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Abstract: 

 This study aimed to shed lights on the obstacles to the application of 

online learning during COVID-19 pandemic in the Palestinian 
kindergartens in Israel and to determine the effect of the scientific 

qualification, the type of kindergarten, the practical experience, and 

training in using computer applications during academic studies. The 

researcher used the descriptive method. The study sample consisted of 

(3138) kindergarten teachers chosen randomly. The researcher 
developed a 17-item electronic questionnaire. The appropriate statistical 

analyses were used. The results showed that the degree of obstacles to 

the application of online learning ranged from low to moderate. 

Furthermore, there were significant statistical differences at the 

obstacles to the application of online learning related to practical 

experience and, and training in using computer applications during 
academic studies. In the light of these study results, a number of 

recommendations were made. 

Key words: Barriers, Online learning, Kindergarten Teachers, Palestinian 

Community in Israel. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1
 Dr. , Atid Alahliya High School, hamzy@elahlya.net, https://orcid.org/0000-0001-7779-5313 

http://www.rimakjournal.com/
http://dx.doi.org/10.47832/2757-5403.3-3.5


 BARRIERS TO THE INTEGRATION OF ONLINE LEARNING AMONG ARAB 

KINDERGARTEN TEACHERS IN PALESTINIAN COMMUNITY IN ISRAEL 

DURING COVID-19 PANDEMIC 
 

 

 44   IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 

( في ظل جائحة كنورنوتنا عتند نوتنياين)تعليم األ تنترتنتمعيقات تطبيق التعليم عن بعد عبر اإل
 العربيات في الداخل الفلسطيتني األطفالمربيات رياض 

 
 2 حمزة علي اغبارية

 
 

 الملخص
)تعليم  تنترتنتالكشف عن معوقات تطبيق التعليم عن بعد عبر اإل إلىهدفت هذه الدراسة 

في الداخل الفلسطيتني وأثر كل من  األطفال( في ظل جائحة كوروتنا في رياض وتنيايناأل
المؤهل العلمي، وتنوع الروضة، وستنوات الخبرة، والتدريب على استعمال تطبيقات 

استخدم الباحث المتنهج الوصفّي المسحي. وبلغت عيتنة  .كاديميةالدراسة األ أثتناءالحاسوب 
اختيارهن بالطريقة العشوائية البسيطة.  ( مربية رياض أطفال تم3138الدراسة )

ومن ثم تم أجراء التحلييات اإلحصائية  ( فقرة.17ة مكوتنة من )إلكتروتنيواستخدمت استباتنة 
في الداخل  األطفالفي رياض  وتنياينوأظهرت التنتائج وجود معيقات لتعليم األ المتناسبة.

سطة في مجاالت االستباتنة متو إلىالفلسطيتني من وجهة تنظر المربيات تراوحت بين قليلة 
( في 0.05وكاتنت هتناك فروق ذات داللة إحصائية عتند مستوى الداللة ) األربعة.

متوسطات تقديرات المربيات تعزى لمتغيرات ستنوات الخبرة والتدريب على استعمال 
فقط. وعلى ضوء تنتائج الدراسة قدم الباحث  كاديميةالدراسة األ أثتناءتطبيقات الحاسوب 

 .صياتبعض التو

 .، الداخل الفلسطيتنياألطفال، مربيات رياض وتنياينمعيقات، تعليم األ: الكلمات المفتاحية

 

 
 :المقدَّمة

كان لتنشوب جائحة كوروتنا في أتنحاء المعمورة في العامين المتنصرمين األثر الكبير على تعطيل مجاالت الحياة المتعددة، 
واحداً من األساليب الرئيسية  لكتروتنيالتربوية المختلفة. وأصبح التعليم اإلوبرز متنها سير العملية التعليمية في المؤسسات 

)تعليم  تنترتنتوأضحى التعليم عن بعد عبر اإل التي لجأت اليها كثير من الدول لمجابهة تداعيات كوروتنا على الطياب.
في أعقاب  زمةمؤقتا لتجتنب األ( وسيلة ضرورية الستمرار عملية التعليم في جهاز التربية والتعليم وحياً وتنيايناأل

ً وعالمياً. وبرز تعليم األ كواحد من أكثر طرائق التدريس رواجاً من جهة، ومن  وتنياينغموض الموقف الصحي قطريا
 استعماالً في الممارسات التربوية في ظل الجائحة.  لكتروتنيأكثر تكتنولوجيات التعليم اإل

ً في  ويعتبر استعمال تكتنولوجيا االتصاالت والمعلومات بأسلوب  المجتمع الحالي.تلعب التكتنولوجيا الرقمية دوراً مهيمتنا
ً ذا ميزة مهمة في التعليم في الطفولة المبكرة، حيث اآلن  يإبداع أحد مهارات القرن الواحد وعشرين من جهة، وتنهجا

تنا محافظاً على عملية اللعب وتعلم فترة جائحة كورو أثتناءليستبدل التعليم التقليدي الوجاهي  وتنياينازداد رواج تعليم األ
مواكبة تسارع وتيرة التقدم  األطفال. وتسعى مربيات رياض ((Dong, Cao & Li,2020الصغار في بيوتهم  األطفال

وقابياتهم واهتماماتهم وإكسابهم المهارات الحياتية  األطفالالتكتنولوجي والمعرفي وتقديم طرق متتنوعة تتوافق مع قدرات 
 واالجتماعية، والعمل على تطوير شخصياتهم كتحضير لفترة التعليم ابتدائي.

وهو شكل من أشكال التعلم عن بعد، حيث سطع تنجمه مؤخراً  تنترتنتعملية تربوية تجري عبر اإل وتنياينيعتبر تعليم األ
، ويهدف هذا الصتنف من التعليم تزويد الطياب بتجارب تعليمية كاتنوا 2020العام تنتيجة التنتشار جائحة كوروتنا خيال 

 ,Yilmazأطفاالً أم بالغين، وإتاحة عملية التعليم ألولئك الذين ليس بمقدورهم حضور المؤسسة التعليمية ألسباب مختلفة )
2019 .) 

كما  م في مراحل التخطيط والتتنفيذ واالستبطان.يتطلب اتنجاز العديد من المها وتنياين( أن تدريس األ(Kim,2020ويرى  
، التعاون والتواصل بغض التنظر كان التعلم مباشراً عبر بداعويتطلب هذا التنوع من التدريس مهارات التفكير التناقد، واإل

دوراً ال  نوتنيايبشكلين: متزامن أو غير متزامن. وأضحى لتعليم األ وتنياينأو غير مباشر. وتتم عملية تعليم األ تنترتنتاإل
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على تنحو واسع  األطفالمفر متنه في برامج التربية للطفولة المبكرة على الرغم من الجدل المستمر حول فائدة كشف 
 لتكتنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

 
 تحديات تطبيق عملية تعليم األنوتنياين

والتعليم في تطبيق عملية تعليم  كشفت جائحة كوروتنا التنقاب عن تحديات وصعوبات جمة واجهت العاملين في التربية
 ، ومن أبرز هذه التحديات:وتنيايناأل
عدم االستعداد الفعلي للمعلمين لهذه المرحلة االتنتقالية المفاجئة، ويعود هذا باألساس لعدم امتياك المعلمون الخبرة  .1

كيتنهم من التعليم عن بعد. او الكافية في الجاتنب التقتني إلدارة عملية التعلم عن بعد وعدم وجود الوسائل الألزمة لتم
 صتناعة محتوى تعليمي ميائم.

 عدم استعداد أو تقبل الطياب وذويهم فكرة التعلم عن بعد ورفضها في بعض األحيان. .2
معيقات تقتنية في البتنية التحتية وشبكات االتصال والضغط المتزامن على شبكات اإلتنترتنت من عدد كبير جداً من  .3

 (20-19، 2020ركز الملك سلمان لإلغاثة واالعمال اإلتنساتنية،المستعملين في ان واحد. )م
صعوبة ميائمة عملية التعليم عن بعد لبعض الشرائح العمرية كطياب رياض األطفال. حيث تقتصر عملية التعليم  .4

ي على كثير من ورش العمل واللعب والتطبيقات والتي تتطلب متنهم الكثير من االتنتباه والتركيز والتفاعل وبالتال
 متابعة كبيرة من طرف المربية.

