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 دراسةال صستخلم
س٠بض بد ِؼٍّاٌالصِخ ٌزط٠ٛش ٌّزطٍجبد اٌشل١ّخ ا٘ذفذ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ رؼشف 

؛ حيث شيدت ظٛء ثؼط اٌخجشاد اٌؼب١ٌّخفٝ  0,2اٌّطٛس ٞٔظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌّصش ٟفاألطفبي 
مجاالت كثيرة في  عديد مف دكؿ العالـ تطكرنا كبيرنا كانتشارنا كاسعنا لتقنيات التحكؿ الرقمي

كتطكيرىا باعتبارىا مف أىـ األطفاؿ خاصة التعميـ. كأكلت مصر اىتمامنا كبيرنا بمرحمة رياض 
قامت كزارة التربية كالتعميـ باستحداث نظاـ لقد كأخطر مراحؿ النمك في حياة اإلنساف، ك 

القصكر ليعالج  0,2المطكر  أطمؽ عميو نظاـ التعميـ المصرماألطفاؿ تعميمي لمرحمة رياض 
كضعؼ مكاكبة المستجدات  مستكل نكاتج التعمـ يإلى تدن لأد الذم ملمنيج التقميدفي ا

الفرد مف  0,2النظاـ المطكر الجديد يمّكف ـ. ك العالمية كتأخر تصنيؼ مصر عالمينا في التعمي
كدمج  ،كالعشريف ليككف أكثر قدرة عمى المنافسة مارات كقيـ الحياة في القرف الحادمي

كتأىيؿ المتعمـ لمدراسة كالعمؿ في ظؿ  ،تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في المناىج الدراسية
كمحك األمية  الثقافة الرقمية دعـكذلؾ ك  ،عالـ متغيير تتضاعؼ فيو المعرفة بشكؿ متسارع

في ىذا اإلطار  بعض الخبرات العالميةلمتعرؼ عمى الحالية . كجاءت فكرة الدراسة التكنكلكجية
 باعتبارىفاألطفاؿ لمتطمبات الرقمية الالزمة لتطكير معممات رياض مف أجؿ التعرؼ عمى ا

تحقيؽ األىداؼ التربكية في  دكر فعاؿكليف إلنجاح العممية التعميمية  يساساألركف ال
عمى النحك  0,2تطبيؽ نظاـ التعميـ المطكرمف أجؿ المنشكدة، كتكفير ىذه المتطمبات 

 فٟ ػشض ٟٚاعزخذِذ اٌذساعخ إٌّٙظ اٌٛصفكالتغمب عمى تحديات تطبيقو.  مكبالمط

ٚػشض ثؼط اٌخجشاد اٌؼب١ٌّخ فٝ ٘زا اٌّغبي ، 0,2اٌفىشٞ ٌٕظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌّطٛس اإلطبس 

 آساءٚرؼشف  ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌّطٛس،فٟ األطفبي ّؼٍّخ س٠بض اٌٛظغ اٌشا٘ٓ ٌٚوزٌه ٚصف 

األطفبي ١ٓ ٚاٌم١بداد اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚؼٍّبد س٠بض ٠اٌخجشاء اٌزشثٛ أعبرزح اٌغبِؼبد ثؼط 

كتـ تطبيؽ  .اٌّزطٍجبد اٌشل١ّخ اٌالصَ رٛف١ش٘ب ٌّؼٍّخ س٠بض األطفبيفٟ  ٚأ١ٌٚبء األِٛس
بالجامعات المصرية كخبراء عة مف أساتذة كميات التربية لمطفكلة المبكرة الدراسة عمى مجمك 

 كاإلسكندرية األطفاؿ بالمدارس الحككمية بمحافظات القاىرةبالمراكز البحثية كمعممات رياض 
، كمجمكعة مف أكلياء األمكر لمرحمة رياض األطفاؿ، كالغربية كالبحيرة كالسكيس كالشرقية

لتطكيرمعممات رياض األطفاؿ  كعة مف المتطمبات الرقمية الالـز تكفيرىاكتكصمت الدراسة لمجم
تدريب كتأىيؿ كالتى تـ تصنيفيا إلى متطمبات خاصة ب 0,2فى نظاـ التعميـ المصرل المطكر

متطمبات خاصة البنية التحتية الرقمية بالمدارس، ك متطمبات خاصة ب، ك معممات رياض األطفاؿ
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متطمبات خاصة المناىج الدراسية، ك متطمبات خاصة بدكر المعممات داخؿ الفصؿ الدراسى، ك ب
 التعاكف بيف أكلياء األمكر كالمعممات.ب

ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌّصشٞ  –األطفبي س٠بض  بدِؼٍّ – اٌّزطٍجبد اٌشل١ّخ: د اٌّفزبؽ١خاٌىٍّب

 .0,2اٌّطٛس 
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Digital requirements for developing kindergarten teachers in the 

developed Egyptian education system 2.0 in the light of some global 

experiences 

Abstract 

The current study aimed to reach the necessary digital requirements for 

the development of kindergarten teachers in the developed Egyptian education 

system 2.0 in the light of some global experiences; As many countries of the 

world have witnessed the great development and spread of digital 

transformation technologies in many fields, especially education. Egypt has 

paid great attention to the kindergarten stage and its development as one of the 

most important and dangerous stages in human life growth. The Ministry of 

Education has developed an educational system for the kindergarten stage 

called the Advanced Egyptian Education System 2.0 to address the 

shortcomings in the traditional curriculum that led to the low level of learning 

outcomes, The weakness of keeping up with Global developments and late 

Egypt's world ranking in education. The new developed system 2.0 enables the 

individual with the skills and values of life in the twenty-first century to be 

more competitive, integrating information and communication technology into 

the curriculum, qualifying the learner to study and work in a changing world in 

which knowledge is multiplying rapidly, also to support digital culture and 

technological literacy. The idea of the current study came to get acquainted 

with some global experiences in this framework in order to identify the 

necessary digital requirements for the development of kindergarten teachers as 

they are the cornerstone for the educational process success and for their 

effective role in achieving the desired educational goals. Also, to provide these 

requirements for those who apply the advanced education system 2.0 and 

overcome the challenges of its application. The study used the descriptive 

approach to define the conceptual framework of the developed education 

system 2.0, as well as to describe the reality of the kindergarten teacher in the 

developed education system, and to know the opinions of a group of 

professors, educational experts, educational leaders, kindergarten teachers, and 

parents regarding the digital requirements needed to be provided to the 

kindergarten teacher. The study was applied to a group of professors of early 

childhood education colleges in Egyptian universities, experts in research 

centers and kindergarten teachers in public schools in the governorates of 

Cairo, Alexandria, Beheira, Suez and Sharkia, Gharbia and a group 

kindergarten parents. The study reached a set of necessary digital requirements 
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for the development of kindergarten teachers in the Egyptian education system 

2.0 which has been categorized into requirements for the training and 

qualification of kindergarten teachers, requirements for digital infrastructure at 

schools, requirements for the role of teachers in the classroom, requirements 

for academic curricula, and requirements for cooperation between parents and 

teachers. 

Keywords: digital requirements - kindergarten teachers - advanced 

Egyptian education system 2.0 
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 للدراسة أوًلا: اإلطار التنَيدي

 مكدمة

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت فى  شيد العالـ فى السنكات األخيرة تطكرنا ىائالن فى
كأصبحت المعارؼ  ر عديد مف المفاىيـ كالنظريات،كتغيّ  مختمؼ المجاالت كالقطاعات

كالمعمكمات تتدفؽ بشكؿ ضخـ كمتسارع كازداد استخداـ البرامج الرقمية مف قبؿ مختمؼ 
باالىتماـ بمرحمة  عديد مف دكؿ العالـ  أدل إلى قياـ مما خاصة األطفاؿ؛  الفئات العمرية
ى العصر الذل يعيش فيو، لما تمثمو مف قاعدة أساسية إلعداد الطفؿ ف الطفكلة المبكرة

بتكظيؼ التكنكلكجيا الرقمية فى العديد مف المجاالت خاصة التعميـ لتطكير العممية كقامت 
غيرىا اإلنترنت ك  كشبكات بيا المرتبطة كاألجيزة مف خالؿ الحكاسيب فعاؿ بشكؿالتعميمية 

 .كاستحداث أدكار جديدة لممعمـ بعيدة عف األدكار التقميدية تتناسب مع تغيرات العصر الرقمى
 في السنكات السابقة في كاسعنا كانتشارنا كبيرنا تطكرنا الرقمي ـالتعم تقنيات شيدت كقد

 فيكالطالب  يفإلى المعمم العممية المعمكمات نقؿ في فعالة أدكات كأصبحت العالـ، دكؿ معظـ
يصاليا البمداف مختمؼ  كالمكاءمة لالستجابة األساليب التعميمية تطكر إلى أدل مما لييـإ كا 

 كاسعة اآفاقن  كفتحت التعميـ مجاؿ جديدة في ثكرة أماـ العالـ كضعتك ، المستحدثات ىذه مع
 ) . 3ص ، 0202 جاد،( التعميمية جميع المؤسسات في كالتدريب التعميـ مف جديدة ألنكاع

 ميةيبيئة تعم إيجاد نحك السريع التحرؾ يتطمب المعرفة مجتمع أف التربكيكف كيؤكد
مؤسسات  التعميمية إلى المؤسسات بتحكيؿ ذلؾ كيتـ التنافسية العالمية، تحقيؽ عمى قادرة

ا أكسع لجذب المعمميف تعطي إبداعيةرقمية  كسائؿتمتمؾ   معرفتو كتطكر اىتماـ الطالب فرصن
 التقميدية األساليب عف ابعيدن مشكالتو  حؿ في كتسيـ لديو العممي التفكير ميارات كتنمي

 .(001ص ،0204)الجمعاف،
حيث  ؛حياة اإلنساف مف أىـ كأخطر مراحؿ النمك فياألطفاؿ كتعد مرحمة رياض 

جميع جكانبيا كتساعد الطفؿ  تقاـ عمييا شخصية الفرد فيالتي  ستكضع فييا الركائز كاألس
جكانب شخصيتو جسمينا كعقمينا كاجتماعينا ككجدانينا مف أجؿ مكاكبة  فيعمى النمك المتكامؿ 
 الرغـ مف اإليجابيات الكثيرة التيكب، لتي يشيدىا العالـ في العصر الرقميالتحكالت كالتغيرات ا

عمـ كتكسيع مداركيـ كخبراتيـ مجاؿ التعميـ كالت يا تمؾ التقنيات الرقمية كخاصة فيحممت
 ،عمى فرص لـ يحصؿ عمييا أطفاؿ األجياؿ السابقة ر الرقميكحصكؿ أطفاؿ ىذا العص
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كامتالكيـ العديد مف الميارات  التكنكلكجية المختمفة بكفاءةكقدرتيـ عمى التعامؿ مع األجيزة 
ميز ىذا العصر مف خالؿ افتقادىـ  الذم قدـ التكنكلكجيعكا ضريبة التإال أنيـ دف؛ الرقمية

كتصفحيـ لمكاقع غير خاضعة ، لمعديد مف األشياء الميمة لنمكىـ كتطكرىـ فكرينا كاجتماعينا
لمكسائؿ التكنكلكجية  يـكازدياد معدؿ استخدام ،لمرقابة كتكاصميـ مع أشخاص مجيكليف

 المدارس كاآلباء فيالمعمميف في كثير مف لثماف ساعات يكمينا فأصبحت مشكمة تكاجو 
  (Novik,2020). البيكت

 كيكضح الشكؿ اآلتى ميارات األطفاؿ فى العصر الرقمى:

 
 (4)سلُ  شىً

 ِٙبساد األطفبي فٟ اٌؼصش اٌشلّٟ

Source: (commercialintegrator.com,2021) 

قادركف عمى استخداـ األجيزة  كيتضح مف الشكؿ السابؽ أف أطفاؿ العصر الرقمى
الرقمية كتصفح العديد مف البرامج كالتطبيقات مما يساعد عمى تعزيز ثقافة التعمـ الرقمى 

كالبحث  كتنمية ميارات التفكير العميا لدييـ بأسمكب أكثر تشكيقنا كاإلبداع كاالبتكار التقنى
 كتبادؿ المعمكمات.

إلنجاح العممية التربكية كالتعميمية داخؿ  يناأساس اركنن األطفاؿ كتعد معممة رياض 
الكثير األطفاؿ ىداؼ التربكية المنشكدة؛ فيكتسب تحقيؽ األ كليا دكر فعاؿ في ،ؤسساتالم

يركز عمى حفظ  التقميدم لممعممة الذم كلـ يعد الشكؿ معمماتيـ.لمف األنماط السمككية 
أصبح التركيز عمى األساليب النظـ التعميمية الحديثة بؿ في  المعمكمات فقط مكجكد

تصميـ كتنفيذ البرامج التعميمية، كأصبح لزامنا عمى المعممة أف تككف في  التكنكلكجية الحديثة
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كتكفير بيئات تعميمية نشطة القياـ بأدكراىا في  قادرة عمى استخداـ الكسائؿ الرقمية الحديثة
 .(0203 )الدىشاف، تساعدىـ عمى االبتكار كاإلبداعلألطفاؿ 

كالكاليات المتحدة األمريكية كالياباف  أسترالياالعالـ كفنمندا ك دكؿ كاىتمت عديد مف 
االرتقاء طفاؿ مف خالؿ ة الالزمة لتطكير معممات رياض األكغيرىا بتكفير المتطمبات الرقمي
كتعزيز محك األمية الرقمية مف خالؿ  العصر الرقميفي األطفاؿ بمستكل أداء معممات رياض 

المعمكمات في معيد إعداد المعممات، ككضع إدخاؿ برنامج جديد لدراسة تخصص تكنكلكجيا 
معايير كمكاصفات تربكية الختيار المعممات، كتكفير برامج تدريبية لممعممات مجاننا كبصكرة 

الكصكؿ إلييا كعرضيا كلة مجاني لكسائؿ كمصادر المعرفة كتنكعيا كسيمتنكعة، كتكفير 
ر يتكفث باستمرار، باإلضافة إلى ستمتاعيـ بعممية التعمـ، كما أف ىذه المصادر تحدّ لمطالب ال

، ككجكد مجمكعة مف جاني، كسيكلة التكاصؿ مع الطالبمكتبة رقمية متاح الدخكؿ عمييا م
الالزمة بات الرقمية كتكفير المتطم ،Brown&Barry, 2020)االختبارات اإللكتركنية )

عداد المعممات قبؿ كأثناء الخدمة  لتطكير أداؤه كتكفير البنية التحتية التكنكلكجية كتدريب كا 
كأىميتو بيف  ر ثقافة التحكؿ الرقميكتكييؼ المناىج بما يتناسب مع التطكرات الرقمية كنش

 .(Rossikhina,2019)جميع أعضاء المؤسسة كأكلياء األمكر
ا أكلت مصر كلـ تكف مصر بمنأل عما يحدث فى دكؿ العالـ فقد  اىتمامنا كبيرنا أيضن

عمى ترجمة مكاد الدستكر  التربية كالتعميـ ىا، كحرصت كزارةير كتطك األطفاؿ بمرحمة رياض 
تضمنت رؤية كاضحة كاستراتيجية بناءة تحاكؿ الجمع بيف  المصرم المتعمقة بالتعميـ كالتي

ة كربط التعميـ بسكؽ العمؿ المحمي الجكدفي  األخذ باالتجاىات العالميةاليكية الكطنية ك 
لة تنمية الكفاءة كتكفؿ الدك  تطرأ عمى المجتمعالتي  كمراعاة التحديات كالعربي كالدكلي،
ف كمياراتيـ المينية باعتبارىـ الركيزة األساسية لمتعميـ )دستكر جميكرية العممية لممعممي
تكفير ب 0232استراتيجية مصر في  كتحقيقنا ألىداؼ محكر التعميـ .(0202 مصر العربية،

ا لمجميع دكف تمييز مرتكز ع كدة مى المتعمـ الممكف تكنكلكجينا كجتعميـ عاؿ الجكدة متاحن
قامت الكزارة  ،(0202 الحياة المدرسية )كزارة التخطيط كالمتابعة كاإلصالح اإلدارل،

؛ حيث 2.0أطمؽ عميو نظاـ التعميـ المطكر األطفاؿ لمرحمة رياض  نظاـ تعميميباستحداث 
كالعشريف ليككف أكثر قدرة عمى  القرف الحادمفي  يمّكف الفرد مف ميارات كقيـ الحياة

المناىج الدراسية كتأىيؿ المتعمـ لمدراسة في  المنافسة كدمج تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
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بشكؿ متسارع كمحك األمية التكنكلكجية  ير تتضاعؼ فيو المعرفةظؿ عالـ متغفي  كالعمؿ
 .(0204 كدعـ االىتماـ بالثقافة الرقمية )كزارة التربية كالتعميـ،

 مصكلة الدراسة

في  خاصة لتي حمميا العصر الرقميبالرغـ مف المميزات كالفكائد اإليجابية العديدة ا
في  كمياراتيـكتكسيع مداركيـ األطفاؿ رياض  تالميذ مرحمةـ الخاصة بمجاالت التعميـ كالتعمّ 

 استخداـ التقنيات الرقميةفي  ظؿ التكقعات التساع االنخراط التعامؿ مع األجيزة الرقمية، كفي
متعمميف مف الجيؿ الرقمي تحدينا السنكات القادمة؛ أصبح التدريس لفي  العممية التعميميةفي 

ا، في حد ذاتو مما يتطمب تدريب المعمميف باحتراؼ كتشجيعيـ ع مى التنمية الذاتية أيضن
 Hujala, et)باإلضافة إلى تخكؼ المعمميف مف الفجكة الرقمية كمقاكمتيـ لمتغيير كالتجديد، 

al., 2016)، بذؿ العديد مف الجيكد كالمبادرات  إلى مما دفع كزارة التربية كالتعميـ المصرية
كضع إطار عاـ لنظاـ كاف آخرىا  ،طفاؿكالمشاريع مف أجؿ تحسيف كتطكير مرحمة رياض األ

 أدل إلى تدنيالذم  لمنيج التقميدمافي  ليعالج القصكر ،2.0المطكر المصرم التعميـ 
مستكل التعميـ كضعؼ مكاكبة في  مستكل نكاتج التعمـ كتأخر تصنيؼ مصر عالمينا

بذؿ كزارة التربية  رغـك  .(0203)كزارة التربية كالتعميـ، التعميـفي  المستجدات العالمية
كخاصة البعد  2.0كالتعميـ المصرية الكثير مف الجيكد لتطبيؽ نظاـ التعميـ المطكر 

في  البرامج التدريبية المرتبطة بتنمية ميارات المعمماتفي  ندرةإال أف ىناؾ التكنكلكجى 
 المعمماتتدريب في  قصكر(، ك 0204 استخداـ تكنكلكجيا التعميـ كالكسائط الرقمية )عسمة،

كأكلياء األمكر الستخداـ الكسائؿ التكنكلكجية الضركرية  ضعؼ إتقاف بعض المعمماتك 
كأكلياء  ات كالتالميذباإلضافة إلى ضعؼ التكاصؿ بيف الكزارة كالمعممإلنجاح المنظكمة، 

خالؿ متابعة أبنائيـ، كضعؼ دعـ أكلياء األمكر لمكزارة في تطبيؽ المنيج الجديد مف ، األمكر
مما الكسائؿ التكنكلكجية المتاحة بالمدارس  قمةك ، عؼ ثقافة التغيير لدل أكلياء األمكركض

سيما أف المنيج الجديد قائـ عمى استخداـ  إلى صعكبة تكصيؿ المعمكمات لمتالميذ الأدل 
نترنتالتكنكلكجيا  باإلضافة إلى ضعؼ البنية التحتية التكنكلكجية  ،مف حاسب آلي كا 

ضكء الرؤية المستقبمية لكزارة التربية كالتعميـ لمتغمب عمى  كفي .(0204 )عزازل،بالمدارس
ير مرحمة رياض األطفاؿ كرفع ىذه التحديات مف خالؿ تكفير بيئة تكنكلكجية دائمة لتطك 

دراسة جاءت فكرة ال (0202 كزارة التربية كالتعميـ،(العاـ لدعـ عممية التطكير كالتغيير الكعي
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لمتطمبات الرقمية الالزمة ىذا اإلطار مف أجؿ التعرؼ عمى افي ة العالميلمتعرؼ عمى الخبرات 
عمى  2.0تطبيؽ نظاـ التعميـ المطكركتكفيرىا ممف أجؿ األطفاؿ لتطكير معممات رياض 

الحالية في السؤاؿ الرئيس صياغة مشكمة الدراسة عميو أمكف لمباحثة ك  النحك المطمكب.
  :اآلتى
 نظاـ التعميـ المصرمفي األطفاؿ لتطكير معممات رياض  الالزمة لمتطمبات الرقميةا ما 

 ؟ فى ضكء بعض الخبرات العالمية 2.0المطكر 
 السؤاؿ الرئيس مجمكعة مف األسئمة الفرعية: ىذا انبثؽ مفك 
 ؟2.0المطكر نظاـ التعميـ المصرمل الفكرماإلطار  ما .0
 ؟2.0المطكر  المصرمنظاـ التعميـ في األطفاؿ معممة رياض ما الكضع الراىف ل .0
 طفاؿ؟لمتطمبات الرقمية لمعممة رياض األلخبرات العالمية لتكفير اا ما .3
كأكلياء األطفاؿ رياض معممات كالقيادات التعميمية ك  يفيآراء بعض الخبراء التربك  ما .2

في نظاـ التعميـ المصرم المطكر  معممة رياض األطفاؿلالمتطمبات الرقمية في  األمكر
 ؟2.0

في األطفاؿ معممة رياض لمتطمبات الرقمية ملأكجو االستفادة مف الخبرات العالمية  ما .2
 ؟2.0المطكر  نظاـ التعميـ المصرم

 أٍداف الدراسة

 : تحقيؽ ما يمىيدفت الدراسة است
 .2.0المطكرالمصرم نظاـ التعميـ  سفةأىداؼ كفممفيكـ ك تعرؼ  .0
 .2.0المطكر المصرم نظاـ التعميـ في األطفاؿ معممة رياض الكضع الراىف لتعرؼ  .0
 .طفاؿلمتطمبات الرقمية لمعممة رياض األالخبرات العالمية لتكفير ااالطالع عمى  .3
األطفاؿ كالقيادات التعميمية كمعممات رياض  فيآراء بعض الخبراء التربكي تعرؼ .2

في نظاـ التعميـ المصرم  المتطمبات الرقمية لمعممة رياض األطفاؿفي  كأكلياء األمكر
 2.0المطكر 

نظاـ في األطفاؿ االستفادة مف الخبرات العالمية لممتطمبات الرقمية لمعممة رياض  .2
 .2.0المطكر المصرم التعميـ 
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 أٍنية الدراسة

 األطفاؿ ياض ر مرحمة نبعت أىمية الدراسة النظرية مف أىمية  :األىمية النظرية
كضركرة تكفير المتطمبات الرقمية الالزمة لمعممة  كاستجابة لتطكرات العصر الرقمي

االستفادة مف ، باإلضافة إلى 2.0المطكر المصرم نظاـ التعميـ في األطفاؿ رياض 
االستجابة لنتائج األبحاث كتكصيات المؤتمرات كخطة مصر لمتنمية الخبرات العالمية ك 

كتكفير جميع األطفاؿ تطكير معممات مرحمة رياض ـ( بضركرة 0232المستدامة )
 .مستجدات العصر الرقميبما يكاكب  المتطمبات

 في  القرار سة مسؤكلي كمتخذمامف المأمكؿ أف تساعد الدر  : األىمية التطبيقية
المتطكر عمى أكمؿ المصرم تطبيؽ نظاـ التعميـ في  كزارة التربية كالتعميـ المصرية

لقاء الضكء عمى المتطمبات الرقمية لمعممات رياض  ،كجو حتى تعمؿ األطفاؿ كا 
 الكزارة مع الجيات المسؤكلة لتكفيرىا لمكصكؿ ألفضؿ النتائج.

