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 )ملخص الدراسة(
بيئة واقع تطبيق معايير التعلم المبكر النمائية في الهدفت الدراسة إلى الكشف عن 

ولتحقيق هدف ، من وجهة نظر معلمات رياض األطفال الرقمية بمرحلة رياض األطفال
رها ( معلمة تم اختيا200وصفي المسحي، وتكونت العينة من )الدراسة تم استخدام المنهج ال

لة عشوائيا من معلمات رياض األطفال بروضات جدة، وقد طبقت عليها أدوات الدراسة المتمث
حاور فقرة واشتملت على المعلومات الديموغرافية للعينة وأربعة م 30في استبانة مكونة من 

الفنون  ية والمعلومات العامة )الرياضيات، العلوم،متمثلة في مسارات معيار العمليات المعرف
 اإلبداعية، التقنية(، وتوصلت نتائج الدراسة إلى:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات رياض األطفال -1
 في إجاباتهن على استبانة البحث تبًعا لمتغير التخصص

جات معلمات رياض األطفال في توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات در -2
 إجاباتهن على استبانة البحث تبًعا لمتغير المؤهل

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات رياض األطفال في -3
 .إجاباتهن على استبانة البحث تبًعا لمتغير سنوات الخبرة

 وقدمت الدراسة عددًا من التوصيات أهمها:

 مج المقدمة في تدريب معلمات الطفولة لتتضمن أساليب إعادة النظر في البرا
 واستراتيجيات تطبيق العلوم والرياضيات والفنون اإلبداعية في البيئة الرقمية

 االستفادة من الخبراء والمبرمجين إلنتاج وتقنين محتوى رقمي لمنهج الرياضيات 
 والعلوم مبني على معايير التعلم المبكر النمائية

 ر المتعلقة بتجويد البيئة الرقمية في ضوء معايير التعلم المبك إجراء الدراسات
 النمائية 

 تصميم رحالت افتراضية علمية مرتبطة بوحدات المنهج في رياض األطفال 

 .لبيئة الرقميةا -: معايير التعلم المبكر النمائيةالكلمات المفتاحية
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The Reality of Applying Developmental Early Learning 

Standards in the Digital Environment in Kindergarten from the 
Point of View of Kindergarten Teachers 

 

Abstract 
The study aimed is to reveal the reality of applying developmental 

early learning standards in the digital environment in the kindergarten stage 

from the point of view of kindergarten teachers, and to achieve the objective 

of the study, The descriptive survey method was used and the sample 

consisted of (200) teachers who were randomly selected from kindergarten 

teachers in Jeddah's kindergartens, the tools of the study were applied on 

them, which were the Questionnaire consisting of 30-paragraph included the 

demographic information of the sample and four axes represented in the 

paths of the standard of cognitive processes and general information 

(mathematics, science, creative arts, technology), the study results were: 

1. There are no statistically significant differences between the mean scores 

of kindergarten teachers in their answers to the research questionnaire 

according to the specialization variable 

2. There are statistically significant differences between the mean scores of 

kindergarten teachers in their answers to the research questionnaire 

according to the qualification variable 

3. There are statistically significant differences between the mean scores of 

kindergarten teachers in their answers to the research questionnaire 

according to the years of experience variable. 

The study provided a number of recommendations: 

• Reconsidering the programs offered in the training of childhood 

teachers to include methods and strategies for applying science, 

mathematics and creative arts in the digital environment 

• Utilizing experts and programmers to produce and legalize digital 

content for mathematics and science curricula based on 

developmental early learning standards 

• Conducting studies related to improving the digital environment in 

light of developmental early learning standards 

• Designing scientific virtual trips related to the curriculum units in 

kindergartens 

Key words: Early Learning Development Standards - Digital Environment. 

 

 



 نسرين علي زايد اليامي /أ.     واقع تطبيق معايير التعلم المبكر النمائية في البيئة

 الرقمية بمرحلة الطفولة المبكرة من وجهة نظر

 معلمات رياض األطفال               
 

 

 

 م2021أكتوبر –التاسع عشرالعدد  611

 

 المقدمــــــة
الطفولة المبكرة من أهم المراحل التي تسهم في تنمية المهارات والمعارف تعد مرحلة  

ر المرحلة من ارتباطها الوثيق بالمراحل األخرى كونها حجلدى الطفل، وتأتي أهمية هذه 
يهم تقبل، أو ما يطلق علاألساس الذي يبدأ فيها بناء وتشكيل القدرات الالزمة لجيل المس

 .بالجيل الرقمي
وتشهد الطفولة المبكرة تطورًا واضحًا يظهر من خالل اهتمام المملكة العربية السعودية  

ها بدعم التعليم في هذه المرحلة في جوانب عدة. ومن أهم مظاهر االهتمام والدعم التي شهدت
مة لما للمعل والتي توفر دعًما كر النمائية"مدارس الطفولة المبكرة بناء وثيقة "معايير التعلم المب

 (3: ص2015يجب أن يكون األطفال قادرين على القيام به. )وزارة التعليم،
وتكونت الوثيقة من سبع مجاالت نمائية سميت بالمعايير تمثلت في: )نهج التعلم،  

 عرفيةيات المالعملالتطور االجتماعي، التطور اللغوي والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة، 
تطور ، الوطنية والدراسات االجتماعية، التربية اإلسالمية، والصحة والوالمعلومات العامة

ت البدني(. وقدتم تقسيم كل معيار إلى مجموعة من المسارات، واحتوى كل مسار على مؤشرا
 وأمثلة وصفية. 

بأنهددا مددن  (2020وتعددد العمليددات المعرفيددة والمعلومددات العامددة كمددا يشددير )اليددامي،  
 أكثددر العمليددات مناسددبة للطفددل، كونهددا تالمددس الحيدداة الواقعيددة التددي يعيشددها الطفددل مددن مواقددف
 وتجارب عملية، فالطفل يحتاج لتنمية تلك العمليات عن طريق التخطيط السدليم لهدا بعيددا عدن

 العشوائية أو الصدفة والتأكد من اكتسابه لها بشكل صحيح.
وفددي ظددل األزمددات والظددروف الراهنددة، كددان البددد مددن ومددن منطلددق التعلدديم عددن بعددد  

ؤ مواكبدددة التطدددور السدددريع للعمليدددة التعليميدددة. ففدددي ريددداض األطفدددال اهتمدددت وزارة التعلددديم بتكددداف
مكانية حصول كل طفل على التعليم في أي وقت ومدن أي مكدان، مدن خدالل تدوفير  الفرص وا 

ندددي مدددن خدددالل إعدددداد مدددنهج تعليمدددي التعلددديم التزامندددي فدددي المنصدددات اإللكترونيدددة، والغيدددر تزام
متكامددل يشددمل جميددع وحدددات ريدداض األطفددال فددي بيئددة إلكترونيددة محفددزة للطفددل، عبددر تطبيددق 

 الروضة االفتراضية.
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د وتأتي منصات التعليم اإللكترونية في مقدمة تقنيدات الجيدل الثداني مدن الويدب التدي تشده 
بب ليدددة التعليميدددة فدددي الوقدددت الحدددالي بسدددإقبدددااًل متزايدددًدا علدددى توظيفهدددا مدددن قبدددل المعنيدددين بالعم

 (2020. )مجاهد، 19االنتشار السريع لجائحة "كورونا" أو "كوفيد
( ودراسددددة ) ل 2020وقدددد أكدددددت العديدددد مددددن الدراسدددات الحديثددددة منهدددا دراسددددة )الجهندددي، 

( علددى أهميددة تطبيددق معيددار العمليددات المعرفيددة 2018( ودراسددة )الزهرانددي، 2019بوحاصددل،
 ياضيات والعلوم في مراحل متقدمة من عمر الطفل.في مساري الر 

بكر م المومن هنا تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي ما واقع تطبيق معايير التعل
 فال؟النمائية في البيئة الرقمية بمرحلة الطفولة المبكرة من وجهة نظر معلمات رياض األط

 الدراسة مشكلة
الطفولة المبكرة في التعليم عن بعد إلى توفير تسعى مؤسسات رياض األطفال و  

تطور رعاية عالية الجودة للطفل، وال يتم ذلك إال من خالل إيجاد بيئة تعليمية مواكبة لل
ومتوافقة مع بيئة الروضة، وبوجود معلمة واعية تسعى لتطوير تعليم أطفالها في جميع 

 المجاالت.
التقنية أمر ضروري بعد أن كان  وفي وقت أصبح التعليم اإللكتروني واستخدام 

اختياري، كان ال بد من االهتمام المكثف بالتحول الرقمي، والذي يمنح فرصة أكبر 
ات الستكشاف التقنيات الرقمية للمعلمين، وفرصة لتصميم أساليب جذابة واستخدام التطبيق

لطفل لقمي تعليم الر والبرمجيات التعليمية المعززة للتعليم اإللكتروني، باإلضافة إلى أهمية ال
في صقل مهاراته واكتساب المعارف والخبرات عن طريق البحث واالكتشاف المبني على 

 التعلم الذاتي بوجود بيئة مناسبة محفزة للتعليم والبحث واكتساب الخبرات.
 وألن معلمة رياض األطفال هي الركيزة، والحلقة األهم في تطبيق معايير التعلم

عض ببيئة رقمية مناسبة تتوافق مع البيئة التقليدية ومكملة لها في المبكر النمائية في 
ية لنمائااألحيان، حيث يقع على عاتقها الدور الكبير واألهم في تطبيق معايير التعلم المبكر 

لومات العمليات المعرفية والمعفي بيئة رقمية مشوقة، جاءت أهمية دراسة واقع تطبيق معيار 
 .لمعايير السبعة، وتطبيقها في البيئة الرقميةالعامة من بين مجموعة ا
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من  وقد ظهر االهتمام بالتعليم الرقمي بشكل متسارع في األوساط التعليمية، سعًيا
رقمي المعلم في تطوير مهاراته التقنية وذلك لمواكبة توجهات وزارة التعليم في التحول ال

في  ما أوصت به إحدى أوراق العملوتطبيق التعليم المدمج بعد انتهاء أزمة كورونا. وهذا 
رصة فمؤتمر "الجودة في التعليم ودورها في تطوير التنمية المستدامة" إلى ضرورة استثمار 
مرة المث التعليم عن بعد وذلك بعد انتهاء األزمة باختيار التجارب واالستراتيجيات واألساليب

 (2021نتهاء األزمة. )محمد،والناجحة في التعليم الرقمي واعتماد التعليم المدمج بعد ا
وبنددداء علدددى مدددا توصدددلت إليددده نتدددائج العدددد يدددد مدددن الدراسدددات حدددول أهميدددة التكنولوجيدددا  

( ودراسدة Audi & Gouia,2013والعدروض التقديميدة فدي دعدم عمليدة التعلديم مثدل دراسدة )
(Jelemenská & Cicák. 2011 التددي تدددؤكد علددى أهميددة تنميددة المفدداهيم والمهددارات )

فددددددددي العلددددددددوم والرياضدددددددديات مددددددددن خددددددددالل البيئددددددددة الرقميددددددددة. كمددددددددا أوصددددددددت دراسددددددددة العلميددددددددة 
( إلددددى ضددددرورة االسددددتفادة مددددن معددددايير تصددددميم بيئددددة الددددتعلم اإللكترونددددي، 2019)القحطدددداني،

ت واالهتمام بإدخال محفدزات األلعداب الرقميدة فدي بدرامج وبيئدات الدتعلم، وضدرورة تزويدد معلمدا
 لتفاعلية ومحفزات األرقام التفاعلية.رياض األطفال بمهارات تصميم األنشطة ا

وانطالقددا ممددا سددبق وبحكددم التجربددة الشخصددية مددع أطفددال الروضددة ومالحظددة الباحثددة  
ت لعمليددة تعلدديم الطفددل فددي البيئددات الرقميددة ورغبتدده فددي الددتعلم والبحددث وتقصددي المعلومددة، تمثلدد

والمعلومدددات  الكشدددف عدددن مددددى تحقدددق تطبيدددق معيدددار العمليدددات المعرفيدددةمشدددكلة الدراسدددة فدددي 
مليدات العامة في البيئة الرقمية والوقوف على أبرز االستراتيجيات الفعالة في تطبيق معيدار الع