فجوة بين الكفاءات الرقمية  إلىتحديات تطبيق تكتنولوجيا المعلومات  (Mynarikova & Novotny, 2020)وتوجز 
والمهارات التعليمية الضرورية في تطبيق التعليم، وعدم الثقة في التكتنولوجيا الحديثة، والرهبة من استعمال الحاسوب، قلة 
الوقت، قلة الدافعية، قلة دعم من المرشدات والتفتيش والوزارة، وقلة دعم زمياء العمل، ومعرفة ومهارات غير كافية في 

، تنقص األطفالال تكتنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعدم مياءمة تكتنولوجيا االتصاالت والمعلومات لعالم رياض استعم
( عوائق دمج تكتنولوجيا AL MULHIM, 2014وتتنسب ) في المعدات التكتنولوجية، زيادة في متطلبات العمل.

الشائعة والمهمة المتعلقة بالمعلم: مواقفه اتجاه  المعلومات في التعليم لمحورين: المعلم والمدرسة. وترى أن العوائق
اما العوائق المتعلقة بمستوى  التكتنولوجيا، مقاومة المعلم للتغيير، قلة الوقت، قلة الثقة المعلم الستعمال التكتنولوجيا.

كلفة (، ضعف التدرب التناجع، تنقص الدعم التقتني، والتACCESSالتكتنولوجيا ) إلىالمدرسة فتتمثل بضعف الوصول 
عوائق وتحديات تعليم  Fernando, Patrizia & Tiziana  (2020)واخيراً يصتنف العالية لألجهزة والبرمجيات.

 ثياث فئات: إلى وتنيايناأل
 تحديات تكتنولوجية: مشكيات البتنية التحتية وشبكات االتصال، واالتصال بشبكات اإلتنترتنت. .1
استعمال التكتنولوجيا، الحاجة في تدريب المعلمين والطياب وتقديم تحديات بيداغوجية: تنقص مهارات المعلمين في  .2

االرشادات لهم، تنقص التغذية المرتدة من الطياب وضعف تنظام التقييم، الحاجة في تدريس مضامين تفاعلية من أجل 
 المحافظة على دافعية الطياب وتركيزهم.

 .األهلدراسة، وتنقص دعم تحديات اجتماعية: تنقص البيئة البيتة التعليمية المتناسبة لل .3
 

 الدراسات السابقة:
( الكشف عن معتقدات ومواقف أولياء األمور الصيتنين حول تعلم أطفالهم  Dong, Cao & Li,2020هدفت دراسة )

%( 92.7وأعرب ) ولي أمر. 3275فترة االغياق لجائحة كوروتنا. وشارك في البحث  أثتناء وتنياينالصغار بطريقة األ
وتشير  %( قضوا أقل من تنصف ساعة كل مرة.84.6االغياق، وأن ) أثتناء وتنياينتعلموا بطريقة األمتنهم أن ابتناءهم 

وأبدوا  ، حيث فضلوا التعليم التقليدي في الطفولة المبكرة.وتنياينوجود معتقدات سلبية حول قيم وفوائد تعليم األ إلىالتنتائج 
وعيوبه، ثاتنياً  وتنياينياثة أسباب رئيسية: أوالً ضعف تعليم األلث وتنياينأولياء األمور مقاومتهم وحتى رفضهم لتعليم األ

في مساتندة أبتنائهم للتعلم  األهلالصغار، وأخيراً قلة الوقت والمعرفة المهتنية لدى  األطفالاتنضباط ذاتي غير كاف عتند 
ومقاومتهم للتعلم بطريقة للمصاعب التناجمة عن جائحة كوروتنا والتي ساهمت في معاتناتهم  األهل. وأشار وتنياينبطريقة األ

 من البيت، وعدم تقبلهم وجهوزيتهم لهذا التنوع من التعلم.  وتنيايناأل
جائحة كوروتنا في  أثتناء تنترتنتممارسات التدريس عبر اإل إلى( فتطرقت 2020) Noor, Isa & Mazharاما دراسة 

وكاتنت المقابلة  ( معلمين.10يتنة الدراسة )واستخدام الباحثون المتنهج التحليلي وشملت ع المدارس التنوعية في باكستان.
التدريب  أهميةالتركيز على تتنمية رأس المال البشري، والتتنمية الشخصية، و أهميةومن أبز تنتائج الدراسة  أداة الدراسة.

 على إدارة االتصاالت والتكتنولوجيا، وزيادة برامج الدعم لمعلمي المدارس كأساس لألجيال المستقبلية. 
( الكشف عن مدى جاهزية مدارس المرحلة األساسية محافظة تنابلس الفلسطيتنية 2019دراسة حتناوي وتنجم )كما وهدفت 

 إلىوتوصيا  ( معلماً ومعلمة.120وشملت عيتنة الدراسة ) واستخدم الباحثان المتنهج الوصفي. لتطبيق تنظام التعلم عن بعد.
يات المعلمين في هذا الصتنف من التعليم في المدارس أن معيقات تطبيق التعليم عن بعد كاتنت عالية على مستوى كفا

 االبتدائية.
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فحص مستوى دمج تكتنولوجيا االتصاالت  (Kamarulzaman, Che, Mohd & Mohd, 2017)هدفت دراسة 
( رياض اطفال في 10( معلمة من )61شارك في العيتنة ) الخاصة في ماليزيا. األطفالوالمعلومات في التعليم في رياض 

وتم اختيار العيتنة عشوائياً. كشفت التنتائج ان مستوى دمج التقتنيات في التعليم كان  علم في والية بيراك، ماليزيا.ضاحية م
وأن معظم المعلمين هم متعلمين عاديون، وأتنه تم استعمال تطبيق تكتنولوجيا االتصاالت والمعلومات في أعمالهم  متنخفضاً.

أن وعي المعلمين  إلىذلك أشارت التنتائج  إلىباإلضافة  لتعليم في الصفوف.الخاصة بدالً من استعمالها في التدريس وا
وهذه المسألة ترتبط بالتدريب الذي تم تقديمه، االجهزة  تكتنولوجيا االتصاالت والمعلومات في التعليم ليس مشجعاً. هميةأل

 وقيود الوقت التي تعيق دمج تكتنولوجيا االتصاالت والمعلومات.
معيقات تطبيق تكتنولوجيا االتصاالت والمعلومات  إلى( التطرق  (Fox, Diezmann,& Lamb,2016وهدفت دراسة

واشتملت عيتنة الدراسة على ست مربيات أطفال في  .األطفالفي الممارسات التدريسية من وجهة تنظر مربيات رياض 
المقابيات أدوات تكتنولوجيا وكشفت  مدرسة مدمجة خاصة في والية كويتنسياتند، استراليا شاركت في هذه الدراسة.

وأشارت التنتائج  االتصاالت والمعلومات التي تم استعمالها في برامج الطفولة المبكرة، ومعيقات الدمج في برامج التدريس.
أتنه من أكبر المعيقات الخارجية، كاتنت قلة بعض األدوات الرقمية والوقت وطريقة الوصول وفرص التطور المهتني.  إلى

 ج أيضا وجود معيقات داخلية ولكن بتكرارية أقل. وأظهرت التنتائ
في دمج  األطفالالكشف عن المعيقات التي تواجه مربيات رياض  إلى( Liu & Pange, 2015وهدفت دراسة )

( مربية رياض 46تكتنولوجيا االتصاالت والمعلومات في عملية التدريس من وجهة تنظرهن. وشملت عيتنة الدراسة )
وأظهرت تنتائج الدراسة عدداً من معيقات  وتم تصميم استباتنة ذاتية كأداة للدراسة. تند في الصين.أطفال في متنطقة ميتنيا

  كتنقص المعدات واألجهزة، وتنقص في المزاد والمضامين التدريسية، وتنقص في التنماذج التعليمية والتربوية. األولالتنوع 
علمين وقلة دعمهم ظهرا كأقل المعيقات من وجهة تنظر وأشارت التنتائج أن المعيقات من التنوع الثاتني كقلة اهتمام الم

استعمال تكتنولوجيا االتصاالت والمعلومات في الحياة اليومية كمتغير مهم يلعب دورا في  أهميةوأظهرت التنتائج  المربيات.
 .األطفالتحديد إدراك المربيات لمعيقات دمج تكتنولوجيا االتصاالت والمعلومات في العمل برياض 

( لفحص path modeling( تصميم المسار )Blackwell, Lauricella & Wartella, 2014دراسة ) واستعملت
واشتملت  .األطفالالعياقة بين العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على استعمال التكتنولوجيا الرقمية عتند مربيات رياض 

لها  األطفال( التكتنولوجيا لمساعدة تعلم أهميةأن المواقف تنحو قيمة) إلىوأشارت التنتائج  ( مربية أطفال.1234العيتنة )
كما تبين أن الحالة االجتماعية  تليها الثقة والدعم في استعمال التكتنولوجيا. األثر األقوى على استعمال التكتنولوجيا.

