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 :امللخص

واتبعت  ،  ما قبل املدرسة  ية األساسية لطفلارات الحاسوبعض املهإكساب بفي    فعالية وحدة تعليمية مقترحةالية إلى معرفة  حهدف الدراسة الت

واألخرى تمثل املجموعة التجريبية ذات االختبار القبلي ،  الباحثة املنهج شبه التجريبي القائم على تصميم مجموعتين إحداهما تمثل املجموعة الضابطة

الباحثة  كما،  والبعدي  العفي    اعتمدت  الطريقة  العينة على  البسيطة والتي تكونت من اختيار  التمهيدي    (60)  شوائية  املستوى  أطفال   وطفلة من 
ً
طفال

املقدسة بالعاصمة  املعرفة  شعاع  )،  بروضة  عددها  بلغ  تجريبية  مجموعة  مجموعتين  إلى  الدراسة  عينة  قسمت  وطفلة  (30حيث   
ً
ومجموعة  ،  طفال

عددها   بلغ  وطفلة  ( 30)ضابطة   
ً
الكشف.  طفال إلى  الدراسة  هدفت  مق  وقد  تعليمية  وحدة  فعالية  الحاسوبية إ في    ترحةعن  املهارات  بعض  كساب 

املدرسةفي    األساسية قبل  ما  لطفل  واألدائي  املعرفي  التجريبية،  املجال  املجموعة  أفراد  واإلناث من  الذكور  بين  كان هناك فروق  إذا  في   والكشف عما 

الحاسوبية املعرفي واألدائيفي    املهارات  الد،  املجال  إلىوتوصلت  بـ   راسة   
ً
إحــصائيا التجريبيةوجود فرق دال  املجــمــوعة  املجموعة  ،  ـين متوسط  ومتوسط 

التحصيليفي    الضابطة األدوات  ،  االختبار  ضبط  بعد  املالحظة  بطاقة  التجريبيةوفي  املجموعة  لصالح  عدم،  القبلي  إلى  توصلت  دال    كما  فرق  وجود 

اإلناث بين  املجمو و   إحصائيا  أفراد  من  التجريبيةالذكور  التحصيليفي    عة  املالحظة،  االختبار  الحاسوبية  في  وبطاقة  للوحدة ،  املهارات  دراستهم  بعد 

رياض في    ميةإضافة وحدة الحاسب اآللي للوحدات التعليالحالية توص ي الباحثة ب  ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسةفي    كما أوصت الدراسة،  املقترحة

 مع استراتيجية التعليم اإللكترونيرياض األطفال على األقراص املفي  ميةتقديم الوحدات التعليو ، األطفال
ً
 . واملراحل التعليمية، ضغوطة تماشيا

 تعليمية. وحدة مهارات؛ حاسوبية؛ طفل؛ قبل املدرسة؛ الكلمات املفتاحية: 

 :  املقدمة

 تربوّية تعليمّيةفي    ض األطفالتعتبر مرحلة ريا
ً
فولة املبكرة التي تعتبر من أخصب وأخطر ،  هادفة  كّل الّدول املتقّدمة مرحلة

ّ
الرتباطها بمرحلة الط

العمر اإلنسانفي    مراحل  حاسمة ،  حياة   
ً
مرحلة األساسيةفي    باعتبارها  النمو  أبعاد  وتشكيل  رسيم ،  تكوين 

ّ
الت األثرفي    ولهذا  أبلغ  الطفل  ي ف  شخصية 

 .  (2018، أبو عباة )مستقبل حياته الثقافية واالجتماعية والسلوكية 

 بضرورة تضمين البرامج الّدراسية خبرات عملية
ً
هدت الّسنوات األخيرة من القرن العشرين اهتماما

َ
كان معظمها  ،  ل عمرية مبكرةمراحفي    ولقد ش

اآلليب  مرتبطا والتعليم في    وتطبيقاته  الحاسب  والالّتعلم  ا   (11،  2002،  جمال)سليمان  قافة 
ّ
الث هذه  مواجهة  املنطقي  من  كان  وتهيئة ،  ديلة بللذلك 

 ، (34، 2006، )مازن  وبشكل أخّص الطفل العربي بتنمية الوعي العلمي لديه نحو هذه التكنولوجيا، املجتمعات العربية

اآللييعد  و  واالتصاال   الحاسب  املعلومات  لتكنولوجيا  والتطبيقات  املنتجات  أهّم  أطفالهم ،  تمن  بتزويد  اآلباء  الخاصة في    ويقوم  بالخبرة  املنزل 

حيث يعتبر ،  اهتعريف األطفال الصغار باستخداماتلذلك ينبغي  ،  فصول ما قبل املدرسةفي    طريقها  اولقد شقت أعداد كبيرة منه،  الحاسب اآلليزة  هجبأ

اآلليم  تعل باعتباره    الحاسب  للصغار  بالنسبة  األولويات  عميق،  قبلاملست  أداة أحد  تأثيٌر  لها  التي  التكنولوجيا  أشكال  من   
ً
شكال على   ويمثل  بالفعل 

 . (17، 2006، سيراج ووايتبريد)حياتنا

حيث ، عالم اإلنترنتفي    وفي سن الرابعة يبحر الحاسب اآلليأو ثالثة األعوام يمكنه استخدام ،  سن العامينفي  حيث إن الخبراء يؤكدون أّن الطفل

التكنولوجيا-نا  يقول روبرتو مارلي السن يقر   -جامعة رومافي    أستاذ علوم  الكلمات باألشياء  ن "في هذه  اآلليومن خالل  ،  الطفل  ،  يطور قدراته  الحاسب 

والصور  األصوات  على  التصغير،  والتعرف  يمكنه  ينمي  والتكبير،  كما  والصوتية    مما  املرئية  الحواس  مارياد ،  (110،  2004،  )فزازي لديه  تشير   كما 
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(MARYAD, 2005,57  إلى من  (  األطفال  ا   4:  ـ3أّن  املهارات  تتطور  بحلسنوات  لديهم  الّدقيقة  بأنشطة  ركية  اللعب  خالل  من  اآللي سرعة   الحاسب 

 . البسيطة

األنشطة املشكالت من خالل ممارسته لبعض  الطفل ألسلوب حل  اكتساب  الجهاز،  كما يساعد على  التعليمية على  الذي ينمي ،  واأللعاب  األمر 

حيث ينبغي أن نشجع الطفل على ،  (59،  2002،  )ماجدة صالحرى داخل الروضةخأ ويزوده بدائرة معلوماتية قلما تتوافر له عن طريق وسائل  ،  داركهم

 
ً
 ،  أن يرى نفسه عاملا

ً
ال طبيعة طفتعليم األ في    ولذلك يمكن أن نبدأ ،  كل مكانفي    ة والتكنولوجية حولنالتوفر املنتجات العلمي؛  املستقبلفي    أو مصمما

القيام ببعض 70ص،  هـ1421،  ضيف)عثمانيو ،  (73،  2005،  )سيراج وماكليودأي وقتفي    هذه األشياء الطفل على  أن تشجع  املعلمة  ينبغي على  أنه   )

 ، املهارات التي تساعده على تحمل املسؤولية
ً
 . فال تميل إلى تأجيلها إلى أن يكبر ويتقنها جيدا

تحت شعار " محو األمية املعلوماتية أو    تشغيله   وبطريقة،  الحاسب اآلليتقبل تحكمه املعلوماتية عن طريق تعريفهم بتهيئة األطفال ملس  كما ينبغي

مهارات الحاسبات اآللية   ثم إن التعرض للحاسبات اآللية وتنمية بعض،  (73،  2003،  "أ"األطفال على ذلك)الفار  " من أجل تدريب  الحاسب اآلليثقافة  

 ياألساسية يجب أن 
ً
 . (191، 2004، )إيفالمن برامج الطفولة املبكرة حتل مكانا

اتجاهان    فقتا وقد   له  يكون  أن  يجب  واالتصاالت  املعلومات  بتكنولوجيا  الخاص  الدراس ي  املنهج  أن  على  املتطورة  التكنولوجيا  مشروع  شركاء 

 :  منفصالن

 .  تعريف األطفال باستخدامات تكنولوجيا املعلومات واالتصالو ، ملحو األمية التكنولوجية؛ يرتبط بوضع خطة عاجلة: االتجاه األول 

 .  (24، 2006، )سيراج ووايتبريديرتبط بتطوير قدرات األطفال العملية على استخدام األدوات التي توفرها هذه التكنولوجيا: نيالثا ه االتجا

 باألطفال
ً
 كبيرا

ً
 منها بأهمية هذه املرحلة وخ (األطفال رياض)طفولة املبكرة مرحلة الفي  وقد أهتمت اململكة العربية السعودية اهتماما

ً
،  رتهاو طإيمانا

  26،  2000  الخثيلة  )هندرت  وقد ذك.  فاألطفال هم املستقبل وعماد تحقيق ما تصبوا إليه اململكة العربية السعودية من تقدم ورقي ونشر كلمة التوحيد

 حيث كان القطاع األهلي هو املسؤول الوحيد عن رياض األطفأن اململكة عرفت رياض األطفال منذ أكثر من ثال  (29  –
ً
، هـ 1385حتى عام    لاثين عاما

رياض األطفال الحكومية وافتتحت أول روضة حكومية بمدينة الرياض   تنش ئبدأت و ، حيث تولت وزارة املعارف عملية اإلشراف الفني على رياض األطفال

اإلشراف ع  1400وفي عام  ،  هـ1386عام   أصبح  تابعهـ  األطفال  رياض   لى 
ً
البنات  ا لتعليم  العامة  أو ،  للرئاسة  تاب  ل وافتتحت  العامة روضة  للرئاسة  عة 

ومع توالي السنين حققت الرئاسة ، رياض أطفال بمدينة الرياض(10)وفي العام التالي قامت الرئاسة بافتتاح ، هـ1395مكة املكرمة عام في  لتعليم البنات

 
ً
رة ومعلمات يتم إعدادهن  ج مقر خاص فلها مناه  عوأصبحت تحظى بوض  أنحاء اململكةفي    توفير رياض األطفالفي     حقيقيةالعامة لتعليم البنات جهودا

 
ً
املتحدة اإلنمائية،  تربويا  الصمادي هالة  )كما ذكرت    حيث ذكر األمير طالل بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم 

 ( 8_  7ص، م 2006، مروة نجوى و 

فصول ما قبل املدرسة على املستوى العاملي وقد صاحب ذلك االهتمام البالغ في   اآللي اسبحلأجهزة ا  أعدادفي   وقد شهد العقد املاض ي زيادة كبيرة 

كثير في    بالتكنولوجيا تناولت  التي  باألبحاث   
ً
اهتماما التعليمية   العملية 

ً
ال  ا باستخدام  املتعلقة  القضايا  ا من  مرحلة في    الخصوصعلى وجه    آلليحاسب 

املبكرة  تناقش مدى فع،  الطفولة  األبحاث على فاعلية  في    يتهلاوالتي  العديد من هذه  أكدت  النمائية وقد  املرحلة  لتلك  التعلم ومناسبته  نتائج  تحسين 

 .  (9، 2006، عبدالرحيم هناء ) هذه املرحلة العمرية على التفاعل معهفي  وقدرة التالميذ الحاسب اآللي

التي أشارت إلي تأييد  ،  م(1998منها دراسة مشاعل الشويعر )؛  طفالاأل   رياضفي    الحاسب  وقد أكدت العديد من الدراسات على ضرورة استخدام

واملديرات الحاسب  و   املعلمات  األطفالفي    اآللياملشرفات الستخدام  اإلسراع،  رياض  إلي  دعت  ثم  توصيات  ،  إدخالهفي    ومن  أبرز  كانت من  قربان وقد 

 . الحديثة ق العملية التربوية بالطر في  (تفعيل دور الحاسب اآللي167، 2007)

 عن الدور الفاعل  ،  وأهمية ما يقدم فيها لألطفال من وسائل تكنولوجية،  والدراسة الحالية تكتسب أهميتها من أهمية مرحلة رياض األطفال
ً
فضال

وفي ضوء قصور مناهج  ، ةلهذه املرحفي  إثراء وتنمية املفاهيم املختلفة التي ينبغي أن يؤسس لهاو ، من تشكيل وعي الطفل الحاسب اآلليالذي يضطلع به 

ومن هنا . تطوير مناهج رياض األطفالفي    كان البد من املساهمة،  قبل املدرسة املهارات الحاسوبية األساسية  إكساب أطفال مافي    رياض األطفال الحالية

في   –على حد علم الباحثة    –  اسة عربيةر دحيث لم تجر ،  قبل املدرسة  مية تنمية املهارات الحاسوبية لدى أطفال مالتكشف عن أه؛  تأتي هذه الدراسة

 .  إعداد وحدة تعليمية لتنمية املهارات الحاسوبية لألطفال

 : اإلحساس باملشكلة

حيث إنه تم االتفاق مع جميع األطفال بأن تكون مهمة  ،  ةبعض الدراسات السابقة عدم التركيز على إكساب األطفال املهارات الحاسوبيفي    لوحظ

 على سالمة األجهزة الخاصة بالروضة، والبرنامج من اختصاص الباحثتان، زوإغالق الجها فتح
ً
 .  ضافة إلى ضيق الوقت لتعلم ذلكباإل ، وذلك حرصا
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هذه املرحلة من املراحل التي في   هذه املرحلة تكون أكبرفي   لتركيزألن القدرة على ا ؛ سنوات 6-5سيتم إعداد الوحدة التعليمية لألطفال من ؛ ولذلك

واضح  ،قبلها فيها  والتحكم  مرونة  أكثر  الصغيرة  عضالتهم  أفضل،  وتصبح  لألنشطة  استجابتهم  تكون  مروة كما  ونجوى  الصمادي  ،  2006،  )هالة 

 . هذه املرحلة أكثر من غيرهافي  ونسبة حضور األطفال(67

 : مشكلة الدراسة

الت األطفي    عدم وجود وحدة تعليمية للحاسوب في    دراسةتحدد مشكلة  الحالي لإلسهام،  لافبرامج رياض  البحث   من 
ً
املشكلة في    وسعيا حل هذه 

   :اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي تحاول الباحثة
 ؟  ملدرسة قبل ا املهارات الحاسوبية األساسية لطفل ما إكساب بعضفي   ما فعالية وحدة تعليمية مقترحة

 :  ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة التالية

 ؟  قبل املدرسة أهم املهارات الحاسوبية املعرفية واألدائية التي ينبغي إكسابها لطفل ما ام: السؤال األول 

 ؟  تلك املهاراتفي  -عينة البحث - قبل املدرسة ما مستوى أطفال ما: السؤال الثاني

 ؟  هذه املهارات إكسابفي  التعليمية املقترحة ما الوحدة : السؤال الثالث

 ؟ (عينة تجربة البحث)لتلك املهارات الحاسوبية لدى األطفال  إكساب الجانبين املعرفي واألدائيفي  رحةحدة املقتو لما فعالية ا : السؤال الرابع

 ؟  أنثى(، يعزى للجنس )ذكرنبين املعرفي واألدائي اكتساب املهارات الحاسوبية للجافي  يوجد فروق ذات داللة إحصائيةهل : السؤال الخامس

 :  فروض الدراسة

يوجد   .1 دال  ر فال   ق 
ً
≥    إحصائيا مستوى  املجموعة  0¸05عند  لدرجات  البعدي  املتوسط  املقترحةالتجريبية  بين  بالوحدة  درست  واملتوسط    ()التي 

 .  التحصيلي املصور بعد ضبط االختبار القبلي في االختبار ()التي لم تدرس بالوحدة املقترحةالضابطةالبعدي لدرجات املجموعة 

2.  
ً
للمجموعة  0¸05عند مستوى ≥    ال يوجد فرق دال إحصائيا البعدي  األداء  الضابطة،  التجريبية  بين  للمجموعة  البعدي  املالحظة  في    واألداء  بطاقة 

 . املالحظة القبلية بعد ضبط

3.  
ً
في    ةيباملجموعة التجريفي    دي لدرجات اإلناث واملتوسط البعدي لدرجات الذكور بين املتوسط البع   0¸05عند مستوى ≥    ال يوجد فرق دال إحصائيا

 . االختبار التحصيلي املصور بعد ضبط االختبار القبلي

4.  
ً
في    املجموعة التجريبيةفي    واملتوسط البعدي لدرجات الذكور   بين املتوسط البعدي لدرجات اإلناث  0¸05عند مستوى ≥    ال يوجد فرق دال إحصائيا

 . يةلب ة املالحظة لألداء البعدي للمهارات الحاسوبية بعد ضبط املالحظة القبطاق

 : أهداف الدراسة

 :  وذلك من خالل الحاسب اآلليمجال تقنية في  تهدف الدراسة إلى محاولة تطوير برامج رياض األطفال 

 .  قبل املدرسةتحديد أهم املهارات الحاسوبية املعرفية واألدائية التي ينبغي إكسابها ألطفال ما  .1

 ئهم املها دمعرفتهم وأ في    -عينة البحث    -  التعرف على قبل املدرسة .2
ً
 وبعديا

ً
      )عن طريق إعداد أدوات لقياس املهارات الحاسوبية   ارات الحاسوبية قبليا

 . )بطاقة املالحظة واالختبار التحصيلي املصور(

 .  آللي( من إعداد الباحثةإكساب تلك املهارات من خالل وحدة تعليمية مقترحة )وحدة الحاسب ا .3

 .  املعرفية واألدائية قياس فعالية تلك الوحدة على الجوانب .4

 .  رياض األطفالفي  اكتساب املهارات الحاسوبيةفي  وإناث( الكشف عن الفروق بين الجنسين )ذكور  .5

 :  أهمية الدراسة

 :  أنهافي  تتمثل أهمية الدراسة 
 خدامها تسبعض األجهزة ومحاولة ا  والسعي إلى توفير، بها الحاسب اآلليال إدخفي  إدارات رياض األطفال خطط تتوافق مع .1

 .  هذه املرحلة املهمة من حياتهم في  محو األمية التقنية لألطفالفي  تتوافق مع رغبة أولياء األمور امللحة .2

 ، واإلبداع، ي تشجع الطفل على االبتكاروالت، الظروف املناسبةر توف .3
ً
 والتي يلعب الحاسوب دورا

