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ات التحو  %$# قائم ع�� إس��اتيجة التعلم الذا�ي �� تنمية عض م	ا لفاعلية برنامج تد ر ر

%ة مصر  مة للطالبة املعلمة بر%اض 3طفال �� ضوء ر ؤالرق9# الال   2030ز

  .رشا ع�C عزب أبو طالب

اسات IJسانية، جا %اض Lطفال، Kلية الد ر قسم  Nر، القاNرة ، مصرر   .زمعة 3

   eg.edu .azhar@AboTalep.Rasha: ال�Uيد Jلك��وIى*

  :املijص

ـــــ��اتيجية  ـــ� إســــ ــــــائم عــــــ ��� القـــ ــــــد ـــــامج التــ ــــــق مـــــــــن فاعليـــــــــة ال��نــــ ـــــــا#" إ#ـــــــــ" التحقــ ر*(ــــــــدف البحـــــــــث ا%$ــ

ات الت ــــــــا ـــــــة  0عـــــــــض م-ـ ـــــ� تنميــ ــــاض رالـــــــــتعلم الـــــــــذا5ي 3ــــ ــــة املعلمـــــــــة بر�ـــــ مـــــــــة للطالبـــــ ـــــــ= الال ــــــو الرق<ــ زحـــ ل

�ـــــــــة مـــــــــصر  ـــــوء ر ــــــ� ضــــ 3ـــ ــــة البحـــــــــث مـــــــــن ، 2030ؤHطفـــــــــال  ـــــــت عينـــــ طالبـــــــــة مـــــــــن طالبـــــــــات ) 70(تOونــ

اســــــات VWــــــسانية بالقــــــاTرة ــــة الد ــــال بOليــ �ــــــاض Hطفــ ــــة بقــــــسم  رالفرقــــــة الرا0عــ Tـــــــر ، -ر Y ز جامعــــــھ

ات التحــــــ ـــة 3ـــــــ" مقيــــــاس الــــــو\� بم-ــــــا ـــــث املتمثلـــ لو الرق<ــــــ= للطالبـــــــة رحيــــــث تــــــم تطبيــــــق أدوات البحـ

ــــال  ـــــــة بر�ــــــــــــاض Hطفــــــــ ــــــــة ( املعلمـــــ ــــــــــداد الباحثــــ ـــــــــ= ) إعــ ــــو الرق<ـــ ات التحــــــــ ـــا ـــــــ ـــــــــة م-ــ ــــــــــة مالحظـــ ل، بطاقــ ر

ــــــــال   ــــاض Hطفـــــ ـــــــة بر�ــــــــــ ــ ـــــة املعلمــــ ــــــــــة ( للطالبــــــــ ـــداد الباحثـــ ــــــــ ــــــــ� ) إعـــ ــــــائم عــــــ ��� القـــــــ ـــامج التــــــــــــــد ــــــــ ر،ال��نــ

ـــة بر�ـــــــاض Hطفـــــــال  ات التحـــــــو الرق<ـــــــ= للطالبـــــــة املعلمــــ ـــــا ـــــة م-ــ لإســــــ��اتيجية الـــــــتعلم الـــــــذا5ي لتنميــ ر

ــــــة(  ــــث ، )إعــــــــــداد الباحثـــــ ــــة البحـــــــ ــــــــ� ذو اdgمـــــــــــوعتfن 3ــــــــــ" معا%dـــــــ ـــنij التجر��ــ ــــــــتخدام املــــــــ ـــــــــم اســـ ، وتـ

ـــــث عــــــن فاعليــــــة  ��� وأســــــفرت نتــــــائج البحـ القــــــائم عــــــ� إســــــ��اتيجية الــــــتعلم الــــــذا5ي رال��نــــــامج التــــــد

ات التحو الرق<= للطالبة املعلمة بر�اض Hطفال للتنمية م-ا   . ر

ـــــــة   ـــــد:الmلمـــــــــات املفتاحيــ ــــامج التــــ ـــذا5ي ،��=ر ال��نـــــ ــــ=،  الـــــــــتعلم الــــــ ات التحـــــــــو الرق<ـــــ ــــا ل م-ـــــ ـــــــة  ،ر �ــ ؤر

  .  الطالبة املعلمة بر�اض Hطفال ، 2030مصر 
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The effectiveness of a training program based on the  
self-learning strategy for developing certain digital 
transformation skills needed for the kindergarten 

student teacher in light of Egypt’s vision 2030 
 
Rasha Ali Azab Abo Talep. 

Lecturer at Kindergarten Department, Faculty of Humanities, Al-
Azhar University, Cairo, Egypt. 

E-mail: Rasha.AboTalep@azhar. edu.eg  

Abstract: 

This research aims to verify the effectiveness of the training program 
based on the self-learning strategy for developing certain digital 
transformation skills necessary for the Kindergarten teacher students in 
the light of Egypt’s vision 2030. The research sample consists of (70) 
senior year female students in the Kindergarten Department of the 
Faculty of Humanities in Cairo - Al-Azhar University. The research 
tools consisting of the indicator digital transformation skill awareness 
for the kindergarten teacher student (prepared by the researcher), were 
applied. A note card for the student’s digital transformation skills. The 
kindergarten teacher (prepared by the researcher), the training program 
based on the self-learning strategy to develop digital transformation 
skills for the kindergarten teacher student (prepared by the researcher). 
The two-group experimental approach was used to treat the research. 
The results of the research resulted in the effectiveness of the training 
program based on the self-learning strategy. Develop the digital 
transformation skills of the kindergarten teacher student.  

 Keywords: The training program - self-learning - digital 
transformation skills - Egypt's vision 2030 - the kindergarten teacher 
student.  
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  : Introductionمقدمة 

ا Tائال 3� مجـال تكنولوجيـا املعلومـات وWتـصاالت   ش-د العالم 3� السنوات Hخ�fة تطو
ً ً

ر
داد إسـتخدام ال�ـ�امج الرقميـة  ز، فأصبحت املعرفة واملعلومات تتدفق 0شOل vwم ومuسارع كما إ

لام معظم الدو بتوظيف من قبل مختلف الفئات العمر�ة وخاصة Hطفال Hمر الذي  أدي إ#� قي
التكنولوجيـــا الرقميـــة  3ـــ� العديـــد مـــن اdgـــاالت خاصـــة التعلـــيم لتطـــو�ر العمليـــة التعليميـــة 0ـــشOل 
فعال من خالل ا%$واس�ب وHج-زة املرتبطة �(ا وشبOات Wن��نت وغT�fا واستحداث أدوار جديدة 

  .رق<= للمعلمة 0عيدة عن Hدوار التقليلدية تuناسب مع 5غ�fات العصر ال

�ــــاض Yطفــــال ركنــــا أساســــيا إلنجــــاح العمليــــة ال��بو�ــــة والتعليميــــة داخــــل  و5عــــد معلمــــة 
ً ً

ر
ـــال 3ـــــ� تحقيـــــق THــــداف ال��بو�ـــــة امل�ـــــشودة فلـــــم �عـــــد الـــــشOل  راملؤســــسات التعليميـــــة ،ول-ـــــا دو فعــ
التقليدي للمعلمة الذي يركز عـ� حفـظ املعلومـات فقـط موجـود 3ـ� الـنظم التعليميـة ا%$ديثـة بـل 

ح ال��كfـ� عـ� Hسـاليب التكنولوجيـة ا%$ديثـة 3ـ� تـصميم وتنفيـذ ال�ـ�امج التعليميـة وVHـشطة أصـب
ة عـ� إسـتخدام الوسـائل الرقميـة ا%$ديثـة 3ـ�  رمع Yطفال وأصـبح لزامـا عـ� املعلمـة  أن تOـو قـاد ن

ً

اTا    )2018جمال الدTشان ع� الدTشان ب  ،(.  والقيام بأدر

تقــــاء بمنظومــــة وعــــ� الــــرغم مــــن ا%d-ــــود ال�ــــ= ة التعلــــيم العــــا#� 3ــــ� مــــصر لإل ا ر ت��زTــــا و ر ز
التعلـــيم إال أنـــھ توجـــد 0عـــض الـــصعو�ات ال�ـــ= مـــن أTم-ـــا إفتقـــار الطـــالب ا#ـــ� أTميـــة الـــو\� بأTميـــة 

املعلومـــات وأيــــضا البحــــث ع�(ــــا بمنdjيــــة وكــــذلك Wســــتفادة مــــن Hج-ــــزة الرقميــــة 
ً

أمــــاVي زكر�ــــا   (   .
  )85،2018:الرمادي 

ونــــا عــــ� العديــــد مــــن مجــــاالت ا%$يــــاة اليوميــــة خاصــــة العمليـــــة حيــــث أثــــرت ج رائحــــة �و
ـــتخدام املنـــــصات التعليميــــة مثـــــل  التعليميــــة حيــــث إتج-ـــــت نحــــو إســــتخدام ال��يـــــد Yلك��وVــــي واسـ

ـــن ال�ــــ�امج الرقميــــة إلســــتكمال املــــس�fة التعليميـــــة ـــا مـ ســــوفت تيمــــز وغT�fـ م أو مايكر ـــامج الــــز وبرنـ (   و
Joseph Crawford and others ,2020:3-5)   (   ونا نجد أن رومع ذلك التطو ملواج-ة جائحة �و ر

Tـــا  رالطالبـــة املعملـــة بر�ـــاض Hطفـــال لـــد*(ا قـــصو 3ـــ� كيفيـــة اســـتخدام املنـــصات التعليميـــة بإعتبا ر
ة فرض (ا تحديات العصر الرق<= الذي نواج-ة    .ورضر

روتحقيقــا ألTــداف محــو التعلــيم 3ــ� اســ��اتيجية مــصر 
ً

نعــ� أن يOــو  وال�ــ= أكــدت 2030
اسـية وتأTيلـة للعمـل 3ـ�  ة ع� املنافسة ودمج تكنولوجيـا املعلومـات 3ـ� املنـا¢i الد راملتعلم أك£� قد ر
ـــة الرقميـــــة ودعـــــم TWتمـــــام  ــــضاعف فيـــــة املعرفـــــة 0ـــــشOل مuـــــسارع ومحـــــو Hميــ ظـــــل عـــــالم متغfـــــ� تتـ

ة ال��بية والتعليم ،. ( لبالتحو الرق<=  ا رو   )2019ز

اس رومع ظ-و املنا¢i الد �اض Hطفال القائمة ع� الو�ب ر �ـة 2,0رية ملرحلة  ؤوتماشيا لر
ً

ر تحـــو املعلمـــات مـــن نـــاقالت للمعرفـــة إ#ـــ� مـــستخدمfن للتقنيـــة 2030مـــصر  ل فأصـــبح مـــن الـــضر ي و
حــال ،( و�ـاحثfن ومنتجــfن للمعرفــة  �ــد الطالبــة ) 1433رحــاتم أبــو الــسمح ، صـالح  ووTــذا يتطلــب تز

ذي اليحتــاج إ#ـــ� ¨ـــ§=ء بقــدر حاجتـــة إ#ـــ� املعلمــة املـــاTرة املتقنـــة املعلمــة بنـــوع مـــن التعلــيم الـــذا5ي الـــ
اغبــة 3ــ� ال�ــ�ود بOــل مــا Tــو جديــد 3ــ� مجــال  رألســاليب وإســ��اتيجيات الــتعلم Wلك��وVــي وأن تOــو  ن

تخصص-ا مؤمنة برسال (ا أوال ثم بإTمية التعلم املستمر 
ً

   ).2008زكر�ا يª� الل ،( 

ت 3ـــ� مقدمــــة تقر�ـــر Wتحــــاد الـــدو#� لإلتــــصاالت وقـــد أشــــار مـــدير مكتــــب تنميـــة Yتــــصاال
قميــة فعــدد املوصــولfن باإلن��نــت أك�ــ� مــن أي وقــت مــ¬§= ، ) "2018( ة  رنحــن Vعــ�ش 3ــ� خــضم ثــو ر

نوTـــم �ـــستعملو Hج-ـــزة وا%vـــدمات الرقميـــة 3ـــ� العمـــل و3ـــ� جميـــع جوانـــب حيـــا®(م ، كمـــا أنuـــشرت 
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�اء Wصـــــطنا\� ، والبيانـــــات الـــــ°vمة ، الــــذ: التكنولوجيــــا ا%dديـــــدة طـــــوال العقــــد املا¯ـــــ§= ، وم�(ـــــا 
وسلسلة كتل البيانات ، وا%$وسبة ال²$ابية وإن��نت Hشياء ، والتعلم ±#�، والتطبيقات املتنقلة  
 �fعميق 3� حياتنا اليومية طوال العقد املقبل ، مما �غ �fا ، وسوف يؤدي ذلك ا#� إحداث 5غT�fوغ

ملنــا ، كمــا Tــو ا%$ــال 3ــ� �ــل التغfــ�ات التحوليــة ، وTنــا ي0ــشOل جــذر كيفيــة إســ (الكنا وإنتاجنــا وع
ات ، حيـــث تتفـــتح عـــشرات املاليـــfن مـــن فـــرص  ريـــصبح التحـــدي واwـــ$ا 3ـــ� الفجـــوة الكبfـــ�ة 3ـــ� امل-ـــا

ً

ات الرقمية املتقدمة  رالعمل 3� ش�= أنحاء العالم لذو امل-ا   " .ي

بــــأن Tنــــاك قلقـــا عامليــــا مــــن  أن الــــتعلم التق  ) Amin,2016(  ييـــر 
ً ً

ليـــدي فــــشل 3ــــ� 5عز�ــــز 
ـــي بإحتياجــــات الطــــالب  مــــة ال�ــــ= تفـ ات الال زامل-ــــا 3ــــ� أن التعلــــيم    ) Grainer,2019(   و�تفــــق معــــھ ,ر

ات ال�= يحتاج-ا طالب اليوم للتنقل 3� الب�ئات املعقدة  سنا قاصر عن 5عز�ز امل-ا رالتقليدي 3� مدا ر
نـــب املطالبـــة امل��ايـــدة مـــن الدولـــة ن3ـــ� القـــر ا%$ـــادي والعـــشر�ن وإعـــدادTن مل-ـــن املـــستقبل ، إ#ـــ� جا

ات القــر ا%$ـــادي  �ب مل-ـــا نواdgتمــع الــذين ير�ـــدو خــر�جfن عـــ� مــستو عـــا#� مــن التأTيـــل والتــد ي رن ر
  )Sharma2017,Purduniversity on line, 2019(والعشر�ن 

ات الرقمية ولكن البد من أن يOو مÉ$و�ا  فالتحو الرق<= اليتطلب فقط 5عليم امل-ا
ً

ن رل
Ëس املستخدمة من قبل املعلم أثناء تفاعلة مع التالميذ وTـذا �عتمـد عـ� الـتعلم بتغي�f طر ر التد ق

   ) .Marlene,2018(    الذا5ي للمعلمfن 

ة مÎ$ـــة و|نــاء ع�ــ� ماســـبق ور فقــد أصــبح التحـــو الرق<ــ= 3ـــ� مجــال التعلــيم والـــتعلم ضــر ل
إلحداث نقلة نوعية 3� تحقيق تفرض ع� النظم التعليمية بمراحل-ا اvgتلفة Wستفادة م�(ا وذلك 

�اض Hطفال    .رTHداف املوضوعة وخاصة 3� مرحلة 

ات التحــو الرق<ــ= ) حــدود علــم الباحثــة  ( و3ــ�  ��= لتنميــة م-ــا لأنــھ لــم يوجــد برنــامج تــد ر ر
��=  قـــــائم عـــــ� وTــــذا مـــــا دفـــــع بالباحثــــة إ#ـــــ" إعــــدادللطالبــــة املعلمـــــة بر�ــــاض Yطفـــــال،   ر برنـــــامج تــــد

ات التحـو الرق<ـ= للطالبـة املعلمـة بر�ـاض Hطفـال 3ـ� ضـوء إس��اتيجية التع للم الذا5ي لتنمية م-ـا ر
�ـــة مــــصر  Tــــا dÏــــر الزاو�ــــة 3ــــ� تنفيــــذ 2030ؤر �ــــاض Hطفــــال مــــن أTميـــة بالغــــة بإعتبا ــا ملعملــــة  ر، ملــ ر

ات لد*(ا  ضة بما يواكب العصر الرق<= فالبد من تنمية تلك امل-ا رVHشطة املقدمة لطفل الر   .و

   : Feeling the problemاملشmلة Jحساس ب

�  -:نبعت مشOلة البحث ا%$ا#� من خالل ماي

�ب امليـــــــداVي عــــــــ� طالبــــــــات  -1 ـــ� التــــــــد ــــشرفة عـــــ ـــة مـــــــن خــــــــالل عمل-ــــــــا كمـــ رمالحظـــــــة الباحثـــــ
ـــــــدي  ـــــ= لـ ــــــو الرق<ـــ ات التحــ ــــــا ـــوافر م-ــ ـــــدم تـــــ ـــال عـــ �ــــــــاض Yطفـــــ ــــسم  لالفرقــــــــة الرا0عــــــــة بقــــ ر ر

ـــال تكنولو جيــــــا املعلومــــــات وWتــــــصاالت رالطالبـــــة املعلمــــــة  مــــــع وجــــــود تطــــــو كبfـــــ� 3ــــــ� مجـــ
ــــــد  �ــــــــاض Hطفــــــــال باملعاTــ ـــــات  ـ أي ملعلمــ ــــل إســــــــتطالع  ــــة 0عمــــ ــــــت  الباحثــــ ـــــــم قامــ ر، ومــــــــن ثـ ر
ــا 3ـــــــ�  ـــ= تحتاج-ــــ ات الرقميــــــة ال�ـــ ـــا ــــا طالبــــــات القــــــسم  حــــــو امل-ـــ ب �(ــ ـــــد Tر�ــــــة ال�ــــــ= تتـ Hر ر لز
ـــو  ــــــة 3ـــــــــ� عـــــــــصر التحــــــ ـــة بالغـــ ـــــة  مـــــــــن أTميــــــ ات الرقميــــ ـــــذة امل-ـــــــــا ــــا ل-ــــ ـــــا ؟ ملـــــ ــ ـــال عمل-ــ لمجــــــ ر

ــــو ا ــــ=  والتطـــــ ـــــــال الـــــــــذين  رالرق<ـــــ ــــع Hطفــ ــــة مـــــ ــ ــــــا وخاصـــ ـــتخدام التكنولوجيـــ ل-ائـــــــــل 3ـــــــــ� إســــــ
®(ــــــا ح�ــــــ= تواكـــــــب  ـــــة م-ا ــــة تنميـ ـــ� عــــــاتق املعلمــ ـــــا يجعــــــل عـــ ـــــة   ممـ رتuتعامــــــل مع-ــــــم املعلمـ

ات العصر   . رتطو
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ـــاء  -2 ـــــرا لتفــــــÑ§= و�ـــ ــــة نظـ اســ ــــق الد مالحظــــــة الباحثــــــة للطالبــــــات املعلمــــــات أثنــــــاء ف�ــــــ�ة 5عليــ
ً

ر
ــــا  ونــــ ـــالبالد إحيتـــــــــاج-ن لــــــــب ) �19وفيـــــــــد ( ر�و ــــــة  بــــــ ـــــع والتطبيقـــــــــات  Wلك��ونيـــ عض املواقــــ

®(ن ع� إستخدام املنصات التعليمية بفاعلية   .رو عدم قد
ـــــــذا5ي   -3 ـــــــــتعلم الــــــ ـــــــــ��اتيجية الــــ ـــــتخدام إســــ ـــــــ� إســــــــ ـــة عــــــ ــــــــ ـــــــة والقائمــ �Òيــــــ ـــــــ�امج التد ة ال�ــــــ ــــــد رنـــــــ ر

ـــــة املعلمــــــة  بر�ـــــــاض Hطفــــــال  ـــــدي الطالبــ ـــــ= لـ ات التحــــــو الرق<ــ ـــا للتنميــــــة م-ــــ ـــــدود ( ر ـــــ� حــ 3ــ
ــــة  ـــم الباحثــ ـــــذا مــــــا أك) علـــ اســــــة كــــــال مــــــن وTـ دتــــــة د

ً
اســــــة) 2019عــــــزة دمحم عــــــسلة ، (ر  (ر، د

 )2020،آمنة عبدا%vالق
ـــــة  بر�ــــــــاض Hطفــــــــال عــــــــ�  -4 �ب الطالبــــــــة املعلمـــ ـــــات الــــــــسابقة عــــــــ� تــــــــد اســـ ــــيات الد رتوصــــ ر

ــــــة  اســ ـــــة ،مثــــــــل د اســـ ات الرقميــــــــة أثنــــــــاء ف�ــــــــ�ة الد رامل-ــــــــا ر ــــد ،(ر ــــضاو الراشــــ ( ، ،) 2017يمــــ
 ).2021شيماء العلقامي ،(،) 2019إيمان احمد،  

ـــــ� ـــــاء ع�ـــــــ ـــــــدي  و|نــــــ ــــــــــ= لـــــ ـــــــو الرق<ــ ات التحـــــ ــــــا ــــة م-ــــــ ــــــسابقة بuنميـــــــ اســــــــــــات الــــــ ـــــيات الد ل توصـــــــ ر ر
ـــــالغ 3ــــــ� تلــــــك املرحلــــــة العمر�ــــــة وÕــــــ� مرحلــــــة  ـــأث�f بـ ــــال ملــــــا ل-ــــــا مــــــن تـــ الطالبــــــة املعلمــــــة بر�ــــــاض Yطفــ
ــــصر  ـــــــات عـــــ ــــــة ملتطلبــ ــات وتلبيـــ ـــــل 3ـــــــــ� تكنولوجيـــــــــا املعلومـــــــ ــــو ال-ائــــ ـــــة للتطـــــ ــــــــال و نuيجــــ ر�ـــــــــاض Yطفـ ر

ــــن 5غfـــــــ� دو رالتحــــــو الرق<ــــــ= مــ ـــد*(ا ل ــــ� معلمــــــة لــــ ــــة تقليديـــــــة ا#ــ ـــــال مــــــن معلمــ ــــة بر�ــــــاض Yطفــ  املعلمــ
ـــــــداف  ـــــــا ألTــ ــــ� 5ـــــــــشو�قا وتحقيقــ ــــــا أك£ـــــ ــــــة لتجعل-ـــ ــــــة التعليميــ ــــــ� العمليـــ ــــــستخدم-ا 3ـــ ـــــــة 5ـــ قميــ ات  ـــــا م-ـــ

ً ً
ر ر

ـــــــة  ــــدي الطالبـــ ات لــــــ ــــــــا ـــــك امل-ـ ��= لتنميـــــــــة تلـــــ ـــد ـــود برنــــــــــامج تـــــــ ة وجــــــ ـــــة لنــــــــــد ـــــــ= ونuيجــــ ـــنij التعلي<ـــ راملــــــ ر ر
ـــــال  ــــــاض Yطفــــ ــــة بر�ـــ ــــــــدود علـــــــــم البا( املعلمـــــ ـــــ� حـ ــــــة 3ــــ ــــــــذا )حثـــ ــــــــت فكـــــــــرة Tـ ـــــك تOونـ ــ ــــــــالل ذلــ ـــــــن خـ ، مــ

ـــــدى ات لـ ـــا ــــك امل-ـــ ـــــك ملواكبــــــة رالبحــــــث كمحاولــــــة لتنميــــــة  تلــ ــــة املعلمــــــة بر�ــــــاض Hطفــــــال وذلـ  الطالبــ
قالتطو ال-ائل 3� عصر التحو الرق<= و إحتياجات سو العمل  ل  .ر

ئ�ــــــــ���  ــــــساؤ  ــــ� �ــ روتتحــــــــدد مــــــــشmلة البحــــــــث ا��ــــــــا�C �ــــ ـــــــامج " وNــــــــو ل ــــة ال��نـ مامــــــــدى فاعليــــ
��� القـــــا ـــد ـــو الرق<ـــــ= لـــــدي رالتــ ات التحــ ـــ� إســـــ��اتيجة الـــــتعلم الـــــذا5ي 3ـــــ� تنميـــــة  0عـــــض م-ـــــا لئم عــ ر

  : و%ن�ثق منھ ال�ساؤالت �تية؟" الطالبة املعلمة بر�اض Hطفال

ـــاس البعـــــــدي عـــــــ� بطاقـــــــة  -1 ــــ� القيــــ ـــــوعتfن التجر�Òيـــــــة والـــــــضابطة 3ـــ ــــات  اdgمــ جـــ رTــــــل تختلـــــــف د
ات التحو الرق<=؟ لمالحظة م-ا   ر

ــــــات اdgمو -2 جـــ ــــف  د ـــل تختلــــ ـــــــة رTـــــ ـــــــ� بطاقــ ـــ� والبعـــــــــدي  عـ ـــــ� القياســــــــfن القبـــــ عــــــــة التجر�Òيــــــــة 3ــــ
ات التحو الرق<= ؟ لمالحظة م-ا   ر

ـــــــة  -3 ـــــــ� بطاقــ ــــــfن البعـــــــــدي والتuبØــــــــ� عــ ـــــة 3ـــــــــ� القياســ ــــة التجر�Òيـــ جــــــــات اdgموعـــــ ـــــف د ــــل تختلــــ رTــــ
ات التحو الرق<= ؟ لمالحظة م-ا   ر

ـــــ�  أ0عـــــــا -4 ـــــضابطة  3ـــــــ� القيـــــــاس البعـــــــدي عــ ـــــوعتfن التجر�Òيـــــــة والـ جـــــــات اdgمــ د رTــــــل تختلـــــــف  د
ات التحو الرق<= ؟ لمقياس الو\� بم-ا  ر

ــــــ� ا0عــــــــــاد  -5 ـــــدي عــــ ــــ� والبعـــــ ــــ� القياســــــــــfن القبـــــ ــــة 3ــــــ ــ ـــــة التجر�Òيــــ ـــــات  اdgموعــــ جـــــ ـــــــف د ـــــل تختلـــ رTــــ
ات التحو الرق<= ؟ لمقياس الو\� بم-ا   ر

ــــــ� أ0عــــــــــاد  -6 ــــــ� عـــ ــــــدي والتuبØـــ ـــfن البعـــ ـــــ� القياســــــ ـــــــة 3ــــ ـــــــة التجر�Òيــ ــــات اdgموعــ جـــــ ــــــف د ــ ـــــل تختلـ رTــــ
ات التحو الرق<= ؟ لمقياس الو\� بم-ا  ر
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  ):esivResearch object(أNداف البحث

ـــــــذا5ي  3ــــــــــ� -  ـــــتعلم الـــ ــــــــ��اتيجية الــــ ــــــ� اســ ـــــــائم عـــ ��� القـــ ــــــد ــــامج التـــ ــــ� فاعليـــــــــة ال��نــــــ ــــرف عــــــ رالتعـــــ
ت التحو الرق<= لدي الطالبة املعلمة بر�اض Hطفال  لتنمية 0عض م-ا  .ر

ــــــتعلم -  ــــــــ��اتيجية الـــــ ــــ� اســـ ـــــ ـــــائم عــ ��� القــــــ �ة  ال��نـــــــــــامج التـــــــــــد ـــــتمرا ـــــــشف عـــــــــــن مـــــــــــدى إســــــ رالكــــ ر
ــــــال الـــــــذا5ي  ــــــة املعلمـــــــة بر�ـــــــاض Hطفـ ت التحـــــــو الرق<ـــــــ= لـــــــدي الطالبـ ـــــض م-ـــــــا ل 3ـــــــ� تنميـــــــة 0عــ ر

"Øبuمن القياس البعدى للقياس الت . 
    ):Research importance(أNمية البحث  

  :ى           وتتمثل Tذه THمية 3� جانبfن أحدTما نظر و±خر تطبيقى 

 :NLمية النظر%ة   . أ

ــــــــة وحد- -  ـــــن أTميــ ـــــث مـــــ ــــــة البحـــــ ـــــستمد أTميــــ ــــــــام 5ـــــ ــــــث TWتمــ ـــة ،حيــــ ـــــــذي تuناولـــــــ ــــة املف-ــــــــــوم الـــ اثــــــ
ـــــــة  ـــــــة التعليميــ ـــــــو�ر العمليـ ــــــ� تطـ ــــــدي أTميتــــــــة 3ـــ ــــسات ومــ ـــــــ= 3ـــــــــ� املؤســــ ـــــــالتحو الرق<ـ ــــــال<= بـ لالعــ

  . با%dامعات املصر�ة لتواكب املستحدثات العاملية 

ـــــا¢i املقدمـــــــة إلعـــــــداد معلمـــــــات - -  ـ ــــ� املنـ ـــ� إعـــــــادة النظـــــــر 3ـــ ـــــساعد نتـــــــائج البحـــــــث 3ــــ يمكـــــــن أن 5ــ
ق<= Tائل ر�اض Hطفال بمايناس رب طبيعة العصر وما�ش-دة من تحو    .ل

ـــــصر - -  ــــة مـــــ ؤ�ـــــــ ـــــاث وتوصـــــــــــيات املــــــــــؤتمرات و ـــــائج Hبحـــــ ــــــة 2030ر Wســــــــــتجابة لنتــــــ ة تنميـــــ ــــــــضر وبـــ
ــــستجدات  ــــــــا يواكـــــــــــب مــــــــ ــــــــال بمـــ ــــــاض Hطفــــ ــــــــــة املعلمـــــــــــة بر�ـــــ ـــــــ= للطالبــ ــــو الرق<ــــ ــــ ات التحـــ ــــا لم-ـــــــ ر

 . العصر الرق<= 

  :NLمية التطبيقية  . ب

ات التحو الرق<= يوفر Tذا البحث مقياس لقياس مدي و\� ال -  لطالبة املعلمة بم-ا   .ر

ـــــد  -  ـــة بر�ـــــــاض Hطفـــــــال قــ ـــا الطالبـــــــة املعلمــــ ات الرقميـــــــة ال�ـــــــ= تحتـــــــاج إلÛ(ــــ رإعـــــــداد قائمـــــــة بامل-ـــــــا
ات التحــــــــو الرق<ـــــــــ=  ــــا ـــــــ� تـــــــــضمfن م-ــــ ـــØ� املنـــــــــا¢i 3ـ ــــــد واضـــــ لتفيــ ـــــــداد ر ــــات إعــ ات �ليــــ ــــر ــــ� مقـــــ ـ ر3ـــ

�اض Hطفال  .رمعلمات 

ـــــ��اتيجية الـــــــــتعلم -  ـــ� إســــ ـــــائم عــــــ ��= قــــ ـــامج تـــــــــد ـــــديم برنــــــ ــــو رتقــــ ات التحـــــ ــــــا ــــــة م-ـــ ــــذا5ي لتنميـــ ل الـــــ ر
  . الرق<= للطالبة املعلمة بر�اض Hطفال 

ة الــــــصف  -  ـــ� املــــــسؤلة عــــــن إدا ــــة وÕـــ ـــة Õــــــ� dÏــــــر الزاو�ــــــة 3ــــــ� العمليــــــة التعليميــ ضـــ رمعلمــــــة الر و
ـــــد*(ا يجعـــــــل مـــــــن  ــــ= لــ ـــــو الرق<ـــ ات التحــ ــــة م-ـــــــا ـــة املناســـــــبة فتنميـــ ــــشطة بالطر�قــــ لوتقـــــــديم VHـــ ر

عملية التعليم أك£� 5شو�قا وفاعلية  و
ً

تحقيقا لألTداف التعليمية 
ً

 .  

  ): search limits(حدود البحث 
ــــــــــشر%ة - ــــــــــدود ال�ــ ـــــــتطالعية : ا��ــ ــــــــة Wســـــ ــــــال )  100(العينــــ ــــاض Hطفــــــ ــــة  بر�ــــــــ ـــــــة معلمــــــــ طالبـــــ

ــــــــية  ــــــــة Hساســـــــــ ــــــــــث ،والعينــــــــ ـــــسيOوم��ية ألدوات البحــــــ ــــــــ ــ ــــــــصائص الـ ــــــــــة ا%vــــــــ اســــــ ـــــــــــك لد روذلـــــ
ـــــــــامج  ـــــــــضابطة  لل��نـــــ ـــــــــة الـــــ ــــــة واdgموعـــــ ـــــــة التجر�Òيــــــــ ــ ــــــ� اdgموعـــــ ــــة 3ــــــــ ـــــــة طا ) 70(املتمثلــــــــــ لبـــــــ

  .معلمة بر�اض Hطفال 



 
فاعلية برنامج تدريبي قائم علي إستراتيجة التعلم الذاتي في تنمية  بعض 

 ... مهارات التحول الرقمي الالزمة للطالبة المعلمة برياض األطفال
  .رشا على عزب أبو طالب/ د
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ـــــــة - ـــــــــدود املmانيــــ ـــــــدرج  : ا��ــ ��=  بمــــ ــــــد ـــامج التـــــ ــــــــــق ال��نــــــــ ــــــم تطبيـ ــــــÞ§=  ) 30( رتـــــ ـــــــاملبß=  الرئ�ـــــ بــــ
اسات VWسانية    .  القاTرة - بنات –رلOلية الد

اá§� ا%$ا#"  : ا��دود الزمنية -   )م2022-2021(رتم تطبيق البحث خالل العام الد
ـــــــــــة - ـــــــدود املن��يــــــ ــــــــ ـــــــــــست: ا��ــ ـــــنij املــــــ ـــــــــ ـــ� املـــ ــ ــــــ ــــل 3ــــــ ــــــــ ــــــــــ= ذو تتمثـــــ ـــــــنij التجر��ـــــــ ــــــــ ــــــــــو املــ خدم وTـــــــ

 .اdgموعتfن  التجر�Òية والضابطة
 :التحديد Jجرا�ى ملصط�jات البحث  -

-#$%  Training Program: ر ال�Uنامج التد

�عرفـــــــة الباحثــــــــة إجرائيـــــــا بأنــــــــة 
ً

ات : ــا ف وم-ــــــ ـــــا ــــط �ـــــــس (دف  تنميــــــــة معــ ـــــو عل<ــــــــ= مـــــــنظم ومخطــــ رTومحتــ ر ى
ــــة 3ــــــ� مجــــــال التحــــــو الرق<ــــــ= ـ ة خطــــــة منظمــــــة ألVــــــشطة تــــــضم أTــــــداف، لوخ�ــــــ�ات الطالبــــــة املعلمـ ر  3ــــــ� صــــــو

ـــة، وأدوات تقـــــــــو�م  ــــائط 5عليميـــــ ســـــ ، و ــــــو وومحتــ ــــــنى ـــــــة تمكــ �ــــــــاض Hطفـــــــــال بOليــ ـــسم  ـــ ـــــــة املعلمــــــــة بقـــ ر الطالبــ
ــــــــ�  ـــــــة أك£ــ ـــة بطر�قــ ضــــــ ـــل الر ـــــ ـــــــة لطفــ ـــــشطة الرقميــ ـــــــذ VHــــ ـــــــن تنفيـــ Tـــــــــر مــ H ــــــــة ـــــــسانية جامعــ اســـــــــات VWــ والد ز ر

5شو�قا بما يuناسب وطبيعة العصر وتحقيقا لألTداف ال��بو
ً ً

  .�ة 

 Self Learning Strategy:  إس��اتيجية التعلم الذا�ي

ـــــا بأ��ــــــا �عرف	ــــــا الباحثــــــة إجرائيـ
ً

ات التحــــــو الرق<ــــــ= :  ـــــ� إكuــــــساب م-ــــــا ـــة املعلمــــــة عـ ة الطالبـــ ـــــد لقـ ر ر
ــــا يحقـــــــــق  ات بمــــ ـــــــا ـــــك امل-ـ ا®(ا وتوظيــــــــف تلــــ ــــة إمOانا®(ـــــــــا وقــــــــد ــــــدف تنميــــ ــــة �(ــ ـــــة ذاتيـــــ ــــــة برغبـــ رمدفوعــ ر

ــــــصر ــــــب عــ ـــة لتواكــ ضــــــ ــــل الر ـــــــداف ال��بو�ــــــــة لطفــــ ـــــــة وTHـ �ــ ــــ§= مــــــــع ر ــــــا يتما¨ــــ ـــــــ=  و�مــ ــــــو الرق<ــ ؤ التحــ ل
  . ملواصلة 5عليم نفس-ا وËستمر مع-ا مدى ا%$ياة 2030مصر 

ات التحو الرق#9  ل م	ا  Digital Transformation Skills:ر

ــا  - ــ ــ ــ ــ ــــة إجرائيـ ــ ــ ــ ــــا الباحثـ ــ ــ ــ و�عرف	ـ
ً

ــــــــض :  ــــــــــتخدام 0عـــ ـــــ� إسـ ة الطالبـــــــــــة املعلمـــــــــــة عــــــ ــــــــد ــا قـــ ــــــــ ربأâ(ـ
ـــــث Wلك��ونيــــــــــة  ـــــع البحـــــ ــــــة ومواقـــــ ــــــصات التعليميــــ ـــــــرامج املنــــ ـــع 0عــــــــــض بـــ ــــــل مـــــــ ــ ـــــة التعامــ  وكيفيـــــ

ـــــرض  ــــة عـــ ـــــــة ل-ــــــــا وكيفيـــــ مـ ــــــصو ( زHوفــــــــ�س الال ــــديو- الــــــــصوت–رالــ مــــــــن خــــــــالل 0عـــــــــض )  الفيـــــ
ــــــــبة  التطبيقــــــــــات ، وكــــــــــذلك ــــة مناســ قميــــــ ـــــــم   ــــــــاليب  5علــــــــــيم و5علـــ ـــــتخدام أســ ـــ� إســـــ ®(ا عـــــــ رقــــــــــد ر

ــــديم  ـــــة فعالـــــــة ع�ــــــــ� منـــــــصات إلك��ونيـــــــة لتقــــ ــــــي بطر�قــ ـــــو Wلك��وVـ ــــــن عـــــــرض اg$تـــ ــــا مـ يتمك�(ـــ
ــــــة ــــــــشطة بطر�قـــ ـــــة ال�ــــــــــ= VHـ جــــ ـــــالل الد ــــن خـــــ ـ ــــا  مــــ ــــــة  و�قـــــــــاس إجرائيــــــ ضــــ ــــــل الر ر جذابــــــــــة لطفـــ

ً
و

ات  ــــة ومقيـــــــاس الـــــــو\� بم-ـــــــا ـــــة املالحظـــ ـــــن  بطاقــ ــــال مــ ــــة املعلمـــــــة عـــــــ� كـــ رتحـــــــصل علÛ(ـــــــا الطالبـــ
ً

  . لالتحو الرق<= 
  Student Teacher:  الطالبة املعلمة-

ــــــا ـــــة إجرائيــــــ ـــــــــا الباحثــــــ     �عرف	ــ
ً

ـــــعب  :  ـــــــــسام وشــــــ ـــــات وأقـــ ـــــق بOليــــــ ــــــ� تلتحــــــ ـــــــــة ال�ــــــ ــــــ� الطالبــ ــــاض رÕـــــ �ــــــــ
ـــــال وتOـــــــو بمثابـــــــة املعلمـــــــة الفعليـــــــة  �ـــــــاض Hطفــ ــــل 3ـــــــ�  ــــة الطفـــ ـــام ب��بيـــ نHطفـــــــال وال�ـــــــ= 5عـــــــد للقيــــ ر

ُ

ـــا  �ب امليــــــــداVي ال�ــــــــ= تحــــــــددTا الOليــــــــة التا0عــــــــة ل-ـــــ ـــــ�ه التــــــــد ــــل 3ــــــــ� ف�ـــ ــــدان العمــــ ل-ــــــــا 3ــــــــ� ميــــ ــــــد نز رعنــ و
ــــــــ�  ـــــــستخدم-ا 3ــ ـــ= 5ـــ ق<ـــــــ ـــــــو  ات تحـــ ـــــا ـــfن و�Oــــــــــو لــــــــــد*(ا م-ـــــ ــــــــال الفعليـــــــ ــــع Hطفــ ــــــــل مــــــ س العمــ ـــــا روتمـــــ ر لر ن

�ـــــــة تقـــــــديم VHـــــــشط ـــع ر ـــــق THـــــــداف التعليميـــــــة وتتما¨ـــــــ§= مــــ ـــــل عـــــــ� تحقيــ ـــــل بطر�قـــــــة 5عمــ ؤة للطفــ
  . 2030مصر 
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%ة مصر    :Egypt’s vision 2030 2030ؤر

ـــــصر تuنــــــاو �افـــــــة قطاعا®(ــــــا وجوانـــــــب  ــــاملة لتنميــــــة وتحـــــــديث مـ �ــــــة إســـــــ��اتيجية شــ لÕــــــ� ر ؤ
 .ا%$ياه فÛ(ا وذلك ملواكبة التغ�fات العاملية وWقليمية 

  :بحثلل يالنظرJطار 

ريتضمن Jطار النظر ثالث محاو أساسية و¥�    :ي

 .إس��اتيجية التعلم الذا5ي   -
ات التحو الرق<= للطالبة املعلمة بر�اض Hطفال  - لم-ا  .ر
�ة مصر  -  . 2030ؤر
 أوال 
ً

 إس��اتيجية التعلم الذا�ي : 

اق-ـــــــــم  ــــا®(م وأر ا®(م وملOـــــ ـــد ــــ� قــــــ ـــــاوت الÒـــــــــشر 3ــــ ـــــــة هللا 5عـــــــــا#� أن يتفــــ ـــاءت حكمــ زشـــــ ـــ...ر ــــå قــــــ ال هللا ا%ـــــ
ـــا#� ـــدة وال يزالــــــــو مختلفـــــــfن (   :5عــــ ـــة واحـــــ ـــــل النــــــــاس أمــــ ـــــك %dعـــ �ــ ـــــاء  ــــو شـــ َولــــ َ

ِ ِ ِ
ْ ُ َ َ َْ َ نً

ُ َ ََ َ َ ًَ ََ َّ ََّ ُُّ َ َ َ �ــــــــك * َر ــــــم  حــ َإال مــــــــن  ُّ َرَ ِر َّ َ َّ
ِ

ُولذلك خلق-م َ َ َ َ
ِ ِ
َ  )N118-119ود ،)(َ

ة   ــــا ــــت إلÛ(ــــــا متطلبـــــات العـــــصر بإعبتــ ــــن Hســـــاليب ال��بو�ــــــة ال�ـــــ= دعـ ــــذا5ي واحــــــدا مـ ر�عـــــد الـــــتعلم الـ
ً

ـــــ� ظــــــل Tــــــذا النــــــوع مــــــن التعلــــــيم عنــــــد مرحلــــــة ا ال يتوقــــــف الــــــتعلم  3ـ ولوســــــيلة إ#ــــــ� الــــــتعلم املــــــستمر
ــــط بــــــل *(ــــــدف إ#ــــــ� أن يــــــتمكن  ـــ-ادات عليــــــا فقــ ـــــساب شـــ ــــتعلم أو �ــــــسØ� إلكuـ ـــل الــ معينــــــة مــــــن مراحـــ
مــــــة  ات Hساســــــية الال ـــن إتقــــــان امل-ــــــا ـــاة و�مكــــــن الـــــتعلم الــــــذا5ي مـــ ــــن الــــــتعلم مــــــدي ا%$يـــ زاملـــــتعلم مــ ر ُ

ـــــــلة  ــــداع ،خاصــــــــة وأن العـــــــــالم للمــــــــتعلم ملواصـ ـــــصبة لإلبــــ ـــاد ب�ئــــــــة خـــ ــــــسة ، وإيجــــــ ــــــسة بنفــ 5علــــــــيم نفــ
ـــــــتعلم  ــــــ��اتيجية تمكــــــــن املـ ــــود إســ ــــــن وجــــ ــــــتمرار ممــــــــا يحــــــــتم مــ ا بإســ ا معرفيــــــــا متطــــــــو ُ�ــــــــش-د إنفجــــــــا ً ً ً

