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  أثر  التطبيقات التكنولوجية على النمو المعرفي لطفل الروضة 

   †  إيهاب سعد محمدي /د                   *هالة يحيي السيد  / د .م.ا

     ‡  عائشة خلف العنزي
  

  المستخلص
هدفت الدراسة التعرف على أثر استخدام التطبيقات التكنولوجية بمرحلة رياض األطفال 
بدولة الكويت، وتأثيرها على النمو المعرفي لدى الطفل، وكذلك تشخيص المعوقات التي 
تواجه مجاالت التعلم التكنولوجية بمرحلة رياض األطفال، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي 

وات الدراسة تتمثل في استبانه للتعرف على آراء معلمات رياض التحليلي، وكانت أد
األطفال حول تأثير استخدام التطبيقات التكنولوجية على النمو المعرفي لألطفال، وكذلك تم 
عمل مقياس للنمو المعرفي مقدم لطفل الروضة قبل وبعد استخدام للتطبيقات التكنولوجية 

بروضة  ٢٠١٨/٢٠١٩لدراسي بدولة الكويت خالل الفصل الدراسي األول من العام ا
  النسيم بمحافظة الجهراء ، وكانت محاور المقياس، كما يلي:  

  مواقف مصورة)٦المحور األول:تأثير التطبيقات التكنولوجية على اإلدراك عند الطفل.( .١
مواقف  ٦المحور الثاني:تأثير التطبيقات التكنولوجية على التذكر، االنتباه عند الطفل.( .٢

  رة)مصو
مواقف ٦المحور الثالث: تأثير التطبيقات التكنولوجية على التحصيل عند الطفل.( .٣

  مصورة)
) من األطفال بروضة النسيم بمحافظة ٧٥) معلمة ، وعدد (٣٠وتكونت عينة الدراسة  من (

وجود فروق بين التطبيق القبلي  الجهراء بدولة الكويت. وأشارت نتائج الدراسة إلى:
تطبيق البعدي لمقياس النمو المعرفي لطفل الروضة يرجع إلى استخدام والبعدي لصالح ال

ً لطفل الروضة ،  الحاسب اآللي وتطبيقاته التكنولوجية بأنها تحدث تطوراً ونمواً معرفيا
حيث يتم البدء في توظيف الحاسب اآللي وتطبيقاته بمساعدة المعلمات وأولياء األمور 

  .راقبة والتوجيهوبشكل متدرج تتحول األدوار إلى الم
  

  المقدمـة
التقدم التكنولوجي الكبير الذي يعرفه العالم اليوم، أصـبح يفرض إضـافة أسـس جديدة  
ــميم المـناهج   ــاس التكنولوجي في تصــ للعملـية التعليمـية التربوـية ـعاـمة، بـما ـيدعي ـباألســ

 
 جامعة بنها –أستاذ رياض األطفال المساعد كلية التربية النوعية  *
 جامعة بنها –مدرس تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية  †
 جامعة بنها –كلية التربية النوعية  ، باحثة ماجستير معلمة رياض األطفال بدولة الكويت ‡
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ــتخدام التطبيقات التكنولوجية واإلفادة منها في إدارة  ــير إلى اسـ وتنظيم  التربوية؛ وهو يشـ
  العملية التعليمية وتنفيذها في المؤسسات التعليمية المختلفة.

د على الحـاســـــب   امج أو منتج يعتـم ة تعبر عن فكرة أو برـن ات التكنولوجـي والتطبيـق
ــرورة ردود فـعل  ــتلزم ـبالضــ ــورة نـظام متـكاـمل أو نـظام فرعي يســ اآللي، ـيأتي في صــ

د من  ــتفـي ــولهـا من المســ ة يتوقع حصــ ات مرغوـب ــلوكـي امج أو الفكرة أو  وســ هـذا البرـن
حـيث تـقدم ـهذه البرامج  مواد تعليمـية ـجدـيدة وغير ـمألوـفة   )،٢٠٠٦.(عمرو على ، المنتج

ديم   ة بتـق دأ التعلم الفردى، ويقوم هـذا النوع من البرامج التعليمـي للمتعلم ، وتعتمـد على مـب
ــؤال خاص عن تلك المادة   ــغيرة ، ويتبع كل تطبيق تعليمي ســ المحتويات في وحدات صــ

تجابة المتعلم ويوازيها باإلجابة التي وـضعها  التعليمية، وبعد ذلك يقوم الكمبيوتر بتحليل اسـ 
ــوء ذـلك تـقدم التـغذـية الراجـعة. ــف أحـمد،  المؤلف في البرمجـية التعليمـية، وفى ضــ (يوســ

٢٠٠٤(  
ــحيحة أم خاطئة   ــتجابة المتعلم صـ والتغذية الراجعة ال تدل فقط على ما إذا كانت اسـ

ــحيح األخطاء بتقديم تدري ــاعد المتعلم على الفهم وتص ــافية. ويتميز هذا  ولكنها تس بات إض
ــمح للمتعلم باالنتقال للدرس التالي دون التأكد   النوع من التطبيـقات التكنولوجية بأنه ال يســ

  من أن المتعلم قد درس وتعلم كل أجزاء الدرس السابق.
والنمو المعرفي لطفل الروضـــة يشـــير إلى التغيرات التي تحدث له في اإلحســـاس،  

ظ، واالســتدعاء، وحل المشــكالت، واالســتدالل، واللغة ،  واإلدراك، والتصــور، واالحتفا
والتفكير، فيقوم الطفل باـستقبال المعلومات الحـسية عن طريق الحواس ثم يحولها ويخزنها  
ومن ثم يسـتدعيها وقتما يشـاء. فالخصـائص المميزة للمسـاهمة ال تتغير تبعاً لسـياق النمو،  

ــيق أعم ــتخدمون التطبيق لتنسـ ــغار يسـ ــلون،  فاألطفال الصـ الهم الخارجية، يتعلمون يفضـ
معالجة الوسائل والتجربة المباشرة، واألطفال األكبر سناً يستخدمون صوراً عملية لتنسيق  
ــبح الطفل   ــياق التعلم، فيصـ تعميماتهم على التجربة. كذلك تقوم اللغة بدوراً مركزياً في سـ

  )٢٠١٣(محمد عبد هللا ، قادراً على استخدام تجربة اآلخرين. 
ــية في التعلم تســعى لجعل الفائدة  وخال ــاس ــياق النمو المعرفي، فإن المبادئ األس ل س

ــة أمام الطفل ليقوم   ــية لنظرية النمو المعرفي في مجال التعليم، هي إتاحة الفرصــ الرئيســ
ــتطيع أن نـمارس التربـية   بتعلم ذاتي، وال يمكن تنمـية اـلذـكاء ـبالتكلم مع الطـفل فقط، ال نســ

كل جيد، دون أن نضـع ه ويرى ما يحصـل،   بـش الطفل في موقف تعليمي، حيث يختبر بنفـس
تخدم الرموز، ويضـع األسـئلة ويفتش عن إجاباته الخاصـة، ويربط بما يجده في مكان  ويـس

  بما يراه في مكان آخر، مقارناً اكتشافاته باكتشافات األطفال اآلخرين.
ا ف ي بيوتهم وفي ونـجد أن األطـفال في مرحـلة رـياض األطـفال مـحاطون ـبالتكنولوجـي

ــتخدام الحاســــوب وتطبيقاته   ــون الســ ــهم وفي المجتمع من حولهم. وهم معرضــ مدارســ
ــكـال   ــاف وتوظيف النمـاذج واألشــ ة في مجـاالت كثيرة ففي مجـال االكتشـــ التكنولوجـي
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والرســومات وفي تمثيل المفاهيم المجردة واختيار نمط التعليم المناســب وتلبية احتياجات  
ال، ـلذ ة توظيف ـهذه  وميول وـقدرات األطـف ــليم واـلدقيق لعملـي ـلك نـجد أهمـية التخطيط الســ

  )judy.v,2001(التكنولوجيا لمساعدة األطفال على اكتشاف فرص جديدة للتعلم.
  

  مشكلة الدراسة وتساؤالتها 
ة في مراحـل التعليم عـامـة  ات التكنولوجـي ه التطبيـق دور التي تقوم ـب ة اـل نظراً ألهمـي

ة تأثر األطفال بهذه التطبيقات التكنولوجية بما فيها ومرحلة رياض األطفال خاـصة، ونتيج
من برامج وتقنيات ومنتجات تعليمية متعددة تشــــد انتباه األطفال إليها، واحتياج الطفل في 
ـهذه المرحـلة إلى تطوير وإـحداث النمو المعرفي ـلدـيه، وذـلك ـما تولـية دوـلة الكوـيت أهمـية  

لجانب الهام لدى هؤالء األطفال يعد تقصير في كبيرة، وأن عدم التدخل المبكر لتنمية هذا ا
  حياة أطفال اليوم، ورجال الغد.

(المؤتمر   حيث أشارت إليه المؤتمرات العالمية، مثل المؤتمر الدولي للطفولة المبكرة 
(المؤتمر  ، ومؤتمر االستدامة في تنمية الطفولة المبكرة )٢٠١٢الدولي للطفولة المبكرة، 

من خالل التعرف على المسـتجدات البحثية والتجارب    )٢٠١٤،  الدولي للطفولة المبكرة
ــتوى  المحلي واإلقليمي واـلدولي،   العملـية الـناجـحة في برامج الطفوـلة المبكرة على المســ
ــات والبحوث   ــت به الدراسـ ــمان حق الطفل في النمو والتطوير والرعاية. وما أوصـ وضـ

ة في تعليم  المـي ـــيات بعض  الســــابـقة ـبأهمـية مواكـبة التطورات الـع ال وتوصــ وتعلم األطـف
   ).٢٠١٤(مروة شحاتة، ودراسة )٢٠٠٦(فاطمة جمال، الدراسات ومنها دراسة

ومن خالل عمل الباحثة كمعلمة بمرحلة رياض األطفال في دولة الكويت، ومشــاهدة  
بعض التطبيقات التكنولوجية التعليمية التي تقدم من خالل الحاـسب اآللي واحتياج األطفال  

ــحيحة،   لالســتفادة  من تلك التطبيقات التكنولوجية والتعامل معها بالطرق واألســاليب الص
كذلك ما توصــلت إليه العديد من الدراســات التي تناولت واقع مرحلة رياض األطفال؛ بأن  
ــور التي تواجهها العديد من  ــعف وأوجه القصـ ــكالت وجوانب الضـ هناك العديد من المشـ

  )Bullard ,etal,2010(دول العربية مثل دراسةمرحلة رياض األطفال في العديد من ال
   ).٢٠١٨(دالل عبد هللا، ، ودراسة  )٢٠١٤(زهرية، وهناء، ، ودراسة 

ــة   ــة على البيئة الكويتية تناولت مغيرات الدراس وفي حدود علم الباحثة لم تجري دراس
ــة التطبيـقات التكنولوجـية وـتأثيرـها على النمو المعرفي لطـفل  ــة  الـحالـية ، ـخاصــ الروضــ

الكويتي، ومن هنا دعت الحاجة إلى ضــرورة إجراء دراســة تقويمية الســتخدام التطبيقات  
  التكنولوجية وأثرها على النمو المعرفي لطفل الروضة الكويتي.

