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 ملخص الدراصُ 

في النمو الميني  اإللكترونيةرؼ عمى دور المنصات التعميمية ىدفت الدراسة إلى التع
وقد تـ  .استخداميا في العممية التعميمية والتعرؼ عمى معوقاتاألطفاؿ  رياض معممات ل

استخداـ المنيج الوصفي المسحي لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة. وقد بمغ حجـ العينة 
بالروضات الحكومية التابعة لمكتب تعميـ البديعة بمدينة األطفاؿ  ( معممة رياض 102)

اإللكترونية    منصات ملاألطفاؿ  رياض ف ممارسة معممات أالرياض. وتوصمت الدراسة إلى 
توفير بيئة تعميمية تتسـ بالمرونة واستخداـ أكثر مف طريقة  وذلؾ عند%(  54.1) بمغت

كما بينت الدراسة وجود معوقات في استخداـ المعممات لممنصات  ،لعرض المعمومات
، ضعؼ شبكة اإلنترنت قمة الموارد الماليةمنيا  %( 45.1بمغت نسبتيا )اإللكترونية    

كما  ،ضعؼ البرامج التدريبية الخاصةو ، ة مياـ وأدوار المعممة اإلشرافيةداخؿ المدرسة، كثر 
األطفاؿ  رياض مو الميني لمعممة موافقة المعممات عمى محور سبؿ تطوير الن الدراسة أظيرت

 يذهأىم%( ومف 54بدرجة موافؽ بشدة وبنسبة )اإللكترونية    عند استخداميا لممنصات 
، تفعيؿ المناقشة وتبادؿ ماتالسبؿ تطوير نقؿ الخبرات والتجارب العممية والعممية بيف المعم

ما أوصت بو الدراسة زيادة أىمومف  ،توفير األجيزة والمعدات الجيدةو الخبرات المينية، 
 دافعية المعممات لمتعمـ المستمر أثناء الخدمة. 
 .األطفاؿرياض ، ي، النمو الميناإللكترونيةالكممات المفتاحية: المنصات التعميمية 
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The Role of E-Learning Platforms in the Professional 

Development of Kindergarten Teachers 

Abstract 
The present study aimed to identify the role of e-learning platforms 

in the professional development of kindergarten teachers and the obstacles to 

their use in education. It adopted the descriptive survey method. It covered a 

sample of (205) teachers in the public kindergartens affiliated to Badieaa 

Office, Education Department in Riyadh. Results revealed that utilizing e-

learning platforms was rated (87.2%) when providing flexible learning 

environments and many methods of information representation. The obstacles 

that hindered the use of e-learning platforms were rated (78.2%), including the 

lack of financial resources, poor Internet connection, multitude of supervisory 

tasks and roles, and poor training programs. Furthermore, the participants 

strongly agreed (87%) on the "means of professional development of 

kindergarten teachers when using e-learning platforms" domain, such as 

transferring expertise among teachers, activating professional discussion and 

experience sharing, and providing adequate equipment. The study 

recommended enhancing the motivation of in-service teachers for continuing 

learning.  

Keywords: E-learning platforms, professional development, 

kindergarten 
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 مقدمُ:

التربويػة وتسػاعد  األىػداؼالركػائز التػي تحقػؽ  أىػـمػف  األطفػاؿ  معممة رياض تعتبر  
لمدور الياـ الذي تقـو بو المعممة ومػا يتطمػب ىػذا  قصى درجات نموه. ونظرا  أعمى بموغ الطفؿ 

وذلػؾ األطفػاؿ  صػبحت ضػرورة ممحػة لمعممػات ريػاض أف التنمية المينية إالدور مف ميارات ف
وذلػؾ مػف ، فضػؿلػى األإدائيػف وتغييػر سػموكيف ألمعارؼ واالرتقػاء بمسػتو  لتنمية الميارات وا

 (.1004د اليادي، خالؿ برامج التنمية المينية التي تقدـ ليف )عب
المسػػتحدثات التكنولوجيػػة التػػي تسػػيـ فػػي النمػػو المينػػي لممعممػػة المنصػػات أىمومػػف 

شػػديدا  مػػف  إقبػػاالالتعميميػػة حيػػث تمثػػؿ تطػػورا  ميمػػا فػػي بيئػػة الويػػب البرمجيػػة والتػػي القػػت 
المتعمميف مف مختمؼ دوؿ العالـ لما ليا مف أثر ايجابي في تفعيػؿ مميػزات اجتماعيػة تفاعميػة 

معممػػيف أو متعممػػيف، والتػػي تػػؤدي إلػػى تناقػػؿ ارراء والتعبيػػر  بػػيف جميػػم المسػػتخدميف سػػواء
ور تشجيم المستخدميف عمى المناقشة والتحميؿ وتسجيؿ البيانات، وأيضػا مشػاركة الصػو الحر، 

والفيػػديوىات والممفػػات بعنواعيػػا، ومػػف ثػػـ أصػػبحت المنصػػات التعميميػػة مػػف المصػػادر اليامػػة 
 (.  221، ص 1024محمد ،والمؤثرة عمى مستو  العالـ )

 مشكلُ الدراصُ:

بعد االطالع عمى األدبيات التربوية ومف خالؿ عمؿ العديد مف المقابالت لمتخصصيف 
بمرحمة الطفولة المبكرة واالستقصاء عف مدي تضميف المستحدثات التكنولوجية في تطور 
النمو الميني لمعممات الطفولة المبكرة، وجدت الباحثة ضرورة بحث دور المنصات التعميمية 

في النمو الميني لمعممات الطفولة المبكرة مستندة في ذلؾ الى عدد مف المبررات اإللكترونية 
منيا أف مرحمة الطفولة المبكرة تحتاج إلى معممات ذات كفايات وميارات متطورة لمواجية 

الي قمة عدد الدراسات التي  إضافةالتحديات والصعوبات التي تواجييـ في العممية التعميمية 
وتكاد األطفاؿ  رياض  و الميني لمعمماتالحديثة ودورىا في تطوير النم تناولت االتجاىات
  .تكوف غير موجودة

  :ويمكف تحديد مشكمة الدراسة مف خالؿ السؤاؿ الرئيسي التالي
 ؟األطفاؿ  رياض و الميني لمعممات في النماإللكترونية    ما دور المنصات التعميمية  -
 :الفرعية التاليةويتفرع مف السؤاؿ الرئيسي األسئمة  -
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في العممية اإللكترونية لمنصات التعميمية األطفاؿ  رياض  جة ممارسة معمماتما در  -
 التعميمية؟

وجية  في العممية التعميمية مفاإللكترونية ماىي معوقات استخداـ المنصات التعميمية  -
 ؟األطفاؿ رياض  نظر معممات

عند استخداميا لممنصات التعميمية األطفاؿ  رياض مو الميني لمعممة كيؼ يتطور الن -
  ؟اإللكترونية 
  :أٍداف الدراصُ

في اإللكترونية التعميمية  التعرؼ عمى دور المنصات الدراسة الحالية الى ىدفت
األطفاؿ  رياض معممات  كما تسعي لتحديد درجة ممارسة .تنمية النمو الميني لمعممات

 يا.عمى معوقات استخدامو  التعميميةفي العممية اإللكترونية    لمنصات التعميمية 
 :تتمثؿ أىمية الدراسة في النقاط التالية :أىمية الدراسة

في تطوير اإللكترونية معرفة دور المستحدثات التكنولوجية وخاصة بيئات التعميـ  -
 .مختمؼ عناصر المنظومة التعميمية مف طالب ومناىج ومعمميف

وضرورة األخذ بيا اإللكترونية توجو الميتميف بالتعميـ عمى أىمية المنصات التعميمية  -
 .لتطوير النمو الميني لممعممات

 في تنمية النمو الميني لمعممات اإللكترونيةإبراز الدور االستراتيجي لممنصات التعميمية  -
 .األطفاؿ  رياض 

 وىو اتجاه ومطمب ىاـ لمتربية الحديثة األطفاؿرياض  الميني لممعممات تنمية النمو  -
الدراسة في مواكبة االتجاىات التربوية الحديثة التي تيدؼ إلى تحسيف الجودة  عىـتس  -

  .واألداء التعميمي بيدؼ تكويف كادر بشري متميز
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 :الدراصُ دودح

 و الميني لمعمماتفي النم اإللكترونية    تحديد دور المنصات التعميمية  : الموضوعية •
 األطفاؿ  رياض 

  ىػ في الفصؿ الدراسي الثاني 2116/ 2115تطبيؽ الدراسة خالؿ العاـ الدراسي  :الزمانية •
ممكف  في مدينة الرياض األطفاؿ  تطبيؽ الدراسة في بعض مدارس رياض  :المكانية •

 لمباحثة امكانية التواصؿ معاىـ لتطبيؽ الدراسة.
مدينة ب األطفاؿ  معممات رياض معممة مف  102تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف  :البشرية •

  .الرياض

 :مصطلحات الدراصُ

 :    اإللكرتوىًُامليصات التعلًنًُ •  
( بعنيا " إحد  تطبيقات الجيؿ الثاني لمويب، 232، ص1023) اصطالحا: يعرفيا نصار

بطريقة  وىي بيئة تعمـ عبر اإلنترنت تعمؿ عمى توفير خبرات تعمـ تشاركية وتبادؿ الخبرات
تفاعمية وتمكف مستخدمييا مف التجمم في كيانات اجتماعية تشبو الكيانات الواقعية فيما 

 يسمى بمجموعات العمؿ".
 وتعزفَا الباحجُ ادزائًًا: 

ىي منصات الكترونية تجميم بيف سمات أنظمة إدارة المحتوي االلكتروني وسمات مواقم 
واجبات ومساقات مينية تطويرية مم امكانية شبكات التواصؿ االجتماعي مف خالؿ طرح 

تقديـ واجبات ومالحظات واستطالعات رأي لممتعمميف والتي يتـ مف خالليا تدريب معممات 
 الطفولة المبكرة لتنمية النمو الميني لدييف.