ر ر
ات التعلم وخاصة 3� عصر التحو الرق<=  لمن إتقان م-ا   .ر

   -:�عر%ف التعلم الذا�ي  

ـــذا5ي مـــــــن Hمـــــــو الـــــــ ــتعلم الــــ ــــم يجمعـــــــوا ر�عت�ـــــــ� 5عر�ـــــــف الـــــ ــــــاء لـــ ـــــع ذلـــــــك إ#ـــــــ� أن العلمـ صعبة ، و�رجــ
 .ع� 5عر�ف شامل لھ 

ــــاو فÛ(ــــــــا الطالـــــــب أن يكuــــــــسب  ـــــصودة ال�ــــــــ= يحـــ ــــــة Wجرائيــــــــة املقــ ــــــھ العمليـ ــــھ أنــ ــــــد عرفــــــــة طعيمـــ لفقـ
ســـــــــــات  ــــق املما ـــــــن طر�ـــــــ ــــيم عـــ ـــات والقـــــــ ات وWتجاTــــــــ ـــــــا ف وامل-ـــ ــــــــا ــــن املعـــ ـــــــــدر املقــــــــــìن مـــــــ ــــسة القــ ربنفــــــ ر ر

ـــــة  ــــــالل التطبيقــــــــــات التكنولوجيـــــ ات مــــــــــن خــــ ـــــــــزة روامل-ــــــــــا ـــواد وHج-ـ ــــــــتخدام املـــــــ ــــ� إســ ــــل 3ــــــ ـــــــــ= تتمثــــــ ال�ـ
 ) 1996رشدي أحمد  طعيمھ ،.     ( واملواقف التعليمية 

ــــصادر متعــــــددة ، وجــــــاTزة ومــــــواد م��مجــــــة  ـــــتعلم الــــــذا5ي يتطلــــــب وجــــــود مــ وأشــــــار ا%$يلــــــة إ#ــــــ� أن الـ
ـــات  ــــــوء إحتياجــــــــ ــــــ� ضــــ ــــــــة 3ــــ ــــب للطلبــ ـــو مناســــــ ــــائل ، ومحتـــــــ ــــــق والوســــــ يللمــــــــــصادر املتنوعــــــــــة والطرائــــ

ـــــــ ــــم وان تحـــ ـــــستو�ات 5علم-ــــــ ــــداف ومـــــ ـــع أTــــــ ــــل ، ومــــــــــع وضـــــــ ــــــية للعمــــــ اســــ ـــــــات د ردد مــــــــــستو�ات و5عي�نـــ
  )  2004دمحم محمود ا%$يلة ،.  (  ِأدائية إلنجاز الطالب وأن يتم إتباع Hسلوب النظامي

ـــا  الباحثــــــــة ىوتــــــــر ـــــــس-ا وفقــــــ ـــــــا بنفـ ا®(ـ ــــو م-ا ـــــــن تطــــ ــــا مـ ـــــذا5ي للمعلمـــــــــة تمك�(ــــ ـــتعلم الـــ أن عمليــــــــة الـــــ
ً

ر ر
ا®(ا ممـــــا ـــو جديـــــد 3ـــــ� مجـــــال تخصـــــص-ا رإلحتياجا®(ـــــا و�نـــــاء عـــــ� قـــــد ــا Tــ ـــل مـــ  يمك�(ـــــا مـــــن مواكبـــــة �ــ

 . لو�خاصة 3� مجال التحو الرق<=  
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  :أسس التعلم الذا�ي  

ـــنفس  تـــــبط باإلتجاTــــــات ا%$ديثـــــة 3ـــــ� الفلــــــسفة وعلـــــم الـــ ــــل إ رلـــــم ي�ـــــشأ الــــــتعلم الـــــذا5ي مـــــن فــــــراغ بـ
ــــــسفية  ـــة مــــــــــن Hســــــــــس النفــــــــــسية  والفلــــ ـــــــ� مجموعـــــــ ـــــــذا5ي إ#ـــ ـــتعلم الـــ ــــــــة الـــــــ ـــــــــسuند عمليــ ــــــــة ، 5ـ وال��بيــ

ـــــداف-ا  Tا وتحقيـــــــــق أTـــ ـــا وإســــــــتمرا ــــضمن إنطــــــــالق فاعلي (ــــــ ــــ= تـــــ ـــــــة ال�ــــ ـــــــة وWجتماعيــ ـــــــر (  روال��بو�ـ فخــ
 )2005الدين القال،

ـــات  ــــــوم عـــــــ� مبـــــــادئ واتجاTــــ ـــة نفـــــــسية متOاملـــــــة ، بـــــــل يقـ ــــــتعلم الـــــــذا5ي ال �ـــــــسuند عـــــــ� نظر�ــــ إن الـ
  : لنظر�ات نفسية مختلفة ، بل أسuند  إ#� مجموعة من Hسس م�(ا 

 3سس النفسية   - أ

    Jتجاه السلوKي     -1 

ـــة ال�ـــــــشاط  ـــــات النفـــــــسية 3ـــــــ� الـــــــتعلم ال�ـــــــ= دعـــــــت بأTميــــ نـــــــديك مـــــــن أوائـــــــل النظر�ــ ـــد نظر�ـــــــة ثو ر5عــــ
ــــدمت  ــــــــــتعلم قــــــــ ـــــيم والــ ـــــــف التعلـــــــ ـــــــ� مواقـــــ ـــــــتعلم 3ـــــ ـــــاðي للمـــــ ـــــل Wيجـــــــ ـــــدو الفاعـــــــ ــــــد الـــــــ ـــذا5ي ، وتؤكــــــ رالـــــــــ

ـــــا ـــــــــادئ  م�(ــــــ ـــــاTيم واملبـ ـــــــــ� مــــــــــن املفــــــ ـــة كثfــ ــــــ: النظر�ـــــــ ـــــة ، والثــــــــــواب وأTميـــــ ــــة الراجعــــــ ة التعز�ز،التغذيــــــ
شاد 3� أثناء التعلم  W2001عمر غباين ،(     .رالتوجية و (  

  Jتجاه املعر��       -2

ــــشاطة  ــــل ، و�تجــــــــ� Vـــــ ـــــشط فاعــــ ــــسان �ــــــــائن Vــــ ــــن أن VYــــ ـــــتعلم مـــــ ــــ� الـــ ـــة املعرفيـــــــــة 3ــــ ــــق النظر�ـــــ تنطلــــ
ــــذكر ، وتفكfـــــــ�  اك، وتـــ ـــة مـــــــن إد ــــــستو�ات املعرفيــــ ــــå ....روفاعليتـــــــة 3ـــــــ� مختلـــــــف املـ فخـــــــر الـــــــدين ( ا%ـــ

 ) 2005القال ،

ـــل  ـــــد فالطفـــــــــ ــــــــــسر واملرشــــــ ـــــــنظم وامل�ـ ـــــــــة واملـــــ ـــــــــو املوجــ ـــ� أن يOــ ــــــــــم ي�بñـــــــــ ـــــــة أن دو املعلـ ــــــد بياجيــــ نوأكـــــ ر
Ûبحاجة ا#� فرص يتعلم ف=ßو 5عليم تقT 2001عمر غباين ،    (  .  (ا أك£� مما( 

  Jتجاه I3ساIي  -3

ة أن تتمركــــــز العمليـــــــة التعليميـــــــة           ــــر ضـــــــر جــ أســـــــ-م ر ــــ�  ـــــ$اب Tــــــذا Wتجـــــــاه وعــ ـــــد أòــ رأكـ ور ز  و
Tا ، و�قوم Wتجاه VWساVي ع� مجموعة من املبادئ  رحو املتعلم من حيث أنھ محو  : ل

سة VWسانية  - غبة الفرد 3� التعليم أساسا ترتكز علية أفOار املد ر5عد  ر
ً

 . 

 .VWسان املتعلم Tو الذي يتعلم كيف يتعلم ، وTو الذي يتعلم كيف يتوافق   -

ـــ� ا%$فــــــظ و - ــــي عـــ ـــــ� إتاحــــــة الفرصــــــة للفــــــرد اليقــــــوم الــــــتعلم ا%$قيقــ ـــا عـ Yســــــتظ-ار ، وإنمـــ
 . ليكuشف خصائصة املتم�fة ال�= 5ساعدة ع� تحقيق ذاتة 

ــــبق ــــــسفة و|نـــــــــاء ع�ـــــــــ� ماســـــ ـــــــشOل مـــــــــا 3ـــــــــ� فلـــ ـــــرت 0ــ ـــــــإن Hســـــــــس واملبـــــــــادئ VWـــــــــسانية أثــــ  فــ
ــــــم أن  ــــــو Hســــــــاس امل-ـــ ــــق ، وTـــ ـــ ــــة والتطبيـ ــــــت بـــــــــfن النظر�ــــ �طــ ـــاليبة و رالــــــــتعلم الــــــــذا5ي وأســــــ

ــــط بــــــــfن النظر �ـــــ ــــــاك  ـــو Tنــ ــــ ريOـ ــــستمرا ن ــــــ= و�Oــــــــو مـــــ ـــــل الــــــــتعلم ذا معßـــ ــــــق %dعــــ ـــة والتطبيــ �ــــــ
ً ن

  . طوال ا%$ياه و�نقل أثر التعلم 3� مواقف حياتية  مختلفة 

ــــر ــــــــةىوتـــــــ ــــــيم  الباحثـــ ـــــــــ� 5علـــــ ـــــ��اتيجيات 3ــ ـــــ ـــــــــسب Wسـ ـــــــــن أVــ ـــــــــ� مــ ـــــــذا5ي Õــ ــــ��اتيجية الـــــــــــتعلم الــــ ــــــ  أن إسـ
ـــــــــة  ــــال و�خاصــــ ــــــــــاض Hطفــــــــ ـــــة بر�ـــ ـــة املعلمــــــــ ا الطالبـــــــــ ـــــــــو ـــــا متطــــ ا معرفيــــــــ ــــش-د إنفجـــــــــــــا ــــــــالم �ــــــــ أن العـــــ

ً ً ً
ر ر
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ـــــود إســــــــ��اتيجية تمكــــــــن بإ ـــتم وجـــ ــــــا يحـــــ ـــتعلم وطرائق-ــــــــا ممــ ــــــستوعبھ نظــــــــم الـــــ ــــــتمرار ال 5ــ ــــــةســ   الطالبــ
ات التعلم الذا5ي ل�ستمر التعلم مع-ا مدى ا%$ياة   . رمن إتقان م-ا

 Jتجاه التجر%$#  -4

   �ìســـــــك �fــــــش�     )skinner,1968 ( ــــن ق  الفرديـــــــة إنمـــــــا يكمـــ و3ـــــــ� Tــــــذا الـــــــصدد التغلـــــــب عـــــــ� الفــــــر
ـــــداد ا%dيـــــــد للمـــــــادة التعليميـــــــة ، كـــــــذلك 3ــــــ� الـــــــتحكم 3ـــــــ� الب� ـــــك مـــــــن خـــــــالل Wعــ ــــة التعليميـــــــة وذلــ ئـــ

  . عن طر�ق التعز�ز السل�= وWيجاðي بإستخدام الuشكيل والتعميم 

 Lسس ال��بو%ة -ب 
ُ

  

ــــا ذاتيـــــــا ً، وان  ــــ� 5عـــــــديل الـــــــسلوك ال يمكـــــــن  إال ان يOـــــــو  5علمـــ ـــــذي يـــــــؤدي إ#ـــ ــــــذا5ي الــ ـــــتعلم الـ إن الــ
ً ن

ـــوال ا%$يـــــــــا ــــــة واملـــــــــd²د الـــــــــتعلم مـــــــــستمر طــــــ ــــ� و3ـــــــــ� املكتبـــ ــــ� املìـــــ ـــــــتعلم 3ـــــ ـــــــرد �ـــــــــستطيع الــ له وان الفــ
ـــتعلم  ــــم واملــــــــ ـــن املعلــــــ ـــــــال مـــــــ ــــــــذلك دو كـــ ـــ� بــ ــــة و5غfــــــــ ــ ـــــــــن املؤســــــــــسات التعليميــــ ــــا مـ ــــــــشارع وغT�fــــــ والــ

ً . (  ر
  )2000عبدالرحمن جامل ،
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ُ

 

ــــن التقـــــــدم الت ــــــ� وWســـــــتفادة مـــ ـــــسايرة Wنفجـــــــار املعر3ـ كنولــــــــوô�        �ـــــــسØ� الـــــــتعلم الـــــــذا5ي إ#ـــــــ� مــ
ــــــة ال�ـــــــــ=  ات العلميـــــــــة والتكنولوجيـــ ـــع التطـــــــــو ـــــرد و�تفـــــــــق مــــــ ــــدة لOـــــــــل فــــ ــــة ا%dديـــــ ر3ـــــــــ� إيـــــــــصال املعرفـــــ
ـــــــرامج  ـــــ� بـ ــــــا 3ـــ ــــف التكنولوجيــ ــ ــــــتم توظيــ ـــــو الــــــــذي حــ ـــال ال��بـــ ـــــدخلت اdgـــــ ـــــــز اdgتمــــــــع ، فـــ ـــــت 5غـ يباتـــ و
ــــبة وغfـــــــ� محوســـــــبة وال�ـــــــ=  ـــاج مـــــــواد 5عليميـــــــة محوســـ ـــــ� إنتــــ ـــــاعد عــ الـــــــتعلم الـــــــذا5ي Hمـــــــر الـــــــذي ســ

ــ ـــــــ� حــــــ Tا إ#ــ ــــــدو ـــيم ، رأدت بــ ـــــل التOلفـــــــــة املاديــــــــة للتعلــــــ ـــذا يقلـــ ــــــداد الطــــــــالب وTــــــ ــــشOلة تزايــــــــد أعـــ ل مـــــ
ـــــــة  ـــــــذ م-ماتــــ ب تنفيـــ ــــستطيع املتــــــــــد ــــــــذلك �ــــــ �ب و�ــ ـــــد ـــــــات التـــــ ــــــل مــــــــــن نفقـــ ــأنة التقليــــ ــــــــن شــــــــ ـــــــــذا مــ روTـ ر
ـــــاق  ــــــــة لإللتحـــــ ـــة مــــــــــن عملــ جـــــــ ـــــة خر ـــدو نuيجـــــ ـــــــت امل-ـــــــ ــــــن الوقـــ ـــــــــا يقلــــــــــل مــــ ــــــة ممـ ـــــ� ب�تــــ ـــــــة 3ـــــ والتعليميـــ ر

�Òية ات التد ربالدو  ) 2001عمر غباين ،. (  ر

ـــــت - ـــــــد إســــ ــــــــ� فادت الباحثـــــــــةوقــ ــــــامج القـــــــــائم عـ ــــــاء ال��نـــ ــــ� بنـــ ــــر 3ـــــ ـــــزء النظـــــ ـــــــذا ا%dــــ ي مـــــــــن Tــ
ـــو الرق<ـــــــ= لـــــــدي الطالبـــــــة املعلمـــــــة  ات التحــــ ـــــوض بم-ـــــــا لإســـــــ��اتيجية الـــــــتعلم الـــــــذا5ي لل�(ــ ر
ـــا  ـــــل وتحقيقــــــ ــــوô� ال-ائــــ ــــو التكنولـــــ ـــــة التطـــــ ـــــــت نفـــــــــس-ا نuيجــــ ــــــال ال�ـــــــــ= فرضــ ـــــــاض Hطفـــ بر�ــ
ً

ر
�ة مصر     .2030ؤلر

ثانيا  -
ً

ات التحو الرق9# لل:   لم	ا  .طالبة املعلمة بر%اض 3طفال ر
  لمف	وم التحو الرق#9  

ات  ـــة Õــــــ� تنميـــــــة م-ـــــــا ـــــ�ش فيــــ ــــ= الـــــــذي Vعـ ــــات العـــــــصر الرق<ــ ر إن مــــــن أTـــــــم متطلبــ
ــــــــذا  ــــل ، ولــ ـــــــات ســــــــــو العمــــــ ـــــة ومتطلبـــ ات التكنولوجيــــــــــة ال-ائلـــــ ــــــو ــــــة التطــــ ـــــــراد ملواج-ــــ قHفـــ ر
ــــل  ـــ= تحمــــ ـــا dÏــــــــر Yســــــــاس ال�ـــــ Tـــــ ات بإعتبا ــــا ضــــــــة بتلــــــــك امل-ــــ ــــــد معلمــــــــة الر �ــ روجــــــــب  تز ر و و

ـــــ� ـــة املبكـــــــرة ولتحقيـــــــق TYـــــــداف عــ ـــــة الطفولــــ ــــال 3ـــــــ� مرحلــ ات Yطفـــ ــــد ر عاتق-ـــــــا تنميـــــــة قـــ
�ة مصر    .2030ؤال��بو�ة امل�شودة من ر

ــا -  ــــ ــة بأ��ـ ــ ــ ات الرقميـ ــا ــ ــــرف امل	ـــ ــ ات  :ر�عـ ــــــ= وÕـــــــ� م-ــــــــا ــــــو الرق<ـ ـــــات التحـ رÕـــــــ� أحـــــــدي متطلبــ ل
ـــــــــشمولية  ــــ� بالـــــ ـــــت وتتمfـــــــــ ـــ ـــــبكة Wن��نــــــ ـــــتخدام شــــــــ ـــــــوب واســـــــــ ــــــــــتخدام ا%$اســــــ ــــــــــــ� اســــ ـــــد عـ 5عتمــــــــ

ــــــة والت ــــــــت والتفاعليــــــــ ـــــوفر الوقــــــ ـــــ� تـــــــــ ـــــ ــــستمر ، وÕــــ ــــديث املــــــــــ ــــــــ ــــــــــة والتحــ نــــ ــــــــــوع واملر ـــــة والتنــــ ــ وOامليـــــــ
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ا  ــ Tـــــ اتـــــــة وتطو ــــت لتــــــصقل م-ا ــــان و3ــــــ� أي وقـــ ـــــتعلم مــــــن أي مOـــ ـــــة وتــــــصل للمــ ـــــد والتOلفــ روا%d-ـ ر
ـــــــت  ـــــــدمات Hن��نــــ ـــــــا أدوات وخـــ ـ ـــــــ= أتاح (ـــ ـــــــشاركة ال�ـــ ــــاو واملــــ ـــــ ــــالل التعـ ـــــــــالح ( نمــــــــــن خـــــــ ــــــــfن صــ أمــ

 ، *(ام الغو لالدين ،    )2019ر
ــــك تبµــــــ# البحــــــث ـــــا��و|نــــــاء ع�ــــــ� ذلــ مــــــة للطالبــــــة  ا��ـ ات التحــــــو الرق<ــــــ= الال ز 0عــــــض م-ــــــا لر

ــــاض Hطفــــــــال وÕــــــــ�  ـــة بر�ــــ ة اســــــــتخدام (  املعلمـــــ ــــا ــــــة، م-ــــ ـــــصات Wلك��ونيــ ة التعامــــــــل مــــــــع املنـــ ــــــا رم-ــ ر
ة التعامـــــــل  ـــــوفت أوفـــــــ�س ، م-ـــــــا ســ ـــــع بـــــــرامج مايكر ـــــل مــ ة التعامــ ـــا رشـــــــبكة Wن��نـــــــت وWيميـــــــل ، م-ــــ ور

ــــــــة ، ة العمليـــــــــة التعليميـ ــــــــة إلدا مـ ـــــــزة الال ــــــع Hج-ــ رمـــ ة ز ـــــا ــــــض التطبيقـــــــــات ،م-ــــ ـــــل مـــــــــع 0عـــ ةالتعامــــ رم-ا ر
  ).استخدام وتوظيف اس��اتيجيات التعليم والتعلم Wلك��وVي

  -:لاNداف التحو الرق#9  
ــــــــ� - ــــا 3ـــــ ــــــــو إلÛ(ـــــــــ ـــــــــــسبة والوصـــــ ف املكuــ ــــــا ــــــــات واملعـــــــ ـــــــــــاظ باملعلومـــــ ـــــــــات Wحتفــ ــ ـــــــــــسن عمليــ ليحــ ر

  .الوقت املناسب 

  .ناقشة يوفر ±ف املواقع التعليمية مع إمOانية تبادل ا%$وار وامل-

  )11:2019خالد دمحم ال���ي ،                                                 ( 

ــــــــاالت - ــــــوا مجــ ــــــرة أن الطــــــــــالب اليحتــــــــــاجو إ#ــــــــــ� أن يتعلمــــ ـــ� فكــــ ــــ= إ#ـــــــ ـــــتعلم الرق<ــــــ ـــــــش�f الـــــ ن �ـــ
ــــل  ــــــالل حــــــ ــــــن خــــ ــــــا®(م مــــ ــــــــ� حيــــ ات 3ــ ــــــر ــــــذة املقــــ ــــــــو Tــــ ــــــن كيــــــــــف يطبقــ ـــــط ولكــــ ــ ــــــ§= فقـــ اáــــ ـــــر الد راملقـــــ نر ر

ــــــــــ ـــد وم-ــــــ ــــــــ ـــــ� الناقـــــ ــ ــــــ ــــــــــشكالت والتفكfـــ ـــــا\�املــــــ ــــــــ ـــــــــل Wجتمـــ ات التواصـــــــ ف، .     ( را ـــــا ــــــــ ــــــ§= عـــ ــــــــ رTالــــــــــــــــة مرáــ
133:2019(  

  -:لأدوار املعلم �� عصر التحو الرق#9  
ب - ـــــن مقــــــدم للمعلومـــــــات إ#ــــــ� موجــــــة ومـــــــد ـــو دو املعلـــــــم مـ ـــــ= تحـــ ـــل العـــــــصر الرق<ـ ـــ� ظـــ ر 3ـــ ر ل

ــــــن تvÎــــــــــيص أدوار  ـــــــادي<= لطالبــــــــــة ، و�مكــــ ـــــد �Hـــ ـــ� املرشـــــ ـــــــ ــــــن إ# ــــــــم امللقــــ ــــــــن املعلــ ـــــــتعلم ومــ ـــــسر للـــ وم�ــــ
  :� املعلم فيما ي

ــــــــت  -1 ــــــــ ــــــــــبكة Wن��نـ ــــستخدم شـــــــ ـــــــــ ــــــــــث �ــــ ــــــــــائل التقنيـــــــــــــــــة بحيـــــــ ـــــتخدام الوســـــــ ــــــ ــــشارح بإســــــ ـــــــــ ردو الــــ
ـــا  ــــم �عتمــــــد الطـــــــالب عــــــ� Tـــــــذة التكنولوجيــــ س ، ومــــــن ثـــ روالتقنيــــــات اvgتلفـــــــة لعــــــرض الـــــــد

  .%$ل الواجبات وعمل Hبحاث 
ـــــرح Hســــــــئلة  -2 ـــــن طر�ــــــــق 5ــــــــdöيع طـــ ـــــة عـــ ــــــة التعليميـــ ــــــ� العمليــ ــــــ� التفاعــــــــل 3ــ ر دو املــــــــdöع عــ

  . لT�fم من الطلبة واملعلمfن بمختلف الدو وإتصال املتعلمfن 0غ
ـــتخدام الوســــــائل  -3 ــــ� إســـ ـــد املعرفــــــة وWبــــــداع ف-ــــــو يحــــــث الطــــــالب عــ ـــــ� توليـــ ر دو اg$فــــــز عـ

ـــــتحكم باملـــــــــــادة  ــــــــم الــــــ ــــــيح  ل-ــ ــــــــــ= يحتاجوâ(ــــــــــا ، و�uـــــ ــــــة ال�ـ ـــــ�امج التعليميـــــ ـــــار ال�ـــــ ـــ ــــــة وإبتOـــ التقنيــــ
ج-ات نظرTم  ا÷(م و اسية بطرح آ والد ر   . ر

ــــنظم  -4 ـــــن لغfــــــــ�ة ردو الوســـــــيط التعلي<ـــــــ= املـــ ـــ= اليمكــ ــــ� Hعمـــــــال ال�ــــ للتواصـــــــل ، و�قتـــــــصر عـــ
ـــــــال  ــــــل الفعــ ــــــيم التواصــ ــــــعية لتنظــ ــــاءة ، ومـــــــــن ذلــــــــك ســ ـــا بــــــــنفس الكفــــ ــــن الوســــــــائط أدا÷(ـــــ مــــ

 .ب�نة و�fن تالميذة
ات  -5 ـــــــا ـــــسا�(م امل-ـــــ ــــــfن ، وإكـــــــ ــــ ــــدي املتعلمـ ــــــ� لــــــــ ـــا للتفكfـــــ ــ ات العليـــــــ ـــا ــــة امل-ــــــــ ـــــــھ لتنميــــــــ ردو املوجــــ ر ر

ــــتخدام وإدا ـــــــ� ، واســـــ ــــــــصاد املعر3ــ ـــــــم Wقتـ ــــة ودعــ ة ا%$ياتيـــــ ــــــــد ـــــيم ،والقــ ــــــــا التعلــــ رة تكنولوجيـ ر
 ) 2019ز��ب محمود احمد ع� ،(  .ع� التفك�f الناقد 
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ات التحو الرق#9  لم	ا   - :ر

ـــــصر - ــــ� العـ ـــيم 3ــ ات تناســــــب التعلـــ ــــدة م-ــــــا ـــــزم لــــــة أن يتحــــــ� 0عــ ر ولOــــــي يقــــــوم املعلــــــم �(ــــــذة Hدوار يلـ
  : م�(ا 2030الرق<= وتوج-ات مصر 

1-�  :�ونية  إعداد وتصميم مواقع إلك

ـــــــع  ـــــــصميم املواقــ ـــرامج تــ ــــــع بــــــ ـــل مـــ ــــــة وإتقـــــــــان التعامــــــ ـــــام املعلـــــــــم باملعرفـــ ـــــ= يتطلـــــــــب إملــــ ـــــــيم الرق<ــــ التعلــ
ـــــم  ـــــاد املعلـــ شـــ ــــــع وإ ـــــذة املواقــ ة Tـــ ـــة إدا ــــــ� كيفيـــــ ــــــة عــ �بــ رWلك��ونيــــــــة التعليميــــــــة ، باإلضــــــــافة ا#ــــــــ� تد ر ر
ـــــــــا يتعلــــــــــــق  ـــــــة فيمــ ــــــــــي وخاصــــ ــــضاء Wلك��وVـ ــــــع الفـــــــ ـــــــــل مـــــ ـــــة التعامــ ـــــــــا وكيفيــــــ ــــــــــل مع-ــ ــــــة للتعامـ وتوجÛ(ـــــ

  . وتصميم مواقع إلك��ونية 5عليمية بإعداد 

شاد وتوجية املتعلمºن للتعلم الرق9# ذاتيا -2  إ
ً

  :ر

ـــن  نــــــــــة مـــــــ ــــ�(م فيمــــــــــا يختار ــــشOل ذا5ــــــــــي ، و�ــــــــــدافع مـــــ ــــــfن بــــــــــأن يتعلمـــــــــوا 0ــــــ ــــة الفرصــــــــــة للمتعلمــــ وإتاحـــــ
ـــــبح مـــــــن  ــــتعدادا®(م ، ولـــــــذلك أصــ ــ ــــــول-م وإسـ ــــــا®(م وميـ ف-م وإحتياجـ ــــــوعات تuناســـــــب مـــــــع ظـــــــر وموضـ

ـــــداد املعلمــــــــfن  ـــــاليب THميــــــــة إعـــ ـــــfن بأســـ �ــــــــد املتعلمـــ ات تز ــــ= يكuــــــــسبوا م-ــــــــا �ø(م ،وذلــــــــك ح�ــــ ــــد ووتــــ ر ر
  .وإس��اتيجيات التعلم الذا5ي الذي أصبح رك�fة أساسية 3� 5عليم العصر الرق<= 

  : توظيف التكنولوجيا �� التعليم -3

ـــو ،  ـــــ� املعلـــــــم أن يواكـــــــب Tـــــــذا التطــــ ـــان لزامـــــــا عــ ـــيم الرق<ـــــــ= �ــــ ــــو التعلــــ ـــــو التكنولوجيـــــــا وظ-ـــ ربتطــ ر ر
ً

ــــن خــــــــالل ــــــع Tــــــــذة التقنيـــــــات ا%$ديثــــــــة ال�ــــــــ= مـــ ـــــل مــ ـــة مــــــــن التعامــ ـــ ة تمكنـ ـــــو ات متطـــ ـــــة مل-ــــــــا ر إمتالكــ ر
ــــــد ا%$قيقــــــــى للمعلــــــــم ، وËــــــــسرت  ـــة التعليميــــــــة ، فأصــــــــبحت Õــــــــ� املرشــ ـــ� العمليـــــ ـــــت نفــــــــس-ا عـــــ فرضـــ
ــــد دو املعلــــــــم مقتــــــــصرا عـــــــــ�  ـــ ــــذة 0ــــــــس-ولة أك�ــــــــ� ، ولـــــــــم �عـ ــــــة لتالميــــ ــــــادة العلميـــ للمعلــــــــم تقــــــــديم املــ

ً
ر

ا ــــــاد ـــــــو املقـــــــــر فقـــــــــط ، بـــــــــل قـــ اg$تــ
ً
ر ر ــــل ي ــــÉ$يحة وف-م-ـــــــــا بOـــــ ــــتعلم للمعلومـــــــــة الـــــ ـــــــة املـــــ ـــــ� توجيــ ــ  عــ

س  ـــــشاTدة الـــــــــــدر ــــــــــا\� ، ومـــــ ـــائل التواصــــــــــل Wجتمـ ــــــة أو وســــــــ ـــ ــــــع أ�اديميـ ـــــالل مواقـــــ ـــــن خـــــ ــ ـــــ-ولة مــــ وســـــ
  .وحفظ-ا وإعادة عرض-ا 

ات Jلك��ونية -4   :ر إستخدام املقر

ـــــــ= ، و ــــــــد أنتùــــ ة قــ ـــ= أن دو ــــــ ـــة ال �عßـ ـــــ� العمليــــــــــة التعليميـــــــ ــ ات Wلك��ونيــــــــــة 3ـــ ـــــــر روإســــــــــتخدام املقـــ أن ر
ــــ�ات  ــــة التغfــــــ ــــــ= �ــــــــــستطيع مواكبـــــ ـــــــد يتغfـــــــــ� ح�ـــ ة قـــ ـــــــل إن دو ــــــتغناء عنـــــــــھ بــ ــــ�(م Wســــ ــ ـــfن يمكـــ راملتعلمــــــ

ـــــ=  ــــو الرق<ــــ ـــــا عـــــــــصر التحـــــ Tــــ ــــــ= أفر ــــة ال�ـــ لالتكنولوجيـــــ ـــــــد عـــــــــ�  ،.      ( ز ـــود احمــ ـــــب محمــــــ : 2019ز��ــــ
11-31(  

ـــــOال  ــــــواه بأشـــــ ــــرض محتــــ ــــــم إمOانيــــــــــة عــــــ ـــــة يuــــــــــيح للمعلــــ ـــــــــي أنـــــ ـــر Yلك��وVـ ــايم�f املقـــــــ ــــــــم مــــــــ ـــــل اTــ رولعـــــ
ـــائط  ـــافة إ#ــــــ� مدعمـــــة بوســ ـــل ســـــ-ولة 3ــــــ� ب�ئـــــة آمنــــــة ، إضــ ب العمليـــــة بOـــ رتفاعليــــــة ، وعـــــرض التجــــــا

ـــــم  ـــــــذا يجعـــــــــل  املعلــــ ـــــــشو�قا ، وTــ ـــــــة أك£ـــــــــ� 5ــ ـــــة التعليميــ ـــ ــــــــ= تجعـــــــــل العمليـ ـــــــــ�ات ال�ـ fــــن املم ـــد مـــــ العديــــــ
ً

ـــــــع  ـــــــب مـــ ـــــيم ، تuناســ ـــــ� التعلــــ ـــــــدة 3ـــــ ـــ��اتيجيات جديــ ــــــــاليب وإســــــ ـــــــتخدام أسـ ات إســـ ـــا ــــة إ#ـــــــــ� م-ــــــ ربحاجـــــ
ات Wل   . ك��ونية رمتطلبات التعامل مع Tذة املقر
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%اض Lطفال    -:رJحتياجات الرقمية لب�ئة التعلم �� مرحلة 

�ب  -  ــــ� التـــــــد ـــــر�ي (م وحاصـــــــلة عـــ ــــال وتــ ــــــام باألطفـــ ــــــة TWتمـ غبـ ـــــة ذات خ�ـــــــ�ة ولـــــــد*(ا  رمعلمــ ر
ة بما فÛ(ا من وسائط تكنولوجية حديثة   .رالOا3� للمنا¢i املطو

ــــــز�ن  -  ــــــشاء وتخـــــــ ـــــــــة إلVــــــ ــ ـــــــــة للمعلمـ ــــــــــزة املتنوعــــ ــــــوفH �fدوات وHج-ــ ــــــــــات تــــــ ــــة البيانـــ ومعا%dــــــــ
 . وتوف�f الوسائط الرقمية 

ــــم وســـــــائل  -  ـــال و�قــــــدم ل-ــ ـــــث يفــــــي بإحتياجــــــات Hطفــــ ة جيـــــــدة بحيـ رفــــــصل مخطــــــط بــــــصو
ــــــتعلم  ـــة الــــ ـــــــة لعمليــــــ مــ ـــــــات التكنولوجيــــــــــة الال ـــع WمOانــ ــــة ومج-ــــــــــز بجميــــــ ز5عليميـــــــــة متنوعـــــ

 . والبحث وWطالع 

 - Wي وðـــا ــــــــدو الرقــــــ ـــــــاء Hمـــــــــو لتحقيـــــــــق الـ ــــات وأوليــ ــــــfن املعلمـــــ رالتعـــــــــاو بـــ ر ـــرا3� ا%vـــــــــاص ن شــــــ
 . لبامل�ì عند إستخدام الوسائط الرقمية من خالل قنوات تواصل متنوعة 

ـــــــــتخدام  -  ــــــــال مــــــــــن إسـ ــــfن Hطفــ ـــة وتمكــــــ ـــــة املطبوعـــــــ ـــد بــــــــــاملواد التقليديـــــ ــــــن التقيـــــــ ــد عــــ البعــــــــ
ــــتخدام التقنيــــــــــات  ـــــdöيع إســــــ ــــــــالل 5ـــــ ـــــــن خــ ـــــــة مـــ ــــــع التعليميـــ ــــــــة عــــــــــ� املواقــــ د القائمــ ــــوا راملــــــ

  ) Griban,  et.al2019   (   .ا%$ديثة

ــ -  ــــةوتـــــــ ـــن ير الباحثـــــ ـــــــا مــــــ ـــة تمك�(ــ ات الرقميــــــ ــــــال للم-ـــــــــا ـــــــاض Yطفـــ �ــ ــــة  ر أن إمـــــــــتالك معلمـــــ ر
ـــــصر  ــــك العـ ـــ� ذلــ ــــو ال-ائــــــل 3ـــ ـ ضــــــة بطر�قــــــة تــــــتالئم مــــــع التطـ ــــل الر رعــــــرض اg$تــــــو لطفــ و ي
ـــــــ�  ــــم و�Oونــــــــو أك£ـ ـــة �(ــــ ــــ�ب خاصـــــ ـــــال يمتلOــــــــو حواســــ ـــبح العديــــــــد مــــــــن Hطفـــ نحيــــــــث أصـــــ ن

ا ـــة فتنميـــــــة تلــــــــك امل-ـــــــا ــــــا مـــــــن وســــــــائل العـــــــرض التقليديـــــ ــــذابا  ل-ــ رإنجـــ
ً

ــــبحت  ــــد*(ا أصــــ ت لــــ
ا بــــــالبالد  ـــ ونـــ ـــــد ظ-ــــــو جائحــــــة �و ة فرضــــــ (ا متطلبــــــات ذلــــــك العــــــصر و�خاصــــــة 0عـ ـــر رضـــ ر رو
ـــة ،  ــــصات إلك��ونيــــــ ــــام التقليــــــــدي إ#ـــــــــ� الــــــــتعلم ع��منــــ ــــام التعلــــــــيم مـــــــــن النظــــ ـــــــو نظــــ لوتحـ
ــــــــا 3ـــــــــ�  ــــــصادية  بمـ ــــــــنظم Wقتـــ ــــــ (ا الـ ة فرضـــ ات الرقميـــــــــة ضـــــــــر ـــــــا ـــــــا للم-ــ ركمـــــــــا أن إمتالك-ــ ور

  .قذلك متطلبات سو العمل  

 ثالثا  -
ً

%ة مصر :    Egypt Vision2030 :2030ؤر
%ة مصر     2030ؤ�عر%ف ر

ــــــــا ـــــــة :   5عــــــــــرف بأâ(ــ ــــــــاو �افـــ ـــــــــة وتحــــــــــديث مــــــــــصر تuنــ ــــــــاملة لتنميـ ــــــــ��اتيجية شــ ـــة إســ �ـــــــ ـــــــ� ر لÕـــ ؤ
  .قطاعا®(ا وجوانب ا%$ياه فÛ(ا وذلك ملواكبة التغ�fات العاملية وWقليمية 

%ة مصر     :2030ؤأNداف ر
W صــــــــــالحWـــة و ة التخطــــــــــيط واملتا0عـــــــ ا ـــــــت و رقامـــ ـــــصر ز ــــة مـــــ �ــــــ ــــــداد ر ؤدار بإعــــ ـــــذ 2030ي  منـــــ

 : وال�= 5س (دف 2014يناير 

ـــــصر ح�ـــــــ= عـــــــام  -  ــــــة مــ ــــــة لتنميـ �ـ ــــو�ر ر ــــياغة وتطـــ ــــة طر�ـــــــق 2030ؤصـــ طـــ ر لتOـــــــو بمثابـــــــة خا ن
 .5عظم Wستفادة من WمOانيات املتاحة 

�ــــــــــادة  -  ــــــــ�  �û� 3ـ ـــــــا ـــصر التـــ ــــادة إحيـــــــــاء دو مــــــ ـــــ� إعــــــ ـــ ــــــ�ة التنافــــــــــسية ، والعمـــــــــل عـ ـ ــــع املfــ رفـــــ ر رر
 . اه كر�مة للمواطنfن Wقليم وع� توف�f حي

ـــ� إعـــــــداد Wســـــــ��اتيجية عـــــــ� منdjيــــــة التخطـــــــيط طو�ـــــــل املـــــــدي والتخطـــــــيط  -  ــــاد 3ــــ Wعتمــ
ات ا ـــــــــاص ، والـــــــــــو ـــــــــاع ا%vــ ـــــدVي والقطــ ـــــــع املــــــ ـــــــات اdgتمـــ ــ ــــــــع ممثـــــــــــ� منظمــ ــــــــشاركة مـــ رباملــ  ، ز

��اء ، و�Hاديميfنv%السيد الرفا\� عاشو ،   (.  وا � )561 :2017رنيل
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%ة مصر    2030ؤآليات تحقيق ر
ـــ �ــــــــة مــــــــصر شـــــ ـــاو ر ــــن محـــــ ـــــو مــــ ــــــل محـــ ؤمل �ــ ــــددة 2030رر ــــــ��اتيجية محــــ ــــــة وأTــــــــداف اســ �ــ ؤ ر

ــــام  ـــــو عـــــــ ــــــس (دف بحلــــــ ــــــــا#� واملـــــ ـــــــع ا%$ـــ ـــــــــü الوضــــ ـــاس أداء توwــ ــــــــرات قيــــــــ ـــــم 2030لومؤشـــ ـــــــذلك تـــــــ  ولــــ
ـــا يتعلـــــــق بموضـــــــوع البحـــــــث  ـــ�امج التنفيذيـــــــة نـــــــذكر م�(ـــــــا مــــ ـــ ــــھ مـــــــن ال�ـ ــــ� إطـــــــالق مجموعـــ العمـــــــل عـــ

  :ا%$ا#� وTو 

%ب والتعليم   %: ربرنامج التد  2030ة مصر ؤNدفت ر
ــــــــام  ـــــار نظـــــ ـــــــــ� إطــــــــ ــــ ـــــ� ، و3 ــــــة دو تميfــــــــ ـــــــودة عاليـــــــ ــــــــع بجــــــ �ب لdÎميـــــ ـــــــــد ــــيم والتــــ ــــــــة التعلـــــــــ نإتاحـــــ ر
ــــادر عـــــــ�  ب القــ ـــتعلم واملتــــــد ـــ� املــــ ــــادل ومــــــستدام ومــــــر وأن يOـــــــو مرتكــــــزا عـــ ـــÞ§= كــــــفء وعـــ رمؤســـ

ً ن ن
ــــــة  ــــصية املتOاملـــ ـــاء الvöــــ ــ� بنـــــ ــــساTم أيــــــــضا 3ـــــــ ـــــــا وأن �ــــ ــــا وتكنولوجيـ ـــا وفنيـــــ التفكfــــــــ� واملــــــــتمكن تقتيـــــ

ً ً ً ً

ـــ� بن ـــــواطن مع�ـــــــ ــــــة وشــــــــــغوف ملــــ ــــو بوطنــــ ــــــالق وفخــــــ ـــــ�م Hخـــ ــــسؤ و�ح�ـــــ ــــــدع ومــــــ ــ ــــــــسuن�f ومبــ رفــــــــــسة ومـ ل
بÒناء مستقبلة وقادر ع� التعامل تنافسيا مع الكيانات Wقليمية والعاملية 

ً
  . 