 حدود الدراسة

 : اقتصرت الدراسة عمى الحدكد اآلتية
 المصرم نظاـ التعميـ في األطفاؿ مرحمة رياض : االقتصار عمى الحد المكضكعي

 باعتبارىما مف الدكؿ الرائدة في ىذا المجاؿ. أستراليا، تجربتى فنمندا ك 2.0المطكر 
 مف العاـ الجامعي  األكؿ : تـ التطبيؽ إلكتركنينا في الفصؿ الدراسيالحد الزماني

 ـ( مف خالؿ ىذا الرابط 0202-0200)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhYHFXnW
T_Vcf86aufVmgExCC-
sNMDhv38pWlIiW1wfx03ow/viewform?usp=sf_link 

 بالجامعات  التربية لمطفكلة المبكرةكميات  بعضتـ التطبيؽ عمى  :الحد المكاني
بالمدارس الحككمية األطفاؿ رياض  مرحمةالمراكز البحثية ك ك بعض  المصرية 

 .كالغربية كالبحيرة كالسكيس كالشرقيةكاإلسكندرية بمحافظات القاىرة 
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 مجمكعة مف أساتذة كميات التربية لمطفكلة المبكرة كخبراء بالمراكز الحد البشرم :
البحثية كقيادات تعميمية كمدرسية كمعممات رياض األطفاؿ كمجمكعة مف أكلياء 

 .األمكر لمرحمة رياض األطفاؿ
 ميَج الدراسة وأداتَا

  معممات رياض الكضع الراىف لاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي كذلؾ لكصؼ
التجارب العالمية لتكفير كالتعرؼ عمى ، المطكرالمصرم النظاـ في األطفاؿ 

 .طفاؿمتطمبات الرقمية لمعممات رياض األال
  مجمكعػػة مػػف الخبػػراء أخػػذ آراء اسػػتخدمت الدراسػػة اسػػتبانة مػػف إعػػداد الباحثػػة كتػػـ

األطفػػاؿ كمعممػػات ريػػاض  كالمراكػػز البحثيػػةبػػبعض الجامعػػات الحككميػػة  يفياألكػػاديم
نظػػػاـ التعمػػػيـ فػػػي األطفػػػاؿ المتطمبػػػات الرقميػػػة لمعممػػػات ريػػػاض فػػػي كأكليػػاء األمػػػكر 

 .المطكرالمصرم 
 مصطلخات الدراسة

 المتطمبات الرقمية   Digital requirements المدربة  ل البشرية: تتضمف القك
جيزة كالبرمجيات كالشبكات الالزمة لرقمية كالمككنات المادية مثؿ األنظمة اإلدارة األ 

 .(Nkhoma,et.al,2021)يإلدارة المؤسسة بشكؿ رقم
    األطفاؿ معممة رياضkindergarten teacher : يتـ التي  المعممة ىي

لتأىيميا عممينا كتربكينا سنكات دراسية  2لمدة األطفاؿ كميات رياض في  إعدادىا
الصغار، كيتـ اختيارىا األطفاؿ لتقديـ المعرفة كتعميـ األطفاؿ مرحمة رياض في  لمعمؿ

نفعالية ر كالخصائص الجسمية كالعقمية كاال بعناية بالغة كفؽ مجمكعة مف المعايي
عدادىا كتأىيميا أك أقساـ األطفاؿ أقساـ الطفكلة بكميات رياض في  المناسبة كا 

 .(002، 0202 براىيـ،)إكلة بكميات التربية الطف
  2.0المطكرالمصرم نظاـ التعميـ   advanced Egyptian education 

system كالذم يستخدـ  2.0: كتقصد بو الدراسة مشركع تطكير التعميـ الجديد
ا عمى مرحمة رياض ( كيطبؽ حالين Discoverالمنيج متعدد التخصصات )اكتشؼ 

 .(0204 )كزارة التربية كالتعميـ، بتدائياألكؿ كالثاني كالثالث اال األطفاؿ، كالصؼ
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 بأنو : األطفاؿ لممتطمبات الرقمية لمعممة رياض  اإجرائين  اتعريفن  الحالية الدراسة كتحدد
بشكؿ مستداـ لممعممة مف إعداد كتأىيؿ  المادية كالبشرية" تكفير المكارد كاإلمكانات 

ياء أمكر لتتمكف دريب كبرامج كقنكات تكاصؿ مع أكلكت كتكفير بنية تحتية كدعـ فني
كبة تطكرات كالم 2.0الجديد  نظاـ التعميـ المصرمفي  مف القياـ بدكرىا بكفاءة عالية

 .كمستجدات العصر الرقمي
 اإلطار اليظرى للدراسة، ويتضنً العياصر اآلتية: :ثاىًيا

  2.0املطور  ىظاو التعليه املصري - 

 وأٍدافُ 2.0لتعريف بيظاو التعليه اجلديد ا أ(

في نظاميا التعميمي العاـ يتـ بمكجبو تحديث كؿ ما يتعممو  تجرم مصر تحكالن 
كحتى نياية المرحمة الدراسية بحيث يكاكب المحتكل األطفاؿ التالميذ مف مرحمة رياض 

إصالح  رحمةبدأت . ك (0204 عزازل،)التعميمي الجديد تحديات القرف الحادم كالعشريف
األطفاؿ . ككانت البداية بمنيج رياض 0234ـ كستستمر حتى عاـ 0203عاـ 2.0  التعميـ

يـ الجديد عمى كيقكـ نظاـ التعماالبتدائي. كالثالث  األكؿ كالثانيثـ  انيةفي المرحمة األكلى كالث
العاـ ىج ككضع إطار مكحد لمكاصفات خريج التعميـ طكير المنات : عدة مبادئ تتمثؿ في

رات العامة كالميارات الحياتية بشكؿ خاص، كتنمية القيـ ، كالتربية مف أجؿ تنمية الميالفنيكا
الحاكمة لمميارات، كتكامؿ كترابط المعرفة، كتعدد مصادر التعمـ، كاالىتماـ المبكر بتنمية 

ة لممعمميف إعداد المتعمـ كالتأكيد عمى التنمية المينيفي  المفاىيـ العممية، كتحقيؽ التكازف
 .(0203، )كزارة التربية كالتعميـ ما يكاكب العصر الرقميب

كبة تحديات كمتطمبات إلى إعداد الفرد لمكاالمطكر  المصرمكييدؼ نظاـ التعميـ 
 ة كالمتسمحة بميارات القرف الحادم، كبناء الشخصية المفكرة الناقدة المبدعالعصر الرقمي

خد كالعشريف القادرة عمى حؿ المشكالت كتأكيد اليكية المصرية كالخصكصية الثقافية كاأل
المكاطنة كاالنتماء كالثقة  ؽ ثقافةجكدة التعميـ، كتقديـ أنشطة تعمفي  باالتجاىات العالمية

بالنفس كقبكؿ اآلخر، كما ييدؼ إلى ربط التعميـ بسكؽ العمؿ المحمية كالعربية كالدكلية 
عمى البعد التكنكلكجي بشكؿ كبير ليصؿ إلى تحقيؽ  يعتمدك ، اة تحديات المجتمعكمراع

كالمعمميف،  لدل التالميذالقضاء عمى األمية التكنكلكجية في  األىداؼ المرجكة منو متمثمة
عداد التمميذ لمكاكبة التطكرات التكنكلكجية  كاستخداـ الكسائط المتعددة إلنتاج أعماؿ مبتكرة، كا 
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كتكظيؼ أدكات االتصاؿ التكنكلكجي في التكاصؿ الفعاؿ، كتقديـ فصكؿ افتراضية الحديثة، 
 المعمكمات كاالتصاالت كتداكليا تدعـ االتجاه نحك التعمـ الذاتي، كتدعيـ أخالقيات تكنكلكجيا

 .(0203 )كزارة التربية كالتعميـ،
المتعمـ حيث ز عمى بأنو تعميـ يركّ  2.0الجديد  كيتسـ  نظاـ التعميـ المصرم

ا تدريسينا متمركزنا عمى الطالب في عممية التعميـ كالتعمـ كالمعمـ م يستخدـ قشنا نامنيجن
 ع التركيز عمى ضماف اكتساب الطالبتعّمـ مدل الحياة قائـ عمى الكفاءة مكمكجينا، فيك 

ة ميارات ككفاءات القرف الحادم كالعشريف لخمؽ مجتمع يتعمـ كيفكر كيبتكر، كتعمـ لمحيا
عمى بناء  مف خالؿ الفيـ كليس الحفظ، كتعمـ متعدد التخصصات يعمؿ كليس لالمتحاف

قدرات الطالب كمياراتيـ في حؿ المشكالت، كاإلبداع، كالتفكير النقدم، كالتفاكض، كالعمؿ 
 .(0203 الجماعي )كزارة التربية كالتعميـ،

 2.0املطور املصري فلسفة ىظاو التعليه  ( ب

أصػػبح  يشػػيدىا العصػػر الحػػاليالتػػي  كالتطػػكرات التكنكلكجيػػة السػػريعةكفقنػػا  لمتغيػػرات 
ػػا أف تكػػكف المنػػاىج التعميميػػة بػػدكرىا سػػريعة االسػػتجابة ليػػذه التغيػػرات بتمكػػيف الفػػرد مػػف  لزامن

ػا معارؼ كقيـ كميارات الحياة في القرف الحادم فػي منافسػة  كالعشريف، التي تجعمو أكثر نجاحن
فمسػػفة انطمقػػت (. ف0203، )كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ خػػاذ القػػراراتاآلخػػريف كأكثػػر قػػدرة عمػػى ات

تقريػر منظمػة اليكنسػكك لػديمكرز "التعمػيـ  منيػامف عدة منطمقػات  2.0منظكمة التعميـ الجديد 
، (Delors, 1996) دعػػائـ لممعرفػػة القائمػػة عمػػى الػػتعمـ مػػدل الحيػػاةك  ذلػػؾ الكنػػز المكنػػكف

برعايػة اليكنيسػؼ ة في الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا كالمكاطنمبادرة تعميـ الميارات الحياتية ك 
قمػيـ الشػػرؽ الميػارات الحياتيػػة كالمكاطنػة فػي إإلعػادة تشػكيؿ الفيػـ التقميػػدم لمميػارات؛ لػتعمـ 

األكسػػط كشػػماؿ أفريقيػػا، كاسػػتندت ىػػذه المبػػادرة عمػػى نمػػكذج الػػتعمـ الربػػاعي الػػذم صػػدر فػػي 
عمـ ذلؾ الكنز المكنكف، كتتمثػؿ تمػؾ األبعػاد األربعػة فيمػا ـ بعنكاف الت0441تقرير ديمكرز عاـ 
كقػد تػـ ، (0202الػتعمـ لمتعايش)اليكنيسػؼ،  ،التعمـ لنكػكفالتعمـ لمعمؿ،  ،يمي: التعمـ لممعرفة

قمػػيـ الشػػرؽ األكسػػط كشػػماؿ أفريقيػػا باسػػتخداـ نمػػكذج تحديػػد اثنتػػى عشػػرة ميػػارة أساسػػية إل
حيػػث ىػػدفت الدكلػػة  ؛0232رؤيػػة مصػػر . باإلضػػافة إلػػى كراألبعػػاد األربعػػة لمػػتعمـ السػػابقة الػػذ

ف ممّكػإلى تكفير تعمػيـ عصػرم عػالي الجػكدة عػف طريػؽ منظكمػة التعمػيـ الجديػدة كبنػاء جيػؿ 
)كزارة  0232المسػػػتقبؿ كيسػػػتطيع تحقيػػػؽ رؤيػػػة مصػػػرقػػػادر عمػػػى المنافسػػػة فػػػي تكنكلكجينػػػا 
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لمتعمػػػػيـ قبػػػػؿ الجػػػػامعي  االسػػػػتراتيجيةالخطػػػػة ، ك (32 ،0202 التخطػػػػيط كاإلصػػػػالح اإلدارل،
برنػامج  -)برنامج مرحمة ريػاض األطفػاؿكالتي اشتممت عمى ستة برامج ىي:  0202-0232

برنػػامج -برنػػامج التعمػػيـ المجتمعػػي -برنػػامج مرحمػػة التعمػػيـ الثػػانكم -مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي
إلػػى التكسػػع فػػي ؿ األطفػػاكلقػػد ىػػدؼ برنػػامج ريػػاض البػػرامج المتقاطعػػة(،  -التربيػػة الخاصػػة
ػاألطفػاؿ مرحمة رياض  ا لضػماف تقػديـ تعمػيـ عػالي الجػكدة لتنميػة الطاقػات اإلبداعيػة ا ككيفنػكمن

سػػػػنكات، كخاصػػػػة فػػػػي المنػػػػاطؽ  2-2كالمعرفيػػػػة كالبدنيػػػػة لألطفػػػػاؿ فػػػػي الشػػػػريحة العمريػػػػة 
 .(13، 0202 كزارة التربية كالتعميـ،المحركمة )
: تعزيػز الميػارات الحياتيػة، كالتركيػز عمػى ضمف فمسفة اإلطار مف عدة جكانب ىيكتت

يػز عمػى ميػارات ميارات ريادة األعمػاؿ، كتعزيػز القػيـ اإليجابيػة، كالنمػك الشػامؿ لممػتعمـ كالترك
زف بػػيف تقيػػيـ المعػػارؼ، كدمػػج الػػتعمـ الػػذاتي كالمسػػتمر، كالتػػكاتقػػاف ميػػارات التفكيػػر الناقػػد، كا  

 .(0203 )كزارة التربية كالتعميـ، المنيج الدراسيفي  التكنكلكجيا
 ، ويصنل:2.0املطور املصري ىظاو التعليه يف األطفال علنات ريا  الوضع الراًٍ مل ثالًجا:

 جَود وزارة الرتبية والتعليه لتطوير مرحلة ريا  االطفال - أ
مػت سياسػات لتنميػة مرحمػة ريػاض األطفػاؿ، كقا تبنت مصر منذ بدايات القرف الحالي

تبنتيػػا كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ المصػػرية لػػدعـ كتطػػكير مرحمػػة  مػػف المبػػادرات التػػيبعمػػؿ العديػػد 
كػاف ىدفػو  المبكرة بالسادس مف أكتكبر كالذم مثؿ مشركع مركز تنمية الطفكلةاألطفاؿ رياض 

داريػػة فػػي األطفػػاؿ إعػػداد اسػػتراتيجية كطنيػػة لتطػػكير ريػػاض  مصػػر كتػػدريب كػػكادر تعميميػػة كا 
ػػا مشػػركع تحسػػيف التعمػػيـليككنػػكا النػػكاة  فػػي  األساسػػية لمركػػز التػػدريب، كمػػا تبنػػت الػػكزارة أيضن
تػػـ فيػػو التنسػػيؽ بػػيف كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ المصػػرية كالجيػػات  كالػػذماألطفػػاؿ مرحمػػة ريػػاض 

عداد كافة المقكمات البشرية كالتنظيمية كالتربكيػة كالفنيػة  المعنية بالطفكلة بالداخؿ كالخارج، كا 
كالتعمػػيـ األطفػػاؿ )اإلدارة العامػػة لريػػاض األطفػػاؿ مرحمػػة ريػػاض فػػي  ير التعمػػيـلتحسػػيف كتطػػك 

 (.0202 األساسى،
حيػػث كػػاف ( ـ0202-0232) لمتعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعي كتػػـ كضػػع الخطػػة االسػػتراتيجة

ػا ككيفنػا لضػماف األطفػاؿ مرحمػة ريػاض فػي  التكسػعاألطفػاؿ اليدؼ الخاص بمرحمػة ريػاض  كمن
الشػػريحة فػػي  الجػػكدة لتنميػػة الطاقػػات اإلبداعيػػة كالمعرفيػػة كالبدنيػػة لألطفػػاؿ يعػػالتعمػػيـ تقػػديـ 

، كتػـ (0202 كزارة التربيػة كالتعمػيـ،) المنػاطؽ المحركمػةفي  ( سنكات كخاصة2-2العمرية )
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مكانيػات مصػر إلتكػكف بمثابػة خارطػة طريػؽ تعظػـ االسػتفادة مػف  0232صياغة رؤية مصػر 
ريادة اإلقميـ كعمى تػكفير حيػاة في  إعادة إحياء دكرىا التاريخي ؿ عمىكميزاتيا التنافسية كتعم

ػػا لمجميػػع دكف أل كىػػدؼ محػػكر التعمػػيـ كريمػػة لممػػكاطنيف،  ف يكػػكف التعمػػيـ بجػػكدة عاليػػة متاحن
فػي  يـإطػار نظػاـ مؤسسػي كػؼء كعػادؿ يسػفػي  ف تكنكلكجينػامرتكز عمى المػتعمـ الممّكػ تمييز

كؿ كيحتػـر االخػتالؼ كفخػكر ؤ بذاتو كمستنير كمبدع كمسبناء شخصية متكاممة لمكاطف معتز 
تاحػة ريػاض مػ يبكطنو كقادر عمى التعامػؿ التنافسػ فػي األطفػاؿ ع الكيانػات إقميمينػا كعالمينػا، كا 

، كاالىتمػػاـ بالتنميػػة ( مػػف ميػػارات الػػتعمـ المبكػػر الالزمػػة إلعػػداده2-1المرحمػػة العمريػػة مػػف )
)كزارة التخطػػيط  يػػة تسػػاعد عمػػى مكاكبػػة العصػػر الرقمػػيالمينيػػة لممعممػػيف كتجييػػز بيئػػة تعميم

 .(0202 كالمتابعة كاإلصالح اإلدارل،
فػػي  نميػػة كيػػدؼ حيػػكم كضػػركرمعمػػى الت الكقػػت الحػػاليفػػي  كتركػػز مصػػر جيكدىػػا

، كمالحقػة عصػر ب التطػكر العػالميمرحمة البناء الجديدة، كككسيمة لمنيػكض بيػا كمكاكبػة ركػ
لمنػاىج مرحمػة  اجديػدن  افأطمقت كزارة التربية كالتعميـ المصرية إطػارن  دائـ النمك كالتطكر كالتغير،

مػػف أجػػؿ إعػػداد جيػػؿ قػػادر عمػػى  العصػػر الرقمػػيفػػي  يسػػاير التطػػكرات العالميػػةاألطفػػاؿ ريػػاض 
 لمكجػػكدلمتغمػب عمػى القصػكر اك  .(0203 المنافسػة المحميػة كالعالميػة )كزارة التربيػة كالتعمػيـ،

يػػؽ النظػػاـ أعمنػػت كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ كالتعمػػيـ الفنػػي، بػػدء تطب نظػػاـ التعمػػيـ المصػػرم،فػػي 
األطفػاؿ ـ( عمػى مرحمػة ريػاض 0202-0203في العاـ الدراسي )« 2.0»الجديد المعركؼ بػ 
بمنػػاىج ـ( 0202-0200)بتػػدائي لمعػػاـ الدراسػػي الجديػػد الصػػؼ الثالػػث االككصػػؿ اآلف حتػػى 

، كيرتكػز عمػى لمطػالب كتنميػة ميػاراتيـ الحياتيػةجديدة مبنية عمى اكتشاؼ المكاىػب الحقيقيػة 
طفػػػاؿ، إعػػػداد البيئػػػة )تطػػػكير المنػػػاىج، تػػػدريب المعممػػػيف، احتياجػػػات األ ة جكانػػػب ىػػػي:أربعػػػ

كمع تطبيؽ نظاـ التعميـ المطػكر قامػت الػكزارة بػكرش عمػؿ لتػدريب معممػات ريػاض  .(الصفية
 العصػر الرقمػيبميػارات  ةجيدنا كمتسػمح ةكمدرب ةمعدالعديد مف المحافظات لتككف في األطفاؿ 

، باإلضػػافة إلػػى (0202 ؽ تػػدريس مبتكػػرة كبيئػػة صػػفية مجيػػزة )كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ،كطػػر
عػػف بعػػد مػػف خػػالؿ التعػػاكف مػػع األكاديميػػة المينيػػة األطفػػاؿ االىتمػػاـ بدعػػداد معممػػات ريػػاض 

عػػف بعػػد، كذلػػؾ لمكاكبػػة األطفػػاؿ لممعممػػيف إلنشػػاء منصػػة إلكتركنيػػة لتػػدريب معممػػات ريػػاض 
المتغيرات المعاصرة كتزكيد المعممات بميارات استخداـ التكنكلكجيا الرقمية، ككذلؾ التعامػؿ مػع 