ر المعرفيدة والمعلومددات العامدة فددي البيئدة الرقميددة التدي يمكددن مدن خاللهددا تحسدين تطبيددق معددايي
 .التعلم المبكر النمائية في البيئة الرقمية

 الدراسة أسئلة
مرحلة بما واقع تطبيق معايير التعلم المبكر النمائية في البيئة الرقمية : السؤال الرئيس

 رياض األطفال من وجهة نظر معلمات رياض األطفال؟
 :ولإلجابة على السؤال الرئيس صاغت الباحثة األسئلة الفرعية على النحو التالي

 ما معيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة ومساراته؟ 
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 ر بيئة الرقمية وما خصائصها وما أهم متطلباتها في ضوء تطبيق معاييما مفهوم ال
 التعلم المبكر النمائية؟

  ما أبرز االستراتيجيات الفعالة في تطبيق معيار العمليات المعرفية والمعلومات
 العامة في البيئة الرقمية؟

 فروض الدراسة
 ض األطفال في توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات ريا

 إجاباتهن على استبانة البحث تبًعا لمتغير التخصص
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات رياض األطفال في

 إجاباتهن على استبانة البحث تبًعا لمتغير المؤهل
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات رياض األطفال في

 ى استبانة البحث تبًعا لمتغير سنوات الخبرةإجاباتهن عل
 الدراسة اهداف

 الهدف الرئيس من هذه الدراسة يتمثل في:
لة الكشف عن واقع تطبيق معايير التعلم المبكر النمائية في البيئة الرقمية بمرح

  رياض األطفال
 ويتفرع منه أهداف فرعية تتمثل في التعرف على:

 العامة ومساراتهلومات معيار العمليات المعرفية والمع 
  مفهوم البيئة الرقمية وخصائصها وأهم متطلباتها في ضوء تطبيق معايير التعلم

 المبكر النمائية
  تحديد أبرز االستراتيجيات الفعالة في تطبيق معيار العمليات المعرفية والمعلومات

 العامة في البيئة الرقمية
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 البحث أهمية
 تبرز أهمية هذه الدراسة لكل من: 

 ي إدارة التدريب التربوي في إعداد دورات متعلقة باستراتيجيات وأساليب حديثة ف
 قمي.تطبيق معايير التعلم المبكر النمائية باستخدام برمجيات وتطبيقات الواقع الر 

  الباحثين في مجال المناهج وطرق تدريس العلوم ورياض األطفال في تطوير
 ء معايير التعلم المبكر النمائيةالممارسات الرقمية ودراسة تطبيقها في ضو 

  البحث العلمي في دراسة إحدى الموضوعات المهمة في مرحلدة الطفولدة ومدا لهدا مدن
تددأثير إيجددابي فدددي عمليددة الددتعلم، ومواكبدددة التطددور واالسددتفادة مدددن التقنيددات الحديثدددة 

 وتوظيفها في العملية التعليمية.
 رات مية والمنهج وفق معايير ومؤشمعلمة الطفولة المبكرة في تطبيق األنشطة التعلي

 يةلتربو التعلم المبكر النمائية، واكتساب مهارات واستراتيجيات لتطبيقها في البيئة ا
  قيادات الروضات: المساهمة في التخطيط للوحدات التعليمية في ضوء معايير

 التعلم المبكر النمائية وتطبيقاتها في البيئة الرقمية
 هات وأولياء األمور على أهم معايير التعلم المبكرأولياء األمور: إطالع األم 

ي فالنمائية لمرحلة رياض األطفال كما جاء في الوثيقة، وتقديم الدعم والمساهمة 
 تحقيقها في البيئة الرقمية.

 الدراسة منهج
، 2000استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي ويعرف )إبراهيم، 

اء من أجل الحصول على حقائق وبيانات مع تفسير ( المنهج الوصفي بأنه "إجر 126ص
 لكيفية ارتباط هذه البيانات بمشكلة الدراسة"
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 الدراسة عينة
تكون مجتمع الدراسة من معلمات رياض األطفال في محافظة جدة، وتم 

( معلمة من الروضات الحكومية 200شكل عشوائي حيث تكونت من )ب الدراسة عينة اختيار
 جدة. بمحافظة

 الدراسة دواتأ
  تصميم استبانة إلكترونية كأداة لجمع معلومات وبيانات و راء عينة الدراسة 
 الدراسة حدود

 قياس واقع تطبيق معيار  لىع البحث هذه يقتصر الموضوعية: الحدود أوال
لة العمليات المعرفية والمعلومات العامة في البيئة الرقمية بمرحلة الطفو 

 مات رياض األطفالالمبكرة من وجهة نظر معل
 الحكومية  المكانية: تم تطبيق الدراسة على الروضات ثانيًا الحدود

 جدة بمحافظة
 الزمنية: أجري هذا البحث في الفصل الدراسي الثاني من عام  الحدود ثالثا

 هد1441-1442
 معلمة من معلمات رياض األطفال بالروضات  200البشرية:  الحدود ثالثا

( معلمة 389ة من مجتمع الدراسة البالغ عددها )الحومية بمحافظة جد
 تقريًبا.
 مصطلحات الدراسة:

 :Early Learning Development Standardsمعايير التعلم المبكر النمائية 

( بالتعاون مع الجمعية 2015وثيقة تم بناؤها في المملكة العربية السعودية عام ) 
سعى هذه الوثيقة إلى إيجاد لغة مشركة الوطنية األمريكية لتعليم األطفال الصغار، ت

طار مبني على شواهد وأدلة للمربين ومقدمي الرعاية تمكنهم من التواصل المشترك  وا 
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حول التعلم المبكر، بتحديد مجاالت التطور الرئيسة وتوفير مؤشرات وأمثلة لما يجب أن 
ل المختلفة. )وزارة يعرفه األطفال وما ينبغي أن يكونوا قادرين على القيام به في المراح

 (3، ص2015التعليم،

 التعريف اإلجرائي: 

حلة مجموعة من العمليات المعرفية والمهارات التي تدعم وتعزز نمو وتعلم الطفل في مر 
 الطفولة في مجال العلوم والرياضيات والفنون والتقنية.

 :Digital Environmentالبيئة الرقمية 

لية لتفاعاة التعلم التقليدية تقوم على بناء األساليب هي بيئة تعلم إلكترونية بديلة لبيئ
نت، التزامنية والالتزامنية بين الطالب والمعلم وبين الطالب وبعضهم من خالل االنتر 
ة لحديثوذلك لمعالجة القصور في بيئات التعلم التقليدية وتوظيف األساليب التكنولوجية ا

 ( 248، ص 2014إلثراء العملية التعليمية. )عامر، 

 التعريف االجرائي

 ستخدمتهي بيئة تعلم إلكترونية محاكية للبيئة التقليدية، تسمى بالمنصات االلكترونية، 
ف مواق فيها البرامج والتطبيقات االلكترونية ومجموعة من االستراتيجيات الفعالة إلنتاج

 تعليمية تساعد في عملية تعلم الطفل.

 اإلطار النظري

أهم المراحل التي يكتسب فيها الطفل المهارات والمفاهيم تعد مرحلة الطفولة من  
 الالزمة لنموه وتطوره في تلك المرحلة، فهو طفل مستكشف بطبعه يميل إلى تعلم كل ما

 يحيط به في بيئته الخاصة.

م اهتمامها 1970هد/1390وقد أولت سياسة المملكة العربية السعودية منذ عام  
لك المرحلة بناء على حاجات الطفل ورغباته. وفي عام بمرحلة الطفولة بتحديد أهداف ت

م خطت المملكة خطوات جادة لدعم التعليم في مرحلة الطفولة من خالل مبادرة 2000
بناء معايير التعلم المبكر النمائية السعودية، بعد تبني منتدى اليونوسكو للتعليم الدولي 
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حسين التعليم في مرحلة إطار عمل دكا الذي اشتمل على أهداف خاصة للتوسع وت
 (2015الطفولة المبكرة. )وزارة التعليم 

وتعرف معايير التعلم المبكر النمائية بأنها مجموعة من األدوات التي تتيح للمربين  
ين المهنيين في مرحلة الطفولة المبكرة الوصول إلى أفضل الممارسات المبتكرة بهدف تحس

 ألطفال إلى المدرس وهم على استعداد للتعلمعملية التعليم، والتأكد من دخول جميع ا
(Roseanne,2016) 

تكونت الوثيقة من سبع مجاالت نمائية سميت بالمعايير وهي: )نهج التعلم، و  
 عرفيةالعمليات المالتطور االجتماعي، التطور اللغوي والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة، 

طور عية، التربية اإلسالمي، والصحة والت، الوطنية والدراسات االجتماوالمعلومات العامة
ك وتم تقسيم كل معيار إلى أقسام تحتوي على األمثلة، وهي عبارة عن وصف للسلو  البدني(

 (.2015الذي قد يظهره األطفال إلبراز كفاءتهم في مجال معين. )وزارة التعليم، 

جر األساس لتعلم وتعتبر معايير التعلم المبكر النمائية في مرحلة الطفولة المبكرة ح 
-2019الطفل في المراحل التالية من عمره، كما أوضحت استراتيجية اليونيسيف التعلمية )

( أهمية التعليم من سن ما قبل المدرسة في دورة حياة تعلم الطفل كما في الشكل 2030
 التالي
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 ومن أهم تحديات تطبيق معايير التعلم المبكر في مرحلة الطفولة كما أشير في 
)2016,Roseanneالتأكد من فهم معلمات الطفولة لتلك المعايير، وامتالك مستوى معين ) 

ة يم جدمن الكفاءة في تطبيقها وتنفيذها بالشكل المناسب. ومن هذا المنطلق اهتمت إدارة تعل
 متمثلة في إدارة رياض األطفال بإتاحة الفرصة بتدريب معلمات رياض األطفال والطفولة

فريق مختص ومتمكن على معايير التعلم المبكر، إليجاد فرص تكافؤ أفضل المبكرة ضمن 
 لتعليم وتربية الطفل في هذه المرحلة من العمر.

 معيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة

ث ن" حييتناول معيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة "كيف يفكر األطفال وماذا يعرفو 
ات معلومفية إلى العمليات العقلية الداخلية التي تتيح لألطفال بناء التشير العمليات المعر 

سبه ومعالجتها واستخدامها، بينما تشير المعلومات العامة إلى المحتوى المعرفي الذي يكت
 (2015األطفال في مجاالت التعلم المختلفة. )وزارة التعليم،

ت، العلوم، الفنون اإلبداعية، وينقسم هذا المعيار إلى أربع مسارات رئيسة: الرياضيا 
 طورهاوالتقنية. وتتضمن هذه المسارات مهارات التفكير والمعلومات العامة التي ينبغي أن ي

 ويتعلمها األطفال في جميع المجاالت التعليمية. 

 أواًل: الرياضيات

يهتم هذا المسار بدراسة العالقات بين الكميات والعمليات، ويتناول مهارات التفكير  
فال لرياضي المنطقية من خالل فهم العمليات اليسيرة والعمليات الرياضية حيث يبدأ األطا

 لمسارباستيعاب المفاهيم الرياضية من خالل خبراتهم مع البيئة المحيطة بهم، وينقسم هذا ا
ة، إلى خمس مسارات فرعية كما جاء في الوثيقة وهي: )مفاهيم األعداد والعمليات الرياضي

الت( لدوال والجبر، القياس، الهندسة والحس المكاني، تحليل البيانات واالحتمااألنماط وا
ويتناول معيار الرياضيات من خالل هذه المسارات الفرعية الخمسة كيفية فهم االطفال 

ليم، التع االعداد واألشياء العالقات بين األشياء االعداد واألشياء والزمان والمكان. )وزارة
2015)  
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( يمكننا مالحظة أطفال داخل الروضة 2011رية جاردنر يذكر )خليل وطبقا لنظ 
ليه يتميزون بذكاء واستعدادات أعلى في مجال العلوم والرياضيات وهو المجال الذي يطلق ع

 جاردنر الذكاء الرياضي المنطقي، ويطلق عليهم أيضا الفالسفة العلماء، وذلك من خالل
ع والتصنيف والتحليل، كما يمكنهم التعرف على العمليات التي يقومون بها مثل التجمي

 الصالت والعالقات واألنماط بسهولة أكبر مقارنة باألطفال الذين يملكون ذكاء منطقيا
 رياضيا أقل.