ــــادي  ـــــر ا%$ـــ ات القــ ــــا ـــن م-ـــ ــــfن الطـــــــالب مــــ ـــــيم 3ـــــــ� تمكـــ ــــــس-م التعلــ ـــــ� أن �ـ نوTـــــــدفت ايـــــــضا إ#ــ ر
ً

ــــة ثالثـــــــة أTــــــداف إســـــــ��اتيجية للت �ـــ ــــعت الر –العـــــــام ( علـــــــيم بأنواعــــــة الثالثـــــــة ؤوالعــــــشر�ن لـــــــذا وضــ
ـــا#� –الفßـــــــ=  ــــيم ا��ـــــــام�Á والعــــــــا��  املتعلقــــــــة )  العـــــ ــــــ��اتيجية للتعلــــ ــــن NLــــــــداف Jسـ نتحـــــــدث عــــ

��  :بموضوع البحث  ا��ا

  .  تفعيل قواعد Wعتماد وا%dودة ملسايرة املعاي�f العاملية -

ات القر ا%$ادي والعشر�ن - ن تمكfن املتعلم من متطلبات وم-ا   .ر

Ëس والقيادات  دع- ات أعضاء Tيئة التد رم وتطو�ر قد   .ر

ــــــتعلم وأنمـــــــاط التقـــــــو�م مــــــــع - ـــــاء بأســـــــاليب التعلـــــــيم والــ تقـــ Wـــة و ــــــو�ر ال�ـــــــ�امج �Hاديميــــ رتطـ
  .WبتOار والتنوع 3� ذلك 

ـــــــة - ــــــة 3ـــــــــ� عـــــــــرض املعرفــ ـــة Hك£ـــــــــ� فعاليـــ ـــــــة والتكنولوجيــــــ ـــــل ا#ـــــــــ� الـــــــــصيغ Wلك��ونيــ  التوصــــ
  بfن الطالب واملعلمfن ومن يرغب من أبناء اdgتمع املس (دفة والبحث العل<= وتداول-ا 

ة التخطيط واملتا0عة وWصالح Wدار ،              (  ا يو ر     )168-165:  2016ز

ـــــــــــة ــــــــت الباحثــــ ـــــــــــذا حرصــــــــ ـــات     لــــ ــــــــ �ب طالبـــــ ـــــــــد ��= تـــــــ ــــــــــد ــــــــــامج التـــــ ـــــسات ال��نــــــ ـ ـــــــ ـــــالل جلــ ـــــــــ ر خــ ر
ـــة  ـــة لتنمي (ـــــــــــا كمعلمـــــــ مـــــــ ـــــة الال ات التكنولوجيـــــ ــــــــا ـــــــ� امل-ـــ ــــــــة عـــ ـــــــة التجر�Òيــ راdgموعـــ ز ـــــــال ر ــــــاض أطفــــ �ــــ

ـــــــــشطة  ـــــــيم تلـــــــــــك VHــ ــــــــة وتقيــــ �ـــ ــــ� إبتOا ــــــة أك£ـــــــ ة  تقنيـــــ ــــــــــصو ـــة بـ ضــــــــ ــــــــــل الر ـــــــشطة لطفـ ـــــديم VHــــ رلتقــــــ ر و
�ة مصر  ؤبأساليب تتالئم مع طبيعة القر ا%$ادي والعشر�ن تحقيقا لر

ً   .   2030ن

اسات سابقة  -  :رد
ـــات الــــــسابقة Õـــــ" Hقــــــرب ا#ــــــ"  اســ ــــن الد ــــث ا%$ـــــا#" إ#ــــــ" عـــــدد مــ رإســـــuندت الباحثــــــة 3ـــــ� البحــ

�ن كما ي" موضوع البحث    :رومتغ�fاتھ ،وتم تنظيم-ا 3� محو
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اسات ا�Äو 3و  لد ر اسات تناولت التعلم الذا�ي لدي طالب ا��امعھ :ر    .رد
ـــــــد الز|يـــــــــــدي  ــــــــــان دمحم أحمــــ ــــة بيـ اســـــــ ــــــذا�ي "عنـــــــــــوان  ) : 2013(رد ــــــــتعلم الـــــ ــــــــــة للـــ ــــستو القابليـ يمـــــــ

ــــــوء متطلبــــــــات  ـــــة �ــــــــ� ضــ دنيـــ ــــھ 3 ــــــة العلــــــــوم ال��بو%ــــــــة �ــــــــ� ا��امعــــ ــــــع رلــــــــدي طلبــــــــة Kليــ التعامــــــــل مــ
 " املستجدات التكنولوجية

ـــــة �ليـــــــة  اســـــــة إ#ـــــــ� التعـــــــرف عـــــــ� مـــــــستو القابليــــــة للـــــــتعلم الـــــــذا5ي لـــــــدي طلبــ يTــــــدفت  الد ر
ــــــــــــستجدات  ـــع املــ ــــــــ ـــل مـــ ــــــ ــ ـــــــــات التعامـــ ــــــــــوء متطلبـــــ ـــــــ� ضــــ ــــــة 3ـــــــ دنيــــــــ H ـــــــــھ ـــ ــــــ� ا%dامعــ ـــــة 3ــــــــ ــــوم ال��بو�ـــــــــ رالعلـــــــــ
ــــستو  ــــــــ ـــــــــ� مــ ـــــــة 3ـــــ ــــــ ــــــوم ال��بو�ـ ـــــــة العلــــــــ ــــــة �ليـــــــ ــــــن طلبــــــــ ـــــــــة مــــــــ اســـــ ــــة الد ــــــــ ـــــــــت عينــ ــــــة وتOونـــــ ــ يالتكنولوجيــــــ ر

ـــالو ـــق البOـــــــــ ــــــــ ــــــم تطبيـ ـــــــــفي ، وتــــــ ــــــــــنij الوصـــ ــــتخدام املــ ـــــم إســــــــ ــ ـــــــا ، وتـــــ ــــــات العليـــــ اســــــ ـــة الد ر�وس وطلبـــــــــ ر
ــــــــذا5ي  ـــــــة للـــــــــتعلم  الـ ــــائج أن مـــــــــستو القابليــ ـــــــرت النتـــــ ـــــــاد ، وأظ-ــ ـــــــة مـــــــــن خمـــــــــسة أ0عــ يإســـــــــuبانة مOونــ
ق ذات داللــــــة  ـــائج وجــــــود فــــــر ــــت مرتفعــــــة كمــــــا أظ-ــــــرت النتـــ ـــــة �انــ ــــوم ال��بو�ـ ـــــة العلــ ــــة �ليـ ــــدي طلبــ ولــ

�وس وط ــــــة البOـــــــــــالو ـــــfن طلبـــــ ـــ �وس رإحـــــــــــصائية بـــ ـــــــــالو ــــة البOــ ــــــــصا%ü طلبـــــــ ـــات العليـــــــــــا لـــ اســــــــ ــــــــة الد ــ رلبـ ر
ــــــة  ـــuثمار قابليـــ ة إســــــ ــــة بـــــــــضر ـــــ�س كمـــــــــا أوصـــــــــت الباحثـــــ ـــ ق 5عـــــــــز لعامـــــــــل ا%dـ ـــــــر ــــــود فــ ـــــــدم وجـــ وروعــ يو

  . الطلبة للتعلم الذا5ي 

ــــد  اشــــــ ـــــــان  ــــق فرحـــ ـــــدهللا مطلــــــ اســــــــــة عبـــــ رد ـــــــــوان ) :  2015(ر اســــــــــات "عنـ ـــــــة الد ـــــ� طلبـــ جــــــــــة وÉـــــ رد ر
ــــــــتعلم  ــــلوب الـــ ـــــــــا التعلـــــــــــيم ألســـــــ ــــــــصص تكنولوجيـ ـــــ� تخـــ ــــ� �علـــــــــــم ال�Uمجيـــــــــــات العليــــــــــا �ــــــ ـــــذا�ي �ـــــــ الـــــ

  " التعليمية والصعو|ات الË# تواج		م من وج	ة نظرNم 
ـــــصص  ــــــــــ� تخـــــــ ــــــا 3ــ ـــــــات العليــــــ اســـــ ــــة الد ــــــــــ� طلبــــــــ ــــــة و\ــ جــــــ ـــــــــة د ـــــ� معرفـــ ـــــــــة إ#ـــــــ اســـ رTــــــــــــدفت الد ر ر
ــــل  ــــــر �ـــ ـــــد أثـ ـــة وتحديــ ــــــ� 5علـــــــم ال��مجيـــــــات التعليميــــ ــــذا5ي 3ـ ــ ـــتعلم الـ ــــــلوب الــــ ـــــا التعلـــــــيم ألسـ تكنولوجيــ

ــــــــن متغfـــــــــــ�  ـــل ،( مـــ ــــــــــان العمــــــــ ـــر ، مOـ ــــــ�س ، العمــــــــ ــــــ� ا%dـــــ ـــــــــة Yو#ـــــ ـــة العلميــ جــــــــ �وس(ر الد ــــــــالو ، ) رالبOـــ
ــــة  ـــــــــو�ية والتكنولوجيـــــــ ة ا%$اســ ـــا ـــــــتخدم ) روامل-ـــــــ ـــــم ، اســــ ـــــــــاء 5علم-ــــــ ـــــ= تـــــــــــواج--م أثنــ والـــــــــــصعو�ات ال�ــــــ

ــــــذا5ي مـــــــن  ـــــتعلم الـ جـــــــة و\ـــــــ� الــ ــــستو د اســـــــة إ#ـــــــ� أن مـــ ـــــفي ، وتوصـــــــلت الد رالباحـــــــث املـــــــنij الوصــ ير
ـــائج عــــــــد ـــــــرت النتـــــ ـــا أظ-ـ ـــان مرتفعــــــــا ، كمـــــ ـــــــتعلم ال��مجيــــــــات �ـــــ ـــة لـ ــــل الطلبـــــ قبــــ

ً
ق ذات  ــــــر ـــــــود فــ وم وجـ
ــــــــت  ــــــــس-ا ،وأوصــ ــــــ�ات نفــ ـــــــــا الطلبــــــــــة 5عــــــــــز للمتغfــــ ــــــــصعو�ات ال�ــــــــــ= تواج--ـ ــــــ� الــ ــــصائية 3ــــ يداللــــــــــة إحــــــ

اسة بتوف�f الب�ئة املناسبة ل-ذا النوع من التعلم الذا5ي    . رالد

اســـــــة  ســــــــة "   :     )Greene et,al 2015(  رد ـــــتعلم الـــــــذا�ي املـــــــنظم لطـــــــالب مد ـــــز الــ ر�عز%ــ
Äــــــ� ا ـــــــت وعUـــ ــــ� 3ن��نــ ـــــــز عUـــــ ـــــاالت KLاديميـــــــــة Nيلنغــ ـــن " �ــــ ـــــــ� الـــــــــرغم مــــــ ــــــة عــ حيـــــــــث أكـــــــــدت إ#ـــــــــ�  أنـــ

ــــت ، إال أن العديـــــــد مـــــــ�(م يفتقـــــــر إ#ــــــــ�  قميـــــــا ع�ـــــــ� Wن��نــــ ــــــ� Wتـــــــصال  ة عــ إمـــــــتالك الطـــــــالب القـــــــد
ً

ر ر
ــــالب  ــــــ� أن الطـــــ ــــا أكـــــــــدت عـــ ـــــــات ، كمـــــ ــــــو ا#ـــــــــ� املعلومــ ـــــــل والوصـــ ـــــة للتنقــ مــــ ات الال ـــــة وامل-ـــــــــا لاملعرفــــ ز ر

ــــــــ ـــتعلم-م ومراقبــــــــــة 5علم-ــ لـــــــ ـــــــيط  �ن عــــــــــ� التخطـــ ـــاد ــــــــ��اتجيات رالقـــــــ ضــــــــــع Wســ ــــــــة و ـــــــــتحكم فيــ وم  والـ
ة  ـــــــر ة ثــ ـــــ� إدا ة عـــ ــــــد ــــــ� قـــ ــــــتعلم الــــــــذا5ي Tـــــــــم Hك£ــ ات الــ ـــــا ف وم-ــــ ـــا ــــذلك أي لـــــــــد*(م معـــــ ــ ـــة لــ مـــــ والال ر ر ر ر ز

 .املعلومات ع�� Wن��نت بنجاح 

ـــــة      اســــــ ـــــــــا�� ، "  ) :Biggins)  2017رد ــــــــيم العـــ ــــ� التعلـــ ـــــ �ـــ ـــــة  ات الرقميــــــ ـــــــد ـــــاءات والقــــ ــــر الكفـــــــ رأطـــــــ
ا#ــــــ� مــــــدي تحــــــسن  "  ة الذاتيــــــة والرفاNيــــــةأNميــــــة الــــــتعلم مــــــدي ا��يــــــاه ، التنميــــــ ت   رحيــــــث أشــــــا

ــــث أكـــــــدت عـــــــ�  ـــــاءات الرقميـــــــة ، حيـــ ات والكفــ ـــــد ـــامي القــ ـــــل تنــــ ــــدي ا%$يـــــــاة وذلـــــــك 3ـــــــ� ظــ رالـــــــتعلم مـــ
ات الرقميــــــــة  ـــاءة والقـــــــد ــــــث تلعـــــــب الكفــــ ــز عمليــــــــة الـــــــتعلم ، حيـ ات الرقميـــــــة 3ـــــــ� 5عز�ـــــ ــــة امل-ـــــــا رأTميـــ ر

ا كب�fا  3� عملية التعلم والتطو�ر الذا5ي والتعل دو
ً ً

  . م مدي ا%$ياة ر
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اســــة   -5 ـــادات التعليمــــة : "  Gorlovsky, Alexander, D. (2020)رد  وج	ـــــة نظـــــر –القيــ
ـــــــة  ســـــ ــــد املد ــــــا عــــــــ ـــــــــالب مــــــ ــــــة الذاتيــــــــــــة لطـــ ــــــــــ� الفعاليـــــ ـــــــساNمة �ــ ـــــــــر املـــــ ـ ــــو العناصــ ــــºن حــــــــ ســـــــ راملما لر

ـــــة ـــات   "  الثانو%ـــــ ــــال Wتــــــــــصاالت واملعلومـــــــ ـــــــ� مجــــــ ـــــــل 3ـــ ــــوô� ال-ائـــ ـــــــدم التكنولــــــ ـــــ= أكــــــــــدت أن التقـــ ال�ـــــ
ــــــ ـــاTم 0ــــــــشOل كبfــ ــــــ� أن Tنــــــــاك ســـــ ــــــة إ#ــ اســ ـــلت الد ــ ــــــت ، كمــــــــا توصـــ ــــتعلم ع�ــــــــ� Yن��نــ ر� 3ــــــــ� إنuــــــــشار الــــ

 . عالقة قو�ة بfن الكفاءة والتعلم الذا5ي للطالب وتحقيق النجاح �Yادي<= ل-م 

اسات ا�Äو الثاIي  رد اسات تناولت  التحو الرق9: ر لد   طالب ا��امعھى#  لدر

Jenny M. Lane (2012)  عنــــوان%ــــة إلعــــداد املعلمــــºن  لنظــــام �علي9ــــ# تطــــو%ر ال :  ؤر
 .رق9# عال#9 

ـــــن خـــــــالل وضـــــــع خطـــــــة مـــــــستقبلية وتـــــــصميم   ــــو�ر املعلمـــــــfن مــ اســـــــة ا#ـــــــ� تطـــ ر        حيــــــث Tـــــــدفت الد
ـــا        ت الÛ(ــــــــ ـــــــ= أشــــــــــا ـــــــائج ال�ـــ ــــم النتــــ ـــــــــن اTــــــ ـــــــــا ، ومـ ــــة بالتكنولوجيـ ــــــواد غنيـــــــ ــ ـــــــfن بمــ ــــــــيم املعلمـــ ات 5علــ ردو ر

ــــ� تفـــــاعال مـــــع املـــــو اســـــة أن الطـــــالب يOونـــــو أك£ـ الد
ً ن اســـــية ال�ـــــ= �عتمـــــد فÛ(ـــــا املعلمـــــور ناد الد عــــــ�  ر

 .  إستخدام التقنيات الرقمية ا%dديدة 3� عملية التعلم 

ـــــــشر  ـــــــد Nمــــ ــــــــــر أحمــــ ـــة عمـ اســــــــ يد ـــــــب " عنـــــــــــوان ) : 2016(ر ـــــــــ� الطالــــ ـــــة ع�ــ ـــــة الرقميــــــ ـــــــــأث�º الثقافــــــ تــ
ـــــاء ، وإتجــــــاN	م نحوNـــــــا  قـ ــــن وج	ــــــة نظــــــر طلبــــــة Kليـــــــة العلــــــوم ال��بو%ــــــة بجامعــــــة الز ــــام�Á مــ را��ــ

ــــدقت ال" ـــــــة حيــــــــــث Tــــــ ـــــ� الثقافــــ ــــــــسلبية عـــــ ـــــــــة أو الــ ـــــــواء Wيجابيـ ــــــأث�fات ســـ ــ ــــــــل التـــ ــــــــة إ#ــــــــــ� تحليــ اســ رد
اســــــــة  ـــائج الد ــــلت نتـــــ ـــــ�Tم وتوصـــ دنيــــــــfن وطر�قـــــــة تفكfـــ H ــــــــ� الطـــــــالبــــــة جديـــــــدة ع رالرقميـــــــة كثقافــ ر
ــــــة  ــــــــأث�fات Wجتماعيـــــ ــــــاءت التـــ ــ ـــــطة وجـــ ــــة متوســــــ جـــــــ ــــــــة بد ـــــــاءت إيجابيـــ ــــــــــة جــــ ــــــــأث�fات �Hاديميـ رأن التـــ

ـــ ـــدير مرتفعــــــة 3ـــ جــــــة تقـــ جــــــة تقــــــدير روالvöــــــصية إيجابيــــــة بد ــــاءت التــــــأث�fات الــــــسلبية بد ـــfن جــ ر� جـــ
  . متوسطة 

اســـــة    لالتحـــــو الرق9ـــــ# �ـــــ� التعلـــــيم " عنـــــوان ) : Elliot, Tiffany and Jay  )2016رد
ـــــــصر ا��ـــــــــــديث  ـــــــــ� العــــ ــــو �ـــ ة ا�Äتـــــــ ــــــــو%ر التقنيـــــــــــات وإدا ـــــــــام�Á تطـــ يا��ــ ـــــ�ة –ر ة ا�Uiــــــ ـــــــث . ر إدا حيـــــ

ــــن  ــــ= تمكــــــــن املؤســــــــسات مــــ ــــــات ال�ــــ ـــــــة ا#ــــــــ� تحديــــــــد ±ليــ اسـ ـــــــدفت الد Tُـ
ـــتفادة مــــــــن التقنيــــــــات ر Wســـــ

ــــــة والتواصـــــــل  ــــسات التعليميـ ـــ� املؤســـ ـــــستفيدين 3ــــ ـــ��اك املــ ـــــرض إشــــ ـــة واg$تـــــــو الرق<ـــــــ= 0غــ يا%$ديثــــ
ـــــــة  ات ا%vاصـــــ ـــــــــر ـــــاذ القـــ ـــــ ــــ� إتخــ ــــــــة عــــــــ ـــادات ا%dامعيــــ ة القيـــــــــ ـــــــد ـــــ� قـــــ ـــائج ا#ـــــــ ــ ـــــلت النتـــــــ رمع-ــــــــــــم وتوصـــــــ ر
ـــــــــسية  ة التنافــــ ــــــــد ـــة لتعز�ــــــــــــز القــــ ــــــــة اvgتلفــــــــــ ــــات التكنولوجيــــ ــــــشر�ة والتقنيــــــــ د الÒـــــــ ــــــوا ـــــــــــuثمار املــــــ ربإسـ ر

��اتالرقv%ة ا    . رمية لdÎامعات و�ناء الكفاءات وتحسfن العمليات و5عز�ز إدا

اســــــــة  ــــــي معــــــــدي ا��رÕــــــــي "رد ــــــا ترKــ ــــــصر ) : 2016"(محمــــــــود فتــــــــوح دمحم ،Nيــ ــــــ� عــ ات املعلــــــــم �ــ رم	ــــــــا
ة الرقمية وطر تنمي×�ا قالثو  . ر

ــــر  ــــــــة وطــــــ ة الرقميــ ــــو ـــــــل الثــــــ ــــ� ظـــ ـــــم 3ــــــ ات املعلـــــ ــــــــا ــــــ� التعــــــــــرف عــــــــــ� م-ــ إ#ــــ ــــة  اســــــ قTــــــــــدف الد ر ر ر
ـــــل ــــــا ، وتوصـــــ ــــــاتنمي (ــــ ــــائج م�(ــــ ــــــــن النتــــــ ــــھ مــ ـــ ــــ� مجموعـــ اســــــــــة إ#ــــــ ـــن : رت الد ـــــة كثfــــــــــ� مـــــــ ـــــم يواجـــــ أن املعلـــــ

ـــــــة  ة الرقميــــ ــــــــــو ــــصر الثـ ــــــــــ� عـــــــ ــــــديات 3ـ ـــــــيم , رالتحـــــ ـــــ� التعلــــ ـــــدة 3ــــــ ــــــــا ا%dديــــــ وأن اســـــــــــتخدام التكنولوجيـــ
ـــــــا يمكـــــــــن  ـــــــ= كمـ ـــــــوا العــــــــصر الرق<ــ ـــا معلمــ ــــــ= ي�بñـــــــــ� أن يمتلك-ـــــ ات ال�ــ ـــــا ـــــن امل-ــــ ــــب مجموعـــــــــھ مـــ ريتطلــــ

ة الرقم ـــــل عـــــــصر الثـــــــو ــــ� ظــ ات املعلـــــــم 3ـــ ــــــا رتنميـــــــة م-ـ �ب ر Tـــــــا التـــــــد ـــــدة طـــــــر أبر ـــــالل عــ ريـــــــة مـــــــن خــ ز ق
 . Wلك��وVي املستمر 
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ــــــد ـــــــــدالرحمن الراشــــ ــــــــضاو عبـ اســــــــــة  مــ يد ـــــــــة للتحــــــــــو  ): 2017( ر ضـ ــــتالك معلمةالر ـــــة إمــــــ جـــــ لد و ر
 .الرق9# وإتجاN	ا نحو استخدامة

ــــــة نحـــــــو إســـــــتخدام الـــــــتعلم  ضـ ـــات معلمـــــــات الر ــــرف  عـــــــ� إتجاTــــ ــــ" التعـــ ــــــث إ#ـــ وTـــــــدف البحـ
ـــــــتعلم ات الــ ـــــا جـــــــــة إمـــــــــتالك م-ــــ ــــ� ود رالرق<ـــــ ـــــــن ر ـــات مــ ـــــة املعلمــــــ ــــــت عينــــ ــــــــد*(ن، وتOونـــ ــــــ� لـ  120 الرق<ـــ

ـــــم  ـــــــة تــــــ اســــ ـــــداف الد ـــــــــق أTـــــ ــــاض، ولتحقيــ ــــة الر�ــــــ ـــــة بمدينـــــــ ـــــــات بمنـــــــــــاطق مختلفـــــ ضـــ ـــــــــة مـــــــــــن ر رمعلمـ و
ـــــ�س  ـــا، يقـــــ ــــــدق-ا وثبا®(ـــــــ ـــــــــن صــــ ـــــــد مـ ــــد التأكـــ ــــfن 0عــــــ ـ �ن أساســـــ ــــــــو ـــــuبانة تتــــــــــضمن محــ ـــتخدام إســـــ راســـــــ

ـــــــ ـــــــاVى مـــــــــدى تـــ ــــــو الثــ ــــتعلم الرق<ـــــــــ�، و�حـــــــــدد اg$ــــ ـــات نحــــــــــو الـــــ ــــــــات املعلمــــــ ــــــــو Hو اتجاTـ راg$ـ وافر لر
ـــــن أTم-ـــــــا ـــــيات مـ ــــة مــــــن التوصـ ــــ� البحــــــث بمجموعــ ـــــدى املعلمــــــات، وإنتùـــ ـــــ� لـ ات الــــــتعلم الرق<ـ ـــا : رم-ـــ

ــــــــوب  ــــــتخدام ا%$اســ ــــــــق بـــــــــالتعلم Wلك��وVــــــــــي وإســــ ـــــــساقات تتعلــ ـــــــات بمـــ إثـــــــــراء بــــــــــرامج إعــــــــــداد املعلمــ
ــــد وحــــــــديث  ـــــل جديــــ ــــــات ملواكبــــــــة �ــ ـــة للمعلمـ �Òيـــــ ات تد ـــتعلم والتعلــــــــيم ، عقـــــــد دو ـــ" الــــ روWن��نـــــــت 3ـــــ ر

   .T "3ذا اdgال

اســـة تحليـــل الكفايـــات للمعلمـــºن �ـــ� عـــصر الـــتعلم : )  Jesus Lopez-Belmonte (2019رد
                                                       "  الرق#9 

اســـــــة إ#ــــــــ� أن  ـــــلت نتــــــــائج الد ـــة توصــ ات الرقميـــــ ـــــستو امل-ـــــــا ــــــد مــ ـــــ� تحديــ ــــــة إ#ــ اســ ــــدفت الد ــــد Tـــ روقـــ ر ير
ات التكنولوج ـــــــا ـــــــو امل-ــ ـــــــذين يمتلOــ ــــfن الــ راملعلمـــــ ـــــسT�fا ن ــــــــتعاد®(ا وتفـــــ ــــة كتخـــــــــز�ن املعلومـــــــــات وإسـ يــــــ

ــــــد*(م  ــــو لـــــ ـــم تOـــــــ ـــة �(ـــــــ ـــــ Ëــــــــــسية ا%vاصـــ ـــــــــة التد ــــــسfن العمليــ ـــدة لتحــــ ـــــات مفيــــــــ ـــ� معلومـــــ ـــــا إ#ــــــــ نوتحو�ل-ـــــ ر
ات التكنولوجيــــــــة  ـــا اســــــــة أن امل-ـــــ ــــــ= وأكــــــــدت الد Ëس الرق<ـ ـــــاءة التــــــــد ـــــداث كفـــ ــــــة أفــــــــضل إلحـــ رمعرفـ ر ر

�ة %dميع املعلمfن 3� سÒيل محو Hمية املعلوماتية     . ورضر

ــــة أح اســـــــ ـــــــو�� رد ــــــام متـــــ ــــد عزمــــــــــــي إمــــــ ـــــــة ) : 2020( مــــــــ ــــــي لتنميـــــ %$# إلك��وIــــــ ـــــــــد ـــــــامج تـــ رفاعليـــــــــــة برنـــــ
ــــة   مــــ ة إ ــــو الرق9ـــــــ# �ـــــــ� ضـــــــوء إدا ات التحـــ ـــــا زم	ــ ر ــــــد ( لر ـــــدي طـــــــالب Kليــــــــة ) 19-كوفيـ التعليميـــــــة لــ

  . ال��بية الر%اضية 

�ب الك��وVــــــــي لطــــــــالب �ليــــــــة ال��بيــــــــة الر�اضـــــــــية  ــــــامج تــــــــد ـــــــ� تــــــــصميم برنــ ـــــدف البحــــــــث إ#ـ رTـــ
ات الرقميــــــة عــــــ� جامعـــــة املنيــــــا واســــــتخدم ال ـــا ـــ= وتـــــم تطبيــــــق إســــــتÒيان امل-ـــ ـــنij التجر��ـــ رباحــــــث املـــ

ــــث وقوام-ـــــــــا  ـــــة البحـــــ ـــــــة ) 1026(عينــــ ق دالــ ــــــر ـــــود فـــ ــــــــث وجــــ ــــــــرت نتـــــــــائج البحـ ـــــــة  ، وأظ-ـ ــــــا وطالبــ وطالبـــ
ً

ـــــوء  ات التحـــــــو الرق<ـــــــ= 3ـــــــ� ضــ ـــــا �ب Wلك��وVـــــــي عـــــــ� تنميـــــــة م-ــ ـــق برنـــــــامج التـــــــد ــــصائيا لتطبيــــ لإحـــ ر ر
ً

مــــــــــة  ة أ زإدا ـــــد( ر ـــــــدي طــــــــــال) 19-�وفيـــــ ـــــــاس التعليمــــــــــة لـــ ــــــــاه القيـــ ــــــــ� إتجــ ــــية 3ــ ــــة الر�اضــــــ ب �ليــــــــــة ال��بيــــــ
  . البعدي إلفراد عينة البحث 

ـــــــراNيم  ـــــــد ابـــــ ــــــــــاب احمـــــ ـ حـ ــــة  اســــــــ رد ـــــــة ) : 2020(ر ات التكنولوجيـــــ ــــــــا ـــــــة امل	ــــ ــــــة لتنميـــــ ـــــــة مق��حــــــ %ـــــ رر ؤ
 . لملعل9# التعليم 3سا�Û# بمصر �� ضوء متطلبات التحو الرق9# العال#9 

ــــــــو ـــات وتحـــــــــــديات التحـــ ــــــــوم ومتطلبــــــــ ـــــرف مف-ـــ ــــــ� 5عــــــ ـــــث ا#ـــــ ـــــد Tـــــــــــدف البحــــــ ل الرق<ـــــــــــ= وتحديــــــ
ـــــــع  ـــــــ� 5عــــــــرف واقــ ــــ§= باإلضــــــــافة إ#ـ ــــ= التعلــــــــيم Yساáــــ ـــو�ر معل<ــــ مــــــــة لتطـــــ ــــــة الال ات التكنولوجيــ زامل-ــــــــا ر
ـــ� ضـــــــوء متطلبـــــــات التحـــــــو الرق<ـــــــ= وتوصـــــــل البحـــــــث إ#ـــــــ� مجموعـــــــة  ت التكنولوجيـــــــة ل-ـــــــم 3ــــ لامل-ـــــــا ر

ــــا  ــــــــن أTم-ــــــ ـــائج مــ ــــــن النتـــــــ ــــــيم : مـــ ـــــة التعلــــ ــــ= مرحلـــــ ــــوافره ملعل<ــــــ ـــائل التكنولوجيــــــــــة املتــــــ ــــ ــــــــم الوســـ أن أTــ
Y ــــــشيط امل-ــــــــام ـــــالل ت�ــ ــــدي التالميــــــــذ مــــــــن خـــ ــــــاوVي لــــ ـــتعلم التعــ ®(م عــــــــ� تنميــــــــة الـــــ ــــد ــــــ� قــــ رساáــــــــ§= Õــ

ــــــــ�  �ب ع�ــ ـــ� التـــــــــد ـــــ (م 3ــــــ غبـــــ ــــث  ـــــة البحـــــ ــــــــ§= عينــــ ــــيم Yساáــ ـــــ= التعلـــــ ــــــة بيـــــــــ�(م ، وأكــــــــــد معل<ــــ را%dماعيـــ ر
ـــــــع  ــــــــل مــــــ ـــــــــتم اســـــــــــــتخدام-ا للتفاعـــــ ــــــــــ= يــــ ــــة ال�ـــ ـ ـــــــ ــــــــــائل التعليميـ ــــ� الوســـ ــــــــ ـــــــة وأن أك£ـ ـــــصات التعليميــــــ املنــــــــ
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ـــــــــ ـــــات الــــــ ــــــــ ــــــ� مجموعـ ــــ ــــا Õـــــ ــــــــ قميــ ــــــــذ  التالميــــــ
ً

ـــــم ر ــــــــ ـــــن أTــ ــــــــ ـــــــوك ، ومـ ــ ـــ�س بــــــ ــــــــ ــــــات الفـــ وا5س آب ، ومجموعــــــــ
ـــــــــتخدام  ــــــــ� اســـــــ ـــــث عــــــــ ـــــ ــــة البحــــــ ــــــــ ــــــــ§= عينــــ ــــ ـــــــيم Yساáــــ ــــــــ ـــــــــ= التعلـ ــــــساعد معل<ـــــــ ــــــــ ــــ= 5ــ ــــــــ ـــــــات ال�ــــ Wحتياجـــــــــ
ــــــــ�  ــــــد عـ ـــــد للتأكيـــ ــــن 0عــــ ــ ــــة مـــ �Òيـــــ ات تد ــــــــة دو ـــــ� إقامـ ــــــ= Õــــ ـــــو الرق<ـــ ــــــتعداد للتحــــ ـــا لإلســـ ُالتكنولوجيــــــ ر ر ل

ات 0شOل تطبيقي    . رتنمية امل-ا

اســـــــــة   ـــــامي رد ــــــــدي يÜـــــــــ� اليـــــ Ýس الرق9ــــــــــ# برنـــــــــامج  ) : " N)2020ــ ــــــد ات التـــ رمق�ــــــــــ�ح لتنميـــــــــة م	ــــــــــا ر
  "لدي معلمات التعليم العام باململكة العر|ية السعودية 

ـــــــشر�ن  ـــــالقر ا%$ــــــــادي والعـ ـــ= بـــ Ëس الرق<ـــــ ـــــد ات التـــ ـــــا ــــــت�تاج م-ـــ اســــــــة ا#ــــــــ� إســ نTــــــــدفت الد ر ر ر
جــــــة  ــــ= كمــــــا ســــــعت ا#ــــــ� تحديــــــد د Ëس الرق<ــ ات التــــــد ـــــتالك املعلمــــــات مل-ــــــا روالتعــــــرف عــــــ� واقــــــع إمـ ر ر

Ò� ـــــات التد ـــــرTن ، رWحتياجـــــــــ ــــــة نظـــــــــ ــــــــن وج-ــــــــ ـــ ــــــــ= مـــ Ëس الرق<ــــــ ــــــــــــد ات التــ ــــــا ـــ� م-ــــــــ ــــــــ ــــــات 3ـــ ــــة للمعلمــــــــ ــــــــ ريــ ر
ـــــــuبانة مOونـــــــــة مـــــــــن  ـــــق اســ ـــ ـــــــم تطبيـ ـــــــا تــ ـــــ� كمــ ـــــنij الوصـــــــــفي التحليــــ ــــــــة املــــ اسـ  ) 64(راســـــــــتخدمت الد

عـــــــــة عـــــــــ�  ـــــــرة مو ـــــا ) 5(زفقــ ــــشوائية قوام-ــــ ـــــ� عينـــــــــة عـــــ ـــم التطبيـــــــــق عــــ ـــة ، ) 981(مجـــــــــاالت وتــــــ معلمــــــ
ــــــامج املق ـــــــــة ال��نــــ ـــــــــدت فاعليـ ـــ= أكــ ــــــــة ال�ـــــــ اســ ـــــوء نتــــــــــائج الد ـــــ� ضـــــ ـــــدة رو3ـــــ ـــــة 0عــــــ اســـــ ـــــت الد ر�ــــــــــ�ح خرجـــــ

ـــات  ـــــــا املعلومــــــــ ـــتفادة مــــــــــن تكنولوجيـــ ــــــي وWســـــــ �ب Wلك��وVــــ ـــــــد ـــــف التـــ ـــــــا توظيـــــ ــــــيات مــــــــــن أTم-ـــ رتوصــــ
�ب املقدم للمعلمات    . روWتصاالت 3� توسيع نطاق التد

ــــد العلقــــــــامي  ـــــيماء منºــــــــ� عبدا��ميــــ اســــــــة شـــ ـــــــة لتطــــــــو%ر ) : 2021( رد مـ زاملتطلبــــــــات الرقميــــــــة الال
ــــــال �ــــــــ� نظـــــــام  ـــــاض Lطفـ %ــ ــــــصر املطــــــــو رمعلمـــــــات  رالتعلـــــــيم املـ ــــ�ات 20,ي  �ـــــــ� ضـــــــوء عـــــــض ا�Uiــــ

 . العاملية

ـــــــــو�ر معلمـــــــــــات  ـــــة لتطــ مــــــ ــــــة الال ـــــات الرقميـــــ ـــــــ� املتطلبــــــ ـ ـــــرف عـــ ــــــــــ� التعــــــ ـــــــة إ#ـ اســــ زTـــــــــــدفت الد ر
ــــــو  ــــــصر املطـــ ـــــيم  املـــ ـــــام التعلــــ ــــ� نظــــ ـــــــال 3ـــــ ر�ـــــــــاض Hطفــ ي ــــــة 0،2ر �ـــــــــ�ات العامليـــv%ــــــــض ا  3ـــــــــ� ضـــــــــوء 0عـ

ــــفي  ــــة املــــــــنij الوصـــــ اســـــ ـــــتخدمت الد ـــــ��اليا ، اســـ ـــــدا واســــ ــــ= فنلنـــ ــــــة رتجر��ــــ اســـ ر ، وتمثلــــــــت أدوات الد
ــــات ا%$Oوميــــــة واملراكــــــز  �ــــــ�اء �Hــــــاديمfن بــــــبعض ا%dامعــv%ـــــن ا اء مجموعــــــة مـ ر3ــــــ� إســــــuبانة ألخــــــذ أ
�ــــــــــاض  ــــات  ـــــ� املتطلبــــــــــات الرقميــــــــــة ملعلمــــــ ــــــــو 3ـــــ ــــال وأوليــــــــــاء Yمــ ــــاض Hطفــــــ �ــــــ ـــــات  ــ ـــة ومعلمـــ رالبحثيـــــــ رر

ــــــيم املـــــــــصر املطـــــــــو  ـــــــام التعلـــ ــــــ� نظــ رYطفـــــــــال 3ـــ ــــاه ت. ي ـــــــ� أن اتجـــــ ـــــــة إ#ــ اســ ـــلت الد ـــــث توصــــــ أTيـــــــــل رحيــــ
ــــــسÒيا حيـــــــث بلغـــــــت  ـــة Vـ ـــــاðي وال�ـــــــسبة مرتفعــــ ــــــال إيجــ �ـــــــاض Yطفـ ــــات  �ب معلمـــ وتـــــــد

ً
ر ـــا % 87.77ر كمــــ

ــــق اللعــــــب  ـــــيم عــــــن طر�ــ س ودمــــــج التعلـ ة تحــــــديث أدوات الــــــتعلم املقدمــــــة 3ــــــ� املــــــدا رأوصــــــت بــــــضر ور
ــــــة  ـــــة 3ـــــــ� العمليـ ــــــتخدام Hج-ـــــــزة التكنولوجيـــــــة ا%dديـــــــدة والوســـــــائط الرقميــ ــــالل إسـ واملتعـــــــھ مـــــــن خـــ

سةالتعليمية بجانب ال  .رلعب ا%$ر�ي 3� املد

اسات السابقة    :ر�عقيب ع�C الد

اسات السابقة  تم التوصل ا�C ��ى    :رمن خالل ما تم عرضھ �� الد

 -  ijـــــن ــــث املـ ـــــان :  مــــــن حيـــ ــــة بيــ اســ اســــــات مثـــــــل د ــــا#� مــــــع 0عـــــــض الد رأختلـــــــف البحــــــث ا%$ـــ ر
ــــــــدي  ــــــــــد )2013(الز�يـــــ اشـــ ـــــدهللا  ــــــــوج ) 2015(ر، عبــــــــ ــــــد )2016(، دمحم فتـــــ ــــــــضاو الراشـــــــ ي، مـــــ

ـــامي )2020( ،Tــــــــدي يªــــــــ� )2017( ــــيماء العلقـــــ ــــــنij ) 2021(، شــــ ـــــتخدام املــ حيــــــــث تــــــــم اســـ
اســــــة أحمــــــد عزمــــــي  ـــــث املـــــــنij ) 2020(رالوصــــــفي ، و5ــــــشابھ مــــــع د ــــتخدم الباحـ ــــث اســ حيــ

 .التجر��= 



 
فاعلية برنامج تدريبي قائم علي إستراتيجة التعلم الذاتي في تنمية  بعض 
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ـــة  -  ــــن حيــــــث : مــــــن حيــــــث العينـــ اســــــات الــــــسابقة مــ ــــث ا%$ــــــا#� مــــــع معظــــــم الد ر5ــــــشابھ البحــ
 .العينة 

ـــــة  -  تباطيـــــ ـــة إ اســـــــــــات بوجــــــــــود عالقــــــــ ـــــادت 0عــــــــــض الد رأفـــــ ـــــــتعلم ر ـــــ= والــــ ــــــتعلم الرق<ـــــ ـــfن الـــــ بـــــــ
اســــة    Greene et,al 2015 ( ،)Biggins  2017(،( Gorlovsky(رالــــذا5ي مثــــل د

2020). 

ــــــــ�  -  ـــات الرقميـــــــــة ا%dديـــــــــدة 3ـ ــــــتخدام التقنيــــــ ـــات عـــــــــ�  أTميـــــــــة إســـ اســــــ ـــــض الد ـــــدت 0عــــ رأكــــ
اســـة ات ال�ـــ=     Jenny (2012)ر5علــم الطـــالب مثــل د ر، كمــا ركـــزت 0عـــض-ا عــ� امل-ـــا

ـــــ� معلمــــــوا ا اســــــة ي�بñــــــ� عـ ــــل د �ب املــــــستمر مثــ رلعــــــصر الرق<ــــــ= إكuــــــسا�(ا وأTم-ــــــا التــــــد ر
Jesus) Lopez2019.( 

ــــــد  -  ــــــضاو الراشــ ـــن مــ اســــــــة كــــــــال مــــ ـــــن د ياســـــــتفادت الباحثــــــــة مـــ ً
ـــيماء ) 2017(ر ــــــة شـــــ اســ ر، د

 . 3� بناء أدوات البحث ا%$ا#� ) 2021(العلقامي 

ـــاب إبــــــــراTيم  -  حـــــ ـــة  اســـــ ـــــات مثــــــــل د اســـ ــــــن 0عــــــــض الد راســــــــتفادت الباحثــــــــة مــ ر 3ــــــــ� ) 2020(ر
ــــــــة Tـــــــــدي يªـــــــــ� تحديـــــــــد اسـ ــــــات ، د ــــــــة للمعلمـــ مـ ـــة الال ات التكنولوجيــــــ ــــــا ر امل-ـــ ز ــــــــ� ) 2020(ر 3ـ

Ëس الرق<=  ات التد رتحديد م-ا  . ر

ــــة  -  ـــــــد الباحثــــــ ـــم تجـــ ــــــا (لـــــــ ــــدود إطالع-ــــ ــــــــ� حــــــ ـــو ) 3ــ ات التحـــــــ ـــــا ــــة م-ـــــ ��= لتنميــــــ ـــــد ــــــامج تـــــ لبرنــــ ر ر
  . الرق<= لدي الطالبة املعلمة بر�اض Hطفال 

ض البحث    ):Hypotheses( وفر

ق ذات داللــــــــة إ -  ـــات ) α≤0.05(ىحــــــــصائية عنــــــــد مــــــــستو وتوجــــــــد فــــــــر جـــــ ـــــfن متوســــــــطي د ربـــ
ــــــامج  ســـــــت باســـــــتخدام برنـ جـــــــات اdgموعـــــــة التجر�Òيـــــــة ال�ـــــــ= د ــــضابطة ود ـــة الـــ راdgموعــــ ر
ــــة مالحظـــــــة  ـــــ��اتيجية الــــــتعلم الـــــــذا5ي 3ــــــ� القيـــــــاس البعــــــدي لبطاقـــ ��= قـــــــائم عــــــ" اســ رتــــــد

ات التحو الرق<= لصا%ü اdgموعة التجر�Òية لم-ا   .ر

ق ذات داللــــــــة إحــــــــصائ -  ـــــــد فــــــــر ـــات ) α≤0.05(ىية عنــــــــد مــــــــستو وتوجـ جـــــ ـــــfن متوســــــــطي د ربـــ
ـــــ��اتيجية  ـــــ" اســ ��= قـــــــائم عــ ـــــد ــــامج تــ ســـــــت باســـــــتخدام برنــ ـــة التجر�Òيـــــــة ال�ـــــــ= د راdgموعـــ ر
ـــو  ات التحــــــــ ــــا ـــة م-ـــــــ ــــة مالحظــــــــ ـــــــــ� والبعـــــــــــدي لبطاقـــــــ ــــــاس القبــ ـــ� القيـــــ ــــــذا5ي 3ــــــــ لالـــــــــــتعلم الـــــ ر

  .الرق<= لصا%ü القياس البعدي

ق ذات داللــــــــة إحــــــــصائية عنــــــــد مــــــــستو  -  ىتوجــــــــد فــــــــر ـــــfن) α≤0.05(و ـــات بـــ جـــــ ر متوســــــــطي د
ـــــ��اتيجية  ـــــ" اســ ��= قـــــــائم عــ ـــــد ــــامج تــ ســـــــت باســـــــتخدام برنــ ـــة التجر�Òيـــــــة ال�ـــــــ= د راdgموعـــ ر
ـــو  ات التحـــــــ ـــــا ــــة م-ـــــ ــــــة مالحظــــــ ـــــــ� لبطاقــــ ـــــــدي والتuبØـــ ـــاس البعـــ ـــــــــ� القيـــــــ ــــذا5ي 3ـ لالــــــــــتعلم الــــــ ر

�Øبuالقياس الت ü%الرق<= لصا.  

ق ذات داللــــــــة إحــــــــصائية عنــــــــد مــــــــستو  -  ىتوجــــــــد فــــــــر ـــات ) α≤0.05(و جـــــ ـــــfن متوســــــــطي د ربـــ
ـــة  ــــــامج اdgموعــــ ســـــــت باســـــــتخدام برنـ جـــــــات اdgموعـــــــة التجر�Òيـــــــة ال�ـــــــ= د ــــضابطة ود رالـــ ر

ــــو\�  ـــاس الــــ ــــــدي ملقيـــــ ــــاس البعــ ـ ــــ� القيـــ ــــ��اتيجية الــــــــتعلم الــــــــذا5ي 3ــــ ـــ" اســــ ـــــائم عـــــ ��= قـــ ـــــد رتـــ
ات التحو الرق<= لصا%ü اdgموعة التجر�Òية لبم-ا  .ر

ق ذات داللــــــــة إحــــــــصائية عنــــــــد مــــــــستو  -  ىتوجــــــــد فــــــــر ـــات ) α≤0.05(و جـــــ ـــــfن متوســــــــطي د ربـــ
ـــة التج ـــــ��اتيجية اdgموعـــ ـــــ" اســ ��= قـــــــائم عــ ـــــد ــــامج تــ ســـــــت باســـــــتخدام برنــ رر�Òيـــــــة ال�ـــــــ= د ر
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ات التحــــــو الرق<ــــــ=  ـــاس الــــــو\� بم-ــــــا ــــاس القبــــــ� والبعــــــدي ملقيـــ لالــــــتعلم الــــــذا5ي 3ــــــ� القيــ ر
  .لصا%ü القياس البعدي

ق ذات داللــــــــة إحــــــــصائية عنــــــــد مــــــــستو  -  ىتوجــــــــد فــــــــر ـــات ) α≤0.05(و جـــــ ـــــfن متوســــــــطي د ربـــ
ســـــــت باســـــــتخدام  ـــة التجر�Òيـــــــة ال�ـــــــ= د ـــــ��اتيجية راdgموعـــ ـــــ" اســ ��= قـــــــائم عــ ـــــد ــــامج تــ ربرنــ

ـــو  ات التحــــــــ ـــا ــــــــــو\� بم-ــــــــ ــــــاس الـ ـــــ� ملقيـــــ ــــدي والتuبØــــــ ــــــ ــــــــاس البعـ ــــ� القيـــ ـــــــذا5ي 3ـــــــ ــ لالـــــــــــتعلم الــ ر
�Øبuالقياس الت ü%الرق<= لصا. 

