

لتدريس بكليتى التربياة للطفولاة لتدريس بكليتى التربياة للطفولاة أعضاء هيئة اأعضاء هيئة ا  عينة منعينة من  وطبقت علىوطبقت على  ((لجمع بيانات البحثلجمع بيانات البحث
  المنيا وأسيوط.المنيا وأسيوط.جامعتى جامعتى المبكرة بالمبكرة ب

  حدود البحث:حدود البحث:
وأثااره وأثااره تمثلاات فااى تناااول مفهااوم العصاار الرقمااى وخصائصااه، تمثلاات فااى تناااول مفهااوم العصاار الرقمااى وخصائصااه، : : الحاادود الموضااوعيةالحاادود الموضااوعية  --

فاى مجاال التربياة فاى مجاال التربياة ورصاد لاودوار التقليدياة لمعلماة ريااض األطفاال ورصاد لاودوار التقليدياة لمعلماة ريااض األطفاال   على التعليم والتعلمعلى التعليم والتعلم
  العصر الرقمى العصر الرقمى لبات لبات متطمتطواألدوار المستحدثة فى ضوء واألدوار المستحدثة فى ضوء   الحركيةالحركية

وفاي نهاياة شاهر فبرايار وفاي نهاياة شاهر فبرايار ينااير ينااير   شاهرشاهربداياة بداياة   فايفاي: تم إجاراء البحاث : تم إجاراء البحاث   الحدود ال مانيةالحدود ال مانية  --
  ..  بعد انتهاء اجا ة منتصع العام الدراسيبعد انتهاء اجا ة منتصع العام الدراسي    20202020

لمعلماة لمعلماة المتوقعاة المتوقعاة الجديادة الجديادة األدوار األدوار   اساتبانة تتضامناساتبانة تتضامن: اقتصر تطبيق : اقتصر تطبيق الحدود البشريةالحدود البشرية  --
على بعاض على بعاض تطلبات العصر الرقمى تطلبات العصر الرقمى فى مجال التربية الحركية فى ضوء مفى مجال التربية الحركية فى ضوء م  رياض األطفالرياض األطفال

أسايوط بواقاع أسايوط بواقاع ى التربياة للطفولاة المبكارة بجاامعتي المنياا و ى التربياة للطفولاة المبكارة بجاامعتي المنياا و أعضاء هيئة التادريس بكليتاأعضاء هيئة التادريس بكليتا
  ..الكليتينالكليتينمن من المتخصصين في مجال الطفولة المبكرة المتخصصين في مجال الطفولة المبكرة (عضو هيئة تدريس (عضو هيئة تدريس 2200))
لمعلماة ريااض لمعلماة ريااض المقترحاة المقترحاة   الجديادةالجديادةاألدوار األدوار تتضامن تتضامن   اساتبانةاساتبانة: تمثلت فاى عمال : تمثلت فاى عمال األداةاألداة  --

وتحكيمهاا مان وتحكيمهاا مان علاى ضاوء متطلباات العصار الرقماى، علاى ضاوء متطلباات العصار الرقماى،   جال التربية الحركيةجال التربية الحركيةمماألطفال فى األطفال فى 
عض أعضاء هيئة التدريس بالكليتين، وكلية التربياة الرياضاية وكلياة التربياة النوعياة عض أعضاء هيئة التدريس بالكليتين، وكلية التربياة الرياضاية وكلياة التربياة النوعياة بب

  )قسم تكنولوجيا التعليم(.)قسم تكنولوجيا التعليم(.
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من كلية التربية للطفولة المبكارة من كلية التربية للطفولة المبكارة ( من أعضاء هيئة التدريس ( من أعضاء هيئة التدريس 1010: تضمنت ): تضمنت )العينةالعينة  --
( من أعضاء هيئة التدريس من كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعاة ( من أعضاء هيئة التدريس من كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعاة 1010بجامعة المنيا، و)بجامعة المنيا، و)

ريااض األطفاال فاى ريااض األطفاال فاى   لمعلماةلمعلماةالمتوقعاة المتوقعاة الجديادة الجديادة بالنسبة لاودوار بالنسبة لاودوار   وجهة نظرهموجهة نظرهملمعرفة لمعرفة   أسيوطأسيوط
العصر الرقمى والتقنيات التعليمية الرقمياة المعتمادة علاى اساتخدام الحاساوب العصر الرقمى والتقنيات التعليمية الرقمياة المعتمادة علاى اساتخدام الحاساوب متطلبات متطلبات ظل ظل 

التعليمياة الرقمياة والتاى تعتماد التعليمياة الرقمياة والتاى تعتماد   ثة وكذلك البرامج والتطبيقاتثة وكذلك البرامج والتطبيقاتواألجه ة الرقمية النقالة الحديواألجه ة الرقمية النقالة الحدي
)تم )تم   في مجال التربية الحركيةفي مجال التربية الحركية  فى استخدامها على توظيع نظريات التعلم والتعلم الذاتىفى استخدامها على توظيع نظريات التعلم والتعلم الذاتى

اسااتبانة اسااتبانة   1818وتاام اسااترجا  وتاام اسااترجا  عضااو هيئااة تاادريس بااالكليتين عضااو هيئااة تاادريس بااالكليتين   2020تو يااع االسااتبانة علااى تو يااع االسااتبانة علااى 
اساتبانات اساتبانات   1010مبكرة جامعة أسايوط ومبكرة جامعة أسايوط واستبانات من كلية التربية للطفولة الاستبانات من كلية التربية للطفولة ال  88فقا بواقع فقا بواقع 

  ..((من كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنيامن كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنيا
  مصطلحات البحث:مصطلحات البحث:

: العصر الرقمى هو نتاي مباشر للثاورة الصاناعية بمراحلهاا األربعاة : العصر الرقمى هو نتاي مباشر للثاورة الصاناعية بمراحلهاا األربعاة العصر الرقمىالعصر الرقمى  --11
الثاورة الصااناعية األولااى البخاار، الثااورة الصااناعية الثانياة الكهرباااء، الثااورة الصااناعية الثاورة الصااناعية األولااى البخاار، الثااورة الصااناعية الثانياة الكهرباااء، الثااورة الصااناعية 

االلكترونيااات، الثااورة الصااناعية الرابعااة الرقميااة متمثلااة فااى الشاابكات انترناات االلكترونيااات، الثااورة الصااناعية الرابعااة الرقميااة متمثلااة فااى الشاابكات انترناات الثالثااة الثالثااة 
األشياء المعلومات والمعرفة وتدفق هائل من المعلومات والمعارف، وقاد أحادث العصار األشياء المعلومات والمعرفة وتدفق هائل من المعلومات والمعارف، وقاد أحادث العصار 

وظاائع وتظهار وظاائع جديادة مثال وظاائع وتظهار وظاائع جديادة مثال   حول جذر  فى نما الحياة، حيث تختفىحول جذر  فى نما الحياة، حيث تختفىالرقمى تالرقمى ت
  ((20192019دهشان، دهشان، "انترنت األشياء والبيوت الذكية )جمال ال"انترنت األشياء والبيوت الذكية )جمال ال
التحاول التحاول   و لو للسائد فى جميع دول العالم، وتلسائد فى جميع دول العالم، وتااوقد أصبت العصر الرقمى هو االتجاه وقد أصبت العصر الرقمى هو االتجاه 

وتقاادم المجتمعااات، وقااد وتقاادم المجتمعااات، وقااد للتطااوير للتطااوير   أصاابت يعتباار اتجاًهاااأصاابت يعتباار اتجاًهاااى جميااع مناااحى الحياااة و ى جميااع مناااحى الحياااة و الرقمااى فااالرقمااى فاا
الى أن التعليم يجب أن يهدف الاى محاو األمياة الرقمياة وجعال الى أن التعليم يجب أن يهدف الاى محاو األمياة الرقمياة وجعال   20302030أشارت رؤية مصر أشارت رؤية مصر 
مهااارات تكنولوجيااا المعلومااات التااى تمكنااه ماان مواكبااة مهااارات تكنولوجيااا المعلومااات التااى تمكنااه ماان مواكبااة تلااك تلااك ممييلوجيااا ولوجيااا والمااتعلم يااتمكن تكنو المااتعلم يااتمكن تكنو 

  العصر.العصر.
التعليم حيث مكنات تقنياات هاذا العصار األطفاال التعليم حيث مكنات تقنياات هاذا العصار األطفاال فى فى العصر الرقمى ثورة العصر الرقمى ثورة وقد أحدث وقد أحدث 

هم فاالنترنات سامحت لهام هم فاالنترنات سامحت لهام يميموالشباب من أن يصبحوا أكثر نشاطا وأكثار اساتقالليه فاى تعلاوالشباب من أن يصبحوا أكثر نشاطا وأكثار اساتقالليه فاى تعلا
ف والتعبيار والتجرباة، وانتقال دور التلمياذ مان ف والتعبيار والتجرباة، وانتقال دور التلمياذ مان بتحمل مسئولية التعليم عن طريق االستكشاابتحمل مسئولية التعليم عن طريق االستكشاا

"متلقااى" الااى "مااتعلم" ودور المعلاام ماان "خبياار" الااى "موجااه" أو ميساار )جمااال الدهشااان، "متلقااى" الااى "مااتعلم" ودور المعلاام ماان "خبياار" الااى "موجااه" أو ميساار )جمااال الدهشااان، 
20192019))  
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هاذا هاذا ما يفرضاه ما يفرضاه ليس العصر الرقمى فى حد ذاته إنما هو ليس العصر الرقمى فى حد ذاته إنما هو   البحثالبحث  ااوالمقصود فى هذوالمقصود فى هذ  
ياة واساتخدامها، واساتخدام ياة واساتخدامها، واساتخدام كل ما يتعلق بالتقنكل ما يتعلق بالتقنو و العصر الرقمى على أطفالنا من تعليم وتعلم العصر الرقمى على أطفالنا من تعليم وتعلم 

روناى، وكيفياة اساتخدام شابكات روناى، وكيفياة اساتخدام شابكات تتاألجه ة الرقمياة، والتعارف علاى خادماتها، والتساويق االلكاألجه ة الرقمياة، والتعارف علاى خادماتها، والتساويق االلك
التواصل االجتماعى، وكيفية الوصول الى المصادر الرقمية التى توفر لهم ما يحتاجون من التواصل االجتماعى، وكيفية الوصول الى المصادر الرقمية التى توفر لهم ما يحتاجون من 

رقماى رقماى   معلومات، وذلك ألن التحد  الذ  يواجه أ  مجتماع الياوم، هاو الحاجاة الاى ماواطنمعلومات، وذلك ألن التحد  الذ  يواجه أ  مجتماع الياوم، هاو الحاجاة الاى ماواطن
. لااذا فاارض العصاار الرقمااى إدواًرا عدياادة علااى المعلمااة وتحااتم هااذه . لااذا فاارض العصاار الرقمااى إدواًرا عدياادة علااى المعلمااة وتحااتم هااذه يواكااب الثااورة الرقميااةيواكااب الثااورة الرقميااة

  ((20172017)الدوساار ، )الدوساار ،   بالمؤسسااات التعليميااةبالمؤسسااات التعليميااة  األدوار ضاارورة تااوفر تقنيااات تعليميااة رقميااةاألدوار ضاارورة تااوفر تقنيااات تعليميااة رقميااة
فاى إعاداد طفال فاى إعاداد طفال المتوقاع المتوقاع والسؤال هو: هل تستطيع معلماة ريااض األطفاال أن تقاوم بادورها والسؤال هو: هل تستطيع معلماة ريااض األطفاال أن تقاوم بادورها 

، وخاصة في مجال التربية ، وخاصة في مجال التربية للقيام ب دوارها الجديدةللقيام ب دوارها الجديدة  وهل هى مخعدهوهل هى مخعدهلرقمى، لرقمى، اليوم لهذا العصر االيوم لهذا العصر ا
  الحركية؟الحركية؟

  دراسات سابقة:دراسات سابقة:
بمراجعة العديد من الدراسات السابقة فى مجال هذا البحث أمكن الوصول الى عدد بمراجعة العديد من الدراسات السابقة فى مجال هذا البحث أمكن الوصول الى عدد   

محاااور محاااور   أربعااةأربعااةماان الدراسااات التااى تاارتبا بموضااو  البحااث الحااالى، وأمكاان تقساايمها الااى ماان الدراسااات التااى تاارتبا بموضااو  البحااث الحااالى، وأمكاان تقساايمها الااى 
  ::كالتاليكالتالي

  التربية الحركيةالتربية الحركية  دراسات فيدراسات في  --11
  دراسات عن التحديات التى تواجه تربية طفل الروضة.دراسات عن التحديات التى تواجه تربية طفل الروضة.  --22
  ..وادوارهن التقليدية والجديدة المتوقعةوادوارهن التقليدية والجديدة المتوقعة  دراسات عن معلمات رياض األطفالدراسات عن معلمات رياض األطفال  --33
التقليدياة والجديادة التقليدياة والجديادة   المعلمااتالمعلماات  وأدواروأدوار  دراسات عان دماج التكنولوجياا فاى ريااض األطفاالدراسات عان دماج التكنولوجياا فاى ريااض األطفاال  --44

  ..المتوقعةالمتوقعة
  دراسات في التربية الحركيةدراسات في التربية الحركية  --11
  ((20192019حنان مبارك القحطاني )حنان مبارك القحطاني )  دراسةدراسة  --

لاد  عيناة مان أطفاال الروضاة لاد  عيناة مان أطفاال الروضاة هدفت الدراسة الى تحسين بعاض القادرات الحركياة هدفت الدراسة الى تحسين بعاض القادرات الحركياة   
ن بفاارط الحركااة بالمملكااة العربيااة السااعودية، وذلااك عاان طريااق برنااامج قااائم علااى ن بفاارط الحركااة بالمملكااة العربيااة السااعودية، وذلااك عاان طريااق برنااامج قااائم علااى المصااابيالمصااابي

ذو القيااس ذو القيااس   األلعاب الصغيرة وبيان فاعليته فاي ذلاك، اساتخدمت الباحثاة المانهج التجريباياأللعاب الصغيرة وبيان فاعليته فاي ذلاك، اساتخدمت الباحثاة المانهج التجريباي
قبلي والبعادي لمجماوعتين أحادمهما تجريبياة واالخار  ضاابطة، تمثال مجتماع البحاث فاي قبلي والبعادي لمجماوعتين أحادمهما تجريبياة واالخار  ضاابطة، تمثال مجتماع البحاث فاي الال

أطفااال ذوي النشاااط الحركااي ال ائااد بماادارس الرياااض بالمملكااة الهربيااة السااعودية )المنطقااة أطفااال ذوي النشاااط الحركااي ال ائااد بماادارس الرياااض بالمملكااة الهربيااة السااعودية )المنطقااة 
م( وتام اختياار عيناة البحاث األساساية بالطريقاة م( وتام اختياار عيناة البحاث األساساية بالطريقاة 20162016--20152015الشمالية( للعام الدراساي )الشمالية( للعام الدراساي )
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اط ال ائد مع نقص االنتباه بمادارس ريااض األطفاال الحكومياة اط ال ائد مع نقص االنتباه بمادارس ريااض األطفاال الحكومياة العمدية من أطفال ذوي النشالعمدية من أطفال ذوي النش
( تلميااذًا. أظهاارت النتااائج وجااود فااروق دالااة احصااائيًا بااين ( تلميااذًا. أظهاارت النتااائج وجااود فااروق دالااة احصااائيًا بااين 3030بالمنطقااة والبااالد عااددها )بالمنطقااة والبااالد عااددها )

ك لصاالت القيااس ك لصاالت القيااس التجريبياة فاي جمياع المتغيارات وذلاالتجريبياة فاي جمياع المتغيارات وذلاالقياسات القبلية والبعدية للمجموعاة القياسات القبلية والبعدية للمجموعاة 
  ر اليه.ر اليه.البعدي، مما يدل على فاعلية البرنامج المشاالبعدي، مما يدل على فاعلية البرنامج المشا

  ((20182018دراسة أكرم ابراهيم السيد )دراسة أكرم ابراهيم السيد )  --
هدفت الدراسة الاى تقاديم نمااذي متنوعاة لابعض األنشاطة الحركياة المقترحاة التاي هدفت الدراسة الاى تقاديم نمااذي متنوعاة لابعض األنشاطة الحركياة المقترحاة التاي   

يمكن أن تسهم بدور فاعل في تنمية المهارات الحركية لد  األطفاال، مان خاالل التادريبات يمكن أن تسهم بدور فاعل في تنمية المهارات الحركية لد  األطفاال، مان خاالل التادريبات 
اب التمثيلياة والمساابقات اب التمثيلياة والمساابقات المتنوعة واأللعاب الصغيرة والقصة الحركياة والعااب التقلياد واأللعاالمتنوعة واأللعاب الصغيرة والقصة الحركياة والعااب التقلياد واأللعا

  المقترحة لتنمية المهارات اللغوية والرياضية والفنية والموسيقية واالجتماعية. المقترحة لتنمية المهارات اللغوية والرياضية والفنية والموسيقية واالجتماعية. 
  ( ( 20162016دراسة ماجد البوصافي وآخرون )دراسة ماجد البوصافي وآخرون )  --

هاادفت الدراسااة الااى التعاارف علااى اتجاهااات معلمااات مرحلااة الطفولااة المبكاارة فااي هاادفت الدراسااة الااى التعاارف علااى اتجاهااات معلمااات مرحلااة الطفولااة المبكاارة فااي 
يها لمتغيري الجنساية والمؤهال يها لمتغيري الجنساية والمؤهال ة الحركية وتقصي مد  االختالف فة الحركية وتقصي مد  االختالف فييسلطنة عمان نحو التربسلطنة عمان نحو الترب

معلماااة( مااان معلماااات مرحلاااة معلماااة( مااان معلماااات مرحلاااة   201201الدراساااي للمعلماااات، وقاااد ت لفااات عيناااة الدراساااة مااان )الدراساااي للمعلماااات، وقاااد ت لفااات عيناااة الدراساااة مااان )
االتجاهات نحو التربية االتجاهات نحو التربية   استبانةاستبانةالطفولة المبكرة في سلطنة عمان، حيث قمن باإلجابة على الطفولة المبكرة في سلطنة عمان، حيث قمن باإلجابة على 

لسالوكي(. لسالوكي(. الحركية لطفل ما قبل المدرسة الذي يت لع من ثالثة أبعاد )العاطفي والمعرفاي واالحركية لطفل ما قبل المدرسة الذي يت لع من ثالثة أبعاد )العاطفي والمعرفاي وا
أظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات أفراد عيناة الدراساة نحاو التربياة الحركياة كانات ايجابياة أظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات أفراد عيناة الدراساة نحاو التربياة الحركياة كانات ايجابياة 

(، تاااله البعااد المعرفااي (، تاااله البعااد المعرفااي %%  87.887.8بصااورة عامااة وقااد احتاال البعااد العاااطفي المرتبااة األولااى )بصااورة عامااة وقااد احتاال البعااد العاااطفي المرتبااة األولااى )
(، وكشاافت النتااائج ايضااًا أن هناااك فروقااًا فااي (، وكشاافت النتااائج ايضااًا أن هناااك فروقااًا فااي %%  78.878.8(، ثاام البعااد الساالوكي )(، ثاام البعااد الساالوكي )%%  82.682.6))

  حو التربية الحركية تع   لمتغيري الجنسية والمستو  التعليمي.  حو التربية الحركية تع   لمتغيري الجنسية والمستو  التعليمي.  االتجاهات ناالتجاهات ن
  ((20132013دراسة أم هاشم محمد عبد الباقي )دراسة أم هاشم محمد عبد الباقي )  --

التعرف الى واقع تادريس األنشاطة الحركياة المقدماة للطفال فاي التعرف الى واقع تادريس األنشاطة الحركياة المقدماة للطفال فاي هدفت الدراسة الى هدفت الدراسة الى   
روضات األطفال في مدينة الرياض وأيضًا التعرف الى واقع أداء معلمات الرياض لونشطة روضات األطفال في مدينة الرياض وأيضًا التعرف الى واقع أداء معلمات الرياض لونشطة 

مان معلماات ريااض األطفاال فاي مان معلماات ريااض األطفاال فاي   معلمة(معلمة(  110110ركية المقدمة للطفل. تكونت العينة من )ركية المقدمة للطفل. تكونت العينة من )الحالح
لتقااويم واقااع تاادريس األنشااطة الحركيااة لتقااويم واقااع تاادريس األنشااطة الحركيااة . اسااتخدمت )معيااار( . اسااتخدمت )معيااار( ةةضااات الحكوميااة واألهليااضااات الحكوميااة واألهليااالرو الرو 

أن واقع أن واقع النتائج النتائج (. أوضحت (. أوضحت ةةالمقدمة لطفل الروضة في ضوء أهداف المرحلة )إعداد الباحثالمقدمة لطفل الروضة في ضوء أهداف المرحلة )إعداد الباحث
ماان آراء ماان آراء   ((%%  71.171.1نساابة )نساابة )    قدمااة لطفاال هاذه المرحلااة يمثالقدمااة لطفاال هاذه المرحلااة يمثالتادريس األنشااطة الحركياة المتادريس األنشااطة الحركياة الم

أن دور األنشااطة الحركياة فاي تنميااة الطفال فاي رياااض األطفاال فاي الرياااض أن دور األنشااطة الحركياة فاي تنميااة الطفال فاي رياااض األطفاال فاي الرياااض أفاراد العيناة و أفاراد العيناة و 
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أن دور معلمااة الروضااة فااي تقااديم أن دور معلمااة الروضااة فااي تقااديم عينااة وكااذلك عينااة وكااذلك ( ماان آراء أفااراد ال( ماان آراء أفااراد ال%%  83.583.5يمثاال نساابة )يمثاال نساابة )
  ( من أفراد العينة.( من أفراد العينة.%%  84.584.5األنشطة الحركية للطفل في هذه المرحلة يمثل نسبة )األنشطة الحركية للطفل في هذه المرحلة يمثل نسبة )

وقااد أوصاات الدراسااة بااتثراء بيئااة الطفاال )الروضااة( باااألدوات واألجهاا ة المناساابة لونشااطة وقااد أوصاات الدراسااة بااتثراء بيئااة الطفاال )الروضااة( باااألدوات واألجهاا ة المناساابة لونشااطة 
الحركيااة لكااي يحاادث المثياار، ثاام االسااتجابة السااريعة لااتعلم المهااارة الحركيااة وأنااه يجااب أن الحركيااة لكااي يحاادث المثياار، ثاام االسااتجابة السااريعة لااتعلم المهااارة الحركيااة وأنااه يجااب أن 

  منظمة.منظمة.  يتضمن منهج التعلم الذاتي برياض األطفال برنامجًا حركيًا يشمل العابًا حرة وأخر  يتضمن منهج التعلم الذاتي برياض األطفال برنامجًا حركيًا يشمل العابًا حرة وأخر  
  ((20042004دراسة رشيدة عامر )دراسة رشيدة عامر )--

هادفت الدراسااة الاى الكشااع عان أثاار برنااامج تربياة حركيااة علاى مسااتو  المهااارات هادفت الدراسااة الاى الكشااع عان أثاار برنااامج تربياة حركيااة علاى مسااتو  المهااارات   
الحركية والقدرات البدنية والكفاءة االدراكية الحركية ألطفال ما قبل المدرسة وذلك باستخدام الحركية والقدرات البدنية والكفاءة االدراكية الحركية ألطفال ما قبل المدرسة وذلك باستخدام 

  طفااال( مااان روضاااة الشااابان المسااالمينطفااال( مااان روضاااة الشااابان المسااالمين  100100المااانهج التجريباااي علاااى عيناااة مكاااون مااان )المااانهج التجريباااي علاااى عيناااة مكاااون مااان )
وباستخدام مجموعة من االختبارات لقياس القدرات البدنية والمهارات الحركية باإلضافة الى وباستخدام مجموعة من االختبارات لقياس القدرات البدنية والمهارات الحركية باإلضافة الى 

للتربيااة للتربيااة حركااي. توصاال الباحااث الااى ان البرنااامج المقتاارح حركااي. توصاال الباحااث الااى ان البرنااامج المقتاارح --دايتااون للااوعي الحااسدايتااون للااوعي الحااس  اسااتبانةاسااتبانة
الحركيااة أثاار ايجابيااًا علااى مسااتو  المهااارات الحركيااة والقاادرات البدنيااة والكفاااءة االدراكيااة الحركيااة أثاار ايجابيااًا علااى مسااتو  المهااارات الحركيااة والقاادرات البدنيااة والكفاااءة االدراكيااة 

  جموعة التجريبية.جموعة التجريبية.الحركية للمالحركية للم
  CClleerrssiiddaa( ( 20022002دراسة كلير سيدا )دراسة كلير سيدا )  --

هدفت الدراسة الى الكشع عن أثر برنامج التربية الحركية ألطفال ما قبل المدرساة هدفت الدراسة الى الكشع عن أثر برنامج التربية الحركية ألطفال ما قبل المدرساة   
على الصحة العامة. أسفرت نتائج البحاث علاى أن البرناامج المقتارح لاه تا ثير ايجاابي فاي على الصحة العامة. أسفرت نتائج البحاث علاى أن البرناامج المقتارح لاه تا ثير ايجاابي فاي 

ال ائاد لاديهم وتحساين حاالتهم ال ائاد لاديهم وتحساين حاالتهم   تنمية الصحة العامة لوطفال وذلك فاي الاتخلص مان الاو ن تنمية الصحة العامة لوطفال وذلك فاي الاتخلص مان الاو ن 
  الصحية.الصحية.

  التحديات التى تواجه تربية طفل الروضة:التحديات التى تواجه تربية طفل الروضة:  --22
  (:(:20172017دراسة أميرة عيد عثمان حسن )دراسة أميرة عيد عثمان حسن )  --

هدفت الدراسة الى وضع تصور مقترح لتحقيق متطلباات اعتمااد مؤسساات ريااض هدفت الدراسة الى وضع تصور مقترح لتحقيق متطلباات اعتمااد مؤسساات ريااض   
  األطفاااال علاااى ضاااوء األدبياااات التربوياااة وأهااام الجهاااود المبذولاااة عالمًياااا فاااى هاااذا المجاااالاألطفاااال علاااى ضاااوء األدبياااات التربوياااة وأهااام الجهاااود المبذولاااة عالمًياااا فاااى هاااذا المجاااال
اسااتخدمت الباحثااة الماانهج الوصاافى التحليلااى، كمااا اسااتخدمت االسااتبانة لجمااع البيانااات اسااتخدمت الباحثااة الماانهج الوصاافى التحليلااى، كمااا اسااتخدمت االسااتبانة لجمااع البيانااات 
وتوصلت الى عدة نتائج كان من أهمها: أنه ر م ال يادة الملحوظة فى ريااض األطفاال فاى وتوصلت الى عدة نتائج كان من أهمها: أنه ر م ال يادة الملحوظة فى ريااض األطفاال فاى 
مصر إال أنه لم ياتم الوصاول الاى االساتيعاب الكامال لوطفاال باإلضاافة الاى قلاة المشااركة مصر إال أنه لم ياتم الوصاول الاى االساتيعاب الكامال لوطفاال باإلضاافة الاى قلاة المشااركة 

كنولوجيااا والتجهياا ات الساامعية والبصاارية المثياارة لحااواس األطفااال كنولوجيااا والتجهياا ات الساامعية والبصاارية المثياارة لحااواس األطفااال المجتمعيااة، ونقااص التالمجتمعيااة، ونقااص الت
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ونقص تدريب القو  البشرية الفنية واإلدارية وتمثل المعوقاات المادياة أهام المعوقاات التاى ونقص تدريب القو  البشرية الفنية واإلدارية وتمثل المعوقاات المادياة أهام المعوقاات التاى 
  تحول دون تحقيق متطلبات االعتماد.تحول دون تحقيق متطلبات االعتماد.

  ::AAddeenniikkee  eett  aall( ( 20162016دراسة ادينيك وآخرون )دراسة ادينيك وآخرون )  --
ى تواجه تربياة الطفال فاى مادارس ماا قبال ى تواجه تربياة الطفال فاى مادارس ماا قبال هدفت الدراسة للتعرف على التحديات التهدفت الدراسة للتعرف على التحديات الت  

المرحلااة االبتدائيااة حيااث تمثلاات هااذه التحااديات فااى نقااص الت هياال المهنااى لمعلمااى هااذه المرحلااة االبتدائيااة حيااث تمثلاات هااذه التحااديات فااى نقااص الت هياال المهنااى لمعلمااى هااذه 
لات الحكوماة النيجيرياة اهتماًماا كبياًرا بمادارس ماا لات الحكوماة النيجيرياة اهتماًماا كبياًرا بمادارس ماا و و المرحلة ونقص الموارد والتمويل، وقاد أالمرحلة ونقص الموارد والتمويل، وقاد أ

مبكارة لوطفاال النيجياريين، مبكارة لوطفاال النيجياريين، قبل المرحلة االبتدائية إليمانهاا ب همياة بارامج رعاياة الطفولاة القبل المرحلة االبتدائية إليمانهاا ب همياة بارامج رعاياة الطفولاة ال
القطاعااات لخدمااة هااذه القطاعااات لخدمااة هااذه   سااات وكوناات شاابكة عالقااات بااين مختلااعسااات وكوناات شاابكة عالقااات بااين مختلااعلااذلك فقااد وضااعت السيالااذلك فقااد وضااعت السيا

بضاارورة اإلعااداد الجيااد للمعلمااين وضاارورة تااوفير بضاارورة اإلعااداد الجيااد للمعلمااين وضاارورة تااوفير المرحلااة، وأوصاات الدراسااة فااى النهايااة المرحلااة، وأوصاات الدراسااة فااى النهايااة 
  الموارد المالية واالمكانات المطلوبة حتى تحقق هذه المرحلة أهدافها.الموارد المالية واالمكانات المطلوبة حتى تحقق هذه المرحلة أهدافها.

  (:(:20092009اهيم الدسوقى )اهيم الدسوقى )أمانى إبر أمانى إبر دراسة دراسة   --
هدفت الدراسة الى رصاد واقاع ريااض األطفاال والمعوقاات التاى تحاول دون تحقياق هدفت الدراسة الى رصاد واقاع ريااض األطفاال والمعوقاات التاى تحاول دون تحقياق   

أهدافها، استخدمت الدراسة المنهج الوصفى وكانت دراسة نظرية رصدت من خاللها الواقع أهدافها، استخدمت الدراسة المنهج الوصفى وكانت دراسة نظرية رصدت من خاللها الواقع 
والمعوقات وكانت أهام المعوقاات  يااب العمالاة المتخصصاة، وقلاة التادريبات التاى تحصال والمعوقات وكانت أهام المعوقاات  يااب العمالاة المتخصصاة، وقلاة التادريبات التاى تحصال 

علمات لصقل مهاراتهن وا دواجياة اإلشاراف باإلضاافة الاى المعوقاات المالياة التاى علمات لصقل مهاراتهن وا دواجياة اإلشاراف باإلضاافة الاى المعوقاات المالياة التاى عليها المعليها الم
  تعد من أهم التحديات التى تواجه رياض األطفال.تعد من أهم التحديات التى تواجه رياض األطفال.

  ::SSaannddrraa  CChheeeessee  MMeenn( ( 20092009دراسة ساندرا شي مين )دراسة ساندرا شي مين )  --
ومااا ومااا اسااتهدفت الدراسااة التعاارف علااى أهميااة مرحلااة الطفولااة المبكاارة فااى اسااتراليا، اسااتهدفت الدراسااة التعاارف علااى أهميااة مرحلااة الطفولااة المبكاارة فااى اسااتراليا،   

تطلباه اصاالح هاذه المرحلاة مان قبال الحكوماة، تطلباه اصاالح هاذه المرحلاة مان قبال الحكوماة، مع امكانية تاوفير ماا يمع امكانية تاوفير ماا ي  يقابلها من تحدياتيقابلها من تحديات
استخدمت المنهج الوصفى وتوصلت الى عدة نتائج كان من أهمها عدم وجود قياادة جاادة استخدمت المنهج الوصفى وتوصلت الى عدة نتائج كان من أهمها عدم وجود قياادة جاادة 
من المعلمين المؤهلين الذين يتسمون بالجودة ويؤدون أدوار جديدة فى مجال تربية الطفال من المعلمين المؤهلين الذين يتسمون بالجودة ويؤدون أدوار جديدة فى مجال تربية الطفال 

  امكانات مادية ومعنوية.امكانات مادية ومعنوية.  توفير ما تتطلبه هذه األدوار منتوفير ما تتطلبه هذه األدوار منقلة قلة مع مع 
  (:(:20042004انتصار محمد على )انتصار محمد على )دراسة دراسة   --

التعرف على واقع تربية طفل ما قبل المدرسة وما يواجههاا مان التعرف على واقع تربية طفل ما قبل المدرسة وما يواجههاا مان الى الى   الدراسةالدراسة  تتهدفهدف  
تحديات لمحاولة التوصال الاى تصاور مقتارح لالرتقااء بتربياة طفال الروضاة فاى مصار مان تحديات لمحاولة التوصال الاى تصاور مقتارح لالرتقااء بتربياة طفال الروضاة فاى مصار مان 

)االردن، انجلياا  ، بلجيكااا، )االردن، انجلياا  ، بلجيكااا،   ::المتقدمااة فااى هااذا المجااالالمتقدمااة فااى هااذا المجااال  خباارة الاادولخباارة الاادولخااالل االسااتفادة ماان خااالل االسااتفادة ماان 
أمريكااا، تركيااا، اليابااان، الصااين( اسااتخدمت الباحثااة الماانهج الوصاافى لتحلياال االتجاهااات أمريكااا، تركيااا، اليابااان، الصااين( اسااتخدمت الباحثااة الماانهج الوصاافى لتحلياال االتجاهااات 
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المعاصرة فى المجال وتوصلت الى نتائج من أهمهاا العجا  فاى اعاداد معلماة طفال ماا قبال المعاصرة فى المجال وتوصلت الى نتائج من أهمهاا العجا  فاى اعاداد معلماة طفال ماا قبال 
  وجود موجهين متخصصين.وجود موجهين متخصصين.  وعدموعدمالمدرسة، ارتفا  كثافة الفصول المدرسة، ارتفا  كثافة الفصول 

  (:(:20022002نافع )نافع )دراسة عبد المنعم دراسة عبد المنعم   --
هدفت الدراسة الى تحديد بعض التحديات العالمية والعربية التاى تاؤثر علاى تنشائة هدفت الدراسة الى تحديد بعض التحديات العالمية والعربية التاى تاؤثر علاى تنشائة   

الطفل العربى وأثر اتجاهات المعلمة فى هذه المرحلاة علاى تنشائة الطفال، وتوصال الباحاث الطفل العربى وأثر اتجاهات المعلمة فى هذه المرحلاة علاى تنشائة الطفال، وتوصال الباحاث 
ماان أهمهااا: ماان أهمهااا:   الحاااد  والعشاارينالحاااد  والعشاارينالااى بعااض التحااديات التااى تواجااه الطفاال العربااى فااى القاارن الااى بعااض التحااديات التااى تواجااه الطفاال العربااى فااى القاارن 

والتكنولااوجى، وتقاادم نظاام االتصااال، اسااتخدام الحاساابات اآلليااة فااى شااتى والتكنولااوجى، وتقاادم نظاام االتصااال، اسااتخدام الحاساابات اآلليااة فااى شااتى   التقاادم العلمااىالتقاادم العلمااى
المجاالت، العولمة. كما أكد على أن من أدوار المعلمة الهامة تعميق الهوية، احترام عقائد المجاالت، العولمة. كما أكد على أن من أدوار المعلمة الهامة تعميق الهوية، احترام عقائد 

أن أن و و لتنمياة اللغوياة لتنمياة اللغوياة الباداعى، وتنمياة روح المشااركة، واالباداعى، وتنمياة روح المشااركة، وااآلخرين، وتعميق عمليات التفكير ااآلخرين، وتعميق عمليات التفكير ا
  اد التنشئة للطفل العربى.اد التنشئة للطفل العربى.هذه األدوار تمثل أهم أبعهذه األدوار تمثل أهم أبع

  عن معلمات رياض األطفالعن معلمات رياض األطفالدراسات دراسات   --33
  (:(:20172017دراسة محمد النصر حسن )دراسة محمد النصر حسن )  --

هدفت الدراسة الى التعرف علاى واقاع التنمياة المهنياة لمعلماة ريااض األطفاال فاى هدفت الدراسة الى التعرف علاى واقاع التنمياة المهنياة لمعلماة ريااض األطفاال فاى   
مصر والتعرف على االتجاهات العالمية فى المجال وكيفية تطوير التنمية المهنية لمعلمات مصر والتعرف على االتجاهات العالمية فى المجال وكيفية تطوير التنمية المهنية لمعلمات 

ء هذه االتجاهات، استخدم الباحث المنهج الوصافى للوقاوف علاى أسااليب ء هذه االتجاهات، استخدم الباحث المنهج الوصافى للوقاوف علاى أسااليب الرياض فى ضو الرياض فى ضو 
التنميااة المهنيااة وواقااع باارامج التنميااة وتوصاال الباحااث الااى أن التنميااة المهنيااة لمعلمااات التنميااة المهنيااة وواقااع باارامج التنميااة وتوصاال الباحااث الااى أن التنميااة المهنيااة لمعلمااات 
رياااض األطفااال فااى مصاار تااتم باسااتمرار كمااا أشااار الباحااث الااى أن أهاام اتجاااه عااالمى فااى رياااض األطفااال فااى مصاار تااتم باسااتمرار كمااا أشااار الباحااث الااى أن أهاام اتجاااه عااالمى فااى 

رتك ة على المدرسة. كما توصل الباحث الى أن أهام رتك ة على المدرسة. كما توصل الباحث الى أن أهام التنمية المهنية هو التنمية المهنية المالتنمية المهنية هو التنمية المهنية الم
التحااديات التااى تواجااه التنميااة المهنيااة لمعلمااات رياااض األطفااال فااى مصاار هااى االنفجااار التحااديات التااى تواجااه التنميااة المهنيااة لمعلمااات رياااض األطفااال فااى مصاار هااى االنفجااار 
المعرفى وثورة التقنية وتغيير أدوار ومسئوليات المعلمة والطفل كما طرأ تغيير على أساليب المعرفى وثورة التقنية وتغيير أدوار ومسئوليات المعلمة والطفل كما طرأ تغيير على أساليب 

  اًرا جديدة البد أن تخعد لها.اًرا جديدة البد أن تخعد لها.أدو أدو   مما يفرض على المعلمةمما يفرض على المعلمة  وأساليب التقويم وأساليب التقويم   التدريسالتدريس
  (:(:20142014دراسة هد  عبد الحليم مفتاح )دراسة هد  عبد الحليم مفتاح )  --

هدفت الدراسة الى تقاويم أدوار المعلماات والموجهاات والماديرات الالتاى يعملان فاى هدفت الدراسة الى تقاويم أدوار المعلماات والموجهاات والماديرات الالتاى يعملان فاى 
رياض األطفال فى ضوء مستحدثات تربية الطفل فى محافظة أسيوط، وقياس مد  التغييار رياض األطفال فى ضوء مستحدثات تربية الطفل فى محافظة أسيوط، وقياس مد  التغييار 

طبياق المساتحدثات وكاذلك تقاويم مساتو  أداء طبياق المساتحدثات وكاذلك تقاويم مساتو  أداء أدوار المعلمات للوصول للجودة فاى ضاوء تأدوار المعلمات للوصول للجودة فاى ضاوء تفى فى 
( طفاال بريااع وحضاار ( طفاال بريااع وحضاار 60006000( معلمااة وعاادد )( معلمااة وعاادد )323323المعلمااة وأطفالهااا تضاامنت عينااة الدراسااة )المعلمااة وأطفالهااا تضاامنت عينااة الدراسااة )

محافظة أسيوط، واساتخدمت الباحثاة االساتبانة للتعارف علاى أدوار معلماة الروضاة والموجهاة، محافظة أسيوط، واساتخدمت الباحثاة االساتبانة للتعارف علاى أدوار معلماة الروضاة والموجهاة، 
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ثر األدلة التربوياة علاى ثر األدلة التربوياة علاى واستخدمت قائمة لمالحظة أداء الطفل، كما استخدمت استبانة لقياس أواستخدمت قائمة لمالحظة أداء الطفل، كما استخدمت استبانة لقياس أ
أدوار كل من المعلمة والموجهة. توصلت الباحثاة لعادد مان النتاائج الهاماة منهاا: وجاود فاروق أدوار كل من المعلمة والموجهة. توصلت الباحثاة لعادد مان النتاائج الهاماة منهاا: وجاود فاروق 
جوهريااة بااين أداء المعلمااات ألدوارهاان قباال تطبيااق الماانهج المطااور وبعااد التطبيااق لصااالت بعااد جوهريااة بااين أداء المعلمااات ألدوارهاان قباال تطبيااق الماانهج المطااور وبعااد التطبيااق لصااالت بعااد 