ً
 .  كما دلت الدراسات السابقة، توفيرها في كبيرا

   الحاسب اآلليوجعله مادة دراسية مما يجعل إدخال ، التعليم في   الحاسب اآلليوالتعليم إلدخال  ارة التربيةز و تلبي توجيهات  .4
ً
 ملحا

ً
مرحلة رياض في   أمرا

 .  األطفال
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األمر الذي    ،احتوائه على األركان املختلفة  ثعة تكوين الفصل من حييطفال وطب واألنشطة املقدمة ألطفال رياض األ ،  مرونة وضع البرامج املنهجية .5

الحاسوبية بشكل سلس ال يم األنشطة  إضافة  إمكانية  لها،  ثل تغيرا كبيرا لطبيعة برامجهايسهل  إثراء  وتحسن  ،  ويساعد على توضيحها،  بل يمثل 

 . تقدمها

أخرى مما .6 ببحوث  للقيام  الدراسة مؤشرات  تعطي هذه  تسهم ،  فئات عمرية مختلفةفي    ثلةقد  والدراسافي    وقد  البحوث  تقنيات  في    تإثراء  مجال 

 . اململكة العربية السعوديةفي  رياض األطفالفي  التعليم وتوظيفها

الدراسة معلمات رياض األطفال  .7 الضعففي    قد تفيد هذه  القوة وجوانب  الحاسوبية للطفلفي    التعرف على مواطن  ن،  املهارات  تائج هذه وفي ضوء 

وبالتالي تقويم املهارات الحاسوبية وتحديد املهارات الحاسوبية الالزمة  ،  جوانب القصور   يفوتال،  الدراسة تستطيع املعلمة تدعيم مواطن القوة لديه

 ..  ألطفال رياض األطفال

إعداد جيل في    مما يسهم ،  ال بتبني األصلح منهاأصحاب القرار والتخطيط والتنفيذ والتطوير برياض األطف،  قد تفيد نتائج هذه الدراسة وتوصياتها .8

أدوا   جديد من األطفال  التعامل مع  العصر وفق ما يستجد قادر على  الحديثةفي    ت  التكنولوجيا  تطوير برامج رياض  في    وبالتالي سوف تفيد،  مجال 

 على نتائج البحث العلمي األطفال
ً
 . مبنيا

الدراسة من قدرات األطفال على التعلم  .9 أطفالنا في    املعلومات  تاوذلك ألهمية الدور الذي تلعبه تقني ،  بواسطة التقنيات الحديثة  تعزز هذه  حياة 

 .  منذ عمر مبكر

 .  مجال املهارات الحاسوبيةفي  رياض األطفال لتقديم الحلقات التنشيطية للمعلماتفي  توفير خلفية نظرية وعملية للمشرفات التربويات  .10

 . رياض األطفالفي  الوحدات التعليميةإضافة وحدة الحاسب اآللي ملنهج  .11

 : حدود الدراسة

 :  دراستهافي  ة بالحدود التاليةالباحث مسوف تلتز 

 . ( تبنت الدراسة الحالية املنهج املطور لرياض األطفال )منهج التعلم الذاتي .1

التعليمية .2 الوحدات  الدراسة خالل  إحداث وحدة جدفي    طبقت  الباحثة على  األطفال حيث ستعمل  )وحدة  رياض  اآللييدة   إكساب في    (الحاسب 

 . اسية لطفل ما قبل املدرسةسبعض املهارات الحاسوبية األ 

 .  املجالفي  املهارات الحاسوبية املعرفية واألدائية من وجهة نظر املختصين واملختصاتفي  مستوى األطفالاقتصرت الدراسة على  .3

 . هـ1429-1428راس ي تم إجراء الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني للعام الد .4

 . روضة شعاع املعرفة بمدينة مكة املكرمةفي  (سنوات6-5فال املستوى الثالث )طأ هذه الدراسة على عينة عشوائية من  اقتصرت .5

 :  مصطلحات الدراسة

، الحراحشة)النفسية واملادية  تحقيق أهدافه وتحقيق أهداف وحاجات األفراد االجتماعية و في    األثر املرغوب من البرنامج:  Effectivenessفعالية   •

 و   ،(84،  2005
ً
املجموعتين التجريبية والضابطة على األدوات )مقياس  في    األطفال   التي يتحصل عليها  درجات اللبحث الحالي بأنها  ا   د حدو في    تعرف إجرائيا

 . ليمية التحصيلي املصور(القبلي والبعدي بناًء على تطبيق الوحدة التع واالختباريتضمن بطاقة املالحظة 

يثير  ،  موقف تعليمي متكاملفي    تضع التالميذ،  التدريسفي    وطريقة،  مادة الدراسة  في  تنظيم خاص:  Modules Instructionalالوحدات التعليمية  •

 يؤدي إلى مرورهم 
ً
 متنوعا

ً
 في  اهتمامهم ويتطلب منهم نشاطا

ً
 خاصا

ً
، )املكاوي ة من األهدافويترتب على ذلك بلوغ مجموع، خبرات معينة وإلى تعلمهم تعلما

، الحاسب اآلليمجال  في    البحث الحالي فهو )تنظيم خبرات التعلم من خالل أنشطة تعليميةفي    عليميةت لأما التعريف اإلجرائي للوحدة ا   ،(121،  2000

 .  (ساسيةمجال بعض املهارات الحاسوبية األ في  تزود طفل ما قبل املدرسة بمعرفة وأداء معين لتحقيق األهداف املحددة 

بالتعلم ت:  Skill  املهارة • تنمو  بأنها حذاقة  أو،  حركية  وقد تكون ،  عّرف   عقلية    أو لفظية 
ً
أكثر من نوع    أو مزيجا تعرف و   ،(446،  1994،  الخولي)من 

 
ً
والذي توضح مدى اكتسابهم  ،  بها  إكسابهم واملعرفة التي يتم  ،  قبل املدرسة  األداء الذي يظهر على سلوك أطفال ما :  حدود البحث الحالي بأنهافي    إجرائيا

 . مية التي ستقدم لهم يلللمهارات الحاسوبية من خالل الوحدة التع

اآللي   • الستالمإ آلة  :  Computerالحاسب  صممت  السهلة،  وتخزين،  لكترونية  العمليات  جميع  إجراء  أجل  من  البيانات  على  العمليات  ،  وإجراء 

  حاسبلا ويعرف  ،(19، 2004، )عياداتأوتوماتيكيا جراء العملياتإ من  ول على النتائجومنظمة وسريعة للحص، والصعبة بطريقة دقيقة
ً
في  اآللي إجرائيا

 . رياض األطفال بهدف التعلم في  حدود البحث الحالي بأنه الجهاز املستخدم

 : وعرفتها كالتاليقسمت الباحثة املهارات الحاسوبية إلى قسمين : املهارات الحاسوبية •
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ما :  األدائية  املهارات أطفال  )فتح  أداء  اآللي  الحاسب  استخدام  على  وقدرتهم  املدرسة  اآللي    قبل  الحاسب  الفأرة   -وإغالق  لو   -استخدام  حة استخدام 

 .  والذي يظهر على سلوكهم من خالل بطاقة املالحظة(استخدام البرمجيات-املفاتيح

على   ة مفاتيح التحكم( املوجود-األرقام    -موقع بعض )الحروف    -وبعض مكوناته الخارجية  الحاسب اآلليمجموعة املعارف والحقائق ):  املهارات املعرفية

املفاتيحلوح اآلليأنواع    -ة  ا   -الحاسب  اليوميةفي    ستخداماتهبعض  بها    -الحياة  التي يعمل  اآلليالطريقة  املحافظة على    -الحاسب  الحاسب بعض طرق 

 . قبل املدرسة على التعامل مع الحاسب اآللي واستخدامه بطريقة فعالة تمكن طفل ماوالتي ، (الحاسب اآلليمخاطر  -واألقراص اآللي

ما • املدرسة    طفل  الطف:  Pre-School Childقبل  رسميةهو  أطفال  بروضة  يلتحق  الذي  أهلية  ل  املناسبة في    أو   السن 

للتعلم   (سنوات من عمره   5-3)من   التهيؤ  للدر ،  وذلك من أجل  )أبو .  ويخضع إلشراف فني وتربوي ،  اسة واالندماج االجتماعيوالتدريب على االستعداد 

 ر جويعرف إ ، (2018، عباة 
ً
 5هذه املرحلة )في  يتراوح سن الطفلو  مرحلة التمهيدي في  حدود البحث الحالي بأنه الطفل الذي يلتحق برياض األطفالفي  ائيا

 . سنوات( 6 –

 اإلطار النظري 

امل صناع  هم  األطفال  أن   
ً
دائما اال يتردد  وهم  والشعوب  األمم  تحضر  بها  يقاس  التي  املعايير  أهم  من  بهم  واالهتمام  لبناء  تسستقبل  األمثل  ثمار 

 يبدأ من مرحلة الطفولة املبكرة ، مستقبل أمة من األمم 
ً
 وثقافيا

ً
 وصحيا

ً
 واجتماعيا

ً
 ، حيث أكدت الدراسات العاملية أن بناء املواطن العصري نفسيا

ً
نظرا

للتنشئة فيها   أن تقدم للطفلملا  التي يجب  القيم واملهارات  الشخصية وخلق  بناء  القيم واملهارات   توقفي    تأثير كبير على  تأخير تقديم بعض  مبكر ألن 

بإمكان حافلة  عمرية  مرحلة  ويهدر  لها  الكلي  االستيعاب  يعسر  تالية  مرحلة  إلى  إ للطفل  حيث  باملجتمع  والتأثر  التعلم  وتكوين ات  األطفال  ذكاء  ن 

املستقبلية تتشكل نسبة كبيرة منهاشخصيا األولى من عمرهم في    تهم  الست  امليول واالتجاهات ،  وين واإلعدادالتك  ةلفهي مرح،  السنوات  ،  تتشكل فيها 

 بهذه  . (149، 2003، وتتكون خاللها املفاهيم األساسية للطفل كما ذكر)منصور ، وتتفتح فيها القدرات واملواهب
ً
؛  املرحلةولقد اهتم االختصاصيون دوما

 . وفي تحديد مسار صحته الّنفسية مدى الحياة ، وارتقاء شخصيته، فردلا نمّو في  سنوات ما قبل املدرسة تنطوي على أهميٍة فائقةفي  ألّن الطفولة

 طفال باململكة العربية السعوديةرياض األ في   املنهج املتبعو ، أهدافهاو ، أهميتهاو ، وفيما يلي عرض ملفهوم رياض األطفال

 :  Kindergartens فهوم رياض األطفالم

فيها يتم  التي  التعليمية  التربوية  املؤسسات  ا   هي  تعد  التي  التربوية  األنشطة  طريق  االبتدائية،  لطفلالتعليم عن  للمرحلة  فيها  ،  وتؤهله  ويكتسب 

، والقيم األخالقية املرغوب فيها،  رس العادات االجتماعيةإلى جانب غ،  ومبادئ الرياضيات،  والكتابة،  وتعده لتعلم القراءة ،  املفاهيم واملهارات األساسية

 . (5، 2004، الخريبيهالة )علي و والحركة والنشاط والتعبير الفني، بكما تتاح له فيها فرص اللع

تنموية(  30،  2004،  قناوي   هدى )  وتعرفها تربوية  الطفل،  مؤسسة  الحياة ،  تنش ئ  امل،  وتكسبه فن  لدور  امتداد  دورها  أن  وإعداده ،  نزل باعتبار 

النظامية الصحية،  للمدرسة  الرعاية  له  توفر  وتش،  حيث  نموه  بطريقة سوي  عبوتحقق مطالب  املتنوعة،  ةحاجاته  اللعب  له فرص  فيكتشف ؛  وتتيح 

 مع ذاته ومجتمعه، ويعمل على تنميتها ويتشرب ثقافة مجتمعه، ويعرف قدراته، ذاته
ً
 متوافقا

ً
 . فيعيش سعيدا

النا  وذكرت ذلك  أول روضة لألطفال لتعرف بم  1840في عام )(13،  هـ1417شف)هدى  ، فارس)كما ذكر.  ا هذا نمهذا االسم حتى يو (أنشأ فروبل 

 .  فال على تنمية قدراتهم ومواهبهم هدف هذه الرياض وهو مساعدة األط (8، 2006

 :  أهمية رياض األطفال

 ولها أهميتها،  تشكيل أساسيات الشخصية ومسار نموهافي    نها مرحلة حاسمةإ ث  تنبع أهمية رياض األطفال من أهمية مرحلة الطفولة املبكرة حي

 للتربية األسرية أو خطوة  ا بين املنزل واملدرسة ألنها    ىحلقة وسط  بوية فهير تالعملية ال في  
ً
 مرحليا

ً
كلتا الحالتين في    وهي،  للسلم التعليميتمهيدية  متدادا

،  قية لخاجتماعية و ،  جسمية وحركية،  لغوية وجمالية،  دراكيةإ كامل جوانب نموه األساسية من عقلية و حياة الطفل لبناء شخصيته وتفي    فترة حاسمة

وباستقراء األدبيات التربوية ألهمية رياض األطفال كما ،  حياة الطفل املستقبليةفي    األثرحسية ومهارية كل هذا يجعلها مرحلة هامة ولها أبلغ  ،  نفعاليةا 

 : كونهافي  تتلخص أهمية رياض األطفال (10ـ  9 ،2005)وهالة الصمادي ونجوى مروة ، (2011)جيهان وخديجةها تأوضح

التربوي فهي تقدم برامج تربوية تسهم بصورة فعالةال  ة قاعد  .1 املدرس ي عند األطفالفي    بناء  للتعلم  االستعداد  التعليم في    لالنتظام  تهيئتهم و   تنمية 

 ما تصاحب األطفال عند التحاقهم باملدرسة األساس ي حيث تخفف من حدة الكثير من املشكالت 
ً
 . النفسية والسلوكية واالجتماعية التي غالبا

 .  سنوات تشكيل املفاهيم واملهارات األساسية الالزمة لألطفال من خالل التجريب واملمارسة واللعب .2

3.   
ً
سليما  

ً
األطفال نموا نمو  تساعد على   )مرحلة هامة 

ً
 ،  جسميا

ً
 ،  فكريا

ً
 ،  لغويا

ً
 اج،  خلقيا

ً
حاجاتهم    (تماعيا وتشبع  مهاراتهم  وتوسع مداركهم وتصقل 

 .  حيحصلوتوجه ميولهم بالشكل ا ، املختلفة

بها مجتمعهم في    تزود األطفال .4 التي يؤمن  واملبادئ  بالقيم واالتجاهات  النظام،  سن مبكرة  الجيدة مثل  العادات  العديد من  ، والنظافة،  وتكسبهم 

 م بكل جْرأة وحرية وبدون قيود ئهوتجعلهم يعبرون عن آرا ، وضبط النفس
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 . هذه القدرات ح فالطفولة املبكرة هي مرحلة تفت، مرحلة اإلبداع واالبتكار .5

 لالنتقال من الذاتية الفردية إلى التفاعل والتعامل مع اآلخرين من خالل اللعب الجماعي فتغرس فيهم روح ال  ئتيه .6
ً
 واجتماعيا

ً
تعاون  األطفال نفسيا

 . واحترام ملكية اآلخرين

كوين وهم لذلك قابلون للتغير والتعديل أكثر  كيل والتشتحالة من الفي    فاألطفال،  يكون األطفال فيها أكثر استجابة لتعديل سلوكهم ،  مرحلة مرنة .7

خرى 
ُ
 . من أي مرحلة نمائية أ

 . مرحلة السؤال واالستكشاف والتقليد .8

امل .9 كبيرة خروج  أهمية  األطفال  لرياض  أعطت  التي  األسباب  أهم  للعملمن  واجباتها  ،  رأة  وكثير من  بين عملها  التنسيق  قادرة على  جعلها غير  مما 

األ  بيتهااسالتربوية  داخل  وتربيتهم ،  سية  األطفال  برعاية  تقوم  رياض  وجود  ضرورة  إلى  أّدى  الذي  االجتماعية  ،  األمر  الحياة  تعقد  إلى  باإلضافة 

ال  على  قادرين  غير  واألمهات  اآلباء  جعل  مما  الهامةواالقتصادية  األمور  بعض  نحو  بالتزاماتهم  أطفالهم في    وفاء  مع  رياض  .  التعامل  تؤدي  وهنا 

   ل األطفا
ً
 بارزا

ً
ويقومون بتجريب ما حولهم  ،  فمن خاللها يتعرف األطفال على بيئتهم ،  تهيئة وسائل التربية والتسلية وتنمية روح االستكشاففي    دورا

 . د من األسئلة واالستفسارات لتثري معرفتهم بهاويلقوا العدي، من أدوات ليستكشفوا هذه البيئة

 ؛ مهمة وجديرة باالهتمام لكل هذه االعتبارات أصبحت رياض األطفال
ً
بشرية قادرة على العطاء والتنمية قوي  ولضمان، لتأمين طفولة سوية مبكرا

 
ً
 . البالدفي  رعاية الطفولة واالرتقاء باملستوى التربوي لذلك اهتمت حكومة اململكة العربية السعودية بدعم رياض األطفال من أجل ؛ مستقبال

 :  يةية السعودبر اململكة العفي  أهداف رياض األطفال

يتم  التي  القاعدة األساسية  التربوية عادة  ا في    تشكل األهداف  التعليمية من  ضوئها  مضمونها وأنشطتها وأساليبها وطرائق  ،  حيثختيار املدخالت 

كان البد  ؛  تقويمها يتم  لذلك  حتى  األطفال  رياض  أهداف  التعليمية  علىمن معرفة  الوحدة  بناء  ا   إكسابفي    ضوئها  الحلاملهارات  بتلك  اسوبية  خاصة 

 .  املرحلة

م  1390/1970عام  ودية  اململكة العربية السعب  التعليم   سياسةفي    فالأهداف رياض األط  (27،  2006،  قد ذكرت )هالة الصمادي ونجوى مروة و 

 : كما يلي

 . جاوبة مع مقتضيات اإلسالمتم، ظروف طبيعية سوية مشابهة لجو األسرة في  ورعاية نموه الخلقي والعقلي والجسمي، فطرة الطفل صيانة .1