  :إجراءات البحث 

أوال
ً

ـــــــث:  ــــــــن�à البحــــــــ ــــــــث :مـــــــ ـــــــــــوع البحـــــــ ـــــÒتھ ملوضــــ ــ ـــــــــ� ملناســــــــ ــــــــنij التجر��ــــــ ـ ـــــة املــــــ ــــــــ ـــــتخدمت الباحثــ ـــــــــ  إسـ
  ).ة والضابطة التجر�Òي( بإستخدام تصميم اdgموعتfن 

ـــــا  ثانيـــ
ً

ـــــــث: ـــــــة البحــ ـــــن  : عينــ ــــة البحـــــــــث Wســـــــــتطالعية مــــ ـــــــة معلمـــــــــة 100(تOونـــــــــت عينـــــ وذلـــــــــك )  طالبــ
ـــا  ــــــــ ــــا#" ،ب�نمـ ــــث ا%$ــــــــ ــــ� البحــــــــ ـــــستخدمة 3ــــــــ ـــــألدوات املـــــــ ـــــــــــسيOوم��ية لـــــــ ـــــــــصائص الـ ــــــــاس ا%vـــ ــــدف قيــــ �(ــــــــ

ــــــال بOليــــــــة ) 70(تOونـــــــت العينـــــــة Hساســــــــية  مـــــــن  �ـــــــاض Yطفـ ــــــسم  ــــات قــ ــــن طالبـــ ــــــة مـــ ــــــة معلمــ رطالبـ
اسات VWسانية Tررالد Y رة -ز جامعةTبالقا     .  

 ):Search Tools(أدوات البحث 
ـــــــال  -1 ـــــــة بر�ـــــــــاض Hطفــ ات التحـــــــــو الرق<ـــــــــ= للطالبـــــــــة املعلمــ ـــا لمقيــــــــاس الـــــــــو\� بم-ــــــ .( ر

 )إعداد الباحثة 
ـــــــال  -2 ـــة املعلمــــــــة بر�ــــــــاض Yطفـ ـــ ات التحــــــــو الرق<ــــــــ= للطالبــ ــــــا ـــــــة م-ــ ـــة مالحظـ لبطاقـــــ .( ر

 ) إعداد الباحثة 
ــ -3 ـــــــ� إســــــــ ــــــــائم عـــ ��=  القـــ ـــــــــد ـــــــامج التـ ات رال��نـــ ــــــــا ــــــة م-ـــ ــــذا5ي لتنميــــ ــــــــتعلم الــــــ ر��اتيجية الـــ

 ) إعداد الباحثة .( لالتحو الرق<= للطالبة املعلمة بر�اض Hطفال  
ـــــال  -1 ــــاض 3طفـــ %ــــ ــــو الرق9ــــــــ# للطالبــــــــة املعلمــــــــة  ات التحــــ ــــا ر مقيــــــــاس الــــــــو�É بم	ــــ لر

قم )    إعداد الباحثة .(       )2(   رم�jق 

  ال	دف من املقياس  - 

ــــ� ـــة و\ــــ جـــــ ـــــمم Tــــــــذا املقيــــــــاس ملعرفــــــــة د ـــو رصــ ات التحـــــ ـــــاض Hطفــــــــال بم-ــــــــا ــــة بر�ـــ ل  الطالبــــــــة املعلمــــ ر
  الرق<=  

  /3طالع ع�� عض املقاي�س مثل :  مصادر إعداد املقياس -

   "2006أحمد ابراTيم قنديل "  مقياس الو\� بتكنولوجيا املعلومات من إعداد -   

   م 2017ي مقياس مضاو عبدالرحمن الراشد -   

ات الر-      م W2020تحاد الدو#� لإلتصال قطاع التنمية " قمية  ر دليل تقييم امل-ا

  :  أعاد املقياس -

  : يتضمن املقياس جانبان 

ة  ) 15(   ا%dانب املعر3� و�تضمن  -1   .رعبا
ة ) 15(  ا%dانب الوجداVي و�تضمن  -2  . رعبا
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  طر%قة ت�ãيح املقياس  - 
ـــــــاس ا ات ملقيـــــ ــــــا ـــــن العبــــــ ـــــ ــــــــتجابة عــ ـــــــة لإلســــ ــــــدائل الثالثـــــ ان البــــــ ــــة أو ــــــددت طر�قــــــــ رحــــــ ــــو\�  ز لــــــــ

ـــو الرق<ــــــ= عــــــ� النحــــــو التــــــا#�  ات التحـــ لبم-ــــــا جــــــات لبــــــديل موافــــــق ،) 3(ر ــــديل ) 2(رد ــــة لبــ جــ إ#ــــــ� ( رد
جة لبديل ) 1(،) حد ما    ) .غ�f موافق(  رد

  تحكيم املقياس  -
ــــو  ـــــــاتذة اg$كمــــــــfن حــــ أى Hسـ ـــــــتطالع  ة إلسـ ــــــتما ـــع إســ لتــــــــم وضـــــ ر ات ر ــــــاس الــــــــو\� بم-ـــــــــا رمقيــ

�اض Hطفال رالتحو الرق<= للطالبة املعلمة      .ل

 i¢ــــا ــــم الـــــــنفس، ومنـــ ـــــ" مجـــــــال علــ ـــfن 3ـ ـــاتذة اdgكمــــ ـــة عــــــ" مجموعـــــــة مــــــن Hســــ وتــــــم عرضــــ
�اض Yطفال  لتحديد �اض Hطفال ، وتكنولوجيا التعليم 3�  Ëس ،  روطر التد ر ر   : ق

مدى دقة مفردات  املقياس  علميا ولغو�ا  -1
ً ً

.  
تباط املفردات باألTداف Wجرائية  -2   .رمدى إ
  .ملعلمة بر�اض Hطفال ىمدى مناسÒتھ ملستو الطالبة ا -3
ة ال�� تق�س-ا �ل مفردة -4  .رالقد

  : نتائج التحكيم - 

ـــــديالت عــــــــ"  ــــض التعـــ ــــــاءت 0عــــ ــــــاتذة اg$كمــــــــfن جــ ــــة مــــــــن Hســ ـــــد عرضــــــــھ عــــــــ" مجموعــــ 0عـــ
ات املقياس وÕ" موw$ة با%dدو التا#�  لعبا   :ر

قم  رجدو       ) 1(  ل
ات التحـــــــــو ــــــو\� بم-ـــــــــا ـــاس الـــ ـــــ" مقيــــــ ـــــسادة اg$كمـــــــــfن عــــ ــ ـــــديالت الــ رجـــــــــدو يوwـــــــــü 5عــــ ــــــــة ل ــــ= للطالبـ ل الرق<ـــــ

�اض Yطفال    )10= ن (   راملعلمة 

ة رقم العبا ة قبل التعديل  ر ة 0عد التعديل  رالعبا   نوع التعديل  رالعبا

التعلم الرق<= يز�د من   11
ة Wبداعية للطفل   رالقد

التعلم الرق<= ين<= العقل 
املبدع بدال من العقل 

ً

  التقليدي

  حذف وإضافة

أحب �ل ماTو جديد عن   23
  Vشطة Hطفالا

احب معرفة أي جديد  عن 
التطبيقات ال�= تقدم أVشطة 

  لألطفال

  حذف وإضافة

ــــــة - ـــــــــ# للطالبـــــــــ ـــــــــو الرق9ـــــ ات التحـــــ ــــــا ـــــــــو�É بم	ــــــــ ــــ ــــــــــــاس الــ ــــــسيكوم��ية ملقيــ ـــــــــصائص الــــــــ ل ا�iـــــ ر
%اض Lطفال   :راملعلمة 

   :حساب ثبات املقياس

نباخ .1  :والثبات بألفا كر
نبــــــــا ـــادالت معـــــــامالت الثبــــــــات بألفــــــــا كر ـــــتخدام معـــــ خ وال�ـــــــ= يتــــــــ°ü نتائج-ــــــــا 3ــــــــ� وتـــــــم إســـ

  :لا%dدو التا#�
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    )2(  لجدو 

ات التحو الرق#9  لمعامالت ثبات مقياس الو�É بم	ا   )100=ن(ر

  الفا كرنباخ  ا��وانب

  0.851 ا��انب املعر��

  0.873 ا��انب الوجداIي

  0.917 املقياس

ـــــــ ــــــتخدام املقيـ ــــ" إســ إ#ــــ 
ن  ــــ ـــــا نطمــــ ـــــامالت الــــــــسابقة با%dــــــــدو تجعلنـــ اس لو�ــــــــالنظر إ#ــــــــ" املعـــ
  .�أداة للقياس بالبحث ا%$ا#� 3� ضوء خصائص عين (ا؛ حيث أâ(ا معامالت مرتفعة

 :الثبات بالتجزئة النصفية .2
ـــا  ــــ°ü نتائج-ــــ ــــ= يتـــ ــــان وال�ـــ ــــتخدام معـــــــادالت معـــــــامالت الثبـــــــات لـــــــسب�fمان وجتمـــ تـــــــم اســـ

  :ل3� ا%dدو التا#�
    )3(  لجدو 

ات التحو الرق#9  لمعامالت ثبات مقياس الو�É بم	ا   )100=ن(ر

  التجزئة النصفية

  ا��وانب
معامل ثبات 

  لالنصف Lو
معامل ثبات 

  النصف الثاIي

معامالت الثبات 
عد استخدام 

معادلة الت�ãيح 
  نبراو-سب�ºمان

معامالت 
تباط  را
  جتمان

  0.714  0.718  0.727  0.829  ا��انب املعر��

  0.654  0.657  0.789  0.874  ا��انب الوجداIي

  0.834  0.835  0.873  0.851 املقياس

ــــــتخدام املقيــــــــاس  ــــ" إســ إ#ــــ 
ن  ــــ ـــــا نطمــــ ــــــامالت الــــــــسابقة با%dــــــــدو تجعلنـــ لو�ــــــــالنظر إ#ــــــــ" املعــ
  .�أداة للقياس بالبحث ا%$ا#� 3� ضوء خصائص عين (ا؛ حيث أâ(ا معامالت مرتفعة

  : الصدق التجر%$# للمقياس

ــــــتم  ـــھ و�ــ ــــداخ� لـــــ ـــــاس صــــــــدق التOــــــــو�ن و5Wــــــــساق الــــ ــــ= للمقيـــ يتــــــــضمن الــــــــصدق التجر��ــــ
  :ي�عرضھ فيما 
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ات التحو الرق9# صدق التكو%ن. 1 لملقياس الو�É بم	ا   ر

ـــة �ــــــل 0عــــــد وا%dوانـــــــب  جـــ ـــfن د ــــاط بــــ تبــ W ــــل رو�تمثــــــل صــــــدق التOــــــو�ن 3ـــــــ� حــــــساب معامــ ر
ــــالل ا%dــــــــدو  جـــــــة الOليــــــــة للمقيـــــــاس، و�تـــــــ°ü ذلـــــــك مـــــــن خـــ ـــــب بالد ـــة ا%dوانــ جــــ ، و�ـــــــfن د ــــــر لHخـ رى ر

  :التا#�

  )  4(لجدو 

ـــــو بـــــــºن مــــــــستو%ات مقيـــــــاس الـــ تبــــــــاط  J ــــــامالت جــــــــة الmليــــــــة رمعـ ـــو الرق9ــــــــ# و|ـــــــºن الد ات التحــــ ر�É بم	ــــــــا لر
  )100=ن(للمقياس 

  املقياس ا��انب الوجداIي  ا��انب املعر��  ا��وانب

ـــــــــــ ا��انب املعر�� ــ ــــ       ـــ

ـــــــــــــــــ  **0.717  ا��انب الوجداIي     ـــ

ــــ  **0.933 **0.920 املقياس ــ ـــــ ـــ ـــ   ـــ

ــــ ــــــستو�ات  ) 4( لدو الـــــــسابق يتـــــــ°ü مـــــــن خـــــــالل ا%dـــ تبـــــــاط بـــــــfن مـ Y رأن قـــــــيم معـــــــامالت
ـــــــة  ــــن القيمـــــ ــــــــــ� مــــــــ ـــــــــل أك�ــ ـــــاس كOـــ ــــــة املقيـــــــ جــــــ ــــــــfن د ــــ= و�ــــ ــــــــو الرق<ــــــــ ات التحــــ ــــــــا ـــــو\� بم-ــــ رمقيـــــــــــاس الـــــــ لر

ــــة  ــــــfن ا%dوانــــــــب )0,01(ىا%dدوليـــــــة عنــــــــد مــــــــستو داللـــ ـــة بــ تباطيــــ ـــــة ا ـ ــــــود عالقــ ــــ" وجــ ر، ممــــــــا يــــــــدل عـــ
ات التحو الرق<=وðعض-ا واملقياس كOل، وTذا ما �ش�f إ#" صدق مقياس الو\� ب لم-ا   .ر

  : �Jساق الداخ��. 2

جــــــة �ــــــل مفــــــردة  ـــfن �ــــــل د ــــاط بـــ تبــ Y ـــــامالت ـــ� حــــــساب معـ ـــــداخ� 3ـــ ــــساق الـ رو�تمثــــــل 5Wــ ر
�جة الOلية للمقياس كما ي   :روالد

     ) 5(  لجدو 

ـــــــــ#  ـــــــو الرق9ــــ ات التحــــــ ــــــــا ـــــــو�É بم	ـــــ ـــاس الــــــ ــــــــ ــــــــة ملقيــ ــــــة الmليـــــ جـــــــ ــــــسؤال والد ـــــ ـــــــــºن الــ ـــــاط بــــ تبــــــــ ـــــــــل 3 لمعامــــ ر ر ر
  )100=ن(

تباطمعامل  السؤال رقم تباطمعامل   السؤال رقم  ر3   ر3

1 0.583**  16 0.551** 
2 0.570** 17 0.470**  
3 0.551**  18 0.488**  
4 0.524**  19 0.532**  
5 0.634**  20 0.568**  
6 0.506**  21 0.615**  
7 0.545**  22 0.638**  
8 0.479**  23 0.649**  
9 0.555**  24 0.626**  

10 0.491**  25 0.534**  
11 0.410**  26 0.586**  

ر�
ملع

ب ا
�ان

ا�
� 

12 0.476** 

ا�
Iي

دا
وج

 ال
ب

�ان
  

27 0.453**  
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13 0.566**  28 0.612**  
14  0.509**  29  0.465**  
15 0.513**  30  0.632**  

  **0.933 البعد **0.920 البعد

ـــدو الـــــــــسابق  ــــالل ا%dـــــــ ــــن خـــــ ــــــ°ü مــــــ ـــردا ) 5( ل يتـــ تبــــــــــاط أن املفـــــــ رت أظ-ـــــــــرت معــــــــــامالت إ
ـــــصائية عنـــــــد مـــــــستو  ـــــة إحــ ـــدة مــــــــن )0.01(ىل-ـــــــا داللــ جـــــــة جيــــ ـــــبح املقيـــــــاس يتمتـــــــع بد ر، و�ـــــــذلك أصــ

�  .5Wساق الداخ

ــــــــاض -2 ــــــــــــة بر%ــــــــ ــــــــة املعلمــــ ــــــــــ# للطالبــــــــ ــــــــو الرق9ــــــ ات التحــــــــ ــــــــــــا ــــــــــة م	ــــ ـــــ ـــــــــة مالحظـ ل بطاقـــــــ ر
قم ) اعداد الباحثة .( 3طفال       ) 3(    رم�jق 

ـــــــا -  أي Hســــ ــــتطالع  ة إســـــــ ـــــتما ــــــــداد إســــــ ــــم إعـــ رتـــــــ ـــو ر ات لتحــــــــ ـــــــــا ــــــد م-ــ ـــfن لتحديـــــ لتذة اg$كمــــــــ ر
مة للطالبة املعلمة بر�اض Yطفال    . زالرق<= الال

ة    :رال	دف من إعداد Jستما

ـــــال   ـــة بر�ــــــــــاض Yطفـــــ ــــــــة املعلمـــــــ ـــة للطالبــ مـــــــ ـــ= الال ــــــو الرق<ـــــــ ات التحــــ ـــــا ـــــــد م-ـــــ زتحديـــ ـــــــم , لر ـــــ= تـــ وال�ـــــ
  .تحو�ل-ا ا#� بطاقة مالحظة 

ــــدد  ة عـــــــ� عـــ ــــتما ـــــن Hســـــــ ) 10(  روقـــــــد تـــــــم عـــــــرض Wســـ  تكنولوجيـــــــااتذة اg$كمـــــــfن 3ـــــــ� مجـــــــال مــ
ـــت Vــــــسب Wتفــــــاق  ـــم الــــــنفس و�انـــ ــــل ومنـــــا¢i و�ــــــرامج وعلـــ ـــاض Yطفــــــال واصــــــو تر�يــــــة الطفــ �ـــ لالتعلـــــيم 3ــــــ�  ر

ات الفرعية �التا#�  ات Hساسية وامل-ا رع� امل-ا   :ر

قم  رجدو     ) 6(   ل

                            الن66666666سبة المئوي666666666ة آلراء ال666666666سادة المحكم666666666ين عل666666666ى مه666666666ارات التح666666666ول الرقم666666666ي
   )10=  ن (

  م
مة للطالبة  ات التحو الرق9# الال زم	ا لر

  املعلمة بر%اض Lطفال
  عدد 

  ا�Äكمºن
  عدد 

  املوافقºن
 �ºعدد غ
  املوافقºن

Iسبة 
  3تفاق

ة التعامل مع املنصات Jلك��ونية  1   %100 10 10  10  رم	ا

ة استخدام شبكة Jن��نت وJيميل  2   %100 10 10 10  رم	ا

سوفت أوف�س  3 ة التعامل مع برامج مايكر وم	ا   %100 10 10 10  ر

4  
ة  مة إلدا ة التعامل مع Lج	زة الال رم	ا ز ر

  العملية التعليمية
10 10 10 100%  

ة التعامل مع عض التطبيقات  5   %90 1 9 10  رم	ا

6  
ة استخدام وتوظيف اس��اتيجيات  رم	ا

  التعليم والتعلم 3لك��وIي
10 10 10 100%  

 
 



 
فاعلية برنامج تدريبي قائم علي إستراتيجة التعلم الذاتي في تنمية  بعض 

 ... مهارات التحول الرقمي الالزمة للطالبة المعلمة برياض األطفال
  .رشا على عزب أبو طالب/ د
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ات التحـــــــــو الرق9ـــــــــ#  -  ــــة مالحظـــــــــة مل	ـــــــــا ات ا�ـــــــــ� بطاقـــــ ــــــــا ـــــــل قائمـــــــــة امل	ـ ــــم تحو%ــ ــــد تـــــ ــ لوقـــ ر ر
  .للطالبة املعلمة بر%اض Lطفال

  : ال	دف من البطاقة 
ات الرقمية    ).قيد البحث (ر Tو قياس مدي إمتالك الطالبة املعلمة بر�اض Yطفال للم-ا

  : مصادر إعداد البطاقة  -
ــــ اســ ـــــار النظــــــر والد ـــــالع عــــــ� Hطــ رWطـ ـــات ي ات التحـــــــو الرق<ــــــ= ملعلمــــ ــــا لات الـــــــسابقة املرتبطــــــة بم-ــ ر

ـــة  اســــ ـــال مثـــــــل د ر�ـــــــاض Hطفــــ ــــد ،(  :ر ـــــضاو الراشـــ ــــد العلقـــــــامي ،)2017يمــ ــــيماء منfـــــــ� عبدا%$ميـــ  شـــ
 )2021.(  

  : �عليمات البطاقة  -
ــــن  ـــة مــــــ ــــو بطاقــــــــــة املالحظــــــ ـــن   ) 6(  ن    تتOـــــ ــــــــدد مـــــــ ـــن عــ ـــــــو مــــــ ة تتOـــ ــــــــا ــــــــية  و�ــــــــــل  م-ـ ات أساســ ــــــــا نم-ـ ر ر

Tات الفرعيـــــــة وعـــــــدد ة الطالبـــــــة املعلمـــــــة    )44(   ا إجمـــــــاال رامل-ـــــــا ـــد ــــة  ال�ـــــــ= تقـــــــ�س قــــ ة فرعيـــ ــــا ر م-ـــ ر
ات التحو الرق<=  لع� امتالك م-ا   .ر

  : مفتاح ت�ãيح بطاقة املالحظة -
جات ، و3) دائما( تأخذ �ل استجابة  جتان ، و) أحيانا(رد ا ( رد ناد

ً
جة واحدة ) ر   .رد

  تحكيم البطاقة   -
ـــــاتذ أى Hسـ ة إلســـــــتطالع  رتــــــم وضــــــع إســــــتما ـــــfن حــــــو ر ــــو لة اg$كمـ ات التحـــ ـــــة مالحظــــــة  م-ــــــا ل بطاقــ ر

�اض Hطفال    .رالرق<= للطالبة املعلمة 

  : نتائج التحكيم - 
ــــــال  ـــــاض Yطفـــــ �ــــــ ـــــــــال  ــــ� مجــ ــــــfن 3ـــــــ ــــــــــاتذة اg$كمـــــ ــــــــن Hسـ ــــــة مـــ ـــ" مجموعـــــ ــــــــد عرضـــــــــــ-ا عــــــــ ر0عـــ
ـــ$ة  ـــــ" موwـــــــــ ـــــة  وÕـــــــ ات  البطاقـــــــ ـــــــــا ـــــــ" عبـــ ـــــــديالت عـــــ ــ ـــــض التعـــ ـــــــاءت 0عـــــــ ــــــــيم ،  جـــــ ـــــــــا التعلــــ روتكنولوجيــ

  :لبا%dدو التا#� 
قم ج ردو       ) 7(  ل

ــــــة  ــة املعلمــ ــــ= للطالبــــــ ــ ـــو الرق<ــ ات التحـــــ ـــــا ــة م-ـــ ــــــة مالحظــــــ ــــــ"  بطاقــ ـــــــfن عــ ــــــديالت الــــــــسادة اg$كمـ ــــــü 5عــ لجــــــــدو يوwــ رل
   )10= ن (   بر�اض Hطفال

ة رقم العبا ة قبل التعديل  ر ة 0عد التعديل  رالعبا   نوع التعديل  رالعبا

س   1 وأستطيع تقديم در
5عليمية لألطفال من خالل 

م   وبرنامج الز

تطيع استخدام و فتح املنصات أس
Wلك��ونية امل��امنة مثل 

سوفت تيمز أو جوجل ميت أو  ومايكر
م    ا%å....وز

  حذف وإضافة

أقوم 0عمل برمجة إجتماع   3
من خالل املنصات 

  Yلك��ونية

ابط Wجتماع  رأتمكن من تحديد 
سالة لألخر�ن   .روا

  حذف وإضافة

®(ا ال�(ائية تم عمل �افة  التعديالت وأصبحت البطاقة -    .ر 3� صو
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ـــــة  ــــــــ ــــــــ# للطالبــ ــــــــو الرق9ـــــــ ات التحـــــــ ـــــــــــــا ـــــــــــــة م	ــ ـــــة مالحظــ ــــــــ ـــــــــــسيكوم��ية لبطاقــ ــ ــــــصائص الــ لا�iــــــــ ر
  املعلمة بر%اض Lطفال

جات بطاقة املالحظة   :رثبات د

ــــــدد املالحظــــــــfن عــــــــ" أداء الطالبـــــــــات  ــــــة املالحظــــــــة بأســــــــلوب 5عــ ـــــات بطاقــ ـــــــساب ثبـــ تــــــــم حـ
ــــد تبـــــــاط بـــــــfن تقــ W ـــم حــــــساب معامـــــــل ـــــاض Hطفـــــــال، ثــــ ـــــات بر�ــ يرTم لـــــــألداء العمـــــــ�، وتمـــــــت راملعلمـ

ــــة علــــــــÛ(م ومناقــــــــش (م  ـــة املالحظــــ ــــــرض بطاقـــــ ـــــد عــ ـــــــسم، وðعـــ ــــــ� القـ Wســــــــتعانة بــــــــاثنfن مــــــــن الــــــــزمالء 3ــ
ــــــة أداء  ـــة، وذلــــــــــــك بمالحظــــــ ــــ ــــ ــــــق البطاقـ ـــتخدام-ا، تــــــــــــم تطبيــــــ ــــــــ ـــــــــات إسـ ــــــا و5عليمـــ ـــن ) 100(محتواTــــــ ــــــــ مـ

 üـــــــ ـــــب، و�وwــــ ــــــل Wتفـــــــــــاق لOــــــــــل طالـــــ ــــــــساب معامــــ ـــــم حــ ــــال، ثـــــ ـــــات بر�ــــــــــاض Hطفـــــــ ـــ الطالبــــــــــات املعلمــ
ـــــــدو ال ــــات بر�ــــــــــــاض لا%dــــ ـــــــات املعلمـــــــ ــــــــــ" أداء الطالبـــــ ـــــــfن عـ ــــfن املالحظــــ ــــــــاط بــــــــ تبـــ W ـــــامالت ــــــــا#� معـــــــ رتـــ

  .Hطفال

   )8(  لجدو 

تباط بºن املالحظºن ع�C أداء الطالبات املعلمات بر%اض Lطفال   رمعامالت 3

ات تباط ب�ºسو  رامل	ا نمعامل ا   ر

  **0.983  التعامل مع املنصات Jلك��ونية

Jنت و��  **0.993  يميلاستخدام شبكة 3ن

سوفت أوف�س   **0.989  والتعامل مع برامج مايكر

ة العملية التعليمية مة إلدا رالتعامل مع Lج	زة الال   **0.990  ز

  **0.973  التعامل مع عض التطبيقات

  **0.984  استخدام وتوظيف إس��اتيجيات التعليم والتعلم 3لك��وIي

  **0.996  البطاقة

ــ ــــــــ تبــ W ـــــامالت ـــــتقراء معــــــــ ـــــ ــــــــــات رإســ ـــــات املعلمـــ ـــــfن أداء الطالبــــــــ ــــــــــfن املالحظـــــــ ـــــسابقة بـــ ــــــ اط الــ
ـــــع  ـــــــة مرتفــــ ـــــاط البطاقـ تبـــ ــــل ا ـــــال يتــــــــ°ü أن معامـــــ ــــــاض Hطفـــ ـــــــة )0,996(ربر�ــ ــــذا �عßــــــــ� أن بطاقــ ، وTــــ

جة عالية من الثبات، وأâ(ا صا%$ة �أداة للقياس   .راملالحظة ع" د

  :صدق بطاقة املالحظة

  :يالصدق الظاNر .1
ــــــصد ــــ" الــــ ـــــدق البطاقــــــــــة عــــــ ـــدير صـــــ ـــــ� تقـــــــ ـــــــد 3ـــــ ــــــر اعتمـــ ، و�قــــــــــصد بــــــــــھ املظ-ــــ ـــــــــاTر يق الظـ

ــــا،  ــــوح 5عليما®(ـــ ضـــ ـــــوح-ا، و ضــ ـــة صـــــــياغ (ا، و ـــــث نـــــــوع املفـــــــردات، وكيفيــــ والعـــــــام للبطاقـــــــة مـــــــن حيــ و
ـــfن �(ـــــــدف  ـــــشرة مـــــــن الـــــــسادة اg$كمــــ ـــــك تـــــــم عـــــــرض البطاقـــــــة عـــــــ" عــ ــــا، ولتحقيـــــــق ذلــ ــــدى دق (ـــ ومـــ

  :التأكد من

 ). غ�f مناسبة–مناسبة (مناسبة مفردات البطاقة لطبيعة عينة البحث  -

ات الرئ�سية رمدى إ - ات الفرعية بامل-ا رتباط امل-ا  ). غ�f مرتبطة-مرتبطة (ر
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 ).  غ�f واw$ة-واw$ة (مدى وضوح بنود بطاقة املالحظة  -

 ). غ�f دقيقة-دقيقة(دقة الصياغة اللغو�ة لبنود البطاقة، وسالم (ا العلمية  -

نھ مناسبا من 5عديالت - إضافة، أو حذف، أو 5عديل ما ير
ً

  .و
  :V üسب اتفاق اg$كمfن ع" عناصر التحكيميوw ) 9(  لوجدو 

  )9(   لجـدو 

  )10=ن(نIسب إتفاق ا�Äكمو ع�C عناصر التحكيم املرتبطة ببطاقة املالحظة 

  Iسب 3تفاق  عناصر التحكيم

  %100  مناسبة مفردات البطاقة لطبيعة عينة البحث

ات الفرعية ات الرئ�سة بامل	ا تباط امل	ا را ر   %90  .ر

  %100  .قة املالحظةوضوح بنود بطا

  %90  .دقة الصياغة اللغو%ة لبنود البطاقة وسالم×�ا العلمية

ـــــــت 0ــــــــــسيطة؛  ـــد �انـــ ، فقـــــــ ــــو ــ ـــــا الــــــــــسادة اg$كمــــ ــــــــ= أق��ح-ـــــ ــــــــسبة للتعــــــــــديالت ال�ــ ـــــا بال�ــ نأمـــــ
ــــــم  ــــ= تـ ات التحـــــــو الرق<ـــــــ=، ال�ـــ ــــا ــــــة م-ـــ ـــــ� ضـــــــوء قائمـ ـــا 3ــ ــــم بناؤTــــ ـــة املالحظـــــــة قـــــــد تـــ ـــ لنظـــــــرا ألن بطاقـ ر

ً

أ ـــــــتطالع  ــا مـــــــــــن خــــــــــالل إســــ ــ ـــل إلÛ(ــــــ ـــــــة رالتوصـــــــ ـــــل قائمــــ ــــث تـــــــــــم تحو�ـــــ ــــــــصfن؛ حيــــــ ـــــــــ�اء واملتخصـــ �ـv%ي ا
ات إ#" بطاقة مالحظة   .رامل-ا

  :التأكد من تmافؤ ا�Äموعات

ات التحو الرق9# قبليا -1 تطبيق بطاقة مالحظة م	ا
ً

ل   :ر

ـــــــم تطبيـــــــــق   ـــــــة  تــ ــــــــة املعلمـــ ـــــة للطالبـ مــــ ات التحـــــــــو الرق<ـــــــــ= الال ـــا ـــــة مالحظـــــــــة م-ـــــــ زبطاقــــ لر
ـــــــــث  ــــــــة البحــ ــــــــ" عينـــ ـــــــــا عــــ ـــال قبليــ ـــــــــاض Yطفــــــــ بر�ــ

ً
ــــــــــضابطة( ـــة– الـ ــــــــــائج ) التجر�Òيـــــــــ ـــــــــل نتــ ـــــــم تحليــ ، وتــــ

ـــار  ــــــــ ــــــــــصا�ي إختبــ ـــــــلوب Wحـــ ـــــــــتخدام Hســــــ ــ ـــــــ� بإســ ــــــق القبــــــ ــــوعتfن ) ت(التطبيــــــ ـــــfن اdgمـــــــــ ق بــــــــ ــــــــر وللفـــــ
 =�� س مــــــن خـــــــالل برنـــــــامج تـــــــد ـــ= تـــــــد ـــة وال�ــــ س بالطر�قـــــــة املعتــــــادة والتجر�Òيــــ رالــــــضابطة وال�ـــــــ= تـــــــد ر ر

fــــــ ـــــــصائيا بــــــ ــــــــــة إحـــــ ق دالــ ـــــــر ــــود فـــــ ــــق مــــــــــــن وجــــــــ ــــــــــذا5ي للتحقــــــــ ـــــتعلم الــ ــــــ��اتيجية الـــــــ ـــــــــ" إســــــ ـــــائم عـــ ــــ قـــ
ً

ن و
ـــــصاء  ـــق برنــــــامج Wحـ ـــة عــــــن طر�ـــ ـــــ� التطبيــــــق القبــــــ� للبطاقـــ ــــات الطالبــــــات 3ـ جــ  SPSSرمتوســــــطات د

ــــة  ـــــاVس طالبـــــــات العينـــ ــــــدى تجــ ـــــضبط التجر��ـــــــ=، حيـــــــث يـــــــتم معرفـــــــة مـ م الــ الـــــــضابطة (ووذلـــــــك لـــــــز
  :، وتم التوصل إ#" النتائج التالية) التجر�Òية–
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    )10( لجدو 

ــــــــة  ــــــ" ت"قيمـــ ـــــــات ا�Äمــــــ ــــــات طالبــــ جــــــ ـــــطي د ــــــºن متوســـــــ ق بـــــ ــــــر رللفــــــ ـــــــــC و ــــــة ع�ـــ ــــضابطة والتجر%�يــــــ ــ وعتºن الـــــ
مة للطالبة املعلمة بر%اض Lطفال قبليا ات التحو الرق9# الال ًبطاقة مالحظة م	ا ز   لر

ات  املتوسط العدد  اdgموعات  رامل-ا
Wنحراف 

 ياملعيار
ا%vطأ 

 ياملعيار
ق  وفر

  املتوسطات
جات  رد
 ا%$ر�ة

 ت
  ىمستو

 )0.05(الداللة 

التعامل مع املنصات  0.508  0.111  0.658  2.49  35 ضابطة
  Jلك��ونية

  0.131  0.775  2.60  35  تجر%�ية
0.114  68 0.665 

غ�º دالة إحصائيا
ً

 

إستخدام شبكة  0.497  0.119  0.707  3.03  35 ضابطة
  Jن��نت وJيميل

  0.117  0.692  3.14  35  تجر%�ية
0.114  68 0.684 

غ�º دالة إحصائيا
ً

 

التعامل مع برامج  0.310  0.111  0.658  5.09  35 ضابطة
سوف ت ومايكر

  0.125  0.741  5.26  35  تجر%�ية أوف�س
0.171  68 1.023 

غ�º دالة إحصائيا
ً

 

التعامل مع Lج	زة  0.790  0.158  0.938  4.34  35 ضابطة
ة العملية  مة إلدا رالال ز

  0.143  0.847  4.40  35  تجر%�ية  التعليمية
0.057  68 0.268 

غ�º دالة إحصائيا
ً

 

التعامل مع عض  0.851  0.102  0.601  3.86  35 ضابطة
 التطبيقات

  0.112  0.664  3.83  35  تجر%�ية
0.029  68 0.189 

غ�º دالة إحصائيا
ً

 

إستخدام وتوظيف  0.628  0.129  0.765  4.06  35 ضابطة
إس��اتيجيات التعليم 

  0.119  0.707  3.97  35  تجر%�ية والتعلم Jلك��وIي
0.086  68 0.487 

غ�º دالة إحصائيا
ً

 

 0.466  0.374  2.212  22.86  35 ضابطة
  البطاقة

  0.280  1.659  23.20  35  تجر%�ية
0.343  68 0.734 

غ�º دالة إحصائيا
ً

 

ق دالـــــة إحــــــصائيا عنــــــد  ــــر بـــــالنظر إ#ــــــ" بيانــــــات ا%dـــــدو الــــــسابق يتــــــ°ü أنـــــھ ال توجــــــد فــ
ً

و ل
ــــستو  ات ) 0.05(ىمـــ ـــ� لبطاقـــــــة مالحظـــــــة م-ـــــــا ـــfن متوســـــــطي ر3ـــــــ� التطبيـــــــق القبــــ ـــ= بــــ ــــو الرق<ــــ لالتحـــ

ـــــة  ـــــــــة قيمــــــــ ـــــــث؛ حيـــــــــــــث بلغـــ ــــــــة االبحـــــ ــــــــــن عينـــــ ــــــة مــ ــــــــضابطة والتجر�Òيـــــــ ـــــــوعتfن الــــ ـــــات اdgمــــــ جـــــــ ) ت(رد
ـــــــــسو�ة  ــــــة )0.734(اg$ـ ــــــــن قيمـــــ ــــل مــ ــــــــ=، وÕــــــــــ� أقــــــ ـــــو الرق<ــ ات التحــــــ ــــــا ـــــة م-ــــ ـــــــة مالحظـــــ ل، لبطاقـــ ) ت(ر
ــــة  جـــــــــة حر�ــــــــــة ) 2,009(ا%dدوليـــــ ــــد د ــــــة )68(رعنــــــ ـــة داللـــ ــــستو )0.466(، عنـــــــــد قيمـــــــ ــــــــن مــــــ ــــــــ� مـ ى، أك�ــ

ـــة  ـــة البحــــــث  عــــــ" بطاقــــــة مالحظــــــة )0,05(الداللـــ ـــاك تOــــــافؤ وتجــــــاVس بــــــfن عينـــ ــــصبح Tنـــ ، وعليــــــھ يــ
مة للطالبة املعلمة بر�اض Hطفال ات التحو الرق<= الال زم-ا   .لر
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ات التحو الرق9# قبليا -2 تطبيق مقياس الو�É بم	ا
ً

ل   :ر

ــــــــو الرق<ـــــــــ= للطالبــــــــــة املعلمــــــــــة بر�ــــــــــاض    ات التحــ ـــــــاس الـــــــــو\� بم-ــــــــــا ــــم تطبيــــــــــق مقيـــ ــــ لتـ ر
ـــــــا ع ـــال قبليـــ Hطفـــــــ

ً
ـــة البحــــــــــث   ــــ" عينـــــــ ــــــضابطة (ــــــ ــــــة–الــــ ـــق ) التجر�Òيــــ ــــــــائج التطبيـــــــ ـــــــــم تحليــــــــــل نتــ ، وتـ

ــــار  ــــــــــلوب Wحــــــــــــصا�ي إختبــــــــ ـــــتخدام Hســ ــــــ ـــــfن اdgمــــــــــــوعتfن الــــــــــــضابطة ) ت(القبــــــــــــ� بإسـ ـ ق بــــــ ـــــــــر وللفـــ
ــــائم عـــــــ"  ��= قــ ــــن خــــــالل برنــــــامج تــــــد س مــ ـــــد ـــــ= تـ ــــادة والتجر�Òيــــــة وال�ـ س بالطر�قــــــة املعتــ ـــــد ـــــ= تـ روال�ـ ر ر

ــــق مــــــن وجــــــو جــــــات إســــــ��اتيجية الــــــتعلم الــــــذا5ي للتحقــ ـــــfن متوســــــطات د ــــة إحــــــصائيا بـ ق دالــ رد فــــــر
ً

و
ـــــــــصاء  ــــامج Wحــ ـــــق برنـــــــ ــــــــن طر�ــــــ ـــــاس عـــ ـــــــــ� للمقيــــــ ـــــــــق القبــ ـــــ� التطبيــ م SPSSالطالبـــــــــــات 3ــــــ ـــــز ــــــــك لــــــ و وذلـــ

ـــــــــــة  ــــــات العينــــ ـــاVس طالبـــــــــ ــ ــــــــ ـــــدى تجــ ــــــــة مــــــــــ ـــــــتم معرفـــــــ ـــــــث يــــــــ ـــــــ=، حيــــــــ ــ ــــــضبط التجر��ــــــ ـــــــــضابطة (الـــــــــ  –الــــــ
  :، وتم التوصل إ#" النتائج التالية)التجر�Òية

   )11(  لجدو 

ــــــــة  ــــــºن مت" ت"قيمـــ ق بـــــ ــــــر ـــــــــC وللفــــــ ــــــة ع�ـــ ــــضابطة والتجر%�يــــــ ــ ــــــوعتºن الـــــ ـــــــات ا�Äمــــــ ــــــات طالبــــ جــــــ ـــــطي د روســـــــ
ات التحو الرق9# للطالبة املعلمة بر%اض Lطفال قبليا ًمقياس الو�É بم	ا ل   ر

 املتوسط العدد  اdgموعات  ا%dوانب
Yنحراف 

 ياملعيار
ا%vطأ 

 ياملعيار
ق  وفر

  املتوسطات
جات  رد
 ا%$ر�ة

 ت

  ىمستو

الداللة 
)0.05( 

 0.489  0.124  0.731  4.23  35 ضابطة

  املعر��
  0.108  0.639  4.34  35  تجر�Òية

0.114  68 0.696 
غ�º دالة 
إحصائيا
ً

 

 0.778  0.152  0.901  5.20  35 ضابطة

 الوجداIي
  0.132  0.780  5.26  35  تجر�Òية

0.057  68 0.284 
غ�º دالة 
إحصائيا
ً

 

 0.523  0.198  1.170  9.43  35 ضابطة

  املقياس
  0.180  1.063  9.60  35  تجر�Òية

0.171  68 0.642 
غ�º دالة 
إحصائيا
ً

 

ق دالـــــة إحــــــصائيا عنــــــد  ــــر بـــــالنظر إ#ــــــ" بيانــــــات ا%dـــــدو الــــــسابق يتــــــ°ü أنـــــھ ال توجــــــد فــ
ً

و ل
ــــستو  ـــfن متوســــــــطي ) 0.05(ىمـــ ـــــ=  بـــــ ـــــو الرق<ـــ ـ ات التحـ ـــــ� ملقيــــــــاس الــــــــو\� بم-ــــــــا ل3ــــــــ� التطبيــــــــق القبــ ر

ـــــــــــث  ــــــث؛ حيــ ــــــــة  البحـــــــ ــــــــــن عينــــ ــــــة مـــ ــــــــضابطة والتجر�Òيـــــــ ـــــــوعتfن الـــــ ــــات اdgمــــــ جــــــــ ــــــة رد ــــــــــة قيمـــــــ ) ت(بلغـــ
ــــــــــسو�ة  ـــــة )0.642(اg$ـ ـــــــن قيمـــــــ ـــــــو الرق<ــــــــــــ=، وÕـــــــــــ� أقــــــــــــل مــــ ات التحــــ ــــــــا ـــــو\� بم-ــــ ــــــــــاس الــــــ ل، ملقيــ ) ت(ر
ــــة  جـــــــــة حر�ــــــــــة ) 2,009(ا%dدوليـــــ ــــد د ــــــة )68(رعنــــــ ـــة داللـــ ــــستو )0.523(، عنـــــــــد قيمـــــــ ــــــــن مــــــ ــــــــ� مـ ى، أك�ــ

ــــة  ــــو\� )0,05(الداللـــ ــــاس الـــ ـــــة البحـــــــث عـــــــ" مقيـــ ــــھ يـــــــصبح Tنـــــــاك تOـــــــافؤ وتجـــــــاVس بـــــــfن عينــ ، وعليـــ
ات التحو ال لبم-ا   .رق<= للطالبة املعلمة بر�اض Hطفالر
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ات  -3 ـــــ��اتيجية الــــــــتعلم الــــــــذا�ي لتنميــــــــة م	ــــــــا ــــــائم ع�ــــــــ� إســـ %$#  القــ رال�Uنـــــــامج التــــــــد ر
ــــــــــاض 3طفــــــــــــال   ـــــــــ# للطالبــــــــــــة املعلمــــــــــــة بر%ـ ـــــــــة .( لالتحـــــــــــو الرق9ـــ ــــــــــداد الباحثـــ ) إعــ

