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 -فاعلية برنامج تفاعلي مقترح متعدد الوسائط قائم على )التحكم من خالل البرنامج 

 التكنولوجي لدى طفل الروضة الَوْعي  التحكم من خالل الفيديو( في تنمية 

 إعداد

 سالم حميد أحمد سالمأ.م.د/ عبدالرحمن 

 جامعة بورسعيد -كلية التربية النوعية  -مساعد ال أستاذ تكنولوجيا التعليم

 جامعة القصيم –مستشار عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد 

 أ.م.د/ زينب موسى السماحي

 يدجامعة بورسع -كلية التربية للطفولة المبكرة  - صول تربية الطفل المساعدأأستاذ 

 :البحثملخص 

ثر أتتبع  لىععتمد ية يعلبرنامج متعدد الوسائط التفا ةيعلفاقياس  الحالياستهدف البحث 

لدى  يتكنولوجال الَوْعي  تنمية  على ،التحكم من خالل الفيديوو ،التحكم من خالل البرنامج ينمط

حيث  ،طفالا ( 40) عينة عشوائية ممثلة ألطفال الروضات الحكومية في محافظة بورسعيد قوامها

 لروضة بعداالتكنولوجي لطفل  الَوْعي   اختباروالتكنولوجي،  الَوْعي   مقياس على العينةق طب

 عدة ىإلحث الب وتوصل، ةيعلبرنامج الوسائط المتعددة التفاأدوات المعالجة التجريبية؛  تطبيق

جات ب دربين متوسطات رت (0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود :أهمهانتائج 

وعة المجم )التحكم من خالل الفيديو( ورتب درجات أطفال األ ولَى أطفال المجموعة التجريبية

 لَوْعي  ا بارختفي التطبيقين القبلي والبعدي ال التجريبية الثانية )التحكم من خالل البرنامج(

ل اللصالح أطفال المجموعة التجريبية الثانية )التحكم من خ التكنولوجي لطفل الروضة

ات بين متوسطات رتب درج (0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود  ،البرنامج(

وعة المجم )التحكم من خالل الفيديو( ورتب درجات أطفال األ ولَى أطفال المجموعة التجريبية

 لَوْعي  اياس التجريبية الثانية )التحكم من خالل البرنامج( في التطبيقين القبلي والبعدي لمق

ل لصالح أطفال المجموعة التجريبية الثانية )التحكم من خال لتكنولوجي لطفل الروضةا

ام ضرورة االهتمب ؛الباحثان ىمن نتائج أوص البحثه يإلوفي ضوء ما توصل ، البرنامج(

تدريب ، رةء التحديات التكنولوجية المعاصفي ضوما قبل المدرسة  لطفل التكنولوجية بالتنشئة

الَّتي مية علىتوالبرمجيات ال الوسائط المتعددة وتنفيذ وإنتاج ،على تصميمفال األط رياض معلمات

الحرص و، اثناءهواألطفال التحاقها بالعمل في رياض  قبلتناسب خصائص طفل ما قبل المدرسة 

 ونشط فعال ، وتعلممعلىبت يسمح بمااألطفال التكنولوجية في رياض  لألنشطة الجيد التوظيف على

 لتنمية فرصةال إلعطائهللطفل  الواقعية الحياة بسياق التكنولوجية األنشطة ربط ،لطفل المرحلة

 .واإلبداعي االبتكاري التفكير مهارات
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  الكلمات المفتاحية:

 ي  الَوعْ  ؛لفيديوالتحكم من خالل ا ؛التحكم من خالل البرنامج ؛التفاعلية الوسائط المتعددة

 الروضة. التكنولوجي؛ طفل

 مقدمة:

 ا قوةوأصبحت التكنولوجي ،مجتمعات االنسانية عصر العلم والتقدم المعرفيتعيش ال

 لإلتصااتلك المجتمعات بكافة طوائفها وفئاتها، بل اصبحت التكنولوجيا وتطور  علىمسيطرة 

إلى  لوماترقيها وتقدمها، وقد مرت التكنولوجيا وما تبعها من ثورة مع علىالبرهان الحقيقي 

ر ن ظهومجهزة الذكية، وما تبعها ه األيوصل التطور لما يطلق عل حتىنجازات العديد من اإل

 نا.ن حياتجزء كبير م علىالذكية تسيطر جهزة ، وباتت األاإلجتماعيالعديد من مواقع التواصل 

أنه من المتوقع أن يصل  (2017) في تقريرها السنوي لعام  UNICEFونسيفيلاوتشير 

ما يعادل نصف سكان العالم، ومع تزايد أْي  (2018) عام نترنت بحلولمستخدم لإل مليار (3.6)

وثقافية  جتماعية،إو إقتصاديةو كافة مجاالت الحياة سياسية على تلك المصادرفي عتماداإل

ا ذو حدين، فكما  خر آهناك جانب  وسيلة لتحقيق الرخاء والتقدم االنساني،ِهَي أصبحت سالحا

ها، في ظل عالم يالناتجة عن االعتماد المتزايد عل مظلم يتمثل في تزايد التهديدات والمخاطر

 .UNICEF, 2017( 1( مفتوح وغياب سلطة الضمير والقانون

م منذ اليوفطفل كنولوجيا، الت استخدمباألمر يتعلّق  عندماالحلقة األضعف  الطفلوي عدّ 

، التكنولوجياّوامة مع الكبار في د فلقد علق الطفل ،التكنولوجيةجهزة يلجأ إلى األ ،األ ولَىأيامه 

 يمكنهم اللألطفال، وشغفا شديداا  التكنولوجيا تشكلو ،هااستخدمصبحوا منافسون لهم في أو

المؤثرات الصوتية ها، ومايميزها من جاذبية في استخدمها ويلسهولة الوصول إل عنها ستغناءاإل

 .(Susan Edwards, Andrea Nolan, et al., 2016, 325) والحركة والصور

 استخدمثار آأن هناك العديد من  ،خيرةاجريت في السنوات األالَّتي دراسات ثبتت الأوقد 

دراسة ( و2011)وأخرون   Lansdownراسةد، حيث أتفقت للتكنولوجيا بعضها جيداألطفال 

Livingstone (2015 )( و 2013) Clark(، و 2012) Livingstoneو Duerager ك لًّ من

تعزز ، كما على التواصل مع اآلخريناألطفال قدرة تعزز التكنولوجيا  في أنLim (2016 ،)و 

مع  اإلجتماعيلتواصل لكنة . كما أنها تعزز الخبرات المماإلتصالو اإلجتماعي اإلنتماءب الشعور

يجابي عن إاالخرين، كما تعمل التفاعالت اإليجابية عبر اإلنترنت على تعزز اإلحساس بمفهوم 

وتلقي المالحظات من اآلخرين بعيد  مواهبهم وقدراتهم،لعرض  لألطفال الذات، وتوفير الفرص

قد  ،وجها لوجه تصالاإلن يشعرون بعدم األمان في الَّذياألطفال والخجل، فأ ،حراجعن اإل

                                                           
  مريكية لعلم النفس.والتي أقرتها الجمعية األ APA5في ضوء التعديالت الواردة في  APAبنظام توثيق  انلتزم الباحثإ 1

https://www.tandfonline.com/author/Edwards%2C+Susan
https://www.tandfonline.com/author/Nolan%2C+Andrea
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وأداء األعمال  ،الخجليتيح لهم التخلص من  اإلفتراضي، حيثاإلتصال في  بالثقة أكثريشعرون 

 .يتمكنوا من تنفيذها وجها لوجه ملالَّتي 

، فالض األطبعيعتبر عادة مشكلة عند  الَّذيالسلوك غير المقبول  التكنولوجيا كما تعزز

لى تؤثر ع بل ،فقط ال تؤثر فقط على طريقة تفكيرهم حيثير، على التفكاألطفال تزيد قدرة  كما

حص تحفيز الدماغ على تفو، رفع مستوى التركيز والخيالوطريقة نمو أدمغتهم وتطورها، 

 .المعلومات وتخزينها بسرعة وكفاءة

فال األطقد تعود بالضررعلى نمو الَّتي على المساوئ أخرى في حين اشارت دراسات 

أن Veli (2016 )و  Annansinghك لًّ من  أكد حيثللتكنولوجيا السيِّئ  ستخدمفي حالة اال

ر المصاد استخدمألخطار محتملة قد تسبب لهم األذى أثناء األطفال هناك قلق من تعرض 

ائل وس خدماستبهم يالمعروض علالمحتوى التكنولوجية نتيجة عدم القدرة على التحكم الكامل في 

 تاالبيئعلى  فضالعن صعوبة اإلشراف والترشيح للمحتوى، لحجبلالمعالجة التكنولوجية 

 .المعلومات وتداول تنظم حرية التعبيرعن الرأي،الَّتي بسبب التشريعات  ،المفتوحة

وأخرون   Gasser(، ودراسة2010وأخرون ) Law منك لًّ  دراسة أوضحتو

سيِّئ ال تجاهاإل ثر سلوكيات الطفل فيأأن ت (2014وأخرون ) Livingstone(، ودراسة 2010)

 من نمو دوالح األقران،تفاعلهم مع إنخفاض يتمثل في ؛ عند التعامل مع المصادر التكنولوجية

ل يل للكسالموعدم ممارسة الرياضة عن  ة، فضالا اإلفتراضيواالعتماد على العوالم  ،الصداقات

 .وقلة الحركة

ن أClark (2013 )(، و 2012) Livingstoneو   Duerager ك لًّ من يرى في حين

ة لعدوانيلفترات طويلة دون تدخل الكبار يعرضهم ل التكنولوجية لتلك المصادراألطفال تعرض 

 . لما يشاهدونه ويتفاعلون معه ؛والنشاط العدائي

(، و 2007) Hallو  Hinduja (2006 ،)Bealeو  Patchin ك لًّ منتوصل  كما

Mason (2008 ،) عاطفية ة ويجسدية ومعّرف ، تكونالسلبية التكنولوجية المصادر أن آثارإلى

لة التحصيل قِهَي  ا،التكنولوجي استخدم في سرافمن اإل األكثر تضرراا النواحي ن أو جتماعية،إو

 لقدرة علىنخفاض كبير في اإكما يمكن أن تسبب  والعاطفي، ،اإلجتماعي النمو وتأخر ،المدرسي

ة، تماعياإلجة ومن الناحي .اإلنجازمستوى نخفاض إكاديمي، وللتعلم األالتركيز، وفقدان الدافعية 

بوا ستجيي أو ،أو ينسحبون ،وقد يغيرون سلوكهم ،يجدون صعوبة في الدفاع عن أنفسهمفاألطفال 

االة، لالمبوااإلحباط، والشعور بالوحدة، ، وتتميز مشاعرهم بالضيقو ،يعزلون أنفسهم وأ ،بعنف

 .طالمحي نسجام مع المجتمعاإلعدم الذات، وحترام إ وعدموالحزن، واالكتئاب، والغضب، 

 يجب على المجتمع التربوي التكيف مع حقيقة أن التكنولوجيا سوف تستمر في التطور،و

هم للحياة عدادإل أن نتخذ التدابير الالزمة من المهم اوالمجتمع، لذة في حياة الطفل أساسي وأنها
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دراكاتهم التكنولوجية للتعامل الواعي إمية وتن والعمل في عالم تكنولوجي سريع التغير والتطور،

 مع التكنولوجيا ومنتجاتها المختلفة. 

، فيديوالمقاطع و ،والرسوم ،تاصوواال وص،النص ؛الوسائط المتعددة مزيجا من وتعتبر

ي فلتحكم ة عندما تعطي للمتعلم بعض ايتتحول إلى وسائط متعددة تفاعلَوْهَي في عرض موحد، 

معينات هم الأأحد  فَْهيَ  ؛(132، 2014 ،)نبيل عزمي دها ومتي يشاهدهاالمعلومات إلى يشاه

علمية طة النشو التعلم للطفل لما تتضمن من األ يمالفعال في عمليتي التعل ثراأل التربوية ذو

 يسرعمليةية، وتتهدف إلى تنمية مهارات الطفل في هذه المرحلة النمائالَّتي ة المتنوعة يالتفاعل

( لمكانوالزمن والشكل وا ل زيادة قدرة الطفل على استيعاب مفاهيم )العددالتربية من خال

تعددة الوسائط الم استخدم أهميةوادراك العالقات، وتزداد  لفاظ والصوروالمعانيوتذكراأل

ن ألتربوية ة واه الدراسات النفسييم وتربية الطفل من خالل ما أكدت علية وتطويعها لتعليالتفاعل

 .حياته يترك طابعه على شخصيته طوال األ ولَىخالل الخمس سنوات ما يتعلمه الطفل 

متعددة ة برنامج للوسائط اليإلى فاعل ،(2004) وأخرون Irvineدراسة أشارت نتائج و

 و Mishra، كما أتفقت دراسة ك لًّ من السليمة كساب طفل الروضة العادات الغذائيةإفي 

Sharma (2005) ، م يي تعلفالوسائط المتعددة  استخدم أهمية على (2011) بثينة قربانودراسة

 .التعامل مع أكثر من حاسة فيالطفل، لما لها من قدرة 

 دراسة عمر حمدانوAman Yadav (2017 )و  Ninger Zhouك لًّ من  دراسةأما 

اءة ة للقرطفل الروض إعدادة في ية الوسائط المتعددة التفاعليفاعل ىإل ،افقد توصلت ،(2016)

 ة.والكتاب

 يكونوتعددة، أهم متغيرات تصميم وانتاج الوسائط الم ، منمييأساليب التحكم التعل وت عد

، لعلمياالمحتوى تاحة الفرصة لطفل الروضة لتتبع إ خالل ، منبالحبث الحالي تحكم المتعلم

اد بما يؤهله لفهم أبع ،الذاتي، وقدراته الخاصة خطوهبحيث يسير داخل البرنامج وفق 

 نفسه فلت الطحتياجاتطويع بيئة التعلم وفقا إل، وكذلك بمكوناتها الَوْعي  وينمي  ،االتكنولوجي

  ة.لراجعاختيار عناصر المحتوى وأنماط عرضه وتوقيت التعلم، والتغذية إلتاحة الفرصة له إو

قدم له من التعليمي المالمحتوى التحكم في من لطفل ايمكن رشاد؛ وتحكم المتعلم مع اإل

لفيديو مشاهد ا المحتوى، من خالل تشغيل وتقديم وترجيعتحكم في من ال يمكنه الَّذي الفيديوداخل 

ا لم ،التقديم السريع والترجيع السريع، استخدمالتعليمي، أو تسريعها ب حددة معايير وذلك وفقا

  .الفيديو إعدادتصميم، و ءأثنا الفيديوتوضع بمعرفة مصمم 

 ،وصورة ،صوتنص، وة بما تحتويه من ياعلمكن توظيف الوسائط المتعددة التفكما ي

، والتوصل األطفاللجذب انتباه  ،رسوم ثابتة ومتحركةصور وو وموسيقية، ومؤثرات صوتية

مية يتجعل منه مستجيبا لمثيرات البيئة التعلالَّتي مي المفضلة لطفل الروضة ويألنماط التحكم التعل
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 ؛المختلفةه تكنولوجيا في جوانب حياتتتيح لطفل الروضة معرفة آثار ال ميةيفي مواقف تعل

بالسلب أواإليجاب،  كانت سواء ،ةاإلجتماعيو ،والسياسية ،والثقافية ،قتصاديةواإل ،ةاإلجتماعي

 ،المجتمعينفع و هكسابة المهارات التكنولوجية لتوظيف مصادرها التوظيف األمثل بما يفيدإو

بما يتالئم مع تلك المصادر التكنولوجية،  والوقاية من اآلثار الضارة المحتملة عند التعامل مع

 ة والعقلية.اإلجتماعيخصائصه النفسية و

 تحديد المشكلة:

 :بالمجال التربوي انمن خالل عمل الباحث -أوال 

ي فامة وعفي المدارس بصفة شراف على التربية العملية من خالل خبرة الباحثان في اإل

 حظاهالوما طبيقات التكنولوجيا في التعليم، ومذلك خبرتهم في ت، بصفة خاصة طفالألرياض ا

وب، جهزة المحمول، الالب تأالمصادر التكنولوجية ) استخدمسراف أطفال الروضة في إمن 

 وأوجيه ت ضوابط أوأْي  والجلوس أمام هذه االجهزة لفترات طويلة دون نترنت(الكمبيوتر، اإل

ها يغناء عنه لسهولة الوصول إلستا ال يمكنهم اإلشديدا ا صبحت تشكل شغفا أحتي  ،هتوعي

سميا جبعيد يعرضهم ألخطار محتملة قد تسبب لهم األذى على المدي ال الَّذي مرها، األاستخدمو

ا،إونفسيا واجتماعيا و  بويةات التراألدبيات والنظري الباحثان راجعا لما سبق وتأكيدا  دراكيا

 .ثيةرصد حجم وطبيعة المشكلة البح، الدراسات والبحوث السابقةو

 ابقة:مراجعة الدراسات والبحوث السو  لبحث في األدبيات والنظريات التربويةا -ثانياً 

يد من خيرة أن هناك العدألجريت في السنوات اأالَّتي الدراسات العديد من ثبتت أ

 Veliو  Annansinghك لًّ من  وضحأللتكنولوجيا، حيث األطفال  ستخدمثارالسلبية الاآل

ا من تعرض أن هناك ق (2016)  ستخدماألخطار محتملة قد تسبب لهم األذى أثناء األطفال لقا

وأخرون  Law(، و 2010وأخرون )Gasser  ك لًّ من اتالمصادر التكنولوجية، أما دراس

ثار السلبية للمصادر آلا كشفت عن فقد(، 2014وأخرون ) Livingstone(، و 2010)

داقات الص تكوينعلى  قرانهم وتؤثرألهم مع سلوكيات الطفل؛ حيث يقل تفاع فيالتكنولوجية 

 .معهم، فضال عن الميل للكسل وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة

لتلك األطفال ن تعرض أ Livingstone (2012)و   Dueragerمن يرى ك لًّ في حين 

المصادر لفترات طويلة دون تدخل الكبار يعرضهم للعدوانية والنشاط العدائي المفرط لما 

 ،(ICDL, 2015) نترنتألاي عل السالمة تقرير هيعل أكد وهو ما ،ونه ويتفاعلون معهيشاهد

تحت  ،في العالماألطفال ( عن حالة 2017لعام ) السنوي UNICEF"ونيسيف "يلاتقرير و

 (18-2) مناألطفال تعرض اِزدياد شار كالهما إلى أحيث  "،في عالم رقمياألطفال "عنوان 

ن على اوصي التقريرأ لذانحاء العالم، أا يثير قلق المربين في جميع نترنت، بمإلسنة لمخاطر ا

ضرورة أن يدرك علي جراءات الكافية لمعالجة هذه القضية على الصعيد المؤسسي، وإلتخاذ اإ
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للطفل والمخاطر المحتملة اإللكترونية باء القضايا المتعلقة بالسالمة ألصناع القرار والمعلمين وا

 المصاحبة لها. 

ربوية نات التهم المعيأحدي إالوسائط المتعددة ك أهميةتفق العديد من الباحثين على أ وقد

ة علمية نشطأمن  هم والتعلم لطفل ما قبل المدرسة لما تتضمنيثر الفعال في عمليتي التعلألذو ا

 ةدراس تفقد توصل الطفل في هذه المرحلة النمائية، إلى تنمية مهارات ة متنوعة تهدفيتفاعل

وسائط ة الي، إلى فاعل((Luckin, R. et al., 2003 ، ودراسة(2003) ل بنت عبد العزيزمناه

  .انوالمك المتعددة في زيادة قدرة الطفل على استيعاب مفاهيم العدد، والشكل، والزمن،

ية في تنم الوسائط المتعددة ثرآ( على 2005) بينما أكدت دراسة رشا صالح الدين

 رياضة،تنمية المفاهيم ال نحو( 2006) محمود الحفناويين إتجه في حالمفاهيم الجغرافية، 

حنان ة ودراس المكاني، دراكإلاكتساب مفاهيم اب إهتمتالَّتي  (2006) اسماعيل مسكودراسة 

دراسة و ،طفل ما قبل المدرسةلدى  يجابيةات اإلتجاهتنمية اإلإهتمت بالَّتي ( 2007) صبري

 .اهيم الصحة والسالمة( في تنمية مف2009) بنت محمد ىيسر

 Aman Yadavو  Ninger Zhou ودراسة ك لًّ من (،2016) أما دراسة عمر حمدان

لروضة طفل ا إعدادة في ية الوسائط المتعددة التفاعليعن فاعل نتائجهاسفرت أفقد ( 2017)

خبرات ة الزيادعلم ولما لها من قدرة في استثارة اهتمام الطفل واشباع حاجاته للت للقراءة والكتابة،

  منك لا  ساتتوصلت نتائج درافي حين  قادرة على ترسيخ مادة التعلم وتعميقها، فَْهيَ وتنوعها 

ر نمط اختيا أهمية(، إلى 2017) فهد الخالد، و(2015) زنقور ماهرو ،(2014) رانيا العمري

م يلتعلليات امعمن خالل البرنامج، في توجيه أو، من خالل الفيديوللمتعلم سواء مي يالتحكم التعل

 ريخ.م، والتالعلومية للمتعلم في تنمية التفكير الرياضي ومفاهيم ايوالتعلم، وتطويع البيئة التعل

بل فل ما قم طية في تربية وتعليالوسائط المتعددة التفاعل استخدم أهميةومن هنا تأتي 

ا  كونما ي مي، وتجعله أقربيلكونها تخاطب حواسه وتثيرها، وتحرك الموقف التعل ؛المدرسة حيا

ا، حيث تتفاعل من خاللها   هاته،إتجاوتنمي  ،لتسهم في بناء المعلومة حواس الطفلومحسوسا

ا في وتدرب على المهارات، و  الطفل.لدى  بقاء اثارهاتؤثر إيجابيا

واقعنا التربوي  أنإال  هتمام العالمي بالتربية التكنولوجيةإلنه بالرغم من اأومن المالحظ 

 سواء كان في الروضة، البرامج الخاصة بالتربية التكنولوجية، يغيب عنهال األطففي رياض 

بالجانب التكنولوجي هو  هذه المرحلة فيما يتعلق في هيونجد أن كل ما يتم التركيزعل أواألسرة،

محاولة تزويد الروضات بمجموعة من أجهزة الكمبيوتر دون االهتمام بجوانب ومكونات 

دوات التكنولوجية والمهارات المرتبطة جهزة واألتكنولوجيا التعني األفال ؛خريالتكنولوجيا األ

 ثار المختلفة للتكنولوجيا علىآلدراك ابل يجب أن تمتد إل ،والتعامل مع هذه االجهزة ستخدماالب
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على التعامل الواعي مع المصادر التكنولوجية ومنتجاتها المختلفة من  تهوالمجتمع ونمو قدر الفرد

 يجابية والسلبية.ناتها وتحديد أثارها اإلخالل فهم مكو

 :أجراها الباحثانالَّتي ستطالعية الدراسة اإل -ثالثاً 

دراسة  نباحثاال أجرىا لما سبق لما كشفت عنه نتائج الدراسات السابقة، وتأكيدا  استناداا 

 دبأح استطالعية هدفت إلى رصد حجم وطبيعة المشكلة البحثية، حيث تم إجراء هذه الدراسة

مستوي الحكومية في محافظة بورسعيد بجمهورية مصر العربية، على أطفال الاألطفال روضات 

 .من خمس إلى ست سنوات الثاني ممن يتراوح عمرهم

 ؛مثلة فيعينة البحث حول األنماط المقدمة المقترحة والمتاألطفال ومن خالل مالحظة 

ة يلعة التفامتعدد، وبرنامج الوسائط ال(ديوالتحكم داخل الفي)ة يعلبرنامج الوسائط المتعددة التفا

حة، لمقتراالبرامج  استخدمأن أطفال الروضة مهتمين ب ، وجد الباحثان(التحكم داخل البرنامج)

ألطفال لخصية كيفية تشغيل هذه البرامج، إلى تقنين مالحظتهم الش وهذا دفع الباحثان بعد شرحهم

من ْي أ ؛هومالحظة إلى اإلجابة على سؤال واحد وحيث تهدف هذه ال عينة الدراسة اإلستطالعية،

 (20)دد ع علىوتم إجراء مالحظة  ،أكثر من األخرى؟األطفال البرامج المقترحة أثارت إهتمام 

 :وكانت البرامج المتاحة لألطفال هيالحالي من مجتمع البحث  طفالا 

 (التحكم داخل الفيديو)ة يعلبرنامج الوسائط المتعددة التفا 

  (التحكم داخل البرنامج)ة يعلالوسائط المتعددة التفاوبرنامج 

 إلى:كما في المخطط التاألطفال  تركزت توجهات

 

 أجراها الباحثان الَّذينتائج الدراسة اإلستطالعية ( 1)شكل 
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 :ق العام على الدراسة اإلستطالعيةيعلالت

ضلون يفال األطفمن خالل تحليل نتائج المالحظة الشخصية، يتضح أن نسبة كبيرة من 

ون مشاهدة من أطفال العينة االستطالعية يفضل%  70التحكم داخل الفيديو، حيث رأى ما نسبته 

يوب وتيالالفيديو والتحكم أثناء المشاهدة، ويعزي الباحثان ذلك إلنتشار منصات الفيديو ك

YouTube ن من أطفال العينة يفضلون أ%  30كما ظهر أن نسبة . ها من األطفالاستخدمو

 .كون التحكم داخل البرنامجي

ا للمساعدة على اتخاذ القرار حول اخالحالي ويحاول البحث  تيار االستقصاء عمليا

خل لتحكم داا-يديوالتحكم داخل الف)ة يعلبرنامجي الوسائط المتعددة التفا البرنامج المناسب من بين

مع  لبحثاتتفق نتائج  عند إنتاج المحتوى اإللكتروني المقدم ألطفال الروضة، وهل( البرنامج

 .نتائج الدراسة اإلستطالعية أم ال تتفق

 ْعي  الوَ تستقصي مدي توفرالَّتي وفي ضوء ما سبق، ونظرا لندرة الدراسات العربية 

وسائط برنامج مقترح متعدد ال إعدادإلى الحالي البحث  الروضة، يسعيالتكنولوجي ألطفال 

لطفل  التكنولوجي ْعي  الوَ داخل البرنامج( في تنمية التحكم  - )التحكم داخل الفيديوالتفاعلية 

 الروضة

 صياغة مشكلة البحث:

حاجة المن خالل كل تلك المبررات والمصادر السابقة تظهر مشكلة البحث الحالي في 

 التحكم داخل -)التحكم داخل الفيديو ةيبرنامج مقترح متعدد الوسائط التفاعلأثر  إلى الكشف عن

في تنمية  ،( لتطوير المنتجات التعليمية1991ليشن وبولوك ورايجيلويث ) جوفق نموذالبرنامج( 

 . التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  

 أسئلة البحث:

 أسئلة التحصيل:

 ( في تنمية التحصيلالتحكم من خالل الفيديوما أثر برنامج تفاعلي ) ؟روضةلطفل ال 

 ( في التحكم من خالل ما أثر برنامج تفاعلي )؟لروضةلطفل ا تنمية التحصيلالبرنامج 

  ؟لطفل الروضة لبرنامج( في تنمية التحصيلا -ما أثر نمط التحكم )الفيديو 

 التكنولوجي: الَوْعي  أسئلة مقياس 

 ( في تنمية التحكم من خالل الفيديوما أثر برنامج تفاعلي )  طفل ل لوجيالتكنو الَوْعي