 . املطابق للفطرة ، تكوين االتجاه الديني القائم على التوحيد .2

 . أسوة حسنة وقدوة محببة أمامه واالتجاهات الصالحة بوجود ، وتيسير امتصاصه الفضائل اإلسالمية، أخذ الطفل بآداب السلوك .3

 .  ن الذاتية املركزية إلى الحياة االجتماعية املشتركة مع أترابهفق مر بونقله ، وتهيئته للحياة املدرسية، إيالف الطفل الجو املدرس ي .4

 .  به تزويد الطفل بثروة من التعبيرات الصحيحة واألساسيات امليسرة واملعلومات املناسبة لسنه واملتصلة بما يحيط .5

 . على حسن استخدامها وتربية حواسه وتمرينه، وتعويده على العادات الصحية، ل على املهارات الحركيةتدريب الطف .6

 .  وإتاحة الفرصة أمام حيويته لالنطالق املوجه، وتعهد ذوقه الجمالي، تشجيع نشاطه االبتكارّي  .7

 . ال إرهاق غير تدليل و في  وتهذيبه، وإسعاد الطفل، الوفاء بحاجات الطفولة .8

 .  ملشكالت الطفولةاجهة و وحسن امل، وعالج بوادر السلوك غير السوي لديهم ، التيقظ لحماية األطفال من األخطار .9

 :  رياض األطفال باململكة العربية السعوديةفي  املنهج املتبع

مروة   ونجوى  الصمادي  هالة  التعل  ( 16،  2005)ذكرت  أسلوب  على  يعتمد  األطفال  رياض  منهج  ّن 
َ
الذاتي  ،  الذاتي  م أ النشاط  على  يركز  الذي 

ّن  ،  لألطفال
َ
يتعلم األطفال بدافع ذاتي وأ ْن 

َ
أ الذاتية  ا مبمعنى  املتوافرة ،  يحركهم للتعلم حاجاتهم  التعليمية  الوسائط  التربوية في    فيتفاعلون مع  بيئتهم 

به الخاص  النمو  بما يتناسب مع نمط  اكتشاف قدراتهم وتنميتها   ،  م التي تساعدهم على 
ً
أكثر رسوخا إليها  التي يصلون  املعلومات والخبرات  بالتالي تكون 

 
ً
ّن التعلم املثمر ال يتم إال بنشاط ذاتي يقوم به األطفال  (130، 1990ك مصلح )على ذل حيث أكد. ذهنهم في  وثباتا

َ
 .  حين ذكر أ

التعليمية املناهج  الخبرة  القائمة على  التعليمية  الوحدات  األ في    وتمثل  إبراهيم ،  طفالرياض  ذكر  عن   (م1990)  وقد  الوحدات عبارة  "منهج  ّن 
َ
أ

 يناسبهم ،  موقف تعليمي متكامل يثير اهتمامهم في    التدريس تضع األطفال  ةقيوطر ،  املادة الدراسيةفي    تنظيم خاص
ً
 متنوعا

ً
ويراعي ،  ويتطلب منهم نشاطا

مع إكسابهم مهارات وعادات  ،  ميدان أو أكثر من ميادين املعرفة في    بهم إلى الفهم ما بينهم من فروق فردية ويتضمن مرورهم بخبرات تربوية معينة تؤدي  

 . وب فيهاغر هات وقيم م واتجا

التعليمة العملية  على  القائمون  التربويون  عفي    اتفق  األطفال  التعليميةرياض  الوحدات  مواضيع  وإثارة    ومحتواها،  لى  األطفال  بحاجات  لتفي 

ا ،  رتبط بشؤون حياتهم اهتمامهم بموضوعات تهمهم وت التي يحتويها منهج رياض  التعليمية  املواد  التعليمية  الوحدات  وصدر ،  طفالأل وليصبح محتوى 

 .  سبعة كتب( في هـ 1412م ـ 1991) طبعته األولى عامفي  املنهج
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 :  ميةياستعمال املعلمة للوحدات التعل 

ويمكن ملجموعة من املعلمات أن يتفقن فيما بينهن على اختيار ،  ويناسب أطفالها  مية حسب الترتيب الذي يناسبهايلتختار املعلمة الوحدات التع

تعل تختيوحدات  و   فلمية  األخرى كل  الروضة،  احدة عن  إمكانية  وفق  فيها،  ويعمل بذلك  املختلفة  واملواد  واألدوات  األجهزة  يتطلب من  ،  وتوافر  وذلك 

املستوى ملساعدة   رفيع 
ً
 وتنسيقا

ً
الروضة تنظيما أهدافها  إدارة  بينها وبين زميالتها ،  كل معلمة ودعمها على تحقيق  التوازن والتكامل والترابط   مع مراعاة 

 . املعلمات

 :  تعريف الوحدات التعليمية

 
ً
  وتنصب على موضوع ،  صورة سلسلة من األنشطة التعليمية املتنوعة تحت إشراف املعلم وتوجيههفي    يقوم بها التالميذ،  دراسة مخطط لها مسبقا

تواجه مشكلة  أو  التالميذ  األنشطةفي    م هيهم  والحق،  حياتهم من خالل  واملفاهيم  املعلومات  املعرفةفي    قئاإلكسابهم  العادات ،  بعض جوانب  وتكوين 

 (2011، محمدوبصفر). واكتساب املهارات الالزمة، واالتجاهات النافعة وتنمية القدرات

موقف  في    تضع األطفال،  التعليم في    وطريقة،  مادة الدراسةفي    هي تنظيم خاص:  الوحدة   (238،  ـ1427)نجوى مرّوة  و   كما عرفت هالة الصمادي 

 .  موعة من األهداف املرغوب فيهايؤدي إلى بلوغ مج تعلمي متكامل

 :  أنواع الوحدات التعليمية

 : ن همايئيسعليمية ولكن النوعين الر ( أن هناك أنواع متعددة للوحدات الت 189، هـ1406) الكلزة و  إبراهيم ذكر 

، ة التالميذالنوع من الوحدات وهي تعالج نواحي هامة من حيا حيث تعتبر املادة الدراسية املحور الرئيس ي لهذا : الوحدة القائمة على املادة الدراسية .1

 ، ولكنها وظيفية، حد ذاتهافي  ايةفاملعلومات ليست غ
ً
صورة في  أو، حد موضوعات املادة أ في  تتمثل، ولهذا النوع العديد من الصور التي تأخذ أشكاال

 . مشكلة أو قاعدة أو تعميم 

 .جات التالميذ وميولهم ومشكالتهم حا ايكون محوره: الوحدة القائمة على الخبرة .2

 :  أسس بناء الوحدة

 : (238، 2006، مروة نجوى الصمادي و هالة )هي كما حددتها و  تقوم الوحدة على مجموعة من األسس

 .  يؤدي إلى الترابط بين الخبرات التي تقدم للمتعلم بحيث ينظر للموضوع من جميع جوانبه وزواياه التكامل املعرفي الذي  .1

 .  قة بين الحياة داخل الروضة وخارجها ويعني ذلك إلغاء الحواجز بين الروضة والبيئة وجعلها أحد مصادر جمع املعلوماتالعال إيجاد .2

الفص .3 الذي ال يقتصر على  النشاط  بأنماط  الدراس ياالهتمام  الفردية ،  ل  الفروق  النشاط ملراعاة  ألوان   من 
ً
لونا تلميذ  بحيث يجد كل  يتنوع  بل 

 . بينهم 

تتمثلمب  قتحقي .4 التي  املتعددة  الخبرة  بجوانب  االهتمام  يتم  الخبرة حيث  وأوجه في    دأ شمول  والتفكير  وامليول  واملهارات  واالتجاهات  املعلومات 

 . التقدير

م بصورة مستمرة ضوء أسسه العلفي  التقويم  .5
ُّ
 لعملية التعل

ً
 لجوا في  ويكون ، مية السليمة فيكون التقويم مصاحبا

ً
 . الوحدة  بنالوقت نفسه شامال

 :  يةتعليمخطوات بناء الوحدة ال

الصحيحة الخطوات  بتتبع  بناءها  يجب  لألطفال  كبيرة  بفائدة  التعليمية  الوحدة  تنفيذ  يتم  خط،  حتى  تكون  الو والتي  لبناء  متكاملة  ،  حدة ة 

 ( يمكن بناء124-67،  2005،  أمين  إيمانو   يبالخريهالة  )( و121  –  120،  2003،  )سعدية بهادرو  (2011صادق  األدبيات التربوية لكل من )  باستقراءو 

 : باتباع الخطوات التاليةتعرضها الباحثة الوحدة التعليمية 

 
ا
 :  اختيار موضوع وعنوان الوحدة: أول

الطفل   بحاجات  يرتبط  أن  أهمية  يجب  يشكل  عنصر  الوحدة  عنوان  واختيار  والجسمية  والنفسية  واالجتماعية  العقلية  الناحية  من  النمائية 

الوحدة   ةصخا عليها  تحتوي  التي  الحقائق واملفاهيم  فهم  وعلى  اللغوية  إثراء حصيلته  يساعد على  الوحدة سهل ،  للطفل ألنه  يكون عنوان  أن  وينبغي 

 يثير التفكير ويدفع إلى البحث والتأمل، يعيش فيها الطفلوأن يرتبط بالبيئة التي ، النطق
ً
 . وأن يكون جذابا

 
ا
 : مقدمة الوحدة: ثانيا

الوحدة   لكتش التي تقدم من خاللها معلومات مبسطة عن  الواجهة  أو  النافذة  للمعلمة ألنها تمثل   
ً
 أساسيا

ً
الوحدة عنصرا وهي تستثير  ،  مقدمة 

تلك  تنفيذ  كيفية  إلى  املعلمة  يمك  تفكير  التي  التدريس  وطرق  واألساليب  األدوات  ماهية  إلى  وكذلك  للوحدة  املختلفة  األنشطة  خالل  من   ن املعلومات 

التفكير إلى  الوحدة بل تدفع  لتنفيذ  التقويم في    استخدامها  التي ،  استخدام أساليب  بالبيئة  الوحدة  ارتباط موضوع  الغالف للوحدة وتوضح  وهي تمثل 

واملهن   الطفل  فيها  العلميةيعيش  واملفاهيم  باملوضوع  املرتبطة  اإلسالمية،  والصناعات  العقيدة  ترسخ  التي  الدينية  وإظهار   نذهفي    واملفاهيم  الطفل 

 . الوحدة في  وأهمية املوضوع للطفل والجوانب التي تساعد على تنميتها لديه واألنشطة التي سوف يمارسها، خلقهفي  عظمة الخالق العظيم 

 
ا
 :ةأهداف الوحد: ثالثا
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التعلم للطفل حتى يتعلمها   فو الغرض منها هو مساعدة املعلم على توفير أفضل ظر حيث إن  اهتم علماء النفس والتربويون بتنصيف األهداف

 
ً
 . حركية وتتناول تصنيفات األهداف بمستوياتها املختلفة جميع جوانبها املعرفية والوجدانية والنفس، جيدا

 : يجب مراعاة التالي عند كتابة األهداف العامة للوحدة 

 . يجب صياغتها بأسلوب لغوي جيد .1

 .  إيجاز العبارة ودقة التعبير .2

 .  االجتماعي( –االنفعالي  –العقلي  –الطفل )الجسمي مظاهر النمو لدى  ةيجب شمولها على كاف .3

 .  توحي للمعلمة بمفاهيم الوحدة  .4

 .  تساعد املعلمة على تحديد األنشطة الفعالة لتنفيذ الوحدة  .5

ية هي أهداف السلوكية اإلجرائ ونالحظ أن األهداف، وهي تمثل املتوقع من الطفل أداؤه بعد ممارسة الوحدة : د األهداف السلوكية اإلجرائيةتحدي

 .  الوحدة في  يجب أن يحققها الطفل بإشراف املعلمة وأن تبذل قصارى جهدها لتحقيق تلك األهداف السلوكية اإلجرائية

 
ا
 :  إطارها العامفي  وحدة التعليمية تحديد وتوصيف ال: رابعا

الترب املحاور  يساعد على تحديد جميع  بما  بها  بوضع مواصفات خاصة  ويسهليو وذلك  للخبرة  والنفسية  بمحتواها ومضمونها  في    ة  اإلملام  عملية 

 . حتوى إلى عدد من املفاهيم األساسيةوبذلك يكون من السهل االنتقال للمرحلة التالية وهي تحليل امل، ومكوناتها وعناصرها الرئيسية والفرعية

 
ا
 : اختيار محتوى الوحدة: خامسا

 باألهدافلعيعد املحتوى أول عناصر الوحدة الت  
ً
أو حركية  ،  يمية تأثيرا أو انفعالية  و هو كل ما يضعه املخطط من خبرات سواء خبرات معرفية 

 : وى تتبع ثالث خطوات مرتبة هيملية اختيار املحتوع ،بهدف تحقيق النمو الشامل املتكامل للطفل

أن يدرسها ،  عة املحتوى بطة تظهر فيها طبيا ر و التي تمثل عينة مت،  اختيار املوضوعات الرئيسة املترجمة لألهداف املوضوعة .1 و األبعاد التي ينبغي 

 . اء أفكار جديدة ما تتضمنه من أبعاد يناسب الوقت املخصص لها بحيث يسمح باحتو و ، التلميذ على أن يكون حجم املوضوعات

و يتم اختبارها ،  و التي يقوم خبراء املادة باختيارها،  ة داهي التي تعتبر األساسيات املكونة للمو ،  اختيار األفكار األساسية التي تحتويها املوضوعات .2

 
ً
 . هذا االختيار  ضوء االعتبارات التي تم على أساسهافي  و ذلك، املواقف التعليمية في  تجريبيا

عينة املوضوعة للمادة  لا و  ،  هذا يمكن أن يتم عن طريق وضع العينة املناسبة من املادة لكل فكرة رئيسةو   ادة الخاصة باألفكار الرئيسةاختيار امل .3

األصلية الفكرة  عن  يعبر   
ً
صادقا  

ً
مثاال تكون  أن   ،  يجب 

ً
منطقيا  

ً
ارتباطا بها  ترتبط  من  ،  و  ممكن  عدد  بأكبر  ترتبط  التي  العينة  اختيار  يجب  و 

املحلية،  هدافاأل  البيئة  بحاجات  أكثر  تفي  اهتماماتو   و  مع  التالميذ،  تتمش ى  ميول  مستوى ،  و  أفضل  بطريقة  تراعي  خبراتهم ،  التالميذ  و  و 

 .  و تنمي قدراتهم ، و ترتبط بمشكالت حياتهم ، السابقة

 :  معايير اختيار املحتوى 

املحتوى معايير متعدد يمكن تلخيصها  املحت:  في  الختيار   باألهدافأن يكون 
ً
 وله داللته،  وى مرتبطا

ً
الثقافي .  وأن يكون صادقا بالواقع  وأن يرتبط 

 .  حاجات األطفالو  وأن يراعي ميول ، عمقهو   ناك توازن بين شمولهن هو كوأن ي، الذي يعيش فيه الطفل

رئيسية  املتكاملة من مجموعة مفاهيم  التعليمية  الوحدة  طبيعي من  و   ويتكون محتوى  بشكل  تنبثق  تترجم عادة ًالتي  والتي  الوحدة  إلى    موضوع 

فرعية الهادفة،  مفاهيم  التعليمية  األنشطة  العديد من  منها   حتإلى    يتدفق 
ً
الطفل معرفيا نمو  ونفس،  قيق   

ً
تكامل    ووجدانيا تعمل على  بصورة   

ً
حركيا

 . شخصيتهو  جوانب نموه 

 تربوية تسعى مؤسسات رياض األطفال  ،  ق األهدافويجب أن يرتبط محتوى املنهج بحاجات الطفل ويعمل على إشباعها حتى تحق 
ً
وهناك أهدافا

 :  اآلتيفي  متمثلة، تواهاحمإلى تحقيقها عبر املنهج املقدم للطفل من خالل 

 بالقيم الروحية واألخالقية .1
ً
 . بناء الطفل من الداخل بحيث يكون متمسكا

 .  تربية النشء على حب الوطن والدفاع عنه من الخطر .2

 . العلمي لدى الطفل وبناء اتجاهات وقيم جديدة إيجابية تنمية التفكير .3

 . الروضةفي  ات اجتماعية تجاه أسرته وتجاه الجماعةيلإكساب الطفل عادات ومهارات تساعد على القيام بمسؤو  .4

 .  تربية الطفل على التعلم الذاتي .5

 مع وسائل تعليم
ً
 بذاته وإنما يعرض متكامال

ً
ية وأنشطة وتدريبات وأسئلة ويشمل املحتوى على حقائق ومعارف كما أن املحتوى ال يعرض منفصال

يتضمن نواح معرفية عديدة تعكس جزء أو أجزاء من البنية املعرفية لعلم ما أو لعدد من العلوم   هومفاهيم وتعميمات ومبادئ وقوانين ونظريات أي أن

 . شكل يتالءم مع مستوى دارس ي معينفي  ينظم وهذا املحتوى 
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 :  محتوى الوحدة التعليمية عناصر ترتيب 

 . يتجه التعلم من املحسوس إلى املجرد .1

 . يتجه التعلم من الحقائق إلى املفاهيم .2

 . ير التعلم من املعلوم إلى املجهول سي .3

 . يسير التعلم من التقليد إلى االبتكار .4

 . ترتيب الحقائق واملهاراتفي  البد من مراعاة التسلسل املنطقي .5

 :  رياض األطفالفي   الوحدات التعليميةفي  مينهااملفاهيم التي يجب تض

والتجا  الخبرات  مختلف  توفير  على  يقوم  األطفال  رياض  منهج  تنميته  بر إن  على  وتعمل  الالزمة  الخبرة  وتكسبه  الطفل  تخدم  مختلف  في    التي 

وهي املعايير التي ترتبط بها عملية ،  ية والبحث واالستكشافوبالتالي فهو يقوم على الحركة واللعب واالنطالق والحرية املنظمة واالستقالل.  مجاالت النمو

رياض في  فتنظيم األنشطة؛ ويتطلب ذلك التنظيم والتخطيط، فل وحركتهالذاتي أي على نشاط الط م لوالذي يرتكز على مبدأ التع، هذا املنهجفي  التعلم 