قم       )4(   رم�jق 

 : فلسفة بناء ال�Uنامج

ـــ� نظر�ــــــــــة  - ��= عــــــــ ــــد ـــــــــامج التــــــ ـــــــــاء ال��نـ نــــــــــديك ( رإعتمــــــــــدت فلــــــــــسفة بنــ ـــــدو ) رثو ـــــــــة الــــــ ر3ـــــــــــ� أTميـ
ـــــــة  ـــــــة الراجعـــ ــــــــديم التغذيـــ ــــــــتعلم مــــــــــع أTميــــــــــة تقــ ـــ� مواقــــــــــف الــ ـــــتعلم 3ـــــــ ــــاðي للمـــــ ــــــــل وWيجــــــ الفاعــ
ـــات  ـــة للطالبـــ اجعـــ ــــة  ــــة مــــــن تقـــــديم 5غذيــ ــــة الباحثــ ـــة وTــــــو ماقامـــــت بــ ــــاد والتوجيـــ شــ W ميـــــةTروأ ر
ـــــــة  ــــاص باdgموعــــ ــــــوا5س آب ا%vـــــــ ــــ ب الـ ــــــر ــــــــالل جـــــ ــــــن خـــ ـــامج مـــــ ـــــاء تطبيـــــــــــق جلـــــــــــسات ال��نــــــــ وأثنــــــ

ـــــ� نظر�ـــــــة التجر�Òيــــــة ، وكـــــــذ ــــت فلـــــــسفة بنـــــــاء ال��نـــــــامج عــ ـــ� التعلـــــــيم ال�ـــــــ= ) ســـــــك�ì ( لك قامـــ 3ــــ
ــــل  ــــــة أثنــــــــاء التطبيــــــــق 5عمــــ ــــــfن املتعلمــــــــfن فOــــــــل طالبــ ــة بــ ق الفرديــــــ ـــــر ـــــــاة الفـــ وأكــــــــدت عــــــــ� مراعـ
ــــــامج  ــــــشطة ال��نــ ــــدت أVــ ـــــذلك أعتمــــ ة ، وكـــ ـــــــتقن تطبيــــــــق امل-ــــــــا ـــــ= تـ ــــــا ح�ـــ ا®(ا وإمOان (ــ ــــد روفــــــــق قــــ ر

ــــــــدأ  ـــ� مبـ ــــــة ( عــــــ ــــــصر دو الباحثـــــــــة عـــــــــ� ا) بياجيـــ ـــــــة رفأقتـــ ـــيم والت�ـــــــــسر لعمليــ ـــــــة والتنظــــــ لتوجيــ
�ب   .رالتد

ــــتفادة مـــــــن التقـــــــدم  - ــــ� وWســ ــــار املعر3ـــ ـــامج عــــــ�  مـــــــسايرة Wنفجــ ــــسفة بنــــــاء ال��نــــ واســــــuندت فلـــ
ــــ�ات 3ـــــــ� العمليـــــــة التعليميـــــــة  ـ ونـــــــا مـــــــن 5غfــ ــــة 0عـــــــد مـــــــا أظ-رتـــــــة جائحـــــــة �و رالتكنولـــــــوô� وخاصـــ

ــــات وWتــــــصاالت  ــــا املعلومـــ ـــــ� مجـــــــال تكنولوجيــ �ـــــــل ذلـــــــك أدي وكــــــذلك الطفـــــــرة ال�ــــــ= حـــــــدثت 3ـ
ــــــا يتطلــــــــب  ـــــة ممــ ـــال خاصـــ ـــــاض Hطفـــــ �ـــ ـــة  ـــة معلمـــــ ــــــوم بـــــ ـــــ� 3ــــــــ� الــــــــدو الــــــــذي تقــ ـــو 5غfـــ را#ــــــــ� ظ-ـــــ ر ر
ــــف  ات التحــــــــو الرق<ــــــــ= والتوظيـــــ ــــا ـــــــ� م-ــــ �ات عـ ــــد ـــــــؤTالت ومـــــ ــــات مـ ـــود معلمــــ ة وجـــــ لبالــــــــضر ر ر ور
ــــصر  ـــة مــــــ ؤ�ــــــ ــــــــصر الرق<ـــــــــ= و ــــة العـ ـــــة ملواكبــــــ ضــــ ـــــل الر ــــــــشطة مالئمـــــــــة لطفــــ ــــــ� أVــ ـــا 3ـــ ــ ــــــــد ل-ــــ را%dيـ و

ـــــذا5ي 2030 ـــــتعلم الــ ـــــة الــ ــــبحت عمليــ ـــــة املعلمـــــــة متطلبـــــــا أساســـــــيا 3ـــــــ� الوقـــــــت  ولـــــــذا أصـــ للطالبــ
ً ً

 . الراTن 
ــــ�ش  - ــــصر الــــــــذي Vعــــ ــــــة طبيعــــــــة العــــ ــــة ¨ــــــــ§=ء تفرضــ ــــ� الرقميــــ ــــة ا#ــــ قيــــ ــــــن الو ــــو مــ ــــــبح التحــــ روأصــ ل

 . فية  
�É �� أIشطة ال�Uنامج ماي��  -   -:ور
ق الفردية بfن الطالبات  -  .ومراعاة الفر
 . مراعاة إحتياجات الطالبات وإTتمام (م  -
 .املركب ومن الس-ل إ#� الصعب التدرج من الÒسيط ا#�  -
 . إعادة 0عض جلسات ال��نامج إذا تطلب Yمر ذلك  -
ب الوا5س آب  - ات الطالبات من خالل جر وWجابة ع� اسئلة  وإستفسا  .ر
ــــق   - ـــود ب�يـــــة تحتيـــــة 5ـــــسمح بتطبيـ ـــات ) 0عـــــض  ( عـــــدم وجــ ِجلـــــسات ال��نـــــامج  مـــــن قبـــــل الطالبـــ

 ع�� Yن��نت بالOلية 
 .لاملناز ضعف شبكة Wن��نت ب -
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ــــم تطبيــــــق  - �Òيــــــة إلتقــــــان الــــــتعلم ، ولـــــذا فقــــــد تــ ـــادة التد رإحتيـــــاج الطالبــــــة املعلمــــــة ملراجعــــــة املــ
ـــــــة  �Òيــ ـــــادة التد ــــة املعلمـــــــــة باملــــ �ـــــــــد الطالبـــــ ـــــة وتز جات الOليــــ ��= بإحـــــــــدي مـــــــــد ـــــــد ــــامج التــ ــ رال��نـــ ر ور

 . يألVشطة ال��نامج ح�= تتمكن من Wستفادة م�(ا مرة آخر بمفردTا
  : مmان  تطبيق ا��لسات -
ــــــــدرج  - ــــــامج بمــــ ـــــسات ال��نــــــ ـــ ـــــق جلــــ ـــــــــم تطبيـــــــ ـــات ) 30(تــ ـــــــات VWــــــــــــسانية بنـــــــــ اســـــ ـــــة الد ــــــــ= �ليـــــــ ربمبßـــ

 .القاTرة 
ـــــامج - ـــــــن   :زمــــــــن تطبيـــــــــق ال�Uنــــ ـــ�ة مــ ــــ� الف�ــــــ ـــق 3ـــــ ــــــم التطبيــــــ م   2022 / 23/3م ا#ـــــــــ�19/2/2022تـــ

جلسات أسبوعيا ومدة ا%dلسة الواحدة  ) 4( بواقع 
ً

 )   . دقيقة 60(
- dgالوا5س آب  لطالبات ا �ب ع   -:موعة  التجر�Òية ع�� الرابط التا#�وتم عمل جر

BfoPFk1OKAKLCU175DJMyw/com.whatsapp.chat://https 

ـــــــة  - ـــل الفيــــــــــــدو�وTات التعليميـــــ ــــــــ ــــــساؤالت وت�ìيـ ـــــــة 5ــــــ ــــ� أيـــــ ــــــــــرد عــــــــ ـــــات  والــ ــــــــع الطالبـــــــ ـــــة مــــ للمتا0عـــــــ
��= عقب �ل جلسة وط رواg$تو التد ات من �ل طالبة ي   .رلب تنفيذ تلك امل-ا

قم  رجدو     ) 12(   ل

   تijيص جلسات ال�Uنامج 

رقم 
  ا��لسة

موضوع ا��لسة

  NLداف  Jجرائية ل�jلسة

 ب�êاية ا��لسة �ستطيع الطالبة -
  :املعلمة Kلما أمكن  أن

الوسائط 
  املستخدمة

الفنيات 
  املستخدمة

  زمن 

  ا��لسة

1  
 

ة الوقت   رإدا

 Cة :معر� ر  تتعرف ع� كيفية إدا
 .الوقت وأTميتة

تقوم 0عمل قائمة م-ام ل-ا   :  يم	ار
 .لتنظيم م-ام-ا

5شعر  بأTمية الوقت 3" : وجداIى 
  .حيا®(ا

عمل خرائط ذTنية 
باستخدام 
�و��ت   –رالبو

  .مقاطع فيديو 

 –التعلم التعاوVي 
 =ßTالعصف الذ– 

  .ا%$وار واملناقشة

60  

  دقيقة

2  
سوفت  ومايكر

 تيمز

تتعرف ع� كيفية عمل جدولة  : معر��
ترسل :يم	ارإجتماع ع� ال��نامج 

  .الرابط dgموعات Hطفال 

ك شاشة ال��نامج مع :وجداIي  ر5شا
  Hطفال

  برنامج -الب توب  
 ج-از -رباو بو��ت  

data show 

  

–التعلم بالنمذجة 
  ا%$وار واملناقشة

60  

  دقيقة
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رقم 
  ا��لسة

موضوع ا��لسة

  NLداف  Jجرائية ل�jلسة

 ب�êاية ا��لسة �ستطيع الطالبة -
  :املعلمة Kلما أمكن  أن

الوسائط 
  املستخدمة

الفنيات 
  املستخدمة

  زمن 

  ا��لسة

3  
م   وبرنامج الز

  

تتعرف ع" كيفية استعمال : معر��
  .وعرض املعلومات من خالل ال��نامج

تتمكن من استعمال خصائصھ : يم	ار
  .ال�= 5س-ل س�f العملية التعليمية

ك أTمية إدخال : وجداIي رتد
ضة  والتكنولوجيا ع" حياة طفل الر

  .ملرغوببالشOل ا

|و%ìت  رعرض الباو
 – الداتا شو –

 مايك -الالب توب 
   سماعات–

 –التعلم الذا�ى 
  التعلم التعاوIى

60  

  دقيقة

البحث �� جوجل  4

زتتعرف ع" انواع الرمو 3�  : معر��
  .البحث 

تبحث عن موضوعات تخص  : يم	ار
  .مجال تخصص-ا كمعلمة 

تتحمس للتطو�ر من نفس-ا  : وجداIى
  .3� البحث 

  الالب -املو�ايل 
  توب

  -التعلم الذا5ي 
  .العرض الفعال 

60  

  دقيقة

ال�Uيد 3لك��وIي  5

تتعرف ع� كيفية فتح  : معر�� 
 .Wيميل

سائل ع�� : يم	ار  رترسل و5ستقبل 
  .ال��يد Wلك��وVي

سال السرËع  : وجداIي W ميةTر5شعر بأ
  .لل��يد Wلك��وVي

 ج-از –الالب توب 
   .الداتا شو

 –التعلم الذا5ي 
  -ا%$وار واملناقشة 
  التعلم التعاوVي

60  

  دقيقة

  wordبرنامج الـ   6

تتعرف ع� كيفية إVشاء   : معر��
  . wordمسuند من برنامج ال 

ت�تج  ملف لألطفال باستخدام : يم	ار 
 . wordبرنامج ال 

5سuشعر اTمية برنامج ال  : وجداIي
word  شطة لألطفالV3� عمل ا .  

 -از الداتا شو ج-
  الالب توب

 -ا%$وار واملناقشة 
  –التعلم االذا5ي 

  التعلم بالنمذجة

60  

  دقيقة

7  

 تìسيقات ملف ـ
 

ـ ــ ــــ ــــــــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــــــــ ـــ ــ ــــ ـ ــ ـــــ Wordالــ

  

تتعرف ع" التن�سقات  : معر��
ـــــــــــ ــــ ــ ـــــ ــــــ ـ ــ ـــ اvgتلفة  مللف الـــــــ ــــ ــ   .Wordـ

ــــ  : يم	ار ـــــ ــــ ــــ ــ ـــــــ ـ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ة 3� ملف الـ رتدرج صو
Word  

مالءTا 3� استخدام  : وجداIى ك  ز5شا ر

أج-زة معمل 
ا%$اسب ±#� 

  .بالOلية

اس��اتيجية التعلم 
   التعلم -الذا5ي 

  -التعاوVي 

  

60  

  دقيقة
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رقم 
  ا��لسة

موضوع ا��لسة

  NLداف  Jجرائية ل�jلسة

 ب�êاية ا��لسة �ستطيع الطالبة -
  :املعلمة Kلما أمكن  أن

الوسائط 
  املستخدمة

الفنيات 
  املستخدمة

  زمن 

  ا��لسة

  .ال��نامج 

8  

ض الباو  رعر و
  بو%ìت

  

مOونات الشاشة 5عرف :  معر��
 .Wفتتاحية لل��نامج

.                                                ت�Ñ§� عرض تقدي<= : يم	ار
اج النصوص : وجداIي رتنuبھ لطر�قة اد

  .وت�سيق-ا

 –ج-از الداتا شو 
  .الالب توب 

  

النمذجة 
 –Yلك��ونية 

 –العرض الفعال 
=ßTالعصف الذ  

60  

  دقيقة

9  

رعرض باو بو��ت 
لألطفال عن عيد 

 Yم

  

  . ت�تقي املعلومات 0شOل موجز:معر�� 

تضع التأث�fات اvgتلفة من : يم	ار 
  .حركة وألوان ع� العرض

فاق صو  : وجداIي رتنuبھ لطر�قة إ ر
  وفيديوTات مناسبة للعرض

 –ج-از الكمبيوتر 
  ج-از الداتا شو

النمذجة 
 –Yلك��ونية 

 تبادل Yدوار

  

   دقيقة60

10  
ج	از ا��اسب 

���  

تتعرف ع" نظام 5شغيل : معر��
  .ا%$اسب ±#�

5ستخدام ا%$اسب ±#�  3� : يم	ار
ضة   وعمل أVشطة لطفل الر

تبدي حø(ا لتعلم املز�د عن : وجداIي
�#Y ا%$اسب.   

 -ج-از كمبيوتر 
ج-از عرض الداتا 

  .شو

 –طر�قة العرض 
   .ا%vرائط الذTنية

   دقيقة60

11  
 	از الداتا شوج

  

تتعرف ع� كيفية توصيل : معر�� 
  .ا%d-از بج-از الكمبيوتر

5عرض أVشطة لألطفال ع� :  يم	ار 
 ج-از الداتا شو

ق5سuشعر الفر بfن نظام : وجداIي 
العرض التقليدي و�fن العرض من 

  .خالل ج-از الداتا شو

رصو  اVشطة 
–5عليمية  لألطفال
 -ج-از الداتا شو
  .ج-از كمبيوتر

العرض 
 –الفعال 

النمذجة 
 –Yلك��ونية 

 -التعلم الذا5ي  
  .تبادل Yدوار  

  

   دقيقة60

12  

ة  رالسبو
  3لك��ونية

  

تتعرف ع� إستخدامات :معر�� 
ه Yلك��ونيھ 3� العملية  رالسبو

  .لألطفال   التعليمية

ة :  يم	ار ر5ستخدم أدوات السبو
س 5عليمية  وYلك��ونيھ 3� تقديم در

فيديو 5علي<= عن 
كيفية إستخدام 

ة  رالسبو
 ج-از –Wلك��ونية 
 الالب –الداتا شو 

النمذجة 
 –Yلك��ونية 

  التعلم الذا5ي
   دقيقة60
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رقم 
  ا��لسة

موضوع ا��لسة

  NLداف  Jجرائية ل�jلسة

 ب�êاية ا��لسة �ستطيع الطالبة -
  :املعلمة Kلما أمكن  أن

الوسائط 
  املستخدمة

الفنيات 
  املستخدمة

  زمن 

  ا��لسة

  .لألطفال

ت�سق ألوان ال�شاط املقدم : وجداIى 
ة Wلك��ونية    .رمن خالل السبو

  توب

  

13  
Google Forms 

م   رجوجل فو

تتعرف  ع"  كيفية عمل  : معر��
  لألطفال من خالل جوجل إختبار

م     .رفو

توظف ما5علمتھ من ال��نامج  : يم	ار
  .3� إVشاء واجبات لالطفال 

ابط Yختبار ع�� : وجداIي  رترسل 
�ات Hطفال    .وجر

 –ج-از Yب توب 
 –ج-از الداتا شو 
فيديو 5علي<= 

مd²ل عن كيفية 
 �عمل واجبات ع

م    .رجوجل فو

ا��وار واملناقشة 
  .اوIي والتعلم التع

   دقيقة60

14  
املؤثرات 
  الصوتية

Cكيفية 5شغيل  : معر� �تتعرف ع
  .ال��نامج 

تجيد 5غيH �fصوات : ىم	ار
 .وإستخدام-ا 3� مواقع-ا املناسبة 

5ستخدم ال��نامج  3� عرض  : وجداIي
  القصص لألطفال بطر�قة ترفÛ(ية

فيديو 5علي<= عن 
  املؤثرات الصو�تة

إس��اتيجية العرض 
 -� التقدي<

إس��اتيجية التعليم 
  .املباشر

   دقيقة60

15  

جولة داخل 
املصمم العرÕي

ُ
  

  

ات تطبيق  :  معر�� رتتعرف ع" م-ا
  .املصمم العرðي 

ت�تج شر�حة 5عليمية من خالل : يم	ار 
  إستخدام تطبيق املصمم العرðي

5ستحسن استخدام التطبيق : وجداIي
3� 0عض نوا�� التعلم بدل التعلم 

  عتادالتقليدي امل

الالب توب  ، ج-از 
datashow عرض ، 

  رباو بو��ت

  -التعلم الذا5ي 
النمذجة 

  Yلك��ونية
   دقيقة60

16  
تكنولوجيا 

  .الmاNوت

تتعرف ع� مزايا إستخدام  : معر��
 .برنامج الOاTوت 

إنتاج أVشطة ع�� برنامج  :  يم	ار
 .الOاTوت 

ك الOاTوت مع Hطفال : وجداIي ر5شا
  تعليميةع�� املنصات ال

 –ج-از الداتا شو 
  تطبيق الOاTوت

 –التعلم التعاوVي 
  التعلم الذا5ي

   دقيقة60

ا�iرائط   17
الذNنيھ 

Cرائط  : معر�v%ميھ اTأ "تتعرف ع
 برنامج  –الب توب 

   دقيقة60  -العصف الذ�ßT(رباو بو��ت لعرض 
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رقم 
  ا��لسة

موضوع ا��لسة

  NLداف  Jجرائية ل�jلسة

 ب�êاية ا��لسة �ستطيع الطالبة -
  :املعلمة Kلما أمكن  أن

الوسائط 
  املستخدمة

الفنيات 
  املستخدمة

  زمن 

  ا��لسة

 .الذTنيھ Wلك��ونية لالطفال  3لك��نية

5ستخدم ا%vرائط الذTنيھ 3" :  يم	ار
 .العمليھ التعليميھ

ك إستخدام ا%vرائط - :وجداIى ر5شا
مال÷(ا   .زالذTنيھ مع 

-) شرائح ال��نامج  
data show 

  )ا%$وار واملناقشھ 

18  

ة حل  رم	ا
املشكالت 

ع�Uاملنصات 
 3لك��ونية

  

ة حل   :  معر�� رتتعرف ع� م-ا
  .املشكالت 3� 5عليم Yطفال 

 حل توظف إس��اتيجية    : يم	ار
املشكالت ع��املنصات Wك��ونية  

لتجد حلو للمشا�ل ال�=  : وجداIي
  .تقابل-ا 3� العمل 

�و��ت  رعرض للباو
عن كيفية حل 
 ��املشكالت ع

املنصات 
  Yلك��ونية

النمذجة 
  Yلك��ونية

   دقيقة60

19  

التعلم التعاوIي  
ع�U املنصات 

  3لك��ونية

  

ة التعلم : معر��  رتتعرف كيفية ادا
س ا ولتعاوVي لألطفال ع�� الدر

  .Wلك��ونية 

توظيف إس��اتجية التعلم  : يم	ار
التعاوVي 3� 5عليم Hطفال أVشطة 

  .مختلفة 

تستشعر أهمية تطبيق  : وجداني
اإلستراتيجية مع األطفال عبر 

  .المنصة اإللكترونية 

ج-از العرض 
projector برنامج ، 

العرض التقدي<= 
 powerللشرائح 

point  

–ا%$وار واملناقشة 
النمذجة 

  Yلك��ونية
   دقيقة60

20  

�عز%زات أIشطة 
 3طفال

  

تتعرف ع� كيفية تقديم 5عز�ز : معر�� 
   يمعنو لألطفال ع�� املنصة

ات مناسبة :يم	ار  ر 5ستخدم عبا
  .ل�شاط Hطفال 

تتفاعل مع إستجابات : وجداIي 
  .Yطفال بأسلوب مالئم 

فيديو تفاع� عن 
لتعز�ز فنيات ا

 ج-از –Wلك��وVي 
 الالب –الداتا شو 

  توب

 =ßTالعصف الذ– 
  التعلم الذا5ي

   دقيقة60

21  
ا��لسة 
  ا�iتامية

تتعرف ع� كيفية التواصل مع  : معر��
  .لالباحثة لÎ$صو ع� املادة العلمية

 تطبيق جلسات ال��نامج: يم	ار
ا®(ا  ��= بمفردTا وحسب قد رالتد   ر

 التعلم 5سuشعر أTمية : وجداIي
لالذا5ي 3� مجال التحو الرق<= لرفع 

سال املواد  ريتم ا
التعليمية لل��نامج 

ب  ��= ع�� جر والتد ر
الوا5س آب ا%vاص 

باdgموعة 
  التجر�Òية

 –التعلم الذا5ي 
  التعز�ز

   دقيقة60



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )2(، الجزء ) 194: (العدد
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رقم 
  ا��لسة

موضوع ا��لسة

  NLداف  Jجرائية ل�jلسة

 ب�êاية ا��لسة �ستطيع الطالبة -
  :املعلمة Kلما أمكن  أن

الوسائط 
  املستخدمة

الفنيات 
  املستخدمة

  زمن 

  ا��لسة

.كفائ (ا كطالبة معلمة بر�اض Hطفال 

  :نتائج البحث ومناقش×�ا وتفسN�ºا  

أوال
ً

ــــ��اتيجية الــــــــــتعلم النتـــــــــائج ا:  ــــــC اســـــ %$# القـــــــــائم ع�ـــ ــــــة بفاعليـــــــــة ال�Uنـــــــــامج التـــــــــد رملرتبطـــ
ــــــة  ــــــــة املعلمــــ ـــــة للطالبــ مـــــ ــــ# الال ــــــــو الرق9ــــــ ات التحــ ــــــــ� مل	ــــــــــا ـــــ� تنميــــــــــة Lداء العم�ــ زالــــــــــذا�ي �ـــــ لر

  .بر%اض Lطفال

ض التالية     :ووترتبط Tذا النتائج بالفر

ـــــــــستو  -1 ــــــــــد مـــــ ــــــصائية عنـــ ـــ ــــــة إحـــــ ق ذات داللــــــــ ــــر ــــــد فــــــــــ ىتوجـــــــ ـــــــطي ) α≤0.05(و ـــــــــºن متوســـــــ بـــــ
ــــــــات ا جـــــــ ــــــــت رد ســـــــ ــــــ# د ـــــة الËـــــــــ ـــــ ــــــــــــة التجر%�يـــــ ــــــات ا�Äموعـــ ــــــ ــ جـ ــــــضابطة ود ــــــة الـــــــــ ر�Äموعـــــــــ ر

ـــــاس  �ــــــــــ� القيـــــ ــــــتعلم الــــــــــذا�ي  ــــــ��اتيجية الــــ %$# قــــــــــائم ع�ــــــــــC اســــ ــــامج تــــــــــد رباســــــــــتخدام برنــــــ
ــــــة  ــــــــ ــــــــصا�ð ا�Äموعــــ ــــ# لــــــــــ ـــــــــ ـــــــو الرق9ـــــ ـــــــــ ات التحــ ــــــا ــــــــ ـــــة م	ــــ ــــــــ ــــة مالحظـــــ ــ ــــــــ ــــدي لبطاقــــ ــــــــ لالبعــــــ ر

  .التجر%�ية

ــــار   ــــــــ ـــــــــة إختبـ ـــــــــساب قيمــــ ـ ــــــــم حـــ ــــــــث ) ت(تـــــ ـــــــــة  البحـــــ ــــــــــات عينــــ جـــ ـــــطي د ـــــــــــfن متوســــــــ ق بــ ـــــر ـ رللفـــــــ و
ــــائم عـــــــ" الــــــضابطة و ��= قــ ــــتخدام برنــــــامج تــــــد ـــة اســـ ــــار البعــــــدي لبيــــــان فاعليـــ رالتجر�Òيــــــة 3ــــــ� Wختبـــ

مــــــة للطالبــــــة املعلمــــــة بر�ــــــاض  ـــ= الال ات التحــــــو الرق<ـــ زإســـــ��اتيجية الــــــتعلم الــــــذا5ي 3ــــــ� تنميــــــة م-ــــــا لر
  :Yطفال، وفيما ي� مvÎص لنتائج Wختبار

  )13(    لجدو 

ـــــــة  ـــــــصائية" ت " قيمـــ ــــــة Jحـــ ـــــستو الداللـــــ ــــــــة  و�ñـــــــــــم Lيومـــــ ـــــات عينـــ جـــــ ــــــطي د ــــــــºن متوســـــ ق بــ ــــــــر ـــــــر للفـــ رثـــ و
ات التحو الرق#9 عديا البحث ً الضابطة والتجر%�ية ع�C بطاقة مالحظة م	ا ل   )70=ن(ر

ات جة  اdgموعات  رامل-ا  املتوسط رالد
Wنحراف 

 ياملعيار
ا%vطأ 

 ياملعيار
ق  وفر

  املتوسطات
جات  رد
 ا%$ر�ة

 ت

  ىمستو

الداللة 
)0.05( 

  �ñم Lثر

)2 η(  

التعامل مع  0.000  0.104  0.618  5.17 ضابطة
املنصات 

  تجر�Òية  Jلك��ونية
12  

10.49  0.853  0.144  
دالة   29.851 68  5.314

إحصائيا
ً

 

0.929  

إستخدام  0.000  0.154  0.912  6.14 ضابطة
شبكة Jن��نت 

  تجر�Òية وJيميل
12  

10.57  0.948  0.160  
4.429  68 19.913  

دالة 
إحصائيا
ً

 

0.854  
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ات جة  اdgموعات  رامل-ا  املتوسط رالد
Wنحراف 

 ياملعيار
ا%vطأ 

 ياملعيار
ق  وفر

  املتوسطات
جات  رد
 ا%$ر�ة

 ت

  ىمستو

الداللة 
)0.05( 

  �ñم Lثر

)2 η(  

لتعامل مع ا 0.000  0.156  0.926  15.71 ضابطة
برامج 

سوفت  ومايكر
 أوف�س

  تجر�Òية
36  

34.69  0.932  0.158  
18.971  68 85.429  

دالة 
إحصائيا
ً

 

0.991  

التعامل مع  0.000  0.206  1.222  13.91 ضابطة
مة  زLج	زة الال
ة العملية  رإلدا

  التعليمية
  تجر�Òية

33  
29.94  4.452  0.753  

16.029  68 20.540  
دالة 

إحصائيا
ً

  

0.861  

التعامل مع  0.000  0.165  0.976  8.40 ضابطة
عض 

  تجر�Òية التطبيقات
21  

18.91  1.314  0.222  
10.514  68 37.992  

دالة 
إحصائيا
ً

 

0.955  

استخدام  0.000  0.161  0.950  10.54 ضابطة
وتوظيف 

إس��اتيجيات 
التعليم 
والتعلم 

 Jلك��وIي

  تجر�Òية
21  

18.57  1.243  0.210  
8.029  68 30.353  

دالة 
إحصائيا
ً

 

0.931  

 0.000  0.441  2.610  59.89 ضابطة

 البطاقة
  تجر�Òية

135  
123.17  5.512  0.932  

63.286  68 61.393  
دالة 

إحصائيا
ً

 

0.982  

ق ذات داللــــــــة إحــــــــصائية  ــــد فــــــــر ــــــتقراء بيانــــــــات ا%dــــــــدو الــــــــسابق يتــــــــ°ü أنــــــــھ توجــــ وبإســ ل
ــــــــد مــــــــــستو ـــــــاس ) 0.05 (ىعنــ ـــــ� القيــــ ـــــــة 3ـــــ ـــــــة الــــــــــضابطة والتجر�Òيـــ جـــــــــــات اdgموعـــ ـــــــطي د ــــــــfن متوســـ ربــ

ـــــصا%ü اdgموعــــــة التجر�Òيـــــــة؛ حيــــــث بلغـــــــت  ـــــ= لــ ات التحـــــــو الرق<ـ ـــا ـــة مالحظـــــــة م-ـــ لالبعــــــدي لبطاقـــ ر
ـــــــة  ـــــن قيمــــــــــة ) 61.393(اg$ـــــــــسو�ة ) ت(قيمــ ـــــ� مــــ ـــ� أك�ــــ ـــــ ــــا ) ت(وÕــ ـــ= قيم (ــــــ ، )2,009(ا%dدوليـــــــــة وال�ــــــ

جــــــــة حر�ــــــــة  ـــــد د ـــــة )68(رعنــ ـــة داللـــ ــــــد )0,05(ىأقـــــــل مــــــــن مــــــــستو داللــــــــة ) 0.000(، وقيمـــــ ـــــا يؤكــ ، وممـــ
ــــــث بلغــــــــت  ـــــذا5ي؛ حيــ ـــــتعلم الــ ـــــائم عــــــــ" إســـــــ��اتيجية الـــ ��= قـــ ــــــ" أفــــــــضلية إســـــــتخدام برنــــــــامج تـــــــد رعـ

ــــأث�f كبfــــــــ�  ـــــع إيتــــــــا ذات تــــ ـــــة مرðـــ ـــــم Hثــــــــر املرتبطــــــــة بقيمـــ ـــــة dÏـــ ــــوع 3ــــــــ� )0.982(قيمـــ ، ولتجنــــــــب الوقــــ
ـــــأ النـــــــوع Hو  ـــــع Hمـــــــر (لخطـ ـــ� واقــ ــــــا Tـــــــو 3ــــ ــــھ ب�نمـ ـــو الفـــــــرض املوجـــ ـــديل )òـــــــ$يحلقبــــ ـــــم 5عــــ ؛ فقـــــــد تــ

ـــــــتخدام  ـــــــة باسـ ــــــة املالحظــ ات بطاقـــ ـــــا ـــــــة مل-ـــ ـــــستو الداللــ رمـــ ، وذلـــــــــك Bonferroni Adjustmentى
ــــــستو الداللــــــــــة  ـــــسمة مــــ ات ) 0,05(ىبقــــ ــــــد ) 6(رعــــــــــ" عــــــــــدد امل-ـــــــــا ــــــة ا%dديــــ ـــــــصبح مــــــــــستو الداللــــ ىليـــ

ــــــة إحــــــــصائيا؛ )0,0083( ـــد دالــ ـــــد املــــــــستو ا%dديـــــ ق عنـــ ، و�تــــــــ°ü أيــــــــضا أن الفــــــــر
ً ىً حيــــــــث �ــــــــdلت و
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ات ــــــــــا ــــل، الت: (رم-ـــ ــــــــ ــــــــــت وJيميــ ــــبكة 3ن��نــــ ــــــــ ـــــــــــتخدام شـ ــــــــــة، إســـ ـــــــصات Jلك��ونيــــ ـــــع املنــــــ ـــــل مـــــــــ ـ عامــــــــ
ـــــــة  ة العمليــ مــــــــة إلدا ـــــــزة الال ـــــع Lج	ـ ــــ�س، التعامــــــــل مـــ ســــــــوفت أوفـــــ ـــــع بــــــــرامج مايكر رالتعامــــــــل مـــ ز و
ــــــيم  ـــ��اتيجيات التعلـــ ــــــل مـــــــــع عـــــــــض التطبيقـــــــــات، اســـــــــتخدام وتوظيـــــــــف إســــــ التعليميــــــــة، التعامـــ

ـــــة دالـــــــــة إحـــــــــصائيا) والـــــــــتعلم Jلك��وIـــــــــي قيمـــــــــا مرتفعــــ
ً ً

اg$ـــــــــسو�ة ) ت(، )0,0083(ى عنـــــــــد مـــــــــستو 
ــــــــــ�  ــــــــ ــــــــdلت ) 30.353، 37.992، 20.540، ،85.429، 19.913، 29.851(وÕــ ــــــــ ـــــــب، و�ــــ ــــــــ ــــ" ال��ت�ـــــ ـــــــــ ــــــ عـ

ــــر كبfـــــــ�ة، ممــــــا �ـــــــش�f إ#ــــــ" أفـــــــضلية مــــــستو أداء طالبـــــــات اdgموعــــــة التجر�Òيـــــــة 3ـــــــ�  ـــم أثــ ـــيم dÏــــ ىقـــ
ـــوء املع ــــــــ ــــــــــ� ضـ ــــــــــال 3ــ ـــــــاض Yطفــ ـــــــــــة بر�ـــــ ـــــــــة املعلمـ ــ ــــة للطالبـ مــــــــ ــــــ= الال ـــــو الرق<ــــــ ـــــ ات التحــ ـــــــــا زم-ـــ ــــــة لر ا%dـــــــ

��= قائم ع" اس��اتيجية التعلم الذا5ي   . رالتجر�Òية ب��نامج تد

 -:لتفس�º نتائج الفرض 3و  -

ــــن التغيfـــــ�ات 3ـــــ� �افـــــة مجـــــاال -  ـــا Hو#ـــــ� ا#ـــــ� عديـــــد مـ ونـــــا منـــــذ موج (ــ مـــــة مواج-ـــــة �و ر حيـــــث أدت أ ز
ـــــأثرا ـــ� تــ ــــــة Hك£ـــــ ــــصادية وWجتماعيــــــــة وغT�fـــــــا ، و�انــــــــت املؤسســـــــسات  التعليميـ ا%$يـــــــاه Wقتـــ
ً

ـــــذة   �(ـــ
ــــــة  ــــــــــام العمليـــــــ ــــاد ســــــــــــبل إلتمــ ــــــــــة إيجــــــــ ـــا ومحاولــ ــــ ــــ ــــا جزئيــ ـــــــــا و5عليقــــــــ ـــــــ-دت إغالقـــ ـــــــث شـــــ ـــــــــة حيـــــ ا%dائحـــ

ً ً ً

ـــــــة  ــــــــصات التعليميـــ ــــــتخدام املنــ ــ ــــد بإسـ ـــــــيم عـــــــــن 0عــــــ ـــــــ� التعلـــ ــــــت ا#ـــ ــــــــث إتج-ـــ ـــد حيــ ــــــة عــــــــــن 0عــــــ ُالتعليميـــ

ـــا جعـــــل الطالبـــــات لـــــد*(ن فكـــــرة  ــــاتذة 3ـــــ� مختلـــــف ا%dامعـــــات وTـــــو مــ ـــل بـــــfن الطـــــالب وHسـ للتواصــ
ـــــــ�  ــــــــدخو عــــ ـــة الــــ ــــــــعيفة لكيفيـــــــــ ــــل لضـــ ــــــة عمــــــــ ـــة كيفيــــــ ــــر ملعرفـــــــــ ـــــــــة دو التطـــــــ ــــصات Wلك��ونيـــ قاملنــــــــ ن

ــــــط  ابــ ســــــــال  ــــصات وكــــــــذلك إ ــــــة إجتمــــــــاع عــــــــ� 0عــــــــض املنــــ ــــــة عمــــــــل جدولــ ــــات وكيفيــ ـــــشاركة امللفــــ رمـــ ر
ـــاث 3ـــــ�  ــــل أبحــ ــــن الطالبـــــات مـــــن القيـــــام 0عمـ Yجتمـــــاع إ#ـــــ� ±خـــــر�ن ، وكـــــذلك بال�ـــــسبة ملـــــا يطلـــــب مـ

ـــــ� ملــــــــف  ـــــــو مكتو�ــــــــة 3ـــ ـــية وتOــ اســـــ ات الد ــــض املقــــــــر ن0عــــ ر ــــل  ) word(    ر ــــــد تحــــــــاو الــــــــبعض عمـــــ لفقـــ
ـــــــر  ــــــــــبعض ±خــــــ ــــــــأ الـــ ـــــد يdÎــــ ـــــــــــ$يحة وقــــــــ ــــة òــ ــــــل بطر�قــــــــ ـــة العمـــــــ ــــــــــة لكيفيــــــــــ ــــــــن دو توجيــ ــــف ولكـــــ نامللــــــــ
ــــة  وÕــــــــ�  ــــــع Wن��نـــــــت اvgتلفــــ اجـــــــة بالOامــــــــل مـــــــن مواقــ ـــــة البحــــــــث أو إد رباالســـــــتعانة بمكتبــــــــات لكتابــ

ـــة  ـــن .مواقــــــع غfــــــ� موثقـــ ـــت ألثــــــر ال��نــــــامج بتوجيــــــة مـــ ـــة التجر�Òيــــــة ال�ــــــ= 5عرضـــ وذلــــــك بخــــــالف العينـــ
ـــا الباحثـــــــ ــــدة 3ــــــــ� بــــــــرامج Hوفــــــــ�س م�(ـــــ ات عديـــ ــــا ـــوة مـــــــن خطواتــــــــة فتن<ــــــــ= لــــــــد*(ا م-ــــ ــــــل خطـــــ ـــ� �ــ رة 3ـــــ

ـــــو 3ـــــــــ� امللـــــــــف  اج صــــ ــــسيقات النـــــــــصوص وإد ركتابـــــــــة وت�ـــــ ـــــضمن (ا ... ر ات ال�ـــــــــ= تــــ ـــــا مـــــــــن امل-ـــــــــا روغT�fــــ
ـــا  ـــــة املعلمــــــة أثنــــــاء جلــــــسات ال��نــــــامج وطبق (ـــ ��= ال�ــــــ= 5عرضــــــت ل-ــــــا الطالبـ ـــد ــــامج التـــ رأVــــــشطة ال��نــ

ـــ�  ضــــــــة 3ـــــ اســــــــة و3ــــــــ� أVــــــــشطة لطفــــــــل الر ــــــع د ـــق مــ ــــا يتفـــــ ــــو مــــ ـــــداVي وTــــ �ب امليـــ ــــــد ــــــال التــ رمجــ رحــــــــاب ( ر
ــــد  ـــــــة ) 2020أحمـــــــ ض تقدميــــ ـــــر ـــــرائح وعــــــ ـــــة عمـــــــــــل شــــــ ـــــت وكيفيــــــ �و��ــــــ ـــــات الباو ـــــــــن ملفــــــ ـــــــضال عــ و، فــــ ر

ـــــال تخصـــــــــص-ا  ــــدم مجــــ ــــــت ممـــــــــا يخـــــ ــــــاز الvöـــــــــ�§= أو مـــــــــن خـــــــــالل Wن��نـــ ــــن ا%d-ـــ ـــــــصو مـــــ روإدارج الــ
ـــــو ونـــــــــــصوص ،وكـــــــــــذلك إد ـــــــا صــــــ ــــــات �(ــــ ـــــــ� ملفـــــ ــــــــال تحتـــــــــــاج إ#ــــ ـــــــاض Yطفـــ ــــة بر�ــــ ـــــــــة معلمـــــــ راج ركطالبــ

ـــــشو�قا ومتعـــــــة و�مـــــــا  ـــ� 5ــ ـــة أك£ـــ ـــــة التعليميــــ ـــة لألطفـــــــال للتوضــــــيح و%dعـــــــل العمليــ فيــــــديوTات 5عليميــــ
ً

ؤ�ـــــــــة مــــــــصر  ـــــداف و ــــــع أTـــ ̈ــــــــ§= مـــ ــــة 2030ريتما ــــــة املعلمـــــ ات تجعــــــــل مـــــــــن الطالبــ ـــا ــــــذة امل-ــــــ ـــل Tــ (  ر فOــــــ
ـــ=  ق<ـــ ـــم  ـــــق مـــــــع ) رمعلـــ ـــــ= ومتطلبــــــات ســــــو العمــــــل وTـــــــو مــــــا يتفـ ـــــ§= مـــــــع عــــــصر التحــــــو الرق<ــ قتتما¨ـ ل
اســــــة مــــــن  ــــا 3ــــــ� إكــــــساب )  2019،إيمــــــان عزمــــــي ( رد ا وحيو�ــ ا بــــــار ـــ� أن الــــــتعلم الرق<ــــــ= يــــــؤدي دو 3ـــ

ً ً ً
ز ر

ــــــا#�  ــــــــــل ا%$ــــــ ـــــو العمـ ـــــــــات ســــــ ـــاء بإحتياجــ ــــة للوفــــــــ مـــــــ ـــــــــات الال ف وWتجاTــ ــــــــــا ات واملعـ ـــــا ـــــ ــــة امل-ـ قوتنميـــــــ ز ر ر
ــــل  ــــا يمتلــــــك �ـــ ة و�خاصــــــة 3ــــــ� مجـــــــال التكنولوجيــ ـــــة وامل-ـــــــا رواملــــــستقب� حيــــــث أن مـــــــن يمتلــــــك املعرفـ

ـــاال ــــــــان فعـــــــ ـــــــامج �ــ ــــــ§=ء ، وTذايؤكــــــــــد أن ال��نـــ ¨ــــ
ً

ــــــة يتــــــــــ°ü أن  ــــــــذة النuيجــــ ــــــالل Tــ ـــــن خــــ ـــــــا فمـــــ  وإيجابيـــ
ً

ات ال�ــــــ=  ـــامج مــــــع امل-ــــــا ــــد حقــــــق THــــــداف املرجــــــوة  منــــــھ وكــــــذلك تناســــــب محتــــــو ال��نـــ رال��نــــــامج قــ ي
ـــــاج الÛ(ـــــــا الطالبـــــــة املعلمـــــــة  ض .تحتــ ــــن عـــــــر ســـــــائل Wيـــــــضاح مـــ ــــــة و ات التقنيـ ــــم امل-ـــــــا وكمـــــــا أن 5علـــ و ر
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ـــــضل ـــــذب الطالبـــــــات بطر�قـــــــة أفــ ـــــ� جــ ـــــاز الـــــــداتا شـــــــو عملـــــــت عــ ـــــ� ج-ــ ــــيم الرق<ـــــــ= عــ  كمـــــــا أن التعلـــ
ـــــــتعلم  ـــــة الــ ــــــداث عمليــــ ــــــ� إحـــ ـــــــة متجـــــــــددة ومناســـــــــبة للطالبـــــــــات 5ـــــــــس-م 3ـــ جيــ ــــة خا قميـــــ ــــــة  ريــــــــوفر ب�ئـــ ر

فقا لألTداف املرجوة واvgطط ل-ا بكفاءة وفاعلية  داخليا و
ً ً

  .و

ــــة الــــــضابطة 3ــــــ� القيــــــاس - ـــــن اdgموعــ ـــة  التجر�Òيــــــة عـ ـــات اdgموعـــ جـــ ـــــ� د ـــü 3ـ ــــا أن Yثــــــر الواwـــ ركمــ
ـــ� امل ــــزء التطبيقـــــي البعـــــدي  يرجـــــع ا#ــ ــــن الطالبـــــات املعلمـــــات 3ـــــ� ا%dـ -ـــــام والتOليفـــــات ال�ـــــ= تطلـــــب مـ