والتواصال ماع فرياق والتواصال ماع فرياق التطبيق، كما أظهرت النتائج احتياي المعلمات لتفعيل المشاركة المجتمعياة التطبيق، كما أظهرت النتائج احتياي المعلمات لتفعيل المشاركة المجتمعياة 
وأوصااات الدراساااة بتفعيااال األدلاااة التربوياااة لتااادعيم أدوار المعلماااات لمواكباااة وأوصااات الدراساااة بتفعيااال األدلاااة التربوياااة لتااادعيم أدوار المعلماااات لمواكباااة   العمااال واألسااارالعمااال واألسااار

  المستحدثات فى المجال.المستحدثات فى المجال.
  (:(:20142014دراسة طارق أحمد معمر )دراسة طارق أحمد معمر )  --

هدفت الدراسة الى التعرف على الواقاع الفعلاى لمعلماات ريااض األطفاال فاى مديناة هدفت الدراسة الى التعرف على الواقاع الفعلاى لمعلماات ريااض األطفاال فاى مديناة   
استخدم الباحث المنهج شبه التجريباى وتضامنت أداة استخدم الباحث المنهج شبه التجريباى وتضامنت أداة   وهى دراسة تقيمييةوهى دراسة تقيميية  ––طرابلس بليبيا طرابلس بليبيا 

البحث قائمة بالكفايات التعليمية الال مة لمعلمات رياض األطفال وتمثلت عيناة البحاث فاى البحث قائمة بالكفايات التعليمية الال مة لمعلمات رياض األطفال وتمثلت عيناة البحاث فاى 
( معلمة من معلمات رياض األطفال ورك  البحث علاى عادد مان المحااور الرئيساية تنااول ( معلمة من معلمات رياض األطفال ورك  البحث علاى عادد مان المحااور الرئيساية تنااول 3030))

قافة المجتمع وكمسئولة عن أدارة النشااط قافة المجتمع وكمسئولة عن أدارة النشااط فيها أدوار معلمة الروضة كمتعلمة ومعلمة كممثلة لثفيها أدوار معلمة الروضة كمتعلمة ومعلمة كممثلة لث
ثم تطرق الى الصافات والمتطلباات ساواء جسامية، نفساية اجتماعياة، معرفياة، واختاتم الدراساة ثم تطرق الى الصافات والمتطلباات ساواء جسامية، نفساية اجتماعياة، معرفياة، واختاتم الدراساة 
بعدد من النتائج كان أهمها: نقص فى الكفايات المعرفية ونقاص فاى كفاياة تجهيا  بيئاة الاتعلم بعدد من النتائج كان أهمها: نقص فى الكفايات المعرفية ونقاص فاى كفاياة تجهيا  بيئاة الاتعلم 

ى ب سااليب التقاويم بمرحلاة ى ب سااليب التقاويم بمرحلاة وتخطيا وتنظيم األنشطة فى الروضاة وانخفااض فاى مساتو  الاوعوتخطيا وتنظيم األنشطة فى الروضاة وانخفااض فاى مساتو  الاوع
رياض األطفال وبرامج الطفولة المبكرة وقد أوصاى الباحاث بضارورة عقاد دورات تدريبياة مكثفاة رياض األطفال وبرامج الطفولة المبكرة وقد أوصاى الباحاث بضارورة عقاد دورات تدريبياة مكثفاة 

أمثلاة أمثلاة   لمعلمات رياض األطفال فى مجالى طرق التادريس وأسااليب معاملاة األطفاال عان طرياقلمعلمات رياض األطفال فى مجالى طرق التادريس وأسااليب معاملاة األطفاال عان طرياق
ف رياااض ف رياااض وتاادريبات تطبيقيااة حتااى يسااتطعن القيااام باا دوارهن المتوقعااة ماانهن لتحقيااق أهااداوتاادريبات تطبيقيااة حتااى يسااتطعن القيااام باا دوارهن المتوقعااة ماانهن لتحقيااق أهاادا

  األطفال.األطفال.
  (:(:20122012دراسة هانم أبو الخير )دراسة هانم أبو الخير )  --

هاادفت الدراسااة الااى الكشااع عاان فعاليااة اسااتخدام اسااتراتيجية العصااع الااذهنى فااى هاادفت الدراسااة الااى الكشااع عاان فعاليااة اسااتخدام اسااتراتيجية العصااع الااذهنى فااى   
تنمية التفكير االبتكار  لد  معلمات ريااض األطفاال واالهتماام بتاوفير خبارات ابتكارياة فاى تنمية التفكير االبتكار  لد  معلمات ريااض األطفاال واالهتماام بتاوفير خبارات ابتكارياة فاى 

اء دورهاا فاى تنميااة اء دورهاا فاى تنميااة اطاار ماا  يقادم ماان منااهج فاى الروضااات حتاى تاتمكن المعلماة ماان أداطاار ماا  يقادم ماان منااهج فاى الروضااات حتاى تاتمكن المعلماة ماان أد
القدرات االبتكارية لد  أطفال الروضاة اساتخدمت الباحثاة المانهج الوصافى، وتوصالت مان القدرات االبتكارية لد  أطفال الروضاة اساتخدمت الباحثاة المانهج الوصافى، وتوصالت مان 
خااالل النتااائج الااى ضاارورة االهتمااام باألنشااطة التااى تقاادم للطفاال والتركياا  علااى دورهااا فااى خااالل النتااائج الااى ضاارورة االهتمااام باألنشااطة التااى تقاادم للطفاال والتركياا  علااى دورهااا فااى 
توجياااه األسااائلة لوطفاااال بشاااكل ينماااى االبتكاااار وأوصااات الدراساااة بتنظااايم دورات تدريبياااة توجياااه األسااائلة لوطفاااال بشاااكل ينماااى االبتكاااار وأوصااات الدراساااة بتنظااايم دورات تدريبياااة 

  ات لتفعيل دورهن فى تنمية االبتكار لد  األطفال وفى أساليب التعامل مع األطفال.ات لتفعيل دورهن فى تنمية االبتكار لد  األطفال وفى أساليب التعامل مع األطفال.للمعلمللمعلم
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  (:(:20002000))وآخرون وآخرون دراسة كيمب دراسة كيمب   --
بعنوان فاعلية برنامج قائم على الكفايات فى تنمية مهارات معلمات رياض األطفال بعنوان فاعلية برنامج قائم على الكفايات فى تنمية مهارات معلمات رياض األطفال   

نميااة نميااة الدراساة للتعاارف علاى أثار البرنااامج علاى تالدراساة للتعاارف علاى أثار البرنااامج علاى ت  تتمقارناة ماع باارامج الاتعلم التقليدياة، هاادفمقارناة ماع باارامج الاتعلم التقليدياة، هاادف
مهااارات معلمااة رياااض األطفااال فااى الواليااات المتحاادة األمريكيااة بواليااة أوهااايو، اسااتخدم مهااارات معلمااة رياااض األطفااال فااى الواليااات المتحاادة األمريكيااة بواليااة أوهااايو، اسااتخدم 

( معلماااة مقسااامة علاااى مجماااوعتين ( معلماااة مقسااامة علاااى مجماااوعتين 408408الباحاااث المقابلاااة الشخصاااية ماااع عيناااة بلغااات )الباحاااث المقابلاااة الشخصاااية ماااع عيناااة بلغااات )
المجموعة األولى تعلمت عن طريق البرنامج التدريبى، فاى حاين تعلمات المجموعاة الثانياة المجموعة األولى تعلمت عن طريق البرنامج التدريبى، فاى حاين تعلمات المجموعاة الثانياة 

لبرناااامج لمااادة عاااام دراساااى كاااان هااادف المقابلاااة معرفاااة آراء لبرناااامج لمااادة عاااام دراساااى كاااان هااادف المقابلاااة معرفاااة آراء بالطريقاااة التقليدياااة اساااتمر ابالطريقاااة التقليدياااة اساااتمر ا
هااان هااان المعلماااات فاااى أدوارهااان واتجااااههن نحاااو البرناااامج وعالقاااة البرناااامج بااا دائهن ألدوار المعلماااات فاااى أدوارهااان واتجااااههن نحاااو البرناااامج وعالقاااة البرناااامج بااا دائهن ألدوار 

النتاائج عان ضاعع النتاائج عان ضاعع   كما كشافتكما كشافتتهن من البرنامج التدريبى تهن من البرنامج التدريبى بالروضات، أكدت النتائج استفادبالروضات، أكدت النتائج استفاد
االعاداد وأدائهان ألدوارهان فاى االعاداد وأدائهان ألدوارهان فاى برامج إعداد المعلمات وانعكس هذا على ضعع العالقاة باين برامج إعداد المعلمات وانعكس هذا على ضعع العالقاة باين 

  رياض األطفال.رياض األطفال.
  عن دمج التكنولوجيا فى رياض األطفالعن دمج التكنولوجيا فى رياض األطفال  دراساتدراسات  --44

دراسات عن التربية الحركية ودماج دراسات عن التربية الحركية ودماج بمراجعة الدراسات في هذا المجال ، لم توجد بمراجعة الدراسات في هذا المجال ، لم توجد 
  ..، على حد علم الباحث، على حد علم الباحثالتكنولوجيا في أنشطتهاالتكنولوجيا في أنشطتها

  (:(:20172017دراسة نيو  ارانيس وآخرون )دراسة نيو  ارانيس وآخرون )  --
تااى تااؤثر علااى معلمااات رياااض األطفااال فااى اليونااان لااتجعلهم تااى تااؤثر علااى معلمااات رياااض األطفااال فااى اليونااان لااتجعلهم بعنااوان: العواماال البعنااوان: العواماال ال  

  يؤيدون أو يعارضون إدخال التكنولوجيا فى تربية الطفل )الكمبيوتر(.يؤيدون أو يعارضون إدخال التكنولوجيا فى تربية الطفل )الكمبيوتر(.
هدفت هذه الدراسة الى الكشع عن كيفياة تعلام المعلماات واألطفاال عان الكمبياوتر هدفت هذه الدراسة الى الكشع عن كيفياة تعلام المعلماات واألطفاال عان الكمبياوتر   

علماات علماات لمحاولاة فحاص العوامال التاى تاؤثر علاى ملمحاولاة فحاص العوامال التاى تاؤثر علاى م  تتواستخدامه فاى ريااض األطفاال، وهادفواستخدامه فاى ريااض األطفاال، وهادف
رياض األطفال فى اليونان فى اتجاهاتهن نحو الكمبياوتر. قاام البااحثون بتقسايم المعلماات رياض األطفال فى اليونان فى اتجاهاتهن نحو الكمبياوتر. قاام البااحثون بتقسايم المعلماات 

، المجموعة األولى لها اتجاهات سلبية نحو استخدام الكمبيوتر، ، المجموعة األولى لها اتجاهات سلبية نحو استخدام الكمبيوتر، متساويتينمتساويتينالى مجموعتين الى مجموعتين 
والمجموعة الثانية تؤيد وتدعم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى تعلم األطفال. والمجموعة الثانية تؤيد وتدعم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى تعلم األطفال. 

هدف البااحثون الاى معرفاة العوامال التاى  تاؤثر علاى اتجاهاات المجماوعتين هال هاى: هدف البااحثون الاى معرفاة العوامال التاى  تاؤثر علاى اتجاهاات المجماوعتين هال هاى:   وقدوقد
المؤهاال العااالى، أو طبيعااة الدراسااات الالحقااة بعااد الحصااول علااى المؤهاال، أو عاادد ساانوات المؤهاال العااالى، أو طبيعااة الدراسااات الالحقااة بعااد الحصااول علااى المؤهاال، أو عاادد ساانوات 
الخدمااة أو مسااتو  التكنولوجيااا ومسااتو  معرفااة معلمااات الروضااات بهااا كاال هااذه العواماال الخدمااة أو مسااتو  التكنولوجيااا ومسااتو  معرفااة معلمااات الروضااات بهااا كاال هااذه العواماال 

كمدعمين ومؤيادين الساتخدام تكنولوجياا المعلوماات كمدعمين ومؤيادين الساتخدام تكنولوجياا المعلوماات   ساعدت فى تصنيع المجموعة الثانيةساعدت فى تصنيع المجموعة الثانية
)الكمبياوتر( فااى تعلاايم األطفاال، والمجموعااة األولااى كرافضااين ولهام اتجاهااات ساالبية وعلااى )الكمبياوتر( فااى تعلاايم األطفاال، والمجموعااة األولااى كرافضااين ولهام اتجاهااات ساالبية وعلااى 
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هذا يكون الهدف األساسى هو الكشع وفهام العوامال األساساية التاى أثارت علاى اتجاهاات هذا يكون الهدف األساسى هو الكشع وفهام العوامال األساساية التاى أثارت علاى اتجاهاات 
فاى تعلايم األطفاال، صامم فاى تعلايم األطفاال، صامم   معلمات ريااض األطفاال فاى اليوناان تجااه الكمبياوتر واساتخدامهمعلمات ريااض األطفاال فاى اليوناان تجااه الكمبياوتر واساتخدامه

( عنصااار طبقااات علاااى معلماااات ريااااض األطفاااال فاااى ( عنصااار طبقااات علاااى معلماااات ريااااض األطفاااال فاااى 3030البااااحثون اساااتبانة مكوناااة مااان )البااااحثون اساااتبانة مكوناااة مااان )
الروضااات العامااة فااى مقاااطعتى أثينااا، وكرياات يااانيو ماان خااالل الماانهج الكيفااى فااى عااام الروضااات العامااة فااى مقاااطعتى أثينااا، وكرياات يااانيو ماان خااالل الماانهج الكيفااى فااى عااام 

( معلمة والالتاى يماثلن الت يياد ( معلمة والالتاى يماثلن الت يياد 418418وقد تكونت المجموعتين المستهدفتين من )وقد تكونت المجموعتين المستهدفتين من )، ، ((20122012))
لااب أفااراد العينااة كااانوا ماان اإلناااث وأظهاارت النتااائج حصااول المجموعااة ذات لااب أفااراد العينااة كااانوا ماان اإلناااث وأظهاارت النتااائج حصااول المجموعااة ذات وأ وأ والمعارضااة والمعارضااة 

( حياث أكادوا ( حياث أكادوا %%3434.3.3االتجاهاات السالبية الساتخدام الكمبياوتر فاى تعلايم األطفاال علاى نسابة )االتجاهاات السالبية الساتخدام الكمبياوتر فاى تعلايم األطفاال علاى نسابة )
علااى أهميااة وضااع شااروط السااتخدام التكنولوجيااا فااى الفصاال الدراسااى، فااى حااين بلغاات نساابة علااى أهميااة وضااع شااروط السااتخدام التكنولوجيااا فااى الفصاال الدراسااى، فااى حااين بلغاات نساابة 

اد قو  وت ييد شديد الستخدام التكنولوجياا فاى تعلام اد قو  وت ييد شديد الستخدام التكنولوجياا فاى تعلام ( منهن يعبرن عن اعتق( منهن يعبرن عن اعتق%%6565.7.7المؤيدين )المؤيدين )
األطفال، وقد اتضت أن هذه النسبة حاصالة علاى مؤهال جاامعى ودراساات تربوياة  بعاد المؤهال األطفال، وقد اتضت أن هذه النسبة حاصالة علاى مؤهال جاامعى ودراساات تربوياة  بعاد المؤهال 

( مااانهن لاااديهن دراياااة ( مااانهن لاااديهن دراياااة %%2121( سااانوات وأكثااار مااان )( سااانوات وأكثااار مااان )1010وأن لهااام خبااارة فاااى العمااال أكثااار مااان )وأن لهااام خبااارة فاااى العمااال أكثااار مااان )
  ..استخدام الكمبيوتراستخدام الكمبيوتر  بتكنولوجيا المعلومات ولديهن مهارات فىبتكنولوجيا المعلومات ولديهن مهارات فى

ومن المقارناة اتضات أن ناو  المؤهال وناو  الدراساات التربوياة االضاافية وعادد سانوات ومن المقارناة اتضات أن ناو  المؤهال وناو  الدراساات التربوياة االضاافية وعادد سانوات   
الخدمة والخبرة والمعرفة والمهارة فى استخدام الكمبياوتر )عوامال ماؤثرة( وكاان  ارض المقارناة الخدمة والخبرة والمعرفة والمهارة فى استخدام الكمبياوتر )عوامال ماؤثرة( وكاان  ارض المقارناة 
الكشاع عان العوامال التاى تاؤثر بشاكل قاو  فاى احتماال انتمااء المعلماة أل  مان المجمااوعتين الكشاع عان العوامال التاى تاؤثر بشاكل قاو  فاى احتماال انتمااء المعلماة أل  مان المجمااوعتين 

  العوامل.العوامل.  لمعرفة بالكمبيوتر والمهارات فى استخدامه كانت من أقو  لمعرفة بالكمبيوتر والمهارات فى استخدامه كانت من أقو  وقد اتضت أن اوقد اتضت أن ا
  (:(:20162016دراسة هسو بين سو )دراسة هسو بين سو )--

هدفت الدراسة الى الكشع عن المعتقادات الحالياة والممارساات والحاواج  المتعلقاة هدفت الدراسة الى الكشع عن المعتقادات الحالياة والممارساات والحاواج  المتعلقاة   
باادمج التكنولوجيااا فااى رياااض أألطفااال فااى  اارب الواليااات المتحاادة األمريكيااة، اسااتخدمت باادمج التكنولوجيااا فااى رياااض أألطفااال فااى  اارب الواليااات المتحاادة األمريكيااة، اسااتخدمت 

( ( 152152صاافى كمااا اسااتخدمت االسااتبانة كاا داة للدراسااة وطبقاات علااى )صاافى كمااا اسااتخدمت االسااتبانة كاا داة للدراسااة وطبقاات علااى )الدراسااة الماانهج الو الدراسااة الماانهج الو 
معلمة الى جانب المقابالت وبطاقات المالحظة لرصد الممارسات. وقد توصلت الدراسة الى معلمة الى جانب المقابالت وبطاقات المالحظة لرصد الممارسات. وقد توصلت الدراسة الى 
عاادد ماان النتااائج منهااا: وجااود حااواج  حااول دمااج التكنولوجيااا فااى الروضااات مثاال: ضااعع عاادد ماان النتااائج منهااا: وجااود حااواج  حااول دمااج التكنولوجيااا فااى الروضااات مثاال: ضااعع 

التكنولوجيا، وعادم وجاود الوقات التكنولوجيا، وعادم وجاود الوقات   مهارات الحاسوب لد  المعلمات، نقص التدريب فى مجالمهارات الحاسوب لد  المعلمات، نقص التدريب فى مجال
الكاااافى لتطبياااق الااادروس المتضااامنة للتكنولوجياااا وعااادم وجاااود دعااام فناااى. وقاااد وجاااد أن الكاااافى لتطبياااق الااادروس المتضااامنة للتكنولوجياااا وعااادم وجاااود دعااام فناااى. وقاااد وجاااد أن 

  المعلمات ليس لديهن معتقدات سلبية تجاه دمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية.المعلمات ليس لديهن معتقدات سلبية تجاه دمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية.
  (:(:20122012دراسة تشين هنج )دراسة تشين هنج )  --
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ريااااض األطفاااال ريااااض األطفاااال   هاادفت هاااذه الدراساااة الاااى تطبياااق نمااوذي لااادمج التكنولوجياااا فاااىهاادفت هاااذه الدراساااة الاااى تطبياااق نمااوذي لااادمج التكنولوجياااا فاااى  
مت الدراسااة الماانهج مت الدراسااة الماانهج والتعاارف علااى رأ  المعلمااات حااول هااذا الاادمج فااى التاادريس. اسااتخدوالتعاارف علااى رأ  المعلمااات حااول هااذا الاادمج فااى التاادريس. اسااتخد

علااى المعلمااات فااى رياااض علااى المعلمااات فااى رياااض   تاام تطبيقهماااتاام تطبيقهماااالت والمالحظااة كاا دوات للدراسااة الت والمالحظااة كاا دوات للدراسااة التجريبااى والمقااابالتجريبااى والمقاااب
  األطفال.األطفال.
النموذي وأعاقت اساتخدام النموذي وأعاقت اساتخدام تطبيق تطبيق نتائج الدراسة الى: وجود صعوبات قابلت نتائج الدراسة الى: وجود صعوبات قابلت   أشارتأشارت  
ل المعلمات وبالتاالى إعاقاة ل المعلمات وبالتاالى إعاقاة ييجيا فى رياض األطفال من هذه الصعوبات: ضعع ت هجيا فى رياض األطفال من هذه الصعوبات: ضعع ت هالتكنولو التكنولو 

  إكساب األطفال مهارات التعامل مع التكنولوجيا.إكساب األطفال مهارات التعامل مع التكنولوجيا.
ماان ماان   ة رصااد احتياجااات األطفااال والمعلماااتة رصااد احتياجااات األطفااال والمعلماااتوأكاادت توصاايات الدراسااة علااى ضاارور وأكاادت توصاايات الدراسااة علااى ضاارور   

التكنولوجياااا ك سااااس لجاااذب األطفاااال لروضااااتهم وضااارورة إعاااداد المعلماااات التكنولوجياااا ك سااااس لجاااذب األطفاااال لروضااااتهم وضااارورة إعاااداد المعلماااات   عملياااة دماااجعملياااة دماااج
   هيلهن الستخدام التكنولوجيا فى رياض األطفال. هيلهن الستخدام التكنولوجيا فى رياض األطفال.وتوت
  ((20092009دراسة فيسنا ماركوفاك، ونتا ساروجيولجى )دراسة فيسنا ماركوفاك، ونتا ساروجيولجى )  --

هادفت هادفت ، ، بعنوان: الكفاءات التكنولوجية المطلوب توفرها فى معلمات ريااض األطفاالبعنوان: الكفاءات التكنولوجية المطلوب توفرها فى معلمات ريااض األطفاال  
هااذه الدراسااة النظريااة الااى محاولااة تحديااد الكفاااءات التكنولوجيااة التااى تحتاجهااا معلمااات هااذه الدراسااة النظريااة الااى محاولااة تحديااد الكفاااءات التكنولوجيااة التااى تحتاجهااا معلمااات 

التعليمياة فاى ريااض التعليمياة فاى ريااض   التكنولوجياا الجديادة فاى ممارسااتهنالتكنولوجياا الجديادة فاى ممارسااتهنلتطاوير وتطبياق لتطاوير وتطبياق   رياض األطفاالرياض األطفاال
(" أنه (" أنه 20082008األطفال فكما جاء فى وثيقة اليونسكو "معايير الكفاءة التكنولوجية للمعلمين )األطفال فكما جاء فى وثيقة اليونسكو "معايير الكفاءة التكنولوجية للمعلمين )

عيش، وتتعلم وتعمل بنجاح فى مجتمع ي داد تعقيًدا رقمًيا ومعرفًيا، فتن المعلمين البد عيش، وتتعلم وتعمل بنجاح فى مجتمع ي داد تعقيًدا رقمًيا ومعرفًيا، فتن المعلمين البد تتلكى لكى 
وقد خلصت الدراساة وقد خلصت الدراساة   ..""ى استخدام التكنولوجيا بطريقة فعالة فى التعليمى استخدام التكنولوجيا بطريقة فعالة فى التعليمأن يكونوا قادرين علأن يكونوا قادرين عل

الى ضرورة تطاوير أدوار المعلماة وتضامين التكنولوجياا الجديادة فاى ممارسااتهن التعليمياة الى ضرورة تطاوير أدوار المعلماة وتضامين التكنولوجياا الجديادة فاى ممارسااتهن التعليمياة 
  مع األطفال.مع األطفال.
  الدراسات السابقة:الدراسات السابقة:  لىلىتعقيب عتعقيب ع
  ركاا ت الدراسااات الخاصااة بالتربيااة الحركيااة هنااا علااى باارامج للتربيااة الحركيااة فاايركاا ت الدراسااات الخاصااة بالتربيااة الحركيااة هنااا علااى باارامج للتربيااة الحركيااة فااي  

الحركيااة الحركيااة   البرنااامج علااى تنميااة بعااض المهاااراتالبرنااامج علااى تنميااة بعااض المهاااراتعالقتهااا بعاادد ماان المتغياارات مثاال تاا ثير عالقتهااا بعاادد ماان المتغياارات مثاال تاا ثير 
و حنااان القحطاااني و حنااان القحطاااني   20042004رشاايدة عااامررشاايدة عااامر  مثاال دراسااتيمثاال دراسااتيالحركيااة الحركيااة   األساسااية والقاادرات البدنيااةاألساسااية والقاادرات البدنيااة

، كما تناولت إحد  الدراسات اتجاهات معلماات الروضاة نحاو التربياة الحركياة مثال ، كما تناولت إحد  الدراسات اتجاهات معلماات الروضاة نحاو التربياة الحركياة مثال 20162016
، واهتمات بعاض الدراساات بتقاويم واقاع األنشاطة ، واهتمات بعاض الدراساات بتقاويم واقاع األنشاطة 20162016ن ن آخروآخروو و دراسة ماجد البو صافي دراسة ماجد البو صافي 

، كماا قادمت بعاض ، كماا قادمت بعاض 20132013المقدمة لطفل الروضة مثل دراسة أم هاشم عبد الباقي المقدمة لطفل الروضة مثل دراسة أم هاشم عبد الباقي الحركية الحركية 
الدراساات نمااذي متنوعاة لابعض األنشاطة الحركياة لتنمياة المهاارات الحركياة لاد  األطفااال الدراساات نمااذي متنوعاة لابعض األنشاطة الحركياة لتنمياة المهاارات الحركياة لاد  األطفااال 
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التربية الحركياة المقدماة تهادف التربية الحركياة المقدماة تهادف ، والمالحظ أن برامج ، والمالحظ أن برامج 20182018أكرم ابراهيم السيد أكرم ابراهيم السيد مثل دراسة مثل دراسة 
لتنميااة المهااارات الحركيااة األساسااية والقاادرات البدنيااة ألطفااال الروضااة ماان خااالل األنشااطة لتنميااة المهااارات الحركيااة األساسااية والقاادرات البدنيااة ألطفااال الروضااة ماان خااالل األنشااطة 
الحركيااة المقدمااة فااي الروضااات والتااي تهااتم بتنميااة المهااارات اللغويااة والرياضااية والفنيااة الحركيااة المقدمااة فااي الروضااات والتااي تهااتم بتنميااة المهااارات اللغويااة والرياضااية والفنيااة 

لااى إكتساااب لااى إكتساااب واالجتماعيااة كااذلك، ممااا ياادل علااى أن األنشااطة الحركيااة ال يقتصاار ت ثيرهااا عواالجتماعيااة كااذلك، ممااا ياادل علااى أن األنشااطة الحركيااة ال يقتصاار ت ثيرهااا ع
المهارات الحركية فقا بال يتعاداها الاى تنمياة بعاض المهاارات فاي المجااالت األخار  ، كماا المهارات الحركية فقا بال يتعاداها الاى تنمياة بعاض المهاارات فاي المجااالت األخار  ، كماا 
تمات اإلشااارة الاى أن هااذه األنشاطة الحركيااة تسااهم فااي تحساين القاادرات الحركياة لوطفااال تمات اإلشااارة الاى أن هااذه األنشاطة الحركيااة تسااهم فااي تحساين القاادرات الحركياة لوطفااال 

، كماا أن لبرناامج التربياة الحركياة تا ثير إيجاابي فاي تنمياة الصاحة ، كماا أن لبرناامج التربياة الحركياة تا ثير إيجاابي فاي تنمياة الصاحة المصابين بفرط الحركةالمصابين بفرط الحركة
التربياة الحركياة العالجاي كماا التربياة الحركياة العالجاي كماا   ، وهنا يظهار دور، وهنا يظهار دورلوطفال والتخلص من الو ن ال ائد لوطفال والتخلص من الو ن ال ائد العامة العامة 

  ..  CClleerrssiiddaa  GGaarrcciiaa  20022002و و   20162016أثبتت نتائج دراستي حنان القحطاني أثبتت نتائج دراستي حنان القحطاني 
الدراسااات السااابقة بعااض التحااديات التااى تواجااه تربيااة طفاال الدراسااات السااابقة بعااض التحااديات التااى تواجااه تربيااة طفاال بعااض بعااض تناولاات تناولاات كمااا كمااا   

للمعلمات فى مجال صاقل المهاارات للمعلمات فى مجال صاقل المهاارات الروضة، وكانت أهم التحديات العج  فى اإلعداد الجيد الروضة، وكانت أهم التحديات العج  فى اإلعداد الجيد 
التعليمية، وقلة تنمية التفكير اإلبداعى للطفل، ونقص اساتخدام التكنولوجياا، ومنهاا دراساة التعليمية، وقلة تنمية التفكير اإلبداعى للطفل، ونقص اساتخدام التكنولوجياا، ومنهاا دراساة 

، ودراسااة ، ودراسااة 20092009، ودراسااة أمااانى الدسااوقى ، ودراسااة أمااانى الدسااوقى 20162016، ودراسااة دينيااك ، ودراسااة دينيااك 20172017أمياارة عثمااان أمياارة عثمااان 
  ..20022002، ودراسة عبد المنعم نافع ، ودراسة عبد المنعم نافع 20092009ساندرا سي ين ساندرا سي ين 

ة بمعلمات رياض األطفال قلة بعض الكفايات التدريسية ة بمعلمات رياض األطفال قلة بعض الكفايات التدريسية أظهرت الدراسات الخاصأظهرت الدراسات الخاص  وو  
، و دراساة ، و دراساة 20002000للمعلمات، مما أثر على أدائهان ألدوارهان بالروضاات مثال دراساة كيماب للمعلمات، مما أثر على أدائهان ألدوارهان بالروضاات مثال دراساة كيماب 

  ..22014014، ودراسة طارق معمر ، ودراسة طارق معمر 20122012هانم أبو الخير هانم أبو الخير 
على أن المعلمات ماا لن يحاتجن الاى على أن المعلمات ماا لن يحاتجن الاى   20172017محمد النصر محمد النصر دراسة دراسة كما أكدت نتائج كما أكدت نتائج   

  مواكبة المستحدثات التكنولوجية فى المجال.مواكبة المستحدثات التكنولوجية فى المجال.تدعيم ألدوارهن لتدعيم ألدوارهن ل
وتناولاات الدراسااات التااى اعتماادت علااى دمااج التكنولوجيااا فااى رياااض األطفااال علااى وتناولاات الدراسااات التااى اعتماادت علااى دمااج التكنولوجيااا فااى رياااض األطفااال علااى   

الااى الااى   CChhiieenn  ––  HHeenngg  20122012تطبيااق نمااوذي لهااذا الاادمج، وأشااارت نتااائج تشااين هاانج تطبيااق نمااوذي لهااذا الاادمج، وأشااارت نتااائج تشااين هاانج 
وجاااود صاااعوبات أعاقااات اساااتخدام التكنولوجياااا فاااى ريااااض األطفاااال منهاااا ضاااعع ت هيااال وجاااود صاااعوبات أعاقااات اساااتخدام التكنولوجياااا فاااى ريااااض األطفاااال منهاااا ضاااعع ت هيااال 

، واتفقات نتاائج ، واتفقات نتاائج الستخدام التكنولوجيا، مما أثر علاى أدائهان ألدوارهان بالروضااتالستخدام التكنولوجيا، مما أثر علاى أدائهان ألدوارهان بالروضاات  المعلماتالمعلمات
    20092009VVeessnnaa  MMaarrkkoovvaacc,,  NNaattaassaa  RRoogguulljjaaفيسنا ماركوفاك، ونتا سااروجيولجى فيسنا ماركوفاك، ونتا سااروجيولجى دراسة دراسة 

مع نفس النتيجاة حياث أكادت علاى حاجاة معلماات الروضاات لكفااءات تكنولوجياة لتطبياق مع نفس النتيجاة حياث أكادت علاى حاجاة معلماات الروضاات لكفااءات تكنولوجياة لتطبياق 
كمااا اتفقاات نتااائج دراسااة هسااوبين سااو كمااا اتفقاات نتااائج دراسااة هسااوبين سااو   تعليميااة،تعليميااة،التكنولوجيااا الجدياادة فااى ممارساااتهن الالتكنولوجيااا الجدياادة فااى ممارساااتهن ال

20162016  HHSSUU  PPII  SSuuiiyy  نفااس النتااائج حيااث أكاادت علااى وجااود حااواج  حااول دمااج نفااس النتااائج حيااث أكاادت علااى وجااود حااواج  حااول دمااج   مااعمااع
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الاى الاى   20172017التكنولوجيا ومهارات الحاسوب، كما أشاارت نتاائج دراساة نياو ارنيس وآخارون التكنولوجيا ومهارات الحاسوب، كما أشاارت نتاائج دراساة نياو ارنيس وآخارون 
ضاات هاو ضاات هاو ولوجياا بالرو ولوجياا بالرو أن من أهم العوامل التى تؤثر على اتجاه المعلمات نحو إدخال التكنأن من أهم العوامل التى تؤثر على اتجاه المعلمات نحو إدخال التكن

بالتكنولوجياا فالمعرفاة الجيادة بالتكنولوجياا واتقاان مهاراتهاا يوجاد اتجاًهاا بالتكنولوجياا فالمعرفاة الجيادة بالتكنولوجياا واتقاان مهاراتهاا يوجاد اتجاًهاا   مستو  معرفتهنمستو  معرفتهن
  مؤيدا لدمجها بتعليم األطفال والعكس صحيت.مؤيدا لدمجها بتعليم األطفال والعكس صحيت.

وهناك العديد من السياسات التعليمية للطفولة المبكارة التاى تام اصادارها والمدعماة وهناك العديد من السياسات التعليمية للطفولة المبكارة التاى تام اصادارها والمدعماة   
التاى تعتمااد علااى التاى تعتمااد علااى ( ( 00..22نهج المطااور )نهج المطااور )مثاال المامثاال المامان الحكومااات المحلياة والهيئااات التعليمياة مان الحكومااات المحلياة والهيئااات التعليمياة 

نفس الفكرة. وهى توفير تجربة تعليمية تفاعلياة اجتماعياة تعتماد علاى اهتماماات وتجرياب نفس الفكرة. وهى توفير تجربة تعليمية تفاعلياة اجتماعياة تعتماد علاى اهتماماات وتجرياب 
ولن تتحقق هذه األهداف إال إذا استخدمت معلمات ريااض ولن تتحقق هذه األهداف إال إذا استخدمت معلمات ريااض   ، واستخدام التكنولوجيا،، واستخدام التكنولوجيا،األطفالاألطفال

عليميااة التااى تشااجع عليميااة التااى تشااجع م العمليااة التم العمليااة التييدعدعكنولوجيااا المعلومااات واالتصاااالت لتااكنولوجيااا المعلومااات واالتصاااالت لتاااألطفااال مهااارات تاألطفااال مهااارات ت
تهادف تهادف   وخاصاة فاي مجاال التربياة الحركياة والتايوخاصاة فاي مجاال التربياة الحركياة والتايتعلام األطفاال تعلام األطفاال   فايفايادخال التكنولوجيا ادخال التكنولوجيا على على 
  عدادهم للمراحل المدرسية التالية.عدادهم للمراحل المدرسية التالية.الى إالى إ

  اإلطار النظرى:اإلطار النظرى:
  طفل الروضة:طفل الروضة:ما مالمت التعليم لما مالمت التعليم لالعصر الرقمى أهدافه وخصائصه ومتطلباته و العصر الرقمى أهدافه وخصائصه ومتطلباته و   --11
  مفهوم العصر الرقمى:مفهوم العصر الرقمى:  --
مااع ظهااور الكمبيااوتر الشخصااى مااع ظهااور الكمبيااوتر الشخصااى   19701970الااذ  تمتااد فترتااه ال منيااة ماان الااذ  تمتااد فترتااه ال منيااة ماان   هااو ذلااك العصاارهااو ذلااك العصاار    --

وانتشاره بحيث تم توفير القدرة على نقل المعلوماات بحرياة وسارعة الاى الفتارة التاى نعايش وانتشاره بحيث تم توفير القدرة على نقل المعلوماات بحرياة وسارعة الاى الفتارة التاى نعايش 
  hhttttpp::////wwwwww..yyoouurrddiiccttiioonnaarryy..ccoomm//ddiiggiittaall--aaggee..((aaccccssssee::1111//0088//22001144فيها اآلن )فيها اآلن )

الحديثاااة فاااى الحيااااة الثقافياااة الحديثاااة فاااى الحيااااة الثقافياااة نتيجاااة ماااا فعلاااه ويفعلاااه الكمبياااوتر والتقنياااات نتيجاااة ماااا فعلاااه ويفعلاااه الكمبياااوتر والتقنياااات وهاااو وهاااو   --
والعلمية واإلدارية و يرها وت ايد استخدامها فى جوانب الحياة مثل العمل، المدرسة، البيات، والعلمية واإلدارية و يرها وت ايد استخدامها فى جوانب الحياة مثل العمل، المدرسة، البيات، 

  ((20072007الجامعة. )عبداللطيع الصرفى، الجامعة. )عبداللطيع الصرفى، 
هو العصر الذ  يدل على سيطرة الوسائل الرقمية الحديثة على  يرها فاى هو العصر الذ  يدل على سيطرة الوسائل الرقمية الحديثة على  يرها فاى كما أنه كما أنه   --

ت ويتمياا  هااذا العصاار بالساارعة والدقااة وتقريااب ت ويتمياا  هااذا العصاار بالساارعة والدقااة وتقريااب مجااال االتصااال ومعالجااة وتبااادل المعلومااامجااال االتصااال ومعالجااة وتبااادل المعلومااا
لغاء الحدود. )جعفر حسن جاسم،  لغاء الحدود. )جعفر حسن جاسم، المسافات واك   ((20122012المسافات واك

القااادرة علاااى تحويااال كااال أشاااكال المعلوماااات والرساااومات القااادرة علاااى تحويااال كااال أشاااكال المعلوماااات والرساااومات يعناااى يعناااى العصااار الرقماااى العصااار الرقماااى و و   --
والنصوص والصوت والصور لتصبت فى صاورة رقمياة وتلاك المعلوماات ياتم انتقالهاا خاالل والنصوص والصوت والصور لتصبت فى صاورة رقمياة وتلاك المعلوماات ياتم انتقالهاا خاالل 

االلكترونيااة الوساايطة حيااث يمكاان ماان خاللهااا تخاا ين االلكترونيااة الوساايطة حيااث يمكاان ماان خاللهااا تخاا ين شاابكة االنترناات بواسااطة األجهاا ة شاابكة االنترناات بواسااطة األجهاا ة 
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هائاال ماان المعلومااات الرقميااة بصااورة مسااتمرة. )عباادالر اق مختااار عباادالقادر، هائاال ماان المعلومااات الرقميااة بصااورة مسااتمرة. )عباادالر اق مختااار عباادالقادر،   وتو يااع كااموتو يااع كاام
20082008))  
العصار العصار هاذا هاذا تواجه تربية الطفل المصر  فى الوقت الحالى تحاديات فرضاتها طبيعاة تواجه تربية الطفل المصر  فى الوقت الحالى تحاديات فرضاتها طبيعاة   

وام الحيااة اليومياة لوفاراد وام الحيااة اليومياة لوفاراد وظروفه والتاى تمثلات فاى التقنياة الرقمياة التاى أصابحت تمثال قاوظروفه والتاى تمثلات فاى التقنياة الرقمياة التاى أصابحت تمثال قا
فالعصاار الااذ  نعاايش فيااه يطلااق عليااه العصاار الرقمااى، والعصاار التكنولااوجى، نظااًرا للطفاارة فالعصاار الااذ  نعاايش فيااه يطلااق عليااه العصاار الرقمااى، والعصاار التكنولااوجى، نظااًرا للطفاارة 
التكنولوجية التى مي ته بحيث أصبت االعتماد على الوسائل التكنولوجياة أماًرا ال مفار مناه، التكنولوجية التى مي ته بحيث أصبت االعتماد على الوسائل التكنولوجياة أماًرا ال مفار مناه، 

  ويتداخل فى أ لب جوانب حياتنا.ويتداخل فى أ لب جوانب حياتنا.
تاه العماود الفقار  لمعظام تفاعالتناا تاه العماود الفقار  لمعظام تفاعالتناا أصابحت تقنياأصابحت تقنيا  DDiiggiittaall  AAggeeوالعصار الرقماى والعصار الرقماى   

اليومية، وسادت فكرة تبنى نماذي الحكومات الذكية وبنااء مادن ذكياة و اد عادد مساتخدمى اليومية، وسادت فكرة تبنى نماذي الحكومات الذكية وبنااء مادن ذكياة و اد عادد مساتخدمى 
، ، ((20120155( )جماال الدهشاان، ( )جماال الدهشاان، 20120155مليار مستخدم عام )مليار مستخدم عام )  ((3.63.6األنترنت حتى وصل الى )األنترنت حتى وصل الى )

نات مان خاللهاا نات مان خاللهاا واتسع انتشار الهواتع النقالة واألجه ة الكفية واللوحية للوصول الاى األنتر واتسع انتشار الهواتع النقالة واألجه ة الكفية واللوحية للوصول الاى األنتر 
وتيسر هذا للكبار ولوطفال كذلك، األمر الاذ  يفارض علاى معلماات ريااض األطفاال بعاض وتيسر هذا للكبار ولوطفال كذلك، األمر الاذ  يفارض علاى معلماات ريااض األطفاال بعاض 
التحااديات فااى تربيااة طفاال هااذا العصاار ويسااتحدث لهااا أدواًرا جدياادة تتطلااب أن تغياار ماان التحااديات فااى تربيااة طفاال هااذا العصاار ويسااتحدث لهااا أدواًرا جدياادة تتطلااب أن تغياار ماان 
مفاهيمها التقليدية وأن تتبنى مفاهيم تتالئم مع الحياة فاى العصار الرقماى بحياث تضااعع مفاهيمها التقليدية وأن تتبنى مفاهيم تتالئم مع الحياة فاى العصار الرقماى بحياث تضااعع 

  التكنولوجيا لكل طفل وتخفع من أضرارها المحتملة.التكنولوجيا لكل طفل وتخفع من أضرارها المحتملة.  من فوائد هذهمن فوائد هذه
فااى كاال مكااان ماان العااالم الماااد  واالجتماااعى فااى كاال مكااان ماان العااالم الماااد  واالجتماااعى هاًمااا هاًمااا الااتعلم الرقمااى أصاابت عنصااًرا الااتعلم الرقمااى أصاابت عنصااًرا 

ويستخدم من قبل األطفال الصغار أيضاا، وهاو جا ء مهام مان الحيااة الخاصاة والعمال لمعظام ويستخدم من قبل األطفال الصغار أيضاا، وهاو جا ء مهام مان الحيااة الخاصاة والعمال لمعظام 
اآلباء والمربين فاى مرحلاة اآلباء والمربين فاى مرحلاة الناس، بما فى ذلك أولئك الذين يدعمون أطفال صغار للتعلم مثل الناس، بما فى ذلك أولئك الذين يدعمون أطفال صغار للتعلم مثل 

التعلم الرقمى هو الاتعلم المتاراكم والمقانن مان خاالل االنترنات، ويساتخدم التعلم الرقمى هو الاتعلم المتاراكم والمقانن مان خاالل االنترنات، ويساتخدم و و   الطفولة المبكرة.الطفولة المبكرة.
  من قبل المعلم الفعال فى التعليم الفعال.من قبل المعلم الفعال فى التعليم الفعال.