عكس عمػي المتعممػيف، عامػؿ معيػا ممػا يػنالمشكالت الفنية التػي قػد تكاجيػو، كمعرفػة كيفيػة الت
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رة عمػػى تخفيػػؼ العػػبء لكتركنيػػة. كمػػا حرصػػت الػػكزايػػة بالتطبيقػػات اإل تييئػػة بيئػػة تفاعميػػة غنك 
التدريسػػي لممعممػػات مػػف خػػالؿ إعفػػاء نسػػبة مػػف المعممػػات مػػف بعػػض الميػػاـ فػػي أحػػد األيػػاـ 
الدراسػػػػػية كتػػػػػكفير الكقػػػػػت لحضػػػػػكر كرش العمػػػػػؿ كالنػػػػػدكات الالزمػػػػػة لمتثقيػػػػػؼ كالتػػػػػدريب 

 (.0202المستمر)األكاديمية المينية لممعمميف، 
        2.0ىظاو التعليه املطور يف  خصائصَاوودورٍا األطفال معلنة ريا   - ب

رىـ الذيف تتراكح أعمااألطفاؿ ىي المؤسسة التربكيَّة المختصة بتربية األطفاؿ رياض 
، سنكات(، كتقدـ أنشطة كخبرات تربكية تيدؼ إلى رعاية النمك المتكامؿ ليـ 1 - 2ما بيف )

 ىادفة كمستمرة لمساعدة الطفؿ عمى عمميةاألطفاؿ مرحمة رياض في  إعداد الطفؿكما يعتبر 
النمك المتكامؿ في جكانب شخصيتو، كتمكينو مف تحقيؽ ذاتو اإلنسانية؛ مف أجؿ مكاكبة 

مجاالت الحياة التي أظيرت  الحالي في شتى العصر الرقميالتحكالت كالتغيرات التي يشيدىا 
ػػـ كأخطر مراحؿ النمك كافة الشعكب كالمجتمعات، كتعد مف أىػػ االنعكاسات عمى العديد مف

حيث إنيػػػا تكضع فييػػػا األسس التي تقاـ عمييا شخصية الفرد في كثير  ؛في حيػػػاة اإلنساف
مف جكانبيا المختمفة؛ فيي مرحمة يعبرىا الطفؿ بيف حياة األسرة كالمدرسة ليتكيؼ مع عالـ 

كيؿ كالتكجيو جديد متغير لو خصائصو، كيككف فييا الطفؿ أكثر طكاعية كقابمية لمتش
 (. 34ص ،0202 ،الجعفرم كالقدرم)

ىي التي تقكـ بتربية الطفؿ في ىذه المرحمة كتسعى إلى األطفاؿ كمعممة رياض 
ككذلؾ  ،تحقيؽ األىداؼ التربكية التي يطمبيا المنيج مراعية الخصائص العمرية لتمؾ المرحمة

إلى تمتعيا بمجمكعة مف  ضافةإ ،ي غرفة النشاط كخارجياتنظيمو فتقـك بددارة النشاط ك 
الخصائص الشخصية كاالجتماعية كالتربكية التي تميزىا عف غيرىا مف معممات المراحؿ 

عمى  لنظريات التربكية كتككف قادرةة با، كلذلؾ يجب أف تككف المعممة مممّ العمرية األخرل
، كيجب كتمقائي بشكؿ سمساألطفاؿ المكاقؼ اليكمية مع في  الكاقع إلى تطبيقاتفي  ترجمتيا

 (.032ص ،0202 سماعيؿ،إ) خالقيةأف تككف ترجمة حية لقيـ المجتمع كمبادئة األ
مجاؿ الطفكلة المبكرة إلى أىمية حصكؿ معممة في  كتشير المعايير العالمية كالمحمية

مجاؿ الطفكلة المبكرة، فيذه الدراسة في  عمى دراسة جامعية متخصصةاألطفاؿ رياض 
مرحمة أف تمد المعممة بخمفية معرفية كمينية تؤىميا لمتفاعؿ مع ىذه الالمتخصصة يمكنيا 

مصر يتـ إعداد معممات  كفي، (Purtell,et.al,2020) بو العمرية كتدعـ نمكىـ كترتقي
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بالجامعات المصرية؛ فيي المسؤكلة عف  التربية لمطفكلة المبكرةكميات في األطفاؿ رياض 
الميارات كالمعارؼ إعدادىف اإلعداد األكاديمي كالتربكم كالميني مف خالؿ إكسابيف الخبرات ك 

 (. 42ص ،0202 ،الجعفرم كالقدرم)المجاالت  الالزمة في شتى
ف دعداد معممات رياض األطفاؿ؛ إال أكبالرغـ مف اىتماـ مصر كالعديد مف الدكؿ ب

أثناء العمؿ  تكاجييفالتي  مف التغمب عمى المشكالت إعدادىف قبؿ الخدمة ال تمكنيف برامج
في  أك كاديميالتخصص األ في  عالـ المعرفة سكاءفي  ككذلؾ ال تكاكب التطكرات المتسارعة

اإلعداد لممستقبؿ كتكفير المتطمبات الضركرية لمالحقتو كبناء إنساف مبدع كمبتكر قادر عمى 
 (.0202 سماعيؿ،)إ تعمـ مدل الحياةالمنافسة كال

األطفاؿ أجؿ تحسيف كفاءة معممات رياض  كرغـ جيكد كزارة التربية كالتعميـ مف
كما يترتب عميو مف متطمبات  ظؿ العصر الرقميفي  داءالحفاظ عمى مستكيات مقبكلة مف األك 

أشارت إلى دراسات مؤسسات رياض األطفاؿ؛ إال أف بعض الفي  كمستحدثات جديدة كالتكسع
، كيتضح ذلؾ مف زاؿ يشير إلى انخفاض مستكل المعممات ما أف كاقع إعدادىف كتدريبيف

المصرم مف الكفايات المينية المطمكبة لتحقيؽ أىداؼ نظاـ التعميـ  خالؿ ضعؼ تمكنيف
مى عممية مستكل برامج اإلعداد كغمبة الجكانب النظرية ع إلى تدنييرجع  كالذم 2.0الجديد 
كأىداؼ نظاـ التعميـ  اكبة كتمبية متطمبات العصر الرقميمك عمى  مما يضعؼ قدرتيفاإلعداد 
، ككذلؾ تكحيد البرامج التدريبية عمى مستكل الجميكرية (0202 سماعيؿ،)إ الجديدالمصرم 

دكف مراعاة احتياجات المعممات كاختالؼ البيئات، باإلضافة إلى ضعؼ إمكانات البيئة 
بعد انتياء  المعممات كغياب التقكيـ التتابعي المناطؽ كضعؼ حكافز العديد مففي  التعميمية

 .(0203 )محمد كآخركف،الدكرات التدريبة 
مجمكعة مف األدكار التربكية لمعممة  2.0الجديد المصرم كلذلؾ يتطمب نظاـ التعميـ 

في األطفاؿ معممة رياض تناسب اإلطار الجديد لنظاـ التعميـ المطكر، فاألطفاؿ رياض 
لممعممة مف نقؿ المعرفة  ال يصمح ليا الدكر النمطي 2.0المطكر المصرم نظاـ التعميـ 

  :(032،ص0202)إسماعيؿ،كالمعمكمات لألطفاؿ فقط، كلكنيا يجب أف تككف
  مدربةtutor يعممكف بيا. يـ التعميمات الخاصة بالمياـ التيتكجو إلي 
 مالحظة observer  نشاطاتيـ في  لألطفاؿ دكف التدخؿ. 
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 منظمة  organizer  مف خالؿ تنظيميا لبيئة التعمـ، األطفاؿ تقكد
 المجمكعة.في  كمشاركة بصفتيا عضكنا

  متحديةchallenger   كفاءة في  كتشجعيـ كاثقةاألطفاؿ تتحدل قدرات
 .أطفاليا 

  مقّيمةevaluator   كمياراتيـ كنمكىـ األطفاؿ تختبر كتقيس معمكمات
 .العاـ

  راعيةcaretaker   تقدـ الرعاية الجسمية كالنفسية خالؿ اليـك عندما
 .يككف الطفؿ بعيدنا عف المنزؿ

  مصدر لممعمكماتinformation giver   بالمعمكمات األطفاؿ تمد
 .ات لمبحث سكاء بشكؿ فردم أك جماعيكبمصادر المعمكم

  شراكتيا مع أكلياء األمكر عف قرب لضماف تقديـ رعاية باإلضافة إلى
كتربية ذات جكدة عالية لألطفاؿ كأف يشعر الكالداف بأنيما مرحب بيما 

  طفاليـ مف تعميـ كرعاية .يقدـ أل كمالحظيف كمساىميف فيما
نظاـ التعميـ في األطفاؿ بيا معممة رياض  لتي يجب أف تتحمىخصائص اال كيمكف تحديد

  : فيما يمي 2.0 المطكر
األطفاؿ أف تككف مف خريجات شعب أك أقساـ أك كميات رياض : الخصائص المينية 

مف األطفاؿ أك كميات التربية لمطفكلة المبكرة؛ مما يحسف قدرتيا عمى التعامؿ مع 
كتنظيـ نشاطاتيـ األطفاؿ القدرة عمى التخطيط لتعميـ منظكر عممي متخصص، ك 

كظيفيا لخدمتيـ تنظيـ كحفظ السجالت التراكمية لألطفاؿ كت، ك داخؿ الصؼ كخارجو
المختمفة كمراعاتيا األطفاؿ ، كالتعرؼ عمى الفركؽ الفردية بيف مستكيات كتعميميـ

تحميؿ مكاطف القكة كالضعؼ في سمكؾ الطفؿ كالعمؿ عمى عالجيا، كتدريبو عمى ك 
 القدرة عمى استثارة دافعية، ك ميارات استخداـ التقنيات الرقمية المتكفرة بشكؿ فعاؿ

األطفاؿ االستماع إلى آراء ك اتيـ لمتعمـ كالتعاكف كتقديـ الدعـ كاىتماماألطفاؿ 
، 0204)الديب،   تجديد المناخ التعميمي باستمرار ك كقبكليا، كالتكاصؿ معيـ

 .(020 -024ص
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مع بساطة  اكالئقن  امتكاضعن  اا بدنين تمتمؾ مظيرن : الخصائص الشخصية كاألخالقية 
االلتزاـ ببعض المبادئ التي تحكـ ، ك األلكاف بشكؿ ينمي الذكؽ الفني عند األطفاؿ

تقبؿ قيـ المجتمع كااللتزاـ ، العالقة بيف المعممة كالطفؿ ككالديو كأفراد عائمتو
لفعؿ تتعامؿ كنمكذج يحتذل بو. بالمعايير األخالقية كالعادات المجتمعية في القكؿ كا

تعمؿ عمى تقكية الركح الدينية في نفكس ، المينة كتمتـز بقكاعدىا تحتـر أخالقيات
 .األطفاؿ

ال تعاني مف أمراض تعكؽ عف أداء عمميا بأكمؿ  ا: الئقة طبين الخصائص الجسمية 
ف العاىات كالعيكب الجسمية كخاصة التي تؤثر عمى م سميمة الحكاس خاليةك ، كجو

لتمكينيا مف المشاركة مع  كالحيكية كالنشاط التمتع بالمياقة البدنية، ك النطؽ الصحيح
 . في أنشطتيـاألطفاؿ 

تككف عمى دراية كافية لممفاىيـ األساسية لمعمكـ كالرياضيات  :الخصائص العقمية 
مع االطالع الدائـ  كاالجتماعكالمغة كالفنكف كاآلداب إلى جانب نظريات عمـ النفس 

تتميز ، ك كأساليب كطرؽ كاستراتيجيات التعميـ التربكمعمى التطكرات الجديدة بالفكر 
رؼ تابعة تقدميـ اليكمي، ككذلؾ التعبدقة المالحظة بما يمكنيا مف تقييـ أطفاليا كم

مكانات  قدراتيـ، الستغالؿ كؿ فرصة لمساعدتيـ عمى النمك ك األطفاؿ عمى مكاىب كا 
في جك  عمى التعمـاألطفاؿ كتحفيز  ، كاالبتكار كالتجديد المستمرالشامؿ المتكامؿ

 (.022، 0202إيجابي )ابراىيـ،  تعميمي كمناخ تربكم
محبة لألطفاؿ كقادرة عمى العمؿ بركح : الخصائص النفسية كاالجتماعية كالعاطفية 

عمى  كقادرةنفعالي، ط النفس كحسف التصرؼ كاالتزاف اال ضبمف العطؼ كالصبر ك 
 تسـت ، كماعف انفعاالتيـ كمساعدتيـ عمى التعبير السكماألطفاؿ شباع حاجات إ

قادرة ، ك تقبؿ عمى عمميا بدخالص كحماسك  بالتكيؼ كالثقة بالنفس كالمركنة كالصبر
، كما أنيا كالزميالت كأكلياء األمكراألطفاؿ عمى إقامة العالقات اإلنسانية السكية مع 
حساس بالجماؿ كالنظاـ كالترتيب، كحنكنة ك تتميز بالشغؼ في عمميا كلدييا حماس  ا 

  .(002،ص0202سماعيؿ،)إ ةتممؾ ركح الدعاب
كمما سبؽ يتضح أف معممة رياض األطفاؿ تنفرد بمجمكعة مف الخصائص التي تميزىا 

فيجب أف تككف مؤىمة عممينا كتربكينا  مرحمة عمرية ىامةعف باقى المعممات ألنيا تتعامؿ مع 
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كلييا خصائص عقمية كانفعالية كجسمية كمينية كخمقية تمّكنيا مف تشكيؿ جيؿ جديد 
عداده اإلعداد السميـ لينافس   ظؿ عالـ سريع التغير. بقكة فيكا 

  مرحلة ريا  األطفاليف  االحتياجات الرقنية لبيئة التعله ( ج
  التدريب بيتيـ، كحاصمة عمى كتر األطفاؿ االىتماـ بدييا رغبة ذات خبرة كلمعممة

الخاص بتطبيؽ اإلطار المطكر لممناىج بما فيو مف كسائط تكنكلكجية حديثة  الميني
 كمناىج متعددة التخصصات.

 األدكات كاألجيزة كالمكارد المتنكعة لممعممة إلنشاء كتخزيف كمعالجة البيانات  تكفير
كتكفير الكسائط الرقمية كتطبيقات متنكعة عمى قكاعد البيانات الرقمية لتسيؿ عمييا 

 .االختيار فيما بينيـ
  ؿ تعميمية كيقدـ ليـ كسائاألطفاؿ باحتياجات  مخطط بصكرة جيدة؛ بحيث يفي فصؿ

مجيز بجميع اإلمكانات التكنكلكجية الالزمة لعممية التعمـ كالبحث  ككفمتنكعة كي
 كاالطالع.

  قراف.كاالندماج مع األنشطة كقت كاؼ يسمحاف لمطفؿ بممارسة األ مساحة كافية ك 
 بيف المعممات كأكلياء األمكر كالكزارة لدعـ خطة التغيير كاإلصالح كالتطكير،  التعاكف

الخاص بالمنزؿ  ت لتحقيؽ الدكر الرقابي كاإلشرافيككذلؾ تعاكف اآلباء مع المعمما
 .قمية مف خالؿ قنكات تكاصؿ متنكعةعند استخداـ الكسائط الر 

  بالمكاد التقميدية المطبكعة،  التقيدالبعد عف إتاحة العديد مف الخيارات المتنكعة ك
كتمكيف التالميذ مف استخداـ المكارد القائمة عمى المكاقع التعميمية، مف خالؿ تسييؿ 

 ) Griban, et لحديثةالكصكؿ إلى اإلنترنت كتشجيع استخداـ التقنيات ا
2019)al.,. 

 اخلربات العاملية لتوفري املتطلبات الرقنية ملعلنة ريا  األطفالرابًعا: 
تطكير مرحمة في  باعتبارىما مف الدكؿ الرائدة أسترالياعرض لتجربتى فنمندا ك  فيما يمي

 مبات العصر الرقمي:تماشى مع متطبما ياألطفاؿ رياض 
فى تطكير مرحمة رياض األطفاؿ بما يتماشى مع متطمبات     Finland فنمنداخبرة  

 :العصر الرقمي
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األنظمة التعميمية في العالـ؛ حيث تسعى يعتبر نظاـ التعميـ الفنمندم أحد أفضؿ 
لمحاكاة ىيكميا مف المعمميف، كتطبيؽ استراتيجيات التدريس الحديثة كالتي تكفر كقت كاؼ 

كقمة التركيز عمى الكاجبات المدرسية كاالختبارات، كيعتبر المعممكف كأكلياء األمكر  ،لمترفيو
مياراتو االجتماعية، كيتـ تمكيؿ جميع ـ لمتنمية الشاممة لمطفؿ كتطكير مي كقت الفراغ أمر

ي . كتقدـ التعميـ المجانكالديفالفجكدة التعميـ ال تعتمد عمى دخؿ المدارس مف قبؿ الحككمة، 
متساكية لمنجاح في  اكتكفر فرصن  ،لمشيادات الجامعية مف مرحمة ما قبؿ المدرسة كصكالن 

بصكرة متكاممة في جكانبيا  بالحياة. كييدؼ التعميـ في فنمندا إلى تنمية شخصية الطال
كسابو ك  ،كأبعادىا المختمفة العقمية كالبدنية كالنفسية كالركحية كاالجتماعية مجمكعة مف قيـ ا 

 .(Wit, et al., 2015)العدؿ كالتسامح كالتعددية كقبكؿ اآلخر كاالنتماء كالعطاء 
يشة في كتنبثؽ فمسفة النظاـ التعميمي في فنمندا مف ظركؼ الحياة ككاقع المع 

فنمندا، كتتـ عممية اإلصالح كالتغيير في نظاـ التعميـ الفنمندم مف خالؿ مراحؿ مف البحكث 
خصائييف التربكييف، كتؤكد ىذه الرؤل طبيقية الميدانية مف الخبراء كاإلكالدراسات النظرية كالت

المدارس  التربكية عمى مبدأ المساكاة كتكافؤ الفرص بيف جميع المتعمميف كدعـ كتمكيؿ جميع
دكف أم تفرقة في المستكل كفقنا لمدستكر. كتكفر فنمندا لمطالب المدارس العصرية المجيزة، 
فالمباني كالغرؼ كاسعة كمزكدة بجميع التجييزات كالكسائؿ التعميمية كالترفييية كأماكف 

، مرافؽ كالمكتبات كالمالعب الرياضية كقاعات األنشطة كالمسارحاللممختبرات كاالستراحة ك 
كيتـ تجييزىا بأحدث الكسائؿ لتستجيب لحاجات المتعمميف لمعب كالتسمية كالتعمـ كالرياضة 

(Salminen,2017). 
كالكصكؿ  العصر الرقميفي  ( متطمبات رئيسة لمتعمـ1نظاـ التعميـ الفنمندل )  كحدد

 :(Kuusimäki, 2019) إلى أفضؿ النتائج
 التخطيط كجزء مف الثقافة المدرسية.تضميف التقنيات الرقمية في استراتيجيات  -0
 برامج التدريب كالتعمـ لممعمميف تؤدم إلى تسييؿ الممارسة كبالتالي التمكيف. -0
 تكاكب تطبيؽ التكنكلكجيا الرقمية بالمدارس. إعداد مناىج مرنة -3
استثمارات عالية في مجاؿ االتصاالت مف أجؿ البنية التكنكلكجية الخاصة  -2

 بالمدارس.
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 رسية لكيفية تطبيؽ التحديث الرقميكالتدريب لمقيادات المد اإلعداد الجيد -2
 بالعممية التعميمية.

 .العصر الرقميفي  إعداد متخصص لممعمميف لتحقيؽ أىداؼ التعميـ -1
 :التعليه يف مرحلة الطفولة املبكرة 

حرص نظاـ التعميـ في فنمندا عمى مراعاة حاجات كميكؿ كقدرات المتعمميف منذ 
بالجكدة العالية األطفاؿ طفكلتيـ المبكرة، مع تكفير العنايات اليكمية كالحضانات كرياض 

يـ لمتعمـ مدل الحياة، كتستمر ىذه المرحمة حتى تلتنمية ميارات التعاكف كالتكاصؿ كتييئ
ركز التعميـ الفنمندم في مرحمة الطفكلة المبكرة عمى احتراـ كؿ فرد السابعة مف العمر. كي

مكاناتو االجتماعية كالنفسية كالتفاعمية، كلكؿ طفؿ الحؽ في التربية المبكرة  كتطكير مياراتو كا 
قبؿ سف المدرسة سكاء في الحضانات أك في الرعاية اليكمية العائمية كيتعمـ فييا الطفؿ 

 .(Wit, et al., 2015)مؼ أنكاع المعرفة الميارات اليدكية كمخت
كيركز التعميـ الفنمندم في مرحمة الطفكلة المبكرة عمى المعب كالمتعة كتنمية 
االستقاللية كاالعتماد عمى النفس، كتعزيز ميارات القراءة، كالتعاكف مع أكلياء األمكر مف 

ا التكاصؿ أجؿ إعداد الطفؿ جسدينا مف خالؿ تناكؿ الطعاـ الصحي كالنظافة ا لمستمرة، كأيضن
العاطفي كاالجتماعي معو قبؿ دخكؿ الطفؿ مرحمة التعميـ الرسمي في سف السابعة. كيجب أف 

بالتعميـ المدرسي لمدة عاـ كاحد قبؿ بدأ التعميـ اإللزامي، كيبدأ تعميـ ما قبؿ األطفاؿ يمتحؽ 
ساعات يكمينا  2ي كلمدة أعكاـ، كيككف مجان ةالمدرسة خالؿ العاـ الذم يبمغ فيو الطفؿ ست

(Salminen, 2017). 
مرحمة في  ة لمتعمـمتطمبات الرقمياليرة لتكفير كتقكـ الحككمة الفنمندية بجيكد كب

 المحاكر التالية:في  الطفكلة المبكرة يتـ عرضيا
 :فينا خيص تدريب وتأٍيل معلنات ريا  األطفال  (1

فتقـك بالعديد مف االمتحانات  ،المعممات بعممية اختيار اخاصن  افنمندا اىتمامن  تعطي
كاالختبارات لمتأكد مف صالحية المعممة ليذه المينة باعتبارىا مينة ليا طابع خاص كتحتاج 
لمتطكير باستمرار كفقنا لتطكر المجتمع كالعالـ كالمتغيرات المختمفة، فالعالـ يكاجو تحديات 

لحككمة الفنمندية عمى تطكير برامج كليذا حرصت ا ،كثيرة خاصة في العصر الرقمي الحالي
سنكات مف أجؿ أف  2إعداد المعممات بداية مف برنامج دراسة البكالكريكس كالماجستير لمدة 
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عداد برناماألطفاؿ يصبحكا معممات لمرحمة رياض  ج تدريب تربكم كالمرحمة االبتدائية كا 
ة كفقنا لمتحديات لفيـ الظكاىر التعميمية مف كجيات نظر متعدد لممعممات لمساعدتيف

كالثقافات المختمفة. ككذلؾ تغيير الثقافة الكظيفية لمتدريب التربكم؛ فيتـ تشكيؿ فرؽ عمؿ 
كيتـ التدريب فييا  ،بقيادة المكجييف التربكييف مف أجؿ تبادؿ كجيات النظر المتعددة كالخبرات

ي. كما يتـ دعكة عمى األنشطة المتعددة كالتي تسيؿ ميمة المعممة في العصر الرقمي الحال
 التعمـ القائمة عمى البحث كالتقصيالتالميذ ليذه المجمكعات لمتعمـ كالمشاركة في عمميات 

كلية الحديثة كتشجيعيـ عمى تحمؿ المسؤ  كتككيف رؤية أشمؿ كقاعدة أعمؽ عف التطكرات
الشخصية في التدريس كالتعمـ في العصر الرقمي. كيتـ إنشاء مجمكعات لممعممات تسمى 

Teachers is the cloud مف  لكتركنية جديدة لممعممات يتبادلفكتككف قنكات تكاصؿ إ
خالليا الخبرة المجتمعية كالتجارب المميمة كعمميات تكظيؼ التقنيات الحديثة كالرقمية في 

 .(Vlsov&Hujala, 2017)بيئات التعمـ المدرسية 
بميارات القرف الحادم كالعشريف  داد المعممات قبؿ الخدمة كتسميحيفكيتـ إع

كرفع ميارات استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في  PREP21الرقمية مف خالؿ مشركع كطني 
التدريس كالتعمـ القائـ عمى البحث كالمشركعات كميارات حؿ المشكالت كالعمؿ التعاكني. 