ـــــــة  ـــة لتنميـــ �ـــــــ ـــــــــداف م-ا ــــــشطة و أTـ ـــن  أVــــ ــــــا يحتو�ــــــــــة مـــــــ ��= ومــــ ــــــامج التــــــــــد ــــــسات ال��نــــ ــــــــن جلــــ ـــــــن  مــ رمـــ ر
ـــــــــن  ــــــــال مـــــ ـــة كـــــ ـــــــــ اسـ ـــــع د ــــــــــايتفق مــــــــ ـــــو مــــ ــــــــة وTــــــــ ـــــة املعملـــــ ــــدي الطالبــــــــ ــــ ـــــــــ= لــــــ ــــو الرق<ــــ ــــــــ ات التحـ ــــــــــا م-ـــ

ً
ر ( لر

Ibrahim,Adzraai,Sueb,Dalim,2019 ( اسة   ). 2013ان دمحم بي( ر، ود

مـــــــة  ات الال ــــا ــــستقبل بامل-ــ زال�ــــــ= ذكــــــرت أن بــــــرامج إعــــــداد املعلمــــــfن غfـــــــ� �افيــــــة ل��و�ــــــد معلمــــــوا املــ ر
س  Ëس 3� املدا رل-م للتد   . ر

ـــدار التغfـــــــ� الـــــــذي  ق بـــــــfن املتوســـــــطfن ومقـــ ــــم الفــــــر ــــا#� dÏـــ ـــم البيــــــاVي التـــ ـــــü الرســــ وو�وwـ
ـــــــــث  ــــــق  وحــــــــــدات البحـ ــــد تطبيــــ ـــــوعتfن الــــــــــضابطةحــــــــــدث 0عــــــ ـــــــة التجر�Ò وعــــــــــ" اdgمـــــ ـــــــاس يـــ ـــــ� القيـــ 3ـــــ

ات التحو الرق<= لالبعدي لبطاقة مالحظة م-ا   .ر

  
   )1(       شmل 

ات التحو  ات بطاقة مالحظة م	ا ق بºن ا�Äموعة الضابطة والتجر%�ية �� القياس البعدي مل	ا لالفر ر ر و
  الرق#9

ـــــــ�  ق بــــــــfن املتوســــــــطfن ومقــــــــدار التغfــ ـــــــر ــــاVي التــــــــا#� dÏــــــــم الفـ ــــم البيــــ ـــــü الرســــ وكمــــــــا يوwـــ
ـــد تط ـــــدات الــــــذي حــــــدث 0عـــ ــــوعتfن الــــــضابطة والتجر�Òيــــــة 3ــــــ� القيــــــاس بيــــــق وحـ البحــــــث عــــــ" اdgمــ

ات التحو الرق<= لالبعدي لبطاقة مالحظة م-ا   .ر
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      )2(   شmل 

ات التحو الرق#9 ق بºن ا�Äموعة الضابطة والتجر%�ية �� القياس البعدي لبطاقة مالحظة م	ا لالفر ر   و
   

ـــــو ــــم قبــــــ ــــــا#� تــــــ ـــــــھ لو�التــــ ــــ" أنــــ ـــــنص عــــــ ــــذي يــــــ ــــ ــــــــذكر، الــ ــــــالف الــ ــــــرض املوجــــــــــھ Hو ســـــ ل الفــــ
ـــــد ( ــــــــ ــــــــــستو توجـــ ـــــــــــد مــــــ ــــصائية عنـــــ ـــ ـــــــة إحـــــــــ ق ذات داللـــــــــ ـــــر ــــ ــــ ىفـــ ـــات ) α≤0.05(و ــــــــ جـــــ ــــــــــطي د ــــfن متوســــــ ــ ــــــــ ربــ

 =�� ـــــامج تـــــــــد ــــــتخدام برنــــ ــــــت باســـ ســـ ــــ= د ـــــة التجر�Òيـــــــــة ال�ـــــ ــــــات اdgموعــــ جـــ ـــــة الـــــــــضابطة ود ــ راdgموعــ ر ر
ـــ� القيـــــــاس البعـــــــدي لبطاقـــــــة مالحظـــــــة م ــــائم عـــــــ" اســـــــ��اتيجية الـــــــتعلم الـــــــذا5ي 3ــــ ـــو قـــ ات التحــــ ل-ـــــــا ر

  ).الرق<= لصا%ü اdgموعة التجر�Òية

ـــــــستو  -2 ــــد مـــ ــــــــة إحــــــــــصائية عنــــــ ق ذات داللــ ــــــــد فــــــــــر ىتوجــ جــــــــــات ) α≤0.05(و ــــــطي د ــــºن متوســــ ربــــــ
ـــ��اتيجية  ـــائم ع�ــــــــC اســـــ %$# قـــــ ـــــد ـــــــتخدام برنــــــــامج تـــ ــــــت باسـ ســ ــــ# د ــــــة التجر%�يــــــــة الËــــ را�Äموعــ ر
ات التحــــــو الرق9ــــــ# ــــذا�ي �ــــــ� القيــــــاس القب�ــــــ� والبعــــــدي لبطاقــــــة مالحظــــــة م	ــــــا لالــــــتعلم الــ  ر

  .لصا�ð القياس البعدي

ــــار   ــــــــ ـــــــــة اختبـ ـــــــــساب قيمــــ ـ ــــــــم حـــ ــــــــث ) ت(تـــــ ـــــــــة  البحـــــ ــــــــــات عينــــ جـــ ـــــطي د ـــــــــــfن متوســــــــ ق بــ ـــــر ـ رللفـــــــ و
ـــا يـــــــ�  ات التحــــــو الرق<ـــــــ=، وفيمـــ ــــ� والبعـــــــدي لبطاقــــــة مالحظــــــة م-ـــــــا ـــــاس القبــ ــــة 3ــــــ� القيــ لالتجر�Òيــ ر

  :مvÎص لنتائج Yختبار
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      )14(  لجدو 

ـــــــة  ــــــــ" ت " قيمـــ ـــــــر للفـــ ـــــــصائية و�ñـــــــــــم Lثـــ ــــــة Jحـــ ـــــستو الداللـــــ ــــــــة يومـــــ ـــــات عينـــ جـــــ ــــــطي د ــــــــºن متوســـــ ق بــ رر و
ـــو الرق9ــــــــ#  ات التحــــ ـــا ــــــة م	ـــــ ــــــة مالحظـ ـــC بطاقــ ــــــدي ع�ــــ ــــــة �ـــــــ� القياســــــــºن القب�ـــــــ� والبعــ لالبحـــــــث التجر%�يــ ر

  )35=ن(

ات  املتوسط العدد  القياس  رامل-ا
Wنحراف 

 ياملعيار
ا%vطأ 
 ياملعيار

ق  وفر
  املتوسطات

جات  رد
 ا%$ر�ة

  ت
  ىمستو

 )0.05(الداللة 

  �ñم Lثر

)2 η(  

التعامل مع  0.000  0.131  0.775  2.60 القب��
املنصات 

  البعدي  Jلك��ونية
12  

10.49  0.853  0.144  
7.886  34 45.629

دالة إحصائيا
ً

 
0.984  

استخدام شبكة  0.000  0.117  0.692  3.14 القب��
 Jن��نت وJيميل

  البعدي
12  

10.57  0.948  0.160  
7.429  34 38.384

دالة إحصائيا
ً

 
0.977  

لتعامل مع برامج ا 0.000  0.125  0.741  5.26 القب��
سوفت  ومايكر

  البعدي أوف�س
36  

34.69  0.932  0.158  
29.429  34 140.013

دالة إحصائيا
ً

 
0.998  

التعامل مع Lج	زة  0.000  0.143  0.847  4.40 القب��
ة  مة إلدا رالال ز

  البعديالعملية التعليمية
33  

29.94  4.452  0.753  
25.543  34 32.914

دالة إحصائيا
ً

  
0.970  

التعامل مع عض  0.000  0.112  0.664  3.83 القب��
 التطبيقات

  البعدي
21  

18.91  1.314  0.222  
15.086  34 62.766

دالة إحصائيا
ً

 
0.991  

إستخدام وتوظيف  0.000  0.119  0.707  3.97 القب��
إس��اتيجيات 

التعليم والتعلم 
 3لك��وIي

  البعدي
21  

18.57  1.243  0.210  
14.600  34 60.026

دالة إحصائيا
ً

 
0.991  

 0.000  0.280  1.659  23.20 القب��
  البطاقة

  البعدي
135  

123.17  5.512  0.932  
99.971  34 104.029

دالة إحصائيا
ً

  
0.997  

ق ذات داللــــــــة إحــــــــصائية  ــــد فــــــــر ــــــتقراء بيانــــــــات ا%dــــــــدو الــــــــسابق يتــــــــ°ü أنــــــــھ توجــــ وباســ ل
ـــــستو ـــــــــد مـــــــ ـــــــــ� ) 0.05 (ىعنـــ ــــfن القبـــ ـــ� القياســــــــ ــــــ ــ ــــة 3ـ ــــــــة التجر�Òيــــــــ ــات اdgموعــــ ــــــــ جــ ـــــطي د ــــfن متوســـــــ ربــــــــ

ــــث بلغـــــــــت  ــــدي؛ حيــــ ـــــ= لــــــــصا%ü القيــــــــاس البعـــــ ــ ــــــو الرق<ــ ات التحــ ــــــة مالحظـــــــــة م-ــــــــا ـــــــدي لبطاقــ لوالبعـ ر
ـــــة  ـــــــسو�ة ) ت(قيمـــ ـــــة ) 104.029(اg$ـ ـــ� مــــــــن قيمـــ ــــا ) ت(وÕــــــــ� أك�ـــــ ــــ= قيم (ــــ ـــة وال�ــــ ، )2.042(ا%dدوليـــــ

جــــــــة حر�ــــــــة  ــــــد د ـــة ) 34(رعنــ ـــــــستو داللـــــ ـــــة ، )0.05(ىومـ ـــــــا يؤكــــــــد عــــــــ" فاعليـــ ــــــامج وممـ اســــــــتخدام برنــ
ـــذا5ي ـــــتعلم الـــ ــــ" إســــــ��اتيجية الـ ��= قــــــائم عــ ـــة بقيمــــــة رتــــــد ــــم Hثــــــر املرتبطـــ ؛ حيــــــث بلغــــــت قيمــــــة dÏــ

ـــــأث�f كبfــــــــ�  ـــــع إيتــــــــا ذات تـــ ـــــــة )0.997(مرðـــ ـــد دالـ ـــــد املــــــــستو ا%dديـــــ ــ ق عنـ ى، و�تــــــــ°ü أيــــــــضا أن الفــــــــر و
ً

ـــــــصائيا؛  إحـ
ً

ات ــــــا ــــة،: (رحيـــــــــث �ـــــــــdلت م-ـــ ـــــصات Jلك��ونيـــــ ـــــل مــــــــع املنــــ ــــبكة التعامــــ ـــــــتخدام شـــــ  إســ
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ـــــــــزة  ــــع Lج	ــ ــــــل مـــــــ ـــــ�س، التعامـــــ ســـــــــــوفت أوفــــــ ــــــرامج مايكر ـــــــع بـــــ ـــــــــل مــــ ـــــــل، التعامــ ـــــــت وJيميــــ وJن��نــــ
ـــــــل مـــــــــع عــــــــض التطبيقــــــــات، إســــــــتخدام وتوظيـــــــــف  ـــــــة التعليميــــــــة، التعامـ ة العمليـ ـــــة إلدا مـــ رالال ز

ــــــــي ــــــتعلم 3لك��وIــ ـــــــــيم والـــــ ـــ��اتيجيات التعلــ ــــستو ) إســـــــ ـــــــصائيا عنـــــــــــد مـــــــ ــــة إحــــ ـــــــة دالــــــ ـــــــــا مرتفعــــ ىقيمــ ً ً

ــــــــــيم )0,0083( ــــــــ ــــــــ ـــــــــ� )ت(، قــ ــــــــ ــــــــ ـــــــسو�ة وÕـــ ــــــــــــــــ ، 62.766، 32.914، 140.013، 38.384، 45.629( اg$ـــــ
ـــ" تحـــــــسن مـــــــستو أداء ) 60.026 ــــــ�ة، ممـــــــا �ـــــــش�f إ#ــــ ـــر كبfـ ــــdلت قـــــــيم dÏـــــــم أثــــ ىعـــــــ" ال��ت�ـــــــب، و�ـــ

مة للطالبة املعلمة بر�اض Yطفال ات التحو الرق<= الال زالطالبات 3� م-ا   . لر

-�ºي  تفسIنتائج الفرض الثا  :  

�ب خـــــــــالل - ـــــــم التـــــــــد ــــث تــ ض ر حيـــــ ــــــــر ــــــالل عـ ـــــــن خـــ ــــــا#� مــ ��= للبحـــــــــث ا%$ـــ ـــــد ــــامج التــــ ــــــسات ال��نـــــ وجلـــ ر
ات  ــــــــا ـــــــــبعض امل-ـــ ـــة لــ ـــات العمليــــــــ ـــــــــيحية املـــــــــــd²لة والتطبيقــــــــ ـــــــــت والفيـــــــــــديوTات التوضــ ـــــــــاو بو��ــ رالبــ ر
ـــــــالل  ــــــات خـــ ــــــــاذج للطالبــــ ـــــــك النمـ ــــال تلـــ ســـــ ـــــذلك تــــــــــم إ ــ ــــو وكـــ ــــداتا شـــــ ـــــاز الــــــ ـــتخدام ج-ــــ رالرقميـــــــــة بإســـــــ

ـــــــستطيع الطال ــــــــــ= 5ـــــ ـــة ح�ــ ــــــ ــ ـــــــة التجر�Òيـ ــــاص باdgموعـــــ ــــــــــوا5س آب ا%vــــــــ ب الــ ـــــر ـــــــــــن وجـــــــ ــــــــة مـ ـــــــة املعلمــــ بـــــ
ـــــة ذلـــــــك  ــــوة ومتا0عــ ـــــ� �ـــــــل خطـــ ســـــــ (ا بمفردTـــــــا و�توجيـــــــة مـــــــن الباحثـــــــة 3ــ ــــر ومما ـــــا مـــــــرة أخـــ رتطبيق-ــ ي
ـــد*(ا شـــــــغف  ـــــة املعلمـــــــة لــــ ـــــامج وأصـــــــبحت الطالبــ ـــتعلم %dلـــــــسات ال��نــ ـــر الــــ جيـــــــدا و�ـــــــذلك أنتقـــــــل أثــــ

ً

ــــــة  ـــــة معلمــ ـــ= الــــــــذي يخــــــــدم تخصــــــــص-ا كطالبـــ ـــو الرق<ـــــ ـــــال التحـــــ ــــــد 3ــــــــ� مجـــ لبــــــــتعلم �ــــــــل مــــــــاTو جديــ
ــــ ــــال وTــــ ــــــاض Hطفــــ اســــــــة كــــــــال مــــــــن بر�ــ ــــــع د ـــق مــ ــــا يتفـــــ و مــــ

ً
ال�ــــــــ=    ) Zaragoza,Diaz-Gibon2019(  ر

ــــشر�ن ،  ــــــادي والعـــــ ـــــر ا%$ـــ ات القــــ ــــ� م-ــــــــا �ب عـــــ ـــــــد ـــــــ� التــ ـــة مــــــــستمرة إ#ــ ــــــfن بحاجــــــ ــــزت أن املعلمـــ نركــــ ر ر
ــــــــ�  ــــــة عــ ــــة التجر�Òيــــ ــــــــات اdgموعــــــ �ب طالبــ ــــــــ� تــــــــــد ��= عــ ـــــــامج التــــــــــد ـــــشطة ال��نـــ ـــــزت أVـــــ ـــــــذلك ركـــــ روكـــ ر

ـــــيم Yطفــــــــا ـــ� 5علــــ ـــــــة 3ـــــ ــــــتعلم اســــــــتخدام املنــــــــصات التعليميــ ـــــيم والـــ ـــــــ��اتيجيات التعلـــ ل وتوظيــــــــف اســ
اســــــــة  ــــــق مــــــــع د ــــــا يتفــ ــــــو مــ ــــن  ) ,at el,2109  Moltudal(  روTــ ـــد مـــــ ــــــت بــــــــإجراء العديـــــ ـ ـــ= أوصـ ال�ـــــ

ـــــــة  ـــ� دمــــــــج الكفــــــــاءة الرقميـ ــ ــــاء ا%vدمــــــــة بنجــــــــاح عـــ ــــfن أثنــــ �ب املعلمــــ ــــــة تــــــــد ــــو كيفيــ ـــــات حــــ اســـ رالد لر
ـــة  اســـــ ـــية وTــــــــو مـــــــا يتفــــــــق مــــــــع د اســـــ ة الفــــــــصو الد ات إدا ــــــة 3ــــــــ� م-ــــــــا رامل-نيـ ر ر ) 2012خليــــــــلحنــــــــان (لر

ـــ= يـــــــوفر الوقـــــــت  ـــة 3ـــــــ� ظـــــــل التعلــــــيم الرق<ــــ ات Wلك��ونيــــ رال�ــــــ= أكـــــــدت عـــــــ� أن إســـــــتخدام Wختبــــــا
ــــة  اســــــــ ـــــــع د ــــــــــق مــــ ــــــد ، و�تفــ ـــــــد(روا%d-ـــــ ـــــدالرحمن ف-ــــ ــــل ) 2020عبـــــــ ــــــــــة تفعيــــــــ ــــــــــ� أTميــ ـــــدت عـ ــــــ= أكـــــــ ال�ــــــ

ـــة   ف الراTنــــ ــــر ــــ� خدمـــــــة العمليـــــــة التعليميـــــــة 3ـــــــ� ظـــــــل الظـــ و�خاصـــــــة . والتطبيقـــــــات التكنولوجيـــــــة 3ـــ
ـــة امل �ب الطالبـــــــ ـــق رتـــــــــد ـــة وتطبيـــــــ ــــــــصو Yلك��ونيـــــــ ة الفــ ـــــة إدا ــــــ� كيفيـــــ ــــال عـــ ــــاض Yطفــــــ لعلمــــــــــة بر�ــــــ ر

ـــــــة إ ــــاء وكيفيـــ ــــــــدير اللقــــــ ــــف  تــ ــــتعلم كيـــــ ـــــال فتــــــ ــــع Yطفـــــ ــــ ـــــل مــ ـــبة للتعامــــ ـــتعلم املناســـــــ ســـــــــ��اتيجيات الـــــــ
ــــــــــوار  ــــــ��اتيجية ا%$ـــ ـــــق اســـــــ ــــــ ــــــــة وتطبيــ ـــــصة Wلك��ونيـــــ ـــــــالل املنــــــــ ـــــــــب مـــــــــــــن خــــــ ـــــز املناســــ ــــــــديم التعز�ــــــــ تقــــ

ــــع ــــالل ال�ـــــشاط Wلك��وVـــــي ، و�تفـــــق مـ ـــة واملناقـــــشة خـ اســ ال�ـــــ= أكـــــدت عــــــ�    ) Siero, 2017(  ر د
ـــــــة  اســـ ــــذلك د ـــ= ، وكــــــ Ëس الرق<ـــــــ ــــــو التـــــــــد ®(م حــــ ف-م وم-ــــــــــا ـــا ـــــــfن عــــــــــ� تطـــــــــو�ر معـــــــ �ب املعلمـــ رتـــــــــد ر ر ر لر

ــــسام ( �ــــــــج الÒــــ ـــان عبدا%$ميــــــــد ، أ ـــامي ،حنـــــ ــــدي اليـــــ ـــــــfن  ) 2015،رTــــ �ــــــــد املعلمـ ـــــــدت عــــــــ� تز ـــ= أكـ وال�ـــــ
اسية  ات الرقمية 3� صفوف-م الد م لتوظيف امل-ا ربالدعم الال ر   . ز

3ــــــــ�  - ــــة  ــــ� توظيــــــــف إســــــــ��اتيجيات الــــــــتعلم ا%$ديثــــ ��= عــــ ـــــــامج التــــــــد ــــزت جلــــــــسات ال��نـ روكــــــــذلك ركــــ
ــــة  اســــــــ ـــــــع د ــــــــــق مــــ ـــــــا يتفـ ــــو مــــ ـــ= وTـــــــ ـــتعلم الرق<ــــــــ ــــــــــات الــــــــ   ) Yue2019,Anile2019,Badir2019(    رب�ئـ

 i¢ــــا ـــو وإســــــ��اتيجيات باملنــ ات القــــــر ا%$ــــــادي والعــــــشر�ن مــــــن محتـــ يال�ــــــ= أكــــــدت عــــــ� مــــــزج م-ــــــا ن ر
�ب الطـــــــالب عــــــ� ـــية وتــــــد اســـ رالد اســــــة ر ات  ، وكـــــــذلك د ــــا ر إكuـــــــساب تلــــــك امل-ــ 3ـــــــ�   ) Amin2016(  ر

ـــن  ـــــــو مـــــــ ـــــــــتمكن املعلمـــ ــأن يـ ـــــــ= بــــــــ ــــــصر الرق<ـــ ـــــــ� العــــ ــ ـــfن 3ـ ـــــــياغة دو املعلمـــــــ ـــــــت صـــ ـ ــــــة ال�ــــــــــ= تناولــ قتــــ نو ر ر
ــــــة  اســــــ ــــــة ، د نــــــ ــــ� مر ــــــة أك£ــــــــ ـــــــــدة بطر�قــــــ ــــــام-م ا%dديـــ ــــة م-ــــــ رمواج-ــــــــ ــــــــد ،( و ــــــــــة أحمــــ ـــــــث )  2019عليــ حيـــــ
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ـــوار واملنا ــــــة لÎ$ــــ ــــــشاء مجموعـــــــات الك��ونيــ ــــز إVــ ة 5عز�ـــ ــــضر قــــــــشات بـــــــfن املتعلمــــــــfن ع�ــــــــ� ورأوصـــــــت بــــ
ــــ� 5عز�ز��ئــــــــة  ـــــد*(م والعمـــــــل عــــ ـــا\� لـــ ات العمـــــــل ا%dمـــــ ـــــا ـــــي وYن��نـــــــت لتطــــــــو�ر م-ـــ رال��يـــــــد Yلك��وVـــ

  . التعلم الرقمية والتأكيد ع� أسلوب التعليم الذا5ي 

ـــــــة  - ــــض التطبيقــــــــات  ا%$ديثــ ��= عــــــــ� اســــــــتخدام 0عــــ ـــد ــــــامج التـــــ ــــسات ال��نــ ــــــزت جلــــ روكــــــــذلك ركــ
ضـــــ ات العـــــصر الرق<ــــــ= ، حيــــــث ولعمـــــل أVــــــشطة مناســـــبة لطفــــــل الر ــــع تطــــــو رة بمــــــا يتواكــــــب مـ

ــــة مـــــن خــــــالل إســـــتخدام التقنيـــــات ا%$ديثــــــة  ــــادة فعاليــــــة املعلمـ �ـ ـــ= عـــــ�  ز�عمـــــل الـــــتعلم الرق<ـــ
ــــل  ــــــة VHــــــــشطة املقدمــــــــة لطفــــ ــــ� فعاليــ ــــ= 5عمــــــــل عــــ ــــات ال�ــــ ــــــو إ#ــــــــ� املز�ــــــــد مــــــــن التطبيقــــ لللوصــ

ــــــــو ـــل وTـــ ـــاذج جوجــــــــ ـــــــــل نمــــــــ ــــــــي مثــ ــــــــيم Yلك��وVـــ ـــــــــات للتقيـــ ـــــــتخدام تطبيقــ ضـــــــــــة ، و اســــ ـــا والر  مــــــــ
ــــــة  اســــ ـــــــن د ات ) Bedir2019(    ريختلــــــــــف عـــ ـــــــصو ــــــــد تـــ ـــــــة تواجــ اســـ ــــــــرت نتــــــــــائج الد ــــــث أظ-ــ رحيــــ ر

 i¢ــــا ـــــ� املنــ ات القــــــر ا%$ــــــادي والعــــــشر�ن 3ـ ــــو تــــــضمfن م-ــــــا اســــــة حــ نســــــلبية لــــــدي عينــــــة الد رل ر
 .والتقييم  

ة العمليـــــــة التعليميـــــــة  - ـــة إلدا مــــ ـــزة الال ــــزت أVـــــــشطة ال��نـــــــامج عـــــــ� اســـــــتخدام Yج-ــــ ركــــــذلك ركـــ ز
ـــــوب ، و ة Wلك��ونيــــــة مثــــــل اج-ــــــزة ا%$اسـ اســــــة ..رالــــــسبو ـــا يتفــــــق مــــــع د جمــــــال (   را%ــــــå وTــــــو مـــ

ـــ� الدTـــــــــشان أ ، ة الذكيـــــــــة و�رمجيـــــــــات ) 2018عــــــ ــــــسبو ــــــ� الـــ �ب عـــ ــــــدت عـــــــــ� التـــــــــد ـ رال�ـــــــــ= أكــ ر
  . ا%$اسب ±#� 

ـــدار التغfـــــــ� الـــــــذي  ق بـــــــfن املتوســـــــطfن ومقـــ ــــم الفــــــر ــــا#� dÏـــ ـــم البيــــــاVي التـــ ـــــü الرســــ وو�وwـ
ـــــدات البحــــــــث  ـــــة التحــــــــدث 0عــــــــد تطبيــــــــق وحـــ ــــةعــــــــ" اdgموعـــ  3ــــــــ� القيــــــــاس القبــــــــ� والبعــــــــدي جر�Òيــــ
ات التحو الرق<= للبطاقة مالحظة م-ا   .ر

  
     )3(    شmل 

ات  ات بطاقة مالحظة م	ا ق بºن القياسºن القب�� والبعدي للمجموعة التجر%�ية ع�C م	ا رالفر ر و
  لالتحو الرق#9



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )2(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

551 

ـــــــ�  ق بــــــــfن املتوســــــــطfن ومقــــــــدار التغfــ ـــــــر ــــاVي التــــــــا#� dÏــــــــم الفـ ــــم البيــــ ـــــü الرســــ وكمــــــــا يوwـــ
ـــــــدات الــــــــــذ ـــــــق وحـــ ـــــد تطبيـــ ـــــدث 0عـــــ ـــــــــ� ي حـــــ ــــــاس القبـ ــــ� القيــــ ــــــة 3ــــــ ـــــة التجر�Òيــــ ـــــــ" اdgموعـــــ ــــــث عـــ البحــــ

ات التحو الرق<= لوالبعدي لبطاقة مالحظة م-ا   .ر
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      )4(   شmل 

ات التحو  ق بºن القياسºن القب�� والبعدي للمجموعة التجر%�ية ع�C بطاقة مالحظة م	ا لالفر ر و
  الرق#9

ــــا#�  ـــــــھ و�التـــــ ـــــ" أنــ ـــــــنص عــــ ــــذكر، الـــــــــذي يــ ــــالف الـــــ لتـــــــــم قبـــــــــو الفـــــــــرض املوجـــــــــھ الثـــــــــاVي ســـــ
ــــــــــستو ( ـــــــــــد مــــــ ــــصائية عنـــــ ـــ ـــــــة إحـــــــــ ق ذات داللـــــــــ ـــــر ــــ ــــ ـــــد فـــ ــــــــ ىتوجـــ ـــات ) α≤0.05(و ــــــــ جـــــ ــــــــــطي د ــــfن متوســــــ ــ ــــــــ ربــ

ـــــــتعلم  ـــ��اتيجية الـ ــــائم عــــــــ" اســـــ ��= قــــ ــــامج تــــــــد ـــــــتخدام برنــــ ســــــــت باسـ ــــــ= د ــــة ال�ــ ــــة التجر�Òيــــ راdgموعــــ ر
ات ال ــــــا ــــة م-ــــــ ـــــة مالحظــــــــ ــــــــ� والبعــــــــــــدي لبطاقــــــ ــــاس القبــــ ـــــــــ� القيـــــــ ـــــــصا%ü رالـــــــــــذا5ي 3ـــ ــــــــــ= لـــــ ــــــو الرق<ــ لتحـــــ

  ).القياس البعدي

ـــــــد مـــــــــستو  -3 ق ذات داللـــــــــة إحـــــــــصائية عنــ ـــــــر ىتوجــــــــد فــ ـــــطي ) α≤0.05(و ـــــــºن متوســــ بــ
ـــــــائم  %$# قـ ــــــد ــــــامج تــ ســــــــت باســــــــتخدام برنــ ــــــ# د جــــــــات ا�Äموعــــــــة التجر%�يــــــــة الËــ رد ر ر
ــــــة  ـــــــ� لبطاقـــــ ـــــــاس البعـــــــــــدي والت�بÁــــ ـــــــ� القيــــ ـــــذا�ي �ــــ ــــ ع�ـــــــــــC اســـــــــــ��اتيجية الـــــــــــتعلم الــ

ات التحو الرق9# لصا�ð القيا لمالحظة م	ا   .س الت�ب�Áر

ــــــار   ــــــــــة إختبــــــــ ـــــــــساب قيمـــ ــ ــــــــم حـــ ــــــــث ) ت(تـــــ ـــــة البحــــــ ــــــات عينــــــــ ــــ جــــ ــــــــطي د ـــــfن متوســـــ ق بـــــــــ ــــر ـــ رللفــــــ و
ــــا يــــــ�  ــــو الرق<ــــــ=، وفيمــ ات التحــ ـــة مالحظــــــة م-ــــــا ـــاس البعــــــدي والتuبØــــــ� لبطاقـــ ـــة 3ــــــ� القيـــ لالتجر�Òيـــ ر

  :مvÎص لنتائج Yختبار
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    )15(    لجدو 

ـــــــة  ـــــطي" ت " قيمـــ ــــــــºن متوســــــ ق بــ ــــــــر ـــــــر للفـــ ـــــــصائية و�ñـــــــــــم Lثـــ ــــة Jحـــ ــ ـــــستو الداللـــــ وومـــــ ــــــــة ي ـــــات عينـــ جـــــ ر د
ــــو الرق9ـــــــ#  ات التحـــ ــــا ـــــدي والت�بÁـــــــ� ع�ـــــــC بطاقـــــــة مالحظـــــــة م	ـــ ـــــ� القياســـــــºن البعــ ــــة �ــ لالبحـــــــث التجر%�يـــ ر

  )35=ن(

ات جة  القياس  رامل-ا  املتوسط رالد
Yنحراف 

 ياملعيار
ا%vطأ 
 ياملعيار

ق  وفر
  املتوسطات

جات  رد
 ا%$ر�ة

 ت

  ىمستو

الداللة 
)0.05( 

  �ñم Lثر

)2 η(  

التعامل مع  0.001  0.144  0.853  10.49 البعدي
املنصات 

  الت�ب�Á  ك��ونيةJل
12  

11.20  0.833  0.141  
0.714  34 3.841 

دالة 
إحصائيا
ً

 

0.303  

إستخدام  0.000  0.160  0.948  10.57 البعدي
شبكة Jن��نت 

  الت�ب�Á وJيميل
12  

11.40  0.812  0.137  
0.829  34 4.360 

دالة 
إحصائيا
ً

 

0.359  

التعامل مع  0.000  0.158  0.932  34.69 البعدي
برامج 

سوفت  ومايكر
 أوف�س

�Áالت�ب  
36  

35.69  0.530  0.090  
1.000  34 5.323 

دالة 
إحصائيا
ً

 

0.455  

التعامل مع  0.001  0.753  4.452  29.94 البعدي
مة  زLج	زة الال
ة العملية  رإلدا

  التعليمية
�Áالت�ب  

33  
32.69  0.471  0.080  

2.743  34 3.510 
دالة 

إحصائيا
ً

  

0.266  

التعامل مع  0.000  0.222  1.314  18.91 البعدي
عض 

  الت�ب�Á التطبيقات
21  

20.17  1.043  0.176  
1.257  34 4.457 

دالة 
إحصائيا
ً

 

0.369  

إستخدام  0.000  0.210  1.243  18.57 البعدي
وتوظيف 

إس��اتيجيات 
التعليم 
والتعلم 

 Jلك��وIي

�Áالت�ب  
21  

19.91  1.147  0.194  
1.343  34 4.419 

دالة 
إحصائيا
ً

 

0.365  

 0.000  0.932  5.512  123.17 البعدي

  البطاقة
�Áالت�ب  

135  
131.06  2.086  0.353  

7.886  34 7.841 
دالة 

إحصائيا
ً

  

0.644  
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ق ذات داللــــــــة إحــــــــصائية  ــــد فــــــــر ــــــتقراء بيانــــــــات ا%dــــــــدو الــــــــسابق يتــــــــ°ü أنــــــــھ توجــــ وبإســ ل
ـــــــــد مـــــــــــستو  ـــــــــfن ) 0.05(ىعنــ ـــــــدي بــ ـــfن البعــــ ـــ� القياســــــــ ــــة 3ــــــــ ــــــــــة التجر�Òيـــــــ ـــــات اdgموعـ ــ جــــ ـــــــــطي د رمتوســ

ــــــــت  ــــث بلغـ ــــ�؛ حيـــــ ــــاس التuبØـــــ ـــــــ= لـــــــــصا%ü القيـــــ ــــــو الرق<ــ ات التحـــ ـــــــة م-ـــــــــا ـــــة مالحظــ ـــــــ� لبطاقــــ لوالتuبØــ ر
ــــــــة  ــــسو�ة ) ت(قيمــ ــــــة ) 7.841(اg$ـــــــ ــــــــن قيمـــــ ــــــــ� مــ ــــ� أك�ـــ ــــا ) ت(وÕـــــــ ــــــة وال�ـــــــــــ= قيم (ـــــــ ، )2.042(ا%dدوليـــــ

ـــــة  جـــــــة حر�ــ ــــد د ـــة ) 34(رعنــ ــــر فاعليـــــــة ، وممـــــــا يؤكـــــــد عـــــــ)0.05(ىومـــــــستو داللــــ اســـــــتخدام " بقـــــــاء أثـــ
ـــــــة  ســــ ـــــة املما ــــة نuيجـــــ ــــادة الفاعليــــــ �ــــــ ــــــــذا5ي، و ـــــتعلم الــ ـــــــ��اتيجية الــــــ ــــ" اســـ ــــائم عــــــ ـــــ ��= قـ ـــــــد ـــــــــامج تـــ ربرنـ زر

�ب ــــــــة عــــــــــ" التــــــــــد ـــــــاس رالقائمـ ـــــ� القيـــ ــــ� ا%$ــــــــــادث 3ـــــ ـــfن التغfــــــ ــــــر بـــــــ ــــــم Hثــــ ــ ـــــة dÏـ ـــــت قيمـــــ ؛ حيــــــــــث بلغـــــ
ــــط  ــــــا ذات تـــــــأث�f متوســـ ــــة مرðـــــــع إيتـ ـــــ� واملرتبطـــــــة بقيمـــ ــــ°ü أيـــــــضا، )0.644(البعـــــــدي والتuبØــ و�تـــ

ً
 أن 

ــــــصائيا؛  ـــــــــة إحــــــ ــــــــــد دالـــ ـــــستو ا%dديــ ــــد املـــــــ ق عنــــــــ ــــر ــــــ الفــ
ً ى اتو ـــــا ــــdلت م-ـــــــ ــــــــــث �ــــــــ ــــــع : (رحيــ ـــــــل مــــــ التعامـــــ

ـــــرامج  ــــــــ ـــــــــع بـــ ـــــــل مـــــــ ـ ـــــــــل، التعامــــــــ ـــــت وJيميـــــــ ــــــ ــ ـــــبكة 3ن��نـــ ــــــــ ـــــــــتخدام شـــ ـــــ ـــــــة، اســ ــــــــــصات 3لك��ونيـــــــــ املنــــــ
ــــل  ــــــة التعليميــــــــة، التعامــــ ة العمليــ مــــــــة إلدا ـــــع 3ج	ــــــــزة الال ـــــ�س، التعامــــــــل مـــ ــــــوفت أوفـــ ســ رمايكر ز و

ــــــتخدام وتوظيـــــــــف ــــــات، اســـ ـــــض التطبيقـــ ــــــع عــــ ـــــــيمـــ ـــــــتعلم 3لك��وIــ ــــيم والــ )  اســـــــــ��اتيجيات التعلـــــ
ــــستو  ـــــــــد مـــــــ ـــــــصائيا عنــ ـــة إحــــ ــــــة دالــــــــ ــــــــا مرتفعـــــ ىقيمـــ

ً ً
ـــــــ� ) ت(، قـــــــــــيم )0,0083( ــــــسو�ة وÕــــ ، 3.841(اg$ـــــ

ـــا ) 4.419، 4.457، 3.510، 5.323، 4.360 ــــــ�ة، ممــــــ ــــــم أثـــــــــر كبfـــ ـ ـــــيم dÏــ ــــــdلت قــــ عـــــــــ" ال��ت�ـــــــــب، و�ـــ
ـــ= الال ات التحــــــو الرق<ـــ ل�ــــــش�f إ#ــــــ" تحــــــسن مــــــستو أداء الطالبــــــات 3ــــــ� م-ــــــا ـــة املعلمــــــة رى ــــة للطالبـــ زمــ

  .بر�اض Hطفال

- �ºنتائج الفرض الثالث  تفس:  

�ب املـــــــستمر حيـــــــث - ـــة عـــــــ" التـــــــد ــــة القائمــــ ســـ ــــــة املما ـــاس التuبØـــــــ� نuيجـ ــــ� القيــــ ـــــة  3ـــ �ـــــــادة الفاعليــ ر  ر ز
ــــــتعلم   ـــــالل ال��نـــــــــامج  القـــــــــائم عـــــــــ� إســـــــــ��اتيجية الـــ ــــــن خــــ ــــــال مـــ ــــــاض Hطفـــ ــــــة بر�ـــ ـــــــة املعلمـــ أن الطالبــ

ـــــو ج ـــــــــــن محتـــــــ ـــــضمنة مـ ـــا يتـــــــ ـــذا5ي بمـــــــــ ــــــساتيالـــــــــ ـــــــــd²لة (  لــــــ ــــــديوTات مـــ ــــة –فيــــــ ض تقدميــــــــ ــــــــــر  –و عــ
ات تطبيقيـــــــة  ــــا ــــــامج  ) رم-ـــ ـــة 0عــــــــد تطبيـــــــق ال��نــ ـــ تفاعـ ـــتعلم وإ ــــــاء أثـــــــر الـــــ ـــا تتفــــــــق رســــــــاعد عـــــــ� بقــ كمــــ

ـــة كــــــال  اســـ ــــع د ــــذة النuيجــــــة مــ Tــ
ً

ال�ــــــ= أوwــــــ$ت أن Wنتقــــــال    )  Basilaia &Kvavadze2020(   ر
بfن التقليدي والتعليم ع�� Yن��نت �ان نا!$ا 
ً

.  