  متطلبات العصر الرقمى:متطلبات العصر الرقمى:  --
من متطلبات العصر الرقمى احتياجنا لانظم تعليمياة جديادة تحقاق للفارد أو الماتعلم من متطلبات العصر الرقمى احتياجنا لانظم تعليمياة جديادة تحقاق للفارد أو الماتعلم   
على استعمال ماا ياوفره هاذا العصار مان معاارف وأدوات وآالت والت كياد علاى مفهاوم على استعمال ماا ياوفره هاذا العصار مان معاارف وأدوات وآالت والت كياد علاى مفهاوم القدرة القدرة 

التعليم مد  الحيااة لمواكباة ماا تحدثاه الثاورة الرقمياة فاى المجتماع والساؤال هاو ماا الادور التعليم مد  الحيااة لمواكباة ماا تحدثاه الثاورة الرقمياة فاى المجتماع والساؤال هاو ماا الادور 
الذ  سايقوم باه النظاام التعليماى فاى الوقات الاذ  تقاوم فياه اآلالت الذكياة، بطارح األسائلة الذ  سايقوم باه النظاام التعليماى فاى الوقات الاذ  تقاوم فياه اآلالت الذكياة، بطارح األسائلة 

ة عليهااا، وهااذا يخفاارض علااى النظااام التعليمااى بجميااع مراحلااه القيااام ة عليهااا، وهااذا يخفاارض علااى النظااام التعليمااى بجميااع مراحلااه القيااام الكونيااة وتااوفير االجابااالكونيااة وتااوفير االجاباا
  ببعض األدوار التالية:ببعض األدوار التالية:



  األدوار الجديدة لمعلمة رياض األطفال في مجال التربية الحركية على ضوء متطلبات العصر الرقمياألدوار الجديدة لمعلمة رياض األطفال في مجال التربية الحركية على ضوء متطلبات العصر الرقمي
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إكسااااب وتااادريب المتعلماااين أطفاااااًل وشاااباًبا المهاااارات الجديااادة المطلوباااة لعصااار إكسااااب وتااادريب المتعلماااين أطفاااااًل وشاااباًبا المهاااارات الجديااادة المطلوباااة لعصااار   --11
  المعلومات والمعرفة والتعامل ب مان وفاعلية مع معطيات العصر الرقمى.المعلومات والمعرفة والتعامل ب مان وفاعلية مع معطيات العصر الرقمى.

فر وسااائل تكنولوجيااة جدياادة أتاحتهااا فر وسااائل تكنولوجيااة جدياادة أتاحتهااا تغياار نماااذي وطاارق التعلاايم والااتعلم مااع تااواتغياار نماااذي وطاارق التعلاايم والااتعلم مااع تااوا  --22
تقنياااات العصااار الرقماااى والمسااااعدة علاااى تطاااوير معاااارف أبناءناااا ومهااااراتهم وقااايمهم تقنياااات العصااار الرقماااى والمسااااعدة علاااى تطاااوير معاااارف أبناءناااا ومهااااراتهم وقااايمهم 

  واتجاهاتهم بمفاهيم وأساليب التعامل الرشيد مع وسائل التقنية الرقميةواتجاهاتهم بمفاهيم وأساليب التعامل الرشيد مع وسائل التقنية الرقمية
  تطوير البنية التحتية للمدارس والروضات بما يجه ها للتعامل مع العصر الرقمى.تطوير البنية التحتية للمدارس والروضات بما يجه ها للتعامل مع العصر الرقمى.  --33
يرين يرين المادارس والروضاات مان معلماين ومادالمادارس والروضاات مان معلماين وماد  وتادريب كال العااملين فاىوتادريب كال العااملين فاى  إعادة ت هيلإعادة ت هيل  --44

  فى ضوء متطلبات عصر الرقمنة.فى ضوء متطلبات عصر الرقمنة.
الت كيد علاى االهتماام باساتخدام التكنولوجياا فاى العملياة التعليمياة ووضاع الخطاا الت كيد علاى االهتماام باساتخدام التكنولوجياا فاى العملياة التعليمياة ووضاع الخطاا   --55

عدادهم  عدادهم لتضمينها فى تعليم األطفال واك   وتدريبهم الستخدامها واستيعابها.وتدريبهم الستخدامها واستيعابها.لتضمينها فى تعليم األطفال واك
  فس فى سوق العمل المصر  والعربى والدولى فس فى سوق العمل المصر  والعربى والدولى إعداد الخريج القادر على التناإعداد الخريج القادر على التنا  --66
تشجيع التفكير الناقد واالبداعى واألطفال وتادريبهم علاى حال المشاكالت باساتخدام تشجيع التفكير الناقد واالبداعى واألطفال وتادريبهم علاى حال المشاكالت باساتخدام   --77

  التكنولوجيا وتمكينهم من التعامل مع منتجات الثورة الرقمية واالستفادة منهاالتكنولوجيا وتمكينهم من التعامل مع منتجات الثورة الرقمية واالستفادة منها
ة ة المراجعااة المسااتمرة الحتياجااات سااوف العماال وتحااديث الباارامج التعليميااة الحاليااالمراجعااة المسااتمرة الحتياجااات سااوف العماال وتحااديث الباارامج التعليميااة الحالياا  --88

لتلبيااة االحتياجااات الحاليااة والمسااتقبلية للمتعلمااين أطفااااًل وشااباًبا لتلبيااة االحتياجااات الحاليااة والمسااتقبلية للمتعلمااين أطفااااًل وشااباًبا والتااي تخعااد المعلاام والتااي تخعااد المعلاام 
ولساااوق العمااال اساااتعداًدا للمتوقاااع مااان وظاااائع جديااادة فاااى العصااار الرقماااى )جماااال ولساااوق العمااال اساااتعداًدا للمتوقاااع مااان وظاااائع جديااادة فاااى العصااار الرقماااى )جماااال 

  ( ( 20192019الدهشان، الدهشان، 
  ضرورة أن يتغير مضمون التعلم وأساليبه ليواكب تقنيات العصر الرقمى ضرورة أن يتغير مضمون التعلم وأساليبه ليواكب تقنيات العصر الرقمى   --99
التواصاااال التقليديااااة ب ساااااليب ووسااااائل االتصااااال التواصاااال التقليديااااة ب ساااااليب ووسااااائل االتصااااال التخلااااى عاااان أشااااكال وأساااااليب التخلااااى عاااان أشااااكال وأساااااليب   --1010

  االلكترونيةااللكترونية
  أهداف العصر الرقمى:أهداف العصر الرقمى:  --

لقااد أصاابت الهاادف ماان تعلاام التكنولوجيااا واسااتخدام أدواتهااا هااو تنميااة القاادرة علااى لقااد أصاابت الهاادف ماان تعلاام التكنولوجيااا واسااتخدام أدواتهااا هااو تنميااة القاادرة علااى   
التعامل بكفاءة وأمان مع العالم الرقمى واالنترنت من خالل أجه ة وخدمات التقنية المتاحة التعامل بكفاءة وأمان مع العالم الرقمى واالنترنت من خالل أجه ة وخدمات التقنية المتاحة 

األساسية التى تمكنهم من استخدام تقنيات الحاساوب األساسية التى تمكنهم من استخدام تقنيات الحاساوب المهارات المهارات وعن طريق إكساب األطفال وعن طريق إكساب األطفال 
فى حياتهم التعليمياة واليومياة ب ماان والوصاول الاى فارص جديادة للاتعلم وتوسايع خباراتهم فى حياتهم التعليمياة واليومياة ب ماان والوصاول الاى فارص جديادة للاتعلم وتوسايع خباراتهم 
وتااادريبهم علاااى مهاااارات وقااادرات الاااتعلم الاااذاتى المساااتمر وعلاااى مهاااارات التفكيااار العلماااى وتااادريبهم علاااى مهاااارات وقااادرات الاااتعلم الاااذاتى المساااتمر وعلاااى مهاااارات التفكيااار العلماااى 

هااداف تحتاااي الااى معلمااة واعيااة هااداف تحتاااي الااى معلمااة واعيااة المنطقااى، وتقباال وجهااات النظاار دون تعصااب. وهااذه األالمنطقااى، وتقباال وجهااات النظاار دون تعصااب. وهااذه األ
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بمتطلباااات العصااار الرقماااى مجاااددة فاااى أدوارهاااا ألعاااداد األطفاااال الساااتيعاب وساااائل التقااادم بمتطلباااات العصااار الرقماااى مجاااددة فاااى أدوارهاااا ألعاااداد األطفاااال الساااتيعاب وساااائل التقااادم 
  ع تحديات الحياة فى العصر الرقمى.ع تحديات الحياة فى العصر الرقمى.التكنولوجى المتالحق وتمكنهم من التعامل مالتكنولوجى المتالحق وتمكنهم من التعامل م

  ((20052005)محمد الهاد ، )محمد الهاد ،   ويمكن إجمال أهداف التعلم فى العصر الرقمى فى اآلتى:ويمكن إجمال أهداف التعلم فى العصر الرقمى فى اآلتى:
  لتعليم فى العصر الرقمى:لتعليم فى العصر الرقمى:أهداف اأهداف ا  --
  تحسين جودة المقررات والبرامج التعليميةتحسين جودة المقررات والبرامج التعليمية  --11
  تحسين جودة التعليم ونواتج التعلمتحسين جودة التعليم ونواتج التعلم  --22
  تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص التعليميةتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية  --33
  نشر التعليم الجيد وعالمية التعلمنشر التعليم الجيد وعالمية التعلم  --44
  توفير الوقت وتسريع عملية التعلمتوفير الوقت وتسريع عملية التعلم  --55
  خفض التكاليع وتقليل النفقات على المد  الطويل خفض التكاليع وتقليل النفقات على المد  الطويل   --66
  تعليم فى العصر الرقمى:تعليم فى العصر الرقمى:مقومات المقومات ال  --
  دعم تكافؤ الفرص التعليمية وتطبيقاتها فى التعليم وتطبيق مبدأ ديمقراطية التعليم.دعم تكافؤ الفرص التعليمية وتطبيقاتها فى التعليم وتطبيق مبدأ ديمقراطية التعليم.  --11
  فتت العديد من المجاالت والتخصصات الجديدة ال يستطيع التعليم التقليد  اتاحتهافتت العديد من المجاالت والتخصصات الجديدة ال يستطيع التعليم التقليد  اتاحتها  --22
تعلم تعلم استبدال التعليم القائم على الحفظ والتلقين بالتعلم الذاتى الذ  يحقق إيجابياة المااستبدال التعليم القائم على الحفظ والتلقين بالتعلم الذاتى الذ  يحقق إيجابياة الما  --33

  فى العملية التعليميةفى العملية التعليمية
  مسايرة االنفجار المعرفى والثورة التكنولوجية والمعلوماتيةمسايرة االنفجار المعرفى والثورة التكنولوجية والمعلوماتية  --44
  االستفادة من التقنيات الحديثة وتقنيات تكنولوجيا االتصاالت لتحقيق جودة التعليماالستفادة من التقنيات الحديثة وتقنيات تكنولوجيا االتصاالت لتحقيق جودة التعليم  --55
  مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين وتعليم أعداد كبيرة من المتعلمينمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين وتعليم أعداد كبيرة من المتعلمين  --66
عاة فاى عاالم ديمقراطاى للمعلوماات )فتحاى عبدالرساول عاة فاى عاالم ديمقراطاى للمعلوماات )فتحاى عبدالرساول توجيه المتعلمين لخبرات متنو توجيه المتعلمين لخبرات متنو   --77

  ((20152015محمد، محمد، 
  معوقات التعليم الرقمى:معوقات التعليم الرقمى:  --
اليااة العاليااة فااى اليااة العاليااة فااى الحاجااة الااى اعتماااد بنيااة أساسااية ماان حيااث تااوفر األجهاا ة ذات الفعالحاجااة الااى اعتماااد بنيااة أساسااية ماان حيااث تااوفر األجهاا ة ذات الفع  --11

  الروضات والمؤسسات التعليمية.الروضات والمؤسسات التعليمية.
ماااى ماااى الحاجاااة الاااى ضااارورة االعتمااااد علاااى أخصاااائيين فاااى مجاااال إدارة أنظماااة الاااتعلم الرقالحاجاااة الاااى ضااارورة االعتمااااد علاااى أخصاااائيين فاااى مجاااال إدارة أنظماااة الاااتعلم الرق  --22

  وااللكترونى.وااللكترونى.
  ارتفا  التكلفة الخاصة بهذا النو  من التعليم.ارتفا  التكلفة الخاصة بهذا النو  من التعليم.  --33
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ى االستعمال الجياد لوجها ة المعتمادة فاى عملياة ى االستعمال الجياد لوجها ة المعتمادة فاى عملياة فف  والمعلمينوالمعلمينضعع بعض المتعلمين ضعع بعض المتعلمين   --44
  التعلم الرقمى.التعلم الرقمى.

  ((20042004م. )سالم أحمد، م. )سالم أحمد، ييتدنى مستو  االستجابة واالقدام لهذا النو  من التعلتدنى مستو  االستجابة واالقدام لهذا النو  من التعل  --55
  خصائص العصر الرقمى:خصائص العصر الرقمى:  --

ب ب هاذا العصار الطاالهاذا العصار الطاال  تقانااتتقانااتر الرقمى ثورة فى التعلايم حياث مكنات ر الرقمى ثورة فى التعلايم حياث مكنات لقد أحدث العصلقد أحدث العص  
اللية فى تعلايمهم: فاالنترنات يسارت إقاماة تجمعاات لهاا اللية فى تعلايمهم: فاالنترنات يسارت إقاماة تجمعاات لهاا أن يصبحوا أكثر نشاط وأكثر استقأن يصبحوا أكثر نشاط وأكثر استق

بنى معرفية جديدة تمكن األطفال والبالغين فى أنحاء العالم أن يتعلموا ويتعاونوا فيما بينهم بنى معرفية جديدة تمكن األطفال والبالغين فى أنحاء العالم أن يتعلموا ويتعاونوا فيما بينهم 
  اآلخر عن طريق االستكشاف والتجربة.اآلخر عن طريق االستكشاف والتجربة.ويتبادلوا المعلومات الواحد من ويتبادلوا المعلومات الواحد من 

جديادة فالطفال الاذ  جديادة فالطفال الاذ  وظائع وظائع العصر الرقمى إختفاء وظائع وظهور العصر الرقمى إختفاء وظائع وظهور   خصائصخصائصومن ومن   
( عاًماا وهاو ماا يتطلاب أن ( عاًماا وهاو ماا يتطلاب أن 2020يلتحق بمرحلة رياض األطفال اآلن، يعد ليكون خريًجا بعاد )يلتحق بمرحلة رياض األطفال اآلن، يعد ليكون خريًجا بعاد )

ماال ماال )ج)ج  ( عاًماا مان اآلن( عاًماا مان اآلن2020يفكر مخططى التعليم بما ستكون عليه الحياة والوظاائع بعاد )يفكر مخططى التعليم بما ستكون عليه الحياة والوظاائع بعاد )
لعااالم جديااد ووظااائع لعااالم جديااد ووظااائع ، والسااؤال المخلاات اآلن هااو هاال نحاان نعااد أطفالنااا ، والسااؤال المخلاات اآلن هااو هاال نحاان نعااد أطفالنااا ((20182018الدهشااان، الدهشااان، 

جدياادة مطلوبااة مسااتقباًل والتااى تتعلااق بالمجاااالت اآلتيااة: التكنولوجيااا الحديثااة، والمنااا ل جدياادة مطلوبااة مسااتقباًل والتااى تتعلااق بالمجاااالت اآلتيااة: التكنولوجيااا الحديثااة، والمنااا ل 
المؤتمتاااة، تكنولوجياااا الاااذكاء االصاااطناعى، كااال هاااذه المساااتجدات ساااتتطلب العدياااد مااان المؤتمتاااة، تكنولوجياااا الاااذكاء االصاااطناعى، كااال هاااذه المساااتجدات ساااتتطلب العدياااد مااان 

ينبغى على نظمنا التعليمية فى جميع المراحل بما فيهاا مرحلاة ينبغى على نظمنا التعليمية فى جميع المراحل بما فيهاا مرحلاة   التخصصات والوظائع التىالتخصصات والوظائع التى
رياااض األطفااال أن تكااون قااادرة علااى إعااداد وت هياال خااريجين يسااهل اناادماجهم بكفاااءة فااى رياااض األطفااال أن تكااون قااادرة علااى إعااداد وت هياال خااريجين يسااهل اناادماجهم بكفاااءة فااى 

  الوظائع الجديدة.الوظائع الجديدة.
تختفاى تختفاى مان المتوقاع أن مان المتوقاع أن لقد أحادث العصار الرقماى تحاول جاذر  فاى نماا الحيااة حياث لقد أحادث العصار الرقماى تحاول جاذر  فاى نماا الحيااة حياث   
مثل: انترنات األشاياء والبياوت الذكياة مثل: انترنات األشاياء والبياوت الذكياة   ةةظائع جديدة متوقعظائع جديدة متوقعالوظائع القائمة حاليا وتنتشر و الوظائع القائمة حاليا وتنتشر و أ لب أ لب 

وفااى مجااال التعلاايم يتوقااع ظهااور أنماااط وأشااكال ماان بيئااات التعلاايم والااتعلم االلكترونااى، التعلاايم وفااى مجااال التعلاايم يتوقااع ظهااور أنماااط وأشااكال ماان بيئااات التعلاايم والااتعلم االلكترونااى، التعلاايم 
االفتراضااى، الااتعلم الااذاتى، المكتبااات الرقميااة، معاماال وفصااول افتراضااية، وتغياار فااى سااوق العماال االفتراضااى، الااتعلم الااذاتى، المكتبااات الرقميااة، معاماال وفصااول افتراضااية، وتغياار فااى سااوق العماال 

المساتقبل فاى أباو المساتقبل فاى أباو   )مؤسساة استشاراف)مؤسساة استشارافيحتاجها هاذا الساوق يحتاجها هاذا الساوق فى المهارات التى فى المهارات التى   ونقصونقصومتطلباته ومتطلباته 
  ((20402040ظبى، ظبى، 

أحاااد المفااااهيم التعليمياااة الهاماااة التاااى أحاااد المفااااهيم التعليمياااة الهاماااة التاااى   DDiiggiittaall  LLeeaarrnniinnggالاااتعلم الرقماااى الاااتعلم الرقماااى 
انعكساات نتيجااة تحااول طبيعااة الحياااة الااى الرقميااة، فهااو الااتعلم الااذ  يااتم فااى بيئااة الااتعلم انعكساات نتيجااة تحااول طبيعااة الحياااة الااى الرقميااة، فهااو الااتعلم الااذ  يااتم فااى بيئااة الااتعلم 

يتضامنه مان أنشاطة ومهاارات يتضامنه مان أنشاطة ومهاارات   الرقمى حيث يخعرض فيه المحتو  العلمى بصورة رقمياة بمااالرقمى حيث يخعرض فيه المحتو  العلمى بصورة رقمياة بماا
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وخباارات ماان خااالل الوسااائل والباارامج التكنولوجيااة الرقميااة المتنوعااة بغيااة تحقيااق األهااداف وخباارات ماان خااالل الوسااائل والباارامج التكنولوجيااة الرقميااة المتنوعااة بغيااة تحقيااق األهااداف 
  التعليمية المنشودة للتعلم.التعليمية المنشودة للتعلم.

للتعلم الرقمى أنماط ثالث، النما األول هو االتصال المت امن وهو تفاعل مباشار للتعلم الرقمى أنماط ثالث، النما األول هو االتصال المت امن وهو تفاعل مباشار 
افتراضاية أو مان خاالل المحادثاات افتراضاية أو مان خاالل المحادثاات   بين المعلم والمتعلمين أمام األجه ة الرقمياة فاى فصاولبين المعلم والمتعلمين أمام األجه ة الرقمياة فاى فصاول

الفوريااة عاان طريااق الصااوت والفيااديو، والاانما الثااانى ماان الااتعلم الرقمااى هااو الااتعلم  ياار الفوريااة عاان طريااق الصااوت والفيااديو، والاانما الثااانى ماان الااتعلم الرقمااى هااو الااتعلم  ياار 
المتاا امن أو مااا يعاارف بااالتعلم عاان بعااد بااين المعلاام والمتعلمااين ماان خااالل تقنيااات الااتعلم المتاا امن أو مااا يعاارف بااالتعلم عاان بعااد بااين المعلاام والمتعلمااين ماان خااالل تقنيااات الااتعلم 

، الانما ، الانما eeddmmooddooالرقمى كالبريد االلكترونى، وبارامج التواصال الرقمياة ومنهاا المادونات والرقمى كالبريد االلكترونى، وبارامج التواصال الرقمياة ومنهاا المادونات و
  الثالث هو التعلم المدمج الذ  يم ي التعلم الرقمى بالتعلم التقليد .الثالث هو التعلم المدمج الذ  يم ي التعلم الرقمى بالتعلم التقليد .

للمعلام للمعلام التحول الى الرقمناة للمحتو  المعلومااتى والمعرفى له العديااد مان الفوائاد التحول الى الرقمناة للمحتو  المعلومااتى والمعرفى له العديااد مان الفوائاد 
  ((20162016والتى منهاا: )أحمد المهد  المجدوب، والتى منهاا: )أحمد المهد  المجدوب، 

  ا الى ذلك.ا الى ذلك.االحتفاظ والحفظ من العوامل الجوية والتقادم والضيا  والتلع وماالحتفاظ والحفظ من العوامل الجوية والتقادم والضيا  والتلع وم  --11
سهولة التعامل مع ما تام رقمنتاه مان اساترجا  وبحاث وسارعة الوصاول واالتاحاة سهولة التعامل مع ما تام رقمنتاه مان اساترجا  وبحاث وسارعة الوصاول واالتاحاة   --22

  اآلنية وألكثر من شخص فى نفس الوقت، وفى أ  مكان و مان.اآلنية وألكثر من شخص فى نفس الوقت، وفى أ  مكان و مان.
امكانيات إظهار التفاصايل والتصاغير والتكبيار والنسال والطباعاة وفاق الصاالحيات امكانيات إظهار التفاصايل والتصاغير والتكبيار والنسال والطباعاة وفاق الصاالحيات   --33

  التى تعد من قبل التى تعد من قبل 
يتعلق بالوثاائق الورقياة ماع امكانياات حمال يتعلق بالوثاائق الورقياة ماع امكانياات حمال التوفير فى أماكن التخ ين وخاصة ما التوفير فى أماكن التخ ين وخاصة ما   --44

  كميات كبيرة من الوثائق الرقمية فى الجيب.كميات كبيرة من الوثائق الرقمية فى الجيب.
  ::ضوء العصر الرقميضوء العصر الرقميدور المعلم فى دور المعلم فى   --

محاور العملياة محاور العملياة هاو هاو المعلام المعلام أن أن إن االنتقال مان نظاام التعلايم التقلياد  والاذ  يعتبار إن االنتقال مان نظاام التعلايم التقلياد  والاذ  يعتبار   
  EE--LLeeaarrnniinnggروناى روناى التعليمية وبالتالى فتن وظائفه محددة وثابتة الى نظاام التعلايم االلكتالتعليمية وبالتالى فتن وظائفه محددة وثابتة الى نظاام التعلايم االلكت

والذ  يقوم على مبدأ هام وهو الوصاول باالتعلم للماتعلم بغاض النظار عان المكاان وال ماان والذ  يقوم على مبدأ هام وهو الوصاول باالتعلم للماتعلم بغاض النظار عان المكاان وال ماان 
الااى أدوار الااى أدوار   التقليااد التقليااد وعلياه يتطلااب تحااواًل جااذرًيا فاى أدوار المعلاام المعروفااة فااى ظال التعلاايم وعلياه يتطلااب تحااواًل جااذرًيا فاى أدوار المعلاام المعروفااة فااى ظال التعلاايم 

  ووظائع حديثة فى ظل التعليم االلكترونى والعصر الرقمى.ووظائع حديثة فى ظل التعليم االلكترونى والعصر الرقمى.
  

يخعد لها المعلم بصفة عامة، ومعلمة يخعد لها المعلم بصفة عامة، ومعلمة التى يجب أن التى يجب أن لوظائع لوظائع ومن أهم هذه األدوار واومن أهم هذه األدوار وا  
  ((20092009ما يلى: )إسماعيل محمد إسماعيل حسن، ما يلى: )إسماعيل محمد إسماعيل حسن، بصفة خاصة بصفة خاصة   الروضةالروضة
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بالبحث عان كال ماا هاو بالبحث عان كال ماا هاو   اافى قيامهفى قيامه  هه: وهذه الوظيفة تعتبر من أولويات اهتمام المعلم: وهذه الوظيفة تعتبر من أولويات اهتمام المعلمباحثباحث  --11
  مقاررات خااللمقاررات خاالل، أيضاا ماا هاو متعلاق بطارق تقاديم ال، أيضاا ماا هاو متعلاق بطارق تقاديم الللطفالللطفالجديد ومتعلاق بالموضاو  المقادم جديد ومتعلاق بالموضاو  المقادم 

  الشبكةالشبكة
مكملااة لمااا مكملااة لمااا   للطفاالللطفاال: بمااا أن النشاااطات التربويااة التااى تقاادم : بمااا أن النشاااطات التربويااة التااى تقاادم مصاامم للخباارات التعليميااةمصاامم للخباارات التعليميااة  --22

يكتسبه المتعلم داخل أو خاري القاعات الدراسية وبالتالى فتن المعلم له دور كبير فاى يكتسبه المتعلم داخل أو خاري القاعات الدراسية وبالتالى فتن المعلم له دور كبير فاى 
  ..األطفالاألطفالتصميم الخبرات والنشاطات بما يتناسب واهتمامات تصميم الخبرات والنشاطات بما يتناسب واهتمامات 

مان إتقانهاا لكاى مان إتقانهاا لكاى   هههارات التكنولوجيا التاى يجاب علاى المعلماهارات التكنولوجيا التاى يجاب علاى المعلما: هناك العديد من الم: هناك العديد من المتكنولوجىتكنولوجى  --33
الاتعلم ومان باين هاذه المهاارات: إتقاان احاد  لغاات الاتعلم ومان باين هاذه المهاارات: إتقاان احاد  لغاات   عملياةعملياةتمكن من اساتخدام الشابكة فاى تمكن من اساتخدام الشابكة فاى تت

اساتخدام بارامج حماياة الملفاات و يرهاا مان المساتحدثات اساتخدام بارامج حماياة الملفاات و يرهاا مان المساتحدثات   --بارامج تصافت المواقاعبارامج تصافت المواقاع––البرمجاة البرمجاة 
  التكنولوجياالتكنولوجيا

ة تامااة فااى كيفيااة تقااديم المحتااو  خااالل ة تامااة فااى كيفيااة تقااديم المحتااو  خااالل كااون علااى درايااكااون علااى درايااتت: يجااب أن : يجااب أن مقاادم للمحتااو  مقاادم للمحتااو    --44
  بسااهولة الوصااول إليهااا واسااترجاعه   بسااهولة الوصااول إليهااا واسااترجاعه الموقااع التعليمااى والااذ  يفتاارض فيااه أن يتميااالموقااع التعليمااى والااذ  يفتاارض فيااه أن يتمياا

  والتعامل معهوالتعامل معه
نمااا هاها  ةة: لام تعاد وظيفااة المعلما: لام تعاد وظيفااة المعلمامرشاد وميسار للعمليااتمرشاد وميسار للعملياات  --55 نمااا ى نقال المحتاو  للمتعلماين واك ى نقال المحتاو  للمتعلماين واك

رشاااد   ااأصاابت دورهااأصاابت دورهاا رشاااد فااى تسااهيل الوصااول للمعلومااات وماان تاام توجيااه واك أثناااء أثناااء   األطفااالاألطفااالفااى تسااهيل الوصااول للمعلومااات وماان تاام توجيااه واك
  تعاملهم مع المحتو  من خالل الشبكة.تعاملهم مع المحتو  من خالل الشبكة.

كاون ذا كاون ذا تتمان خاالل الشابكة وأن مان خاالل الشابكة وأن   األطفاالاألطفاال: علاى أن يتعارف علاى أسااليب تقاويم : علاى أن يتعارف علاى أسااليب تقاويم مقوممقوم  --66
  ..األطفالاألطفالمقدرة فى تحديد نقاط القوة والضعع لد  مقدرة فى تحديد نقاط القوة والضعع لد  

فااي ظاال فااي ظاال فااى نظاام التعلاايم االلكترونااى فااى نظاام التعلاايم االلكترونااى   ةة: إن المعلماا: إن المعلمااماادير أو قائااد للعلميااة التعليميااةماادير أو قائااد للعلميااة التعليميااة  --77
العااابء األكباار فاااى تحدياااد مواعيااد اللقااااءات االفتراضاااية العااابء األكباار فاااى تحدياااد مواعيااد اللقااااءات االفتراضاااية   اايقااع عليهااايقااع عليهاااالعصاار الرقماااي العصاار الرقماااي 

  ..التعليميالتعليميعد مديرا للموقع عد مديرا للموقع تتبذلك بذلك   ييعرض المحتو  وأساليب التقويم وهعرض المحتو  وأساليب التقويم وه  وأساليبوأساليب
بصاافة عامااة، بصاافة عامااة، أهاام المهااارات الال مااة للمعلاام أهاام المهااارات الال مااة للمعلاام حصاار حصاار وفااى ضااوء مااا تقاادم يمكاان وفااى ضااوء مااا تقاادم يمكاان 

    )مجااد)مجااد  فيمااا يلااىفيمااا يلااى  مااع تعلاايم العصاار الرقمااىمااع تعلاايم العصاار الرقمااى  اافااى تعاملهاافااى تعاملهااومعلمااة الروضااة بصاافة خاصااة ومعلمااة الروضااة بصاافة خاصااة 
، وننااوه أن هااذا مااا يجااب أن يكااون، أمااا الواقااع  فااتن المعلمااة لاام تعااد أو ، وننااوه أن هااذا مااا يجااب أن يكااون، أمااا الواقااع  فااتن المعلمااة لاام تعااد أو ((20172017يااونس، يااونس، 

  تكتسب هذه المهارات في كليات اإلعداد أو التدريب أثناء الخدمة :تكتسب هذه المهارات في كليات اإلعداد أو التدريب أثناء الخدمة :
  ية التعليمية:ية التعليمية:للمممهارة توظيع التكنولوجيا فى العمهارة توظيع التكنولوجيا فى الع  --
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م عان م عان فى العصر الرقمى ظهارت المادارس االلكترونياة والفصاول االفتراضاية والتعلايفى العصر الرقمى ظهارت المادارس االلكترونياة والفصاول االفتراضاية والتعلاي  
بعد والتعليم االلكترونى والتعليم المدمج، وكلها تعتمد على توظيع التكنولوجيا الحديثة فاى بعد والتعليم االلكترونى والتعليم المدمج، وكلها تعتمد على توظيع التكنولوجيا الحديثة فاى 

واكااب هااذا واكااب هااذا تتأن أن   ةةالعلميااة التعليميااة، وبظهااور هااذه األنماااط ماان التعلاايم، تحااتم علااى المعلمااالعلميااة التعليميااة، وبظهااور هااذه األنماااط ماان التعلاايم، تحااتم علااى المعلماا
لمهارات متطورة تخمكنه مان التعامال ماع هاذه التقنياات الحديثاة لمهارات متطورة تخمكنه مان التعامال ماع هاذه التقنياات الحديثاة   ااالتطور، من خالل امتالكهالتطور، من خالل امتالكه

ى أفر ها العصر الرقمى وفرضات نفساها علاى العملياة التعليمياة، ف صابحت هاى المرشاد ى أفر ها العصر الرقمى وفرضات نفساها علاى العملياة التعليمياة، ف صابحت هاى المرشاد التالت
الحقيقى للمعلم، ويسرت للمعلم تقديم المادة التعليمية لتالميذه بسهولة أكبر، ولم يعاد دور الحقيقى للمعلم، ويسرت للمعلم تقديم المادة التعليمية لتالميذه بسهولة أكبر، ولم يعاد دور 

للمعلوماااة للمعلوماااة   الطفااالالطفااالعلاااى توجياااه علاااى توجياااه   علاااى المحتاااو  المقااارر فقاااا، بااال قاااادرةعلاااى المحتاااو  المقااارر فقاااا، بااال قاااادرةمقتصاااًرا مقتصاااًرا   ةةالمعلماااالمعلمااا
لة مان خاالل مواقاع أكاديمياة أو وساائل التواصال االجتمااعى، لة مان خاالل مواقاع أكاديمياة أو وساائل التواصال االجتمااعى، الصحيحة وفهمها بكل ساهو الصحيحة وفهمها بكل ساهو 

عادة عرضاها، وبالتاالى فتناه ذلاك يمكان  عادة عرضاها، وبالتاالى فتناه ذلاك يمكان ومشاهدة الدروس وحفظها واك مان مشااهدة مان مشااهدة   الطفالالطفالومشاهدة الدروس وحفظها واك
الدرس مرة أخر ، مما يساعده على فهم أعماق للمعلوماة واساتيعابها، كماا أن التكنولوجياا الدرس مرة أخر ، مما يساعده على فهم أعماق للمعلوماة واساتيعابها، كماا أن التكنولوجياا 

فاى فاى   ااوجهادهوجهاده  ةةتاا  بتاوفير وقات المعلماتاا  بتاوفير وقات المعلماالتقاويم االلكتروناى الاذ  يمالتقاويم االلكتروناى الاذ  يم  ةةالحديثة يسرت للمعلمالحديثة يسرت للمعلم
  ..وينطبق هذا على مجال التربية الحركيةوينطبق هذا على مجال التربية الحركية  لوطفاللوطفالتصحيت ورصد الدرجات تصحيت ورصد الدرجات 

  مهارة استخدام المقررات االلكترونية فى العملية التعليمية:مهارة استخدام المقررات االلكترونية فى العملية التعليمية:  --
المقاارر االلكترونااى هااو مقاارر تسااتخدم فااى تصااميمه أنشااطة ومااواد تعليميااة تعتمااد المقاارر االلكترونااى هااو مقاارر تسااتخدم فااى تصااميمه أنشااطة ومااواد تعليميااة تعتمااد   

عبار االنترنات، وهاو ذو فائادة عبار االنترنات، وهاو ذو فائادة   الطفالالطفالتفاعلياة يتلقااه تفاعلياة يتلقااه على الحاسوب، وتحتو  على وساائا على الحاسوب، وتحتو  على وساائا 
كبيرة للمتعلم، حيث يتمكن من تجاو  الحواج  النفساية ويشاجعه علاى الحاديث ماع معلماه كبيرة للمتعلم، حيث يتمكن من تجاو  الحواج  النفساية ويشاجعه علاى الحاديث ماع معلماه 
وأقرانه بجرأة عبر وسائل االتصال الخاصة بالمقرر االلكترونى، وهنا البد أن نشير الاى أن وأقرانه بجرأة عبر وسائل االتصال الخاصة بالمقرر االلكترونى، وهنا البد أن نشير الاى أن 

يااة ال يعنااى أن دور المعلاام أنتهااى وان يااة ال يعنااى أن دور المعلاام أنتهااى وان اسااتخدام المقااررات االلكترونيااة فااى العمليااة التعليماسااتخدام المقااررات االلكترونيااة فااى العمليااة التعليم
المتعلمااين يمكاانهم االسااتغناء عنااه، باال إن دوره قااد تغياار حتااى يسااتطيع مواكبااة التغياارات المتعلمااين يمكاانهم االسااتغناء عنااه، باال إن دوره قااد تغياار حتااى يسااتطيع مواكبااة التغياارات 

  التكنولوجية التى أفر ها العصر الرقمى.التكنولوجية التى أفر ها العصر الرقمى.
ولعاال أهاام مااا يمياا  المقاارر االلكترونااى أنااه يتاايت للمااتعلم إمكانيااة عاارض محتااواه ولعاال أهاام مااا يمياا  المقاارر االلكترونااى أنااه يتاايت للمااتعلم إمكانيااة عاارض محتااواه   

التجااارب العمليااة بكاال سااهولة فااى بيئااة آمنااة، التجااارب العمليااة بكاال سااهولة فااى بيئااة آمنااة،   ب شااكال مدعمااة بوسااائا تفاعليااة، وعاارضب شااكال مدعمااة بوسااائا تفاعليااة، وعاارض
التعليمياة أكثاار متعاة وتشااويًقا، وهااذا التعليمياة أكثاار متعاة وتشااويًقا، وهااذا   العمليااةالعمليااةإضاافة الااى العدياد ماان المميا ات التااى تجعال إضاافة الااى العدياد ماان المميا ات التااى تجعال 

الاااى توظياااع هاااذا الناااو  مااان المقاااررات ماااا يضاااطره الساااتخدام أسااااليب الاااى توظياااع هاااذا الناااو  مااان المقاااررات ماااا يضاااطره الساااتخدام أسااااليب   ةةيااادفع المعلمااايااادفع المعلمااا
المقاااررات المقاااررات   واساااتراتيجيات جديااادة فاااى التااادريس، تتناساااب ماااع متطلباااات التعامااال ماااع هاااذهواساااتراتيجيات جديااادة فاااى التااادريس، تتناساااب ماااع متطلباااات التعامااال ماااع هاااذه

  االلكترونية.االلكترونية.
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  مهارة إعداد وتصميم مواقع الكترونية تعليمية:مهارة إعداد وتصميم مواقع الكترونية تعليمية:  --
لكى تحقق العملية التعليمية الهدف المنشود منها بطريقة نوعية ومتمي ة، البد من لكى تحقق العملية التعليمية الهدف المنشود منها بطريقة نوعية ومتمي ة، البد من   

قادرين على التعامل ماع الفضااء االلكتروناى، وخاصاة فيماا يتعلاق قادرين على التعامل ماع الفضااء االلكتروناى، وخاصاة فيماا يتعلاق   ومعلماتومعلمات  إعداد معلمينإعداد معلمين
تعليمية، التى تمثل مستود  المعلم ومخ ونه المتناو  مان تعليمية، التى تمثل مستود  المعلم ومخ ونه المتناو  مان بتعداد وتصميم مواقع الكترونية بتعداد وتصميم مواقع الكترونية 

المااوارد التعليميااة واألنشااطة الخاصااة بااالمقرر الدراسااى واألنشااطة التااى تخعااين المااتعلم علااى المااوارد التعليميااة واألنشااطة الخاصااة بااالمقرر الدراسااى واألنشااطة التااى تخعااين المااتعلم علااى 
تقان التعامل والمعلمة والمعلمة فهم دروسه، وهذا يتطلب إلمام المعلم فهم دروسه، وهذا يتطلب إلمام المعلم  تقان التعامل وتعلمه بعض لغات البرمجة واك وتعلمه بعض لغات البرمجة واك

ضافة الى تدريبه على كيفياة إدارة هاذه المواقاع، ضافة الى تدريبه على كيفياة إدارة هاذه المواقاع، مع برامج تصميم المواقع االلكترونية، باإلمع برامج تصميم المواقع االلكترونية، باإل
رشاد  رشاد واك   وتوجيهه للتعامل معها.وتوجيهه للتعامل معها.  الطفلالطفلواك

  مهارة إرشاد وتوجيه المتعلمين للتعلم الذاتى:مهارة إرشاد وتوجيه المتعلمين للتعلم الذاتى:  --
لقد  ير مفهوم التعليم فى العصر الرقمى الكثير مان اتجاهاات النااس نحاو التعلايم لقد  ير مفهوم التعليم فى العصر الرقمى الكثير مان اتجاهاات النااس نحاو التعلايم   

تعلم وقدراته واستعداداته، وماع تعلم وقدراته واستعداداته، وماع الذ  كان يفرضه التعليم التقليد  الذ  كان يهمل ميول المالذ  كان يفرضه التعليم التقليد  الذ  كان يهمل ميول الم
التحول نحو التعليم االلكترونى أصبت من الضرور  اتاحة الفرصاة للمتعلماين با ن يتعلماوا التحول نحو التعليم االلكترونى أصبت من الضرور  اتاحة الفرصاة للمتعلماين با ن يتعلماوا 
بشكل ذاتى، وبدافع منهم فيما يختارونه من موضوعات تتناسب ماع ظاروفهم واحتياجااتهم بشكل ذاتى، وبدافع منهم فيما يختارونه من موضوعات تتناسب ماع ظاروفهم واحتياجااتهم 

  ،،اتاتمعلمااامعلماااوالوال  ومياااولهم واساااتعداداتهم، ولاااذلك أصااابت مااان األهمياااة بمكاااان إعاااداد المعلماااينومياااولهم واساااتعداداتهم، ولاااذلك أصااابت مااان األهمياااة بمكاااان إعاااداد المعلماااين
وتاادريبهم بطريقااة مغااايرة إلعاادادهم الااذ  كااان يتناسااب مااع التعلاايم التقليااد ، وذلااك حتااى وتاادريبهم بطريقااة مغااايرة إلعاادادهم الااذ  كااان يتناسااب مااع التعلاايم التقليااد ، وذلااك حتااى 

ب ساليب واستراتيجيات التعلم الذاتى الاذ  ب ساليب واستراتيجيات التعلم الذاتى الاذ  )أطفااًل وشباًبا( )أطفااًل وشباًبا( يكتسبوا مهارات ت ويد المتعلمين يكتسبوا مهارات ت ويد المتعلمين 
  أصبت ركي ة أساسية فى التعليم فى العصر الرقمى.أصبت ركي ة أساسية فى التعليم فى العصر الرقمى.

