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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 :ممخص البحث
هدفت الدراسة الحالية إلػ  إلاػاا الزػؾا  مػ  متظمبػات التشسيػة السلشيػة السدػتدامة لسعمسػات الظفؾلػة 
السبكػػرة فػػي مػػؾا معظيػػات التحػػؾؿ الر سػػي، وبشػػاا  مػػ  ذلػػػ اسػػتخدمت الدراسػػة السػػشل  الؾ ػػفي التحميمػػي، 

لسعمسػػات الظفؾلػػة  السدػػتدامة السلشيػػةالتشسيػػة وتسثمػػت ودوات الدراسػػة فػػي إ ػػداد اسػػتبانة لسعرفػػة وا ػػ  متظمبػػات 
( مفػػػردة مادػػػسة إلػػػ  محػػػؾريؽا الستظمبػػػات السلشيػػػة والستظمبػػػات 32السبكػػػرة تتؾنػػػت برػػػؾرتلا الشلا يػػػة مػػػؽ )

لتحػػؾؿ الر سػػي تتؾنػػت برػػؾرتلا الشلا يػػة مػػؽ نحػػؾ االر سيػػة، واسػػتبانة لسعرفػػة اتجػػا  معمسػػات الظفؾلػػة السبكػػرة 
( معمسػة مػؽ 022ية مؽ معمسات الظفؾلة السبكرة تسثمت في )( مفردة، وطبات األدوات  م   يشة  ذؾا 21)

محافغػػػات مرػػػر، وتؾ ػػػمت نتػػػا   الدراسػػػة السيدانيػػػة إلػػػ  مػػػعا بػػػرام  التشسيػػػة السلشيػػػة السادمػػػة لسعمسػػػات 
الظفؾلة السبكرة بسا يتشاسب م  معظيات التحؾؿ الر سي، كسا وعلرت الدراسة اتجػا  معمسػات الظفؾلػة السبكػرة 

 سػػػي بدرجػػػة ككيػػػرة، كسػػػا و ػػػارت الدراسػػػة إلػػػ  وجػػػؾد فػػػروؽ ذات د لػػػة إ رػػػا ية ت عػػػز  إلػػػ  نحػػػؾ التحػػػؾؿ الر 
متغيػػرات الدراسػػة  يػػ  تؾجػػد فػػروؽ ذات د لػػة إ رػػا ية ت عػػز  لستغيػػر )الدػػؽ(  ػػؾؿ اتجػػا  معمسػػات الظفؾلػػة 

 ية (، كسػػا تؾجػػد فػػروؽ ذات د لػػة إ رػػا32السبكػػرة نحػػؾ التحػػؾؿ الر سػػي، لرػػال  السعمسػػات و ػػ  مػػؽ سػػؽ )
ت عػػػز  لستغيػػػر )محػػػ  ال امػػػة(  ػػػؾؿ وا ػػػ  التشسيػػػة السلشيػػػة السدػػػتدامة لسعمسػػػات الظفؾلػػػة السبكػػػرة فػػػي مػػػؾا 
معظيات التحؾؿ الر سي و ؾؿ اتجا  معمسػات الظفؾلػة السبكػرة نحػؾ التحػؾؿ الر سػي، وتؾجػد فػروؽ ذات د لػة 

رة نحػؾ التحػؾؿ الر سػي لرػال  نػؾع إ را ية ت عز  لستغير )نؾع الرومػة(  ػؾؿ اتجػا  معمسػات الظفؾلػة السبكػ
الرومػػة ) كػػػؾمي  ػػػاـ(، كسػػا تؾجػػػد فػػػروؽ ذات د لػػػة إ رػػا ية ت عػػػز  لستغيػػػر )سػػشؾات الخكػػػرة(  ػػػؾؿ وا ػػػ  
التشسيػػة السلشيػػة السدػػتدامة لسعمسػػات الظفؾلػػة السبكػػرة فػػي مػػؾا معظيػػات التحػػؾؿ الر سػػي لرػػال   ػػدد سػػشؾات 

جػػا  معمسػات الظفؾلػػة السبكػػرة نحػػؾ التحػػؾؿ الر سػػي لرػػال  سػػشؾات، و ػػؾؿ ات 22إلػػ   5الخكػرة لمسعمسػػات مػػؽ 
سػػشؾات، وانتلػػت الدراسػػة بالاػػاا الزػػؾا  مػػ  متظمبػػات التشسيػػة  22إلػػ   5 ػػدد سػػشؾات الخكػػرة لمسعمسػػات مػػؽ 

السلشيػة السدػتدامة لسعمسػات الظفؾلػة السبكػرة فػي مػؾا معظيػات التحػؾؿ الر سػي، والتػي تتسثػ  فػي الستظمبػات 
 .ات الر سيةالسلشية والستظمب

 .التشسية السلشية السدتدامة، معمسات الظفؾلة السبكرة، التحؾؿ الر سيالكمسات السفتاحية: 
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Abstract: 

      The present study aimed at identifying the requirements of 

sustainable professional development for early childhood female 

teachers in light of digital transformation. The descriptive approach 

was employed to achieve this purpose. Participants (N = 400) were 

chosen randomly from early childhood female teachers from different 

Egyptian governorates. Two instruments were developed: a 30-item 

questionnaire to identify professional and digital requirements of 

sustainable professional development for those teachers and a 19-item 

scale to identify their attitudes towards digital transformation as well. 

Results revealed the inappropriateness of the professional 

development programs offered to such teachers in relation to digital 

transformation. Results also showed that those teachers had a positive 

attitude towards digital transformation. There were statistically 

significant differences related to the respondents' age on the attitude 

scale in favor of the teachers who were less than 30 years.  There were 

statistically significant differences attributed to the respondents' place 

of residence on both the questionnaire and the attitude scale. There 

were statistically significant differences related to the respondents' 

type of employment (governmental or private kindergartens) on the 

attitude scale in favor of the teachers who work in governmental 

kindergartens.  There were statistically significant differences 

attributable to the respondents' years of experience on both the 

questionnaire and the attitude scale in favor of the teachers with 5-10 

years of experience. Thus, it was recommended that more professional 

development programs be designed in light of digital transformation 

according to the identified professional and digital requirements.  

Keywords: Sustainable professional development, early childhood 

female teachers, digital transformation. 
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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 :مقدمة

فيلا األنذظة  يسر الِعمؼ بسر مة جديدة وطفرة ها مة و  اممة في كافة ا تجاهات تتراج 
واألساليب التاميدية لتح  محملا ونذظة ووساليب تاشية ر سية  ديثة تعتسد  م  العس  الذهشي 

تسيز با بتتار وا ستشباط، وتؾليد وفتار جديدة؛ لذلػ لؼ تعد وعيفة السعمؼ بذكملا الاديؼ الس
مشاسبة للذا العرر بسا يتزسشه مؽ التتشؾلؾجيا الر سية والعالسية، و  يشتر العالؼ الحاجة إل  
يا التشسية السلشية السدتدامة لمسعمؼ لعالج الارؾر التي يتظمكلا العرر الحدي  وتتشؾلؾج

التعميؼ الر سي  ت  يرتاي السعمؼ بأدا ه الستؾ   مشه في ع  المكانات الستا ة لتؾنه  رب 
العسمية التعميسية، وكمسا تسيز إ داد  وتأهيمه وتظؾر  السدتسر تتحدؽ كفااة العسمية التعميسة، 

ة مساف فال  ػ وف السعمؼ هؾ األساس لمعسمية التعميسة؛ فا داد السعمؼ بذك  جيد ي عد بسثاب
 لسشغؾمة تعميسية ناجحة ترتاي بلا األمؼ والذعؾب.

( إل  وهسية إ داد السعمسيؽ وفق التظؾرات 0222هذا و د و ار تارير التشسية البذرية )
 الحديثة، وبزرورة التردي لمعؾا ق األساسية التي تعترض نسؾ طريالؼ السلشي.

الذي يحتذ  به الظف  في وألهسية دور معمسة الظفؾلة السبكرة  ي  ونلا الشسؾذج 
تررفاته كافة، كسا ونلا تدلؼ في اكدابه السلارات والخكرات السختمفة، لذا فلي مؽ وخظر 
العشا ر في السشغؾمة التعميسية، وبالادر الذي نسشحه مؽ اهتساـ في التدريب وال داد 

  يشاط بلا تأدية والر اية، يتحاق  م  السأمؾؿ مشلا مؽ  ا د مجٍز وثشاا تأديتلا لسلشتلا؛  ي
 (.40، 0222العبا األككر مؽ تحايق وهداؼ العسمية التعميسية ) امر، 

لذلػ ت عد التشسية السلشية السفتاح األساسي لكداب السلارات السلشية واألكاديسية لمسعمؼ 
سؾاا  ؽ طريق األنذظة السبا رة وغير السبا رة مؽ خالؿ برام  التدريب الستعددة، وو 

 (.3، 0221اليب التعمؼ الذاتي )الشا ة، وبؾ ورد، باستخداـ وس
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و م  الرغؼ مؽ جسي  الجلؾد والسحاو ت التي تكذؿ مؽ وج  تظؾير العسمية التعميسية 
في السااـ األوؿ إ داد  فمؽ تحاق وهدافلا، وسيكؾف مريرها الفذ ، إذا لؼ تأخػذ بالحدباف

تشسيػتلؼ لتي يكؾنؾا  ادريؽ  م  الكياـ السعمؼ وتشسيته؛ وللذا  بد مؽ إ داد السعّمسػيؽ و 
 (.032، 0222بأدوارهؼ في ع  ما يذلد  العرر الر سي )الدكاؼ، 

فسا زالت  زية إ داد وتشسية السعمؼ مدتسرة؛ سعًيا لتحايق األهداؼ التي يريد الاا سؾف 
رغبة  م  التعميؼ الؾ ؾؿ للا، مسا جع  البا ثيؽ والخكراا يثيروف البح  في هذ  الازية؛ 

في الؾ ؾؿ إل  وفز  الكرام  ل داد السعمؼ، و  يزاؿ إ داد وتشسية السعمؼ مؽ السجا ت 
التي لؼ تذب   ت  اآلف؛ نغًرا لتظؾر األساليب التربؾية، واستسرار التظؾر التاشي للذا العرر 

 (.225، 0224)الخزندار، 
ا نتذار التكير لإلنترنت علؾر التحؾؿ والتغير الدري  في مظم  األلفية الثالثة، و  وم 

في العالؼ، و دوث ما يسكؽ تدسيته بالثؾرة التتشؾلؾجية وا ترالية في العالؼ )نرار، 
(، علرت التتشؾلؾجيا الر سية لتغير العالؼ بذك  سري ، فاد  دثت تغيرات مذهمة 22، 0222

جؾانب السجتس ، في الحياة السلشية والذخرية لألفراد في جسي  ونحاا العالؼ؛ مسا وثر  م  
وو بحت اآلف جزاا   يتجزو مؽ تفا   الشاس سؾاا كاف في العس  وـ التعميؼ وـ الؾ ؾؿ 

 .(European Union, 2014, 14)إل  السعرفة والسعمؾمات 
 وبشاا  م  ذلػ فرض التحؾؿ الر سي  م  السؤسدات ا ستفادة مؽ التاشيات الحديثة

مؽ  ي  الادرة  م  التجديد وا بتتار،  ي  مؾاكبة لتتؾف وكثر إدراكًا ومرونة في العس  
العرر ومؾاامة ا  تياجات الستجددة بذك  وسرع ووفز  لتحايق الشتا   السرجؾة مؽ 

 (.01، 0224و ساللا والدير نحؾ الشجاح ) عالف، 
لذا و ب  لزامًا التركيز  م  التشسية السلشية لسعمسات الظفؾلة السبكرة وذلػ ألهسية الدور 
الذي تمعبه با تبارها  رب العسمية التعميسية و جر الزاوية في السشغؾمة التربؾية والتعميسية؛ 
  ي  ونلا هي السدؤولة  ؽ إ داد جي  يدتظي  وف يؾاكب السجتس  التاشي بك  د ة وملارة.
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 مذكمة الدراسة وتداؤالتها
زيه التغير العرري م  تغير عروؼ السجتسعات في طرياة التعميؼ والتعمؼ وفاًا لسا يات

وتحؾله الر سي،  د زاد العالؼ تعايًدا، وتداخمت طر ه، وتذعكت ا تياجاته، وم  زيادة األ داد 
البذرية، ومعا الادرات السادية، فأ ب  لزامًا وف تتغير  ت  طرؽ تعمسه، ووسا   معرفته، 

 كشتيجة طكيعية لسؾاكبة ك  ما هؾ ر سي جديد. 
ريجيًا إل   الؼ ر سي في ع  التظؾر اللا   في تتشؾلؾجيا  ي  و ب  العالؼ يتحؾؿ تد

السعمؾمات وا ترا ت، كسا وف السجتس  هؾ اآلخر يتحؾؿ تدريجيًا إل  مجتس  ر سي، 
 (. 22، 0225ويعرؼ باسؼ مجتس  التاشيات العالسية ومجتس  الر سيات ) كؾد والعاني، 

ذكمة ما، يسكؽ وف يشت   شلا  مؾؿ ولاد جاات فترة "التحؾؿ" لتغير طرياة الشغر إل  م
متشؾ ة فريدة مكتترة وإبدا ات  كيكية، تدا د في الحرؾؿ  م  وفتار مختمفة ووساليب 

 (.24، 0223جديدة لسؾاجلة متظمبات الارف الحادي والعذريؽ )ترليش  وفادؿ، 
ومؽ هشا فرض التظؾر التتشؾلؾجي متظمبات جديدة  م   سمية التعميؼ والتعمؼ والتي 
تلدؼ إل  تسكيؽ الفرد مؽ مدتجدات العرر م  تؾعيف استخداملا؛ فسؽ سسات العرر 
التغيير والتجديد في جسي  الجؾانب وهذا يحتؼ  م  العسمية التعميسية وف تتؾف  سمية مدتسرة؛ 