الخدمات  شكالت كتقديـكيشارؾ في ىذا المشركع الكطني معيد الحاسب اآللي لحؿ أم م
مف الجكدة كتكفير الدعـ التقني لممعممات إلعداد المكاد التعميمية القائمة عمى  بمستكل عاؿ

كفقنا األطفاؿ التعمـ التعاكني ككسائؿ التقييـ اإللكتركني المتنكعة ككيفية استخداميا مع 
 .(Hujala, et al., 2016) ألىداؼ كؿ محتكل تعميمي

عمى محك األمية الرقمية لمتالميذ كالمعممات كجميع  الحككمة الفنمندية جاىدة كتعمؿ
ككيفية التعامؿ الحر مع المعمكمات باستخداـ الكسائؿ التكنكلكجية  ،أعضاء المجتمع المدرسي

ككيفية إدارة الكقت. باإلضافة إلى تدريب القيادات المدرسية عمى ميارات كتقنيات العصر 
قافة المدرسية كتطكير ميارات المعممات الرقمية الرقمي كذلؾ ألىميتيا في تطكير كتغيير الث

كلي الشبكات في المدرسة ر الدعـ التقني كالفني ليـ مف مسؤ كدعميـ كتكفي
(Vlasov&Hujala, 2017). 
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 :فينا خيص البيية التختية الرقنية باملدارس  (2
األجيزة األطفاؿ تماشينا مع العصر الرقمي كاستحداث تقنيات تعميمية جديدة كامتالؾ 

التكنكلكجية الحديثة، تـ تطكير كتحديث أدكات التعمـ المقدمة في المدارس كدمج التعميـ عف 
طريؽ المعب كالمتعة مف خالؿ استخداـ األجيزة التكنكلكجية الجديدة بجانب المعب الحركي في 

حساسيـ بالمتعة في المعب كالتعمـ مف خالؿ األاألطفاؿ المدرسة، كذلؾ لتسييؿ تعمـ  جيزة كا 
التكنكلكجية. كتنظر فنمندا الستخداـ التكنكلكجيا في العممية التعميمية ككسيمة لتعزيز تعمـ 
 الطالب كرفع مستكل إنجازىـ بصكرة تدعـ تطكير كفاءات المعمميف كالطالب عمى حد سكاء،

ديدة فتكفر الحككمة الفنمندية بنية تحتية رقمية مدرسية تتكفر فييا التقنيات التكنكلكجية الج
مـ عف طريؽ في العصر الرقمي لتصبح البيئة التعميمية أكثر تفاعمية تمّكف التالميذ مف التع

كاالطالع  ،التعميقات كالتغذية الراجعة كبناء معارؼ جديدة كمتنكعة العمؿ كالمشاركة كتمقي
عمى مصادر عممية متنكعة، باإلضافة إلى تكفير كسائؿ تكاصؿ رقمية بيف المعمـ كالطالب 

بيف الطالب أنفسيـ، باإلضافة إلى تشجيع الطالب عمى تقبؿ اآلخر كالمشاركة الجماعية ك 
 ,Lundnkvist)كتمكيف المعممة مف كسائؿ رقمية لتنكيع طرح المادة العممية 

et.al.2017). 
كتـ تحديث الفصكؿ الدراسية الستخداـ الكسائط التكنكلكجية في العممية التعميمية 

لدراسي بحيث تككف جاذبة لممتعمـ بشكؿ مستمر مف خالؿ األجيزة كتييئة بيئة الفصؿ ا
الرقمية عالية الجكدة كالحاسب اآللي كالسبكرة الذكية كالميكركفكف بحيث يساعد المعممة عمى 
أداء مياميا بسيكلة كيسر كتكّفر لممتعمـ بيئة ممتعة كتحقؽ رغباتو. كما أتاحت شبكات قكية 

ية في كافة أرجاء المدرسة لتساعد المعممات في جعؿ المناىج لإلنترنت في المدارس الفنمند
كيتـ مف  ،كيمكف لمتالميذ استخداميا في أكقات الراحة سكاء لمتعمـ أك لمترفيو ،أكثر تفاعمية

ا تبادؿ الخبرات ككجيات النظر بيف المتعمميف في الفصكؿ المجاكرة  خالليا أيضن
Kuusimäki, 2019)(. 

 ت داخل الفصل الدراسي:دور املعلنا فينا خيص  (3

مرحمة الطفكلة المبكرة كأداة في  تؤكد الحككمة الفنمندية عمى استخداـ التكنكلكجيا
كساب التالميذ القدرات الرقمية الالزمة لمتماشي مع الثكرة  داعمة فقط لتحسيف تعمـ التالميذ كا 

مف التالميذ استخدمكا كسائؿ  اعديدن أف  Mind the Gapالرقمية. كأشارت بيانات مشركع 
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كممارسات التكاصؿ االجتماعي لمشاركة معمكمات متعمقة بالمياـ المدرسية، كتمقكا دعـ 
عادة تكجيو األنشطة كفقنا األطفاؿ ، كجيكد مكثفة لمتابعة مف المعمماتجديدة كمتنكعة  كا 

تعميمية مرنة  افن الحالي، مما يتطمب أىدا ياجات كالمتطمبات في العصر الرقميلتغيير االحت
ككاضحة كمنظمة كفؽ ىيكؿ تنظيمي مرف كمبدع. كتكجو أىداؼ المعممات بشكؿ أساسي 
كسابيا لألطفاؿ في مرحمة  نحك المحتكيات كاكتساب المعرفة مف خالؿ التقنيات الحديثة كا 

 .(Salminen, 2017)الطفكلة المبكرة 
 Flipped Class)فنمندا استخداـ الفصكؿ المقمكبة في   كمف التكجيات الحديثة

room)  مف خالؿ استخداـ التقنيات الرقمية الحديثة كشبكة اإلنترنت بطريقة تسمح لممعممة
في منازليـ األطفاؿ مع عمييا بدعداد الدرس كمقاطع الفيديك كالكسائط كالممفات الصكتية ليطّ 

الفصؿ في  أك الحكاسيب قبؿ حضكر الدرس باستخداـ اليكاتؼ الذكية أك األجيزة المكحية
، كيتـ تخصيص كقت الحصة الدراسية لممناقشات كالتدريبات كالمشركعات، كيعتبر الدراسي

يك الفيديك أحد العناصر الرئيسة في ىذه التقنية لألطفاؿ؛ حيث تقـك المعممة بدعداد فيد
ع الكيب كشبكات التكاصؿ عف طريؽ مكاقاألطفاؿ  دقائؽ كتشاركو مع 02إلى  2تعميمي مدتو 

ستخدـ األنشطة في بداية الحصة ثـ تاألطفاؿ االجتماعي، كتقكـ المعممة بتقييـ مستكل 
ا لمتركيز عمى تكضيح المفاىيـ كتثبيت المعارؼ كالميارات كتقديـ الدعـ لممتعثريف منيـ مم

عاة الفركؽ كعمى المعممة ضركرة مرا كيات الفيـ كيعزز التحصيؿ الدراسي لدييـ،مست يعمي
 .   (Kumpulainen&Ouakrim, 2019)ميفمالفردية بيف المتع

 :فينا خيص املياٍج الدراسية  (4
الحككمة الفنمندية عند كضع أىداؼ السياسية التعميمية دمج المناىج الخاصة  تراعي

بالتكنكلكجيا بحيث يككف المنيج التعميمي مرف كمكاكب لتدريسو بأحدث الكسائؿ التقنية 
ا مناىج التعمـ التعاكنية كالمعززة لمتكنكلكجيا كاألدكات المتعددة  الحديثة. كيضاؼ إلييا أيضن

باإلضافة إلى تكفير األدكات الرقمية التي تمعب دكرنا  مشاركة مع األقرافكطرؽ التكاصؿ كال
ستخداـ ميمنا في التخطيط لممنيج التعميمي، كيتـ تكييفيا لتمبية احتياجات التالميذ مثؿ ا

أدكات البحث الخاصة بيا كالكسائط المتعددة لجمع كتخزيف كعرض قكاعد البيانات الرقمية ك 
باإلضافة إلى تحكيؿ المحتكل التعميمي إلى أنشطة إلكتركنية تفاعمية مناسبة  ،المعمكمات
 ،كالمكجو لممعمكمات الطفؿ فييا ىك المتعمـ كالمعممة ىي المحمؿيككف  ،األطفاؿلرياض 
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ا بتكفير العديد مف المكاقع كالمصادر التعميمية لممعممات عمى شبكة اإلنترنت  كقامت أيضن
نيـ مف تصميـ الدركس التعميمية ككضع خطط الدرس ستخداـ تمكّ تككف مجانية كسيمة اال

كتنفيذ األنشطة سكاء داخؿ الفصؿ أك بالمنزؿ فتستخدـ المعممة ىذه األدكات داخؿ الفصؿ 
معمكمة أك لممناقشة، كيتـ شرح أجزاء أخرل في أماكف أخرل غير المدرسة مف اللتكصيؿ 

أك مف خالؿ زيارة األماكف لممارسة المعب خالؿ المراسمة كالتكاصؿ اإللكتركني عف بعد 
 .(Jamil, et al., 2017)كاألنشطة التعميمية 
المعقدة كالمتعددة األطفاؿ لحؿ مشكالت  صعكباتف زالت المعممات يكاجي كلكف ما

ىذا العمر المبكر، كلذلؾ يتـ في  كالخاصة بالمناىج كاستخداـ التكنكلكجيا في التعميـ كالتقييـ
تطكير برامج اإلرشاد الميني لممعممات بشكؿ مستمر لتحقيؽ التنمية المينية المطمكبة في 

 .(Heikka, et al., 2018)العصر الرقمي كاإلصالح التعميمي كالتعمـ مدل الحياة 
 :فينا خيص التعاوٌ بني أولياء األمور واملعلنات  (5

معممات بسيكلة مع فير البيئة الرقمية المدرسية تتكاصؿ النتيجة لمجيكد المبذكلة لتك 
مكر لدعـ ألكلياء األ يقات المختمفة كالبريد اإللكتركنيمف خالؿ التطباألطفاؿ أكلياء أمكر 

العممية التعميمية كمتابعة أطفاليـ في فترات التعمـ عف بعد مف المنزؿ، ككذلؾ في حالة تغيب 
عمى الدركس التعميمية كمشاىدة األنشطة مف خالليا، ككذلؾ االطالع  يسيؿ اإلطالعاألطفاؿ 

عمى  خاصة بيـ. كيؤكد المشركع الفنمندمعمى تقارير األداء الخاصة بأطفاليـ كالمالحظات ال
أىمية دعـ الثقافة المجتمعية لمتحكؿ الرقمي في التعميـ مف أجؿ تغيير أسمكب حياة اإلنساف 

كسائؿ جديدة لمتعامؿ مع ؿ لعصر جديد يسيؿ أمكر الحياة بقاكتطكير المؤسسات كاالنت
دارتيا، كاستيعاب تمؾ ا د كتطكر إمكاناتو لمستجدات التي تعزز رفاىية الفر المعمكمات كا 

كمياراتو عبر مختمؼ مناحي الحياة كليس الجانب التعميمي فقط، كالتفاعؿ مع متطمبات 
دكار كالمياـ كدعـ دة المشتركة كتكزيع األالعصر كدعـ الجيكد كالممارسات المختمفة كالقيا

 .(Viasov&Hujala, 2017)كتكاتؼ جميع األطراؼ 
كيمكف االستفادة مما سبؽ عرضة فى التجربة الفنمندية لتكفير المتطمبات الرقمية 
الالزمة لتطكير معممة رياض األطفاؿ لتتمكف مف أداء دكرىا بكفاءة كفاعمية مف خالؿ 

ية في استراتيجيات التخطيط كالتدريب كالتمكيؿ، كاالىتماـ الخاص تضميف التقنيات الرقم
عديد مف االختبارات  بعممية اختيار معممات رياض األطفاؿ ليذه المرحمة اليامة مف خالؿ



 المتطلبات الرقمية  ...                                               عدد أغسطس-ج3- )11( 0208م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 4102 - 

قبؿ كأثناء الخدمة كمحك األمية  ككذلؾ مرحمة اإلعداد كالثقافة الكظيفية لمتدريب التربكم
كبنية تحتية رقمية مجيزة لتعزيز تعمـ األطفاؿ داخؿ كخارج  الرقمية، كاستحداث تقنيات جديدة

القاعات الدراسية. كالتأكيد عمى استخداـ التكنكلكجيا في مرحمة رياض االطفاؿ كأداة داعمة 
فقط لتعزيز تعمـ األطفاؿ كاكسابيـ قدرات رقمية متماشية مع العصر الرقمي، كتكفير العديد 

ممات رياض االطفاؿ لالستفادة منيا ، كاستحداث طرؽ مف المصادر الرقمية المجانية لمع
 لمتكاصؿ مع أكلياء االمكر لدعـ عممية تعميـ أبنائيـ.

فى تطكير مرحمة رياض األطفاؿ بما يتماشى مع متطمبات  Australia أسترالياخبرة  
 العصر الرقمي:

ز بأفضؿ مف الدكؿ المشيكد ليا بجكدة التعميـ في كؿ مراحمو، كتتمي أسترالياتعتبر 
إحدل دكؿ  أسترالياكالتدريب الميني المتخصص. ك كاألساليب التعميمية المبتكرة النظـ 

كلية الكاليات األسترالية مسؤ  أسترالياات، كيعد التعميـ في الككمنكلث كتتككف مف ست كالي
دارة التعميـ كلك ،الست كؿ في حدكدىا ف كال تسيطر الحككمة الفيدرالية المركزية عمى تنظيـ كا 

تقـك بمنح الكاليات ما يمزميا مف منح مادية تمكنيا مف تنفيذ كتطبيؽ برامجيا التعميمية 
بصكرة متميزة كلكف ال تشارؾ الحككمة الفيدرالية في كضع المناىج، كيعتمد نظاـ التعميـ في 

بتدائية كالمدارس الثانكية كالكميات مراحؿ متتالية تتضمف المدارس اال عمى ثالث أستراليا
 .(Zabatiero, et al., 2018)لتعميـ اإلضافي كا

كيتعاكف  ،قمة أكليات الحككمة كحككمات الكاليات كاألقاليـ أسترالياكيمقى التعميـ في 
المجتمع كأكلياء األمكر مع الحككمة لمتغيير كاإلصالح كالتطكير كمساعدة الطالب عمى أف 

التركيز عمى لمطالب في جمع المعمكمات ك ننا تكنكلكجينا كالمعمـ مساعدنا يككف متعممنا كممكّ 
في عمميات التعمـ خاصة في العصر الرقمي الحالي، كاستخداـ المعمـ  تقنيات الحاسب اآللي

الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة كالتركيز عمى الميارات التعميمية كالحياتية كتحقيؽ مفيـك التعمـ 
ت العصر الرقمي، كتطكير أساليب التقكيـ المستمر كالتغيير الجذرم في المناىج لتناسب تطكرا
 .(Tayler,2016)لمطالب كتطكير أساليب اإلدارة المدرسية كالصفية 

بديمقراطية كال مركزية كاضحة في نظاميا التعميمي حيث يقع عمى  أسترالياكتتمتع 
ات كلية إدارة كتنظيـ التعميـ بكؿ كالية مف خالؿ كزار تؽ حككمات الكاليات كاألقاليـ مسؤ عا

التعميـ؛ حيث تقـك كؿ كزارة برسـ السياسة التعميمية كتجديد األىداؼ العامة ككضع الخطط 
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ا  كاالستراتيجيات المستقبمية كالخدمات التعميمية المقدمة بما يناسب تطكرات العصر، كأيضن
الفرصة لالستقالؿ  مركزية مما يتيح ليا بقدر كبير مف الال أسترالياتتمتع إدارة المدرسة ب

 .(Zabatiero, et al., 2018)لذاتي كاإلبداع ا
 مرحلة الطفولة املبكرةيف  التعليه: 

مة نسبينا كغير إلزامية، كأكؿ نكع مف تعد مرحمة تعميـ الطفكلة المبكرة غير منظّ  
األستراليكف خارج إطار التربية التقميدية لمكالديف ىك الرعاية األطفاؿ يتعرض لو الذم  التعميـ

النيارية كالمعب الجماعي الذم تديره األـ. كيعتبر ىذا النكع مف التعميـ منفصؿ عف المدارس 
الغربية؛ حيث يتـ تدريس التعميـ قبؿ  أستراليااالبتدائية في جميع الكاليات كاألقاليـ باستثناء 

كىك  ،( سنكات2-3مف سف )األطفاؿ ـ المدارس االبتدائية، كتقبؿ المدرسي كجزء مف نظا
كليتيا عمى إدارة أياـ األسبكع كتقع مسؤ  عبارة عف عدد مف الساعات القميمة مف النشاط خالؿ

 .(Tayler,2016)خدمة المجتمع ككزارة التربية كالتعميـ كتنمية الطفكلة المبكرة 
األسترالييف في سف الخامسة األطفاؿ كالتعميـ االبتدائي إلزامي كمجاني كيقدـ لجميع 

يمزج بيف  اكيككف تعميمن  ،أك السادسة دكف النظر لألكضاع االقتصادية كاالجتماعية لألطفاؿ
سنكات باختالؼ الكاليات  ست أك سبعالجكانب العممية كالنظرية، كتككف مدة الدراسة 

األدبية كالعممية كاألكاديمية كالمرتبطة األطفاؿ المدارس االبتدائية مكاىب  كترعى ،كاألقاليـ
ا  ،بحركة التطكر التكنكلكجي اليائمة كالميارات الرقمية بما يناسب مراحميـ العمرية كتدعـ أيضن

مكانات  بيدؼ رفع معايير التعميـ القكمية كتمبية متطمبات القرف األطفاؿ المدارس قدرات كا 
عشريف كتحسيف المخرجات التعميمية بحيث يككنكا قادريف عمى مكاجية تحديات الحادم كال

ميارات األطفاؿ العصر الرقمي الحالي كما يحدثو مف تغييرات متالحقة كسريعة، كيكتسب 
الحاسب كالقراءة كالكتابة كميارات االتصاؿ مع اآلخريف كالسمات اإلنسانية كالظكاىر الطبيعية 

 . (Zabatiero, et al., 2018)لتكسيع مداركيـ 
مرحمة في  ـيرة لتكفير المتطمبات الرقمية لمتعمّ كتقـك الحككمة األسترالية بجيكد كب

 المحاكر التالية:في  الطفكلة المبكرة يتـ عرضيا
 :فينا خيص تدريب وتأٍيل معلنات ريا  األطفال  (1

ألف  ؛التربكيةىذه المرحمة اىتمامنا كبيرنا مف الييئات في  يناؿ تدريب المعممات
لمعممات كالمديريف عمى رتبط بشكؿ مباشر بضماف حصكؿ اياألطفاؿ تحسيف مستكل تعمـ 
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المستكل في مجاالت التعميـ كالقيادة التربكية كلتكاكب مستجدات العصر الرقمي  تدريب عالي
الحالي؛ بحيث تنبثؽ البرامج المينية التأىيمية لممعممات مف االحتياجات الفعمية لمعممية 

 فمف بداية التحاقياألطفاؿ عمى انتقاء كاختيار معممات رياض  أسترالياالتعميمية. كتحرص 
ايير دقيقة كتختار بدقة أفضؿ الككادر البشرية خاصة لمرحمة الطفكلة بالجامعة كفؽ مع

 ينا كأكاديمينا كثقافينا كتدريبيافتيدؼ الجامعة إلعداد المعممة تربك  ،المبكرة كفقنا لممعايير الدكلية
كتنمية قدراتيا الشخصية كميارات االتصاؿ الفعاؿ كالممارسات األطفاؿ عمى التعامؿ مع 

تعميؽ الفيـ الكاسع مع ىذا السف الصغير، باإلضافة إلى المتنكعة سية التدريالعممية 
األساليب التربكية الحديثة، كفيـ سمات طفؿ الركضة كمتطمبات نمكه مف خالؿ لخصائص ك 

الدكر المحترؼ لمربي الطفكلة المبكرة في مجتمع رقمي متنكع كمعقد يمر بمتغيرات مستمرة 
يثة، كتحقيؽ النمك الشامؿ لشخصية الطفؿ كاحتراـ ثقافات كسريعة في مجاؿ التكنكلكجيا الحد

عداد معممات رياض  أسترالياكلذلؾ تكلى  ؛المجتمعات األخرل األطفاؿ أىمية بالغة الختيار كا 
يماننا بأف التقدـ ال يكتمؿ إال بتخريج معممات  ،كذلؾ ألىمية مرحمة الطفكلة المبكرة كا 