ي فوقد أكدت العديد من الدراسات على أهمية تنمية المفاهيم والمهارات الرياضية 
  (.    2018؛ السعيدي،2018زهراني،ضوء معايير التعلم المبكر النمائية مثل دراسة )ال

 ثانيا: العلوم

يتنوع محتوى منهج العلوم المقدم لألطفال في مرحلة الطفولة من مفاهيم حياتية  
وفيزيائية وكيميائية وجيولوجية، وتؤطر هذه المفاهيم ضمن برنامج يستند إلى حاجات 

 (2012شوارب، واهتمامات وأسئلة األطفال كمرجع أساسي الختيار المفاهيم. )ال

سعة كما أن تعلم المفاهيم العلمية واالرتقاء بها عند األطفال تحتاج إلى جهود وا
ياة ومنظمة، باإلضافة إلى أن المفاهيم التي نريد تعليمها للطفل يجب أن تكون مرتبطة بح

لى (. وينقسم مسار العلوم كما جاء في وثيقة المعايير إ2016الطفل حتى يتقبلها )بطرس، 
 ة(مسارات فرعية وهي: )االستقصاء العلمي، علم الفيزياء، علم األحياء، علم البيئ أربع

( أن المفكر الجيد مالحظ جيد يتميز بإثارة التساؤالت حول 2011ويرى جروان) 
خصائص األشياء التي يالحظها، ويحاول تفسيرها والبحث عن أسبابها بصورة طبيعية دون 

فس يطلقون على هذا العمر عمر األسئلة أو عمر (. لذا فإن علماء الن143تصنع )ص
ميز االبتكار ذلك ألن الطفل في هذا العمر يظهر قدرة كبيرة على االستكشاف واالبتكار يت

 (2016بها عن غيره من األطفال في المراحل النمائية المختلفة. )بطرس، 

 

 



 نسرين علي زايد اليامي /أ.     واقع تطبيق معايير التعلم المبكر النمائية في البيئة

 الرقمية بمرحلة الطفولة المبكرة من وجهة نظر

 معلمات رياض األطفال               
 

 

 

 م2021أكتوبر –التاسع عشرالعدد  621

 

 ثالثا: الفنون اإلبداعية

طفال وأجسامهم وأفعالهم التي تتيح لهم يتناول هذا المعيار التفاعل بين عقول األ 
اء التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وعواطفهم بطرق إبداعية، وينقسم هذا المسار بحسب ما ج

الحركات  في الوثيقة إلى أربع مسارات فرعية وهي: )التعبير الفني، اللعب الدرامي، األناشيد،
 التعبيرية( 

بنماذج ورسومات األطفال، وزينت وفي رياض األطفال امتألت جدران الفصول  
ش الرفوف بأعمالهم وتشكيالتهم الفنية، ويزخر ركن صغير يمثل المنزل يسمى بركن التعاي

 األسري بأنواع مختلفة من القطع الفنية وأدوات من واقع الطفل، يعبر ويتواصل فيه مع
 ة ومعبرة.أقرانه، متقمًصا ألدوار مختلفة، تشاركهم معلمتهم في ترديد أناشيد جميل

وبعبارة أخرى يمكن القول بأن الفنون التعبيرية وسيلة لتنمية مهارات التفكير  
( 2016اإلبداعي لدى الطفل من خالل تعبيرهم عن البيئة المحيطة بهم، فكما يذكر )بطرس،

تعلق تكثيرا ما نجد في رسوم األطفال وتعليقاتهم دليال قويا على اكتسابهم المهارات التي 
 م العلمية.بالمفاهي

 رابعا: التقنية

تلعب التقنية دوًرا مهًما في مرحلة الطفولة المبكرة، فيكتسب الطفل التفكير العلمي  
وأسلوب حل المشكالت من خالل ممارسة األلعاب واألنشطة، وقد أكدت الدراسات أن 

 (2012األطفال يمكنهم استخدام التقنية بنجاح بعد ثالث سنوات. )العمري، دومي،

طفال بطبيعة تنشئتهم يتعاملون مع أشكال مختلفة من األدوات التقنية ابتداء من واأل 
 األلعاب الرقمية السهلة حتى اإلنترنت، وأصبح لديهم طرق فاعلة في البحث عن المعرفة

 (2005والتسلية وبسبب تلك األشياء نشأت فجوة بين األجيال. )الموسى، 

الل برامج المحاكاة هو بمثابة خطوة ويعتبر استخدام البيئة االفتراضية من خ
أساسية لتحديث التعليم، لكي يصبح تعليم المستقبل وذلك إليجاد بيئة تعليمية فعالة تشجع 
الطفل على االهتمام بالخيال للوصول إلى الحقيقة العلمية، فلم يعد التعليم مجرد عرض 
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از الكمبيوتر من معلومات على الطفل بل أصبح من اهتمامات الطفل حيث ينغمس في جه
 (.2014خالل الواقع االفتراضي )عامر،

راسة وقد أثبتت العديد من الدراسات فاعلية البيئة الرقمية على تعليم الطفل مثل د
(Diana Audi, 2013)  التي أظهرت فاعلية أجهزةiPad  في زيادة مشاركة الطالب لما

 لها من تأثير إيجابي في البيئة األكاديمية.

 مية البيئة الرق

تعد البيئة التعليمية من أهم البيئات التي تأثرت بالثورة الرقمية، حيث دخلت الثورة  
لتوجه مكن االرقمية بيئة التعليم من أوسع أبوابها، وألن بيئة التعليدم من أهم البيئات التي ي

 نحو دراستها بسبب كونها تؤثر في عقول األطفال كما أثرت في عقول االباء، فال بد من
 (2019طائها قدر من االهتمام، )الحجاجي، إع

ق وعلى الجانب اآلخر تأثرت البيئة التعليمية من بداية أزمة كورنا، نتيجة إلغال
مؤسسات التعليم مما فرض على معظم دول العالم إيجاد حلول لمواجهة هذه األزمة، مما 

 (2020نايم،أجبر البلدان العربية على االنتقال المفاجئ نحو التعليم عن بعد. )غ

وعلى الرغم من أهمية وجود الطفل في بيئة واقعية تسمح بتنمية مهاراته الحسية  
تؤثر وتطويرها، إال أن البيئة الرقمية تعد أيًضا مكان خصب لتعلم المهارات والعمليات، ف

 بشكل فعال في تعليم وتعلم الطفل.

ها الطفل معظم فاأللعاب اإللكترونية أصبحت من أكثر األنشطة التي يقضي في 
فل وقته، حيث تتميز بالعديد من المواصفات التي تجعل منها وسيلة فعالة يتعلم منها الط

رحلة مالعديد من المهارات الالزمة، كما تعتبر وسيلة تطويرية للعملية التعليمية سواء في 
 (2020رياض األطفال أو في مراحل متقدمة )اليامي، 

 تعريف البيئة الرقمية 

سميات البيئة الرقمية ما بين البيئة االفتراضية والتخيلية أو اإللكترونية، تعددت م 
( بأنها عملية محاكاة لبيئة واقعية أو خيالية يتم 238ص: 2008ويعرفها )قرزيز، ريم، 



 نسرين علي زايد اليامي /أ.     واقع تطبيق معايير التعلم المبكر النمائية في البيئة

 الرقمية بمرحلة الطفولة المبكرة من وجهة نظر

 معلمات رياض األطفال               
 

 

 

 م2021أكتوبر –التاسع عشرالعدد  623

 

تصورها وبنائها من خالل اإلمكانيات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة باستخدام الصوت 
الرسومات إلنتاج مواقف حياتية تشد من يتفاعل معها وتدخله في والصورة ثالثية األبعاد و 

 عالمها.

( بأنها بيئة تعلم إلكترونية بديلة لبيئة التعلم التقليدية تقوم 1014ويعرفها عامر ) 
بعضهم الب و على بناء األساليب التفاعلية التزامنية والالتزامنية بين الطالب والمعلم وبين الط

ب لك لمعالجة القصور في بيئات التعلم التقليدية وتوظيف األساليمن خالل االنترنت، وذ
  (248التكنولوجية الحديثة إلثراء العملية التعليمية. )ص 

وتعرف بأنها "البيئة التي تساعد الطفل على استخدام األجهزة التكنولوجية لكي  
اتية ية حيمواقف افتراضيتفاعل مع البيئة التخيلية المفتوحة لمحاكاة البيئة الحقيقية وإلنتاج 

 ( 25، ص2018جديدة تساهم في مشاركة الطفل في العملية التعليمية االفتراضية" )حسن، 

وقد انعكس العصر الرقمي على مؤسسات التعليم فتأثرت المدارس بما حدث من تغييرات 
مصاحبة للعصر الرقمي، وظهرت أيضا مصطلحات جديدة للمدارس مثل المدرسة الذكية، 

 (. 2019رسة االفتراضية )الحجاجي، والمد
 أنواع التعلم على البيئة الرقمية:

 ض التعليم غير التزامني: وهو الذي ال يتقيد بزمان أو مكان وقد يطلق عليه البع
 أنظمة التعلم الذاتي.

  ن التعليم التزامني: وهو الذي يشترط فيه وجود المعلم والطفل في الوقت نفسه دو
  .حدود للمكان

 البيئة الرقمية: مواصفات
يتوقف نجاح التعليم على توفر بيئة تعليمية تتصف بمجموعة من السمات 

علم والت والمعايير، فالبيئة الفعالة هي البيئة القادرة على توفير الظروف المناسبة للتعليم
م لتعلياواستخدام المصادر واألساليب وأدوات التقويم التي تتوافق مع المرحلة العمرية، وفي 

دمج بعد بدأ االهتمام المتزايد بالبيئة الرقمية عن طريق تصميم الفصول االفتراضية و  عن
 العملية التعليمية باللعب من خالل تطوير وتصميم ألعاب تعليمية متنوعة.
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ه وتشير التوجهات الحديثة واألبحاث في مجال التعليم بالذكاء االصطناعي إلى أن
رت فرص تحسين منظومة التعليم ومواكبة كلما زادت مساحة التعليم الرقمي توف

 (2014ومن أهم مواصفات البيئة الرقمية كما يذكرها )عامر،(. 2020التطور)محمود،

 كان.بناء الوسائط والمواد التعليمية وتوفيرها للطالب الستخدامها في أي وقت وأي م 
 ين فيهتوفير الروابط العملية الالزمة لبناء محتوى المقرر ومعلومات عن المشارك 

ة والواجبات المدرسية واألنشطة والمهام لكل ذلك دون الحاجة لمعرفة لغات البرمج
 :المستخدمة في

 إنشاء صفحات الويب. 
سهولة إضافة ملفات الفيديو وملفات البور بوينت وملفات الورد وملفات األكسل  

 وغيرها من مصادر المواد التعليمية.
الب صل والحوار والمناقشة والمحادثة بين الطتوفير أدوات االتصال التي تدعم التوا 

 والمعلمين. 
 مساعدة الطالب على أن يكون لهم دور في عملية التعليم وأن يعلم كل منهم اآلخر 

 باستخدام لوحة المناقشة.
ن سهولة إدارة المحادثات والمناقشات بالنسبة للمعلم ووجود األدوات التي تجعل م 

تقييم وذلك من خالل سمات وخصائص التقييم السهل بناء اختيارات وأسئلة ال
 المتاحة.

سهولة ابتكار أشكال متنوعة من األسئلة مثل االختيار من متعدد، أسئلة وضع  
 عالمة )صح( أو )خطأ( وأسئلة التوصيل.