 (Hayash,Chen, Ryan,&Wu, 2020,45- 47) ي  وف التعميؼ   يتايد بؾ ت وو مكاف 
السدتدامة لسعمسة الظفؾلة السبكرة مؽ الركا ز اللامة لتحديؽ التعميؼ، وألف التشسية السلشية 

لسا للا مؽ وهسية بالغة في تظؾير ودا لا وملاراتلا األمر الذي يشعكس بذك  مبا ر  م  
التشسية الذاممة والستتاممة لمظف ، بالمافة إل  ونلا تزيد مؽ  درة الرومة  م  تحايق 

 (.242، 0221) ريف، األهداؼ التربؾية السشذؾدة 
وف التشسية السلشية السدتدامة لسعمسة الظفؾلة السبكرة جزا   يتجزو مؽ وساسيات تظؾير 
العسمية التعميسية لتتؾف  ادرة  م  الؾفاا با تياجات السجتس  وتحايق وهدافه بسا يتشاسب م  
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سبكرة ي عد تحدًيا مؽ طكيعة السجتس ؛ لذلػ و ب  ا هتساـ بالتشسية السلشية لسعمسة الظفؾلة ال
تحديات العرر الر سي، وتتشؾلؾجيا السعمؾمات، وعلؾر  يغ تعميسية جديدة تعتسد  م  
التعمؼ  ؽ بعد واستخداـ بيئات التعمؼ ا فترامية، كسا وف التشسية السلشية السدتدامة لمسعمسة 

  تشسية جسي    تاترر  م  ا رتااا بكفااتلا التدريدية فاط، فلي  سمية  اممة تعس   م
مجا ت  س  السعمسة، التي و بحت مشؾطة بأدوار جديدة ومتعددة فرمتلا  ميلا الستغيرات 
التعميسية الر سية، فالسعمسة با ثة متأممة،  ا دة، مفترة، مخظظة ومكد ة؛ وم  ذلػ فاد 

( إل  وجؾد  رؾر في إ داد الخظط والكرام  التدريبة بسا 0222و ارت دراسة هسيدة )
( إل  0222سب م  ا تياجات السعمسة لإلنساا السلشي، كسا و ارت دراسة الارني )يتشا

مرورة تفعي  الكرام  التدريكية لمتشسية السلشية الذاتية لمسعمؼ بسا يحاق  اجاتلؼ وا ستفادة 
Nielsen & et al (0225 )التاممة بسا يتشاسب م  طكيعة السجتس ، واتفات دراسة كال مؽ 

تظؾير  (  م  وهسية0221) Yue( ودراسة 0221) Alvermann & Sandersودراسة 
الكرام  التدريبة في التشسية السلشية لمسعمسيؽ والعس   م  تظؾير التفااة والسلارة الر سية 
لمسعمؼ بالارف الحادي والعذريؽ، لذلػ كاف  بد مؽ الااا الزؾا  م  متظمبات التشسية 

والتي وكدت  م   0232تزامًشا م  رؤية مرر  لسبكرةالسلشية السدتدامة لسعمسات الظفؾلة ا
وهسية التشسية الذاممة والسدتدامة السخظظة لمسعمسة، لتتؾف  ادرة  م  التعام  م  تحديات 

 التحؾؿ الر سي.
 و ميه يسكؽ بمؾرة مذكمة الدراسة في الدؤاؿ الر يدي التاليا 
السبكرة في مؾا معظيات  ما متظمبات التشسية السلشية السدتدامة لسعمسات الظفؾلة -

 التحؾؿ الر سي؟
 ويتفرع من هذا الدؤال:

ما وبعاد ومرورات التشسية السلشية السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة ؼ  رر التحؾؿ  -1
 الر سي؟
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ما وا   التشسية السلشية السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة في مؾا معظيات التحؾؿ  -2
 الر سي؟

 الظفؾلة السبكرة نحؾ التحؾؿ الر سي؟ما اتجا  معمسات  -3
ه  تؾجد فروؽ ذات د لة إ را ية بيؽ متؾسظات وفراد  يشة الدراسة تعز  لستغيرات  -4

 الدراسة )الدؽ، مح  ال امة، نؾع الرومة، الخكرة(؟

 هدف الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إل  إلااا الزؾا  م  متظمبات التشسية السلشية السدتدامة لسعمسات 

 الظفؾلة السبكرة في مؾا معظيات التحؾؿ الر سي.
 أهسية الدراسة

تتؾاكب الدراسة الحالية م  طكيعة العرر الحالي وتظؾراته الدريعة، وما يفرمه مؽ  -
  يغ جديدة في مجاؿ التشسية السلشية السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة.

ومرسسي برام  التشسية  تكرز وهسية الدراسة فيسا يسكؽ وف تادمه نتا جلا لسخظظي -
السلشية لسعمسات الظفؾلة السبكرة بالجلات السخترة بالااا الزؾا  م  الستظمبات 

 السلشية الالزمة لمسعمسات في مؾا معظيات التحؾؿ الر سي.
 مشهج الدراسة وإجراءاتها

 لسؾمؾع الدراسة.لسشاسكته ا تسدت الدراسة  م  السشل  الؾ في التحميمي،  مشهج الدراسة:
 ا تسدت ودوات الدراسة  ميا أدوات الدراسة:

استبانة مؾجلة لسعمسات التربية لمظفؾلة السبكرة، اللدؼ مشلا التعرؼ  م  وا    -2
التشسية السلشية السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة في مؾا معظيات التحؾؿ 

 الر سي. )إ داد البا ثة(
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، اللدؼ مشلا معرفة اتجا  معمسات استبانة مؾجلة لسعمسات التربية لمظفؾلة السبكرة -0
 الظفؾلة السبكرة نحؾ التحؾؿ الر سي. )إ داد البا ثة(

 حدود الدراسة.
 ا طبات هذ  الدراسة  م   يشة مؽ معمسات الظفؾلة السبكرة.حدود بذرية -
 -ا طبات الدراسة الحالية  م   يشة مؽ محافغات مرر )الااهرةحدود مكانية -

 الد لمية(. -وسؾاف -السكشدرية
ا تؼ تظكيق هذ  الدراسة في الفر  الدراسي األوؿ مؽ العاـ الدراسي حدود زمشية -

0202 /0202. 

 مرظمحات الدراسة.
  ددت التعريفات الجرا ية التالية لسرظمحات الدراسةا

بأنلا  سمية مدتسرة ومشغسة طؾيمة السد  تكدو مؽ بداية التشسية السهشية السدتدامة: -1
نلايتلا بلدؼ تحديؽ ودا لؽ ومؾاكبة ك  ما هؾ جديد، وتتسث  في مجسؾ ة الخدمة  ت  

الخكرات السحمية والعالسية واألنذظة الستشؾ ة السخظط للا مؽ  ك  السختريؽ مؽ الدمظات 
التعميسية والتي تزود السعمسات بالسعارؼ والسلارات السلشية التي تسكشلؽ مؽ ا ندماج م  ما 

 ات تعميسية تاشية ر سية جديدة تتشاسب م  التحؾؿ الر سي.يتظمبه السجتس  مؽ ثؾر 
هي معمسة تربؾية تؼ اختيارها بد ة بالغة وتأهيملا وفق معايير معمسة الظفهلة السبكرة:  -2

الجؾدة السشاسبة لسلشتلا؛ تسكشلا مؽ الكياـ بأدوارها التربؾية بد ة وملارة، لتتؾل  مدئؾليات 
 لظف  الرومة بسا يتشاسب م  السجتس .تحايق الشسؾ الذام  الستتام  

هؾ ا ستثسار في الفتر  ي  تحؾي  نغاـ التعميؼ التاميدي إل  نغاـ التحهل الرقسي: -3
ر سي  ا ؼ  م  تتشؾلؾجيا السعمؾمات وا ترا ت الر سية في الكيئة التعميسية والتي تشعكس 

ياة التعميؼ،  ؽ طريق  م  كافة  شا ر السشغؾمة التعميسية ل داث تحؾؿ جذري في طر 
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تؾعيف دور التتشؾلؾجيا الر سية في التسكيؽ مؽ تظؾير إ داد معمسات الظفؾلة السبكرة بسا 
 يتشاسب م  التحؾؿ الر سي لمدولة.

 اإلطار الشظري والدراسات الدابقة
يدتعرض هذا الجزا ودبيات الدراسة،  ي  تشاوؿ الطار الشغري لمدراسة إل  جانب إلااا 

  الدراسات الداباة الستعماة بستغيرات الدراسة  ي  التشسية السلشية السدتدامة الزؾا  م
 لسعمسات الظفؾلة السبكرة والتحؾؿ الر سي.

 أوال: التشسية السهشية السدتدامة.
إف برام  التشسية السلشية التاميدية في مجسملا   تمكي  اجة السعمؼ لسؾاجلات تحديات 

لارات التاشية السدتحدثة؛  ي   د فرض التحؾؿ الر سي العرر مؽ تدارع السعارؼ والس
إمكانات يسكؽ تؾعيفلا لتحايق التشسية السلشية السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة تجعملا 
 ادرة  م  التعام  م  الكيئات التعميسية الحالية، م  تليئة األطفاؿ وا دادهؼ جيدًا بسا 

 يتشاسب م  التحؾؿ العرري.
لظفؾلة السبكرة جؾهر العسمية التعميسية و سؾدها الفاري، لذلػ يجب وف تشس  وألف معمسة ا

وتتظؾر لديلا الخمفية الثاافية والفترية وملارات السعرفة وذلػ مؽ خالؿ ا طالع  م  ك  ما 
هؾ جديد،  ي  يا   با نجاح العسمية التعميسية  م  معمسة الظفؾلة السبكرة لسا تستمته مؽ 

 (.003، 0225ومعرفية وتربؾية و اليا تاشية )الخفاؼ والتسيسي،  ملارات وكاديسية
بأنلا  سمية تشسؾية بشا ية تذاركية مدتسرة تدتلدؼ السعمسيؽ وتعرف التشسية السهشية: 

وسا ر العامميؽ في الحا  التربؾي وتظؾير ودا لؼ، ومسارساتلؼ، وملاراتلؼ، وكفايتلؼ السعرفية 
 (.2، 0222واألخالقية ) سار،  والتربؾية والتاشية والدارية

بأنلا تظؾير كفااة وملارة السعمسيؽ وا رتااا وتعرف التشسية السهشية السدتدامة 
بسدتؾاهؼ الؾعيفي في جسي  ما ياؾمؾف به مؽ ملاـ ومدئؾليات تدريدية وبحثية وإدارية 
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سؾ ة وخدمة السجتس ،  ؽ طريق تؾفير ك  الفرص وماملؼ لتحديؽ ودا لؼ، وتزويدهؼ بسج
مؽ الكرام  التأهيمية وثياة الرمة بتظؾير معارفلؼ وملاراتلؼ واتجاهاتلؼ و دراتلؼ في 

 (.2، 0223السجا ت السختمفة )تساـ وطه، 
في مؾا ما سكق يسكؽ الاؾؿ إف التشسية السلشية لؼ تعد محرؾرة في التفتير بستظمبات 

وملارات السعمؼ لمتعام  م   السعمؼ الحامرة، بادر ما هي مؾجلة لمتفتير بتظؾير  درات
متظمبات السدتاك ، فلي  سمية مارؾدة ومدتسرة تلدؼ إل  اكداب معمسات الظفؾلة السبكرة 
السعارؼ والسلارات وا تجاهات التي تدلؼ في تظؾير وتشسية ودا لا مؽ خالؿ ا ستفادة مؽ 

 تؾعيف ك  السدتحدثات الر سية الجديدة.
 سات الظفهلة السبكرة:أهداف التشسية السدتدامة لسعم

تدع  التشسية السلشية السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة إل  تحايق مجسؾ ة مؽ 
 ( فيسا يميا002 -021، 0222األهداؼ  ددها )الزهراني، 

 مؾاكبة السدتجدات في مجاؿ التخرص وتظكيق ك  ما هؾ مدتجد مدتحدث. -2
  م  وساليب التعمؼ الذاتي.ترسيخ مكدو التعمؼ السدتسر مد  الحياة وا  تساد  -0
تحدي  معمؾمات معمسات الظفؾلة السبكرة وملاراتلا وفق السعظيات السدتحدثة  -3

 الجديدة.
 تشسية السلارات وتؾعيف تاشيات التعميؼ السعا رة. -0
تسكيؽ معمسات الظفؾلة السبكرة مؽ ملارات استخداـ مرادر السعمؾمات والبح   ؽ  -5

 ك  ما هؾ جديد.
 الظفؾلة السبكرة لمحياة في  رر الثاافة السعمؾماتية.إ داد معمسات  -4

فلي  سمية تلدؼ إل  تحديؽ مدتسرة لسدا دة السعمسات  م  بمؾغ معايير الجؾدة لإلنجاز 
األكاديسي، كسا ونلا تدا د  م  رف  مدتؾ  وداا السعمسات  ؽ طريق اكتدابلا السلارات 

 السعرفية، والعسميات السدتحدثة في ميداف  سملا.
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 ضرورات التشسية السهشية السدتدامة لسعمسات الظفهلة السبكرة: 
إف المحاؽ بالتادـ والتظؾر مربؾط بالتتشؾلؾجيا؛ لذلػ كاف ربط التتشؾلؾجيا بالتعميؼ هؾ وول  
خظؾات تادـ السجتسعات؛  ي  وف التعميؼ وكثر السجا ت تأثرًا بالسعظيات التتشؾلؾجية 

لتحايق التشسية الذاممة والسدتدامة لمسجتس ، لذا كانت الحاجة  والسعرفية، وهؾ العسؾد الفاري 
(؛ لذلػ كاف مؽ 013، 0222والزرورة إل  ال داد السلشي الجيد لمسعمسيؽ )الديد، 
 (ا02 -00، 0222مرورات التشسية السلشية السدتدامة كسا  ددها ) ريف، 

إل  التعميؼ كآلية وو وسيمة ا  ي  يسكؽ الشغر التشسية السهشية ضرورة تربهية وتعميسية-1
مبا رة لمتشسية الذاممة والستتاممة والدا سة مؽ خالؿ األدوار التربؾية الجديدة لمتعميؼ، كسا 

 ارتبظت السؤسدات التعميسة با تياجات السجتس .
ا  ي  األفتار والكيؼ واألخالؽ وطرؽ التفتير ووسمؾب التشسية السهشية ضرورة ثقافية-2

 ؾارثه النداف إمافة إل  تراثه نتيجة عيذته في مجتس  معيؽ.الحياة، وك  ما ت

ا  ي  و بحت السعرفة والتعميؼ التشسية السهشية ضرورة اجتساعية واقترادية-3
والسعمؾمات والذكاا اللتتروني مؽ وهؼ الغؾاهر الحاكسة لعسميات التشسية ا جتساعية 

  البح   ؽ طا ات جديدة مؽ وا  ترادية والتي جعمت السجتسعات الؾاعية تدع  إل
 السعمسيؽ تدتظي  وف تاـؾ بدورها في تشسية الؾ ي بأبعاد هذ  التشسية وجؾانكلا السختمفة. 