 الينى املَين: •

( بعنو "زيادة في معرفة المعمـ ومياراتو التدريسية وكفاءتو 23: 1020عرفت طاىر )
 زيادة تبصره بالمشكالت التعميمية التي تصاحبيا زيادة في نجاحو كمعمـ".و 

 وتعزفَا الباحجُ ادزائًًا: 

مجمؿ الوسائؿ واألساليب وارليػات المسػتخدمة مػف اجػؿ رفػم كفػاءة معممػات الطفولػة 
المبكػػرة واالرتقػػاء بمسػػتواىـ مػػف خػػالؿ اكتسػػاب ميػػارات تدريسػػية وتنظيميػػة وتنميػػة قػػدراتيف 

 البيئة الصفية. لتطوير
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 االطار اليظزٍ والدراصات الضابقُ:

 :اإللكرتوىًُ    احملىر األول: امليصات التعلًنًُ 

 املفَىو:•

يعرفيا أحمد زيداف بعنيا "مقررات الكترونية مكثفة تستيدؼ عددا  ضخما  مف الطػالب، 
وتتكػػوف مػػف فيػػديوىات لشػػرح المقػػرر يقػػدميا أسػػاتذة وخبػػراء ومػػواد لمقػػراءة واختبػػارات وكػػذلؾ 
منتديات لمتواصؿ بيف الطمبة واألساتذة مػف ناحيػة والطمبػة وبعضػيـ الػبعض مػف ناحيػة أخػر ، 

وقػد  (.1021وؾ غير تزامنية أي تعتمد عمى الخطو الذاتي لمطػالب". )زيػداف، والدراسة في مو 
( بعنيػا: مػوارد التعمػيـ والػتعمـ والبحػث المتاحػة UNESCO, 2009عرفت مف قبؿ اليونسكو )

والتػػي تنػػدرج فػػي الممػػؾ العػػاـ أو تػػـ إصػػدارىا  -رقميػػة أـ غيػػر رقميػػة  -مػػف خػػالؿ أي وسػػيمة 
خػػريف االنتفػػاع المجػػاني بيػػا واسػػتخداميا وتكييفيػػا واعػػادة بموجػػب تػػرخيص مفتػػوح يتػػي  لآ

 توزيعيا بدوف أي قيود أو بقيود محدودة.
 :واملكىىاتاليشأَ  •

( فػػي كاليفورنيػػا حيػػث تػػـ إنشػػاء 1005فػػي عػػاـ ) MOOCsظيػػر مصػػطم  "مػػووؾ" 
التػػي تعتبػػر شػػبكة التعمػػيـ اإللكترونػػي األكثػػر تطػػورا ، ويعنػػى ىػػذا  Coureraشػػبكة كورسػػيرا 

المفتوحة ذات االلتحاؽ اليائؿ أو االنتشػار اليائػؿ، ويشػير  اإللكترونية    المصطم  المقررات 
واسػػعة االنتشػػار،  اإللكترونيػػة    ( إلػػى أف األفضػػؿ تسػػميتيا المقػػررات 1021عبػػد المػػولى )

وذلؾ ألف بعض المقررات بيا عدد محدود مف الطمبة ومػف دوؿ مختمفػة، ولكػف أىػـ مػا يميزىػا 
نمػا ىػي  ىو االنتشار عمى مساحات واسعة، فػال تتقيػد بحػدود جغرافيػة أو سياسػية أو ثقافيػة واي

 متاحة لمف يرغب في االلتحاؽ بيا مف أي مكاف في أي وقت. 
يػػة المفتوحػػة مػػف مجموعػػة مػػف المكونػػات عػػددىا ) إطميػػزي تتكػػوف المنصػػات التعميم

شاشػػػػػة رئيسػػػػػية تعمػػػػػؿ بػػػػػالممس، ميكروفػػػػػوف، قمػػػػػـ إلكترونػػػػػي، رؼ متعػػػػػدد فػػػػػي ( 1022،
القمػػػـ اإلمكترونػػي، مفتػػػاح التشػػػغيؿ  لكترونػػي،اال تخدامات، لوحػػػة الكتابػػة الخاصػػػة بػػػالقمـ سػػاال
 مضػػخـ صػػوت وسػػماعات، جيػػاز ة، وحػػدة الػػتحكـ الرئيسػػية،عر والفػػ  يقػػاؼ، لوحػػة المفػػاتيواإال

 .(اختبارات، ورسـو متحركة، وخرائط تفاعمية، وجداوؿ زمنية)حاسب آلي، مكونات تعممية 
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 ممًشات امليصات التعلًنًُ:

( مميػزات منصػات الػتعمـ االلكترونػي بمػا تػوفره مػف Oztok & Brett,2012ذكػر )
 فيما يمي:امكانيات متعددة سواء لممعمميف أو لممتعمميف بشكؿ عاـ 

 سيولة التعامؿ مم المنصة وكيفية استخداميا وتوظيفيا.                                           -
 توفير بيئة تفاعمية ومياـ مختمفة موجية لممعمـ والطالب. -
 االحتواء عمى وحدات نشاط داعمة لمعممية التعميمية مثؿ المنتديات والمصادر المتعددة. -
التعامؿ مم شريحة واسعة مف أدوات التعمـ االلكتروني والوسائط قدرة النظاـ عمى  -

 المتعددة.
سيولة تحميؿ الممفات وترابطيا مم البرمجيات المساعدة التي تعمؿ مم شبكات  -

 االنترنت.
وجود قوالب جاىزة معدة مسبقا  لالستخداـ بما يخدـ تنوع المحتوي العممي والمعرفي  -

 المقدـ.
ضمف نماذج متعددة اإللكترونية السميمة لعرض نماذج االرشاد توفير البيئة البرمجية  -

 ومختمفة.
تسم  ىذه األنظمة لممستخدميف مثؿ المؤلفيف والمرشديف والخبراء بإنشاء محتوي أو  -

 معد مسبقا  بما يتوفر الوقت والجيد المطموب لذلؾ. تحميؿ محتوي
األشكاؿ الرقمية، والوسائط تعميـ الوصوؿ إلى المعرفة باستخداـ مجموعة متنوعة مف  -

 المتعددة.
 إشراؾ الطالب في المحتو  الدراسي. -
 تحديث دائـ لممعمومات والمناىج لتتوافؽ مم التطورات العممية واألكاديمية. -
االستفادة مف المنصات التعميمية المقدمة مف المؤسسات ذات السمعة العالمية، والتي  -

 مختمؼ المجاالت. أنتجت مف قبؿ خبراء العالـ المشيوريف في
ثراء المصادر، وخمؽ فرص أكبر لمتحميؿ المقارف والنقاش والحوار. -  تنويم واي
توفير الوقت والماؿ نظرا النعداـ تكاليؼ الوصوؿ والتطوير، ألف المواد عادة تكوف جاىزة  -

 لالستخداـ الفوري.
 تدعـ التفاعمية بيف المعمـ والمتعمـ. -
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 تائج أبنائيـ، مما يحقؽ أىداؼ العممية التعميمية.تسم  ألولياء األمور االطالع عمى ن -
 يساعد عمى تحقيؽ الجو النفسي واالجتماعي ارمف بيف المعمميف والطالب. -

 احملىر الجاىٌ: الينى املَين:

 اليشأَ واملفَىو: •

وعػرؼ  بدأ استخداـ مفيػـو التنميػة المينيػة فػي الػوطف العربػي مػم بدايػة التسػعينات.
( التنميػػة المينيػػة لممعمػػـ بعنيػػا: " عمميػػة تعمػػيـ مسػػتمرة مػػدي 20ص، 1006السػػالـ، )عبػػد

الحياة وتمتد ىذه العممية مف خبرات ما قبػؿ الخدمػة فػي كميػات المعممػيف إلػى نيايػة المسػتقبؿ 
( "زيػػػادة فػػػي معرفػػػة المعمػػػـ ومياراتػػػو التدريسػػػية 22، ص1020وتعرفيػػػا طػػػاىر ) المينػػػي"

 يمية التي تصاحبيا زيادة في نجاحو كمعمـ".وكفاءتو وزيادة تبصره بالمشكالت التعم
 ويتض  لمباحثة مما سبؽ أف التنمية المينية لممعمـ تتصؼ بكونيا: 

 عممية مقصودة ومخطط ليا. .

 عممية مستمرة. .

تيدؼ إلى إكساب المعمـ المعارؼ العممية والميارات واالتجاىات التي تزيػد كفاءتػو المينيػة  .
 اء ميمتو كما يجب.وقدرتو الوظيفية ليقـو بعد

 تدريب املعلنني:  •

إف مفيػػـو تػػدريب المعممػػيف يعنػػي مجموعػػة النشػػاطات والبػػرامج التػػي يتمقاىػػا المعممػػوف أثنػػاء 
الخدمة الفعمية بيدؼ إكسابيـ معمومات وميارات واتجاىػات جديػدة تسػاعدىـ فػي أداء عمميػـ 

 (.1006بكفاءة. )المطيري، 
المحوريػػة إلحػػداث نقمػػة نوعيػػة داخػػؿ المؤسسػػة التعميميػػة، وبمػػا أف التػػدريب مػػف أىػػـ القضػػايا 

لػػذلؾ فػػإف ىػػذا يسػػتدعي أف ينطمػػؽ التػػدريب مػػف الحاجػػات واالحتياجػػات الالزمػػة ويكػػوف ذلػػؾ 
برصد وتقييـ الوضم القائـ والوضم المرغوب بو، ثـ تحديد الفجوة بينيما وبناء برنػامج تػدريبي 

قيػػػؽ الوضػػػم المرغػػػوب فيػػػو. )حمػػػداف، يرتكػػػز عمػػػى أىػػػداؼ واضػػػحة ومحػػػددة تسػػػعى إلػػػى تح
1003.) 
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 أٍنًُ االجتاٍات املعاصزَ يف التينًُ املَيًُ للنعلنني: •

إف الحاجػػة إلػػى النمػػو المينػػي حاجػػة قائمػػة باسػػتمرار نظػػرا الف المعمػػـ ال يمكػػف أف 
يعيش مد  حياتػو بمجموعػة محػددة مػف المعػارؼ والميػارات، فتحػت ضػغط الحاجػات الداخميػة 
والتقػػدـ المعرفػػي اليائػػؿ الػػذي يمتػػاز بػػو العصػػر الحػػالي، ىػػذا األمػػر يتطمػػب ضػػرورة أف يحػػافظ 

مػػف المعمومػػات والميػػارات واالتجاىػػات الحديثػػة فػػي طرائػػؽ التعمػػيـ المعمػـ عمػػى مسػػتو  متجػػدد 
وتقنياتو، وبيػذا يكػوف التعمػيـ بالنسػبة لممعمػـ عمميػة نمػو مسػتمرة ومتواصػمة، فػالمعمـ المبػدع 
ىو طالب عمـ طواؿ حياتو في مجتمػم دائػـ الػتعمـ والتطػور وفػي ظػؿ التكنولوجيػا والمعمومػات، 

اتػػو عمػػى المعػػارؼ والميػػارات التػػي اكتسػػبيا فػػي مؤسسػػات ولػػيس المعمػػـ الػػذي يقتصػػر فػػي حي
اإلعػػداد  ونظػػرا لصػػعوبة إعػػداد المعمػػـ الصػػال  لكػػؿ زمػػاف ومكػػاف ، فػػي ظػػؿ ثػػورة التكنولوجيػػا 
والمعمومػػات أصػػب  التخطػػيط التربػػوي أكثػػر ضػػرورة مػػف اجػػؿ تػػوفير الخدمػػة التربويػػة الالزمػػة 