وعليه، تتحدد مشــكلة الدراســة في قصــور اســتخدام التطبيقات التكنولوجية في مرحلة  
لتطبيقات في تحقيق النمو المعرفي الشامل  رياض األطفال بالكويت وقـصور استثمار هذه ا

  للطفل، وإنها تقتصر في الوقت الحالي على أنها وسائل تكنولوجية حديثة للترفيه والتسلية.
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  أسئلة الدراسة:
وبناء علي ما سبق فإن الدراسة الحالية تطرح  وفي محاولة للتصدي لهذه المشكلة،

  األسئلة التالية:
  التطبيقات التكنولوجية لطفل الروضة بالكويت ؟ما مدى مناسبة  .١
 ما مدى وعي معلمات رياض األطفال الستخدام التطبيقات التكنولوجية في عملية التعلم؟  .٢
 ما تأثير التطبيقات التكنولوجية على النمو المعرفي لطفل الروضة؟ .٣

 
  أهداف الدراسة

  هدفت الدراسة إلى ما يلي:

ــتـخدام  - ال في التعرف على أثر اســ ة رـياض األطـف ة بمرحـل التطبيـقات التكنولوجـي
 دولة الكويت في تنمية النمو المعرفي لألطفال من خالل عملية التدريس.

ــخيص المعوقات التي تواجه بيئات التعلم التكنولوجية بمرحلة رياض األطفال  - تش
 في دولة الكويت وتحقيق النمو المعرفي لألطفال.

ت في تقـديم بعض المقترحـات لتطوير مر - ة الكوـي اض األطفـال في دوـل حلـة رـي
 ضوء استخدام التطبيقات التكنولوجية وتأثيرها على النمو المعرفي لألطفال.

  
  أهمية الدراسة 

  قد تفيد نتائج الدراسة الحالية باآلتي:
ــديهم من خالل  .١ األطفــال بمرحلــة ريــاض األطفــال في تحقيق النمو المعرفي ل

 العملية التعليمية.استخدام التطبيقات التكنولوجية في 
ــتوى وزارة التربيــة في دولــة  .٢ مخططي ومطوري البرامج التعليميــة على مســ

الكويت عن واقع اسـتخدام التطبيقات التكنولوجية في رياض األطفال وتقييم مدى 
ــك عـلى الـنـمو الـمـعرفي لألطفــال في الـخـطط والـبرامج والـمنــاهج   ــاس ذل انـعك

  التعليمية.
الدراســـة في التعرف على المقترحات التي يمكن أن تزيد من قد يســـترشـــد بهذه  .٣

ــة في  ــتخدام التطبيقات التكنولوجية في النمو المعرفي بمرحلة الروضـ فاعلية اسـ
  الكويت.

يقدم البحث اـستبيان، ومقياس النمو المعرفي، قد يـساعد الباحثين في إعداد بحوث   .٤
ــت، وممــاثلــة خــدام التطبيقــات  يمكن االعتمــاد عليــه في التعرف على واقع اســ

 التكنولوجية وتأثيرها على النمو المعرفي للطفل بمرحلة رياض األطفال.  
  



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٩ أغسطس) ٩د (العد
 

  

 
٨  

 
  

 
  منهج الدراسة
ــة ــفي التحليلي اتبـعت الدراســ حيث تم اإلطالع وتحليل المراجع   :الـحالـية المنهج الوصــ

ــابقة المرتبطة بالتطبيقات التكنولوجية التعليمية والنمو  ــات الس المعرفي والبحوث والدراس
لرياض األطفال، وتحليل وضــع اســتخدام التطبيقات التكنولوجية، واإليجابيات والســلبيات  
التي تواجه االســتخدام في مرحلة رياض األطفال، وذلك من خالل وضــع اســتبيان لتحليل  
ــول إلى مقترـحات لتطوير وتحقيق النمو المعرفي وإزاـلة المعوـقات   وتقويم الواقع والوصــ

  ألطفال في دولة الكويت.في مرحلة رياض ا
  

  حدود الدراسة
      اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية:

 :طفل الروضة في  روضات األطفال بدولة الكويت. –المعلمات الحدود البشرية  
 :الحدود الزمانية والمكانية 
 :ت   حـدود الزمـان اض األطفـال في الكوـي ة رـي ــي لمرحـل دراســ ك خالل العـام اـل وذـل

٢٠١٨/٢٠١٩ 
  ال  دود المـكان:حـ ــر التطبيق على عيـنة من المعلـمات في مرحـلة رـياض األطـف يقتصــ

ا ( ددـه دد (٣٠ـع ة، وـع ة  ٧٥)معلـم دوـل ة الجهراء ـب الروضـــــة بمنطـق ال ـب ) من األطـف
 الكويت.

 :الحدود الموضوعية 
   اـجات والتي يتم د نـت أـح ة ـك ات التعليمـي ة في البرمجـي ة ممثـل ات التكنولوجـي بعض التطبيـق

  بواسطة الحاسب اآللي لطفل الروضة، وتقرها وزارة التربية بالكويت.التعامل معها 
  

  فروض الدراسة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المعلمات حول واقع استخدام   .أ

 التطبيقات التكنولوجية لصالح التأثير اإليجابي/ السلبي على النمو المعرفي للطفل.
ن متوسطي درجات األطفال على مقياس النمو توجد فروق ذات داللة إحصائية بي  .ب

المعرفي للطفل قبل وبعد تنمية الخبرات التعليمية بواسطة التطبيقات التكنولوجية لصالح 
 التطبيق البعدي.

  
  مصطلحات الدراسة

  :مفهوم التطبيقات التكنولوجية  
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ــميمها وإعدادها من ٢٠٠٤يعرفها (يوســف عيادات،  ) على أنها: مواد تعليمية يتم تص
قبل فريق مختص، كما يتم إنتاجها وتدريســــها بواســــطة أجهزة الحاســــب اآللي، ويكون 
ــلوب متـفاـعل   للمعـمل التعليمي في مـثل ـهذه الـحاـلة أداة لتـقديم وعرض الـمادة التعليمـية ـبأســ

  مع المتعلم.  
) بأنه: فكرة أو برنامج أو منتج يأتي في صـــورة  ٢٠٠٧بد المعطي، ويعرفه (عمرو ع

نظام متكامل أو في صــورة نظام فرعي لنظام آخر متكامل يســتلزم بالضــرورة ســلوكيات  
غير مألوفة وغير منتـشرة من المـستفيدين لهذه الفكرة أو المنتج أو من هذا البرنامج. وبهذا  

ــائل  التعريف الذي يعرف التطبيقات التكنولوجي ــامل لها، تبعاً للوس ــع والش ة بالمعنى الواس
  التكنولوجية المتعددة.

ــة الـحالـية والتي تتـناول األطـفال في مرحـلة رـياض األطـفال   ولكن وفـقاً لطبيـعة اـلدراســ
تعرف التطبيقات التكنولوجية إجرائياً،  وهي مرحلة تربوية وتعليمية، فإن الدراـسة الحالية 

  لحالية بأنها:  والذي يتفق مع طبيعة الدراسة ا
ــب اآللي بغرض تربوي وتعليمي وتقع  ــطة الحاســ البرمجيات التعليمية المنتجة بواســ
تحت إشــراف وزارة التربية بالكويت، وتســتخدمها معلمات رياض األطفال لتســاعدها في 
تحقيق النمو المعرفي لألطفال من خالل تعليم آداب الســلوك، ومهارات التواصــل،وقواعد  

، بـشكل أفضل وأسرع مقارنة باستخدام الوسائل التقليدية في التعليم والتعلم  القراءة والكتابة
  لألطفال.  

  
   :مفهوم النمو المعرفي  

يعرف النمو المعرفي بأنه الطريقة التي يتمكن األطفال من خاللها من فهم التغيرات 
  )٢٠١٣التي تجري في العالم من حوله. (محمد عبد هللا العارضة، 

للطفل تصور األشياء واألحداث وتمثيلها ذهنياً خالل هذه المرحلة، إال أن وفيها يمكن 
تفكيره ما زال متمركزاً حول ذاته بحيث ال يستطيع رؤية األشياء من وجهة نظر اآلخرين، 
ً على الحدس والتخمين أكثر من التفكير المنطقي.(هيفاء عبد هللا،  ويعتمد تفكيره أساسا

٢٠١٠(  
) النمو المعرفي بأنه: اكتساب تدريجي للقدرة على الفكير ٢٠٠٦ويعرف (محمد عادل،  

عند الطفل وطريقة معرفته للعالم، وطريقة نمو األفكار والمفاهيم لديه، ويأخذ هذا النمو 
العديد من األشكال وإدراك المألوف، وتكوين المفاهيم وحل المشكالت ، والقدرة على 

  معالجة المعلومات للعناصر من حوله.
اسة الحالية تُعرف النمو المعرفي إجرائياً، والذي يتفق مع الدراسة الحالية وطبيعة والدر

الطفل بمرحلة رياض األطفال، بأنه: تطور وارتقاء منظم إلكساب الطفل أكبر قدر من 
الحصيلة المعرفية بمساعدة واستخدام التطبيقات التكنولوجية في العملية التعليمية، لتحسين 
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لية والمعرفية والسلوكية وتشجعه على بناء وتنظيم العمليات المعرفية قدرات الطفل العق
  لديه. 
  
  
   :مفهوم رياض األطفال 

سنوات، ويتم   ٦-٤هي مرحلة تربية وتعليم تضم أطفاال تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين  
طفل مع األخذ فيها تنمية المفاهيم والمهارات المختلفة لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل  

بعين االعتبار الفروق الفردية في القدرات واالستعدادات اللغوية والمستويات اإلنمائية 
  )٢٠٠٦والسلوكية. (عبير عبد هللا ، 

ويعرفها آخرون على أنها مؤسسات تربوية واجتماعية تقوم بتأهيل الطفل تأهيالً سليما 
ال المفاجئ من البيت إلى المدرسة تاركة لدخول المرحلة االبتدائية وذلك لكي اليشعر باالنتق

له الحرية لممارسة نشاطاته واكتشاف قدراته وميوله وإمكاناته وبذلك فهي تساعده على أن 
يكتسب خبرات جديدة وتتراوح أعمار األطفال في هذه المرحلة ما بين عمر الثالثة والسادسة 

و بدنية أو اجتماعية أو نفسية سنوات ويشمل اهتمامهم بنواحي نموهم المختلفة من لغوية أ
  )٢٠١٠(مبارك العتيبي،  وإدراكية وانفعالية وغيرها.