ا  ي  اجتاح العالؼ ثؾرة جديدة مؽ التشسية السهشية ضرورة معرفية وتكشهلهجية تقشية -4
 ك  الحياة؛ لذلػ التادـ التتشؾلؾجي والتاشي السذه ؛ وهذا ما ود  إل  تغيير جذري في 

و ب  تظؾير التعميؼ مرورة  تسية، وهذا التظؾر يحتاج إل  إ داد جيد وتاشي لسعمؼ 
السدتاك  ويتؼ ذلػ مؽ خالؿ برام  تدريبة مدتسرة لسؾاكبة ك  ما هؾ جديد في مؾا التحؾؿ 

 الر سي الذي يذلد  العالؼ.
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رر التحؾؿ الر سي بشاا  م  ما سكق يتز  وف دور معمسات الظفؾلة السبكرة في  
وككر مسا كاف  ميه في التعميؼ التاميدي؛ فلي ما تاـؾ بتؾعيف التتشؾلؾجيا الر سية بسا 
يتشاسب م  السشاه  السادمة لألطفاؿ،  ي  ونلا السؾجه والدا ؼ األوؿ لشا  السعارؼ 

 والسلارات لألطفاؿ مراعية الفروؽ الفردية بيؽ األطفاؿ.
 ثانيًا: التحهل الرقسي

العالؼ  رر ر سي و اد إنتاج النداف، فتحؾؿ الخياؿ العمسي إل   اا ق  مسية،  يعيش
فال يشحرر معش  السرظم   م  تظؾر الذبكة العشتكؾتية ومؾا علا ووسا ملا الستعددة 
فحدب، وإنسا  سمت التغيرات السدتسرة التي تظرو  م  تاشية السعارؼ والسعمؾمات والسلارات 

 هذ  التغيرات لسؾاكبة العرر والتحؾؿ الذي يعيذه العالؼ. وا ترا ت وسر ة تكش 
ويعرؼ التحؾؿ الر سي بأنه إ الؿ الشغؼ اآللية مح  العس  البذري التاميدي وخا ة في 
مجا ت إنتاج الخدمات التعميسية والتدريكية، بسا يشعكس  م  لياك  السشغسات وتتؾيؽ 

( ونه يرتبط برؾرة 020، 0202ير   الـ )(، كسا 5، 0225السؾارد البذرية بلا )الدمسي، 
مبا رة با ستخداـ السكثا لتتشؾلؾجيا السعمؾمات وا ترا ت داخ  السؤسدة التعميسية، 
واستكداؿ العشا ر والتعامالت السادية بأخر  افترامية مؽ جلة، ومؽ جلة وخر  يرتبط 

السؤسدة التعميسية  م  تحايق بزيادة النتاجية وتاديؼ الخدمات برؾرة التترونية لزيادة  درة 
السيزة التشافدية؛ وذلػ مؽ وج  ا ستجابة والتفا   م  متغيرات العرر وسؾؽ العس  

 العالسي.
فالتحؾؿ الر سي كسا ترا  الدراسة الحالية هؾ ا نتااؿ مؽ األساليب التاميدية لمتعمؼ إل  

ر البذرية لمسؤسدات التعميسية األساليب الر سية السدتحدثة  السيًا في إ داد وتشسية التؾاد
ومشلا معمسة الظفؾلة السبكرة با تبارها  رب العسمية التعميسة والاادرة  م  نذر ثاافة 
التحؾؿ الر سي مؽ خالؿ تؾعيف السدتحدثات الر سية الجديدة وثشاا  سملا،  ي  تتعام  م  

 السر مة األكثر خظؾرة في الدمؼ التعميسي.
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 أهداف التحهل الرقسي:
 ؾير التعميؼ وتحديؽ وساليب التعمؼ؛ لزساف الحرؾؿ  م  نتا   وكثر فا مية تظ

والسداهسة في ا رتااا بسلارات التعمؼ لد  األطفاؿ، ومدا دتلؼ  م  البداع وا بتتار، مؽ 
خالؿ ا ستثسار األمث  لألجلزة والسؾارد السالية والبذرية، ووسا   ا ترا ت ومرادر 

التعميسية مؽ خالؿ تراميؼ وخظط، تحاق التشاغؼ بيؽ تمػ العشا ر السعمؾمات، والخكرات 
 (.0، 0221بلدؼ الؾ ؾؿ إل  و م  معد ت الجؾدة في التعميؼ )الكشا، 

  التحؾؿ الر سي لمسعمؼ والستعمؼ يعتسد  م  السعرفة  ي  دم  تتشؾلؾجيا السعمؾمات
تدع  إليه السؤسدات التعميسية وا ترا ت في كافة مجا تلا وخدماتلا ي عد هدفًا ر يديًا 

 (.023، 0222الذكية، وذلػ مؽ خالؿ سعيلا لسعرفة متظمبات التحؾؿ الر سي ) م ، 
فالتحؾؿ الر سي اليؾـ يؾفر فر ة مخسة لمسؤسدات التعميسية  م  مختما الجؾانب، وهسلا 

ؾادر البذرية فرص ا ستثسار في تظؾير التاشيات والكش  األساسية الدا سة لتشسية ملارات الت
بالسؤسدات التعميسية؛  ي  يدا د  م  تحديؽ السدار السلشي لسعمسات الظفؾلة السبكرة 
 والتعميسي لألطفاؿ مؽ خالؿ تؾعيف السدتحدثات الر سية ليكؾف وكثر مرونة وإفادة لمجسي .

 خرائص التحهل الرقسي:
الر سي في مؾا ما سكق يسكؽ تحديد مجسؾ ة مؽ الخرا ص التي تسيز التحؾؿ 

 ,Jones,2015) (Anderson,2012, 36) ,بالسؤسدات التعميسية، كسا  ددها كال مؽ 
 فيسا يميا (66 -65

استخداـ السعمؾمات كسؾرد ا ترادي،  ي  تعس  السؤسدات  م  استخداـ السعمؾمات  .2
وا نتفاع بلا في زيادة كفااتلا، وفي زيادة ومعلا التشافدي بيؽ السؤسدات األخر ،  ي  

 يؽ نؾعية التدريبات السادمة لمسشتفعيؽ مؽ وج  تشسية الادرة  م  التجديد وا بتتار.تحد
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إنذاا نغؼ السعمؾمات التي تسش  فرص إتا ة التعميؼ والثاافة بيؽ مختما فئات وفراد  .0
 السجتس .

علؾر  ظاع السعمؾمات كاظاع ملؼ مؽ  ظا ات ا  تراد، فاد و ب  إنتاج السعمؾمات  .3
 علا نذاطا ا تراديا ر يديا في السجتسعات الستادمة.وتجليزها وتؾزي

ا نفجار السعرفي والتتشؾلؾجي وانتذار نغؼ السعمؾمات والقباؿ الستزايد  م  استخداـ  .0
الحاسؾب والتؾس  في استخداـ  بكة النترنت، األمر الذي جع  العالؼ  رية كؾنية إلتترونية، 

 ؾماتية ومحؾ األمية التتشؾلؾجية. ي  بدو ا هتساـ الستزايد بالتربية السعم
تركز بيئة التعمؼ في العرر الر سي  م  تتؾيؽ  بكة مجتس  السعمؾمات والتي مؽ  .5

 خالللا تذارؾ ا هتسامات والسعمؾمات بيؽ وككر  دد مسكؽ مؽ السؤسدات.
علؾر العديد مؽ الشغريات الحديثة التي تد ؼ فترة التعمؼ في العرر الر سي ومشلا  .4

التؾا مية، والتي تر  وف ناظة الكداية الحكياة لمتعمؼ تحدث  شدما يتؼ دف  السعرفة خالؿ 
 سمية اتراؿ الستعمؼ  كر مجتس  التعمؼ الذبكي والذي يتؼ مؽ خالله تؾفير السعمؾمات 

، فالتعمؼ خالؿ نغرية التؾا مية يتسيز بأنه  سمية مدتسرة ويدتظي  الستعمؼ والسعارؼ السختمفة
 مؽ خالؿ اتراله بذبكة السعمؾمات؛  ي  تبادؿ السعارؼ والسعمؾمات ونذرها. 

ولاد انعكدت تمػ الخرا ص التي تسيز التحؾؿ الر سي لمسؤسدات  م  مختما الجؾانب 
ميسية بؾجه خاص، لذا و دثت الثؾرة الر سية والاظا ات، ومشلا السؤسدات التربؾية والتع

التتشؾلؾجية في نغؼ ا تراؿ والسعمؾمات تغيرا وامًحا في السسارسات الدا دة بالسؤسدات 
التربؾية والتعميسية، األمر الذي ليأ  م  إ داث تظؾير في برام  ال داد والتشسية السلشية 

معتسًدا  م  تؾعيف التتشؾلؾجيا  لمسعمؼ بؾج   اـ ومعمسة الظفؾلة السبكرة بؾجه خاص
 الر سية السدتحدثة مؽ وج  مؾاكبة ك  ما هؾ جديد.
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ثالثًا: متظمبات التشسية السهشية السدتدامة لسعمسات الظفهلة السبكرة في ضهء معظيات 
 التحهل الرقسي:

بشاا  م  ما سكق يسكؽ الاؾؿ إف التؾجلات السدتاكمية تذير إل  وف التعميؼ الر سي سؾؼ 
يفرض نفده  م  األنغسة التعميسية بحي  ترب  السؤسدة التعميسية ترؾًرا لمتعمؼ وليس 
مكاف له، مسا يعشي  دوث تغيرات جؾهرية ودقياة في  سمية التعمؼ، وفي مؾا هذ  

ة ترب  معمسات الظفؾلة السبكرة بحاجة إل  تشسية وتظؾير مجسؾ ة التؾجلات الر سية الحديث
 مؽ الستظمبات الؾاجب تحكيالا، لذلػ يسكؽ تمخيرلا فيسا يميا 

 الستظمبات السهشية: .1
إف الستظمبات السلشية لسعمسات الظفؾلة السبكرة بسثابة العؾام  والسلارات السدا دة التي تعس  

ة بدر ة وبفا مية،  ي  دم  التتشؾلؾجيا الجديدة في  م  الؾ ؾؿ إل  الشتا   السظمؾب
التعميؼ استد   وجؾد  وساليب تربؾية جديدة ل داد وتأهي  معمسات الظفؾلة السبكرة،  ي  
يتؾ ا نجاح دم  تتشؾلؾجيا السعمؾمات وا تراؿ في  ا ة التعمؼ  م   درة السعمسات  م  

التتشؾلؾجيا الجديدة م  األساليب التربؾية  بشاا بيئة لمتعمؼ بؾسا   غير التاميدية، ودم 
والتثكيفية الجديدة، وتظؾير  ا ات نذظة اجتساعيًا، تذج  األسمؾب التفا مي، والتعمؼ الاا ؼ 
  م  التعاوف، والعس  مسؽ فرؽ  غيرة، م  الادرة  م  مرا اة الفروؽ الفردية بيؽ األطفاؿ.

دثات التتشؾلؾجيا وتظكيااتلا السختمفة، لذلػ هشاؾ  اجة إل  معمؼ ر سي يكؾف ممؼ بسدتح
ومظمعا  م  ك  ما هؾ جديد في  الؼ تاشيات التعميؼ الحديثة، ولدية الادرة  م  التعام  م  
الفرؾؿ ا فترامية، كسا يجب وف يكؾف السعمؼ الر سي ممًسا بؾسا   التاؾيؼ اللتتروني، 

وسا ط تفا مية والتي بدورها تدلؼ في  وكيفية التعام  م  الساررات اللتترونية وما تحؾيه مؽ
إثراا الكيئة الر سية برؾرة مذؾ ة ومتشاسبة م  ميؾؿ واتجاهات األطفاؿ وونساط تعمسلؼ 

 السختمفة.