لكااى يكونااوا لكااى يكونااوا والمعلمااات والمعلمااات تساابها المعلمااون تساابها المعلمااون تلااك هااى أهاام المهااارات التااى يجااب أن يكتلااك هااى أهاام المهااارات التااى يجااب أن يك  
قااادرين علااى القيااام بمتطلبااات التعلاايم فااى العصاار الرقمااى، والتااى ينبغااى علااى المؤسسااات قااادرين علااى القيااام بمتطلبااات التعلاايم فااى العصاار الرقمااى، والتااى ينبغااى علااى المؤسسااات 

نصااب أعياانهم فااى كاال باارامج نصااب أعياانهم فااى كاال باارامج هااذه المهااارات هااذه المهااارات المعنيااة بتعااداد وتاادريب المعلمااين أن تكااون المعنيااة بتعااداد وتاادريب المعلمااين أن تكااون 
ب ليكوناوا ب ليكوناوا التطوير التى تنشدها هذه المؤسسات حيث أصبت دور المعلم هو مساعدة الطاالالتطوير التى تنشدها هذه المؤسسات حيث أصبت دور المعلم هو مساعدة الطاال

معتماادين علااى أنفسااهم، نشااطين، مبتكاارين، ومتعلمااين ذاتيااين باادل أن يكونااوا مسااتقبلى معتماادين علااى أنفسااهم، نشااطين، مبتكاارين، ومتعلمااين ذاتيااين باادل أن يكونااوا مسااتقبلى 
معلومات، ومن خالل هذا الدور ساعدت الثورة التكنولوجية علاى تحقاق النظرياات الحديثاة معلومات، ومن خالل هذا الدور ساعدت الثورة التكنولوجية علاى تحقاق النظرياات الحديثاة 

أسالوب الاتعلم الاذاتى لاه أسالوب الاتعلم الاذاتى لاه   وتعمال علاى تحقياقوتعمال علاى تحقياقفى التعليم المعتمدة والمتمركا ة علاى الماتعلم فى التعليم المعتمدة والمتمركا ة علاى الماتعلم 
  ((20102010لهاد ، لهاد ، )محمد عبد ا)محمد عبد ا

  ::معلمة رياض األطفالمعلمة رياض األطفالوطفل و وطفل و العصر الرقمى العصر الرقمى   --
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لقد أصبحت اليوم الحاسبات والتطبيقاات الرقمياة جا ء مان الحيااة اليومياة لوطفاال لقد أصبحت اليوم الحاسبات والتطبيقاات الرقمياة جا ء مان الحيااة اليومياة لوطفاال   
صاابت النشاااط التعليمااى الرقمااى المصاامم بطريقااة مناساابة صاابت النشاااط التعليمااى الرقمااى المصاامم بطريقااة مناساابة ييففااى رياااض األطفااال يمكاان أن ففااى رياااض األطفااال يمكاان أن 

م م قاد يسااهقاد يسااهاألنشاطة التفاعلياة األنشاطة التفاعلياة ألعمال األطفال وسيلة قوية لتعلايم كاعء وفعاال، فتساتخدام ألعمال األطفال وسيلة قوية لتعلايم كاعء وفعاال، فتساتخدام 
م، كما قد يشجع على النماو العقلاى فاى مجااالت معيناة مثال م، كما قد يشجع على النماو العقلاى فاى مجااالت معيناة مثال فى تنمية دافعية األطفال للتعلفى تنمية دافعية األطفال للتعل

  ، ولم تذكر اي دراسة فاي مجاال التربياة الحركياة علاى حاد علام الباحاث،، ولم تذكر اي دراسة فاي مجاال التربياة الحركياة علاى حاد علام الباحاث،الرياضيات والعلومالرياضيات والعلوم
ة جادال واساًعا ة جادال واساًعا وقد أثار ادخال تكنولوجيا المعلومات واالتصااالت فاى مرحلاة ماا قبال المدرساوقد أثار ادخال تكنولوجيا المعلومات واالتصااالت فاى مرحلاة ماا قبال المدرسا

  ((ZZaarraanniiss,,  NN..,,22001111))  بين الباحثين لمدة طويلة من ال من.بين الباحثين لمدة طويلة من ال من.
فااى المجتمعااات فااى المجتمعااات   الى للكمبيااوتر فااى الواقااع التعليمااىالى للكمبيااوتر فااى الواقااع التعليمااىوبناااًء علااى التقااديم الااديناميكى العااوبناااًء علااى التقااديم الااديناميكى العاا  

م م صاابت الكمبيااوتر المساااعد علااى الااتعلصاابت الكمبيااوتر المساااعد علااى الااتعلالغربيااة، وتاا ثير األبحاااث ذات العالقااة بالموضااو ، فقااد أالغربيااة، وتاا ثير األبحاااث ذات العالقااة بالموضااو ، فقااد أ
قاات مضااى وعلااى هااذا فقااد حاال تاادريجًيا محاال أ  ردود أفعااال أو قاات مضااى وعلااى هااذا فقااد حاال تاادريجًيا محاال أ  ردود أفعااال أو ماان أ  و ماان أ  و حقيقااة واقعيااة أكثاار حقيقااة واقعيااة أكثاار 

  &&  ..VVeessnnaa,,  MMاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى البيئة التعليمية )استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى البيئة التعليمية )مقاومة تجاه مقاومة تجاه 
NNaattaassaa  RR..,,22000099))  

ولقد أصبحت تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مقبولة بشكل مت اياد كمصاادر ولقد أصبحت تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مقبولة بشكل مت اياد كمصاادر   
  ,,DDrruuiinn  &&  FFaasstt,,  22000022,,  ZZaarraanniissفاال ماا قبال المدرساة )فاال ماا قبال المدرساة )تعليمياة مناسابة ومتنوعاة ألطتعليمياة مناسابة ومتنوعاة ألط

22001111))  
( أن الوساائل ( أن الوساائل CChhrriissttiiee  aanndd  JJoohhnnssoonn,,  22000099أثبتت بعض الدراساات )أثبتت بعض الدراساات )  حيثحيث  

  &&  LLaa  VViiddaass,,  KKالرقمية قد دخلت بقوة واستقرت فى حياة األطفال. فكما أشار كاًل من )الرقمية قد دخلت بقوة واستقرت فى حياة األطفال. فكما أشار كاًل من )
GGiiaallaammaass,,  22001122بااار فااى معلوماااتهم بااار فااى معلوماااتهم ( أنااه فااى أحياًنااا كثياارة يتفااوق األطفااال علااى الك( أنااه فااى أحياًنااا كثياارة يتفااوق األطفااال علااى الك

  &&  HHeerrttzzooggالتكنولوجية الحديثة حتى قبل دخاولهم ريااض األطفاال. وقاد حادد كااًل مان )التكنولوجية الحديثة حتى قبل دخاولهم ريااض األطفاال. وقاد حادد كااًل مان )
KKlleeiinn,,  22000055 خطا فاصاًل بين الجيل الحالى من األطفال وذويهم بقاولهم أن األطفاال ال ( خطا فاصاًل بين الجيل الحالى من األطفال وذويهم بقاولهم أن األطفاال ال )

يحتاجون أن يتكيفوا ماع مجتماع التكنولوجياا الجديادة وذلاك ألنهام ولادوا فاى هاذا المجتماع يحتاجون أن يتكيفوا ماع مجتماع التكنولوجياا الجديادة وذلاك ألنهام ولادوا فاى هاذا المجتماع 
س والديهم الذ  إكتسبوا معلوماتهم التكنولوجية مثل من يكتسب لغاة أجنبياة فاى عمار س والديهم الذ  إكتسبوا معلوماتهم التكنولوجية مثل من يكتسب لغاة أجنبياة فاى عمار بعكبعك

( يمكن وصع األطفاال الصاغار فاى هاذا ( يمكن وصع األطفاال الصاغار فاى هاذا PPrreennsskkyy,,  22001100مت خر وبناًء عليه وكما قال )مت خر وبناًء عليه وكما قال )
العصاار باا نهم مواطنااون رقميااون طالمااا أنهاام تربااوا ونشاا وا فااى العااالم الرقمااى معتمااًدأ علااى العصاار باا نهم مواطنااون رقميااون طالمااا أنهاام تربااوا ونشاا وا فااى العااالم الرقمااى معتمااًدأ علااى 

سادت الحيااة اليومياة سادت الحيااة اليومياة نات الذكية والتابلت والكمبيوتر نات الذكية والتابلت والكمبيوتر ثل التليفو ثل التليفو حقيقة أن األدوات الرقمية محقيقة أن األدوات الرقمية م
  شهور.شهور.عمر ست عمر ست لوطفال فى العالم الغربى من لوطفال فى العالم الغربى من 
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( على أن األنشطة التى تتضمن الوسائل الرقمياة فاى ( على أن األنشطة التى تتضمن الوسائل الرقمياة فاى YYeellllaanndd,,  22000055وقد أكد )وقد أكد )  
البيئااة المدرسااية تسااهل الااتعلم التعاااونى لوطفااال الصااغار وتنمااى التفكياار المنطقااى وتاادعم البيئااة المدرسااية تسااهل الااتعلم التعاااونى لوطفااال الصااغار وتنمااى التفكياار المنطقااى وتاادعم 

هم علاى حال المشاكالت فاألنشاطة التعليمياة الرقمياة تشاجع األطفاال علاى العمال مًعاا. هم علاى حال المشاكالت فاألنشاطة التعليمياة الرقمياة تشاجع األطفاال علاى العمال مًعاا. قدرتقدرت
  &&  ZZaarraaiissوقاد وجاد أن هاذه األنشاطة أكثار فاعلياة مان األنشاطة التعليمياة التقليدياة )وقاد وجاد أن هاذه األنشاطة أكثار فاعلياة مان األنشاطة التعليمياة التقليدياة )

KKaallooggiiaa,,  22001111 ) )  
وفااى وقتنااا هااذا أصاابت علااى معلمااات رياااض األطفااال مساائوليتين األولااى مساائولية وفااى وقتنااا هااذا أصاابت علااى معلمااات رياااض األطفااال مساائوليتين األولااى مساائولية   

ة والمسئولية الثانياة هاى اساتكمال الادور الترباو  لوسارة وفاى هاذا ة والمسئولية الثانياة هاى اساتكمال الادور الترباو  لوسارة وفاى هاذا تربية الطفل فى الروضتربية الطفل فى الروض
االطار يصبت على المعلمات واألسر مواجهة متطلبات جديدة فى العصر الرقمى مثل طارق االطار يصبت على المعلمات واألسر مواجهة متطلبات جديدة فى العصر الرقمى مثل طارق 
تواصاال ألكترونيااة جدياادة، ووسااائل تكنولوجيااة لتتبااع تقاادم الطفاال، ومعلومااات فوريااة عاان تواصاال ألكترونيااة جدياادة، ووسااائل تكنولوجيااة لتتبااع تقاادم الطفاال، ومعلومااات فوريااة عاان 

ال اليااوم يسااتخدمون األلعاااب االلكترونيااة ال اليااوم يسااتخدمون األلعاااب االلكترونيااة المراكاا  االلكترونيااة وخاادماتها. وخاصااة أن أطفااالمراكاا  االلكترونيااة وخاادماتها. وخاصااة أن أطفاا
والمصادر التكنولوجية والمتعددة وخاصة التى تدمج التعليم بالترفيه بشاكل مساتمر، وهنااك والمصادر التكنولوجية والمتعددة وخاصة التى تدمج التعليم بالترفيه بشاكل مساتمر، وهنااك 
العديااد ماان المجتمعااات علااى شاابكة االنترناات موجهااه لوطفااال وللعااائالت وللمعلمااات مثاال العديااد ماان المجتمعااات علااى شاابكة االنترناات موجهااه لوطفااال وللعااائالت وللمعلمااات مثاال 

  حلقات المناقشات ومحركات البحث والمصادر التعليمية....الل.حلقات المناقشات ومحركات البحث والمصادر التعليمية....الل.
ى ظل محاولة مواكبة متطلبات العصر الرقمى على مستو  ريااض األطفاال فاتن ى ظل محاولة مواكبة متطلبات العصر الرقمى على مستو  ريااض األطفاال فاتن وفوف  

األمر يحتاي الى نظم جديدة تحقق للطفل القدرة على االستمتا  بما ياوفره هاذا العصار مان األمر يحتاي الى نظم جديدة تحقق للطفل القدرة على االستمتا  بما ياوفره هاذا العصار مان 
معارف ومنتجاات وأدوات وآالت، وعلاى هاذا فاتن النظاام التقلياد  الساائد فاى معظام ريااض معارف ومنتجاات وأدوات وآالت، وعلاى هاذا فاتن النظاام التقلياد  الساائد فاى معظام ريااض 

لعصر الرقمى الذ  يؤكد على مفهاوم الاتعلم ماد  الحيااة لعصر الرقمى الذ  يؤكد على مفهاوم الاتعلم ماد  الحيااة األطفال فى مصر لم يعد مناسًبا لاألطفال فى مصر لم يعد مناسًبا ل
واإلعااداد لوظااائع جدياادة فااى المسااتقبل، وهااذا يفاارض علااى معلمااات رياااض األطفااال أدوار واإلعااداد لوظااائع جدياادة فااى المسااتقبل، وهااذا يفاارض علااى معلمااات رياااض األطفااال أدوار 
جدياادة لاام يااتم تاا هيلهن لهااا فااى كليااات اإلعااداد ممااا يمثاال تحااديا لهاان يسااتوجب مواجهتااه جدياادة لاام يااتم تاا هيلهن لهااا فااى كليااات اإلعااداد ممااا يمثاال تحااديا لهاان يسااتوجب مواجهتااه 

التعلايم االلكتروناى، التعلايم التعلايم االلكتروناى، التعلايم م: م: جديادة فاى بيئاات التعلايم والاتعلجديادة فاى بيئاات التعلايم والاتعل  فعليهن ادخال أنماط وأشكالفعليهن ادخال أنماط وأشكال
االفتراضى، التعلم الاذاتى للطفال، وتاوفير المصاادر المرناة المفتوحاة، والفصاول االفتراضاية االفتراضى، التعلم الاذاتى للطفال، وتاوفير المصاادر المرناة المفتوحاة، والفصاول االفتراضاية 
والااتعلم المسااتمر وتحوياال كاال أشااكال المعلومااات والرسااومات الااى صااورة رقميااة، واالعتماااد والااتعلم المسااتمر وتحوياال كاال أشااكال المعلومااات والرسااومات الااى صااورة رقميااة، واالعتماااد 

ذا كلااه يتطلااب ماان ذا كلااه يتطلااب ماان التكنولوجيااة الحديثااة فااى العمليااة التعليميااة بالروضااة، وهااالتكنولوجيااة الحديثااة فااى العمليااة التعليميااة بالروضااة، وهااعلااى الوسااائل علااى الوسااائل 
المعلمااات اكتساااب مهااارات أساسااية معينااة للتعاماال مااع بيئااات الااتعلم فااى العصاار الرقمااى مثاال المعلمااات اكتساااب مهااارات أساسااية معينااة للتعاماال مااع بيئااات الااتعلم فااى العصاار الرقمااى مثاال 
)معرفة أساسايات الحاساوب وبرمجياتاه، االساتخدامات التعليمياة للاتعلم االلكتروناى فاى توصايل )معرفة أساسايات الحاساوب وبرمجياتاه، االساتخدامات التعليمياة للاتعلم االلكتروناى فاى توصايل 

باين باين ركية ركية لتشاالتشااالمواد التعليمية وادخال المقررات االلكترونياة فاى تعلام األطفاال واتقاان األنشاطة االمواد التعليمية وادخال المقررات االلكترونياة فاى تعلام األطفاال واتقاان األنشاطة ا
  األطفال.األطفال.  وبينوبينالمعلمات المعلمات 
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إن تطور تقنيات االتصال، وتعدد مصادر الاتعلم أدت الاى إحاداث تغييارات جوهرياة إن تطور تقنيات االتصال، وتعدد مصادر الاتعلم أدت الاى إحاداث تغييارات جوهرياة   
فى متطلبات الموقع التعليمى مان حياث وساائل نقال المعرفاة وأدوار المعلام والمعلماة التاى فى متطلبات الموقع التعليمى مان حياث وساائل نقال المعرفاة وأدوار المعلام والمعلماة التاى 

  ميساار ومسااهلميساار ومسااهلتحولاات ماان األدوار التقليديااة التااى تعتباار المعلاام مجاارد ناقاال للمعرفااة الااى تحولاات ماان األدوار التقليديااة التااى تعتباار المعلاام مجاارد ناقاال للمعرفااة الااى 
ومرشااد وموجااه لتالميااذه أو أطفالااه، ومصاامم لوحاادات تعتمااد علااى قاادرات الطفاال وتقااديم ومرشااد وموجااه لتالميااذه أو أطفالااه، ومصاامم لوحاادات تعتمااد علااى قاادرات الطفاال وتقااديم 

  ((20182018المحتو  الذ  يتناسب واحتياجاته )نورا، أنور المحتو  الذ  يتناسب واحتياجاته )نورا، أنور 
وهااذا يتطلااب ماان المعلمااة ضاارورة متابعااة التطااورات العلميااة فااى مجااال تخصصااها وهااذا يتطلااب ماان المعلمااة ضاارورة متابعااة التطااورات العلميااة فااى مجااال تخصصااها   

التقليدية، وهذا بدوره يتطلاب مان التقليدية، وهذا بدوره يتطلاب مان   لتحسين كفاءاتها التعليمية واالبتعاد عن القوالب الجامدةلتحسين كفاءاتها التعليمية واالبتعاد عن القوالب الجامدة
المعلمااة والمساائولين عاان تربيااة الطفاال تااوفير التاادريب المتطااور للمعلمااة علااى التطبيقااات المعلمااة والمساائولين عاان تربيااة الطفاال تااوفير التاادريب المتطااور للمعلمااة علااى التطبيقااات 
التكنولوجية الحديثة لالستفادة مما توفره التكنولوجيا الحديثة والعصار الرقماى مان إمكاناات التكنولوجية الحديثة لالستفادة مما توفره التكنولوجيا الحديثة والعصار الرقماى مان إمكاناات 

دارتهااا وتوظيفهااا فااى ت يااد ماان كفاااءة المعلمااة وتجعلهااا قااادرة علااى اسااتخدام التكنولوجيااا و ت يااد ماان كفاااءة المعلمااة وتجعلهااا قااادرة علااى اسااتخدام التكنولوجيااا و  دارتهااا وتوظيفهااا فااى اك اك
، كماا يفارض العصار الرقماى ، كماا يفارض العصار الرقماى وخاصة في مجال التربية الحركيةوخاصة في مجال التربية الحركية  عملية التعلم لطفل الروضةعملية التعلم لطفل الروضة
تهاااا وكفاءاتهاااا فاااى تشاااخيص مساااتويات األطفاااال وتحدياااد تهاااا وكفاءاتهاااا فاااى تشاااخيص مساااتويات األطفاااال وتحدياااد ااعلاااى المعلماااة توظياااع مهار علاااى المعلماااة توظياااع مهار 

احتياجاتهم وأولوياتهم وأنماط تعلمهم وتقويم مستويات تعليمهم لتهيئة بيئة ومواد وأنشطة احتياجاتهم وأولوياتهم وأنماط تعلمهم وتقويم مستويات تعليمهم لتهيئة بيئة ومواد وأنشطة 
، وأهااداف التربيااة الحركيااة فااي ظاال ، وأهااداف التربيااة الحركيااة فااي ظاال يااة مناساابة لكاال طفاال فااى ضااوء أهااداف الروضااةيااة مناساابة لكاال طفاال فااى ضااوء أهااداف الروضااةتعليمتعليم

  ..((20072007؛ عبيد جمامه، ؛ عبيد جمامه، 20062006)محمد جهاد، )محمد جهاد،   العصر الرقميالعصر الرقمي
  التربية الحركية:التربية الحركية:  --22

تعمل على )تكياع الطفال حركًياا ماع تعمل على )تكياع الطفال حركًياا ماع   ––أو التربية من خالل الحركة أو التربية من خالل الحركة   ––التربية الحركية التربية الحركية 
لتربيااة، مثاال الااتعلم عاان طريااق الخباارة أو لتربيااة، مثاال الااتعلم عاان طريااق الخباارة أو جساامه(، وهااى نظريااة جدياادة أو اتجاااه جديااد فااى اجساامه(، وهااى نظريااة جدياادة أو اتجاااه جديااد فااى ا

النشاااط، وقااد ظهاارت منااذ ظهااور التربيااة الحديثااة خااالل العقااود األخياارة بقصااد إخااراي التعلاايم النشاااط، وقااد ظهاارت منااذ ظهااور التربيااة الحديثااة خااالل العقااود األخياارة بقصااد إخااراي التعلاايم 
المدرسااى ماان صاايغته التقليديااة العقيمااة فااى مناااهج وطاارق التعلاايم الااى صاايد أكثاار إيجابيااة المدرسااى ماان صاايغته التقليديااة العقيمااة فااى مناااهج وطاارق التعلاايم الااى صاايد أكثاار إيجابيااة 

)الخاولى )الخاولى   وقدراتاه ومواهباه.وقدراتاه ومواهباه.  وفاعلية فى تكوين الفرد وتنميته الى أقصى ما تؤهله له إمكاناتهوفاعلية فى تكوين الفرد وتنميته الى أقصى ما تؤهله له إمكاناته
  ((19851985حماد حماد   ، مفتى، مفتى19821982وراتب وراتب 

باادأت التربيااة الحركيااة كمجاارد أفكااار وتوجيهااات الااى أن أصاابحت نظااام تربااو  شااامل باادأت التربيااة الحركيااة كمجاارد أفكااار وتوجيهااات الااى أن أصاابحت نظااام تربااو  شااامل 
)فريااادة عثماااان، )فريااادة عثماااان،   متكامااال يخاطاااب األطفاااال فاااى مرحلاااة ماااا قبااال المدرساااة، والتعلااايم االبتااادائىمتكامااال يخاطاااب األطفاااال فاااى مرحلاااة ماااا قبااال المدرساااة، والتعلااايم االبتااادائى

19911991))..  
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جهااود تحااديث التربيااة البدنيااة جهااود تحااديث التربيااة البدنيااة   أن مفهااوم التربيااة الحركيااة هااو التتااويج الناااتج ماانأن مفهااوم التربيااة الحركيااة هااو التتااويج الناااتج ماان
وربطهااا ب هااداف التربيااة األساسااية علااى اعتبااار أنهااا تتعاماال مااع تكيااع الطفاال حركًيااا مااع وربطهااا ب هااداف التربيااة األساسااية علااى اعتبااار أنهااا تتعاماال مااع تكيااع الطفاال حركًيااا مااع 

  جسمه.جسمه.
الااذ  يعتمااد علااى الحركااة األساسااية الطبيعيااة الااذ  يعتمااد علااى الحركااة األساسااية الطبيعيااة   ((النظااام التربااو  النظااام التربااو  هااى )هااى )والتربيااة الحركيااة والتربيااة الحركيااة 

لتربية من أجل الحركة لتربية من أجل الحركة للطفل، بهدف إكسابه الكفاية االدراكية الحركية، والطالقة الحركية أ  اللطفل، بهدف إكسابه الكفاية االدراكية الحركية، والطالقة الحركية أ  ا
ومن خاللها، فمن خالل برامجها يتعلم الطفل كيع يتحرك فى أنماط تحرياك أعضااء جسامه، ومن خاللها، فمن خالل برامجها يتعلم الطفل كيع يتحرك فى أنماط تحرياك أعضااء جسامه، 
ومان ثاام ينمااى لديااه العدياد ماان المهااارات، وهااى بارامج ذات طبيعااة خاصااة وتسااتخدم أساالوب ومان ثاام ينمااى لديااه العدياد ماان المهااارات، وهااى بارامج ذات طبيعااة خاصااة وتسااتخدم أساالوب 

  ..((19981998)مفتى إبراهيم، )مفتى إبراهيم،   االستكشاف الحركى وتوظيع الحركة ذات المعنى لتحقيق أهدافهااالستكشاف الحركى وتوظيع الحركة ذات المعنى لتحقيق أهدافها
ر وتنمياة الساعة الحركياة العاماة، كماا ر وتنمياة الساعة الحركياة العاماة، كماا ييمن خاالل التربياة الحركياة بتطاو من خاالل التربياة الحركياة بتطاو قوم الطفل قوم الطفل ويوي

  يتعلم األساسيات الضرورية الكتساب المهارات المختلفة.يتعلم األساسيات الضرورية الكتساب المهارات المختلفة.
ب نها التعلم للحركة، والتحرك للتعلم، كما تعرف ب نها الخبرات المعدة ب نها التعلم للحركة، والتحرك للتعلم، كما تعرف ب نها الخبرات المعدة   أنها تعرفأنها تعرفكما كما 

التقليدياة التقليدياة   المدرساى مان صايا تهالمدرساى مان صايا تهب سلوب االستكشاف وحل المشكالت بقصد إخاراي التعلايم ب سلوب االستكشاف وحل المشكالت بقصد إخاراي التعلايم 
أن التربياة الحركياة هاى أن التربياة الحركياة هاى   PPiiccaaكماا أضااف كماا أضااف   ..((PPiiccaa,,  RR..,,  11999900الى صيد أكثر إيجابية )الى صيد أكثر إيجابية )

مساتمرة مااد  الحيااة، فهاى عمليااة للاتعلم والتنمياة الحركيااة تبادأ مان الماايالد مساتمرة مااد  الحيااة، فهاى عمليااة للاتعلم والتنمياة الحركيااة تبادأ مان الماايالد عملياة تغييار عملياة تغييار 
  وتستمر من خالل سلسلة ال تنتهى من التغيرات مد  الحياة.وتستمر من خالل سلسلة ال تنتهى من التغيرات مد  الحياة.

عريفاات الساابقة نجاد أن هنااك اتفااق علاى أن التربياة الحركياة عريفاات الساابقة نجاد أن هنااك اتفااق علاى أن التربياة الحركياة التالتخالل مراجعة خالل مراجعة من من 
تعتمد على الحركة األصلية الطبيعية لد  الطفل وهى تربية تخاطب الفرد فاى جمياع مراحال تعتمد على الحركة األصلية الطبيعية لد  الطفل وهى تربية تخاطب الفرد فاى جمياع مراحال 
نموه وال تنفرد بمرحلة معينة وأن كانت تولى اهتماما خاصا للطفولة المبكرة. وتشاير أ لاب نموه وال تنفرد بمرحلة معينة وأن كانت تولى اهتماما خاصا للطفولة المبكرة. وتشاير أ لاب 

ركية على أن المفهوم السائد لها، هو اعتبارها نظاماا ركية على أن المفهوم السائد لها، هو اعتبارها نظاماا آراء الخبراء والباحثين فى التربية الحآراء الخبراء والباحثين فى التربية الح
  تربويا يعتمد على الحركة األساسية الفطرية للطفل.تربويا يعتمد على الحركة األساسية الفطرية للطفل.

  أهمية التربية الحركية:أهمية التربية الحركية:  --
تمثل أمراض قلة الحركة احد  المعوقات األساسية التى تحول دون تحقيق األهداف تمثل أمراض قلة الحركة احد  المعوقات األساسية التى تحول دون تحقيق األهداف   --11

جيااال قاااو  جيااال قاااو    التربوياااة، ومااان ثااام فاااتن االهتماااام باألطفاااال يعتبااار مهماااه قومياااة لخلاااقالتربوياااة، ومااان ثااام فاااتن االهتماااام باألطفاااال يعتبااار مهماااه قومياااة لخلاااق
ومتاوا ن، وذلاك مان خاالل بارامج التربياة الحركياة التاى تلعاب دوًرا فعاااًل فاى تحقيااق ومتاوا ن، وذلاك مان خاالل بارامج التربياة الحركياة التاى تلعاب دوًرا فعاااًل فاى تحقيااق 

  ((HHaammmmeetttt,,  11999922))  مطالب النمو والتنمية الشاملة المتكاملة.مطالب النمو والتنمية الشاملة المتكاملة.
برامج التربية الحركية تمثل عنصًرا فعاااًل فاى تنمياة األطفاال مان جمياع الجواناب بماا برامج التربية الحركية تمثل عنصًرا فعاااًل فاى تنمياة األطفاال مان جمياع الجواناب بماا   --22

قدراتااااه البدنيااااة والحركيااااة والعقليااااة قدراتااااه البدنيااااة والحركيااااة والعقليااااة تااااوفره ماااان فاااارص التحاااارك بحريااااة واالرتقاااااء بتااااوفره ماااان فاااارص التحاااارك بحريااااة واالرتقاااااء ب
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واالجتماعية حتاى ياتمكن مان إحاداث التكياع المناساب بيناه وباين بيئتاه علاى مادار واالجتماعية حتاى ياتمكن مان إحاداث التكياع المناساب بيناه وباين بيئتاه علاى مادار 
  مراحل العمر.مراحل العمر.

تشير نتائج البحوث الى أن التربية الحركية إذا ما أحسن تنفيذها تساعد الطفل على تنمياة تشير نتائج البحوث الى أن التربية الحركية إذا ما أحسن تنفيذها تساعد الطفل على تنمياة   --33
يم والتحليال والدراساة، بجاناب يم والتحليال والدراساة، بجاناب عالم الطفل المكانى وال منى وتنمية قدرتاه علاى التفكيار السالعالم الطفل المكانى وال منى وتنمية قدرتاه علاى التفكيار السال

تنمية الطالقة والمهارة الحركية ومهارات التفكير االبتكار  وتساعده على المالحظة والتخيل تنمية الطالقة والمهارة الحركية ومهارات التفكير االبتكار  وتساعده على المالحظة والتخيل 
  PPiiccaa))  ..عااان طرياااق مسااااعدة المعلماااةعااان طرياااق مسااااعدة المعلماااة  وتنظااايم معلوماااات عااان البيئاااة المحيطاااة باااهوتنظااايم معلوماااات عااان البيئاااة المحيطاااة باااه

RR..,,11999900))  
حساسااكااكااتتضاات أهميااة التربيااة الحركيااة للطفاال فااى مساااعدته علااى  يااادة إدراتتضاات أهميااة التربيااة الحركيااة للطفاال فااى مساااعدته علااى  يااادة إدرا  --44 حساسااه واك ه ه ه واك

بتحركاتاااه مااان حياااث الكفاياااة الحركياااة والتااا ثير فاااى كافاااة جواناااب الحيااااة وأنشاااطتها بتحركاتاااه مااان حياااث الكفاياااة الحركياااة والتااا ثير فاااى كافاااة جواناااب الحيااااة وأنشاااطتها 
مثاال: )مفتااى حماااد مثاال: )مفتااى حماااد   تنميااة وتطااوير األداء الحركااى للطفاالتنميااة وتطااوير األداء الحركااى للطفاال، كمااا تهاادف الااى ، كمااا تهاادف الااى اليوميااةاليوميااة
19981998))  

  والتناولوالتناولمعالجة معالجة الالنتقالية، نتقالية، اال اال  ير  ير و و تعليم وتطوير الحركات األساسية للطفل )االنتقالية، تعليم وتطوير الحركات األساسية للطفل )االنتقالية،   --أأ
  تعليم مواد أخر .تعليم مواد أخر .اليدو ( واستخدامها فى اليدو ( واستخدامها فى 

  تحقيق وتنمية اقصى تنا م للقدرات الحركية للطفل.تحقيق وتنمية اقصى تنا م للقدرات الحركية للطفل.  --بب
  تحقيق النمو المت ن للطفل.تحقيق النمو المت ن للطفل.  --يي
  ت يد من قدراته على االبتكار واالستكشاف.ت يد من قدراته على االبتكار واالستكشاف.  --دد
  أهداف التربية الحركية:أهداف التربية الحركية:  --

الهدف األساسى للتربية الحركية هو توفير خبرات الحركة التى تسااعد الطفال علاى الهدف األساسى للتربية الحركية هو توفير خبرات الحركة التى تسااعد الطفال علاى 
  المشاركة فى النشاط الحركى.المشاركة فى النشاط الحركى.

تنميااة الطفاال ككاال ماان الجوانااب )المعرفيااة، الحركيااة، االنفعاليااة( وتنميااة الااوعى تنميااة الطفاال ككاال ماان الجوانااب )المعرفيااة، الحركيااة، االنفعاليااة( وتنميااة الااوعى و و 
بالذات والجسم وطاقاته ومكونات الحركة والتى بدورها ت يد من فهم األطفال ألنفسهم وفهم بالذات والجسم وطاقاته ومكونات الحركة والتى بدورها ت يد من فهم األطفال ألنفسهم وفهم 

  المبادئ التى تطبق ل يادة كفاءة وفاعلية الحركة المبادئ التى تطبق ل يادة كفاءة وفاعلية الحركة 
اعدة الطفال علاى اعدة الطفال علاى تهادف الاى مساتهادف الاى مسا، و ، و تهادف الاى إكسااب الطفال اللياقاة الحركياةتهادف الاى إكسااب الطفال اللياقاة الحركياةكما كما 

حساسه بتحركاته من حيث الكفاية الحركية والتا ثير فاى كافاة جواناب الحيااة  حساسه بتحركاته من حيث الكفاية الحركية والتا ثير فاى كافاة جواناب الحيااة  يادة إدراكه واك  يادة إدراكه واك
وأنشااطتها اليوميااة سااواء فااى اللعااب أو العماال أو األنشااطة االبداعيااة، وماان خااالل التربيااة وأنشااطتها اليوميااة سااواء فااى اللعااب أو العماال أو األنشااطة االبداعيااة، وماان خااالل التربيااة 

اخال اخال الحركية يتم تنمية وتطوير األداء الحركى للطفل، وهى تقابل الميل الطبيعاى الموجاود دالحركية يتم تنمية وتطوير األداء الحركى للطفل، وهى تقابل الميل الطبيعاى الموجاود د
بدا . بدا .الطفل للحركة بحرية واك   ((19911991)فريدة عثمان )فريدة عثمان   الطفل للحركة بحرية واك
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أن الهادف مان التربياة أن الهادف مان التربياة   CClleemmeennttss  &&  SScchhiieemmeenn,,  11999933كليمنت وسشاميان كليمنت وسشاميان ير  ير  
الحركيااة هااو تحقيااق وتنميااة أقصااى تنااا م للقاادرات الحركيااة للفاارد، وذلااك ألن مااا ماان مهااارة فااى الحركيااة هااو تحقيااق وتنميااة أقصااى تنااا م للقاادرات الحركيااة للفاارد، وذلااك ألن مااا ماان مهااارة فااى 

مااع سااائر مااع سااائر   لااى التوافااقلااى التوافااقااالرياضااة أو الاارقص تسااتخدم بمفردهااا أو بشااكل مسااتقل، لكنهااا تااؤد  الرياضااة أو الاارقص تسااتخدم بمفردهااا أو بشااكل مسااتقل، لكنهااا تااؤد  
  المهارات.المهارات.

برامج التربياة الحركياة يمكان أن تسااهم بصاورة مباشارة فاى تنمياة عناصار اللياقاة برامج التربياة الحركياة يمكان أن تسااهم بصاورة مباشارة فاى تنمياة عناصار اللياقاة 
)عبدالحميااد )عبدالحميااد البدنيااة واكتمااال النضااج االجتماااعى، وتشااجيع الجانااب االبااداعى لااد  الطفل.البدنيااة واكتمااال النضااج االجتماااعى، وتشااجيع الجانااب االبااداعى لااد  الطفل.

  ((19951995شرف، شرف، 
وحال وحال   يمكن تلخيص أهداف التربية الحركية فى: خبرة التمتع بالحركاة، االستكشاافيمكن تلخيص أهداف التربية الحركية فى: خبرة التمتع بالحركاة، االستكشااف

المشااكالت الحركيااة، تنميااة فهاام الحركااة، الخباارة الحركيااة فااى حااد ذاتهااا، الدراسااة والتحلياال المشااكالت الحركيااة، تنميااة فهاام الحركااة، الخباارة الحركيااة فااى حااد ذاتهااا، الدراسااة والتحلياال 
لفهم مفردات العمل الحركى، تحليل عناصر الحركة كتجراء أساسى لتحليل المهارة الحركية. لفهم مفردات العمل الحركى، تحليل عناصر الحركة كتجراء أساسى لتحليل المهارة الحركية. 