 بناء التقارير اإلحصائية عن إجابات الطالب وتزويد الطالب بالتغذية والمراجعة 
 الفورية 

وتنافس المصممون في انتاج وتوفير مجموعة كبيرة من  وقد تعددت البرمجيات
التطبيقات التعليمية حيث تميزت بسهولة استخدامها في البيئة الرقمية وسهولة التعديل 
واالضافة عليها، إال أننا ومع تزايد ظهور تلك البرمجيات بحاجة إلى معايير وشروط الختيار 

وانتقاء أفضل الوسائط الرقمية  وتطور معايير التعلم المبكر النمائية. التي تدعم نمو
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( إلى أهم معايير اختيار البرمجيات في 49(، ص2012ويشير )العمري؛ دومي، ) 
 مرحلة الطفولة المبكرة واستخدامها في البيئة الرقمية:

 أن تتماشى وتدعم المنهج التربوي لألطفال 
 العنيفة يخلو المحتوى من النزعة العنصرية أو اللغة البذيئة واألفعال 
 قادرة على تعزيز مهارات حل المشكالت وتشجيع األطفال على المشاركة 
  الجودة الفنية من حيث وضوح الخط والصورة والصوت والتباين في األلوان

 وسهولة التنقل بين أجزاء البرمجية، وسهولة الخروج منها
 أن تتناسب مع قدرات األطفال واحتياجاتهم واهتماماتهم 
 قراءةراءة والكتابة ألن األطفال في هذه المرحلة ال يستطيعون الالتقليل من الق 

 والكتابة بشكل عادي
 المتعة والتشويق وذلك باستخدام األصوات والصور واألفالم بشكل كبير 
 أال تتطلب البرامج أجهزة مرتفعة التكاليف 
 أن يسهل العمل والتحكم بها من قبل األطفال 

يد والتخطيط المنظم في اختيار وتصميم البيئة مما سبق تظهر أهمية اإلعداد الج
التعليمية بعيًدا عن العشوائية، حيث أن طفل يواجه العديد من المتغيرات التي تدعوه إلى 

 مرونة التكيف في مواجهة مستجدات العصر.

تطوير  من االنفجار المعرفيعصر وفي عليه كان ال بد لمعلمة هذه المرحلة  
ها هاراتل التدريب المستمر والتعلم الذاتي واإللكتروني، لتنمية مقدراتها ومهاراتها من خال

 الرقمية، واإللمام بمستجدات التعليم بما يتناسب مع المرحلة العمرية.

 استراتيجيات تطبيق معيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة في البيئة الرقمية

ية خرجت وظيفة المعلمة من مجرد بدخول التكنولوجيا التعليمية إلى األوساط التربو 
التلقين إلى مهام ووظائف أخرى، حيث أصبحت المصممة والمبرمجة التربوية التي توظف 
جميع التقنيات التكنولوجية لخدمة األغراض التربوية، فتصميم مجاالت التعليم بمساعدة 
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لمواجهة متطلبات  وسائل التعليم والتكنولوجيا تعين المعلمة على اكتساب الخبرة التي تؤهلها
 (.128، ص 2015الحياة العصرية )الحيلة، 

ان وألن معلمة رياض األطفال مسؤولة عن توفير بيئة تربوية محفزة لتعلم الطفل، ك
توفر ال بد لها من توفير بيئة رقمية على منصة إلكترونية بحيث تكون جاذبة وشيقة للطفل ت

ر على ، نذكمة لتعلم المفاهيم والمهارات العلميةفيها معايير التعلم األساسية والمهارات الالز 
 سبيل المثال:

  احتواء البيئة التعليمية على واجهة جاذبة للطفل 
  توفر الجدول الزمني لألنشطة والبرامج اليومية لحث الطفل على متابعة وترتيب

 األحداث على شاشات العرض
 دة منها من خالل تصميم لوحة الحضور والغياب للطفل بصورة إبداعية واالستفا

 اليوم الدراسي كعمليات العد والحساب
   تعريض الطفل لمشكالت تحتاج البحث والتقصي العلمي 
  إعطاء الطفل الفرصة لعرض االستنتاجات المبنية على المحاولة والتجريب 
  ،توفير مكتبة رقمية تفاعلية للطفل تحوي كتب وقصص وصور وموسوعات علمية

 الطباعة إن أمكن مع إمكانية توفير خاصية
  االستفادة من التطبيقات في تصميم فيديوهات وقصص تفاعلية 
 تصميم رحالت افتراضية لحديقة حيوان أو شاطئ البحر أو مناطق أثرية 
 تشجيع األطفال على طرح األسئلة اإلبداعية 
  إشراك الطفل في تجارب ومشاريع علمية بسيطة كالطبخ مع األسرة وعمل تجارب

تاحة الفرصة للطفل لمشاركتهعلمية كالذوب ا ان والجاذبية واالمتصاص والتبخر، وا 
 خالل البرنامج اليومي على البيئة الرقمية

  حث الطفل على الرسم والتصميم والفنون اإلبداعية 
  تاحة الفرصة لهم للتعبير عن استخدام طرق إبداعية لعرض أعمال األطفال وا 

ثارة النقاش والحوار مع الطفل  بداعاتهأعمالهم وا   عن أعماله وا 
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  التخطيط للمنهج بحيث تتضمن األهداف على معايير التعلم النمائية السبعة 
 ققة االستعانة بالمؤشرات واألمثلة الوصفية المذكورة في الوثيقة لصياغة أهداف مح

 لمعايير التعلم المبكر النمائية

تي رة والفي اآلونة األخيوفيما يلي أمثلة ألبرز وأهم البرامج الفعالة في تعليم األطفال 
ة تتيح الفرصة للمعلمة استخدام استراتيجيات متعددة في وقت وجهد أقل وتوفر بيئة رقمي

 شيقة ومحفزة لتعليم الطفل ودعم عملية التعليم عن بعد
اسم التطبيق أو 

 طريقة تطبيقها أهم ما يميزها األداة

تطبيق 
Nearpod 

بين المعلمة والطفل في داة تعاون تفاعلية أ عبارة عن التطبيق
ت ابلالبيئة الرقمية، باستخدام األجهزة الذكية، كاأليباد والت
ي فلة واآليفون وأجهزة الكمبيوتر تحوي العديد من األدوات الفعا

  عملية التعليم

 (Edmodo)منصة 

 يمةتعتبر منصة أدمودو من أهم األدوات التي تدعم العملية التعل
ر بيئة آمنة ومحفزة وشيقة للطفل، في البيئة الرقمية، وتعتب

وتتميز بسهولة استخدامها حيث تدعم التفاعل بين الطفل 
والمعلمة وتمكن أولياء األمور من متابعة المستوى التحصيلي 

 (.2020ألطفالهم )مجاهد،
 

 أداة
Class point 

ق أداة كالس بوينت من أسهل البرمجيات المعدة للمعلمة في تطبي
ي البور بوينت، يتم تحميلها من الموقع الرسمعروضها باستخدام 

 على سطح المكتب، وتثبيتها على برنامج البور بوينت
 

 أداة
Edpuzzle 

باقتباس مقاطع معينة  تسمح عبارة عن أداة على شبكة اإلنترنت
ضافة من أي فيديو، أو إدراج المالحظات الصوتية أو  الدبلجة، وا 

 .أسئلة في أي وقت في الفيديو

 
ي فساعد ناك العديد من التطبيقات واأللعاب اإللكترونية التعليمية والبرمجيات التي توه

ن متعليم الطفل بشكل فعال، حيث يمكن التدرج في المعلومة أو المفهوم حسب قدرات األطفال 
يئة ى البالسهولة للصعوبة، مما يساعد في تيسير تطبيق معايير التعلم المبكر النمائية للطفل عل

ن كان التعليم عن بعد.الرق  مية وحصول كل طفل على أعلى جودة من التعليم وا 
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 الدراسات السابقة
من  تم تقسيم الدراسات السابقة إلى محورين وفقا لمتغيرات الدراسة، وبمراجعة العديد
ت دراساالبحوث والدراسات السابقة، وقواعد البيانات المختلفة، تم العثور على العديد من ال

ث الموضوع، وسيتم تناول الدراسات في كل محور وفقا لتاريخ الدراسة من األحدذات صلة ب
 إلى األقدم.

 أوال: دراسات تناولت معايير التعلم المبكر النمائية وعالقتها بمتغيرات أخرى.
ل في ( بعنوان )تقييم مناهج الرياضيات لمرحلة رياض األطفا2020دراسة )الجهني،  /1

 كر النمائية السعودية(ضوء معايير التعلم المب
هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع تقييم مناهج الرياضيات لمرحلة رياض األطفال  

نت د تكو في المملكة العربية السعودية، في ضوء معايير التعلم المبكر النمائية السعودية، وق
ينة ن بمدطالبة من طالبات قسم الطفولة بجامعة االمام بن عبد الرحم 199عينة الدراسة من 

 الدمام، واستخدمت الدراسة المنهج المسحي، واالستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت نتائج
ربية الدراسة إلى أن مستوى تقييم محتوى منهج الرياضيات المطبق بالروضات في المملكة الع
ريب السعودية في ضوء معايير التعلم المبكر النمائية السعودية من وجهة نظر طالبات التد

ت يداني بجامعة اإلمام بن عبد الرحمن لجميع مجاالت االستبيان جاءت متوسطة وتراوحالم
(، وأن مستوى تقييم طرائق تطبيق المعلمات لمنهج 3،3إلى  2،75المستويات ما بين )

بكر الرياضيات المطبق بالروضات في المملكة العربية السعودية في ضوء معايير التعلم الم
من وجهة نظر طالبات التدريب الميداني بجامعة االمام بن عبدالرحالنمائية السعودية من 

ين بلجميع مجاالت االستبيان تراوحت ما بين المتوسطة والمرتفعة، وتراوحت المستويات ما 
 (.3،8إلى  2،8)
الزمة ( بعنوان )درجة توافر الكفاءات األدائية ال2020دراسة )المطيري، باحاذق،  /2

ن مياض م المبكر النمائية لدى معلمات رياض األطفال بمدينة الر لممارسة معايير التعل
 وجهة نظرهم(

هدفت الدراسة إلى التعرف على الكفايات األدائية الالزمة لممارسة معايير التعلم  
المبكر النمائية لدى معلمات رياض األطفال في معياري )التطور االجتماعي والعاطفي( و 
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( معلمة من معلمات 291ة(، وتكونت عينة الدراسة من ))الوطنية والدراسات االجتماعي
رياض األطفال في الروضات الحكومية بمدينة الرياض تم اختيارها بطريقة عشوائية، 
واستخدمت المنهج الوصفي المسحي واالستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى 

االجتماعي والعاطفي بدرجة في حين  توفر الكفايات األدائية الالزمة لممارسة معيار التطور
تتوفر الكفايات األدائية الالزمة لممارسة معيار الوطنية والدراسات االجتماعية بدرجة 
متوسطة ، كما توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في 

ير المؤهل الكفايات األدائية لممارسة معيار التطور االجتماعي والعاطفي تعزى لمتغ
والتخصص وسنوات الخبرة، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمات في بعد 
)ضبط الذات( تعود الختالف التخصص وذلك لصالح معلمات تخصص رياض أطفال، كما 
توصلت الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في الكفايات األدائية 

يار الوطنية والدراسات االجتماعية تعزى لمتغير المؤهل والتخصص الالزمة لممارسة مع
وسنوات الخبرة، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في بعد )التاريخ والثقافة( تعزى لمتغير 

 .سنوات( 10سنوات الخبرة لصالح المعلمات ذوي الخبرة )األكثر من 
تعلم مقترح قائم على معايير ال( بعنوان )فاعلية برنامج 2019دراسة )آل بوحاصل، /3

روضة ل الالمبكر النمائية المرتبطة بتعلم العلوم لتنمية مهارات حل المشكالت لدى أطفا
 بمنطقة عسير(

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح قائم على معايير التعلم المبكر  
قة ت لدى أطفال الروضة بمنطالنمائية المرتبطة بتعلم العلوم لتنمية مهارات حل المشكال

طفال وطفلة، واستخدمت المنهج شبه التجريبي،  31عسير، وقد تكونت عينة الدراسة من 
( بين متوسطي 0،05وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال احصائيا عند مستوى )

درجات أطفال الروضة في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار مهارات حل المشكالت ككل 
 ومهاراته الفرعية لصالح األطفال في التطبيق البعدي
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معايير  ( بعنوان )فاعلية برنامج تدريبي إلكتروني قائم على2018دراسة )الزهراني،  /4
علمات دى مالتعلم المبكر النمائية المتعلقة بتعلم الرياضيات لتنمية األداء التدريسي ل

 رياض األطفال بمنطقة جازان(

الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي إلكتروني قائم على معايير هدفت الدراسة إلى  
ياض مات ر التعلم المبكر النمائية المتعلقة بتعلم الرياضيات لتنمية األداء التدريسي لدى معل

( معلمة من معلمات رياض 30األطفال بمنطقة جازان، وقد تكونت عينة البحث من )
ث صميم شبه التجريبي، وتكونت أدوات البحاألطفال بمنطقة جازان، واعتمد البحث على الت