 ؟الروضة
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 ( في تنمية الالتحكم من خالل ما أثر برنامج تفاعلي )طفل ل ولوجيالتكن الَوْعي  برنامج

 ؟الروضة

  ؟وضةلطفل الر التكنولوجي الَوْعي  لبرنامج( في تنمية ا -ما أثر نمط التحكم )الفيديو 

 :البحث أهداف

 ما يلي:الحالي بحث ال استهدف

 ،هميةألوا ،هدافواألمن حيث المفهوم،  التكنولوجي الَوْعي  طبيعة  علىلقاء الضوء إ -1

 لطفل ما قبل المدرسة.اإللكترونية في السالمة ودوره 

ق تحقيل لةكوسيوالشروط الواجب توافرها  التفاعليةالوسائط المتعددة  علىالضوء لقاء إ -2

 .لطفل الروضة التكنولوجي الَوْعي  

امج( في خل البرن)التحكم دا التفاعليةالوسائط المتعددة  علىبرنامج قائم  ةيعلاف علىلقاء إ -3

 التكنولوجي ألطفال الروضة. الَوْعي  تنمية 

يديو( اخل الف)التحكم د التفاعليةالوسائط المتعددة  علىة برنامج قائم يعلفا علىالتعرف  -4

 التكنولوجي ألطفال الروضة. الَوْعي  في تنمية 

اخل دلتحكم التحكم داخل البرنامج( )االتفاعلية )تتبع أثر برنامجي الوسائط المتعددة  -5

 لروضة.االتكنولوجي ألطفال  الَوْعي  ة في تنمية يعلأكثر فاالفيديو( وقياس ايهما 

 :البحث أهمية

 االستفادة من نتائجه في: إمكانيّةفي الحالي البحث  أهميةتكمن 

 مناأل ستخدملال ات وتدعيم السلوكي اإليجابيتجاهاإلالمعارف والقيم و الطفل إكساب -1

 .هايإلقد يتعرض الَّتي لحد من األخطار ا هشأنمن  الَّذي للتكنولوجيا

 تربية الطفل.أساليب تطوير طرق وفي  التفاعليةالوسائط المتعددة  استخدم -2

ع موضو إرتباطفي ظل  ،رياض االطفالتكنولوجيا التعليم و تخصصات دراسات إثراء -3

 التكنولوجي لطفل ما قبل المدرسة. األمنبالسالمة و البحث

 ،الطفل تربية علىربين والقائمين واآلباء والمجميع الهيئات والمنظمات لفت انتباه  -4

اجههم توتي الَّ التحديات الكبيرة  إلىودرسة للتكنولوجيا مبخطورة استهالك طفل ماقبل ال

 .ونظم المعلوماتكالتطور الهائل في التكنولوجيا  الطفل؛عند التعامل مع 

ساءة إ ة منخطار المحتملباء والمربين والمهتمين بالمرحلة العمرية باأللفت انتباه األ -5

 طفل ما قبل المدرسة للمصادر التكنولوجية المختلفة. استخدم

طفل ما قبل المدرسة لدى  يجب توافرهاالَّتي التكنولوجي  الَوْعي  قائمة بمكونات  توفير -6

 للمصادر التكنولوجية. األمنغير  ستخدممن شأنها حمايته من االالَّتي 
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وزارة  وتشجيع ترحة في هذا البحث،، والمقالتفاعليةالوسائط  ةمتعددالبرامج  إتاحة -7

ة ت لتنميالروضا في للتعميماألطفال دارة العامة لتوجيه رياض م واإليعلالتربية والت

  لروضة.التكنولوجي لطفل ا الَوْعي  للكمبيوتر واالنترنت و األمن ستخدممهارات اال

 نن بيم باء والمعلمات على اتخاذ القرار حول اختيار البرنامج المناسبمساعدة األ -8

عند  (لبرنامجاالتحكم داخل  - التحكم داخل الفيديو) التفاعليةبرنامجي الوسائط المتعددة 

 .ألطفال الروضة برمجياتتصميم وإنتاج محتوى 

 منهج البحث:

 ارنة بينيقوم على المق الَّذيالمنهج شبه التجريبي  البحثالباحثان في هذه استخدم 

ل تحكم داخية )الحكم داخل الفيديو( والمجموعة التجريبية الثان)الت األ ولَى المجموعة التجريبية

 لى معرفةوف عالبرنامج( والمقارنة بين أفراد المجموعتين في القياس القبلي والبعدي وذلك للوق

 حكم داخل، )الت)التحكم داخل الفيديو( التفاعليةالبرنامج القائم على الوسائط المتعددة فاعلية 

 التكنولوجي لطفل الروضة. الَوْعي  البرنامج( في تنمية 

 عينة البحث:

ة في ألطفال الروضات الحكومي أطفال المستوي الثاني علىيقتصر تطبيق هذا البحث 

ين: تم تقسيمها إلى مجموعتين تجريبيت ،( طفالا 40قوامها ) ، على عينةمحافظة بورسعيد

 التفاعليةمتعددة برنامج الوسائط ال هايعلطبق ، ( طفالا 20وقوامها ) األ ولَى المجموعة التجريبية

مج الوسائط ها برنايعل( طفالا طبق 20والمجموعة التجريبية الثانية ) (،)التحكم داخل الفيديو

 .2018/2019م خالل الفصل الدراسي الثاني من العا البرنامج(داخل  )التحكم التفاعليةالمتعددة 

 :محددات البحث

 ديو(،ل الفي)التحكم داخ التفاعليةوسائط المتعددة ال اليةالحدود الموضوعية: دراسة فع 

 التكنولوجي لطفل الروضة. الَوْعي  في تنمية )التحكم داخل البرنامج( 

  اني، الحكومية في محافظة بورسعيد، المستوي الثاألطفال الحدود المكانية: رياض

 سنوات.خمس وست  تتراوح اعمارهم ما بين

  ي الفصل الدراسي الثاني من العام الدراس فيهذا البحث الحدود الزمنية: طبق

 بمعدل ثالث مرات أسبوعيا، لمدة شهرين. 2018/2019

 :لحكومية من الروضات ا ( طفالا 40) هامعينة عشوائية قوا اختبارتم  الحدود البشرية

 .بمحافظة بورسعيد

 :البحثفروض 
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 أوالً: فروض خاصة باالختبار التحصيلي: 

 فال رتب درجات أط طيبين متوس (0.05)ية عند مستوى داللة إحصائ ووجد فرق ذال ي

لبعدي بلي وا)التحكم من خالل الفيديو( في التطبيقين الق األ ولَىالمجموعة التجريبية 

 .عدياس البلصالح القي ،التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  ب لالختبار التحصيلي المرتبط

 فال رتب درجات أط طيين متوسب (0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ووجد فرق ذال ي

بعدي بلي وال( في التطبيقين القالبرنامج)التحكم من خالل  الثانيةالمجموعة التجريبية 

 .عدياس البلصالح القي ،التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  ب لالختبار التحصيلي المرتبط

 رتب درجات  طيبين متوس (0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ووجد فرق ذال ي

ي ( فمجالتحكم من خالل البرنا -التحكم من خالل الفيديولمجموعتين التجريبيتين )ا

 روضة. التكنولوجي لطفل ال الَوْعي  ب لالختبار التحصيلي المرتبط التطبيق البعدي

 التكنولوجي:  الَوْعي  ثانياً فروض خاصة بمقياس 

 ال ب درجات أطفرت طيبين متوس (0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ووجد فرق ذال ي

لبعدي بلي وا)التحكم من خالل الفيديو( في التطبيقين الق األ ولَىالمجموعة التجريبية 

 .لصالح القياس البعدي التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  لمقياس 

 فال رتب درجات أط طيبين متوس (0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ووجد فرق ذال ي

بعدي بلي وال( في التطبيقين القالبرنامجالتحكم من خالل ) الثانيةالمجموعة التجريبية 

 .لصالح القياس البعدي التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  لمقياس 

 رتب درجات  طيبين متوس (0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ووجد فرق ذال ي

ي ( فمجالتحكم من خالل البرنا -التحكم من خالل الفيديوالمجموعتين التجريبيتين )

  التكنولوجي لطفل الروضة. الَوْعي  لمقياس  التطبيق البعدي

 أدوات البحث:

 :يلي تتمثل فيمااالدوات  مجموعة من إعدادالباحثان ب االبحث قام أهداف ستقصاءإل

 ،ي الوسائطفالتعليمي التحكم من برامج أْي  إلى تحديدحيث تهدف  الدراسة اإلستطالعية 

 .أكثر من األخرى؟األطفال  أثارت إهتمام التفاعليةالمتعددة 

 لمستهدفة اللمهارات قياس الجانب المعرفي  إلىالباحثان يهدف  إعدادمن  تحصيلي اختبار

 سنوات. إلى ست خمس ألطفال الروضة المستوى الثاني من عمر

  الَوْعي   ىيهدف إلى تحديد مستو الباحثان إعدادمن التكنولوجي  الَوْعي  مقياس 

 .عينة البحثالتكنولوجي ل
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 التصميم التجريبي للبحث:

 يةبة التجريمقارنة بين المجموعللالمنهج شبه التجريبي هذا البحث الباحثان في استخدم 

رنة بين ( والمقارنامج)التحكم داخل الفيديو( والمجموعة التجريبية الثانية )التحكم داخل الب األ ولَى

 امجقل برنالمتغير المست أثر على أفراد المجموعتين في القياس القبلي والبعدي وذلك للوقوف

 ة.ل الروضالتكنولوجي لطف الَوْعي  تنمية  المتغير التابع على التفاعليةالوسائط المتعددة 

 حصائي:سلوب اإلاإل

 :، كما يليSPSSبرنامج الحزم االحصائية إختبارات  استخدمتم 

 التوزيع الطبيعي للبيانات  اختبارTest of Normality 

  نفريدما اختبار Friedman test التباين  البديل الالمعلمي لتحليل وهو اإلختبار

 عدي(.ب –للقياسات المتكررة )قبلي الثنائي 

  وتني -مان  اختبار Mann Whitney U Test الفرضيات حول الفرق  ختبارال

 .بين متوسطي مجتمعين في حالة العينات المستقلة

توسطين فرضية الفرق بين م T-Test رختباالبديل ال ختباراالِهَي ات ختباروتلك اال

 .غيرصلعينة اال تتبع التوزيع الطبيعي، أو أن حجم الَّتي مجتمعين مستقلين في حالة البيانات 

 :البحث مصطلحات

 ة:يالوسائط المتعددة التفاعل

لكمبيوتر، ا علىتعتمد الَّتي الوسائط  بأنها (279، ص 2011) عبد العزيز طلبهويعرفها 

فة مختلوالمؤثرات ال اعلها، كالدمج بين الصوت والصورة، والفيديو، والنصوص،في دمجها وتف

ا ف تضمن تفاعل هذه العناصر معيلأبرامج ولغات ت استخدمفي منظومة وإطار متكامل وب

 .مية المرجوةيالتعل هدافلمخاطبة حواس طفل الروضة وتحقيق األ

ا ويعرفها الباحثان  لنصوص مجموعة من ا علىحتوي برنامج كمبيوتري ي ؛بأنها إجرائيا

تكامل حيث تبوالرسوم المتحركة والثابتة،  ،، والمؤثرات الصوتيةالمسموعةالمكتوبة، والكلمات 

تنمية  نبإيتخدامها ماألطفال  ت مكن ،ةيتفاعل بشكل تفاعليجميع العناصر مع بعضها البعض 

 .التكنولوجي لديهم الَوْعي  

 التحكم داخل البرنامج:

ا الحتياجاته  بأنه (7 ص ،2012) عبد العال دويعرفه خال  تطويع المتعلم لبيئة التعلم وفقا

وأنماط عرضه، وتوقيت التعلم ليحقق مستوي األداء المحتوى عن طريق اختيار عناصر 

 .المطلوب
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ا   العلمي، بحيث المحتوى اتاحة الفرصة لطفل الروضة لتتبع  ؛أنهبويعرفه الباحثان اجرائيا

ولوجيا لتكنبما يؤهله لفهم أبعاد ا ،امج وفق نشاطه الذاتي، وقدراته الخاصةيسير داخل البرن

 بمكوناتها. الَوْعي  وينمي 

 الفيديو: التحكم داخل

توجيه المتعلم عن طريق برنامج سبق  بأنه (168 ص ،2011) نبيل عزميويعرفه 

وزمن أالتعلم والمتعلم ليس لديه فرصة في تغييرأسلوب  نهائي،ترتيب مساراته وحددت بشكل 

ير قا لمعايك وفتتابعه، وفي كم التدريب المفروض علىه، وفي تقديم التغذية الراجعة تلقائياا وذل

 .محددة توضع بمعرفة مصمم البرنامج اثناء وانتاجه

ا ويعرفه الباحثان  قدم له من المحتوى التعليمي المفي عرض تحكم الطفل  ؛بأنه إجرائيا

، تخدماسا بوتقديم وترجيع مشاهد الفيديو التعليمي، أو تسريعه ، من خالل تشغيلالفيديوداخل 

ا لمعايير محددة توضع بمعرفة مصمم ، التقديم السريع والترجيع السريع  ءأثنا فيديوالوذلك وفقا

 .للطفل التكنولوجي الَوْعي  لتنمية  ،الفيديو إعدادتصميم، و

 :التكنولوجي الَوْعي  

جوانب الطفل يتعلق باللدى  داخلي شعوربأنه  (35، ص 2010) يمان الشافعيإويعرفه 

يا لتكنولوجلفهمه  يتعرض لها، واستجابته لها بما يدل علىالَّتي التكنولوجية في المواقف المختلفة 

 .وتقديره لدورها وإدراكه لعالقتها وتفاعلها مع المجتمع

ياتنا انب حي جومعرفة طفل الروضة بآثار التكنولوجيا ف؛ ويعرفه الباحثان إجرائيا بأنه

وظيف ا التواكتساب المهارات التكنولوجية لتوظيف مصادره اإليجاب،المختلفة سواء بالسلب أو 

ند محتملة عرة الا ايجابيا للوقاية من اآلثار الضاإتجاهاألمثل بما يفيد الفرد والمجتمع وتكوين 

 .التعامل مع تلك المصادر التكنولوجية

 طفل الروضة: 

ف األول لم يلتحق بعد بالص الَّذيذلك الطفل بأنه  (43ص  ،2002) منال بهنسويعرفه 

طفل  و تختلف التعريفات حول الحد األقصى لسن به،اإلبتدائى ولكن على مشارف اإللتحاق 

ا لسن اإللزام لكل  لرياض ليس اويذهب الكثير من التربويين إلى تعريف طفل  .دولةالرياض تبعا

رات ن قدللمدرسة اإلبتدائية ولكن بما لديه م عدادهوم اإلفقط على أساس العمر الزمنى ومف

ي فاألطفال وإستعدادات ومستوى نمو جسمى وعقلى ومعرفي وإجتماعى وإنفعالى يميزه عن 

 .األخرىمراحل النمو

ا  سنوات، والتحق  (6-4)يتراوح عمره بين  الَّذيالطفل  ؛بأنهويعرفها الباحثان إجرائيا

تهدف الَّتي األنشطة المتعددة  ملتربيته، وتقدمؤسسة تربوية خصصت  تعدالَّتي األطفال برياض 
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ة واألخالقية والوطنية، وتتيح له فرص التعبيرعن الذات، اإلجتماعيإلى إكسابه القيم التربوية و

 المستقبلي.لجعله مستعد لهذا العالم  واكسابه المفاهيم والسلوكيات المطلوبةوتدريبه 

 للبحث النظري اإلطار

اسمة في حرة تفَوْهَي ة في العملية التربوية، أساسي مرحلةاألطفال مرحلة رياض  عدت  

لشخصية ااساس تكوين  فَْهيَ وتكامل جوانب نموها الرئيسية؛  لبناء شخصياتهم،األطفال حياة 

 اهتمام وضعم األزل ديمق نذم لطفلا كانو ،التاليةتتضح معالمها في سنوات حياته الَّتي االنسانية 

 لدراساتا وتؤكد العالمي،و القومي المستوى لىع والعلماء الباحثين للفالسفة يةالفرد دالجهو

 واضحة خصائص اتذ المعالم محدودة رحلةم أصبحت لطفولةا رحلةم نأ النفسيةو التربوية

 الطفل رعاية أن (2012) ربد سهام تري عليه بناءا و ربوية؛الت أطرها تحديد اأساسه على يمكن

ا  اِعْلما  هذا عصرنا في بحتأص العمر نم المرحلة ذهه في وتنشئته ا احد،و وقت في وفنا  ينظم ِعْلما

 ا،هديه على لسيرا ينبغي الَّتي والنظريات بادئالم ويضع لطفل،ل الشاملة الرعايةو التربية وسائل

ا    .(22 ص) المرحلة هذه فلط مع لجيد لتعاملا على لقدرةا هللا باهح من إال يجيده ال وفنا

ل المراح تميزه عن باقيالَّتي شك فإن طفل هذه المرحلة يتسم بالعديد من الصفات وال

من عمر  ولَىاأل  تعد مدخال لتربيته وتوجيهه، وسهولة تشكيل شخصيته، فالسنوات الَّتي العمرية و

تتكون وميوله و اتهإتجاهة لشخصيته وتتحدد األ ولَىتتشكل فيها الصفات الَّتي الفترة ِهَي الطفل 

ع نموه ملتطور اتستمر في الَّتي ة لتكوين المفاهيم، ويكتسب المهارات والعادات ؛ األ ولَىاألسس 

، جريبعن طريق ما يقدم إلىه من انشطة تساعده على اشباع حب االستطالع، والمالحظة والت

لنمو ايقلدون مايرونه، ويمثل سلوك المحاكاة ميزة هامة من مزايا األطفال واالستكشاف ف

له ن حويسمعه م والمعرفي والرمزي، ويعكس اللعب بالمحاكاة ما يراه الطفل، وما جتماعياإل

 .والثقافي اإلجتماعيومي واليوخاصة في سياقه 

ن أكثر م( أن مرحلة الطفولة المبكرة 2003)ومن هذا المنطلق فقد أشارت هدي الناشف 

ا في االستكشالَّتي المراحل العمرية  ، لتلقائيةعرفة ااف واالستطالع، والميكون فيها الطفل راغبا

ام ه، والقيقوم بي الَّذيومي يلافي ذلك النشاط  والمرونة والحيوية المتدفقة، وهو ما يالحظ مجسداا 

 بسط وسهلماسلوب لعاب التكنولوجية بدوات واألألجهزة واأليستخدم فيها االَّتي نشطة العلمية باأل

 (.127ص )

لومات إلى تكنولوجيا المعاألطفال بحاث حول وصول وتؤكد العديد من الدراسات واأل

كثف م تفاعل مالصغار لديهاألطفال ف بالتكنولوجيا؛وم لديهم بيئة غنية اليأن أطفال  تاإلتصاالو

كنهم بشكل يم ذيالَّ ساسية لهذا التفاعل المهارات األ نويمتلكو؛اإلتصالومع تكنولوجيا المعلومات 

  .(Ayse, 2017, 158) هميعلوتتعزيزودعم تطورنموهم، كبيرفي
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 و Lauren(، و ك لًّ من 2017) Aman Yadavو  Ninger Zhou من لًّ ك   أتفق وقد

Ngnyen (2017 62، ص ) يات أن رؤية الطفل للعالم المحيط به وفهمه له يرتبط بالمعطفي

ها أداة أنحيث  يزيد من تركيزه على العالم التكنولوجي الَّذيمر أليراها، االَّتي التكنولوجية 

 وفرهذهتحيث  نحو حياة ناجحة ومستقبل وظيفي أفضل،األطفال يجابية يمكن أن توجه إمية يتعل

على رع؛ فوقت يحتاجه الطفل مما يجعله يحتفظ بالمعلومة بشكل أسأْي  الوسائط المعلومات في

ته وى صسبيل المثال يمكن للطفل في حالة تعامله مع لعبة بها أحد الحيوانات أن يستمع إل

ت طبيقاكما يمكنه التعلم من خالل بعض الت ،ويتعرف على خصائص تلك الحيوان وأماكن وجوده

ق طفل النطعلم التالَّتي الناطقة اإللكترونية الحديثة الخاصة بالهواتف الذكية مثل تطبيقات الكتب 

 بشكل سليم ومحبب من خالل شكل جذاب.

ن فزيويلتلبا بدأ ،ت له تاريخ طويلصاالاإلتالمعلومات و مع تكنولوجيااألطفال  تفاعلو

 لمعلوماتا تكنولوجيا من اختراع أشكال جديدة تمالوقت، ومع مرور الفيديو،لعاب أوالهواتف و

 :لهناك هناك مجموعة أخرى كبيرة ومتنوعة من التقنيات الرقمية مث وأصبح،تاإلتصاالو

أجهزة كس والهاتف وأجهزة الفا األلعاب الذكية وأجهزة التحكم عن بعد وآالت التصوير وأجهزة

 لباركودائات التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وقار

(2005, 18 Plowman, Stevenson &.) 

وتر لكمبياويمكننا أن نضيف إلى تلك القائمة الهواتف الذكية وأجهزة األلعاب وأجهزة 

لقصص وا واإلنترنت، الرقمية،والكاميرات  باللمس،تعمل تي الَّ اللوحية وأجهزة الشاشات 

 فيديو،الريق وتقنيات التداول عن ط للبرمجة،واأللعاب القابلة  الكمبيوتر،وألعاب  التفاعلىة،

 .والسبورات اإللكترونية البيانات،وأجهزة عرض 

هة على مواج جيل قادر عدادنقطة البداية الصحيحة إلاألطفال وتمثل مرحلة رياض 

مجتمع تكنولوجي سريع التغير مستقبالا، ويرجع لك لما يتسم به طفل هذه المرحلة من ميل وحب 

للتعلم ورغبة فطرية لتنمية معارفة العامة واهتمامه الدائم بالتكنولوجيا ومنتجاتها المختلفة 

نولوجية ظهار براعة وسرعة في التعامل مع األدوات واالجهزة التكإوتساؤالته الكثيرة حيالها، و

 إلى تكنولوجيا المعلوماتاألطفال  إدخال عدأجل ذلك ي   من ،(9، ص 2010 ،)ايمان الشافعي

لجعلهم مستعدين  لتطور نموهم، واكسابهم المفاهيم والسلوكيات المطلوبةت أمراا حتميا اإلتصاالو

 العديد أن هناك إال، (Lydia, P. Stevenso, o. et al., 2011, 368) لهذا العالم المستقبلي

مع المعطيات  عند تعامل الطفل الحذرنادت بضرورة توخي الَّتي من الدراسات الحديثة 

 Fezileو (،2017) يمان عبدالرحمنوإ (،2016) الصوالحة التكنولوجية كدراسة على

Ozdamli (2017 ،)لساعات طويلة األطفال إلى أن بقاء  تلك الدراسات حيث توصلت نتائج

والسلوك  يؤدي إلى العديد من المشاكل السلوكية المتمثلة في العنف،ونية اإللكترعلى األجهزة 
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 ستخدمنطواء والعزلة، وأوصت تلك الدراسات بتقليل االة كاإلاإلجتماعيوالمشاكل  العدواني،

 يقضيه أبنائهم أمام تلك االجهزة. الَّذيوضرورة تحكم الوالدان في الوقت 

رفي هذه المرحلة من خصائص نمو عقلي ومع فياألطفال الباحثان أن ما يميز ويرى 

ات للتطبيق تقديروال الَوْعي  بما يتيح لهم الفهم و التكنولوجي لديهم؛ الَوْعي  وحركي تسهل تنمية 

ل لهذه االمثو األمنوالتوظيف  ستخدمالتكنولوجية الحديثة، مما يؤثر على توجيه سلوكهم نحو اال

ا من قائمة األخطاة والمستقبلياليالتطبيقات في حياتهم الح ا واقيا ضرار ألوا رة، ويكون درعا

 ها.استخدمالمحتملة الناجمة عن سوء 

س فقط ساس ليأليجب أن يوضع فيها االَّتي المرحلة ِهَي األطفال تعد مرحلة رياض و

نمية ن تإذا فها، لليضا لتقييمها وتطويرها ومحاولة االضافة أللتعامل السليم مع التكنولوجيا، ولكن 

مع  طفال هذه المرحلة للتعامل الواعيأصبح ضرورة ملحة لتمكين أالتكنولوجي  ْعي  الوَ 

 وجبذا ل ،يرالتكنولوجيا، وتقييم آثارها على الفرد والمجتمع في ظل تطور تكنولوجي سريع التغ

 .ةهمي، واألهدافالتكنولوجي لطفل الروضة من حيث المفهوم، واأل الَوْعي   على التعرف

  Technological Awareness :لوجيالتكنو الَوْعي  

 عدةب (1998) المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربيةفي  ،المعني اللغوي للوعيجاء 

وما  ي نفسهفوسالمة االدراك، وشعور الكائن الحي بما  ،والفهم ،والتقدير ،الحفظِهَي معاني، 

 .(675)ص  يحيط به

هو أساس وشراا ذاته وبما يحيط به ادراكا مباة بأنه إدراك المرء لاإلجتماعيوعرفه مجمع العلوم 

 .(39، 1982 ،)احمد بدوي كل معرفة

تنا جيا في حياالتكنولوجي بأنه المعرفة بآثار التكنولو الَوْعي  ( 2008) ويعرف فرج أحمد

ع ولوجيا ملتكناومجتمعنا سواء بالسلب وااليجاب والوقاية من اآلثار الناجمة عن التعامل مع تلك 

 (.296)ص  لتوظيف األمثل فيما يفيد الفرد والمجتمعتوظيفها ا

لشعور التكنولوجي بأنه المعرفة والفهم واالدراك والتقدير وا الَوْعي   فكما يعر

عناية حو النسلوك الفرد  علىمما يؤثر  التكنولوجيا،بالموضوعات والمفاهيم المستحدثة في مجال 

 (.358، 2003 ،)عبد العزيز طلبهالمجاالت بهذه 

النترنت وفقا الكمبيوتر وا استخدمجادة إ على( بأنه القدرة 2018) السعيدما يعرفه رضا ك

 و الحرجةأجئة خالقي السليم في المواقف المفاخالقية والتصرف األللمبادئ واآلداب والقواعد األ

دم ستخن الملك بيذتواجه الفرد أثناء التعامل مع مستحدثات التكنواوجيا المعاصرة سواء كان الَّتي 

ات والمكون ستخدماالخالقيات بين الم إلىللتكنولوجيا ونفسه أو بينه وبين اآلخرين، هذا باالضافة 

 .(16 )ص تشمل الحرص على سالمة االجهزة ومحتوياتهاالَّتي المادية للتكنولوجيا، و
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أتي ي، حيث لمام بمفردات التكنولوجياالتكنولوجي يتضمن اإل الَوْعي  يتضح مما سبق أن 

ا، ثم يأتي بعد ذلك الجانب إرتباطيرتبط بالجانب المعرفي  الَّذيحفظ ال ا وثيقا  الَّذيي لوجداناا

ا أو  تجاهيتضمن درجة اإل ا، تليها مرحلةإنحو المستحدثات التكنولوجية سلبا ن عية تعبر نزوع يجابا