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

544 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 الستظمبات الرقسية: .2
 ي  تسكيؽ ثاافة البداع في بيئة العس ، ويذس  تغيير السكؾنات األساسية لمعس ، 

والبذرية(، ونساذج التذغي ، ورسؼ الدياسات وا ستراتيجيات ابتداا مؽ الكشية التحتية )السادية 
الستعماة بالسدتؾ  الر سي  م  مدتؾ  األجلزة العامة لمسؤسدات ووم  الخظط والكرام  
الالزمة لتشفيذها، ومساف تشديق السبادرات السترمة بذلػ، بالمافة إل  ال راؼ  م  

  .ؽ  ك  خكراا متخرريؽبرنام  التحؾؿ الر سي بالسؤسدات التعميسية م

 رابعًا: الدراسات الدابقة:
انظال ا مؽ وهسية التشسية السلشية السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة، فاد تعددت 
الدراسات العربية واألجشكية التي اهتست بسعمسات الظفؾلة السبكرة ووهسية تشسيتلا ملشًيا بسا 

( لبح  كفااة 0223)  Massachusettsيتشاسب م  ك  ما هؾ جديد، فاد جاات دراسة 
وداا معمسات رياض األطفاؿ بؾ ية ماسا ؾستس بالؾ يات الستحدة، والتعرؼ  م  وهسية 
تفعي  ورش  س  التظؾير السلشي لمسعمسات، وا تسدت الدراسة  م  السشل  الؾ في، 

ملارات معمسات وجاات الشتا   لتؤكد  مي مرورة تشسية برام  التدريب وال داد الجيد لرف  
رياض األطفاؿ، والعس   م  تظؾير محتؾ  برام  إ داد السعمسات، كسا هدفت دراسة و سد 

( إل  وم  ترؾر ماترح ل داد معمؼ العرر الر سي بكميات التربية في 0220وفؾدة )
مؾا السعايير الدولية الحديثة لدم  تتشؾلؾجيا التعميؼ اللتتروني في برام  إ داد السعمؼ، 

ستخدمت الدراسة السشل  الؾ في التحميمي، وو ارت الشتا   إل  وف محتؾ  الال حة وا
الخا ة با داد السعمؼ بكميات التربية لؼ تتزسؽ معايير دم  تتشؾلؾجيا التعميؼ اللتتروني، 
وتتشؾلؾجيا السعمؾمات، كسا اسفرت نتيجة تحمي  محتؾ  مارر تتشؾلؾجيا التعميؼ الشغري 

تؾافر السعايير واألطر الدولية بلذا السارر، كسا هدفت دراسة دمحم والحربي والعسمي  ؽ  دـ 
( إل  التعرؼ  م  ملارات السعمؼ في ع  الثؾرة الر سية، وطرؽ تشسيتلا، وا تسدت 0224)

الدراسة  م  السشل  الؾ في، وتؾ مت نتا   الدراسة إل  وف السعمؼ يؾاجه كثير مؽ 
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ة، ووف استخداـ التتشؾلؾجيا الجديدة في التعميؼ يتظمب التحديات في  رر الثؾرة الر سي
مجسؾ ة مؽ السلارات التي يشبغي وف يستمتلا معمسي العرر الر سي، ويسكؽ تشسية ملارات 
السعمؼ في ع  الثؾرة الر سية مؽ خالؿ التشسية السلشية اللتترونية لمسعمؼ، والتدريب السدتسر 

( لتاديؼ بعض 0222، ثؼ جاات دراسة دمحم )له، وتامي  العبا التدريدي السكما به
الساتر ات لتظؾير التشسية السلشية لسعمسات رياض األطفاؿ في مرر، وا تسدت الدراسة  م  
السشل  الؾ في، وو ارت الشتا   إل  وف إ داد معمسة الظفؾلة السبكرة  سمية مدتسرة تذس  

و ميه فاف التشسية السلشية لمسعمسة  ال داد  ك  الخدمة والتدريب السدتسر في وثشاا الخدمة،
 & Hannawayدراسة  سمية تترا بالديسؾمة و  تشتلي  شد تخرج الظالبة، وتأتي 

Steny (0222 ،لتتذا  ؽ تجارب معمسات رياض األطفاؿ في استخداـ التتشؾلؾجيا )
رات وا تسدت الدراسة  م  مشل  دراسة الحالة، وو ارت الشتا   إل  وهسية استخداـ السلا

الرومة، كسا هدفت  التتشؾلؾجية لسعمسات رياض األطفاؿ التي تشتا  مؽ خالللا إل  وطفاؿ
( إل  التعرؼ  م  ترؾرات السعمسيؽ فيسا يتعمق 0222) Avidov & et alدراسة 

با بتتار التربؾي، وا تسدت الدراسة  م  السشل  الؾ في التحميمي، وتؾ مت الشتا   إل  وف 
ر سي تجكر السعمسيؽ  م  إ ادة الشغر في هؾيتلؼ السلشية، كسا و ارت متظمبات العرر ال

إل  دور الد ؼ السؤسدي الحيؾي لكشاا اللؾية السلشية لمسعمسيؽ السكتتريؽ، في  يؽ هدفت 
( إل  التذا  ؽ وهسية التشسية السلشية اللتترونية لسعمسات الظفؾلة 0221دراسة  ا ؾر )

في، وا تسدت الدراسة  م  السشل  الؾ في التحميمي، السبكرة في مؾا السجتس  السعر 
وتؾ مت الشتا   إل  وم  ترؾر ماترح لكرنام  تشسية ملشية إلتتروني يدلؼ في ا رتااا 
بسدتؾ  معمسات الظفؾلة السبكرة في مؾا السجتس  السعرفي، ووو ت بزرورة التعاوف بيؽ 

اخ  الكمد الؾا د وبيؽ و ظار الدوؿ مؤسدات التعميؼ التاميدية ومؤسدات التدريب  ؽ بعد د
العربية، وذلػ بلدؼ إ ادة التفتير في الشسط التدريكي في  رر السعمؾمات، ثؼ جاات 
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( لسعرفة درجة  ابمية التعمؼ والرغبة في التعمؼ بيؽ 0221)  Sungsup & et alدراسة 
ة، وا تسدت الدراسة معمسات رياض األطفاؿ  اليًا ومدتاكميًا في مؾا الثؾرة الرشاعية الرابع

 م  السشل   به التجريكي، وتؾ مت إل  مرورة العس   م  تشسية ملارات معمسة رياض 
Zaragoza & et al (0221 )األطفاؿ بسا يتشاسب م  ماتزيات العرر، وهدفت دراسة 

إل  التعرؼ  م  التفااات التي يحتاجلا السعمسؾف في العرر الر سي، وا تسدت الدراسة 
  الؾ في التحميمي، ووسفرت الشتا    ؽ مد   اجة مدارس اليؾـ إل  معمسيؽ  م  السشل

 ادريؽ  م  التظؾير السلشي الذاتي مؽ خالؿ امتالؾ التفااات الذخرية والعال ات 
 الندانية الجيدة.

 في ضهء ما سبق يسكن مالحظة ما يمي:
 دراسة وخظؾاتلا.استفادت الدراسة الحالية مؽ الدراسات الداباة في تحديد مشل  ال .2
استفادت ويزا في تحديد مفلؾـ التشسية السلشية السدتدامة لسعمسة الظفؾلة السبكرة  .0

 ومتظمباتلا في مؾا معظيات التحؾؿ الر سي.
جاات معغؼ الدراسات الداباة لتؤكد  م  وهسية دم  تتشؾلؾجيا التعميؼ في برام  ال داد  .3

السعمؼ في ع  الثؾرة الر سية، ووهسية التشسية  السلشي لمسعمؼ، والتعرؼ  م  ملارات وكفااات
السلشية اللتترونية لمسعمؼ، وذلػ انظال ا مؽ وهسية دور السعمؼ في العسمية التعميسية والاا ؼ 

  م  نجا لا.
اتفات الدراسة الحالية م  الدراسات الداباة في التشاوؿ السبا ر ألهسية إ داد وتشسية  .0

 دامة بسا يتشاسب م  السدتجدات الحديثة.السعمؼ  ؽ طريق التشسية السدت
اختمفت هذ  الدراسة م  الدراسات الداباة في التركيز  م  تحديد متظمبات التشسية السلشية  .5

 السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة في مؾا معظيات التحؾؿ الر سي.
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 مشهجية وإجراءات الدراسة: -3
والراب  مؽ الدراسة، وذلػ مؽ خالؿ الجرااات  الثال الثاني و وجاب هذا الجزا  م  الدؤاؿ  

 السشلجية التاليةا
 مشهج وأدوات الدراسة: (1

اتبعت الدراسة السشل  الؾ في التحميمي وذلػ لتؾنه األندب لسؾمؾع الدراسة الحالية؛  ي  
 تزسشت اجراااته ترسيؼ األدوات التاليةا

 شية السدتدامةااستبانة مادسة إل  محؾريؽ متزسشة متظمبات التشسية السل . و
 .السحؾر األوؿا الستظمبات السلشية 
 .السحؾر الثانيا الستظمبات الر سية 

وذلػ بلدؼ التعرؼ  م  وا   التشسية السلشية السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة في مؾا 
معظيات التحؾؿ الر سي، مؽ خالؿ استظالع آراا بعض معمسات الظفؾلة السبكرة بذك  

 سلؾرية مرر العربية. ذؾا ي مؽ داخ  ج
استبانة اللدؼ مشلا معرفة اتجا  معمسات الظفؾلة السبكرة نحؾ التحؾؿ الر سي، مؽ  . ب

خالؿ استظالع آراا بعض معمسات الظفؾلة السبكرة بذك   ذؾا ي مؽ داخ  جسلؾرية مرر 
 العربية.

 مجتسع وعيشة الدراسة: (2
سعرفة وا   معمسة مؽ معمسات الظفؾلة السبكرة، ل (022و جرت الدراسة  م   يشة  ؾاملا )

التشسية السلشية السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة في مؾا معظيات التحؾؿ الر سي، 
 ومعرفة اتجا  معمسات الظفؾلة السبكرة نحؾ التحؾؿ الر سي. 
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  :الدراسة عيشة تهصيف
 -السكشدرية -يسث  مجتس  الدراسة معمسات الظفؾلة السبكرة بسحافغات )الااهرة

 Stratifiedوسؾاف(، و د اختيرت  يشة الدراسة بالظرياة العذؾا ية الظبكية  -الد لمية
random sample ، ؛ فزاًل 0202/ 0202معمسة؛ لمعاـ الجامعي  022بمغ  ددهؼ و د

السجتس  األ مي وخارج  يشة الدراسة األساسية، معمسة كعيشة استظالعية مؽ  22 ؽ 
 ( التاليةا 0(، )3(، )0(، )2( واأل كاؿ )2ولسزيد مؽ التفا ي  تدتعرض البا ثة الجدوؿ )

 
 (ا تؾزي   يشة الدراسة وفاًا لستغيرات الدراسة2جدوؿ )

 السحافغة الدؽ الكياف
و   مؽ  الفئة 

 سشة 32
 - 32مؽ 

02 
وكثر مؽ 

 سشة 02
 وسؾاف الد لمية السكشدرية الااهرة

 222 222 222 222 242 232 221 العدد
 05.22 05.22 05.22 05.22 02.05 30.52 02.05 الشدبة%
 022 022 السجسؾع

 
 (: تهزيع عيشة الدراسة وفقًا لستغيرات الدراسة1ت/ جدول )

  دد سشؾات الخكرة نؾع الرومة الكياف
 5ا   مؽ  خاص رسسي   كؾمي الفئة 

 سشؾات
إل   5مؽ 

22  
 22مؽ 
  25إل  

وكثر مؽ 
25  

 230 12 21 21 230 230 234 العدد
 33.52 00.52 00.05 21.25 33.22 33.22 30.22 الشدبة%
 022 022 السجسؾع
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 (0 ك  )                                       (2 ك  )          
 تؾزي   يشة الدراسة وفاًا لمسحافغة        مسر مة الدشية  وفاًا لتؾزي   يشة الدراسة 

 
 
 
 
 
 

 
 

 (0 ك  )                                          (3 ك  )           
 تؾزي   يشة الدراسة وفاًا لمعدد سشؾات الخكرة       تؾزي   يشة الدراسة وفاًا لشؾع الرومة  

 القاهرة
25% 

 االسكندرية
25% 

 الدقهلية
25% 

 اسوان
25% 

 اسوان الدقهلية االسكندرية القاهرة

أقل من 
 سنة 30

27% 

 - 30من 
40 
33% 

اكثر من 
 سنة 40

40% 

 سنة 40اكثر من  40 - 30من  سنة 30أقل من 

 حكومى
34% 

 رسمى 
33% 

 خاص
33% 

 خاص رسمى  حكومى

 5اقل من 
 سنوات

20% 

إلى  5من 
 سنوات 10

22% 
إلى  10من 
 سنوات 15

24% 

اكثر من 
 سنة 15

34% 

 سنوات 10إلى  5من  سنوات 5اقل من 

 سنة 15اكثر من  سنوات 15إلى  10من 
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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

                          
 الثبات( ألدوات الدراسة. -العمسية )الردق  السعامالت (3
استبانة واقع التشسية السهشية السدتدامة لسعمسات الظفهلة السبكرة في ضهء معظيات  (1)

 التحهل الرقسي:
 أواًل: الردق:

 ا تسدت البا ثة في  داب الردؽ  م  ما يميا
 صدق السحتهى )السزسهن(: ( أ

مجػاؿ مػػؽ مجػػا ت ا سػػتبانة يتدػػق مػػ  عباراتػػه وذلػػ  ػػؽ طريػػق التأكػػد مػػؽ وف محتػػؾ  كػػ  
ومػػ  ا سػػتكياف ككػػ ، وذلػػػ بشػػاا  مػػ  السدػػ  السرجعػػي الػػذي  امػػت بػػه البا ثػػة لألطػػر 
الشغريػػػػػة والدراسػػػػػات السرجعيػػػػػة والساػػػػػاييس السرتبظػػػػػة بؾا ػػػػػ  التشسيػػػػػة السلشيػػػػػة السدػػػػػتدامة 

 لسعمسات الظفؾلة السبكرة في مؾا معظيات التحؾؿ الر سي.
  :ظقي )صدق السحكسين(الردق السش ( ب

آرا لؼ في ا ستبانة ومشاسكتلا لتحايق  لسعرفةتؼ  رض ا ستبانة  م   دد مؽ السحكسيؽ 
اللدؼ التي ومعت مؽ وجمه، وارتباط عبارات ك  مجاؿ بلا ووية تعديالت لغؾية، و د 
تؼ  ذؼ بعض العبارات وإمافة عبارات وخر  كسا تؼ إجراا بعض التعديالت في 

 لمغؾية وهؾ ما وخذت به البا ثة.الرياغة ا
 صدق االتداق الداخمي:  ( ت

 امػػػػت البا ثػػػػة بحدػػػػاب  ػػػػدؽ التتػػػػؾيؽ الفرمػػػػي باسػػػػتخداـ طرياػػػػة ا تدػػػػاؽ الػػػػداخمي      
والتحاػػػق مػػػؽ مػػػد  تسثيػػػ  عبػػػارات ا سػػػتبانة ومػػػد  ارتبػػػاط درجػػػة كػػػ  عبػػػارة بالدرجػػػة التميػػػة 