، وقد ( عبارة60من البرنامج التدريبي اإللكتروني المقترح وبطاقة مالحظة صفية مكونة من )
( بين متوسطي درجات 0.01توصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )

حظة ككل ومكوناتها معلمات رياض األطفال في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المال
 .الفرعية )كل على حدة(، وذلك لصالح المعلمات في التطبيق البعدي

بكر ( بعنوان )برنامج مقترح قائم على معايير التعلم الم2018دراسة )السعيدي،  /5
 (النمائية لتنمية المفاهيم والمهارات الرياضية لدى أطفال الروضة بمنطقة عسير

اعلية برنامج مقترح قائم على معايير التعلم المبكر هدفت الدراسة إلى التعرف ف 
ة لدراسالنمائية لتنمية المفاهيم والمهارات الرياضية لدى أطفال الروضة، وقد تكونت عينة ا

طفال وطفلة بمرحلة رياض األطفال بخميس مشيط، واستخدمت المنهج شبه  35من 
امج البرنو ياضية والمهارات الرياضية التجريبي، وتكونت أداة الدراسة من اختباري المفاهيم الر 

راسة ج الدالمقترح القائم على معايير التعلم المبكر النمائية من اعداد الباحثة، وتوصلت نتائ
( بين متوسطي درجات أطفال الروضة في 0،01إلى وجود فرق دال احصائيا عند مستوى )

ات ياضية واختبار المهار التطبيقين القبلي والبعدي ألداتي البحث )اختبار المفاهيم الر 
يق الرياضية( ككل والمجاالت الفرعية المكونة لها كل على حدة، لصالح األطفال في التطب

 البعدي.
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 Exploring Pre-K Age 4( بعنوان )DeBruin & Slutzky,2016دراسة )/6
Learning Standards and Their Role in Early Childhood 
Education: Research and Policy Implications: Exploring Pre-K 

Age 4 Learning Standards) 
ح هدفت الدراسة إلى تحديد المهارات والمعرفة التي تضع األطفال على طريق النجا

في رياض األطفال والصفوف القادمة، وتكونت عينة الدراسة من أطفال رياض األطفال 
مات، واالستبيان كأدوات لجمع المعلو  سنوات، واستخدمت الدراسة المقابالت الفردية 4بعمر 

تها مواءموأشارت النتائج إلى شمولية وثائق المعايير، والدعم المتعلق بالمعايير للمعلمين، و 
 لطفل الروضة.

 ثانيا: دراسات تناولت البيئة الرقمية وعالقتها بمتغيرات أخرى.
مو رونية في الن( بعنوان )دور المنصات التعليمية اإللكت2020دراسة )المالكي،  /1

 المهني لمعلمات الطفولة المبكرة(
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المنصات التعليمية اإللكترونية في النمو 

وقد  المهني لمعلمات رياض األطفال والتعرف على معوقات استخدامها في العملية التعليمية.
( 102راسة وبلغ حجم العينة )تم استخدام المنهج الوصفي المسحي لإلجابة على تساؤالت الد

. معلمة رياض األطفال بالروضات الحكومية التابعة لمكتب تعليم البديعة بمدينة الرياض
وتوصلت الدراسة إلى ممارسة معلمات رياض األطفال للمنصات اإللكترونية حيث بلغت 

 طريقة( وذلك عند توفير بيئة تعليمية تتسم بالمرونة واستخدام أكثر من %87.2نسبتها )
لعرض المعلومات كما بينت الدراسة وجود معوقات في استخدام المعلمات للمنصات 

 ( %78.2اإللكترونية بلغت نسبتها )
 بين الدمج على قائمة إلكتروني تعلم بيئة تصميم)( بعنوان 2019دراسة )القحطاني،  /2

 المهارات بعض لتنمية "Gamification" الرقمية األلعاب ومحفزات تفاعليةال األنشطة
 (تبوك بمنطقة الروضة أطفال لدى الحياتية

هدفت الدراسة إلى تصميم بيئة تعلم إلكترونية قائمة على الدمج بين األنشطة 
اب الرقمية لتنمية بعض المهارات الحياتية. وتكونت عينة الدراسة التفاعلية ومحفزات األلع

http://search.mandumah.com/Record/999757
http://search.mandumah.com/Record/999757
http://search.mandumah.com/Record/999757


جامعة اسيوط –  "فولة والتربيةالط فيدراسات  "مجلة   

__________________________________________________________ 

 

 

 م2021أكتوبر –التاسع عشرالعدد  632

سنوات، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي  6-5طفل تتراوح أعمارهم ما بين  30من 
والمنهج التجريبي، وتكونت أدوات الدراسة من اختبار مصور وبطاقة مالحظة، وتوصلت 

( بين المجموعات 0.01عند مستوى ) نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
الثالث في التطبيق البعدي لكل من االختبار التحصيلي المصور وبطاقة مالحظة األداء 

 للمهارات الحياتية لصالح المجموعة التجريبية الثالثة.

 Teaching mathematical concepts( بعنوان )Alexiou,2019دراسة ) /3
using web-based collaborative enviroments. An eTwinning case 

study) 

تهدف الدراسة إلى الكشف عن فاعلية البيئات اإللكترونية في تدريس المهارات 
منهج  طالبا، واستخدمت الدراسة 18الرياضية والمهارات الحياتية، وتكونت عينة الدراسة من 

اة لتعلم مدى الحيدراسة الحالة، وكان من أدواتها تصميم برنامج أوروبي مبتكر لتعزيز ا
ت مهاراباستخدام التقنيات، وأشارت نتائج الدراسة إلى مساهمة األدوات الرقمية في تنمية ال
 افعيةدالرياضية بشكل مرتفع كما أسهم البرنامج في رفع مستوى التعاون بين الطلبة، وزيادة 

 الطلبة للتعلم عبر األدوات الرقمية واكتساب مهارات تكنولوجية.

من / ( بعنوان )أثر اختالف نمطي الفصول االفتراضية  "المتزا2016)شعيب، دراسة  /4
ت ى طالباة لدالالمتزامن" على التحصيل وتنمية مهارات إنتاج األلعاب التعليمية اإللكتروني

 رياض األطفال(

الكشف عن" أثر اختالف نمطي الفصول االفتراضية )المتزامن/ هدفت الدراسة إلى 
لتحصيل وتنمية مهارات إنتاج األلعاب التعليمية اإللكترونية لدي طالبات الالمتزامن( على ا

طالبة من طالبات المستوي السابع بقسم  30رياض األطفال". وتكونت عينة الدراسة من 
رياض األطفال بكلية التربية جامعة حائل، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج 

ي استخدام اختبار تحصيلي، وبطاقة تقييم برمجية التجريبي، وتمثلت أدوات الدراسة ف
األلعاب التعليمية اإللكترونية المنتجة، ودليل الوصول إلى الفصول االفتراضية في نظام إدارة 
التعلم بالك بورد" إعداد فريق دعم البالك، وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على فعالية استخدام 
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الفصول االفتراضية الالمتزامنة لما لها من تأثير الفصول االفتراضية المتزامنة في مقابل 
 إيجابي لتنمية مهارات إنتاج األلعاب التعليمية اإللكترونية. 

 Effect of a Virtual( بعنوان ),2014de Castro et al)دراسة  /5
Environment on the Development of Mathematical Skills in 

Children with Dyscalculia) 

ضية الدراسة إلى الكشف عن فعالية بيئة افتراضية على تنمية المهارات الرياهدفت  
تتراوح  طفل 300لدى األطفال المصابين بضعف في الحساب، وتكونت عينة الدراسة من 

سنوات، واستخدمت الدراسة االختبار الحسابي المسبق الوارد في  10و 7أعمارهم بين 
ت، لعبة كمبيوتر تغطي موضوعات الرياضيا 18ة إلى اختبار األداء المدرسي كأداة باإلضاف

تها مساهمو وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية البيئة االفتراضية في تحفيز األطفال على التعلم 
 في تطورهم الفكري.

 التعليق على الدراسات السابقة:

 هدفت الدراسات السابقة المتعلقة بالمحور األول في أهمية تطبيق معايير التعلم 
ت المبكر في مرحلة رياض األطفال لتنمية مهارات الطفل في مجاالت مختلفة وتنمية مهارا

اعي الجتمالتدريس لدى المعلمات، وتناولت معايير التعلم المبكر النمائية مثل معيار التطور ا
 (، ودراسة2018والعاطفي والوطنية والدراسات االجتماعية واتفقت مع دراسة الزهراني )

( المرتبطة 2019( المرتبطة بتدريس الرياضيات ودراسة  ل بوحاصل )2018السعيدي )
سة ت درابتدريس العلوم. واختلفت عنها في مدى تطبيق المعايير في البيئة الرقمية بينما اهتم

 الزهراني بتنمية األداء التدريسي ودراسة  ل بو حاصل في تنمية مهارات حل المشكالت،
 ارات الرياضية.ودراسة السعيدي بتنمية المه

المطيري، باحاذق ( ودراسة 2020واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الجهني )
في منهج الدراسة حيث استخدمت المنهج المسحي الوصفي بينما استخدمت دراسة ( 2020)

  ل بو حاصل والزهراني والسعيدي المنهج شبه التجريبي.
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ية ثاني فقد هدفت إلى دراسة فاعلوبالنسبة للدراسات السابقة المتعلقة بالمحور ال
ت مهاراو البيئات اإللكترونية والفصول االفتراضية في تنمية المهارات الرياضية واالجتماعية 

محور الرياضيات وزيادة دافعية الطفل للتعلم الرقمي، كما استخدمت الدراسات المتعلقة بال
 الثاني المنهج الوصفي المسحي ودراسة الحالة.

الدراسة في قياس تطبيق المعايير على طفل الروضة في بيئة وقد تفردت هذ 
مختلفة عن بيئات الدراسات السابقة يعود ذلك لطبيعة التعليم عن بعد في ظل الظروف 
الراهنة. وبشكل عام جاءت الدراسة مكملة للدراسات السابقة وامتدادا لها، حيث استفادت من 

حديد عينة الدراسة باإلضافة إلى االستفادة الدراسات السابقة في صياغة فروض الدراسة وت
 منها في اإلطار النظري وتصميم أداة الدراسة.

 اإلجراءات المنهجية للدراسة
 منهج الدراسة 

ن م( بأنه "إجراء 2000استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي يعرفه ابراهيم )
ة" البيانات بمشكلة الدراسأجل الحصول على حقائق وبيانات مع تفسير لكيفية ارتباط هذه 

 (.126)ص 

والمنهج الوصفي له عدة أنواع، ففي هذه الدراسة تم استخدام األسلوب المسحي 
الذي يقوم فيه الباحث بجمع المعلومات لوصف ظاهرة معينة على عينة تمثل أغلبية 

 المجتمع.