الروضة يعني سلسلة في    أي أن منهج األنشطة،  طرائق وإعداد الوسائلاألطفال تحكمه ضوابط فهو يتطلب تحديد األهداف ورسم الخطط واختيار ال

واملفهوم هنا يعني تخطيط األنشطة  ،  هم د املنظمة املشتقة من حياة األطفال وحياة مجتمعهم املحيطة بو هالنشاطات العملية والتحاورية وغيرها من الج

التي تشاركوليس األنشطة ذاتها فهناك تخطيط لألنشطة اللغوية لتنمية مدار  تنمية هذه املدارك في    ك األطفال الكالمية والحوارية واألنشطة الدينية 

التفكير واألن الطشوالقدرة على  العلمية  الرياضية وكذلك تخطيط لألنشطة  تي تفتح األطفال على ما حولهم من مظاهر طبيعية وعلمية وتنمي فيهم ة 

 . (2011الشربيني وصادق ). حب االستطالع للكشف عن البيئة التي يعيشون فيها

تذكر ثقافية شاملة(أ 31ص،  م2005،  )فائزة عبداملجيد كما  ثورة  إلى  بحاجة  املعلوماتي  في  تساعد،  ننا  ذلك صياغة سياسات  ،  ةدخول  ويتطلب 

نش ثم   
ً
أوال األمية  محو  إلى  تهدف  فعالة  والتكنولوجيةثقافية  العلمية  الثقافة  األطفال،  ر  لدى  الحقيقي  الوعي  اإلنترنت  حي،  وخلق  أن  شك  ال  إنه  ث 

الوسائل الفعالة وبرمجياته يكتسب    يـاسب اآللـالحامل مع  ـأن التع(  63ص،  هـ1420،  الحوطيان)ويضيف  ،  طاقات املبدعةتفجير الفي    سيكون إحدى 

 :  مرحلة الطفولة وذلك يرجع لسببينفي  أهمية خاصة

 . أما الوسائل األخرى فهي ذات اتجاه واحد من الوسيلة إلى املستخدم، هينوسيلة للتعلم واالستفادة ذات اتجا الحاسب اآلليألن : األول 

 .  إنجاح عملية االستفادة منه والتشويق املصاحب لهفي  حيث يسهم ذلك()تصوير الواقع ة للحاسوب القدرة على املحاكا: الثاني

خاص   بشكل   
ً
مهما واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تعليم  )اقتفي    ويعد  نمو  املعرفةدعم  املهارات    (صاد  يتعلمون  الذين  األطفال  إن  حيث 

ا  املتغيرات  مع  بسهولة  يتكيفون  سوف  األساسية  العمل في    ئيسيةر ل الحاسوبية  أوسع ،  سوق  بآفاق  والتمتع  الدخل  ارتفاع  مع  سيستفيدون  ثم  ومن 

 من مكاسب اإلنتاجية واملنافسة،  للتوظف
ً
  ،  (60ص،  2006،  )سيراج ووايتبريد.  كما ستستفيد الدولة أيضا

ً
فإذا افترضنا أن هذا حقيقة يصبح واضحا

تدريس   اآلليضرورة  امل  الحاسب  كأحد  األسلألطفال  التي  ساهارات  تعلمهاية  الحاسبات  ،  يجب  مهارات  بعض  وتنمية  اآللية  للحاسبات  التعرض  إن  ثم 

( املبكرة  الطفولة  برامج   من 
ً
يكون جزءا أن  يجب  األساسية  تبنت مكتبةف،  (191ص،  2004،  إيفالاآللية  األطفال على  اإلسكندرية    قد  لحث   

ً
مشروعا

ب وتعريفهم  مهاراتهم  اآلليتنمية  و   الحاسب  أساسية يسباعتباره  )نهى عدلي  لة  املعلومات  التركيت،  (95ص،  م2005،  لالطالع على  أعدت )سوسن  ، كما 

 . ألعاب األطفال بغرض الترفيه وتنمية املهارات واملعلومات ( اللعب اإللكتروني من أنواع اللعب الحديثة التي بدأت تسيطر على20ص، م2003

 :  أهمية استخدام الحاسب اآللي للطفل 

 له لتعلمها ملا يتوافر للجهاز من مزايا سمعية وبصرية  ،  لي من املواضيع املثيرة واملشوقة للطفلحاسب اآللا يعد موضوع   
ً
 قويا

ً
كما أنها تمثل دافعا

الفعالة  االستجاباتكما تعد  ،  جذابة التكنولوجيا   تجاه تعلم استخدام هذه 
ً
 قويا

ً
 وحافزا

ً
الال في    الفورية تدعيما املفاهيم  العديد من  هذه في    مةز تنمية 

صالح )ماجدة  اآلليو   (77ص،  2000،  املرحلة  الحاسب  قدراتهم في    يساعد  وتحسين  املسائل  وحل  الحساب  وتعلم  والرسم  القراءة  األطفال  تعليم 

)فدريز  7ص،  2006  ،اإلبداعية 
ً
ومهما  

ً
فعاال  

ً
دورا اآللي  الحاسب  يلعب  كما  املفي    (  تنمية  على  قدرته  من حيث  املدرسة  قبل  ما  املرتبطة افمرحلة  هيم 

فهو   كافة مستوياتها  واللغوية  باملرحلة على  الفنية  والقدرات  التفكير  القدرة على  يساعد على   واالجتماعيةينمي  كما  االبتكار  القدرة على  تنمية   بجانب 

الجهاز التعليمية على  واأللعاب  األنشطة  لبعض  املشكالت من خالل ممارسته  الطفل ألسلوب حل  الذي ،  اكتساب  بدائرة ينمي مدار   األمر  ويزوده  كه 

)ماجدة صالح الروضة  داخل  أخرى  طريق وسائل  له عن  تتوافر  قلما  )النفجان،  (59،  2002،  معلوماتية  يؤكد  وقتنا  في    (بأنه18ص،  هـ1423،  حيث 

 .  لحالي ال يكاد يخلو منزل من جهاز حاسب يستخدمه األطفال ألغراض متعددة من أهمها التعليم ا 

  
ً
حيث تتضافر  ،  هذه املرحلة املبكرة بذور االهتمام بالعلم والتكنولوجيافي    نفوس األطفال في    ونستطيع أن نغرس،  م واملعرفةعللا عصر  في    نحن   إذا

 .  (12ص، م2003، )يوسفملهمةالقيام بهذه ا في  ة والروضةجهود األسر 

اآلليال تعد محاوالت دمج  و   الخصوص  الحاسب   رياض األطفال  في    على وجه 
ً
الر   نوعا البالغ  ،  هيةافمن  الدور  إلى  األبحاث  العديد من  فقد أشارت 

يلعبه   قد  الذي  اآللياألهمية  املبكرة في    الحاسب  الطفولة  التعلم و ،  مرحلة  أهداف  أهم  املبكفي    إن من  العالم  ،  رة الطفولة  للتعامل مع  األطفال  إعداد 
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اآلليواستخدام  ،  املحيط  أصبح جزء  الحاسب 
ً
العالم   ا يتجزأ من هذا  التكنولوجيالاوب،  ال  تدمج مثل هذه  أن  ينبغي  إعداد  ،  الفصول في    تالي  يتم  حتى 

 
ً
 جيدا

ً
ال  هذافي    لكي يصبح البالغون منتجينو ،  ملواجهة العالم   األطفال إعدادا اآلليتوجه نحو  املجتمع ينبغي  فإن األطفال ينبغي أن يحصلوا ،  الحاسب 

ويمكن تلخيص أهمية استخدام الحاسب ،  (10ص  ،  م2006،  عبدالرحيم هناء  ).  حياتهم   نموقت مبكر  في    الحاسب اآلليعلى الفرص املناسبة ليألفوا  

للطفل  الطفـلفي    اآللي  مسـتوى  الشفوي في    رفـــع  والتعبير  والكتابة  والتــــركيزواالس،  القراءة  الرياضيات،  تماع  العامة وتعلم  والعلوم  وتنمية ،  واللغات 

الفنية والتربية  على  ،  الثقافة  املشكالت،  السليم  تفكيرلا والقدرة  حل  على  النفس ي،  واملقدرة  والتكييف  االجتماعي  التوافق  املهارات ،  وعلى  وتطوير 

 .  بناء الشخصية واكتساب معلومات جديدة في  املختلفة واملساهمة ةوممارسة األنشـط، والهوايات واملواهب واستغالل وقت الفراغ

 :  للطفل  ةتأثير الحاسب اآللي على جوانب النمو املختلف

 ه يعد نإ حيث  .  أطفال ما قبل املدرسة  تنميةفي    التي تساهم ه  وأهمية اختيار خبرات،  حاسب اآلليستخدم بها الن من املهم مناقشة الكيفية التي يإ  

تستخدم بطرق غير   ن أ ويمكن  ،  ويكون لها تأثيرات حيوية على التعلم ،  ي أداة تعلم أخرى من أقالم وألوان يمكن أن تستخدم بطرق مناسبةمثل أ   مثله

 (13-12، 2006، عبدالرحيم هناء ). تعلم األطفال بل قد تضر بنموهم في  ال تفيد، مناسبة

وقد أشارت األبحاث إلى التأثيرات ، ن تدعم وتمد املواد التقليدية األخرى بطرق قيمةعندما يتم استخدام التكنولوجيا بشكل مناسب فإنها يمكن أ  

للتكنولوجيا عل املعرفية  في    تعلم األطفال ونموهم   ىاإليجابية  الجوانب  إلى ما تقدمه من نمو ،  واالجتماعيةكل من  قدرات األطفال بشكل  في    وباإلضافة 

و كما يستمر ،  ن مالحظة األطفال أثناء استخدامهم للكمبيوتر تتيح للمعلمة نافذة لتفكيرهم إ ،  م األطفالفإنها أيضا تمدنا بفرص مناسبة لتقيي،  فعلي

القراءة   يف  اآلباء مهارة  تعلمهم  بعد  حتى  ألطفالهم  األ ،  القراءة  يشاركوا  أن  واملعلمات  اآلباء  على  اآلليأنشطة  في    طفالفإنه  على ويشجعو   الحاسب  هم 

احد أو  و  مع الحاسب اآلليوقد أظهرت األبحاث أن األطفال يفضلون استخدام ، األقران حتى بعد أن يصلوا إلى مرحلة اإلتقاناستخدامه بأنفسهم أو مع 

  اثنين
ً
، وهم يلتمسون املساعدة من بعضهم البعض كما يبدو أنهم يفضلون مساعدة األقران على مساعدة املعلمة ، من العمل بمفردهم   من الزمالء بدال

أن لوحظ  ينخرطون   كما  للكمبيوترفي    األطفال  استخدامهم  أثناء  والتعاون  الكالمي  التواصل  من  عال  م  تفاعالتفي    ويدخلون ،  مستوى  تكرر  بشكل 

 ،  مثل الحل والتركيب أو املكعبات،  األنشطة التقليديةفي    وبطرق تختلف عن ما يحدث
ً
عند استخدامهم للكمبيوتر ممارسة أكثر   ويظهر األطفال أيضا

 ( 118، 2006، عبدالرحيم هناء ). أنواع اللعب التعاونيو  وفي نفس الوقت يظهرون مستوى عال من األنشطة اللغوية، وارألخذ األد

لوضع جهاز الحاسب ،  أن هذا الركن يتضمن طاوالت مخصصة لألطفال  إلى ( 60،  2000،  صالح  )ماجدة تشير  : (computer center)  اآلليركن الحاسب  

تجاه  س ا كعتوضع  ،  (أجهزة على األقل 4على أن يتضمن الركن )،  (000والفأرة  ،  وجهاز التحكم ،  ولوحة املفاتيح،  )الشاشة:  من  هعليها بكامل مكونات  اآللي

 .  إضافة إلي مجموعة من البرامج املناسبة ملستوى نمو الطفل، النوافذ

 وينبغي أن يكون ملعلمي األطفال الصغار دور :  (2018،  )أبو عباة :  ي الصغارمعلمدور  
ً
   ا

ً
الحياة اليومية لألطفال  في    التأثير على األحداث التي تغيرفي    مسئوال

تقييم االستخدامات في    الدور األساس ي الذي يقوم به املدرس:  غار للتكنولوجيا وهيط باستخدام األطفال الصبتوذلك يطرح قضايا عديدة تر .  والعائالت

 .  املناسبة للتكنولوجيا

 .  برامج األطفال الصغارفي  ناسب للتكنولوجياالفوائد الكامنة لالستخدام امل .1

 .  بيئة التعلم التقليديةفي  دمج التكنولوجيا .2

 .  ذلك األطفال ذوي االحتياجات الخاصةفي  بما، إمكانية الوصول إلى التكنولوجيافي  عاملساواة بين الجمي .3

 . األنماط املتكررة والعنف الذي تزخر به البرمجيات .4

 . دافعين عن هذا االتجاهدور املدرسين واآلباء كم .5

 (166ص ، م2006، )سيراج ووايتبريدكنولوجيا بالنسبة للتطوير املنهيدالالت الت .6

 قة:الساب تالدراسا

للباحثةفي    و أتيح  الدراسات وا ،  دراساتال  من االطالع على  حدود ما   لبعض 
ً
التي تدور حول  تتناول عرضا السابقة  الدراسةلبحوث  وقد   موضوع 

 .ضوء نتائج هذه الدراساتفي  التهالعينة للدراسة وأدواتها ووضع تساؤ اختيار ا في  ااستفادت الباحثة منه

  كونتت، ت القراءة ألطفال رياض األطفالإكساب مهارا في   هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر برمجية تعليمية  :(2015) و دراسة عرين سالمة العمر  •

 37عينة الدراسة من )
ً
 ، ( طالبا

ً
 19بلغ عددها ) ريبيةتج، مجموعتينفي  وزعوا عشوائيا

ً
 18)ها وضابطة بلغ عدد، ( طالبا

ً
 .  ( طالبا

ال املنهج شبه  الدراسة  )،  ريبيجتاستخدمت  الدراسة تم استخدام  اهداف  التالية7ومن اجل تحقيق  الهجائية  ، والقاف ،  )األلف:  ( دروس من االحرف 

والكاف،  والخاء،  والظاء التفاعلي  ،  والشين  للمناهج  تعليمية  كمادة  االطفالوالذال(  محوسبة،  لرياض  تعليمية  برمجية  وفق  بناءها  بناء ،  تم  تم  كما 

وبعدي  قبلي  واالختبارتو ،  اختبارين  التعليمية  املادة  التحقق من صدق وثبات   ،  م 
ً
احصائيا إلى وجود فروق دالة  الدراسة  توصلت  اداء  في    وقد  مستوى 

 .  (%93وبحجم تأثير بلغ )، ريقة التدريس لصالح الطريقة املحوسبةاطفال الروضة على اختبار مهارات قراءة الحروف الهجائية يعزى لط
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 سة بضرورة بناء برنامج  ا ر وفي ضوء النتائج اوصت الد
ً
 ،  على منهاج رياض األطفال التفاعلي  تعليمي لرياض االطفال اعتمادا

ً
البرمجيات التعليمية   موظفا

 . تدريسهفي  املحوسبة

ال  فطمن تصميم الباحثين إلكساب بعض املفاهيم البيئية لدى أ الكتروني    الكشف عن فاعلية برنامج ى  والتي هدفت إل  :(2014دراسة الحفناوي ) •

 
ً
املعاقين سمعيا الرياض  السعودية  مرحلة  العربية  ف،  باململكة  واالكثر  املتبقية  الحواس  املعتمدة على  الطرق  توظيف  اثرها،  عليةامن خالل  في ،  وبيان 

حالي املدرس  يستخدمه  ما   ضوء 
ً
تقليدية  من   ا البحث،  طرق  اهداف  الوصفي  ،  ولتحقيق  املنهج  الباحث  النظري   إلعداداستخدم  والدراسات   االطار 

البحث،  بقةاالس ادوات  املنه،  وكذلك  استخدم  السمعي   جفيما  االعاقة  ذوي  االطفال  البحث على عينة عشوائية من  لتطبيق  رياض   ةالتجريبي  ملرحلة 

 ،  كما استخدم اختبار املفاهيم البيئية املناسب،  االطفال باململكة العربية السعودية
ً
 ترن فيه العبارات بلغة قت،  واعاقته،  وطبيعة الطفل املعاق سمعيا

البرنامج؛  اإلشارة  فاعلية  اإل ،  املقترحاإللكتروني    للكشف عن  األساليب  املناسبةوذلك من خالل استخدام  البيانا،  حصائية  ن،  توتحليل  ائج توأسفرت 

فاعلية،  البحث اإللكترونيبال  عن  البيئية في  ،  رنامج  املفاهيم  البحث،  تنمية  عينة  ري،  لدى  اطفال مرحلة  املعاق  ضامن   االطفال 
ً
فظة ابمح،  ين سمعيا

  .مهمة لتلك الفئة كاملفاهيم العلمية أخرى  تنمية مفاهيم في  بضرورة استخدام برامج الكترونية، صت الدراسةو وأ ، الطائف باململكة

وقد تم  ،  علمية لطفل الروضةل ا تنمية بعض املفاهيم  في  ،  الكتروني  هدفت الدراسة إلى بيان أثر برنامج تعليمي  :(2012ف نائف )حاب خل ر دراسة   •

حائل بمدينة  التعليمية  لإلدارة  التابعة  الروضة  أطفال  من  البحث  السعودية،  اختيار عينة  العربية  العشوائية،  باململكة  عينة ،  بالطريقة  تكونت  وقد 

 60من )  الدراسة
ً
استخدمت   جل تحقيق اهداف الدراسةأ ومن    ،هذه الدراسة املنهج التجريبيفي    استخدمت الباحثة،وطفلة من الروضة الثالثة  ( طفال

كما استخدمت الباحثة مقياس ستانفورد بينية الصورة الخامسة ومقياس  ،  الباحثة مقياس املستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة من إعداد الباحثة

العلميةا  الباحثة،  ملفاهيم  توصلت   في    وقد 
ً
إحصائيا دالة  فروق  وجود  إلى  الدراسة  مستوى   هذه  )  عند  اطفال  0.01الدالة  درجات  متوسطات  بين   )