 نحوها. إتجاهبعد وعية بالمعرفة التكنولوجية، وتكوين األطفال السلوك المتوقع من 

ا  الَوْعي   وعرف الباحثان  ستخدماعلى  الروضةقدرة طفل  ؛بأنه التكنولوجي إجرائيا

ل يتعام دماعن يالكمبيوتر واالنترنت وفقا للمبادئ واآلداب والقواعد االخالقية والتصرف االخالق

ه انب حياتجو التكنولوجيا في دراكه آلثارإإلى  باالضافةمع مستحدثات التكنواوجيا المعاصرة 

وظيف ا التواكتساب المهارات التكنولوجية لتوظيف مصادره ختلفة سواء بالسلب أو اإليجاب،الم

ند محتملة عرة الا ايجابيا للوقاية من اآلثار الضاإتجاهاألمثل بما يفيد الفرد والمجتمع وتكوين 

 .التعامل مع تلك المصادر

 التكنولوجي ألطفال الروضة: الَوْعي  تنمية  أهمية

 سلوكياتحتمال حدوث الإالمفرط للتكنولوجيا مع رفع  ستخدمماء بين االلقد ربط العل

ا من تعرض الخطيرة،  تي الَّ ديثة ، حيث أشارت نتائج الدراسات الحألخطار محتملةاألطفال وقلقا

 رللمصادفال األط استخدمجراء  السلبية من االثار هناك العديد أن االخيرة اجريت خالل السنوات

 يلانفعواال ياإلجتماعقد تعود بالضررعلى نموهم الجسمي والعقلي والَّتي تلفة التكنولوجية المخ

 رد الزغيفقد توصلت نتائج دراسة محملتلك المصادر؛ السيِّئ  ستخدمفي حالة التعود على اال

ب ذا ما غاإ ال،( أن شبكة االنترنت تشكل تهديداا خطيراا للقيم األخالقية والثقافية لألطف2003)

ة اعياإلجتمتها انعكاسا قد يكون لها أضراراا األطفال هؤالء  من شأنه يجنب الَّذيرشادي اإل الدور

ولوجيا أثراا كدت أن للتكنأ( فقد 2006)أما دراسة رجاء العسيلي  والثقافية والسلوكية الخطيرة،

لفرد ا احة أمامالوسائل المت تتغير التكنولوجيا فبتغير واضحا على القيم عامة واألخالقية خاصة،

 .المشتقة من القيم هدافلتحقيق األوالمجتمع 

و  Livingstoneودراسة ك لًّ من  (2010وأخرون ) Law في حين أشارت دراسة

Kirwil ( ودراسة 2014وأخرون )Fezile Ozdali (2017 ودراسة ،)Gasser  وأخرون

كنولوجية؛ ر التالالسواء عند التعامل مع المصاد إتجاهفي األطفال سلوكيات  تأثر إلى( 2010)

فضال  ة،اضياإلفترقرانهم وتحد من نمو الصداقات واالعتماد على العوالم أحيث يقل تفاعلهم مع 

 .عن الميل للكسل وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة

 Duerager(، وك لًّ من 2013) Clarkو  (2016) على الصوالحة توصلت دراسة بينما

لتلك المصادر لفترات طويلة دون تدخل األطفال  ن تعرضأ (، إلى2012) Livingstoneو 

لًّ أما دراسة ك   الكبار يعرضهم للعدوانية والنشاط العدائي المفرط لما يشاهدونه ويتفاعلون معه،

 ، ودراسةHall (2007) و Beale من ، ودراسة ك لًّ Hinduja (2006) و Patchinمن 
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Mason (2008) ن أوحددت  وعاطفية واجتماعية، فقد رصدت آثاراا سلبية جسدية ومعّرفة

 ستيعاب،قلة التحصيل واإلِهَي التكنولوجيا  استخدمسراف في المناطق األكثر تضرراا من اإل

كما أنها يمكن أن تسبب انخفاض كبير في القدرة على  والعاطفي، اإلجتماعي النمو وتأخر

فإن  ة،اإلجتماعيالناحية  ومن اإلنجاز، وانخفاض التركيز، وفقدان الدافعية للتعلم االكاديمي،

هؤالء الضحايا يجدون صعوبة في الدفاع عن أنفسهم وقد يغيرون سلوكهم أو ينسحبون 

اإلحباط، والالمباالة، والشعور و ،أويستجيبوا بعنف أو يعزلون أنفسهم. تتميز مشاعرهم بالضيق

 .المجتمع واالنسجام مع وتقليل احترام الذات، والغضب، بالوحدة، والحزن، واالكتئاب،

 ونيسيفالي وتقرير (،ICDL, 2015) نترنتاإل على السالمة وجاءت نتائج تقرير 

""UNICEF ( عن حالة 2017السنوي لعام ) الم عفي األطفال تحت عنوان  ،في العالماألطفال

نترنت، بما سنة لمخاطر اال (18-2) مناألطفال تعرض  اِزدياد حيث يؤكد ك لًّ منهما على ،رقمي

ة ت الكافيراءاق المربين في جميع انحاء العالم، وقد اوصي التقريرين بضرورة اتخاذ االجيثير قل

ن لمعالجة هذه القضية على الصعيد المؤسسي، وبضرورة أن يدرك صناع القرار والمعلمي

طر فل والمخاللطية اإللكترونتنتهك السالمة الَّتي  باء القضايا المتعلقة بالمصادر التكنولوجيةواأل

 ينهيل الجابر ،أكدت حيث على االنترنت،األطفال صاحبة لها، وضرورة تعزيز حماية الم

تعامل تربية الطفل يجب أن تسعي إلى تمكين الطفل من اكتساب مهارات ال أهدافأن  (2011)

ذا لقيام بهه من اتمكنالَّتي وإشباع حاجاته إلى تنمية المهارات  مع الوسائل التكنولوجية الحديثة،

 .رلمستماوالتعلم  والتعلم الذاتي، وحل المشكالت، كمهارة التفكير، واتخاذ القرار، الدور؛

ة ( بضرورة زياد2012) أماني خميس، ورندا مبروك ك لًّ من في حين أوصت دراسة

اه بية تجات االيجاتجاهاكتسابها المفاهيم واإل عن فضالا  التكنولوجيا، أهميةوعي المعلمة ب

 توفهم المشكال على توظيفها بما يخدم نمو وتربية طفل الروضة، ها القدرةالتكنولوجيا بما يتيح ل

رتبطة مفايات يتطلب امتالكها لك الَّذي أفرزتها التكنولوجيا وانعكست على الطفل األمرالَّتي 

 تالتصااإلالسيما المبادئ واألخالق تجعل من وسائل تقنية المعلومات و بالجانب التكنولوجي

Thomas (2003 )و  Bailey من لًّ وأكدت دراسة ك   ،ائل فعالة ومفيدةبكافة أنواعها وس

، (2016) على الصوالحةو(، 2008) فرج عبدهوSherri (2005 ،)و  Brownودراسة ك لًّ من 

ساعد ذلك في يالتكنولوجي للوالدين حيث  الَوْعي  تنمية  أهميةعلى ، (2017) يمان عبد الرحمنوإ

تغيير لهم ة بما يؤهليليتمكنوا من التعامل معها بكفاءة وفاعل تعاظم دورهم التربوي الرقابي

 لوقوعم من اعن حمايتهم له فضالا  سلوكيات أطفالهم من مستهلكين للتكنولوجيا إلى منتجين لها،

لدان حكم الواتوأوصت بضرورة  ة، والنفسية،اإلجتماعيو خالقية،وآثارها السلبية األ براثينها في

ألطفال التوعية  برامج إعداداألجهزة التكنولوجية، فضالا عن  أماماألطفال  يقضيه الَّذيالوقت  في

 وإرشادهم لمعرفة اضرارها وما تتركه من آثارعلى سلوكياتهم. 
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ث الباحثان أن عصر المعلوماتية وما يتميز به من سمات خاصة سواء من حيويرى 

 يرات،التغه تؤهلهم لمواكبة هذ الكتساب مقومات عديدةاألطفال الشكل أو المضمون يتطلب تربية 

تهم طريق تنمية مهار نالثقافية، عهويتهم  علىوالتعاطي معها، وفي ذات الوقت الحفاظ 

 ت،النترناالجديد عبر شبكة  علىالحديثة، واالطالع  اإلتصالة باآلخرين عبر وسائل ياإلتصال

ا به لتزمويقيمي وأخالقي يفهموا ثقافتهم والثقافات األخرى ويقدروها، وتنمي لديهم نسق  حتى

 مسئول مععي البقدرة الطفل على التعامل الوا، وبيئتهم المحلية علىويوجه سلوكياتهم؛ ليحافظوا 

 ىعلسلبية وال التكنولوجيا ومنتجاتها المختلفة من خالل فهم مكوناتها وتحديد آثارها االيجايية

 والمجتمع.الفرد 

 Livingstone(، و 2010وأخرون ) Law ، و(2010وأخرون ) Gasserك لًّ من  ويذكر

 : يما يليالتكنولوجي لألطفال ف الَوْعي   أهمية(، 2014وأخرون ) Nicholas( و 2014وأخرون )

ا واعالطفل لذاته وللبيئة المحيطة به ادرا إدراكالتكنولوجي في  الَوْعي  يسهم  -1 ا.كا  يا

ية نولوجللمصادر التك يؤهل اكتساب الطفل للوعي التكنولوجي ترجمة االدراك الواعي  -2

 إلى نمط سلوك فعلى.

ة من نولوجيالتكنولوجي سهولة التعامل مع التطبيقات التك الَوْعي  يسهم اكساب الطفل   -3

 أدوات وأجهزة في الحياة إلىومية.

 استخدمات ايجابية عند إتجاهيعمل اكساب الطفل للوعي التكنولوجي على تكوين  -4

 التطبيقات التكنولوجية.

لفرد احياة  التكنولوجي تنمية معرفته بدور التكنولوجيا في الَوْعي  الطفل  يسهم اكساب -5

 والمجتمع.

مل مع التعا التكنولوجي إلى تنمية الجانب المعرفي لمهارات الَوْعي  يسهم اكساب الطفل  -6

 التطبيقات التكنولوجية لديه.

 عها.مامل اتاحة الفرص لطفل الروضة للتكيف مع المستحدثات التكنولوجية وطرق التع -7

حو حياة نألطفال االتكنولوجي باعتباره أداة تعلم بنّاءة قادرة على دفع  الَوْعي  ينظرإلى   -8

 .ومهن مستقبلية ناجحة للغاية

 كترونيةاإللبالسالمة  الَوْعي   إلىاالهتمام بإكساب الطفل للوعي التكنولوجي يؤدي  -9

 واألخطار المحتملة عبر اإلنترنت.

ت االاإلتصن يستخدمون تكنولوجيا المعلومات والَّذيطفال األمن الضروري أن يدرك  -10

 .المخاطر المحتملة لسالمة المعلومات وكيفية تحديدها ومنعها
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خالقي وفهم الجانب اال إدراكالتكنولوجي ألطفال الروضة في  الَوْعي  يساعد تنمية  -11

 والثقافي للتكنولوجيا.  اإلجتماعيو

 التكنولوجي فيما يلي: الَوْعي  عناصر  وفي ضوء ما سبق يستطيع الباحثان تحديد

 الجهزةاوتطبيقاتها، مفهومها  بالتكنولوجيا؛المرتبطة  والمعارف:الفهم والمعلومات  -1

 تمع،المجواألدوات والمصادر التكنولوجية المختلفة، ومعرفة دور التكنولوجيا في 

وأهم  ياتنا،في حالتطور التكنولوجي  أهميةالفرد والمجتمع، و علىواالثار المختلفة لها 

الَّتي  يجابيةيمكن حلها من خالل التكنولوجيا، وصف اآلثار السلبية واالالَّتي المشكالت 

ات خدماستيد تحد والبيئة،الناس  علىمن المحتمل أن تحدثها التكنولوجية، وتحديد آثارها 

 المهن المرتبطة بالتكنولوجيا. ةالتكنولوجية، معرفاالدوات والمصادر 

رص زيادة فالخامات والمنتجات التكنولوجية إلنجاز المهام و استخدمكمهارة  المهارات: -2

لىومية شطة إاالن الفردية، تحديدمهارة حل المشكالت، والتعبير عن االبتكارات  التعاون،

 يع،السروجي لتكنولتستخدم فيها التكنولوجيا بمجاالتها المختلفة، التكيف مع التطور االَّتي 

ل دريب الطفتاالدوات التكنولوجية، مع  استخدميمكن أن تنتج عن تي الَّ مناقشة االخطار 

اع اتب لىعالقدرة  علىها،وتعزيزحمايته عند العمل  اخطارها،على كيفية وقاية نفسه من 

 سب.التعلىمات الصحيحة لتشغيل االجهزة التكنولوجية، وايقافها في الوقت المنا

ا جابياتهحياته ويقدرها ويقيمها ليحدد ايالتكنولوجيا في  أهميةات: يستشعر تجاهاإل -3

ها، حبة لالواعي مع المصادر التكنولوجية، وتوقع المخاطر المصا وسلبياتها، التعامل

 كنولوجيانحو طرق التفكير في الت إتجاهاالنترنت،  علىاألطفال وضرورة تعزيز حماية 

صادر الم خدماستتعلق بتحمل المسئولية فيما ي على ةالبيئة، القدرتتعلق باحترام الَّتي 

 ط بالطفلا يحيوالنظم التكنولوجية، اتخاذ القرارات المرتبطة باختيار المفيد واالفضل بم

 من ادوات واجهزة تكنولوجية، واالستفادة منها.

و  Livingstone(، و ك لًّ من 2012وأخرون ) Livingstoneك لًّ من  وقد لخص

Smith (2014و ،)ت الشخص الواعي تكنولوجيا فيما يلي:( مواصفا2018) رضا السعيد 

 ة وكفاءة.يجهزة واالدوات التكنولوجية بفاعلأليتعامل مع ا .1

 خالقي عند التعامل مع المصادر التكنولوجية.أليدرك الجانب ا .2

 يتقن المهارات العملية الالزمة للتعامل مع التطبيقات التكنولوجية. .3

 ا والمجتمع.ة بين التكنولوجييقادر على فهم العالقة التفاعل .4

 .قادر على تحديد ايجابيات وسلبيات التكنولوجيا .5
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 بالتكنولوجيا. المتعقلةفهم الموضوعات  .6

 فهم كيفية عمل االجهزة والمصادر التكنولوجية الالزمة لحياة االنسان. .7

جه تواالَّتي ن التكنولوجيا جهد عقلي متطلب لحل المشكالت أحساس بلديه اإل .8

 نسان.اإل

ا قادر على قضاء وقت .9 ا  ا   عند التعامل مع المصادر التكنولوجية. مناسبا

ا الكمبيوتر واإل استخدميجيد  .10 ند عخالقية للمبادئ واآلداب والقواعد اال نترنت وفقا

 التعامل مع مستحدثات التكنواوجيا المعاصرة.

رين اآلخ خالقي السليم بين المستخدم للتكنولوجيا ونفسه أو بينه وبينالتصرف األ .11

 مستحدثات التكنواوجيا المعاصرة. عند التعامل مع

يا التكنولوجي، تكنولوج الَوْعي  أن من ضمن وسائل نشر  (2008)ويشيرفرج أحمد 

(، 272 )صالمعلومات، وبعض الوسائل التكنولوجية؛ كخدمات االنترنت وتطبيقات المحمول 

 استخدملى ة عأن الوسائط المتعددة تعد من أهم المداخل القائم (2014) نبيل عزمييرى  في حين

 ل على عرضتعمتي الَّ قدرات الكمبيوتر التفاعلىة و استخدمنها تقنية أم،حيث يالتكنولوجيا في التعل

ا يلآوتخزين واسترجاع المعلومات  لشكل وتجمع مابين النص المكتوب والصوت والصورة وا ،ا

 در استفادةالمصالذا فإنه يجب االستفادة من بقاء الطفل أمام تلك (، 130 )ص الثابت والمتحرك

مال ي استكمن شأنها أن تساعد فالَّتي قصوى، وذلك من خالل تحميل أفضل البرامج والتطبيقات 

 .ميةيعمليتهم التعل

 Interactive Multimediaة: يالوسائط المتعددة التفاعل

ل ما قب م طفلية في مجال تربية وتعليتقنيات الوسائط المتعددة التفاعل استخدمعد ي  

رص تاحة الفإاتي وتهدف إلى تحقيق التعلم الذالَّتي ات التربوية الحديثة تجاهلإل اا تأكيد المدرسة

من  يمتلك الكتساب المعارف والمهارات الالزمة لنموهم كال وفق احتياجاته ومااألطفال أمام 

هم ات االيجابية نحو ما يخصهم من موضوعات في حياتتجاهقدرات مما يسهم في تكوين اإل

 Weiss (، وك لًّ من2003) Francisو  Wardleك لًّ من  أكدت دراسة العامة، حيثالخاصة و

ح ( أن تكنولوجيا الوسائط المتعددة أفضل وانج2015) عزه مصطفي(، و2006) Andreasو 

م يتعلمية لألطفال لتوفر خصائص فنية تجعل منها أداة شيقة وممتعة ألغراض اليوسيلة تعل

بوي تربية طفل ما قبل المدرسة تحت اشراف تر أهدافربطها بوالتعلم،وأن حسن توظيفها و

كيف مع للت يؤدي إلى نتائج فعالة فيما يتعلق بتطوير مهارات الطفل، وتفكيره، وزيادة قدراته

 البيئة.



 

 =204 = 

  2020 ديسمبر -( 16مسلسل العدد ) -الثاني  العدد -الثامن المجلد  

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

و عدين أوالمتوسط بين المتخاصمين والمتوسط بين المتبا وسط،والوسائط في اللغة من 

 (2/1039، 1981)ابراهيم مصطفي واخرون،وسيطة ْهَي وَ المتعاملين والمعتدل بين شيئين 

تكامل فيها تالَّتي برامج الكمبيوتر ؛ أنهاالوسائط المتعددة  (2001) نبيل عزميويعرف 

لرسوم وا والمتحركة، والصور الثابتة، عدة وسائط لالتصال مثل النص، والصوت، والموسيقي،

 .(21 )ص م بشكل تفاعلىيتفاعل معها المتعلالَّتي و الثابتة والمتحركة،

قديم تِهَي الوسائط المتعددة التفاعلىة أن  Dan (2003)و Handoyoك لًّ من  ويذكر

 ءةكفاو اليةالمعلومات عن طريق النص والصورة والصوت بشكل تعاوني متكامل لجعلها أكثر فع

 .(24)ص 

 أنها مجموعة من المكونات (2004المطيعي )رياض الجبان وعاطف  كما يعرفها

 ن طريقعمحددة  أهدافتقدم في صورة مواد تعلىمية مختلفة االنماط لتحقيق الَّتي المنطقية 

 (76 )ص الكمبيوتر، ويتفاعل معها المتعلم وتقدم له تغذية راجعة فورية حسب استجابته.

 على تعتمد ؛ةيأن الوسائط المتعددة التفاعل (2011طلبه )في حين أشارعبد العزيز 

 تؤثراوالمالصوت والصورة، والفيديو،  النص، جها وتفاعلها، كالدمج بينالكمبيوتر، في دم

ا ف تضمن تفاعل هذه العناصأليبرامج ولغات ت استخدموب ةالمختلفة في منظومة متكامل  ر معا

 .(279 )ص مية المرجوةيالتعل هدافلمخاطبة حواس طفل الروضة وتحقيق األ

عة من مجمو علىنامج كمبيوتري يحتوي بر؛ بأنها في هذا البحثويعرفها الباحثان في 

 أللعابوا والموسيقي، والرسوم المتحركة والثابتة، المسموعة،والكلمات  النصوص المكتوبة،

من ال األطفة يستطيع يالبعض بطريق تفاعل مع بعضها مية بحيث تتكامل جميع العناصريالتعل

م وعيه جية بما يحقق زيادةللمصادرالتكنولو األمن ستخدمخاللها تنمية معارف ومهارات اال

 تلك المصادر. وأضرار لمخاطر

ديم التق ويشير تعدد الوسائط إلى تعدد الحواس الخاصة باستقبال المعلومات في أشكال

 ختلفمالمختلفة، كما يشير إلى تباين خصائص المتعلمين وحاجاتهم بحيث يلبي هذا التعدد 

كل اصة بنتاج والعرض والتقديم الخفي اإلوعند مراعاة الخصائص الفنية  ،الخصائص والحاجات

 ،الحميد د عبد)محم هايتوظف الوسائط المتعددة لتحقيق حاجات المتلقين إلالَّتي وسيلة على حدة و

 ة فيهامزيج من النص والرسوم والصوت والفيديو في عرض موحد، والعبر فَْهيَ  (،107، 2007

ط على الشاشة في صورة متزامنة هو شرط التعددية بمعني وجود أكثر من عنصر أو وسي

م في ة عندما تعطي للمتعلم بعض التحكيتتحول إلى وسائط متعددة تفاعلَوْهَي زمتكاملة 

 .(132، 2014 ،)نبيل عزمي يشاهدها ومتي يشاهدهاالَّتي المعلومات 

وتعطي قدرات الطفل  ة كونها تخاطب الحواس،يالوسائط المتعددة التفاعل أهميةوترجع 

الوسائط  استخدم أهميةوتسهم في تنميتها وتفعيلها،وتزداد  أهميتها المناسبة لحجم نموها،العقلية 
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ه الدراسات النفسية والتربوية من يم طفل الروضة من خالل ماتؤكد عليالمتعددة وتسخيرها لتعل

فقد  على شخصيته طوال حياته، يترك طابعه األ ولَىأن ما يتعلمه الطفل خالل السنوات الخمس 

Luckin (2003 ،)و  ،(2003) مناهل بنت عبد العزيز دراسة بتت بعض الدراسات منهاأث

يسرى و(، 2006) مسك اسماعيل، و(2006) محمود الحفناويو(، 2005) رشا صالح الدينو

الوسائط المتعددة في تنمية  استخدمة يفاعل، (2010) أماني الشعبي، و(2009) بنت محمد

 لفاظلى استيعاب مفاهيم )العدد والزمن والشكل والمكان( وتذكراألمهارات الطفل وزيادة قدراته ع

وتهيئته لتعلم المفاهيم الرياضية والجغرافية والبيئية ومفاهيم  ،دراك العالقاتإو الصوروالمعاني و

واكسابهم األطفال  وفي تحسين أداء وتنمية االبتكارلديهم، الصحة والسالمة، االدراك المكاني،

 .يةالمهارات الحيات

، (2007) حنان صبري(، و2006) Andreasو  Weissك لًّ من  وصت دراسةأو

 عزه مصطفيو(، 2011) صباح الخريجي، و(2008) حنان عبد الخالقو يمان متولي،إو

بتت حيث أث ل ما قبل المدرسةاطفبرامج الوسائط المتعددة أل استخدمالتوسع في  أهمية( ب2015)

 اتجاهتالرياضيات، ونمواإل وتحصيل ة المفاهيم العلمية،تها في تنميينتائج دراستهم فاعل

 .يجابية لديهماإل

 استخدمت الوسائطالَّتي وNurul (2016 )و Neni ك لا من  بينما توصلت دراسة

ة جتماعياإلت أنه أمكن من خاللها تطوير الدراسا ، إلىةاإلجتماعيم الدراسات يالمتعددة في تعل

ن ملطفل بما قدمته ل ة لألطفال في التغذية الراجعةاليت عوحققت استجابا بشكل جيد وفعال،

لك من يختار منها ما يناسبه مع تفضيله لهذه النوعية أو تالمحتوى للعرض وتقديم  وسائط

 الوسائط، ومع مايستهدفه من هذا االختيار.

تنوعة الم ةينشطة التربوية التفاعلة العديد من األيوتتضمن الوسائط المتعددة التفاعل

اهيم المف فيستطيع من خاللها التعرف على المرحلة؛لرامية إلى تنمية مهارات الطفل في هذه ا

ه للطفل تقدم على ما فضالا  بها،العامة لهذه المرحلة و التدريب على المهارات التربوية الخاصة 

المهم من و ،يةومجموعة من المفاهيم الرياضية والعلم من مفردات باللغتين العربية واالنجليزية،

 تازوتم ،للمجتمعوممثلة  أن تكون الوسائط المتعددة مثيرة ومناسبة لعمرالطفل ومرحلة نموه،

 مان والسالمة.باأل

 ة:يعناصر الوسائط المتعددة التفاعل

وب، لمكتالنص ا ؛ة من عدة عناصر؛ من أهمهاييتكون برنامج الوسائط المتعددة التفاعل

 ويتطلب ،والموسيقي والصوت، ولقطات الفيديو، متحركة،والصورالثابتة وال المتحركة،والرسوم 

ناصر عالثة يقل عن ث بحيث ال من تلك العناصر، اة توفرعددا يبرنامج الوسائط المتعددة التفاعل

 تتوفر شروط تعددية الوسائط في البرنامج، يمكن تحديدها فيما يلي: حتى
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  النصوص المكتوبة:

 ستخدمشاشة من بيانات مكتوبة تعرض على المويقصد بالنص المكتوب كل ما تحتويه ال

ألجزاء لناوين عبارة عن فقرات تظهر منظمة على الشاشة، أو عَوْهَي أثناء تفاعله مع البرنامج، 

رشادات اء إالبرنامج في صياغات متفردة مرقمة، أوإلعط أهدافالرئيسية على الشاشة ؛لتعريفه ب

لى عة واحدة من المستخدم عن طريق الضغط وتوجيهات المستخدم، ويتم التعامل معها بحرك

ن محدي أصابعه،ويزيد إ( أولمس الشاشة بKey Board( أو لوحة المفاتيح )Mouseالفأرة)

 اة ظهورهوألوانها، وطريق والحروف المكتوبة، التحكم في حجم الكلمات، إمكانيّة ،تهايلافع

 )العرض(.  ومدة ظهورها )الحركة(،

ا لنقل محتوي الرسالة التعلويعد اختيار الكلمات بعنا أهم  منْهَي وَ  قة،مية بديية أمراا مهما

 ر، لذاويتم إضافة النصوص من خالل محرر الصو ة،يالعناصر في الوسائط المتعددة التفاعل

 .(12 ،2008 )اآلء سميح، وجب االنتباه لنوع الخط وحجمه ولونه

 (Spoken Words) :اللغة المنطوقة

فهاعلى ا وظائة ولكل منهيوجد في برامج الوسائط المتعددة التفاعلتالَّتي تتنوع االصوات 

 النحو التإلى:

 (Spoken Words)المسموعة(: ) اللغة المنطوقة

 ، تبعث، وتتمثل في صورة أحاديث مسموعة منطوقة بلغة مااإلتصالتعد من أهم وسائط 

على م،أوصور تظهرمن السماعات الملحة بجهاز الكمبيوتر، وقد تستخدم لمصاحبة نص،أو رس

 الشاشة إلعطاء توجهات وإرشادات لطفل الروضة، وعلى مصمم البرامج اختيار االصوات

جزء  ت في كلااللقاء ونبرات الصوأساليب الصالحة لإللقاء والنطق الصحيح، على أن يتم انتقاء 

 .(271، 2010 )عاطف فهمي، جزاء البرنامجأمن 

 Musicالموسيقي:

 تخلق ْهيَ فَ ىة؛ العناصر الصوتية في برامج الوسائط المتعددة التفاعلتعد الموسيقي من أهم 

 تخلقوة، وتعمل على جذب االنتباه، وتعزز الصورة يالقيمة وتعزز وتحسن العملية التفاعل

والهدف  صيلهاينبغي توالَّتي االنفعال، وينبغي عند وضع الموسيقي في البرنامج مراعاة الرسالة 

 قاع الموسيقي وتسلسلها، وتأثيرها على العرض.منها، وسرعة أو بطء اي

 Sound Effectsالمؤثرات الصوتية:

 قد يأتي الصوت كمؤثرات صوتية خاصة كأصوات الرياح، واالمطار، والحيوانات،

 وبصفة عامة تأتي االصوات الموسيقية مصاحبة للمؤثرات .وغيرها، والطيور، واآلالت

 تأتي على الشاشة.الَّتي البصرية 
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 Still Pictures ر الثابتة:الصو

كن هي عبارة عن لقطات ساكنة الشياء حقيقية يمكن عرضها ألية فترة زمنية، ويم

 فزيونية.تلي تصغيرها أو تكبيرهاحسب رغبة المستخدم، كما يمكن أخذها من فيلم سينمائي أو لقطة

 Video Or Motion Pictures: الصور المتحركة

 َهاتََرالقطات الفيديو يتم تشغيلها بسرعة معينة ل الصور المتحركة تعني مجموعة من

 (25-15) حوالىالعين مستمرة الحركة، وللحصول على صور متحركة لمدة ثانية واحدة تحتاج 

ة، صغير وأ صورة ثابتة، وقد تكون الرسوم والصور الثابتة كبيرة الحجم على الشاشة، أوة لقط

 .(90، 2011 وربما تمأل الشاشة بكامل حجمها )نبيل عزمي،

 Graphic Animation الرسوم المتحركة:

فتبدور  سلسلة من الصور والرسوم الثابتة المنفصلة يتم عرضها بسرعة وتسلسل محددين،ِهَي 

 الصورة متحركة، كما يحدث في عرض الفيلم السينمائي.