تؤثر على ثقة المربيات والتي تؤثر االقتصادية لألطفال لها األثر األبرز على المواقف، وأن الدعم والسياسة التكتنولوجية 
 بالمقابل تبين أن المربيات ذوات الخبرة عبرن عن مواقف سلبية أكثر.  بدورها على المواقف.

في عمان لتكتنولوجيا  األطفالالكشف عن درجة استخدام مربيات رياض  إلى( 2012وهدفت دراسة الجراح والعجلوتني )
( روضة أطفال في مديتنة 43واشتملت عيتنة الدراسة على ) ول دون استخدامها.االتصاالت والمعلومات والعوائق التي تح

قلة توافر المعدات والبرمجيات في كثير  إلىوأشارت تنتائج الدراسة  ( مربية أطفال.157عمان تم اختيارها عشوائياً، و )
ً لقلة الوقت، وقلة الحواف في مديتنة عمان. األطفالمن رياض  ز المادية، وكثرة عدد الطياب في كما أشارت التنتائج ايضا

 الصف الواحد، وأخيرا تنقص تدريب المربيات بجدوى الحاسوب في التدريس وغيرها.
 وتنياينبعد استعراض االدب التنظري السابق والدراسات السابقة، رأى الباحث أتنه على الرغم من رواج استعمال تعليم األ

ما زال حديث العهد، وان هذا التنمط من التعليم يواجه تحديات  األطفالفي كثير من المحافل، فـان دمجه في رياض 
. زد على ذلك قلة الدراسات العربية األطفالومعيقات كثيرة تقف حجر عثرة في طريق تنجاحه وتناجعته في رياض 

 والمحلية التي تتناولت هذه المشكلة.
 

 مشكلة الدراسة نوأسئلتها
واتخذت وزارة التربية والتعليم سبياً عدة لمجابهة  المؤسسات التعليمية.عطلت جائحة كوروتنا التعليم الوجاهي في معظم 

 األطفالفي رياض  وتنياينية الستخدام تعليم األاألولوأظهرت التنتائج  .وتنياينالمشكلة بشكل تناجع ومتنها استخدام تعليم األ
بيات بحيث لم تتنسجم بما فيه الكفاية مع بالمعرفة الرقمية عتند المر لمامبعض العقبات والتحديات تمثلت في التباين في اإل

متطلبات العمل التربوي والتغييرات االجتماعية، وعدم وجود تجارب وخبرات سابقة للتعامل مع هذا الصتنف من التعليم، 
التي ترتكز باألساس على اللعب والتنشاطات التفاعلية،  األطفالالصغار في رياض  األطفالوأخيراً خصوصية التعليم مع 

مع  وتنياينصعوبة كبيرة في تطبيق تعليم األ األطفالكما وواجهت كثير من مربيات رياض  ياقة المباشرة مع المربية.والع
وذويهم لهذا التنمط من التعليم بسبب تعودهم على التعليم الوجاهي التقليدي  األطفالالصغار لعدم استجابة  األطفالشريحة 

يعتمد باألساس على تفاعل اهالي الطياب من  وتنياينأن تنجاح تطبيق تعليم األ إلىتجدر اإلشارة  وبالتالي عدم تفاعلهم معه.
جهة، ومستواهم الثقافي واالقتصادي واالجتماعي من جهة أخرى. أخيراً، وفي حدود علم الباحث، كاتنت الدراسات 
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 وتنياينت وتحديات تعليم األوالبحوث العربية والمحلية التي تتناولت هذه المشكلة شحيحة، ولم تجر أي دراسة حول معيقا
 اجرائها. إلىفي الداخل الفلسطيتني، مما اقتضت الحاجة  األطفالفي رياض 

 :أجابت الدراسة الحالية عن االسئلة االتية
العربيات في الداخل  األطفالفي ظل جائحة كوروتنا عتند مربيات رياض  وتنياينما درجة معيقات تطبيق تعليم األ .1

 الفلسطيتني من وجهة تنظرهن؟

في استجابات أفراد العيتنة حول معيقات ( 05.0)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عتند مستوى الداللة   .2
داخل الخط األخضر تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي، وستنوات  األطفال: لدى مديرات رياض وتنياينتطبيق تعليم األ

 .األطفال، وتنوع رياض كاديميةالدراسة األ أثتناءالخبرة، والتدريب على استعماالت الحاسوب 
 

 الدراسة أهمية
فترة كشفت جائحة كوروتنا التنقاب عن كثير من الصعوبات والتحديات في عملية التعليم بمراحلها المختلفة وخصوصا في 

الطفولة المبكرة لما فيها من ميزات وخصائص. وتظهر قلة امتياك المربيات لمهارات التعليم الرقمية الضرورية وصعوبة 
الرقمي ال يتنسجم بما فيه الكفاية مع متطلبات العمل  لماموتبين أن مستوى اإل في هذه الفترة. وتنياينتطبيق تناجع للتعليم األ

الدراسة الحالية تسليط الضوء أوالً على معيقات استعمال لتعليم  أهميةولذا تكمن  ية.التربوي والتغييرات االجتماع
في عملهن وتقديم توصيات في مسعى لتحسين الوضع الراهن حتى يتستنى لمتخذي  األطفالعتند مربيات رياض  وتنيايناأل

المربيات بما يتياءم مع متطلبات العصر  القرارات في وزارة التربية وكليات اعداد المعلمين اعادة التنظر في برامج تأهيل
 ومواكبة التطورات المتسارعة غير المحدودة.

 
 أهداف الدراسة 

في ظل جائحة كوروتنا عتند مربيات  وتنياينفحص التحديات والعوامل المعيقة لتطبيق تعليم األ إلىتهدف الدراسة الحالية 
العربيات في الداخل الفلسطيتني، وفحص عياقتها ببعض المتغيرات كالمؤهل العلمي وستنوات الخبرة  األطفالرياض 

 .األطفالوالتدريب المهتني وتنوع رياض 
 التعريفات اإلجرائية

: هي مجموعة العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية التي تحد من تحقيق األهداف وتنياينمعيقات تطبيق تعليم األ
والتي حددت بمعوقات متعلقة ب )معتقدات المربية الذاتية،  وتنياينخيال تطبيق تعليم األ األطفالي رياض التربوية ف

 مهارات تقتنية، موارد تتنظيمية، عوامل خارجية(.
 .درجة المعيقات: مقدار المتوسطات الحسابية لكل مجال من مجاالت الدراسة، ولألداة ككل

ى عن قيادة وتوجيه الطاقم التربوي وادارة الروضة، األول: وهي الشخصية المركزية والمسؤولة األطفالمربية رياض 
ويرتكز عملها على المجاالت التعليمية، والتربوية، والتتنظيمية، واالدارية، والمالية،  وتعمل وفق تعليمات وزارة التربية.

 :Mevorach, 2017والمجتمع والمؤسسات الرسمية المختلفة  األهلوالعياقات البين شخصية، والعياقات الخارجية مع 
14).) 

المكان الذي يعيش به العرب الفلسطيتنيين داخل حدود إسرائيل )ويعرف أيضا بداخل  إلىالداخل الفلسطيتني: مصطلح يشير 
 (، والذين يحملون الجتنسية اإلسرائيلية.1949الخط األخضر، أي خط الهدتنة 

 
 الطريقة نواإلجراءات

 مجتمع الدراسة:
راسة من جميع المربيات في رياض  ن مجتمع الّدِّ العربية في الداخل الفلسطيتني خيال الّستنة الدراسيَّة  األطفاليتَكوَّ

 مربية، وذلك حسب إحصائياًت وزارة التربية داخل الخط األخضر للعام( 3138)والبالغ عددهم  2020/2021
(2019/2020.) 