ل تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع معلمات رياض األطفا مجتمع الدراسة:
 ( معلمة تقريبا.389بالروضات الحكومية بمحافظة جدة، والبالغ عددهم )

( معلمة من معلمات رياض األطفال 200تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
تم اختيارها بطريقة عشوائية، والجدول التالي يوضح توزيع أفراد العينة األساسية حسب 

 المتغيرات الديموغرافية
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 توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات )التخصص، المؤهل، سنوات الخبرة( 1جدول 

 النسبة المئوية العدد المتغير

 التخصص
 %68 136 رياض أطفال

 %32 64 تخصص آخر

 %100 200 المجموع

 المؤهل
 %24 48 متوسط

 %76 152 عالي

 %100 200 المجموع

 سنوات الخبرة
 %21.5 43 سنوات 5أقل من 

 %44.5 89 سنوات10إلى5من
 %34 68 سنوات10أكثر من

 %100 200 المجموع

 أداة الدراسة 
استخدمت الدراسة الحاليدة االسدتبانة اإللكترونيدة لجمدع المعلومدات لهددف قيداس مددى  

تحقددق تطبيددق معددايير الددتعلم المبكددر النمائيددة فددي البيئددة الرقميددة علددى طفددل الروضددة وذلددك مددن 
 علمات رياض األطفال.وجهة نظر م

وتمددددت االسددددتفادة مددددن وثيقددددة معددددايير الددددتعلم المبكددددر النمائيددددة فددددي صددددياغة مفددددردات 
االسددتبانة، باالسددتعانة بالمؤشددرات واألمثلددة الوصددفية، كمددا تمددت االسددتعانة بعدددد مددن المقدداييس 
التي أجريت في فروع تعليمية أخرى من أجل بناء استمارة تحديد مستويات األهدداف وصدياغة 
عبارات االستبانة، وتم تصميم استبانة لقياس مدى تطبيق معيار المعلومدات العامدة والعمليدات 
المعرفية علدى طفدل الروضدة فدي البيئدة الرقميدة مدن وجهدة نظدر معلمداتهن. وتكوندت االسدتبانة 
من المعلومات الديموغرافية للعينة وأربعة محاور متمثلة في مسارات معيار العمليات المعرفيدة 

معلومددات العامددة )الرياضدديات، العلددم، الفنددون اإلبداعيددة، التقنيددة( حيددث تكددون المحددور األول وال
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عبارات وتتضمن النقاط المحورية التالية: )األعدداد واألرقدام، التصدنيف،  10)الرياضيات( من 
( الحجم، األشكال الثنائية والثالثية االبعداد، ترتيدب المعلومدات(، وتكدون المحدور الثداني )العلدوم

عبدددارات وتتضدددمن التقددداط المحوريدددة التاليدددة: )الطدددرق العلميدددة، الخصدددائص الفيزيائيدددة،  9مدددن 
أساسدددديات وضددددروريات الحيدددداة، الكائنددددات واألشددددياء فددددي األرض والسددددماء(، والمحددددور الثالددددث 

عبددارات وتتضددمن النقدداط المحوريددة التاليددة: )صددنع األعمددال  6)الفنددون اإلبداعيددة( تكددون مددن 
االستكشاف من خالل اللعب الدرامي، أشكال وطرق التعبيدر(، وتكدون المحدور الفنية وتذوقها، 

 عبارات تتضمن النقاط المحورية في التفاعل مع التقنيات المألوفة.   5الرابع )التقنية( من 

مع مراعاة استخدام بعض األمثلة الوصفية لبعض العبدارات، ومراعداة طدول االختبدار 
 والزمن المستغرق لإلجابة عليه.

 تم ضبط االستبانة بحساب صدق وثبات االستبانة.الضبط العلمي لألداة: 

 "(1( فقرة. )ملحق رقم"30تكونت االستبانة في صورتها األولية من )الصدق الظاهري: 
وقد تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين المختصدين 

لتأكدد مدن صدالحيتها كدأداة للقيداس فدي هدذه في مجال رياض األطفال، بغدرض تحكديم األداة وا
الدراسدددة مدددن حيدددث صدددياغة المفدددردات وسدددالمتها لغويدددا وتحديدددد مسدددتوى األهدددداف ومناسدددبتها 
 للمحددور، وارتباطهددا بالمهددارات المددراد قياسددها. وجددرى تعددديل بعددض فقددرات االسددتبانة بندداء علددى

م حدددذف أي فقدددرة، وتمدددت  راء المحكمدددين، وتدددم االتفددداق علدددى جميدددع مفدددردات االسدددتبانة ولدددم يدددت
 "(2صياغة االستبانة في صورته النهائية )ملحق رقم"

 التجربة االستطالعية لالستبانة:
 ( معلمة من معلمدات ريداض األطفدال 30تم تطبيق االستبانة على عينة تكونت من )

لتحديددد )الددزمن الددالزم لإلجابددة علددى االسددتبيان، إيجدداد صدددق األداة، حسدداب معامددل 
 ثبات األداة(
 تصحيح االختبار:

دخدال االجابدات فدي برندامج  (spss) تم حساب درجات االختبدار كمدا فدي الجددول وا 
 اإلحصائي وتطبيق اإلحصاءات الالزمة.
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 درجات 5 أوافق بشدة
 درجة 4 أوافق
 درجة 3 محايد

 درجة 2 غير موافق
 درجة 1 غير موافق بشدة

عدن طريدق حسداب االتسداق بدين التحقق من صدق األداة  تمصدق االتساق الداخلي: 
ول كددل مفددردة والمسددار الددذي تنتمددي إليدده وبددين درجددة المسددار والدرجددة الكليددة لالسددتبانة، والجدددا

 التالية يوضح النتائج:

 يوضح معامالت االرتباط بين كل مفردة والدرجة الكلية للمسار المنتمية اليه 2جدول 

   0.01** دالة عند مستوى 

( أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى 2ن جدول )يتضح م
 للمسارات المنتمية اليها مما الكلية بالدرجة ترتبط االستبانة مفردات جميع وأن 0.01داللة 
ككل مما يدل على صدق االتساق الداخلي لبنود  لالستبانة داخلياً  اتساقاً  هناك أن على يدل

 االستبانة.

 م المسارات 
قيم معامل 

الرتباطا  م 
قيم 
معامل 
 االرتباط

 م
قيم 
معامل 
 االرتباط

 م
قيم 
معامل 
 االرتباط

 م
قيم معامل 
 االرتباط

 مسار الرياضيات
1 0.596*

* 
2 0.707

** 
3 0.667

** 
4 0.532

** 
5 0.688**  

6 0.796*
* 

7 0.688
** 

8 0.676
** 

9 0.641
** 

1
0 

0.722**  
 

 مسار العلوم
1 0.561*

* 
2 0.753

** 
3 0.771

** 
4 0.705

** 
5 0.877**  

6 0.648*
* 

7 0.666
** 

8 0.785
** 

9 0.834
** 

 
 

مسار الفنون 
 االبداعية

1 0.629*
* 

2 0.787
** 

3 0.837
** 

4 0.754
** 

5 0.684**  

6 0.756*
* 

        
 

*0.850 1 مسار التقنية
* 

2 0.828
** 

3 0.775
** 

4 0.771
** 

5 0.815**  
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 يوضح معامالت االرتباط بين كل مسار والدرجة الكلية لالستبانة 3جدول 

 معامل االرتباط المسار

 **0.897 مسار الرياضيات

 **0.911 مسار العلوم

 **0.820 مسار الفنون االبداعية

 **0.872 مسار التقنية

والدرجددة الكليددة  ( أن معددامالت االرتبدداط بددين مسددارات االسددتبانة3يتضددح مددن جدددول )
(، ممددا يدددل علددى وجددود اتسدداق مرتفددع لمسددارات 0.01لالسددتبانة جميعهددا دالددة عنددد مسددتوى )

 االستبانة، ومنها تم التأكد بأن االستبانة على درجة عالية من الصدق.

ئة الباحثة بحساب معامل الثبات لالستبانة بحساب قيمة معامل ألفا والتجز  قامتالثبات: 
 االستبانة وللدرجة الكلية والجدول التالي يوضح النتائج:النصفية لمسارات 

 يوضح معامل ثبات الفا كرونباخ لمسارات االستبانة وللدرجة الكلية 4دول ج
 (30)عدد العبارات =  

 قيمة معامل الفا كرونباخ االبعاد
 التجزئة النصفية

 جتمان سبيرمان براون
 0.728 0.914 0.762 مسار الرياضيات
 0.835 0.917 0.771 مسار العلوم

 0.817 0.908 0.725 مسار الفنون االبداعية
 0.723 0.903 0.807 مسار التقنية
 0.742 0.926 0.773 الدرجة الكلية

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات لمسارات االستبانة وللدرجة الكلية     
ثقة في استخدام االستبانة.مرتفعة مما يجعل هناك   

 إجراءات تطبيق الدراسة
 بعد االنتهاء من إعداد أدوات الدراسة، تم القيام بالخطوات التالية: /1
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 الحصول على موافقات الجهات الرسمية لتطبيق الدراسة وشملت: 
 "(3خطاب قائدة الروضة لمديرة مكتب الوسط )ملحق رقم" 
  (4التخطيط والتطوير )ملحق رقم"خطاب مديرة مكتب الوسط لمدير إدارة" 
  خطددداب مددددير إدارة التخطددديط والتطدددوير لمدددديرة إدارة ريددداض األطفدددال )ملحدددق

 "(5رقم"
  خطداب مدديرة إدارة ريدداض األطفدال لقائددات الروضددات بمحافظدة جددة )ملحددق

 "(6رقم"
 تطبيق أدوات الدراسة على عينة البحث /2
 (SPSS) برنامج الحزم االحصائية استخدمت الدراسة، حيث المعالجة اإلحصائية /3

 عياريةالمتوسطات واالنحرافات الم إلجراء المعالجة اإلحصائية لنتائج االستبانة، واستخدمت
ات للمقارن واختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات ومعامالت االرتباط. واختبار شفيه

 البعدية للفروق بين المتوسطات للمجموعات المتعددة.
 ئج ومناقشتها وتقديم التوصياتعرض النتا

يتناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، بناء على المعالجات  
م اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلو 

ليل ، باإلضافة إلى تفسير نتائج الدراسة ومناقشة نتائج التحا(SPSS)االجتماعية 
قة اإلحصائية في ضوء اتفاقها واختالفها مع الفروض من ناحية ومع نتائج الدراسات الساب

من ناحية أخرى، باإلضافة إلى تقديم ملخص للنتائج التي توصلت إليها الدراسة وعلى 
 ضوئها يتم تقديم توصيات الدراسة.

 نتائج التحاليل اإلحصائية واختبار الفروض اإلحصائية: 

والذي نصه " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ج اختبار الفرض األولأوال: نتائ
متوسطات درجات معلمات رياض األطفال في إجاباتهن على استبانة البحث تبًعا لمتغير 

 التخصص"
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وللتحقق من صحة الفرض األول قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسطات 
ار ستبانة في متغير التخصص باستخدام اختبدرجات أفراد العينة األساسية على مسارات اال

، ويوضح الجدول SPSS"ت" لداللة الفروق بين المتوسطات من خالل البرنامج اإلحصائي 
 التالي النتائج:

يوضح الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة األساسية على مسارات  5جدول 
 " 200خدام اختبار "ت" وداللتها اإلحصائية : ن = "االستبانة في متغير التخصص باست

 القيم اإلحصائية
 المسارات

 (64تخصص آخر ) (136رياض أطفال )
 مستوى  قيمة "ت"

 ع م ع م الداللة اإلحصائية
 غير دالة 0.283 4.31 41.32 4.61 41.52 مسار الرياضيات

 غير دالة 1.737 4.83 35.56 4.09 36.70 مسار العلوم

 غير دالة 0.692 3.19 23.50 3.33 23.84 ار الفنون االبداعيةمس

 غير دالة 0.260 3.13 19.10 3.22 19.25 مسار التقنية
 غير دالة 0.964 12.81 119.50 12.30 121.32 الدرجة الكلية لالستبانة
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 يتضح من الجدول السابق:

رات )الرياضيات، العلوم، الفنون اإلبداعية، قيمة )ت( المحسوبة لمستوى مسا
ر مة غيالتقنية( غير دالة وكذلك الدرجة الكلية لمعيار العمليات المعرفية والمعلومات العا

دالة، مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات 
 الف التخصص.رياض األطفال في إجاباتهن على استبانة البحث، تعود الخت

والذي نصه" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  ثانيًا: نتائج الفرض الثاني:
درجات معلمات رياض األطفال في إجاباتهن على استبانة البحث تبًعا لمتغير المؤهل " 
وللتحقق من صحة الفرض الثاني قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسطات درجات أفراد 

ساسية على مسارات االستبانة في متغير المؤهل العلمي مؤهل عالي )جامعي وما العينة األ
فوق( ومستوى متوسط )أقل من الجامعي( باستخدام اختبار "ت" لداللة الفروق بين 

 ، ويوضح الجدول التالي النتائج:SPSSالمتوسطات من خالل البرنامج اإلحصائي 

وق بين متوسطات درجات أفراد العينة األساسية على مسارات يوضح الفر  6جدول 
 78االستبانة في متغير المؤهل باستخدام اختبار "ت" وداللتها اإلحصائية : ن = 

 القيم اإلحصائية  
 

 المسارات

 (152مؤهل عالي ) (48مؤهل متوسط )
 قيمة "ت"

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 ع م ع م

دالة عند مستوى  5.46 4.14 42.37 4.42 38.56 مسار الرياضيات
0.01 

 4.76 4.15 37.12 4.10 33.85 مسار العلوم
دالة عند مستوى 

0.01 

دالة عند مستوى  5.08 2.91 24.36 3.65 21.75 مسار الفنون االبداعية
0.01 

دالة عند مستوى  3.85 2.97 19.67 3.40 17.70 مسار التقنية
0.01 

 الدرجة الكلية لالستبانة
111.35 11.35 123.53 11.48 6.188 

دالة عند مستوى 
0.01 
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يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية في مسارات استبانة 
مبكرة، لة التطبيق معيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة في البيئة الرقمية بمرحلة الطفو 

ت" "لية لالستبانة ألفراد العينة تعزى لمتغير المؤهل وذلك من خالل قيم وفي الدرجة الك
 وداللتها اإلحصائية كما هو موضح بالجدول لصالح المعلمات ذوي المؤهل العالي )جامعي

 وما فوق(.