ـــــــا -    ات التحــــــــو الرق<ـــــــــ=  كمـ ـــا ـــــــة 0عــــــــض م-ــــــ سـ ــــــات اdgموعــــــــة التجر�Òيــــــــة مـــــــــن مما لتمكنــــــــت طالبـــ ر ر
ــل مــــــع برنــــــامج معــــــا%i النــــــصوص  ض التقدميــــــة  ) word(    �االتعامــــ ــــر  ) power point(    ووالعــ

اسة    )Sheail Philippa 2015( روكذلك التعامل مع ال��يد Yلك��وVي وTو مايتفق مع د

ــــ ــــا#� dÏـــ ـــم البيــــــاVي التـــ ـــــü الرســــ ـــدار التغfـــــــ� الـــــــذي و�وwـ ق بـــــــfن املتوســـــــطfن ومقـــ وم الفــــــر
ــــــق وحـــــــدات البحـــــــث  ـــــ" اdgموعـــــــة التجر�Òيـــــــةحـــــــدث 0عـــــــد تطبيـ  3ـــــــ� القيـــــــاس البعـــــــدي والتuبØـــــــ� عــ
ات التحو الرق<= للبطاقة مالحظة م-ا   .ر
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      )5(   شmل 

ات  ات بطاقة مالحظة م	ا ق بºن القياسºن البعدي والت�ب�Á للمجموعة التجر%�ية ع�C م	ا رالفر ر و
  لالتحو الرق#9

ـــــــ�  ق بــــــــfن املتوســــــــطfن ومقــــــــدار التغfــ ـــــــر ــــاVي التــــــــا#� dÏــــــــم الفـ ــــم البيــــ ـــــü الرســــ وكمــــــــا يوwـــ
ـــــــدات  ــــــاس البعــــــــدي الــــــــذي حــــــــدث 0عــــــــد تطبيــــــــق وحـ ـــــ� القيــ ـــــ" اdgموعــــــــة التجر�Òيــــــــة 3ـــ ـــــة عـــ اســـ رالد

ات التحو الرق<= لوالتuبØ� لبطاقة مالحظة م-ا   .ر
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ش
      )K   )6ل 

ق بºن ا ات التحو الرق9#والفر للقياسºن البعدي والت�ب�Á للمجموعة التجر%�ية ع�C بطاقة مالحظة م	ا   ر

ـــــــھ  ــــــ" أنــ ـــــذي يـــــــــنص عـــ ــــــذكر، الــــ ــــــالف الـــ ــــــھ الثالـــــــــث ســ ـــــــرض املوجـــ ــــا#� تـــــــــم قبـــــــــو الفــ لو�التــــ
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ــــــــــستو ( ـــــــــــد مــــــ ــــصائية عنـــــ ـــ ـــــــة إحـــــــــ ق ذات داللـــــــــ ـــــر ــــ ــــ ـــــد فـــ ــــــــ ىتوجـــ ـــات ) α≤0.05(و ــــــــ جـــــ ــــــــــطي د ــــfن متوســــــ ــ ــــــــ ربــ
ــــامج ـــــــتخدام برنــــ ســــــــت باسـ ــــــ= د ــــة ال�ــ ــــة التجر�Òيــــ ـــــــتعلم راdgموعــــ ـــ��اتيجية الـ ــــائم عــــــــ" اســـــ ��= قــــ ر تــــــــد

 ü%ـــــــصا ــــــــو الرق<ـــــــــــ= لــــ ات التحـــ ـــــــــا ـــــــة م-ــ ـــــــــة مالحظــــ ــــــــ� لبطاقــ ـــــــدي والتuبØـــ ــــــــاس البعــــ ــــــــ� القيـــ لالـــــــــــذا5ي 3ـــ ر
�Øبuالقياس الت.( 

ثانيــــــــا
ً

ـــــ��اتيجية الــــــــتعلم :  ــــــائم ع�ــــــــC اســـ %$# القــ رالنتــــــــائج املرتبطــــــــة بفاعليــــــــة ال�Uنــــــــامج التــــــــد
ات التحو الرق9# للطالب لالذا�ي �� تنمية الو�É بم	ا   .ة املعلمة بر%اض Lطفالر

ض التالية     :ووترتبط Nذه النتائج بالفر

ـــــــستو  -4 ــــد مـــ ــــــــة إحــــــــــصائية عنــــــ ق ذات داللــ ــــــــد فــــــــــر ىتوجــ جــــــــــات ) α≤0.05(و ــــــطي د ــــºن متوســــ ربــــــ
ــــامج  ســــــــت باســــــــتخدام برنـــــ ـــــة الËــــــــ# د جــــــــات ا�Äموعــــــــة التجر%�يــــ ــــــة الــــــــضابطة ود را�Äموعــ ر

ـــــدي ملق ــــــاس البعـــــ ـــــذا�ي �ــــــــــ� القيـــ ـــــC اســـــــــ��اتيجية الــــــــــتعلم الــــ ــــــائم ع�ـــــ %$# قـــ ــــــــد ـــــــاس الــــــــــو�É رتـ يــ
ات التحو الرق9# لصا�ð ا�Äموعة التجر%�ية لبم	ا  .ر

ــــــار   ــــــــــة إختبــــــــ ـــــــــساب قيمـــ ــ ــــــــم حـــ ــــــــث ) ت(تـــــ ـــــة البحــــــ ــــــات عينــــــــ ــــ جــــ ــــــــطي د ـــــfن متوســـــ ق بـــــــــ ــــر ـــ رللفــــــ و
ــــائم عـــــــ"  ��= قــ ــــتخدام برنــــــامج تــــــد ـــة اســـ ــــار البعــــــدي لبيــــــان فاعليـــ رالــــــضابطة والتجر�Òيــــــة 3ــــــ� Wختبـــ

ـــ= ال ات التحــــــو الرق<ـــ لإســـــ��اتيجية الــــــتعلم الــــــذا5ي 3ــــــ� تنميــــــة م-ــــــا مــــــة للطالبــــــة املعلمــــــة بر�ــــــاض ر زال
  :Yطفال، وفيما ي� مvÎص لنتائج Yختبار

     )16(  لجدو 

ـــــــة  ــــــــة  " ت " قيمـــ ـــــات عينـــ جـــــ ــــــطي د ــــــــºن متوســـــ ق بــ ــــــــر ـــــــر للفـــ ـــم Lثـــ ــ ـــــــصائية و�ñــــــ ـــــــة Jحـــ ــــــستو الداللــــ رومــــ و ي
ات التحو الرق#9 عديا  ًالبحث الضابطة والتجر%�ية ع�C مقياس الو�É بم	ا ل   )70=ن(ر

جةاdgموعات  ا%dوانب املتوسطرالد
Yنحراف 

 ياملعيار
ا%vطأ 

 ياملعيار
ق  وفر

املتوسطات
جات  رد
  ا%$ر�ة

  ت

 ىمستو

  الداللة

) 0.05(  

 �ñم Lثر

)2 η(  

ا��انب   0.000  0.162  0.957  19.71  ضابطة
  املعر��

  تجر�Òية
45 

42.74  1.010  0.171  
23.029  68  97.911

دالة إحصائيا
ً

  
0.993 

ا��انب   0.000  0.216  1.279  23.20 ةضابط
 الوجداIي

  تجر�Òية
45 

43.71  1.840  0.311  
20.514  68  54.157

دالة إحصائيا
ً

  
0.977 

  0.000  0.264  1.560  42.91 ضابطة
  املقياس

  تجر�Òية
90 

86.46  2.227  0.377  
43.543  68  94.729

دالة إحصائيا
ً

  
0.992 

ــــــتقراء بيانــــــــات ا%dــــــــدو الــــــــسابق يتــــــــ°ü أنــــــــھ توجــــــــد  ق ذات داللــــــــة إحــــــــصائية لباســ وفــــــــر
ــــــــد مــــــــــستو  ـــــــاس ) 0.05(ىعنــ ـــــ� القيــــ ـــــــة 3ـــــ ــــــة الـــــــــــضابطة والتجر�Òيـــ جــــــــــات اdgموعــــ ـــــــطي د ـــــــfن متوســــ ربـــ

ــــــث بلغــــــــت  ـــــة؛ حيــ ــــــة التجر�Òيــ ات التحــــــــو الرق<ـــــــ= لــــــــصا%ü اdgموعــ ـــا ـــــو\� بم-ـــــ ـــــاس الــ لالبعـــــــدي ملقيـــ ر
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ـــــــة  ـــــن قيمــــــــــة ) 94.729(اg$ـــــــــسو�ة ) ت(قيمــ ـــــ� مــــ ـــ� أك�ــــ ـــــ ــــا ) ت(وÕــ ـــ= قيم (ــــــ ، )2,009(ا%dدوليـــــــــة وال�ــــــ
ـــــد د ـــــة )68(رجــــــــة حر�ــــــــة عنــ ـــة داللـــ ــــــد )0,05(ىأقـــــــل مــــــــن مــــــــستو داللــــــــة ) 0.000(، وقيمـــــ ـــــا يؤكــ ، وممـــ

ــــــث بلغــــــــت  ـــــذا5ي؛ حيــ ـــــتعلم الــ ـــــائم عــــــــ" اســـــــ��اتيجية الـــ ��= قـــ ــــــ" أفــــــــضلية اســـــــتخدام برنــــــــامج تـــــــد رعـ
ــــأث�f كبfــــــــ�  ـــــع إيتــــــــا ذات تــــ ـــــة مرðـــ ـــــم Hثــــــــر املرتبطــــــــة بقيمـــ ـــــة dÏـــ ــــوع 3ــــــــ� )0.992(قيمـــ ، ولتجنــــــــب الوقــــ

ـــــأ النـــــــوع Hو  ـــو الفـــــــر(لخطـ ـــــع Hمـــــــر òـــــــ$يحلقبــــ ــــ� واقــ ـــــو 3ـــ ـــــھ ب�نمـــــــا Tــ ـــــم 5عـــــــديل )ض املوجــ ؛ فقـــــــد تــ
ــــو\� باســــــــــتخدام  ات مقيــــــــــاس الــــــ ـــــــستو الداللــــــــــة مل-ــــــــــا رمـــ ــــــــك Bonferroni Adjustmentى ، وذلــ

ــــــــة  ـــــستو الداللـ ــــسمة مــــ ــــب ) 0,05(ىبقـــــ ـــــــدد ا%dوانـــــ ــــــ" عــ ــــــد ) 2(عـــ ــــــة ا%dديـــ ىليـــــــــصبح مـــــــــستو الداللـــ
ـــــصا)0,025( ـــة إحــــ ـــــــد دالــــــ ــــستو ا%dديــ ـــــــد املـــــ ق عنــ ــــــــضا أن الفـــــــــر ــــــــ°ü أيـ ى، و�تـ و

ً
ئيا؛ 

ً
ــــــــdلت  ــــــــث �ــ حيـ

ـــــب املقيـــــــاس ــــداIي: (جوانــ ــــب املعر�ـــــــ�، ا��انـــــــب الوجــــ ـــــد ) ا��انــــ ــــــصائيا عنـــ ــــــة إحـ ـــة دالــ قيمـــــــا مرتفعــــ
ً ً

ـــــــــــستو  ـــــــ� ) ت(، )0,025(ىمـــ ــــسو�ة وÕـــــــ ــــــــ ـــــــيم ) 54.157، 97.911(اg$ــ ـــــــــــdلت قـــــــ ــــــــب، و�ـــ ـــ" ال��ت�ــــــ ــــــــ عـــ
ــــــــ�  ـــــات اdgموعــــــــــة التجر�Òيــــــــــة 3ــ ــــــ" أفــــــــــضلية مــــــــــستو أداء طالبـــــ ــــــــا �ــــــــــش�f إ#ــــ ـــــر كبfــــــــــ�ة، ممــ ــــــــم أثـــــ ىdÏــ

ــــــــــو  ات التحــ ـــــــــا لم-ـــ ــــــة ر ـــوء املعا%dـــــــ ــــــــ ــــــــــ� ضـ ــــــــــال 3ــ ــــــــاض Hطفــ ـــة بر�ــــ ــــــــ ــــــــــة املعلمــ ــــة للطالبــ مــــــــ زالرق<ــــــــــــ= الال
��= قائم ع" إس��اتيجية التعلم الذا5ي   .رالتجر�Òية ب��نامج تد

  :تفس�º نتائج الفرض الراع -

��= ومحتـــــــــواه - ـــــــات اdgموعــــــــة التجر�Òيــــــــة ألVـــــــــشطة ال��نــــــــامج التــــــــد ـــــرض طالبــ ر نuيجــــــــة لتعـــ
ــــــ= وأTميتـــــــة ل-ــــــــ ـــــو الرق<ــ ــــن مفــــــــاTيم التحـــ ـــا dÏــــــــر لمـــ Tـــــ ـــال بإعتبا ــــــاض Hطفـــــ ــــــة بر�ـ ــــــة معلمــ را كطالبــ

ـــــــة  ات  ، وتنميـــ ــــا ــــــــا تمتلكـــــــــة مـــــــــن م-ـــــ ـــــا بمــ ــــــــسرة ل-ــــ ــــا امل�ـ ـــــث أâ(ـــــ ــــــــ� العمليـــــــــة التعليميـــــــــة حيـــــ ـــة 3ـ رالزاو�ــــــ ِ
ُ

ات Tــــــذا العــــــصر ، ــــا لتواكــــــب تطــــــو مــــــة ل-ــ ات التحــــــو الرق<ــــــ= الال رم-ـــــا ز اســــــة  لر ـــايتفق مــــــع د روTــــــو مـــ
ـــــدا%vالق ،(  ـــــة عبــــ ـــــب) 2020آمنــــ ـــــ� غلبـــــــــة ا%dوانــــ ـــــدت عــــ ـــــ= أكــــ ــــــداد  وال�ــــ ـــــــة إعـــ ـــــة عـــــــــ� عمليــ ــ  النظر�ــ

ـــــــة  ®(م عــــــــ� تلبيـ ــــضعف قــــــــد ـــ ـــــا يـ ــــة ممـــ ــــ�امج املقدمــــ ـــستو ال�ــــ ــــاض Yطفــــــــال  وتــــــــدVي مـــــ �ــــ ــــــات  رمعلمــ ير
اســــــــة  ـــــــع د ـــة  أيــــــــضا مـ ـــق Tــــــــذة النuيجـــــ ـــــ= ، تتفـــــ ــــــصر الرق<ـــ ــــــات العــ رمتطلبــ

ً
ــــــشان  (  جمــــــــال عــــــــ� الدTــ

ــــــــ� )  أ 2018 ــــــز عــ ـــاض Hطفـــــــــال املرتكـــ �ــــــ ــــــــة  ــــــشOل التقليـــــــــدي ملعلمـ ـ ـــــھ لـــــــــم �عـــــــــد الـــ ـــــدت أنــــ ــــ= أكــــ رال�ـــــ
اسة حف    ) Rossikhina  2019( رظ املعلومات مطلوب ح�= ±ن كما تتفق مع  د

ـــة جلـــــــسات  - ـــا تحتو�ـــ ـــــدي طالبــــــات اdgموعـــــــة التجر�Òيــــــة ملــــ ـــداVي لــ وكــــــذلك 5غfــــــ� ا%dانـــــــب الوجـــ
�Òيـــــــة للطالبـــــــة املعلمـــــــة  ـــات التد ــــــة تفاعليلـــــــة تفـــــــي Wحتياجــــ ـــــشطة  تكنولوجيـ ــــامج مـــــــن أVــ رال��نـــ

ــــــ ـــــــداد �Hــ ـــــــال  حيــــــــث أن Wعــ ــــا  ملواكبــــــــة التحـــــــــو الرق<ـــــــــ= بر�ــــــــاض Yطفــ ـــــــا غfــــــــ� �افيـــــ لادي<= ل-ــ ً

ـــة  اســــــ ـــــق مـــــــــع د ــــا يتفــــ ـــو مـــــ ـــــــسلة ،( روTــــــ ــــــــ�امج ) 2019عــــــــــزة دمحم  عــ ة ال�ــ ــــــ� نـــــــــد ا#ـــ ــــلت  ــــ ـــ= توصـ رال�ــــــ
ات املعلمات لتكنولوجيا التعليم والوسائط الرقمية   . راملرتبطة بuنمية م-ا

ـــــ� التطبيقـــــــــا - ـــة املعلمـــــــــة 3ــــ ات الطالبــــــ ��= بuنميـــــــــة م-ـــــــــا ـــد ر كمـــــــــااTتم ال��نـــــــــامج التــــــ ــــــة ر ت و�خاصـــ
اســــــة  ــــو مـــــا يتفــــــق مـــــع د ضــــــة وTـ ــا أVــــــشطة لطفـــــل الر رتلـــــك ال�ـــــ= تقــــــدم �(ـــ شـــــيماء العلقــــــامي ( و

ــــــع ) 2021، ــــــــق مـــــ ــــــــا يتوافـــ �وس بمـــ ـــالو ـــــــة البOــــــــ ـــــ� مرحلــــ ـــــات  3ــــــ �ب الطالبــــــ ــــد ـــــــــت بتـــــــ رحيـــــــــــث أوصــ ر
ـــا  Tــــــا م-نــــــة ل-ـــ ــــال بإعتبا ـــــة املعلمــــــة بر�ــــــاض Hطفــ ـــ=  وخاصــــــة الطالبـ رمتطلبــــــات العــــــصر الرق<ـــ

 . املستمر طا0ع خاص وتحتاج ا#� التطو�ر 
ـــــات اdgموعـــــــة  - جـ تفـــــــاع د ��= 3ــــــ� إ ـــامج التــــــد ـــ� ال��نــــ ــــات املــــــستخدمة 3ـــ ركــــــذلك ســــــاعدت الفنيـــ ر ر

ــــــــن  ــــال مـ ـــة كـــــ اســــــ ـــــق مـــــــــع د ــــا يتفــــ ـــو مـــــ التجر�Òيـــــــــة وTــــــ
ً

ــــــــوVس ( ر ـــــام يـ ــــــــي ( ،) 2019إال-ــــ ــــــــد ال���ـ خالـ
ات ال�ـــــــــ= )  2019 ـــــداف ومحتو�ـــــــــات املقــــــــر ـــــــو�ر املـــــــــستمر ألTـــ ـــــــة التطـ ـــ� أTميــ ـــــ= أكـــــــــدت عـــــ رال�ـــ

ف ال�= تمر �(ا العملية التعليميةلركزت ع� التحو الرق<=   . و3� ظل الظر
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ـــدار التغfـــــــ� الـــــــذي  ق بـــــــfن املتوســـــــطfن ومقـــ ــــم الفــــــر ــــا#� dÏـــ ـــم البيــــــاVي التـــ ـــــü الرســــ وو�وwـ
ـــــث   ــــــدات البحـــــ ــــــق وحــــ ــــد تطبيــــ ـــــوعتfن الــــــــــضابطة حــــــــــدث 0عــــــ ـــــــة وعــــــــــ" اdgمـــــ ـــــــاس التجر�Òيـــ ـــــ� القيـــ 3ـــــ

ات التحو الرق<= لالبعدي ملقياس الو\� بم-ا   .ر

  
      )7(   شmل 

ق ب ات التحو والفر ات مقياس الو�É بم	ا لºن ا�Äموعة الضابطة والتجر%�ية �� القياس البعدي مل	ا ر ر
  الرق#9

ـــــــ�  ق بــــــــfن املتوســــــــطfن ومقــــــــدار التغfــ ـــــــر ــــاVي التــــــــا#� dÏــــــــم الفـ ــــم البيــــ ـــــü الرســــ وكمــــــــا يوwـــ
ـــــدات  ـــد تطبيــــــق وحـ ـــــذي حــــــدث 0عـــ ــــوعتfن الــــــضابطة والتجر�Òيــــــة 3ــــــ� القيــــــاس الـ البحــــــث عــــــ" اdgمــ

ات التحو الرق<=البعدي ملقياس الو\� بم ل-ا   .ر



 
فاعلية برنامج تدريبي قائم علي إستراتيجة التعلم الذاتي في تنمية  بعض 
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      )8(   شmل 

ات التحو الرق#9 ق بºن ا�Äموعة الضابطة والتجر%�ية �� القياس البعدي ملقياس الو�É بم	ا لالفر ر   و
   

ـــــــھ  ــــــ" أنــ ـــــذي يـــــــــنص عـــ ــــــذكر، الــــ ــــــالف الـــ ـــــــھ  الرا0ـــــــــع ســـ ــــــــرض املوجــ ــــا#� تـــــــــم قبـــــــــو الفـ لو�التـــــ
ـــــد ( ــــــــ ـــــــــــتوجـــ ــــــصائية عنـــــ ــــــة إحــــــــــ ـ ق ذات داللـــــــــ ـــــر ــــــــ ــــــــــستو وفـــ ـــات ) α≤0.05(ىد مــــــ ــــــــ جـــــ ــــــــــطي د ــــfن متوســــــ ــ ــــــــ ربــ

 =�� ـــــامج تـــــــــد ــــــتخدام برنــــ ــــــت باســـ ســـ ــــ= د ـــــة التجر�Òيـــــــــة ال�ـــــ ــــــات اdgموعــــ جـــ ـــــة الـــــــــضابطة ود ــ راdgموعــ ر ر
ـــو  ات التحـــــ ــــــا ـــــاس الــــــــو\� بم-ــ ـــــتعلم الــــــــذا5ي 3ــــــــ� القيــــــــاس البعــــــــدي ملقيـــ ـــــائم عــــــــ" اســــــــ��اتيجية الـــ لقـــ ر

  ).الرق<= لصا%ü اdgموعة التجر�Òية

ـــــــ -5 ـــــد مـــ ــــــة إحــــــــــصائية عنـــــ ــ ق ذات داللــ ــــــــد فــــــــــر جــــــــــات ) α≤0.05(ىستو وتوجــ ــــــطي د ــــºن متوســــ ربــــــ
ـــ��اتيجية  ـــائم ع�ــــــــC اســـــ %$# قـــــ ـــــد ـــــــتخدام برنــــــــامج تـــ ــــــت باسـ ســ ــــ# د ــــــة التجر%�يــــــــة الËــــ را�Äموعــ ر
ات التحـــــــو الرق9ـــــــ#  ـــــاس الـــــــو�É بم	ـــــــا ـــــ� والبعـــــــدي ملقيــ ــــتعلم الـــــــذا�ي �ـــــــ� القيـــــــاس القب�ــ لالـــ ر

  .لصا�ð القياس البعدي

ــــــار   ــــــــــة إختبــــــــ ـــــــــساب قيمـــ ــ ــــــــم حـــ ــــــــث) ت(تـــــ ـــــة البحــــــ ــــــات عينــــــــ ـــــ جـــ ــــــــطي د ـــــfن متوســـــ ق بـــــــــ ـــــر ــ رللفــــــ  و
ــا يــــــــ�  ــــــو الرق<ــــــــ=، وفيمـــــ ات التحـ ــــاس الـــــــو\� بم-ــــــــا ـــــة 3ـــــــ� القيــــــــاس القبـــــــ� والبعــــــــدي ملقيـــ لالتجر�Òيــ ر

  :مvÎص لنتائج Yختبار
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    )17(    لجدو 

ـــــــة  ــــــــة " ت " قيمـــ ـــــات عينـــ جـــــ ــــــطي د ــــــــºن متوســـــ ق بــ ــــــــر ـــــــر للفـــ ــــــم Lثـــ ـــــــصائية و�ñـــــ ــــــة Jحـــ ـــــستو الداللـــــ رومـــــ و ي
ــــC مقيــــــــاس ا ــــــة �ــــــــ� القياســــــــºن القب�ــــــــ� والبعــــــــدي ع�ـــ ـــو الرق9ــــــــ# البحـــــــث التجر%�يــ ات التحـــــ ـــــو�É بم	ــــــــا للـــ ر

  )35=ن(

 املتوسط  العدد  القياس  ا%dوانب
Wنحراف 

 ياملعيار
ا%vطأ 

 ياملعيار
ق  وفر

 املتوسطات
جات  رد
  ا%$ر�ة

  ت

 ىمستو

الداللة 
)0.05(  

�ñم 
 Lثر

)2 η(  

 0.000  0.108  0.639  4.34  القب��
ا��انب 
  املعر��

  البعدي
45 

42.74  1.010  0.171  
38.400  34  179.600 

دالة 
إحصائيا
ً

  

0.999 

 0.000  0.132  0.780  5.26 القب��
ا��انب 
 الوجداIي

  البعدي
45 

43.71  1.840  0.311  
دالة  107.362  34  38.457

إحصائيا
ً

  

0.997 

 0.000  0.180  1.063  9.60 القب��

 املقياس
  البعدي

90 
86.46  2.227  0.377  

دالة  177.034  34  76.857
إحصائيا
ً

  

0.999 

ق ذات داللــــــــة إحــــــــصائية  ــــد فــــــــر ــــــتقراء بيانــــــــات ا%dــــــــدو الــــــــسابق يتــــــــ°ü أنــــــــھ توجــــ وبإســ ل
ـــــستو  ــــــــــد مـــــــ ـــــــــ� ) 0.05(ىعنــ ــــfن القبـــ ـــــــــ� القياســــــــ ــــة 3ـــ ــــــــة التجر�Òيــــــــ ــات اdgموعــــ ــــــــ جــ ـــــطي د ــــfن متوســـــــ ربــــــــ

ــــــــت  ــــث بلغــ ــــــــاس البعـــــــــدي؛ حيــــــ ـــــصا%ü القيــ ات التحــــــــــو الرق<ـــــــــ= لـــــ ــــــــاس الـــــــــو\� بم-ــــــــــا ــــــــدي ملقيــ لوالبعـ ر
ـــــة  ـــــــسو�ة ) ت(قيمـــ ـــ� مــــــــن ق) 177.034(اg$ـ ـــــة وÕــــــــ� أك�ـــــ ــــا ) ت(يمـــ ــــ= قيم (ــــ ـــة وال�ــــ ، )2.042(ا%dدوليـــــ

جــــــــة حر�ــــــــة  ــــــد د ـــة ) 34(رعنــ ـــــــستو داللـــــ ـــــة )0.05(ىومـ ـــــــا يؤكــــــــد عــــــــ" فاعليـــ ــــــامج ، وممـ اســــــــتخدام برنــ
ـــذا5ي ـــــتعلم الـــ ــــ" اســــــ��اتيجية الـ ��= قــــــائم عــ ـــة بقيمــــــة رتــــــد ــــم Hثــــــر املرتبطـــ ؛ حيــــــث بلغــــــت قيمــــــة dÏــ

ـــــأث�f كبfــــــــ�  ـــــع إيتــــــــا ذات تـــ ـــــد )0.999(مرðـــ ق عنـــ ــــــ°ü أيــــــــضا أن الفــــــــر و، و�تــ
ً

ـــــــة  ـــد دالـ ىاملــــــــستو ا%dديـــــ
ـــــــــصائيا؛  إحـ

ً
ـــاس ـــــب املقيــــــــ ـــــdلت جوانـــــ ـــــث �ـــــ ـــــــب الوجــــــــــداIي: (حيـــــ ـــا ) ا��انــــــــــب املعر�ــــــــــ�، ا��انـــ قيمــــــــ

ً

ــــستو  ـــــــــ ــــــد مــ ــــــــ ــــــة إحـــــــــــــــصائيا عنــ ــــة دالــــــــــ ــــــــ ىمرتفعـــ
ً

ــــيم )0,025( ــــــــ ــــــــــ� ) ت(، قــــ ـــــسو�ة وÕــــــ ــــــــ ، 179.600(اg$ــ
ــــ" تحــــــسن مـــــــستو أداء ) 107.362 ـــــا �ــــــش�f إ#ــ ــــdلت قــــــيم dÏــــــم أثـــــــر كبfــــــ�ة، ممـ ـــ" ال��ت�ــــــب، و�ــ ىعـــ

مة للطالبة املعلمة بر�اض Yطفالالطالبات 3� م-ا زات التحو الرق<= الال   .لر

 :تفس�º نتائج الفرض ا�iامس  -
ـــة  3ــــــ� القيــــــاس البعــــــدي  0ــــــشOل  - ـــــة التجر�Òيـــ ــــات اdgموعـ جــــــات طالبــ تفــــــاع د ر5عــــــز الباحثــــــة إ ر ي

ــــب  إحتياجــــــــــات  ـــــشطة تناســــــ ــــــن أVـــــ ـــــامج مــــ ـــــسات ال��نـــــ ــــــو جلـــــ ـــــــضمنتة محتــــ ــــــا تـــ ـــــرا ملــــ ـــــــ� نظـــــ يكبfـــ ً

اســــــــية و ف-ن الد ــــــر ــــات  وظــ رالطالبــــ ـــة و اســـــ شــــــــيماء عبداdgيــــــــد ، ال-ــــــــام ( رTــــــــو مــــــــا يتفــــــــق مــــــــع د
وف ، ـــدالر ـــــــة ) 2021ؤعبـــــــ ــــــــساب الطالبـــ ــــــــد إلكــ ـــــن 0عــ ـــــات التعلــــــــــيم عـــــ ـــــل آليـــــ ـــ ة تفعيــ ـــر ـــــــن ضـــــــ ُمـــ ور
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ـــــادي والعـــــــشر�ن  ـــــر ا%$ــ ات القــ ــــا ـ ناملعلمـــــــة م-ــ ـــــة . ر اســ ــــع د ـــق مـــ ــــو مـــــــاال يتفــــ ــــــشبل ( روTـــ ـــــال الـ منــ
ات التحــــــــو ال) 2021، ــــا ــــــ= 5عــــــــو م-ـــ ـــــن العوامـــــــل ال�ــ لبـــــــأن ضــــــــعف شـــــــبكة Wن��نــــــــت مـــ رق<ــــــــ= رق

ــــــو  ــــن 5غيfـــــــ�ات أثـــــــرت عـــــــ� ظ-ـ ا مـــ ــ ونـــــ ـــــدي املعلمـــــــات ؛ نظـــــــرا ملـــــــا أحدثـــــــة تفـــــــÑ§= فfـــــــ�وس �و رلــ ر
ً

ــــــة  اســــــــ ــــــق الد ـــــم 5عليــــــــ ـــ ــــيم وتــــــ ــــــــ ـــا التعلــ ــــــــ ــــــة وأول-ـــ ــــسات الدولــــــــ ــــــــ ـــــــــــ= بجميــــــــــــــع مؤســ ـــــو الرق<ـــ رالتحـــــــــ ل
ــــل  ــــــــ ـــــــة مثـــ ـــــــــــصات إلك��ونيـــــــــــــــة م��امنــــــــ ــــن ع��منــــ ـــــ ــــ ــــتمراTا او اليــ ــــــــ س وإســـ ــــدا ــــــات واملـــــــــــ ــــــــ نبا%dامعـ ر

م وغT�fا  سوفت تيمز أو برنامج الز واملايكر   . من املنصات و
ــــداخل مؤســـــــسا®(ا التعليميـــــــة  - ـــام التعلـــــــيم عـــــــن 0عـــــــد بـــ ـــال نظــــ ــ ـــ� إدخــ ُحيـــــــث إتج-ـــــــت الـــــــدو ا#ــــ ل

ـــراد  ــــfن Hفــــــ ــــد إجتمـــــــــا\� بـــــ ــ ــــــن تباعـــ ـــــــة مـــ ــــــا يفرضـ اء ومـــ ف الو�ـــــــــ ـــع معطيـــــــــات وظـــــــــر ـــ ـــــا�ش مـــ وللتعـــ
ــــــبح  ـــــصاالت فأصـــــ ـــات وWتـــــ ـــــــا املعلومــــــــ ـــــال تكنولوجيـــ ــــــــ� مجـــــ ــــــل 3ـــ ــــــــو ال-ائــــ ــــن التطـــ رمــــــــــستفيدة مــــــ

ـــــن خـــــــصا ة وذلـــــــك ملـــــــا يتمfـــــــ� بـــــــة مــ ـــ� أي وقـــــــت ومـــــــن ورضــــــر ـــــات %$ـــــــدوث الـــــــتعلم 3ــــ ئص وإمOانيــ
اسية  رأي مOان دو ا%$اجة لوجود املتعلمfن داخل القاعات الد  . ن

ــــــود  - ــــة وتحر�ــــــــر مــــــــن القيــ نــــ ـــــــ� مر ــــتعلم أك£ـ ـــــــصات يجعــــــــل عمليــــــــة الــــ ــــ� املنـ ــــــيم ع�ــــ ـــا أن التعلــ وكمـــــ
ـــــــع  ـــق مــ ـــا يتفــــــ ــــــطرار للـــــــــسفر وTـــــــــو مــــــ ــــــة �اإلضــ ــــة ومOانيـــ مانيـــــ زاملعقــــــــد حيـــــــــث يـــــــــتم دو عوائـــــــــق  ن

اسة كال من مان ، (رد ربالل جعفر ، كر�م ز  )2020ي
ــــــداف  - س وTHـــــ ـــــــدر ــــشر الـــ ـــن Vــــــ ـــن الطالبـــــــــــة املعلمــــــــــة مـــــــ ـــــــــة تمكـــــــ ـــــصات Wلك��ونيـ ــــــا أن املنـــــ وكمــــ ُ

ــــــساعد عـــــــــ�  ـــــسيم Hطفـــــــــال إ#ــــــــ� مجموعــــــــات عمــــــــل و5ــ ـــــع Hدوار وتقـــ Ëـــ ـــــــات وتو ضــــــــع الواجبـ زو و
ــــــــــشطة  ــــق VHـــ ـــــو وتطبيـــــــــ ـــــ ــــشاركة اg$تـــ ـــــــــال ومـــــــــ ـــــــــــة وHطفــــ ـــــــــfن املعلمــ اء بــــ Hـــــــار و ــ ـــــــــادل HفOــــ يتبــــ ر

ـــــــع التعلي ــــق مـ ـــــا يتفــــ ـــــو مـــ ـــــالل تقنيــــــــات متعــــــــددة وTـــ رميــــــــة والتواصــــــــل مــــــــع أوليــــــــاء Hمــــــــو مــــــــن خـــ
اسة   .)2018يشيمة سالم العòó ،(رد

ـــــد  - ـــــال الـــــــــسابقة فقــــ ـــالب Hجيــــ ــــن طــــــ ــــــوم يختلفـــــــــو عـــــ ــــامØ� اليـــ ــــــيم ا%dـــــ ن كمـــــــــا أن  طـــــــــالب التعلـــ
ــــبات  ـــــ= والتكنولـــــــوô� وإنuــــــــشار �افـــــــة التقنيــــــــات ا%$ديثـــــــة مــــــــن حاســــ ــــــصر الرق<ـــ ـــــ� العـ ـــــشأو 3ـــ Vــ

ــــــبOا ـــــــف وشــ ـــــــع وTواتـ ــــع أفــــــــراد اdgتمــ ــــة %dميـــــ ـــــــبحت متاحــــ ــــ= أصـ ـــــــت وWتــــــــصاالت وال�ـــــ ت Wن��نــ
ــــبا  ��= مناســــ ـــــد ـــــامج التـــ ــــــاء ال��نـــ ــــذلك جــ ـــيم ا%dــــــــامØ� و�ــــ ـــة أغلــــــــب طــــــــالب التعلـــــ ـــــصفة خاصـــــ و�ـــ
ً

ر
اسة    ) 2021سعاد حسß= ،(رإلحتياجات الطالبات وTو مايتفق مع د

ــــوف�f وقـــــت املعلـــــم واملــــــتعلم عـــــ� حـــــد - ــــل عــــــ� تـ ـــتعلم الرق<ـــــ=  �عمـ  ســـــواء ، وTــــــو وكـــــذلك ان الــ
اســـــة  ـــع د ـــق مــ ـــد ،(رمـــــا يتفــ لال�ـــــ= أكـــــدت عـــــ� التعلـــــيم الرق<ـــــ= يخ�ـــــ� الوقـــــت ) â2019(لـــــة حامــ

  .لوا%d-د املبذو

ـــدار التغfـــــــ� الـــــــذي  ق بـــــــfن املتوســـــــطfن ومقـــ ــــم الفــــــر ــــا#� dÏـــ ـــم البيــــــاVي التـــ ـــــü الرســــ وو�وwـ
ــــث  ــــدات  البحـــ ــــــق وحــــ ــــــةحـــــــدث 0عـــــــد تطبيـ ــــــة التجر�Òيــ ـــــ� القيـــــــاس القبـــــــ� والبعــــــــدي عـــــــ" اdgموعـ  3ــ

ات التحو الرق<=ملقياس ل الو\� بم-ا   .ر
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   )9(      شmل 

ات  ات مقياس الو�É بم	ا ق بºن القياسºن القب�� والبعدي للمجموعة التجر%�ية ع�C م	ا رالفر ر و
  لالتحو الرق#9

ـــــــ�  ق بــــــــfن املتوســــــــطfن ومقــــــــدار التغfــ ـــــــر ــــاVي التــــــــا#� dÏــــــــم الفـ ــــم البيــــ ـــــü الرســــ وكمــــــــا يوwـــ
ـــــــدات  ـــــــق وحـــ ـــــد تطبيـــ ـــــدث 0عـــــ ــــــ" اdgموالــــــــــذي حـــــ ـــــث عــــ ـــــــــ� البحـــــ ــــــاس القبـ ــــ� القيــــ ــــــة 3ــــــ ـــــة التجر�Òيــــ عـــــ

ات التحو الرق<= لوالبعدي ملقياس الو\� بم-ا   .ر
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     )10(    شmل 

ات التحو  ق بºن القياسºن القب�� والبعدي للمجموعة التجر%�ية ع�C مقياس الو�É بم	ا لالفر ر و
  الرق#9
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ــــالف الــــــــذك ــــــامس ســـ ـــــو الفــــــــرض املوجـــــــھ ا%vــ ـــا#� تــــــــم قبــ ر، الـــــــذي يــــــــنص عـــــــ" أنــــــــھ لو�التــــ
ــــــــــستو ( ـــــــــــد مــــــ ــــصائية عنـــــ ـــ ـــــــة إحـــــــــ ق ذات داللـــــــــ ـــــر ــــ ــــ ـــــد فـــ ــــــــ ىتوجـــ ـــات ) α≤0.05(و ــــــــ جـــــ ــــــــــطي د ــــfن متوســــــ ــ ــــــــ ربــ

ـــــــتعلم  ـــ��اتيجية الـ ــــائم عــــــــ" اســـــ ��= قــــ ــــامج تــــــــد ـــــــتخدام برنــــ ســــــــت باسـ ــــــ= د ــــة ال�ــ ــــة التجر�Òيــــ راdgموعــــ ر
ات التحـــــــو الرق<ـــــــ= لـــــــصا%ü القيـــــــاس  ـــــا ــــدي ملقيـــــــاس الــــــو\� بم-ــ ـــــ� والبعـــ لالــــــذا5ي 3ـــــــ� القيـــــــاس القبــ ر

  ).البعدي

ــــــــ -6 ـــــــستو توجــ ــــد مـــ ــــــــة إحــــــــــصائية عنــــــ ق ذات داللــ ىد فــــــــــر جــــــــــات ) α≤0.05(و ــــــطي د ــــºن متوســــ ربــــــ
ـــ��اتيجية  ـــائم ع�ــــــــC اســـــ %$# قـــــ ـــــد ـــــــتخدام برنــــــــامج تـــ ــــــت باسـ ســ ــــ# د ــــــة التجر%�يــــــــة الËــــ را�Äموعــ ر
ات التحــــــو الرق9ــــــ#  ــــذا�ي �ــــــ� القيــــــاس البعــــــدي والت�بÁــــــ� ملقيــــــاس الــــــو�É بم	ــــــا لالــــــتعلم الــ ر

�Áالقياس الت�ب ðلصا�.  

ــــــار   ــــــــــة إختبــــــــ ـــــــــساب قيمـــ ــ ــــــــم حـــ ــــــــث لل) ت(تـــــ ـــــة البحــــــ ــــــات عينــــــــ ــــ جــــ ــــــــطي د ـــــfن متوســـــ ق بـــــــــ ــــر ـــ رفــــــ و
ــا يـــــــ�  ات التحـــــــو الرق<ـــــــ=، وفيمـــــ ـــــا ــــ� ملقيـــــــاس الـــــــو\� بم-ــ ــــة 3ـــــــ� القيـــــــاس البعـــــــدي والتuبØـــ ـ لالتجر�Òيــ ر

  :مvÎص لنتائج Yختبار
     )18(   لجدو 
ـــــــة  ــــــــة " ت " قيمـــ ـــــات عينـــ جـــــ ــــــطي د ــــــــºن متوســـــ ق بــ ــــــــر ـــــــر للفـــ ــــــم Lثـــ ـــــــصائية و�ñـــــ ــــــة Jحـــ ـــــستو الداللـــــ رومـــــ و ي

ºــــو الرق9ـــــــ# البحـــــــث  التجر%�يـــــــة �ـــــــ� القياســـــــ ات التحـــ ــــا ــــاس الـــــــو�É بم	ـــ ــــ� ع�ـــــــC مقيـــ ـــــدي والت�بÁـــ لن البعــ ر
  )35=ن(

جة  القياس  ا%dوانب  املتوسط  رالد
Wنحراف 

 ياملعيار
ا%vطأ 

 ياملعيار
ق  وفر

 املتوسطات
جات  رد
  ا%$ر�ة

  ت
 ىمستو

الداللة 
)0.05(  

 �ñم Lثر
)2 η(  

 0.000  0.171  1.010  42.74  البعدي
ا��انب 
  املعر��

�Áالت�ب  
45 

44.06  1.027  0.174  
دالة  4.902  34  1.314

إحصائيا
ً

  

0.414 

 0.002  0.311  1.840  43.71 البعدي
ا��انب 
  الت�ب�Á الوجداIي

45 
44.80  0.406  0.069  

دالة  3.353  34  1.086
إحصائيا
ً

  

0.248 

 0.000  0.377  2.227  86.46 البعدي

 املقياس
�Áالت�ب  

90 
88.86  1.004  0.170  

2.400  34  5.150 
دالة 

إحصائيا
ً

  

0.438 

ق ذات داللــــــــة إحــــــــصائية  ــــد فــــــــر ــــــتقراء بيانــــــــات ا%dــــــــدو الــــــــسابق يتــــــــ°ü أنــــــــھ توجــــ وبإســ ل
ـــــــــد مـــــــــــستو  ـــــــدي ) 0.05(ىعنــ ـــfن البعــــ ـــ� القياســــــــ ــــة 3ــــــــ ــــــــــة التجر�Òيـــــــ ـــــات اdgموعـ ــ جــــ ـــــــــطي د ـــــــــfن متوســ ربــ

ــــــــت  ــــــــاس التuبØــــــــــ�؛ حيــــــــــث بلغــ ـــــصا%ü القيــ ــــــــو الرق<ــــــــــ= لـــــ ات التحــ ــــــاس الــــــــــو\� بم-ــــــــــا ــــــــ� ملقيــــ لوالتuبØــ ر
ــــــــة  ــــسو�ة اg) ت(قيمــ ــــــة ) 5.150($ـــــــ ــــــــن قيمـــــ ــــــــ� مــ ــــ� أك�ـــ ــــا ) ت(وÕـــــــ ــــــة وال�ـــــــــــ= قيم (ـــــــ ، )2.042(ا%dدوليـــــ

ـــــة  جـــــــة حر�ــ ــــد د ـــة ) 34(رعنــ ــــر فاعليـــــــة )0.05(ىومـــــــستو داللــــ إســـــــتخدام ، وممـــــــا يؤكـــــــد عـــــــ" بقـــــــاء أثـــ
ـــــــة  ســــ ـــــة املما ــــة نuيجـــــ ــــادة الفاعليــــــ �ــــــ ــــــــذا5ي، و ـــــتعلم الــ ـــــــ��اتيجية الــــــ ــــ" اســـ ــــائم عــــــ ـــــ ��= قـ ـــــــد ـــــــــامج تـــ ربرنـ زر
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�ب ــــــــة عــــــــــ" التــــــــــد ـــــت قيرالقائمـ ـــــــاس ؛ حيــــــــــث بلغـــــ ـــــ� القيـــ ــــ� ا%$ــــــــــادث 3ـــــ ـــfن التغfــــــ ــــــر بـــــــ ــــــم Hثــــ ــ ـــــة dÏـ مـــــ
ــــط  ــــــا ذات تـــــــأث�f متوســـ ــــة مرðـــــــع إيتـ ـــــ� واملرتبطـــــــة بقيمـــ ــــ°ü أيـــــــضا أن ، )0.438(البعـــــــدي والتuبØــ و�تـــ

ً

ـــــصائيا؛  ـــة إحــــ ـــــــد دالــــــ ـــــستو ا%dديــ ـــــــد املــــ ق عنــ الفـــــــــر
ً ى ـــــب املقيـــــــــاسو ــــــdلت جوانــــ ـــــــث �ـــ ـــــــب : (حيــ ا��انــ

ــــــداIي ــــــب الوجـ ـــــ�، ا��انـ ــــــست) املعر�ــ ــــــة دالـــــــة إحـــــــصائيا عنـــــــد مـ ـــا مرتفعـ قيمــــ
ً ً

ـــــيم )0,025(ىو  ) ت(، قــ
ــــر كبfــــــ�ة، ممــــــا �ــــــش�f إ#ــــــ" ) 3.353، 4.902(اg$ــــــسو�ة وÕــــــ�  ـ ــــم أثـ ـــــيم dÏــ عــــــ" ال��ت�ــــــب، و�ــــــdلت قـ

ـــة بر�ــــــــاض  ـــــة للطالبــــــــة املعلمــــ مــ ــــ= الال ـــــو الرق<ــــ ات التحــ ـــ� م-ــــــــا ــــات 3ــــ زتحـــــــسن مـــــــستو أداء الطالبــــ لر ى
  .Yطفال

 تفس�º نتائج الفرض السادس  -
تفاعــــــة ملــــــا - ـــتعلم  وأ ــــر الـــ ـــــة بقــــــاء أثــ  0عــــــد Yن (ــــــاء مــــــن جلــــــسات ال��نــــــامج يرجــــــع روتفــــــسر الباحثـ

ــــــو  ـــائط املــــــــستخدمة  وTــ ��= وكــــــــذلك الوســـــ ــــ� تطبيــــــــق ال��نــــــــامج التــــــــد رللفنيـــــــات املــــــــستخدمة 3ــــ
اســـــة مـــــا يتفـــــق ــــع د مـــــام ،( ر مــ زنـــــو الــــــدين   ــــر ) 2013ر Ëس الرقميــــــة مـــــع الطــ قدمــــــج طـــــر التـــــد رق

ــــــــ� أدوات  ــــــــادا عـــــ ـــددة وYعتمـــــ ــــــــ ــــــائط املتعــ ـــــــــتخدام الوســـــــ ــ ـــــــــــالل اســ ــــــــن خــ ـــــــك مـــــ ـــ ــــــة وذلـــ التقليديـــــــ
ــــــيم ا ــــــــذا5ي . لتقيــــــ ـــــــــتعلم الـــــ ــ��اتيجية الــــ ــــــــ ـــــتخدام اســـ ــــــــ� إســــــــ ــــة ا#ــــ ـــذة النuيجـــــــــ ــــــــ ــــــع Tــ ـــــــــــذلك ترجـــــــ وكــ

ــــــــة  اســ ــــع د ـــــــق مــــــ ـــــا يتفـــ ـ ــــو مــــ ـــــــــامج وTــــــ ــــــ� ال��نـ 3ــــ ــــــــة  ـــــــــسات املطبقــ ـــــــو ا%dلـ رومحتـــ ــــــشبل ( ي منــــــــــال الــــ
2021(. 