يا كتقكـ بأدكار متعددة لتحقيؽ النمك الشامؿ متخصصات تكاكب عصر المعرفة كالتكنكلكج
 .(Chisholm, 2017)كالمتكامؿ لألطفاؿ 

 كقامت الحككمة األسترالية بدعداد برنامج لتأىيؿ المعممات تربكينا كتكنكلكجينا كذلؾ
مرحمة ما قبؿ الخدمة متضمننا كيفية الكصكؿ إلى المعرفة كمعالجتيا بالطرؽ الحديثة في 

الطالب كالمعممات، كبرنامج دعـ المعممات أثناء الخدمة متضمننا نماذج كتعزيز مشاركة 
لممعممات لفيـ التقنيات الرقمية الحديثة ككيفية تنفيذىا بالمحتكل المعرفي كالتربكم معنا 

باإلضافة إلى تدريب المعممات عمى  ،كممارسات مجتمع المعرفة لمكاجية التحديات المكجكدة
تنكعة لالستفادة مف المحتكل التعميمي الرقمي مثؿ التعمـ المدمج، الممارسات التعميمية الم

كالتعمـ االفتراضي، كالتعمـ القائـ عمى األلعاب، كأساليب التقييـ المختمفة، كممارسة األنشطة 
ا كيفية استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الرقمية في  الرقمية في مجاالت التعمـ المتنكعة، كأيضن

المعممات عمى المستكل المحمي كالعالمي لالستفادة مف التجارب  بناء شبكات تكاصؿ بيف
كالخبرات المتنكعة كاستغالؿ ذلؾ في تنمية ميارات التعاكف كاإلبداع كالميارات المطمكبة لجمع 
يجاد حمكؿ لممشكالت التي تكاجييـ لرقمنة التعميـ في مرحمة الطفكلة  دارتيا كا  البيانات كا 

 .(Murcia, et al., 2018)المبكرة 
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 :فينا خيص البيية التختية الرقنية باملدارس  (2
التعميـ كالجيكد المبذكلة مف قبؿ الحككمة في  بالرغـ مف االستثمارات الكطنية

في كضع أطر رقمية كاضحة كمحددة  ااألسترالية لتدريب كتأىيؿ المعممات إال أف ىناؾ قصكرن 
ا المعممات لدمج استخداـ التكنكلكجيا الرقمية في الصفكؼ األكلى  مف التعميـ، كيكاجو أيضن

مجمكعة مف التحديات لدمج التكنكلكجيا الرقمية في بيئة التعمـ في مرحمة الطفكلة المبكرة 
في أمس الحاجة إلى بنية تكنكلكجية حديثة  المعممات الميارات الالزمة يكفحتى لك امتمكت 

ة رقمية متميزة بالمدارس مف في الفصكؿ الدراسية، كلذلؾ قامت الحككمة بدنشاء بنية تحتي
خالؿ تكفير األدكات كاألجيزة كالمكارد المتنكعة إلنشاء كتخزيف كمعالجة البيانات كتكفير 
الكسائط الرقمية كتطبيقات متنكعة عمى الحكسبة السحابية لتسّيؿ عمى المعممة االختيار فيما 

كالتدريب كحؿ المشكالت بينيـ، كقامت بتكفير الدعـ التقني كالفني مف متخصصيف لمصيانة 
الصغار األطفاؿ بخصكص  اصدرت بيانن أكما  ،التقنية، ككذلؾ التمكيؿ الحككمي الالـز لذلؾ

كالتقنيات الرقمية كالذم كضح أىمية الدمج الرقمي في مرحمة الطفكلة المبكرة، كاألدكات 
مطالب  تمبيلألطفاؿ ك الالزمة لذلؾ كالتي تعزز الجكانب اإلدراكية كاالجتماعية كالعاطفية 

المعممات لمتقنيات الرقمية في بيئات التعمـ المدرسية الخاصة بمرحمة الطفكلة المبكرة، كتقمؿ 
 ,.Palvia, et al)مف شعكر المعممات باإلرىاؽ مف االختيارات المتعددة في التقنيات الرقمية 

2018). 
 دور املعلنات داخل الفصل الدراسي: فينا خيص  (3

لمدمج بيف العالـ الحقيقي كاالفتراضي كاتباع األطفاؿ ت بمساعدة تقـك المعمما
التعميمات كتمكينيـ مف إتقاف الميارات الرقمية كتعزيز مشاركتيـ داخؿ كخارج الفصؿ 

مف المحتكل الرقمي المتاح كاالىتماـ بالتربية الرقمية األطفاؿ الدراسي، ككذلؾ مراقبة كحماية 
األطفاؿ ة المتاحة كحماية الخصكصية التعميمية كتدريب كتنقيح قكاعد البيانات الرقمي

كتشجيعيـ عمى المجكء لممعممات أك الكالديف في حالة حدكث أم مشكمة أثناء استخداـ قكاعد 
 .(Tayler, 2016)البيانات المتاحة  

كلكف بالرغـ مف مميزات دمج التكنكلكجيا الرقمية في مرحمة الطفكلة المبكرة، تتخكؼ 
المعممات كأكلياء األمكر مف تأثير ذلؾ عمى الحد مف خياؿ األطفاؿ، كالتأثير السمبي عمى 

مف استخداـ الشاشات اإللكتركنية مف كقت مبكر، كالتقميؿ مف التفكير النقدم األطفاؿ نظر 
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بحاجة أكبر لمتفاعؿ كالمعب الخارجي كاكتشاؼ األطفاؿ عب األدكار المختمفة فكالتحميمي كل
العالـ الطبيعي كالتعبير عف أنفسيـ في المالعب كاألنشطة التفاعمية لتنمية ميارات التعاكف 

عف العزلة االجتماعية التي  قبكؿ اآلخر كالعمؿ الجماعي بديالن كالتشارؾ كالتعبير عف الرأم ك 
في األطفاؿ بد أف يعكس تعميـ  حيث ال ،في األنشطة الرقمية كالتعمـ الرقمي األطفاؿتصيب 

 .(Chisholm, 2017)مرحمة الطفكلة المبكرة تجاربيـ الكاقعية كأف يرتبط بيا 
 :فينا خيص املياٍج الدراسية  (4

تـ تحديث المناىج كربطيا بالمناىج األخرل كالتأكيد عمى أىمية التخطيط السميـ 
كجيا الرقمية في المناىج الدراسية خاصة في ىذه مرحمة الطفكلة المبكرة لككنيا لدمج التكنكل

ألىمية إكسابيـ ميارات القراءة كالكتابة كالحساب في ىذه  ،مرحمة بنائية ميمة لألطفاؿ
المرحمة العمرية المبكرة، كتـ دمج الييكؿ التقميدم لمكتاب المدرسي مع الخصائص التي 

كالتي تجعؿ منو كثيقة تفاعمية؛ ففي ىذه الفترة تنشأ القدرة عمى التعمـ  تكفرىا البيئة الرقمية
كالفكر كالعاطفة كالتكيؼ االجتماعي كتحفيز إرادة التعمـ، لذلؾ فدف إفساح المجاؿ لالكتشاؼ 
أماـ الطفؿ مف أفضؿ الكسائؿ لتييئة العقؿ لمتمتع بمناىج التعمـ كالمعرفة. كبالتالي يحتاج 

عداد الطفؿ لمعصر الذم يعيش الطفؿ لمنيج شام ؿ كمتكامؿ يعمؿ عمى تنمية جميع مياراتو كا 
بد أف يتـ مف خالؿ إطار تنظيمي يحدد ما  فيو، فتحديث المناىج لتكاكب العصر الرقمي ال

بد أف يتضمف ىذا المنيج طرؽ  كال ؟في ىذه المرحمة، أيف ككيؼ يتعممكفاألطفاؿ يتعممو 
التعمـ كالكسائؿ األكثر مالءمة لتحقيؽ أىداؼ التعمـ في العصر الرقمي في مرحمة الطفكلة 

 .(Hutchison, et al., 2020)المبكرة 
 :فينا خيص التعاوٌ بني أولياء األمور واملعلنات  (5

ائط التفاعمية مف يستخدمكف التكنكلكجيا كالكس أستراليافي األطفاؿ أثبتت الدراسات أف 
الخمس سنكات( في مرحمة ما قبؿ المدرسة )مف الكالدة كحتى األطفاؿ سف مبكرة جدنا، كثمث 
لألجيزة األطفاؿ مف استخداـ  اإيجابين  ا، كيفيد اآلباء أف ىناؾ جانبن يمتمككف أجيزة لكحية

( ساعة أسبكعينا؛ بحيث 02 - 02)      التكنكلكجية لمدة عدد مف الساعات تتراكح بيف
كأنيا مف سمات العصر  ،بيا أثناء قياـ اآلباء بالعمؿ أك األعماؿ المنزليةاألطفاؿ ينشغؿ 

كلكف  اليكمية ككسائؿ الترفيو ليـ.األطفاؿ كأصبح ذلؾ جانب ميـ في حياة  ،الرقمي الحالي
خاطر مثؿ زيادة مف ماألطفاؿ يشعر اآلباء بالقمؽ نحك ما تتركو األجيزة الرقمية عمى 
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السمككيات العدكانية كالقمؽ كالتكتر كالعصبية كضعؼ الرؤية البصرية ككذلؾ العزلة 
لالستخداـ األطفاؿ االجتماعية، كأفاد اآلباء بمجمكعة مف االستراتيجيات المستخدمة لتكجيو 

ؾ لألجيزة اآلمف كاألمثؿ لمتكنكلكجيا الرقمية مثؿ المشاىدة المشتركة بينيـ كاالستخداـ المشتر 
 Huber, et) .كتحديد كقت معيف لمشاىدة المحتكل التعميمي الرقمي كاألنشطة الرقمية

al.,2018)  فمرحمة الطفكلة المبكرة تحتاج لتعاكف اآلباء مع المعممات في تحقيؽ الدكر
كتـ اعتماد عدد مف قنكات االتصاؿ بيف أكلياء األمكر  ،الرقابي كاإلشراؼ الخاص بالمنزؿ

 :                                            al., 2017) (Tori, et  ىي                         مماتكالمع
  التدكيف مع أكلياء األمكرBlogging with Parents : مف خالؿ استخداـ

المدكنات في الفصكؿ كمنتديات مع أكلياء األمكر عمييا مجمكعة مف النصكص 
كتقديـ األطفاؿ متعددة الكسائط كاإلعالنات المصكرة لممشاركة كالتأمؿ كتقييـ تعمـ 

المالحظات البناءة، ككاجو اآلباء صعكبات كثيرة في البداية لمحك أميتيـ الرقمية 
 التعميمات كمتابعة أطفاليـ كدعميـ كالتكاصؿ معيـ. حتى استطاعكا اتباع

  التكاصؿ مع أكلياء األمكر مف خالؿ انستجراـConnecting parents 
through Instagram:  المكسيقى كالفف كتأليؼاألطفاؿ كيتـ مف خاللو تعميـ 

كيعكس التفاعؿ المغكم كالمرئي كالمسمكع، كيقكـ مقاطع مكسيقية كركايات مصكرة 
لالختيار بيف المقاطع المتاحة كاالستماع إلييا كالتدريب األطفاؿ اء بمساعدة اآلب

 عمييا كأحد أنكاع الكاجب المنزلي.
في مرحمة الطفكلة المبكرة في عممية تعمـ أطفاليـ األطفاؿ كيتـ إشراؾ أكلياء أمكر 

كمكارد رقمية كمشتركة لألطفاؿ  ا الرقمية لتكفير مساحة تعمـ مرنةخاصة بعد دمج التكنكلكجي
متنكعة في المدرسة كالمنزؿ كالتعاكف معيـ مف أجؿ تسييؿ استخداـ المكارد التعميمية 

كسائط التكنكلكجية ككرش كيفية استخداـ الرقمية المتاحة، كيتـ تدريب أكلياء األمكر عمى 
 ،كرةمف المخاطر التكنكلكجية في السف المباألطفاؿ ككيفية حماية  ،عمؿ لمحك األمية الرقمية

كلكف يكاجو بعض أكلياء األمكر صعكبات في مثؿ ىذه الشراكة مثؿ كقت العمؿ لدييـ ال يتيح 
ليـ الجمكس مع أطفاليـ كمتابعتيـ كتدريبيـ ككذلؾ المستكل االقتصادم المختمؼ بيف أكلياء 

 .  (Huber, et al., 2018)األمكر كاستعدادىـ لتنمية مياراتيـ 
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كيمكف االستفادة مما سبؽ عرضة فى التجربة األسترالية لتكفير المتطمبات الرقمية 
 الالزمة لتطكير معممة رياض األطفاؿ لتتمكف مف أداء دكرىا بكفاءة كفاعمية مف خالؿ التأكيد

رياض األطفاؿ لمعممات ميمية المبتكرة كالتدريب الميني تكفير أفضؿ النظـ التععمى أىمية 
برامج إعداد معممات رياض األطفاؿ كفقنا  دات العصر الرقمي، كتحديثاكب مستجلتك 

انتقاء معممات رياض األطفاؿ كفؽ معايير دكلية دقيقة فعمية لمعممية التعميمية، ك لالحتياجات ال
كتأىيميـ تربكينا كتكنكلكجينا كفؽ أحدث المستجدات الرقمية، باإلضافة إلى بنية تحتية 

تحديث المناىج كربطيا بالمناىج االخرل لدمج ني كتقني ك متميزة كدعـ فتكنكلكجية 
التكنكلكجيا الرقمية بما يتناسب مع مرحمة الطفكلة المبكرة ككذلؾ اعتماد عدد مف قنكات 

 التكاصؿ بيف أكلياء األمكر كالمعممات.
 :خامًسا: الدراسة امليداىية

 تمثمت الدراسة الميدانية فيما يمي:
 أداة الدراسة امليداىية:

إلػى مجمكعػة مػف الخبػراء كالقيػادات  مكجيػة عمػى اسػتبانة الميدانيػة اعتمدت الدراسة
 .مكرالتعميمية كالمعممات كأكلياء األ

 عيية الدراسة:

)  المػػدارس المصػػرية المختمفػػةالجامعػػات ك أخػػذت الدراسػػة عينػػة عشػػكائية مػػف خػػالؿ 
أسػػاتذة ( مػػف 04) ا( مسػػتجيبن 002، ككصػػؿ عػػدد المسػػتجيبيف إلػػى )مرحمػػة ريػػاض األطفػػاؿ(
( معممػػة ريػػاض أطفػػاؿ 33( مػػف القيػػادات التعميميػػة كالمدرسػػية ك)02الجامعػػات كالبػػاحثيف ك)

 يبيف تكزيع العينة تبعنا لمتغيرات الدراسة. . كالجدكؿ التالي( كلى أمر02ك)
(4) سلُ عذٚي  

 رٛص٠غ ػ١ٕخ اٌذساعخ رجًؼب ٌّزغ١شاد اٌذساعخ

ِزغ١رررررررررشاد 

 اٌذساعخ
 إٌغجخ اٌؼ١ٕخ 

 اٌٛظ١فخ

أٚ ثبؽش أعزبر عبِؼٟ  03 01,0 

ِذسع١خ ل١بدح رؼ١ّ١ٍخ أٚ  00 41,9 

طفبيِؼٍّخ س٠بض األ  11 01,1 

 02 01 ٌٚٝ أِش

%422 402 اإلعّبٌٟ  
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مػػف  كيتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ تصػػدر فئػػة معممػػات ريػػاض األطفػػاؿ النسػػبة األكبػػر
فئػة البػاحثيف كاألسػاتذة مية ثـ تالىػا ( مف العينة الك02,2)  عينة الدراسة حيث بمغت نسبتيف

ككانػت (، 03,3ثـ تالىا فئة القيادات التعميمية كالمدرسية بنسبة )(، 02,0الجامعييف بنسبة )
% ( كقػد يرجػع ذلػػؾ 02أقػؿ فئػات عينػة الدراسػة أكليػاء األمػكر حيػث بمغػت نسػبة مشػاركتيـ )

طفاؿ كعمى دراية بنظاـ تطػكير ألة لإلى أف معممات رياض األطفاؿ الفئة األكثر احتكاكنا كمعايش
، باإلضػػػافة إلػػػى أف البػػػاحثيف كاألسػػػاتذة الجػػػامعييف عمػػػى درايػػػة 0,2الجديػػػد المصػػػرم التعمػػػيـ 

 كاضطالع بمستجدات تطكير التعميـ محمينا كعالمينا.
 أٍداف الدراسة امليداىية:

 :ييدفت الدراسة الميدانية اآلتاست
فػي نظػاـ األطفػاؿ المتطمبات الرقمية لمعممات رياض  تعرؼ استجابات عينة الدراسة تجاه -0

 .بمحاكرىا المختمفة 2.0التعميـ المصرم المطكر 
 كبيف استجابات عينة الدراسة.الكظيفة  لة الفركؽ اإلحصائية بيف متغيرتعرؼ دال  -0

 أداة الدراسة امليداىية وخطوات إعدادٍا:

مجمكعػة مػف  سػتطالع رأمال تبانةاسػتـ تصػميـ مف الدراسة الميدانية لتحقيؽ اليدؼ   
كأكليػػاء األطفػػاؿ أسػػاتذة الجامعػػات كالبػػاحثيف كالقيػػادات التعميميػػة كالمدرسػػية كمعممػػات ريػػاض 

بالمراحػػؿ  بانةمػػرت ىػػذه االسػػت ، كقػػدالمػػدارس المصػػرية مرحمػػة ريػػاض األطفػػاؿبػػبعض  األمػػكر
 التالية:

 :ىةبالالست إعداد الصورة األولية -أ 

كالخبػػػرات تػػػـ صػػػياغة ىػػػذه الصػػػكرة كتنظػػػيـ محاكرىػػػا باالسػػػتعانة بالدراسػػػات السػػػابقة 
 ةخمسػػمػػف  االسػػتبانةالنظػػرم لمدراسػػة، كتككنػػت فػػي المجػػاؿ، باإلضػػافة إلػػى اإلطػػار العالميػػة 

 :محاكر أساسية ىي
 المحكر األكؿ: فيما يخص تدريب كتأىيؿ معممات رياض األطفاؿ. 
  البنية التحتية الرقمية بالمدارسالمحكر الثانى: فيما يخص. 
 المحكر الثالث: فيما يخص دكر المعممات داخؿ الفصكؿ. 
 المحكر الرابع: فيما يخص المناىج الدراسية. 
 كلياء األمكر كالمعممات.المحكر الخامس: فيما يخص التعاكف بيف أ 
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 صدم األداة: -ب
 مف خالؿ ما يمي: بانةتـ قياس الصدؽ الداخمي لالست

  بيػدؼ التعػرؼ  الظاىرم: مف خػالؿ عػرض األدكات عمػى السػادة المحكمػيف كذلػؾالصدؽ
مػػا إذا كانػػت تمػػؾ األدكات تقػػيس مػػا كضػػعت لقياسػػو أـ ال، كقػػد أسػػفر التحكػػيـ عػػف  عمػػى

 كجكد تعديالت داخؿ عبارات االستبانة.
  تسػاؽ الػداخمي الصدؽ الداخمي: كذلؾ مف خالؿ معامؿ ارتباط كؿ مفػردة مػع محكرىػا كاال

 يكضح ذلؾ: ا كالجدكؿ التاليلي
(0)سلُ عذٚي   

ِؼبًِ اسرجبط وً ِفشدح ِغ ِؾٛس٘ب   

ٚياٌّؾٛس األ اٌّؾٛس اٌضبٌش  

السرجبطاِؼبًِ  اٌغإاي ِؼبًِ االسرجبط  اٌغإاي 

2,341 Q21 2,131  ** Q1 

2,399 Q22     2,132** Q2 

2,399 Q23 2,113 Q3 

2,149 Q24 2,111 Q4 

2,111 Q25 2,110 Q5 

2,312 Q26 2,111 Q6 

 Q7 2,102 اٌّؾٛس اٌشاثغ

 Q8 2,121 اٌغإاي ِؼبًِ االسرجبط

2,131 Q27 2,110 Q9 

2,130 Q28 ٟٔاٌّؾٛس اٌضب 

2,111 Q29 اٌغإاي ِؼبًِ االسرجبط 

2,112 Q30 2,101 Q10 

2,342 Q31 2,111 Q11 

2,321 Q32 2,111 Q12 

 Q13 2,112 اٌّؾٛس اٌخبِظ

 Q14 2,113 اٌغإاي ِؼبًِ االسرجبط

2,321 Q33 2,111 Q15 

2,191 Q34 2,110 Q16 

2,124 Q35 2,131 Q17 

2,119 Q36 2,192 Q18 

2,342 Q37 2,119 Q20 

 .2,24**داي ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ  
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بػيف  2,0كبقراءة الجدكؿ السابؽ يتبيف كجكد ارتباط قػكم مكجػب عنػد مسػتكل داللػة 
الذم تنتمي إليو ممػا يػدؿ عمػى كجػكد اتسػاؽ داخمػي كبيػر  كؿ مفردة في المحكر كبيف المحكر

 بيف مفردات االستبانة.
 :حساب ثبات األداة -جـ

 ( اإلصدار السادس عشػرSPSSتـ حساب ثبات االستبانة، كذلؾ عف طريؽ برنامج )
كقػػد حصػػمت ، Cronbach's Alpha)بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية كبمعامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ )

، ( األمػػر الػػذم يؤكػػد أف ىنػػاؾ 420درجػػة الثبػػات فػػي الطػػريقتيف كىػػي )االسػػتبانة عمػػى نفػػس 
 اتساقنا داخمينا داخؿ االستبانة. كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

(9) سلُ عذٚي  

 ٔغجخ صجبد االعزجبٔخ ثطش٠مخ أٌفب وشٚٔجبؿ

 ػذد اٌّفشداد ل١ّخ أٌفب

2.310 91 

 البخح. صياغة اليَائية ألداةال -د

المراحػػؿ السػػابقة تػػـ صػػياغة االسػػتبانة بصػػكرة نيائيػػة كذلػػؾ عمػػى بعػػد االنتيػػاء مػػف 
 النحك المبيف بالجدكؿ التالي:

(1)سلُ عذٚي   

 رٛص٠غ اٌؼجبساد ػٍٝ ِؾبٚس االعزجبٔخ لجً اٌزؼذ٠ً ٚثؼذٖ 

ؽزف ٚ رؼذ٠ً ص١غخ ثؼط اٌؼجبساد(ئظبفخ ٚ)رُ                 

 ِؾبٚس االعزجبٔخ  
لجً  اإلعّبٌٟ

زؼذ٠ًاٌ   

ثؼذ  اإلعّبٌٟ

 اٌزؼذ٠ً

4.  
اٌّؾٛس األٚي: ف١ّب ٠خص رذس٠ت ٚرأ١ً٘ ِؼٍّبد س٠بض 

.األطفبي  
1 3 

 44 44 .اٌّؾٛس اٌضبٔٝ: ف١ّب ٠خص اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌشل١ّخ ثبٌّذاسط  .0

 1 1 .اٌّؾٛس اٌضبٌش: ف١ّب ٠خص دٚس اٌّؼٍّبد داخً اٌفصٛي  .9

 1 1 .اٌّؾٛس اٌشاثغ: ف١ّب ٠خص إٌّب٘ظ اٌذساع١خ  .1

1.  
اٌّؾٛس اٌخبِظ: ف١ّب ٠خص اٌزؼبْٚ ث١ٓ أ١ٌٚبء األِٛس 

 .ٚاٌّؼٍّبد
1 1 

 91 91 اٌّغّٛع اٌىٍٟ ٌٍؼجبساد 
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 األسلوب اإلحصائي املستخدو:

كقػد  السػادس عشػر، ( اإلصػدارSPSSتمت االستعانة ببرنامج الحـز اإلحصائية الػ )   
 تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية: 

 بمحكرىا. الستبانة، كمعامؿ ارتباط كؿ مفردةلقياس الصدؽ الداخمي ل معامؿ االرتباط -أ 
 معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة. -ب 
 التكرارات. -ج 
حساب المتكسط المرجح باألكزاف النسبية لمعرفة ترتيب العبػارات فػي كػؿ محػكر مػف قبػؿ  -د 

 عينة الدراسة.
  عػػف طريػػؽ اختبػػار ؼ أنكفػػا الكظيفػػةحسػػاب داللػػة الفػػركؽ بػػيف المتكسػػطات لمتغيػػر  -ق 

Anova. 
 اختبار تككي لمعرفة اتجاه داللة الفركؽ في حالة كجكد داللة بيف المتغيرات. -ك 

 ىتائج الدراسة امليداىية وتفسريٍا:
 د.فينا خيص تدريب وتأٍيل معلنات ريا  األطفالر ا: فينا يتعلل باحملور األولأوًل

 أسفرت نتائج الدراسة عما يمي:
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(1) سلُ عذٚي  

أعبرزح اٌغبِؼبد ٚاٌجبؽض١ٓ ٚاٌم١بداد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّذسع١خ اعزغبثخ أفشاد اٌؼ١ٕخ ف١ّب ٠زؼٍك ثشأٞ 

طفبي٠خص رذس٠ت ٚرأ١ً٘ ِؼٍّبد س٠بض األٚأ١ٌٚبء األِٛس ف١ّب األطفبي ِٚؼٍّبد س٠بض   

 اٌؼجبسح َ
اٌٛصْ  دسعخ األ١ّ٘خ

 إٌغجٟ
 اٌزشر١ت

 ظؼ١فخ ِزٛعطخ وج١شح

4.  