 عيتنة الدراسة:
راسة، وشملت قام الباحث  ارسة على عيتّنة تمَّ اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة من مجتمع الّدِّ ( 431)بتطبيق هذه الّدِّ

ِّ  األطفالمربية رياض  ، حيُث جرى حساب حجم العيتنّة باستخدام 2020/2021داخل الخّط األخضر خيال العام الدراسّي
وقد تمَّ . من المجتمع األصلّيِّ للّدراسة( (%13.73تنسبة وهم يمثّلون ما  .(Krejcie & Morgan, 1970)معادلة 

راسة.  اختيار العيتنّة لتراعي تنسبة توزيعهم في المجتمع األصلّيِّ حسب متغيِّّرات الّدِّ
 ( توزيع أفراد عيتنّة الّدراسة حسب المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي والتدرب وستنوات الخبرة1جدول )

 

 التنسبة% التكرار الفئات متغيرات الدراسة

 
 تنوع الروضة

 84.5 364 حكومية

 15.5 67 خاصة
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 100.0 431 المجموع

    

 
 مؤهل علمي

 63.1 272 بكالوريوس

 36.9 159 دراسات عليا

 100.0 431 المجموع

    

 
 ستنوات الخبرة

 22.5 97 ستنوات 1-10

 29.0 125 ستنة 11-20

 48.5 209 ستنة 20أكثر من 

 100.0 431 المجموع

    

التدرب على استعماالت 
الحاسوب خيال التعليم 

 االكاديمي

 80.0 345 تنعم

 20.0 86 ال

 100.0 431 المجموع

 
 

 أداة الدراسة:
ياع على األدب التنظرّي، والّدراسات الّسابقة حول موضوع الّدراسة كدراسة ) ( Liu & Pange, 2015بعد االّطِّ

راسة على  (Kamarulzaman, Che, Mohd & Mohd, 2017ودراسة ) ودراسة قام الباحث بتطوير أداة الّدِّ
 . األطفالفي رياض  وتنياينة للكشف عن درجة معيقات تطبيق تعليم األإلكتروتنيشكل استباتنة 

تنت أداة الّدراسة بصورتها  فقرة، وأصبحت بصورتها ( 19)يّة من األولمن وجهة تنظر المديرات والمساعدات، وقد تكوَّ
تنت األداة من قسم  إلىفقرة بعد التَّحكيم، باإلضافة ( 17)التنهائيَّة مكّوتنة من  راسة. تكوَّ المتغيِّّرات الديموغرافيَّة األساسيَّة للّدِّ

ن من  األطفالفي رياض  وتنياينواحد هو معيقات تطبيق تعليم األ عة( 17)من وجهة تنظر المربيات والُمكوَّ  فقرة موزَّ
 :على أربعة مجاالت هي

 : معتقدات ذاتيةاألولالمجال  -

 المجال الثاتني: مهارات تقتنية -

 المجال الثالث: عوامل تتنظيمية -

 المجال الرابع: عوامل خارجية -
َدْت خمسة مستويات على التنحو اآلتي ، درجة (5) درجة كبيرة جداً : وقد تمَّ استخدام مقياس ليكرت خماسّي التّدريج، إذ ُحّدِّ

 .لإلجابة عن تلك الفقرات( 1)، درجة قليلة جداً (2)، درجة قليلة (3)، درجة متوسطة (4)كبيرة 
 

 صدق أداة الدراسة:
 الصدق الظاهري ألداة الّدراسة

تنت األداة في صورتها  راسة؛ تكوَّ ( فقرة، قام الباحثون 19يَّة من )األولتّم التَّحقُّق من صدق المحتوى الظاهرّي ألداة الّدِّ
مين مختّصين من ذوي االختصاص والخبرة في  باستخدام صدق المحتوى للتأكد من صدق األداة وذلك بعرضها على ُمحّكِّ

الطفولة المبكرة والحوسبة وتكتنولوجيا االتصاالت والمعلومات وفي تخّصصات أخرى ذات عياقة بالموضوع في 
ة محتوى األداة من الجامعات األردتنية وكليّات التربية في الداخل الفلسطيتني، وذلك بهدف  إبداء آرائهم حول دقَّة وصحَّ

عَْت ألجله، واتنتماء الفقرات للمجال الذي تتبع له، : حيثُ  وضوح الفقرات، والّصياغة اللغويَّة، ومتناسبتها لقياس ما ٌوضِّ
 .وإضافة أو تعديل أو حذف ما يروتنه متناسبًا

مين كافَّة؛ حيُث تمَّ القيام بتعديل الصياغة الُّلغويَّة لبعض الفقرات، كما هي في الّصورة  ية األولتمَّ األخذ بمياحظات الٌمحّكِّ
راسة، ليكون عدد فقرات األداة بصورتها التنّهائيَّة  عة على المجاالت التي تتنتمي إليها. (17)ألداة الّدِّ  فقرة، موزَّ

 سة:صدق البتناء ألداة الدرا
( مربية أطفال من مجتمع الدراسة، حيث تم استبعادهم من عيتنة 35تم تطبيق االستباتنة على عيتنة استطياعية من )

كما تم احتساب  وتم حساب معاميات ارتباط بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تتنتمي اليه الفقرة. الدراسة.
 ( يبين ذلك.2الجدول ) االت االستباتنة مع الدرجة الكلية لياستباتنة.معاميات االرتباط بين درجة كل مجال من مج
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في الداخل  األطفالفي رياض  وتنياين( معاميات ارتباط بيرسون بين مجاالت أداة معيقات تطبيق تعليم األ2الجدول )

 الفلسطيتني واالداة ككل

 األداة الكلية عوامل خارجية عوامل تتنظيمية مهارات تقتنية معتقدات ذاتية المجاالت

 **797. **514. *367. **490. 1 معتقدات ذاتية

 **741. *372. **532. 1  مهارات تقتنية

 **702. *380. 1   عوامل تتنظيمية

 **796. 1    عوامل خاجية

) دالة إحصائياً عتند مستوى*  ) 

)دالة إحصائياً عتند مستوى **  ) 
 - 797.مجاالت أداة الدراسة مع األداة ككل، تراوحت ما بين )( ان قيم معاميات ارتباط 2يتبين من الجدول )

(، وهي ميائمة لتحقيق أغراض هذه الدراسة، كذلك تم التحقق من مؤشرات صدق البتناء، من حيال تطيق أداة 0.7960
م ( مربية أطفال من خارج عيتنة الدراسة المستهدفة، وذلك لحساب قي35الدراسة على عيتنة استطياعية مكوتنة من )

معاميات ارتباط بيرسون بين فقرات األداة والمجاالت التي تتنتمي اليها. زبين الفقرات واالداة ككل كما هو مبين في 
 (:3الجدول )
  (: قيم معاميات ارتباط بيرسون بين فقرات كل مجال مع المجال واالداة الكلية3الجدول )

 معامل االرتباط الفقرة المجال

 مع االداة مع المجال

 
 األولالمجال 

 معتقدات ذاتية

 **710. **717. عدم ثقة مربية الروضة بالتكتنولوجيا واستعماالتها

استعمال الوسائل  أهميةعدم شعور المربية ب
 التكتنولوجية في الروضة

.790** .675** 

الرغبة والدافعية عتند المربيات للقيام بدمج قلة 
 التكتنولوجيا في التعليم في الروضة

.523** .543** 

شعور المربيات بعدم وجود فائدة واضحة من دمج 
 التكتنولوجيا في التعليم في الروضة 

.727** .443** 

طبيعة عمل المربية الخاص ال يتتناسب مع دمج 
 التكتنولوجيا في التعليم في الروضة

.800** .538** 

 
 المجال الثاتني

 مهارات تقتنية 

التكتنولوجية في فهم محدود لكيفية دمج الوسائل 
 التعليم

.784** .615** 

مهارات محدودة ومعرفة غير كافية لدى المربيات 
 في استعمال الوسائل التكتنولوجية في الروضة

.851** .582** 

قلة الممارسة والتدرب الكافي والميائم لتطبيق 
 .الوسائل التكتنولوجية في عمل مربية الروضة

.850** .630** 

 
 المجال الثالث

 عوامل تتنظيمية

 **472. **748. قلة الوقت عتند المربيات

اعداد مهام محوسبة واستعمال التكتنولوجيا يستغرق 
 وقتا وجهداً أكبر

.876** .659** 

 **549. **770. ضغط العمل ومتطلباته

 
 

 المجال الرابع
 عوامل خارجية 

 **510. **731. تنقص الدعم التقتني

عتند  األطفالفقدان المربية للسلطة والسيطرة على 
 التعلم عن بعد عبر الوسائل التكتنولوجية 

.549** .567** 

الصعوبة عتند المربية في التواصل واتنشاء حوار 
 عبر الوسائل التكتنولوجية األطفالشخصي مع 

.523** .523** 

عدم اعداد وتأهيل جيد مسبق للمربيات لدمج 
   عملهنالتكتنولوجيا في 

.680** .552** 

 **481. **534. وتعاوتنهم ومتابعتهم األهلقلة دعم 

 **430. **605. او عدم توفرهاة لكتروتنيتنقص الوسائل والمعدات اإل

) دالة إحصائياً عتند مستوى*  ) 

)دالة إحصائياً عتند مستوى **  ) 
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الدراسة واالداة الكلية كاتنت متناسبة، حيث فاقت  ( أن معاميات االرتباط بين فقرات األداة ومجاالت3يظهر الجدول )
(، 0.40االرتباطات بين فقرات األداة ومجاالت الدراسة من جهة وبين فقرات المجاالت واالداة الكلية من جهة أخرى ال )

 وهي ميائمة ألغراض تحقيق اهداف الدراسة الحالية. 
 