أن أهااداف التربيااة الحركيااة تتمثاال فااى تنميااة أن أهااداف التربيااة الحركيااة تتمثاال فااى تنميااة ( ( 19941994))وياار  أمااين الخااولى واسااامة راتااب وياار  أمااين الخااولى واسااامة راتااب 
  ونة للحركة والمتمثلة فى: ونة للحركة والمتمثلة فى: األبعاد المكاألبعاد المك

   تنميااة الااوعى بااالفراك )المكااان، وهااو الجانااب الااذ  يجيااب علااى التساااؤل: أياان يتحاارك تنميااة الااوعى بااالفراك )المكااان، وهااو الجانااب الااذ  يجيااب علااى التساااؤل: أياان يتحاارك
  الجسم؟الجسم؟

   تنمية الوعى بالجسم وهو الجانب الذ  يجيب علاى التسااؤل: ماا الاذ  يساتطيع الجسام تنمية الوعى بالجسم وهو الجانب الذ  يجيب علاى التسااؤل: ماا الاذ  يساتطيع الجسام
  أدائه؟أدائه؟

  ة التاى ة التاى نوعية الحركة وهو الجانب الذ  يجيب على التساؤل: ما هى المواصافات النوعيانوعية الحركة وهو الجانب الذ  يجيب على التساؤل: ما هى المواصافات النوعيا
  يتحرك بها الجسم؟يتحرك بها الجسم؟

   العالقات الحركية وهو الجانب الذ  يجيب على التساؤل: مع من أو مع أ  شئ يتحرك العالقات الحركية وهو الجانب الذ  يجيب على التساؤل: مع من أو مع أ  شئ يتحرك
  جسم الطفل؟جسم الطفل؟
  فى:فى:تتلخص تتلخص للتربية الحركية للتربية الحركية   أضافا أن األهداف العامةأضافا أن األهداف العامةكما كما 

  .كساب الخبرة الحركية وخبرة التمتع بالحركة كساب الخبرة الحركية وخبرة التمتع بالحركة.تنمية واك   تنمية واك
  ة للطفل.ة للطفل.تنشيا نمو الحركات األساسية وأنماطها الشائعتنشيا نمو الحركات األساسية وأنماطها الشائع  
  .تنمية الكفاية اإلدراكية الحركية للطفل.تنمية الكفاية اإلدراكية الحركية للطفل  
   تنمية الطالقة الحركية والثراء الحركى للطفل تنمية الطالقة الحركية والثراء الحركى للطفل  
  .الوقاية من انحرافات القوام وعالجها.الوقاية من انحرافات القوام وعالجها  
  .تنشئة الطفل اجتماعيا على األنماط الثقافية الحركية لمجتمعه.تنشئة الطفل اجتماعيا على األنماط الثقافية الحركية لمجتمعه  
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  .الربا بين حركة الطفل وسائر الجوانب السلوكية المعرفية، االنفعالية.الربا بين حركة الطفل وسائر الجوانب السلوكية المعرفية، االنفعالية  
  ((19941994)أمين الخولى وأسامة راتب،)أمين الخولى وأسامة راتب،ذوق الحركى وتقدير جماليات الحركة.ذوق الحركى وتقدير جماليات الحركة.التالت  
  الخالصة:الخالصة:  --

ماان أفضاال األساااليب التعليميااة ماان أفضاال األساااليب التعليميااة   MMoovveemmeenntt  EEdduuccaattiioonnأن التربيااة الحركيااة أن التربيااة الحركيااة   
التى تستهدف تعليم األطفاال وتادريبهم فاى المراحال التعليمياة المختلفاة وخاصاة مرحلاة ماا التى تستهدف تعليم األطفاال وتادريبهم فاى المراحال التعليمياة المختلفاة وخاصاة مرحلاة ماا 

لحركية مع مراحل التطور الحركى والنمو الجسمانى لحركية مع مراحل التطور الحركى والنمو الجسمانى قبل المدرسة، ويتمشى أسلوب التربية اقبل المدرسة، ويتمشى أسلوب التربية ا
مكاناتاه  تقانه للحركاات المختلفاة بهادف مراعااة قدراتاه واك مكاناتاه التى يمر بها الطفل أثناء تعلمه واك تقانه للحركاات المختلفاة بهادف مراعااة قدراتاه واك التى يمر بها الطفل أثناء تعلمه واك

، وتعتباار ، وتعتباار الجساامانية والحركيااة دون التركياا  علااى ناااتج الحركااة ك ساااس للعمليااة التعليميااةالجساامانية والحركيااة دون التركياا  علااى ناااتج الحركااة ك ساااس للعمليااة التعليميااة
التكنولوجيا وأ لب وسائلها في تعليم طفل التكنولوجيا وأ لب وسائلها في تعليم طفل   التربية الحركية وأنشطتها مجااًل خصًبا الستخدامالتربية الحركية وأنشطتها مجااًل خصًبا الستخدام

  ..الروضة عن طريق برامجها المتعددةالروضة عن طريق برامجها المتعددة
  برامج التربية الحركية:برامج التربية الحركية:  --

برناااامج التربياااة الحركياااة بمثاباااة المااادخل الطبيعاااى للممارساااة الفعلياااة لونشاااطة برناااامج التربياااة الحركياااة بمثاباااة المااادخل الطبيعاااى للممارساااة الفعلياااة لونشاااطة   
المشااكالت المشااكالت   الرياضااية المتعااددة عاان طريااق اسااتخدام الطفاال للحركااات المتعااددة بهاادف حاالالرياضااية المتعااددة عاان طريااق اسااتخدام الطفاال للحركااات المتعااددة بهاادف حاال

الحركيااة والتااى تتطلااب المشاااركة اإليجابيااة حيااث تعطااى الفرصااة لوطفااال كااى يتحركااوا فااى الحركيااة والتااى تتطلااب المشاااركة اإليجابيااة حيااث تعطااى الفرصااة لوطفااال كااى يتحركااوا فااى 
المساحات المتاحة ويتعلموا الحركات فى الفراك )العام والشخصى( ب سلوب يتصاع بالمتعاة المساحات المتاحة ويتعلموا الحركات فى الفراك )العام والشخصى( ب سلوب يتصاع بالمتعاة 

  واالبتكار. واالبتكار. 
  وتتضمن هذه البرامج:وتتضمن هذه البرامج:  
  المهارات األساسيةالمهارات األساسية  --11
  األلعاب الصغيرةاأللعاب الصغيرة  --22
  القصة الحركيةالقصة الحركية  --33
  الحركيالحركياإليقا  اإليقا    --44

  ::ها بالتفصيل على الصفحات التاليةها بالتفصيل على الصفحات التاليةسيتم تناولسيتم تناولو و 
برامج التربية الحركية هى مجموعة من األنشطة المتخصصة المقصودة والموجهاه برامج التربية الحركية هى مجموعة من األنشطة المتخصصة المقصودة والموجهاه   

فااى المواقااع التعليميااة فااى األنشااطة فااى المواقااع التعليميااة فااى األنشااطة   للطفاالللطفاالوالتااى تاادخل ضاامن الحركااة التااى يااتم تنظيمهااا والتااى تاادخل ضاامن الحركااة التااى يااتم تنظيمهااا 
ي هذا البحث بدمج هذه ي هذا البحث بدمج هذه ، ونهتم ف، ونهتم فأو خارجهأو خارجه  الروضة أو خارجها فى المحيا المدرسىالروضة أو خارجها فى المحيا المدرسىداخل داخل 
  ..الروضات أثناء أداء المعلمة ألدوارها المتوقعةالروضات أثناء أداء المعلمة ألدوارها المتوقعةبالوسائل التكنولوجية في بالوسائل التكنولوجية في البرامج البرامج 

  المهارات الحركية األساسية:المهارات الحركية األساسية:  --11
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يرتبا تطوير النمو الحركى ب نوا  المهارات الحركية التى يكتسبها الطفل من خاالل يرتبا تطوير النمو الحركى ب نوا  المهارات الحركية التى يكتسبها الطفل من خاالل   
  يجة لر بته الشديدة فى الحركة.يجة لر بته الشديدة فى الحركة.الفرص المتاحة لممارسة مختلع أنوا  األداء الحركى نتالفرص المتاحة لممارسة مختلع أنوا  األداء الحركى نت

لبناء األلعاب التخصصاية لبناء األلعاب التخصصاية بمكان بمكان إن المهارات الحركية األساسية تعتبر من األهمية إن المهارات الحركية األساسية تعتبر من األهمية   
واإليقاعات وأنشطة التمريناات والجمباا ، وعناد دخاول الطفال المدرساة االبتدائياة يكاون قاد واإليقاعات وأنشطة التمريناات والجمباا ، وعناد دخاول الطفال المدرساة االبتدائياة يكاون قاد 

وااللتقااط وااللتقااط   اكتسب بعض المهارات الحركية مثل الجر  والمراو ة وأيضا بعض مهارات الرمىاكتسب بعض المهارات الحركية مثل الجر  والمراو ة وأيضا بعض مهارات الرمى
)مسااك الكاارة( ومااع ذلااك فااتن الطفاال ال يسااتطيع أن يااؤد  معظاام المهااارات الحركيااة بساابب )مسااك الكاارة( ومااع ذلااك فااتن الطفاال ال يسااتطيع أن يااؤد  معظاام المهااارات الحركيااة بساابب 
نقاااص النضاااج البااادنى والعقلاااى فاااى هاااذه المرحلاااة السااانية، وحياااث أن المهاااارات الحركياااة نقاااص النضاااج البااادنى والعقلاااى فاااى هاااذه المرحلاااة السااانية، وحياااث أن المهاااارات الحركياااة 
االنتقالية و ير االنتقالية واستخدام اليدين تعتبر مان المهاارات الهاماة واألساساية لولعااب االنتقالية و ير االنتقالية واستخدام اليدين تعتبر مان المهاارات الهاماة واألساساية لولعااب 

إليقاعات و يرها من الرياضات، فتن األمر يتطلب التادريب المناتظم المساتمر إليقاعات و يرها من الرياضات، فتن األمر يتطلب التادريب المناتظم المساتمر التخصصية واالتخصصية وا
حتااى يمكاان التقاادم بهااا حتااى يمكاان التقاادم بهااا بمساااعدة التكنولوجيااا المتااوفرة بالروضااات بمساااعدة التكنولوجيااا المتااوفرة بالروضااات لتنميااة تلااك المهااارات لتنميااة تلااك المهااارات 

  والتفوق فيها.والتفوق فيها.
  تقسيم المهارات الحركية األساسية:تقسيم المهارات الحركية األساسية:  --

يد شرف يد شرف )عبد الحم)عبد الحم  يمكن تقسيم المهارات األساسية الى ثالث فئات أساسية:يمكن تقسيم المهارات األساسية الى ثالث فئات أساسية:
19951995))  

هى تلك المهارات التى تستخدم تحرك الجسم من مكان آلخر أو هى تلك المهارات التى تستخدم تحرك الجسم من مكان آلخر أو     المهارات االنتقالية:المهارات االنتقالية:  --أأ
  الت حلق.الت حلق.  ––الحجل الحجل   ––الوثب الوثب   ––المشى المشى   ––قذف الجسم ألعلى ومن أمثلة هذه الفئة: الجر  قذف الجسم ألعلى ومن أمثلة هذه الفئة: الجر  

هى تلك المهارات التى يؤديها الطفل فى المكان، أ  هى تلك المهارات التى يؤديها الطفل فى المكان، أ    المهارات  ير االنتقالية:المهارات  ير االنتقالية:  --بب
االرتعاش االرتعاش   ––المرجحة المرجحة   ––المد المد   ––من مكان آلخر ومن أمثلة هذه الفئة: الثنى من مكان آلخر ومن أمثلة هذه الفئة: الثنى   ههالالبدون انتقبدون انتق

  اللع.اللع.  ––االرتداد االرتداد   --االهت ا االهت ا   --الدورانالدوران  ––الشد الشد   ––الدفع الدفع   ––
هى تلك المهارات التى تتطلب معالجة األشياء أو تناولها هى تلك المهارات التى تتطلب معالجة األشياء أو تناولها     مهارات المعالجة والتناول:مهارات المعالجة والتناول:  --يي

ر  من الجسم فى هذه الفئة، ومن ر  من الجسم فى هذه الفئة، ومن باألطراف كاليد والرجل كذلك يمكن استخدام أج اء أخباألطراف كاليد والرجل كذلك يمكن استخدام أج اء أخ
  ––االستالم االستالم   ––االستقبال )االلتقاط االستقبال )االلتقاط   ––الركل( الركل(   ––الضرب الضرب   ––أمثلة هذه الفئة الدفع )الرمى أمثلة هذه الفئة الدفع )الرمى 

  القبض(القبض(  ––المسك المسك 
مهارات الثبات ) ير االنتقالية( تستخدم للسيطرة على الجسم خالل مهارات الثبات ) ير االنتقالية( تستخدم للسيطرة على الجسم خالل       مهارات الثبات:مهارات الثبات:  --دد

بدون أدوات، وتتطلب هذه بدون أدوات، وتتطلب هذه تنفيذه حركات ذات هدف محدد سواء كان ذلك ب دوات أو تنفيذه حركات ذات هدف محدد سواء كان ذلك ب دوات أو 
الحركات استخدام العضالت الكبيرة للجسم، و الًبا تتضمن عدًدا من المجموعات العضلية الحركات استخدام العضالت الكبيرة للجسم، و الًبا تتضمن عدًدا من المجموعات العضلية 

  فى وقت واحد.فى وقت واحد.
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مثال: مهارات الجمبا  بدون أدوات والتوا ن على قدم واحدة واللع حول المحور الطولى مثال: مهارات الجمبا  بدون أدوات والتوا ن على قدم واحدة واللع حول المحور الطولى 
  عة.عة.للجسم والدحرجة أو نقل الجسم من قدم الى اليدين خالل قف ة الضفدللجسم والدحرجة أو نقل الجسم من قدم الى اليدين خالل قف ة الضفد

أمثلة )التوا ن، الوثب، والهبوط فى المكان، اللع، الدحرجة، التسلق، والتعلق، نقل ثقل أمثلة )التوا ن، الوثب، والهبوط فى المكان، اللع، الدحرجة، التسلق، والتعلق، نقل ثقل 
  الجسم الجسم 

  األلعاب الصغيرة:األلعاب الصغيرة:  --22
أدائها يصاحبها البهجة والسرور أدائها يصاحبها البهجة والسرور   فيفيألعاب بسيطة التنظيم تتمي  بالسهولة ألعاب بسيطة التنظيم تتمي  بالسهولة   هيهي  

  تحمل بين طياتها تنافس شريع فى نفس الوقت ال تحتو  على مهارات حركية مركبةتحمل بين طياتها تنافس شريع فى نفس الوقت ال تحتو  على مهارات حركية مركبة
  تحكمها تتمي  بالمرونة والسهولة والبساطةتحكمها تتمي  بالمرونة والسهولة والبساطة  التيالتيوالقوانين والقوانين 

  أنوا  األلعاب الصغيرة:أنوا  األلعاب الصغيرة:  --
  ألعاب تمثيلية  نائية: و الًبا يصحبها اإليقا .ألعاب تمثيلية  نائية: و الًبا يصحبها اإليقا .  --11
  ألعاب لياقة بدنية: وتشمل على الدفع والتوا ن والرشاقة والقوةألعاب لياقة بدنية: وتشمل على الدفع والتوا ن والرشاقة والقوة  --22
  ألعاب الخالء: مثل ألعاب المطاردة.ألعاب الخالء: مثل ألعاب المطاردة.  --33
  المطاردة فى المياه والتتابع.المطاردة فى المياه والتتابع.ألعاب مائية: مثل ألعاب ألعاب مائية: مثل ألعاب   --44
  ألعاب الحواس: وتحتو  على حركات لتدريب الحواس المختلفةألعاب الحواس: وتحتو  على حركات لتدريب الحواس المختلفة  --55
  ((19951995)عبد الحميد شرف )عبد الحميد شرف   القصة الحركية:القصة الحركية:  --33

هى مجموعة التمرينات البسيطة والمعبرة عن حالة معينة تربوية اجتماعية أو هى مجموعة التمرينات البسيطة والمعبرة عن حالة معينة تربوية اجتماعية أو   
  علمية، يؤديها الطفل بصورة تمثيلية.علمية، يؤديها الطفل بصورة تمثيلية.

  أنوا  القصص الحركية:أنوا  القصص الحركية:  --
  هناك نوعان رئيسيين للقصة الحركية هما:هناك نوعان رئيسيين للقصة الحركية هما:  

  قصة حركية موسيقية  نائية.قصة حركية موسيقية  نائية.  --11
  قصة حركية تمثيلية.قصة حركية تمثيلية.  --22

  وكالهما تستخدم فيه الوسائل التكنولوجية المتاحة في الروضاتوكالهما تستخدم فيه الوسائل التكنولوجية المتاحة في الروضات
  ::الحركيالحركياإليقا  اإليقا    --44

األنشطة اإليقاعية تتضمن الحركات التى يمكن تكرارها ويمكن لوطفال مسايرة نغماتها أو األنشطة اإليقاعية تتضمن الحركات التى يمكن تكرارها ويمكن لوطفال مسايرة نغماتها أو 
قية وتتضمن األنشطة اإليقاعية )ألعاب األصابع "األراجو " وكذلك قية وتتضمن األنشطة اإليقاعية )ألعاب األصابع "األراجو " وكذلك أو انها الموسيأو انها الموسي

"العرائس"، ويمكن استخدام أدوات يدوية مثل الكرات وعصى اإليقا  واألطواق والقفا ات "العرائس"، ويمكن استخدام أدوات يدوية مثل الكرات وعصى اإليقا  واألطواق والقفا ات 
  واإليشاربات وكرات المالعب المطاطة ب حجامها وألوانها. واإليشاربات وكرات المالعب المطاطة ب حجامها وألوانها. 
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، واللقع على ، واللقع على ميميالر الر مثال: ألنشطة هذا النو : االنحناء، اللع، الدحرجة، التوا ن، مثال: ألنشطة هذا النو : االنحناء، اللع، الدحرجة، التوا ن، 
دخال الوسائل التكنولوجية في هذا النو  من األنشطة يسهل  دخال الوسائل التكنولوجية في هذا النو  من األنشطة يسهل الموسيقى التحرك بالكره، واك الموسيقى التحرك بالكره، واك

  ..عمل المعلمة ويجعل التعليم بالنسبة للطفل جاذًبا، وي يد من دافعيتهعمل المعلمة ويجعل التعليم بالنسبة للطفل جاذًبا، وي يد من دافعيته
  

  معلمة رياض األطفال:معلمة رياض األطفال:  --
معلمة رياض األطفال هى المربية التى يتم حسن انتقائها واختيارها على أساس معلمة رياض األطفال هى المربية التى يتم حسن انتقائها واختيارها على أساس   

نجت نجت تتحبة لوطفال من أجل أن حبة لوطفال من أجل أن مخ مخ تكون تكون سماتها الشخصية والخلقية والتفاعلية والعاطفية و سماتها الشخصية والخلقية والتفاعلية والعاطفية و 
  فى مهمتها المستقبلية فى تحقيق برامج تربوية هادفة فى الروضة.فى مهمتها المستقبلية فى تحقيق برامج تربوية هادفة فى الروضة.

كما أن معلمة رياض األطفال يفترض أن تمتلك خبرة فى مجال تعليم األطفال كما أن معلمة رياض األطفال يفترض أن تمتلك خبرة فى مجال تعليم األطفال   
لى ست سنوات )سلو  جوهر، وعبير لى ست سنوات )سلو  جوهر، وعبير الصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربع سنوات االصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربع سنوات ا

، وتعمل على ، وتعمل على ( وهى مربية محترفة فى مجال تربية طفل ما قبل المدرسة( وهى مربية محترفة فى مجال تربية طفل ما قبل المدرسة20062006الهولى، الهولى، 
حمايته ورعايته رعاية صحية سليمة، وتسهم بقدر كبير فى تنمية شخصية الطفل تنمية حمايته ورعايته رعاية صحية سليمة، وتسهم بقدر كبير فى تنمية شخصية الطفل تنمية 

ة( كما تعمل على ة( كما تعمل على شاملة فى شتى الجوانب )جسمية، عقلية، لغوية، نفسية، واجتماعيشاملة فى شتى الجوانب )جسمية، عقلية، لغوية، نفسية، واجتماعي
  ((20082008أحمد عبد العال أحمد عبد العال   ))  األخالقية والدينية لد  الطفلاألخالقية والدينية لد  الطفل  نمية السلوكياتنمية السلوكياتتت

وتعرف معلمة رياض األطفال فى هذه الدراسة على أنها المعلمة المؤهلة علمًيا وتعرف معلمة رياض األطفال فى هذه الدراسة على أنها المعلمة المؤهلة علمًيا   
وتربوًيا والمتخرجة من كليات رياض األطفال أو )حالًيا التربية للطفولة المبكرة( وتعين من وتربوًيا والمتخرجة من كليات رياض األطفال أو )حالًيا التربية للطفولة المبكرة( وتعين من 

طفال الصغار الذين تتراوح طفال الصغار الذين تتراوح مل فى رياض األطفال لتعلم األمل فى رياض األطفال لتعلم األقبل و ارة التربية والتعليم للعقبل و ارة التربية والتعليم للع
، والتي من المفروض أن تكون على دراية ، والتي من المفروض أن تكون على دراية ما بين أربع الى ست سنواتما بين أربع الى ست سنوات  أعمارهمأعمارهم

استخدام بعض أدوات استخدام بعض أدوات   تقنتقنوجيا في مجال تعليم الطفل، بل وتوجيا في مجال تعليم الطفل، بل وتبالمستجدات التكنولبالمستجدات التكنول
  ..التكنولوجيا الحديثةالتكنولوجيا الحديثة

  مرحلة رياض األطفال:مرحلة رياض األطفال:  --
ى الطفل ما بين الرابعة حتى السادسة فى مؤسسات تربوية ى الطفل ما بين الرابعة حتى السادسة فى مؤسسات تربوية هى المرحلة التى ترعهى المرحلة التى ترع  

اجتماعية تهدف الى تحقيق النمو المتكامل والمتوا ن لوطفال من جميع الجوانب اجتماعية تهدف الى تحقيق النمو المتكامل والمتوا ن لوطفال من جميع الجوانب 
  ((AAnnaa,,  MM..  22001133::  7766الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية )الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية )

  الدور:الدور:  --
ساعدة ساعدة من مهام متنوعة ومتعددة من أجل ممن مهام متنوعة ومتعددة من أجل مهو ما تقوم به معلمة رياض األطفال هو ما تقوم به معلمة رياض األطفال   

كسابه بعض المهارات التى تتناسب مع خصائص نموه والمرحلة  كسابه بعض المهارات التى تتناسب مع خصائص نموه والمرحلة الطفل على التعلم واك الطفل على التعلم واك
العمرية التى يمر بها وتستخدم فى هذا استراتيجيات تدريس متنوعة ووسائل تكنولوجية العمرية التى يمر بها وتستخدم فى هذا استراتيجيات تدريس متنوعة ووسائل تكنولوجية 
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مناسبة لنقل المعرفة والمهارات للطفل وتشجيعه على البحث عن مصادر المعرفة، وتقبل مناسبة لنقل المعرفة والمهارات للطفل وتشجيعه على البحث عن مصادر المعرفة، وتقبل 
خرين والتفاعل معهم، ودور المعلمة فى هذه الدراسة يتضمن خرين والتفاعل معهم، ودور المعلمة فى هذه الدراسة يتضمن وجهات نظر األطفال اآلوجهات نظر األطفال اآل
فى نقل فى نقل و و التربية الحركية، التربية الحركية،   ومهاراتومهارات  بعض برامجبعض برامج  فى تعليم األطفالفى تعليم األطفالتوظيفها للتكنولوجيا توظيفها للتكنولوجيا 

  الخبرات والتعامل مع الطفل وتهيئة البيئة التعليمية له.الخبرات والتعامل مع الطفل وتهيئة البيئة التعليمية له.
  ::  معلمة رياض األطفالمعلمة رياض األطفالالتى تقوم بها التى تقوم بها   حاليةحاليةاألدوار الاألدوار البعض بعض   --44

لعملية التربوية فى رياض األطفال هو الطفل والذ  تسعى جميع لعملية التربوية فى رياض األطفال هو الطفل والذ  تسعى جميع ور اور اإن محإن مح  
عناصر العملية التعليمية لتنميته تنمية شاملة متكاملة، ولن يت تى هذا إال عن طريق عناصر العملية التعليمية لتنميته تنمية شاملة متكاملة، ولن يت تى هذا إال عن طريق 

تحقيق أهداف رياض األطفال وهى المعلمة التى من المفترض أن تكون تحقيق أهداف رياض األطفال وهى المعلمة التى من المفترض أن تكون المسئول األول عن المسئول األول عن 
معاصرة، وتحاول جاهدة أن تطور أدائها وتراجع معاصرة، وتحاول جاهدة أن تطور أدائها وتراجع التربوية والتوجهات الالتربوية والتوجهات العلى دراية بالمستجدات على دراية بالمستجدات 

باستمرار ما تقدمه لوطفال لتحقيق أهداف الروضة، ولكن ما تقوم به المعلمة من أدوار باستمرار ما تقدمه لوطفال لتحقيق أهداف الروضة، ولكن ما تقوم به المعلمة من أدوار 
تقليدية فى الروضات يجعلها ال تعى ما يحدث حولها من مستجدات تكنولوجية وتربوية يجب تقليدية فى الروضات يجعلها ال تعى ما يحدث حولها من مستجدات تكنولوجية وتربوية يجب 

ار التقليدية التى تقوم بها معلمة ار التقليدية التى تقوم بها معلمة وج  بعض األدو وج  بعض األدو صلب أدوارها الحالية. ويمكن أن نصلب أدوارها الحالية. ويمكن أن ن  دمجها فىدمجها فى
والتى اتفقت عليها أ لب األدبيات والدراسات والتى اتفقت عليها أ لب األدبيات والدراسات فى مصر فى مصر رياض األطفال فى الروضات الحكومية رياض األطفال فى الروضات الحكومية 

، هيام عبد ، هيام عبد 20062006، السيد عبد القادر ، السيد عبد القادر 20182018، ع ه السعداو  ، ع ه السعداو  20182018)مى أنور )مى أنور التربوية التربوية 
  اآلتى:اآلتى:  فىفى( ( 19971997، هد  الكاشع ، هد  الكاشع 20062006العاطفىالعاطفى

والمحافظة على تراثه من عادات وتقاليد وسلوكيات، وهى والمحافظة على تراثه من عادات وتقاليد وسلوكيات، وهى   دورها فى تمثيل قيم المجتمعدورها فى تمثيل قيم المجتمع  --11
  تسعى فى هذا الدور أال تتعارض مع قيم األسرة والمجتمع.تسعى فى هذا الدور أال تتعارض مع قيم األسرة والمجتمع.

كتابة كتابة   ––مع التركي  على الجانب العقلى )قراءة مع التركي  على الجانب العقلى )قراءة دورها فى المساعدة فى عملية نمو الطفل دورها فى المساعدة فى عملية نمو الطفل   --22
  ..حساب( بالدرجة األولىحساب( بالدرجة األولى  ––
على على إلى حد ما إلى حد ما طبيق استراتيجيات تعتمد طبيق استراتيجيات تعتمد لعمليات التعلم والتعليم من خالل تلعمليات التعلم والتعليم من خالل ت  الموجهالموجهدورها دورها   --33

جراء التجارب والتفاعل الحر مع البيئة  جراء التجارب والتفاعل الحر مع البيئة اللعب والحرية واك   اللعب والحرية واك
 مالئه، وبين الروضة وأسرة  مالئه، وبين الروضة وأسرة دورها فى تنمية العالقات اإلنسانية، وتع ي ها بين الطفل و دورها فى تنمية العالقات اإلنسانية، وتع ي ها بين الطفل و   --44

  الطفل إذا اتيحت لها الفرصة والوقتالطفل إذا اتيحت لها الفرصة والوقت
بكم كبير من المعلومات فى بكم كبير من المعلومات فى دورها فى تقويم أداء الطفل مما يفرض عليها االحتفاظ دورها فى تقويم أداء الطفل مما يفرض عليها االحتفاظ   --55

التى لم تتدرب التى لم تتدرب   سائل القياس المختلفةسائل القياس المختلفةلتتمكن من تقويم ادائه عن طريق و لتتمكن من تقويم ادائه عن طريق و   مختلع المواقعمختلع المواقع
  ، ولم تتاح لها فرصة اإلطال  على المستجدات التكنولوجية في مجالها.، ولم تتاح لها فرصة اإلطال  على المستجدات التكنولوجية في مجالها.عليها تدريًبا كافًياعليها تدريًبا كافًيا
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الميدان الميدان متابعة كل ما هو جديد فى متابعة كل ما هو جديد فى محاولة محاولة دورها فى تنمية ذاتها مهنيا عن طريق دورها فى تنمية ذاتها مهنيا عن طريق   --66
دورات تدريبية ومؤتمرات الطفولة بما يتيسر لها من وقت. والمالحظ دورات تدريبية ومؤتمرات الطفولة بما يتيسر لها من وقت. والمالحظ   والحرص على حضوروالحرص على حضور

على هذه األدوار التقليدية عدم وجود دور لها فى إدخال التكنولوجيا فى تعليم األطفال وفى على هذه األدوار التقليدية عدم وجود دور لها فى إدخال التكنولوجيا فى تعليم األطفال وفى 
، كما أن هذه األدوار تمثل ما يجب أن ، كما أن هذه األدوار تمثل ما يجب أن األ لب أنها لم تتدرب على هذا فى كليات االعداداأل لب أنها لم تتدرب على هذا فى كليات االعداد

  ..الواقع فشيًئا آخرالواقع فشيًئا آخرامامايحدث في الروضات في امامايحدث في الروضات في   يكون يكون 
  فى ظل العصر الرقمى:فى ظل العصر الرقمى:المتوقع المتوقع دور المعلمة دور المعلمة وهنا تجدر اإلشارة إلي وهنا تجدر اإلشارة إلي 

مع التحديات المعاصرة على المستو  االجتماعى والتربو  والتكنولوجى والتوجهات مع التحديات المعاصرة على المستو  االجتماعى والتربو  والتكنولوجى والتوجهات 
المعاصرة فى مجال عملها أصبت على معلمة رياض األطفال أن تطور أدائها وتجدد المعاصرة فى مجال عملها أصبت على معلمة رياض األطفال أن تطور أدائها وتجدد 

، فعلى سبيل المثال أصبت ، فعلى سبيل المثال أصبت في مجال التربية الحركيةفي مجال التربية الحركية  رها بما يتمشى مع العصر الرقمىرها بما يتمشى مع العصر الرقمىأدواأدوا
  عليها أن:عليها أن:

  تقوم بدور ناقل للمعرفة وليس ملقن أو مملى المعلومات تقوم بدور ناقل للمعرفة وليس ملقن أو مملى المعلومات   --
تقوم بدور الخبير فى استراتيجيات التدريس الحديثة وتوظيع التكنولوجيا فى تقوم بدور الخبير فى استراتيجيات التدريس الحديثة وتوظيع التكنولوجيا فى   --

  التعلم وتعليم األطفال.التعلم وتعليم األطفال.
مقراطى يشجع األطفال على االستقاللية والحرية فى مقراطى يشجع األطفال على االستقاللية والحرية فى تقوم بدور فى تهيئة جو ديتقوم بدور فى تهيئة جو دي  --

  الفكر والحركةالفكر والحركة
تقوم بدور فى التفاعل مع المجتمع المحلى وأسر األطفال والجمعيات الخيرية تقوم بدور فى التفاعل مع المجتمع المحلى وأسر األطفال والجمعيات الخيرية   --

  ومجالس األمناء لصالت تحقيق أهداف الروضة والطفل ومجالس األمناء لصالت تحقيق أهداف الروضة والطفل 
التربية عملية مستمرة تقوم التربية عملية مستمرة تقوم ب ن ب ن تقوم بدور تجاه التنمية المستدامة التى تؤمن تقوم بدور تجاه التنمية المستدامة التى تؤمن   --

  (.(.20302030)رؤية مصر )رؤية مصر ثالث عناصر ثالث عناصر على على 
  التعلم للمعرفة والبحث عن مصادرها التعلم للمعرفة والبحث عن مصادرها   --11
  التعلم للعمل ومواجهة المواقع الحياتيةالتعلم للعمل ومواجهة المواقع الحياتية  --22
  التعلم للتعايش مع اآلخرين واك الة الصراعات، واكتساب مهارات فهم الذات واآلخرينالتعلم للتعايش مع اآلخرين واك الة الصراعات، واكتساب مهارات فهم الذات واآلخرين  --33

عداد   منمنكل هذه األدوار المتوقعة كل هذه األدوار المتوقعة  عداد المعلمة تحتاي الى تدريب وصقل مهارات واك المعلمة تحتاي الى تدريب وصقل مهارات واك
في مجال استخدام الوسائل التكنولوجية في ممارسة برامج في مجال استخدام الوسائل التكنولوجية في ممارسة برامج   ؤسسات االعدادؤسسات االعدادمسبق فى ممسبق فى م
  التربية الحركيةالتربية الحركية

وسوف يتم تناول هذه األدوار فى مجال التربية الحركية، وفى ظل العصر الرقمى وسوف يتم تناول هذه األدوار فى مجال التربية الحركية، وفى ظل العصر الرقمى   
  االستبانة.االستبانة.  عناصرعناصرمن خالل من خالل 
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  الدراسة امليدانية:الدراسة امليدانية:  --
عضاء هيئة التدريس عضاء هيئة التدريس الدراسة الميدانية الى التعرف على آراء مجموعة من أالدراسة الميدانية الى التعرف على آراء مجموعة من أ  تتهدفهدف  

لمعلمة لمعلمة المتوقعة المتوقعة أسيوط والمنيا فى األدوار الجديدة أسيوط والمنيا فى األدوار الجديدة   تىتىبكليتى التربية للطفولة المبكرة بجامعبكليتى التربية للطفولة المبكرة بجامع
  فيفيفى ضوء متطلبات العصر الرقمى والمتضمنة فى ضوء متطلبات العصر الرقمى والمتضمنة فى مجال التربية الحركية فى مجال التربية الحركية رياض األطفال رياض األطفال 

  االستبانة.االستبانة.
ية للطفولة المبكرة ية للطفولة المبكرة التربالترب  عضو هيئة تدريس بكليةعضو هيئة تدريس بكلية  2020: تم تو يع االستبانة على : تم تو يع االستبانة على العينة العينة 

استبانات فقا من استبانات فقا من   88استبانات لكل كلية، تم جمع استبانات لكل كلية، تم جمع   1010بجامعتي أسيوط والمنيا بواقع بجامعتي أسيوط والمنيا بواقع 
استبانات من استبانات من   1010أعضاء هيئة تدريس كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة أسيوط، وأعضاء هيئة تدريس كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة أسيوط، و

  1818أعضاء هيئة تدريس كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنيا، إجمالي عدد العينة أعضاء هيئة تدريس كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنيا، إجمالي عدد العينة 
  ..ئة تدريس من الكليتينئة تدريس من الكليتينعضو هيعضو هي

  ::واملعاجلة اإلحصائيةواملعاجلة اإلحصائية  األداةاألداة  --
إلعداد االستبانة التى تتضمن األدوار الجديدة المتوقعة لمعلمة رياض األطفال فى إلعداد االستبانة التى تتضمن األدوار الجديدة المتوقعة لمعلمة رياض األطفال فى   

  مجال التربية الحركية على ضوء متطلبات العصر الرقمى أتبعت اإلجراءات التالية:مجال التربية الحركية على ضوء متطلبات العصر الرقمى أتبعت اإلجراءات التالية:
تحديد بعض األدوار الجديدة تحديد بعض األدوار الجديدة تحديد الهدف من االستبانة: تهدف االستبانة الى محاولة تحديد الهدف من االستبانة: تهدف االستبانة الى محاولة   --أأ

لمعلمة رياض األطفال فى مجال التربية الحركية على ضوء متطلبات العصر الرقمى، لمعلمة رياض األطفال فى مجال التربية الحركية على ضوء متطلبات العصر الرقمى، 
والتى تم تطبيقها على عينة من أعضاء هيئة التدريس بكليتى الطفولة المبكرة بجامعة والتى تم تطبيقها على عينة من أعضاء هيئة التدريس بكليتى الطفولة المبكرة بجامعة 

أعضاء هيئة أعضاء هيئة   88بواقع بواقع   ة تدريسة تدريس( عضو هيئ( عضو هيئ1818بلد العدد )بلد العدد )وقد وقد   ،،المنيا وجامعة أسيوطالمنيا وجامعة أسيوط
  ةةكليكليأعضاء هيئة تدريس من أعضاء هيئة تدريس من   1010بجامعة أسيوط و بجامعة أسيوط و الطفولة المبكرة الطفولة المبكرة   ةةكليكليس من س من تدريتدري

  ..بجامعة المنيابجامعة المنياالطفولة المبكرة الطفولة المبكرة 
  مصادر إعداد االستبانة تمثلت فى: مراجعة البحوث والدراسات التى أجريت فى مجالمصادر إعداد االستبانة تمثلت فى: مراجعة البحوث والدراسات التى أجريت فى مجال  --بب

  ::فىفى  قد تمت االستفادة من هذه المصادرقد تمت االستفادة من هذه المصادررياض األطفال، و رياض األطفال، و   إعداد وتدريب معلماتإعداد وتدريب معلمات
  األدوار المستحدثةاألدوار المستحدثةتحديد بعض تحديد بعض   ..11
  تصنيع هذه األدوار.تصنيع هذه األدوار.  ..22
الطفل الطفل   تربيةتربيةمجال مجال   فيفيجب أن تمتلكها المعلمة جب أن تمتلكها المعلمة تعرف بعض األهداف والمهارات التى يتعرف بعض األهداف والمهارات التى ي  ..33

  ..العصر الرقمىالعصر الرقمىظل ظل   فيفيذلك ذلك الحركية و الحركية و متضمنًا التربية متضمنًا التربية   عمومًا عمومًا 
  تتفي مجاالفي مجاالبعض األدوار المقترحة للمعلمة بعض األدوار المقترحة للمعلمة تصميم تصميم   تحديد محاور االستبانة: بعدتحديد محاور االستبانة: بعد  --يي

األلعاب األلعاب   ––القصة الحركية القصة الحركية   ––الثالث )المهارات الحركية األساسية الثالث )المهارات الحركية األساسية   التربية الحركيةالتربية الحركية
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  بكلية التربية الرياضيةبكلية التربية الرياضية  على أستاذ فى التربية الحركيةعلى أستاذ فى التربية الحركية  الستبانةالستبانة، تم عرض ا، تم عرض االصغيرة(الصغيرة(
ثم تم عرضها على ثم تم عرضها على ، ، ، حيث وافق على المجاالت الثالثة للتربية الحركية، حيث وافق على المجاالت الثالثة للتربية الحركيةيايابجامعة المنبجامعة المن

بضرورة بضرورة حيث أفاد حيث أفاد   ،،امعة المنياامعة المنيابجبجية النوعية ية النوعية بكلية الترببكلية التربأستاذ فى تكنولوجيا التعليم أستاذ فى تكنولوجيا التعليم 
المتاحة بالروضات بقدر اإلمكان، المتاحة بالروضات بقدر اإلمكان،   استخدام األجه ة واإلمكانات التكنولوجيةاستخدام األجه ة واإلمكانات التكنولوجيةتضمين تضمين 
الباحث مشرف تربية عملي في بعض روضات مدينة الباحث مشرف تربية عملي في بعض روضات مدينة و و   ،،  في عبارات المحاورفي عبارات المحاوروذلك وذلك 
المتوفرة المتوفرة ومن خالل اإلشراف الميداني تعرف الباحث على اإلمكانات التكنولوجية ومن خالل اإلشراف الميداني تعرف الباحث على اإلمكانات التكنولوجية   أسيوطأسيوط
  ةةكليكليين من ين من مممحكمحك  22، ، آخرين آخرين   محكمينمحكمين  44، وبناًء عليه تم عرض االستبانة على ، وبناًء عليه تم عرض االستبانة على بالفعلبالفعل

  الطفولة المبكرةالطفولة المبكرة  التربيةالتربية  ةةكليكليمحكمين من محكمين من   22و و   جامعة اسيوط جامعة اسيوط بب  لطفولة المبكرةلطفولة المبكرةالتربية لالتربية ل
لهدف وانتماءها للمحور وصحة لهدف وانتماءها للمحور وصحة للحكم على مد  ارتباط العبارات باللحكم على مد  ارتباط العبارات با  جامعة المنياجامعة المنيابب

تدريس حيث افادوا بمناسبة تدريس حيث افادوا بمناسبة أعضاء هيئة أعضاء هيئة   66عدد المحكمين عدد المحكمين   بلدبلدالصيا ة، وبذلك الصيا ة، وبذلك 
  االستبانة للتطبيق. االستبانة للتطبيق. 