ا ستبانة فيسا بيشلا والدرجة التمية لالستبانة، لمسحؾر التاب  للا ومد  ارتباط درجات ومحاور 
مفردة(  م   يشة الدراسة ا ستظالعية،  32وذلػ بعد تظكيق ا ستبانة في  ؾرتلا األولية )

 (.3(، )0كسا هؾ مؾم  بالجداوؿ ر ؼ )
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 (2جدول )
 (80معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة ودرجة السحهر األول )ن= 

 مبات السلشية.السحؾر األوؿا الستظ
 معام  ا رتباط ر ؼ معام  ا رتباط ر ؼ معام  ا رتباط ر ؼ معام  ا رتباط ر ؼ
2 2.323** 5 2.353** 1 2.322** 23 2.030* 
0 2.000* 4 2.010** 22 2.301** 20 2.320** 
3 2.302** 2 2.041* 22 2.342** 25 2.022* 
0 2.022** 2 2.323** 20 2.050* 24 2.325** 

(                                                    2.002( = )2.25* قيسة )ر( الجدولية  شد مدتؾ  د لة )
 (2.024( = )2.22** شد )

 (3جدول )
 (80معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة ودرجة السحهر الثاني )ن= 

 السحؾر الثانيا الستظمبات الر سية.
 معام  ا رتباط ر ؼ معام  ا رتباط ر ؼ معام  ا رتباط ر ؼ معام  ا رتباط ر ؼ
2 2.340** 5 2.052* 1 2.022* 23 2.015** 
0 2.350** 4 2.345** 22 2.052* 20 2.345** 
3 2.520** 2 2.005** 22 2.322**   
0 2.022* 2 2.520* 20 2.032**   

(                                           2.002) ( =2.25* شد مدتؾ  د لة )2.052* قيسة )ر( الجدولية 
  2(2.024( = )2.22** شد )

وجؾد ارتباط ذو د لة إ را ية بيؽ العبارة والدرجة التمية (، 3( و )0يتز  مؽ جدوؿ )    
لمسحؾر  ستبانة وا   التشسية السلشية السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة في مؾا معظيات 
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(، مسا يذير إل   دؽ 2.22(، )2.25سي؛ وذلػ  شد مدتؾ  د لة إ را ية )التحؾؿ الر 
 ا تداؽ الداخمي بيؽ العبارات ومجسؾع السحؾر. 
 (4جدول )

 (80معامالت االرتباط بين محاور االستبانة وبعزها البعض )ن= 

 الستظمبات الر سية. الستظمبات السلشية. السحاور
 **2.522  الستظمبات السلشية.
   الستظمبات الر سية.
(                                           2.002( = )2.25* شد مدتؾ  د لة )2.052* قيسة )ر( الجدولية 

 2(2.024( = )2.22** شد )

وجؾد ارتباطات بيشية بيؽ محاور ا ستكياف وبعزلا البعض، ( 0يتز  مؽ جدوؿ )
(، مسا يدؿ  م  2.22(، )2.25إ را ية )(؛ وذلػ  شد مدتؾ  د لة 2.522 د بمغت )

 وجؾد اتداؽ داخمي بيؽ محاور ا ستبانة.
 (5جدول )

 (20معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لالستبانة )ن= 

 معام  ا رتباط األبعاد 
 **2.222 الستظمبات السلشية.
 **2.152 الستظمبات الر سية.

(                                           2.002( = )2.25* شد مدتؾ  د لة )2.052* قيسة )ر( الجدولية 
 2(2.024( = )2.22** شد )

( وجؾد ارتباط ذو د لة إ را ية بيؽ الدرجة التمية لمسحؾر 5يتز  مؽ جدوؿ )
 (، وذلػ  شد مدتؾ  2.152( إل  )2.222وبيؽ الدرجة التمية لالستكياف، وتراو ت ما بيؽ )

 (؛ مسا يدؿ  م  وجؾد اتداؽ داخمي بيؽ محاور ا ستكياف.2.22(، )2.25د لة إ را ية )
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 صدق السقارنة الظرفية: ( ث
لمعيشات السدتامة لسعرفة د لة الفروؽ بيؽ األرباع "ت"  امت البا ثة باستخداـ اختبار 

 (4األ م  واألرباع األدن   م  ا ستبانة، كسا يؾم  ذلػ جدوؿ ر ؼ )
 (6)جدول 

 (20= 2= ن 1)ن داللة الفروق بين اإلرباع األعمى واإلرباع األدنى
 الايػػػػػػاس  
 
 محاور ا ستكياف   

و دة 
 الكياس

 .Sig قيسة ت الرباع األدن  الرباع األ م 
(p.value ع± س ع± س 

الستظمبات 
 السلشية.

 2.222 24.522 2.22 22.32 2.41 43.25 درجة

الستظمبات 
 الر سية.

 2.222 20.224 0.34 40.35 0.20 52.42 درجة

 2.222 23.042 3.22 233.25 0.12 225.22 درجة ا ستكياف

(                                      2.093( = )0.05* قيسة )ت( الجدولية عشد مدتهى داللة )
 (2.861( = )0.01**عشد )

بيؽ ا رباع ا دن  وا رباع األ م   (، وجؾد فروؽ دالة إ را ًيا4يتز  مؽ جدوؿ)
وا   التشسية السلشية السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة في  لعيشة الدراسة في محاور استبانة

، 20.224مؾا معظيات التحؾؿ الر سي؛  ي  تراو ت قيسة )ت( السحدؾبة بيؽ )
ة )ت( (، وبمغت قيس2.22(، )2.25(، وذلػ  شد مدتؾ  د لة إ را ية )24.522

(، 2.25(، وذلػ  شد مدتؾ  د لة إ را ية )23.042السحدؾبة لالستبانة كك  )
(، مسا يدؿ  م  وجؾد فروؽ بيؽ درجات السرتفعيؽ ودرجات السشخفزيؽ  م  2.22)

ا ستبانة، وهذا يؤكد  درة ا ستبانة  م  التسييز بيؽ السرتفعيؽ والسشخفزيؽ مسا يذير إل  
  دؽ ا ستبانة.
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 الثبات:ثانيًا: 
 ا تسدت البا ثة في  داب الثبات  م  ما يميا 

 ثبات التجزئة الشرفية: ( أ
تؼ  داب معام  الثبات بظرياة التجز ة الشرفية وتعتسد هذ  الظرياة  م  تجز ة 
ا ستبانة إل  نرفيؽ متداوييؽ  ستخراج قيسة معام  ثباتلا، وذلػ  ؽ طريق استخداـ 
السفردات الفردية في مااب  السفردات الزوجية، وكذلػ تؼ  داب معام  الثبات بسعادلة ولفا 

معمسة  22ق  م  مجسؾ ة الدراسة ا ستظالعية والبالغ  ددهؼ كرونباخ، وذلػ بالتظكي
 (. 2رياض وطفاؿ، وتؼ  داب معام  الثبات لالستبانة كسا هؾ مؾم  بجدوؿ )

 (7جدول )
 (80معامالت ثبات االستبانة ومحاورها )ن= 

معام   العبارات الزوجية العبارات الفردية السحاور ـ
 ا رتباط

الفا  جتساف سكيرماف
 ع±  س ع±  س كرونباخ

 2.220 2.252 2.252 2.203 2.22 30.02 0.22 33.34 الستظمبات السلشية. 2
 2.222 2.224 2.105 2.242 0.01 02.12 3.00 02.20 الستظمبات الر سية. 3

 2.242 2.402 2.220 2.553 3.43 42.25 0.12 40.12 ثبات ا ستكياف كك 

(                                           2.002( = )2.25* شد مدتؾ  د لة )2.052* قيسة )ر( الجدولية 
 2(2.024( = )2.22** شد )

( وجؾد ارتباط ذو د لة إ را ية وذلػ  شد مدتؾ  د لة 2يتز  مؽ جدوؿ )
(؛ مسا يذير إل  ثبات ا ستبانة ومحاورها؛  ي  بمغ معام  2.22) (،2.25إ را ية )
، بيشسا بمغ بظرياة ولفا 2.220وبظرياة سكيرماف براوف  2.553ظرياة بيرسؾف الثبات ب
 ؛ مسا يذير  رتفاع معام  ثبات ا ستبانة.2.242كرونباخ 
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 استبانة اتجاه معمسات الظفهلة السبكرة نحه التحهل الرقسي: (2)
 أواًل: الردق:

 صدق السحتهى )السزسهن(: ( أ
مجاؿ مؽ مجا ت ا ستبانة يتدق م  عباراته وذلػ  ؽ طريق التأكد مؽ وف محتؾ  ك  

وم  ا ستكياف كك ، وذلػ بشاا  م  السد  السرجعي الذي  امت به البا ثة لألطر الشغرية 
والدراسات السرجعية والسااييس السرتبظة بؾا   اتجا  معمسات الظفؾلة السبكرة نحؾ التحؾؿ 

 .الر سي
 :الردق السشظقي )صدق السحكسين( ( ب

آرا لؼ في ا ستبانة ومشاسكته لتحايق  لسعرفةتبانة  م   دد مؽ السحكسيؽ تؼ  رض ا س
اللدؼ الذي وم  مؽ وجمه، وارتباط عبارات ك  مجاؿ به ووية تعديالت لغؾية، و د تؼ 
 ذؼ بعض العبارات وإمافة عبارات وخر  كسا تؼ إجراا بعض التعديالت في الرياغة 

 المغؾية وهؾ ما وخذت به البا ثة.
 االتداق الداخمي:صدق  ( ت

 امت البا ثة بحداب  دؽ التتؾيؽ الفرمي باستخداـ طرياة ا تداؽ الداخمي والتحاق مؽ 
مد  تسثي  عبارات ا ستكياف ومد  ارتباط درجة ك  عبارة بالدرجة التمية لالستبانة، وذلػ 

ا ستظالعية، كسا مفردة(  م   يشة الدراسة  21بعد تظكيق ا ستبانة في  ؾرته األولية )
 (.2هؾ مؾم  بالجدوؿ ر ؼ )
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 (8جدول )
 (80معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة لالستبانة )ن= 
 اتجاه معمسات الظفهلة السبكرة نحه التحهل الرقسي

 معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم
1 0.590** 6 0.777** 11 0.598** 16 0.675** 
2 0.679** 7 0.676** 12 0.564** 17 0.795** 
3 0.674** 8 0.743** 13 0.512* 18 0.653** 
4 0.631** 9 0.733** 14 0.599** 19 0.606** 
5 0.681** 10 0.557* 15 0.698**   

                                              (2.024)( = 2.22** شد )(    2.002( = )2.25قيسة )ر( الجدولية  شد مدتؾ  د لة )*

وجؾد ارتباط ذو د لة إ را ية بيؽ العبارة والدرجة التمية (، 2يتز  مؽ جدوؿ )
اتجا  معمسات الظفؾلة السبكرة نحؾ التحؾؿ الر سي؛  شد مدتؾ  د لة إ را ية   ستبانة

 بيؽ العبارات ومجسؾع ا ستكياف. (، مسا يذير إل   دؽ ا تداؽ الداخمي2.22(، )2.25)
 صدق السقارنة الظرفية: ( ث

لمعيشات السدتامة لسعرفة د لة الفروؽ بيؽ األرباع " ت "  امت البا ثة باستخداـ اختبار
 (1األ م  واألرباع األدن   م  ا ستبانة، كسا يؾم  ذلػ جدوؿ ر ؼ )

 (9جدول )
 (20= 2= ن 1)ناألدنىداللة الفروق بين اإلرباع األعمى واإلرباع 

 القيــــــاس  
 االستبانة

 Sig. (p.value قيسة ت اإلرباع األدنى اإلرباع األعمى وحدة الكياس

 ع± س ع± س

 0.000 13.471 3.15 82.50 3.54 68.20 درجة االستبانة

         (                             0.213( = )2.25* قيسة )ت( الجدولية  شد مدتؾ  د لة )
 (0.242( = )2.22** شد )
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(، وجؾد فروؽ دالة إ را ًيا بيؽ ا رباع ا دن  وا رباع 1تز  مؽ جدوؿ )ي
اتجا  معمسات الظفؾلة السبكرة نحؾ التحؾؿ الر سي؛  ي   ا  م  لعيشة الدراسة في استبانة
(، 2.25(، وذلػ  شد مدتؾ  د لة إ را ية )23.022بمغت قيسة )ت( السحدؾبة )

(، مسا يدؿ  م  وجؾد فروؽ بيؽ درجات السرتفعيؽ ودرجات السشخفزيؽ  م  2.22)
ا ستبانة، وهذا يؤكد  درة ا ستبانة  م  التسييز بيؽ السرتفعيؽ والسشخفزيؽ مسا يذير إل  

  دؽ ا ستبانة.
 ثانيًا: الثبات:

 ا تسدت البا ثة في  داب الثبات  م  ما يميا 
 ثبات التجزئة الشرفية: ( أ

 داب معام  الثبات بظرياة التجز ة الشرفية وتعتسد هذ  الظرياة  م  تجز ة تؼ 
ا ستبانة إل  نرفيؽ متداوييؽ  ستخراج قيسة معام  ثباته، وذلػ  ؽ طريق استخداـ 
السفردات الفردية في مااب  السفردات الزوجية، وكذلػ تؼ  داب معام  الثبات بسعادلة ولفا 

معمسة  22  مجسؾ ة الدراسة ا ستظالعية والبالغ  ددهؼ كرونباخ، وذلػ بالتظكيق  م
 (. 22طفؾلة مبكرة، وتؼ  داب معام  الثبات لالستبانة كسا هؾ مؾم  بجدوؿ )

 (10جدول )
 (80معامالت ثبات االستبانة ومحاورها )ن= 

معامل  العبارات الزوجية العبارات الفردية السحاور م
 االرتباط

الفا  جتسان سبيرمان
 ع±  س ع±  س كرونباخ

 0.634 0.608 0.669 0.502 3.14 35.87 2.41 40.07 ثبات االستبانة ككل
(                                           2.002( = )2.25* شد مدتؾ  د لة )2.052* قيسة )ر( الجدولية 