االولى اإللكتروني(،  املجموعة  الروضةفي    )التعلم  لطفل  العلمية  املفاهيم  مقياس  ألبعاد  والبعدي  القبلي  لص،  القياس  للمقياس  الكلية  الح  والدرجة 

 . ونيرتبعد تعرضهم للتعلم اإللك ىولطفال املجموعة األ أ مما يدل على تحسن درجات ، القياس البعدي 

دراسة   • الفنية    إلى  :(2012)هيفاء  هدفت  الرسومات  للتفاعل مع  تدريبي  برنامج  فعالية  في  الصور   )فحص  لدى عينة من  (  االنفعالي  الذكاء  تنمية 

الروضة الهدفلتحقيو ،  االردنفي    اطفال  هذا  للعام،  ق  الثاني  الفصل  مدار  على  الفنية  الرسومات  مع  للتفاعل  تدريبي  برنامج  تطبيق   )الدراس ي  تم 

   40لدراسة من )تكونت عينة ا و ،  على افراد الدراسة،  (2011/2012
ً
إلى   تم تقسيمهم ،  عمانفي    طفال روضة مدارس عمان الوطنيةأ من  ،  وطفلة  ( طفال

للبرن،  ضابطة،  مجموعتين االعتيادي خضعت  الدراس ي  التجريبي،  وتجريبية،  امج  للبرنامج  البرنامجو ،  خضعت  خدام برنامج  تسا تم  ،  للوقوف على فعالية 

، اج معامالت صدق وثبات لهاستخر و ،  ردنيةليتناسب مع البيئة األ   ة بتطويره ن قامت الباحثأ ( بعد  ،  3003فعالي لألطفال نسخة)  سوليفان للذكاء االن

 . لالختبار الكلي ( 0.95 )الفا لالتساق الداخلي كرونباخ)ات ل الثب ممعا غحيث بل

الب،  الدراسة  أهدافلتحقيق  و  برنحاصممت   ثة 
ً
   امجا

ً
االنفعالي  تدريبيا الذكاء  مختصين،  لتنمية  اساتذة  قبل  من  تحكيمه  على و ،  وتم  البرنامج  اعتمد 

   عرضها على عدد من املحكمينو   الرسومات الفنية التي تم اختيارها
ً
غطت ابعاد ،  دقيقة  60جلسة تجريبية مدة كال منها    (   25  )تكون البرنامج منو ،  أيضا

 و ،  (ادارة االنفعاالتو   فهم و   راكدا )الذكاء االنفعالي  
ً
   قد استغرق تطبيقه فصال

ً
استخدمت اداة القياس بهدف معرفة األثر الذي أحدثه البرنامج  و ،  دراسيا

الدراس مجموعتي  بين  االنفعالي  الذكاء  على  املشتركو .  ةالتدريبي  الثنائي  التباين  تحليل  بعد  النتائج  و 2×2)  ( انوفا)اشارت  إلى  دال(  ذات  فروق   ة ل جود 

إلى البرنامج لصالح  وتعزي  ،  لدى افراد الدراسة من أطفال الروضة،  على ابعاده الثالثةو   الذكاء االنفعالي الكلي( في  >0.05)ستوى الداللةاحصائية عند م

 (  ليمية التعلميةية التعلمتطوير العفي  تم الخروج بمجموعة من التوصيات املقترحة التي قد تسهم ، ناقشة النتائج السابقةبعد مو . املجموعة التجريبية 

إلى معرفة فعالية مناشط تعليمية:  (2008)خوندنة  أحالم  دراسة    • الدراسة  القراءة في    هدفت  لتعلم  في   رياض األطفالفي    الكتابةو   تهيئة األطفال 

، برامج حاسوبيةمختلفة منها    اشطنم صممت  و ،  الكتابةو   التهيئة لتعلم القراءة في    كما هدفت إلى الكشف عن الفروق بين الجنسين،  ملقدسةالعاصمة ا 

تجريبية على عينة مكونة من  و  دراسة  اجراء  تم     (80)قد 
ً
تجريبيةو   طفال إلى مجموعتين  مهارات  ،  ضابطةو   طفلة قسموا  الدراسة مقياس  واستخدمت 

القرا التهيئ لتعلم  إلىو ،  الكتابةو   ءة ة  التوصل  تم  إحصائيةجود  و   قد  داللة  ذات  ملفي    فروق  البعدي  التهيئة  هالقياس  القراءة ارات  بين و   لتعلم  الكتابة 

التجريبية املجموعة  درجات  الو   متوسط  التحصيل  بعد ضبط  الضابطة  التجريبيةاملجموعة  للمجموعة  الصالح  داللة و جو   عدمو ،  قبلي  ذات  د فروق 

 .  املجموعة التجريبيةفي  اثناإل و  الكتابة بين متوسط درجات الذكور و  القياس البعدي ملهارات التهيئة لتعلم القراءة في  إحصائية

اآللي  :(م2008)دراسة فاطمة نذر    • الحاسب  إدخال  إلى تقويم تجربة  الدراسة  األمور في    هدفت  أولياء  آراء  التعرف على   ، رياض األطفال من خالل 

املعرفية،  واملعلمات بمعرفة مكتسباتهم  اآلليو   الوجدانيةو   واألطفال  الحاسب  باستخدام  أداتين،  ويتالك  دولةفي    املهاراتية  باالعتماد على  األولى :  وذلك 

اآللي  استمارة  للحاسب  استخدامه  للتعرف على  الطفل  الثانية  و ،  مقابلة  إيجابيات  استبانةاألداة  تشمل  ثالث محاور  الحاسب   اشتملت على  استخدام 

استخدامه،  اآللي الدراسة من  ،  املقترحات،  سلبيات   (180)تكونت عينة 
ً
أولياء(180)،  طفال إلى عدمو ،  معلمة(75)،  األمور   من  الدراسة  جود و   توصلت 

الجنس بين األطفال من حيث  اآلليفي    فروق  الحاسب  املعرفيةو ،  استخدامهو   ملحقاتهو   التعرف على  املهارات  ، املهاراتيةو   الوجدانيةو   اكتسابهم لبعض 
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اآلليو  الحاسب  إيجابيات   ألهمية 
ً
إدراكا أكثر  املعلمات  أن  الدراسة على  األطفال  يف  أسفرت  استخدامه و   سائلو   اقتراحو ،  رياض  تجربة  لتفعيل   أساليب 

 . آللياستخدام الحاسب ا في  السلبياتو  أما أولياء األمور فإنهم يرون أن هناك العديد من اإليجابيات، تعميمهاو 
 : مرحلة رياض األطفالفي  دراسات تناولت املهارات الحاسوبية

الهوليدراسة   • إلى:  (م  2007)عبير  تعليميأ على  التعرف    هدفت  ركن  استخدام  املفاهيم في    ثر  أطفال  و   املهاراتو   تنمية  لدى  الرياضية  العالقات 

ما،  الرياض على  الذإذا    والتعرف  بين  اختالف  هناك  الرياض يفي    اإلناث و   كور كان  التفكير  على  علميةو   القدرة  بطريقة  الرياضية  املشكالت  ذلك و   حل 

ألعاب إلى برنامج حاسوبي يعتمد على االكتشافاب،  معينات تعليميةو   باستخدام  املتعةو   املمارسةو   إلضافة  أدوات  .  وأحد  آنفي    املعرفةو   يحمل  تكونت 

الرياضية املهارات  الرياضيةمقياو   الدراسة من مقياس  املفاهيم  الرياضيةو   س  العالقات  الواحدة .  مقياس  التجريبية  ثم تم استخدام طريقة املجموعة 

، محتويات الركنو  والثاني بعدي بعد تجريب برنامج، األول قبلي دون تجريب سابق على الركن املستحدث: اختبار مختلفتين يتحيث تعرض األطفال لحال

 : توصلت الباحثة إلى ما يأتي، ن خالل اإلجابة عن األسئلةمو . وذلك ملدة تسعة شهور تقريبا
 . مهارية رياضية و رفيةن املفتوح من جوانب معكر نجاز ما يتضمنه محتوى الإ أطفال املجموعة التجريبية تمكنوا من  .1

 .  الدراسة رياض األطفال بالنسبة ألدواتفي  اإلناثو  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور   .2

  :مرحلة رياض األطفالفي  نحوه التجاهو  دراسات تناولت استخدام الحاسب اآللي 

استخدام    )مدينة مكة املكرمةفي    جهة نظر املعلماتو   أهمية العبارات التالية منو   اقعو   معرفة  الدراسة إلى  تفهد  :(م2007  )قربان  بثينة  دراسة   •

اآللي  الحاسوبيةا ،  الحاسب  للمهارات  األطفال  املتبعة،  ستخدام  اآلليفي    األساليب  الحاسب  على  األطفال  من و   الطرق ،  تعليم  يتم  التي  االستراتيجيات 

ة املعوقات التي تواجه عملي ،  الروضات من أجل التعامل مع الحاسب اآلليفي    اإلمكانيات املتاحة،  الروضاتفي    يس الحاسب اآللير دخاللها تنفيذ عملية ت

 )تم بناء استبانة كأداة للدراسة تم تطبيقها على عينة الدراسة املكونة من و ،  استخدمت الدراسة املنهج الوصفي .  (تنمية مهارات استخدام الحاسب اآللي

بينما درجة ،  درجة نادرة اقع العبارات التالية كان بو   ن درجة استجابات عينة الدراسة حول توصلت إلى أ و   ليةاألهو   الروضات الحكوميةفي    معلمة  (280

في   ب اآلليسااستخدام الح،  مدارس رياض األطفالفي    ممارسة الحاسب اآللي: هيو   استجابات عينة الدراسة حول أهمية نفس العبارات كان بدرجة كبيرة 

 طرائقو   استخدام أساليب،  اآلليالحاسب  تدريس  في    استخدام األساليب املتبعة من قبل معلمات الروضة،  صقل مواهب األطفال للمهارات الحاسوبية

التعليم و  باستخدام  و   استراتيجيات  اآلليالتعلم  التي،  الحاسب  اإلمكانيات  أن    استخدام  األطفاليجب  رياض  بها  تسو   تتزود  مع االتي  التعامل  على  عد 

وإجراء دراسة حول أثر استخدام الحاسب ،  يثةالعملية التربوية بالطرق الحدفي    توصيات تفعيل دور الحاسب اآلليالقد كانت من أبرز  و ،  الحاسب اآللي

التعليمي الحاسوبيةفي    اآللي  املهارات  بعض  األطفال  رياض  أطفال  املادية،  والعلمية،  إكساب  املستلزمات  اآللي  ،وتوفير  للحاسب  رياض في    واملكانية 

 .  األطفال

القضايا  : ستة مبادئ في  املهاراتو  تطور املعرفةو  صف تقدمو  إلى هدفت الدراسة: ((Patsy &David &others,2004آخرونو  ديفيدو  دراسة باتس ي •

البيانات،  األخالقيةو   االجتماعية الحسابية،  قواعد  املفاتيحو   الجداول  ا ،  استخدام لوحة  املكتبيو   لماتكلمعالج  املتعددةو   العروض،  النشر  ، الوسائط 

للدراسةو ،  اإلنترنتو   االتصاالت العامة  األهداف  ا في    حددت  باملجتمعفهم  املرتبطة  للتقنية  الرئيسية  القضايا  األخالقيو ،  ملتعلم  للسلوك  في   اكتسابه 

للحاسوب األخرى و   استخدامه  املتعلم و ،  التقنيات  اآللياسفي    مهارته   و  معرفته  إثبات  الحاسب  األخرى و   تخدام  تقنيات  و ،  التقنيات  املتعلم  استخدام 

لتنمية  (سنوات5-3الدورة النموذجية للدراسة من )تكونت أدوات الدراسة من منهج ، ول للمعلومةالوص، التفسير، التطبيق، التحليل ، متعددة كمدخل

التكنولوجيا اآلليو   مهارات  املدو ،  الحاسب  العينة من أطفال  املتحدة بشمال كارولينافي    الحكوميةس  ار تكونت  الذين يدرسون بمرحلة رياض و   الواليات 

أعمارهم من  و   األطفال التالية،  اتسنو   5-3تتراوح  النتائج  إلى  الدراسة  املتعلمين لوحدات اإلدخال بكفاءة :  توصلت  مناقشة االستخدامات ،  استخدام 

تسهيل التعليم من خالل املنهج باستخدام ،  الغير مسؤول للتقنيةو   مناقشة االستخدام املسؤول،  هاعيوبو   مميزاتهاو   الحياة اليوميةفي    الشائعة للتقنية

التقنية داخلخلق  و   أدوات  للطالب  معرفية  الصفو   منتجات  املعلومة،  خارج  إلى  للدخول  بكفاءة  االتصاالت  باآلخرينو   استخدام  ولتأييد ،  االتصال 

املباشر االتصاالت،  التعليم  املباشرة ،  اإليميل)  إلنترنتا   كةشبو   استخدام  املشكالت   (يبو   بيئة،  املحادثات  حل  نشاطات  على  ، التطويرو   للتدرب 

اختيار و  تحديد التقنية املفيدة ، ونشاطات التعليم املمتدة ، للتعليم الذاتي املباشر (البرمجيات التعليمية، الفيديو، الحاسبة)التقنية استخدام املصادر 

  .مدى الفهم األساس ي ملصادر املعلوماتية اإللكترونيةو  األداءو  تقييم الدقة، ةسبمواصفات األدوات املنا

 :  الدراسات السابقةالتعقيب على 

الدراسات • املختلفة باستخدام برمجيات حاسوبية في    هدفت معظم  املفاهيم  تنمية بعض  إلى  بعض ركزت  فقد  .  برامج تعليمية تعلميةو   بشكل عام 

،  (2007،  الهولي  عبير)دراسة  و   (2012)دراسة رحاب  و   (    2014)الحفناوي    )دراسةك  (البيئيةو   العلميةو   الرياضية  )م هياملفا  تنمية  علىالدراسات  

حين ناقشت دراسة في  ،  (  2008)دراسة أحالم  ( و   2015)كدراسة عرين سالمة  ،  الكتابةو   القراء  إكساب االطفال مهاراتعلى    ركزت دراسات أخرى و 

تجر   (   2008)فاطمة   اآلليإ   بةتقويم  الحاسب  األمور في    دخال  أولياء  آراء  على  التعرف  خالل  من  األطفال  بمعرفة ،  واملعلمات،  رياض   واألطفال 

املعرفية اآلليو   الوجدانيةو   مكتسباتهم  الحاسب  باستخدام  القريان  ،  املهاراتية  بثينة  دراسة  حاولت  استخدام  و   اقعو   بيان   (2007)كما  أهمية 
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(  الصور   )فحص فعالية برنامج تدريبي للتفاعل مع الرسومات الفنية  ل  (2012)جاءت دراسة هيفاء  و ،  الحاسب اآلليت  ماالعبارات املتعلقة باستخدا

حيث تتضمن ن الوحدة التعليمية  بناءفي  الباحثة من هذه الدراساتسوف تفيد و ، االردنفي  تنمية الذكاء االنفعالي لدى عينة من اطفال الروضةفي 

املفاهيم  الحالية،  ختلفةملا   مجموعة من  الدراسة  الدراسات عن  تختلف هذه  اآللياستخدام  في    و  بين  الحاسب  املختلفة  املفاهيم  ُعنيت لتنمية  ما 

 . املهارات الحاسوبية إكسابفي  متمثلة، األداء الستخدام الحاسب اآلليو  الوعي بهو  الحاسوبية الدراسة الحالية باملعرفة

، سنوات(6-3)مرحلة رياض األطفال حيث يتراوح عمر األطفال فيها ما بين  في    سات السابقة فمعظمها طبقترا لدمن حيث املرحلة التي طبقت فيها ا  •

 . سنوات(6-5)قت الدراسة الحالية مع هذه الدراسات حيث تناولت أطفال ماقبل املدرسة اتفو 

املذكورة   اتار مقاييس أو اختبو   بالنسبة ألدوات الدراسة استخدمت جميع الدراسات برامج حاسوبية  • املفاهيم املختلفة  ، الدراسةفي    تشمل تنمية 

  )  كما استخدمت دراسة ،  بارات املفاهيم املختلفة الحتواء الدراسة على جزء من هذه املفاهيم اخت  في  ستفيد الباحثة من جميع دراسات هذا املحور و 

 . هذا الجانبى علقد استفادت الباحثة من اطالعها و  ،االستبانة (2007بثينة ) و (2008 فاطمة

النوع من التعلم يفوق   أن هذا   و بمساعدته أثبتتاألبحاث التي أجريت حول التعلم بواسطة الحاسب اآللي أ و   من خالل عرض الدراسات السابقةو 

األخرى  التقليدية  بالطرق  اآللي،  التعليم  الحاسب  استخدام  أن  السابقة  الدراسات  معظم  أثبتت  ي في    حيث  األطفال  رياض  األطفال  ب  كسمرحلة 

املختلفة و   املفاهيم  أسرعفي  أقلو   قت  الدراسة،  جهد  فإن  األط  لذلك  إكساب  بكيفية  تهتم  استخدام  الحالية  ليسهل   
ً
أوال الحاسوبية  املهارات  فال 

اآللي املختلفةفي    الحاسب  املفاهيم  التعرف على  بعض  هدفت  كما.  تنمية  إلى  الدراسات بشكل عام  األمور   هذه  أولياء  في   واألطفال،  اتعلموامل،  آراء 

 .  مرحلة رياض األطفالفي  الحاسب اآللياستخدام 

الدراسة  عينة  الدفي    تركزت  من  السابقةكل  على  في    راسات  األطفال  رياض  األطفال  أطفالو   معلماتو   مديراتو   مشرفاتمرحلة  وأولياء ،  رياض 

الدراسات تناولت  ،  األمور  ،  ( 2007،  قربانبثينة  )دراسة  ( و 2008فاطمة  )اض األطفال مثل دراسة  ري  ة نظر معلماتهوجو   األمور آراء أولياء  فبعض 

 . أولياء األمور و ، أطفال رياض األطفالو  معلماتنظر جهة و  (2008، فاطمة نذر)جمعت دراسة و 

استخدام    نحو  االتجاهات  لتعرف  استخدام مقياس  الدراسات على  اآلليأجمعت  األطفالفي    الحاسب  رياض  دراسة  ،  مرحلة  ، قربانبثينة    )عدا 