  : : اآلتياآلتيتضمنت االستبانة تضمنت االستبانة   --دد
   ،المحور األول: المهارات األساسية فى التربية الحركية: مهارات انتقالية و ير انتقالية، المحور األول: المهارات األساسية فى التربية الحركية: مهارات انتقالية و ير انتقالية

  ومهارات المعالجة والتناولومهارات المعالجة والتناول
  ى: القصة الحركية ى: القصة الحركية المحور الثانالمحور الثان  
  ب الصغيرة.ب الصغيرة.المحور الثالث: األلعاالمحور الثالث: األلعا  

كما تضمنت عدًدا من األجه ة التكنولوجية المفترض وجودها فى الروضات، والتى كما تضمنت عدًدا من األجه ة التكنولوجية المفترض وجودها فى الروضات، والتى 
تعبر عن العصر الرقمى، ثم ضبا العبارات بحيث تعبر كل عبارة عن مهارة من مهارات التربية تعبر عن العصر الرقمى، ثم ضبا العبارات بحيث تعبر كل عبارة عن مهارة من مهارات التربية 

، ، التكنولوجيةالتكنولوجية  الحركية، ويتم تنفيذها أو المساعدة فى تنفيذها عن طريق األجه ة واالمكاناتالحركية، ويتم تنفيذها أو المساعدة فى تنفيذها عن طريق األجه ة واالمكانات
  ..( يوضت صدق المحكمين لمحتو  االستبانة( يوضت صدق المحكمين لمحتو  االستبانة22))رقم رقم   جدولجدول

  ( ( 11))رقم رقم جدول جدول 
  صدق المحكمين لمحتو  االستبانةصدق المحكمين لمحتو  االستبانة

    الرأيالرأي  النو النو   العددالعدد

  وو  أستاذأستاذ  11عدد عدد 
  أستاذ مساعدأستاذ مساعد  11

اساتذة الطفولة المبكرة اساتذة الطفولة المبكرة 
بكلية التربية للطفولة بكلية التربية للطفولة 

  جامعة المنيا جامعة المنيا   ––المبكرة المبكرة 

عبارة فقا والتركي  عبارة فقا والتركي    2121اختصار العبارات الى اختصار العبارات الى 
عادة صيا ة على مجاالعلى مجاال عادة صيا ة ت التربية الحركية واك ت التربية الحركية واك

  بعض العبارات التي تحتمل أكثر من معنىبعض العبارات التي تحتمل أكثر من معنى
  

  وو  أستاذأستاذ  11عدد عدد 
  أستاذ مساعدأستاذ مساعد  11

اساتذة الطفولة المبكرة اساتذة الطفولة المبكرة 
بكلية التربية للطفولة بكلية التربية للطفولة 

  الثالثةالثالثة  على مجاالت التربية الحركيةعلى مجاالت التربية الحركيةالتركي  التركي  
  مع مع   عبارة فقاعبارة فقا  2121واختصار العبارات الى واختصار العبارات الى 
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فعاًل في فعاًل في المتوفرة المتوفرة وسائل التكنولوجية وسائل التكنولوجية استخدام الاستخدام ال  جامعة اسيوطجامعة اسيوط  ––المبكرة المبكرة 
  الروضاتالروضات

  عدد عدد 
  أستاذ أستاذ   11

استاذ علم الحركة بكلية استاذ علم الحركة بكلية   
جامعة جامعة   ––التربية الرياضية التربية الرياضية 
  المنياالمنيا

عبارات عبارات   77عبارة )عبارة )  2121اختصار العبارات الى اختصار العبارات الى 
  ))لكل مجال من مجاالت التربية الحركية لكل مجال من مجاالت التربية الحركية 

القصة الحركية القصة الحركية   ––المهارات الحركية األساسية المهارات الحركية األساسية 
  ((األلعاب الصغيرة األلعاب الصغيرة   ––

  

  عدد عدد 
  أستاذ مساعدأستاذ مساعد  11

استاذ مساعد تكنولوجيا استاذ مساعد تكنولوجيا 
التعليم بكلية التربية التعليم بكلية التربية 

  جامعة المنياجامعة المنيا  ––النوعية النوعية 

استخدام الوسائل التكنولوجية المفترض توافرها استخدام الوسائل التكنولوجية المفترض توافرها 
بالروضة في أداء ادوار المعلمة ألنشطة بالروضة في أداء ادوار المعلمة ألنشطة 

في المجاالت الثالث مع في المجاالت الثالث مع التربية الحركية التربية الحركية 
  عبارة فقاعبارة فقا    2121االكتفاء ب  االكتفاء ب  

  

عبارة وجعل كل مجال عبارة وجعل كل مجال   2121ين على اختصار العبارات الى ين على اختصار العبارات الى علي اجما  المحكمعلي اجما  المحكموبناًء وبناًء 
التكنولوجية التكنولوجية استخدام الوسائل استخدام الوسائل عبارات و عبارات و   77ركية الثالثة يمثله ركية الثالثة يمثله من مجاالت التربية الحمن مجاالت التربية الح
  ، فقد اصبحت االستبانة في صورتها النهائية كالتالي: ، فقد اصبحت االستبانة في صورتها النهائية كالتالي: المتوفرة في الروضاتالمتوفرة في الروضات

  ((22))  رقمرقم  جدولجدول
  **  صورتها النهائيةصورتها النهائية  فيفيمحتو  االستبانة محتو  االستبانة 

  المحاور )فى التربية الحركية(المحاور )فى التربية الحركية(  راتراتعدد العباعدد العبا
  األول عن المهارات األساسية فى التربية الحركيةاألول عن المهارات األساسية فى التربية الحركية  77
  الثانى عن القصة الحركية واإليقا  الحركىالثانى عن القصة الحركية واإليقا  الحركى  77
  الثالث عن األلعاب الصغيرةالثالث عن األلعاب الصغيرة  77
  ثالثة محاورثالثة محاور  2121

  

  وقد تم التحقق من صدق االستبانة وتقدير الثبات كالتالى:وقد تم التحقق من صدق االستبانة وتقدير الثبات كالتالى:
  الصدق:الصدق:  --أوالأوال

كمؤشر للصدق حيث تم كمؤشر للصدق حيث تم   الداخليالداخلي  تم استخدام االتساقتم استخدام االتساق  ستبانةستبانةاالاالللتحقق من صدق للتحقق من صدق   
إيجاد العالقة االرتباطية بين الدرجة الكلية لالستبانة وكل محور أو بخعد من أبعادها إيجاد العالقة االرتباطية بين الدرجة الكلية لالستبانة وكل محور أو بخعد من أبعادها 

  يوضت ذلك:يوضت ذلك:  ((33والجدول)والجدول)
  ( : االستبانة في صورتها النهائية( : االستبانة في صورتها النهائية11* ملحق رقم )* ملحق رقم )
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  ((33))رقم رقم جدول جدول 
  ستبانة وكل محورستبانة وكل محورالعالقة االرتباطية بين الدرجة الكلية لالالعالقة االرتباطية بين الدرجة الكلية لال

  المحور الثالثالمحور الثالث  المحور الثانىالمحور الثانى  المحور األولالمحور األول  
  ****0.8280.828  ****0.9300.930  ****0.6410.641  معامل االرتباطمعامل االرتباط
  0.0000.000  0.0000.000  0.0040.004  الداللةالداللة

  

( العالقة بين الدرجة الكلية والمحاور حيث بلغت العالقة ( العالقة بين الدرجة الكلية والمحاور حيث بلغت العالقة 33يتضت من الجدول )يتضت من الجدول )  
(، (، 0.010.01لة عند مستو  )لة عند مستو  )( وهى دا( وهى دا0.640.64االرتباطية بين الدرجة الكلية والمحور األول )االرتباطية بين الدرجة الكلية والمحور األول )

( وهى دالة ( وهى دالة 0.930.93كما بلغت العالقة االرتباطية بين درجة المحور الثانى والدرجة الكلية )كما بلغت العالقة االرتباطية بين درجة المحور الثانى والدرجة الكلية )
(، أما المحور الثالث فقد بلغت العالقة االرتباطية بين درجة المحور (، أما المحور الثالث فقد بلغت العالقة االرتباطية بين درجة المحور 0.010.01عند مستو  )عند مستو  )

  (.(.0.010.01( وهى دالة عند مستو  )( وهى دالة عند مستو  )0.830.83الثالث والدرجة الكلية )الثالث والدرجة الكلية )
  الثبات:الثبات:  --ثانًياثانًيا

  ((0.730.73حيث بلغت )حيث بلغت )تم استخدام معادلة ألفاكرونباخ لتقدير الثبات الداخلى تم استخدام معادلة ألفاكرونباخ لتقدير الثبات الداخلى   
  ..ككلككل  ستبانةستبانةلاللال

  

ا
ً
اثالث
ً
  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:  --ثالث

  الثانى منالثانى مناجابة السؤال اجابة السؤال و و   3131الى صالى ص  2121من ص من ص تمت اإلجابة عن السؤال األول تمت اإلجابة عن السؤال األول   
لرقمى لرقمى ، حيث تم تناول مفهوم العصر ا، حيث تم تناول مفهوم العصر اللدراسةللدراسة  النظر  النظر    طارطارفى اإلفى اإل  4141الى ص الى ص   3939ص ص 

األول، ثم تم عرض األول، ثم تم عرض وأهدافه وخصائصه ومالمت التعليم فى هذا العصر لإلجابة عن السؤال وأهدافه وخصائصه ومالمت التعليم فى هذا العصر لإلجابة عن السؤال 
األدوار الحالية التقليدية التى تقوم بها المخعلمة لإلجابة عن السؤال الثانى، ولإلجابة عن األدوار الحالية التقليدية التى تقوم بها المخعلمة لإلجابة عن السؤال الثانى، ولإلجابة عن 
السؤال الثالث قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية والمعالجات المالئمة لوداة السؤال الثالث قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية والمعالجات المالئمة لوداة 

للتوصل الى نتائج الدراسة حيث تم استخراي المتوسا العام لكل مفرده واالنحراف للتوصل الى نتائج الدراسة حيث تم استخراي المتوسا العام لكل مفرده واالنحراف ستبانة( ستبانة( )اال)اال
والذ  والذ    تو يع البدائل وذلك لإلجابة عن السؤال الثالثتو يع البدائل وذلك لإلجابة عن السؤال الثالثيار ، ثم العدد والنسبة المئوية ليار ، ثم العدد والنسبة المئوية لالمعالمع

الرقمي في مجال التربية الرقمي في مجال التربية صر صر يتناول األدوار الجديدة لمخعلمة الروضة فى ظل متطلبات العيتناول األدوار الجديدة لمخعلمة الروضة فى ظل متطلبات الع
ت، والخامس عن المواجهة بطريقة ت، والخامس عن المواجهة بطريقة ، وتمت اإلجابة عن السؤال الرابع عن المعوقا، وتمت اإلجابة عن السؤال الرابع عن المعوقاالحركيةالحركية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ::فية لم يستخدم فيها اإلحصاءفية لم يستخدم فيها اإلحصاءكيكيو و 
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  المحور األول: المهارات األساسيةالمحور األول: المهارات األساسيةإجابة السؤال الثالث: إجابة السؤال الثالث: 
تخراي تخراي وذلك باسوذلك باس  توافر المهارات األساسية، ودمج التكنولوجيا،   توافر المهارات األساسية، ودمج التكنولوجيا، تم التحقق من مدتم التحقق من مد  

المتوسا لكل مفردة أو بند واالنحراف المعيار ، ثم تو يع البدائل من حيث العدد والنسبة المتوسا لكل مفردة أو بند واالنحراف المعيار ، ثم تو يع البدائل من حيث العدد والنسبة 
  ::التاليالتالي( ( 44المئوية كما يتضت من جدول رقم )المئوية كما يتضت من جدول رقم )

  ((44جدول رقم )جدول رقم )
  المتوسا واالنحراف المعياري لكل مفردة وتو يع البدائلالمتوسا واالنحراف المعياري لكل مفردة وتو يع البدائل  

المتوسا المتوسا   المفرداتالمفردات
  الحسابيالحسابي

االنحراف االنحراف 
  المعياري المعياري 

  البدائلالبدائل
  بيانات مفقودةبيانات مفقودة  33  22  11

استخدام برمجيات تعليمية استخدام برمجيات تعليمية   --11
عن التربية الحركية )فيما يختص عن التربية الحركية )فيما يختص 
بالمهارات االنتقالية( من خالل بالمهارات االنتقالية( من خالل 
الكمبيوتر واالنترنت )مثل الحجل الكمبيوتر واالنترنت )مثل الحجل 

  والت حلق(والت حلق(

3.003.00  0.0000.000  --    ((9494%%))1818  ((5.35.3%%))11  

تدريب األطفال على استخدام تدريب األطفال على استخدام   --22
البرمجيات التعليمية من خالل البرمجيات التعليمية من خالل 

لتعلم لتعلم السبورة الذكية وأجه ة االسبورة الذكية وأجه ة ا
الذكية فيما يخص مهارات الذكية فيما يخص مهارات 
المعالجة والتناول )الركل المعالجة والتناول )الركل 

  وااللتقاط(وااللتقاط(

2.672.67  04850485    ((3232%%))66  ((6363%%))1212  5.35.3%%))11  

تشجيع اإلدارة على تصميم تشجيع اإلدارة على تصميم   --33
موقع للروضة يحتو  على موقع للروضة يحتو  على 

برمجيات التربية الحركية لكى برمجيات التربية الحركية لكى 
ل من خالله مع ل من خالله مع تتعامل األطفاتتعامل األطفا

)يحتو  على مهارات )يحتو  على مهارات لمعلمةلمعلمة
  انتقالية و ير انتقالية(انتقالية و ير انتقالية(

2.892.89  0.4710.471  ((5.35.3%%))11    ((8989%%))1717  ((5.35.3%%))11  

واصل واصل تدريب األطفال على التتدريب األطفال على الت  --44
يختص بمهارة االت ان يختص بمهارة االت ان 

)مهارة التوا ن على قدم )مهارة التوا ن على قدم الثابتالثابت
  واحدة(واحدة(

2.722.72  0.4610.461    26.326.3%%))55  ((68.468.4%%))1313  ((5.35.3%%))11  

تدريب األطفال على استخدام تدريب األطفال على استخدام   --55
  11((%%5.35.3))  1313((%%68.468.4))  55((%%26.326.3    0.4610.461  2.722.72التليف يون الذكى بالقاعة فيما التليف يون الذكى بالقاعة فيما 
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المتوسا المتوسا   المفرداتالمفردات
  الحسابيالحسابي

االنحراف االنحراف 
  المعياري المعياري 

  البدائلالبدائل
  بيانات مفقودةبيانات مفقودة  33  22  11

يختص بمهارة االت ان الحركى يختص بمهارة االت ان الحركى 
  فى المكان(فى المكان(  )الوثب والهبوط)الوثب والهبوط

توعية األسر بالتعامل توعية األسر بالتعامل   --66
الصحى مع األلعاب االلكترونية الصحى مع األلعاب االلكترونية 
  التى تشجع على الحركة والتحركالتى تشجع على الحركة والتحرك

3.003.00  0.0000.000      ((9494%%))1818  ((5.35.3%%))11  

تدريب األسر على استخدام تدريب األسر على استخدام   --77
التكنولوجيا فى تعليم األطفال التكنولوجيا فى تعليم األطفال 
المهارات  ير االنتقالية المهارات  ير االنتقالية 

  االرتداد(االرتداد(  --دوراندورانالال  ––)المرجحة )المرجحة 

2.942.94  2.432.43    ((5.35.3%%))11  ((84.284.2))1616  ((10.510.5%%))22  

    %%85.685.6  %%13.613.6  %%0.80.8  0.160.16  2.822.82  المحور األولالمحور األول
  

(: والتى تنص على "استخدام برمجيات تعليمية عن التربية الحركية )فيما (: والتى تنص على "استخدام برمجيات تعليمية عن التربية الحركية )فيما 11المفردة )المفردة )  --
يختص بالمهارات االنتقالية( من خالل الكمبيوتر واالنترنت )مثل الحجل والت حلق(" بلد يختص بالمهارات االنتقالية( من خالل الكمبيوتر واالنترنت )مثل الحجل والت حلق(" بلد 

  ( والبديل السائد )أوافق جًدا(( والبديل السائد )أوافق جًدا(0.0000.000( وانحرافها المعيار  )( وانحرافها المعيار  )33متوسطها )متوسطها )
(: والتى تنص على "تدريب األطفال على استخدام البرمجيات التعليمية من (: والتى تنص على "تدريب األطفال على استخدام البرمجيات التعليمية من 22المفردة )المفردة )  --

خالل السبورة الذكية وأجه ة التعلم الذكية فيما يخص بمهارات المعالجة والتناول )الركل خالل السبورة الذكية وأجه ة التعلم الذكية فيما يخص بمهارات المعالجة والتناول )الركل 
  ( والبديل السائد )أوافق جًدا(( والبديل السائد )أوافق جًدا(0.480.48( وانحرافها المعيار  )( وانحرافها المعيار  )2.672.67وااللتقاط(" بلد متوسطها )وااللتقاط(" بلد متوسطها )

(: والتى تنص على "تشجيع اإلدارة على تصميم موقع للروضة يحتو  (: والتى تنص على "تشجيع اإلدارة على تصميم موقع للروضة يحتو  33المفردة )المفردة )  --
على برمجيات التربية الحركية لكى تتعامل األطفال من خالله مع المعلمة )يحتو  على على برمجيات التربية الحركية لكى تتعامل األطفال من خالله مع المعلمة )يحتو  على 

( ( 0.470.47انحرافها المعيار  )انحرافها المعيار  )( و ( و 2.892.89مهارات انتقالية و ير انتقالية(" بلد متوسطها )مهارات انتقالية و ير انتقالية(" بلد متوسطها )
  والبديل السائد )أوافق جًدا(والبديل السائد )أوافق جًدا(

(: والتى تنص على "تدريب األطفال على التواصل مع موقع الروضة فيما (: والتى تنص على "تدريب األطفال على التواصل مع موقع الروضة فيما 44المفردة )المفردة )  --
( ( 2.722.72يختص بمهارة االت ان الثابت )مهارة التوا ن على قدم واحدة(" بلد متوسطها )يختص بمهارة االت ان الثابت )مهارة التوا ن على قدم واحدة(" بلد متوسطها )

  ((( والبديل السائد )أوافق جًدا( والبديل السائد )أوافق جًدا0.460.46وانحرافها المعيار  )وانحرافها المعيار  )
(: والتى تنص على "تدريب األطفال على استخدام التليف يون الذكى (: والتى تنص على "تدريب األطفال على استخدام التليف يون الذكى 55المفردة )المفردة )  --

بالقاعة فيما يختص بمهارة االت ان الحركى )الوثب والهبوط فى المكان(" بلد متوسطها بالقاعة فيما يختص بمهارة االت ان الحركى )الوثب والهبوط فى المكان(" بلد متوسطها 
  ( والبديل السائد )أوافق جًدا(( والبديل السائد )أوافق جًدا(0.460.46( وانحرافها المعيار  )( وانحرافها المعيار  )2.722.72))
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تعامل الصحى مع األلعاب االلكترونية تعامل الصحى مع األلعاب االلكترونية (: والتى تنص على "توعية األسر بال(: والتى تنص على "توعية األسر بال66المفردة )المفردة )  --
( والبديل ( والبديل 0.00.0( وانحرافها المعيارة )( وانحرافها المعيارة )33التى تشجع على الحركة والتحرك" بلد متوسطها )التى تشجع على الحركة والتحرك" بلد متوسطها )

  السائد )أوافق جًدا(السائد )أوافق جًدا(
(: والتى تنص على "تدريب األسر على استخدام التكنولوجيا فى تعليم (: والتى تنص على "تدريب األسر على استخدام التكنولوجيا فى تعليم 77المفردة )المفردة )  --

( ( 2.942.94االرتداد(" بلد متوسطها )االرتداد(" بلد متوسطها )  ––ن ن الدوراالدورا  ––األطفال المهارات  ير االنتقالية )المرجحة األطفال المهارات  ير االنتقالية )المرجحة 
  ( والبديل السائد أوافق جًدا(( والبديل السائد أوافق جًدا(0.240.24وانحرافها المعيار  )وانحرافها المعيار  )

على األدوار على األدوار وهذه النتائج توضت أن هذا المحور قد حا  على موافقة أفراد العينة وهذه النتائج توضت أن هذا المحور قد حا  على موافقة أفراد العينة 
الجديدة المتوقعة للمعلمة في مجال التربية الحركية باستخدام أجه ة تكنولوجية معينة، الجديدة المتوقعة للمعلمة في مجال التربية الحركية باستخدام أجه ة تكنولوجية معينة، 

، مما يدل على مناسبة األجه ة التكنولوجية التى ، مما يدل على مناسبة األجه ة التكنولوجية التى ل السائد )موافق جًدا(ل السائد )موافق جًدا(حيث كان البديحيث كان البدي
ذكرت لممارسة النشاط الحركى فيما يختص بالمهارات األساسية سواء أكانت انتقالية أو ذكرت لممارسة النشاط الحركى فيما يختص بالمهارات األساسية سواء أكانت انتقالية أو 

  في أداء المعلمة لدورها المتوقع.في أداء المعلمة لدورها المتوقع.   ير انتقالية ير انتقالية
  ..القصة الحركية القصة الحركية   ::  الثانيالثانيالمحور المحور 

  ((55جدول رقم )جدول رقم )
  معياري لكل مفردة وتو يع البدائلمعياري لكل مفردة وتو يع البدائلالمتوسا واالنحراف الالمتوسا واالنحراف ال

  المفرداتالمفردات
المتوسا المتوسا 
  الحسابىالحسابى

االنحراف االنحراف 
  المعيار  المعيار  

  البدائلالبدائل
  بيانات مفقودةبيانات مفقودة  33  22  11

إرشاد األسر إرشاد األسر   --11
الى كيفية التعامل الى كيفية التعامل 
مع األلعاب مع األلعاب 
االلكترونية التى االلكترونية التى 
تتضمن القصص تتضمن القصص 
  الحركية الغنائيةالحركية الغنائية

2.942.94  2.432.43    ((5.35.3%%))11  ((84.284.2%%))1616  ((10.510.5%%))22  

استخدام استخدام   --22
ر فى عمل ر فى عمل الكمبيوتالكمبيوت

أنشطة إثرائية أنشطة إثرائية 
ألطفال الروضة ألطفال الروضة 
بالقاعة فيما بالقاعة فيما 
يختص باإليقا  يختص باإليقا  
الحركى )ألعاب الحركى )ألعاب 
األصابع، مثل األصابع، مثل 

2.892.89  0.3230.323    ((10.510.5%%))22  ((84.284.2%%))1616  11  
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المتوسا المتوسا   المفرداتالمفردات
  الحسابىالحسابى

االنحراف االنحراف 
  المعيار  المعيار  

  البدائلالبدائل
  بيانات مفقودةبيانات مفقودة  33  22  11

ألعاب العرائس ألعاب العرائس 
  واألراجو (واألراجو (

تدريب تدريب   --33
األطفال للتعامل األطفال للتعامل 
مع االنترنت مع االنترنت 
للحصول على للحصول على 
معلومات عن معلومات عن 
القصة الحركية القصة الحركية 
التمثيلية فى التمثيلية فى 

  حضور المعلمةحضور المعلمة

2.712.71  00..588588  ((5.35.3%%))11  ((15.815.8%%))33  ((6868%%))1313  ((10.510.5%%))22  

توجيه توجيه   --44
األطفال للتعامل األطفال للتعامل 
مع األلعاب مع األلعاب 

الحركية الحركية 
االلكترونية التى االلكترونية التى 
تحسن أدائهم تحسن أدائهم 
الحركى )قصص الحركى )قصص 

  حركية تمثيلية(حركية تمثيلية(

2.832.83  0.5140.514  ((5.35.3%%))11  ((5.35.3%%))11  ((84.284.2%%))1616  ((5.35.3%%))11  

استخدام استخدام   --55
ألعاب الفيديو ألعاب الفيديو 
الكرتونية فى الكرتونية فى 
التوعية الصحية التوعية الصحية 
والغذائية لوطفال والغذائية لوطفال 
من خالل القصة من خالل القصة 

  الحركيةالحركية

2.832.83  0.3830.383    ((15.815.8%%))33  ((87.987.9%%))1515  ((5.35.3%%))11  

إرشاد األطفال إرشاد األطفال   --66
لالستخدام اآلمن لالستخدام اآلمن 
لالنترنت واأللعاب لالنترنت واأللعاب 

االلكترونية االلكترونية 
الخاصة ب نشطة الخاصة ب نشطة 

2.612.61  0.5020.502    ((36.836.8%%))77  ((57.957.9%%))1111  ((5.35.3%%))11  
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المتوسا المتوسا   المفرداتالمفردات
  الحسابىالحسابى

االنحراف االنحراف 
  المعيار  المعيار  

  البدائلالبدائل
  بيانات مفقودةبيانات مفقودة  33  22  11

القصة الحركية القصة الحركية 
  الغنائيةالغنائية

  
تدريب تدريب   --77

األطفال على إيجاد األطفال على إيجاد 
حلول ابتكارية حلول ابتكارية 

ركية ركية للمشكالت الحللمشكالت الح
باستخدام باستخدام 

الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر وبرامج 
  المحاكاةالمحاكاة

2.562.56  0.6160.616  ((5.35.3%%))11  ((3232%%))66  ((57.957.9%%))1111  ((5.35.3%%))11  

    %%7979  %%18.518.5  %%2.42.4  0.260.26  2.722.72  الثانيالثانيالمحور المحور 
  

(: والتى تنص على "إرشاد األسر الى كيفية التعامل مع األلعاب (: والتى تنص على "إرشاد األسر الى كيفية التعامل مع األلعاب 11المفردة )المفردة )  --
وانحرافها وانحرافها   ((2.942.94االلكترونية التى تتضمن القصص الحركية الغنائية" بلد متوسطها )االلكترونية التى تتضمن القصص الحركية الغنائية" بلد متوسطها )

  ( والبديل السائد )أوافق جًدا(( والبديل السائد )أوافق جًدا(0.240.24المعيار  )المعيار  )
(: والتى تنص على "استخدام الكمبيوتر فى عمل أنشطة اثرائية ألطفال (: والتى تنص على "استخدام الكمبيوتر فى عمل أنشطة اثرائية ألطفال 22المفردة )المفردة )  --

الروضة بالقاعة فيما يختص باإليقا  الحركى )ألعاب األصابع، مثل ألعاب العرائس الروضة بالقاعة فيما يختص باإليقا  الحركى )ألعاب األصابع، مثل ألعاب العرائس 
( والبديل السائد )أوافق ( والبديل السائد )أوافق 0.320.32ر  )ر  )( وانحرافها المعيا( وانحرافها المعيا2.832.83واألراجو (" بلد متوسطها )واألراجو (" بلد متوسطها )

  جًدا(جًدا(
(: والتى تنص على "تدريب األطفال للتعامل مع االنترنت للحصول على (: والتى تنص على "تدريب األطفال للتعامل مع االنترنت للحصول على 33المفردة )المفردة )  --

( ( 2.712.71معلومات عن القصة الحركية التمثيلية فى حضور المعلمة" بلد متوسطها )معلومات عن القصة الحركية التمثيلية فى حضور المعلمة" بلد متوسطها )
  ( والبديل السائد )أوافق جًدا(( والبديل السائد )أوافق جًدا(0.580.58وانحرافها المعيار  )وانحرافها المعيار  )

نص على "توجيه األطفال للتعامل مع األلعاب الحركية نص على "توجيه األطفال للتعامل مع األلعاب الحركية (: والتى ت(: والتى ت44المفردة )المفردة )  --
( ( 2.832.83االلكترونية التى تحسن أدائهم الحركى )قصص حركية تمثيلية(" بلد متوسطها )االلكترونية التى تحسن أدائهم الحركى )قصص حركية تمثيلية(" بلد متوسطها )

  ( والبديل السائد )أوافق جًدا(( والبديل السائد )أوافق جًدا(0.510.51وانحرافها المعيار  )وانحرافها المعيار  )
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  (: والتى تنص على "استخدام ألعاب الفيديو الكرتونية فى التوعية الصحية(: والتى تنص على "استخدام ألعاب الفيديو الكرتونية فى التوعية الصحية55المفردة )المفردة )  --
( وانحرافها المعيار  ( وانحرافها المعيار  2.832.83والغذائية لوطفال من خالل القصة الحركية" بلد متوسطها )والغذائية لوطفال من خالل القصة الحركية" بلد متوسطها )

  ( والبديل السائد )أوافق جًدا(( والبديل السائد )أوافق جًدا(0.380.38))
(: والتى تنص على "إرشاد األطفال لالستخدام اآلمن لالنترنت واأللعاب (: والتى تنص على "إرشاد األطفال لالستخدام اآلمن لالنترنت واأللعاب 66المفردة )المفردة )  --

( وانحرافها ( وانحرافها 6161..22االلكترونية الخاصة ب نشطة القصة الحركية الغنائية" بلد متوسطها )االلكترونية الخاصة ب نشطة القصة الحركية الغنائية" بلد متوسطها )
  ( والبديل السائد )أوافق جًدا(( والبديل السائد )أوافق جًدا(0.500.50المعيار  )المعيار  )

(: والتى تنص على "تدريب األطفال على إيجاد حلول ابتكارية للمشكالت (: والتى تنص على "تدريب األطفال على إيجاد حلول ابتكارية للمشكالت 77المفردة )المفردة )  --
( وانحرافها المعيار  ( وانحرافها المعيار  2.652.65الحركية باستخدام الكمبيوتر وبرامج المحاكاة" بلد متوسطها )الحركية باستخدام الكمبيوتر وبرامج المحاكاة" بلد متوسطها )

  ( والبديل السائد )أوافق جًدا(( والبديل السائد )أوافق جًدا(0.620.62))
على األدوار على األدوار نتائج توضت أن هذا المحور قد حا  على موافقة أفراد العينة نتائج توضت أن هذا المحور قد حا  على موافقة أفراد العينة هذه الهذه ال

المتوقعة من المعلمة فى مجال القصة الحركية وبمساعدة األجه ة التكنولوجية، المتوقعة من المعلمة فى مجال القصة الحركية وبمساعدة األجه ة التكنولوجية، الجديدة الجديدة 
حيث كان البديل السائد )موافق جًدا(، مما يدل على مالئمة األجه ة التكنولوجية التى حيث كان البديل السائد )موافق جًدا(، مما يدل على مالئمة األجه ة التكنولوجية التى 

ط الحركى فيما يختص بالقصة الحركية متمثلة فى ط الحركى فيما يختص بالقصة الحركية متمثلة فى ذكرت فى المحور لممارسة النشاذكرت فى المحور لممارسة النشا
  ..المتوفرة بالروضاتالمتوفرة بالروضات  الكمبيوتر، االنترنت، األلعاب االلكترونية وألعاب الفيديو الكرتونيةالكمبيوتر، االنترنت، األلعاب االلكترونية وألعاب الفيديو الكرتونية

  األلعاب الصغيرةاأللعاب الصغيرة  ––  الثالثالثالثالمحور المحور 
  ((66جدول رقم )جدول رقم )

  المتوسا واالنحراف المعياري لكل مفردة وتو يع البدائلالمتوسا واالنحراف المعياري لكل مفردة وتو يع البدائل
  المفرداتالمفردات

المتوسا المتوسا 
  الحسابىالحسابى

راف راف االنحاالنح
  المعيار  المعيار  

  البدائلالبدائل
  بيانات مفقودةبيانات مفقودة  33  22  11

تدريب األطفال على تدريب األطفال على   --11
الدخول على اليوتيوب الدخول على اليوتيوب 
لمشاهدة نماذي من لمشاهدة نماذي من 
األلعاب الصغيرة )ألعاب األلعاب الصغيرة )ألعاب 

  لياقة بدنية(لياقة بدنية(

2.832.83  0.5140.514  ((5.35.3%%))11  ((5.35.3%%))11  ((84.284.2))1616  ((5.35.3%%))11  

إتاحة فرصة إتاحة فرصة   --22
لوطفال إلظهار لوطفال إلظهار 
مواهبهم باستخدام مواهبهم باستخدام 
التكنولوجيا من خالل التكنولوجيا من خالل 

م القائم على م القائم على التعلالتعل

2.782.78  0.4280.428    ((21.121.1%%))44  ((73.773.7%%))1414  ((5.35.3%%))11  
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  طارق سالم سيد طارق سالم سيد                                                                                                                                                                               

 

 

 م 2021أبريل  2اجلزء  2العدد  36ة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد جمل 

152 

المتوسا المتوسا   المفرداتالمفردات
  الحسابىالحسابى

راف راف االنحاالنح
  المعيار  المعيار  

  البدائلالبدائل
  بيانات مفقودةبيانات مفقودة  33  22  11

اإليماءات مثال )ألعاب اإليماءات مثال )ألعاب 
  ((xxbbooxxالحواس الحواس 

تشجيع األطفال على تشجيع األطفال على   --33
ممارسة األلعاب الصغيرة ممارسة األلعاب الصغيرة 
الجماعية من خالل الجماعية من خالل 

كى )الموصل كى )الموصل التليف يون الذالتليف يون الذ
)مثل )مثل باالنترنت( فى القاعةباالنترنت( فى القاعة

  ألعاب الخالء(ألعاب الخالء(

2.892.89  0.3230.323    ((10.510.5%%))22  ((84.284.2))1616  ((5.35.3%%))11  

مل مسابقات مل مسابقات عع  --44
الكترونية لوطفال إلتاحة الكترونية لوطفال إلتاحة 
فرص المنافسة فيما فرص المنافسة فيما 
يختص باأللعاب الصغيرة يختص باأللعاب الصغيرة 

  )الكراسى الموسيقية()الكراسى الموسيقية(
  

2.882.88  0.3230.323    ((10.510.5%%))22  ((87.987.9%%))1515  ((10.510.5%%))22  

توعية األطفال توعية األطفال   --55
بمد  ت ثير التكنولوجيا بمد  ت ثير التكنولوجيا 
على صحتهم من خالل على صحتهم من خالل 
األلعاب الصغيرة )ألعاب األلعاب الصغيرة )ألعاب 

  تمثيلية  نائية(تمثيلية  نائية(

2.882.88  0.3320.332    ((10.510.5%%))22  ((87.987.9%%))1515  ((10.510.5%%))22  

ت ويد األطفال ت ويد األطفال   --66
بالمهارات األساسية بالمهارات األساسية 
التى تمكنهم من التى تمكنهم من 
استخدام التكنولوجيا استخدام التكنولوجيا 

الحاسوب فى مجال الحاسوب فى مجال و و 
)ألعاب )ألعاب األلعاب الصغيرةاأللعاب الصغيرة

  المطاردة(المطاردة(

3.003.00  0.0000.000      ((9494%%))1818  ((5.35.3%%))11  

إمداد األطفال إمداد األطفال   --77
بالمعلومات التى تمكنهم بالمعلومات التى تمكنهم 
من مواجهة مخاطر من مواجهة مخاطر 
االستخدام المبالد فيه االستخدام المبالد فيه 

2.942.94  0.2360.236    ((5.35.3%%))11  ((8989%%))1717  ((5.35.3%%))11  
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المتوسا المتوسا   المفرداتالمفردات
  الحسابىالحسابى

راف راف االنحاالنح
  المعيار  المعيار  

  البدائلالبدائل
  بيانات مفقودةبيانات مفقودة  33  22  11

جيا فى مجال جيا فى مجال للتكنولو للتكنولو 
األلعاب الصغيرة مثل األلعاب الصغيرة مثل 

ألعاب ألعاب   )ألعاب مائية/)ألعاب مائية/
  الخالء(الخالء(

    %%89.589.5  %%9.79.7  %%0.80.8  0.190.19  2.842.84  المحور الثالثالمحور الثالث
    %%85.485.4  %%13.313.3  %%1.31.3  0.170.17  2.792.79  االستبانة ككلاالستبانة ككل

  

  لمشاهدةلمشاهدة  (: والتى تنص على "تدريب األطفال على الدخول على اليوتيوب(: والتى تنص على "تدريب األطفال على الدخول على اليوتيوب11المفردة )المفردة )  --
( وانحرافها المعيار  ( وانحرافها المعيار  8383..22" بلد متوسطها )" بلد متوسطها )نماذي من األلعاب الصغيرة )ألعاب لياقة بدنية(نماذي من األلعاب الصغيرة )ألعاب لياقة بدنية(

  ( والبديل السائد )أوافق جًدا(( والبديل السائد )أوافق جًدا(5151..00))
(: والتى تنص على "إتاحة فرصة لوطفال إلظهار مواهبهم باستخدام (: والتى تنص على "إتاحة فرصة لوطفال إلظهار مواهبهم باستخدام 22المفردة )المفردة )  --

الحواس" بلد الحواس" بلد   ( ألعاب( ألعابxxbbooxxالتكنولوجيا من خالل التعلم القائم على اإليماءات مثال )التكنولوجيا من خالل التعلم القائم على اإليماءات مثال )
  ( والبديل السائد )أوافق جًدا(( والبديل السائد )أوافق جًدا(0.420.42( وانحرافها المعيار  )( وانحرافها المعيار  )2.782.78متوسطها )متوسطها )

(: والتى تنص على "تشجيع األطفال على ممارسة األلعاب الصغيرة (: والتى تنص على "تشجيع األطفال على ممارسة األلعاب الصغيرة 33المفردة )المفردة )  --
الجماعية من خالل التليف يون الذكى )الموصل باالنترنت( فى القاعة )مثل ألعاب الخالء(" الجماعية من خالل التليف يون الذكى )الموصل باالنترنت( فى القاعة )مثل ألعاب الخالء(" 

  ( والبديل السائد )أوافق جًدا(( والبديل السائد )أوافق جًدا(0.320.32حرافها المعيار  )حرافها المعيار  )( وان( وان2.892.89بلد متوسطها )بلد متوسطها )
(: والتى تنص على "عمل مسابقات الكترونية لوطفال إلتاحة فرص (: والتى تنص على "عمل مسابقات الكترونية لوطفال إلتاحة فرص 44المفردة )المفردة )  --

( ( 2.882.88المنافسة فيما يختص باأللعاب الصغيرة )الكراسى الموسيقية(" بلد متوسطها )المنافسة فيما يختص باأللعاب الصغيرة )الكراسى الموسيقية(" بلد متوسطها )
  ( والبديل السائد )أوافق جًدا(( والبديل السائد )أوافق جًدا(0.330.33وانحرافها المعيار  )وانحرافها المعيار  )

(: والتى تنص على "توعية األطفال بمد  ت ثير التكنولوجيا على صحتهم (: والتى تنص على "توعية األطفال بمد  ت ثير التكنولوجيا على صحتهم 55ة )ة )المفردالمفرد  --
( وانحرافها ( وانحرافها 2.882.88من خالل األلعاب الصغيرة )ألعاب تمثيلية  نائية(" بلد متوسطها )من خالل األلعاب الصغيرة )ألعاب تمثيلية  نائية(" بلد متوسطها )

  ( والبديل السائد )أوافق جًدا(( والبديل السائد )أوافق جًدا(0.330.33المعيار  )المعيار  )
تمكنهم من تمكنهم من (: والتى تنص على "ت ويد األطفال بالمهارات األساسية التى (: والتى تنص على "ت ويد األطفال بالمهارات األساسية التى 66المفردة )المفردة )  --