ثشاِظ ئػذاد ٚرأ١ً٘ اٌّؼٍّبد فٟ  رط٠ٛش

س٠ٛط ٚاٌّبعغز١ش ثؾ١ش ِٛشؽٍخ اٌجىبٌ

رٕجضك ِٓ االؽز١بعبد اٌفؼ١ٍخ ٌٍؼ١ٍّخ 

ٚاٌخجشاد  اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚزطٍجبد اٌؼصش

 اٌؼب١ٌّخ اٌّز١ّضح.

 اٌضبٔٝ 13,11 2 01 31

0.  

ٚظغ ِؼب١٠ش ِؾذدح الٔزمبء ٚاخز١بس 

اٌطبٌجبد ِٓ ثذا٠خ اٌزؾبلُٙ ثى١ٍبد س٠بض 

األطفبي، ٚئعشاء دساعبد رزجؼ١خ الخزجبس 

 ِذٜ صالؽ١ٙب.

 اٌشاثغ 11,21 2 94 13

9.  

ئػذاد ثشٔبِظ رذس٠ت رشثٛٞ  ٚصمبفٟ  

ٚرىٌٕٛٛعٟ ؽذ٠ش ثؼذ اٌزخشط ٌّغبػذح 

اٌزؼبًِ ِغ أطفبي اٌغ١ً فٟ  اٌّؼٍّبد

ٚثٕبء شخص١زُٙ ِٓ ع١ّغ اٌشلّٟ 

 اٌغٛأت.

 اٌغبدط 11,19 2 91 11

1.  

ئػذاد ثشٔبِظ ٌذػُ صمبفخ اٌزغ١١ش ٌذٜ 

ٌٍزؾٛي  بء اٌخذِخ ٌزأ١ٍ٘ٙٓاٌّؼٍّبد أصٕ

 .اٌشلّٟ

14 93 2 19,11 
غبثغاٌ  

 )األخ١ش(

1.  

ٌذٜ اٌّؼٍّبد ٌّؼذالد  سفغ اٌٛػٟ اٌشلّٟ

االعزخذاَ اٌصؾ١ؼ ٌٍزم١ٕبد ٚو١ف١خ ٚلب٠خ 

 ِخبطش٘ب.ِٓ األطفبي 

 اٌغبدط 11,19 2 91 11

1.  

رغ١ٍؼ اٌّؼٍّبد ثّٙبساد رىٌٕٛٛع١ب 

اٌّؼٍِٛبد العزخذاِٙب فٟ اٌزذس٠ظ 

ٚاٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌجؾش ٚاٌّششٚػبد 

 .ٚاٌزؼٍُ اٌّذِظ ٚاٌزؼٍُ االفزشاظٟ

 اٌضبٟٔ 13,11 2 01 31

1.  

 رذس٠ت اٌّؼٍّبد ػٍٝ اٌجشاِظ ٚإٌّصبد

اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزٕٛػخ ٚٚعبئً اٌزم١١ُ 

 اٌّخزٍفخ.

 األٚي 31,41 2 41 421

1.  

رشى١ً فشق ػًّ ثم١بدح اٌّٛع١ٙٓ 

١ٓ ِٓ أعً رجبدي ٚعٙبد إٌظش ٠اٌزشثٛ

 اٌّزؼذدح.

 اٌخبِظ 11,01 2 99 11

3.  

 ئٔشبء شجىبد رٛاصً سل١ّخ ِضً

ِغّٛػبد ئٌىزش١ٔٚخ ٌٍّؼٍّبد ٌزجبدي 

اٌخجشاد اٌّغزّؼ١خ ٚاٌزغبسة اٌٍّّٙخ 

اٌخبصخ ثزٛظ١ف اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ 

 ث١ئبد اٌزؼٍُ اٌّذسع١خ.

 اٌضبٌش 11,30 2 03 34

 11,11 ِزٛعط اٌٛصْ إٌغجٟ ٌٍّؾٛس األٚي 
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[ ما يمي:2] رقـ قراءة الجدكؿ مف تبيف  
 المحكر األكؿ]فيما يخص تدريب كتأىيؿ معممات رياض  اتجاه عينة الدراسة تجاه عتبري

 %( 32,22حيث بمغت )مرتفعو نسبينا إيجابى كالنسبة  [األطفاؿ
  [ في المحكر األكؿ في المركز األكؿ بكزف نسبي )2جاءت العبارة رقـ ]42,02 ،)

تدريب المعممات عمى البرامج كالمنصات التعميمية المتنكعة ككسائؿ التقييـ كىي )
لتحقيؽ  ات جديدة لإلعداد كالتدريب الفعمياستحداث متطمب (، كقد يرجع ذلؾ إلىختمفةالم

كاختالؼ احتياجات المعممات  الجديد،المصرم األىداؼ المرجكة مف نظاـ التعميـ 
رياض معممات لتدريب كتأىيؿ  أسترالياذا يتفؽ مع جيكد كىالتدريبية باختالؼ البيئات،

األطفاؿ كاستحداث برامج تدريبية جديدة تتماشى مع مستجدات العصر الرقمي كتكفير 
كتتفؽ ىذه لالضطالع عمييا كاالختيار فيما بينيا، مصادر رقمية متنكعة كمجانية 

النظرية عمى  غمبة الجكانب( كالتي أكدت عمى 0202سماعيؿ،إالنتيجة مع دراسة )
ـ عمى تمبية متطمبات مستكل البرامج المقدمة مما يضعؼ قدرتي عممية اإلعداد كتدني

ا مع تكجو )كزارة التربية كالتعميـ،العصر الرقمي ( لتزكيد 0202، كما تتفؽ أيضن
 المعممات بالميارات الرقمية.

 [ في المحكر األكؿ في المركز الثاني بكزف نسبي )0كجاءت العبارة رقـ ]34,23 ،)
تطكير برامج إعداد كتأىيؿ المعممات في مرحمة البكالريكس كالماجستير بحيث كىي )

كالخبرات العالمية  تنبثؽ مف االحتياجات الفعمية لمعممية التعميمية كمتطمبات العصر
العصر الرقمي حتى أصبح في  لتسارع المعرفة كتضاعفيا، كقد يرجع ذلؾ المتميزة

في  يتطمب التحديث المستمر لبرامج إعداد المعممات العصر الحالى التدريس لمتعممي
 ،الجامعات كاستحداث معايير كمكاصفات الختيار الطالبات إلعداد معممة غير تقميدية

إلعداد معممات رياض األطفاؿ قبؿ كأثناء الخدمة  أسترالياكىذا ما سعت إليو فنمندا ك 
 الدىشاف،ة مع دراسة )كتتفؽ ىذه النتيج ككضع معايير دقيقة الختيار المعممات،

المرتكز األطفاؿ لمعممة رياض  أنو لـ يعد الشكؿ التقميدم ( كالتي أكدت عمى0203
 .(Rossikhina,2019)عمى حفظ المعمكمات مطمكب اآلف، كما تتكافؽ مع دراسة 

)تسميح المعممات  نفس الترتيب كنفس الكزف النسبي كىيفي  [1كجاءت العبارة رقـ ]
بميارات تكنكلكجيا المعمكمات الستخداميا في التدريس كالتعمـ القائـ عمى البحث 
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لقمة الكسائؿ التكنكلكجية كقد يرجع ذلؾ  ،كالمشركعات كالتعمـ المدمج كالتعمـ االفتراضى(
أكدت عمى كجكد  ( كالتي0204 كيتفؽ ذلؾ مع دراسة )عزازل، ،بالمدارس المتاحة
نجاح الزمة إل تقاف بعضيـ لمميارات التكنكلكجية الإ دريب المعممات كضعؼتفي  قصكر

ا مع دراسة )عسمة،منظكمة التعميـ الجديدة تكصمت إلى التي  (0204 ، كما تتفؽ أيضن
 ندرة البرامج المرتبطة بتنمية ميارات المعممات لتكنكلكجيا التعميـ كالكسائط الرقمية.

 [ في 2بينما جاءت العبارة رقـ ]( السابعالمحكر األكؿ في المركز األخير كفى الترتيب )
إعداد برنامج لدعـ ثقافة التغيير %، كىي ] (33,22)    بكزف نسبي               

التخكؼ كالقمؽ مف ، كقد يرجع ذلؾ ل المعممات أثناء الخدمة لتأىيميف لمتحكؿ الرقميلد
 كالتي (Haratiu Catalano,2017ىذه النتيجة مع دراسة ) تفؽكت ،مرحمة التغيير

 متغيير كالتجديد باإلضافة لتخكفيفل ة التغيير لدل المعممات كمقاكمتيفتؤكد ضعؼ ثقاف
 مف الفجكة الرقمية بيف األجياؿ.

 [ في المحكر األكؿ2كجاءت العبارة رقـ ]  ( السادسالمركز قبؿ األخير كفي الترتيب )في
لدل المعممات  رفع الكعي الرقميكىي ) % (، 32,33 بكزف نسبي               )

 (، كقد يرجعمف مخاطرىااألطفاؿ لمعدالت االستخداـ الصحيح لمتقنيات ككيفية كقاية 
ىذه في  تقـك بيا المعمماتالتي  دكارألعباء التدريسية كاإلدارية  كاألكثرة اذلؾ إلى 

االستخداـ الصحيح كتكجيييـ فيما يخص األطفاؿ المرحمة فال كقت لدييـ لمتابعة 
  لمتقنيات.
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 د.فينا خيص البيية التختية الرقنية باملدارسا: فينا يتعلل باحملور الجاىي رثاىًي 
 أسفرت نتائج الدراسة عما يمي:

(1) سلُعذٚي   

 ف١ّب ٠خص اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌشل١ّخ ثبٌّذاسطاعزغبثخ أفشاد اٌؼ١ٕخ                          

 اٌؼجبسح َ
األ١ّ٘خدسعخ  اٌٛصْ  

 إٌغجٟ
 اٌزشر١ت

 ظؼ١فخ ِزٛعطخ وج١شح

االٌزضاَ ثبٌّؼب١٠ش اٌصؾ١ؾخ  فٟ ِذ  شجىخ   .42

 مبػبدٚداخً اٌ شٚظبدئٔزشٔذ ل٠ٛخ ثبٌ

 اٌذساع١خ.

 األٚي 31,19 2 42 442

رٛف١ش األدٚاد ٚاألعٙضح ٚاٌّٛاسد اٌّزٕٛػخ   .44

 إلٔشبء ِٚؼبٌغخ ٚرخض٠ٓ اٌج١بٔبد.
 اٌخبِظ 39,11 2 41 421

رٛف١ش اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌٛعبئط اٌشل١ّخ   .40

ٚاٌزطج١مبد اٌّزٕٛػخ إٌّبعجخ ٌٍطفً ػٍٝ 

اٌؾٛعجخ اٌغؾبث١خ ٌززّىٓ اٌّؼٍّبد ِٓ 

 االخز١بس ف١ّب ث١ٕٙب.

 اٌضبِٓ 11,12 2 92 32

اٌذػُ اٌزمٕٟ ٚاٌفٕٟ ِٓ ِخزص١ٓ  رٛف١ش  .49

اٌص١بٔخ ٚاٌزذس٠ت ٌؾً اٌّشىالد اٌزم١ٕخ 

 اٌخبصخ ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚدػُ اٌّؼٍّبد.

 اٌشاثغ 31,11 2 49 421

رٛف١ش اٌز٠ًّٛ اٌؾىِٟٛ اٌالصَ ٌٍج١ٕخ اٌزؾز١خ   .41

 اٌشل١ّخ ثبٌّذاسط .
ٟٔاٌضب 31,10 2 44 423  

اٌجؾش ػٓ ِإعغبد ِغزّؼ١خ أخشٜ ِؼ١ٕخ   .41

ثأِٛس اٌزؼ١ٍُ ٌذػُ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ وّصبدس 

 أخشٜ ٌٍز٠ًّٛ.

 األخ١ش 11,11 2 90 11

رٛف١ش األعٙضح اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ ٌألطفبي   .41

ٚئسشبداد االعزخذاَ ا٢ِٓ ٌٙب ٚفك اٌشؤ٠خ 

 اٌؼ١ٍّخ ٚاٌصؾ١خ ٚإٌفغ١خ ٌُٙ.

11 90 2 11,11 
زبعغاٌ  

 )األخ١ش(

ٚرؾذ٠ش أدٚاد اٌزؼٍُ اٌّمذِخ فٟ  رط٠ٛش  .41

اٌّذاسط ِٓ خالي دِظ األعٙضح اٌزىٌٕٛٛع١خ 

 اٌؾذ٠ضخ ِغ ٚعبئً اٌٍؼت اٌزم١ٍذ٠خ.

11 90 2 11,11 
زبعغاٌ  

 )األخ١ش(

األطفبي رٛف١ش ٚعبئط رٛاصً سل١ّخ ث١ٓ   .41

 أٔفغُٙ.األطفبي ٚاٌّؼٍّبد ٚث١ٓ 
 اٌغبدط 30,12 2 41 420

اٌفصٛي اٌذساع١خ ثؾ١ش رىْٛ عبرثخ  رؾذ٠ش  .43

 ٌألطفبي.
 اٌضبٌش 31,22 2 40 421

رٛف١ش اٌؼذ٠ذ ِٓ لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌّغب١ٔخ اٌزٟ   .02

رؾزٜٛ ػٍٝ ِٛاد رؼ١ّ١ٍخ ِزٕٛػخ رّىٓ 

١ُ اٌّؼٍّبد ِٓ االخز١بس ف١ّب ث١ٕٙب ٌزصّ

 اٌّمذَ ٌألطفبي.  اٌّؾزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ

 اٌغبثغ 34,01 2 04 33

 
 34,11 إٌغجٝ ِزٛعط اٌٛصْ 
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 [ ما يمي:1]رقـ تبيف قراءة الجدكؿ 
 فيما يخص البنية التحتية الرقمية ثانى اتجاه عينة الدراسة تجاه المحكر ال عتبري[

 .%(40,22كالنسبة مرتفعو جدنا حيث بمغت ) إيجابي بالمدارس[
  [ في المحكر الثاني في المركز األكؿ بكزف نسبي 02جاءت العبارة رقـ ]ك

االلتزاـ بالمعايير الصحيحة  في مد  شبكة إنترنت قكية بالركضات كىي ) (،42,33)
[ في المحكر الثاني في المركز 02كجاءت العبارة رقـ ] ،(كداخؿ القاعات الدراسية

كىي )تكفير التمكيؿ الحككمي الالـز لمبينة التحتية  (،42,20الثاني بكزف نسبي )
افتقار الكثير مف المدارس لبنية تحتية كقد يرجع ذلؾ إلى الرقمية بالمدارس(، 

ضعؼ الدعـ الفني لذلؾ، باإلضافة ل مما يتطمب تمكيؿ حككمي تكنكلكجية قكية
بينما  ؛، المدارسفي  عند حدكث مشكالت تقنية لعدـ كجكد متخصصيف كالتقني
عمى البعد التكنكلكجي بشكؿ كبير ليصؿ  2.0المطكر المصرم نظاـ التعميـ يعتمد 

القضاء عمى األمية التكنكلكجية لدل في  األىداؼ المرجكة منو متمثمة إلى تحقيؽ
أكدت عمى  ( كالتي0204 عزازل،كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ) . الطالب كالمعمميف

 .المصرية ضعؼ البنية التحتية التكنكلكجية بالمدارس
 [ في المحكر الثاني في المركز 02كجاءت العبارة رقـ ]بكزف نسبي  التاسع كاألخير

رشادات االستخداـ كىي ) (،31,12) تكفير األجيزة التكنكلكجية الحديثة لألطفاؿ كا 
كقد يرجع ذلؾ إلى التكمفة  ،(اآلمف ليا كفؽ الرؤية العممية كالصحية كالنفسية ليـ

عمى الكزارة  الب مما يمثؿ عبئناالمالية العالية لتكفير األجيزة التكنكلكجية لكؿ ط
باإلضافة إلى المخاطر  ،حالة تحمميـ جزء مف التكمفةفي  اء األمكرأكلي عمى ككذلؾ

سف في  صحيح لألجيزة التكنكلكجيةالغير يسببيا االستخداـ  التي  الصحية كالنفسية
[ بكزف نسبي 01يا في نفس الترتيب العبارة رقـ ]، كجاءت معالطفكلة المبكرة

ي المدارس مف خالؿ دمج تطكير كتحديث أدكات التعمـ المقدمة ف( كىي )31,12)
ضركرة (، كقد يرجع ذلؾ إلى األجيزة التكنكلكجية الحديثة مع كسائؿ المعب التقميدية

العديد في األطفاؿ الكثير مف قدرات  ة كالتي تنميكسائؿ المعب التقميديفي  االستمرار
فاألطفاؿ بحاجة أكبر لمتفاعؿ كالمعب مف الجكانب، كىذا ما أكدت عميو تجربة أستراليا 

الخارجي كاكتشاؼ العالـ الطبيعي كالتعبير عف أنفسيـ في المالعب كاألنشطة 
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التفاعمية لتنمية ميارات التعاكف كالتشارؾ كالتعبير عف الرأم كقبكؿ اآلخر كالعمؿ 
الجماعي بديالن عف العزلة االجتماعية التي تصيب األطفاؿ في األنشطة الرقمية 

 كالتعمـ الرقمي.
 د.فينا خيص دور املعلنات داخل الفصول: فينا يتعلل باحملور الجالح راثالًج

 أسفرت نتائج الدراسة عما يمي:
(1) سلُ عذٚي  

 ٠خص ف١ّب ٠خص دٚس اٌّؼٍّبد داخً اٌفصٛيعزغبثخ أفشاد اٌؼ١ٕخ ف١ّب ا

 اٌؼجبسح َ
اٌٛصْ  دسعخ األ١ّ٘خ

 إٌغجٟ
 اٌزشر١ت

 ظؼ١فخ ِزٛعطخ وج١شح

ِشؽٍخ اٌطفٌٛخ فٟ  اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب  .21

ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ فٟ  اٌّجىشح وأداح داػّخ فمط

ٚفمًب ٌالشزشاطبد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌصؾ١خ 

 اٌغ١ٍّخ ٌٙزٖ اٌّشؽٍخ.

421 41 2 

39,11 

 اٌضبٟٔ

ٔشطخ ٚفمًب ٌّزطٍجبد ئػبدح رٛع١ٗ األ  .22

ٚثّب ٠ٕبعت اؽز١بعبد  اٌؼصش اٌشلّٟ

 اٌطفً.

429 41 2 

30,30 

 اٌضبٌش

اِزالن ِٙبسح ئػذاد اٌذسط ثبعزخذاَ   .23

 اٌٛعبئط اٌزىٌٕٛٛع١خ .
420 41 2 

30,12 
 اٌشاثغ

ٌٍذِظ ث١ٓ اٌؼبٌُ األطفبي ِغبػذح   .24

اٌؾم١مٟ ٚاالفزشاظٟ ٚرؼض٠ض ِشبسوزُٙ 

داخً ٚخبسط اٌفصً اٌذساعٟ ٚرّى١ُٕٙ 

 ِٓ اٌّٙبساد اٌشل١ّخ.