 Graphic : الرسوم الخطية

، أو رسوم بيانية خطيةتعبيرات تكوينية بالخطوط واألشكال تظهر في صورة َوْهَي 

أو لوحات  دائرية،أو باالعمدة أو الصور، وقد تكون خرائط مسارية تتبعية، أو رسوم توضيحية،

هالة ) عهازمنية، أو شجرية، أو رسوم منتجة بالكمبيرتر، وتخزن بحيث يمكن تعديلها، واسترجا

 .(41، 2010 فاروق،

  Viedo: الفيديو

ا  يحاء عطي ايكعنصر من عناصر الوسائط المتعددة، حيث يلعب الفيديو دوراا كبيراا وهاما

 لكمبيوترلى ابالحركة والحيوية والمصداقية، والتكنولوجيا الحديثة ساعدت على ادخال الفيديو إ

ا للحصول على  من أجل تكامل جميع العناصر )النص، والصورة، والحركة، والصوت( معا

علم ى في التتفاعلالفيديو ال استخدموتعددت مجاالت  م والتعلم،ية في عمليتي التعليوسائط أكثر فاعل

 يلة،الح )محمد الفردي والجماعي، واالختبارات باشكالها المختلفة، والتدريب بجميع مجاالته

2014 ،122). 

 ة:يخصائص الوسائط المتعددة التفاعل

ملية عسب مع تجعلها تتناالَّتي ة بمجموعة من الخصائص يتتميز الوسائط المتعددة التفاعل

تلك  ستخدماوانتاج و إعدادالتكنولوجي لطفل الروضة، وتظهر هذه الخصائص عند  الَوْعي  تنمية 

 الوسائط وهي:
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لعمليات ة إلى وجود مجموعة من الوظائف وايتشير التفاعل Interactivityة: يالتفاعل -1

ائط وسمج الالنشط والتفاعل المتبادل بين طفل الروضة، وبرنا اإلتصالتؤدي إلى الَّتي 

 ه.ية إلالمتعددة بما يتيح له أن يكون قادراا على التعامل مع مواد التعلم المقدم

  Integrationالتكاملية:  -2

ا على نحو أن تكامل الوسائط المتعددة يقصد بها انتقائه (2010) عبد العزيز طلبهيرى 

ل، ألطفادرات ايسعي طفل الروضة إلى تحقيقها بما يتالءم مع قالَّتي  هدافيناسب طبيعة األ

ناصر كامل العدي تة تعتمد على مليواهتماماتهم المختلفة، وأن قوة برنامج الوسائط المتعددة التفاع

 )ص تلفةالمختلفة المكملة له من رسومات ونصوص ولقطات فيديو ومؤثرا صوتية بأنواعها المخ

131). 

  Individualityالفردية: -3

ي شخصية فيرات المواقف التعلىمية لتناسب المتغ ة بتفريديتسمح الوسائط المتعددة التفاعل

حيث يا بأطفال الروضة وقدراتهم واستعداداتهم وخبراتهم السابقة، وقد صممت هذه التكنولوج

 تعتمد على الخطو الذاتي ألطفال الروضة، وتسمح بالفردية في إطار جماعية المواقف

ا ممية يعتبرفي مجموعة نظاميالتعلىمية،وهذا يعني أن ما توفره من أحداث ووقائع تعل تكامالا ا

   .(76، 2010 المنشودة )حسين موسي، هدافيؤدي إلى تحقيق األ

   Timing التزامن: -4

 رنامجيقصد بالتزامن مدي مناسبة توقيتات تدخل العناصر المختلفة المتوافرة في ب

وضة ة زمنيا لتناسب سرعة العرض، وكذلك قدرات طفل الريالوسائط المتعددة التفاعل

 .(132 ،2010 ،الخاصة؛ألن ذلك يؤثر على استفادته من البرنامج )عبد العزيز طلبه

   Globallyالكونية:  -5

ت في لمعلومالالنفتاح على مصادر ااألطفال ة فرص أمام يتوفر الوسائط المتعددة التفاعل

افة كفي  تباالنترنت للحصول على مايحتاجونه من معلوما اإلتصالجميع أنحاء العالم من خالل 

 المجاالت.

  Variationالتنوع:  -6

مية؛حيث أنها ية بأن لها خاصية تنوع المثيرات التعليتمتاز الوسائط المتعددة التفاعل

فتراضي يمكن إثارة قدراته العقلية، كما أنها تقدم عالم إتخاطب كافة حواس الطفل بما يتيح لها 

ومصطنعة إلكترونيا  يلية مجسمة وآمنة،الطفل من المرور بخبرات شبه حقيقية توفر له بيئة تخ

أن يقدم  اإلفتراضيكتشاف عوالم جديدة حيث يستطيع الواقع إكبديـل للواقع الحقيقي يمكنه من 

و الدافع للتعلم،كما ان الواقع أمثيرة مما يعطيهم الفرصة األطفال مية يجدها الكثير من يتجربة تعل
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نها تجلعها ألتصوروتشكيل المعلومات المجردة إذ دوات الالزمة أليستطيع ان يقدم ا اإلفتراضي

 طار سهلة الفهم.إفي 

  Flexibilityالمرونة: -7

ت استخدماة،وتتعدد يأهم خصائص تكنولوجياالوسائط المتعددة التفاعل تعتبرالمرونة من

ان ة مكهذا العنصر؛فهناك المرونة في مرحلة االنتاج،وفي هذه المرحلة نستطيع أن نغيرصور

ن كان صوت،أوتعديل خلفية،حيث تالزم المرونة جميع مراحل الوسائط بدءاامنص أو نص م

ا.)هالة االنتاج حتي يكتمل انتاجها على النحوالمرسوم للسيناريوالمعد  (2010،51،الديب سابقا

 Digitization  ة:نالرقم  -8

 ي يمكنتحويل العناصر المكونة للوسائط المتعددة إلى الشكل الرقم إمكانيّةوتعمل 

 ينه ومعالجته وتقديمه بالكمبيوتر.تخز

 Electronic  اإللكترونية: -9

وكذلك ة ترونياإللكتعتمد الوسائط المتعددة في إنتاجها وتنفيذها على العديد من األجهزة 

 .احدث االجهزة استخدمأنظمة شبكات المعلومات بهدف توفير الجهد والوقت والتكلفة و

 

 يوضح خصائص الوسائط المتعددة( 2)شكل 
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 ة لطفل ما قبل المدرسة:يالوسائط المتعددة التفاعل أهمية

و  Sujitoن وك لًّ م، (2010) أماني الشعبي ،(2000) صالحماجده العديد من الباحثين مثل  يتفق

Ford (2008 وك لًّ من )Dar  وYato (2013 ،)وك لًّ من (2015) عزه مصطفي ،Neni  و

Nurul (2016 ،)ة:اليتباب العددة مناسبة لطفل ما قبل المدرسة لالسة المتيأن الوسائط التفاعل 

ني ما يبتوافق طبيعة الوسائط المتعددة خصائص نمو طفل الروضة؛ فهو يتعلم أفضل عند -1

ل من الطفلدى  تعلمه على االكتشاف، وبرامج الوسائط المتعددة تحقق حرية التفاعل

 .لجديدتعلم واكتشاف اخالل التعزيز الفوري الستجابته مما يدفعه لالستمرار في ال

ث تقدم ة؛حيمييتشبع الوسائط المتعددة ميل الطفل للتعلم الذاتي وفقا الحتياجاته التعل -2

 ،لشاشةاأورسائل مكتوبةعلى  ما في صورة رسائل لفظية أو صوتية أومرئيةإالمعلومات 

 ذيلَّ ا مرمما يعمل على تنمية قدرته على التمييز البصري والتآزر اللفظي والبصري اال

 يجعل تعلمه بطريقة ذاتية ممتع وممكن في نفس الوقت.

ة بين لفردياتحقق الوسائط المتعددة مبدأ تفريد التعلم، وهو مبدأ يحقق مراعاة الفروق  -3

ة يختار متعدد في نفس المرحلة؛ حيث تتيح هذه البرامج قائمة افتتاحية ذات بدائلاألطفال 

 معه. يرغب في التفاعل الَّذيالطفل منها المجال 

صل تي يحوسيلة ايجابية لبث ثقة الطفل في ذاته، حيث تتيح للطفل تكرار المحاوالت ح -4

 على اتمام اداء المهمة بنجاح، بما يجعله يشعر بالرضي والثقة في ذاته.

 وسيلة فعالة في اكساب الطفل في هذه المرحلة المهارات االساسية في اللغة -5

وجيا تكنولفي التعامل الواعي المسئول مع ال والرياضيات، والعلوم، فضال نمو مهاراته

 ومنتجاتها.

 ماعياإلجت اإلنتماءعلى التواصل مع اآلخرين وتعزيز الشعور باألطفال تعزز قدرة  -6

ما ل، كة قبواإلجتماعي. كما أنها تجعل الخبرات الممكنة للصداقات وثيقة واإلتصالو

تية ساس من القيمة الذاتعمل التفاعالت اإليجابية عبر اإلنترنت على تعزز اإلح

 والتصميم.

توفير الفرص لعرض المواهب والقدرات وتلقي المالحظات من اآلخرين بعيد عن  -7

جه قد وجها لو اإلتصالن يشعرون بعدم األمان في الَّذياألطفال االحراج والخجل، ف

ي لَّتاعمال يشعرون أكثر ثقة في اتصال افتراضي يتيح لهم التخلص من الموانع وأداء األ

  .لن يتمكنوا من تنفيذها في الواقع وجها لوجه، دون إشراف أو حدود واضحة

(Clark, L, 2013), (Duerager, A, & Livingstone, S, 2012, 36), (Lansdown, 

et al., 2011, 17), (Livingstone, S, 2015, 275), (Lim, E, M, 2016, 549) 
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 كنولوجي لطفل الروضة:الت الَوْعي  دور الوسائط المتعددة في تنمية 

صر التكنولوجي لطفل الروضة ضرورة ملحة لمواكبة ع الَوْعي  أصبحت قضية تنمية 

لجة ية، ومعانولوجإلى التوسع في فهمه وادراكه للمفاهيم التك الَوْعي  المعلوماتية، حيث يؤدي هذا 

لقة متعته الالتصورات الخاطئة لديه عن التكنولوجية،كما يرتبط بوعيه ومدي ثقافته ومهارا

 .وتوظيف التكنولوجيا في أوجه الحياة المختلفة استخدمب

لمدرسة التكنولوجي لطفل ما قبل ا الَوْعي  أن غياب ( 2018)القريشي الحسين ويشير 

تجا وليس من نولوجياويجعله مستهلك للتك يتلقاها الطفل،الَّتي يؤدي إلى التأثيرعلى القيم التربوية 

 ة،تماعياإلجو والنفسية والصحية، على كافة جوانب الحياة الجسمية لها، يؤثر بصورة مباشرة

 . (6)ص  التكنولوجي ميوالقصور في التعل

وى المحتتكنولوجيا الوسائط المتعددة للطفل وسائط للعرض وتقديم  استخدم ويوفر

ا ن هذيختارمنها ما يناسبه مع تفضيله لهذه النوعية أوتلك من الوسائط،ومع مايستهدفه م

 بما ة،ختلفوأشكال م ختياروبصفة خاصة تأكيد المعني وقراءة الرموزالدالة على المعني بصوراال

وترسيخ مادة  و تنوعها،األطفال هتمامه واشباع حاجاته للتعلم وزيادة خبرات إستثارة إيؤدي إلى 

ملية لعفي ا وتحاشي الوقوع في اللفظية وزيادة المشاركة االيجابية لألطفال، التعلم وتعميقها

ة جتماعياإلو ةالطفل في مختلف جوانبه النفسي الرامي إلى تنمية التربوية بما يحقق هدف التربية

طيب في الخ)نرجس حمدي ولط وتنمية طرائق التفكيرالمبدع والخالق لديه والعاطفية والمعرفية،

 .(24 ،2008 خرون،آو

ا أساسي رورة و مكوناالوسائط المتعددة دربا من الترف بل اصبح ض استخدملذا لم يعد 

و (، 2003) من مناهل بنت عبد العزيز لًّ مكونات العملية التربوية، حيث أثبتت دراسة ك   من

Luckin (2003 و ،) Markopoulos(2003و ،)  من لًّ دراسة ك  Plowman وStephen 

(، و 2004) Shirleyو Meckes  من لًّ دراسة ك  (، و2005) رشا صالح الدين(، و2003)

Liang (2004و ،)صبري حنان، و(2006) اسماعيل مسك، (2006) محمودالحفناوي 

ة نها وسيلة مناسبأتها ويفاعل ،(2009) يسرى بنت محمد(، و2007)Michael ، و (2007)

تها في يلاع( ف2018) يدعودراسة رضا الس ات وإلكساب الطفل المفاهيم المختلفة،تجاهلتنمية اإل

 .لمعاصرةاوجيا بأخالقيات التكنول الَوْعي  كمبيوتر واإلنترنت ولل األمن ستخدمتنمية مهارات اال

ولوجيا (، على اآلثار االيجابية لتكن2008)في حين أكدت دراسة كريمان عبد السالم 

 (98)ص .طفل الروضة الوسائط المتعددة في تثقيف

على  (2014) ضيرا عبدالناصرو أوصت دراسة محمد الشويعي، وفي هذا السياق

تسهم األنشطة والخبرات المقدمة لطفل الروضة في تقديم المفاهيم التكنولوجية له ضرورة أن 
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الَّتي لمعالجة التصورات الخاطئة لديه عن التكنولوجيا والمفاهيم التكنولوجية نتيجة قلة البرامج 

 تقدم هذه المفاهيم لطفل الروضة بشكل مباشر.

ل لتوفر ألطفامية لينجح وسيلة تعلأل وة أفضيالباحثان أن الوسائط المتعددة التفاعلويرى 

علة في ة فام والتعلم، مما يجعلها أديخصائص فنية تجعل منها أداة شيقة وممتعة ألغراض التعل

ة من أنشط تضمنهالتكنولوجي لديه، وتجعلها أهم مصادر التربية التكنولوجية بما ت الَوْعي  تنمية 

اء النتقيوظفوها بما تتيحه من فرص لحسن او وخبرات يتفاعل معها األطفال، ويشاركوا فيها،

وتشكيل  اره،واالختيار؛ فيستطيعوا ربطها بكل جديد في المجال التكنولوجي والتكيف معه، واسثم

جنب وت ،التكنولوجي الَوْعي   ات والسمات االيجابية في شخصياتهم المرتبطة بمهاراتتجاهاإل

 فادة منها بشكل كبير.الوقوع بسهولة في أخطار التكنولوجيا، وعدم االست

 مي في الوسائط المتعددة:يالتحكم التعل

جب يلَّتي االتحكم التعليمي أساليب  ،من أهم متغيرات تصميم وانتاج الوسائط المتعددة

ة البرمجي قويمتحتي يتمكن من  ،على المعلم التعرف عليها عند إنتاج البرمجيات والمفاضلة بينهما

واعد عض القوبساليب لذلك سنتعرف على هذه األ التعليم والتعلم.وتحديد مدي فاعليتها في مجال 

ضع ية تخوعند متابعة برمجية معينة فالبد من مالحظة أن هذه البرمج الهامة عند اختيارها،

 للتحكم التعليمي ومن أنواع التحكم التعليمي في البرمجيات التعليمية: 

 تحكم المتعلم Learner Control  

  تحكم البرنامجControl program 

 رشادتحكم المتعلم مع اإل Learner Control with Advisement  

 مي:يالعوامل المؤثرة في اختيار أنماط التحكم التعل

 مييترتبط بالتحكم التعلالَّتي نموذجا لتوضيح بعض العوامل Chung  (1993 )وضع

 :وهي

 الث ي طبقا لثميالتحكم التعلأساليب مية: يتحدد اسلوب معين من يالظروف التعل

ظم ن -مية يالتعل هدافاأل -)خصائص المتعلمين  ميةيمجموعات من الظروف التعل

 م والتعلم(يالتعل

 ا لبعض معايير القيايالمخرجات التعل ه يتم س فإنمية: طبقا للمخرجات اللحظية، وطبقا

 .يمهاتدعوها يلعتوجيه المتعلم أوالا بأول إلى نقاط ضعفة لتالفيها، ونقاط قوته للتأكد 

 يتم التحكم فيها مثل:الَّتي مي يتتضمن عناصر التصميم التعلَوْهَي  مية:يالتعلساليب األ 

مي، أو التحكم في التتابع، أو التحكم في الخطوات، والتحكم يالتعلالمحتوى التحكم في 
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 بدقة مي تحديدهايعناصر هامة ينبغي على المصمم التعلَوْهَي العرض؛ أساليب في 

 .(96، 2019 محمدعبد الحميد، ي،العياف )خالد

 مي في الوسائط المتعددة:يأنماط التحكم التعل

  Learner Control :تحكم المتعلم :أوالً 

اسبه ين لَّذياتتابع يكفيه للتعلم واختيار ال الَّذييعني اعطاء المتعلم الحق لكي يحدد الزمن 

لب كمه في طباإلضافة إلى تح مه،تقديناسب  الَّذيوتحديد كم التدريبات المحتوى أثناء دراسة 

 التغذية الراجعة.

 Program Control :البرنامجثانياً: تحكم 

في متعلم ووكم التدريبات المفروضة على الالمحتوى ويعني تحكم في زمن التعلم وتتابع 

 تقديم التغذية تلقائيا وذلك وفق معايير يضعها المصمم

 r Control With AdvisementLearne :رشادتحكم المتعلم مع اإلثالثاً:  

 ،محتويسب للويعني اعطاء المتعلم الحرية في تحديد زمن التعلم ، واختيار التتابع االن

ت جيهاولكن مع اعطاء تو ،وحرية طلب التغذية الراجعة ،وطلب الكم المناسب من التدريبات

سب هذه وارشادات ونصائح للمتعلم تتعلق بهذه االختيارات وتعطيه المالحظات عن أن

  .(7، 2012)خالد عبد العال،  وبحيث يبقي القرار دائما في يد المتعلم ،االختيارات

تصميم  يجب مراعاتها عندالَّتي حد المفاهيم المهمة أن أ (2011) ويذكر نبيل عزمي

 مهميتعل زداديم بحيث يقابل للفروق الفردية للمتعلمين هو تحكم المتعلم فبعض المتعلمين يالتعل

البعض  تعامليستطيعون التحكم في خطاهم الذاتي وتتابع التعلم أو نوعية التعلم بينما يعندما 

ن ل االخريقب مية لهم منيمية إلى تصاغ فيها القرارات التعلياالخر بشكل أفضل مع المواقف التعل

 (2014) حين تري رانيا العمري في ،(187 )ص وعندئذ اتباع مسار محدد من خالل البرنامج

طرق طويرتِهَي الرئيسية لبرامج الوسائط المتعددة بأنماط التحكم المختلفة  هدافاأل ن أحدأ

بته في ته ورغوزيادة دافعي ة،ليالتعلم، تطوير قدرات الطفل على التعلم بحرية واستقالأساليب و

 .(12 )ص التعلم الذاتي، والتعلم المستمر

اجات الطفل وإعطاءه الفرصة الحتي تحكم المتعلم عن تطويع بيئة التعلم وفقا ويعبر

وأنماط عرضه وتوقيت التعلم، والتغذية الراجعة، والسماح له بتتبع المحتوى الختيار عناصر 

سلوب التعلم المناسب له، والتغذية الراجعة، بحيث يسير داخل البرنامج وفق أالعلمي، والمحتوى 

ا في االدبيات التربوية نشاطه الذاتي، وقدراته الخاصة، وتحكم المتعلم هو المصطلح األ كثر شيوعا

تتمتع بها تلك الَّتي عند وصف بيئات التعلم بالوسائط المتعددة؛فهو الميزة االيجابية الرئيسية 

ات مختلفة للتفاعل،مع التمثيالت يلآالوسائط، حيث يتضمن في إطاره المزج بين عدة وسائل و



 

 =214 = 

  2020 ديسمبر -( 16مسلسل العدد ) -الثاني  العدد -الثامن المجلد  

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

السماح للطفل بتحديد تسلسل  إمكانيّة المتعددة لمادة التعلم من حيث تحديد تتابع التعلم، مع

 يرغب بهامن أجل الوصول إلى وحدات مادة التعلم المصممة.الَّتي الخطوات 

ة نية أحاديبأنه ال يمكننا النظر إلى تحكم المتعلم بإعتباره  (2015) ماهر زنقورويرى 

 تمد بشكلث تعت، حيبل يجب دائما النظر إلىه كبنية منظومية متعددة األبعاد والمستويا االبعاد؛

 (27 )ص على طبيعة القرارات الواجب على المتعلم اتخاذها في مواقف التعلم. أساسي

ط لوسائوقد خلص الباحثان إلى وجود نوع من شبه االجماع على تمتع بيئات التعلم با

علم لتيئات امن ب ة مقارنة بغيرهاي)القائمة على تحكم المتعلم( بمستويات أعلى من الفاعل المتعددة

 ( أسباب2015) ماهرزنقورLunts(2012 ،)  كدراسة ، وارجعت الدراسات السابقة،األخري

 ة:الية للمبررات التيعلبتلك الفا )القائمة على تحكم المتعلم( تمتع الوسائط المتعددة

 ني.توافق البني التنظيمية للوسائط المتعددة مع البني المعرفية للعقل اإلنسا .1

 م والدافعية للتعلم.زيادة مستوي األهتما .2

 التكيف مع التفضيالت الذاتية واالحتياجات المعرفية للمتعلم. .3

 معالجة المعلومات من منظور بنائي نشط. علىدعم القدرة  .4

ا. .5  دعم اكتساب مهارات التعلم الموجه ذاتيا

ا للمساعدة علىإلاالحالي لذا فقد حاول الباحثان خالل البحث  لقرار ااتخاذ  ستقصاء عمليا

تحكم  ىعلة ة القائميعلبرنامجي الوسائط المتعددة التفا اختيار البرنامج المناسب من بين حول

لكتروني وى اإلعند إنتاج المحت( التحكم داخل البرنامج-التحكم داخل الفيديو) المتعلم سواء كان

 .الروضةالتكنولوجي ألطفال  الَوْعي  تستقصي مدي توفرالَّتي  المقدم ألطفال الروضة

 التصميم التعليمي المستخدم في البحث: نموذج

فاعلية مية تويهتم البحث ببناء معالجتين تجريبيتين، منهم معالجة تجريبية برمجية تعلي

تحكم في لى العالتكنولوجي مقترحة قائمة على التحكم في البرنامج وأخرى قائمة  الَوْعي  لتنمية 

وذج ت، كنماهتمت بتطوير المنتجالَّتي االفيديو، مما تطلب مراجعة نماذج التصميم التعليمي 

عبد اللطيف الجزار" "( ونموذج 430-417)أ(، ص  2003"محمد عطية" )محمد عطية 

 ( ونموذج ليشن وبولوك ورايجيلويث2014)عبد اللطيف الجزار،  2013اإلصدار الثالث 

(، ونموذج 180-165، ص 2012( ونموذج "محمد الدسوقي" )محمد الدسوقي، 1991)

لى ( والحظ الباحثان أنه ع1990للتصميم التعليمي ) Bergman & Mooreمان ومورو" "برج

في  ختلفالرغم من اتفاق معظم نماذج التصميم التعليمي المنتجة في إطارها العام، فإنها ت

 التفاصيل الداخلية لكل مرحلة، حسب طبيعة المنتج.
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نموذج ليشن وبولوك وعلى ضوء دراسة النماذج السابقة، فقد وجد الباحثان أن 

( يتالءم مع مراحل إنتاج أدوات المعالجة التجريبية للمجموعات التجريبية 1991ورايجيلويث )

 .التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  لتنمية التحصيل، 

 (:1991نموذج ليشن وبولوك ورايجيلويث )

طوات خمن أعده كل من ليشن، وبولوك، ورايجليوث، بأنه يتكون  الَّذييتصف النموذج 

 تليها،ي لَّتاإجرائية يمكن تطبيقها بالتتابع، بحيث يؤدي تكون مخرجات كل خطوة مدخالا للخطوة 

وير وتط ويتكون هذا النموذج من أربع مراحل )تحليل االحتياجات، واختيار المحتوى وتسلسله

 الدروس، وتقويم التعليم( مقسمة إلى سبع خطوات متسلسلة، كما يلي: 

 

 (2019مصطفى جودت، ) 1991وذج ليشن وبولوك ورايجليلوث ( نم3شكل )

 األسس العلمية للنموذج المقترح:

نه من ، مصنف على أتبناه الباحثان الَّذي( و1991نموذج ليشن وبولوك ورايجليلوث )

جيات راتينماذج تطوير المنتجات، ويتميز عن باقي نماذج تطوير المنتجات بتركيزه على اإلست

يه ية اإلختيار، وتكون من سبع خطوات مصنفة في أربع مراحل، ويتحقق فوعملساليب واأل

 (، كما يلي:2-1، ص 2010األسس العلمية المقترحة من محمد عطية )

  ا للمهارات التعليمية في  ط التحكمنمَوْهَي يتم تصميمها في البحث، الَّتي مناسبا

 التحكم داخل – عرض المحتوى برمجية تعليمية تفاعلية )التحكم داخل الفيديو

 التكنولوجي لدى طفل الروضة.  الَوْعي  البرنامج( لتنمية 
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 ي عد يوجد منطقية في العالقات بين مكونات النموذج، حيث أن مخرج كل مرحلة 

 مدخالا للمرحلة التالية.