ملعرفة  (2007 استبانة  استخدمت  اآلليو   اقعو   التي  الحاسب  استخدام  مفي    أهمية  األطفال  املعلماتو   نرياض  نظر  نذر)و دراسة  ،  جهة  ،  فاطمة 

أداتين(2008 اعتمدت على  اآللي  استمارة األولى  :  التي  للحاسب  استخدامه  للتعرف على  الطفل  الثانية  و ،  مقابلة  ثالث  اشت  استبانةاألداة  ملت على 

 .  املقترحات، سلبيات استخدامه، محاور تشمل إيجابيات استخدام الحاسب اآللي

املقاييس  وقد استفادت املعلمات في    الباحثة من هذه  آراء  األداة االستطالعية ملعرفة  الخبرات في    املديراتو   بناء  رياض األطفال حول بعض جوانب 

 .  الخاصة باملهارات الحاسوبية

الدو  • عن  اختلفت  الحالية  الدراساتراسة  املقياس    في  هذه  طبق  حيث  املالحظة)العينة  امل  و ،  بطاقة  التحصيلي  رياض    على(صور االختبار  أطفال 

الدراسة الحالية  إعداد  مع  ،  مقابلة الطفل للتعرف على استخدامه للحاسب اآللي  استمارة التي اعتمدت على    (2008،  فاطمة نذر)كدراسة    األطفال

 . مديرات رياض األطفالو  جهت ملعلماتو  العية التيلألداة االستط

مرحلة رياض األطفال مما يساعد الباحثة على في   نحو استخدام الحاسب اآللياألغلب في  إيجابيةهذا املحور على اتجاهات في  كما أجمعت الدراسات  

 . تحقيق نتائج أفضل ألدوات الدراسةفي  االطمئنان

 تم مالحظة عدم وقد    ذلك مع الدراسة الحاليةفي    شابهتتو   مرحلة رياض األطفالفي    ر إلى تنمية املهارات الحاسوبيةهذا املحو في    هدفت الدراستين 

 .  مرحلة رياض األطفالفي  تنميتهاو  تناولت املهارات الحاسوبية -حدود علم الباحثة في  -جود دراسات سابقة عربية و 

الحالية  (2004  )  نيآخر و   ديفيدو   باتس يسوف تفيد الباحثة من دراسة   • أقرب الدراسات للدراسة  املهارات الحاسوبية الالزمة  في    باعتبارها  اشتقاق 

العامةو ،  الروضة  لطفل البرنامج  أهداف  االستفادة من  الحاسوبيةو ،  الخاصةو   كذلك  املهارات  قائمة  تصميم  املالحظةو ،  كيفية  االختبار و ،  بطاقة 

هذه في  كذلك إكسابهم املعرفة باملهارات األساسيةو  همية تدريب األطفال على أداء املهارات الحاسوبيةحيث أشارت الدراسة إلى أ ؛ التحصيلي املصور 

 .  املرحلة

   :إجراءات الدراسة 
وكانت ،  أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقةو   التصميمات اإلجرائّيةو   وقد استفادت الباحثة بشكل عام من مراجعة األدبيات التربوية

 لها بعد هللا
ً
 .  إعداد هذه الدراسةفي  عونا

 إلجراءات الدر و   يتناول هذا الفصل  
ً
 تفصيليا

ً
 باإلضافة إلى أداة الدراسة ،  طريقة اختيارهاو   عينتهاو   مجتمعهاو ،  من حيث منهج الدراسة،  اسةصفا

بنائهاو   و ،  ثباتهاو   صدقهاو   حساب معامل صعوبتهاو   كيفية 
ً
الدراسة ميدانيا التي تم استخدامهاو   ،إجراءات تطبيق  نتائج  في    املعالجات اإلحصائية  تحليل 

 . الدراسة
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قامت الباحثة  و  احدة و  فقامت الباحثة مع اثنتين من املدرسات بمالحظة التالميذ مرة ، رينا تخدمت الباحثة ثبات املقدلحساب ثبات البطاقة اسو  

الدرجات املدرستينفي و   بتقدير  إحداهما بتقدو   رقة منفصلة عن  الدرجاتقامت  الدرجات،  رقة منفصلةفي و   ير  الباحثة برصد  استخدام  و ،  ثم قامت 

   . مما يعني أن البطاقة ذات معدل ثبات جيد، (. 0) فكانت النتيجة، قائمة التقدير الخام لحساب ثباتمعادلة بيرسون للدرجات 

  و ،  %93صلت الباحثة على متوسط نسبة االتفاق  فح،  Cooperكما تم حساب معامل الثبات لبطاقة املالحظة باستخدام معادلة كوبر   
ً
هي أيضا

 . صالحيتها للتطبيق على أطفال تجربة الدراسة و ا بدرجة عالية من االتساق الداخليتمتعهو  نسبة عالية تؤكد موثوقية البطاقة

  
ا
 :  منهج الدراسة: أول

التجريبي   شبه  املنهج  الباحثة     Quasi Experimental Designاعتمدت 
ً
الدراسة  منهجا هذه  مشكلة  املشكلة،  ملعالجة  لطبيعة  ملالءمته   

ً
،  نظرا

ويقصد ،  معرفة العالقات السببيةو   "مالحظة تتم تحت ظروف مضبوطة إلثبات الفروض  (131،  2002،  أبو السميدو   تعبيدا )املقصود به كما عرفه  و 

الواقع إلى  التجريبي  املتغير  إدخال  املضبوطة  املتغيراتو   بالظروف  تأثير  املنهجو .  األخرى   ضبط  التربويةفي    يعد هذا  البحوث  أكثر  و   مجال  النفسية من 

ّنه املنهج الوحيد الذي ترتفع فيه درجة الثقة بنتائج (  326،  1995)  يصفه العسافو ،  موضوعيةو   لميةعو   الطرق البحثية دقة
َ
البحوث التي تطبقه إلى    بأ

إلى   (  310،  2002  )  آخرونو   ذا املنهج كما ذكر عبيداتويهدف ه،  التاريخيةو   ناهج الوصفيةتطبق املمستوى أكبر بكثير من الثقة بنتائج البحوث التي  

 . من ثم مالحظة آثار ذلك التغير فيهاو ، (عينة الدراسة)يير متعمد للظاهرة ث تغإحدا 

لذا  ،  ساسية لطفل ما قبل املدرسةإكساب بعض املهارات الحاسوبية األ في    رحةحدة تعليمية مقتو   والدراسة الحالية تسعى إلى الكشف عن فعالية

جريبّية و ،  (  Controlled Group  )  حداهما تمثل املجموعة الضابطةكان املنهج شبه الّتجريبي القائم على تصميم مجموعتين إ  األخرى تمثل املجموعة التَّ

( Experimental Group)  حيث يتم ضبط املتغيرات املؤثرة عليها عدا املتغير املستقل . 

أفراد املجموعتين الضابطة  ُيجرى    اختبار 
ً
 و   أوال

ً
 قبليا

ً
اختبارا   ( حدة تعليمية مقترحة  ) و ثم ُيطبق املتغير املستقل  ،  موضوع التجربةفي    التجريبية 

املستقل يتم اختبار أو ،  يحجب عن أفراد املجموعة الضابطةو   على أفراد املجموعة التجريبية فراد املجموعتين بعد انتهاء املدة املحددة لتطبيق املتغير 

 
ً
 بعديا

ً
التجربةفي    اختبارا املعلومات بمقارن،  موضوع  يتم تحليل  البعدي بعدها  نتائج االختبار  الفرق و   ة  التي تقيس  املعالجات اإلحصائية  ِإحدى  تطبيق 

 .  كان الفرق ذا داللة إحصائية أم الإذا  ليتسنى معرفة ما

  
ا
 :  مجتمع الدراسة: ثانيا

ويتكون مجتمع الدراسة  ،  ة "" كل من يمكن أن تعمم عليه نتائج الدراس  (91ص،  م1995  )النفسية كما ذكر العساف  و   بوية الدراسات التر في    وهو 

 ( 137)موزعين على ، طفل ( 5056)البالغ عددهم و  األهلية بالعاصمة املقدسةو  رياض األطفال الحكوميةفي   الحالية من جميع أطفال املستوى التمهيدي 

 
ً
دراسيا  

ً
)ف  فصال بشكل عمدي   ،روضة  (   43  ي  املكرمة  الباحثة مدينة مكة  اختارت  تقطن،  وقد  أنها  األطفال  هذفي    إذ  رياض  أنها حددت  كما  املدينة  ه 

الذاتي،  األهلية  و  الحكومية التعلم  ملنهج  تخضع  التمهيدي ،  ألنها  املستوى  باملرحلة  ،  كما حددت  الطفل  التحاق  يسبق  فيها   االبتدائيةألنه  يطبق  التي 

كمنهج ا  األطفال  لبعض  اآللي  الحاسب  تعليم  طريق  عن  سواء  الحاسوبية  املهارات   
ً
فعليا عليهم    لطفل  مضغوطة  أقراص  توزيع  الدراسية )أو  الكتب 

 . وهو ما يتناسب مع أهداف البحث الحالي، (اإللكترونية

 
ا
 :  عينة الدراسة: رابعا

 لتعذر تطبيق خطوات الدراسة شبه التجريبية على جميع 
ً
أفراد مجتمع الدراسة لكثرة عددهم فقد اقتصرت الدراسة على عينة تمثل أطفال  نظرا

 يختارها الباحث بأساليب مختلفة ، " جزء من مجتمع الدراسة األصلي (132،  2002 )آخرونو   يقصد بعينة الدراسة كما ذكر عبيداتو ، األصلياملجتمع 

 من أفراد املجتمع األصلي"و 
ً
  :فق املراحل التاليةو  عينة البحث بطريقة عشوائية بسيطة قد اختارت الباحثةو  تضم عددا

 .  عاصمة املقدسةحصر رياض األطفال بال .1

 . قع االختيار على روضة شعاع املعرفةو  قدو  تم اختيار روضة بطريقة عشوائية مستخدمة القرعة .2

  ( 60 )روضة شعاع املعرفة ليصبح عدد العينة تم اختيار أربعة فصول بطريقة عشوائية من بين ستة صفوف دراسية للمستوى التمهيدي من  .3

 
ً
 . طفال

اختيار   .4 الّتجريبّية تم  املجموعة  ليمثل  بطريقة عشوائية  الصفين  بلغ عددهاو ،  أحد     (  30  )قد 
ً
األخر مثل و ،  (إناث    15،  ذكور 15  )طفال الصف 

 ( 30 )قد بلغ عددهاو  املجموعة الضابطة
ً
 .  (إناث  15و ذكور 15 )طفال

  .ديهم املنزل لفي  وجوده و   انس العينة من حيث استخدام األطفال للحاسبوقد تمت مراعاة تج

 
ا
 : أدوات الدراسة: خامسا

البحث  األدوات،  اختبار فروضهو   لإلجابة عن أسئلة  الباحثة بإعداد  التعرض  في    بهدف تحديد مستوى األطفال،  قامت  الحاسوبية بعد  املهارات 

  :األدوات ما يلي قد تطلب إعدادو ، للوحدة التعليمية املقدمة
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املراجع التطبيقية و   إلى الكتبو   تم تحديد القائمة بعد الرجوع إلى املقاييس املرتبطة باملوضوع   :ركية الحاسوبيةالحو   تحديد قائمة املهارات املعرفية •

 .  تعلم املهارات الحاسوبية لطفل ما قبل املدرسةفي  للبدء

 :  قائمة املهارات الحاسوبية املعرفية 
املهارات  تم عرض  من  23املتضمنة  و   قائمة  مجموعة  على  املختصين  مهارة  مرحلة  في    املحكمين  ألطفال  املهارات  مناسبة  مدى  ملعرفة  املوضوع 

نسبة منخفضة عن  وفي  ،  التمهيدي  التي حصلت على  املهارات  تم حذف  املحكمين  آراء  املهارات %70ضوء  النهائيةفي    لتصبح  لطول    (11)صورتها  مهارة 

لعدم توفر التجهيزات الالزمة و ،  احدة فقط بل قد يبنى برنامج لفصل دراس ي كامل عليهاو   حدة في و   تضمن مهارات كثيرة ال يمكن إعطاؤهاوألنه    االختبار

  .لتطبيق املهارات املتعلقة باإلنترنت
 :  قائمة املهارات الحاسوبية األدائية

ملعرفة مدى  ،  املوضوعفي    ختصينن املحكمين املعلى مجموعة م،  مهارة فرعية  (114  )  و  ت أساسيةمهارا   (  8  )املتضمنة  و   تم عرض قائمة املهارات 

 لتصبح املهارات،  فأكثر  %70ضوء آراء املحكمين تم اعتماد جميع املهارات التي حصلت على نسبة موافقة  وفي  ،  مناسبة املهارات ألطفال مرحلة التمهيدي 

   ..املقياسفي  صورتها النهائيةفي  ذكرت، مهارة فرعية (36 ) و ة مهارات أساسي ( 4 )صورتها النهائية متضمنة في 

 : إعداد أدوات الدراسة 
  

ا
 :  الختبار التحصيلي املصور : أول

النفس يو   إن   نموه  طبيعة  تشتق من  الروضة  طفل  تقويم  القراءة و ،  املعرفيو   سائل  األطفال على  برياض  األطفال  لعدم قدرة   
ً
تم ،  الكتابةو   نظرا

أ  التي تعاستخدام  املوضوعية  البطاقات املصورة نواع مختلفة من االختبارات  أهدافو ،  تمد على  املفردات من  استخدمت   قدو ،  ذلك حسب ما تقيسه 

 . (130-128، 2001، هيام عاطف)الباحثة أنواع البطاقات املصورة التالية كما ذكرتها 

 . ابتهأمام الصورة أو الرسم الذي يدل على إج (×) ( و√)يقصد بها أن يضع الطفل عالمة : الخطأو  اختبارات الصح .أ 

  .ترك الباقي خارج الدائرةو  دائرة في  يقصد به إحاطة الصور أو الرسوم التي يختارها الطفل إلجابته: اختبار االختيار من متعدد .ب
الصورة في    جودعن اسم الش يء أو الكائن املو   يقصد بها تعبير الطفل اللفظي:  تعريفها عن طريق الصور و   إدراك الكلمات  اختبارات تفسير الصور أوج.   

يقيس هذا االختبار مقدار محصول طفل ما قلب املدرسة من و ،  أو تفسير املوقف التي تعبر عنه الصورة ،  أو التعبير عن األفعال التي تدل عليها الصورة 

الصور يمكن أن نتعرف على  فمن خالل استخدام مجموعة من    املفردات اللغوية من خالل تعريف الكلمات التي تدل عليها الصور املعروضة على الطفل

الكلمات الطفل لكلمة من  إن    مدى فهم  الذي حيث  العمق  الكثير عن مدى  أن تكشف  الكلمة باستخدام كلمات أخرى البد  الطفل على تعريف  قدرة 

 .  املفاهيم التي توضحها الصور و  تتميز به معرفة الطفل للكلمات

 ملعيار حس ي تعنيه  و  أو عالمة معينة يميز بها األشياء أو الكائنات التي تنتمي إلى مجموعات معينةضع الطفل دائرة و   يقصد بها :اختبارات التصنيف. د
ً
فقا

 . املعلمة
 : اختبارات التسلسل. هـ

ً
 منطقيا

ً
 .  يقصد بها إعادة ترتيب صور تمثل تسلسال

 : على النحو التالي  صورته األوليةفي  قد تم إعداد االختبار التحصيلي املصور و 

االختبار .1 الهدف من  املعرفي:  تحديد  بالجانب  تختص  التي  األساسية  الحاسوبية  املهارات  قياس  إلى  قبل    التيو   يهدف  ما  طفل  لدى  تتوافر  أن  ينبغي 

 . املدرسة

االختبار .2 مفردات  من  :  تحديد  العمرية  املرحلة  أطفال  مع  يتناسب  بما  االختبار  بناء  املفتنو ،  سنوات  (6-5)تم  شفهية عت  بين  ما  ، كتابيةو   فردات 

 . أخرى عملية تطبيقية لكل مفردة من مفردات االختبارو 

املصور  .3 التحصيلي  االختبار  تعليمات  االختبار:  صياغة  أهداف  املطلوب و ،  حددت محاوره و ،  صيغت  األساسية  التعليمات  قبل   وضعت  اتباعها من 

املالئمة ملستوى األطفال من حيث الصور ،  الدقة عند صياغة التعليمات  و  األلفاظفي    لوضوحاة ا قد تمت مراعو ،  املعلمة عند التطبيق مع األطفال

   .نموذج التصحيحو  املستخدمة كما تضمنت التعليمات طريقة التطبيق

  
ا
 :  بطاقة املالحظة: ثانيا

مباشرة  األطفال  ملالحظة  بطاقة  الباحثة  استخدمت  عر و ،  وقد  كما  املباشرة  املالحظة  املالحظة    (290،  2002،  حواشينو   اشينحو )فهاتعني  هي 

 لوجهو  التي يكون فيها املالحظون أمام املعلمة، العلمية املنظمة
ً
سيلة ألنه و ، التعرف إلى السلوك املراد قياسهفي  هي الخطوة األولىو ، املواقف ذاتهافي   جها

 و ،  الحياة في    الواقعيةواقف  بعض املفي    سائل جمع البيانات التي تتصل بسلوك الفرد الفعليو   مهمة من
ً
املالحظات فورا حتى ال تتعرض   قد تم تسجيل 

أن تكون محددة و ،  مما يضطر املعلمة اللجوء إلى التخمين،  للنسيان أسماء من قاموا  و   زمانهاو   مكانهاو   سجلت تاريخ كل مالحظةو ،  مركزة و   تمت مراعاة 

 :  هيو  قياس السلوكفي  تمت مراعاة الشروط األساسيةو ، بها
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 . الوقت نفسهوأحد في  مع استبعاد قياس أكثر من سلوك، السلوك الذي سوف يقيسه املالحظ بشكل دقيقتحديد  .أ 

موعد .ب مالحظةو   تحديد  بين  الفترات  تكون  أن  على  الطفل  سلوكيات  فيها  تتبع  التي  املالحظة  عملية  أثناء  األوقات  بتقنين  القياس  أخرى و   مكان 