 ثبات أداة الدراسة:
راسة، تمَّ حساب معامل االتّساق الدَّاخلي للفقرات باستخدام معادلة كروتنباخ ألفا  –Cronbach)للتأكُّد من ثبات أداة الّدِّ

Alpha ) إذ يقيس مدى التَّتناسق في إجابات أفراد عيِّّتنة الّدِّراسة على الفقرات الموجودة في االستباتنة، حيُث تمَّ تطبيق أداة
راسة على مجموعة من راسة ُمكّوتنة من  الّدِّ معامل ( 4)مربية اطفال للتأكد من ثباتها، ويُبيِّّن الجدول ( 35)خارج عيِّّتنة الّدِّ

راسة ولمجمل الفقرات على األداة  .االتّساق الدَّاخلي وفق معادلة كروتنباخ ألفا لمجاالت أداة الّدِّ
في الداخل  األطفالفي رياض  وتنياينيق تعليم األ(: معامل ثبات االتساق الداخلي كروتنباخ الفا ألداة معيقات تطب4الجدول )

 الفلسطيتني ككل ومجاالتها
 

ثبات االتساق  عدد الفقرات المقياس ومجاالته
 الداخلي

 749. 5 معتقدات ذاتية األولالمجال 

 448. 3 مهارات تقتنية  المجال الثاتني

 661. 7 عوامل تتنظيمية  المجال الثالث 

 716. 3 عوامل خارجية المجال الرابع

 849. 18 األداة الكلية

 
 األطفاللدى مربيات رياض  وتنياين( قِّيَم معامل كروتنباخ ألفا لفقرات أداة درجة معيقات تطبيق تعليم األ4يُبيِّّن الجدول )

(، وكما يُبيِّّن الجدول 749.0 –448.0في الداخل الفلسطيتني. حيث تراوحت قِّيَم معاميات الثبات على مجاالت األداة )
راسة الحاليَّة، في ضوء  (.0.849قِّيَم معامل كروتنباخ ألفا لألداة ككل ) وتعدُّ هذه القِّيَم على األداة قيًما جيِّّدة ألغراض الّدِّ

راسات السَّابقة.  ما أشارت إليه الّدِّ
 

 تصحيح أداة الدراسة
تنة من  فقرة، حيُث تُعَطى كلُّ فقرة من فقراته ( 17)تمَّ اعتماد مقياس لبكرت خماسي التَّدريج لتصحيح أداة الّدراسة الُمكوَّ

، (درجة كبيرة جداً، درجة كبيرة، درجة متوسطة، درجة قليلة، درجة قليلة جداً )درجة واحدة من بين درجاته الخمس 
وللحكم على درجة معيقات تطبيق تكتنولوجيا االتصاالت والمعلومات  .على التوالي( 1، 2، 3، 4، 5)وهي تُمثِّّل رقميًا 

 األطفالي التدريس في رياض ف
أدتنى  –أعلى قيمة في تدريج المقياس = )طول الفئة : سيتم استخدام المعادلة االتية لتحديد معيار الحكم على الدرجة وهي 

 (.5) مقسوما على عدد الخيارات في التدريج( قيمة
 0.8= 5 \( 1-5= )طول الفئة 

 :وبذلك يكون كعيار الحكم على الدرجة كاالتي
 األطفالفي ظل جائحة كوروتنا عتند مربيات رياض  وتنياين(: المعيار االحصائي لتحديد معيقات تطبيق تعليم األ5جدول )

 العربيات في الداخل الفلسطيتني.

  

 قليلة جداً    1.8أقل من  إلى 1من 

 قليلة   2.6أقل من  إلى 1.8من 

 متوسطة  3.4أقل  إلى 2.6من 

 كبيرة   4.2أقل من  إلى 3.4من 

 كبيرة جداً    5 إلى 4.2من
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 متغيرات الدراسة
 المتغيرات الرئيسة:

 في الداخل الفلسطيتني األطفالفي رياض  وتنياينمعيقات تطبيق تعليم األ
 المتغيرات التصتنيفية:

 (.بكالوريوس، دراسات عليا: )المؤهل العلمّي، وله فئتان -

 .ستنة( 20ستنة، أكثر من  20-11 ستنوات، 10-1: )عدد ستنوات الخبرة، وله ثياث فئات -

 (تنعم، ال)المشاركة في استكماالت في الحوسبة خيال فترة التعليم األكاديمي، وله فئتان:  -

 تنوع الروضة، وله فئتان: )حكومية، خاصة( -
 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:
راسة باستخدام الرزمة اإلحصائيَّة للع ْت المعالجات اإلحصائيَّة لبياتنات الّدِّ ، وذلك على التنحو (SPSS)لوم االجتماعيَّة تمَّ

 :اآلتي
تب لفقرات أداة درجة معيقات األوللإلجابة عن السُّؤال  ، تّم استخراج المتوّسطات الحسابيَّة واالتنحرافات المعياريَّة والرُّ

 من وجهة تنظرهن. األطفالفي رياض  وتنياينتطبيق تعليم األ
على أداة ( Independent Sample T Test)لعيتنتين مستقلتين  Tلإلجابة عن السُّؤال الثاتني، تمَّ استخدام االختبار 

من وجهة تنظرهن بالتنِّّسبة للمتغير المؤهل العلمي، تنوع الروضة،  األطفالفي رياض  وتنيايندرجة معيقات تطبيق تعليم األ
 -One Way)لتحليل التباين االحادي  Fم األكاديمي، واستخدام اختبار التعلي أثتناءالتدرب على استعماالت الحاسوب 

Anova) للمتغير ستنوات الخبرة. 
 

 تنتائج الدراسة:
في ظل جائحة كوروتنا عتند مربيات  وتنياينفحص التحديات والعوامل المعيقة لتطبيق تعليم األ إلىهدفت الدراسة الحالية 

العربيات في الداخل الفلسطيتني، وفحص عياقتها ببعض المتغيرات كالمؤهل العلمي وستنوات الخبرة  األطفالرياض 
ولتحقيق ذلك تمت اإلجابة عن أسئلتها  .األطفال، وتنوع رياض كاديميةالدراسة األ أثتناءوالتدرب على تطبيقات الحاسوب 

 وفق تسلسلها، وفيما يلي عرض لذلك.
في ظل جائحة كوروتنا عتند مربيات رياض  وتنياينعلى: ما درجة معيقات تطبيق تعليم األالذي تنص  األولتنتائج السؤال 

  العربيات في الداخل الفلسطيتني من وجهة تنظرهن؟ األطفال
لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالتنحرافات المعمارية لتقديرات افراد عيتنة الدراسة على 

 ( ذلك. 6جدول )مجاالت الدراسة، ويبين 
( المتوسطات الحسابية واالتنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عيتنة الدراسة لمجاالت المعيقات التي تواجه 6جدول )

 في عملهن في الداخل الفلسطيتني مرتبة تتنازلياً. وتنياينفي تطبيق تعليم األ األطفالمربيات رياض 