 2(2.024( = )2.22** شد )
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د لة إ را ية وذلػ  شد مدتؾ  د لة ( وجؾد ارتباط ذو 22يتز  مؽ جدوؿ )
(؛ مسا يذير إل  ثبات ا ستكياف؛  ي  بمغ معام  الثبات 2.22) (،2.25إ را ية )

، بيشسا بمغ بظرياة ولفا كرونباخ 2.441وبظرياة سكيرماف براوف  2.520بظرياة بيرسؾف 
 ؛ مسا يذير  رتفاع معام  ثبات ا ستبانة.2.430
 

 :الدراسةعرض ومشاقذة نتائج  (4
لإلجابة  م  الدؤاؿ الثاني والثال  والراب   امت البا ثة بر د استجابات  يشة  

الدراسة مؽ معمسات الظفؾلة السبكرة  ؾؿ متظمبات التشسية السلشية السدتدامة لسعمسات 
الظفؾلة السبكرة في مؾا معظيات التحؾؿ الر سي مؽ خالؿ ودوات الدراسة، ثؼ  داب الؾزف 

 :يتز  مؽ الجداوؿ التاليةالشدكي كسا 
الدؤاؿ الثانيا ما وا   التشسية السلشية السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة في مؾا معظيات 
التحؾؿ الر سي؟، لإلجابة  م  هذا الدؤاؿ  امت البا ثة بر د استجابات معمسات الظفؾلة 

 :السبكرة لمسحؾريؽ
 .السحؾر األوؿا الستظمبات السلشية (2
 الثانيا الستظمبات الر سية.السحؾر  (0
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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 السحهر األول: الستظمبات السهشية. (1
 (22جدوؿ )

 (022= استجابات  يشة الدراسة  ؾؿ الستظمبات السلشية، والؾزف الشدكي )ف
 
 ـ

 
 العبارات

الؾزف  ابداً  نادراً  و ياًنا غالًبا دا ًسا
 الشدكي

 
 ا ستجابة

 
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 0كا

بػػػرام  تدريكيػػػة دوريػػػة تعاػػػد  2
لتحايػػػػػػػػق التشسيػػػػػػػػة السلشيػػػػػػػػة 
السدػػتدامة لسعمسػػة الظفؾلػػة 
 السبكرة في التحؾؿ الر سي.

 451.05 و ياًنا 3.33 2.52 0 2.22 2 41.22 021 22.22 25 2.22 35

تػػػػػػػػػدريب معمسػػػػػػػػػة الظفؾلػػػػػػػػػة  0
السبكػػػػرة  مػػػػػ  السدػػػػػتجدات 
فػػػػػػػػػػػػػػػي السجػػػػػػػػػػػػػػػاؿ التاشػػػػػػػػػػػػػػػي 

 والعمسي.

 505.30 نادراً  0.34 1.32 32 44.52 044 2.22 30 22.52 04 0.22 21

تزويػػػػػػػػػػد معمسػػػػػػػػػػة الظفؾلػػػػػػػػػػة  3
السبكػػػػػػػػػػػرة با سػػػػػػػػػػػتراتيجيات 

 الحديثة لمتعمؼ.

 532.15 و ياًنا 3.20 5.22 03 4.22 02 45.22 043 23.22 55 2.22 30

تؾافر فرص متتافئة لجسي   0
السعمسػػػػػػػػات  ػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػدورات 
 والكرام  التدريكية السختمفة.

 401.10 نادرا 0.52 5.22 03 41.52 022 2.52 4 20.32 52 1.22 34

تأهيػػػػػػػػػػ  معمسػػػػػػػػػػة الظفؾلػػػػػػػػػػة  5
السبكػػػػػػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ غيػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
الحا ػػالت  مػػػ  مػػػؤهالت 

 تربؾية.

 401.25 غالباً  3.13 0.22 22 3.22 25 2.22 30 41.32 022 24.32 45

تػػػػػػػػػدريب معمسػػػػػػػػػة الظفؾلػػػػػػػػػة  4
السبكػػػرة  مػػػ  السدػػػتحدثات 
التتشؾلؾجيػػػػػػػػػػػػػػػػة لسؾاجلػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 السذكالت التعميسية.

 542.22 و ياًنا 3.02 3.22 20 0.22 24 44.22 042 25.22 43 22.52 00

تشسػػػػػػػػػػػ  كفايػػػػػػػػػػػات معمسػػػػػػػػػػػػة  2
الظفؾلػػة السبكػػرة مػػؽ خػػالؿ 
السشرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات التعميسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 السختمفة.

 223.22 ابداً  2.04 24.32 305 2.22 2.22 2.32 5 4.32 05 4.32 05
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 (22جدوؿ )ت/ 

 (022 والؾزف الشدكي )ف= استجابات  يشة الدراسة  ؾؿ الستظمبات السلشية،
 
 ـ

 
 العبارات

الؾزف  ابداً  نادراً  و ياًنا غالًبا دا ًسا
 الشدكي

 
 ا ستجابة

 
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 0كا

تعاػػػػػػػػػػػد ورش  سػػػػػػػػػػػ  خا ػػػػػػػػػػػة  2
بالدػػػػػػػػػسات الكياديػػػػػػػػػػة لسعمسػػػػػػػػػػة 

 الظفؾلة السبكرة.

 330.10 نادراً  0.24 55.22 003 24.32 45 0.52 22 23.52 50 22.22 02

تدػػػػػػتخدـ السعمسػػػػػػة الرػػػػػػفحات  1
اللتترونية لمبح  الػد يق  ػؽ 

 السعمؾمات اللامة بسلارة.

 300.12 نادراً  0.32 00.32 21 55.22 002 3.22 20 1.32 32 22.52 00

تزويػػػػػػػػػػػػػد السعمسػػػػػػػػػػػػػة بالخظػػػػػػػػػػػػػة  22
التدريكية طؾيمة األج  لزساف 
 د ة ا ختيار السشاسب للا.

 325.20 ابداً  2.12 52.52 020 02.52 220 2.32 5 23.22 50 4.22 02

تػػػػػػػػػدرب السعمسػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػ  إدارة  22
الحػػؾار اللتترونػػي مػػؽ خػػالؿ 

 بيئة العس  ا فترامية.

 002.20 ابداً  2.22 51.22 031 22.52 20 3.32 23 22.22 00 2.52 32

تػػػػػػدرب السعمسػػػػػػة  مػػػػػػ  كيفيػػػػػػة  20
إنذػػػػػػػػاا مؾا ػػػػػػػػ   مػػػػػػػػ   ػػػػػػػػبكة 
النترنػػػػػػت لتبػػػػػػادؿ السعمؾمػػػػػػات 

 ومذاركتلا.

 324.42 نادراً  0.21 50.52 022 22.22 42 0.22 24 20.32 52 22.32 02

تاكػػػ  السعمسػػػة كػػػػ  مػػػا يدػػػػتجد  23
 مؽ تاشيات  ديثة لمتعمؼ.

 013.20 و ياًنا 3.32 0.22 24 3.52 20 43.32 053 24.22 42 20.52 52

تبػػػػػػػػػػػػادؿ الخكػػػػػػػػػػػػػرات السحميػػػػػػػػػػػػػة  20
والعالسيػة  كػػر مؾا ػ  التؾا ػػ  

 ا جتسا ي.

 413.22 نادراً  0.52 0.32 1 20.22 022 0.52 22 20.22 02 22.32 05

تسش  السعمسة فر ػة الحرػؾؿ  25
 مػػػػػػػػ  تػػػػػػػػدريبات مػػػػػػػػ  خكػػػػػػػػراا 

  السييؽ.

 220.10 ابداً  2.22 24.22 322 2.32 5 0.22 24 22.52 00 2.52 32

تذػػارؾ السعمسػػة فػػي السشتػػديات  24
التربؾيػػػة والتعميسيػػػة فػػػي مجػػػاؿ 

 التخرص.

 025.40 نادراً  0.01 22.32 41 40.52 052 0.22 2 22.52 00 2.22 32

 *داؿ                           22.222=2.25الجدولية  شد  0قيسة كا
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(، يتكيؽا وف الؾزف الشدكي لعبارات السحؾر األوؿا الستظمبات 22مؽ خالؿ دراسة جدوؿ )     
.  ي  جاات استجابات  يشة الدراسة بدرجة 3.13ال   2.04السلشية،  د تراو ت ما بيؽ 
دالة لرال  غالبًا، بيشسا  0(، وكانت قيسة كا3.13( بؾزف ندك  )5غالبًا  م  العبارة ر ؼ )

،  م  التؾالي( 3، 4، 23، 2 يشة الدراسة بدرجة و ياًنا  م  العبارات ) جاات استجابات
دالة  0(، وكانت قيسة كا3.20ا 3.33 ي  يتراوح الؾزف الشدكي للذ  العبارات ما بيؽ )

، 0، 0، 20لرال  و ياًنا، بيشسا جاات استجابات  يشة الدراسة بدرجة نادرًا  م  العبارات )
ا 0.52ي(  ي  يتراوح الؾزف الشدكي للذ  العبارات ما بيؽ )،  م  التؾال2، 20، 24، 1

دالة لرال  نادرًا، بيشسا جاات استجابات  يشة الدراسة بدرجة ابدًا  0(، وكانت قيسة كا0.24
،  م  التؾالي(  ي  يتراوح الؾزف الشدكي للذ  العبارات ما 2، 25، 22، 22 م  العبارات )

 دالة لرال  ابدًا. 0(، وكانت قيسة كا2.22ا 2.12بيؽ )

 
 
 
 
 
 

 ( استجابات  يشة الدراسة  م  عبارات السحؾر ا وؿ5 ك  )
( اختالؼ وراا العيشة  ؾؿ السحؾر األوؿا 5يتز  مؽ الذك  الدابق ر ؼ )

 الستظمبات السلشية  ي ا

 دائما
 غالبا 9%

16% 

 احيانا
 نادرا 19%

27% 

 ابدا
29% 

 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما
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 ( ؛ وهذا ما يؤكد ونه مازاؿ يؾجد 5جاات العبارة ر ؼ)( في السرتبة األول  باستجابة )غالًبا
عمسات غير مؤهالت تربؾيًا بسر مة الظفؾلة السبكرة  د تتؾف بكثرة بالسدارس الخا ة، وهذا م

 مؤ ر  م  معا العس   م  تشسية ا تياجات مر مة الظفؾلة السبكرة.
 م  التؾالي( باستجابة )و ياًنا(،  ي  تعز  البا ثة ونه 3، 4، 23، 2)وجاات العبارات  ،

التشسية السلشية السعرفية السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة   يؾجد ثؾابت تشغيسية لعسمية 
 مؽ  ك  وزارة التربية والتعميؼ، وهذا  د يؤد  إل   دـ الادرة  م  المحاؽ بالسجتس  الر سي.

 ( 2، 20، 24، 1، 0، 0، 20وجاات العبارات،)ي   ،  م  التؾالي( باستجابة )نادًرا 
يسية لعسمية التشسية السلشية السلارية والتؾا مية السدتدامة تعز  البا ثة ونه   يؾجد ثؾابت تشغ

لسعمسات الظفؾلة السبكرة مؽ  ك  وزارة التربية والتعميؼ، وهذا يؤد  إل   عؾبة التؾا   م  
 .السجتس  الر سي

 ( وتعز  البا ثة ونه 2، 25، 22، 22ثؼ جاات العبارات ،)م  التؾالي( باستجابة )ابًدا  ،
الظفؾلة السبكرة   تسش   ق اختيار ما يدا دها ملشيًا في تحديد ا تياجاتلا ما زالت معمسة 

التدريبة التي تدا دها  م  استتساؿ ملاراتلا السعرفية والسلارية والتؾا مية وذلػ مؽ وج  
 المحاؽ بالسجتس  الر سي.

في مؾا ما سكق يتز  ونه ما زاؿ يؾجد  رؾر في تحديد وتحايق الستظمبات السلشية 
لسعمسة الظفؾلة السبكرة بسا يتشاسب م  التحؾؿ الر سي؛ لذلػ يجب إ ادة الشغر مرة وخر  في 
كيفية العس   م  تحديؽ التشسية السلشية السدتدامة مؽ خالؿ تحديد الستظمبات السلشية 

ت معرفية وو ملارية وو تؾا مية وهذا ما تؤكد  ميه بعض الدراسات  ي  السشاسبة سؾاا كان
( إل  مرورة تشسية برام  التدريب وال داد الجيد 0223)  Massachusettsو ارت دراسة 

لرف  ملارات معمسات رياض األطفاؿ، والعس   م  تظؾير محتؾ  برام  إ داد السعمسات، 
إ داد معمسة الظفؾلة السبكرة  سمية مدتسرة تذس  (  م  وف 0222كسا وكدت دراسة دمحم )

 Sungsup & et alال داد  ك  الخدمة والتدريب السدتسر في وثشاا الخدمة، وتأتي دراسة 
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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

( لتؤكد  م  مرورة العس   م  تشسية ملارات معمسة الظفؾلة السبكرة بسا يتشاسب م  0221)
 ماتزيات العرر.

 .السحهر الثاني: الستظمبات الرقسية (2
 (20) جدوؿ

 (022ف=استجابات  يشة الدراسة  ؾؿ الستظمبات الر سية، والؾزف الشدكي )
 
 ـ

 
 العبارات

الؾزف  ابداً  نادراً  و ياًنا غالًبا دا ًسا
 الشدكي

 
 ا ستجابة

 
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 0كا

تظػػػػػػػػؾير الكشيػػػػػػػػة التحتيػػػػػػػػة  2
بالسؤسدػػػػػػػػػػػات التعميسيػػػػػػػػػػػة 
 استعدادا لمتحؾؿ الر سي.

 502.50 نادراً  0.21 22.22 25 45.32 042 2.52 32 5.22 02 3.52 20

تػػؾافر نغػػؼ إدارة الاا ػػات  0
 الدراسية إلتترونيًا.