 هات قائم على تطورات علم النفس اإلدراكي، وبالتالي فهو نموذج تحكمه توج

 .ونظريات بعينها

  سبع خطوات مصنفة في أربع مراحل، وكل مرحلة من هذه المراحليتكون من 

 .محددة وخطواتها بالتفصيل

 بحث.تم تجريبه والتأكد من فاعليته، ولهذا تم إختياره للتطبيق في هذا ال 

 –فيديو اخل الدالوسائط المتعددة التفاعلية )التحكم  استخدموقد أعد الباحثان برنامجين ب

 . لحاليا البحث أهدافليكونا أداتي للمعالجة التجريبية، لتحقيق  التحكم داخل البرنامج(،

جات لمعاللوالنموذج يلبي احتياجات إنتاج أدوات المعالجة وفق مسار واحد في اإلنتاج 

ج لمنتاالتجريبية المقترحة، والخطوط الفاصلة بين إنتاج كل معالجة كان في مرحلة تصدير 

 النهائي فقط.

 لبحثاإلجراءات المنهجية ل

 وتتضمن اإلجراءات المنهجية للبحث المراحل التالية:

 تصميم المعالجات التجريبية وإنتاجها. .1

 بناء أدوات البحث والقياس وإجازتها. .2

 (.األ ولَىإجراء التجربة االستطالعية )التجريب  .3

 إجراء تجربة البحث. .4

 المعالجة اإلحصائية واستخراج نتائج البحث وتفسيرها. .5

 عالجات التجريبية وإنتاجها:أوالً: تصميم الم

حل ، ويتضمن النموذج أربع مراليشن وبولوك ورايجليلوثنموذج  استخدموتم ذلك ب

اجات، حتيحليل االرئيسية، كل منها يتكون من عدة مراحل فرعية. والمراحل األربع الرئيسية ت

 .واختيار المحتوى وتسلسله وتطوير الدروس، وتقويم التعليم

 تحليل االحتياجات: :األ ولَىالمرحلة 

 وتتضمن الخطوات التالية:

 : تحليل المشكلة:األ ولَىالخطوة 
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ة. طفل الروضلالتكنولوجي  الَوْعي  قصور ِهَي الَّتي في هذه الخطوة يتم تحليل المشكلة 

شكلة الم ويعد طفل الروضة هوالجمهور المستهدف في مشكلة البحث، وفي هذه الخطوة يتم تحديد

 حلول الممكنة. ويمكن عرض الخطوات الفرعية كما يلي:بدقة، وتحديد ال

 تحديد المشكلة:

 الحككالي ومسككتوى التحصككيل الككَوْعي  وجككود فجككوة بككين مسككتوى التحصككيل وِهككَي والمشكككلة 

امكة، ع أهكدافالمطلوب، حيث تهدف عملية تحديد المشكلة إلى صياغة المشكلة في شكل  الَوْعي  و

 ا وهي:ومرت هذه الخطوة بخطوات متفرعة منه

 ائمككة ق إعككدادإقترحهككا الباحثككان، والَّتككي المرغككوب،  الككَوْعي  تككم تحديككد مسككتوى التحصككيل و

ذه هككينبغككي أن يككتمكن منهككا األطفككال، وسككيتم سككردها فككي نهايككة الَّتككي العامككة  هككدافباأل

 المرحلة.

 هككدافوحسككب مسككتويات األ هميككةالعامككة حسككب الترتيككب فككي األ هككدافتككم ترتيككب هككذه األ 

 ا.والتدرج فيه

 راسكة الكواقعي الفعلكي لألطفكال: وتكم ذلكك مكن خكالل الد الكَوْعي  تحديد مستوى التحصكيل و

تهم فككي مككن خككالل مقابلكة معلمككااألطفكال تككم إجرائهكا، ومراجعككة نتككائج الَّتككي اإلسكتطالعية 

 روضة األطفال.

  قارنككة الحاليككة بالمسككتويات المرغككوب فيهككا: تككتم هككذه الماألطفككال المقارنككة بككين مسككتويات

تحصكيل سيتم إجكراءه لتحديكد حجكم الفجكوة بكين مسكتوى ال الَّذيالسلوك المدخلي،  ختباراب

مكننكا ي ختبكارالمطلكوب، ومكن خكالل هكذا اال الكَوْعي  الحالي ومستوى التحصيل و الَوْعي  و

السككابقة، وتككرتبط هككذه الخطككوة نوعككا مككا بخطككوة تحليككل األطفككال التعككرف علككى خبككرات 

لخطوة مكدخل لقيكاس مسكتوى السكلوك المكدخلي لألطفكال خصائص األطفال، وتعتبر هذه ا

لبكدء فكي بالفعكل عنكد ااألطفكال  يمتلكهاالَّتي وتحديده، وهو مجموعة المعارف والمهارات 

 التعلم الجديد.

 هميةترتيب أولويات المشكالت حسب األ. 

  ،امج برنك قيكاس أثكرَوْهكَي تحديد طبيعة المشكلة: المشكلة هنا تعليمية وتحتاج إلكى تصكميم

 ْعي  الوَ التحكم داخل البرنامج( على تنمية  –متعدد الوسائط التفاعلية )التحكم داخل الفيديو 

؛ يدعينة عشوائية ممثلة ألطفال الروضات الحكومية في محافظة بورسعلدى  التكنولوجي

 الككَوْعي  مككن هككذه البككرامج مطلوبككة أكثككر مككن غيرهككا فككي تنميككة التحصككيل وأْي  لمعرفككة

 .التكنولوجي

 حديد الحلول:ت
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صككميم توقككد تككم اقتككراح الحلككول التعليميككة الممكنككة والمناسككبة للمشكككلة الحاليككة مككن خككالل 

 لتحكم داخل البرنامج(.ا –برنامج متعدد الوسائط التفاعلية )التحكم داخل الفيديو 

ئيككة، التعليميككة النها هككدافوتتمثككل المخرجككات الخاصككة بخطككوة تحليككل المشكككلة بقائمككة األ

 العامة كما أعدها الباحثان، كما يلي: هدافوكانت األ

 مساعدة الطفل على االدراك الواعي للمصادر التكنولوجية الموجودة في بيئته. .1

دوات ة من أالتكنولوجي للتعامل بسهولة مع التطبيقات التكنولوجي الَوْعي  اكساب الطفل  .2

 وأجهزة في الحياة اليومية.

 لفة.التطبيقات التكنولوجية المخت ستخدماالطفل عند لدى  ات ايجابيةإتجاهتكوين  .3

 تنمية معرفة الطفل بدور التكنولوجيا في حياة الفرد والمجتمع. .4

 ه.ة لديتنمية الجانب المعرفي لمهارات الطفل عند التعامل مع التطبيقات التكنولوجي .5

 عها.ماتاحة الفرص لطفل الروضة للتكيف مع المستحدثات التكنولوجية وطرق التعامل  .6

 من خالل التكنولوجيا. الطفل نحو حياة ومهن مستقبلية ناجحة للغاية توجيه  .7

 نت.واألخطار المحتملة عبر اإلنتراإللكترونية بالسالمة  الَوْعي  إكساب الطفل  .8

 .أن يدرك الطفل المخاطر المحتملة لسالمة المعلومات وكيفية تحديدها ومنعها .9

افي والثق اإلجتماعيهم الجانب االخالقي ودراك وفالطفل الروضة إللدى  الَوْعي  تنمية  .10

 للتكنولوجيا. 

 الخطوة الثانية: تحليل مجاالت الموضوع:

رئيسية ائية التشكل كل مجال، تفصيل المهام النهالَّتي في هذه الخطوة يتم تحديد المهام 

 لي:والفرعية، وتقويم التحليل، وإجراء التعديالت. ويمكن عرض الخطوات الفرعية كما ي

 يد المهام:تحد

لمكونات شتقاق اتم إقتراحها بالخطوة السابقة، وإالَّتي العامة  هدافويقصد بها تحليل األ

ية ت الرئيسموضوعا، ولكنها أشبه بالهدافاألِهَي والمهام التعليمية ليست الرئيسية والفرعية منها.

 ة:في الخطوات التالي كما يليَوْهَي والفرعية. تم تحديد المهمات النهائية، 

 المتطلبات السابقة:

 الهاتف المحمول استخدم. 

 فتح وإغالق ألعاب الهاتف المحمول. 
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 تطبيق  استخدمفتح وYOUTUBE على الهاتف المحمول. 

 المهام التعليمية الجديدة:

 نبذة تاريخية عن الكمبيوتر. 

 مكونات الكمبيوتر. 

 أمن البيانات. 

 تفصيل المهام النهائية الرئيسية والفرعية:

الهرمي  تحليليل المهام النهائية إلى تفاصيلها الرئيسية والفرعية، وتم توظيف التم تفص

ألسفل  تدرجفي تحليل المهمات التعليمية المعرفية، حيث يبدأ من أعلى بالمهمات الرئيسية، وي

 نحو المهمات الفرعية.

، وكانت تالقاوي الحظ أنه تم تنظم المهمات التعليمية في شكل شبكة ترتبط فيما بينها بع

 المهام التفصيلة كما يلي:

 نبذة تاريخية عن الكمبيوتر: 

O أسباب تسمية الكمبيوتر بالكمبيوتر الشخصي. 

O اإلنسان في مواجهة الكمبيوتر. 

O التطورات المستقبلية. 

O  للكمبيوتر استخدممجاالت. 

O أخصائي تكنولوجيا المعلومات. 

O الكمبيوتر والتكنولوجيا في التعليم استخدم. 

 كمبيوترمكونات ال: 

O المكونات الخارجية. 

 وحدات االدخال 

 وحدات االخراج 

O المكونات الداخلية. 

O وسائط التخزين. 

 أمن البيانات: 
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O  ؟تحتاج إلى الحماية في الكمبيوترالَّتي األشياء ِهَي ما 

O تقييد الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك. 

O تأمين جهاز الكمبيوتر. 

O تشغيل برامج مكافحة الفيروسات. 

O مرفقات البريد اإللكتروني فتح. 

O تحميل الملفات من اإلنترنت. 

O وحدات الماكرو استخدم. 

O إنشاء نسخ احتياطية. 

 تقويم التحليل:

كن ثين ويمخطوة إضافية هنا بالنسبة للباحَوْهَي تم ذلك عن طريق أخذ أراء المحكمين 

 االستغناء عنها.

 إجراء التعديالت:

ي بشكله لنهائي المحكمين والتوصل إلى التحليل اأذ رالزمة بعد أخلتم إجراء التعديالت ا

شارة ية تم اإلم رئيسهنا ثالث مهاَوْهَي النهائي الحالي. حيث تم تحديد المتطلبات السابقة للتعليم، 

رات المهاوالمعرفة ِهَي اليها وتوضيحها كحد ادني مدخلي للبحث الحالي، والمتطلبات السابقة 

 د.المطلوبة لبدء التعلم الجدي

 المرحلة الثانية: اختيار المحتوى وتسلسله: 

 وتتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:

 الخطوة الثالثة: تحليل مهام التعلم وتسلسلها

 في هذه الخطوة يتم إجراء الخطوات الفرعية التالية:

o تحليل المهام التعليمية. 

o تحليل خصائص األطفال. 

o تحليل المحتوى. 

o اختيار الوسائل. 

o للمشروع التخطيط. 
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 تحليل المهام التعليمية:

ل كونات ويتم تحليل كل مهمة في المحتوى المقدم لألطفال بالبحث الحالي، وتتابع مك

 (4كما الشكل التالي )مهمة 

 تحليل خصائص األطفال:

وسلوكهم المدخلي أمر ضروري لتصميم التعليم المناسب األطفال تحليل خصائص 

 ل خصائصمجهولين للباحثين، ويشمل تحلياألطفال كان هؤالء لألطفال عينة البحث، خاصة إذا 

 األطفال:

 فكال تحديد وتحليل الخصائص العامة للنمو العقلي والجسمي حسب المرحلكة العمريكة لألط

 ة واالنفعالية. اإلجتماعيعينة البحث، وكذلك من حيث الخصائص 

 ل: ينكة البحكث، وتشكمباإلضافة لمكا سكبق؛ تكم تحديكد وتحليكل القكدرات الخاصكة لألطفكال ع

سكككالمة السكككمع والبصكككر، والميكككول واالهتمامكككات، وككككذلك مسكككتوى الدافعيكككة واإلنجكككاز، 

علمهكم تأسكاليب والمستوى الثقافي واالقتصادي، والقدرات الرياضية واللغويكة والبدنيكة، و

المقككابالت الشخصككية لألطفككال وفحككص السككجالت فككي روضككة  اسككتخدمالمعرفيككة، وذلككك ب

 األطفال.

 لشكل ستوى السلوك المدخلي، وتحديده على خريطة تحليل المهمات التعليمية في اقياس م

 .( التالي4)

 

  الخريطة الهرمية للمهمات التعليمية الجديدة( 4شكل )

عنككد البككدء فككي األطفككال يمتلكهككا الَّتككي المعككارف والمهككارات  ؛مسككتوى السككلوك المككدخليبويقصككد 

ا، ككي ال نهكدر الوقكت فكي تصكميم المعارف والمهارات الجديدة. ويجب أن ي كون هذا التحديكد دقيقكا
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وال يحتاجونهككا، أو تتجككاوز مسككتواهم، فتكككون صككعبة األطفككال محتككوى لمعككارف ومهككارات يعيهككا 

 عليهم.

ل عينة ألطفاالدقيقة ل انكل هذه األمور من خالل مالحظة الباحثإلى  انوقد أطمئن الباحث

ذا نة هجسدية وعقلية ونفسية تؤهلهم ليكونوا عي البحث، وجميعهم مقبولين ويتمتعون بسمات

 البحث.

حيث  لمجموعة المعارف والمهارات السابقة،األطفال كتساب كما أطمئن الباحثان إل

لبحث اعينة األطفال تحديد السلوك المدخلي" على  اختبارخاص وهو " اختبارأجرى الباحثان 

 :ط اآلتيةالنقاالمدخلي ب ختبارة. واكتفى االمن المتطلبات السابقاألطفال لقياس ما يعرفه ويعيه 

 الهاتف المحمول استخدم. 

 فتح وإغالق ألعاب الهاتف المحمول. 

 تطبيق  استخدمفتح وYOUTUBE على الهاتف المحمول. 

 تحليل الموارد والقيود في البيئة التعليمية:

 اإلنتاج،ويم، صمويقصد بها تحديد وتحليل الموارد المتاحة، والقيود المحددة، الخاصة بالت

 ة.، والتقويم. بهدف تطوير منتج يتناسب والموارد المتاحة والقيود المحددستخدمواال

 الخطوة الرابعة: تحليل المحتوى المساند وتسلسه

 في هذه الخطوة يتم إجراء الخطوات الفرعية التالية:

 تحليل المحتوى:

 اشتمل محتوي البرنامج على ثالث وحدات هي:

  نبذة تاريخية عن الكمبيوتر واالجهزة التكنولوجية.ىاأل ولَ الوحدة : 

 .الوحدة الثانية: مكونات الكمبيوتر واالجهزة التكنولوجية 

 .الوحدة الثالثة: أمن وحماية الكمبيوتر واالجهزة التكنولوجية 

ل يث يتفاعح: )التحكم من خالل الفيديو(، األ ولَىمن خالل مجموعتين المحتوى تم التعامل مع 

حكم من ية )التنفسه اثناء المشاهدة بنمط الفيديو التفاعلي، والمجموعة الثانالمحتوى ل مع الطف

رمع و والصومجزأعلى هيئة عدة أشكال من الفيديالمحتوى خالل البرنامج(، يقوم الطفل بمشاهدة 

 التعليق الصوتي وينتقل من عنصر إلى عنصر بأزرار التحكم.

 اختيار الوسائل:
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لغة ، والوسائط المتعددة التفاعلية على عدة عناصر: اللغة المنطوقةاعتمد برنامج ال

كة، متحرالمنطوقة المسموعة، والرسوم المتحركة، والرسوم الخطية والصورالثابتة، والصورال

اهم سشكل بولقطات الفيديو، والصوت، والمؤثرات الصوتية، والموسيقي لتقديم المعلومة للطفل 

 رنامج.الب أهدافكثيراا في تحقيق 

 تحديد المتطلبات السابقة:

أي ومحتوى التحليل المحتوى المساند والعمل على تتابعه، ويقصد بذلك وفيها يتم 

د ل تحديمع المحتوى األساسي، ويتم ذلك من خاليراد مراعاتها معلومات، أو مفاهيم ومبادئ 

ينة ال عاسب لألطفالمنالمحتوى المساند لكل نوع من أنواع المهمات، وتحديد مقدار المحتوى 

 . البحث

 المرحلة الثالثة: تطوير الدروس:

 وتتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:

 الخطوة الخامسة: تحديد أحداث التعلم ونشاطاته

ة لمتمثلالسيناريوهات، من خالل إجراء الخطوات الفرعية ا إعدادفي هذه الخطوة يتم 

نات بحيث يتضمن فهم العالقات بين مكو في؛ تصميم الدروس التفاعلية المقدمة لألطفال،

هاية كل ن بارختالفنية، وتحديد الوسائل، والتدريبات، واالساليب الدروس، واالستراتيجيات، واأل

 درس أو وحدة مقدمة للطفل. 

، معين السيناريو هو خريطة إجرائية تشتمل على خطوات تنفيذية إلنتاج مصدر تعليمي

لتفاصيل الخاصة بهذا المصدر وعناصره المسموعة تتضمن كل الشروط والمواصفات وا

ات أدو والمرئية، وتصف الشكل النهائي له على ورق، ومرفق في نهاية البحث ملحق لسيناريو

 المعالجة التجريبية المقترحة.

 الخطوة السادسة: تنفيذ التصميم التفاعلي للمحتوى

 في هذه الخطوة يتم إجراء الخطوات الفرعية التالية:

شروط تحويل ال يتم من خاللهاالَّتي ، العمليات التفاعلي التعليمي التصميمبعمليات يقصد 

تم ا سي، وهنمع أطفال الروضة ستخدموالمواصفات التعليمية إلى منتوجات تعليمية جاهزة لال

 ن مننمطي، وستقتصر عملية اإلنتاج على إنتاج Articulate Storylineاالستعانة ببرنامج 

 .فيديول اللوسائط التفاعلية وهما: التحكم من خالل البرنامج والتحكم من خالبرنامج متعدد ا

 ، ويالحظلفعلياتبدأ عمليات اإلنتاج  وإنتاج السيناريو فبعد االنتهاء من عمليات التخطيط

 في الشكل التالي، واجهة برنامج مجموعة تحكم البرنامج.
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 ( واجة برنامج مجموعة تحكم البرنامج5شكل )

حكم رار تظ أن البرنامج المطور يحتوي على أزرار تفاعلية السابق والتالي، وأزويالح

وشاشات  ،هدافأسفل الشاشة للتفرع إلى الشاشة الرئيسية، وشاشة خريطة المفاهيم، وشاشة األ

 ، كما بالشكل التالي.ختبارالمحتوى، وشاشة اال

 

 برنامج مجموعة تحكم البرنامجفي  أزرار التفاعل( 6شكل )

 المرحلة الرابعة: التقويم: 

 وتتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:

 الخطوة السابعة: تقويم التعلم
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ت حة أدوامرحلة التقويم والتحقق من صِهَي المرحلة النهائية من التصميم التعليمي، 

جات لمنتان أن مأدوات المعالجة التجريبية من خالل التحقق  اختبارالمعالجة التجريبية. حيث يتم 

 تم تحديدها. الَّتي تم نطويرها تفي باألغراض الَّتي 

يق ي تحقفي هذه الخطوة يتم إجراء تقويم أدوات المعالجة التجريبية، ويستفاد منه ف

 غرضين:

 .تحسين أدوات المعالجة التجريبية من خالل تحكيمها 

 العيةتحديد الفاعلية الكلية ألدوات المعالجة التجريبية بإجراء التجربة االستط. 

، الشخصية مقابلةيتم بعدة طرق، ال الَّذيوبذلك فالتقويم يتضمن التحسين وتحديد الفاعلية، 

س ها نفلاألطفال والمالحظة، وتحكيم المنتج، وإجراء الدراسة االستطالعية على مجموعة من 

 الخصائص لألطفال في مجتمع البحث الحالي.

 تحكيم أدوات المعالجة التجريبية:

ن من ( محكمي8ة على عدد )األ ولَىات المعالجة التجريبية في صورتها تم عرض أدو

وات المتخصصين في تربية الطفل، وتكنولوجيا التعليم، وذلك بهدف التحقق من مالئمة أد

حول  اتهمبداء مالحظإ، وصحة االجراءات التطبيقية، وعينة البحثالمعالجة التجريبية ألفراد 

الت تعدية وطريقة تنفيذها، ووفقا آلراء المحكمين أجريت البناء أدوات المعالجة التجريبي

 الصورة النهائية ألدوات المعالجة التجريبية. إعدادالمطلوبة، وبعد ذلك تم 

 :بناء أدوات البحث والقياس واجازتهاثانياً: 

  التحصيلي للوعي التكنولوجي: ختبار( اإل1

 طفال تحتوتم تقديمه لأل SCORMتحصيلي من خالل في شكل  اختبارصمم الباحثان 

 ه الخطوات اآلتية:إعدادواتبع الباحثان في  شرافهما،إ

 :ختبارتحديد هدف اال

دفة قياس الجانب المعرفي للمهارات المسته إلىالتحصيلي المصمم  ختباريهدف اال

 سنوات. 6الى  5ألطفال الروضة المستوى الثاني من عمر 

 :ختبارصياغة مفردات اال

من  أربعة أنماط استخدمسؤال بشكل موضوعي ب 26وعددها  ختباراال تم صياغة أسئلة

 وضعماسئلة وأسئلة االختيار من متعدد وأسئلة الصواب والخطأ واسئلة التوصيل َوْهَي األسئلة 

 في صورة.
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 :ختبارتقدير درجات التصحيح ألسئلة اال

 26دد فقط ولعبدرجة واحدة  ختبارتم تقدير درجة اإلجابة الصحيحة لكل سؤال في اال

ا، ؤال فاصفر في حالة اإلجابة الخاطئة أو ترك السأْي  درجاتأْي  ، وال يتم إعطاءهسؤاالا  رغا

 درجة. 26بشكل كلي  ختباردرجات اال إلىيكون إجم إلىوبالت

 :ختبارتحديد زمن اال

دون توح بتم إعطاء الفرصة لألطفال عينة التجربة االستطالعية باإلجابة عنه بشكل مف

في  ختباردقيقة لال (60)ه، وقد تم تحديد يعلد وقت لهم، تحديد الزمن المناسب لإلجابة تحدي

أن  حظةتجربة البحث بعد مالحظة متوسطات أزمنة أطفال التجربة االستطالعية للبحث، مع مال

  .انكل طفل يتم التعامل معه كحالة مستقلة تحت اشراف الباحث

 :ختبارصدق اال

حسب  وقد ،االستطالعية عينة البحثبعد تطبيقه على  ختباروتم الحصول على صدق اال

من  بيرسون لكل سؤال رتباطن صدق االتساق الداخلي، من خالل حساب معامالت اإلاالباحث

 .ختبارأسئلة اال

توى ند مسيتضح أن جميع معامالت بيرسون بين األسئلة والدرجة الكلية دالة إحصائيا ع

عدا  0.986 فيما كان الحد األعلى 0.632 رتباطى لمعامالت اإلحيث كان الحد األدن 0.01داللة 

 23 والسؤال 0.500 إرتباطبقيمة معامل  (0.05)كان دال إحصائيا عند مستوى  16السؤال 

وكانت  بارختسئلة متسقة مع الدرجة الكلية لاله فإن جميع األيعلو 0.607 إرتباطبقيمة معامل 

مما  23و  61 س ؤالينلل (0.05)ومستوى داللة  ختبارة االلكل اسئل 0.01دالة عند مستوى داللة 

 التحصيلي. ختباريثبت صدق االتساق الداخلي الكبير ألسئلة اال

 :ختبارثبات اال

ستوى االستطالعية للتعرف على م عينة البحثعلى  ختباربتطبيق اال الباحثان قاما

بلغ عدد ووالصعوبة والتمييز.  ومعامالت السهولةوالصدق  وحساب الثبات عينة البحثاألطفال 

 كرونباخ. الباحثين لقياس الثبات طريقة معامل ألفااستخدم ، وطفالا  16أفراد هذه المجموعة 

فس عطي ني ختبارأن االأْي  وعدم تناقضه مع نفسه ختباروالثبات هنا يعني استقرار اال

ا على نفس العينة.  النتائج إذا أعيد تطبيقه بعديا

 التحصيلي ختبارلال ائيات الثبات( يوضح إحص1جدول )

 عدد األسئلة معامل آلفا كرونباخ

0.943 26 
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%.  94.3أْي  0.943من الجدول السابق يالحظ أنه بلغت معامل ثبات ألفا كرونباخ 

لة للحكم ل ألفا كرونباخ المقبوحيث أن قيمة معام ختباراال ثبات علىقيمة ممتازة للحكم َوْهَي 

مكن ان يعطي يخلو من االخطاء وي ختبار%، وهذه النتيجة تعني أن اال60 ِهيَ على ثبات المقياس 

 نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة وفي نفس الظروف.

 :ختبارحساب معامل السهولة والصعوبة لال

وحساب  العيةبعد قيام الباحثين بمراجعة درجات العينة االستط ختبارتم تحليل فقرات اال

 لة بالمعادلة اآلتية:معامل السهو

 100× ن ÷ معامل السهولة السؤال = س 

  طفال.على السؤال إجابة صحيحة، و )ن(: مجموع اال أجابوان الَّذياألطفال حيث )س(: عدد 

%  25 ينب ختباراالتراوحت النسبة في درجة سهولة أسئلة طالما أنه الباحثان ويرى 

 المناسبة في معامل السهولة.سئلة في المنطقة %، فقد وقعت كل األ 56.25و

 لةبالمعاد السهولةن أيضا  من حساب معامل الصعوبة بعد حساب معامل اتمكن الباحثكما 

 اآلتية:

 عامل السهولةم - 100معامل صعوبة السؤال = 

و  % 43.75بين تراوحت النسبة  قد ختباردرجة صعوبة أسئلة االأن  إلىوقد توصال 

 في المنطقة المناسبة في معامل الصعوبة.وقعت  سئلةكل األأن  مما يدل%،  75

 :ختبارحساب معامل التمييز لال

 حساب معامل التمييز هنا بالمعادلة اآلتية:تم و

األطفال عدد  -حيحة ن أجابوا على السؤال إجابة صالَّذيا يعلللفئة الاألطفال معامل التمييز = )عدد 

 موعتين.ى المجمقسوم على عدد أفراد إحد صحيحة( ن أجابوا على السؤال إجابةالَّذيللفئة الدنيا 

قيم َي َوهْ %،  100% إلى  50ككل ما بين  ختبارتراوحت النسبة لمعظم أسئلة االقد و

 30فيه  مييزيقبل بعد أن تتراوح قيمة معامل الت ختبارذات معامل تمييز جيد جداا، حيث أن اال

 .ختباروهو موجود في هذا اال

 ات:ختبارمفتاح تصحيح اال إعداد

ات تبارخبشكل الكتروني، حيث أنه عند تصميم وإنتاج اال ختباريتم تصحيح إجابات اال

ال، عن هذا السؤ طفليستحقها الالَّتي يتم وضع السؤال ووضع الحل والدرجة  SCORMبنمط 

 .والتغذية الراجعة حالة اإلجابة الصحيحة واإلجابة الخاطئة
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 :التكنولوجي الَوْعي   مقياس( 2

 ة: اليتات الالتكنولوجي ألطفال الروضة، وتم بناءه وفق االجراء الَوْعي  الباحثان مقياس  أعد

 نولوجي التك الَوْعي  تحديد مستوي  إلىالهدف من المقياس: يهدف هذا المقياس  تحديد

 .عينة البحثل

 ( فقرة تقيس 20بناء المقياس: يتكون المقياس من )  اني، ويتضمن المعرفي والوجد الَوْعي

 مهارات التعامل مع التكنولوجيا.