فػي مجػاالت العمميػة التربويػة ، وبالمسػتجدات  لممعمـ، والتي تتضمف تزويد المعمـ بمواد التجدد
فػػي أسػػاليب وتقنيػػات التعمػػيـ والػػتعمـ وتدريبػػو عمييػػا ، واسػػتيعاب كػػؿ مػػا ىػػو جديػػد فػػي النمػػو 
نتػاجيتيـ مػف خػالؿ تطػوير  الميني مف تطورات تربوية وعممية ، وبالتالي رفم أداء المعممػيف واي

األدائػي ( وتطمػب عمميػة النمػو المينػي جيػدا كفاياتيـ التعميمية بجانبييا المعرفي والسػموكي ) 
كبيرا ووقتػا كافيػا ومسػاعدة مسػتمرة ، فػي تعمػـ أي سػموؾ تعميمػي جديػد ، يعػدؿ أو يضػيؼ أو 
يحؿ محؿ السموؾ التعميمي شبو الثابت ، الموجود عند المعمميف ، وىذا بدوره يتطمػب مشػرفيف 

ه مينيػػا ، ويختػػاروف األسػػموب تربػػوييف مقتػػدريف يعممػػوف لتغيػػر سػػموؾ المعمػػـ الصػػفي ونمػػو 
 (.1000المالئـ الذي يتطمبو الموقؼ التعميمي .)ىجراف ، 

ولقد ساعدت الثورة اليائمة في المعمومػات واإللكترونيػات والحاسػبات واالتصػاالت إلػى 
ظيػػور أسػػاليب جديػػدة فػػي مجػػاؿ التربيػػة والتعمػػيـ، وظيػػور الكثيػػر مػػف االتجاىػػات التربويػػة 

اد المعمـ وتدريبو كنتيجة مباشرة لتفاعؿ مؤسسات إعػداد وتػدريب المعمػـ الحديثة في مجاؿ إعد
مػػم المتغيػػرات المعاصػػرة، فقػػد ظيػػر العديػػد مػػف االتجاىػػات التربويػػة الحديثػػة فػػي مجػػاؿ إعػػداد 
المعمػػـ وتدريبػػو وتنميتػػػو ميني ػػا، كنتيجػػة لتفاعػػػؿ مؤسسػػات اإلعػػداد والتػػػدريب مػػم المتغيػػػرات 

 المعاصرة.
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 :األطفال  ات رياض ملعلن الينى املَين •

قػػود العمميػػة التعميميػػة تي تػػال يإعػػدادا  جيػػدا  اكاديميػػا  ومينيػػا  ىػػ ةالمعػػد ةف المعممػػا
جو مسارىا بنجاح لذا ازداد االىتماـ بعممية اعداد وتػدريب المعمػـ لتطػويره مينيػا  مػف خػالؿ تو و 

ويعتبػر  ( .1004اهلل،  ومسػتحدثات تكنولوجيػة مختمفة.)عبػد تدريبو وتطوير برامج متخصصة
 التدريب أثناء الخدمة ىػو المحػور الػذي تػدور حولػو عمميػة التنميػة المينيػة فيػو أداة التنميػة 
ووسيمتيا وخاصة في عصرنا الذي يتميز بالتطور السريم واالنفجار المعمومػاتي المعرفػي فمػف 

والميػارات الجديػدة. خاللو يتسنى لممعمميف مواكبة ىػذه التطػورات واكتسػاب المعػارؼ والخبػرات 
كما أف برامج اإلعداد قبؿ الخدمػة ال تتعػدي كونيػا مػدخال  أو أساسػا لممارسػة المينػة والتنميػة 
المينية وليست إعدادا  نيائيا  ليا.ومف ىذه البرامج التي تستخدـ في التػدريب مػا ذكػره ) طػاىر 

 ( :1022( و) مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج ،1020، 
تعىيؿ التربوي: وىي تيدؼ إلى تعىيؿ المعمميف تربويا )الحاصػميف عمػى مؤىػؿ غيػر برامج ال -

 تربوي( أو تعىيؿ نوعي )لمعممي الفئات الخاصة(.
مػػدادىـ  - بػػرامج التجديػػد والتطػػوير: وىػػي تيػػدؼ إلػػى تحػػديث ميػػارات المعممػػيف ومعػػارفيـ واي

 بالجديد في مجاؿ العمـو التربوية والتخصصية.
)الترقية(: وىي التي تقدـ لممعممػيف فػي حػاؿ اختيػارىـ لشػغؿ وظػائؼ قياديػة برامج التوجيو  -

 كاإلشراؼ التربوي، أو اإلدارة.
برامج التحويػؿ: وىػي التػي تعقػد فػي حػاؿ تػـ تحويػؿ بعػض المعممػيف مػف تخصصػاتيـ إلػى  -

 تخصصات أخري تعاني نقص في أعداد المعمميف.
 املَين:حتديد االحتًادات التدريبًُ حلدوخ الينى  •

ممػػػا ال شػػػؾ فيػػػو أف أحػػػد عوامػػػؿ نجػػػاح عوامػػػؿ عمميػػػة التػػػدريب ىػػػو: دقػػػة تحديػػػد 
االحتياجػػات التدريبيػػة فيػػي المؤشػػر الػػذي يقػػود التػػدريب لالتجػػاه الصػػحي  وىنػػاؾ عػػدة مػػداخؿ 

 وطرؽ لتحديد االحتياجات التدريبية 
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 (:2002( و)الطلعاىٌ ،2001ومً أشَز ٍذه الطزق اليت اتفق علًَا )رسق ،

تحميؿ المؤسسة التعميمية: وىو دراسة اوضاع المؤسسة التعميمية واألنماط االدارية لتحديػد  .
 مواطف الحاجة إلى تدريب داخؿ المؤسسة.

تحميػػؿ خصػػائص الفػػرد: ويتمثػػؿ مػػف خػػالؿ قيػػاس اداء الفػػرد فػػي وظيفتػػو الحاليػػة وتحديػػد  .
ىػػذه الوظيفػػة أو ألداء وظػػائؼ الميػػارات والمعػػارؼ واالتجاىػػات واالفكػػار التػػي تمزمػػو ألداء 

 أخري متوقعة.
تحميؿ الميمات: يقـو عمػى دراسػة الميمػة التػي تقومػؾ بيػا المؤسسػة والميػارات المطموبػة  .

إلنجاز ىػذه الميمػات وكػذلؾ المواصػفات التػي يجػب توافرىػا فػيمف يقػـو بيػا لحػدوث النمػو 
 الميني لدي المعمميف والمعممات.

مػػف أىػػـ أدوات التعمػػيـ اإللكترونػػي والتػػي يمكػػف  اإللكترونيػػة    ة وتعتبػػر المنصػػات التعميميػػ   
 (.3، ص1023)الدوسري،  األطفاؿ  معممات رياض توظيفيا في النمو الميني ل

يجابيػة المتػدرب  اتتسيؿ عمميات التنمية المينية لممعمم • لما ليا مف خصػائص التفاعميػة واي
 .اتوالوسائط المتعددة التي تؤدي لمنمو الفعاؿ مينيا وتنمية األداء الميني لممعمم

بشػكؿ أفضػؿ  اتفرصا حقيقية لمتواصؿ بيف المعممػ اإللكترونية    تتي  المنصات التعميمية  •
 .اتعمـ المينية لد  المعمموتحقيؽ بيئة مف التعمـ التشاركي وتنمية مجتمعات الت

تقنيػػة فعالػػة مػػف تقنيػػات التعمػػيـ يمكػػف توظيفيػػا أيضػػا فػػي تحسػػيف عمميػػة  اتتػػوفر لممعممػػ •
 التعميـ والتعمـ.

التدريسية واإلداريػة لمػا تيػتـ بػو تمػؾ المنصػات  اتتنمي المنصات التعميمية ميارات المعمم •
 برات المعرفية.مف تحسيف األداء الميار  اكثر مف اىتماميا بنقؿ الخ

لمػتعمـ المسػتمر أثنػاء الخدمػة والعمػؿ  اتتعمؿ المنصات التعميمية عمى زيادة دافعية المعمم •
 عمى زيادة مياراتو ومعارفو بشكؿ ال يدفم لمممؿ.

وتبػػادؿ الخبػػرات  اتتعمػػؿ المنصػػات التعميميػػة عمػػى تفعيػػؿ المناقشػػة المينيػػة بػػيف المعممػػ •
حمػػوؿ المشػػكالت التدريسػػية وكيفيػػة التعامػػؿ مػػم الطػػالب المينيػػة ونقػػؿ التجػػارب الخاصػػة ب

 ذوي صعوبات التعمـ.
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فػػي مجػػاؿ تخصصػػاتيـ  اتتعمػػؿ المنصػػات التعميميػػة عمػػى زيػػادة معػػارؼ وخبػػرات المعممػػ •
األكاديمية مثؿ المغة العربية والدراسات االجتماعية والعمػـو الرياضػيات ولػيس فقػط الخبػرات 

 التربوية.
ميمية عمى معالجة ضعؼ المناىج الدراسية وغيرىا مف مظػاىر القصػور تعمؿ المنصات التع •

 ثرائية.في محتو  المنيج وضعؼ النشطة التربوية وخاصة األنشطة اإل 
توفر المنصات التعميمية أدوات التقويـ البديؿ الذي ييتـ بتقويـ قػائـ عمػى مػا تعممػو المعمػـ  •

 مف ميارات وتعمـ ذي معنى.
يف لتعميميػػة تحقػػؽ الكثيػػر مػػف المزايػػا فػػي مجػػاؿ النمػػو المينػػي لممعمػػكمػػا اف تمػػؾ المنصػػات ا

، 1022ومػف أىػـ تمػؾ المزايػا: )ميػوس،  بصفة خاصػة األطفاؿ  خاصة ولمعممات رياض 
1) 

تػػدعـ التػػدريب التقميػػدي أثنػػاء الخدمػػة، وتشػػكؿ أداة لتػػوفير المعنػػى لتػػدريب المعممػػيف مػػف  •
 خالؿ ما توفره مف وسائط متعددة.

تمتاز بالمرونة الزمانية والمكانية مما يوفر لممعمميف فػرص التػدريب المسػتمر بغػض النظػر  •
 عف البعد المكاني أو الزماني.