استخدام التكنولوجيا والحاسوب فى مجال األلعاب الصغيرة )ألعاب المطاردة(" بلد استخدام التكنولوجيا والحاسوب فى مجال األلعاب الصغيرة )ألعاب المطاردة(" بلد 
  ( والبديل السائد )أوافق جًدا(( والبديل السائد )أوافق جًدا(0.000.00( وانحرافها المعيار  )( وانحرافها المعيار  )33متوسطها )متوسطها )

(: والتى تنص على "إمداد األطفال بالمعلومات التى تمكنهم من مواجهة (: والتى تنص على "إمداد األطفال بالمعلومات التى تمكنهم من مواجهة 77المفردة )المفردة )  --
تكنولوجيا فى مجال األلعاب الصغيرة مثل )ألعاب مائية/ تكنولوجيا فى مجال األلعاب الصغيرة مثل )ألعاب مائية/ مخاطر االستخدام المبالد فيه للمخاطر االستخدام المبالد فيه لل
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( والبديل السائد )أوافق ( والبديل السائد )أوافق 0.230.23( وانحرافها المعيار  )( وانحرافها المعيار  )2.942.94ألعاب الخالء(" بلد متوسطها )ألعاب الخالء(" بلد متوسطها )
  جًدا(جًدا(

على على أن هذا المحور قد حا  على موافقة أفراد العينة أن هذا المحور قد حا  على موافقة أفراد العينة على على وتدل هذه النتائج وتدل هذه النتائج 
لعاب الصغيرة بمساعدة األجه ة لعاب الصغيرة بمساعدة األجه ة األدوار الجديدة المتوقعة من المعلمة في مجال األ األدوار الجديدة المتوقعة من المعلمة في مجال األ 

حيث جاء البديل السائد )موافق جًدا( وهذا يدل على أن الوسائل التكنولوجية حيث جاء البديل السائد )موافق جًدا( وهذا يدل على أن الوسائل التكنولوجية التكنولوجية، التكنولوجية، 
المستعملة فى هذا المحور تناسب األنشطة الحركية فى مجال األلعاب الصغيرة والتى المستعملة فى هذا المحور تناسب األنشطة الحركية فى مجال األلعاب الصغيرة والتى 

المائية وألعاب المائية وألعاب والتليف يون الذكى والحاسوب لممارسة األلعاب والتليف يون الذكى والحاسوب لممارسة األلعاب   XXbbooxxتمثلت فى اليوتيوب تمثلت فى اليوتيوب 
  الخالء والمطاردة والكراسى الموسيقية وألعاب الحواس واللياقة البدنيةالخالء والمطاردة والكراسى الموسيقية وألعاب الحواس واللياقة البدنية

  أما على مستو  المحاور:أما على مستو  المحاور:  
( واالنحراف المعيار  ( واالنحراف المعيار  2.822.82المحور األول: المهارات األساسية بلد متوسطه العام )المحور األول: المهارات األساسية بلد متوسطه العام )  --

  ( والبديل السائد )أوافق جًدا(( والبديل السائد )أوافق جًدا(0.160.16))
( واالنحراف المعيار  ( واالنحراف المعيار  2.722.72العام )العام )المحور الثانى: القصة الحركية بلد متوسطه المحور الثانى: القصة الحركية بلد متوسطه   --

  ( والبديل السائد )أوافق جًدا(( والبديل السائد )أوافق جًدا(0.260.26))
( واالنحراف المعيار  ( واالنحراف المعيار  2.842.84المحور الثالث: األلعاب الصغيرة بلد متوسطه العام )المحور الثالث: األلعاب الصغيرة بلد متوسطه العام )  --

  ( والبديل السائد )أوافق جًدا(( والبديل السائد )أوافق جًدا(0.190.19))
( والبديل ( والبديل 0.170.17( واالنحراف المعيار  )( واالنحراف المعيار  )2.792.79ككل بلد متوسطه العام )ككل بلد متوسطه العام )  ستبانةستبانةاالاال  --

  ا(ا(أوافق جدً أوافق جدً السائد )السائد )
  ::البيانات الوصفيةالبيانات الوصفية

كليتي التربية كليتي التربية تم استخراي البيانات الوصفية لمحاور االستبانة الثالثة على مستو  تم استخراي البيانات الوصفية لمحاور االستبانة الثالثة على مستو    
للعينااة المسااتهدفة حيااث تاام اسااتخراي المتوسااا للعينااة المسااتهدفة حيااث تاام اسااتخراي المتوسااا   للطفولااة المبكاارة بجااامعتي المنيااا وأساايوطللطفولااة المبكاارة بجااامعتي المنيااا وأساايوط

  العيناةالعيناةمان مجموعاات مان مجموعاات   الحسابى واالنحراف المعيار  وأقال قيماة وأعلاى قيماة لكال مجموعاةالحسابى واالنحراف المعيار  وأقال قيماة وأعلاى قيماة لكال مجموعاة
  ::((77كما يتضت من الجدول رقم )كما يتضت من الجدول رقم )  ستبانةستبانةفى كل محور من المحاور والدرجة الكلية لالفى كل محور من المحاور والدرجة الكلية لال

  ((77جدول رقم )جدول رقم )
  المتوسا الحسابي واالنحراف المعياري وأقل قيمة وأعلى قيمة لكل مجموعة والدرجة الكلية لالستبانةالمتوسا الحسابي واالنحراف المعياري وأقل قيمة وأعلى قيمة لكل مجموعة والدرجة الكلية لالستبانة

  **  المجموعاتالمجموعات
المهارات األساسية المهارات األساسية 
  للتربية الحركيةللتربية الحركية

القصة الحركية القصة الحركية 
  ككلككل  ستبانةستبانةاالاال  الصغيرةالصغيرةاأللعاب األلعاب   الحركىالحركىواإليقا  واإليقا  

كلية كلية 
التربية التربية 

  2.81432.8143  2.84292.8429  2.77142.7714  2.82862.8286  المتوساالمتوسا
  0.178810.17881  0.183810.18381  0.235220.23522  0.188080.18808االنحراف االنحراف 
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للطفولة للطفولة 
المبكرة المبكرة 
جامعة جامعة 
  المنياالمنيا

  المعيار  المعيار  
  2.522.52  2.432.43  2.432.43  2.432.43  أقل قيمةأقل قيمة
  3.003.00  3.003.00  3.003.00  3.003.00  أعلى قيمةأعلى قيمة

كلية كلية 
التربية التربية 
للطفولة للطفولة 

بكرة بكرة المالم
جامعة جامعة 
  أسيوطأسيوط

  2.77382.7738  2.83932.8393  2.66072.6607  2.82142.8214  المتوساالمتوسا
االنحراف االنحراف 
  0.172160.17216  0.221810.22181  0.304840.30484  0.147870.14787  المعيار  المعيار  

  2.482.48  2.432.43  2.142.14  2.572.57  أقل قيمةأقل قيمة
  2.952.95  3.003.00  3.003.00  3.003.00  أعلى قيمةأعلى قيمة

    
والعيناة مان كلياة والعيناة مان كلياة   المنياالمنياالمجموعات تمثل العينة من كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المجموعات تمثل العينة من كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة * * 

  التربية للطفولة المبكرة جامعة أسيوط.التربية للطفولة المبكرة جامعة أسيوط.
  يتضت من الجدول ما يلى:يتضت من الجدول ما يلى:

ة المنياا، فقاد بلاد ة المنياا، فقاد بلاد عيناعينابالنسبة لمحور المهاارات األساساية للتربياة الحركياة علاى بالنسبة لمحور المهاارات األساساية للتربياة الحركياة علاى   --
( ( 2.432.43( وأقااال قيماااة )( وأقااال قيماااة )0.188080.18808( واالنحاااراف المعيااار  )( واالنحاااراف المعيااار  )2.82862.8286المتوسااا الحساااابى )المتوسااا الحساااابى )

( ( 2.82142.8214لمتوساا الحساابى )لمتوساا الحساابى )أسايوط فقاد بلاد اأسايوط فقاد بلاد ا  ةةعيناعينالل(، أما بالنسابة (، أما بالنسابة 3.003.00وأعلى قيمة )وأعلى قيمة )
(، حياث يتضات (، حياث يتضات 3.003.00( وأعلى قيمة )( وأعلى قيمة )2.572.57( وأقل قيمة )( وأقل قيمة )0.147870.14787واالنحراف المعيار  )واالنحراف المعيار  )

، كماا ظهار تقاارب ، كماا ظهار تقاارب فاي مجاال المهاارات األساسايةفاي مجاال المهاارات األساساية  الحاجة الضرورية لهاذه األدوار المقترحاةالحاجة الضرورية لهاذه األدوار المقترحاة
  أسيوط والمنياأسيوط والمنيا  عينتي جامعتيعينتي جامعتيالمتوسا لد  المتوسا لد  

المنيااا فقااد بلااد المنيااا فقااد بلااد   ةةعينااعينااركااى علااى ركااى علااى بالنساابة لمحااور القصااة الحركيااة واإليقااا  الحبالنساابة لمحااور القصااة الحركيااة واإليقااا  الح  --
( ( 2.432.43( وأقااال قيماااة )( وأقااال قيماااة )0.235220.23522( واالنحاااراف المعيااار  )( واالنحاااراف المعيااار  )2.77142.7714المتوسااا الحساااابى )المتوسااا الحساااابى )

( ( 2.66072.6607أسايوط فقاد بلاد المتوساا الحساابى )أسايوط فقاد بلاد المتوساا الحساابى )  ةةعيناعينا(، أما بالنسابة ل(، أما بالنسابة ل3.003.00وأعلى قيمة )وأعلى قيمة )
(، حياث يتضات (، حياث يتضات 3.003.00( وأعلى قيمة )( وأعلى قيمة )2.142.14( وأقل قيمة )( وأقل قيمة )0.304840.30484واالنحراف المعيار  )واالنحراف المعيار  )

، وظهر ، وظهر قا  الحركيقا  الحركيييفي مجال القصة الحركية واإلفي مجال القصة الحركية واإل  الضرورية لهذه األدوار المقترحةالضرورية لهذه األدوار المقترحةالحاجة الحاجة 
  أسيوط والمنيا.أسيوط والمنيا.  العينتين في جامعتيالعينتين في جامعتيتقارب المتوسا لد  تقارب المتوسا لد  

المنياا فقااد بلاد المتوساا الحسااابى المنياا فقااد بلاد المتوساا الحسااابى   ةةعيناعينابالنسابة لمحاور األلعااب الصااغيرة علاى بالنسابة لمحاور األلعااب الصااغيرة علاى   --
(، (، 3.003.00ى قيمة )ى قيمة )( وأعل( وأعل2.432.43( وأقل قيمة )( وأقل قيمة )0.183810.18381( واالنحراف المعيار  )( واالنحراف المعيار  )2.84292.8429))

( واالنحااراف المعيااار  ( واالنحااراف المعيااار  2.83932.8393أساايوط فقااد بلااد المتوسااا الحسااابى )أساايوط فقااد بلااد المتوسااا الحسااابى )  ةةعينااعينااأمااا بالنساابة أمااا بالنساابة 
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(، حياث يتضات الحاجاة الضارورية (، حياث يتضات الحاجاة الضارورية 3.003.00( وأعلى قيماة )( وأعلى قيماة )2.432.43( وأقل قيمة )( وأقل قيمة )0.221810.22181))
، كماا ظهار تقاارب المتوساا لاد  ، كماا ظهار تقاارب المتوساا لاد  األدوار المقترحة للمعلمة في مجال األلعاب الصغيرةاألدوار المقترحة للمعلمة في مجال األلعاب الصغيرةلهذه لهذه 

  سيوط والمنيا حيث اتضاحت الحاجاة ألداء المعلماة لهاذه األدوار المقترحاةسيوط والمنيا حيث اتضاحت الحاجاة ألداء المعلماة لهاذه األدوار المقترحاةأأ  عينتي جامعتيعينتي جامعتي
  بالنسبة للعتينتينبالنسبة للعتينتين

( ( 2.81432.8143المنيا فقد بلد المتوسا الحساابى )المنيا فقد بلد المتوسا الحساابى )  ةةعينعينككل على ككل على   ستبانةستبانةبالنسبة لالبالنسبة لال  --
( أماا بالنسابة ( أماا بالنسابة 3.003.00( وأعلاى قيماة )( وأعلاى قيماة )2.522.52( وأقال قيماة )( وأقال قيماة )0.178810.17881واالنحراف المعيار  )واالنحراف المعيار  )

( واالنحاااااراف المعياااااار  ( واالنحاااااراف المعياااااار  2.77382.7738توساااااا  الحساااااابى )توساااااا  الحساااااابى )لمجموعاااااة أسااااايوط فقاااااد بلاااااد الملمجموعاااااة أسااااايوط فقاااااد بلاااااد الم
( حيااث يتضاات الحاجااة الضاارورية ( حيااث يتضاات الحاجااة الضاارورية 2.952.95( وأعلااى قيمااة )( وأعلااى قيمااة )2.482.48( وأقاال قيمااة )( وأقاال قيمااة )0.172160.17216))

وتقاارب المتوساا لاد  وتقاارب المتوساا لاد    الستخدام التكنولوجيا في أنشطة التربية الحركية ومجاالتها الثالث،الستخدام التكنولوجيا في أنشطة التربية الحركية ومجاالتها الثالث،
المعلماة لهاذه األدوار المعلماة لهاذه األدوار   ألداءألداء  الحاجاة لاودوار الجديادة للمعلماةالحاجاة لاودوار الجديادة للمعلماة  أسيوط والمنياا يوضاتأسيوط والمنياا يوضات  عينتيعينتي

كمااا ظهاار تقااارب كمااا ظهاار تقااارب التربيااة الحركيااة الثالثااة، التربيااة الحركيااة الثالثااة،   تتماان خااالل التكنولوجيااا وفااي مجاااالماان خااالل التكنولوجيااا وفااي مجاااالالمقترحااة المقترحااة 
  ..المنياالمنياو و   أسيوطأسيوطبجامعتي بجامعتي المتوسا لد  كليتى التربية للطفولة المبكرة المتوسا لد  كليتى التربية للطفولة المبكرة 

  **  المجموعاتالمجموعات
  المنيا وأسيوط:المنيا وأسيوط:جامعتي جامعتي اختبار مان ويتنى لداللة الفروق بين مجموعتى اختبار مان ويتنى لداللة الفروق بين مجموعتى   --

اختبار مان ويتنى إليجااد الفاروق باين رتاب مجماوعتى المنياا وأسايوط اختبار مان ويتنى إليجااد الفاروق باين رتاب مجماوعتى المنياا وأسايوط   تم استخدامتم استخدام  
، ومن ثم تم استخدام اإلحصاء الالباارامتر  كماا ، ومن ثم تم استخدام اإلحصاء الالباارامتر  كماا 3030وذلك النخفاض عدد المجموعتين عن وذلك النخفاض عدد المجموعتين عن 

  . . ((88يتضت من الجدول رقم )يتضت من الجدول رقم )
والعيناة مان كلياة والعيناة مان كلياة   المنياالمنيا* المجموعات تمثل العينة من كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة * المجموعات تمثل العينة من كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة 

  ة للطفولة المبكرة جامعة أسيوط.ة للطفولة المبكرة جامعة أسيوط.التربيالتربي
  ((88جدول رقم )جدول رقم )

  اإلحصاء الال بارامتري للبياناتاإلحصاء الال بارامتري للبيانات
  مجمو  الرتبمجمو  الرتب  متوسا الرتبمتوسا الرتب  العددالعدد  المجموعاتالمجموعات  

  المهارات األساسيةالمهارات األساسية
  98.0098.00  9.809.80  1010  المنياالمنيا
  73.0073.00  9.139.13  88  أسيوطأسيوط
        

القصة الحركية القصة الحركية 
  واإليقا  الحركىواإليقا  الحركى

  104.00104.00  10.4010.40  1010  المنياالمنيا
  67.067.000  8.388.38  88  أسيوطأسيوط
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  األلعاب الصغيرةاأللعاب الصغيرة
  92.5092.50  9.259.25  1010  المنياالمنيا
  78.5078.50  9.819.81  88  أسيوطأسيوط
        

  ككلككل  ستبانةستبانةاالاال
  101.00101.00  10.1010.10  1010  المنياالمنيا
  70.0070.00  8.758.75  88  أسيوطأسيوط
        

  

القصة الحركية القصة الحركية   المهارات األساسيةالمهارات األساسية  
  واإليقا  الحركىواإليقا  الحركى

  ككلككل  ستبانةستبانةاالاال  األلعاب الصغيرةاأللعاب الصغيرة

قيمة مؤشر مان قيمة مؤشر مان 
  ويتنىويتنى

37.00037.000  31.00031.000  3737.500.500  34.00034.000  

  0.5360.536--  0.2350.235--  0.8150.815--  0.2780.278--  القيمة الحرجةالقيمة الحرجة
  0.5920.592  0.8140.814  0.4150.415  0.7810.781  الداللةالداللة
    

( ارتفااا  الحاجااة للمقترحااات باااألدوار الجدياادة للمعلمااة ( ارتفااا  الحاجااة للمقترحااات باااألدوار الجدياادة للمعلمااة 88يتضاات ماان الجاادول رقاام )يتضاات ماان الجاادول رقاام )
كلياة التربياة للطفولاة المبكارة كلياة التربياة للطفولاة المبكارة   عينتيعينتيككل لكل من ككل لكل من   ستبانةستبانةعلى مستو  المحاور الثالثة واالعلى مستو  المحاور الثالثة واال

اإلحساااس اإلحساااس ، وماان ثاام ال توجااد فااروق بااين المجمااوعتين فااى ، وماان ثاام ال توجااد فااروق بااين المجمااوعتين فااى أساايوط أساايوط و و   لمنيااالمنيااااا    بجااامعتيبجااامعتي
  الى تلك المقترحات.الى تلك المقترحات.  بالحاجةبالحاجة
: تاام طاارح سااؤال عاان المعوقااات التااى تحااول دون تنفيااذ تلااك : تاام طاارح سااؤال عاان المعوقااات التااى تحااول دون تنفيااذ تلااك الرابااعالرابااع  السااؤالالسااؤالاجابااة اجابااة   

  ::((99المقترحات، وجاءت االجابات على النحو التالى كما فى الجدول رقم )المقترحات، وجاءت االجابات على النحو التالى كما فى الجدول رقم )
  ((99جدول رقم )جدول رقم )
  نفيذ المقترحات نفيذ المقترحات المعوقات الخاصة بتالمعوقات الخاصة بت

  فى ظل العصر الرقمىفى ظل العصر الرقمىفي مجال التربية الحركية في مجال التربية الحركية باألدوار الجديدة للمعلمة باألدوار الجديدة للمعلمة 
  النسبة المئويةالنسبة المئوية  المعوقاتالمعوقات  مم
  %%3535  قلة توافر البنية التحتية من أجه ة مناسبة فى قاعات األنشطةقلة توافر البنية التحتية من أجه ة مناسبة فى قاعات األنشطة  11
  %%3535  ندرة توافر االنترنت فى أ لب الروضاتندرة توافر االنترنت فى أ لب الروضات  22
  %%1515  نولوجيا أثناء الخدمةنولوجيا أثناء الخدمةنقص التدريب لمعلمات الروضة على التكنقص التدريب لمعلمات الروضة على التك  33
  %%1010  ندرة وجود المعلمة المتخصصةندرة وجود المعلمة المتخصصة  44
  %%55  عدم وعى الموجهات بالوسائل التكنولوجية وأهميتهاعدم وعى الموجهات بالوسائل التكنولوجية وأهميتها  55
  %%55  الحاجة المخلحة لمراجعة برامج اإلعداد بالكلياتالحاجة المخلحة لمراجعة برامج اإلعداد بالكليات  66
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ت فاى سات ت فاى سات تمثلاتمثلاأن اإلجاباة عان الساؤال أن اإلجاباة عان الساؤال ( ( 99رقام )رقام )الجادول الجادول بيانات بيانات يتضت من خالل يتضت من خالل   
  أفراد العينة هى:أفراد العينة هى:  معوقات رئيسة كما يراهامعوقات رئيسة كما يراها

  قلة توافر البنية التحتية من أجه ة مناسبة فى قاعات األنشطةقلة توافر البنية التحتية من أجه ة مناسبة فى قاعات األنشطة  
  ندرة توافر االنترنت فى أ لب الروضاتندرة توافر االنترنت فى أ لب الروضات  
  نقص التدريب لمعلمات الروضة على التكنولوجيا أثناء الخدمةنقص التدريب لمعلمات الروضة على التكنولوجيا أثناء الخدمة  
  ندرة وجود المعلمة المتخصصةندرة وجود المعلمة المتخصصة  
  عدم وعى الموجهات بالوسائل التكنولوجية وأهميتهاعدم وعى الموجهات بالوسائل التكنولوجية وأهميتها  
  لمراجعة برامج اإلعداد بالكلياتلمراجعة برامج اإلعداد بالكليات  الحاجة المخلحةالحاجة المخلحة  

: والذ  يدور حول مواجهة تلاك المعوقاات وجااءت إجاباات : والذ  يدور حول مواجهة تلاك المعوقاات وجااءت إجاباات خامس خامس لسؤال اللسؤال الجابة اجابة ااا
  (:(:1010أفراد العينة على النحو التالى كما فى الجدول رقم )أفراد العينة على النحو التالى كما فى الجدول رقم )
  ((1010جدول رقم )جدول رقم )

  ((99يوضت كيفية مواجهة بعض المعوقات التى ذكرت فى جدول رقم )يوضت كيفية مواجهة بعض المعوقات التى ذكرت فى جدول رقم )
  النسبة المئويةالنسبة المئوية  المعوقاتالمعوقات  مم
  %%3030  االهتمام بالبنية التحتية واألساسية بالروضاتاالهتمام بالبنية التحتية واألساسية بالروضات  11
  %%2525  توعية أولياء األمور من خالل دورات تثقيفية وكتيبات ونشراتتوعية أولياء األمور من خالل دورات تثقيفية وكتيبات ونشرات  22
  %%2020  تنظيم دورات تدريبية للمعلمات على فترات حسب المستجدات التكنولوجيةتنظيم دورات تدريبية للمعلمات على فترات حسب المستجدات التكنولوجية  33
  %%1010  مراجعة مقررات اإلعداد بالكلياتمراجعة مقررات اإلعداد بالكليات  44
  %%1010  رعات لدعم التكنولوجيارعات لدعم التكنولوجياالمشاركة المجتمعية من خالل التبالمشاركة المجتمعية من خالل التب  55
  %%55  ضرورة وعى وتعاون اإلدارة فى مجال التنفيذضرورة وعى وتعاون اإلدارة فى مجال التنفيذ  66

ابل مواجهاة بعاض 1010جادول رقام )جادول رقام )بيانات بيانات يتضت من خالل يتضت من خالل    ابل مواجهاة بعاض ( والاذ  يوضات أهام سخ ( والاذ  يوضات أهام سخ
العقبات التى ذكرت فى مجال اقتاراح أدوار جديادة لمعلماة الروضاة فاى ظال العصار الرقماى العقبات التى ذكرت فى مجال اقتاراح أدوار جديادة لمعلماة الروضاة فاى ظال العصار الرقماى 

الااى ترتيبهااا حسااب الااى ترتيبهااا حسااب تشااير تشااير   الجاادولالجاادول  فاايفاايمئويااة مئويااة النساابة الالنساابة ال  أنأنوفااى مجااال التربيااة الحركيااة، وفااى مجااال التربيااة الحركيااة، 
  ::األهميةاألهمية

  تفسري النتائج:تفسري النتائج:
بعد أن تم عرض نتائج الدراسة الميدانية فى جداول والتعليق عليها نحاول هنا أن بعد أن تم عرض نتائج الدراسة الميدانية فى جداول والتعليق عليها نحاول هنا أن   

لسااابقة فااى مجااال األدوار لسااابقة فااى مجااال األدوار نفساار هااذه النتااائج ماان حيااث ارتباطهااا بنتااائج بعااض الدراسااات انفساار هااذه النتااائج ماان حيااث ارتباطهااا بنتااائج بعااض الدراسااات ا
لرقماى واساتخدام التكنولوجياا فاى أنشاطة لرقماى واساتخدام التكنولوجياا فاى أنشاطة لمعلمة رياض األطفال فى ضوء العصار المعلمة رياض األطفال فى ضوء العصار االجديدة الجديدة 

  التربية الحركية.التربية الحركية.
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لقااااد أثبتاااات نتااااائج الدراسااااة أن عينااااة الدراسااااة قااااد وافقاااات علااااى دمااااج الوسااااائل لقااااد أثبتاااات نتااااائج الدراسااااة أن عينااااة الدراسااااة قااااد وافقاااات علااااى دمااااج الوسااااائل   
التكنولوجياااة المختلفاااة فاااى تعلااايم األطفاااال أنشاااطة التربياااة الحركياااة فاااى مجاااال المهاااارات التكنولوجياااة المختلفاااة فاااى تعلااايم األطفاااال أنشاااطة التربياااة الحركياااة فاااى مجاااال المهاااارات 

ة ماان كليتااى التربيااة ة ماان كليتااى التربيااة األساسااية والقصااة الحركيااة واأللعاااب الصااغيرة وجاااءت اسااتجابة العيناااألساسااية والقصااة الحركيااة واأللعاااب الصااغيرة وجاااءت اسااتجابة العيناا
للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط وجامعة المنيا باا"موافق جًدا"، وهاذا يؤكاد قباولهم الساتخدام للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط وجامعة المنيا باا"موافق جًدا"، وهاذا يؤكاد قباولهم الساتخدام 

الجديادة المقترحاة لمعلمااة الجديادة المقترحاة لمعلمااة   الوساائل التكنولوجياة التاى يفرضااها العصار الرقماى علااى األدوارالوساائل التكنولوجياة التاى يفرضااها العصار الرقماى علااى األدوار
  في مجال التربية الحركية.في مجال التربية الحركية.  الروضةالروضة
  (، والتااى أشااارت الااى(، والتااى أشااارت الااى20172017نيااورا راناايس )نيااورا راناايس )وقااد اتفقاات هااذه النتيجااة مااع نتااائج دراسااة وقااد اتفقاات هااذه النتيجااة مااع نتااائج دراسااة   

ماااات ريااااض األطفاااال اساااتخدام تكنولوجياااا المعلوماااات ماااات ريااااض األطفاااال اساااتخدام تكنولوجياااا المعلوماااات ت يياااد ودعااام مجموعاااة كبيااارة مااان معلت يياااد ودعااام مجموعاااة كبيااارة مااان معل
واالتصااالت فااى تعلاايم األطفاال، وقااد تاا ثر هاذا بعاادد ساانوات الخبارة، والمؤهاال، ومااد  معاارفتهن واالتصااالت فااى تعلاايم األطفاال، وقااد تاا ثر هاذا بعاادد ساانوات الخبارة، والمؤهاال، ومااد  معاارفتهن 

  وأدواتها.وأدواتها.  باستخدام التكنولوجياباستخدام التكنولوجيا
نفااس النتيجااة فااى دراسااته حيااث أشااارت نفااس النتيجااة فااى دراسااته حيااث أشااارت ( ( 20162016كمااا ساابق أن أكااد هااوبين سااو )كمااا ساابق أن أكااد هااوبين سااو )

األطفاال مان قبال المعلماة، وذلاك األطفاال مان قبال المعلماة، وذلاك   ممالنتائج الى وجود حواج  حول دمج التكنولوجيا فى تعلايالنتائج الى وجود حواج  حول دمج التكنولوجيا فى تعلاي
  ضعع مهاراتها فى استخدام التكنولوجيا ونقص تدريبها فى هذا المجال.ضعع مهاراتها فى استخدام التكنولوجيا ونقص تدريبها فى هذا المجال.لل

( حياث أشاارت الاى ( حياث أشاارت الاى 20122012كما اتفقت هذه النتيجة ماع نتيجاة دراساة تشاين هانج )كما اتفقت هذه النتيجة ماع نتيجاة دراساة تشاين هانج )
فااى تطبيااق اسااتخدام التكنولوجيااا فااى تعلاايم األطفااال، وجاااء ضااعع ت هياال فااى تطبيااق اسااتخدام التكنولوجيااا فااى تعلاايم األطفااال، وجاااء ضااعع ت هياال   وجااود صااعوباتوجااود صااعوبات

  المعلمات فى برنامج اإلعداد على رأس هذه الصعوبات.المعلمات فى برنامج اإلعداد على رأس هذه الصعوبات.
( بضارورة تطاوير ( بضارورة تطاوير 20192019وقد أوصت دراساة فيساتا باركومااك، ونتاساار وجياولجى )وقد أوصت دراساة فيساتا باركومااك، ونتاساار وجياولجى )

بعض بعض   ساتهن التعليمية، وجاءت نتائجساتهن التعليمية، وجاءت نتائجااأدوار المعلمة وتضمين التكنولوجيا الجديدة فى ممار أدوار المعلمة وتضمين التكنولوجيا الجديدة فى ممار 
الدراسات السابقة مؤياده الساتجابة عيناة الدراساة للساؤال الخااص بالصاعوبات التاى تواجاه الدراسات السابقة مؤياده الساتجابة عيناة الدراساة للساؤال الخااص بالصاعوبات التاى تواجاه 
تطبيق التكنولوجيا فى رياض األطفال حيث أشار أفراد العينة الاى أن أهام الصاعوبات هاى: تطبيق التكنولوجيا فى رياض األطفال حيث أشار أفراد العينة الاى أن أهام الصاعوبات هاى: 
قلة توافر البنية التحتية، وندرة تاوافر االنترنات، ونقاص تادريب المعلماات علاى التكنولوجياا قلة توافر البنية التحتية، وندرة تاوافر االنترنات، ونقاص تادريب المعلماات علاى التكنولوجياا 

عداد وأثنااء الخدماة، وعادم وجاود معلماة متخصصاة فاى هاذا المجاال، وعادم وعاى عداد وأثنااء الخدماة، وعادم وجاود معلماة متخصصاة فاى هاذا المجاال، وعادم وعاى أثناء اإلأثناء اإل
اإلدارة والدعم الفنى بالوسائل التكنولوجية، والحاجة المخلحة لتضمين التكنولوجيا فاى بارامج اإلدارة والدعم الفنى بالوسائل التكنولوجية، والحاجة المخلحة لتضمين التكنولوجيا فاى بارامج 

  ((99)جدول رقم )جدول رقم   اإلعداد.اإلعداد.
(، وفيسانتا باراكوفااك وآخارون (، وفيسانتا باراكوفااك وآخارون 20162016وقد أيدت نتائج كاًل من دراسة هاوبين ساو )وقد أيدت نتائج كاًل من دراسة هاوبين ساو )

هذه النتائج حيث أشاارتا الاى نقاص اإلعاداد والتادريب لمعلماات ريااض األطفاال هذه النتائج حيث أشاارتا الاى نقاص اإلعاداد والتادريب لمعلماات ريااض األطفاال (، (، 20192019))
فااى مجااال التكنولوجيااا واسااتخداماتها، وأكاادا علااى ضاارورة تضاامين التكنولوجيااا فااى باارامج فااى مجااال التكنولوجيااا واسااتخداماتها، وأكاادا علااى ضاارورة تضاامين التكنولوجيااا فااى باارامج 
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اإلعداد، وتقديم تدريبات أثناء الخدمة، وقد دعمت هاذه النتاائج نتيجاة الساؤال األخيار عان اإلعداد، وتقديم تدريبات أثناء الخدمة، وقد دعمت هاذه النتاائج نتيجاة الساؤال األخيار عان 
الصعوبات حيث أشارت عيناة الدراساة الاى ضارورة تنظايم الصعوبات حيث أشارت عيناة الدراساة الاى ضارورة تنظايم   كيفية مواجهة هذه المعوقات أوكيفية مواجهة هذه المعوقات أو

دورات تدريبية للمعلمات على فترات متقاربة فى مجال المستحدث من التكنولوجيا، ضارورة دورات تدريبية للمعلمات على فترات متقاربة فى مجال المستحدث من التكنولوجيا، ضارورة 
مراجعة مقاررات اإلعاداد بالكلياات لتضامين التكنولوجياا فاى مقرراتهاا، وأكادت علاى ضارورة مراجعة مقاررات اإلعاداد بالكلياات لتضامين التكنولوجياا فاى مقرراتهاا، وأكادت علاى ضارورة 

الهتمام بتوفير البنية التحتياة األساساية الهتمام بتوفير البنية التحتياة األساساية ة وتعاونها فى مجال التنفيذ، الى جانب اة وتعاونها فى مجال التنفيذ، الى جانب ار ر دعم اإلدادعم اإلدا
  بالروضات لممارسة التكنولوجيا بمختلع وسائلها المتوفرة.بالروضات لممارسة التكنولوجيا بمختلع وسائلها المتوفرة.

  التوصيات:التوصيات:
  وعلى هذا يمكن الوصول الى التوصيات اآلتية:وعلى هذا يمكن الوصول الى التوصيات اآلتية:  

ضرورة أن يتضمن برنامج اإلعداد مقرر فى التكنولوجيا واساتخداماتها فاى ريااض ضرورة أن يتضمن برنامج اإلعداد مقرر فى التكنولوجيا واساتخداماتها فاى ريااض   --11
  األطفال بمصراألطفال بمصر

  األساسية للتكنولوجيا بالروضات بمصراألساسية للتكنولوجيا بالروضات بمصروجوب توفير البنية التحتية وجوب توفير البنية التحتية   --22
ر باارامج تدريبيااة للمعلمااات أثناااء الخدمااة علااى التكنولوجيااا واسااتخداماتها فااى ر باارامج تدريبيااة للمعلمااات أثناااء الخدمااة علااى التكنولوجيااا واسااتخداماتها فااى ييتااوفتااوف  --33

مجال التربية الحركياة و ياره مان مجااالت المهاارات المطلاوب إكساابها للطفال فاى هاذه مجال التربية الحركياة و ياره مان مجااالت المهاارات المطلاوب إكساابها للطفال فاى هاذه 
  المرحلةالمرحلة

جيا الحديثة جيا الحديثة المساعدة فى توعيه أولياء األمور بضرورة معرفتهن بالوسائل التكنولو المساعدة فى توعيه أولياء األمور بضرورة معرفتهن بالوسائل التكنولو   --44
  حتى يشجعوا أبنائهم على استخدامها حتى يشجعوا أبنائهم على استخدامها 

  توعية إدارة الروضات بالعمل على توفير األجه ة التكنولوجية بالروضاتتوعية إدارة الروضات بالعمل على توفير األجه ة التكنولوجية بالروضات  --55
إيجااد دور لمجااالس اآلبااء واألمناااء فااى دعام وتااوفير بعاض الوسااائل التكنولوجيااة إيجااد دور لمجااالس اآلبااء واألمناااء فااى دعام وتااوفير بعاض الوسااائل التكنولوجيااة   --66

  بمساعدة المشاركة االجتماعية عن طريق التبر  نقدًيا أو باألجه ةبمساعدة المشاركة االجتماعية عن طريق التبر  نقدًيا أو باألجه ة
عمااال تااادريب ألوليااااء أماااور األطفاااال، وبعاااض المهتماااين بالشااا ن عمااال تااادريب ألوليااااء أماااور األطفاااال، وبعاااض المهتماااين بالشااا ن   المسااااهمة فاااىالمسااااهمة فاااى  --77

التعليماااى فاااى الروضاااات علاااى التكنولوجياااا واساااتخداماتها حتاااى ياااتم دعااام العمااال فاااى التعليماااى فاااى الروضاااات علاااى التكنولوجياااا واساااتخداماتها حتاااى ياااتم دعااام العمااال فاااى 
  الروضات فى هذا المجال.الروضات فى هذا المجال.

عادادهن الساتخدام طرائاق واساتراتيجيات عادادهن الساتخدام طرائاق واساتراتيجيات للمعلماات إلللمعلماات إلدورات تدريبياة متقدماة دورات تدريبياة متقدماة تقديم تقديم   --88
  تكنولوجية متطورةتكنولوجية متطورة

والقااائمين علااى رعايااة الطفاال والتوجيااه لااإلدارات التعليميااة والقااائمين علااى رعايااة الطفاال والتوجيااه لااإلدارات التعليميااة   توجيااه أولياااء األمااورتوجيااه أولياااء األمااور  --99
باستخدام وتوفير الوسائا المتعددة عند تنفيذ األنشطة بماا يحقاق المنفعاة فاى مرحلاة باستخدام وتوفير الوسائا المتعددة عند تنفيذ األنشطة بماا يحقاق المنفعاة فاى مرحلاة 

  رياض األطفالرياض األطفال
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  تنويع أنشطة رياض األطفال بما يتوافق مع الوسائا التكنولوجية تنويع أنشطة رياض األطفال بما يتوافق مع الوسائا التكنولوجية   --1010
تخدام الوساائل التعليمياة تخدام الوساائل التعليمياة باسباس  أدوات لونشطة المتنوعةأدوات لونشطة المتنوعةتدريب المعلمات على إنتاي تدريب المعلمات على إنتاي   --1111

  المتعددة للتكنولوجياالمتعددة للتكنولوجيا
تاااوفير الم ياااد مااان قاعاااات األنشاااطة لوطفاااال فاااى الروضاااات المااا ودة بالوساااائل تاااوفير الم ياااد مااان قاعاااات األنشاااطة لوطفاااال فاااى الروضاااات المااا ودة بالوساااائل   --1212

  ..التكنولوجيةالتكنولوجية
وضااع سياسااة عامااة لتطااوير مناااهج رياااض األطفااال لتضاامين باارامج تكنولوجيااة وضااع سياسااة عامااة لتطااوير مناااهج رياااض األطفااال لتضاامين باارامج تكنولوجيااة   --1313

  ..مستقبالً مستقبالً   ثالثية األبعادثالثية األبعاد
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(، أنشااطة حركيااة مقترحااة لتع ياا  جوانااب النمولطفاال الروضااة (، أنشااطة حركيااة مقترحااة لتع ياا  جوانااب النمولطفاال الروضااة 20182018أكاارم ابااراهيم الساايد )أكاارم ابااراهيم الساايد )

  االجتماعي(، المرك  القومي للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة.االجتماعي(، المرك  القومي للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة.--الفني الفني   ––)اللغوي )اللغوي 
(. دراسااة تقويميااة لواقااع األنشااطة الحركيااة المقدمااة (. دراسااة تقويميااة لواقااع األنشااطة الحركيااة المقدمااة 20132013هاشاام محمااد عبااد الباااقي )هاشاام محمااد عبااد الباااقي )  أمأم

الروضااة فااي ضااوء أهااداف المرحلااة فااي مدينااة الرياااض، مركاا  الدراسااات الروضااة فااي ضااوء أهااداف المرحلااة فااي مدينااة الرياااض، مركاا  الدراسااات لطفاال لطفاال 
  الجامعية للبنات بعليشة، الرياض.الجامعية للبنات بعليشة، الرياض.