ينص الفرض الثالث للدراسة على أنه:" توجد  ثالثًا: نتائج الفرض الثالث للدراسة:
بين متوسطات درجات معلمات رياض األطفال في إجاباتهن على فروق ذات داللة إحصائية 

استبانة البحث تعزى لمتغير سنوات الخبرة " وللتحقق من صحة الفرض الثالث قامت الباحثة 
بحساب الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة األساسية على مسارات االستبانة في 

للتعرف على الفروق من خالل البرنامج  متغير المؤهل باستخدام اسلوب التباين االحادي
 ، ويوضح الجدول التالي النتائج:SPSSاإلحصائي 
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نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه للفروق بين متوسطات أفراد العينة وفقًا  7 جدول
 لمتغير سنوات الخبرة

مستوي 
متوسط  ف الداللة

مجموع  د .ح المربعات
 المسار  المربعات

0.000 
دال عند 

وى مست
0.01 

8.181 

 بين المجموعات 310.552 2 155.276

 داخل المجموعات 3739.128 197 18.980 مسار الرياضيات

 مجموع 4049.680 199 

0.000 
دال عند 
مستوى 
0.01 

8.761 

 بين المجموعات 309.621 2 154.810

 داخل المجموعات 3481.259 197 17.671 مسار العلوم

 مجموع 3790.880 199 

0.00023 
دال عند 
مستوى 
0.01 

 

4.971 

 بين المجموعات 103.526 2 51.763

مسار الفنون 
 االبداعية

 داخل المجموعات 2051.429 197 10.413

 مجموع 2154.955 199 

 
0.006 
دال عند 
مستوى 
0.01 

5.563 

 بين المجموعات 108.115 2 54.057

 مسار التقنية
 داخل المجموعات 1914.480 197 9.718

 مجموع 2022.595 199 

 
0.000 
دال عند 
مستوى 
0.01 

10.862 

 بين المجموعات 3081.749 2 1540.875

 الدرجة الكلية
 داخل المجموعات 27868.731 197 141.466

 مجموع 30950.480 199 

ابة يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين متوسطات أفراد العينة في االستج
على معيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة في البيئة الرقمية بمرحلة الطفولة المبكرة 
بمساراته المختلفة وللتعرف على داللة الفروق بين المجموعات الثالثة في متغير الخبرة تم 
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استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للفروق بين المتوسطات للمجموعات المتعددة 
 لجدول التالي يوضح النتائج:وا

 رةر الخبنتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للفروق بين المتوسطات في متغي 7جدول 
 الداللة متوسطات الفروق سنوات الخبرة المتغير التابع

 مسار الرياضيات

 0.832 0.49125 سنوات 10الى  5من  سنوات 5أقل من 
 0.030 *2.26949 سنوات 10 أكثر من

 0.832 0.49125 سنوات 5أقل من  سنوات 10الى  5من 
 0.001 *2.76074 سنوات 10أكثر من 

 0.030 *2.26949 سنوات 5أقل من  سنوات 10أكثر من 
 0.001 *2.76074 سنوات 10الى  5من 

 مسار العلوم

 1.000 0.00758 سنوات 10الى  5من  سنوات 5أقل من 
 0.007 *2.63167 سنوات 10أكثر من 

 1.000 0.00758 سنوات 5أقل من  سنوات 10الى  5من 
 0.001 *2.62409 سنوات 10أكثر من 

 0.007 *2.63167 سنوات 5أقل من  سنوات 10أكثر من 
 0.001 *2.62409 سنوات 10الى  5من 

 مسار الفنون االبداعية

 0.979 0.12255 تسنوا 10الى  5من  سنوات 5أقل من 
 0.077 *1.43297 سنوات 10أكثر من 

 0.979 0.12255 سنوات 5أقل من  سنوات 10الى  5من 
 0.013 *1.55552 سنوات 10أكثر من 

 0.077 *1.43297 سنوات 5أقل من  سنوات 10أكثر من 
 0.013 *1.55552 سنوات 10الى  5من 

 مسار التقنية

 0.909 0.25242 سنوات 10ى ال 5من  سنوات 5أقل من 
 0.013 *1.70896 سنوات 10أكثر من 

 0.909 0.25242 سنوات 5أقل من  سنوات 10الى  5من 
 0.016 *1.45654 سنوات 10أكثر من 

 0.021 *1.70896 سنوات 5أقل من  سنوات 10أكثر من 
 0.016 *1.45654 سنوات 10الى  5من 

 الدرجة الكلية 

 0.987 0.35380 سنوات 10الى  5من  واتسن 5أقل من 
 0.003 *8.04309 سنوات 10أكثر من 

 0.987 0.35380 سنوات 5أقل من  سنوات 10الى  5من 
 0.000 *8.39689 سنوات 10أكثر من 

 0.003 *8.04309 سنوات 5أقل من  سنوات 10أكثر من 
 0.000 *8.39689 سنوات 10الى  5من 

0.05ى * دالة عند مستو   
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 متوسطات أفراد العينة وفقا لمتغير سنوات الخبرة 8جدول 
 المتوسط العدد سنوات الخبرة المسار

 مسار الرياضيات
 40.9070 43 سنوات 5أقل من 

 40.4157 89 سنوات 10الى  5من 
 43.1765 68 سنوات 10أكثر من 

 مسار العلوم
 35.4419 43 سنوات 5أقل من 

 35.4494 89 سنوات 10الى  5من 
 38.0735 68 سنوات 10أكثر من 

 مسار الفنون االبداعية
 23.1798 43 سنوات 5أقل من 

 23.3023 89 سنوات 10الى  5من 
 24.7353 68 سنوات 10أكثر من 

 مسار التقنية
 18.5116 43 سنوات 5أقل من 

 18.7640 89 سنوات 10الى  5من 
 20.2206 68 سنوات 10أكثر من 

 الدرجة الكلية
 117.8090 43 سنوات 5أقل من 

 118.1628 89 سنوات 10الى  5من 
 126.2059 68 سنوات 10أكثر من 
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يتضح من جدول نتائج اختبار شيفيه وجدول المتوسطات أن داللة الفروق 
 سنوات(. 10بر )أكثر من لصالح المعلمات ذوي سنوات الخبرة األك

 مناقشة النتائج والتوصيات

وء ضتناول هذا الجزء تفسير نتائج الدراسة ومناقشة نتائج التحاليل اإلحصائية في 
 اتفاقها واختالفها مع الفروض من ناحية ومع نتائج الدراسات السابقة من ناحية أخرى،

اسة وعلى ضوئها يتم تقديم باإلضافة إلى تقديم ملخص للنتائج التي توصلت إليها الدر 
 توصيات الدراسة.

 تفسير النتائج الخاصة بالفرض اإلحصائي األول
ر بالنظر إلى النتائج التي أسفر عنها التحليل اإلحصائي للفرض األول والتي تشي

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات رياض األطفال 
البحث، تعود الختالف التخصص. وهذه النتيجة تعني أن درجة في إجاباتهن على استبانة 

ر يتأث تصور معلمة الروضة بإمكانية ممارسة معيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة ال
( مع اختالف 2020باختالف التخصص. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة المطيري، با حاذق )

ير وجود فروق ذات داللة إحصائية يعود لمتغ في المعيار حيث أشارت تلك الدراسة إلى عدم
 التخصص لممارسة معيار التطور االجتماعي والعاطفي على أطفال الروضة.

مما سبق يمكن اعتبار هذه النتيجة منطقية حيث تفسر الباحثة هذه النتيجة بأن 
التخصص قد ال يكون ذا تأثير عالي لتطبيق المهارات العلمية والمعرفية على أطفال 

روضة، وذلك بسبب وعي واهتمام المعلمة بأهمية ممارسة المفاهيم العلمية، وتوفر ال
البرمجيات والتطبيقات التي تهتم بتنمية المفاهيم العلمية مثل برامج األلعاب اإللكترونية 
التعليمية المناسبة لمرحلة رياض األطفال والمتاحة على البيئة الرقمية، وهذا ما أشارت إليه 

الدراسات السابقة حول تأثير البيئة االفتراضية واللعب الخيالي على التفكير العديد من 
( 2020(، كما أشارت دراسة اليامي )2018اإليجابي وحل المشكالت لدى األطفال )حسن، 

إلى فاعلية األلعاب اإللكترونية في تنمية عمليات العلم األساسية لدى طفل الروضة. 
المتاحة على البيئة الرقمية تساعد في ضمان وصول التعليم فالوسائل التكنولوجية الرقمية 

(. وتتفق هذه النتيجة 2020الفعال إلى كل متعلم ومواجهة تحديات نقص المعلمين )محمود، 
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التي أكدت على فعالية استخدام الفصول االفتراضية المتزامنة ( 2016مع دراسة )شعيب، 
لها من تأثير إيجابي لتنمية مهارات إنتاج  في مقابل الفصول االفتراضية الالمتزامنة لما

 األلعاب التعليمية اإللكترونية.
وتعود هذه النتيجة أيضا الهتمام إدارة رياض األطفال بمحافظة جدة على حصول  

رحلة مجميع معلمات المرحلة على التدريب الخاص بتطبيق معايير التعلم المبكر النمائية في 
سر ت، وضرورة تطبيقها في البيئة التعليمية للطفل، مما يرياض األطفال من مشرفات مؤهال

 تطبيقها الحقا في البيئة الرقمية. بالتالي فإن جميع معلمات الروضات الحكومية سواء
المتخصصات في مجال الطفولة أو الغير متخصصات يرون أهمية تطبيق معايير التعلم 

 فال.المبكر النمائية في البيئة الرقمية بمرحلة رياض األط
 تفسير النتائج الخاصة بالفرض اإلحصائي الثاني

أسفرت نتيجة الفرض الثاني إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات  
المعلمات على مسارات استبانة معيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة في البيئة الرقمية 

ألفراد العينة تعزى لمتغير المؤهل وذلك  بمرحلة الطفولة المبكرة، وفي الدرجة الكلية لالستبانة
من خالل قيم "ت" وداللتها اإلحصائية، وتشير هذه النتيجة إلى أن وجهة نظر المعلمات في 
تطبيق معايير التعلم المبكر النمائية في البيئة الرقمية على طفل الروضة تتأثر بمستوى 

العلمي العالي )بكالوريوس  تأهيلهن العلمي، حيث كان تصور معلمات الروضة ذات المؤهل
وما فوق( أعلى من المعلمات ذات المؤهل العلمي المتوسط ) أقل من الجامعي( ويعود ذلك 
إلى أن المعلمة ذات المؤهل العلمي العالي أتيحت لها الفرصة بشكل أوسع لالطالع 

التعلم  واكتساب المعلومات والمهارات، بالتالي أصبح لديها قدرة عالية على تطبيق معايير
تعزى هذه النتيجة أيضا إلى أن المعلمات ذات  كما، المبكر النمائية على طفل الروضة

المؤهل العالي تعرضن غالبا لمهارات واستراتيجيات وأساليب تدريسية مختلفة، إلى جانب 
االهتمام في المراحل الجامعية باستخدام التكنولوجيا ودمجها في التعليم، مما أدى إلى تميزهن 

مجال التعليم وممارسة معيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة، وتوظيفها في البيئة  في
الرقمية، أعلى من المعلمة ذات المؤهل المتوسط. كما أكدت العديد من الدراسات على 

( حيث أكدت على فاعلية 2018ضرورة تأهيل المعلمة وتدريبها مثل دراسة الزهراني )



جامعة اسيوط –  "فولة والتربيةالط فيدراسات  "مجلة   

__________________________________________________________ 

 

 

 م2021أكتوبر –التاسع عشرالعدد  648

ني قائم على معايير التعلم المبكر النمائية المتعلقة بتعلم الرياضيات برنامج تدريبي إلكترو 
 لتنمية األداء التدريسي لدى معلمات رياض األطفال بمنطقة جازان.