  
  اإلطار النظري للدراسة

  تناول اإلطار النظري ثالثة محاور، وهي:
    أوالً: التطبيقات التكنولوجية في التربية والتعليم  

  "Technological Applications "مفهوم التطبيقات التكنولوجية
مفهوم "التطبيقات التكنولوجية" مكون من كلمتان هما: كلمة " التكنولوجيا" وهي 
ذات أصل يوناني ومعناها علم تطبيق المعرفة في األغراض العلمية بطريقة منظمة وهي  
تعني المهارة في فن التدريس. هذا باعتبار استخدام المفهوم في مجال التربية والتعليم، 
والكلمة الثانية هي:"التطبيقات" وتعرف بأنها:البرمجيات المخصصة ألداء غرض أو مهمة 
معينة، وهذه البرامج تستخدمها الشركات واألشخاص لحل مشاكلهم وتسهيل وتسيير أداء 

  )Novan .Z& Muhammad .A.(2016)أعمالهم. (
علم من خالل والتطبيقات التكنولوجية تساعد في التحصيل العلمي والمعرفي للمت

طريقتين أساسيتين، هما: إزالة الحواجز والعوائق المادية أمام التعلم، ونقل التركيز من 
) ويجب فحص هاتين الطريقتين في سياق Keith .C(2011)االحتفاظ بالمعرفة إلى استخدامها. (

عالقتهما بكل من الطفل في مرحلة الروضة والمعلم من أجل معرفة قيمتها وتأثيرها في 
  البيئة التعليمية ألطفال الروضة.
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) التطبيقات التكنولوجية بأنها: تعد مفهوماً ٢٠٠٧وقد عرف (عمر عبد المعطي، 
واسعاً وشامالً لعدد من الوسائل التكنولوجية المتعددة، حيث تعبر عن فكرة أو برنامجاً أو 

مل يستلزم منتجاً يأتي في صورة نظام متكامل أو في صورة نظام فرعي لنظام آخر متكا
بالضرورة سلوكيات غير مألوفة وغير منتشرة من المستفيدين من هذه الفكرة أو من هذا 

  المنتج أو من هذا البرنامج.
ومن خالل ما ســبق حول تناول الدراســة لمفهوم التطبيقات التكنولوجية، يمكن للباحثة  

ات التكنولوجـيةأن تعرف  ة النمو  التطبيـق اســــب مع طبيـع ا يتـن ا بـم ل  إجرائـي المعرفي لطـف
الروضــــة، بأنها: البرمجيات التعليمية المنتجة بواســــطة الحاســــب اآللي بغرض تربوي  
وتعليمي وتقع تحت إشـراف وزارة التربية بالكويت، وتسـتخدمها معلمات رياض األطفال  
ــلوك، ومـهارات   ــاـعدـها في تحقيق النمو المعرفي لألطـفال من خالل تعليم آداب الســ لتســ

راءة والكتابة، بـشكل أفـضل وأـسرع مقارنة باـستخدام الوـسائل التقليدية  التواـصل،وقواعد الق
  في التعليم والتعلم لألطفال.  

أفضل وسائط التطبيقات التكنولوجية الحديثة في مجال ويعد الحاسب اآللي من 
العصب الرئيس الذي يعتمد عليه في االستفادة من   ، فهوالعملية التربوية والتعليمية لألطفال

التكنولوجيا في التعليم، وقد سعت إليه المدارس بكافة أشكالها باالعتماد على الحاسوب، 
واإلنترنت لمواجهة الثورة المعرفية التي حدثت وكذلك االعتماد على األقراص التعليمية، 

والفيديو، وغيرها من الوسائل واألدوات والوسائل التعليمية السمعية والبصرية كالشاشات،  
المرتبطة بالحاسوب. كما تتميز التطبيقات التكنولوجية والخاصة ببرامج الحاسوب ومنها 
على سبيل المثال األلعاب التعليمية بعدة مميزات، من أهمها: المشاركة االيجابية الفعالة في 

رة على مشاعر المتعلم الحصول على الخبرة، واالستمتاع باكتساب الخبرة، والسيط
وأحاسيسه؛ بما يؤدي إلى زيادة االهتمام والتركيز على النشاط، ومالئمة النشاط لمراحل 
التعليم المختلفة، وممارسة الطفل العديد من العمليات العقلية أثناء اللعب كالفهم والتحليل 

ة ، والمبادرة ، والتركيب واكتساب العادات الفكرية المختلفة مثل: حل المشكالت، والمرون
 )٢٠٠٤والتخيل. (إبراهيم عبد الوكيل، 

ويطلق أيضا على استخدام التطبيقات التكنولوجية واالستفادة منها في إدارة وتنظيم 
العملية التعليمية وتنفيذها بأية مؤسسة تعليمية، كمثل استخدام الحاسوب لعمل قاعدة بيانات 

زة والمواد التعليمية بالمختبرات، أو البرامج عن الطلبة والعاملين بالمؤسسة أو حصر األجه
التربوية المساعدة أو غير ذلك من األعمال التي يطلق عليها التكنولوجيا في التعليم. (محمد 

) فهي بذلك تقوم على توظيف األجهزة والبرمجيات في المواقف التعليمية ٢٠٠٦محمود، 
)، والشكل التالي ٢٠٠٥د الفتاح، إلثراء أنشطتها وتحقيق األهداف التعليمية. (محمد عب

  يوضح تطبيقات تكنولوجيا الحاسب اآللي في التعليم.
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  ) تطبيقات تكنولوجيا الحاسب اآللي في التعليم١شكل (
  

  :ثانياً: طفل الروضة  
يعتبر طفل الروضة محوراً رئيسياً من محاور إعداد المواطن للحياة ويمكن القول 

بمثابة العمود الفقري في العملية التربوية حيث أن برامج طفل الروضة بأن الطفل يعتبر 
يجب أن تقدم الخبرات التربوية بغرض تحقيق التنمية الشاملة وتعديل سلوكيات طفل 

  )٢٠٠٧الروضة. (عاطف عدلي، 
) الطفل: بأنه الولد قبل البلوغ. وطفل الروضة هو ٢٠٠٩ويعرف (على عوض الغامدي، 

  )٢٠٠٨سنوات. (هنيدة حسن،  ٦-٤وح عمره ما بين الطفل الذي يترا
وتتفق جميع التعريفات السابقة حول طفل الروضة  بأنه ذلك الطفل الذي لم يلتحق 
بعد بالصف األول االبتدائي، ولكن على مشارف االلتحاق به ، وبالتالي تختلف التعريفات 

ً لسن اإللزام لكل دولة ، ويذهب الكثير ن حول الحد األقصى لسن طفل الروضة تبعا
التربويين إلى تعريف طفل الروضة ليس فقط على أساس العمر الزمني ومفهوم اإلعداد 
للمدرسة االبتدائية ولكن بما لديه من قدرات واستعدادات ومستوى نمو جسماني وعقلي 

  ومعرفي واجتماعي وانفعالي يميزه عن األطفال في مراحل النمو األخرى. 
): بأنه الطفل الذي يتراوح عمره ما بين الرابعة ٢٠١٢ وتعرف (هنادي الخراز،

والسادسة، والذي ينضم لمؤسسة رياض األطفال لضمان نموه المتكامل المتوازن وتعديل 
سلوكياته، وتحوله من نطاق األسرة إلى نطاق المجتمع من خالل عالقاته االجتماعية مع 

  أقرانه والمعلمين وغيرهم.
ً متغيرات الدراسة الحالية: لضمان زيادة قدرته ويمكن نضيف لهذا التعريف  وفقا

  وإمكاناته في شتى نواحي النمو وخصوصاً النمو المعرفي لديه.
  
  نشأة رياض األطفال في دولة الكويت  
  :نشأة وتطور رياض األطفال في دولة الكويت  
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، هى: (دالل عبد هللا ،  مرت مرحلة رياض األطفال في دولة الكويت بثالث مراحل
٢٠١٨ (  

  المرحلة األولى: (مرحلة األمومة الواعية): 
  المرحلة الثانية: (برنامج الخبرات التربوية المتكاملة)

  انطالقاً من مبدأ التنمية والتطوير المرحلة الثالثة: 
ويستهدف األسلوب المطور في رياض األطفال بدولة الكويت في المرحلة الثالثة 

  تحقيق مجموعة من األهداف المحددة من أهمها: 
  .أن يصبح األطفال قادرين على التعلم الذاتي من خالل اللعب والنشاط  
 .أن تتمركز العملية التربوية حول الطفل  
 فال.أن ينمو حب االستطالع واالكتشاف لدى األط  
 .أن يعتاد الطفل على العمل الجماعي ضمن فريق  
 .أن تستخدم األركان التعليمية بفعالية لتكوين ركيزة األسلوب المطور 

ولتحقيق هذه األهداف قدمت إدارة رياض األطفال تنظيماً ليوم العمل في الروضة يقدم على 
ترة اللعب الحر في ) ف٢) فترة العمل الجماعي (الحلقة التعليمية)، (١(ست فترات هي: 

) فترة ٦)، فترة األنشطة الالصفية، (٥)، فترة الوجبة، (٤) فترة األركان، (٣الساحة، (
 االنصراف: 

وتتمثل األهداف التربوية العامة لمرحلة رياض األطفال بدولة الكويت في مساعدة 
  )٢٠٠٥األطفال على: (منيرة عبد هللا، 

سيخ اإليمان با في قلوبهم ، وتنمية اتجاهات غرس العقيدة اإلسالمية في نفوسهم، وتر -١
 إيجابية نحو الدين والقيم اإلسالمية.

 اكتساب مشاعر االنتماء لألسرة، والكويت، والخليج، واألمة العربية اإلسالمية. -٢
 تكوين مفهوم إيجابي عن الذات. -٣
 الجميع.كسب االتجاهات التي تساعدهم على أن يكونوا آمنين وإيجابيين في عالقاتهم مع   -٤
تنمية إحساسهم بالمسئولية، واالستقالل، ومع ذلك يتقبلون الحدود التي يتطلبها العيش  -٥

 بالمجتمع.
كسب اتجاهات إيجابية نحو البيئة المحيطة بهم، وتقدير مظاهر الجمال فيها والمحافظة  -٦

 عليها.
صحية   إدراك حاجاتهم الجسمية والمحافظة على أبدانهم وتقويتها من خالل تنمية عادات -٧

سليمة في اللعب والراحة ، والنوم، والتنفس، والمأكل، والملبس، وغرس عادات األمن 
 والسالمة في المنزل، والشارع ، والروضة.