 . ليست ذات فائدة كبيرة ، ظروف مختلفةفي  إذن أن البيانات التي تجمع. قت آلخرو  من تشابه ظروف القياس متساوية باإلضافة إلى 

 . هي الفترة الزمنية التي يحدث فيها السلوك املستهدفو  تحديد مدة املالحظة .ج

 بجمع املعلومات عن السلوك بحث  ويجب أن    تحديد الشخص املعني باملالحظة .د
ً
 أريد الدقة إذا    بدفال ،  تتصف هذه املعلومات بالصدقيكون ملما

املستهدففي   بالسلوك  دراية  على   
ً
شخصا يكون  أن  املستهدف  السلوك  املستخدمة  و   بصفاتهو   بتعريفهو   قياس  القياس  بطرق   

ً
  حواشين )أخيرا

 . (290، 2002، حواشينو 

 : وقد تم إعداد بطاقة املالحظة على النحو التالي

أن تتوافر لدى طفل ما      التي ينبغيو ،  ارات الحاسوبية األساسية التي تختص بالجانب األدائيتهدف إلى قياس امله:  من بطاقة املالحظةتحديد الهدف   .1

 . سنوات (6-5)للفئة العمرية من ، قبل املدرسة

 ملستوى و  تتكون بطاقة املالحظة من املحاور التالية: تحديد محاور بطاقة املالحظة .2
ً
 : من األسهل إلى األصعبو ، البدء باألهم فقا

 . ق الحاسب اآلليإغال و  فتح •

 . البدء باستخدام الفأرة •

 .  البدء باستخدام لوحة املفاتيح •

 .  البرمجيات الجاهزة و  البدء باستخدام األقراص •

تعليمات األساسية املطلوب اتباعها من قبل املعلمة عند وضعت الو ،  حددت محاورهاو ،  صيغت أهداف البطاقة:  صياغة تعليمات بطاقة املالحظة .3

املالئمة ملستوى األطفال من حيث األداء كما تضمنت ،  الدقة عند صياغة التعليمات  و  األلفاظفي    قد تمت مراعاة الوضوحو ،  طفالالتطبيق مع األ 

  (36)فأصبح مجموع درجات بطاقة املالحظة،  حدة فقطا و   قد خصصت الباحثة لكل مفردة درجةو ،  نموذج التصحيحو   التعليمات طريقة التطبيق

 .  درجة

 : صدق األدوات

وللتحقق من صدق االختبار  ، " ضع االختبار من أجلهو  ملا بأنه " قياس االختبار ( 219، 2002 ) آخرونو  يقصد بصدق االختبار كما عرفه عبيدات

املحكمينفي    تم عرضه األولية على مجموعة من  آراءضووفي  ،  صورته  الالزمةو   ء  التعديالت  بإجراء  الباحثة  املحكمين قامت  االختبار  في    مقترحات لجنة 

 :  ذلكو  التحصيلي املصور 

 .  تبديل بعض الصور بصور أخرى أوضح •

 . توضيح صياغة بعض األسئلة •

فأصبح عدد املهارات األساسية ،  بطاقة املالحظة  ساسية منمهارات أ   (4)بحذف    :ذلكو   بطاقة املالحظةفي    كما قامت الباحثة بإجراء التعديالت الالزمة

 . مهارة فرعية (36)تتضمن  (4)

 : ثبات األدوات

ّن االختبار الثابت هو " االختبار الذي يعطي نتائج متقاربة أو نفس النتائج (219، 2002 ) نآخرو و  يؤكد  عبيدات 
َ
ظروف  في   طبق أكثر من مرة إذا  أ

 . متماثلة "

املحكمون وبعد    اقترحها  التي  التعديالت  بإجراء  الباحثة  األدوات على عينة من أطفال،  قيام  التمهيدي    تم تجربة      20  )املستوى 
ً
بالروضة    (طفال

 و ، للتأكد من قدرة األطفال على فهم األسئلة، الثامنة 
ً
 . الثباتو  ذلك بحساب كفاءته من حيث الصدقو  تقنين االختبار إحصائيا

 : باحثة طريقتين لحساب ثبات االختبارقد استخدمت الو 

 :  طريقة التساق الداخلي .1

  ( و   165،  2005،  عالم  )التي ذكرها    (   Alpha Cronbach )كرونباخ   االختبار مع بعضها باستخدام معادلة ألفيقصد بها مدى اتساق مفردات ا  
ً
فقا

 : للصيغة الرياضية

   مجـ ع ك – 1   ن

ــ =  & = ــــــ  ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ    ـ

  ع   1 –ن   

 . العدد الكلي ألسئلة االختبار ( ن  ): حيث 
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 . درجات أسئلة االختبارمجموع تباين  ( مجـ ع ك )  

 . تباين درجات أسئلة االختبار  (ع   )  

هي نسبة عالية تؤكد موثوقية و ، % 91اره فحصلت الباحثة على معامل الثبات أللفا كرونباخ مقد، تم حساب معامل الثبات عن طريق الحزم اإلحصائية

 . ق على أطفال تجربة الدراسةو صالحيته للتطبي، تمتعه بدرجة عالية من االتساق الداخلي و  االختبار

 :  (إعادة التطبيق )معامل ثبات الستقرار   .2

الهادي )ذكر إعادة تطبيق االختبار هي(  129،    2002،  عبد  ّن طريقة 
َ
بعد فترة و   ثم تحسب درجاتهم ،  لى مجموعة من األطفالإجراء االختبار ع:  أ

بعد ذلك يحسب معامل االرتباط بين و ، املرة الثانيةفي  ثم تحسب درجاتهم ، ظروف نفسهاالوفي  زمنية يجري عقد االختبار مرة ثانية على األطفال أنفسهم 

   فإذا كانت الدرجات متقاربة،  يةاملرة الثانفي    الدرجاتو   املرة األولىفي    الدرجات التي حصل عليها األطفال 
ً
هذا يدل على و ،  فإن معامل االرتباط يكون عاليا

 . أن االختبار يمتاز بالثبات

استطالعية مكونة من    وقد  األدوات على عينة  بتطبيق  الباحثة  زمنية   (  20  )قامت  فترة  بعد  نفسها  العينة  االختبار على   ثم كررت تطبيق 
ً
طفال

 . (أسبوع )محددة 

الحزم  تم ح ارتباط سبيرمان براون عن طريق  االختبار مرتفع  و   %87  بلغت قيمتهو ،  اإلحصائيةساب معامل  ثبات  أن معامل  ّن  هذا يعني 
َ
أ بمعنى 

 
ً
 .  االختبار مستقر حيث ِإّن إعادة تطبيق االختبار بعد فترة زمنية محددة على األطفال أعطى نفس النتائج تقريبا

الثبات عن تم حساب معامل  باستخدام معادلة كوبر    كما  املالحظة  لبطاقة  اإلحصائية  الحزم  الباحثة على متوسط ،  Cooperطريق  فحصلت 

االتفاق    نسبة عالية تؤكد موثوقية االختبارهي  و ،  %93نسبة 
ً
الداخليو   أيضا االتساق  للتطبيق على أطفال تجربة    و  تمتعه بدرجة عالية من  صالحيته 

 . الدراسة

 
ا
 : (حدة الحاسب اآللي) و التعليمية املقترحة إعداد الوحدة : ثالثا

 للخطوات التاليةو  تم إعداد الوحدة التعليمية
ً
 : فقا

 :  ت الصلة باملوضوع املتمثلة فيما يلياالطالع على املراجع ذا  .1
 .  الوحدات التعليميةفي  منهج التعلم الذاتي املتمثل .أ 

 . مكة املكرمةبعض رياض األطفال بفي  البرنامج اليومي .ب

 . الدراسات الخاصة بموضوع الحاسب اآلليو  الكتب .ج

 .  برمجيات الحاسب اآللي املتعلقة باملوضوع .د

 . موضوع الحاسب اآلليفي  املقدمة لألطفال األجنبيةو  كتيبات األنشطة العربية .ه

 . املواقع التعليمية على الشبكة العنكبوتية .و

   :صورتها األوليةفي  التعليمية إعداد الوحدة  .2
 :  ذلك على النحو التاليو  

 ( حدة الحاسب اآللي) و : عنوان الوحدة و  اختيار موضوع  .أ 

لطفل    (األدائيةو   املعرفية)تم التركيز على إكساب املهارات الحاسوبية األساسيةحيث سي:  إطارها العامفي    توصيف الخبرة التعليميةو   تحديد  .ب

 .  ما قبل املدرسة

 .  مفاهيم ، تعميمات، تم تحليل املحتوى إلى قواعد: تحليل املحتوى   .ج

و ،  وتعليمات املعلمة،  صةالخاو   واألهداف العامة،  الوحدة في    الخبرات التي ينبغي تضمينهاو   إعداد مرجع الوحدة الذي يحتوي على املفاهيم   .د

بعض النماذج  ،  طرقهو   و التقويم ،  التقنياتو   والوسائل التعليمية،  ناسبةوطرق التدريس امل،  واألنشطة،  واملهارات األدائية،  املحتوى املعرفي

 للبدءو ، مهارات إضافيةو  أنشطة، للتمارين
ً
 .  إعالن األهالي و، تخطيط الوحدة في  أخيرا

الوح .ه مرجع  الباحثة  املختصينعرضت  املحكمين  من  مجموعة  على  التعليمية  بموضوع في    دة  عالقة  لها  متنوعة  تربوية   ، الدراسة  مجاالت 

لألطفال:  للتحقق من املقترحة  التعليمية  الوحدة  األطفال من حيث  في    مناسبة  رياض  التدريس،  املحتوى ،  الهدف)مرحلة  الوسائل و   طرق 

 . (التقويم ، التعليمية 

 و  تم استبدال بعض الصور بصور أكثرو ، ملحكمينأخذت الباحثة بآراء ا  .و
ً
 عالقة لها بموضوع  تم حذف بعض األهداف الفرعية التي الو ، ضوحا

 . صورته النهائيةفي  الوحدة  وأصبح مرجع، مستوياتهاو ، وحددت مجاالت األهداف، تم التركيز على األهداف األساسيةو ، الحاسب اآللي
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املت .ز التعليمية  الوسائل  إنتاج  التعليميةثم تم  الوسائل  إنتاج  الدراسة بمساعدة طالبات مادة  الهدف  ،  علقة بوحدة  إنتاج  حيث تم شرح  من 

املجموعةو ،  الوسائل طالبات  على  بالوحدة  املتعلقة  املفاهيم  املطلوبةو   توزيع  الوسائل  إنتاجهاو   تحديد  الطالبات  ،  كيفية  تزويد  تم  كما 

 .  تقديم التوضيحات بشأن الوسائل املطلوبةو ، للمناقشة ترتيب جدول دوري و ، نظام استعارتهاو  باملراجع

 .  حاسب اآلليحدة الو  الباحثة تخطيطأعدت   .ح

 رابع 
ا
 : ا

ا
 :  تطبيق الدراسة ميدانيا

 . القسم و ، تمت املوافقة على تطبيق الدراسة من قبل املشرف •

  ( بنات )التعليم بمكة املكرمةو   ت موافقة اإلدارة العامة للتربيةبناًء عليه تمو ،  كلية التربية لألقسام األدبية  تم الحصول على خطاب سعادة عميدة  •

   ..روضة شعاع املعرفةفي  الفصل الدراس ي الثانيفي  راسةعلى تطبيق الد

،  تسليمها الخطاب املوجه من إدارة التعليم لتسهيل مهمة الباحثة و ،  مقابلة املديرة و ،  (روضة شعاع املعرفة    )تمت زيارة روضة التطبيق للدراسة   •

 .  كيفية تطبيقهاو  وضحت لها الهدف من الدراسةو 

 . الوحدة  تطبيقفي  البرمجيات التي ستستخدمو  التعليمية أحضرت الباحثة الوسائل •

العملية • التربية  الباحثة بطالبات  الدراسة حيث أشرفت عليهنفي    استعانت  الخبرة ،  تطبيق  اآلليفي    فاختارت منهن من ذوات  اجتمعت  و   الحاسب 

   )بهن  
ً
بأنعلما التمهيد    املستوى  أطفال  بتدريس  يقمن  الالتي  الجامعة هن  بواقع  طالبات  الهدف من  ،  (كّل صف  في    طالبات3ي  لهن  ووضحت 

   .ذلك من خالل التحضير لكل نشاطو  تنفيذ الوحدة التعليميةو  الدراسة

 .  حدة املقترحة حتى ال يتأثرن بهاقد حرصت الباحثة على عدم اطالع الطالبات املسؤوالت عن صف املجموعة الضابطة على الو و  •

 .  سر األطفالتم إرسال إعالن الوحدة أل  •

االقتصادي  • املستوى  استمارة  تطبيق  التجريبيةو   تم  املجموعة  على  املستوى و   االجتماعي  من حيث  للعينة  التجانس  ملراعاة  الضابطة  املجموعة 

 . نتائج البحثفي  االجتماعي حتى ال تؤثرو  االقتصادي 

اس • تطبيق  باألطفالتم  الخاصة  البيانات  اآللي)تمارة  الحاسب  اآللي  و   مستخدمي  الحاسب  مستخدمي  حيث (غير  من  للعينة  التجانس  ملراعاة 

   .نتائج البحثفي  حتى ال تؤثرو  استخدام األطفال للحاسب اآللي

 على املجم •
ً
 قبليا

ً
 ال قد استغرق و ، ـاملجموعة الضابطةو  وعة التجريبيةتم تطبيق األدوات تطبيقا

ً
 من خاللو  تطبيق أسبوعا

ً
 .  جلستين احدا

 :  يق الوحدة على النحو التاليبدأ تطب •

التجريبية  الّتجريبي:  املجموعة  للمتغير  تعرضوا  الذين  األطفال  مجموعة  موظفةو   هوو   هي  مقترحة  تعليمية  هادفةفي    حدة  تعليمية  في    أنشطة 

 .  إكساب املهارات الحاسوبية

 . األطفال الذين لم يتعرضوا للمتغير الّتجريبيهي مجموعة : املجموعة الضابطة 

ومعلمتي الفصل حيث قامت الباحثة  ، املجموعة الضابطة طالبات التربية العملية بإشراف الباحثةو   املجموعة التجريبيةفي  قام بتقديم األنشطة  •

 للتصو  ذلك للتأكد من سير التجربةو ، املجموعة التجريبيةفي  بمتابعة تطبيق الوحدة 
ً
 . ضع لهذه الدراسةو  ميم الّتجريبي الذي فقا

  .م االنتهاء من تطبيق الوحدة ت •

الوحدة  • االنتهاء من تطبيق  التجريبية،  بعد  املجموعتين  أطفال   على 
ً
 بعديا

ً
األدوات تطبيقا إفادة و ،  الضابطةو   تم تطبيق  الباحثة  من   قد أعطيت 

   .في كما مديرة الروضة بإنهاء تطبيق دراستها

 :  ائية املستخدمةاإلحص األساليب  

 .  ين مستقلتيناختبار ت ملجموعت •

   مربع إيتا •

 وتيني اختبار مان •

 :  تفسيرهاو   مناقشتهاو  نتائج الدراسة 

 .  ضوء نتائج الدراسات السابقةفي  ثم مناقشتها، تحليل النتائج التي توصلت إليها الدراسةو  تضمن هذا الفصل عرضي

األول  الدراسة  املو   للتحقق من فروض  التحصيلالثالث  باالختبار  املصور تعلقين  املعدلة،  ي  الحسابية  املتوسطات  املعيارية و   تم حساب  االنحرافات 

الدراسة املصور ( في  الضابطة  و   التجريبية  )  ملجموعتي  التحصيلي  البعدي لالختبار  املحددة و   التطبيق  الحاسوبية  املهارات  إذا   ملعرفة ماو ،  لكل مهارة من 
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امل متوسطي  بين  الفروق  إحصائية(ضابطة  الو   التجريبية  )جموعتين  كانت  داللة  ذات  فروق  هي  البعدي  االختبار  إجراء  ،  في  لعينيتين  تم  ت  اختبار 

   واختبار مان وتيني للفرق بين الجنسين.، مستقلتين

الثاني الدراسة  فروض  من  املالحظةو   وللتحقق  ببطاقة  املتعلقين  املعدلة،  الرابع  الرتبة  متوسط  حساب  الو   تم  الدراسة  مجموع  ملجموعتي    )رتب 

في  الضابطة  و   التجريبية املالحظة(  لبطاقة  البعدي  املحددة و ،  التطبيق  الحاسوبية  املهارات  من  مهارة  ماو ،  لكل  متوسطي  إذا    ملعرفة  بين  الفروق  كانت 

في  الضابطة  و   التجريبية  )املجموعتين   إحصائية(  داللة  ذات  فروق  هي  البعدي  اختبار،  االختبار  إجراء  واختبار    ت  تم  -Mannتني  و   انمللمجموعتين 

Whitney وقد تم استخدام البرنامج اإلحصائي ، للفروق بين الجنسينSPSS  مجال اإلحصاءفي  لتحليل النتائج بإشراف مختص  . 