 الدرجة الرتبة المعياريّ االتنحراف  المتوسط الحسابيّ  المجاالت الرقم

 متوسطة 1 88. 3.32 عوامل خارجية  1

 متوسطة 2 1.06 3.11 مهارات تقتنية 2

 متوسطة 3 1.10 2.82 عوامل تتنظيمية 3

 قليلة 4 91. 2.18 معتقدات ذاتية 4

 متوسطة 76. 2.86 الدرجة الكلية 

 
في عملهن في  األطفالالتي تواجه مربيات رياض  وتنياين( أنَّ الدرجة الكلية لمعيقات تطبيق تعليم األ6يُبيِّّن جدول )

(، وفي المرتبة 3.32(، وكان أولها مجال عوامل خارجية موارد ملموسة )2.88الداخل الفلسطيتني جاءت متوسطة )
 (.2.18األخيرة مجال معتقدات ذاتية )

تنقص المعدات واألجهزة،  إلى( التي أشارت ايضاً Liu & Pange, 2015وتتفق تنتائج هذه الدراسة مع تنتائج دراسة )
وتنقص في المزاد والمضامين التدريسية، وتنقص في التنماذج التعليمية والتربوية كأبرز المعيقات لدمج تكتنولوجيا 

ً مع دراسة ) .األطفالالمعلومات واالتصاالت في تعليم رياض  ( التي  Dong, Cao & Li,2020كما وتتفق أيضا
. وأن المصاعب التناجمة عن جائحة وتنياينفي مساتندة أبتنائهم للتعلم بطريقة األ األهلة المعرفة المهتنية لدى قل إلىأشارت 

من البيت، وعدم تقبلهم وجهوزيتهم  وتنياينساهمت في معاتناتهم ومقاومتهم للتعلم بطريقة األ األهلكوروتنا التي واجهت 
 لهذا التنوع من التعلم. 
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سابية واالتنحرافات المعمارية لتقديرات افراد عيتنة الدراسة على كل فقرة من فقرات كل كما تم حساب المتوسطات الح
في عملهن في الداخل الفلسطيتني  األطفالالتي تواجه مربيات رياض  وتنياينمجال من مجاالت معيقات تطبيق تعليم األ

 الدراسة، وفيما يلي عرض لذلك:
 : عنوامل خارجية األنولالمجال 

المتوسطات الحسابية واالتنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عيتنة الدراسة لفقرات مجال عوامل خارجية كما تم حساب 
 .(7في جدول )

المتوسطات الحسابية واالتنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عيتنة الدراسة لمجال عوامل خارجية مرتبة  (7جدول )
 تتنازلياً.

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابيّ 

االتنحراف 
 المعياريّ 

تبة  الدرجة الرُّ

 كبيرة 1 1.14 3.65 ومتابعتهم وتعاوتنهم األهلقلة دعم  13

عدم اعداد وتأهيل جيد مسبق للمربيات لدمج  16
   التكتنولوجيا في عملهن

 كبيرة 2 1.15 3.55

 كبيرة 3 1.21 3.44 ة او عدم توفرهالكتروتنيتنقص الوسائل والمعدات اإل 17

 متوسطة 4 1.17 3.26 الدعم التقتنيتنقص  15

عتند  األطفالفقدان المربية للسلطة والسيطرة على  8
 التعلم عن بعد عبر الوسائل التكتنولوجية 

 متوسطة 5 1.25 3.09

الصعوبة عتند المربية في التواصل واتنشاء حوار  9
 عبر الوسائل التكتنولوجية األطفالشخصي مع 

 متوسطة 6 1.26 2.91

 متوسطة  88. 3.32 الكليةالدرجة  

 
 إلى(، وبدرجة متوسطة 3.65-2.91( أن المتوّسطات الحسابيَّة في مجال عوامل خارجية تراوحت بين )7يُبيِّّن جدول )

 إلى( 7وتشير التنتائج في الجدول ) (، ودرجة تقييم متوسطة.3.32كبيرة، أما المجال ككّل فحصل على متوّسط حسابّي )
التحديات واالشكاليات في تتنفيذ  إلى( التي اشارت  Dong, Cao & Li,2020ويتفق ذلك مع دراسة ) األهلوجود 

أن أبرز المعيقات في دمج التعليم عن بعد  إلىيعزو الباحث هذه التنتائج  لكثير من العائيات. وتنياينالتعلم بطريقة تعليم األ
وتعاوتنهم ومتابعتهم،  األهلقلة دعم  إلىعوامل خارجية تتمحور باألساس  إلىفي الداخل الفلسطيتني  األطفالفي رياض 

ة او عدم توفرها لكتروتنيوعدم اعداد وتأهيل جيد مسبق للمربيات لدمج التكتنولوجيا في عملهن، تنقص الوسائل والمعدات اإل
ً في العائيات كثيرة األطفالعتند الكثير من   -ت ذات المستوى االجتماعيد، او في العائيااألوال. ويبدو ذلك جدليا

متابعة تدريس أطفالهم من  األهلاالقتصادي المتنخفض، أو في العائيات ذوات مستوى ثقافي متدتني حيث يصعب على 
 والتقتنيات التكتنولوجية المتطورة. لكتروتنيجهة، ومجاراة التعلم اإل

 المجال الثاتني: مهارات تقتنية 
المعيارية الستجابات أفراد عيتنة الدراسة لفقرات مجال مهارات تقتنية في  تم حساب المتوسطات الحسابية واالتنحرافات

 .(8جدول )
 ( المتوسطات الحسابية واالتنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عيتنة الدراسة لمجال مهارات تقتنية مرتبة تتنازلياً.8جدول )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابيّ 

االتنحراف 
 المعياريّ 

تبة  الدرجة الرُّ

قلة الممارسة والتدرب الكافي والميائم لتطبيق الوسائل  10
 التكتنولوجية في عمل مربية الروضة.

 متوسطة 1 1.20 3.27

مهارات محدودة ومعرفة غير كافية لدى المربيات في  7
 استعمال الوسائل التكتنولوجية في الروضة

 متوسطة 2 1.17 3.27

 متوسطة 3 1.24 2.77 التكتنولوجية في التعليمفهم محدود لكيفية دمج الوسائل  6

 متوسطة  1.06 3.11 الدرجة الكلية 
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(، وبدرجة متوسطة، أما 3.27-2.77( أن المتوّسطات الحسابيَّة في مجال مهارات تقتنية تراوحت بين )8يُبيِّّن جدول )
وتتفق تنتائج هذه الدراسة مع دراسة  ( ودرجة تقييم متوسطة.3.11المجال ككّل فحصل على متوّسط حسابّي )

(Mynarikova & Novotny, 2020)  تحديات تطبيق تكتنولوجيا المعلومات المتمثلة في الفجوة بين  إلىالتي أشارت
الكفاءات الرقمية والمهارات التعليمية الضرورية في تطبيق التعليم عتند كثير من المعلمين، وقلة المعرفة بدمج المهارات 

كما وتتفق تنتائج الدراسة الحالية  لتقتنية، والمهارات غير الكافية في استعمال تكتنولوجيا المعلومات واالتصاالت.الرقمية ا
العوائق والتحديات البيداغوجية في  إلى( الذين أشاروا Fernando, Patrizia & Tiziana, 2020مع دراسة )

مهارات المعلمين في استعمال التكتنولوجيا، الحاجة في تدريب  ( والمتمثلة باألساس بتنقصوتنياينتطبيق التعليم عن بعد )األ
قلة الممارسة والتدرب الكافي والميائم  إلىالمعلمين والطياب وتقديم االرشادات لهم. كما ويعزو الباحث هذه التنتائج 

ن سابق اتنذار، لتطبيق الوسائل التكتنولوجية في عمل مربية الروضة وهذا الصتنف من التعليم الذي فاجأ المربيات دو
الوسائل  مهارات تكتنولوجية محدودة ومعرفة غير كافية لدى كثير من جمهور المربيات في استعمال إلىباإلضافة 

 التكتنولوجية في الروضة.
 المجال الثالث: عنوامل تتنظيمية 

عوامل تتنظيمية كما  تم حساب المتوسطات الحسابية واالتنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عيتنة الدراسة لفقرات مجال
 .(9في جدول )

( المتوسطات الحسابية واالتنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عيتنة الدراسة لمجال عوامل تتنظيمية مرتبة 9جدول )
 تتنازلياً.