( التي تشير إلى 2020وتتفق نتيجة الفرض الثاني مع دراسة المطيري، باحاذق )
ة توفر كفايات لدى معلم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول

 رياض األطفال تعود للمؤهالت األكاديمية التي تمتلكها معلمة رياض األطفال.
ور وانطالقا مما سبق يعتبر التأهيل األكاديمي ضرورة ال يجب أن نغفل عنها فالتط

 لك االواالنفجار المعرفي والتقني من متطلبات العصر الرقمي ال بد من مواكبتها وال يحدث ذ
 لتعليم المستمر والتطوير الذاتي والممارسة.با

 تفسير النتائج الخاصة بالفرض اإلحصائي الثالث
بالنسبة إلى النتائج التي أسفر عنها التحليل اإلحصائي للفرض الثالث نالحظ وجود 
فروق بين متوسطات أفراد العينة في االستجابة على معيار العمليات المعرفية والمعلومات 

بيئة الرقمية، حيث تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للفروق بين العامة في ال
المتوسطات للمجموعات المتعددة للتعرف على داللة الفروق بين المجموعات الثالثة في 
متغير الخبرة  وجاءت نتائج اختبار شيفيه وجدول المتوسطات أن داللة الفروق لصالح 

سنوات( مقارنة بالمعلمات ذاوات الخبرة  10بر )أكثر من المعلمات ذوي سنوات الخبرة األك
األقل، وتدل هذه النتيجة على قدرة المعلمة ذات الخبرة األكبر على تطبيق المفاهيم العلمية 
والمهارات العلمية في البيئة الرقمية تفوق المعلمة ذات الخبرة األقل، وتعزى هذه النتيجة إلى 

للتدريب الذي حصلت عليه فترة خبراتها التعليمية، والورش الكفايات األدائية لديها يعود 
والزيارات المتبادلة في بيئة العمل مما أدى إلى زيادة خبرتها التعليمية في اكتساب مهارات 

( 2020ممارسة المفاهيم العلمية، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة المطيري، باحاذق )
حصائية بين استجابات عينة الدراسة حول توفر التي تشير إلى وجود فروق ذات داللة إ

كفايات لدى معلمة رياض األطفال تعود الختالف عدد سنوات الخبرة. حيث يعتمد تدريس 
مهارات الرياضيات والعلوم والفنون اإلبداعية على خبرة وممارسة أكبر في مجال التخصص 

بالواقع حيث يتعلم الطفل للوصول إلى اإلبداع في مهارات التدريس وربط المادة العلمية 
بشكل أفضل عندما تكون المادة العلمية مرتبطة بمحيطه وتعتمد على تجاربه واكتشافاته، أو 
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 ما يسمى أسلوب التعليم باللعب.
( في ورقة عمل مقدمة لمؤتمر بعنوان إلى أهمية الزيارات 2021ويؤكد محمد ) 

تاحة الفرصة للمعلم والطالب بالسفر أو بت اء وفير الزيارات للجامعات والخبر العلمية وا 
 والمؤسسات لمقابلة الخبرات في مجاالت مختلفة.

 م علىوهذا ما تقدمه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في برنامج خبرات القائ 
 التطوير المهني للمعلمين والمعلمات من خالل اكتساب المهارات والخبرات من خبراء في

اء ( على أهمية التكنولوجيا في تجسيد خبرة المعلمين الخبر 2020مود )عدة دول. ويؤكد مح
صب كان خملزيادة فعالية المعلمين ذات الخبرة األقل، من هنا يمكن القول بأن البيئة الرقمية 

 الكتساب مهارات وطرق تدريس فاعلة.
 ملخص النتائج:

 اض األطفال ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات ري
ي فة تطبيق معيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة في إجاباتهن على استبان

 تبًعا لمتغير التخصص البيئة الرقمية بمرحلة الطفولة المبكرة
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات رياض األطفال في

لبيئة المعرفية والمعلومات العامة في تطبيق معيار العمليات اإجاباتهن على استبانة 
 تبًعا لمتغير المؤهل الرقمية بمرحلة الطفولة المبكرة

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمات رياض األطفال في
لبيئة اتطبيق معيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة في إجاباتهن على استبانة 
 تبًعا لمتغير سنوات الخبرة ة المبكرةالرقمية بمرحلة الطفول

 توصيات الدراسة:
 في ضوء نتائج الدراسة وفي إطار حدودها تقترح الباحثة التوصيات اآلتية:

 تكثيف البرامج المقدمة في تدريب معلمات الطفولة لتتضمن أساليب واستراتيجيات 
 تطبيق العلوم والرياضيات والفنون اإلبداعية في البيئة الرقمية

 يم ورش عمل حول تطبيق استراتيجية التعلم باالستقصاء في البيئة الرقميةتقد 
  المساهمة في تطوير مهارات المعلمة التقنية بتكثيف الدورات وورش العمل بالتعاون
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 مع المختصين في برامج التقنية والحاسب اآللي
 حث المعلمات على التنوع في استخدام أدوات التقويم للتأكد من اكتساب جميع 

 األطفال لمعايير التعلم المبكر النمائية
 طة االستفادة من وثيقة معايير التعلم المبكر في وضع األهداف عند التخطيط لألنش

 والبرامج المقدمة للطفل ومراعاة استراتيجيات تطبيقها في البيئة الرقمية
 تصميم رحالت افتراضية علمية مرتبطة بوحدات المنهج في رياض األطفال 
 يير ات افتراضية مع أولياء األمور وتزيدوهم بأهم ما جاء في وثيقة المعاعقد لقاء

 للمساهمة في تطوير ودعم عملية تعلم ونمو الطفل.
  اشراك األسرة في العملية التعليمية ابتداء من التخطيط ووضع األهداف 
 االستفادة من الخبراء أصحاب المبادرات والمبرمجين إلنتاج وتقنين محتوى رقمي 

فؤ هج الرياضيات والعلوم مبني على معايير التعلم المبكر النمائية لضمان تكالمن
 الفرص التعليمية وحصول جميع األطفال على تعليم عالي الجودة

 ةلبسيطالبدء بتعليم األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة أساسيات التقنية والبرمجة ا 
 ر ضوء معايير التعلم المبك إجراء الدراسات المتعلقة بتجويد البيئة الرقمية في

 النمائية 
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نتاج الوسائل التعليمية التعلمية. )ط2015الحيلة، محمد محمود. ) عمان: -(. األردن8(. تصميم وا 
 دار المسيرة.

دار الفكر  (. المفاهيم والمهارات العلمية والرياضية في الطفولة المبكرة. القاهرة:2011خليل، عزة. )
 العربي
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علم (. "فاعلية برنامج تدريبي إلكتروني قائم على معايير الت2018) الزهراني، بدرية ضيف اهلل.
ياض ر المبكر النمائية المتعلقة بتعلم الرياضيات لتنمية األداء التدريسي لدى معلمات 

 لتربويات لمصريةا الجمعية ضيات:الريا ربوياتت مجلة". األطفال بمنطقة جازان
 . 43 - 6: 5، ع21مج الرياضيات

مية (. "برنامج مقترح قائم على معايير التعلم المبكر النمائية لتن2018ن أحمد. )السعيدي، حنا
 ربوياتت مجلة". المفاهيم والمهارات الرياضية لدى أطفال الروضة بمنطقة عسير

 . 321 - 177: 6، ع21جم الرياضيات لتربويات لمصريةا الجمعية الرياضيات:
اختالف نمطي الفصول االفتراضية "المتزامن /  (. "أثر2016شعيب، إيمان محمد مكرم مهني. )

دى الالمتزامن" على التحصيل وتنمية مهارات إنتاج األلعاب التعليمية اإللكترونية ل
 العليا لدراساتا كلية - القاهرة معةجا لتربوية:ا العلوم". طالبات رياض األطفال

 . 850 - 467: 1، ع24مج للتربية
". الخبرات العلمية في رياض األطفال من منظور ريجيو إيميليا (. "2012الشوارب، أسيل أكرم. )

 81-69: 52ع 13مجلة الطفولة العربية. مج
 (. التعليم اإللكتروني والتعليم االفتراضي )اتجاهات عالمية2014عامر، طارق عبد الرؤوف. )

 (. مصر: المجموعة العربية للتدريب والنشر1معاصرة( )ط
عمان: -(. برامج األطفال المحوسبة. األردن2012حسن علي بني. )العمري، عمر حسين ودومي، 

 زمزم للنشر والتوزيع.
. المجلة (. "التعليم العربي وأزمة كورونا: سيناريوهات للمستقبل"2020غنايم، مهني محمد إبراهيم. )

 104-57:  4ع 3الدولية للبحوث في العلوم التربوية مج
ن (. "تصميم بيئة تعلم إلكتروني قائمة على الدمج بي2019القحطاني، خالد بن ناصر بن مذكر. )

ت لتنمية بعض المهارا "Gamification" األنشطة التفاعلية ومحفزات األلعاب الرقمية
 دار لمتخصصة:ا لدوليةا لتربويةا المجلة". الحياتية لدى أطفال الروضة بمنطقة تبوك

 . 110 - 88: 3، ع8مج واألبحاث للدراسات سمات
ت: (. البيئة االفتراضية والتعليم". مجلة البحوث والدراسا2008محمود يحياوي، مريم. ) قرزيز،

 .246 - 235: 6ع لواديا لخضر حمه الشهيد جامعة
 
 



 نسرين علي زايد اليامي /أ.     واقع تطبيق معايير التعلم المبكر النمائية في البيئة

 الرقمية بمرحلة الطفولة المبكرة من وجهة نظر

 معلمات رياض األطفال               
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المالكي، هيفاء جار اهلل معيض، وبلقيس بنت إسماعيل داغستاني. "دور المنصات التعليمية 
بوية: التر  رة: دراسة تقويمية." المجلةاإللكترونية في النمو المهني لمعلمات الطفولة المبك

 .1561 - 1127(: 2020) 73لية التربية جك -جامعة سوهاج 
(. "التعليم األخضر توجه مستقبلي في العصر الرقمي". 2020مجاهد، فايزة أحمد الحسيني. )

 961-177: 3، ع3المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية مج
تمر الجودة في التعليم ودورها في تطوير التنمية المستدامة".  مؤ (. " 2021محمد، صابر نواس. )

 تنميةدور التخطيط االستراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، االتحاد الدولي لل
 المستدامة

(. " تطبيقات الذكاء االصطناعي: مدخل لتطوير التعليم في 2020محمود، عبد الرازق مختار. )
". المجلة الدولية للبحوث في العلوم  19COVIDس كورونا ظل تحديات جائحة فيرو 

 224-171: 4ع 3التربوية مج
(. "درجة توافر الكفاءات 2020المطيري، جهان بنت غزاي ثامر، ورجاء بنت عمر باحاذق. )

فال األدائية الالزمة لممارسة معايير التعلم المبكر النمائية لدى معلمات رياض األط
 عودس بن محمد إلماما جامعة لتربوية:ا لعلوما مجلة". ة نظرهمبمدينة الرياض من وجه

 . 368 - 277: 22ع اإلسالمية
وني (. التعليم اإللكتر 2005الموسى، عبد اهلل بن عبد العزيز والمبارك، أحمد بن عبد العزيز. )

 األسس والتطبيقات.الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية.
ة تطوير لم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية. شرك(. معايير التع2015وزارة التعليم )

 (NAEYC)للخدمات التعليمية بالتعاون مع الجمعية الوطنية لتعليم األطفال الصغار 
 .0302-2019(. استراتيجية كل طفل يتعلم 2019منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(. )

ية عمليات ة استخدام األلعاب اإلليكترونية التعليمية في تنم( "فاعلي2020اليامي، نسرين علي زايد. )
 المؤسسة النفسية:و  لتربويةا لعلومل لدوليةا المجلة". العلم األساسية لدى طفل الروضة

 165 – 466: 35ع البشرية التنميةو  العلمي للبحث العربية
 المراجع األجنبية

(Alexiou), Lambrini. (2019). Teaching mathematical concepts using web-

based collaborative enviroments. An eTwinning case study.  
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