 تنمية جميع حواسهم واستخدام أجسامهم والتحكم فيها بمهارة وإحساس متزايد بالثقة. -٨
 المجتمع.كسب بعض المهارات األساسية الالزمة للحياة في  -٩
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 توسيع اهتماماتهم ومداركهم في البيئة الطبيعية المحيطة بهم، والتفاعل اإليجابي معها. -١٠
 
   ثالثاً:النمو المعرفي لطفل الروضة وتأثره بالتطبيقات التكنولوجية 

يعد تطور الجانب الحسي والحركي لطفل الروضة؛ أول مالمح الحياة العقلية 
العقلي والحركي في الطفولة المتأخرة (من العام السادس والمعرفية، وتقل سرعة النمو 

حتى الثاني عشر) عما كانت عليه  في مرحل الطفولة المبكرة (حتى سن الخامسة)، وإن 
كانت تظل مستمرة في طريقها إلى النضج من حيث التفكير والتذكر واالنتباه، وعامة فإن 

كار وتنمو قدرته على التذكر عن طريق الطفل في هذا السن تنضج قدرته على التفكير واالبت
) فغالباً ما تزداد تساؤالت الطفل في هذه ٢٠٠٥الفهم وإيجاد العالقات.(الموسوعة العربية،  

المرحلة عن األشخاص واألشياء والظروف التي تخلق األحداث، كما ينهمك بالتقليب 
شف ويتعلم ليعرف ما والتفكيك وإعادة التركيب كل ما تقع عليه يداه، أي أنه يحاول ويكت

  حوله.
  )٢٠٠٠(بثينة حسنين،  :يمكن تناول خصائص النمو في الطفولة المبكرة من خالل اآلتي

يدخل الطفل في مرحلة العمليات العنانية(الحسية أو العينية) ويقصد بالعمليات العنانية  -١
لتي تقع القدرة على التفكير المنطقي في األمور الحسية، أو بعبارة أخرى في األشياء ا

في خبرة الطفل المباشرة في حياته اليومية ويتضمن التحديد للعمليات العنانية خاصيتين 
هامتين: الخاصية األولى: هي منطقة التفكير في هذه المرحلة أي أن الطفل أصبح تفكيره 
موضوعياً. الخاصية الثانية: هي محدودية التفكير فيما هو عيني أو محسوس مما يقع 

فل اليومية المباشرة هذا التفكير المنطقي ال يظهر فجأة فربما تبدو بوادره في خبرة الط
 عند سن الخامسة حيث يصبح في مقدور الطفل أن يقيم عالقة بين تصورين.

يستطيع األطفال أن يتخذوا وجهة نظر اآلخر حتى في المواقف الشديدة التعقيد، وأن  -٢
األساس يصبح في مقدروهم أن يقارنوا وجهة النظر هذه بوجهة نظرهم وعلى هذا 

يقوموا بعملية التواصل بكفاءة، وأن يوسعوا إدراكهم لألمور االجتماعية كدور األب 
 واألم والطبيب و المحامي والشرطي مثالً.

ويستطيع الطفل في هذه المرحلة أن يفهم أن الشخص الواحد يمكن أن يكون له أكثر من   -٣
 دور.

قدرات الجديدة أن يقوموا باأللعاب والمباريات التي يستطيع األطفال بناءاً على هذه ال -٤
 تخضع للقواعد مثل كرة القدم أو غيرها.

 يستطيعوا أن يقوموا باألعمال المدرسية كالقراءة والكتابة والحساب. -٥
إن نمو العمليات العنانية يسمح لألطفال بأن يفكروا فيما حولهم تفكيرا يتسم بصفتين  -٦

الكمية بمعنية أن الظواهر الطبيعية تبدو من -٢قية، الموضوعية المنط-١أساسيتين: 
 حولهم على درجة واضحة من الثبات والموضوعية.
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ال تظهر العمليات العنانية جميعاً في نفس الوقت بل يكون نمو الطفل في هذه الناحية  -٧
 مختلفاً من عملية إلى أخرى معتمداً في ذلك جزئياً على خبرته الشخصية.

 باالحتفاظ بالكم ثابتاً أي أن كمية المادة تبقى واحدة في إدراك الطفل.يستطيع الطفل  -٨
 تساعد العمليات العنانية الطفل  أيضاً على أن يستوعب الفعل وعكسه. -٩

  
  النمو المعرفي والتحديات التكنولوجية المعاصرة للطفل بمرحلة الروضة 

  أهم التحديات التي تواجه طفل  الروضة عند استخدام التطبيقات التكنولوجية:  
 )٢٠٠٣(تيسير الكيالني، قلة الوعي بأهمية استخدام التطبيقات التكنولوجية  .١
  وصيانتها. الحديثة لوجيةالتكنو األجهزة  لتوفير الالزم  التمويل تخصيص صعوبة .٢
  القصور في مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. .٣
  البشرية. الكفاءات قلة توفير .٤
  األطفال. رياض معلمات بتدريب االهتمام  ضعف .٥
 .واالتصاالت المعرفة مجال في الثورة  .٦
 ) ٢٠٠٧(محمد مجدي،   .الحديثة والمعلومات التعليم  مصادر ظهور .٧

 عرض نجد أن هذه التحديات المعاصرة التي تواجه مؤسساتمن خالل ما تقدم من 
 بدورهم  القيام  التعليمية العملية عن والمسئولين القائمين كل من رياض األطفال تتطلب

 منظم بتخطيط المعاصرة  التحديات مع تعاملهم  وأساليب أدائهم وتطوير وفاعلية بكفاءة 
 وتحديث تطوير في العصر التكنولوجية لهذاالتطبيقات   من االستفادة  أجل من وهادف

 هذه  أهم  من مجتمع الكويت, وإن وطموحات وأمال يتوافق بما التعليمية, العملية وتحسين
  . األطفال بالروضة معلمة دور هو األدوار
  

 تأثير التطبيقات التكنولوجية على النمو المعرفي لطفل الروضة
ة تطور ونمو الطـفل من مرحـلة ( ه التكنولوجـي اـت ــوب وتطبيـق )  ٥-٣يـناســــب الـحاســ

سنوات مع تقدمه في العمر بمعنى أن الطفل يستفيد من هذه التكنولوجيا كلما كبر وتقدم في 
ــواء   ــاـعدة الـبالغين ســ ــوب وتطبيـقاـته التكنولوجـية بمســ العمر، ـلذـلك يـبدأ بتوظيف الـحاســ

بشــكل متدرج تتحول األدوار إلى المراقبة والتوجيه، وذلك  المعلمين أو أولياء األمور ثم و
لمنح األطفال فرص لتنفيذ مهام التعلم بشــكل مســتقل ليكتســب األطفال طرق االكتشــاف  
ة.   ة الحـديـث ه التربـي ذي تطمح ـل ل اـل ــتـق ذاتي المســ د التعلم اـل ا بـع ا ينمي فيـم ب مـم والتجرـي

)2001,Judy.V(  
  

المعلومات في مرحلة الطفولة، ما   ومن أهم تطبيقات الحاسوب وتكنولوجيا
  ) Couse.Leslie.j,2010يلي: (
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  االستماع إلى القصص وإعادة تسجيلها -برامج الرسم   -
شبكات الحاسوب واالنترنت والبريد االلكتروني -األلعاب اإللكترونية  -

  والفيسبوك
  الهاتف المحول (الموبايل) -

 تقدم التكنولوجية التي األنشطة أهميةالدراسات على   إحدى أكدت السياق نفس وفي
 واليد العينين تعمل على تآزر كبيرة ,حيث فائدة  له تحقق ألنها الكمبيوتر, خالل من للطفل
 بديلة, استراتيجيات وتجريب واكتشاف النتقاء الفرصة له لها, وتتيح ممارسته عند للطفل

 والطفل, بهذا الكمبيوتر بين التفاعل خوف ,وتحقيق دون الكمبيوتر استخدام  في والجرأة 

(عايدة  فعال. بشكل وتنميته الطفل  تعلم  في مساعدة  أدوات وأنشطته الكمبيوتر أصبح

  )٢٠٠٧عباس، 
د إن ة توطـي ال بين العالـق ة واألجهزة  األطـف ه التكنولوجـي  جودة  في إيجـابي أثر ـل
 مرحلة التعليمية وخاصـة البني بتطويربالكويت  مما دعا وزارة التربية  التعليمية العملية
ــعى حيث األطفال, رياض  مكوناتها بكل التعليمية العملية تطوير إلى جاهدة  الوزارة  تس
هده  الذي التكنولوجي التقدم  مع يتواكب تطويًرا  تعليمية خبرات الحالي بتوفير العصـر يـش

ـــطة ة وأنشــ ــتثير الطـفل تفكير تتـحدى تكنولوجـي ه وتســ اـل ه وتنمي خـي دراـت ة ـق داعـي  اإلـب
  )٢٠٠٥(لطيفة الكندري، واالبتكارية. 

  
  إجراءات البحث

  لإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من صحة الفروض تم إتباع الخطوات التالية: 
ومقياس النمو الموجه لمعلمات رياض األطفال  االستبيانقامت الباحثة باستخدام 

للحصول على البيانات التي تتطلبها الدراسة، حيث تعتبر  المعرفي لطفل الروضة
االستبيانات والمقاييس من أفضل وأنسب األدوات التي يمكن من خاللها جمع بيانات حقيقية 
ومفصلة لظاهرة ما أو مشكلة موجودة بالفعل، ومن منطلق ذلك استخدمتهما الباحثة للتعرف 

ي تعلم طفل الروضة، وتأثيراتها على النمو على واقع استخدام التطبيقات التكنولوجية ف
  المعرفي لديه. وفيما يلي اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة للتوصل إلى االستبيان والمقياس:

استبيان استخدام التطبيقات التكنولوجية وأثرها على النمو المعرفي لطفل الروضة  )١(
 من وجهة نظر المعلمات.