ــــاعد ذلـــــــك عــــــ� تحديـــــــد  - وترجــــــع الباحثـــــــة Tــــــذة النuيجـــــــة إلســــــتمرار عمليـــــــة التقــــــو�م حيـــــــث ســ
ـــات 3ـــــــ� �ـــــــل جلـــــــ ـــــوة والـــــــضعف لـــــــدي الطالبــــ سة مـــــــن جلـــــــسات ال��نـــــــامج ،  ممايـــــــدل نقـــــــاط القــ

ـــو  ات التحـــــ ــــــذا5ي 3ـــــــ� تنميـــــــة م-ـــــــا ــــــتعلم الــ ـــ��اتيجية الـ ـــ� اســــ ــــــائم عــــ ـــامج القــ لعـــــــ� نجـــــــاح ال��نــــ ر
 . الرق<= لدي الطالبة املعلمة بر�اض Hطفال 

ـــدار التغfـــــــ� الـــــــذي  ق بـــــــfن املتوســـــــطfن ومقـــ ــــم الفــــــر ــــا#� dÏـــ ـــم البيــــــاVي التـــ ـــــü الرســــ وو�وwـ
ــــــق وحـــــــدات البحـــــــث  ـــــ" اgحـــــــدث 0عـــــــد تطبيـ  3ـــــــ� القيـــــــاس البعـــــــدي والتuبØـــــــ� dموعـــــــة التجر�Òيـــــــةعــ
ات التحو الرق<= لملقياس الو\� بم-ا   .ر

  

ات مقياس      )11(    شmل  ق بºن القياسºن البعدي والت�ب�Á للمجموعة التجر%�ية ع�C م	ا رالفر و
ات التحو الرق#9 لالو�É بم	ا   ر



 
فاعلية برنامج تدريبي قائم علي إستراتيجة التعلم الذاتي في تنمية  بعض 

 ... مهارات التحول الرقمي الالزمة للطالبة المعلمة برياض األطفال
  .رشا على عزب أبو طالب/ د
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ـــــــfن املتوســــــــطfن ومقــــــــد ق بـ ـــــــر ــــاVي التــــــــا#� dÏــــــــم الفـ ــــم البيــــ ـــــü الرســــ ـــــــ� وكمــــــــا يوwـــ ار التغfــ
ــــق وحـــــــــدات ـــد تطبيـــــ ــــــدث 0عــــــ ــــــــدي الـــــــــذي حـــ ـــــاس البعـ ــــ� القيــــ ـــــة 3ـــــ ــ ـــــــة التجر�Òيــ ـــــــث عـــــــــ" اdgموعــ  البحــ

ات التحو الرق<= لوالتuبØ� ملقياس الو\� بم-ا   .ر
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     )12(    شmل 

ات التحو  ق بºن القياسºن البعدي والت�ب�Á للمجموعة التجر%�ية ع�C مقياس الو�É بم	ا لالفر ر و
  الرق#9

ــــذكر، الـــــــذي يـــــــنص عـــــــ" أنــــــــھ  ــــالف الــــ ــــو الفــــــــرض املوجـــــــھ الـــــــسادس ســـ ـــا#� تـــــــم قبـــ لو�التــــ
ــــــــــستو ( ـــــــــــد مــــــ ــــصائية عنـــــ ـــ ـــــــة إحـــــــــ ق ذات داللـــــــــ ـــــر ــــ ــــ ـــــد فـــ ــــــــ ىتوجـــ ـــات ) α≤0.05(و ــــــــ جـــــ ــــــــــطي د ــــfن متوســــــ ــ ــــــــ ربــ

ـــــــتعلم  ـــ��اتيجية الـ ــــائم عــــــــ" اســـــ ��= قــــ ــــامج تــــــــد ـــــــتخدام برنــــ ســــــــت باسـ ــــــ= د ــــة ال�ــ ــــة التجر�Òيــــ راdgموعــــ ر
ــــاس ــــدي والتuبØــــــ� ملقيــ ــــاس البعــ ـــو الرق<ــــــ= لــــــصا%ü القيــــــاس الــــــذا5ي 3ــــــ� القيــ ات التحـــ ل الــــــو\� بم-ــــــا ر

�Øبuالت.(  

  :Lساليب Jحصائية املستخدمة

ات التحـــــــو ال ــــــاس الـــــــو�É بم	ـــــــا تبـــــــاط بـــــــºن مـــــــستو%ات مقيـ لمعـــــــامالت 3 ر جـــــــة ر ـــــºن الد ـــ# و|ــ ررق9ــــ
 :الmلية للمقياس

�ة )1   .راملتوسطات وWنحرافات املعيا
ـــات ا )2 ـــfن عــــــــ" أداء الطالبـــــ ـــfن املالحظـــــ ـــاط بـــــ تبـــــ W ــــــال رمعــــــــامالت ــــات بر�ــــــــاض Hطفــ ملعلمــــ

ات التحو الرق<= للبطاقة مالحظة م-ا  .للطالبة املعلمة بر�اض Hطفال ر
ـــة ببطاقـــــــة )3 ـــ" عناصـــــــر التحكـــــــيم املرتبطــــ ــــاق اg$كمـــــــو عــــ ــــسب اتفـــ ـ ات  نVــ رمالحظـــــــة م-ـــــــا

 .للطالبة املعلمة بر�اض Hطفال لالتحو الرق<=
ـــ )4 ات التحــــــــــ ــــــــــا ــــــو\� بم-ـــ ــــ ــــــــاس الـــ ــــاخ ملقيـــــ نبـــــــــ ــــــا كر ــــاط بألفـــــــ تبـــــــــ W ـــــــامالت رمعــــــ ـــــــــ= ور لو الرق<ــــ

 .للطالبة املعلمة بر�اض Hطفال
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ات  )5 رمعــــــــامالت الثبــــــــات لــــــــسب�fمان وجتمــــــــان بالتجزئــــــــة النــــــــصفية ملقيــــــــاس الــــــــو\� بم-ــــــــا
 .لالتحو الرق<= للطالبة املعلمة بر�اض Hطفال

ـــــــfن  )6 ـــــ= و�ـ ـــــو الرق<ـــ ات التحـــ ـــــا ـــfن مــــــــستو�ات مقيــــــــاس الــــــــو\� بم-ـــ ـــاط بـــــ تبـــــ W لمعــــــــامالت ر ر
جة الOلية للمقياس للطالبة امل  .علمة بر�اض Hطفالرالد

7(  �ـــة لال5ـــــــساق الـــــــداخ ـــــة الOليــــ جــ جـــــــة �ـــــــل مفـــــــردة والد ـــــل د تبـــــــاط بـــــــfن �ــ W رمعـــــــامالت ر ر
ات التحو الرق<= للطالبة املعلمة بر�اض Hطفال لملقياس الو\� بم-ا  .ر

ــــــــار )8 ـــــــــــات ) ت(اختبــــــــ جـــــ ـــــــــــطي د ــــــــــــــfن متوســـــ ق بــ ـــــر ــــــــ ــــــساب الفـــ ــــــ ـــ ــــــــــستقلة، %$ـ ــــــــــات املــــــ رللعينــــــ و
ــــــــ� القيـــــــــــاس  ــــضابطة والتجر�Òيـــــــــــة 3ـــ ـــــــوع�= البحـــــــــــث الـــــــ ـــــــة مجمــــ ــــــــة مالحظــــ ـــــــدي لبطاقـــ البعــــ

ات التحو الرق<= لم-ا  .للطالبة املعلمة بر�اض Yطفال ر
ــــــة ) ت(اختبـــــــار )9 جـــــــات مجموعـ ـــــfن متوســـــــطي د ق بــ ـــــر ــــــات املرتبطـــــــة، %$ـــــــساب الفــ رللعينـ و

ـــــــــــfن  ـــــــــ� القياسـ ــــــــــة 3ـــ ـــــــث التجر�Òيــ ـــــ� (البحـــــ ــــدي-القبـــــــ ات )  البعــــــــ ــــــــا ـــــة م-ــــ ـــــة مالحظـــــــ رلبطاقـــــــ
 .للطالبة املعلمة بر�اض Yطفال لالتحو الرق<=

ــــــة ) ت(اختبـــــــار )10 جـــــــات مجموعـ ـــــfن متوســـــــطي د ق بــ ـــــر ــــــات املرتبطـــــــة، %$ـــــــساب الفــ رللعينـ و
ـــــــfن  ـــــــ� القياســــ ـــــــــة 3ــــ ـــــــث التجر�Òيــ ـــــــ�-البعـــــــــــدي (البحــــ ات )  التuبØــــ ــــــــا ــــــة م-ـــ ـــــــة مالحظـــــ رلبطاقــــ

 .للطالبة املعلمة بر�اض Yطفال لالتحو الرق<=
ــــــــار )11 ـــــــــــات ) ت(اختبــــــــ جـــــ ـــــــــــطي د ــــــــــــــfن متوســـــ ق بــ ـــــر ــــــــ ــــــساب الفـــ ــــــ ـــ ــــــــــستقلة، %$ـ ــــــــــات املــــــ رللعينــــــ و

ـــــــــــضابطة والت ـــــث الــ ـــــــــوع�= البحــــــــ ــــو\� مجمــــ ـــــــاس الـــــــــ ـــــدي ملقيــــــ ـــــ ـــــــاس البعـــ ــــــــــ� القيــــــ ــــــة 3ـــ ــــ جر�Òيـــ
ات التحو الرق<= للطالبة املعلمة بر�اض Hطفال لبم-ا  .ر

ــــــة ) ت(اختبـــــــار )12 جـــــــات مجموعـ ـــــfن متوســـــــطي د ق بــ ـــــر ــــــات املرتبطـــــــة، %$ـــــــساب الفــ رللعينـ و
ـــfن  ــــو )  البعــــــدي-القبــــــ� (البحــــــث التجر�Òيــــــة 3ــــــ� القياســـ ات التحــ ــــاس الــــــو\� بم-ــــــا لملقيــ ر

 .ض Hطفالالرق<= للطالبة املعلمة بر�ا
ــــــة ) ت(اختبـــــــار )13 جـــــــات مجموعـ ـــــfن متوســـــــطي د ق بــ ـــــر ــــــات املرتبطـــــــة، %$ـــــــساب الفــ رللعينـ و

ــــfن  ـــــــــــ� القياســــــــ ـــة 3ــ ــــــــ ــــــــث التجر�Òيــ ـــــــــدي (البحــــ ـــــــ�-البعــــ ات )  التuبØــــــ ــــــــا ــــو\� بم-ـــــ ـــــــاس الـــــــــ ــ رملقيـــ
 .لالتحو الرق<= للطالبة املعلمة بر�اض Hطفال

η(قـــــــيم  )14
ــــــتعلم الــــــــذا) 2 ـــ��اتيجية الــ ــــــائم عــــــــ" اســـــ ��= قـ ـــد 5ي ر%$ــــــــساب فاعليــــــــة برنــــــــامج تـــــ

ـــــــة  ــــــ= للطالبــ ـــــو الرق<ـــ ات التحــــ ـــــــا ــــــ� تنميـــــــــة م-ــ ــــــضابطة والتجر�Òيـــــــــة 3ـــ لبـــــــــfن مجمـــــــــوع�= الـــ ر
  .املعلمة بر�اض Yطفال

η(قـــــــيم  )15
ــــــتعلم الــــــــذا5ي ) 2 ـــ��اتيجية الــ ــــــائم عــــــــ" اســـــ ��= قـ ـــد ر%$ــــــــساب فاعليــــــــة برنــــــــامج تـــــ

ـــــيfن  ـــــة بالقياســــــ ــــــــــة البحــــــــــــث التجر�Òيـــــــ ـــــ� (dgموعـ ــــدي-القبـــــــ ات )  البعــــــــ ـــــــا ـــــة م-ـــــ ــــــــ� تنميـــــــ ر3ـــ
  .املعلمة بر�اض Yطفاللالتحو الرق<= للطالبة 

η(قـــــــيم  )16
ــــــتعلم الــــــــذا5ي ) 2 ـــ��اتيجية الــ ــــــائم عــــــــ" اســـــ ��= قـ ـــد ر%$ــــــــساب فاعليــــــــة برنــــــــامج تـــــ

ـــــــــيfن  ــــــث التجر�Òيـــــــــــة بالقياســ ـــ ـــــــــة البحــ ـــــــ�-البعـــــــــــدي (dgموعـ ات )  التuبØــــ ـــــــا ــــــة م-ــــ ر3ـــــــــــ� تنميـــــ
  .لالتحو الرق<= للطالبة املعلمة بر�اض Yطفال

η(قـــــــيم  )17
ـــ�) 2 ــــــائم عــــــــ" اســـــ ��= قـ ـــد ــــــتعلم الــــــــذا5ي ر%$ــــــــساب فاعليــــــــة برنــــــــامج تـــــ �اتيجية الــ

ــــو  ات التحــــــ ـــــا ــــو\� بم-ـــــ ـــــــ� تنميــــــــــة الــــــ ــــــضابطة والتجر�Òيــــــــــة 3ــ ــــث الــــ ـــfن مجمــــــــــوع�= البحــــــ لبــــــ ر
 .الرق<= للطالبة املعلمة بر�اض Hطفال



 
فاعلية برنامج تدريبي قائم علي إستراتيجة التعلم الذاتي في تنمية  بعض 

 ... مهارات التحول الرقمي الالزمة للطالبة المعلمة برياض األطفال
  .رشا على عزب أبو طالب/ د
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η(قـــــــيم  )18
ــــــتعلم الــــــــذا5ي ) 2 ـــ��اتيجية الــ ــــــائم عــــــــ" إســـــ ��= قـ ـــد ر%$ــــــــساب فاعليــــــــة برنــــــــامج تـــــ

ـــــــــيfن  ــــــــة بالقياســــ ـــــث التجر�Òيـــــ ـــة البحــــــــ ــــــــ ـــ� (dgموعــ ــــــــ ـــــــــــدي-القبــ ــــــــ� تنم)  البعــ ــــو\� 3ـــــ ــــــة الـــــــــ يـــــــ
ات التحو الرق<= للطالبة املعلمة بر�اض Hطفال لبم-ا  .ر

η(قـــــــيم  )19
ــــــتعلم الــــــــذا5ي ) 2 ـــ��اتيجية الــ ــــــائم عــــــــ" إســـــ ��= قـ ـــد ر%$ــــــــساب فاعليــــــــة برنــــــــامج تـــــ

ــــــيfن  ــــــة بالقياســــــ ــــث التجر�Òيــــــ ــــــــــة البحــــــــ ــــــــدي (dgموعــ ــــــ�-البعــــ ــــو\� )  التuبØــــــ ـــــــة الــــــــ ــــــــــ� تنميـــــ 3ــ
ات التحو الرق<= للطالبة املعلمة بر�اض Hطفال لبم-ا  .ر

  :صيات ومق��حات البحثتو

ــــــــض  ـــــــديم 0عـ ـــــــم تقــ ــــضمنات تــ ـ ـــــھ البحـــــــــث ا%$ـــــــــا#� مـــــــــن نتـــــــــائج ومتــــ ــــــــا أســـــــــفر عنــــ ـــ� ضـــــــــوء مـ 3ــــــ
  :التوصيات واملق��حات التالية

  :توصيات البحث] أ [ 

ـــ� 0عـــــــض التوصـــــــيات وÕـــــــ�  ــــث ا%$ـــــــا#� 3ــــ ـــائج للبحـــ ـــــة النتــــ ـــا اســـــــتقرت إليــ ـــــة مــــ ـــــاغت الباحثــ صــ
�   -:كماي

ــــة التحتيـــــــة وتــــــوف�f شـــــــبكة إن��نــــــت قو�ـــــــة د - اخــــــل ا%dامعـــــــات تخــــــدم العمليـــــــة دعــــــم الب�يــ
 .التعليمية 

ـــــــع  - ــــــــب مــ ـــــا يuناسـ ــــا¢i بمــــ ــ ــــــف املنـــ ـــــــل واثنـــــــــاء ا%vدمـــــــــة وتكيـــ ـــــات قبــ ــــــداد املعلمــــ �ب واعـــ رتـــــــــد
ات الرقمية   .رالتطو

ـــــــع  - ـــــــا يuناســــــــب مــ ـــــــ=  بمـ ـــــــو الرق<ـ ات التحـ ــــ� م-ــــــــا ــــة عــــ ـ ات إعــــــــداد الطالبـــ ــــــر لتــــــــضمfن مقــ ر ر
�ة مصر   2030ؤر

ـــــة ح�ـــــــ= تــــــتمكن الطالبـــــــة - ــــة حديثـ ســــــائط 5عليميـــ �ب وتــــــوف�f اج-ـــــــزة و ر املعلمــــــة مـــــــن التـــــــد
اسة   .رعلÛ(ا اثناء ف��ة الد

ــــــال  - ـــــد 3ـــــــــ� مجـــ ـــــــاTو جديــــ ــــل مــ ــــــ� �ـــــ ـــــة عـــ �ــــ ـــــصفة دو ـــــــال بــــ ـــــــاض Yطفــ �ــ �ب معلمـــــــــات  رتـــــــــد ر ر
 . لالتحو الرق<=  

  :بحوث مق��حة] ب[
ـــــــــة بر�ــــــــــاض  - ـــــــــة املعلمـ ــــــة للطالبـ �ــــــــــادة Yعمــــــــــال الرقميــــ ات  ـــــــا ـــــــة م-ـــ ��= لتنميـــ ـــــــد ــــــــامج تـــ ربرنــ ر ر

 .Yطفال 
ـــائم عـــــــ� اســـــــ��اتج - ��= قــــ ـــــامج تـــــــد ـــــصص ربرنــ ات إنتـــــــاج قــ ـــذا5ي لتنميـــــــة م-ـــــــا رية الـــــــتعلم الــــ

 . Hطفال الرقمية لدي الطالبة املعلمة بر�اض Hطفال 
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ـــع  ــ ــــــ ـــــــ ــ   ) References(املراجـ
اوال 
ً

  املراجع العر|ية:

ــــديل  ــــــــ ــــــــراNيم قنـ ــــــــد إبـــــ ـ ـــــة).: 2006(احمــــ ـــــــا ا%$ديثــــــــ Ëس بالتكنولوجيــــــ ـــــــد ـــــــــب، , 1ط, رالتــــــ ــــالم الكتــــ ــــــــ عـ
  . القاTر

ـــو ) : 2020( حمــــــد عزمــــــي إمــــــام متــــــو�� ا ات التحـــ ــــة م-ــــــا ـــي لتنميــ ��= الك��وVـــ لفاعليــــــة برنــــــامج تــــــد ر ر
ـــة   مـــــــ ة إ ــــــــوء إدا ــــــــ� ضــ ـــــ= 3ــ زالرق<ـــــ ــــد ( ر ـــــــة ) 19-�وفيــــــ ـــة ال��بيـــ ـــــالب �ليـــــــ ـــة لــــــــــدي طـــــ التعليميـــــــ

ـــيوط ،   ـــــــھ اســـــــ ــــــية،  جامعـــ ـــــــة الر�اضــــ ـــة ال��بيـــ ـــــــدو#� لOليـــــــ ــــ=  الـــ ـــــؤتمر العل<ــــــ ـــــية ، املـــــ ـ الر�اضــــ
سالة سالم ص ص    .3038 -2003رقوه وطن و

ــــــة نظـــــــر طـــــــالب Wعـــــــالم ) :2019(ال	ـــــــام يـــــــوIس أحمـــــــد  ـــــ= مـــــــن وج-ـ ــــــو الرق<ــ ــــيم تجر�ـــــــة التحـ ل تقيـــ
ـــــصو  ضــــــــع تــــ ــــا و ونــــ ـــــــة �و ــــــي خــــــــالل جائحــ ــــ� منظومــــــــة التعلـــــــــيم Wلك��وVــ ربــــــــالتطبيق عــــ و ر

ــــو�رة  ـــــــ��اتيجية تطــــــ ــــــــة ( إلســـ ـــــة كميــ اســـــ ـــــة –رد ــــدد ) كيفيـــــ ـــــــة العــــــ ـــة البحــــــــــوث Wعالميـــ مجلـــــــ
ــــــــــو�ر) 55( ـــــــــع أكتـــ ـــــــزء الرا0ـــــ ـ ـــــــــــاTرة 2020ا%dـــــ ـــــــــــادي  -4، القـــ ــــــا الرمـــ ــــــــاIي زكر%ــــــــ ): 2018( امـــــ

ـــــستو الــــــــو\� املعلومـــــــا5ي لـــــــدي طـــــــالب ا%dامعـــــــات املــــــــصر�ة  ــــد مــ ــ ــــداد اختبـــــــار لتحديـ ياعـــ
ـــــــدمات – ـــــــــم وخـــ ــــــوث نظـ ـــز بحــــ ـــــــات واملعلومــــــــــات ، مركـــــــ ــــــــم املكتبـــ ــــــــ� علــ ــــة البحــــــــــوث 3ــ ــ  مجلــــ

  . 133-81) 14(املعلومات، �لية Yداب ، جامعھ القاTرة 

ـــــــــماعيل  ــــــصادق إســــــــ ـــــــــ ــــــــدا�iالق عبدالـ ـــــــة عبـــــــــ ـــــــة ): 2020( آمنـــــــــ ــــــــ ـــــة امل-نيــ ـــــــــ ــــــة للتنميــ ـــــــــ ـــــة مق��حــ ــــــــ �ـــ ؤر
ـــــــــد  ــــــــيم ا%dديـ ــــــــام التعلــ ــــق ملتطلبــــــــــات نظــ ـــال وفــــــ �ــــــــــاض Hطفـــــــ ـــــات  ــــستدامة ملعلمـــــ ، 2.0راملــــــ

  .  156-112مجلة �لية ال��بية ، �لية ال��بية ، جامعة أسيوط 
ـــــــو  ــــــــام الغــــ �öـــ ــــدين ،  ــــــºن صـــــــــــالح الـــــــ لامـــــ �ب Yلك��وVـــــــــــي ، : ) 2019(ر ـــــد ــــيم والتــــــ ـــ ـــــا التعلــــ رتكنولوجيــــــ

Y ، س��اتيجياتY رةTع ، القاË    .زدوات والتطبيقات ، دار ال²$اب لل�شر والتو
ــــــــي  ــــــــية ) : 2019(إيمـــــــــان احمـــــــــد عزمـ ـــــاTيم Yساسـ ــــل املفــــ ــو العمـــــ ات ســـــــ ـــــا ــــــــ= وم-ــــ ـــــــيم الرق<ـ قالتعلــ ر

ـــــــة  ـــــة العر�يــــ ــــــــــشو ، اdgلــــــ ـــة ، بحــــــــــث م�ـ ة الرقميــــــــ ـــــــو ـــــــــ� عــــــــــصر الثــــ ب العمليـــــــــــة 3ــ ـــــا روالتجـــــ ر ر
سات VYسانية ، ع   . ية والعلوم و±داب ، املؤسسة العر�ية لل��ب6رلآلداب والد

ــــان  مــــ ــــــر%م ز ــــــالل جعفــــــــر ، كــ ر بــ ـــــــة ): 2020(ي ــــــد بجامعــــــــة قــــــــسنطينة ، مجلـ ـــــن 0عــ ــــيم عـــ ــــع التعلــــ واقــــ
�اد عاشو با%dلفة  رYقتصاد الدو#� والعوملة ، جامعة    �لية العلوم , ز

�ة وعلوم الuسي�f با%dزائر ، اdgلد    .28-15ص ص) 2(، العدد )3(رYقتصادية والتجا

ــــوم ) : 2013( الز|يــــــدي بيــــــان دمحم احمــــــد ـــــة العلــ ــــة �ليـ يمــــــستو القابليــــــة للــــــتعلم الــــــذا5ي لــــــدي طلبــ
ــــستجدات  ــــع املـــــــــ ـــــل مـــــــــ ــــــ ـــات التعامــ ــــــــ ــــــوء متطلبــ ــــــــــــ� ضـــــــ ـــة 3ـ ــــــــ دنيــ H ـــــــھ ــــ� ا%dامعــــــ ــــة 3ـــــــــ رال��بو�ـــــــــ

دنية Y امعھd%اسات العليا ، ا سالة ماجست�f ، �لية الد رالتكنولوجية ،  ر    . ر
ـــــــ ــــل الدوليــــــ ـــــــــة العمــــــــ ـــــــــــصاالت ومنظمــــ ــــــدو�� لالتــ ــاد الــــــ ـــــــــ ـــــر 3تحــ ــــــة ادوات ) : 2018(ة تقر%ـــــــ مجموعـــــــ

ات الرقمية ص     ivرامل-ا
ـــfن تحــــــديات :  ) 2018) (أ(  جمــــــال ع�ــــــ� الدNــــــشان  ـــ= بـــ ــــة الطفــــــل املــــــصر 3ــــــ� العــــــصر الرق<ـــ يتر�يــ

ـــــال بجامعــــــــة  �ـــــــاض Yطفــ ــــــة  ــــــؤتمر الـــــــدو#� Yو لOليـ ــــــع وطموحـــــــات املـــــــستقبل ، املـ رالواقـ ل
   . م2018 ف��اير 7-6اسيوط ، املنعقد 3� 
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ــــــشان ــــ� الدNـــــ ـــــــال ع�ـــــــ ـــــ�رات ، ) : 2018)  ( ب( جمــــ ـــــيم ، امل�ــــــ ــــ� التعلــــــ ـــ ـــياء 3ــــ ـــــــت Yشــــــــ ـــــــف أن��نــــ ــ توظيــ
ــــد ــــة  ، اdgلــــــ ــــــــوم ال��بو�ــــــ ـــــــ� العلـ ـــة للبحــــــــــوث 3ـــ ــــــــاالت ، التحــــــــــديات ، اdgلــــــــــة الدوليــــــ ، 2اdgـ

  .71-70ص ص) 3(العدد 
حــــــال - ــــ= والتعلــــــيم ، نــــــدوة مــــــصر املــــــستقبل ) : 1433(ر حـــــاتم أبــــــو الــــــسمح ،صــــــالح  العـــــصر الرق<ــ

 .  ر�اض ، جامعة امللك سعود ، ال
ــــ� ضــــــوء معــــــاي�f ):2012( حنــــــان خليــــــل - ــــشر مقــــــر الك��وVــــــي 3ــــــ� تكنلوجيــــــا التعلــــــيم 3ــ ر تــــــصميم وVــ

ـــــــة  ـــــــدي طـــــــــالب �ليــ ــــــب املعرفيـــــــــة وHدائيـــــــــة لــ ـــة ا%dوانـــ ـــيم Yلك��وVـــــــــي لتنميــــــ ـــــــودة التعلــــــ جـ
ة  ة ، �لية ال��بية ، جامعة املنصو اه غ�f م�شو سالة دكتو رال��بية ،  ر ر   . ر

ــــــد دمحم ال��Kــــــــي  ـــي ، ا) :2019(خالــ ــــــيم Yلك��وVـــــ ـــ= مــــــــن التعلــــــــيم التقليــــــــدي ا#ــــــــ� التعلــ ـــو الرق<ـــــ للتحـــــ
ــــــــد  ــــــــــرت ، مجلــــ ـــــــــة ســ ات ، جامعـــ ـــــــشا ـــــز البحــــــــــــوث وYسuـــــ ـــــ ــــــو 9رمركــ ل ، العــــــــــــدد Yو ، يونيــــــ

،2019  .  

ــــــيم ) : 2020(رحـــــــاب احمـــــــد ابـــــــراNيم  ات التكنولوجيـــــــة ملعل<ـــــــ= التعلـ ــــة امل-ـــــــا ــــة لتنميـــ ــــة مق��حـــ �ـــ رر ؤ
ـــــــات التحـــــــــو الرق<ـــــــــ ــــوء متطلبـــ ـــــ� ضـــــ ــــــصر 3ـــــ ـــات لYساáـــــــــ§= بمـــ اســـــــ ــــــال<= ، �ليـــــــــة الد ر= العــــ

  . 407-323ص ص) 3ع ( 28العليا لل��بية ، جامعھ القاTرة ، ج

ــــة  ــــــــد طعيمــــــ ـــة ، ) : 1996(رشـــــــــدي أحمــ �ـــــــ ــــــــفية معيا ــــــــة وصــ اســ ــــــــاب ذو املوضــــــــــوع الواحــــــــــد ، د رالكتــ ر
سالة ا%vليج ،العدد    .139-93ص ص ) 17(السنھ ) 60(رمجلة 

ــــال الـــــــــــدين  ـــــــــام مـــــــــــصطفي كمـــــــ ــــــــامج :" ) 2007(ر�öــ ــــة برنـــ ـــ�فاعليـــــــ ات  عــــــــ ــــــــا ــــــة م-ـــ ـــــب 3ـــــــــــ� تنميـــــ رالو�ــــــ
ـــة ـــــــــ ـــــــــة النوعيــــ ــــات ال��بيـــــــ ــــــــ ـــــــات بOليــــ ــــــــ ـــــا املعلومـ ــــــــ ـــــد "  تكنولوجيـــ ــــــــ ـــــــست�f ، مع-ـــ ــــــــ ــــــــــالة ماجـ رســــــ

اسات والبحوث ال��بو�ة    . جامعة القاTرة , رالد

 .  379ثقافة التعليم Yلك��وVي ، اdgلة العر�ية ، ع :  2008زكر%ا ي�Ü الل ،

ــــد ع�ـــــــــــ�  ـــــــــب محمـــــــــــود احمـــــــ ــــــــــصر الرق) : 2019(ز%ìــ ــــــــــم العـ ـــــــديات ، معلـ ـــــــات ، والتحــــ ــــ= ، الطموحــــ <ـــــــ
 . 3114-3105 ص ص 68اdgلة ال��بو�ة ، �لية ال��بية ، جامعة سوTاج ،ج

ــــدي  ــــــــ ــــــدهللا م	ــ ــــــــعاد حــــــــــــــسµ# عبــــــــ ــــصة )  :2021( ســـــ ــــــــــد ع��منــــــــــ ـــن 0عــــ ــــــ ــ ــــيم عـــ ـــــــو التعلــــــــــ ـــاة نحــــــ ــ  Wتجـــــــــ
ات تنظــــــيم الــــــذات لــــــدي عينــــــة مــــــن طــــــالب جامعــــــة  ـــز وعالقتــــــة بم-ــــــا ســـــوفت تيمـــ رمايكر و

§Þشاد النف Y ر، مجلةT Yر  . = ، جامعة عfن شمس  ز

وف ســــــــــليمان  ـــــــــدالر ـــــــام عبـ ـــــــراNيم ، إل	ـــ ـــــــــد إبـــ ـــــد عبدا�Äيـ ـــــيماء عبدا�Äيـــــ ـــــــ� ) : 2021(ؤشـــــ التفكfـــ
ــــات ا%$اليــــــة  ــــة بــــــfن املعوقــ ـــة التعليميــــــة ا%dامعيــ ـــــ= للمنظومـــ ــــ� التحــــــو الرق<ـ لYبــــــدا\� 3ــ

ي املستقبلية ، مجلة �لية ال-ندسة ، جامعة املنوفية   . ؤوالر

ـــــ� عبدا��ميــــــــد العل ـــو�ر معلمــــــــات ) : 2021( قــــــــامي شــــــــيماء منºـــ ـــة لتطـــــ مـــــ ـــــة الال زاملتطلبــــــــات الرقميـــ
ــــيم املـــــــــصر املطـــــــــو  ـــام التعلـــــ ــ ــــ� نظــــ ـــــــال 3ـــــ ر�ـــــــــاض Hطفــ ي ــــ�ات 20,ر �ـــــv%ـــ� ضـــــــــوء 0عـــــــــض ا ـــ  3ـــ

ــــــــــسطس ، ــــدد اغـــ ــــــــ ــــــوTاج ، عـ ـ ــــھ ســــــ ــــــــ ـــــــة ، جامعـ ـــــــــة ال��بيــــــ ـــــــــة �ليــــ ـــــــــــة، مجلــــ ص  ) 3ج( العامليــ
    .1453-1394ص

 òـــــــــــóــــــــالم الع ــــــيمة ســـ ــــــــــة و) : 2018(يشـــــ ــــــــة التعليميـ ــــــيم املنـــــــــــصات Yلك��ونيـــ ــــة قـــــ ـــــــــ� تنميـــــــ ـــا 3ــ ـــ Tـــــ ردو
س اململكــــــــة العر�يــــــــة الـــــــــسعودية ،  ـــــ� مــــــــدا ــــــة الثانو�ــــــــة 3ـــ ــــات املرحلــ ــــة لــــــــدي طالبــــ راملواطنــــ

دن  Y، موك�fاة ، �لية ال��بية ، جامعة ال رسالة دكتو  . رر
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ـــــدالرحمن ف	ـــــــد املطـــــــرف  مـــــــات بـــــــfن ):2020( عبــ H ـــ� ظـــــــل ز التحـــــــو الرق<ـــــــ= للتعلـــــــيم ا%dـــــــامØ� 3ــــ ل
ـــات ا%$Oوميـــــــة وا%dامعـــــــات ا% Ëس ا%dامعــــ ـــــد ـــــة نظـــــــر أعـــــــضاء Tيئـــــــة التــ ـــة مـــــــن وج-ــ رvاصــــ

 .2020جامعة امللك سعود يوليو) 7( العدد) 36(، اdgلد 
ــــل  ـــــــــسالم جامـــــــ ـــــان ) :2000(عبـــــــــــدالرحمن عبدالــ ــــة ، عمــــــ ــــاملوديوالت التعليميـــــــ ـــــــذا5ي بـــــــ  الـــــــــــتعلم الــــ

  .،دار املنا¢i لل�شر 
اشـــــــــد  ـــــان  ــــق فرحـــ ـــــــدهللا مطلـــــ ــــــص") : 2015(رعبـ ـــــ� تخـــ ـــــا 3ــــ اســـــــــات العليـــ ــــ� طلبــــــــة الد ـــة و\ـــــ جـــــ رد ص ر

ــــــة  ــــــات التعليميــــــــ ــــم ال��مجيــــــــ ــــــــ ــــ� 5علــ ـــــــــ ــــذا5ي 3ـ ــــــــ ـــــتعلم الــ ــــــــ ـــــــــلوب الـ ـــا التعلــــــــــــــيم ألســـــ ـــــــــ تكنولوجيــ
ـــة نظــــــرTم  ـــــواج--م مـــــــن وج-ــــ ــــ= تـ ـــــصعو�ات ال�ـــ اســـــــات " والـ ـــــة الد ـــــست�f ، �ليــ رســـــــالة ماجـ ر

دنية   Y امعھd%رالعليا ، ا  
ــــــــسلة  ـــــوء : ) 2019(عــــــــــزة دمحم عـــ ــــــ� ضــــــ ـــــــfن 3ـــــ ـــــــــة للمعلمـــ ــــــــة امل-نيــــــــــة Yلك��ونيــ ـــــ�ح للتنميـــ رتــــــــــصو مق�ــــــ

سالة ماجست�f ،�لية ±داب ، جامعة املنوفية تحديات العصر  ر الرق<= ،
ــــود الـــــــــشمراIي  ــــــ� آل حمـــــ ــــــة أحمـــــــــد يÜـــ ــــــودة ) : 2019(عليـــ ــــ� جـــ ـــــ= عـــــ ـــــــتعلم الرق<ــــ أثـــــــــر توظيـــــــــف الــ

ــــــوم ال��بو�ـــــــة والنفــــــــسية  ـــــة للعلـ ــــــا ،اdgلــــــــة العر�يــ ـــــسfن مخرجا®(ـ ـــــة وتحــ العمليـــــــة التعليميــ
  .169-145 ،8، املؤسسة العر�ية لل��بية والعلوم و±داب ع

ــــن وج-ــــــة نظــــــر ) : 2016(يعمــــــر أحمــــــد Nمــــــشر  ـــ� الطالــــــب ا%dــــــامØ� مــ تــــــأث�f الثقافــــــة الرقميــــــة عـــ
ـــاء  قـــــ ــــــا ، مجلــــــــة الز قــــــــاء ، وإتجــــــــاT-م نحوTــ ـــــة بجامعــــــــة الز ــ ـــــة �ليــــــــة العلــــــــوم ال��بو�ـ رطلبـــ ر

اسات VWسانية  قاء –رللبحوث والد دن ، العدد ,رجامعة الز Y16مج ) 1(ر. 
ــــــــاين  ــــــر غبــــ ــــــــــذا5ي با) : 2001(عمــــــ ــــتعلم الــ ـــــــــةالــــــــ ـــــــب التعليميـــ ـــــــشر  %$قائــــــ ــــــــــس�fة لل�ــــــ ـــــان ،دار املــ ــ ،عمـــــ

Ëع والطباعھ   . زوالتو
ـــــد) : 2005(فخـــــــر الـــــــدين القـــــــال ــــــن 0عــ ـــــتعلم عـ  جامعـــــــة دمـــــــشق ، 1،ط تقنيـــــــات الـــــــتعلم الـــــــذا5ي والــ

�ا  . رسو
    حقيبة 3� ا%$قائب التعليمية ، عمان ، دار املس�fة): 2004(دمحم محمود ا��يلة 

ــــــدي ا ــــــــود فتــــــــــوح دمحم ،Nيــــــــــا ترKــــــــــي معــــ ـــــي محمــ ة ) : 2016(��رÕـــــ ـــــــو ــــــم 3ــــــــــ� عــــــــــصر الثـــ ات املعلــــ ــــــا رم-ــــ ر
ة ب�ت عبدالرحمن  رالرقمية وطر تنمي (ا ، جامعھ Yم�fة نو   . ق

ــــــد ــــــــدالرحمن الراشـــــ ــــــــضاو عبــ ـــــــــ=  ): 2017( يمــ ــــــو الرق<ــ ــــــة التحــــ ضــــ ــــــــة الر ــــة إمــــــــــتالك معلمـــ جــــــ لد و ر
ــــــتخدامة   ـــــو اســــــــ ــــــــ ـــــــا نحـ ـــ ـــــــة وإتجاT-ــــ ـــات ال��بو�ــــــــ ــــــــ اســـ ـــــــــــالمية للد ـــــــــة Wســـ ــــة ا%dامعـــــ ـــــــ ــ ر، مجلــ

 . 432-407،مايو  ص ص3،ع26والنفسية مج 
ـــــشبل  ــــال بìــــــــت عبــــــــدالرحمن يوســــــــف الـــ ات : ) 2021(منـــ 3ــــــــ� 5عز�ــــــــز م-ــــــــا رواقـــــــع التعلــــــــيم الرق<ــــــــ= 

ــــــــ�  ـــــــيات 3ـــ ــــشرفات الر�اضــــ ــــــات ومـــــــ ـــر معلمـــــ ـــــــة نظــــــــ ـــــــن وج-ــــ ــــــشر�ن مــــ ــــــادي والعـــــ ــــر ا%$ـــــ نالقـــــــ
ــــوم  ـــقراء للعلــــــــ ــــــــ ــــــــــة شـ ــــــــــة جامعــ ـــــــسعودية ، مجلــ ـــــة الـــــ ــــ ـــــــة العر�يـــ ـــــــة باململكـــــ ـــــــــة الثانو�ـــــ املرحلـــ

�ة ع  . 366-341، ص ص 15رVWسانية وWدا

ــــــــــد إســــــــــــماعيل  ــــــــ� ) :2019(��لــــــــــــة حامــ ــــــو املعر3ــــ ــــــــــ� النمــــــ ـــــــــرة عــ ــــــ= وأثـــ ـــــيم الرق<ــــــ ــــ ــــــات التعلـــ  إVعOاســــــ
ـــــــة  ــــة لل��بيـــ ــــسة العر�يــــــ ـــة ، املؤســـــ ــــــــة والتوعيـــــــ ـــــة لل��بيــ ـــــة العر�يــــ ات VWــــــــــسان ، اdgلـــــ ــــــد ـ روقــ

 . 74-51، 7والعلوم و±داب ، ع

مـــــــــام مـــــــــصباح ســـــــــليمان  ــــــدين  زنــــــــو الـــ ـــــتخ : )2013( ر ـــــــا واســــ دامة 3ـــــــــ� تطــــــــو�ر مف-ـــــــــوم التكنولوجيــ
ـــــدد ــــــة ، العــــ ــــــــة العلــــــــــوم VWـــــــــسانية وWجتماعيـــ  جــــــــــوان ص 11العمليـــــــــة التعليميـــــــــة ، مجلـ
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ــــــــام ) :2017(رنيل�ــــــــــ� الــــــــــسيد الرفــــــــــا�É عاشــــــــــو  ة نظــ ـــــــو�ر إدا ـــــة لتطـــ ـــية مق��حـــــ ر مواصــــــــــفات قياســـــــ
ــــصر  ـــة مــــــ �ــــــــ ــــوء ر ــــ� ضــــــ ــ ـــــــصر�ة 3ـــــ ــــات املــــ ـــــــــشر�ة با%dامعــــــ د الÒــ ــــوا ؤاملــــــ ـــــــة 2030ر ـــــــــة �ليــــ ، مجلــ

 . ، يوليو )3(، العدد ) 67(ال��بية ، جامعة طنطا ، اdgلد 

ف  ــــــا ـــــــة مرÛــــــــــــ�# عــــــ س ) : 2019( رNالـــــ ــــــــــدر ــــة الــ ــــــــ� مواج-ــــــــ ــــ ـــ= 3 ــــــــ ـــــــــيم الرق<ـ ــــــديات التعلـــ ــــ ــــــــرة وتحــ وYســــ
ـــــــة  ـــــــسة العر�يـــ ــــسانية ، املؤســ اســـــــــات VWــــــ ـــــة لــــــــــألداب والد ــــة العر�يــــ ـــــصوصية ، اdgلــــــ را%vــــ

  .136-123) 6(لل��بية والعلوم وYداب ، القاTرة 
ـــــــسا %ـــــــــج ال�ــ ــــد ، أ ــــــامØ� : ) 2015( م رNـــــــــدي اليـــــــــامي ، حنـــــــــان عبدا��ميـــــ ـــــل ا%dـــ ــــــيم قبــــ ـــم التعلـــ نظــــــ

اســــــــــات  ـــــــصر املعر3ــــــــــ� ، منتــــــــــدي د ـــ� العـــ ــــــــ= 3ـــــــ ات الــــــــــتعلم الرق<ــ ـــــــا ــــــ� بنــــــــــاء م-ـــ ــ ـــــــا 3ــ اقع-ـــ رو ر و
تة Hو#� ،  قطر    را%vليج بدو

ـــــامي  ــــــ� اليــ Ëس                الرق<ـــــــ=  لـــــــدي ) : N)2020ـــــــدي يÜـ ــــد ات التـــ ـــــا ــــــ�ح لتنميـــــــة م-ــ ـــــامج  مق�ـ ربرنــ ر
ـــة العر� ــــــــ ــــام باململكــ ــــيم العـــــــــ ــــــــ ـــات التعلـ ــــــــ ـــة ،  معلمــ ــــــــ ـــــة ال��بيــ ــــة �ليــــــــ ـــ ـــــسعودية ،  مجلــــــ ــــــة الــــــــ يـــــــ

Tر ، العدد  Y ي ، يناير ) 185(زجامعھVزء الثاd%ا.        

ــــــــــــالح Jدار  ــــــة وJصــــ ــــــــ ــــيط واملتاعـ ـــــــــ ة التخطــ ا يو ــــــستدامة : ) 2016(رز ــــــــ ـــة املــ ـــــــــ ـــ��اتيجية التنميـــ ـــــــــ اســـ
�ة مصر  �ة مصر العر�ية  " 2030ؤر  ". رجم-و

ة ال��بية التعليم  ا رو �ةYطار العام مل):  2019(ز ـــــــصر  رنا¢i التعليم قبل ا%dامØ� جم-و ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ مــــــــ
  العر�ية 
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قم       )1(   رم�jق 

  أسماء السادة ا�Äكمºن ألدوات البحث

جة العلمية  3سم  م    رالد

  السيد عبد القادر شر%ف/ د.أ  1
 –ئ�س قسم العلوم ال��بو�ة رأستاذ تر�ية الطفل و

  . جامعة القاTرة–�لية ال��بية للطفولة املبكرة 

  جمال شفيق احمد/ د.أ  2
اسات -استاذ علم النفس �YلنيOي   ر مع-د د

  جامعھ عfن شمس- الطفولة 

و/ د.م.أ  3 قسماح عبد الفتاح دمحم مر   ز
 �لية ال��بية –استاذ مساعد بقسم العلوم ال��بو�ة 

  . جامعة القاTرة–كرة للطفولة املب

  عبد الناصر دمحم عبد الرحمن/ د.أ  4
 - �لية ال��بية –أستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم 

Tر H رة-زجامعةTبالقا .  

Tر  عب�º شفيق/ د.أ  5 H رة ، جامعةTلية ال��بية بنات القاOزأستاذ ب  

  يعاطف النبو/ د.م.أ  6
امعة أستاذ مساعد بOلية ال��بية بنات القاTرة ، ج

Tر Hز.  

  فايزة أحمد عبدالسالم/ د.م.أ  7
أستاذ مساعد بOلية ال��بية بنات القاTرة ، جامعة 

Tر Hز.  

  دمحم محمود عطا/ د.م.أ  8
�اض Hطفال   -رأستاذ مساعد تكنولوجيا 5عليم 

 �لية ال��بية للطفولة –قسم العلوم ال��بو�ة 
  . جامعة القاTرة–املبكرة 

 - �لية ال��بية -أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم   ع�� عتا÷�محمود دمحم/  د.م.أ  9
Tر Y زجامعة.   

  والء دمحم عبدالعز%ز الكدش/ د.م.أ  10
�اض Yطفال  ئ�س قسم  راستاذ مساعد و  �لية -ر

اسات VYسانية  Tر -رالد Y ز جامعة.  

  .تم ترت�ب أسماء السادة ا�Äكمºن حسب ال��ت�ب Lبجدي* 

 

 

 