 تمثل صياغة عبارات المقياس: تم صياغة عبارات المقياس في صورة جمل تامة المعني 

 مواقف سلوكية يتطلب من الطفل االستجابة لها.

 كيفية نه، ومات المقياس وذكر فيها مكوناته، والهدف ميعلمات المقياس: تم صياغة تيعلت

 ة.وضع االستجابات أمام كل عبار

 :صدق المقياس

 :توفرت دالالت صدق المقياس عن طريق 

 صدق المحكمين: 

جال لجنة من المحكمين والمختصين في م علىة األ ولَىتم عرض المقياس في صورته 

%( في حين 75) بةأيد صالحيتها بنسالَّتي م، وتربية الطفل، وتم اعتماد الفقرات يعلتكنولوجيا الت

عيدت المحكمين ا ت بنسبة أقل من هذه النسبة، وفي ضوء آراءحظيالَّتي استبعدت الفقرات 

س ح المقياصياغة، وحذفت الفقرات غير المناسبة، وبهذا أصب إلىتحتاج الَّتي صياغة الفقرات 

 االستطالعية. عينة البحث علىتمهيدا لتطبيقه  ( فقرة،20) في صورته النهائية

  :المحتوىصدق 

للمقياس وذلك من خالل  يق صدق المحتوىتوفرت دالالت صدق المقياس عن طر

 باطرتإلابين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس فتراوحت معامالت  رتباطاستخراج مصفوفة اإل

بين كل الفقرات والدرجة  رتباط(، كما تراوحت معامالت اإل0.89-0.74بين كل فقرة ما بين )

 (0.88-0.74الكلية للمقياس ما بين )

  المقياس: ثبات

حيث ( 91.0 -74.0( ما بين )60 = )ناألطفال ت دالالت ثبات للمقياس لمجموعة توفر

الثبات بإعادة  األ ولَى بطريقتين هما: التكنولوجي ألطفال الروضة الَوْعي  تم حسب الثبات لمقياس 

بين وتراوحت معامالت  رتباطعلى العينة االستطالعية، فتم استخراج مصفوفة اإل ختباراال

( والطريقة الثانية الثبات باالتساق الداخلي )ألفا كرونباخ(، حيث تم 0.91-76بين )ما  رتباطاإل
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استخراج قيمة ألفا كرونباخ للمقاييس الجزئية والمقاييس الفرعية والمقياس ككل على العينة 

( ولمقياس ككل 0.91(، وللمقاييس غير اللفظية )0.84االستطالعية، فكانت للمقاييس اللفظية )

( وللمقاييس غير 0.91وبالنسبة لقيمة ألفا في عينة التقنين بلغت للمقاييس اللفظية )(، 0.92)

 (0.95) ( وللمقياس ككل0.93اللفظية )

 ثالثاً: إجراء التجربة االستطالعية:

ار حيث تم اختي ،طفالا  16تم إجراء التجربة االستطالعية على مجموعة مكونة من 

ة تعبر عن عينة التجربالَّتي و -تعكس هذه المجموعة  بطريقة عشوائية، بحيثاألطفال هؤالء 

طفال األ. وقد طبقت أدوات القياس ومواد المعالجة التجريبية على مجتمع البحث -االستطالعية 

 بالعينة االستطالعية، وذلك وفق اإلجراءات اآلتية:

ا يوضح الفكرة في أول لقاء مع  ● عية، طالالستعينة التجربة ااألطفال أعد الباحثان شرحا

فها في األجهزة الذكية، وتوظي استخدموظهر أنه لدى العديد منهم بعض الخبرات في 

 .YouTubeمشاهدة الفيديو على موقع 

ليها، إينتمي الَّتي أداة المعالجة التجريبة حسب المجموعة  استخدميقوم كل طفل ب ●

ة ال عينلألطفالتكنولوجي،  الَوْعي  التحصيلي، ومقياس  ختباروبعدها يتم تطبيق اال

 البحث.

 اهتم الباحثان أثناء إجراء التجربة االستطالعية، بالعمليات التالية: ●

 إتاحة مقاطع الفيديو المسجلة وعرضها على األطفال. ○

 إتاحة برمجية تعليمية تفاعلية وعرضها على الطالب. ○

من  التكنولوجي، حيث أمكن التأكد الَوْعي  التحصيل ومقياس  اختباررصد نتائج  ●

 ياس.والمق ختبارامالت السهولة والصعوبة والتمييز والتأكد من صدق وثبات االمع

 الَوْعي  ومقياس  ختبار، وكذلك درجات كل من االختباركما أمكن حساب زمن اال

ث التكنولوجي بدقة، وهو ما تم توضيحه بشكل مفصل في مرحلة بناء أدوات البح

 والقياس وإجازتها.

 وأدوات أدوات البحث استخدمالسابقة، حتى يمكن للباحثين وتتم مراجعة كافة الخطوات 

 عينة البحث.األطفال المعالجة التجريبية، وتطبيقها على 

تم إجراؤها في بيئة الَّتي ومن خالل المراجعات للمحكمين، ونتائج التجربة االستطالعية، 

قائمة بالتحسينات الموصى ِهَي مماثلة لتلك المعدة للتطبيق على عينة البحث، ونواتج هذه المرحلة 

ات الصدق والثبات، وكذلك معامالت السهولة اختباربها من المحكمين، إلى جانب نتائج 
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سيتم شرحها الَّتي ات اإلحصائية على أدوات البحث، وختباروالصعوبة والتمييز، وغيرها من اال

ا عند تناول أدوات البحث.  بالتفصيل في الحقا

ا، عملي لك تة جمع البيانات من خالل أدوات البحث، وتفسير ويتضمن التقويم أيضا

خالل  حث منه. حيث أمكن التحقق من صحة أدوات البأهدافالبيانات للتأكد من أن التعليم يحقق 

 الخطوات التالية.

 

 رابعاً: إجراء تجربة البحث

 اختيار عينة البحث من مجتمع البحث:

 لي عددالبحث، وقد بلغ إجماتم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية من مجتمع  ●

 .دمن الروضات الحكومية بمحافظة بورسعي طفالا ( 40عينة البحث )األطفال 

عة لكل مجمو طفالا ( 20تم توزيع عينة البحث على المجموعات التجريبية بواقع ) ●

 وفق التصميم التجريبي للبحث. المجموعتين التجريبيتينتجريبية من 

تعددة برنامج الوسائط الم استخدمب األ ولَى وعةتم التعامل مع الطالب من المجم ●

 .التفاعلية )التحكم داخل الفيديو(

ة لتفاعليعددة ابرنامج الوسائط المت استخدمتم التعامل مع الطالب من المجموعة الثانية ب ●

 .)التحكم داخل البرنامج(

 للتطبيق: أدوات المعالجة التجريبيةالتأكد النهائي من جاهزية 

ر المقر والتأكد من سالمة المحتوى وخلو المحتوى المقدم لألطفالدات تم مراجعة وح ●

 من األخطاء المنطقية أو اللغوية.

 :نمطين من أنماط التحكم لنفس المحتوى، وهماتم إنشاء  ●

 التحكم داخل الفيديو ○

 التحكم داخل البرنامج ○

 : ستخدممرحلة اال

 لخطواتالمقترح وتشتمل على إجراء المعالجات التجريبية حسب التصميم التجريبي اتم 

 وفق الشكل التالي.
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 ( مراحل التصميم التجريبي للبحث7) شكل

 قبلياً ورصد درجاتهم: والمقياسالتحصيلي  ختبارتطبيق اإل

فال األطبشكل قبلي، بهدف التأكد من مستوى  والمقياسالتحصيلي  ختبارإجراء اال ●

حل م المحتوىلك الخبرات في وكذلك للتعرف على خبراتهم السابقة والبناء على ت

 البحث الحالي.

لدى  المحتوىمدى توافر متطلبات دراسة  والمقياسالتحصيلي  ختباري ظهر اال ●

 للدراسة.األطفال في االعتبار مدى استعداد  يؤخذالطالب، وبذلك يمكن أن 

جانس تالقبلي للتأكد من  والمقياسالتحصيلي  ختبارفي االاألطفال تم رصد درجات  ●

 وعات.المجم

 تطبيق المعالجات التجريبية بالتزامن:

 .لألطفال عينة البحث لتوضيح التجربة وطبيعتها الروضةعقد لقاء بقاعة  ●

راسي ام الدالفصل الدراسي الثاني من العتم تطبيق المعالجات التجريبية بالتزامن في  ●

 .بمعدل ثالث مرات أسبوعيا، لمدة شهرين 2018/2019

 بعدياً ورصد درجاتهم: والمقياسي التحصيل ختبارتطبيق اال

عامل للتاألطفال رصد درجات  وتم، التحصيلي والمقياس بشكل بعدي ختبارإجراء اال ●

ا ب  ات اإلحصائية المحددة.ختباراال استخدممعها إحصائيا
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 ً  :المعالجة اإلحصائية واستخراج نتائج البحث وتفسيرها: خامسا

 :استخدمتم 

 نات للبياالتوزيع الطبيعي  اختبارTest of Normalityت البيانات : الختبار ما إذا كان

 تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

 فريدمان اختبار Friedman test ل التباين البديل الالمعلمي لتحلي ختباريمثل هذا اال

ع بع التوزيال تت الَّتي، ويطبق في حالة البيانات (بعدي -الثنائي للقياسات المتكررة )قبلي 

 أو أن حجم العينة صغير. الطبيعي،

 وتني -مان  اختبار "Mann Whitney U Test" ن الفرضيات حول الفرق بي ختبارال

  .متوسطي مجتمعين في حالة العينات المستقلة

مجتمعين  فرضية الفرق بين متوسطين T-Test ختبارالبديل ال ختباراالِهَي ات ختباروتلك اال

 .غيرتتبع التوزيع الطبيعي، أو أن حجم العينة صال الَّتي مستقلين في حالة البيانات 

 :التوزيع الطبيعي للبيانات اختبار

 ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه. ختبارهذا إل استخدميتم 

 (2) جدول

 Tests of Normality  التوزيع الطبيعي للبيانات

 المجموعات 

 ويلك -شابيرو  ميرنوفس -كولموغوروف 

 حصاءإ
درجات 

 الحرية
 إحصاء الداللة

درجات 

 الحرية
 الداللة

 القبلي ختباراال
 040. 20 899. 012. 20 220. األ ولَىالمجموعة 

 010. 20 866. 001. 20 256. المجموعة الثانية

 البعدي ختباراال
 017. 20 878. 017. 20 214. األ ولَىالمجموعة 

 010. 20 867. 004. 20 241. المجموعة الثانية

 قبلي الَوْعي  مقياس 
 797. 20 972. .200* 20 138. األ ولَىالمجموعة 

 797. 20 972. .200* 20 138. المجموعة الثانية

 بعدي الَوْعي  مقياس 
 714. 20 968. .200* 20 137. األ ولَىالمجموعة 

 091. 20 918. 157. 20 165. المجموعة الثانية

حالة  في (0.05)أقل من  Sig( أن قيمة 2) في جدول يتضح من النتائج الموضحة

ات التحصيلية القبلية ختبارالتحصيل ويظهر من الجدول السابق أن قيمة مستوى الداللة لال
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وهذا أيضا بسبب صغر حجم العينة، وهذا يعني أن التوزيع  (0.05)والبعدية بعد حسابها أقل من 

، Friedman فريدمان :إختبارات استخدميتم وعليه س االحصائي. ختبارغير طبيعي حالة اال

 "، كما سيتضح فيما يلي، عند اإلجابة على أسئلة البحث. .Mann Whitneyوتني  -ومان 

 أوالً: التحصيل:

 التحصيل: -الفرض األول 

 ولإلجابة عن السؤال األول والمرتبط بالتحصيل:

 ؟لروضةلتحصيل لطفل اما أثر برنامج تفاعلي )التحكم من خالل الفيديو( في تنمية ا 

 أنه:بصحة الفرض األول القائل " الختبار  Friedman اختبار " فريدمان استخدمتم 

  فال بين متوسطي رتب درجات أط (0.05)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى

لبعدي بلي وا)التحكم من خالل الفيديو( في التطبيقين الق األ ولَىالمجموعة التجريبية 

 بعدي.اس اللصالح القي ،التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  ب ر التحصيلي المرتبطلالختبا

ل ن خالولإلجابة عن السؤال األول، واختبار صحة الفرض األول، والمتعلق بالتحكم م

يمثل هذا و  Friedmanاختبار فريدمان استخدمالفيديو والمرتبط بالتحصيل، تم إجراء معالجة ب

تطبيقين ، بين البعدي( –علمي لتحليل التباين الثنائي للقياسات المتكررة )قبلي االختبار البديل الالم

 التكنولوجي لطفل الروضة. الَوْعي  القبلي والبعدي الختبار 

 (3) جدول

ي فيديو( ف)التحكم من خالل ال األ ولَى للمجموعة التجريبية متوسط الرتب واالنحراف المعيارييوضح 

 اعليةالتفة بعد تطبيق برنامج الوسائط المتعدد التكنولوجي الَوْعي   ختبارالقياس القبلي والبعدي ال

 أكبر قيمة أقل قيمة اإلنحراف المعياري متوسط عدد 

 110.00 70.00 11.45931 89.5000 20 القبلي ختباراال

 150.00 120.00 10.31095 133.0000 20 البعدي ختباراال

اس القبلي في القي األ ولَى للمجموعة التجريبيةأن متوسط الرتب  (3) يتبين من الجدول

ي في حين وصل ف 11.45931بانحراف معياري  89.5000التكنولوجي كان الَوْعي   ختبارال

ة وجود فروق ذات دالل علىمما يدل  10.31095بانحراف معياري 133.0000القياس البعدي

دة ط المتعدوسائعد تطبيق برنامح الالقبلي والبعدي لصالح القياس البعدي ب ختباراحصائية بين اال

 .التفاعلية

 (4) جدول

التكنولوجي  الَوْعي   اختبار( في التحكم من خالل الفيديو) األ ولَى يوضح القياسات المرتبطة للمجموعة التجريبية

 لطفل الروضة
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 متوسط الرتب 

 1.00 االختبار القبلي

 2.50 االختبار البعدي

بية التجري القياسات المرتبطة للمجموعةمتوسط العينة في ويتبين من الجدول السابق أن 

 القياسي لغت فالتكنولوجي لطفل الروضة ب الَوْعي  اختبار)التحكم من خالل الفيديو( في األ ولَى

 .2.50 القياس البعديوفي  1.00القبلي 

 (5جدول )

للمجموعة  عدي(ب –بلي لتحليل التباين الثنائي للقياسات المتكررة )ق Friedman يوضح تحويل قيمة 

 التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي   اختبار)التحكم من خالل الفيديو( في  األ ولَىالتجريبية 

 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة مربع كاي مجموع

20 40.000 2 0.000 

إنه وبناء عليه ف، (0.05)( إن مستويات الداللة كانت أقل من 5) يتضح من الجدول

د ووجاالقرار بأْي  ونقبل الفرض البديلرض الصفري األول والخاص بالتحصيل، نرفض الف

ظ نالح (4) قيمة متوسط الرتب في جدولومن القبلي والبعدي  القياسبين  فرق ذو داللة إحصائية

 الفرق لصالح القياس البعدي. اأن هذ

ند عئية يوجد فرق ذو داللة إحصاومما سبق تم إعادة صياغة الفرض األول ليكون: "

 ن خاللم)التحكم  األ ولَىبين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية  (0.05)مستوى 

ل لوجي لطفكنوالت الَوْعي  الفيديو( في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي المرتبط ب

 "الروضة، لصالح القياس البعدي

سائط المتعددة التفاعلية )التحكم من خالل وتشير هذه النتائج إلى كفاءة وفاعلية برنامج الو

تم تطبيقه على هذه المجموعة، وتتفق هذه  الَّذيالتكنولوجي  الَوْعي  الفيديو( المستخدم في زيادة 

توصلت إلى فاعلية برنامج للوسائط الَّتي ( و2004و أخرون )Irvine  النتائج مع نتائج دراسة

 Sharmaو  Mishraك لًّ من  غذائية ودراسةالمتعددة في اكساب طفل الروضة العادات ال

الوسائط المتعددة في  استخدم أهمية على بينت نتائجهماالَّتي  (2011بثينة قربان )و ،(2005)

من خالل التحكم في الفيديو، لما له من قدرة على التعامل مع أكثر من حاسة،  م الطفل،يتعل

Aman Yadav (2017 )و  Ninger Zhouودراسة ك لًّ من  (،2016ودراسة عمر حمدان )

طفل الروضة للقراءة  إعدادفاعلية الوسائط المتعددة التفاعلية في إلى  توصلت نتائجهاالَّتي 

مية تتيح لطفل الروضة يفي مواقف تعلاألطفال والكتابة، بما تحتويه من عناصر لجذب انتباه 

والثقافية والسياسية  قتصاديةواإلة اإلجتماعي معرفة آثار التكنولوجيا في جوانب حياتنا المختلفة

 توظيف مصادرها التوظيف األمثل. وة، واكسابه المهارات التكنولوجية اإلجتماعيو
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ختبار في ا األ ولَىويفسر الباحثان هذا التغير الحادث على أطفال المجموعة التجريبية 

عتمد ا الَّذي يو(ل الفيدالتكنولوجي إلى فاعلية برنامج الوسائط المتعددة )التحكم من خال الَوْعي  

كة، والصورالمتحر والصورالثابتة، والرسوم المتحركة، ،على عدة عناصر: اللغة المنطوقة

اهم سشكل بولقطات الفيديو، والصوت، والمؤثرات الصوتية، والموسيقي لتقديم المعلومة للطفل 

 ه.أهدافكثيراا في تحقيق 

الل كم من خ)التح األ ولَىعة التجريبية طرأ على المجمو الَّذيويرجع الباحثان التحسن 

لخصائص اناسب تالتكنولوجي أن هذا االختبار قد صمم بطريقة  الَوْعي  الفيديو( في نتائج اختبار 

ى عدته علستدعاء حواس الطفل وتوظيفها بصورة ساإاعتمدت على الَّتي النمائية لطفل الروضة 

يا،إلى ولوجوضوعات والمفاهيم في مجال التكندراك والتقدير والشعور بالمالمعرفة والفهم واإل

، التوصيلو، والصواب والخطأ، اعتمدت على االختيار من متعددالَّتي سئلة األمن  اجانب عددا 

لة سئأللالجابة على االسئلة، كما أن ا فضالا عن اعطاء كل طفل في المجموعة الوقت الكاف

لمناسبة %، وكذلك المنطقة ا 56 %،25 وقعت في المنطقة المناسبة لها في معامل السهولة من

 %.75% و43.75لها في معامل الصعوبة بين 

 التحصيل: -الفرض الثاني 

 ولإلجابة عن السؤال الثاني والمرتبط بالتحصيل:

  ؟لروضةاما أثر برنامج تفاعلي )التحكم من خالل البرنامج( في تنمية التحصيل لطفل 

 نه:ختبار صحة الفرض الثاني القائل بأال Friedman اختبار فريدمان استخدموتم 

  فال بين متوسطي رتب درجات أط (0.05)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى

البعدي بلي والمجموعة التجريبية الثانية )التحكم من خالل البرنامج( في التطبيقين الق

 .بعدياس الالقيالتكنولوجي لطفل الروضة، لصالح  الَوْعي  لالختبار التحصيلي المرتبط ب

الل من خ ولإلجابة عن السؤال الثاني، واختبار صحة الفرض الثاني، والمتعلق بالتحكم

يمثل هذا و  Friedmanاختبار فريدمان استخدموالمرتبط بالتحصيل، تم إجراء معالجة بالبرنامج 

تطبيقين ، بين الدي(بع –االختبار البديل الالمعلمي لتحليل التباين الثنائي للقياسات المتكررة )قبلي 

 التكنولوجي لطفل الروضة. الَوْعي  القبلي والبعدي الختبار 

 (6جدول )

( في رنامجنحراف المعياري للمجموعة التجريبية الثانية )التحكم من خالل البيوضح متوسط الرتب واإل

 اعليةالتف ددةالتكنولوجي بعد تطبيق برنامج الوسائط المتع الَوْعي  القياس القبلي والبعدي الختبار 

 أكبر قيمة أقل قيمة اإلنحراف المعياري متوسط عدد 

 110.00 70.00 10.99043 90.5000 20 االختبار القبلي
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 260.00 230.00 8.64505 243.0000 20 االختبار البعدي

ن خالل م( أن متوسط الرتب للمجموعة التجريبية الثانية)التحكم 6) يتبين من الجدول

عياري بانحراف م 90.5000التكنولوجي كان  الَوْعي  قياس القبلي الختبار البرنامج( في ال

مما  8.64505بانحراف معياري  243.0000في حين وصل في القياس البعدي  10.99043

 بعدي بعدس اليدل على وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختبار القبلي والبعدي لصالح القيا

 ة التفاعلية.تطبيق برنامح الوسائط المتعدد

 (7) جدول

 ْعي  الوَ  يوضح القياسات المرتبطة للمجموعة التجريبية الثانية )التحكم من خالل البرنامج( في اختبار

 التكنولوجي لطفل الروضة

 متوسط الرتب 

 1.00 االختبار القبلي

 2.50 االختبار البعدي

يبية لتجرة للمجموعة ايتبين من الجدول السابق أن متوسط العينة في القياسات المرتبط

 ي القياسفلغت بالتكنولوجي لطفل الروضة  الَوْعي  الثانية )التحكم من خالل البرنامج( في اختبار

 .2.50 القياس البعديوفي  1.00القبلي 

 (8جدول )

للمجموعة  عدي(ب –لتحليل التباين الثنائي للقياسات المتكررة )قبلي  Friedman يوضح تحويل قيمة 

 التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  الثانية )التحكم من خالل البرنامج( في اختبار التجريبية 

 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة مربع كاي مجموع

20 40.000 2 0.000 

إنه ف، وبناء عليه (0.05)( إن مستويات الداللة كانت أقل من 8يتضح من الجدول )

ود قرار بوجاإلأْي  ل، ونقبل الفرض البديلنرفض الفرض الصفري الثاني والخاص بالتحصي

نالحظ  (7) فرق ذو داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي ومن قيمة متوسط الرتب في جدول

 أن هذا الفرق لصالح القياس البعدي.

 ة عندومما سبق تم إعادة صياغة الفرض الثاني ليكون: "يوجد فرق ذو داللة إحصائي

 ن خاللمطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية الثانية )التحكم بين متوس (0.05)مستوى 

فل ولوجي لطتكنال الَوْعي  البرنامج( في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي المرتبط ب

 .الروضة، لصالح القياس البعدي"

حكم من خالل )الت وتشير هذه النتائج إلى كفاءة وفاعلية برنامج الوسائط المتعددة التفاعلية

مجزأ على هيئة عدة أشكال من الفيديو المحتوى اعتمد على قيام الطفل بمشاهدة  الَّذيالبرنامج( 
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والصور مع التعلىق الصوتي وينتقل من عنصر إلى عنصر بأزرار التحكم، بحيث يتحكم في 

تلبي الَّتي ، لفةأشكال التقديم المخت يشاهدها ومتي يشاهدها، والتعدد فيالَّتي المعلومات  استقبال

الخصائص الفنية في االنتاج والعرض والتقديم  ، فضالا عن توافروحاجاتهماألطفال خصائص 

المعد لهذه المجموعة كل هذا ساعد في تحسن درجاتهم  الخاصة بكل وحدة من وحدات البرنامج

وأخرون  Irvineدراسة هذه النتائج مع نتائج  لتحصيلي للوعي التكنولوجي، وتتفقفي االختبارا

و  Duerager( ودراسة ك لًّ من 2011وأخرون ) Lansdown دراسة(، و2004)

Livingstone (2012 ودراسة ،)Clark (2013 ودراسة ،)Livingstone (2015 ودراسة ،)

Lim (2016 ودراسة ك لًّ من ،)Neni  وNurul (2016)أن  تلك الدراسات، على أكدت ، وقد

على التواصل مع اآلخرين، كما تعمل التفاعالت األطفال عزز قدرة الوسائط المتعددة التفاعلية ت

اإليجابية عبر اإلنترنت على تعزز اإلحساس بمفهوم ايجابي عن الذات، كما انها تعزز السلوك 

على التفكير، األطفال أنها تزيد قدرة  كمايعتبر عادة مشكلة عند البعض منهم،  الَّذيغير المقبول 

ا على طريقة نمو أدمغتهم وتطورها، ال تؤثر فقط  فَْهيَ  على وعلى طريقة تفكيرهم بل تؤثر أيضا

، وبالمقابل على قدرة التكنولوجيا على تحفيز الدماغ على تفحص رفع مستوى التركيز والخيال

 ة لألطفال في التغذية الراجعةالي، وحققت استجابات عتيناليالمعلومات وتخزينها بسرعة وكفاءة ع

يختار منها ما يناسبه مع تفضيله لهذه النوعية المحتوى من وسائط للعرض وتقديم  بما قدمته للطفل

 يستهدفه من هذا االختيار. أو تلك من الوسائط، ومع ما

ن خالل تحكم مطرأ على أطفال المجموعة التجريبية )ال الَّذيويفسر الباحثان هذا التغير 

ية إلى تنم راميةربوية التفاعلية المتنوعة النشطة التحتوائها على العديد من األإالبرنامج( إلى 

جهزة ين االالكمبيوتر في التعلم، وتنمية وعيه بأمن البيانات، وتأم استخدممهارات الطفل في 

دمه ا تقمالتدريب على المهارات التربوية الخاصة بها، عالوة على ، والتكنولوجية وحمايتها

 ولوجي قدلتكنا الَوْعي  ية، إلى جانب أن اختبار للطفل من مفردات باللغتين العربية و االنجليز

 تدعاءعتمدت على اسإالَّتي صممه الباحثان بطريقة تناسب الخصائص النمائية لطفل الروضة 

ر دراك والتقديروالشعوحواس الطفل وتوظيفها بصورة ساعدته على المعرفة والفهم واإل

 اعتمدتي لَّتاسئلة من األ الى جانب عددا التكنولوجيا،إ الَوْعي  بالموضوعات والمفاهيم في مجال 

عطاء كل طفل في إعلى االختيار من متعدد، والصواب والخطأ، والتوصيل، فضالا عن 

ي بة لها فمناسسئلة وقعت في المنطقة الجابة على االسئلة، كما أن األالمجموعة الوقت الكاف لإل

ين ها في معامل الصعوبة ب%، وكذلك المنطقة المناسبة ل 56 و %،25معامل السهولة من 

 .%75 % و43.75

 التحصيل: -الفرض الثالث 

 ولإلجابة عن السؤال الثالث والمرتبط بالتحصيل:

  ؟البرنامج( في تنمية التحصيل لطفل الروضة  -ما أثر نمط التحكم )الفيديو 
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القائل  الثالثر صحة الفرض ختباإل Mann Whitneyوتني  -مان اختبار  استخدموتم 

 بأنه:

  بين متوسطي رتب درجات  (0.05)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى

ي فالل البرنامج( التحكم من خ -المجموعتين التجريبيتين )التحكم من خالل الفيديو

 .روضةالتكنولوجي لطفل ال الَوْعي  التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي المرتبط ب

ة بين بالمقارن، والمتعلق الثالثة الفرض ، واختبار صحالثالثولإلجابة عن السؤال 

عالجة اء موالمرتبط بالتحصيل، تم إجر التحكم من خالل الفيديو، والتحكم من خالل البرنامج،

الختبار تبار البديل الالمعلمي ويمثل هذا االخ Mann Whitneyوتني  -مان اختبار  استخدمب

لبعدي اين ، بين التطبيقينات المستقلةالفرضيات حول الفرق بين متوسطي مجتمعين في حالة الع

 ضة.ل الروالتكنولوجي لطف الَوْعي  ختبار إل للمجموعة الثانية، والبعدي األ ولَىللمجموعة 

 (9جدول )

نية عة الثا)التحكم من خالل الفيديو( والمجمو األ وَلىيوضح تقدير الفرق بين متوسط الرتب للمجموعتين 

 ضةالتكنولوجي لطفل الرو الَوْعي  الختبار  ينلتطبيقين البعدي)التحكم من خالل البرنامج( في ا

 االختبار البعدي 

 0.000 قيمة مان ويتني

 210.000 قيمة ويلكسون

 Z -5.475قيمة 

 0.000 مستوى الداللة

ه فإنه ، وبناء علي(0.05)الداللة كان أقل من  مستوىإن ( 9) يتضح من نتائج الجدول

ه يوعلل، ينص على أنه ال توجد فروق، ونقبل الفرض البدي الَّذيث الثال نرفض الفرض الصفري

ديو( الل الفي)التحكم من خ األ ولَىلمجموعة التجريبية بين ا ذو داللة إحصائيةنقر بوجود فرق 

 ي.نولوجالتك الَوْعي  )التحكم من خالل البرنامج( في مستوي  والمجموعة التجريبية الثانية

 ىاأل ولَ رتب درجات المجموعة  متوسط لقيمة( 10) جدولالفي نتائج ال وبإستقراء

الل خمن  حكم)الت رتب درجات المجموعة التجريبية الثانية ومتوسط )التحكم من خالل الفيديو(

ح لصال ميلتتائج ، وجد الباحثان أن النالتكنولوجي الَوْعي  البعدي الختبار  البرنامج( في القياس

 .تحكم من خالل البرنامج()ال المجموعة التجريبية الثانية

 (10جدول )

( لفيديو)التحكم من خالل ا األ ولَىبين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية  يوضح الفروق

 ديينلبعايقين في التطبومتوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية الثانية )التحكم من خالل البرنامج( 

 طفل الروضةالتكنولوجي ل الَوْعي  ختبار إل

 مجموع الرتب متوسط الرتب عدد المجموعات 
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 مجموع الرتب متوسط الرتب عدد المجموعات 

 ختبار البعدياإل

 210.00 10.50 20 األ ولَىالمجموعة 

 610.00 30.50 20 المجموعة الثانية

   40 المجموع

الل كم من خ)التح األ ولَىلمجموعة التجريبية لحيث بلغ متوسط الرتب في القياس البعدي 

 30.50امج( الرتب للمجموعة الثانية )التحكم من خالل البرن متوسطن بينما كا 10.50 الفيديو(

 .التكنولوجي الَوْعي  اختبار في 

لى أدت إي الَّتكالتفاعلية  :بعدة خصائص (التحكم من خالل البرنامج)تميز هذا النمط و

 راا علىدون قاأن يكفي  فرصة أكبر للطفلالنشط والتفاعل المتبادل بين الطفل، مما أتاح  اإلتصال

نصوص ات وه، كما أدي تكامل عناصرها المختلفة من رسوميالتعامل مع مواد التعلم المقدمة إل

 لمتغيراتاسب مية لتنايولقطات فيديو ومؤثرا صوتية بأنواعها المختلفة إلى تفريد المواقف التعل

ممت صة فقد وقدراتهم واستعداداتهم وخبراتهم السابقة واهتماماتهم المختلفاألطفال في شخصية 

 واقفبحيث تعتمد على الخطوالذاتي ألطفال الروضة، وتسمح بالفردية في إطار جماعية الم

ج( تنوع برنام)التحكم من خالل ال مية، وزاد من كفاءة وفاعلية برنامج الوسائط المتعددةيالتعل

 ا زاد منة، ممليثار قدراته العقأ الَّذيمر حيث خاطبت كافة حواس الطفل األ مية؛يمثيراتها التعل

 .لوجيوتكنال الَوْعي  اته وإكتساب العديد من المفاهيم المرتبطة بإتجاهدافعيته للتعلم، وتنمية 

ن ودراسة ك لًّ م ،(24 ، ص2003) Handoyo دراسة وتتفق هذه النتائج مع نتائج

Ayse  وBengisoy (2017 و158، ص ،) ية بماأكدت على أن الوسائط المتعددة التفاعلالَّتي 

ر تقدمه من المعلومات عن طريق النص والصورة والصوت بشكل تعاوني متكامل جعلها أكث

 ا الطفل،رض لهيتعالَّتي ة وكفاءة فيما يتعلق بالجوانب التكنولوجية في المواقف المختلفة اليفع

ا تجاهإوين واكتسابه المهارات التكنولوجية وتوظيف مصادرها التوظيف األمثل بما يفيده في تك  ا

 .ريجابيا للوقاية من اآلثار الضارة المحتملة عند التعامل مع تلك المصادا

 Ningerو  Aman Yadav من ك لًّ ه دراسة يكما اتفقت تلك النتائج مع ما توصلت إل

Zhou (2017، و1524 ص ) من ك لًّ دراسة  Lauren وNgnyen (2017 في 62، ص ،) أن

نحو األطفال يجابية يمكن أن توجه إمية يج( أداة تعلالوسائط التفاعلية )التحكم من خالل البرنام

وقت يحتاجه أْي  حياة ناجحة ومستقبل وظيفي أفضل، حيث توفر هذه الوسائط المعلومات في

الطفل مما يجعله يحتفظ بالمعلومة بشكل أسرع، كما يمكنه التعلم من خالل بعض التطبيقات 

تعلم الطفل النطق الَّتي الناطقة اإللكترونية كتب الحديثة الخاصة بالهواتف الذكية مثل تطبيقات ال

 بشكل سليم ومحبب.

 الباحثان بضرورة تثقيف الوالدان لمعرفة إيجابيات وسلبيات االجهزة ي وصيو

وتوعية وإرشاد المعلمات لتوظيف الوسائط المتعددة في برنامج األنشطة في  ،اإللكترونية
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 لعملية والتشويق المتعة من جو وإضفاء، ميةيالتعل ةالعملي إثراء في الروضة لما لها من دورهام

التكنولوجية، والتأكيد على التربية التكنولوجية للطفل في  بالمفاهيم الطفل خبرات وزيادة، التعلم

جيل قادر  عدادنقطة البداية الصحيحة إلاألطفال هذه المرحلة النمائية حيث تمثل مرحلة رياض 

لك لما يتسم به طفل هذه المرحلة ذع التغير مستقبالا، ويرجع على مواجهة مجتمع تكنولوجي سري

من ميل وحب للتعلم ورغبة فطرية لتنمية معارفة العامة واهتمامه الدائم بالتكنولوجيا ومنتجاتها 

المختلفة وتساؤالته الكثيرة حيالها، واظهار براعة وسرعة في التعامل مع األدوات واالجهزة 

 التكنولوجية.

 التكنولوجي: الَوْعي  اس ثانياً: مقي

 :التكنولوجي الَوْعي  مقياس  -الفرض األول 

 التكنولوجي: الَوْعي   بمقياسولإلجابة عن السؤال األول والمرتبط 

 ( في تنمية التحكم من خالل الفيديوما أثر برنامج تفاعلي )  طفل ل لوجيالتكنو الَوْعي

 الروضة؟

 ه:ر صحة الفرض األول القائل بأنالختبا Friedman اختبار فريدمان استخدموتم 

 فال رتب درجات أط طيبين متوس (0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ووجد فرق ذال ي

لبعدي بلي وا)التحكم من خالل الفيديو( في التطبيقين الق األ ولَىالمجموعة التجريبية 

 .لصالح القياس البعدي التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  لمقياس 

ل ن خالالسؤال األول، واختبار صحة الفرض األول، والمتعلق بالتحكم م ولإلجابة عن

اختبار  استخدم، تم إجراء معالجة بالتكنولوجي الَوْعي  بمقياس الفيديو والمرتبط 

ات للقياس ويمثل هذا االختبار البديل الالمعلمي لتحليل التباين الثنائي  Friedmanفريدمان

فل وجي لطالتكنول الَوْعي   لمقياستطبيقين القبلي والبعدي بعدي(، بين ال -المتكررة )قبلي 

 الروضة.

 (11جدول )

 فيديو( في)التحكم من خالل ال األ ولَى للمجموعة التجريبيةنحراف المعياري متوسط الرتب واإليوضح 

 ةعليالتفا بعد تطبيق برنامج الوسائط المتعددة التكنولوجي الَوْعي  القياس القبلي والبعدي لمقياس 

 أكبر قيمة أقل قيمة اإلنحراف المعياري متوسط عدد 

 36.00 28.00 2.12999 31.7000 20 قبلي الَوْعي  مقياس 

 43.00 33.00 2.70039 38.1500 20 بعدي الَوْعي  مقياس 

)التحكم من خالل األ ولَى( أن متوسط الرتب للمجموعة التجريبية 11) يتبين من الجدول

في  2.12999 بانحراف معياري  31.7000التكنولوجي الَوْعي   لمقياسبلي في القياس الق الفيديو(
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وجود  علىمما يدل  2.70039 بانحراف معياري 38.1500 حين وصل في القياس البعدي

القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي بعد تطبيق برنامح  ختبارفروق ذات داللة احصائية بين اال

 .التفاعليةالوسائط المتعددة 

 (12ول )جد

 لَوْعي  امقياس  في)التحكم من خالل الفيديو(  األ ولَىيوضح القياسات المرتبطة للمجموعة التجريبية 

 التكنولوجي لطفل الروضة

 متوسط الرتب 

 1.00 قبلي الَوْعي  مقياس 

 2.50 بعدي الَوْعي  مقياس 

 يبيةالتجريوضح الجدول السابق أن متوسط العينة في القياسات المرتبطة للمجموعة 

 ي القياسبلغت ف التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  مقياس  على)التحكم من خالل الفيديو(  األ ولَى

 .2.50 القياس البعديوفي  1.00القبلي 

 (13جدول )

للمجموعة  عدي(ب –لتحليل التباين الثنائي للقياسات المتكررة )قبلي  Friedmanقيمة يوضح تحويل 

 التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  التحكم من خالل الفيديو( في مقياس ) األ ولَى التجريبية

 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة مربع كاي مجموع

20 40.000 2 0.000 

فإنه  ، وبناء عليه(0.05)إن مستويات الداللة كانت أقل من ( 13) يتضح من الجدول

 ، ونقبلتكنولوجي لطفل الروضةال الَوْعي  مقياس بوالخاص  األولنرفض الفرض الصفري 

ن قيمة دي وماالقرار بوجود فرق ذو داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعأْي  الفرض البديل

 ( نالحظ أن هذا الفرق لصالح القياس البعدي.12متوسط الرتب في جدول )

 ة عندداللة إحصائي ووجد فرق ذيومما سبق تم إعادة صياغة الفرض الثاني ليكون: "

 ن خاللم)التحكم  األ ولَىرتب درجات أطفال المجموعة التجريبية  طيبين متوس (0.05)ستوى م

 ح القياسلصال التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  الفيديو( في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس 

 "البعدي

من خالل  وتشير هذه النتائج إلى كفاءة وفاعلية برنامج الوسائط المتعددة التفاعلية)التحكم

التكنولوجي  الَوْعي  في مقياس  األ ولَىالفيديو( المستخدم في تحسن درجات المجموعة التجريبية 

( 2007تم تطبيقه على هذه المجموعة، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة حنان صبري ) الَّذي

ما قبل المدرسة،  طفللدى  ات االيجابيةتجاهأكدت على دور الوسائط المتعددة في تنمية اإلالَّتي 

 ( في تنمية مفاهيم الصحة والسالمة، ودراسة كريمان2009) يسرى بنت محمدودراسة 
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الطفل، حنان  تثقيف في ميةيالتعل التعرف على دور البرمجيات استهدفتالَّتي ( 2008عبدالسالم )

كساب إلاإللكترونية توصلت نتائجها على ضرورة توظيف األنشطة الَّتي ( 2009عبد الخالق )

أكدت على فاعلية برنامج الَّتي ( 2015طفل الروضة مبادئ البرمجة، دراسة عزة مصطفي )

التكنولوجي لتالميذ الصف  الَوْعي  مقترح في التنشئة العلمية إلكساب المفاهيم العلمية وتنمية 

 االول من المرحلة االبتدائية. 

ي مقياس ف ولَىاأل  عة التجريبية طرأ على أطفال المجمو الَّذيويفسر الباحثان هذا التحسن 

 لَّذيافيديو( ل ال)التحكم من خال التكنولوجي إلى فاعلية وكفاءة برنامج الوسائط المتعددة الَوْعي  

في  أجهزةوللتعامل بسهولة مع التطبيقات التكنولوجية من أدوات  الَوْعي  ساعدهم في اكتساب 

افة إلى ت،باالضتلك التطبيقا استخدملديهم عند  ات ايجابيةإتجاهومية، فضالا عن تكوين اليحياتهم 

لجانب فهم او، واألخطار المحتملة عبر اإلنترنتاإللكترونية عن السالمة  تكوين مفاهيم ايجابية

 والثقافي للتكنولوجيا. اإلجتماعياالخالقي و

ا هايراا واا كبكان له دور الَّذيويرجع الباحثان هذا التحسن إلى التحكم من خالل الفيديو  ما

، كعنصر من عناصر الوسائط المتعددة، حيث أعطي ايحاء بالحركة والحيوية والمصداقية

ا للحصول عل ى وساعدعلى تكامل جميع العناصر )النص، والصورة، والحركة، والصوت( معا

اته حتياجاراعي خصائص نمو الطفل ومواجهة  الَّذيوسائط أكثر فاعلية للمحتوي العلمي الشيق 

ادة تعلم وزيه للحلة النمائية الهامة، وقدرته في استثارة اهتمام الطفل واشباع حاجاتفي تلك المر

لوسائط ا ستخدما أهميةفي ترسيخ مادة التعلم وتعميقها، ومن هنا تأتي  أسهمالخبرات وتنوعها؛مما 

 كا، وتحرثيرهم طفل ما قبل المدرسة لكونها تخاطب حواسه وتيالمتعددة التفاعلية في تربية وتعل

ا، حيث تتفاعل من خاللها اليالموقف التعل ا ومحسوسا جميعا  حواسمي، وتجعله أقرب ما يكون حيا

دى ل رهاثاآات وتدرب على المهارات، وبقاء تجاهلتسهم في بناء المعلومة وترسخها وتنمي اإل

 الطفل.

توظيف الوسائط المتعددة في أنشطة الروضة حيث  أهميةويؤكد الباحثان على 

زة ن أجهبمجموعة ماألطفال البرامج الخاصة بالتربية التكنولوجية، وتزويد رياض  الحظاغياب

ها دماستخب ، والحرص على تنمية المهارات المرتبطةالتكنولوجيةاالجهزة واالدوات  الكمبيوتر،

لفرد يا على انولوجثار المختلفة للتكهذا االهتمام إلى توعيته باآل والتعامل معها؛ بل يجب أن يمتد

 مختلفة.ا اللمجتمع حتي تنمو قدراته على التعامل الواعي مع المصادر التكنولوجية ومنتجاتهوا

 :التكنولوجي الَوْعي  مقياس  -الفرض الثاني 

 التكنولوجي: الَوْعي   بمقياسولإلجابة عن السؤال الثاني والمرتبط 

 ( في تنمية التحكم من خالل ما أثر برنامج تفاعلي )طفل ل ولوجيلتكنا الَوْعي  البرنامج

 الروضة؟
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 نه:الختبار صحة الفرض الثاني القائل بأ Friedman اختبار فريدمان استخدموتم 

 فال رتب درجات أط طيبين متوس (0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ووجد فرق ذال ي

بعدي بلي وال( في التطبيقين القالبرنامج)التحكم من خالل  الثانيةالمجموعة التجريبية 

 .لصالح القياس البعدي التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي   لمقياس

الل من خ ولإلجابة عن السؤال الثاني، واختبار صحة الفرض الثاني، والمتعلق بالتحكم

 اختبار استخدمالتكنولوجي، تم إجراء معالجة ب الَوْعي   بمقياسالبرنامج والمرتبط 

ات للقياس معلمي لتحليل التباين الثنائيويمثل هذا االختبار البديل الال  Friedmanفريدمان

طفل لالتكنولوجي  الَوْعي   لمقياسعدي(، بين التطبيقين القبلي والبعدي ب –المتكررة )قبلي 

 الروضة.

 (14) جدول

في  رنامج()التحكم من خالل الب يوضح متوسط الرتب واالنحراف المعياري للمجموعة التجريبية الثانية

 فاعليةالتددة التكنولوجي بعد تطبيق برنامج الوسائط المتع الَوْعي  ي لمقياس القبلي والبعدالتطبيقين 

 أكبر قيمة أقل قيمة اإلنحراف المعياري متوسط عدد 

 36.00 28.00 2.12999 31.7000 20 قبلي الَوْعي  مقياس 

 55.00 44.00 2.99297 51.3000 20 بعدي الَوْعي  مقياس 

من خالل  )التحكم الرتب للمجموعة التجريبية الثانية( أن متوسط 14) يتبين من الجدول

ياري بانحراف مع 31.7000التكنولوجي كان  الَوْعي  البرنامج( في القياس القبلي لمقياس 

مما  2.99297بانحراف معياري   51.3000إلىفي حين وصل في القياس البعدي  2.12999

عدي بعد س البقبلي والبعدي لصالح القياال ختباروجود فروق ذات داللة احصائية بين اال علىيدل 

 )التحكم من خالل البرنامج(. التفاعليةتطبيق برنامح الوسائط المتعددة 

 (15) جدول

 ْعي  الوَ اس )التحكم من خالل البرنامج( في مقي يوضح القياسات المرتبطة للمجموعة التجريبية الثانية

 التكنولوجي لطفل الروضة

 متوسط الرتب 

 1.00 قبلي ي  الَوعْ مقياس 

 2.50 بعدي الَوْعي  مقياس 

 ريبيةيوضح الجدول السابق أن متوسط العينة في القياسات المرتبطة للمجموعة التج

 بلغت في التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  مقياس  على( البرنامج)التحكم من خالل الثانية 

 .2.50 القياس البعديوفي  1.00القياس القبلي 

 (16جدول )
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للمجموعة  عدي(ب –لتحليل التباين الثنائي للقياسات المتكررة )قبلي  Friedman ح تحويل قيمة يوض

 التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  )التحكم من خالل البرنامج( في مقياس  التجريبية الثانية

 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة مربع كاي مجموع

20 40.000 2 0.000 

فإنه  ، وبناء عليه(0.05)إن مستويات الداللة كانت أقل من  (16)يتضح من الجدول 

بل التكنولوجي لطفل الروضة، ونق الَوْعي  مقياس بوالخاص  الثانينرفض الفرض الصفري 

ن قيمة دي وماالقرار بوجود فرق ذو داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعأْي  الفرض البديل

 هذا الفرق لصالح القياس البعدي. نالحظ أن (15)متوسط الرتب في جدول 

 ة عندداللة إحصائي ووجد فرق ذيومما سبق تم إعادة صياغة الفرض الثاني ليكون: "

 ن خالل)التحكم م الثانيةرتب درجات أطفال المجموعة التجريبية  طيبين متوس (0.05)مستوى 

س لح القيالصا طفل الروضةالتكنولوجي ل الَوْعي  ( في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس البرنامج

 "البعدي

)التحكم من خالل  وتشير هذه النتائج إلى كفاءة وفاعلية برنامج الوسائط المتعددة التفاعلية

اعتمد ت على الكمبيوتر، في دمجها وتفاعلها، كالدمج بين الصوت والصورة، الَّتي البرنامج( 

برامج ولغات  استخدممتكامل ب والفيديو، والنصوص، والمؤثرات المختلفة في منظومة وإطار

ف، كما أحتوت على مجموعة من النصوص المكتوبة، والكلمات المسموعة، والرسوم أليت

تكاملت جميع عناصرها مع بعضها الَّتي مية يواأللعاب التعل المتحركة والثابتة، والموسيقي،

 األمن ستخدممن خاللها تنمية معارف ومهارات االاألطفال البعض بطريق تفاعلية استطاع 

من شأنه حماية  الَّذيللمصادر التكنولوجية، وحقق زيادة وعيهم بمخاطر وأضرار تلك المصادر 

 للمصادر التكنولوجية، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة األمنغير  ستخدممن االاألطفال 

Handoyo (2003، ودراسة ك لًّ من 24 ص ،)Ayse  وBengisoy (2017، و 158 ص ،)

تقدمه من  أكدت على أن الوسائط المتعددة التفاعلية بماالَّتي ( 2018) رضا السعيدة دراس

ة وكفاءة فيما اليمعلومات عن طريق النص والصورة والصوت بشكل متكامل جعلها أكثر فع

يتعرض لها الطفل، واكتسابه المهارات الَّتي يتعلق بالجوانب التكنولوجية في المواقف المختلفة 

ا ايجابيا للوقاية من إتجاهة وتوظيف مصادرها التوظيف األمثل بما يفيده في تكوين التكنولوجي

 .تملة عند التعامل مع تلك المصادراآلثار الضارة المح

 Ningerو  Aman Yadav من ك لًّ دراسة ه يكما اتفقت تلك النتائج مع ما توصلت إل

Zhou (2017، و1524 ص ) من ك لًّ دراسة  Lauren وNgnyen (2017 62، ص ،) أن

نحو األطفال يجابية يمكن أن توجه إمية يالوسائط التفاعلية )التحكم من خالل البرنامج( أداة تعل

وقت يحتاجه أْي  حياة ناجحة ومستقبل وظيفي أفضل، حيث توفر هذه الوسائط المعلومات في

التطبيقات  الطفل مما يجعله يحتفظ بالمعلومة بشكل أسرع، كما يمكنه التعلم من خالل بعض
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تعلم الطفل النطق الَّتي الناطقة اإللكترونية الحديثة الخاصة بالهواتف الذكية مثل تطبيقات الكتب 

الصغار لديهم تفاعل مكثف مع تكنولوجيا األطفال فبشكل سليم ومحبب من خالل شكل جذاب؛ 

بشكل كبير في يمكن أن يؤثر  ساسية لهذا التفاعلويمتلكون المهارات األ،اإلتصالالمعلومات و

 مهم.يعلتعزيز ودعم تطور نموهم، وت

رفي في هذه المرحلة من خصائص نمو عقلي ومعاألطفال الباحثان أن ما يميز ويرى 

قات ر للتطبيتقديوال الَوْعي  التكنولوجي لديهم؛ بما يتيح لهم الفهم و الَوْعي  وحركي تسهل تنمية 

هذه لمثل والتوظيف األ ستخدمم نحو االالتكنولوجية الحديثة، مما يؤثر على توجيه سلوكه

ا من قائمة األخطااليالتطبيقات في حياتهم الح ا واقيا ضرار رواالة والمستقبلية، ويكون درعا

تربية  ي برامجفالوسائط المتعددة التفاعلية  استخدمن إها؛ لذا فاستخدمالمحتملة الناجمةعن سوء 

ا اته ولدراك الطفل لذإطفل ما قبل المدرسة سوف يسهم في  ا واعي لبيئة المحيطة به ادراكا ، ا

ع عي مدراك الواعي للمصادر التكنولوجية إلى نمط سلوك فعلى في التعامل الواوترجمة اإل

تعلق يما يفالقدرة على تحمل المسئولية  المصادر التكنولوجية، وتوقع المخاطر المصاحبة لها،

ضل بما فواأل ت المرتبطة باختيار المفيدوالنظم التكنولوجية، واتخاذ القرارا المصادر استخدمب

مات يتعلاع الجهزة تكنولوجية واالستفادة منها، وزيادة قدرته على اتبأدوات وأيحيط بالطفل من 

 الصحيحة لتشغيل االجهزة التكنولوجية، وايقافها في الوقت المناسب.