  الخطوات كي يتم الوصول للشكل النهائي لالستبيان:وتم إجراء مجموعة من 
 القيام بمسح للتراث النظري والدراسات السابقة حول موضوع الدراسة.  -أ

 صياغة للمفاهيم الخاصة باالستبيان.  -ب
اإلطالع على بعض االستبيانات التي أعدت في موضوع االستبيان، وتم تقسيم   -ج

 االستبيان إلى ثالثة محاور.
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صورته األولية على مجموعة من المحكمين من السادة وضع االستبيان في   -د
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات (تخصص تكنولوجيا التعليم، وتخصص مناهج 
وطرق التدريس) للتعرف على مدى تحقيق االستبيان ألهداف الدراسة، والتأكد 
من صالحيته للتطبيق على أفراد العينة من المعلمات برياض األطفال بدولة 

 ، وإبداء آرائهم في:الكويت

 مدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي تنتمي إليه( ينتمي / ال ينتمي) -

 مدى مناسبة صياغة العبارات  (مناسبة / غير مناسبة) -

 إضافة أو حذف أو استبدال أي عبارة من األفضل إضافتها. -

 تعديل الصورة األولية لالستبيان في ضوء أراء المحكمين ومالحظاتهم. -
 ال)  –ل خبرية، ثنائية األبعاد (نعم تم وضع جم  -ه 
  ٪٨٥تعديل بعض العبارات التي لم تبلغ نسب االتفاق عليها   -و
 صياغة االستبيان في صورته النهائية.  -ز

  
 
  مقياس النمو المعرفي لطفل الروضة  ) ٢(

  بناء المقياس: مر إعداد المقياس بالخطوات اآلتية:
 تحديد الهدف من المقياس: -١

لهدف المقياس يساعد على اختيار األسئلة المناسبة له، فقد وضع المقياس إن التحديد الدقيق  
للتحقق من مدى تأثير التطبيقات التكنولوجية (لبعض البرامج التعليمية المطبقة لمرحلة 

  رياض األطفال بالمستوى األول) على النمو المعرفي لدى طفل الروضة الكويتي.
 :وصف المقياس -٢

عن بعض الخبرات التعليمية التي يتعرض لها الطفل في  سؤال ١٨يتكون المقياس من 
الروضة من خالل البرامج المقدمة بواسطة الحاسب اآللي، بهدف قياس ما مدى تأثير 

  التطبيقات التكنولوجية على النمو المعرفي لدى طفل الروضة الكويتي.
من األسئلة وقد تم تقسيم المقياس لثالثة محاور رئيسة يشتمل كل محور منها على عدد 

وهي اختيار من أربعة صور تعبر عن الخبرة التعليمية المراد تعلمها، وتخصص لها درجة 
  واحدة، ولكل محور ست درجات. والجدول التالي يوضح كل محور واألسئلة المرتبطة به:

  ) محاور وعدد األسئلة بالمقياس١جدول(
النسبة   عدد األسئلة   المحور  م

  المئوية
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المحور 
  األول

تأثير التطبيقات التكنولوجية على اإلدراك عند 
  طفل الروضة 

١٠، ٧، ٤، ١  ،
١٦، ١٣  

٣٣,٣٣ ٪  

المحور 
  الثاني

تأثير التطبيقات التكنولوجية على التذكر، االنتباه 
  عند طفل الروضة 

١١، ٨، ٥، ٢  ،
١٧، ١٤  

٣٣,٣٣ ٪  

المحور 
  الثالث

تأثير التطبيقات التكنولوجية على تحصيل  
  المعلومات عند طفل الروضة 

١٢، ٩، ٦، ٣  ،
١٨، ١٥  

٣٣,٣٣ ٪  

  ٪ ١٠٠  سؤال  ١٨  اإلجمالي
ويطلب من الطفل وضع عالمة صح بالضغط عليها عند اختيار الصورة الصحيحة التي 
تعبر عن إجابة السؤال، وتم تغطية بعض أجزاء الخبرات التي تعلمها الطفل عبر الحاسب 

المقياس بصورة فردية لكل طفل وتقوم المعلمة بشرح وتبسيط المقياس اآللي، ويتم تطبيق 
للطفل وذلك بقراءة السؤال على الطفل مع وضع (صفر) لإلجابة غير الصحيحة ودرجة 

  واحدة لإلجابة الصحيحة.
  

  الصورة النهائية لألداتين: 
 وبعد إجراء خطوات الثبات، الصـــدق،  أصـــبح االســـتبيان ، ومقياس النمو المعرفي

لطفل الروضــة في صــورتهما النهائية، واالســتبيان مكون من ثالثة محاور رئيســة  
ــم  ٦) عبارة فرعية، والمقياس مكون من ٤٥يندرج تحتها ( ــة ويض  ١٨خبرات رئيس

ســؤاالً فرعياً لكل خبرة تعليمية ثالثة أســئلة، ويبين الجدول التالي المحاور الرئيســة  
  ك المقياس:وعدد العبارات تحت كل محور منها، وكذل

  ) عدد العبارات تحت كل محور وخبرة تعليمية لمحاور االستبيان/ المقياس٢جدول (
  عدد األسئلة   أدوات الدراسة / المحاور  م

  اوالً: االستبيان
المحور األول: مدى توافر التطبيقات التكنولوجية برياض   ١

  األطفال بالكويت ومناسبتها له.
١٥  

وعي معلمات رياض األطفال الستخدام المحور الثاني: مدى   ٢
  التطبيقات التكنولوجية في عملية التعليم والتعلم

١٥  

  ١٥  المحور الثالث: تأثير التطبيقات التكنولوجية على طفل الروضة   ٣
  ٤٥  المجموع

  ثانياً: مقياس النمو المعرفي لطفل الروضة
اإلدراك عند  المحور األول: تأثير التطبيقات التكنولوجية على   ١

  طفل الروضة 
) ٦)× (١(سؤال( 

  خبرات)
٦  
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المحور الثاني: تأثير التطبيقات التكنولوجية على التذكر،   ٢
  االنتباه عند طفل الروضة 

٦  

المحور الثالث: تأثير التطبيقات التكنولوجية على تحصيل    ٣
  المعلومات عند طفل الروضة 

٦  

  ١٨  المجموع
 
  :اختيار عينة الدراسة  

ــيطة من بعض المعلمات برياض األطفال بمحافظة تم  ــوائية بســ اختيار عينة عشــ
) معلمة، حيث يخـصص لكل فـصل برياض األطفال ثالث  ٣٠الجهراء بلغ عددها (

ــة  ــول بالروضـ ــول، كما تم تطبيق مقياس النمو   ١٠معلمات، وبلغ عدد الفصـ فصـ
ــة  ــة على عينة من أطفال الروضـ  بالمســـتوى األول عددهاالمعرفي لطفل الروضـ

  بمحافظة الجهراء. بروضة النسيمطفل  )٧٥(
  

  :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة  
قامت الباحثة بالحصول على الموافقة الرسمية من وزارة التربية، واإلدارة التعليمية 
بمحافظة الجهراء لتسهيل مهمة تطبيق الدراسة في رياض األطفال، وتم تطبيق 

، وقد استغرق ٢٠١٩-٢٠١٨الفصل الدراسي األول للعام الدراسي األدوات في 
، وبعد ذلك تم تفريغ ٢٩/١١/٢٠١٨حتى  ٣/١١/٢٠١٨التطبيق أربعة أسابيع منذ 

اإلجابات في الجداول المعدة لذلك، واستخالص النتائج بعد إجراء المعالجة اإلحصائية 
  المناسبة.

  
  :الصعوبات أثناء التطبيق  

ــة بمرحـلة رـياض وبـعد أن ـقاـمت الـبا ــتبـيان والمقـياس على عيـنة اـلدراســ حـثة بتطبيق االســ
ــة الصـــعوبات   األطفال بدولة الكويت ؛ فقد واجهت الباحثة خالل تجميعها ألدوات الدراسـ

  التالية:
   ــتجاباتهن بطريقة كاملة، وذلك بحجة ــجيل بياناتهن واس قلة اهتمام بعض المعلمات بتس

مشـــغوالت دائماً، مما أضـــطر الباحثة إلى إعطائهن أكثر  أنه ليس لديهن وقت، وأنهن 
 من فرصة ومحاولة إقناعهن بدورهن في تدعيم العملية التعليمية وإثرائها.

 .بعض المعلمات طلبن أكثر من نسخة بحجة أنه قد فقدن النسخة التي تسلموها من قبل 
 و اســتجابات،  بعض المعلمات كن يســلمن االســتبيان دون أن يســجلوا فيها أي بيانات أ

ــجيل البيانات في  ــخة، أو طلب منها إعادة تســ ــطرت الباحثة إلى إلغاء النســ مما اضــ
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 االستبيان.
   ،لم تضغط الباحثة على المعلمات من خالل اإلدارة لكي تحصل على استجابات صادقة

حيث كانت في حيرة بين محاولة الحصــول على اســتجابات صــادقة دون تدخل أحد،  
ــت ــولـها على اســ ـجاـبات ـبالمرة من بعض المعلـمات اـلذين ال يـقدرن أهمـية  وـعدم حصــ

 الموضوع ودوره في إثراء البحث العلمي وتطوير العملية التعليمية.
   لم يختلف األمر كثيراً مع باقي أفراد العينة وخاـصة من األطفال الذين كثيراً ما ـشعروا

ــب اآل ــجيل إجاباتهم على المقياس على الحاسـ لي، ومعاونتهم  بالحيرة في االهتمام بتسـ
 على طبيعية وتعليمات المقياس وكيفية اإلجابة على المقياس في الوقت المطلوب.

   اســـتدعاء بعض أفراد عينة الدراســـة من المعلمات بأوامر من إدارة الروضـــة للقيام
ــتغرق وقت للتفرغ للقيام بمتابعة التطبيق ألدوات   ــة ، مما اسـ ببعض التكليفات الخاصـ

 الدراسة.
  

  اسة وتفسيرهانتائج الدر
 النتائج المتعلقة بتحليل الفرضية األولى وتفسيرها: 

) بين متوسطي درجات ٠٫٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( .١
 –المعلمات حول واقع استخدام التطبيقات التكنولوجية فيما يتعلق بالتأثيرات (االيجابية  

 السلبية) على النمو المعرفي للطفل.
للكشف عن داللة الفرق بين واقع استخدام التطبيقات التكنولوجية فيما يتعلق بالتأثيرات 

) للعينات المستقلة بين متوسطي إجابات المعلمات tاإليجابية أو السلبية، تم إجراء اختبار (
  على عبارات االستبيان ، وكانت النتائج كما في الجدول التالي:

المعلمات حول واقع استخدام التطبيقات التكنولوجية ) نتائج متوسطات درجات ٣جدول (
  فيما يتعلق بالتأثيرات اإليجابية / السلبية على النمو المعرفي لطفل الروضة

  عبارات االستبانة
التأثيرات 
(ايجابية/ 

  سلبية)
N 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

  قيمة 
  (ت)

مستوى 
الداللة  
عند 

)٠٫٠٥ (  

التطبيقات  .١
التكنولوجية ترفع من 
معدل ذكاء طفل  

  الروضة. 

  ٠٫٤٤٨  ٣٫٣٨٥  ٢٦  ايجابية
١٦٫٤٥  ٢٩  

داللة  
  معنوية

  ٠٫٥٥٨  ٢٫٣٣٠  ٤  سلبية
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  عبارات االستبانة
التأثيرات 
(ايجابية/ 

  سلبية)
N 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

  قيمة 
  (ت)

مستوى 
الداللة  
عند 

)٠٫٠٥ (  

التطبيقات  .٢
التكنولوجية الحديثة  
تخفض من التحصيل 
الدراسي لطفل  

  الروضة. 

  ٠٫٥٣٨  ٣٫٧٧٥  ١٢  ايجابية
١٢٫٢٣  ٢٩  

داللة  
  معنوية

  ٠٫٤٠٣  ٤٫١٠٤  ١٨  سلبية
التطبيقات  .٣

التكنولوجية تقلل من  
  خيال الطفل. 