 : التأكد من تكافؤ املجموعتين

كانــت النتــائج و  ور علــى مجمــوعتي الدراســةار التحصــيلي املصــ صــالحيتهما للتطبيــق قامــت الباحثــة بتطبيــق االختبــ و  تجانســهماو  للتأكــد مــن تكــافؤ املجمــوعتين

 :  كالتالي

 نتائج اختبار ت للتطبيق القبلي لالختبار التحصيل املصور على مجموعتي الدراسة: (1)جدول 

 مستوى الداللة  درجات الحرية  قيمة ت  املتوسط  املجموعة 

 0.821 58 0.228 19.65 الضابطة

 19.35 التجريبية  

الجدو يظهر م املجموعتينو   عدم  (1)ل  ن  بين متوسطي  العينتينفي    جود فروق ذات داللة إحصائية  القبلي مما يؤكد تجانس  صالحيتهما  و   االختبار 

 . للتطبيق عليهما

 
ً
كد من تكافؤ لة للتأللعينات املستق (ت)وإلجراء املعالجات اإلحصائية تم استخدام اختبار ، على املجموعتين كما قامت بتطبيق بطاقة املالحظة قبليا

 :  الجدول التالي يوضح القياسات التي تم التوصل لها و األداء القبليفي  الضابطةو  املجموعتين التجريبية

 اكتساب املهارات الحاسوبيةفي   الضابطةو  التجريبيةللمجموعتين    للقياس القبلي :(2)جدول  
 مستوى الداللة  درجات الحرية  قيمة ت  املتوسط  املجموعة 

طةابالض  16.35 0.189 58 0.893 

 16.78 التجريبية  

بالتالي  و ،  بطاقة املالحظةفي    األداء القبليفي    الضابطةو   جود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين التجريبيةو   يتضح من الجدول السابق عدم

  .ق الوحدة التعليمية تطبيالحاسب اآللي قبل  مهارات استخدامفي  الضابطةو  تكافؤ املجموعتين التجريبية
األول   الفرض  مستوى :  نتائج  عند  إحصائيا  دال  فرق  يوجد  ال   " أنه  على  األول  الفرض  املجموعة    (  0.05≥    )  ينص  لدرجات  البعدي  املتوسط  بين 

املقترحة)التجريبية   بالوحدة  درست  الضابطة  و   (التي  املجموعة  لدرجات  البعدي  ا )املتوسط  بالوحدة  تدرس  لم  التحصيلي في    (ملقترحةالتي  االختبار 

 . التطبيق البعدي "في  املصور 

الجدول  و   االختبار التحصيلي املصور في    املجموعة الضابطةو   والختبار صحة الفرض السابق تم حساب املتوسط البعدي لدرجات املجموعة التجريبية 

 :التالي يوضح ذلك

افات املع و  بية املعدلةقيم املتوسطات الحسا: (3)جدول  التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي  ( في  الضابطة و  التجريبية)يارية ملجموعتي الدراسة النحر

 املصور للمهارات الحاسوبية

 وصف املجموعات 

 الخطأ املعياري  االنحراف املعياري  املتوسط  العدد مجموعات  االختبار

 0.75498 4.27079 30.294 30 ضابطة البعدي

 0.49314 2.78962 54,473 30 تجريبية

هو أعلى و   ، (54.473)االختبار التحصيلي املصور بلغ  في    التجريبية  أن متوسط األداء البعدي للمجموعة  (3)الجدول  في    تبين من النتائج املتضمنةي 

االختبار التحصيلي في    الضابطة  و  الفرق بين املجموعتين التجريبيةوملعرفة داللة  .  (30.294)الذي بلغ  و   الضابطة  من متوسط األداء البعدي للمجموعة

    :الجدول التالي يوضح ذلكو  تم استخدام اختبار ت ملجموعتين مستقلتين ،املصور 
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 الضابطة و   الفرق بين املجموعتين التجريبيةدللة  :(4)جدول 
 الداللة درجات الحرية  قيمة ت   

 0.000 58 34.724- االختبار البعدي 

السابق  الجدول   الة  جود فروق دو   يظهر من 
ً
التجريبية  (  0.05≥    )عند مستوى    إحصائيا املجموعة  ملعرفة مدى ،  لصالح  إيتا  تم حساب مربع  كما 

كلما اقترب مربع إيتا من الواحد الصحيح دل ذلك على التأثير و  البعدي للمجموعة التجريبيةو  فاعلية الوحدة من الفروق بين متوسطات التطبيقين القبلي

 . الكبير للوحدة 
تامعامل إي  ربع إيتا م   

0.970 0.941 

السابقة التي تم التوصل إليها تتفق مع النتائج التي توصلت إليها دراسة باتس ي   التي   (2015عمرو  )دراسة  و .  (م  2004  )  نيآخر و   ديفيدو   والنتيجة 

دالة  و   إلى  توصلت فروق  ال  أطفال  أداءمستوى  في    إحصائياجود  الحروف  قراءة  مهارات  اختبار  على  لصالح  هجائية  الروضة  التدريس  لطريقة  يعزى 

املحوسبة أوصتو   ، الطريقة  لرياض  في    التي  تعليمي  برنامج  بناء  بضرورة  النتائج     األطفال ضوء 
ً
التفاعلي  اعتمادا األطفال  رياض  منهاج   ،  على 

ً
  موظفا

التعليمية املحوسبة الحفناوي  و .  تدريسهفي    البرمجيات  البرناالتي  ( و 2014)دراسة  البيئيةفي  ،  لكترونيمج اإلأسفرت عن فاعلية  املفاهيم  لدى ،  تنمية 

رياض    أطفالعينة من      األطفالمرحلة 
ً
باململكة،  املعاقين سمعيا الطائف  الدراسةو ،  بمحافظة  برامج  ،  أوصت  استخدام  تنمية في    لكترونيةإ بضرورة 

 ت الوحدة التعليمية القائمة على التعلم الذاتي التالميذ ساعد:  يتفسر الباحثة هذه النتيجة بالتالو   ،مهمة لتلك الفئة كاملفاهيم العلميةأخرى    مفاهيم 

 .  التي لم تدرس بالوحدة املقترحة مقارنة بأداء املجموعة الضابطة االختبار التحصيلي املصور في  تحسين أداء املجموعة التجريبيةفي 

التي درست )بين األداء البعدي للمجموعة التجريبية    (  0.05≥  )د مستوى  ال يوجد فرق دال إحصائيا عن:  ينص الفرض الثاني على أنه:  الفرض الثاني 

 . التطبيق البعدي في  بطاقة املالحظة ( في التي لم تدرس بالوحدة املقترحة)األداء البعدي للمجموعة الضابطة ( و بالوحدة املقترحة

ل  املستقلة  للعينات  اختبار ت  السابق تم استخدام  الصفري  الفرض  التجريبية  لتأكد من داللةوالختبار  املجموعتين  بين  األداء في    الضابطةو   الفروق 

 : البعدية التي تم التوصل لها يوضح القياسات  (5) و الجدول التالي ،البعدي 

  اكتساب املهارات الحاسوبيةفي  الضابطةو  للمجموعتين التجريبية للقياس البعدي  نتائج اختبار ت :(5)جدول  
 ت وصف املجموعا 

 الخطأ املعياري  االنحراف املعياري  املتوسط  العدد وعات مجم بطاقة املالحظة

 0.871 3.897 99. 16 30 ضابطة البعدي

 0.321 2.134 45. 31 30 تجريبية

السابق   الجدول  التجريبيةو   يتضح من  املجموعة  بين متوسطي  الضابطةو   جود فروق ظاهرية  اتجاه هذه و ،  املجموعة  داللتها تم  و   الفروق  ملعرفة 

 :  الجدول التالي يوضح ذلكو  :مستقلتينختبار ت لعينتين استخدام ا 

 الضابطة و  الفرق بين املجموعتين التجريبيةدللة : (6 )جدول 

 الداللة درجات الحرية  قيمة ت   

 0.000 58 14. 28 االختبار البعدي 

قيمة   أن  السابق  الجدول  إحصائيا عند  و ،  (14.  28  )بلغت  ( ت)يظهر من  قيمة دالة  يدل   ( 05.  0  )هي  السابق  مما  الصفري  الفرض    على رفض 

البديلو  الفرض  أنه "يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  و   قبول  التجريبية  ،  (  0.05≥  )الذي ينص على  للمجموعة  البعدي  األداء  التي درست   )بين 

تدل هذه    و  .لصالح املجموعة التجريبية"  املالحظة   بطاقة( في  التي لم تدرس بالوحدة املقترحة)األداء البعدي للمجموعة الضابطة  ( و بالوحدة املقترحة

التي لم تدرس  مقارنة بأداء املجموعة الضابطة مهارات الحاسب اآلليفي  تحسين أداء املجموعة التجريبيةفي  النتيجة على أن الوحدة املقترحة كان لها أثر

 .  ألطفال املهارات الحاسوبيةال رياض ا إكساب أطففي  فاعلية الوحدة املقترحة يشير ذلك إلىو ، بالوحدة املقترحة

إليها تتفق مع النتائج التي توصلت إليها دراسة    كما تتفق مع دراسة رحاب ،  (م  2004  )ن  يآخر و   ديفيدو   باتس يوالنتيجة السابقة التي تم التوصل 

 . (2012 )هيفاء( و 2012)

 ينص الفرض الثالث على أنه " ال يوجد فرق دال إحصائ : الفرض الثالث  
ً
املتوسط و  بين املتوسط البعدي لدرجات اإلناث (0.05≥ )مستوى  عند يا

 . االختبار التحصيلي املصور في  املجموعة التجريبيةفي  البعدي لدرجات الذكور 
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بعدية سات الالجدول التالي يوضح القيا  و   للعينات املستقلة   ( تنيو   مان)والختبار الفرض الصفري السابق تم استخدام اختبار استخدام اختبار    

 :  التي تم التوصل لها

 الختبار التحصيلي املصور في   الذكور و  للقياس البعدي ملجموعتي اإلناث z قيمةو  تني للعينات الصغيرةو  اختبار مانو  يوضح مجموع الرتب : (7) جدول  

هو قيمة أعلى من مجموع الرتب لدرجات  و ،  (519.00)يتضح من الجدول السابق أن قيمة مجموع الرتب لدرجات أفراد مجموعة اإلناث قد بلغ   

 ير دا غ  هي قيمة( و 0.535-  )بلغت   z  إال أن قيمة،  (517.00)الذي بلغ  و   أفراد مجموعة الذكور 
ً
مما يؤدي الي قبول الفرض   (  0.05)عند    لة إحصائيا

إلى عدمو ،  الصفري  اإلناثو   هوما يشير  بين مجموعة  الذكور و   جود فروق ذات داللة إحصائية  التعليمية في    مجموعة  للوحدة   التحصيل بعد دراستهم 

 . املقترحة

ال  :الرابعالفرض    أنه  ينص  على  الرابع  يوجال"فرض    
ً
إحصائيا دال  فرق  مستوى   د  اإلناث   (0¸05≥    )عند  لدرجات  البعدي  املتوسط  املتوسط  و   بين 

الذكور  لدرجات  التجريبيةفي    البعدي  للمهارات  في    املجموعة  القبلية  املالحظة  ضبط  بعد  الحاسوبية  للمهارات  البعدي  لألداء  املالحظة  بطاقة 

 . الحاسوبية"

الجدول التالي يوضح القياسات البعدية التي تم    و   املستقلة   للعيناتتني  و   تخدام اختبار استخدام اختبار مانتم اس  ،قوالختبار الفرض الصفري الساب

 :  التوصل لها

 بيةسو أداء املهارات الحافي  الذكور و  للقياس البعدي ملجموعتي اإلناث z قيمةو  تني للعينات الصغيرةو  اختبار مانو  يوضح مجموع الرتب : (8) جدول  

   

  

  

ن مجموع الرتب لدرجات  م  هو قيمة أعلىو ،  (248.00)يتضح من الجدول السابق أن قيمة مجموع الرتب لدرجات أفراد مجموعة اإلناث قد بلغ  

الذكور أ  بلغ  و   فراد مجموعة  أن قيمة،  (14.47)الذي   ( و   0.657-  )بلغت z  إال 
ً
الفرض   إلىمما يؤدي    (  0.05 )عند    هي قيمة غير دالة إحصائيا قبول 

إلى عدمو ،  الصفري  بين مجموعة  و   هوما يشير  املهار في    الذكور ة  مجموعو   ناثاإل جود فروق ذات داللة إحصائية  األدائية بعد  اكتساب  الحاسوبية  ات 

 . املقترحة دراستهم للوحدة التعليمية

في    مجموعة الذكور و   ناثاإل جود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة  و   عدمالتي تؤكد  و   هذا املجالفي    والنتيجة السابقة التي تم التوصل إليها 

التعليميةم  اكتساب املهارات الحاسوبية بعد دراسته دراسة و ،  (هـ  1428  )خوندنة  تتفق مع النتائج التي توصلت إليها كل من دراسة  ،  ةاملقترح  للوحدة 

 . (2008، فاطمة نذر)ودراسة ، (م2007 )الهولي 

 :  املقترحاتو   التوصيات

  :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية توص ي الباحثة بما يلي

قت مبكر في و  مرحلة الروضة للتعامل مع التكنولوجيافي  حل التالية فإنه ينبغي تهيئة الطفلباعتبار أن مرحلة رياض األطفال هي مرحلة تهيئة للمرا   .1

املبنية على   المنهج رياض األطففي    اآللي إلى الوحدات التعليمية  حدة الحاسبو   لذلك توص ي الباحثة بإضافةو ،  املراحل التاليةفي    حتى يسهل عليه

 .  التعلم الذاتي

 مع ، استخدام الحواسو  مع عدم إغفال تقديمها عن طريق األنشطةرياض األطفال على األقراص املضغوطة في  يةتقديم الوحدات التعليم  .2
ً
تماشيا

 . املراحل التعليمية التالية في  استراتيجية التعليم اإللكتروني

الوحدة   .3 تقديم  األطفال  رياض  معلمات  املقترحةا   على  للذكور في    لتعليمية  الحالية  كال    اإلناثو   الدراسة  استفادة  الحالية  الدراسة  أكدت  حيث 

 . املهارات الحاسوبية لديهم  اكتسابفي  الجنسين من الوحدة التعليمية املقترحة

املادية   .4 االحتياجات  اآلليو   توفير  الحاسب  لتفعيل  حفي    املكانية  مقننة  علمية  بصورة  األطفال  العملية   تىرياض  على  الجيدة  انعكاساته  له  تكون 

 .  التربوية

 الداللة Mann-Whitney z مجموع الرتب  متوسط الرتبة  العدد املجموعة 

 0.632 0.535- 97.00 519.00 25. 55 15 اإلناث

 517.00 32. 54 15 الذكور 

-Mann مجموع الرتب  متوسط الرتبة  العدد املجموعة 
Whitney 

z الداللة 

 0.539 0.657- 97.00 248.00 16.53 15 اإلناث

 217.00 14.47 15 الذكور 
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التكنولوجيا ت  .5 دمج  مقرر  بإضافة  القرى  أم  بجامعة  األطفال  رياض  لقسم  الدراسية  الخطة  أهمية في    طوير  يوضح  األطفال  رياض  أنشطة 

 .  مرحلة رياض األطفال لطالبات قسم رياض األطفالفي  التكنولوجيا

 .  ي تنمي املهارات املختلفةلتتوفير برامج الحاسب اآللي ا   .6

 . العملية التربويةفي  لمات رياض األطفال الكتساب مهارات تقنية تساعدهم تقديم دورات تدريبية ملع  .7

 . تقديم دورات تدريبية ملعلمات رياض األطفال على كيفية تقديم املهارات الحاسوبية ألطفال ما قبل املدرسة  .8

  إكساب في    ذلك لتحديد فاعلية البرنامجو   املرحلةنهاية  وفي  ،  ات الحاسوبية عند االلتحاق برياض األطفالار املهفي    ضرورة قياس مستوى األطفال  .9

 .  املهارات الحاسوبية

 .  املنزل لألطفالفي  توظيفهاو  إعداد دليل إرشادي ألسر األطفال يوضح إكساب املهارات الحاسوبية  .10

 : توصيات بدراسات مستقبلية ال

 من القضايا التي تتعلق بمشكلة هذه الدراسةة  رأت الباحث 
ا
ّن هناك كثيرا

َ
لذا  ؛  هذا املجالفي    البحوثو   التي تحتاج إلى مزيد من إجراء الدراسات،  أ

 :  يمكن تقديم بعضها كما يلي
 .  الدفتر -الرسام: جامالدراسة الحالية مثل بعض البر في  دراسة فعالية إكساب األطفال للمهارات الحاسوبية التي لم تتناولها الباحثة  .1

 .  مرحلة رياض األطفالفي  تساب املهارات الحاسوبيةعالقته باكو  دراسة استخدام الحاسب اآللي  .2

 . األطفال مهارات التعامل مع اإلنترنت إكسابفي  حدة مقترحةو  فعالية  .3

 لخصائص نمو  رياض األطفالفي  تقدميجب أن  دراسة لتحديد املهارات الحاسوبية التي  .4
ً
 .  تلك املرحلةفي  األطفال و فقا

 .  طة رياض األطفالأنشفي  اقع دمج التكنولوجياو  دراسة  .5

 .  االبتدائيالصف األول في  تحصيل األطفال في  أثر ذلكو ، مرحلة رياض األطفال بواقعها الحاليفي  دراسة العالقة بين املهارات الحاسوبية  .6

 .  إكساب املهارات الحاسوبية لىدراسة تقويمية ألثر املنهج املطور لرياض األطفال ع  .7

 .  رياض األطفالفي  الوحدات التعليميةفي  ية املقدمةدراسة تقويمية للمهارات الحاسوب  .8

 . دراسة فعالية برنامج حاسوبي مقترح لتنمية املهارات الحاسوبية لطفل ما قبل املدرسة  .9

 . تتضمن املهارات الحاسوبيةو  نيةتقبرنامج مقترح لتدريب معلمات رياض األطفال على اكتساب املهارات ال  .10
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Abstract: The aim of the current study is to examine the effectiveness of a proposed educational unit in providing some 
basic computer skills for preschool children. The researcher followed the quasi-experimental approach based on the 
design of two groups  ،one of which represents the control group  ،and the other represents the experimental group with 

pre and post testing. The researcher also adopted the sample selection based on the simple random method  ،which 

consisted of (60) children and girls  ،from the introductory level in the Ray of Knowledge Kindergarten in the Holy 

Capital. The study sample was divided into experimental groups of (30) children and a control group of (30) children  . 

The study aimed to reveal the effectiveness of a proposed educational unit in providing some basic computer skills in 
the cognitive and performance domain for preschool children  ،and to discover whether there are differences between 

male and female members of the experimental group in computer skills in the cognitive and performance domains. The 
study found that a statistically significant difference between the experimental group and the control group in the 
achievement test ،and in the observation card after adjusting the pretest tools in favor of the experimental group. It also 

found that there is no statistically significant difference between the female and male members of the experimental 
group in the achievement test and the observation card in computer skills ،  after their study of the proposed unit. The 

study recommended  ،in the light of the current results  ،adding the computer unit to the educational units in 

kindergarten and the provision of such educational units in kindergarten and the following educational stages on CD-
ROM as outlined in the e-learning strategy. 

Keywords: Skills; Computer; Child; preschool; educational unit. 
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