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابيّ 

االتنحراف 
 المعياريّ 

تبة  الدرجة الرُّ

يستغرق اعداد مهام محوسبة واستعمال التكتنولوجيا  12
 وقتا وجهداً أكبر

 متوسطة 1 1.34 3.20

 متوسطة 2 1.30 3.17 ضغط العمل ومتطلباته 14

 متوسطة 3 1.27 2.11 قلة الوقت عتند المربيات 11

 متوسطة  1.10 2.82 الدرجة الكلية 

 
وبدرجة متوسطة، أما (، 3.20-2.11( أن المتوّسطات الحسابيَّة في مجال عوامل تتنظيمية تراوحت بين )9يُبيِّّن جدول )

وتتفق تنتائج هذه الدراسة مع دراسة الجراح  ( ودرجة تقييم متوسطة.2.82المجال ككّل فحصل على متوّسط حسابّي )
قلة الوقت عتند المربيات كأحد معيقات دمج تكتنولوجيا االتصاالت والمعلومات في  إلى( التي أشارت 2012والعجلوتني )

 .األطفالرياض 
 عتقدات ذاتيةالمجال الرابع: م

تم حساب المتوسطات الحسابية واالتنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عيتنة الدراسة لفقرات مجال معتقدات ذاتية كما في 
 .(10جدول )
( المتوسطات الحسابية واالتنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عيتنة الدراسة لمجال معتقدات ذاتية مرتبة 10جدول )
 تتنازلياً.

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابيّ 

االتنحراف 
 المعياريّ 

تبة  الدرجة الرُّ

طبيعة عمل المربية الخاص ال يتتناسب مع دمج  5
 التكتنولوجيا في التعليم في الروضة

 قليلة 1 1.21 2.44

شعور المربيات بعدم وجود فائدة واضحة من دمج  4
 التكتنولوجيا في التعليم في الروضة 

 قليلة 2 1.19 2.27

قلة الرغبة والدافعية عتند المربيات للقيام بدمج  3
 التكتنولوجيا في التعليم في الروضة

 قليلة 3 1.08 2.05

 قليلة 4 1.16 2.18 عدم ثقة مربية الروضة بالتكتنولوجيا واستعماالتها 1

استعمال الوسائل  أهميةعدم شعور المربية ب 2
 التكتنولوجية في الروضة

 قليلة 5 1.12 1.97

 قليلة  91. 2.18 الكلية الدرجة 

 
(، وبدرجة قليلة، أما 2.44-1.97( أن المتوّسطات الحسابيَّة في مجال معتقدات ذاتية تراوحت بين )10يُبيِّّن جدول )

وتتفق تنتائج الدراسة الحالية مع دراسة  ( ودرجة تقييم قليلة.2.18المجال ككّل فحصل على متوّسط حسابّي )
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(Blackwell, Lauricella & Wartella, 2014 والتي أشارت )التكتنولوجيا لمساعدة  أهميةأن المواقف تنحو  إلى
ثقة  إلى( 10ويعزو الباحث التنتائج في الجدول ) لها األثر األقوى على استعمال التكتنولوجيا المواقف. األطفالتعلم 

استعمال  أهميةيات على وعي عالي بالمربيات ودافعيتهن في تطبيق ودمج التكتنولوجيا في عملهن التربوي، كما وأن المرب
 إلىالوسائل التكتنولوجية في التعليم بالروضة وبوجود فائدة واضحة من دمجها في التعليم. ويعزو الباحث هذه التنتائج 

بأن دمج التكتنولوجيا بأشكالها المختلفة في التعليم في الروضة يتتناسب مع  األطفالاالعتقاد السائد عتند مربيات رياض 
وتكتنولوجيا المعلومات واهميتها في التعليم  وتنياينكما أن المواقف االيجابية تنحو فوائد استعمال تعليم األ ملهن.طبيعة ع

 تساهم في تسهيل استعماله وتناجعته.
( في استجابات أفراد 0.05تنتائج السؤال الثاتني الذي تنص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عتند مستوى الداللة )

في الداخل الفلسطيتني تعزى لمتغيرات المؤهل  األطفاللدى مديرات رياض  أوتنياينالعيتنة حول معيقات تطبيق تعليم 
 .األطفال، وتنوع رياض كاديميةالدراسة األ أثتناءالحاسوب العلمي، وستنوات الخبرة، والتدريب على استعماالت 

 المؤهل العلمي : أنوالا 
" ألثر المؤهل العلمي على درجة معيقات تطبيق تعليم tتم حساب المتوّسطات الحسابيَّة واالتنحرافات المعياريَّة واختبار "

 (.11في الداخل الفلسطيتني من وجهة تنظر عيتنة الدراسة كما في جدول ) األطفالفي رياض  وتنيايناأل
ألثر المؤهل العلمي على درجة معيقات تطبيق " t"المتوّسطات الحسابيَّة واالتنحرافات المعياريَّة واختبار  (11) جدول

 في الداخل الفلسطيتني من وجهة تنظر عيتنة الدراسة األطفالفي رياض  وتنياينتعليم األ

مجاالت  الرقم
 االستباتنة

المتوسط  العدد المؤهل العلمي
 الحسابي

االتنحراف 
 المعياري

    قيمة
t 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

1  
 عوامل خارجية

 151. 429 1.437 91. 2.23 272 بكالوريوس

 89. 2.10 159 دراسات عليا

 699. 429 387.- 1.03 3.09 272 بكالوريوس مهارات تقتنية 2

 1.11 3.13 159 دراسات عليا

 616. 429 502. 1.10 2.84 272 بكالوريوس  عوامل تتنظيمية 3

 1.09 2.79 159 دراسات عليا

 604. 429 519. 85. 3.33 272 بكالوريوس معتقدات ذاتية  4

 94. 3.28 159 دراسات عليا

 453. 429 751. 73. 2.88 272 بكالوريوس الدرجة الكلية

 80. 2.82 159 دراسات عليا

) دالة إحصائياً عتند مستوى*  ) 
اللة اإلحصائيَّة )11يُبيِّّن الجدول ) ( على جميع المجاالت تُعزى 0.05( عدم وجود فروق دالَّة إحصائياً عتند مستوى الّدِّ

(. ويعزو الباحث 0.05الختياف متغيِّّر المؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة في جميع المجاالت أكبر من )
التي  وتنياينامياً فارقاً في تقديرات استجابات أفراد العيتنة. وأن معيقات تعليم األأن المؤهل العلمي ال يشكل ع إلىالتنتيجة 

 من اختياف المؤهل العلمي عتندهن. واجهت المربيات هي واحدة بالرغم
ا: تننوع الرنوضة  ثاتنيا

ت تطبيق تعليم " ألثر تنوع الروضة على درجة معيقاtتم حساب المتوّسطات الحسابيَّة واالتنحرافات المعياريَّة واختبار "
 (.12في الداخل الفلسطيتني من وجهة تنظر عيتنة الدراسة كما في جدول ) األطفالفي رياض  وتنيايناأل

ألثر تنوع الروضة على درجة معيقات تطبيق تعليم " t"المتوّسطات الحسابيَّة واالتنحرافات المعياريَّة واختبار  (12) جدول
 في الداخل الفلسطيتني من وجهة تنظر عيتنة الدراسة األطفالفي رياض  وتنيايناأل

مجاالت  الرقم
 االستباتنة

المتوسط  العدد تنوع الروضة
 الحسابي

االتنحراف 
 المعياري

    قيمة
t 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 عوامل خارجية 1
 

 127. 429 1.528 91. 2.21 364 حكومية

 87. 2.03 67 خاصة

 654. 429 449. 1.06 3.19 364 حكومية مهارات تقتنية 2

 1.05 3.05 67 خاصة

 071. 429 1.811 1.11 2.86 364 حكومية  عوامل تتنظيمية 3

 1.03 2.60 67 خاصة
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 595. 429 532.- 89. 3.30 364 حكومية معتقدات ذاتية 4

 83. 3.36 67 خاصة

 375. 429 889. 77. 2.87 364 حكومية الدرجة الكلية

 65. 2.78 67 خاصة

 

) دالة إحصائياً عتند مستوى*  )   
اللة اإلحصائيَّة )12يُبيِّّن الجدول )    ( على جميع المجاالت تُعزى 0.05( عدم وجود فروق دالَّة إحصائياً عتند مستوى الّدِّ

(. ويعزو الباحث 0.05الختياف متغيِّّر تنوع الروضة، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة في جميع المجاالت أكبر من )
   خاصة ال يشكل عامياً فارقاً في تقديرات استجابات أفراد العيتنة. أن تنوع الروضة كاتنت حكومية أو إلىالتنتيجة 