 تتي  الفرصة لفاعمية التدريب خاصة في وجود أعداد كبيرة مف المعمميف أثناء التدريب. •
مكانية تصحي  اخط •  اء المتدربتوفر التغذية الراجعة لعممية التدريب الميني واي

( إلى الكشؼ عف تعثر منصة إدمودو فػي تنميػة ميػارات 1024دراسة محمد )وىدفت 
الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػا واالتجػػاه نحػػو توظيفيػػا فػػي تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة لطػػالب الػػدبمـو 

وتػػـ بنػػاء مقيػػاس ميػػارات الػػتعمـ المػػنظـ ومقيػػاس االتجػػاه نحػػو توظيػػؼ  .العػػاـ بكميػػة التربيػػة
فػػي العمميػػة التعميميػػة وجػػاءت النتػػائج لتؤكػػد عمػػى وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائيا بػػيف  إدمػػودو

   .متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة لصال  التجريبية في المقياسيف
فاعميػػة اسػػتخداـ منصػػة ( إلػػى الكشػػؼ عػػف 1023دراسػػة إسػػماعيؿ )كمػػا توصػػمت  

لتنمية ميارات التفكير البصري وحػب االسػتطالع الجغرافػي لػدي  Thinglinkالصور التفاعمية 
وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى . تالميػػذ المرحمػػة االعداديػػة، واسػػتخدمت المنيجػػيف الوصػػفي والتجريبػػي

فاعميػػة منصػػة الصػػور التفاعميػػة فػػي تطػػوير وتنميػػة التفكيػػر البصػػري وحػػب االسػػتطالع لػػدي 
 التالميذ.
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إلى إنشاء مجتمم لمتعمـ اإللكتروني مػف خػالؿ  ىدفتفقد ( Ekici,2017دراسة )أما 
والتعػػرؼ عمػػى آراء المعممػػيف فػػي  Edmodoإنشػػاء الفصػػوؿ الدراسػػية االفتراضػػية فػػي تطبيػػؽ 

دارة تعمػيـ مػػادة  ىعمػ Edmodoمرحمػة التعمػيـ مػا قبػؿ المدرسػي حػػوؿ آثػار  تعمميػـ لطػرؽ واي
العمػػـو ودوره فػػي النمػػو والتطػػور المينػػي لممعممػػيف. واسػػتخدـ الباحػػث االسػػتبياف كػػعداة لجمػػم 
البيانػػػات. وأظيػػػرت النتػػػائج أف المعممػػػيف لػػػدييـ آراء إيجابيػػػة بشػػػعف اسػػػتخداـ منصػػػة التعمػػػيـ 

 في برامج التطوير الميني لممعمميف.  Edmodoاإللكتروني 
( إلػى Batsila,et.al, 2014; Saez,et.al, 2014)كػال  مػف دراسػة دفت كمػا ىػ  

تقيػػيـ اسػػتخداـ ودمػػج إدارة الػػتعمـ االلكترونػػي فػػي التنميػػة المينيػػة لممعممػػيف مػػف خػػالؿ منصػػة 
تحسػف مػف األنشػطة التعاونيػة  أف إدمودو ونظػاـ إدارة الػتعمـ مػودؿ اتوأظيرت الدراس إدمودو.

 .زايا في تنظيـ المقررات الدراسيةوتعزز التفاعؿ وتؤدي إلى تطوير ميني وتقدـ م
دراسػة استقصػائية عمػى اإلنترنػت لجمػم البيانػات مػف مف خػالؿ ( Can,2014)وقد أظيرت   

إف المعممػػيف لػػدييـ رأي إيجػػابي تجػػاه اسػػتخداـ منصػػات التعمػػيـ  لثانويػػة الحكوميػػةالمػػدارس ا
 الكتروني في تدريس المواد العممية. 

( ىدفت الدراسة التحري عف الكفايات التدريسية لممعممػيف فػي 1004اهلل ) دراسة عبد    
المػػدراس الثانويػػة فػػي مدينػػة عػػدف مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف أنفسػػيـ، وطبػػؽ الباحػػث الدراسػػة 

معمػػـ مػػف المػػدراس الثانويػػة، واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي  30عينػػة مكونػػة مػػف عمػػى 
التحميمي لموصوؿ إلى نتائج الدراسة، وقامت الدراسة بالعمؿ عمى إقامة بػرامج تدريبيػة مسػتمرة 
أثنػػاء الخدمػػة لممعممػػيف والمعممػػات ضػػمف عمميػػة مدروسػػة وفقػػا  لمحاجػػات المينيػػة الميدانيػػة 

بعد تطبيؽ أدواتيا المتكونة مف استبياف وبطاقػة  ة المعاصرة وتوصمت الدراسةوالتطورات العممي
مالحظػػة إلػػى ضػػعؼ البػػرامج التدريبيػػة المعمولػػة  التػػي مػػف شػػعنيا تطػػوير الكفايػػات التدريسػػية 
لممعممػػيف بشػػكؿ عػػاـ ولمعممػػيف  الثانويػػة بشػػكؿ خػػاص وأوصػػت الدراسػػة بضػػرورة عمػػؿ بػػرامج 

 ا يضمف تطورىـ بشكؿ مستمر.تدريبية مستمرة لممعمميف مم
( ىػدفت الدراسػة إلػى التحػري McCaw & Watkins & Borgia, 2005دراسة ) 

والبحث عف آلية تخصػيص وقػت أطػوؿ لممعممػيف لمتنميػة المينيػة، مػف أجػؿ ممارسػة التطػوير 
المستمر لممعممػيف بشػكؿ عػاـ وخاصػة لمعممػيف المرحمػة المبكػرة، وأثبتػت فعاليتيػا فػي تحقيػؽ 



 ............................................................... دور المنصات التعليمية اإللكترونية في النمو المهني

- 2212 - 

الميني لممعمميف بدال مف الطرؽ التقميدية مف خػالؿ تقػديـ نمػاذج ذات جػودة عاليػة يػتـ النمو 
 استخداميا في مناطؽ تعميمية متقدمة 

معممػػا  ومػػديرا  وأظيػػرت النتػػائج أف التنميػػة المينيػػة ذات الجػػودة  22وبمػػغ عػػدد العينػػة 
يجػب تػوفير الوقػت الكػاؼ  العالية مف أولويات العمؿ في المدرسػة والمنطقػة التعميميػة وبالتػالي

دراجيػػا ضػػمف الخطػػة العامػػة لمعػػايير الجػػودة والتطػػوير، وكمػػا أظيػػرت الدراسػػة فاعميػػة  ليػػا واي
التنميػػة المينيػػة ذات ارتبػػاط بالتحصػػيؿ العممػػي لمطػػالب وزيػػادة اكتسػػابيـ لممعػػارؼ والميػػارات 

ير النمػو المينػي وأوصت الدراسة بالنياية إلى ضػرورة تضػميف التربيػة المينيػة لممعممػيف لتطػو 
 لدييـ في خطة التطوير.

باسػػتعراض نتػػائج بعػػض الدراسػػات السػػابقة اتضػػ  لمباحثػػة انيػػا اكػػدت عمػػى أىميػػة 
(، )اسػػػػماعيؿ 1024فػػػػي العمميػػػػة التعميميػػػػة )محمػػػػد ،اإللكترونيػػػػة    المنصػػػػات التعميميػػػػة 

،1023), Saez,2014) ),  (Batsila,2014 ( , (Ekici,2017 ) , (Can,2014 ) 
اتفقت الدراسة الحاليػة مػم معظػـ الدراسػات فػي أداة الدراسػة وىػي االسػتبانة ماعػدا دراسػة كما 

 ( فقد استخدمت اختبار قبمي واختبار بعدي.1024)محمد،
 التعميؽ العاـ عمى الدراسات السابقة:

ــِ أٍنًــُ امليصــات        باصــتعزاض ىتــائض بعــض الدراصــات الضــابقُ ات ــه للباحجــُ اىَــا انــدت عل

 يف العنلًُ التعلًنًُ.اإللكرتوىًُ التعلًنًُ 

 :ىقاط االتفاق 
 (، ودراسة )اسماعيؿ 1024اتفقت الدراسة الحالية مم الدراسات التالية دراسة )محمد ، -

،1023 ،)Saez,2014,)  ( ودراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، )Batsila,2014   ودراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  )
(Ekici,2017 )  ( ودراسػػػة،Can,2014  فػػػي المتغيػػػر المسػػػتقؿ فػػػي تناوليػػػا دور ،)

 .اإللكترونية    المنصات التعميمية 
فػػػي   (Ekici,2017)( ودراسػػػة (Batsila,2014اتفقػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػم دراسػػػة  -

 مناقشتيا لدور المنصات في تطوير النمو الميني لممعمميف. 
( ودراسػة ) أحانػدو، 1023اتفقت الدراسة الحالية مم الدراسات التالية دراسة )الػديحاني،  -

1022). 
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( فػػي تناوليػػا المتغيػػر التػػابم  McCaw, 2005( ودراسػػة ) 1004،ودراسػػة )عبػػداهلل  -
 وىو النمو الميني لممعمميف.

اتفقت الدراسة الحالية فػي المػنيج المتبػم فػي الدراسػة معظػـ الدراسػات مػف حيػث تناوليػا  -
 .( فقد استخدمت المنيج التجريبي 1024المنيج الوصفي. ماعدا دراسة )محمد،

اتفقت الدراسة الحالية مم معظـ الدراسػات فػي أداة الدراسػة وىػي االسػتبانة ماعػدا دراسػة  -
 بار قبمي واختبار بعدي.( فقد استخدمت اخت1024)محمد،

اتفقػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػم الدراسػػات السػػابقة فػػي دراسػػة االتجاىػػات الحديثػػة بمختمػػؼ  -
 اشكاليا. 