31 09 2 

32,10 

 اٌغبدط

خ١ش()األ  

ثبٌّٛاطٕخ اٌشل١ّخ ِٚزبثؼخ  اال٘زّبَ  .25

ٚرشغ١ؼُٙ ٌٍغٛء األطفبي ِٚشالجخ 

ٌٍّؼٍّخ أٚ ٌٟٚ األِش فٟ ؽبٌخ ؽذٚس أٞ 

 ِشىٍخ.

422 02 2 

34,11 

 اٌخبِظ

ٚظغ ِؼب١٠ش صبسِخ ِٚؾذدح   .26

ٚرٕم١ؼ ٌالعزخذاِبد اٌشل١ّخ ٌٍطفً 

 اٌّزبػ. اٌّؾزٜٛ اٌشلّٟ

421 41 2 

31,41 

ٚياأل  

اٌٛصْ إٌغجٟ ٌٍّؾٛس اٌضبٌش  ِزٛعط   30,11 

 
 [ ما يمي:2]رقـ تبيف قراءة الجدكؿ 

 فيما يخص دكر المعممات داخؿ  ثالثاتجاه عينة الدراسة تجاه المحكر ال عتبري[
 .%(40,22كالنسبة مرتفعو جدنا حيث بمغت ) إيجابي الفصكؿ[
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 بكزف نسبي في المركز األكؿ   [ في المحكر الثالث01لعبارة رقـ ]جاءت ا
نقيح كضع معايير صارمة كمحددة لالستخدامات الرقمية لمطفؿ كت(، كىي )42,02)

 .المتاح( المحتكل الرقمي
 [ في المحكر الثالث في المركز ال00جاءت العبارة رقـ ]بكزف نسبي   ثاني

 مرحمة الطفكلة المبكرة كأداة داعمة فقطفي  (، كىي )استخداـ التكنكلكجيا43,22)
 التعمـ كفقنا لالشتراطات التربكية كالصحية السميمة ليذه المرحمة(.عممية في 

  [ في المحكر الثالث02كجاءت العبارة رقـ ] بكزف  لسادس كاألخيرفي المركز ا
لمدمج بيف العالـ الحقيقي كاالفتراضي األطفاؿ مساعدة (، كىي )42,20نسبي )

 .(مف الميارات الرقميةكتعزيز مشاركتيـ داخؿ كخارج الفصؿ الدراسي كتمكينيـ 
 أنو بالرغـ مف اإليجابيات إلى  كقد يرجع ارتفاع الكزف النسبى لمعبارات السابقة

ؿ التعميـ كالتعمـ كتكسيع مدارؾ مجافي  حممتيا تمؾ التقنيات الرقميةالتي  الكثيرة
عمى فرص لـ يحصؿ عمييا أطفاؿ األجياؿ السابقة كحصكليـ كخبراتيـ األطفاؿ 

ذلؾ يتطمب كقدرتيـ عمى التعامؿ مع األجيزة التكنكلكجية المختمفة بكفاءة؛ إال 
نمكىـ عديد مف األشياء الميمة لمجيكدات مكثفة مف المعممات لممحافظة عمى ال

غير  تصفحيـ لمكاقعكرعايتيـ كحمايتيـ مف أخطار ، كتطكرىـ فكرينا كاجتماعينا
استخداـ التكنكلكجيا الرقمية فى ، كىذا ما أكدت عميو فنمندا مف مرقابةخاضعة ل

كسابيـ ميارات رقمية  مرحمة رياض األطفاؿ كأداة داعمة فقط لتعزيز تعمـ التالميذ كا 
 تتماشى مع العصر الرقمي.
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 د.فينا خيص املياٍج الدراسيةا: فينا يتعلل باحملور الرابع ررابًع
                    نتائج الدراسة عما يمي:أسفرت 

 (1)   سلُ عذٚي

 ف١ّب ٠خص ف١ّب ٠خص إٌّب٘ظ اٌذساع١خاعزغبثخ أفشاد اٌؼ١ٕخ                          

 اٌؼجبسح َ
١ّ٘خدسعخ األ اٌٛصْ  

 إٌغجٟ

اٌزشر١

 ة
 ظؼ١فخ ِزٛعطخ وج١شح

اٌغ١ٍُ ٌذِظ  اٌزخط١ط اٌؼٍّٟ  .27

اٌشل١ّخ فٟ ِٕب٘ظ س٠بض  اٌزىٌٕٛٛع١ب

 األطفبي.

 اٌضبٟٔ 30,30 2 41 429

ئػذاد ِٕٙظ شبًِ ِٚزىبًِ ٠ؼًّ   .28

ػٍٝ ر١ّٕخ شخص١خ اٌطفً ثغٛأجٙب 

 اٌّخزٍفخ.

 اٌشاثغ 34,11 2 02 422

اٌشثط ث١ٓ إٌّب٘ظ اٌّخزٍفخ ٌز١ّٕخ   .29

ثصٛسح ِزخصصخ األطفبي ِٙبساد 

 ِٚز١ّضح.

 األٚي 31,11 2 49 421

30.  
اٌزؼ١ٍّٟ ثؾ١ش ٠ٛاوت  ِشٚٔخ إٌّٙظ

 ِغزغذاد اٌؼصش اٌشلّٟ.
31 01 2 13,11 

اٌخبِ

 ط

)األخ١

 س(

رؾ٠ًٛ أعضاء ِٓ اٌّؾزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ   .31

ئٌٟ أٔشطخ ئٌىزش١ٔٚخ رفبػ١ٍخ ِٕبعجخ 

 ٌش٠بض األطفبي.

 اٌضبٌش 30,21 2 43 424

دِظ إٌّب٘ظ ثبألٔشطخ اٌّؼضصح   .32

ٌٍزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ اٌمبئُ 

 ٚاٌّششٚػبد.ػٍٝ اٌجؾش 

 اٌشاثغ 34,11 2 02 422

 
 ِزٛعط اٌٛصْ إٌغجٟ

30,21 

  

 [ ما يمي:3]رقـ تبيف قراءة الجدكؿ 
 إيجابي  ]فيما يخص المناىج الدراسية[ اتجاه عينة الدراسة تجاه المحكر الرابع عتبري

 .%(40,23جدنا حيث بمغت ) كالنسبة مرتفعة
 [ في المحكر الرابع04جاءت العبارة رقـ ] (، 42,23بكزف نسبي ) في المركز األكؿ

بصكرة متخصصة األطفاؿ تنمية ميارات الربط بيف المناىج المختمفة لكىي )
 (.كمتميزة



 المتطلبات الرقمية  ...                                               عدد أغسطس-ج3- )11( 0208م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 4193 - 

 [ في المحكر الرابع02جاءت العبارة رقـ ] (، 40,40بكزف نسبي ) ثانيفي المركز ال
 (.السميـ لدمج التكنكلكجيا الرقمية في مناىج رياض األطفاؿ التخطيط العمميكىي )

  [ في المحكر الرابع32كجاءت العبارة رقـ ] كاألخير بكزف نسبي  خامسفي المركز ال
 .(مركنة المنيج التعميمي بحيث يكاكب مستجدات العصر الرقمي(، كىي )34,23)
 أكيد عمى أىمية التخطيط التإلى لمعبارات السابقة  كقد يرجع ارتفاع الكزف النسبي

السميـ لدمج التكنكلكجيا الرقمية في المناىج الدراسية خاصة في مرحمة الطفكلة 
كبالتالي يحتاج الطفؿ لمنيج شامؿ  ككنيا مرحمة بنائية ميمة لألطفاؿ،المبكرة ل

عداد الطفؿ لمعصر  الذم يعيش  الرقميكمتكامؿ يعمؿ عمى تنمية جميع مياراتو كا 
كتتفؽ ىذه النتيجة مع ماقامت بو أستراليا لتحديث المناىج لتكاكب العصر فيو. 

، كتتفؽ الرقمي مف خالؿ إطار تنظيمي يحدد ما يتعممو األطفاؿ في ىذه المرحمة
ا مع ماقامت بو فنمندا مف دمج المناىج الخاصة بالتكنكلكجيا أثناء كضع  أىداؼ أيضن

عميمي مرف كمكاكب لتدريسو بأحدث السياسات التعميمية بحيث يككف المنيج الت
 الكسائؿ التقنية الحديثة.

 د.فينا خيص التعاوٌ بني أولياء األمور واملعلناتر ا: فينا يتعلل باحملور اخلامسخامًس
                       أسفرت نتائج الدراسة عما يمي:

  (3)  سلُعذٚي  

 ف١ّب ٠خص اٌزؼبْٚ ث١ٓ أ١ٌٚبء األِٛس ٚاٌّؼٍّبداعزغبثخ أفشاد اٌؼ١ٕخ                          

 اٌؼجبسح َ
 اٌٛصْ إٌغجٟ دسعخ األ١ّ٘خ

 ظؼ١فخ ِزٛعطخ وج١شح اٌزشر١ت

اٌضمبفخ اٌّغزّؼ١خ  ػمذ ٔذٚاد أل١ٌٚبء األِٛس ٌذػُ  .33

 .ٌٍزؾٛي اٌشلّٟ
 اٌضبٟٔ 31,11 2 49 421

دػٛح أ١ٌٚبء األِٛس ٌالطالع ػٍٝ رمبس٠ش األداء   .34

 ثأطفبٌُٙ ٚاٌّالؽظبد اٌخبصخ ثُٙ.اٌخبصخ 
 االٚي 31,19 2 42 442

رٛف١ش ِغّٛػخ ِٓ اٌزطج١مبد اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّخزٍفخ   .35

ٚاٌّغب١ٔخ ٌٍزٛاصً ثغٌٙٛخ ث١ٓ اٌّؼٍّبد ٚأ١ٌٚبء 

 األِٛس.

39 01 2 11,11 
 اٌخبِظ

 )األخ١ش(

 ِٛس ٌزؾم١ك اٌذٚس اٌشلبث١ٌٟبء األاٌزؼبْٚ ِغ أٚ  .36

ٌٍزىٌٕٛٛع١ب أصٕبء األطفبي ٚاإلششاف ػٍٝ اعزخذاَ 

 فزشح رٛاعذُ٘ ثبٌّٕضي.

 اٌشاثغ 30,21 2 43 424

رؾذ٠ذ ٚلذ ِؾذد ِغ ٌٟٚ األِش ٠غّؼ ف١ٗ ٌٍطفً   .37

ثّشب٘ذح اٌّؾزٜٛ اٌشلّٟ ٚاألٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 اٌشل١ّخ.

 اٌضبٌش 39,99 2 41 421

 30,34 ِٟزٛعط اٌٛصْ إٌغج 



 المتطلبات الرقمية  ...                                               عدد أغسطس-ج3- )11( 0208م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 4112 - 

 [ ما يمي:4]رقـ تبيف قراءة الجدكؿ 
 فيما يخص التعاكف بيف أكلياء  اتجاه عينة الدراسة تجاه المحكر الخامس عتبري[

 .%(40,40كالنسبة مرتفعو جدنا حيث بمغت ) إيجابياألمكر كالمعممات[ 
 [ في المحكر ال32جاءت العبارة رقـ ]في المركز األكؿ  بكزف نسبي  خامس

الخاصة بأطفاليـ  دعكة أكلياء األمكر لالطالع عمى تقارير األداء(، كىي )42,33)
 (.كالمالحظات الخاصة بيـ

 [ في المحكر ال33جاءت العبارة رقـ ]بكزف نسبي  ثانيفي المركز ال خامس
الثقافة المجتمعية لمتحكؿ  عقد ندكات ألكلياء األمكر لدعـ(، كىي )42,23)

 (.الرقمي
  [ في المحكر ال32كجاءت العبارة رقـ ]في المركز الخامس كاألخير بكزف  خامس

تكفير مجمكعة مف التطبيقات اإللكتركنية المختمفة (، كىي )33,22نسبي )
 .(كالمجانية لمتكاصؿ بسيكلة بيف المعممات كأكلياء األمكر

أىمية التعاكف بيف المجتمع لمعبارات السابقة إلى  كقد يرجع ارتفاع الكزف النسبي
نظاـ في  لمتعميـ المصرم خطة التغيير كاإلصالح كالتطكير كأكلياء األمكر كالحككمة لدعـ

ة لتحقيؽ مرحمة الطفكلة المبكر في  ، ككذلؾ تعاكف اآلباء مع المعممات2.0التعميـ المطكر 
الخاص بالمنزؿ عند استخداـ الكسائط الرقمية مف خالؿ قنكات  الدكر الرقابي كاإلشرافي

 أسترالياكىذا ما سعت إليو كؿ مف فنمندا ك  تكاصؿ متنكعة مثؿ المنتديات كالتطبيقات الجديدة
 لفتح قنكات تكاصؿ جديدة مع أكلياء األمكر لدعـ عممية تعميـ أبنائيـ.
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 وم ذات داللــة إحصــائية بــني مــت ري )ٍــل توجــد فــر : فينــا يتعلــل باإلجابــة عــً الســ ال الجــاىي اثالًجــ

 :يوضذ اجلدول التالي ذلك، ( وبني استجابات عيية الدراسة؟(الوظيفةالدراسة )

(42) سلُ عذٚي  

اٌذساعخ ث١ٓ االعزغبثبد ِٚزغ١شاددالٌخ اٌفشٚق   

 اٌّزغ١شاد
Anova 

 اٌٛظ١فخ

**1,110 اٌّؾٛس األٚي  

**1,012 اٌّؾٛس اٌضبٟٔ  

اٌضبٌش اٌّؾٛس  2,132 

 2,111 اٌّؾٛس اٌشاثغ

*0,192 اٌّؾٛس اٌخبِظ  

 9,141 ئعّبٌٟ ِؾبٚس االعزجبٔخ

 .2,24**داي ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ   .2,21داي ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ  *

 ( ما يمي:02) رقـ تبيف قراءة الجدكؿ
 بيف متغيػر الكظيفػة كالمحػكر  2,20فركؽ ذات داللة إحصائية قكية عند مستكل  تكجد

تدريب كتأىيؿ معممات ريػاض األطفػاؿ، كقػد بينػت نتػائج اختبػار تػككي باألكؿ الخاص 
 أف داللة الفركؽ لصالح أعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف.

 بيف متغيػر الكظيفػة كالمحػكر  2,20فركؽ ذات داللة إحصائية قكية عند مستكل  تكجد
الخػػاص بالبنيػػة التحتيػػة الرقميػػة بالمػػدارس، كقػػد بينػػت نتػػائج اختبػػار تػػككي أف  يالثػػان

 داللة الفركؽ لصالح أعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف.
 كظيفػة كالمحػكر بيف متغيػر ال 2,22فركؽ ذات داللة إحصائية قكية عند مستكل  تكجد

الخػػامس الخػػاص بالتعػػاكف بػػيف أكليػػاء األمػػكر كالمعممػػات، كقػػد بينػػت نتػػائج اختبػػار 
 تككي أف داللة الفركؽ لصالح أعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف.

 (02)رقـ ؿ كتفسير النتائج السابقة جدكؿ تحمي
 معممػات ريػاض ىيػؿ المحكر األكؿ )فيما يخص تدريب كتأفي  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية

) فيمػػا يخػػص البنيػػة التحتيػػة الرقميػػة بالمػػدارس ( كالخػػامس )فيمػػا يخػػص  األطفػػاؿ( كالثػػاني
، كقػػد يرجػػع لصػػالح أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كالبػػاحثيف كف بػػيف أكليػػاء األمػػكر كالمعممػػات(التعػػا

أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس  يػػزداد كعػػي فػػي ظػػؿ التغيػػرات العالميػػة فػػي قطػػاع التعمػػيـذلػػؾ إلػػى أنػػو 
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مجاالتػػػو فػػػي  البػػػاحثيف باالتجاىػػػات العالميػػػة الحديثػػػة كتجػػػارب الػػػدكؿ كالمؤسسػػػات العالميػػػةك 
كمراحمػػو المختمفػػة، باإلضػػافة إلػػى التعػػرؼ عمػػى معػػايير التطػػكير المحميػػة كالعالميػػة، ككيفيػػة 

سػتباقية التنافسػية لمتميػز كاال اتحقيقن ـ؛ كذلؾ تكظيؼ المستحدثات التكنكلكجية في التعميـ كالتعمّ 
 المسػػتجدة كالخاصػػة بالعصػػر الرقمػػيمارسػػات التػػي اتبعػػت فػػي التصػػدم لمتحػػديات المكػػذلؾ ك 

 .تطكير الخاص بنظاـ التعميـ المصرمالفي  اكتحميميا كمناقشتيا بغية االستفادة مني
 ملخص ىتائج الدراسة امليداىية: 

 يمكف تمخيص نتائج الدراسة الميدانية فيما يمي:
  اتجاه عينة الدراسة تجاه المحكر األكؿ]فيما يخص تدريب كتأىيؿ معممات رياض

 %(. 32,22نسبينا حيث بمغت ) إيجابي كالنسبة مرتفعةاألطفاؿ[ 
 فيما يخص البنية التحتية الرقمية بالمدارس[ ثانياتجاه عينة الدراسة تجاه المحكر ال[ 

 %(.40,22جدنا حيث بمغت ) كالنسبة مرتفعة إيجابي
 فيما يخص دكر المعممات داخؿ الفصكؿ[ثالث اتجاه عينة الدراسة تجاه المحكر ال[ 

 %(.40,22جدنا حيث بمغت ) كالنسبة مرتفعة إيجابي
 كالنسبة  إيجابي ]فيما يخص المناىج الدراسية[ اتجاه عينة الدراسة تجاه المحكر الرابع

 .%(40,23جدنا حيث بمغت ) مرتفعة
  فيما يخص التعاكف بيف أكلياء األمكر  المحكر الخامساتجاه عينة الدراسة تجاه[

 %(.40,40جدنا حيث بمغت ) كالنسبة مرتفعة إيجابي كالمعممات[
 بػيف متغيػر الكظيفػة كالمحػكر  2,20فركؽ ذات داللة إحصائية قكيػة عنػد مسػتكل  تكجد

لصػػالح أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس األطفػػاؿ األكؿ الخػػاص تػػدريب كتأىيػػؿ معممػػات ريػػاض 
 حثيف.كالبا

 بػيف متغيػر الكظيفػة كالمحػكر  2,20فركؽ ذات داللة إحصائية قكيػة عنػد مسػتكل  تكجد
الخػػػػاص بالبنيػػػػة التحتيػػػػة الرقميػػػػة بالمػػػػدارس لصػػػػالح أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس  الثػػػػاني

 كالباحثيف.
 بػيف متغيػر الكظيفػة كالمحػكر  2,22فركؽ ذات داللة إحصائية قكيػة عنػد مسػتكل  تكجد

الخامس الخػاص بالتعػاكف بػيف أكليػاء األمػكر كالمعممػات لصػالح أعضػاء ىيئػة التػدريس 
 كالباحثيف.
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يف األطفـال  ملتطلبـات الرقنيـة ملعلنـة ريـا      تـوفري ا العامليـة ل ربات مً اخلـ  ًسا: الدروس املستفادةخام

 : 2.0املطور املصري ىظاو التعليه 

 2.0سػػبؽ كمػػا تناكلتػػو الدراسػػة مػػف التعػػرؼ عمػػى نظػػاـ التعمػػيـ الجديػػد  فػػى إطػػار مػػا
كجيكد كزارة التربية كالتعميـ لتطكير مرحمػة ريػاض األطفػاؿ، كمعممػة ريػاض  ،كأىدافو كفمسفتو

 نظػاـ التعمػيـ المطػكر ككػذلؾ االحتياجػات الرقميػة لبيئػة الػتعمـفػي  كدكرىا كخصائصػيااألطفاؿ 
 (أسػػػػترالياالعالميػػػػة ) فنمنػػػػدا ك  باإلضػػػػافة إلػػػػى عػػػػرض الخبػػػرات .مرحمػػػػة ريػػػػاض األطفػػػاؿفػػػي 

جزئيػػا فػػي  . تتنػػاكؿ الدراسػػةبتػػكفير المتطمبػػات الرقميػػة لمعممػػات ريػػاض األطفػػاؿ اكاىتماميمػػ
العالميػة يػتـ  ة كالػدركس المسػتفادة مػف الخبػراتاألخير االستفادة مف النتائج النظرية كالميدانيػ

 محاكر التالية:كفقنا لمفي الشكؿ التالي عرضيا 

 
 (0) سلُ شىً

 ِٓ ئػذاد اٌجبؽضخ

 2.0فٟ ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌّصشٞ اٌّطٛس  ِؼٍّخ س٠بض األطفبيزط٠ٛش اٌّزطٍجبد اٌشل١ّخ اٌالصِخ ٌ

 بتدريب وتأٍيل معلنات ريا  األطفال متطلبات خاصة (1)
 كالماجسػتير بحيػث تنبثػؽ مػف  تطكير برامج إعداد كتأىيؿ المعممػات فػي مرحمػة البكػالريكس

كالخبػرات العالميػة المتميػزة،  الرقمػي االحتياجات الفعمية لمعممية التعميمية كمتطمبات العصػر

متطلبات خاصة بتدريب وتأهيل 
 معلمات رياض األطفال

متطلبات خاصة بالبنية 
التحتية الرقمية 

 بالمدارس

متطلبات خاصة 
 بالمناهج الدراسية

متطلبات خاصة 
للتعاون بين المعلمات 

 وأولياء األمور 

متطلبات خاصة بدور 
المعلمة داخل الفصل 

 الدراسي



 المتطلبات الرقمية  ...                                               عدد أغسطس-ج3- )11( 0208م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 4111 - 

 بكميػات ريػاض األطفػاؿ ختيار الطالبات مف بدايػة التحػاقيفكضع معايير محددة النتقاء كاك 
جراء دراسات تتبعيةككميات التربية لمطفكلة المبكرة  .ياتالختبار مدل صالحي ، كا 

 بمػػا يتناسػػب مػػع أىػػداؼ الخػػاص بتحديػػد كتنظػػيـ أدكار المعممػػات  شػػريعيكضػػع اإلطػػار الت
بمػػا اليتعػػارض مػػع األىػػداؼ العامػػة لمرحمػػة ريػػاض  2.0المطػػكر المصػػرم نظػػاـ التعمػػيـ 

باعتبارىػا مينػة ليػا طػابع خػاص كتحتػاج لمتطػكير باسػتمرار كفقنػا لتطػكر المجتمػع األطفاؿ 
 كالعالـ كالمتغيرات المختمفة.