 100.22 ابداً  2.31 22.52 300 22.22 02 0.22 22 3.22 25 3.22 20

تيدػػػػػػػػػػػػػػير كػػػػػػػػػػػػػػ  الدػػػػػػػػػػػػػػك   3
لمؾ ػػػػػػػؾؿ إلػػػػػػػ  مرػػػػػػػادر 
السعمؾمػػػػػػػػػػػػػات والكيانػػػػػػػػػػػػػات 

 التترونيا.

 210.25 نادرا   0.21 1.32 32 24.32 325 5.22 02 5.32 02 0.32 22

تعاػد بػرام  تدريكيػة دوريػػة  0
لسحػػؾ األميػػة التتشؾلؾجيػػة 

 لمسعمؾمات.

 312.20 نادراً  0.41 2.52 30 52.52 030 3.22 20 25.32 42 20.22 51

تؾعػػػػػػػػػػػػػػػػػا التتشؾلؾجيػػػػػػػػػػػػػػػػػا  5
الر سيػة فػػي ناػ  وتؾ ػػي  
السعمؾمػػػػػػػػػػػػػػػػػػات لجسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 العامميؽ بالسؤسدة.

 243.22 و ياًنا 0.11 5.22 03 0.52 22 22.22 325 4.22 02 0.32 22

تليئة ا تراؿ الجيد بػيؽ  4
السؤسدػػػػػػػػػػػػػات التعميسيػػػػػػػػػػػػػة 
 داخ  الدولة وخارجلا.

 103.05 ابداً  2.32 22.32 305 4.22 02 4.22 00 5.22 03 2.32 2

تعاػػػػػػد ا جتسا ػػػػػػات  ػػػػػػؽ  2
بعػػػػػػػػػػد تحدػػػػػػػػػػبا لمسؾا ػػػػػػػػػػا 
الظار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والسؾا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 السختمفة.

 220.25 ابداً  2.02 25.22 323 25.22 43 3.22 20 0.22 22 0.22 22
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 (20) جدوؿت/

 (022استجابات  يشة الدراسة  ؾؿ الستظمبات الر سية، والؾزف الشدكي )ف= 
 
 ـ

 
 العبارات

الؾزف  ابداً  نادراً  و ياًنا غالًبا دا ًسا
 الشدكي

 
 ا ستجابة

 
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 0كا

تػػػؾافر بػػػرام  مختمفػػػة مػػػؽ  2
Software  تحدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا

لمسؾا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الظار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 والسؾا ا السختمفة.

 421.02 نادراً  0.22 22.22 00 20.32 021 2.52 30 0.32 22 0.22 24

تػػػػػػػد ؼ التػػػػػػػؾادر البذػػػػػػػرية  1
 بك  ما هؾ ر سي جديد.

 411.305 ابداً  2.55 20.52 012 23.22 50 5.22 03 0.32 22 0.52 22

التتشؾلؾجيػػػا  تػػػؾافر ونغسػػػة 22
الر سيػػػػػػػػػػػػػة وا ترػػػػػػػػػػػػػا ت 

 الحديثة بالرومات.

 424.22 نادراً  0.21 24.22 42 42.52 025 4.22 02 0.52 22 3.32 23

تؾمػػػػػػػػ   ؾا ػػػػػػػػد لتخػػػػػػػػزيؽ  22
واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ الكيانػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
والسعمؾمػػػػػػػػػػػػػات لزػػػػػػػػػػػػػػساف 

 الخرؾ ية.

 220.52 ابداً  2.04 25.22 322 20.52 52 3.52 20 0.22 24 3.22 20

لمر ابػػػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػػػدد آليػػػػػػػػػػػات  20
والستابعػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػ  نغػػػػػػػػػػؼ 
السعمؾمػػػػػػػػػػػات والذػػػػػػػػػػػبكات 

 واألجلزة.

 203.22 ابداً  2.03 22.22 322 22.52 04 0.22 21 0.32 1 3.22 25

تؾعػػػا اسػػػتراتيجية ألمػػػؽ  23
السعمؾمػػػػػػػػػػػػػػػػات لزػػػػػػػػػػػػػػػػساف 
التعػػػػاوف بػػػػيؽ السؤسدػػػػات 

 الحكؾمية والخا ة.

 224.30 ابداً  2.42 23.32 013 22.52 04 0.22 21 3.52 20 2.22 02

تػػػػػػػػػػػػؾافر الػػػػػػػػػػػػػد ؼ الفشػػػػػػػػػػػػػي  20
الخػػػػػػػػػػػػػػاص بالسذػػػػػػػػػػػػػػكالت 

 التاشية.

 535.52 نادراً  0.20 22.22 20 45.32 042 4.22 00 4.52 04 0.32 22

 *داؿ                             22.222=2.25الجدولية  شد  0قيسة كا
(، يتكيؽا وف الؾزف الشدكي لعبارات محؾر الستظمبات 20مؽ خالؿ دراسة جدوؿ )     

.  ي  جاات استجابات  يشة الدراسة بدرجة 0.11ال   2.32الر سية،  د تراو ت ما بيؽ 
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 دائما
5% 

 غالبا
 احيانا 5%

10% 

 نادرا
35% 

 ابدا
45% 

 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما

دالة لرال  و ياًنا، بيشسا  0(، وكانت قيسة كا0.11( بؾزف ندك  )5و ياًنا  م  العبارة ر ؼ )
،  م  2، 22، 20، 2، 3، 0لدراسة بدرجة نادرًا  م  العبارات )جاات استجابات  يشة ا

 0(، وكانت قيسة كا0.21ا 0.41التؾالي(  ي  يتراوح الؾزف الشدكي للذ  العبارات ما بيؽ )
 ،1، 23دالة لرال  و ياًنا، بيشسا جاات استجابات  يشة الدراسة بدرجة ابدًا  م  العبارات )

ا 2.42 ي  يتراوح الؾزف الشدكي للذ  العبارات ما بيؽ )،  م  التؾالي( 4، 0، 2، 22،20
 دالة لرال  ابدًا. 0(، وكانت قيسة كا2.32
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( استجابات  يشة الدراسة  م  عبارات السحؾر الثاني4 ك  )
( اختالؼ وراا العيشة  ؾؿ السحؾر الثانيا 4يتز  مؽ الذك  الدابق ر ؼ )

 الستظمبات الر سية  ي ا
  ( باستجابة )و ياًنا(، وتعز  البا ثة إل  معا الكشية التحتية 5العبارة ر ؼ )جاات

 بالسؤسدات التعميسية  ت  اآلف.
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 ( وتعز  البا ثة 2، 22، 20، 2، 3، 0وجاات العبارات ،)م  التؾالي( باستجابة )نادًرا  ،
الالزمة إل  وجؾد محاو ت طفيفة جًدا ولتؽ دوف جدو   د ترج  إل  معا المكانات 

 لتحديؽ السلارات التاشية ود سلا بالسؤسدات.
 ( وتعز  4، 0، 2، 20، 22، 1، 23ثؼ جاات العبارات ،)م  التؾالي( باستجابة )نادًرا  ،

البا ثة إل  معا المكانات السادية والبذرية مًعا، مترتبا  م  ذلػ  عؾبة المحاؽ بالتحؾؿ 
 الر سي لمسجتس .

في مؾا ما سكق يتز  وجؾد  رؾر في الكشية التحتية الر سية لمسؤسدات التعميسية، م  
السادية والبذرية، استعداًدا لمتحؾؿ الر سي وهذا الارؾر يشعكس  م  برام  معا المكانات 

التشسية السلشية لمسعمسات،  ي  ت عز  هذ  الشتا   إل  معا تأهي  ومسارسة السعمسات 
الر سي، و دـ كفاية برام  التشسية السلشية السادمة للؽ وثشاا خدمتلؽ، وهذا ما لسلارات التعمؼ 

(  م  وف السعمؼ يؾاجه 0224و ارت اليه بعض الدراسات  ي  وكدت دراسة دمحم والحربي )
كثير مؽ التحديات في  رر الثؾرة الر سية، ووف استخداـ التتشؾلؾجيا الجديدة في التعميؼ 

 لارات التي يشبغي وف يستمتلا معمسي العرر الر سي.يتظمب مجسؾ ة مؽ الس
 (23جدوؿ )

 التكرارات والشدب السئهية والدرجة الترجيحية والشدب الترجيحية لسحاور استبانة 
 400ن=  واقع التشسية السهشية السدتدامة لسعمسات الظفهلة السبكرة في ضهء معظيات التحهل الرقسي

الدرجة  ابداً  نادراً  و ياًنا غالًبا دا ًسا السحاور ـ
 السادرة

ا هسية 
 الشدكية

 (0قيسة )كا
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 210.34 %52.21 24242 02.52 2202 04.22 2222 21.32 2035 24.32 2202 1.02 512 الستظمبات السلشية 2
 3223.03 %32.15 22402 00.4 0014 35.32 2125 22.02 520 5.32 015 0.52 052 الستظمبات الر سية 0

 (1.01( = )2.25( الجدولية  شد مدتؾ  معشؾية )0* قيسة )كا

( وف ا هسية الشدكية لسحؾر الستظمبات السلشية بمغ 23ويتز  مؽ الجدوؿ )      
( دالة لرال  ابدًا، بيشسا بمغت ا هسية الشدكية لسحؾر 0%، وكانت قيسة )كا52.21

( دالة لرال  بدرجة ابًدا، وهذا يذير إل  0%، وكانت قيسة )كا32.15الستظمبات الر سية 
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لستظمبات السلشية وككر مؽ تحايق الستظمبات الر سية وف األهسية الشدكية لزعا تحايق ا
 الالزمة لمتشسية السلشية السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة مؽ وجلة نغرهؽ.

وتعز  هذ  الشتيجة إل  معا برام  التشسية السلشية السادمة لسعمسات الظفؾلة السبكرة، 
  معا المكانات السادية تزامًشا م  معظيات التحؾؿ الر سي،  ي   د يرج  الدكب إل

وخارجلا مث  وجؾد  ا ة مشاسبة ومجلزة  والبذرية الالزمة لعسمية التدريب داخ  الرومة
بالتاشيات والؾسا   الحديثة الر سية التي تدا د السدرب في  سمية التدريب، و د يكؾف سكب 

والسلارية الالزمة ذلػ ويًزا وف محتؾ  برام  النساا السلشي   تمكي ا  تياجات السعرفية 
لمسعمسات، و د يرج  ذلػ إل   دـ اتداع الؾ ت التافي لتحايق الستظمبات السلشية الالزمة 
لمسعمسات نغًرا لتثرة األ ساؿ السشؾطة بلؽ، بالمافة إل  وجؾد  جز  ارخ بالسؤسدات 

 ,Gunesالتعميسية مسا يزيد مؽ العبا والسدؤوليات  ميلؽ، وهذا ما وكدت  ميه دراسة 
Bacanac & Cokcek (0222( كسا وكدت دراسة دمحم والحربي ،)إل  وف السعمؼ 0224 )

يؾاجه كثيًرا مؽ التحديات في  رر الثؾرة الر سية، ووف استخداـ التتشؾلؾجيا الجديدة في 
التعميؼ يتظمب مجسؾ ة مؽ السلارات التي يشبغي وف يستمتلا معمسي العرر الر سي، ويسكؽ 

عمؼ في ع  الثؾرة الر سية مؽ خالؿ التشسية السلشية اللتترونية لمسعمؼ، تشسية ملارات الس
والتدريب السدتسر له، وتامي  العبا التدريدي السكما به، وو ارت دراسة كال مؽ الزهراني 

( إل   اجة السعمسيؽ لمتدريب  م  ملارات التعمؼ الر سي 0221) Yue(، ودراسة 0222)
 ؼ لظالب الارف الحادي والعذريؽ، ووف  دـ  رؾللؼ  م  ليتسكشؾا مؽ تاديؼ تعميؼ مال

 التدريبات السشاسبة   تياجاتلؼ السلشية يشعكس  م  امتالكلؼ لتمػ السلارات ومسارستلؼ للا.
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 الدؤال الثالث: ما اتجاه معمسات الظفهلة السبكرة نحه التحهل الرقسي؟.
 (20) جدوؿ

 (022الشدكي )ف= ف سبكرة نحؾ التحؾؿ الر سي، والؾز الظفؾلة ال استجابات  يشة الدراسة  ؾؿ اتجا  معمسات
 
 ـ

 
 العبارات

الؾزف  غير مؾافق بذدة غير مؾافق محايد مؾافق مؾافق بذدة
 الشدكي

 
 ا ستجابة

 
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 0كا

يزيد التحؾؿ الر سي مؽ فا مية  2
 العسمية التعميسية

 222.40 مؾافق 3.12 3.22 20 0.32 1 5.22 03 21.22 324 22.22 02

يحفز التحؾؿ الر سي مؽ تاديؼ  0
 تظكياات مثيرة وجذابة لألطفاؿ 

 222.20 مؾافق 3.23 2.22 2 5.22 02 2.22 30 21.32 322 4.22 00

التتشؾلؾجيا الر سية  م   تذج  3
 التشؾع في وساليب التعمؼ

 2223.0 مؾافق 3.21 0.32 1 0.52 22 0.22 22 23.32 333 2.32 01

يرب  التحؾؿ الر سي مروري  0
 السؤسدات التعميسية لت 

 125.22 محايد 3.25 0.22 22 0.22 24 20.22 332 4.52 04 0.22 24

يمغي التحؾؿ الر سي دور  5
 السعمسة في العسمية التعميسية

غير مؾافق  2.02 22.32 302 1.22 31 0.52 22 5.22 02 0.52 22
 بذدة

120.50 

التحؾؿ الر سي السعمسة يسش   4
 فر ة ا نفتاح  م  العالؼ

 2235.3 مؾافق 3.10 2.22 2 0.52 22 0.52 22 20.32 332 2.22 02

يدا د التحؾؿ الر سي  م   2
التحؾؿ مؽ التعمؼ التاميدي ال  

 التعمؼ  ؽ بعد

 2220.20 محايد 3.20 3.32 23 0.52 22 24.22 302 0.22 24 3.52 20

الر سي نؾع مؽ يسث  التحؾؿ  2
 الرفالية الزا دة و  فا دة مشه.