 :ىقاط االختالف 
( باسػػػتخداميا المػػػنيج الوصػػػفي بينمػػػا 1024اختمفػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة عػػػف دراسػػػة )محمػػػد،

 الدراسة استخدمت المنيج التجريبي واالختبار القبمي والبعدي.
اختمفػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػم الدراسػػات السػػابقة فػػي تناوليػػا المحػػوريف معػػا )المنصػػات والنمػػو 

 الميني(
 :ًُمً ودَُ ىظز الباحجُ صًته االصتفادَ مً الدراصات الضابقُ يف اليىاحٌ التال 
 االطالع عمى منيجية البحث المتبعة في كؿ دراسة. - أ
 االطالع عمى النتائج والمقترحات التي توصمت الييا تمؾ الدراسات  - ب
المقارنػػػة بػػػيف النتػػػائج لمدراسػػػة الحاليػػػة وبيػػػاف مػػػد  اتفاقيػػػا وتعارضػػػيا مػػػم نتػػػائج  - ت

 الدراسات السابقة.
وتتميز الدراسة الحالية عف الدراسػات السػابقة بػالتركيز عمػى دور المنصػات التعميميػة          

 .طور النمو الميني لممعمماتفي تاإللكترونية 
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 ىىع الدراصُ:

ىػػػذه دراسػػػة وصػػػفية، ألنيػػػا تيػػػتـ بدراسػػػة الظػػػاىرة، وتحديػػػد خصائصػػػيا، ووصػػػؼ 
طبيعتيػػا، ونوعيػػة العالقػػة بػػيف أسػػبابيا ومتغيراتيػػا، وتسػػتخدـ الدراسػػات الوصػػفية المنيجػػيف 

 الكمي والكيفي في جمم البيانات وتحميميا.
 ميَض الدراصُ:

الباحثػػػة فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة مػػػنيج المسػػػ  االجتمػػػاعي باسػػػتخداـ الحصػػػر اسػػػتخدمت 
الشػامؿ، الػذي يعتمػػد عمػى دراسػػة الواقػم أو الظػػاىرة كمػا ىػي فػػي الواقػم، حيػػث ييػتـ بوصػػفيا 
بشكؿ دقيؽ، ويجمم البيانات والمعمومات عنيا، ويقـو بتنظيميا وتصنيفيا والتعبيػر عنيػا كميػا  

 لى فيـ واقم الظاىرة.وكيفيا ، بحيث يستطيم الوصوؿ إ
 جمتنع وعًيُ الدراصُ:

بمدينػػة الريػػاض  األطفػػاؿ  يتمثػػؿ مجتمػػم الدراسػػة الحاليػػة مػػف جميػػم معممػػات ريػػاض 
مػف واقػم سػجالت ادارة التعمػيـ  ىػػ وذلػؾ 2116 العػاـ الدراسػياثناء فترة اجراء الدراسػة خػالؿ 

قامػػت الباحثػػة بػػإجراء الدراسػػة عمػػى جػػزء مػػف مجتمػػم الدراسػػة باسػػتخداـ العينػػة و .بالريػػاض
بمدينػة الريػاض  األطفاؿ  العشوائية، فتـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى عينة ممثمة معممات رياض 

وفقػا  لمتغيػر خصػائص أفػراد عينػة الدراسػة أىمومػف  ( معممػة.102وبمغ حجػـ عينػة الدراسػة )
( مػػػػؤىميف % 50.2مػػػػف أفػػػػراد الدراسػػػػة يمػػػػثمف مػػػػا نسػػػػبتو ) (232المؤىػػػػؿ العممػػػػي، أف )

( مػػؤىميف % 20.4( مػػف أفػػراد الدراسػػة يمػػثمف مػػا نسػػبتو )11بكػػالوريوس، بينمػػا وجػػد أف )
( مػػؤىميف % 2.1( مػػف أفػػراد الدراسػػة يمػػثمف مػػا نسػػبتو )22معيػػد معممػػات، بينمػػا وجػػد أف )

( مؤىميف ثػانوي، فػي % 1.6نسبتو )( مف أفراد الدراسة يمثمف ما 3ماجستير، بينما وجد أف )
 ( مؤىميا دكتوراه. 0.2%( مف أفراد الدراسة يمثمف ما نسبتو )2حيف وجد أف )

( مػػػف أفػػػراد الدراسػػػة يمػػػثمف مػػػا نسػػػبتو 31وفقػػػا  لمتغيػػػر سػػػنوات الخبػػػرة، يتبػػػيف أف )
( مػػػف أفػػػراد الدراسػػػة يمػػػثمف مػػػا 11سػػػنوات، بينمػػػا وجػػػد أف ) 2-2( خبػػػرتيف مػػػف % 10.4)

( مػػف أفػػراد الدراسػػة 14سػػنة، فػػي حػػيف وجػػد أف ) 22-22( خبػػرتيف مػػف % 12.2نسػػبتو )
( مػػف أفػػراد 13سػػنة فمػػا فػػوؽ، فػػي حػػيف وجػػد أف ) 10( خبػػرتيف 25% يمػػثمف مػػا نسػػبتو )

( مػػف 12سػػنوات، بينمػػا وجػػد أف ) 20-3( خبػػرتيف مػػف 24.3%الدراسػػة يمػػثمف مػػا نسػػبتو )
 سنة.  10-23مف  ( خبرتيف% 21.1أفراد الدراسة يمثمف ما نسبتو )



 ............................................................... دور المنصات التعليمية اإللكترونية في النمو المهني

- 2211 - 

( مػػف أفػػراد الدراسػػة يمػػثمف مػػا 222وفقػػا  لمتغيػػر عػػدد الػػدورات التدريبيػػة، يتبػػيف أف )
( مػػف أفػػراد الدراسػػة 12( حصػػمف عمػػى ثػػالث دورات فػػعكثر، بينمػػا وجػػد أف )% 42.3نسػػبتو )

( حصمف عمػى دورتػيف، فػي حػيف تسػاو  افػراد الدراسػة الحاصػالت % 20.1يمثمف ما نسبتو )
( مػػف أفػػراد 22واحػػدة والالتػػي لػػـ يسػػبؽ ليػػف الحصػػوؿ عمػػى دورات وذلػػؾ بتكػػرار )عمػػى دورة 

( مػف أفػراد الدراسػة يمػثمف مػا نسػبتو 4(، في حيف وجػد أف )% 2.1الدراسة يمثمف ما نسبتو )
 ( مستعدات لمحصوؿ عمى دورات تدريبية. %1.1 )

 أداَ الدراصُ:

لمناسػػبتيا لتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة، اسػتخدمت الباحثػػة االسػػتبياف أداة ليػػذه الدراسػة، 
واإلجابة عف تسػاؤالتيا، كمػا أنيػا تتػي  الحريػة ألفػراد مجتمػم الدراسػة باختيػار الوقػت والمكػاف 

 المناسبيف لإلجابة عف فقراتيا، وتكّوف االستبياف في صورتو النيائية مف جزأيف:
 -سػة، مثػؿ: المؤىػؿ التعميمػي الجزء األوؿ: يتناوؿ البيانات األولية الخاصة بعفراد مجتمم الدرا

 عدد الدورات التدريبية(. -سنوات الخبرة
 ( عبارَ، مقّضنُ علِ ثالخ حماور، ننا يلٌ:30اجلشء الجاىٌ: ويتكّىٌ مً )

للنيصـات التعلًنًـُ يف العنلًـُ التعلًنًـُ، ويتكـّىٌ مـً       األطفال  رياض  : ممارصُ معلناتاحملىر األول

 ( عبارات.10)

يف العنلًــُ التعلًنًــُ،  اإللكرتوىًــُ    احملــىر األول: معىتــات اصــتخداو املعلنــات للنيصــات التعلًنًــُ   

 ( عبارات.10ويتكّىٌ مً )

احملـىر األول: صـبل تطـىيز الينـى املَـين ملعلنــُ الطفىلـُ املبكـزَ عيـد اصـتخدامَا للنيصـات التعلًنًــُ           

 ( عبارات.10، ويتكّىٌ مً )اإللكرتوىًُ    

كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المحػػور االوؿ والخػػامس والسػػادس قائمػػة تحمػػؿ العبػػارات  ويقابػػؿ
غيػر موافػؽ بشػدة( وقػد تػـ إعطػاء كػؿ –غيػر موافػؽ –أحيانا   –موافؽ  –)موافؽ بشدة  التالية:

( 2موافػؽ بشػدة ) عبارة مف العبارات السابقة درجات لتتـ معالجتيا إحصائي ا عمى النحو ارتي:
( درجتػيف غيػر موافػؽ بشػػدة 1( درجػات، غيػر موافػؽ )1درجػات، أحيانػا  )( 1درجػات، موافػؽ )

 ( درجة واحدة.2)
تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ أداة الدلراسضػػػة مػػػف خػػػالؿ عرضػػػيا عمػػػى مجموعػػػة مػػػف وقػػػد 

المحكَّميف األكاديمييف مف ذوي الخبرة والكفاءة في مجاالت البحث العممي؛ وبعػد االطػالع عمػى 
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كمػا  بنػاء األداة بصػورتيا النيائيَّػة.والحذؼ حتى تـ  ضافةعديؿ واإلمالحظات المحكَّميف، تـ الت
قامت الباحثة بتطبيػؽ أداة الدراسػة ميػدانيعا عمػى بيانػات العينػة؛ وذلػؾ بحسػاب معامػؿ االرتبػاط 

( لمعرفػػة الصػػدؽ الػػداخمي لالسػػتبانة، حيػػث تػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط Pearsonبيرسػػوف )
عبػارات االسػتبانة بالدرجػة الكميػة لممحػور الػذي تنتمػي إليػو بيرسوف بػيف درجػة كػؿ عبػارة مػف 

 العبارة كما توض  ذلؾ الجداوؿ التالية:
 للنيصات التعلًنًُ يف العنلًُ التعلًنًُ.األطفال  رياض احملىر االول: ممارصُ معلنات 

  (1جذول )

انزؼهًُُخ فٍ انؼًهُخ نهًُصبد األطفبل  سَبض  س )يًبسعخ يؼهًبديؼبيالد اسرجبط ثُشعىٌ نؼجبساد يحى

 انزؼهًُُخ( ثبنذسجخ انكهُخ نهًحىس.

 يؼبيم االسرجبط ثبنًحىس سلى انؼجبسح يؼبيم االسرجبط ثبنًحىس سلى انؼجبسح

1 3.533** 6 3.6.0** 
2 3.625** 0 3.036** 
3 3.630** 8 3.012** 
4 3.5.4** . 3.661** 
5 3.66.** 13 3.053** 

 فألم  3.31** دال ػُذ يغزىي انذالنخ 

 يف العنلًُ التعلًنًُ.اإللكرتوىًُ    : معىتات اصتخداو املعلنات للنيصات التعلًنًُ الجاىٌاحملىر 

 (2جذول )

فٍ اإلنكزشوَُخ    يؼبيالد اسرجبط ثُشعىٌ نؼجبساد يحىس )يؼىلبد اعزخذاو انًؼهًبد نهًُصبد انزؼهًُُخ  

 .ثبنذسجخ انكهُخ نهًحىسانؼًهُخ انزؼهًُُخ( 

 يؼبيم االسرجبط ثبنًحىس سلى انؼجبسح بنًحىسثيؼبيم االسرجبط  سلى انؼجبسح
1 3.552** 6 3.558** 
2 3.012** 0 3.034** 
3 3.013** 8 3.023** 
4 3.013** . 3.5.5** 
5 3.024** 13 3.038** 

 فألم  3.31** دال ػُذ يغزىي انذالنخ 

اإللكرتوىًُ    احملىر االول: صبل تطىيز الينى املَين ملعلنُ الطفىلُ املبكزَ عيد اصتخدامَا للنيصات التعلًنًُ 

 (3جذول ).