 فػي  إعداد برنامج تدريب تربكم  كثقافي  كتكنكلكجي حديث بعد التخرج لمسػاعدة المعممػات
إعػػداد ، ككػػذلؾ  التعامػػؿ مػػع أطفػػاؿ الجيػػؿ الرقمػػي كبنػػاء شخصػػيتيـ مػػف جميػػع الجكانػػب

 .ياء الخدمة لتأىيميـ لمتحكؿ الرقمبرنامج لدعـ ثقافة التغيير لدل المعممات أثن
  تطكير الييئات كالمؤسسات المسؤكلة عف تدريب المعممػات لتكػكف قػادرة عمػى تقػديـ بػرامج

تدريبيػػة حديثػػػة كمتنكعػػػة لتػػدريب المعممػػػات عمػػػى البػػرامج كالمنصػػػات التعميميػػػة المتنكعػػػة 
لفيػـ الظػكاىر التعميميػة مػف كجيػات نظػر  لممعممػات لمسػاعدتيفككسائؿ التقيػيـ المختمفػة 

 متعددة كفقنا لمتحديات كالثقافات المختمفة.
  اىتمػاـ األكاديميػػة المينيػػة لممعممػػيف باالحتفػػاظ بسػجؿ خػػاص بأسػػماء المػػدربيف المعتمػػديف

فػؽ مػع تكنكلكجيػا المعمكمػات لتػدريب المعممػات كتنميػتيـ مينينػا بمػا يتكافػي  كالمتخصصيف
 .2.0المطكر  يـ المصرمتطكرات نظاـ التعم

  تدريب القيادات المدرسية عمػى ميػارات كتقنيػات العصػر الرقمػي كذلػؾ ألىميتيػا فػي تطػكير
يف مػػف أجػػؿ تبػػادؿ يكتغييػػر الثقافػػة المدرسػػية، كتشػػكيؿ فػػرؽ عمػػؿ بقيػػادة المػػكجييف التربػػك 

نشاء شػبكات تكاصػؿ رقميػة مثػؿ مجمكعػات إلكتركنيػة لممعممػا ت كجيات النظر المتعددة، كا 
لتبادؿ الخبرات المجتمعية كالتجارب المميمػة الخاصػة بتكظيػؼ التقنيػات الحديثػة فػي بيئػات 

 التعمـ المدرسية.
  محك األمية الرقمية لمتالميػذ كالمعممػات كجميػع أعضػاء المجتمػع المدرسػي ككيفيػة التعامػؿ

 رفػع الػكعيالحر مع المعمكمات باستخداـ الكسائؿ التكنكلكجية ككيفيػة إدارة الكقػت، ككػذلؾ 
مػػف األطفػػاؿ ككيفيػػة كقايػػة لػػدل المعممػػات لمعػػدالت االسػػتخداـ الصػػحيح لمتقنيػػات  الرقمػػي

كتػكفير الػدعـ التقنػي لممعممػات  تسميح المعممات بميارات تكنكلكجيا المعمكمات مخاطرىا، ك 
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ة إلعداد المػكاد التعميميػة القائمػة عمػى الػتعمـ التعػاكني ككسػائؿ التقيػيـ اإللكتركنػي المتنكعػ
 .كفقنا ألىداؼ كؿ محتكل تعميمياألطفاؿ ككيفية استخداميا مع 

 الرقنية باملدارسالبيية التختية متطلبات خاصة ب (2)
  ضع أطر رقمية كاضحة كمحددة لػدمج اسػتخداـ التكنكلكجيػا الرقميػة فػي الصػفكؼ األكلػى ك

تعمـ الطػالب  مف التعميـ الستخداـ التكنكلكجيا في العممية التعميمية ككسيمة مساعدة لتعزيز
 كرفػػع مسػػتكل إنجػػازىـ بصػػكرة تػػدعـ تطػػكير كفػػاءات المعممػػات كالطػػالب عمػػى حػػد سػػكاء

 .2.0المطكرالمصرم ىداؼ المرجكة مف نظاـ التعميـ كتحقيؽ األ
 مرحمػػة الطفكلػػة فػػي  إعػػداد دليػػؿ لإلرشػػادات الالزمػػة لالسػػتخداـ اآلمػػف لمتكنكلكجيػػا الرقميػػة

مػف األطفػاؿ يشمؿ عدد ساعات االستخداـ ككيفية حمايػة  المبكرة  لممعممات كأكلياء األمكر
 مخاطرىا.

 المػػدارس مػػع ضػػماف عدالػػة فػػي  تػػكفير التمكيػػؿ الحكػػكمي الػػالـز لبنػػاء بنيػػة تحتيػػة رقميػػة
جميع أنحاء مصر؛ لتشمؿ شبكات قكية لإلنترنت كتػكفير األدكات في  التكزيع بيف المدارس

كمعالجػة البيانػات، كتحػديث الفصػكؿ الدراسػية  كاألجيزة كالمكارد المتنكعػة إلنشػاء كتخػزيف
كتييئتيػػػا مػػػف خػػػالؿ األجيػػػزة الرقميػػػة عاليػػػة الجػػػكدة كالحاسػػػب اآللػػػي كالسػػػبكرة الذكيػػػة 

 كالميكركفكف. 
  إمداد البيئة التعميمية بالتقنيػات الرقميػة الجديػدة لتصػبح أكثػر تفاعميػة كتمّكػف التالميػذ مػف

التعميقػات كالتغذيػة الراجعػة كبنػاء معػارؼ  كتمقػي عف طريؽ العمؿ كالمشػاركةالتعمـ المستمر 
جديدة كمتنكعة كاالطالع عمى مصادر عممية متنكعػة، باإلضػافة إلػى تػكفير كسػائؿ تكاصػؿ 

 رقمية بيف المعمـ كالطالب كبيف الطالب أنفسيـ.
  تكفير الكسائط الرقمية كالتطبيقات المتنكعة عمى الحكسبة السحابية بحيػث تسػاعد المعممػة

 االختيار فيما بينيـ.ك داء مياميا بسيكلة عمى أ
  إتاحػػة الػػدعـ التقنػػي كالفنػػي بالمػػدارس مػػف مختصػػيف بالصػػيانة كالتػػدريب لحػػؿ المشػػكالت

 كالكقكؼ عمى نقاط القصكر كحميا. التقنية
  تحػػديث أدكات الػػتعمـ المقدمػػة فػػي المػػدارس كدمػػج التعمػػيـ عػػف طريػػؽ المعػػب كالمتعػػة مػػف

التكنكلكجية الجديدة كالكسائط الرقميػة فػي العمميػة التعميميػة بجانػب خالؿ استخداـ األجيزة 
 المعب الحركي في المدرسة.
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 دور املعلنة داخل الفصل الدراسيب متطلبات خاصة (3)
  لمدمج بيف العالـ الحقيقي كاالفتراضي كاتباع التعميمات كتمكينيـ األطفاؿ مساعدة

 ؿ كخارج الفصؿ الدراسي.مف إتقاف الميارات الرقمية كتعزيز مشاركتيـ داخ
  مف المحتكل الرقمي األطفاؿ راقبة كحماية ف خالؿ مم األمف الرقميتفعيؿ منظكمة

متاحة كحماية المتاح كاالىتماـ بالتربية الرقمية كتنقيح قكاعد البيانات الرقمية ال
الخصكصية التعميمية، كتكعيتيـ بمخاطر اإلنترنت ككيفية االستخداـ اآلمف لممكاقع 
المختمفة مف خالؿ تحذيرىـ مف التحدث مع األشخاص الغرباء كعدـ إعطاء أل 
بيانات شخصية بدكف الرجكع لممعممة كاألسرة باإلضافة إلى تكجيييـ لمتطبيقات 

كتشجيعيـ عمى المجكء لممعممات األطفاؿ كتدريب مرىـ، المتاح استخداميا كاآلمنة لع
 .استخداـ قكاعد البيانات المتاحة أك الكالديف في حالة حدكث أم مشكمة أثناء

  عند استخداـ األجيزة اإللكتركنية كتعزيزاألطفاؿ بذؿ الجيكد المكثفة لمتابعة 
 ذلؾ.لألطفاؿ ل

 لتكنكلكجيا الرقمية في مرحمة العمؿ عمى تخفيؼ التأثير السمبي الناتج عف دمج ا
مف استخداـ الشاشات األطفاؿ عمى نظر  التأثيرفي  الطفكلة المبكرة كالمتمثمة

كالتقميؿ مف التفكير النقدم األطفاؿ اإللكتركنية مف كقت مبكر، كالحد مف خياؿ 
 كالتحميمي كلعب األدكار المختمفة.

  لمتفاعؿ كالمعب الخارجي كاكتشاؼ العالـ الطبيعي كالتعبير عف األطفاؿ تشجيع
أنفسيـ في المالعب كاألنشطة التفاعمية لتنمية ميارات التعاكف كالتشارؾ كالتعبير 

عف العزلة االجتماعية التي تصيب  كقبكؿ اآلخر كالعمؿ الجماعي بديالن عف الرأم 
في األطفاؿ بد أف يعكس تعميـ  الحيث  ،في األنشطة الرقمية كالتعمـ الرقمياألطفاؿ 

 مرحمة الطفكلة المبكرة تجاربيـ الكاقعية كأف يرتبط بيا.
 مرحمة الطفكلة المبكرة كأداة داعمة فقط لتحسيف تعمـ في  استخداـ التكنكلكجيا

كساب التالميذ القدرات الرقمية الالزمة لمتماشي مع الثكرة الرقمية، كالحد  التالميذ كا 
جيزة التكنكلكجية كاقصارىا عمى ممارسة األنشطة فقط ألىمية مف استخداميـ لأل

عادة تكجيو في  ميارات الكتابة كالقراءةاألطفاؿ إتقاف  ىذه المرحمة العمرية، كا 
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الحالي كأىداؼ نظاـ  ياجات كالمتطمبات في العصر الرقمياألنشطة كفقنا لتغيير االحت
 .2.0التعميـ المطكر 

 مكانية استخداـ المعممػة لمفصػكؿ المقمكبػة  إ  Flipped class  بعػض األحيػاف فػي
فػػي بدايػػة الحصػػة ثػػـ تسػػتخدـ األنشػػطة األطفػػاؿ حيػػث تقػػـك المعممػػة بتقيػػيـ مسػػتكل 

لمتركيز عمى تكضيح المفاىيـ كتثبيت المعارؼ كالميارات كتقديـ الػدعـ لممتعثػريف مػف 
كعمػى المعممػة ضػركرة  التحصػيؿ الدراسػيزز مستكيات الفيـ كيعػ مما يعمي المتعمميف

 .مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف
 متطمبات خاصة بالمناىج الدراسية (2)

  التأكيد عمى أىمية التخطيط السميـ لدمج التكنكلكجيا الرقمية في المناىج المطكرة
إكسابيـ خاصة بمرحمة الطفكلة المبكرة لككنيا مرحمة بنائية ميمة لألطفاؿ ألىمية 

 ميارات القراءة كالكتابة كالحساب في ىذه المرحمة العمرية المبكرة.
  كالمرتكزة عمى تنظيمات   2.0الجديد المصرم تطبيؽ المناىج المطكرة بنظاـ التعميـ

كفؽ ىيكؿ كأنشطة متضمنة داخميا  لتخصصات كالمرتبطة بالتعمـ الرقميمتعددة ا
تدريسو بأحدث الكسائؿ التقنية الحديثة مرف كمبدع؛ بحيث تككف مكاكبة ل تنظيمي

في ىذه المرحمة، أيف ككيؼ األطفاؿ مف خالؿ إطار تنظيمي يحدد ما يتعممو 
 يتعممكف.

  إضافة مناىج التعمـ التعاكنية كالمعززة لمتكنكلكجيا كطرؽ التكاصؿ كالمشاركة مع
ا ف األقراف ي التخطيط باإلضافة إلى تكفير األدكات الرقمية التي تمعب دكرنا ميمن

ستخداـ قكاعد البيانات لممنيج التعميمي، كيتـ تكييفيا لتمبية احتياجات التالميذ مثؿ ا
أدكات البحث الخاصة بيا كالكسائط المتعددة لجمع كتخزيف كعرض الرقمية ك 
 المعمكمات.

  تحكيؿ المحتكل التعميمي إلى أنشطة رقمية تفاعمية مناسبة لمطفكلة المبكرة يككف
 لممعمكمات.  ةالمحممة كالمكجي متعمـ كالمعممة ىيا ىك الالتمميذ فيي

  تكفير العديد مف المكاقع كالمصادر التعميمية لممعممات عمى شبكة اإلنترنت تككف
مجانية كسيمة االستخداـ تمكنيـ مف تصميـ الدركس التعميمية ككضع خطط الدرس 

المناىج المطكرة سكاء داخؿ الفصؿ أك في  كتنفيذ األنشطة المتنكعة كالمدمجة
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معمكمة أك لممناقشة، البالمنزؿ فتستخدـ المعممة ىذه األدكات داخؿ الفصؿ لتكصيؿ 
كيتـ شرح أجزاء أخرل في أماكف أخرل غير المدرسة مف خالؿ المراسمة كالتكاصؿ 

  .يةاإللكتركني عف بعد أك مف خالؿ زيارة األماكف لممارسة المعب كاألنشطة التعميم
  تطكير برامج اإلرشاد الميني لممعممات بشكؿ مستمر لتحقيؽ التنمية المينية

في  لمساعدتيف المطمكبة في العصر الرقمي كاإلصالح التعميمي كالتعمـ مدل الحياة
المعقدة كالمتعددة كالخاصة بالمناىج كاستخداـ التكنكلكجيا األطفاؿ مشكالت  مكاجية

 لعمر المبكر.ىذا افي  في التعميـ كالتقييـ
  دمج الييكؿ التقميدم لمكتاب المدرسي مع الخصائص التي تكفرىا البيئة الرقمية

فساح المجاؿ لالكتشاؼ أماـ الطفؿ لتييئة عقميـ  كالتي تجعؿ منو كثيقة تفاعمية؛ كا 
 لمتمتع بمناىج التعمـ كالمعرفة.  

      متطمبات خاصة لمتعاكف بيف المعممات كأكلياء األمكر (2)
   بمرحمة التعميـ في الرقمي لمتحكؿ المجتمعية الثقافة ندكات كفاعميات لدعـعقد 

 مع المؤسسات، كالتفاعؿ كتطكير الحياة، أسمكب لتغيير الطفكلة المبكرة؛ كأداة
دارتيا، المعمكمات مع لمتعامؿ جديدة جديد ككسائؿ لعصر كاالنتقاؿ العصر متطمبات  كا 
 عبر تيـاكميار  إمكاناتيـ األفراد كتطكر رفاىية تعزز المستجدات التي تمؾ كاستيعاب
  فقط. التعميمي الجانب كليس مناحي الحياة مختمؼ

 المطكر المصرم التعميـ  بنظاـ الكعي لزيادة األمكر كأكلياء المعممات بيف لقاءات عقد
كالقاعات  المؤسسة كتجييز إعداد ككيفية الحديثة المطمكبة لتحقيؽ أىدافو، كالتقنيات

 األمكر مساعدة ألكلياء يمكف ككيؼ لتطبيقو، الالزمة التكنكلكجية الدراسية بالبنية
 .منيا كاالستفادة عمييا التطبيقات الحديثة كالتدريب الستخداـ أبنائيـ

 لممعنييف بعممية التطكير كتكزيع المشتركة كالقيادة المختمفة كالممارسات دعـ الجيكد 
 .األطراؼ جميع تكاتؼ كالمياـ كدعـ األدكار

 دمج خاصة بعد أطفاليـ تعمـ عممية فياألطفاؿ  أمكر بدشراؾ أكلياء المعممات قياـ 
التعميمية  المكارد استخداـ تسييؿ أجؿ مف المناىج المطكرة؛في  الرقمية التكنكلكجيا

 كالمعارؼ المختمفة المعمكمات في لممشاركة األمكر أكلياء كدعكة المتاحة، الرقمية
 .المطكر نظاـ التعميميبال المتعمقة
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 المختمفة الرقمية خالؿ التطبيقات مفاألطفاؿ  أمكر أكلياء مع المعممات تكاصؿ 
 التعميمية، العممية لدعـ كالماسنجر كغيرىا؛ آب كالكاتس اإللكتركني كالمنتديات كالبريد

 عمى االطالع لتسييؿ ككذلؾ المنزؿ، بعد مف عف فترات التعمـ في أطفاليـ كمتابعة
 تقارير عمى كاالطالع األطفاؿ، تغيب حالة في كمشاىدة األنشطة التعميمية الدركس
  .بيـ الخاصة كالمالحظات الخاصة بأطفاليـ األداء

 كيفية  عمى كتدريبيـ أكلياء األمكر، لدل الرقمية األمية لمحك عمؿ كرش تنظيـ
 في التكنكلكجيةالمخاطر  مف أطفاليـ حماية ككيفية الكسائط التكنكلكجية، استخداـ

 .المبكرة السف
 إلبالغيـ أكلياء األمكر مع المستمر كالتكاصؿاألطفاؿ  عف مالحظات بتدكيف القياـ 

التكنكلكجيا الرقمية ككيفية  كاإلشراؼ عمييـ عند استخداـ أطفاليـ مع التعامؿ بأساليب
 تكفير الدعـ ليـ.

 كمع أسرىـ لمتغمب  ابعضن  بعضيـ مع إيجابية عالقات تطكير عمىاألطفاؿ  تشجيع
 الناتجة االجتماعية بالعزلة مثؿ الشعكر يالرقم لمتعامؿ السمبية عمى بعض التأثيرات

  .الرقمية التقنيات استخداـ عف
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 املراجع

 ا: املراجع العربيةأوًل

في  (. الكفايات المهنية لتنمية معممة الروضة تنمية مستدامة4102براهيم، رماز حمدى محمد)إ
طفال، جامعة الطفولة والتربية، كمية رياض األ مصر، مجمةفي األطفال ضوء المعايير القومية لرياض 

 (070-402سكندرية)اإل
رياض في  (. جهود اإلدارة المركزية4102) يوالتعميم األساساألطفال اإلدارة المركزية لرياض 

 (.4121-4102) ية لمتعميم قبل الجامعوفًقا لمخطة االستراتيجياألطفال 
رؤية مقترحة لمتنمية المهنية المستدامة  (.4141الصادق) الخالق عبد سماعيل، آمنة عبدإ

ة التربية، كمية التربية، مجمة كمي، 2.0وفق لمتطمبات نظام التعميم الجديد األطفال لمعممات رياض 
 .(004-021سيوط، )أجامعة 

 available at(. نظام التنمية المهنية،4141األكاديمية المهنية لممعممين )
2021-3-accessed on 17  http://pat.edu.eg/     

جودته في مجتمع المعرفة،  المحتوى التعميمي الرقمي ومعايير. (4102جاد، محمد لطفي )
 القاهرة.  -الجمعية العربية لتكنولوجيا التعميم

(. نظام التعميم الجديد 4141)يالغن آية عادل عبد ،يالرحيم أحمد والقدر  ممدوح عبد الجعفرى،
طفال، الطفولة والتربية، كمية رياض األ ، مجمة4121ضوء رؤية مصر لمتعميم في  لمطفولة المبكرة

 .(17-32) سكندرية،جامعة اإل
التربية الخاصة من  يلدى معمم يمعوقات التعميم الرقم .(4103الزهرة )  الجمعان، سناء عبد

 وجهة نظرهم، المؤسسة العربية لمتربية واآلداب والعموم.
 (. الهيئة العامة لالستعالمات، جمهورية مصر العربية.4102دستور جمهورية مصر العربية )

بين تحديات الواقع  يالعصر الرقمفي المصري تربية الطفل . (4102)يالدهشان، جمال عم
 7-1في  بجامعة أسيوط، المنعقداألطفال األول لكمية رياض  يالمؤتمر الدول وطموحات المستقبل،

 .4102فبراير 
رؤية مستقبمية. مجمة (. معممة الروضة وطفل الجيل الرابع: 4103الديب، راندا مصطفى)

 (.21)00 الطفولة والتربية.
 .دراسة استطالعية: 4.1(. مشروع تطوير التعميم الجديد 4103المنعم) فاتن محمد عبد عزازى،

ضوء تحديات في  لكترونية لممعممين. تصور مقترح لمتنمية المهنية اإل(4103عسمة، عزة محمد)
 العصر الرقمى، رسالة ماجستير، جامعة المنوفية، كمية التربية.

http://pat.edu.eg/
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(. التنمية المهنية 4102سالم) ي، زينب يوسف وسالم، ميوالسماح يمحمد، جيهان لطف
خبرات كل من الواليات المتحدة ضوء في  مصرفي األطفال ئات الخاصة برياض المستدامة لمعممات الف

 .(22-0بجامعة بورسعيد )األطفال مريكية وانجمترا، المجمة العممية لكمية رياض األ
  .العام لمناهج التعميم قبل الجامعي(. اإلطار 4102مركز تطوير المناهج والمواد التعميمية )

(، تحديات التعّمم اإللكتروني التي تواجه أعضاء 4102خالد يوسف )، بسام والقضاة، مقابمة
 الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية الخاصة.

(. استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 4102) يتخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدار وزارة ال
 .21-24، محور التعميم،4121

 ،4121-4102طة االستراتيجية لمتعميم قبل الجامعي الخ(. 4102وزارة التربية والتعميم )
 القاهرة.

( 4121(. تقرير استراتيجية التنمية المستدامة )رؤية مصر 4102وزارة التربية والتعميم )
 القاهرة، وزارة التربية والتعميم بالتعاون مع اليونسكو. االستراتيجيات القطاعية،

، جمهورية مصر يالجامععام لمناهج التعميم قبل (. االطار ال4103وزارة التربية والتعميم )
 العربية.

 :Available at، (EDU 2.0) (. محور إصالح التعميم 4141وزارة التربية والتعميم )
1/3/20217, Accessed on  https://moe.gov.eg/ 

(. مبادرة تعميم المهارات الحياتية والمواطنة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 4107اليونيسف )
إعادة النظر في تعميم المهارات الحياتية والمواطنة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مقاربة األنظمة 

مجي، عمان، مكتب لبراواألبعاد نحو تحقيق مهارات القرن الحادي والعشرين: اإلطار المفاهيمي وا
 األوسط وشمال أفريقيا. ققميمي لمشر اليونيسف اإل

 ثاىًيا: املراجع األجيبية
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