 ثالثا: التدرب على استعماالت الحاسنوب خيال الدراسة األكاديمية 
" ألثر التدرب على استعماالت الحاسوب خيال الدراسة tتم حساب المتوّسطات الحسابيَّة واالتنحرافات المعياريَّة واختبار " 

في الداخل الفلسطيتني من وجهة تنظر عيتنة  األطفالفي رياض  وتنياينعلى درجة معيقات تطبيق تعليم األ كاديميةاأل
 (.13الدراسة كما في جدول )

ألثر التدرب على استعماالت الحاسوب خيال " t"المتوّسطات الحسابيَّة واالتنحرافات المعياريَّة واختبار  (13) جدول
في الداخل الفلسطيتني من وجهة تنظر  األطفالفي رياض  وتنياينقات تطبيق تعليم األعلى درجة معي كاديميةالدراسة األ

 عيتنة الدراسة

مجاالت  الرقم
 االستباتنة

المتوسط  العدد التدرب
 الحسابي

االتنحراف 
 المعياري

    قيمة
t 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 عوامل خارجية 1
 

 *012. 429 2.525- 88. 2.13 345 تنعم

 96. 2.41 86 ال

 *000. 429 4.982- 1.06 2.99 345 تنعم مهارات تقتنية 2

 91. 3.56 86 ال

 188. 429 1.318- 1.10 2.79 345 تنعم  عوامل تتنظيمية 3

 1.11 2.96 86 ال

 *012. 429 2.518- 89. 3.26 345 تنعم معتقدات ذاتية 4

 80. 3.53 86 ال

 *001. 429 3.381- 76. 2.79 345 تنعم الدرجة الكلية

 69. 3.10 86 ال

) دالة إحصائياً عتند مستوى*  ) 
 

اللة اإلحصائيَّة ( 13)يُبيِّّن الجدول  على جميع المجاالت تُعزى ( )وجود فروق دالَّة إحصائياً عتند مستوى الّدِّ
وكاتنت لصالح المربيات اللواتي لم يتدربن على  كاديميةلمتغير التدرب على استعماالت الحاسوب خيال الدراسة األ

، باستثتناء مجال عوامل (0.05)، حيث بلغت قيم مستوى الداللة أصغر من كاديميةدراستهن األ أثتناءاستعماالت الحاسوب 

اللة اإلحصائيَّة .تتنظيمية  ، على المقياس ككل، إذ بلغت() كما تبين وجود فروق دالَّة إحصائياً عتند مستوى الّدِّ
اللة ) (t) (3.381القيمة اإلحصائية الختبار ( لصالح المربيات اللواتي لم يتلقين التأهيل المتناسب 0.001( وبمستوى الّدِّ

أن معرفة المربيات لكيفية استعمال هذه  إلىويعزو الباحث التنتائج  .كاديميةعلى استعماالت الحاسوب خيال الدراسة األ
ويعتقد ان عملية تدريب المربيات الستعماالت  يم لها أثر مهم على دمجها بشكل تناجع.التكتنولوجيا الرقمية في عملية التعل

التكتنولوجيا الرقمية والتطبيقات التقتنية المختلفة في فترة اعداد المربيات في مرحلة التعليم األكاديمي واكسابهن المهارات 
شعورهن بالخوف من ادخال مضامين رقمية في  لهو عامل مهم في زيادة ثقة التنفس لديهن والحد من زمةالتقتنية الأل

يعتمد باألساس على استعداد المربيات التنفسي  وتنياينالممارسات التربوية اليومية. حيث أن التتنفيذ التناجع لتعليم األ
 وتدربهن المهتني والتقتني.

ا   ستننوات الخبرة: رابعا
" ألثر ستنوات الخبرة على درجة معيقات تطبيق تعليم F"تم حساب المتوّسطات الحسابيَّة واالتنحرافات المعياريَّة واختبار 

 (.14في الداخل الفلسطيتني من وجهة تنظر عيتنة الدراسة كما في جدول ) األطفالفي رياض  وتنيايناأل
ألثر ستنوات الخبرة على درجة معيقات تطبيق " F"المتوّسطات الحسابيَّة واالتنحرافات المعياريَّة واختبار ( 14)جدول 
  في الداخل الفلسطيتني من وجهة تنظر عيتنة الدراسة األطفالفي رياض  وتنياينتعليم األ
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 الرقم

مجاالت 
 االستباتنة

المتوسط  العدد ستنوات الخبرة
 الحسابي

االتنحراف 
 المعياري

    قيمة
F 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 عوامل خارجية 1
 

 047. 84. 2.19 97 ستنوات 1-10
 

2, 428 .954 
 95. 2.20 125 ستنة 11-20 

 91. 2.17 209 ستنة فأكثر 20

 614. 98. 3.19 97 ستنوات 10-1 مهارات تقتنية 2
 

2, 428 .541 
 1.06 3.04 125 ستنة 11-20 

 1.09 3.11 209 ستنة فأكثر 20

 10.965 1.08 2.95 97 ستنوات 10-1  عوامل تتنظيمية 3
 

2, 428 .000* 
 1.08 3.13 125 ستنة 11-20 

 1.06 2.58 209 ستنة فأكثر 20

 *002. 428 ,2 6.160 82. 3.57 97 ستنوات 10-1 معتقدات ذاتية 4

 92. 3.32 125 ستنة 11-20

 87. 3.19 209 ستنة فأكثر 20

 *044. 428 ,2 3.152 67. 2.99 97 ستنوات 10-1 الدرجة الكلية

 83. 2.91 125 ستنة 11-20

 74. 2.77 209 فأكثرستنة  20

) دالة إحصائياً عتند مستوى*  ) 
اللة اإلحصائيَّة )14يُبيِّّن الجدول ) ( على المجاالت )عوامل تتنظيمية، 0.05( وجود فروق دالَّة إحصائياً عتند مستوى الّدِّ

المجالين المذكورين. ( في 0.05معتقدات ذاتية( تُعزى لمتغير ستنوات الخبرة، حيث بلغت قيم مستوى الداللة أصغر من )
اللة اإلحصائيَّة ) ( على المقياس ككل تُعزى الختياف متغيِّّر 0.05كما تبين وجود فروق دالَّة إحصائياً عتند مستوى الّدِّ

اللة )F( )3.152ستنوات الخبرة، إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار ) ( لصالح المربيات ذوات 0.044( بمستوى الّدِّ
ً في جهاز التربية والتعليم هن أكثر  إلىيعزو الباحث هذه التنتائج و ستنوات(. 10-1خبرة ) ان المربيات الجديدات تنسبيا

وقد يرجع سبب ذلك ايضاً  اً بعالم التكتنولوجيا الرقمية واستعماالتها المختلفة، وأكثر اتنفتاحا وتقبياً لها.إلماموعياً وخبرة و
دمج المضامين الرقمية في العملية التربوية  أهميةلة المبكرة تعي لـتأهيل مربيات الطفو كاديميةأن المؤسسات األ إلى

تخريج عدد ال بأس به من  إلىوبالتالي قامت بإدخال مساقات محوسبة ذات صلة لتعليم مربيات الطفولة المبكرة، مما أدى 
 & Blackwell, Lauricellaوأخيراً تتفق تنتائج الدراسة الحالية مع دراسة ) المربيات المؤهيات في هذا الجاتنب.

Wartella, 2014 التي بيتنت أن المربيات ذوات الخبرة عبرن عن مواقف سلبية تجاه دمج تكتنولوجيا االتصاالت )
 . وتنياينوالمعلومات وتعليم األ

 
 التنوصيات:

 جراء مشاهدات في الصفوف لتحديد االستعمال الفعلي تكتنولوجيا االتصاالت والمعلومات في التعليم.إ .1
على تنشر الثقافة اإللكتروتنية بين أفراد المجتمع، وتذليل الصعاب من أجل زيادة التفاعل التناجح في العملية العمل  .2

 التعليمية.
التدريب المكثف الستعمال تكتنولوجيا االتصاالت والمعلومات وبالتالي تحقيق تعليم األوتنياين بصورة تناجعة  أهمية .3

 ية.إبداعو
من هذه التجربة وبتناء خطط عملية واضحة المعالم لمجابهة ستناريوهات  على وزارة التربية استخياص العبر .4

 مستقبلية لتطبيق تعليم األوتنياين بطريقة أكثر تنجاعة وتنجاحاً. 
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