يؼبيالد اسرجبط ثُشعىٌ نؼجبساد يحىس )عجم رطىَش انًُى انًهٍُ نًؼهًخ انطفىنخ انًجكشح ػُذ اعزخذايهب  

 انكهُخ نهًحىس. ( ثبنذسجخاإلنكزشوَُخ    نهًُصبد انزؼهًُُخ 

 يؼبيم االسرجبط ثبنًحىس سلى انؼجبسح يؼبيم االسرجبط ثبنًحىس سلى انؼجبسح

1 3.58.** 6 3.023** 
2 3.036** 0 3.040** 
3 3.032** 8 3.052** 
4 3.636** . 3.026** 
5 3.631** 13 3.813** 

 فألم  3.31** دال ػُذ يغزىي انذالنخ 
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( أف قػػيـ معامػػؿ ارتبػػاط كػػؿ عبػػارة مػػف العبػػارات مػػم 1-1-2يتضػػ  مػػف الجػػداوؿ )
( فعقؿ مما يدؿ عمى صػدؽ اتسػاقيا 0.02محورىا موجبة ودالة إحصائيا  عند مستوي الداللة )

 مم محاورىا.
 Chronbachولمتحقػؽ مػف ثبػات أداة الدراسػة؛ تػـ اسػتخداـ معامػؿ ألفػا كرونبػاخ )

Alpha( والجدوؿ رقـ )ور أداة الدراسة( يوض  معامؿ الثبات لمحا1. 
 يؼبيم أنفب كشوَجبخ نمُبط ثجبد أداح انذساعخ (4جذول )

 يؼبيم انثجبد ػذد انفمشاد انًحبوس

نهًُصةةةةبد األطفةةةةبل  سَةةةةبض  يًبسعةةةةخ يؼهًةةةةبد

 انزؼهًُُخ فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخ
13 3.853 

يؼىلةةةبد اعةةةزخذاو انًؼهًةةةبد نهًُصةةةبد انزؼهًُُةةةخ 

 انزؼهًُُخفٍ انؼًهُخ اإلنكزشوَُخ    
13 3.860 

األطفةبل  سَةبض عجم رطىَش انًُةى انًهُةٍ نًؼهًةخ 

 اإلنكزشوَُخ    ػُذ اعزخذايهب نهًُصبد انزؼهًُُخ 
13 3.881 

 30..3 33 انثجبد انكهٍ نالعزجبَخ

( يتضػػػ  أف معامػػؿ الثبػػػات لمحػػػاور 1مػػف خػػػالؿ النتػػائج الموضػػػحة أعػػػاله بجػػدوؿ )
(، وبمغ بمغػت قيمػة معامػؿ الثبػات العػاـ 0.552-0.521الدراسة عالي، حيث يتراوح ما بيف )

 (، وىي قيمة ثبات مرتفعة توض  صالحية أداة الدراسة لمتطبيؽ الميداني.0.604)
 ىتائض الدراصُ وتفضريٍا 

النتػػائج التػػي توصػػمت إلييػػا الدراسػػة ومناقشػػتيا مػػف خػػالؿ اإلجابػػة عػػف  عػػرضتػػـ 
 تساؤالت الدراسة عمى النحو التالي: 

فػي اإللكترونيػة    لمنصات التعميمية األطفاؿ  رياض  جة ممارسة معمماتالسؤاؿ االوؿ: ما در 
 العممية التعميمية؟
فقػػػد تػػػـ حسػػػاب التكػػرارات والنسػػػب المئويػػػة والمتوسػػػطات  عمػػػي ىػػػذا السػػؤاؿلإلجابػػة 

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتػب السػتجابات أفػراد الدراسػة عمػى عبػارات محػور ممارسػة 
وجػػاءت النتػػائج كمػػا يوضػػحيا . اإللكترونيػػة    لمنصػات التعميميػػة  األطفػػاؿ  ريػػاض معممػات 

 الجدوؿ التالي:   
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 ( 5جذول سلى )

هًُصبد ناألطفبل   سَبض اعزجبثبد أفشاد ػُُخ انذساعخ ػهً ػجبساد يحىس " دسجخ يًبسعخ يؼهًبد  

 فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخ "اإلنكزشوَُخ    انزؼهًُُخ 

 انـؼـجــبسح و

اس
كش

نز
ا

 

 دسجخ انًىافمخ

ٍ
بث

غ
ح

ان
ظ 

ع
ى
ًز

ان
 ٌ

بس
ؼُ

نً
 ا
ف

شا
ح

الَ
ا

 

جه
شر

ان
 

جخ
غ

نُ
ا

 

غُش 

يىافك 

 ثشذح

غُش 

 يىافك
 يىافك احُبَب

يىاف

ق 

 ثشذح

1 

ػشض انًحزىي انزؼهًٍُ 

نهًمشساد انذساعُخ ػٍ طشَك 

 اإلنكزشوَُخانًُصبد انزؼهًُُخ 

 62 .. 43 2 2 د
4.36 

 

3.0. 

 

13 

 % 1 1 1..5 48.3 33.2 

2 
األطفبل  صَبدح يغبحخ يشبسكخ 

 فٍ األَشطخ انزؼهًُُخ

 4.43 6. 6. 12 1 3 د

 

3.62 

 

4 

 % 3 3.5 5.. 46.8 46.8 

3 

اعزخذاو أكثش يٍ طشَمخ 

نؼشض انًؼهىيبد وانًؼبسف 

 انًزؼهمخ ثبنذسط.

 124 61 18 1 1 د
4.4. 

 

3.02 

 

2 

 % 3.5 3.5 8.8 2..8 63.5 

4 

نهزؼهُى األطفبل  اعزثبسح دافؼُخ 

يٍ خالل اعزخذاو رمُُبد 

 اإلنكزشوَُخانًُصبد انزؼهًُُخ 

 1. 88 25 1 3 د

4.31 

 

3.03 

 

8 

 % 3 3.5 12.2 42.. 44.4 

5 

رىفش ثُئخ رؼهًُُخ رزغى 

ثبنًشوَخ يٍ حُث انضيبٌ 

 وانًكبٌ.

 132 63 0 2 1 د
4.58 

 

3.66 

 

1 

 % 3.5 1 3.4 33.0 64.4 

6 

رغجُم انذسوط ورخضَُهب 

إلربحخ يشاجؼزهب ثشكم رارٍ 

ػجش انًُصبد انزؼهًُُخ 

 اإلنكزشوَُخ

 8. 03 32 3 2 د

4.26 

 

3.85 

 

. 

 % 1 1.5 15.6 34.1 40.8 

0 

رىفُش أكثش يٍ يصذس 

نهحصىل ػهً انًؼهىيبد 

وانًؼبسف ػجش شجكبد 

 اإلَزشَذ وانىعبئظ انزؼهًُُخ.

 130 08 10 3 3 د

4.41 

 

3.01 

 

3 

 % 3 1.5 8.3 38 52.2 

8 

رىفُش فشص انزىاصم ثٍُ 

نًُبلشخ األطفبل  

 انًىضىػبد.

 133 02 28 1 1 د
4.34 

 

3.00 

 

0 

 % 3.5 3.5 13.0 35.1 53.2 

. 

انغًبح ألونُبء األيىس االطالع 

ػهً َزبئج أثُبئهى ػجش انًىالغ 

وانجشَذ اإلنكزشوَُخ    

 اإلنكزشوٍَ.

 114 50 31 2 1 د

4.30 

 

3.81 

 

6 

 % 3.5 1 15.1 20.8 55.6 

13 

رجبدل انخجشاد وانزجبسة يغ 

انًشكض وانًؼبهذ انزشثىَخ 

الكزغبة انًؼبسف وانًؼهىيبد 

 ػجش شجكخ اإلَزشَذ.

 138 03 25 1 1 د

4.38 3.06 5 
% 3.5 3.5 12.2 34.1 52.0 

 4.36 3.4.  

( فقػػرات مػػف 6محػػور اسػػتجابات أفػػراد الدراسػػة عمػػى ) يتضػػ  أفمػػف الجػػدوؿ السػػابؽ 
( حيػػػث 3-1-5-6-20-1-4-1-2المحػػػور بدرجػػػة )موافػػػؽ بشػػػدة( وىػػػى الفقػػػرات رقػػػـ )

( وىذه المتوسػطات تقػم بالفئػة الخامسػة 1.25الى  1.13تراوحت متوسطاتيا الحسابية بيف )
( وتشػير الػى خيػار 2.00الػى  1.12تتػراوح بػيف ) والتػيمف فئات المقياس المتدرج الخماسي 
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موافؽ بشػدة عمػى اداة الدراسػة، بينمػا جػاءت اسػتجابات أفػراد الدراسػة عمػى )فقػرة واحػدة( مػف 
( وىػػذا 1.03يا الحسػػابي )ات(حيػػث بمػػغ متوسػػط2المحػػور بدرجػػة )موافػػؽ( وىػػى  الفقػػرة رقػػـ )

 1.12ف )المتوسط يقم بالفئة الرابعة مف فئات المقياس المتدرج الخماسي، والتي تتراوح ما بػي
 ( و تشير إلى خيار)موافؽ( عمى أداة الدراسة.1.10الى 

نستخمص ممػا سػبؽ أف المتوسػط العػاـ السػتجابات أفػراد الدراسػة عمػى محػور )درجػة 
فػي العمميػة التعميميػة( قػد اإللكترونيػة    لمنصات التعميميػة األطفاؿ   رياض  رسة معمماتمما

( وىذا المتوسط يقػم بالفئػة الخامسػة مػف فئػات المقيػاس الخماسػي، 2درجو مف  1.13بمغ ) 
وتعػزو الباحثػة ىػذه النتيجػة الػى اف . )موافػؽ بشػدة( عمػى أداة الدراسػة والتي تشير الى خيار 

تتطمػب الكثيػر مػف ىي مرحمة اساسية في العممية التعميمية وليذا فيػي األطفاؿ  مرحمة رياض 
تػدريب والمعممػات و يف عمػى العمميػة التعميميػة العناية والدقة واالىتمػاـ مػف قبػؿ جميػم المسػئول

ذلؾ توفير بيئة تعميمية تتسػـ بالمرونػة مػف حيػث  سبؿأىمو . عمى الوسائؿ التكنولوجية الحديثة
الزماف والمكاف، استخداـ أكثر مف طريقة لعرض المعمومات والمعارؼ المتعمقة بالػدرس، تػوفير 
أكثر مف مصدر لمحصوؿ عمى المعمومات والمعارؼ عبر شبكات اإلنترنت والوسػائط التعميميػة، 