(: رؤياااة مساااتقبلية نحاااو تفعيااال دور ريااااض األطفاااال، (: رؤياااة مساااتقبلية نحاااو تفعيااال دور ريااااض األطفاااال، 20092009))  الدساااوقيالدساااوقيإباااراهيم إباااراهيم   أماااانيأمااااني
المااؤتمر العلمااى الساانو  الثااانى، كليااة التربيااة بااور سااعيد، جامعااة قناااة السااويس، المااؤتمر العلمااى الساانو  الثااانى، كليااة التربيااة بااور سااعيد، جامعااة قناااة السااويس، 

  الج ء الثانى.الج ء الثانى.
  (: التربية الحركية، دار الفكر العربى، القاهرة.(: التربية الحركية، دار الفكر العربى، القاهرة.19821982خولى، اسامة راتب )خولى، اسامة راتب )أمين الأمين ال
(: االتجاهات العالمية المعاصرة لفى مجال تربياة طفال ماا قبال (: االتجاهات العالمية المعاصرة لفى مجال تربياة طفال ماا قبال 20042004محمد على )محمد على )  انتصارانتصار

المدرسااة، المااؤتمر العلمااى الساانو  الخااامس، المركاا  القااومى للبحااوث والتنميااة، المدرسااة، المااؤتمر العلمااى الساانو  الخااامس، المركاا  القااومى للبحااوث والتنميااة، 
  ..229229صص

(: الكفايات التعليمية لمعلمات رياض األطفال (: الكفايات التعليمية لمعلمات رياض األطفال 20162016أنوار فاضل الشوك، ليلى نجم مجيل )أنوار فاضل الشوك، ليلى نجم مجيل )
وعالقتها بتثقيع طفل الروضة بالمهارات الحياتية البيئياة )دراساة ميدانياة(، مجلاة وعالقتها بتثقيع طفل الروضة بالمهارات الحياتية البيئياة )دراساة ميدانياة(، مجلاة 

  66، العدد، العدد2727كلية التربية للبنات، المجلدكلية التربية للبنات، المجلد

http://www.libya-al-mostakbal.org/95/11110%20بتاريخ%201/12/2016
http://www.libya-al-mostakbal.org/95/11110%20بتاريخ%201/12/2016
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(: الطفاال ديااوان التربيااة، قضااايا معاصاارة فااى الطفولااة المبكاارة (: الطفاال ديااوان التربيااة، قضااايا معاصاارة فااى الطفولااة المبكاارة 20112011جااابر محمااود طلبااة )جااابر محمااود طلبااة )
  نصورة، مكتبة جرير. نصورة، مكتبة جرير. )الج ء األول(، الم)الج ء األول(، الم
(: األسااارة العربياااة وتحاااديات العصااار الرقماااى، مجلاااة الفاااتت، (: األسااارة العربياااة وتحاااديات العصااار الرقماااى، مجلاااة الفاااتت، 20122012جعفااار حسااان جاسااام )جعفااار حسااان جاسااام )

  . . 277277، ص، ص5151العراق، جامعة ديالى، كلية التربية األساسية،  العراق، جامعة ديالى، كلية التربية األساسية،  
(: التربيااة العربيااة فااى العصاار الرقمااى الفاارص والتحااديات، (: التربيااة العربيااة فااى العصاار الرقمااى الفاارص والتحااديات، 20152015الدهشااان )الدهشااان )علااى علااى جمااال جمااال 

  مارس مارس 2626--2525المنوفية المنوفية   المؤتمر الخامس لكلية التربية بجامعةالمؤتمر الخامس لكلية التربية بجامعة
(: نحو أدوار جديادة لمؤسسااتنا الجامعياة فاى ضاوء تحاديات (: نحو أدوار جديادة لمؤسسااتنا الجامعياة فاى ضاوء تحاديات 20192019جمال على الدهشان )جمال على الدهشان )

ومتطلبات العصار الرقماى، الماؤتمر العلماى الحااد  عشار الادولى الثاانى، بعناوان: ومتطلبات العصار الرقماى، الماؤتمر العلماى الحااد  عشار الادولى الثاانى، بعناوان: 
  جامعة المنياجامعة المنيا  ––تطوير التعليم وبناء االنسان المعاصر، كلية التربية تطوير التعليم وبناء االنسان المعاصر، كلية التربية 

دور التعلم الرقمى فى التنمية المهنية للمعلماين، المجلاة دور التعلم الرقمى فى التنمية المهنية للمعلماين، المجلاة   (:(:20182018))  الشمري الشمري حسين خاجى حسين خاجى 
  العربية للعلوم التربوية والنفسية، العدد السابع، فبراير.العربية للعلوم التربوية والنفسية، العدد السابع، فبراير.

(. فاعلياة برناامج قاائم علاى األلعااب الصاغيرة فاي تحساين (. فاعلياة برناامج قاائم علاى األلعااب الصاغيرة فاي تحساين 20192019مبارك القحطااني )مبارك القحطااني )  حنانحنان
بعااض القاادرات الحركيااة لااد  عينااة ماان أطفااال الروضااة المصااابين بفاارط الحركااة بعااض القاادرات الحركيااة لااد  عينااة ماان أطفااال الروضااة المصااابين بفاارط الحركااة 

  لمملكة العربية السعودية. كلية التربية، جامعة األ هر، مصر.لمملكة العربية السعودية. كلية التربية، جامعة األ هر، مصر.بابا
(: واقع إعداد طفل ما قبل المدرسة فاى مصار، فاى ضاوء معاايير (: واقع إعداد طفل ما قبل المدرسة فاى مصار، فاى ضاوء معاايير 20142014راندا أيمن شيكه )راندا أيمن شيكه )

    1616الجودة الشاملة، مجلة كلية التربية، جامعة بور سعيد، العددالجودة الشاملة، مجلة كلية التربية، جامعة بور سعيد، العدد
عااض المهااارات عااض المهااارات ( . تاا ثير برنااامج تربيااة حركيااة مقتاارح علااى تنميااة ب( . تاا ثير برنااامج تربيااة حركيااة مقتاارح علااى تنميااة ب20042004رشاايدة عااامر )رشاايدة عااامر )

الحركيااة األساسااية والقاادرات البدنيااة وعالقتهااا بمسااتو  الكفاااءة االدراكيااة الحركيااة الحركيااة األساسااية والقاادرات البدنيااة وعالقتهااا بمسااتو  الكفاااءة االدراكيااة الحركيااة 
سنوات(. المجلة العلمياة لعلاوم التربياة الرياضاية ، سنوات(. المجلة العلمياة لعلاوم التربياة الرياضاية ،   66--44ألطفال ما قبل المدرسة )ألطفال ما قبل المدرسة )

  كلية التربية الرياضية، جامعة المنصورة.كلية التربية الرياضية، جامعة المنصورة.
ى، مكتباااة الرشاااد، الريااااض، ى، مكتباااة الرشاااد، الريااااض، (: تكنولوجياااا التعلااايم والتعلااايم االلكترونااا(: تكنولوجياااا التعلااايم والتعلااايم االلكترونااا20042004ساااالم أحماااد )ساااالم أحماااد )

  . . 312312السعودية، صالسعودية، ص
(: اتجاهااات معلمااات رياااض األطفااال بدولااة الكوياات (: اتجاهااات معلمااات رياااض األطفااال بدولااة الكوياات 20062006ساالو  جااوهر، وعبياار الهااولى )ساالو  جااوهر، وعبياار الهااولى )

نحو استخدام قراءة كتب القصص لوطفال كاسلوب للتعلم المبكر للقاراءة والكتاباة، نحو استخدام قراءة كتب القصص لوطفال كاسلوب للتعلم المبكر للقاراءة والكتاباة، 
  المجلة التربوية، جامعة الكويتالمجلة التربوية، جامعة الكويت
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الال مااة إلعااداد معلمااات رياااض األطفااال الال مااة إلعااداد معلمااات رياااض األطفااال   (: المتطلبااات(: المتطلبااات20112011الصااديق )الصااديق )  الدسااوقيالدسااوقيسااهير سااهير 
لمواجهة بعض مشكالت الطفولة )دراسة مساتقبلية( رساالة دكتاوراه، كلياة التربياة، لمواجهة بعض مشكالت الطفولة )دراسة مساتقبلية( رساالة دكتاوراه، كلياة التربياة، 

  جامعة المنصورة. جامعة المنصورة. 
(: الواقااع الفعلااى لمعلمااات رياااض األطفااال فااى مدينااة طاارابلس (: الواقااع الفعلااى لمعلمااات رياااض األطفااال فااى مدينااة طاارابلس 20142014طااارق أحمااد معماار )طااارق أحمااد معماار )

، ص ، ص 66، العادد، العادد11المجلادالمجلاد  دراسة تقويمية، المجلة العربية للعلوم االجتماعية،دراسة تقويمية، المجلة العربية للعلوم االجتماعية،  --بليبيابليبيا
  . . 299299--277277ص ص 

التحاديات والفارص، مجلاة التربياة التحاديات والفارص، مجلاة التربياة   ––(: التعليم فى العصار الرقماى (: التعليم فى العصار الرقماى 20132013عائشة بو كريه )عائشة بو كريه )
مخبار التربياة واالبساتمولوجيا، مخبار التربياة واالبساتمولوجيا،   ––واالستمولوجيا، المدرسة العليا لوساتذة بو ريعه واالستمولوجيا، المدرسة العليا لوساتذة بو ريعه 

  . . 111111، ص، ص55الج ائر،  الج ائر،  
لحركياة واأللعااب الصاغيرة(، مركا  لحركياة واأللعااب الصاغيرة(، مركا  (: التربية الرياضاية )القصاة ا(: التربية الرياضاية )القصاة ا19951995عبد الحميد شرف )عبد الحميد شرف )

  الكتاب للنشر.الكتاب للنشر.
(: الثقافة المعلوماتية لد  معلمى المرحلة الثانوية (: الثقافة المعلوماتية لد  معلمى المرحلة الثانوية 20192019عبد الرحمن أبو المجد رضوان )عبد الرحمن أبو المجد رضوان )

دراسة ميدانية، مجلة كلية التربية، جامعة دراسة ميدانية، مجلة كلية التربية، جامعة   ––لفى ضوء التحول نحو التعليم الرقمى لفى ضوء التحول نحو التعليم الرقمى 
    5959، ص، ص117117،  ،  3030بنها، يناير، مجبنها، يناير، مج
(: فاعلياة برناامج الكتروناى مقتارح باساتخدام نظاام (: فاعلياة برناامج الكتروناى مقتارح باساتخدام نظاام 20082008قاادر )قاادر )عبد الر اق مختار عباد العبد الر اق مختار عباد ال

مودل فى تنمية الثقة فى التعلايم االلكتروناى واالتصاال التفااعلى وتحصايل الطاالب مودل فى تنمية الثقة فى التعلايم االلكتروناى واالتصاال التفااعلى وتحصايل الطاالب 
  ..8585فى مقرر تدريس العلوم الشرعية، مجلة القراءة والمعرفة،  فى مقرر تدريس العلوم الشرعية، مجلة القراءة والمعرفة،  

عااالم عااالم   (: تكنولوجيااا الااذكاء االصااطناعى، القاااهرة،(: تكنولوجيااا الااذكاء االصااطناعى، القاااهرة،20172017عبااد الاارؤوف محمااد إسااماعيل )عبااد الاارؤوف محمااد إسااماعيل )
    130130الكتب، صالكتب، ص

(: المراجع الرقمياة وخادماتها فاى المكتباات الجامعياة، مجلاة (: المراجع الرقمياة وخادماتها فاى المكتباات الجامعياة، مجلاة 20072007))  الصرفيالصرفيعبد اللطيع عبد اللطيع 
  ..5555، ص، ص22،  ،  11أعلم، الرياض، مكتبة ملك فهد الوطنية، مجأعلم، الرياض، مكتبة ملك فهد الوطنية، مج

(: تحاديات وأبعااد تنشائة الطفال العرباى، مجلاة البحاوث والتربياة، (: تحاديات وأبعااد تنشائة الطفال العرباى، مجلاة البحاوث والتربياة، 20022002عبد المنعم نافع )عبد المنعم نافع )
  ..4848: : 2727، ص ص، ص ص22بحوث التربوية،  بحوث التربوية،  كلية المعلمين، حائل، مرك  الكلية المعلمين، حائل، مرك  ال

(: المعلام: إعاداده تدريباه كفاياتاه. األردن: دار صافاء للنشاار (: المعلام: إعاداده تدريباه كفاياتاه. األردن: دار صافاء للنشاار 20062006عبياد، جماناه محماد )عبياد، جماناه محماد )
  والتو يع. والتو يع. 

(: اتجاهاات حديثاة فاى التعلايم الجاامعى، جواناا للنشار، (: اتجاهاات حديثاة فاى التعلايم الجاامعى، جواناا للنشار، 20152015عبد الرساول محماد )عبد الرساول محماد )  ييفتحفتح
  . . 9595القاهرة، صالقاهرة، ص
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  م، الكويتم، الكويت(: التربية الحركية، دار القل(: التربية الحركية، دار القل19941994فريدة عثمان )فريدة عثمان )
(: مستو  توافر معايير المنوطة الرقمية لد  معلمى الحاسب (: مستو  توافر معايير المنوطة الرقمية لد  معلمى الحاسب 20172017، )، )الدوسري الدوسري فؤاد فهيد فؤاد فهيد 

    219219اآللى، مجلة دراسات فى المناهج وطرق التدريس،  اآللى، مجلة دراسات فى المناهج وطرق التدريس،  
(. اتجاهاات معلماات مرحلاة الطفولاة (. اتجاهاات معلماات مرحلاة الطفولاة 20162016ماجد البوصافي وكاشع  ايد وبدرية الهدابية )ماجد البوصافي وكاشع  ايد وبدرية الهدابية )

ية. مجلة الدراسات التربوياة والنفساية، ية. مجلة الدراسات التربوياة والنفساية، المبكرة في سلطنة عمان نحو التربية الحركالمبكرة في سلطنة عمان نحو التربية الحرك
  جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.

(: المهااارات الال مااة للمعلاام فااى العصاار الرقمااى متاااح علااى: (: المهااارات الال مااة للمعلاام فااى العصاار الرقمااى متاااح علااى: 20182018مجااد  محمااد يااونس )مجااد  محمااد يااونس )
hhttttpp////wwwwww..aakkhhbbuurr--eellnnaahhaarrddaa99001100884477..1100889900  

ى ى (: رؤية مقترحة للتنمية المهنية لمعلماات ريااض األطفاال فا(: رؤية مقترحة للتنمية المهنية لمعلماات ريااض األطفاال فا20172017محمد النصر حسن )محمد النصر حسن )
ضوء بعد االتجاهات المعاصرة، مجلة الدراسات فى التعلايم الجاامعى، جامعاة عاين ضوء بعد االتجاهات المعاصرة، مجلة الدراسات فى التعلايم الجاامعى، جامعاة عاين 

    3535شمس، العددشمس، العدد
(: التعلاايم االلكترونااى عباار شاابكة االنترناات، الاادار المصاارية (: التعلاايم االلكترونااى عباار شاابكة االنترناات، الاادار المصاارية 20052005))  عبااد الهاااديعبااد الهاااديمحمااد محمااد 

  . . 122122اللبنانية، القاهرة، صاللبنانية، القاهرة، ص
د تاااريل، د تاااريل، (: دور المعلاام فااى عصاار االنترناات والتعلاايم عاان بعاا(: دور المعلاام فااى عصاار االنترناات والتعلاايم عاان بعاا20102010))  الهاااديالهاااديمحمااد عبااد محمااد عبااد 

مجلاااة التعلااايم االلكتروناااى، العااادد الساااادس، وحااادة التعلااايم االلكتروناااى، جامعاااة مجلاااة التعلااايم االلكتروناااى، العااادد الساااادس، وحااادة التعلااايم االلكتروناااى، جامعاااة 
  ??eemmaagg..mmaannss..eedduu..eegg//iinnddeexx..pphhppالمنصورة، أ سطس، على الموقع المنصورة، أ سطس، على الموقع 

  (: التدريس بالتكنولوجيا الحديثة، القاهرة: عالم الكتب.(: التدريس بالتكنولوجيا الحديثة، القاهرة: عالم الكتب.20072007محمد، بهاء، عبد ربه )محمد، بهاء، عبد ربه )
والتطبيقياة، كلياة التربياة، جامعاة اإلمااارات والتطبيقياة، كلياة التربياة، جامعاة اإلمااارات (: التربياة الحركيااة (: التربياة الحركيااة 19951995مفتاى إباراهيم حمااد )مفتاى إباراهيم حمااد )

  العربية المتحدة.العربية المتحدة.
(: التربيااة الحركيااة وتطبيقاتهااا لرياااض األطفااال واالبتدائيااة، (: التربيااة الحركيااة وتطبيقاتهااا لرياااض األطفااال واالبتدائيااة، 19981998مفتااى إبااراهيم حماااد )مفتااى إبااراهيم حماااد )

  مؤسسة المختار للنشر والتو يع، القاهرة.مؤسسة المختار للنشر والتو يع، القاهرة.
  (: تع ي  وظائع المستقبل، ابو ظبى. (: تع ي  وظائع المستقبل، ابو ظبى. 20402040مؤسسة استشراف المستقبل )مؤسسة استشراف المستقبل )

(: المواطنة فاى العصار الرقماى، نماوذي مملكاة البحارين، سلسالة (: المواطنة فاى العصار الرقماى، نماوذي مملكاة البحارين، سلسالة 20120177ند  على حسن )ند  على حسن )
  . . 2626--2121دراسات، معهد البحرين للتنمية السياسية، صدراسات، معهد البحرين للتنمية السياسية، ص

(: ت ثير الذكاء االصطناعى على المجتمع، مجلاة أحاوال مصارية، (: ت ثير الذكاء االصطناعى على المجتمع، مجلاة أحاوال مصارية، 20182018نورا فخر  أنور )نورا فخر  أنور )
، مجلة فصلية تصدر عن مرك  األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية، ، مجلة فصلية تصدر عن مرك  األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية، 7171العددالعدد
  . . 1818صص
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(: متطلبااات تحقيااق االعتماااد بمؤسسااات رياااض األطفااال (: متطلبااات تحقيااق االعتماااد بمؤسسااات رياااض األطفااال 20172017نياارة عيااد عثمااان حساان )نياارة عيااد عثمااان حساان )
  بمحافظة المنيا "دراسة ميدانية"، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة المنيابمحافظة المنيا "دراسة ميدانية"، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة المنيا

(: فعاليااة اسااتخدام إسااتراتيجية العصااع الااذهنى وبرنااامج الكااورت فااى (: فعاليااة اسااتخدام إسااتراتيجية العصااع الااذهنى وبرنااامج الكااورت فااى 20122012هااانم أبااو الخياار )هااانم أبااو الخياار )
  د  أطفال الروضة، مجلة التربية، جامعة المنصورة.د  أطفال الروضة، مجلة التربية، جامعة المنصورة.تنمية التفكير االبتكار  لتنمية التفكير االبتكار  ل

(: تنظااايم المعلوماااات واساااترجاعها فاااى العصااار الرقماااى، المركااا  القاااومى (: تنظااايم المعلوماااات واساااترجاعها فاااى العصااار الرقماااى، المركااا  القاااومى 20182018هتااانج تشاااو )هتااانج تشاااو )
  7070، الطبعة األولى، القاهرة، ص، الطبعة األولى، القاهرة، ص28152815للترجمة، ترجمة حشمت قاسم، عدد للترجمة، ترجمة حشمت قاسم، عدد 

ر العلماى ر العلماى (: كياع تجعال المدرساة جاذباة للطفال، الماؤتم(: كياع تجعال المدرساة جاذباة للطفال، الماؤتم20152015هد  عبد المجياد عباد الفتااح )هد  عبد المجياد عباد الفتااح )
  ..1919--1818الرابع والدولى الثانى، كلية التربية جامعة بور سعيد، ابريل الرابع والدولى الثانى، كلية التربية جامعة بور سعيد، ابريل 

(: دراسااة تقويميااة لاابعض أدوار المنظومااة التربويااة فااى ضااوء (: دراسااة تقويميااة لاابعض أدوار المنظومااة التربويااة فااى ضااوء 20142014هااد  علااى مفتاااح )هااد  علااى مفتاااح )
  مستحدثات رياض األطفال، رسالة ماجستير، جامعة أسيوطمستحدثات رياض األطفال، رسالة ماجستير، جامعة أسيوط

معلماات مرحلاة ماا معلماات مرحلاة ماا (: دراساة الكفاياات التدريساية الال ماة ل(: دراساة الكفاياات التدريساية الال ماة ل20052005يحيى حسين أباو حارب )يحيى حسين أباو حارب )
قباال المدرسااة فااى ضااوء تطااوير نماااذي الماانهج للقاارن الحاااد  والعشاارون، مااؤتمر قباال المدرسااة فااى ضااوء تطااوير نماااذي الماانهج للقاارن الحاااد  والعشاارون، مااؤتمر 
األطفاال والشاباب فااى مادن الشارق األوسااا وشامال أفريقياا، دبااى اإلماارات العربيااة األطفاال والشاباب فااى مادن الشارق األوسااا وشامال أفريقياا، دبااى اإلماارات العربيااة 

  المتحدة. المتحدة. 
(: دور التكنولوجياااا والرقمناااة  فاااى صاااناعة وهندساااة التعلااايم، (: دور التكنولوجياااا والرقمناااة  فاااى صاااناعة وهندساااة التعلااايم، 20192019يوساااع ابااان نافلاااة )يوساااع ابااان نافلاااة )

تربية النوعية، المؤسسة العربياة للتربياة والعلاوم واآلداب، فبرايار، تربية النوعية، المؤسسة العربياة للتربياة والعلاوم واآلداب، فبرايار، المجلة العربية للالمجلة العربية لل
  . . 182182، ص، ص77  

  المراجع األجنبية:المراجع األجنبية:
AAddeenniikkee  AA..  &&  AAkkiinnrroottiimmpp  KK..,,  OOlloowwee  ((22001166))::  CChhaalllleennggeess  iinn  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  EEaarrllyy  CChhiillddhhoooodd  EEdduuccaattiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa..  
JJoouurrnnaall  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  PPrraaccttiiccee,,  VVooll..77,,  NNoo..77,,  PPPP..3333--3388  

AAnnaa,,  MM..  ((22001133))::  KKiinnddeerrggaarrtteenn  TTeeaacchheerr''ss  PPeerrcceeppttiioonnss  oonn  iinn--sseerrvviiccee  
ttrraaiinniinngg  aanndd  iimmppaacctt  oonn  ccllaassssrroooomm  

CChhiieenn--HHeenngg  ((22001122))::  AApppplliiccaattiioonn  ooff  aa  MMooddeell  ffoorr  tthhee  IInntteeggrraattiioonn  ooff  
TTeecchhnnoollooggyy  iinn  KKiinnddeerrggaarrtteenn,,  AAnn  EEmmppiirriiccaall  IInnvveessttiiggaattiioonn  iinn  
TTaaiiwwaann,,  EEaarrllyy  CChhiillddhhoooodd  EEdduuccaattiioonn  JJoouurrnnaall,,  VVooll..4400,,  NNoo..11..  
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CChhrriissttiiee,,  JJ..  &&  JJoohhnnssoonn  JJ..  ((22000099))::  PPllaayy  aanndd  ddiiggiittaall  mmeeddiiaa..  
CCoommppuutteerrss  iinn  tthhee  sscchhoooollss..  2266,,  228844--228899..  

CClleemmeennttss,,  RR..  &&  SScchhiieemmeenn  SS..  ((11999933))::  LLeettss''  mmoovvee  lleettss''  ppllaayy..  
DDeevveellooppmmeennttaallllyy  AApppprroopprriiaattee  mmoovveemmeenntt  aanndd  ccllaassssrroooomm  
aaccttiivviittiieess  ffoorr  pprree  sscchhooooll,,  WWaasshhiinnggttoonn,,  UU..SS..AA..  

CClleerrssiiddaa  GGaarrcciiaa  ((22000022))  ..IImmpprroovviinngg  PPrrooffiillee  HHeeaalltthh,,  TThhee  JJoouurrnnaall  ooff  
PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn,,  VVooll    7733  ,,  NNoovv,,  22000022..  

DDrruuiinn,,  AA..  &&  FFaasstt,,  KK..  ((22000022))::  TThhee  CChhiilldd  aass  aa  LLeeaarrnneerr,,  CCrriittiicc,,  
IInnvveennttoorr  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  ddeessiiggnn  ppaarrttnneerr..  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  
JJoouurrnnaall  ffoorr  TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  DDeessiiggnn  EEdduuccaattiioonn,,  1122,,  118899--221133  

GGjjeellaajj,,  MM..  ((22001133))::  EEffffeeccttss  ooff  PPrreesscchhooooll  eedduuccaattiioonn  iinn  pprreeppaarriinngg  
cchhiillddrreenn  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ggrraaddee  iinn  tteerrmmss  ooff  lliinngguuiissttiicc  aanndd  
mmaatthheemmaattiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt..  CCrreeaattiivvee  eedduuccaattiioonn,,  44,,  226633--226666  

GGlleenniiccee  WWaallssoonn,,  ((11999999))::  BBaarrrriieerrss  ttoo  tthhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  tthhee  iinntteerrnneett  
iinnttoo  tteeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg::  PPrrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt..  
CCoonnffeerreennccee  oonn  ooppeerraattiioonnaall  tteecchhnnoollooggiieess,,  SSiinnggaappoorree,,  
AAuussttrraalliiaa,,  GGiirriiffffiitthh  UUnniivveerrssiittyy  

GGlleennnnaann,,  II  KK  aanndd  MMeellmmuudd,,  AA..  ((11999966))::  FFoosstteerriinngg  tthhee  uussee  ooff  
eedduuccaattiioonnaall  tteecchhnnoollooggyy;;  EElleemmeennttss  ooff  aa  nnaattiioonnaall  ssttrraatteeggyy,,  
RRaanndd  

HHaammmmeetttt,,  TT..  ((11999922))::  MMoovveemmeenntt  AAccttiivviittiieess  ffoorr  eeaarrllyy  cchhiillddhhoooodd..  
UU..SS..AA..  

HHeerrttzzoogg,,  NN..  &&  KKlleeiinn,,  MM..  ((22000055))::  BBeeyyoonndd  ggaammiinngg..  GGiifftteedd  CChhiilldd  
TTooddaayy,,  2288,,  2244--3311  

HHssuu,,  PPII,,  SSuuiiyy  ((22001166))::  EExxaammiinniinngg  CCuurrrreenntt  bbeelliieeffss,,  PPrraaccttiicceess  aa  
BBaarrrriieerrss  aabboouutt  TTeecchhnnoollooggyy  IInntteeggrraattiioonn,,  AA  CCaassee  SSttuuddyy,,  EEaarrllyy  
CChhiillddhhoooodd  EEdduuccaattiioonn  JJoouurrnnaall,,  VVooll..6600,,  NNoo..II  

hhttttpp::////wwwwww..yyoouurrddiiccttiioonnaarryy..ccoomm//ddiiggiittaall--aaggee..((aaccccssssee::1111//0088//22001144((  

http://www.yourdictionary.com/digital-age.(accsse:11/08/2014
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KKeemmpp  &&  OOtthheerrss  ((22000000))::  AA  CCoommppaarriissoonn  ooff  AAcchhiieevveemmeenntt  GGaaiinnss  ooff  
KKiinnddeerrggaarrtteenn  TTeeaacchheerrss  iinn  CCoommppeetteennccyy  BBaasseedd  EEdduuccaattiioonn  &&  
TTrraaddiittiioonnaall  EEdduuccaattiioonn,,  JJoouurrnnaall  ooff  EEdduuccaattiioonn  RReesseeaarrcchh,,  
VVooll..7788,,  NNoo..2222  

LLaavviiddaass,,  KK..  &&  GGiiaa  LLaammaass,,  VV..  ((22001122))::  SSpprreeaaddsshheeeettss  aass  ccooggnniittiivvee  
ttoooollss..  EEdduuccaattiioonn  aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggiieess..  1188,,  111133--
112299  

MMuussaawwii,,  AA..  ((22001111))::  RReeddeeffiinniinngg  TTeecchhnnoollooggyy  rroollee  iinn  eedduuccaattiioonn,,  
CCrreeaattiivvee  EEdduuccaattiioonn..22,,  113300--113355  

NNiicchhoollaass  ZZaarraanniiss,,  VVaassssiilliiooss  OOiikk  OOnnoommiiddiiss  aanndd  MMiicchhaalliiss  ((22001177))::  
FFaaccttoorrss  AAffffeeccttiinngg  GGrreeeekkee  KKiinnddeerrggaarrtteenn  TTeeaacchheerrss  ttoo  SSuuppppoorrtt  
oorr  OOppppoosseess  IICCTT  iinn  EEdduuccaattiioonn  SSpprriinnggeerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  
PPuubblliisshhiinngg  SSwwiittzzeerrllaanndd  LLiinnaarrddaakkiiss..  

PPiiccaa  RR..  ((11999900))::  LLeett''ss  mmoovvee  aanndd  lleeaarrnn,,  CChhaammppaaiinngg,,  HHuummaann  
KKiinneettiiccss,,  UU..SS..AA..  

PPiiccaa,,  RR..  ((11999900))::  SSppeecciiaall  TThheemmeess  ffoorr  mmoovviinngg  aanndd  lleeaavviinngg  
cchhaammppaaiinngg,,  UU..SS..AA..  

PPlloowwmmaann,,  LL..  &&  SStteepphheenn  ((22000055))::  CChhiillddrreenn  PPllaayy  aanndd  CCoommppuutteerrss  iinn  
PPrree--sscchhooooll  EEdduuccaattiioonn..  BBrriittiisshh  JJoouurrnnaall  ooff  EEdduuccaattiioonnaall  
TTeecchhnnoollooggyy..  3366,,  114455--115588  

PPoooollee,,  BBeerrnnaarrdd  ((11999955))::  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn  aaggee..  
MMaaddiissoonn::  WWCCBB  BBrroowwnn  &&  BBeenncchhmmaarrkk  

PPrreennsskkyy,,  MM..  ((22001100))::  TTeeaacchhiinngg  DDiiggiittaall  NNaattiivveess..  PPaarrttnneerriinngg  ffoorr  RReeaall  
LLeeaarrnniinngg..  TThhoouussaanndd  &&  aasskkss::  CCoorrwwiinn  

SSaannddrraa  CChheeeessee  MMeenn  ((22000099))::  RReeffoorrmmiinngg  EEaarrllyy  CChhiillddhhoooodd  EEdduuccaattiioonn  
iinn  AAuussttrraalliiaa,,  MMccqquuaarriiee  UUnniivveerrssiittyy,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  JJoouurrnnaall  ooff  
CChhiilldd,,  PPPP..6611::  7744,,  CCaarree  aanndd  EEdduuccaattiioonn  PPoolliiccyy,,  VVooll..11,,  NNoo..33  
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VVeessnnaa  MMaarrkkoovvaacc,,  NNaattaassaa  RRoogguulljjaa  ((22000099))::  KKeeyy  IICCTT  CCoommppeetteenncceess  ooff  
KKiinnddeerrggaarrtteenn  TTeeaacchheerrss..  TThhee  33rrdd  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  
AAddvvaannccee  aanndd  SSyysstteemmaattiicc  RReesseeaarrcchh  EECCNNSSII..  ZZaaddaarr,,  CCrrooaattiiaa  
PPPP..11--77  

VVooiillhhooffeerr,,  RR..  ((22000055))::  DDeessiiggnniinngg  nneeww  mmeeddiiaa  eedduuccaattiioonn  rreesseeaarrcchh..  
EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  3344,,  33--1144  

YYeellllaanndd,,  NN..  ((22000055))::  TThhee  FFuuttuurree  iiss  NNooww..  AAAACCEE  JJoouurrnnaall..  1133,,  220011--
223322  

ZZaammmmiitt,,  SSuussaann  ((11999922))::  FFaaccttoorrss  ffaacciilliittiinngg  oorr  hhiinnddeerriinngg  tthhee  uussee  ooff  
ccoommppuutteerrss  iinn  sscchhoooollss..  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh,,  3366((11)),,  PPPP..5577--
6666  

ZZaarraanniiss  NN..  &&  KKaallooggiiaannnnaakkiiss,,  MM..  ((22001111))::  TThhee  UUssee  ooff  IICCTT  iinn  
PPrreesscchhooooll  eedduuccaattiioonn  ffoorr  sscciieennccee  tteeaacchhiinngg  wwiitthh  tthhee  YYaann  HHiieellee  
TThheeoorryy..  TThhee  88tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  
LLjjuubbjjaannaa,,  SSlloovvaanniiaa..  

  
  
  
  
  
  

  
  الملحقاتالملحقات

  
 األستاذ الدكتور احملرتم/  السيد 

 تحية طيبة وبعد،،،
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باموود ب بيةيووة بات ليووة اةطلواووة بامبيوو س وطثمعووة  دوويو   -يقوووا بابثحووار طووث س دوو ا دوويد 
باعصو  با ممو    متطةبوث  باطديودس امعةموة  ضوثأل بدطلوث  وو   وو  بعمل بحا بعنووب:  بددوب 

ثو ا محوثو  يول ويدتةزا هذب تطويق بدتبثنة تعو  ع: مقت ح وهذه بددوب  وبات  تا تصنيلهث با  
( عبووث س، ووو  مطووث  بات ليوووة باح ييووة وتعووو  باعبووث ب  عووو: 21( عبووث ب  ومطموووثا   7محووو  موو:  

وتت ووووم:  بوووو  موووو:  دوب  طديوووودس امعةمووووة  ضووووثأل بدطلووووث ،متطةبووووث  باعصوووو  با مموووو  ومووووث يتطة
 ، ال  وبوق طدب،  وبوق  وبوق ث ا موبمفبالدتطثبة 

با ببعة با ممية متمثةة و  باشبيث   ويعو  ملهوا باعص  با مم  ع: باثو س باصنثعية
وبنت نوو  بدشوويث  وباويووو  باذييووة وباتوودوق باهثلوول موو: بامعةومووث   وموود  حوودا باعصوو  با مموو  

باحيثس، يمث  حدا ثو س و  باتعةيا حيا مينو  تقنيوث  هوذب باعصو  بدطلوث  حو  طذ ى و  نمط ت
وباشبثب م:  : يصبحوب  كث  بدتق اية و  تعةيمها وثالنت ن  دومح  اهوا وتحمول مدولواية تعةويمها 
: عو: ط ضوق بالدتكشوثا وباتعويو  وباتط لووة وبنتقول دو  باطلول مو: متةقوو  باو  موتعةا ودو  بامعةوا موو

"خويوو " باوو  "موطووة  و ميدوو "  وموود ووو أل باعصوو  با مموو  عةوو   طلثانووث تعةووا يوول مووث يتعةووق بثاتقنيووة 
وبدووووتخدبمهث، وبدووووتخدبا بدطهووووزس با مميووووة، وباتعوووو ا عةوووو  خوووودمثتهث، وباتدوووووضق بالاكت ونوووو ، وييليووووة 

ثطوة بدتخدبا شبيث  باتوبصل بالطتمثع ، وييلية باوصو  با  بامصثد  با مميوة، ومود  صوبح  باح
يوبكووب باثووو س با مميووة وهنووث ت لوو أل عةوو  معةمووة  ضووثأل بدطلووث   دوب   بايوووا باوو  موووبط:  مموو 

 طديدس إلعدبد باطلل اهذب باعص  با مم  ومتطةبثت  
عةًمث بأ: بالدتبثنة دوا تطووق عةو  بعوأل  ع وث  هيلوة باتود ضب مو: يةيوة بات ليوة 

ة بامنيوث، وتحتووى بالدوتبثنة عةو  ث ثوة ويةيتي بات لية اةطلواة بامبي س وطثمعة  ديو ، وطثمعو
 محثو  خثصة بثات لية باح يية ه  

 بامهث ب  بددثدية  -1
 باقصة باح يية وبإليقثع باح ي   -2
 بداعثب باصغي س -3

  م: حيا ويش ا بابثحا بالدت شثد و  ى ديثدتكا
 م لمة صيثغة باعبث ب   -1
  باموبوقة عة  محتوى باعبث ب   و عدا باموبوقة -2
  حذا مث ت ون  ديثدتكا منثدًبثإ ثوة  و  -3
 إ ثوة مث ت ون  م: معومث  تنليذ هذه بددوب  بامقت حة -4
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 ييلية موبطهة هذه بامعومث  -5
   شثك ض: ومقد ض: مطهود ديثدتكا،،،

 الباحث
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العصر  متطلبات اقرتاح  باألدوار اجلديدة ملعلمة رياض األطفال فى ضوء )احملور األول(
 الرقمى 

 العبارة
مناسبة 

عبارات ال
 للهدف منها

مالئمة 
 الصياغة

انتماء 
العبارة 
 اىل احملور

 يتوقع أن تقوم املعلمة بعمل اآلتى:
 احملور األول: املهارات األساسية

بدتخدبا و مطيث  تعةيمية ع: بات لية باح يية  ويمث يختص  -1
بثامهث ب  بالنتقثاية( م: خ   باكمويوت  وبالنت ن   مثل باحطل 

 وباتزحةق(

   

د ضب بدطلث  عة  بدتخدبا باو مطيث  باتعةيمية م: خ   ت -2
بادوو س باذيية و طهزس باتعةا باذيية ويمث يخص بمهث ب  بامعثاطة 

 وباتنثو   با يل وبالاتقث (

   

تشطيع بإلدب س عة  تصميا مومع اة و ة يحتوى عة  و مطيث   -3
يحتوى بات لية باح يية اك  تتعثمل بدطلث  م: خ ا  مع بامعةمة  

 عة  مهث ب  بنتقثاية وغي  بنتقثاية(

   

تد ضب بدطلث  عة  باتوبصل مع مومع با و ة ويمث يختص  -4
 بمهث س بالتزب: باثثو   مهث س باطمبثز(

   

تد ضب بدطلث  عة  بدتخدبا باتةيلزضو: باذي  بثاقثعة ويمث يختص  -5
 بمهث س بالتزب: باح ي   باوثب وباهوو  و  باميث:(

   

بدد  بثاتعثمل باصح  مع بداعثب بالاكت ونية بات  تشطع  توعية -6
 عة  باح ية وباتح ك

   

تد ضب بدد  عة  بدتخدبا باتكنواوطيث و  تعةيا بدطلث  بامهث ب   -7
 بال تدبد( –بادو ب:  –غي  بالنتقثاية  بام طحة 

   

 احملور الثانى: القصة احلركية واإليقاع احلركى
لية باتعثمل مع بداعثب بالاكت ونية بات  إ شثد بدد  با  يي -1

 تت م: باقصص باح يية وخثصة باقصة باح يية باغنثلية

   

بدتخدبا باكمويوت  و  عمل  نشطة بث بلية دطلث  با و ة بثاقثعة  -2
 ويمث يختص بثاليقثع باح ي   بادح طة، باتوبز: عة  باموديق (
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 العبارة
مناسبة 

عبارات ال
 للهدف منها

مالئمة 
 الصياغة

انتماء 
العبارة 
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  اةحصو  عة  معةومث  ع: تد ضب بدطلث  اةتعثمل مع بالنت ن -3
 باقصة باح يية باتمثيةية و  ح و  بامعةمة

   

توطي  بدطلث  اةتعثمل مع بداعثب باح يية بالاكت ونية بات  تحد:  -4
  دبلها باح ي   غنثلية  و تمثيةية(

   

بدتخدبا  اعثب باليديو باك تونية و  باتوعية باصحية وباغذبلية  -5
 باح يية األطلث  م: خ   باقصة

   

إ شثد بدطلث  ا دتخدبا بآلم: األنت ن  وبداعثب بالاكت ونية  -6
 باخثصة بأنشطة باقصة باح يية باغنثلية

   

تد ضب بدطلث  عة  إيطثد حةو  بوتكث ضة اةمشي   باح يية  -7
 بثدتخدبا باكمويوت  ول بمج بامحثكثس

   

 احملور الثالث: األلعاب الصغرية
طلث  عة  بادخو  عة  بايوتيوب امشثهدس نمثذ  م: تد ضب بد -1

 بداعثب باصغي س   اعثب ايثمة ودنية(

   

بتثحة و صة األطلث  دظهث  موبهوها بثدتخدبا باتكنواوطيث م:  -2
 (  اعثب باحوببxboxخ   باتعةا باقثلا عة  باليمث ب  مثث  

   

مثعية م: خ   تشطيع بدطلث  عة  ممث دة بداعثب باصغي س باط -3
باتةيلزضو: باذي   باموصل بثالنت ن ( و  باقثعة  مثل  اعثب 

 باخ  (

   

عمل مدثبقث  باكت ونية األطلث  التثحة و ص بامنثودة ويمث  -4
 يختص بثداعثب باصغي س  باك بد  باموديقية(

   

توعية بدطلث  بمدى تأثي  باتكنواوطيث عة  صحتها م: خ    -5
 غي س   اعثب تمثيةية غنثلية(بداعثب باص

   

تزوضد بدطلث  بثامهث ب  بددثدية بات  تمينها م: بدتخدبا  -6
باتكنواوطيث وباحثدوب و  مطث  بداعثب باصغي س   اعثب 

 بامطث دس(
 
 

   

   إمدبد بدطلث  بثامعةومث  بات  تمينها م: موبطهة مخثط   -7
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 العبارة
مناسبة 

عبارات ال
 للهدف منها

مالئمة 
 الصياغة

انتماء 
العبارة 
 اىل احملور

بداعثب باصغي س  مثل  بالدتخدبا بامبثاغ وي  اةتكنواوطيث و  مطث 
   اعثب مثليةر  اعثب باخ  (

 الرجا التكرم بى:
 إ ثوة  و حذا مث ت ون  منثدبث -1
 ي ط  باتك ا وذي  معومث  تنليذ هذه بددوب  بامقت حة -2

                                                       
                                                       

                                                        
 وييلية موبطهة هذه بامعومث  -3

                                                       
                                                       
                                                      

   

 مع خاص الشكر لتعاون سيادتكم،،،
  