  ٠٫٥٧٥  ٤٫١٠٨  ١١  ايجابية
١٠٫٥٤  ٢٩  

داللة  
  ٠٫٥٤٩  ٣٫٩٢٠  ١٩  سلبية  معنوية

التطبيقات  .٤
التكنولوجية ال تساعد 
على تكوين مفاهيم 

  جديدة لدى الطفل. 

  ٠٫٣٧٦  ٣٫٨٨٨  ١٤  ايجابية
٦٫٢٢  ٢٩  

داللة  
  معنوية

  ٠٫٣٣٤  ٣٫٩٢٥  ١٦  سلبية
التطبيقات  .٥

التكنولوجية تؤدي  
إلى خلل في نمو  
الجهاز  العصبي عند 

  الطفل. 

  ٠٫٤٤٨  ٣٫٢٢٢  ١٢  ايجابية

٨٫٧١  ٢٩  
داللة  
  ٠٫٤٦٨  ٣٫٧٧٦  ١٨  سلبية  معنوية

التطبيقات  .٦
التكنولوجية تزيد من 
الحصيلة اللغوية لدى  

  طفل الروضة. 

  ٠٫٣٥٤  ٤٫١٥٥  ٢٨  ايجابية
١٨٫١٩  ٢٩  

داللة  
  معنوية

  ٠٫٤٤٨  ٣٫٧٧٥  ٢  سلبية
التطبيقات  .٧

التكنولوجية تعمل  
على تنشيط تفكير 

  الطفل. 

  ٠٫٣٥٤  ٤٫١٥٥  ٢٨  ايجابية
١٨٫١٩  ٢٩  

داللة  
  معنوية

  ٠٫٤٤٨  ٣٫٧٧٥  ٢  سلبية

التطبيقات  .٨
التكنولوجية تترك 
تأثيراً سالباً على انتباه 
الطفل بسبب استمرار  
ً لفترة  انتباهه مرتفعا

  طويلة. 

  ٠٫٣٧٦  ٣٫٨٨٨  ١٤  ايجابية
٦٫٤٥  ٢٩  

داللة  
  معنوية

  ٠٫٣٣٤  ٣٫٩٢٥  ١٦  سلبية
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  عبارات االستبانة
التأثيرات 
(ايجابية/ 

  سلبية)
N 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

  قيمة 
  (ت)

مستوى 
الداللة  
عند 

)٠٫٠٥ (  

التطبيقات  .٩
التكنولوجية تساعد 
على سهولة الحصول  
على المعلومة التي  
تجعل الطفل غير  
مضطر لحفظ  
المعلومات وإنما 

  فهمها.

  ٠٫٥٠٣  ٣٫٦٧٣  ٢٧  ايجابية

١٥٫٨٧  ٢٩  
داللة  
  معنوية

  ٠٫٥١٤  ٢٫٩٦٨  ٣  سلبية

التطبيقات  .١٠
التكنولوجية لها  
تأثيرات إيجابية  على 
النمو المعرفي لطفل  

  الروضة. 

  ٠٫٤٤٨  ٣٫٣٨٥  ٢٦  ايجابية
١٦٫٤٥  ٢٩  

داللة  
  معنوية

  ٠٫٥٥٨  ٢٫٣٣٠  ٤  سلبية

للتطبيقات  .١١
التكنولوجية اثار 
سلبية خطيرة على  
األطفال نتيجة عدم  
المراقبة من قبل  
المعلمات بالروضة  

  الوالدين بالمنزل.أو 

  ٠٫٣٣٦  ٤٫٠٢٤  ١٧  ايجابية

١١٫٤٧  ٢٩  
داللة  
  معنوية

  ٠٫٣١٦  ٣٫٨٠٠  ١٣  سلبية

التطبيقات  .١٢
التكنولوجية ال تعمل 
على التطوير الذهني 

  واإلدراكي للطفل. 

  ٠٫٥٤٥  ٣٫٣٨٩  ١٣  ايجابية
٨٫١٩  ٢٩  

داللة  
  معنوية

  ٠٫٥٧٨  ٣٫٩٩٤  ١٧  سلبية
التطبيقات  .١٣

التكنولوجية تساعد 
الطفل للوصول على  
معلومات كان يصعب  

  الوصول إليها.

  ٠٫٤٣٣  ٣٫٠٢  ٢٥  ايجابية
٩٫١٦  ٢٩  

داللة  
  معنوية

  ٠٫٤٢١  ٠٫٢٢٥  ٥  سلبية
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  عبارات االستبانة
التأثيرات 
(ايجابية/ 

  سلبية)
N 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

  قيمة 
  (ت)

مستوى 
الداللة  
عند 

)٠٫٠٥ (  

توفر   .١٤
التطبيقات 

التكنولوجية ألعاب  
تعطي لألطفال فرصا  
إلنجاز المهام من 
أجل اكتساب  
الخبرات والتقدم في  
المستويات ومن ثم  

  يحدث تعلم.

  ٠٫٤٣٣  ٣٫٠٢  ٢٥  ايجابية

٩٫١٦  ٢٩  
داللة  
  معنوية

  ٠٫٤٢١  ٠٫٢٢٥  ٥  سلبية

ممارسة   .١٥
التطبيقات 

التكنولوجية على  
الحاسب اآللي تسهم  
في تحسين وتعزيز 
التنسيق بين الحواس   
(حركات األذن  
والعين واليد) لطفل  

  الروضة. 

  ٠٫٤٠٣  ٤٫٢٥٥  ٢٢  ايجابية

٧٫٨٤  ٢٩  
داللة  
  معنوية

  ٠٫٥٥٦  ٣٫١٥٥  ٨  سلبية

  االستبانة الكلية
  ٠٫٣٨٨  ٣٫٣٧٦  ٢٠  ايجابية

٩٫٥٥  ٢٩  
داللة  
  ٠٫٣٣٤  ٢٫١٠٢  ١٠  سلبية  معنوية

  

بين  ٠٫٠٥من خالل الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
متوسطي درجات المعلمات اإليجابية والسلبية في االستبانة المقدمة للمعلمات حول واقع 

السلبية) على النمو  –استخدام التطبيقات التكنولوجية فيما يتعلق بالتأثيرات (االيجابية 
للمحاور    T-TESTأن قيمة مستوى الداللة الحقيقية لالستبانة الكلية    المعرفي للطفل، حيث

، وهذا يعني أنه يتم قبول الفرض غير الصفري  ٠٫٠٥  ≥  Sig=9.55الكلية كانت قيمتها  
(البديل) القائل بوجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المعلمات حول واقع 

السلبية) على النمو  –يتعلق بالتأثيرات (االيجابية استخدام التطبيقات التكنولوجية فيما 
  المعرفي للطفل.

ويمكن تفسير النتائج السابقة بأن استخدام التطبيقات التكنولوجية في تعليم األطفال يعتبر 
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احد األساليب التكنولوجية الحديثة التي يمكن أن تساهم بشكل إيجابي في تطوير خبرات 
طبيقات تواكب تطورات هذا العصر، فنجد أن التطبيق ونمو طفل الروضة، وبذلك فهي ت

التكنولوجي المقدم للطفل والمتمثل في برنامج تعليمي باستخدام الحاسب اآللي يتضمن 
الكثير من الوسائط المتعددة في أشكال مختلفة منها الرسومات، والصور الثابتة والمتحركة، 

والبرنامج التعليمي وغيرها من   ولقطات من أفالم كرتونية، وتفاعل مباشر بين الطفل
المكونات ويصاحب ذلك الصوت من خالل وسائل صوتية تلقى على طفل الروضة لشرح 
الصورة التي أمامه، ولتوضيح المفاهيم المقدمة له بشكل أعمل وأشمل. ولقد اتفقت هذه 

ية النتائج مع ما أكدت بعض الدراسات السابقة في تفسيراتها حول التطبيقات التكنولوج
باإلضافة إلي أنه يوفر فرصا جديدة للتدريس وتأثيراتها اإليجابية  نحو نمو الطفل وبفاعلية  

ومنها دراسة  وإعطاء التعليمات بمساعدة الكمبيوتر بشكل مناسب لتعليم رياض األطفال
)، ودراسة ٢٠١٠"( Hakan,S& Yasemin,D"هاكان سيفكي ، وياسمن ديفيكو ، 

)، ودراسة ٢٠١٥"( lena lee)، و دراسة "لينا لي ، ٢٠١٥"هديل محمد عبد هللا  "(
)، ودراسة ٢٠١٧"( Nemia.M)، ودراسة "نيما ، ٢٠١٥"زينب أبو سريع حسن "(

  .)٢٠١٧"زينب اليوسف (
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن المعلمات في الروضة بدولة الكويت لديهن إدارك ألهمية 

عندما يتعلم األطفال الصغار في عمر الرياض المهارات دور التطبيقات التكنولوجية إذ إنه  
فإنهم يستعملون هذه المهارات في بناء أشياء بصرية  اآللي  الحاسبالبسيطة في التعامل مع  
يقدم لهم شيء مثيرا ومنفذا ينفذون منه إلى ابتكار أشياء  الحاسوبمن أفكارهم. وبهذا فان 

من رسومهم قد ال يستطيعون رسمها على الورق. كما إن التفاعل بين الطفل والحاسوب 
  معدة بشكل جيد.يساعد في تحقيق جميع مظاهر التعلم الفعال إذا توافرت البرمجيات ال

  
 النتائج المتعلقة بتحليل الفرضية الثانية وتفسيرها: 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال على مقياس النمو  .٢
المعرفي لطفل الروضة قبل وبعد تنمية الخبرات التعليمية بواسطة التطبيقات 

 التكنولوجية لصالح التطبيق البعدي.
، تم استخدام اختبار (ت) والجدول التالي الفرض الثاني من فروض الدراسةالختبار صحة  

  يوضح نتائج التطبيق وقيم (ت).
  ) نتائج التطبيق القبلى/ البعدى لمقياس النمو المعرفي لطفل الروضة٤جدول (

  )٧٥على عينة الدراسة (ن =  
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درجة    المحور
كل 
  محور

  قيمة  التطبيق البعدى  التطبيق القبلى
  (ت) 