يميػػة، تبػػادؿ الخبػػرات والتجػػارب مػػم المركػػز فػػي األنشػػطة التعماألطفػػاؿ  زيػػادة مسػػاحة مشػػاركة 
والمعاىد التربوية الكتساب المعارؼ والمعمومات عبػر شػبكة اإلنترنػت، السػماح ألوليػاء األمػور 

والبريػػػد اإللكترونػػػي، تػػػوفير فػػػرص اإللكترونيػػػة    االطػػالع عمػػػى نتػػػائج أبنػػػائيـ عبػػػر المواقػػػم 
 لمناقشة الموضوعات.األطفاؿ  التواصؿ بيف 

  ،(1024 ،محمػد(دراسػة  ائج ىذا المحػور مػم مػا جػاءت بػو دراسػة كػال مػفوتتفؽ نت
(Can,2014)، (Ekici,2017)  والتػػػػي توصػػػػمت نتػػػػائجيـ الػػػػى اف المعممػػػػيف لػػػػدييـ آراء

فػػي بػػرامج التطػػوير المينػػي لممعممػػيف  Edmodoايجابيػػة بشػػعف منصػػة التعمػػيـ االلكترونػػي 
 محفز جدا لممتعمميف.دراسية وانو وتقدـ مزايا في تنظيـ المقررات ال

فػػي اإللكترونيػػة  السػػؤاؿ الثػػاني: مػػا معوقػػات اسػػتخداـ المعممػػات لممنصػػات التعميميػػة 
 العممية التعميمية؟

حسػػاب التكػػرارات والنسػػب المئويػػة والمتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة  تػػـ
والرتػػب السػػتجابات أفػػراد الدراسػػة عمػػى عبػػارات محػػور معوقػػات اسػػتخداـ المعممػػات لممنصػػات 

 في العممية التعميمية وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي:   اإللكترونية    التعميمية 
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 (6جذول سلى )

زجبثبد أفشاد ػُُخ انذساعخ ػهً ػجبساد يحىس " يؼىلبد اعزخذاو انًؼهًبد نهًُصبد انزؼهًُُخ اع 

 فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخ "اإلنكزشوَُخ    
نز انـؼـجــبسح و

ا

شا
ك س

 دسجخ انًىافمخ 
ظ 

ع
ى
ًز

ان

ٍ
بث

غ
ح

ان
ف  

شا
ح

الَ
ا

ٌ
بس

ؼُ
نً

ا
 

جه
شر

ان
 

جخ
غ

نُ
ا

 

غُش 

يىافك 

 ثشذح

غُش 

 يىافك

يىافك  يىافك احُبَب

 ثشذح

1 

انًىاسد انًبنُخ انًحذودح اللزُبء 

انزجهُضاد انخبصخ ثبنًُصبد 

 داخم انًذسعخ.اإلنكزشوَُخ    

 114 50 32 2 3 د

4.38 

 

3.08 

 

1 

 
% 

3 1 15.6 20.8 55.6 

2 

ضؼف انجشايج انزذسَجُخ انخبصخ 

ثزأهُم وإػذاد انًؼهًبد لجم 

 االنزحبق ثبنزذسَظ

 00 68 43 18 2 د

3..8 

 

1.31 

 

4 

 
% 

1 8.8 1..5 33.2 30.6 

3 

ضؼف يهبساد ولذساد انًؼهًبد 

فٍ انزؼبيم يغ انًُصبد انزؼهًُُخ 

 اإلنكزشوَُخ

 56 50 64 25 3 د

3.60 

 

1.35 

 

0 

 
% 

1.5 12.2 31.2 20.8 20.3 

4 

إرجبع انطشق انزمهُذَخ فٍ 

 .األطفبل  انزذسَظ يغ 

 .4 64 62 20 3 د
3.63 

 

1.33 

 

. 

 
% 

1.5 13.2 33.2 31.2 23.. 

5 

االػزمبد انغبئذ نذي انًؼهًبد 

ثبالكزفبء انزارٍ دوٌ انحبجخ 

اإلنكزشوَُخ    نهًُصبد انزؼهًُُخ 

. 

 51 68 52 31 3 د

3.65 

 

1.36 

 

8 

 

% 
1.5 15.1 25.4 33.2 24.. 

6 

كثشح يهبو وأدواس انًؼهًخ 

 اإلششافُخ داخم انًذسعخ.

 4.23 5. .6 32 5 4 د

 

3..3 

 

3 

 % 2 2.4 15.6 33.0 46.3 

0 

االهزًبو ثبنزحصُم انذساعٍ 

دوٌ انُظش إنً انىعبئم  نألطفبل

 وانطشق األكثش فبػهُخ.

 03 65 41 23 3 د

3.8. 

 

1.36 

 

5 

 
% 

1.5 11.2 23 31.0 35.6 

8 

وانًؼهًبد فٍ األطفبل  أفشاط 

اإلنكزشوَُخ    اعزخذاو انًُصبد 

 انًىضىػبد انزؼهًُُخفٍ غُش 

 61 46 50 35 6 د

3.5. 

 

1.10 

 

13 

 
% 

2.. 10.1 20.8 22.4 2..8 

. 

ضؼف شجكخ اإلَزشَذ داخم 

 انًذسعخ.

 4.33 115 .4 .2 11 1 د

 

3..4 

 

2 

 % 3.5 5.4 14.1 23.. 56.1 

13 

لهخ خجشح انًؼهًبد نزؼبيم يغ 

يىالغ انزىاصم االجزًبػٍ 

 اإلنكزشوٍَ.وانجشَذ 

 64 65 40 24 5 د

3.08 1.3. 6 
% 

2.4 11.0 22.. 31.0 31.2 

 3..1 3.6.  

اسػػتجابات أفػػراد الدراسػػة عمػػى )فقػػرتيف( مػػف المحػػور  يتضػػ   أفمػػف الجػػدوؿ السػػابؽ 
 1.15( حيػث بمػغ متوسػطيما الحسػابي )6-2بدرجة )موافؽ بشدة( وىى الفقرات رقـ )جاءت 

المتوسطات تقم بالفئػة الخامسػة مػف فئػات المقيػاس المتػدرج الخماسػي والتػي ( وىذه 1.10، 
( وتشير الى خيار موافؽ بشدة عمى اداة الدراسػة، بينمػا جػاءت 2.00الى  1.12تتراوح بيف )

-3( فقػرات مػف المحػور بدرجػة )موافػؽ( وىػى  الفقػرات رقػـ )5استجابات أفراد الدراسة عمى )
( وىػػذه 1.10الػػى  1.26متوسػػطاتيا الحسػػابية مػػف )(حيػػث تراوحػػت 1-4-20-1-2-1-5

المتوسػػطات تقػػم بالفئػػة الرابعػػة مػػف فئػػات المقيػػاس المتػػدرج الخماسػػي، والتػػي تتػػراوح مػػا بػػيف 
 ( و تشير إلى خيار)موافؽ( عمى أداة الدراسة.1.10الى  1.12)
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والتػػي  (Batsila,et.al, 2014)وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػم مػػا جػػاءت بػػو دراسػػة 
ائجيػػا اف كثيػػرا مػػف المعممػػيف الػػذيف شػػممتيـ الدراسػػة يشػػعروف بقمػػؽ مػػف االسػػتخداـ اظيػػرت نت

 المفرط ليا مف قبؿ الطالب.
نستخمص مما سبؽ أف المتوسط العاـ الستجابات أفراد الدراسة عمػى محػور )معوقػات 

 1.62فػي العمميػة التعميميػة( قػد بمػغ ) اإللكترونيػة    استخداـ المعممػات لممنصػات التعميميػة 
( وىذا المتوسط يقم بالفئة الرابعة مف فئػات المقيػاس الخماسػي، والتػي تشػير الػى 2درجو مف 

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة الى اف التعمػيـ اإللكترونػي كغيػره  .خيار )موافؽ( عمى أداة الدراسة 
كمػا تػر  معممػات مف ابرز ىذه المعوقات مف طرؽ التعميـ األخر  لديو معوقات تعوؽ تنفيذه و 

مػػا يمػػي:  المػػوارد الماليػػة المحػػدودة القتنػػاء التجييػػزات الخاصػػة بالمنصػػات األطفػػاؿ  ريػػاض 
داخؿ المدرسة، ضعؼ شبكة اإلنترنت داخؿ المدرسة، كثرة مياـ وأدوار المعممػة اإللكترونية    

عػػػداد المعممػػػات قبػػػؿ  اإلشػػػرافية داخػػػؿ المدرسػػػة، ضػػػعؼ البػػػرامج التدريبيػػػة الخاصػػػة بتعىيػػػؿ واي
االلتحػػاؽ بالتػػدريس، االىتمػػاـ بالتحصػػيؿ الدراسػػي لاطفػػاؿ دوف النظػػر إلػػى الوسػػائؿ والطػػرؽ 
األكثر فاعمية، قمة خبػرة المعممػات لتعامػؿ مػم مواقػم التواصػؿ االجتمػاعي والبريػد اإللكترونػي، 

، االعتقػاد اإللكترونيػة    ضعؼ ميارات وقدرات المعممات في التعامػؿ مػم المنصػات التعميميػة 
 .اإللكترونية    السائد لد  المعممات باالكتفاء الذاتي دوف الحاجة لممنصات التعميمية 

عنػػد األطفػػاؿ  ريػػاض الطفولػػة و المينػػي لمعممػػة كيػػؼ يتطػػور النمػػالسػػؤاؿ الثالػػث: 
 ؟اإللكترونية    استخداميا لممنصات التعميمية 

فقػػػد تػػػـ حسػػػاب التكػػرارات والنسػػػب المئويػػػة والمتوسػػػطات  عمػػػي ىػػػذا السػػؤاؿلإلجابػػة 
الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة والرتػػب السػػتجابات أفػػراد الدراسػػة عمػػى عبػػارات محػػور سػػبؿ 

 وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي:  . المينيتطوير النمو 
  



 ............................................................... دور المنصات التعليمية اإللكترونية في النمو المهني

- 2222 - 

ًى انًهٍُ نًؼهًخ عجم رطىَش انُاعزجبثبد أفشاد ػُُخ انذساعخ ػهً ػجبساد يحىس "  (0جذول سلى )

 "اإلنكزشوَُخ    ػُذ اعزخذايهب نهًُصبد انزؼهًُُخ األطفبل  سَبض 
 انـؼـجــبسح و
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ٍ
بث

غ
ح

ان
ظ 

ع
ى
ًز

ان
 ٌ

بس
ؼُ

نً
 ا
ف

شا
ح
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جه
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جخ
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نُ
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غُةةةةةةةةةةةةةش 

يىافةةةةةةةك 

 ثشذح

غُةةةةةةةةةةةةةش 

 يىافك 

يةةةةةىاف احُبَب

 ق

يىافةةةةةةةك 

 ثشذح

1 

رةةةىفُش األجهةةةضح وانًؼةةةذاد انجُةةةذح 

 . اإلنكزشوَُخ    فٍ يُصبد انزؼهُى 

 4.46 123 50 22 3 3 د

 

3.04 

 

3 

 % 3 1.5 13.0 20.8 63 

2 

رفؼُةةةةةم انًُبلشةةةةةخ انًهُُةةةةةخ ثةةةةةٍُ 

 انًؼهًبد ورجبدل انخجشاد انًهُُخ.