 :التكنولوجي الَوْعي  مقياس  -الفرض الثالث 

 التكنولوجي: الَوْعي   بمقياسوالمرتبط  ولإلجابة عن السؤال الثالث

  وضة؟لطفل الر التكنولوجي الَوْعي  لبرنامج( في تنمية ا -ما أثر نمط التحكم )الفيديو 

الختبار صحة الفرض الثالث القائل  Mann Whitneyوتني  -اختبار مان  استخدموتم 

 بأنه:

 رتب درجات  طيبين متوس (0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ووجد فرق ذال ي

ي ( فمجالتحكم من خالل البرنا -التحكم من خالل الفيديوالمجموعتين التجريبيتين )

 التكنولوجي لطفل الروضة. الَوْعي  لمقياس  التطبيق البعدي

ن نة بيولإلجابة عن السؤال الثالث، واختبار صحة الفرض الثالث، والمتعلق بالمقار

 لوجي، تملتكنوا الَوْعي   بمقياسالبرنامج، والمرتبط  التحكم من خالل الفيديو، والتحكم من خالل

ويمثل هذا االختبار البديل  Mann Whitneyوتني  -اختبار مان  استخدمإجراء معالجة ب

ة، بين ستقلالالمعلمي الختبار الفرضيات حول الفرق بين متوسطي مجتمعين في حالة العينات الم

فل ولوجي لطالتكن الَوْعي   لمقياسي للمجموعة الثانية، والبعد األ ولَىالتطبيقين البعدي للمجموعة 

 الروضة.
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 (17) جدول

نية عة الثا)التحكم من خالل الفيديو( والمجمو األ وَلىيوضح تقدير الفرق بين متوسط الرتب للمجموعتين 

 ةضالرو التكنولوجي لطفل الَوْعي  )التحكم من خالل البرنامج( في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس 

 بعدي الَوْعي  مقياس  

 000. قيمة مان ويتني

 210.000 قيمة ويلكسون

 Z -5.422قيمة 

 000. مستوى الداللة

إنه نرفض ، وبناء عليه ف(0.05)الداللة كان أقل من  مستوىإن  (17)يتضح من نتائج الجدول 

ه نقر وعلي الذي ينص على أنه ال توجد فروق، ونقبل الفرض البديل،الثالث  الفرض الصفري

( الفيديو )التحكم من خالل األ ولَىلمجموعة التجريبية بين ابوجود فرق ذو داللة إحصائية 

 ي.كنولوجالت الَوْعي  )التحكم من خالل البرنامج( في مستوي  والمجموعة التجريبية الثانية

حكم من لت)ا األ ولَىمتوسط رتب درجات المجموعة  لقيمة( 18) الجدولفي نتائج ال وبإستقراء

ج( في لبرناما)التحكم من خالل  ومتوسط رتب درجات المجموعة التجريبية الثانية خالل الفيديو(

موعة ح المجلصال ، وجد الباحثان أن النتائج تميلالتكنولوجي الَوْعي   لمقياسالقياس البعدي 

 .)التحكم من خالل البرنامج( التجريبية الثانية

 (18) جدول

 لفيديو()التحكم من خالل ا األ ولَى ات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبيةبين متوسط يوضح الفروق

القبلي  بيقينومتوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية الثانية )التحكم من خالل البرنامج( في التط

 التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  والبعدي لمقياس 

 مجموع الرتب متوسط الرتب عدد المجموعات 

 بعدي الَوْعي  مقياس 

 210.00 10.50 20 األ ولَىالمجموعة 

 610.00 30.50 20 المجموعة الثانية

   40 المجموع

 م من خالل)التحك األ ولَىالتجريبية  للمجوعةالقياس البعدي الرتب في حيث بلغ متوسط 

 30.50مج( البرناالرتب للمجموعة الثانية )التحكم من خالل  متوسطبينما كان  10.50 الفيديو(

 .التكنولوجي الَوْعي   مقياسفي 

)التحكم من خالل  تفوق أطفال المجموعة التجريبية الثانية إلىوتشير هذه النتائج 

احتواء برنامج التحكم  :إلىالتكنولوجي ويرجع الباحثان هذا التفوق  الَوْعي  في مقياس  البرنامج(

 إلىدت أالَّتي المتنوعة الرامية  التفاعليةبوية نشطة الترالعديد من األ علىمن خالل البرنامج 

، وتنمية وعيه بأمن البيانات، وتأمين نترنتواألالكمبيوتر  استخدمتنمية مهارات الطفل في 
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، فضال عن أن المهارات التربوية الخاصة بها علىوالتدريب ، االجهزة التكنولوجية وحمايتها

للتعلم الذاتي  األطفاللبرنامج( ساهم في زيادة دافعية برنامج الوسائط المتعددة )التحكم من خالل ا

ورسائل  مية؛ حيث قدم المعلومات في صورة رسائل لفظية وصوتية ومرئيةيعلوفقا الحتياجاته الت

 ،اللفظي التمييز البصري والتآزر علىمما ساهم في تنمية قدراتهم  ،الشاشة علىمكتوبة 

ذاتية ممتع وله أثر للتعلم نتيجة التفاعل االيجابي مع  يجعل تعلمهم بطريقة الَّذيمروالبصري األ

األطفال حقق مراعاة الفروق الفردية بين  الَّذي مبدأ تفريد التعلم البرنامج تاح لهمأفقد  ؛المحتوي

 ؛يرغب في التفاعل معه الَّذيفتتاحية ذات بدائل متعددة يختارالطفل منها المجال إقائمة  من خالل

كل هذا  ،ستمرارفي التعلم واكتشاف الجديدوري الستجابته مما يدفعه لإلمن خالل التعزيزالف

 مستوي وعيهم التكنولوجي. رفعساعد في 

 Lansdown دراسة(، و2004وأخرون ) Irvineدراسة هذه النتائج مع نتائج  وتتفق  

 Clark(، ودراسة 2012) Livingstoneو  Duerager( ودراسة ك لًّ من 2011وأخرون )

 و Neni(، ودراسة ك لًّ من 2016) Lim(، ودراسة 2015) Livingstoneودراسة  (،2013)

Nurul (2016 ،) مع  ى التواصلعلاألطفال تعزز قدرة  التفاعليةأكدت أن الوسائط المتعددة الَّتي

عن  يجابياتعزز اإلحساس بمفهوم  علىاآلخرين، كما تعمل التفاعالت اإليجابية عبر اإلنترنت 

ماأنها كنهم، معتبر عادة مشكلة عند البعض ي   الَّذينها تعزز السلوك غير المقبول الذات، كما ا

ا  ال تؤثر فقط على طريقة تفكيرهم بل تؤثر فَْهيَ على التفكير، األطفال تزيد قدرة   لى طريقةعأيضا

ة قدر نمو أدمغتهم وتطورها، على رفع مستوى التركيز والخيال في الدماغ، وبالمقابل على

حققت و، نتياليلوجيا على تحفيز الدماغ على تفحص المعلومات وتخزينها بسرعة وكفاءة عالتكنو

 المحتوى قديمبما قدمته للطفل من وسائط للعرض وت ة لألطفال في التغذية الراجعةالياستجابات ع

هذا  ه منيختار منها ما يناسبه مع تفضيله لهذه النوعية أو تلك من الوسائط، ومع مايستهدف

ة مهارات ة البرنامج في تنمياليتوصلت إلى فعالَّتي  (2018) ودراسة رضا السعيد، ياراالخت

 .بأخالقيات التكنولوجيا المعاصرة الَوْعي  للكمبيوتر واإلنترنت و األمن ستخدماال

اء اصة سوالباحثان أن عصر التكنولوجيا و المعلوماتية وما يتميز به من سمات خويرى 

ئص نمو لما يميزهم في هذه المرحلة من خصااألطفال  إعداديتطلب  من حيث الشكل أوالمضمون

هم تؤهل كتساب مقومات عديدةالتكنولوجي لديهم إل الَوْعي  عقلي ومعرفي وحركي تسهل تنمية 

القي خاأل خالقية والتصرفالكمبيوتر واالنترنت وفقا للمبادئ واآلداب والقواعد األ ستخدمال

نواوجيا ت التكتواجههم أثناء التعامل مع مستحدثاالَّتي والحرجة السليم في المواقف المفاجئة أ

ات، تغيرالمعاصرة سواء كان ذلك بينهم وبين أنفسهم أوبينهم وبين اآلخرين لمواكبة هذه ال

نحو  لوكهمستوجيه  علىهويتهم الثقافية؛ مما يؤثر  علىوالتعاطي معها، وفي ذات الوقت الحفاظ 

ا ون درعة والمستقبلية، ويكاليلهذه المستحدثات في حياتهم الحوالتوظيف االمثل  ستخدماال ا واقيا  ا

 ها.استخدممن قائمة األخطارواالضرار المحتملة الناجمة عن سوء 
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 ،األطفال رياض مؤسسات في التكنولوجية توفيرالبيئاتالباحثان بضرورة  ي وصيو

 متطور أمني حديثة ونظام أجهزة توافر من التكنولوجي المناخ لتهيئة الالزمة التجهيزات وتوفير

 ومؤهلة ةمدرب معلمة إعدادو ،تكنولوجيا المجهزة الغرف مني كافداا عدواألجهزة  هذه لحماية

تنمية  أهميةب جان إلى، الجهود هذه كل نجاح يتوقف هايعلف ،ةيعلوفا بوعي البيئة هذه مع للتعامل

ل ن التعامنوا مم التربوي الرقابي ليتمكتعاظم دوره إلىالتكنولوجي للوالدين بما يؤدي  الَوْعي  

 ها.منتجين ل إلىيا بنائهم من مستهلكين للتكنولوجأبما يؤهلهم لتغيير سلوكيات فاعلية معها بكفاءة و

 نتائج البحث:

 أوالً: نتائج خاصة باالختبار التحصيلي: 

 رتب درجات أطفال طيبين متوس (0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ووجد فرق ذي 

لبعدي بلي وا)التحكم من خالل الفيديو( في التطبيقين الق األ ولَىمجموعة التجريبية ال

 .عدياس البلصالح القي ،التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  ب لالختبار التحصيلي المرتبط

 رتب درجات أطفال طيبين متوس (0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ووجد فرق ذي 

بعدي بلي وال( في التطبيقين القالبرنامج)التحكم من خالل  الثانيةالمجموعة التجريبية 

 .عدياس البلصالح القي ،التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  ب لالختبار التحصيلي المرتبط

 رتب درجات  طيبين متوس (0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ووجد فرق ذي

ي ( فمجن خالل البرناالتحكم م -التحكم من خالل الفيديوالمجموعتين التجريبيتين )

صالح ، لروضةالتكنولوجي لطفل ال الَوْعي  ب لالختبار التحصيلي المرتبط التطبيق البعدي

 التحكم من خالل البرنامج. 

 التكنولوجي:  الَوْعي  ثانياً: نتائج خاصة بمقياس 

 رتب درجات أطفال طيبين متوس (0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ووجد فرق ذي 

لبعدي بلي وا)التحكم من خالل الفيديو( في التطبيقين الق األ ولَىتجريبية المجموعة ال

 .لصالح القياس البعدي التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  لمقياس 

 رتب درجات أطفال طيبين متوس (0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ووجد فرق ذي 

عدي بلي والبالتطبيقين الق( في البرنامج)التحكم من خالل  الثانيةالمجموعة التجريبية 

 .لصالح القياس البعدي التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  لمقياس 

 رتب درجات  طيبين متوس (0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ووجد فرق ذي

ي ( فمجالتحكم من خالل البرنا -التحكم من خالل الفيديوالمجموعتين التجريبيتين )

خالل  التحكم من، لصالح التكنولوجي لطفل الروضة الَوْعي  لمقياس  التطبيق البعدي

 البرنامج. 



 

 =249 = 

  2020 ديسمبر -( 16مسلسل العدد ) -الثاني  العدد -الثامن المجلد  

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

 :البحث توصيات

 الباحثان بما يلي: ي وصي نتائج البحث الحاليه يإلفي ضوء ما توصلت 

ات ما قبل المدرسة في ضوء التحدي لطفل التكنولوجية هتمام بالتنشئةضرورة اإل .1

 التكنولوجية المعاصرة. 

برمجيات وال الوسائط المتعددة وتنفيذ لى تصميم وإنتاجعاألطفال  رياض تدريب معلمات .2

ي رياض التحاقها بالعمل ف تناسب خصائص طفل ما قبل المدرسة قبلالَّتي مية يعلالت

 واثناءه.األطفال 

 فعال لمم، وتعيعلبت يسمح بمااألطفال التكنولوجية في رياض  لألنشطة الجيد التوظيف .3

 ونشط لطفل المرحلة.

 مهارات ميةلتن الفرصة للطفل إلعطائه الواقعية الحياة بسياق كنولوجيةالت األنشطة ربط .4

 .واإلبداعي االبتكاري التفكير

مدى بطفال األنولوجية في األنشطة األساسية لرياض إدماج الكمبيوتروأنشطته التك أهمية .5

 .أوسع

 ،ديثةالح التوجهات مع لتتوافقاألطفال  رياض معلمات إعداد برامج في النظر إعادة .6

 المستحدثات التكنولوجية. ومسايرة

 البرامج يذلتنف الالزمة التحتية والبنية التجهيزات؛ وتشمل ،المادية المتطلبات توفير .7

 التكنولوجية.  واألنشطة

 بحوث ودراسات مقترحة:

 يقدم الباحثان مجموعة من المقترحات البحثية منها:

لروضة في ا لطفل التكنولوجية تنشئةكمدخل للاألطفال الكفايات التكنولوجية لمعلمات رياض  -1

 ضوء التحديات التكنولوجية المعاصرة.

 التكنولوجية. األنشطة وتطوير تفعيل فياألطفال  رياض معلمة دور -2

 التربية التكنولوجية لطفل الروضة.دراسة أثر برمجيات الوسائط المتعددة في  -3

خرين التواصل مع اآل علىاألطفال الوسائط المتعددة في تنمية مهارات فاعلية دراسة  -4

 .اإلتصالو اإلجتماعي اإلنتماءوتعزيز الشعور ب

م المفاهي في تنمية التفاعليةالوسائط المتعددة  أنماط التحكم في بين أثر التفاعلدراسة  -5

 ( لطفل ما قبل المدرسة.الرياضية - ةاإلجتماعي –العلمية  -)التكنولوجية 
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 المراجع:

ي تنميية برنامج بالوسائط المتعددة قائم على منحنيي الينظم فية اليفع (.2008) اآلء سميح محمد.

، رسككالة طالبييات الصييت التاسييع االساسيييلييدى  مهييارات توصيييل التمديييدات الكهربائييية

 ة.غز ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية:

 لدعوة.دار ا ة،القاهر ، مجمع اللغة العربية،المعجم الوسيط (.1981) براهيم مصطفي وآخرون.إ

ميي يعلركيان النشياط التأكيركن مين األلي الحاسب  استخدمة يفاعل .(2010أماني حمد الشعيبي. )

ل يييدي فييي رييياض األلطفيياطفييال المفيياهيم والمهييارات المتعلقيية بوحييدة األاألفييي إكسيياب 

 . السعودية م القري،أجامعة  رسالة ماجستير. كلية التربية، .بمدينة مكة المكرمة

وعيييي معلمييية الروضييية بيييبعب المشيييكالت البيئييية  ىميييد (.2012) وآخكككرون. خمكككيسأمكككاني 

 فبراير. ،48 مجلة الفتح، .التكنولوجية

علييى  الهواتييت الذكييية سييتخدمالسييلبية ال تالتييأثيرا (.2017) أسككماء باسككم. إيمككان عبككد الككرحمن،

 ، كلية االعالم، جامعة النجاح الوطنية: نابلس.مهاتمن وجهة نظر األاألطفال 

 ضيةالرو طفيل إلكسياباإللكترونيية  األنشيطة توظيت (.2008) .الخالق عبد حنان ،متولي يمانإ

 معهكد ،القكاهرة جامعكة، العربكي الطفكل ميوتعل التربية تكنولوجيا مؤتمر، الترجمة مبادئ

 .أغسطس 14 -13 التربوية والبحوث الدراسات

 القاهرة. دارالكتاب الحديث: ،روضةالتربية التكنولوجية لطفل ال(. 2010) محمد الشافعي. إيمان

هليية الحكوميية واالاألطفال في رياض األلي الحاسب  استخدمواقع  (.2012) بثينه محمد قربان.

، الجمعيكة المصكرية للمنكاهج من وجهية نظير معلميات الروضية فيي مدينية مكية المكرمية

 (.178وطرق التدريس، كلية التربية،جامعة عين شمس، العدد)

طفيل لالتكنوليوجي  اليَوْعي  في تنميية األطفال دور معلمة رياض  (.2018) قريشي.الحسين حامد 

 فة الطفل،، المجلة العربية لالعالم وثقاالروضة في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية

 القاهرة. (:3العدد)

 دوروم االلكترونيي يالوسائط المتعيددة فيي البحيث العلميي:التعل استخدم (.2010) حسين موسي.

 القاهرة. :دار الكتاب الحديث، ميةيالوسائط المتعددة في العملية التعل

 الوسييائط المتعييددة فييي تنمييية اسييتخدمة برنييامج كمبيييوتر بيييفاعل(. 2007) حنككان صككبري علككى.

عكة جام ماجستيرغيرمنشكورة، ةرسكال ،العاديين نحيو اقيرانهم المعيوقيناألطفال ات إتجاه

 قسم االعالم وثقافة الطفل. طفولة،ا لليمعهد الدراسات العل ،عين شمس
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نمييية تة اسييتراتيجيتي تحكييم المييتعلم وتحكييم البرنييامج فييي اليييفع(. 2012) خالككد أحمدعبككد العككال.

الحاسيييوب للتالمييييذ بطيييف اليييتعلم فيييي  اسيييتخدمالتفكيييير الرياضيييي والدافعيييية ل نجييياز ب

 .جامعة جنوب الوادي ، رسالة ماجستيرغيرمنشورة، كلية التربية،الرياضيات

أسيلوب أثير التفاعيل بيين نميط اليتحكم و(. 2019) محمد زيكدان عبكد الحميكد. خالد محمد العيافي،

دى ل االنترنت استخدمتوجيه األنشطة في برمجية الوسائط المتعددة على تنمية مهارات 

 ،(14العككدد) (،3المجلككد) مجلككة العلككوم التربويككة والنفسككية، ،طييالب المرحليية المتوسييطة

 المملكة العربية السعودية. جامعة الباحة: بية،كلية التر يوليو،

البكات طلكدى  الفيديو التفاعلى فكي تحصكيل مكادة العلكوم استخدمأثر (.2014) رانيا محمد العمري.

 جامعككة كليككة التربيككة، الصككف السككادس االبتككدائي بمحافظككة بلجرشي،رسككالة ماجسككتير،

 المملكة العربلية السعودية. :الباحة

اب التغير القيمي والمعرفيي وتيأثيرع عليى تكيوين شخصيية الشيب(. 2006) رجاء زهير العسيلي.

 (.46العدد) تحاد الجامعات العربية،إمجلة  ،الجامعي الفلسطيني

ميية برنامج تفاعلى للرسيوم المتحركية فيي تن استخدمة يفاعل .(2005) .رشا صالح الدين جمال

جامعككة  غيرمنشككورة،رسككالة ماجستير ،طفييل الروضييةلييدى  بعييب المفيياهيم الجغرافييية

 القاهرة، معهد الدراسات و البحوث التربوية.

 ميناأل سيتخدمم المدمج ميدخل تكنوليوجي لتنميية مهيارات االيالتعل (.2018) رضا مسعد السعيد.

 ،مجلكككة تربويكككات الرياضكككيات ،باخالقييييات التكنولوجييييا المعاصيييرة اليييَوْعي  لالنترنيييت و

 يناير. ،(3(، العدد)21المجلد)

ميية وتقنييات يتصيميم البرمجييات التعل (.2008) عاطف محمكد المطيعكي. الجبان،رياض صالح 

 القاهرة. الدار الذهبية: ،إنتاجها

 األردن. عمان: دار المسيرة، ،رياض األطفالإلى  مدخل (.2012سهام محمد بدير.)

م الوسيائط المتعيددة فيي تنميية المفياهي اسيتخدمة ييفاعل (.2011) الخريجكي. محمكد بنكت صكباح

 ةمجلك ،)دراسية ميدانيية( أطفال ميا قبيل المدرسية فيي مدينية مكية المكرميةلدى  لعلميةا

 العدد الثاني والعشرون. القاهرة. الجامعي، ميالتعل في دراسات

 عمان. دار المسيرة: ،2، طالمواد التعليمية لألطفال (.2010) عاطف عدلي فهمي.

اسيتراتيجية خيرائط المفياهيم  اسيتخدمس بة التيدريييفاعل (.2003) عبد العزيز طلبه عبد الحميد.

بمسييياعدة الكمبييييوتر متعيييدد الوسيييائط فيييي إكسييياب الطيييالب المعلميييين بعيييب المفييياهيم 

 ،م وتنميية وعييهم بهيذع المسيتحدثات المعاصيرةيالمرتبطة بمستحدثات تكنولوجييا التعلي
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 جامعككة عككين شككمس، للحيككاة(، عككدادم واإلي)منككاهج التعلكك العلمككي الخككامس عشككر المككؤتمر

 يوليو. 22-21 ،المجلد االول

 ميلييالتع ومسييتحدثات تكنولوجيييا م االلكترونييييالتعليي (.2010) عبككد العزيككز طلبككه عبككد الحميككد.

 المكتبة العصرية للنشروالتوزيع. ،المنصورة

، ميييةيالمواقييت التعل م فييييتطبيقييات تكنولوجيييا التعليي (.2011) عبككد العزيككز طلبككه عبككد الحميككد.

 والتوزيع: المنصورة.المكتبة العصرية للنشر

مفاهيم ة برنامج مقترح في التنشئة العلمية إلكساب اليفاعل (.2015) عزة عبد الحميد مصطفي.

مجلكة  ،ييةول مين المرحلية االبتدائألالتكنوليوجي لتالمييذ الصيت ا الَوْعي  العلمية وتنمية 

 القاهرة.  :(6( العدد)18التربية العلمية، المجلد)

 العنيفييية بالسيييلوكاإللكترونيييية عالقييية األلعييياب  (.2016) وآخكككرون.علكككى سكككليمان الصكككوالحة، 

 ، مجلككة جامعككة القككدس المفتوحككة،لييدى أطفييال الروضيية اإلجتميياعيالعييدواني والسييلوك 

 (.16(، العدد)4مجلد)

نميية ة قيي تييتكنولوجييا الوسيائط المتعيددة التفاعل اسيتخدمة ييفاعل (.2016) عمر حمدان سكالم.

( 22المجلكد) ، مجلة دراسات تربوية واجتماعية،ة لطفل الروضةمهارات القراءة والكتاب

 القاهرة. (:2العدد)

ليياء يية وأوعدادطيالب المرحلية اإلليدى  التكنوليوجي اليَوْعي   ىمستو (.2008). فرج عبده أحمد

ة ، مجلكاتهم نحوهياإتجاهيأمورهم في تعاملهم ميع المسيتحدثات التكنولوجيية وعالقتهيا ب

 لسعودية.االمملكة العربية  :(3العدد) (،2ية وعلم النفس، المجلد)دراسات عربية في الترب

، وضيةالر فيي الطفل تثقيت فياإللكترونية  البرمجيات دور (.2008) السالم. عبد محمد كريمان

 شمس. عين جامعة، البنات كلية ،البنات كلية مجلة

مكتكككب العلمكككي ال ،ميييي وتربيييية الطفيييليالتعلاألليييي الحاسيييب  (.2000) ماجكككدة محمكككود صكككالح.

 للنشروالتوزيع: االسكندرية.

تحكيم البرنيامج ببرمجيية  –أثر االختالف بين نمطي تحكم الميتعلم  (.2015) ماهر محمد زنقور.

ت الوسييائط الفائقيية علييى أنميياط الييتعلم المفتييلة ومهييارات معالجيية المعلومييات ومسييتويا

الجمعيككة  ،متوسيطةطييالب المرحلية الليدى  تجهيزهيا والتفكيير المسيتقبلي فييي الرياضيات

 مصر. :يوليو (،5العدد) (،18مجلد) المصرية لتربويات الرياضيات،

 :يريكككةاالم المطكككابع م،يوالتعلككك وزارة التربيكككة ،المعجيييم اليييوجيز (.1998) .مجمكككع اللغكككة العربيكككة

 .القاهرة
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واقييع األنشييطة التكنولوجييية  (.2014) .محمككد عبككد الناصككر راضككي الشككويعي، ابككراهيم محمككد

يكة كليكة مجلكة العلكوم التربو ،تواجيه تفعيلهياالَّتيي تحديد أهم المعوقيات ،وطفالبرياض األ

 (.19)التربية بقنا العدد 

 ،ل العربكيمؤتمرثقافكة الطفك ،آمال وتحيديات - ثقافة الطفل العربي (.2003) محمد عبده الزغير.

 دة.االمارات العربية المتح :مايو 7-6من ،ثقافة الشارقة قصر

 :عمكان دار المسكيرة، ،م بيين النظريية والتطبييقيتكنولوجيا التعلي(. 2014) لة.محمد محمود الحي

 ردن.األ

 لكتب.عالم ا القاهرة، ،واالعالم على شبكة االنترنت اإلتصال (.2007) محمدعبد الحميدأحمد.

 البيئية ة برنامج وسائط متعددة مقترح في تنمية المفاهيماليفع(. 2006) محمود محمد الحناوي.

معهكككد  جامعكككة القكككاهرة، رسكككالة ماجسكككتيرغير منشكككورة، ،الريييياض طفيييال مرحليييةأليييدى 

 م.يقسم تكنولوجيا التعل والبحوث التربوية، الدراسات

تككم . )بوابككة تكنولوجيككا التعلككيم( نميياذج التصييميم التعليمييي(. 2019 ،ينككاير 21. )مصككطفى جككودت

 . http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14498: االسترداد من

ب الوسيائط المتعيددة فيي اكسياب بعي اسيتخدمة برنامج بيفاعل (.2006. )مسك اسماعيل العبسي

ير رسككالة ماجسككتيرغ ،منيييةاليمفيياهيم االدراك المكيياني ألطفييال الرييياض فييي الجمهورييية 

 م.يعلقسم تكنولوجيا الت جامعة القاهرة، معهد الدراسات و البحوث التربوية، منشورة،

 رة.القاه حورس للطباعة والنشر: ،محاضرات في التدريب الميداني .(2002) .منال كامل بهنس

هيم برمجيييات الوسييائط المتعييددة فييي تعلييم المفييا اسييتخدمثرأ (.2003) مناهككل عبككدهللا الككدريس.

 ، كلية التربية، جامعة الملك سعود.بمدينة الرياضاألطفال الرياضية في رياض 

 وزيككع:دار الهككدي للنشككر والت ،مييي للوسييائط المتعييددةيتعلالتصييميم ال (.2001) نبيككل جككاد عزمككي.

 المنيا.

 القاهرة. :دارالفكرالعربي ،ةيبيئات التعلم التفاعل(. 2014) نبيل جاد عزمي.

ويق و ، الشركة العربية المتحكدة للتسكتكنولوجيا التربية .(2008) .لطفي الخطيب نرجس حمدي،

 التوريدات: القاهرة.

مؤتمرالطفولككة فككي  ،طفييل الروضيية فييي عصيير تكنولوجيييا المعلومييات (.2011). نهيككل الجككابري

 االردن. :عمان جامعة البترا، عصر متغير،

األطفكال ى لكد الوسائط المتعددة استخدمة باإلجتماعيتنمية المهارات  (.2010) هالة فاروق الديب.

 القاهرة. حورس الدولية للنشر والتوزيع: المعاقين عقليا،
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 حكديث:دارالكتكاب ال ،قبيل المدرسية مية ألطفال ميايالبرامج التعل تصميم .(2003) هدي الناشف.

 القاهرة.

مييية علييى اكتسيياب أطفييال مرحليية يبرمجييية تعل اسييتخدمة يييفاعل (.2009) بككوقس. ديسككري محمكك

 ،ات الطالبات/المعلمات نحوهياإتجاهو )صحتي و سالمتي( مفاهيم وحدةاألطفال رياض 

 جامعة الملك عبد العزيز. كلية التربية، رسالة ماجستير،

Arsyad, Azhar. (2013). Media Pembelajaran. Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada. 

Beale, A.V., & Hall, K. R. (2007). Cyberbullying: What schools 

administrators and parents can do. The Clearing House, 81, 8–

12. 

Clark, L. (2013). The parent app: Understanding families in the 

digital age. New York, NY: Oxford University Press.  

Daryanto. (2013). Media Pembelajaran (Peranan Sangat Penting 
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Media. 

Duerager, A., & Livingstone, S. (2012). How can parents support 
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Abstract 

The current research aimed to measure the effectiveness of an 

interactive multimedia program that relies on tracking a typical effect (control 

through the program - control through video) on developing technological 

awareness in a random sample representing children in government 

kindergartens in Port Said governorate consisting of (40) children, as it was 

applied to the sample. Technological Awareness Scale, testing of the 

technological awareness of kindergarten children after applying experimental 

treatment tools; The interactive multimedia program, and the research reached 

several results, the most important of which are: There are statistically 

significant differences at the level of 0.05 between the mean scores of the 

children of the first experimental group (control through video) and the grades 

of the children of the second experimental group (control through the program) 

in the two applications, pre and post. To test the technological awareness of the 

kindergarten child for the benefit of the children of the second experimental 

group (control through the program), there are statistically significant 

differences at the level of 0.05 between the mean scores of the children of the 

first experimental group (control through video) and the grades of the children 

of the second experimental group (control through the program) In the pre and 

post applications of the Technology Awareness Scale for Kindergarten 

Children for the benefit of children of the second experimental group (control 

through the program), and in light of the research findings. 
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