توى مس
  الداللة 

حجم 
  التأثير

  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م

تأثير التطبيقات  .١
التكنولوجية على  

اإلدارك عند طفل  
  الروضة 

١٣٫٧٠٣ ١٫٢٦٥ ٥٫٦١ ١٫٥٢ ٢٫٤٣  ٦  

دالة  
عند 

  مستوى
٠٫٠٥  

٠٫٧٩  

تأثير التطبيقات  .٢
التكنولوجية على  

التذكر، االنتباه عند 
  طفل الروضة 

١٢٫٤٤٣ ١٫٣٩٩ ٥٫١٣ ١٫٣٩٥ ٢٫٥٥  ٦ 

دالة  
عند 

  مستوى
٠٫٠٥  

٠٫٧٢  

تأثير التطبيقات  .٣
التكنولوجية على  

تحصيل  
المعلومات عند 

  طفل الروضة 

١١٫٩٨٧ ١٫١٧٢ ٤٫٩٦ ١٫١٣٢ ٣٫٢٨  ٦ 

دالة  
عند 

  مستوى
٠٫٠٥ 

٠٫٧٠  

  ٠٫٨٢  ٠٫٠٥ ١٤٫٩٦١ ١٫٤٢٣ ١٥٫٧ ٣٫٩٤٦  ٨٫٢٦  ١٨  الدرجة الكلية للمقياس 

في محاور  -عينة الدراسة  –األطفال والختبار صحة هذا الفرض تم رصد درجات 
) الختبار داللة الفروق بين متوسط درجات األطفال T-Testالمقياس الثالثة، وإيجاد قيمة (

. ومن خالل الجدول النمو المعرفي لطفل الروضةفى التطبيق القبلى والبعدى لمقياس 
طي درجات بين متوس ٠٫٠٥السابق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

) في مقياس النمو المعرفي لطفل الروضة بمحافظة الجهراء  بروضة النسيمأطفال الروضة(
لصالح التطبيق البعدي في كل محور من محاور المقياس الثالث، وقد بلغ حجم التأثير(مربع 

وهو حجم تأثير مرتفع ويدل على فاعلية التطبيقات التكنولوجية  ٠٫٧٩إلى  ٠٫٧إيتا) بين 
قدم لطفل الروضة بالكويت من خالل تنمية الخبرات التعليمية بواسطة التطبيقات التي ت

  التكنولوجية التي تقدم وتدرس لهم من قبل إدارة الروضة بمحافظة الجهراء.
وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات مثل دراسة "هنادي بدر الخراز 

 Decher)،ودراسة "ديكر، ٢٠١٤خليل"( )،ودراسة "إسالم عبد الغفار على٢٠١٢"(
) حيث أظهرت تقدماً لألطفال ٢٠١٧"( Nuri. kara)، ودراسة "نوري كيرا ، ٢٠١٥"(

عند دراستهم للبرامج التكنولوجية المقدمة لهم، وأيضا وجود فروق دالة إحصائية بين 
  المجموعات.

  

  وتفسر الباحثة النتيجة السابقة كما يلي: 
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التكنولوجية بواسطة الحاسب اآللي تنمي وتتطور مع تقدم الطفل الزمني التطبيقات  -
بمعنى إن الطفل يستفيد من هذه التكنولوجيا كلما كبر وتقدم في العمر، لذلك يبدأ بتوظيف 
الحاسب اآللي وتطبيقاته بمساعدة المعلمات وأولياء األمور وبشكل متدرج تتحول 

لمنح الطفل فرص تنفيذ مهام التعلم بشكل مستقل  األدوار إلى المراقبة والتوجيه، وذلك
ليكتسب األطفال طرق االكتشاف والتجريب ، وهذا مما أدى إلى تجاوب األطفال على 

 المقياس بعد تعرضهم لهذه التطبيقات التكنولوجية المقررة لهم.
العديد من األطفال محاطون بالتكنولوجيا في بيوتهم وفي المجتمع من حولهم ويستخدم  -

تطبيقات كثيرة ، مما كان له اثر في استجابتهم لتعلم التطبيقات بمرحلة الحاسب اآللي في  
 الروضة.

تم إثراء المادة التعليمية بالخبرات والمعلومات والتجارب بواسطة البرامج التعليمية  -
 التغذية الراجعة للطفل مباشرة.من خالل 

أيضا اختفاء عناصر الخوف والرهبة والخجل عند الطفل ، وجودة المادة التعليمية  -
المعروضة مع اإلثارة والتشويق لعملية التعلم جعلت الطفل يتفاعل مع التطبيقات 

 التكنولوجية بواسطة الحاسب اآللي.
لطفل والتنسيق بين حركة اليد أن تربية وظائف الحركة واإلدراك وسيلة تربوية ل -

والعين ضرورة مهمة وأساسية لتعليم األطفال الكثير من المهارات الحسية الحركية 
درجة   اآللي أسهم إلى  الحاسب التي يحتاجونها فيما بعد كمهارة الكتابة مثال. واستعمال

  .كبيرة في تنمية هذه المهارة 
استخدام الطفل للحاسب اآللي يضفي عليه شعوراً بالتحكم في تسلسل مستوى  -

 .البرنامج، في الخطوة التالية التي يريد أن يتبعها وبالتالي يشعر بالثقة في النفس
كذلك من خالل توظيف التطبيقات التكنولوجية بأكبر قدر للحواس مثل الصوت  -

ي واأللوان ودمج الصوت والصورة والحركة ساعدت في تحصيل الطفل والموسيق
 ألكبر قدر من المعارف والمعلومات التي يبنى عليه خبراته الحياتية.

 
 :ملخص نتائج الدراسة  

  تم تلخيص نتائج الدراسة كما يلي:
o  بالنسبة لوجهة نظر المعلمات بروضة األطفال بالكويت عن استخدام التطبيقات

التكنولوجية وأثرها على النمو المعرفي لطفل الروضة "بروضة النسيم" بمحافظة 
 الجهراء ، هي كاآلتي:

  حسب  مدى توافر ومناسبة التطبيقات التكنولوجية لطفل الروضة بالكويتإن
متوسطات إجابات معلمات الروضة بمرحلة رياض األطفال بالكويت عن بنود مجال 
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توافر ومناسبة التطبيقات التكنولوجية لطفل الروضة،وكان تقييم تلك اإلجابات 
  )٪٨٣٫٣) ووزن نسبي (٢٥بالممتاز لمتوسط حسابي لهذه اإلجابات بلغ  بلغ (

  لتطبيقات التكنولوجية في عملية مدى وعي معلمات رياض األطفال الستخدام اإن
حسب متوسطات إجابات معلمات الروضة بمرحلة رياض األطفال  التعليم والتعلم

بالكويت عن بنود مجال استعداد ووعي معلمات الروضة بالكويت الستخدام التطبيقات 
التكنولوجية في عملية التعليم والتعلم ، وكان تقييم تلك اإلجابات بالممتاز لمتوسط 

  )٪٨٦٫٦) ووزن نسبي (٢٦بي لهذه اإلجابات بلغ  (حسا
  حسب  مدى تأثير التطبيقات التكنولوجية على النمو المعرفي لطفل الروضةإن

متوسطات إجابات معلمات الروضة بمرحلة رياض األطفال بالكويت عن بنود مجال 
تقييم   تأثير التطبيقات التكنولوجية على النمو المعرفي لطفل الروضة بالكويت ، وكان

 )٪٩٠) ووزن نسبي (٢٧تلك اإلجابات بالممتاز لمتوسط حسابي لهذه اإلجابات بلغ (
  

  وأرجعت الدراسة تلك النتائج لعدة تفسيرات، نوجزها في فيما يلي: 
إن عملية تهيئة وتوفير المتطلبات لتطبيق التطبيقات التكنولوجية في مجال رياض  -

األطفال المباشر في الوقت الحالي، وذلك األطفال يحظى باألهمية في مجال العمل مع 
فيما يتعلق بتوفير التطبيقات التكنولوجية عند تعليم األطفال، قد يعزي ذلك ألن العالقة 
المباشرة بين الطفل والوسائط التكنولوجية، والتي منها برامج الكمبيوتر التعليمية 

  أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية.
لتدريبية وفرص التأهيل المناسب ضعف لدى معلمات قد يترتب على قلة الدورات ا -

رياض األطفال بشكل عام في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات، ومن أبرزها ظهور 
قلة الحوافز المادية وغيرها، وقد أوصت الدراسة بضرورة توفير تأهيل وتدريب 

 لمعلمات رياض األطفال على استخدام تلك التكنولوجيا وتطبيقاتها.
بعض الصعوبات نتيجة عدم تأقلم بعض المعلمات مع هذا النوع من التعليم بسبب   توجد -

تعودهم على التعليم التقليدي والخوف من التغيير، وأيضا عدم الوعي بأهمية التكنولوجيا 
في التعليم واالعتقاد بأنّها من الُممكن أن تشغل بال الطفل بالروضة نحو أمور أخرى 

 غير التعليم.
ة القادرة على إثراء تبين ايضا  - أن التطبيقات التكنولوجية من العناصر التعليمية المهمَّ

ية في مرحلة رياض األطفال، بشرط اختيارها في إطار المنظومة  مدارك الطفل الحّسِ
التَّعليمية المتكاملة، ومن أبرز هذه التطبيقات التكنولوجية: البرامج التعليمية التي تعتمد 

؛ حيث إنَّها تتمتع بعدة مميزات تجعل منها عنصًرا مهما في على الوسائط المتعددة
 حصول الطفل على المعلومات في مرحلة رياض األطفال.
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o  وفيما يتعلق بأثر استخدام التطبيقات التكنولوجية من خالل البرمجيات التعليمية التي
تقدم بواسطة الحاسب اآللي لطفل الروضة بالكويت بغرض تربوي وتعليمي تحت 

راف وزارة التربية بدولة الكويت لتحقيق النمو المعرفي لدى األطفال بشكل أفضل إش
 وأسرع مقارنة باستخدام الوسائل التقليدية،ومن خالل نتائج المقياس ، تبين اآلتي:

أن استخدام التطبيقات التكنولوجية في تعليم األطفال يعتبر احد األساليب التكنولوجية  -
هم بشكل إيجابي في تطوير خبرات ونمو طفل الروضة، الحديثة التي يمكن أن تسا

 وبذلك فهي تطبيقات تواكب تطورات هذا العصر.
أنه يوجد حجم تأثير مرتفع ويدل على فاعلية التطبيقات التكنولوجية التي تقدم لطفل  -

الروضة بالكويت من خالل الخبرات التعليمية التي تقدم وتدرس لهم من قبل إدارة 
 محافظة الجهراء.روضة "النسيم" ب

ومن خالل وجود الفروق بين التطبيق القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي لمقياس  -
النمو المعرفي لطفل الروضة تبين أن  الحاسب اآللي وتطبيقاته التكنولوجية تحدث 
تطوراً ونمواً معرفياً لطفل الروضة، حيث يتم البدأ في توظيف الحاسب اآللي وتطبيقاته 
بمساعدة المعلمات وأولياء األمور وبشكل متدرج تتحول األدوار إلى المراقبة والتوجيه، 
وذلك لمنح الطفل فرص تنفيذ مهام التعلم بشكل مستقل ليكتسب األطفال طرق االكتشاف 
والتجريب، وهذا مما أدى إلى تجاوب األطفال على المقياس بعد تعرضهم لهذه 

 لهم. التطبيقات التكنولوجية المقررة
  

  توصيات الدراسة  
  في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإن الباحثة تُوصي بما يلي:

العمل على توفير التطبيقات التكنولوجية الحديثة في جميع رياض األطفال بدولة  -١
 الكويت.