 4.48 110 03 10 1 3 د

 

3.60 

 

2 

 % 3 3.5 8.3 34.1 50.1 

3 

َمةةةم انخجةةةشاد وانزجةةةبسة انؼهًُةةةخ 

 وانؼًهُخ ثٍُ انًؼهًبد وثؼضهٍ

 4.53 115 08 11 1 3 د

 

3.62 

 

1 

 % 3 3.5 5.4 38 56.1 

4 

انزىاصةةةةةم يةةةةةغ انًشاكةةةةةض انؼهًُةةةةةخ 

وانجحثُةخ انخبصةخ ثًُصةبد انزؼهةُى 

الكزغةةةبة انخجةةةشاد اإلنكزشوَُةةةخ    

 وكم يب هى جذَذ فٍ هزا انًجبل

 .8 3. 22 3 1 د

4.28 

 

3.05 

 

8 

 

% 

3.5 1.5 13.0 43.. 43.4 

5 

انزمُةةةُى انًغةةةةزًش نًغةةةزىي إنًةةةةبو 

انًؼهًةةةةةةةبد نًهةةةةةةةبساد اعةةةةةةةزخذاو 

 .اإلنكزشوَُخ    انًُصبد انزؼهًُُخ 

 85 82 31 6 1 د
4.1. 

 

3.83 

 

1

3 

 
% 3.5 2.. 15.1 43 41.5 

6 

صَةةةةةبدح دافؼُةةةةةخ انًؼهًةةةةةبد نهةةةةةزؼهى 

 انًغزًش أثُبء انخذيخ

 4.31 2. 88 22 3 3 د

 

3.02 

 

0 

 % 3 1.5 13.0 42.. 44.. 

0 

إلبيخ ثشايج رذسَت يغةزًشح طةىال 

انؼةةةبو نهًؼهًةةةبد وفمةةةبا نالحزُبجةةةبد 

 انًهُُخ

 133 00 20 1 3 د

4.35 

 

3.02 

 

6 

 
% 

3 3.5 13.2 30.6 48.8 

8 

انزةةةةةةذسَت ػهةةةةةةً كُفُةةةةةةخ رصةةةةةةًُى 

انىعةةةةةةبئم انزؼهًُُةةةةةةةخ واعةةةةةةةزخذاو 

انزمُُةةةةبد انحذَثةةةةخ انًُبعةةةةجخ يثةةةةم 

 اإلنكزشوَُخ    انًُصبد انزؼهًُُخ 

 131 00 24 3 3 د

4.35 

 

3.04 

 

4 

 

% 

3 1.5 11.0 30.6 4..3 

. 

رشةةةةةكم انزًُُةةةةةخ انًهُُةةةةةةخ راد  أٌ

انجةةىدح انؼبنُةةخ أونىَةةخ انؼًةةم فةةٍ 

 انًذسعخ واإلداسح انزؼهًُُخ

 82 .. 23 1 3 د

4.28 

 

3.68 

 

. 

 
% 

3 3.5 11.2 48.3 43 

13 

رةةةةىفُش انفةةةةشص وانىلةةةةذ انكةةةةبفٍ 

نجةةشايج انزًُُةةخ انًهُُةةخ وإدساجهةةب 

ضةةةةةًٍ انخطةةةةةخ انؼبيةةةةةخ نًؼةةةةةبَُش 

 انجىدح وانزطىَش. 

 6. 88 10 4 3 د

4.35 3.02 5 

% 

3 2 8.3 42.. 46.8 

 4.35 3.53  

( فقػرات مػف المحػور 6اسػتجابات أفػراد الدراسػة عمػى )يتضػ  أف مف الجدوؿ السػابؽ 
( حيػػػث تراوحػػػت 6-1-3-4-20-5-2-1-1بدرجػػػة )موافػػػؽ بشػػػدة( وىػػػى الفقػػػرات رقػػػـ )

تقػػم بالفئػػة الخامسػػة مػػف  ( وىػػذه المتوسػػطات1.20الػػى  1.15متوسػػطاتيا الحسػػابية بػػيف )
( وتشػػير الػػى خيػػار 2.00الػػى  1.12تتػػراوح بػػيف ) والتػػيفئػػات المقيػػاس المتػػدرج الخماسػػي 

موافؽ بشػدة عمػى اداة الدراسػة، بينمػا جػاءت اسػتجابات أفػراد الدراسػة عمػى )فقػرة واحػدة( مػف 
ذا ( وىػػ1.26(حيػػث بمػػغ متوسػػطيا الحسػػابي )2المحػػور بدرجػػة )موافػػؽ( وىػػى  الفقػػرة رقػػـ )
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 1.12المتوسط يقم بالفئة الرابعة مف فئات المقياس المتدرج الخماسي، والتي تتراوح ما بػيف )
 ( و تشير إلى خيار)موافؽ( عمى أداة الدراسة.1.10الى 

نسػػتخمص ممػػا سػػبؽ أف المتوسػػط العػػاـ السػػتجابات أفػػراد الدراسػػة عمػػى محػػور )سػػبؿ 
( اإللكترونيػة تخداميا لممنصات التعميميػة عند اساألطفاؿ  رياض مو الميني لمعممة تطوير الن
( وىػػػذا المتوسػػػط يقػػػم بالفئػػػة الخامسػػػة مػػػف فئػػػات المقيػػػاس 2درجػػػو مػػػف  1.12قػػػد بمػػػغ ) 

وتعػػزو الباحثػػة ىػػذه  .)موافػػؽ بشػػدة( عمػػى أداة الدراسػػة  الخماسػػي، والتػػي تشػػير الػػى خيػػار
تفعيػػؿ المناقشػػة المينيػػة بػػيف المعممػػات مػػف خػػالؿ النتيجػػة الػػى اىميػػة تنميػػة المعممػػات مينيػػا 

، اإللكترونيػة    وتبادؿ الخبرات المينية، تػوفير األجيػزة والمعػدات الجيػدة فػي منصػات التعمػيـ 
تػػوفير الفػػرص والوقػػت الكػػافي لبػػرامج التنميػػة و التػػدريب عمػػى كيفيػػة تصػػميـ الوسػػائؿ التعميميػػة 

دراجيا ضمف الخطة العامػة لمعػايير الجػودة قامػة بػرامج تػدريب مسػتمرة و والتطػوير،  المينية واي اي
التواصؿ مم المراكز العمميػة والبحثيػة الخاصػة و طواؿ العاـ لممعممات وفقا  لالحتياجات المينية، 

تتفػػؽ و  الكتسػػاب الخبػػرات وكػػؿ مػػا ىػػو جديػػد فػػي ىػػذا المجػػاؿ.اإللكترونيػػة    بمنصػات التعمػػيـ 
وأوصػػت بضػػرورة تػػػدريب  والتػػي( 1023ىػػذه النتيجػػة مػػم مػػا جػػاءت بػػو دراسػػة إسػػماعيؿ )

، تطػوير العمميػة التعميميػة المعمميف عمى استخداـ منصة الصور التفاعمية واالستفادة منيا فػي
تػي ال (Ekici,2017; Saez,et.al, 2014)كػال  مػف وكذلؾ تتفؽ مػم مػا جػاءت بػو دراسػة 

تبػػادؿ المعػارؼ والخبػػرات  تػوفر امكانيػة Edmodoلكترونػػي توصػمت إلػى أف منصػػة التعمػيـ اال 
 .زايا في تنظيـ المقررات الدراسيةوتعزز التفاعؿ وتقدـ موارراء 
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 التىصًات  

ضػػػػرورة التقيػػػػيـ المسػػػػتمر لمسػػػػتو  إلمػػػػاـ المعممػػػػات لميػػػػارات اسػػػػتخداـ المنصػػػػات  -
 .اإللكترونية    التعميمية 

 زيادة دافعية المعممات لمتعمـ المستمر أثناء الخدمة. -
عػػػداد المعممػػػات قبػػػؿ  ضػػػرورة االىتمػػػاـ - بتقػػػديـ البػػػرامج التدريبيػػػة الخاصػػػة بتعىيػػػؿ واي

 االلتحاؽ بالتدريس.
العمػػؿ عمػػى زيػػادة المػػوارد الماليػػة المحػػدودة القتنػػاء التجييػػزات الخاصػػة بالمنصػػات  -

 داخؿ المدرسة.اإللكترونية    
 اإللكتروني.العمؿ عمى تقوية شبكات االنترنت داخؿ المدارس لتسييؿ عممة التعميـ  -
ضػػرورة عػػرض المحتػػو  التعميمػػي لممقػػررات الدراسػػية عػػف طريػػؽ المنصػػات التعميميػػة  -

 .اإللكترونية
ضػػرورة مسػػاعدة الطػػالب والمعممػػيف مػػف قبػػؿ مختصػػيف السػػتعماؿ التكنولوجيػػا بميػػارة  -

 واالستفادة منيا بعكبر قدر ممكف.

 مقرتحات الدراصُ:

 الية:اقترحت الباحثة القياـ بالدراسات الت
فػػي اإللكترونيػػة دراسػػة مقترحػػة عػػف ايجابيػػات وسػػمبيات اسػػتخداـ المنصػػات التعميميػػة  -

 العممية التعميمية.
مرحمػػة ريػػاض معػػارؼ فػػي وتبػػادؿ الخبػػرات والاألطفػػاؿ  دراسػػة مقترحػػة عػػف دافعيػػة  -

 .اإللكترونيةلمتعميـ مف خالؿ استخداـ المنصات التعميمية األطفاؿ  
ودور المعمػػػـ اإللكترونيػػػة دراسػػػة مقترحػػػة عػػػف أليػػػة اسػػػتخداـ المنصػػػات التعميميػػػة   -

 والمجتمم في استخداميا في العممية التعميمية.
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