توظيف التطبيقات التكنولوجية التعليمية القائمة على التعلم المبرمج في تدريس  -٢
 المفاهيم والخبرات المختلفة لطفل الروضة، ولكافة المراحل التعليمية.

تبني وزارة التربية مبادئ التطوير والتحديث في التطبيقات التكنولوجية، وتوفير  -٣
البرمجيات المالئمة لذلك، وتدريب المعلمات برياض األطفال على استخدامها في 

 تعليم أطفال الروضة.
اس استخدام التطبيقات التكنولوجية على سبيل المثال بناء مناهج قائمة على أس -٤

األلعاب اإللكترونية في التدريس، وتوفير األلعاب المرتبطة بمحتوى الخبرات 
 الواجب تعليمها للطفل في هذا السن.

توفير دليل للمعلمات يوضح كيفية التعامل مع التطبيقات التكنولوجية والبرامج  -٥
 وكيفية توظيفها لتحسين مستواه التعليمي.الموجهة لتعليم الطفل بالروضة 
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تدريب المعلمات على تصميم وإنتاج بعض األلعاب التعليمية الجديدة التي تناسب  -٦
أهداف المحتوى ونقلها إلى المختصين بالبرامج التكنولوجية لتحويلها إلى محتوى 
 تكنولوجي وتطبيقي يتفق مع خصائص األطفال بالروضة والمرحلة العمرية لهم.

شراك المعلمات في دورات الحاسب اآللي واإلنترنت للنهوض بالمستوى العام إ -٧
وتخطي عقبة بعض الضعف في مجال استخدام الحاسب اآللي وتطبيقاته المختلفة 

 والتعامل مع البرامج التعليمية.
توفير بعض الحوافز المعنوية والمادية للمعلمات للمساعدة في االهتمام بهذه  -٨

 وجية واستخدامها في عملية التعلم والتعليم.التطبيقات التكنول
  

  مقترحات الدراسة
  تقترح الدراسة، امتداداً للدراسة الحالية بعض الدراسات المستقبلية على النحو التالي:

  إجراء دراسات مماثلة للكشف عن فاعلية التطبيقات التكنولوجية في اكتساب
 التعليمية لمرحلة رياض األطفال.أطفال الروضة المفاهيم الحياتية والخبرات 

  إجراء دراسات للكشف عن طبيعة توظيف األلعاب والبرامج اإللكترونية التعليمية
 في تنمية جوانب تعلم مثل حل المشكالت ، والقراءة ، والكتابة للطفل بالروضة.

  إجراء دراسات عن مدى تفعيل التطبيقات التكنولوجية اإللكترونية عبر الحاسب
 اإلدارات التعليمية بدولة الكويت. اآللي في

  إجراء دراسة وصفية تستهدف الوقوف على االتجاهات العالمية الحديثة في مجال
استخدام التطبيقات التكنولوجية في التعليم في مرحلة رياض األطفال والمرحلة 

 المتوسطة من التعليم األساسي.
 ه جوانب اإلعداد إجراء دراسة تهدف إلى تحديد أبرز المشكالت التي تواج

 للمعلمات من الجانب التكنولوجي.
  إجراء دراسة للتعرف على اثر استخدام القصة اإللكترونية كنوع من التطبيقات

  التكنولوجية في تنمية مهارات االستماع والتحدث لطفل الروضة.
  

  المراجع
الحادي ): تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن ٢٠٠٤إبراهيم عبد الوكيل الفار(

  ٢٢٩، ٢٢٨،  ١٣٣والعشرين، القاهرة ، دار الفكر العربي، ص
): اثر مستويات التفاعل في القصة االلكترونية ٢٠١٤إسالم عبد الغفار على خليل (

المصورة في تنمية الثقافة البصرية لمرحلة رياض األطفال، رسالة دكتوراه، كلية 
  التربية ، جامعة حلوان
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: األسس العلمية لتنشئة األبناء، الجيزة، مصر، دار األمين )٢٠٠٠بثينة حسنين عمارة (
  ١٦للطباعة والنشر، ص 

): التحديات التكنولوجية والثقافية والحضارية التي تواجه التعليم ٢٠٠٣تيسير الكيالني (
 ٢٤-٢٢الجامعي، الملتقي العربي، المواصفات العالمية للجامعات، عدن، اليمن، 

  ٥سبتمبر، ص 
): دراسة تقويمية لبيئات التعلم بمرحلة رياض األطفال في ٢٠١٨ الرجيب  (دالل عبد هللا

دولة الكويت من وجهة نظر العاملين بالمرحلة وأولياء األمور، رسالة ماجستير، 
  ٢٠كلية التربية النوعية، جامعة بنها، ص 

تفكير ): أثر بيئة األركان التعليمية في تنمية ال٢٠١٤زهرية عبد الحق ، هناء الفلفلي(
) ٢٨اإلبداعي لدى أطفال الروضة، مجلة جامعة النجاح للعلوم اإلنسانية، المجلد (

  ٥٤-٢٨)، ص ص ١اإلصدار(
): فاعلية برنامج قائم على دراما الطفل في تنمية مهارات ٢٠١٥زينب أبو سريع حسن (

  التفاوض لدى طفل الروضة، رسالة دكتوراه، كلية التربية ، جامعة حلوان
): فاعلية استخدام تطبيقات الواقع المعزز في تعليم األبجدية ٢٠١٧ف (زينب اليوس

االنجليزية ألطفال الروضة، دراسة حالة في الكويت، رسالة دكتوراه، كلية التربية، 
  جامعة الكويت
  ١٩٩): معلمة الروضة، األردن ، دار المسيرة، ص ٢٠٠٧عاطف عدلي فهمي (

العالم  دول بعض في المدرسة قبل ما طفل تربية اتجاهات: )٢٠٠٧غريب( أبو عباس عايدة 
المستقبل,  وطموحات الواقع المدرسة فاقبل طفل الخامس , تربية العلمي المؤتمر ,

  والتنمية, القاهرة. التربوية للبحوث القومي المركز مع بالتعاون للنشر الكتاب مركز
ية واألدائية لمعلمات رياض ): الكفايات الشخص٢٠٠٦عبير عبد هللا الهولي، وآخرون (

األطفال في ضوء األسلوب المطور،المؤتمر السنوي "التربية الوجدانية للطفل في 
، ص ٢٢٧ – ١٧٢ابريل"، كلية رياض األطفال، جامعة القاهرة  ٩-٨الفترة من 

١٨٧  
):أساليب التربية العالجية ألخطاء الطفل في السنة النبوية ٢٠٠٩على عوض الغامدي(

  ١٨ا، رسالة ماجستير، كلية التربية ، جامعة أم القرى، ص وتطبيقاته
): عالقة غايات نظريات العلم المعاصر بعواقب ٢٠٠٧عمرو على عبد المعطي (

  ٥٧التطبيقات التكنولوجية، رسالة دكتوراه ، كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية، ص  
م الحاسب اآللي في ): فعالية برنامج تدريبي باستخدا٢٠٠٦فاطمة جمال الدين محمود(

تنمية بعض مهارات التفكير التقاربي لدى عينة من أطفال الروضة، رسالة دكتوراه 
  ، كلية التربية النوعية، جامعة الزقازيق.
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): أضواء تربوية على  الطفولة المبكرة في دولة الكويت، الكويت ٢٠٠٥لطيفة الكندري (
  ١٧-١١، المركز شبه اإلقليمي للطفولة واألمومة، ص ص 

): الصعوبات التي تواجهها إدارات رياض األطفال في دولة ٢٠١٠مبارك رجا العتيبي (
الكويت وعالقتها بفاعلية المديرات من وجهة نظر مديراتها ومعلماتها، رسالة  

  ٨ماجستير، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط، ص 
قاهرة ، دار الرشاد للطباعة والتوزيع، ): النمو العقلي للطفل، ال٢٠٠٦محمد عادل عبد هللا (

  ٤٨ص 
): الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بين اإلطار النظري ٢٠٠٥محمد عبد الفتاح عسقول(

  ٩واإلطار الفلسفي التطبيقي، غزة ، فلسطين، ص 
):النمو المعرفي لطفل ما قبل المدرسة، نظرياته وتطبيقاته، ٢٠١٣محمد عبد هللا العارضة(

  ٣٠-٢٣ردن، دار الفكر، ص ص عمان، األ
): أساسيات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية، عمان، دار ٢٠٠٦محمد محمود الحيلة (

 ٥١المسيرة للنشر والتوزيع ، ص 
): دور الدراما اإلبداعية في تحسين صعوبات النمو المعرفي ٢٠١٤مروة محمد شحاتة(

التربية النوعية، جامعة عين لدى أطفال ما قبل المدرسة، رسالة ماجستير، كلية 
  شمس.

):دليل المعلمة للخبرات التربوية فى رياض ٢٠٠٥منيرة عبد هللا المشعان وآخرون(
قطاع البحوث التربوية والمناهج  -المستوى األول،الكويت، وزارة التربية-األطفال

  ١٨، ص
): طفولة آمنة مستقبل واعد،  المملكة العربية ٢٠١٢المؤتمر الدولي للطفولة المبكرة (

  نوفمبر  ١٥-١٢السعودية، جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، 
): نحو االستدامة في تنمية الطفولة المبكرة في ٢٠١٤المؤتمر الدولي للطفولة المبكرة (

  مارس. ٢٧-٢٤،  القرن الحادي والعشرين، عمان ، األردن
): مرحلة رياض األطفال، الجمهورية العربية السورية، ٢٠٠٥الموسوعة العربية (

 ٥٧٧) ، ص ١٢دمشق،هيئة الموسوعة العربية،  مجلد (
): فاعلية استخدام القصة االلكترونية في تنمية بعض ٢٠١٥هديل محمد عبد هللا العرينان (

اجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى المهارات اللغوية لدى طفل الروضة، رسالة م
  ، المملكة العربية السعودية

): أثر استخدام األلعاب التعليمية اإللكترونية في تنمية مفاهيم ٢٠١٢هنادي بدر الخراز(
الدراسات االجتماعية لدى طفل الروضة في دولة الكويت، رسالة ماجستير، كلية 

  ٤٩التربية، جامعة عين شمس، ص 
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): فاعلية بعض األنشطة العلمية في تنمية قدرات التفكير ٢٠٠٨عزوز(هنيدة حسن 
االبتكاري لدى عينة من أطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير، 

  ٦٢كلية التربية ، جامعة أم  القرى، ص 
): دليل المعلمة المطور في مرحلة رياض األطفال، وزارة ٢٠١٠هيفاء عبد هللا الغانم(

  ١٧، الكويت، ص التربية
) : الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية، عمان، دار الميسرة ٢٠٠٤يوسف أحمد عيادات(

  ١٣٠-١٢٩للنشر والتوزيع، ص ص 
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