غير مؾافق  2.30 22.32 302 22.22 02 3.22 20 3.22 25 2.32 5
 بذدة

102.55 

يؤكد التحؾؿ الر سي  م  وف  1
النترنت والحاسؾب مؽ 
وساسيات التاشيات الحديثة 

 لمتعمؼ

 141.22 مؾافق بذدة 0.52 5.22 02 3.52 20 3.32 23 4.22 00 20.32 301

تزيد الكرام  التدريبة  22
اللتترونية مؽ ا هتساـ 
بستابعة السؤتسرات العمسية في 

 مجاؿ التخرص

 254.22 مؾافق 3.20 5.22 03 5.52 00 4.22 00 25.22 322 2.22 32

تحفز الكرام  التدريبة  22
اللتترونية  م  ا طالع  م  
و دث الشساذج العالسية في 
 تخظيط وبشاا السشاه  والكرام  

 141.45 مؾافق 3.24 3.22 25 4.32 05 0.22 24 20.32 301 3.22 25
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 (20) ت/ جدوؿ
  (022 والؾزف الشدكي )ف=استجابات  يشة الدراسة  ؾؿ اتجا  معمسات الظفؾلة السبكرة نحؾ التحؾؿ الر سي، 

 
 ـ

 
 العبارات

غير مؾافق  غير مؾافق محايد مؾافق مؾافق بذدة
 بذدة

الؾزف 
 الشدكي

 
 ا ستجابة

 
 0كا

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

تزيد الكرام  التدريبة  20
اللتترونية مؽ الادرة  م  
استخداـ استراتيجيات تعمؼ 
متشؾ ة تتشاسب م  التحؾؿ 

 الر سي

 223.02 محايد 0.12 5.32 02 4.52 04 22.22 322 2.32 01 0.22 24

يدلؼ التعمؼ الر سي في  23
تحايق وهداؼ السشل  

 الدراسي بفا مية.

 2223.2 محايد 3.23 3.32 23 3.32 23 23.32 333 2.52 32 0.22 22

   يعظي التعمؼ الر سي نتا 20
وفز  مؽ طرؽ التعمؼ 

 التاميدية

 124.12 محايد 0.15 4.22 02 3.22 25 22.52 300 4.22 00 3.22 20

يرا   التعمؼ الر سي الفروؽ  25
ألطفاؿ مؽ الفردية بيؽ ا

 خالؿ الؾسا ط الستعددة

 2212.5 محايد 3.23 0.22 2 0.22 24 24.22 300 5.52 00 0.52 22

ي مؽ يزيد التعمؼ الر س 24
العبا التدريدي  م  

 السعمسة

 2222.2 مؾافق 3.22 0.22 24 0.52 22 4.52 04 23.22 335 3.32 23

يحتاج التعمؼ الر سي إل   22
يذ الكرام  و ت إمافي لتشف
 اللتترونية السختمفة

 2205.2 مؾافق بذدة 0.44 0.52 22 3.32 23 3.22 25 4.52 04 20.22 334

يدا د التعمؼ الر سي  م   22
تؾجيه األطفاؿ لالستفادة 

لسثم  مؽ برام  الحاسؾب ا
 والسحسؾؿ

 221.32 مؾافق 3.41 5.52 00 5.22 02 1.22 34 25.22 323 0.22 21

نذر ثاافة التعمؼ الر سي  21
 لساـ بيؽ األطفاؿ بغرض ا
 بدور التتشؾلؾجيا الر سية

 152.22 مؾافق بذدة 0.45 0.22 2 0.32 1 4.22 00 2.32 33 22.52 304

 *داؿ                                 22.222=2.25الجدولية  شد  0قيسة كا
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 موافق بشدة
17% 

 موافق
37% 

 محايد
29% 

 غير موافق
5% 

 غير موافق بشدة
12% 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

(، يتكيؽا وف الؾزف الشدكي لعبارات محؾر اتجا  معمسات 20ومؽ خالؿ دراسة جدوؿ )
.  ي  جاات 0.44ال   2.30الظفؾلة السبكرة نحؾ التحؾؿ الر سي،  د تراو ت ما بيؽ 

،  م  التؾالي( 1، 21، 22استجابات  يشة الدراسة بدرجة مؾافق بذدة  م  العبارة ر ؼ )
دالة  0(، وكانت قيسة كا0.52ا 0.44لذ  العبارات ما بيؽ ) ي  يتراوح الؾزف الشدكي ل

، 4لرال  مؾافق بذدة، بيشسا جاات استجابات  يشة الدراسة بدرجة مؾافق  م  العبارات )
،  م  التؾالي(  ي  يتراوح الؾزف الشدكي للذ  العبارات ما 22، 22، 22، 24، 0، 3، 2

مؾافق، بيشسا جاات استجابات  يشة  دالة لرال  0(، وكانت قيسة كا3.41ا 3.10بيؽ )
،  م  التؾالي(  ي  يتراوح 20، 20، 2، 25، 23، 0الدراسة بدرجة محايد  م  العبارات )
دالة لرال  محايد،  0(، وكانت قيسة كا3.15ا 3.25الؾزف الشدكي للذ  العبارات ما بيؽ )

،  م  2، 5ارات ) بيشسا جاات استجابات  يشة الدراسة بدرجة غير مؾافق بذدة  م  العب
 0(، وكانت قيسة كا2.30ا 2.02التؾالي(  ي  يتراوح الؾزف الشدكي للذ  العبارات ما بيؽ )

 دالة لرال  غير مؾافق بذدة.
 
 
 
 
 

 
 
 
( استجابات  يشة الدراسة  م  عبارات محؾر اتجا  معمسات الظفؾلة السبكرة نحؾ 2 ك  )

 التحؾؿ الر سي
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( اختالؼ وراا العيشة  ؾؿ استجابة اتجا  معمسات 2)يتز  مؽ الذك  الدابق ر ؼ 
 الظفؾلة السبكرة نحؾ التحؾؿ الر سي  ي ا

 ( وت عز  هذ  الشتيجة 1، 21، 22جاات العبارات ،)م  التؾالي( باستجابة )مؾافق بذدة  ،
إل  وهسية التحؾؿ الر سي بسؤسدات الظفؾلة السبكرة؛  ي  يلدؼ التعميؼ اليؾـ إل  مدا دة 

اؿ  م  تظؾير بؾ مة آمشة لمعثؾر  م  طريالؼ ولمسدا دة في ملارات وخذ الظريق األطف
 في  الؼ متامب ومؤ ت ومتجدد.  

 ( 22، 22، 22، 24، 0، 3، 2، 4وجاات العبارات )م  التؾالي( باستجابة )مؾافق  ،
وتعز  هذ  الشتيجة إل  إيساف السعمسات بزرورة التحؾؿ الر سي  ي  تر  وف مؤسدات 

فؾلة السبكرة التي   تدتظي  تحديد مكانلا في  الؼ التحؾؿ الر سي ستترؾ وطفاللا فاراا الظ
في الحياة ا جتساعية وا  ترادية والثاافية السدتاكمية، فزاًل  سا يحسمه التحؾؿ الر سي مؽ 

 زيادة العبا التدريدي  م   اتالؽ.
 ( ب20، 20، 2، 25، 23، 0وجاات العبارات )استجابة )محايد( وت عز  ،  م  التؾالي

،   مفر مؽ ا ستفادة مؽ الفرص  هذ  الشتيجة إل  مرورة ا ندماج في  الؼ اليـؾ
 التتشؾلؾجية لح  العديد مؽ السذاك  في الشغؼ التعميسية.

 ( وت عز  هذ  الشتيجة 2، 5ثؼ جاات العبارات )م  التؾالي( باستجابة )غير مؾافق بذدة  ،
السعمسات في العسمية التعميسة، فمؽ تتؾف السعمسة بعد اآلف  شررًا ذاتيًا إل  التأكيد  م  دور 

 لمسعرفة، وستكدو بتؾجيه األطفاؿ إل  مردر السعمؾمات والسعارؼ الستشؾ ة.
وت عز  هذ  الشتيجة إل  طكيعة التحؾؿ الر سي الذي يذلد  العالؼ في ع  الغروؼ الظار ة  

، وإيساًنا مؽ السعمسات بأهسية التعمؼ الر سي ودور  في التعمؼ وارتباطه الؾثيق بالعسمية التعميسية
 (.0222لسر مة الظفؾلة السبكرة في ع  التحؾؿ الر سي وهذا ما وكدته دراسة الرا د )

 



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

572 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

الدؤال الرابع: هل تهجد فروق ذات داللة إحرائية بين متهسظات أفراد عيشة الدراسة ُتعزى 
 ة، نهع الروضة، الخبرة(؟لستغيرات الدراسة )الدن، محل اإلقام

 الدن: ( أ
 (15جدول )

 (400داللة الفروق بين متهسظات درجات أفراد العيشة وفقًا لستغير الدن )ن=
مجسهع  التباين االستبيان م

 السربعات
درجات 
 الحرية

متهسط 
مجسهع 
 السربعات

قيسة 
 )ف(

Sig. 

واقع التشسية  1
السهشية السدتدامة 
لسعمسات الظفهلة 

ضهء السبكرة في 
معظيات التحهل 

 الرقسي

الستظمبات 
 السهشية.

بين 
 السجسهعات

137.705 2 68.853 2.896 0.056 

داخل 
 السجسهعات

9439.295 397 23.777 

  399 9577.00 السجسهع
الستظمبات 
 الرقسية.

بين 
 السجسهعات

23.464 2 11.732 0.796 0.452 

داخل 
 السجسهعات

5852.576 397 14.742 

  399 5876.040 السجسهع
اتجاه معمسات الظفهلة السبكرة نحه  2

 التحهل الرقسي
بين 

 السجسهعات
289.556 2 144.778 8.693 0.000 

داخل 
 السجسهعات

6612.221 397 16.655 

  399 6901.778 السجسهع

 3.22=2.25قيسة ؼ الجدولية  شد 
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غير دالة إ را يًا بيؽ متؾسظات درجات  يشة  ( وجؾد فروؽ 25يتز  مؽ جدوؿ )
الدراسة وفاًا لستغير الدؽ،  ي  بمغت قيسة )ؼ( السحدؾبة لسحؾر الستظمبات السلشية 

،  ي  كانت قيسة ؼ السحدؾبة غير 2.214، بيشسا بمغت لسحؾر الستظمبات الر سية 0.21
جد فروؽ ذات د لة (، بيشسا تؾ 2.25داله ا را يًا وذلػ  شد مدتؾ  د لة إ را ية )

ا را ية بيؽ متؾسظات درجات  يشة الدراسة لسحؾر اتجا  معمسات الظفؾلة السبكرة نحؾ 
( وهي دالة ا را يًا وذلػ  شد 2.413التحؾؿ الر سي،  ي  بمغت قيسة )ؼ( السحدؾبة )

 (.2.25مدتؾ  د لة إ را ية )
 (16جدول )
ة حهل استبانة اتجاه معمسات الظفهلة السبكرة نحه اتجاه الفروق بين متهسظات استجابات عيشة الدراس

 (022)ف= التحهل الرقسي وفًقا لستغير الدن

 * دال
 ( وفا24يتز  مؽ جدوؿ )

  سشة،  02-32سشة والسر مة مؽ  32هشاؾ اختالؼ معشؾي بيؽ السرا   العسرية و   مؽ
سشة بفرؽ بيؽ الستؾسظيؽ الحدابييؽ بمغ  32وكانت ا ختالفات لرال  الدؽ و   مؽ 

 .دالة إ را ًيا L.S.D؛  ي  وف قيسة 2.15

الستؾسط  الدؽ ا ستكياف
 الحدابي

 الفروؽ بيؽ الستؾسظات
 سشة 02وكثر مؽ  02 - 32مؽ  سشة 32و   مؽ 

اتجا  معمسات الظفؾلة 
السبكرة نحؾ التحؾؿ 

 الر سي

 32و   مؽ 
 سشة

44.51  2.15* 2.24* 

 2.222-   40.43 02 - 32مؽ 
 02وكثر مؽ 
 سشة

40.20    
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  02ثر مؽ سشة والسر مة وك 32كسا يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ السرا   العسرية و   مؽ 
سشة بفرؽ بيؽ الستؾسظيؽ الحدابييؽ بمغ  32سشة، وكانت ا ختالفات لرال  الدؽ و   مؽ 

 دالة إ را ًيا. L.S.D؛  ي  وف قيسة 2.24
و د يرج  ذلػ إل   داثة  لد معمسات الظفؾلة السبكرة؛  ي  يكؾف لديلا نذاط و يؾية في 

ا ألهسية اللساـ بالسدتجدات التاشية التظم  إل  ك  ما هؾ جديد في مجاؿ العس ، وإدراكل
 والعس   م  تظؾير ذاتلا إيساًنا مشلا بأنلا جزا مؽ نجاح السشغؾمة التعميسية.

 محل اإلقامة: ( ب
 (17جدول )

 (400)ن= داللة الفروق بين متهسظات درجات أفراد العيشة وفقًا لستغير محل اإلقامة
مجسؾع  التبايؽ ا ستكياف ـ

 السربعات
درجات 
 الحرية

متؾسط 
مجسؾع 
 السربعات

قيسة 
 )ؼ(

Sig. 

وا   التشسية  2
السلشية السدتدامة 
لسعمسات الظفؾلة 
السبكرة في مؾا 
معظيات التحؾؿ 

 الر سي

الستظمبات 
 السلشية.

 2.222 33.352 400.22 3 2130.22 بيؽ السجسؾ ات
 21.324 314 2405.22 داخ  السجسؾ ات

  311 1522.22 السجسؾع
الستظمبات 
 الر سية.

 2.222 02.425 521.223 3 2551.20 بيؽ السجسؾ ات
 22.122 314 0324.12 داخ  السجسؾ ات

  311 5224.20 السجسؾع
اتجا  معمسات الظفؾلة السبكرة  0

 نحؾ التحؾؿ الر سي
 2.222 32.134 500.20 3 2520.22 بيؽ السجسؾ ات
 23.051 314 5301.41 داخ  السجسؾ ات

  311 4122.22 السجسؾع

 3.22=2.25قيسة ؼ الجدولية  شد 
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(، وجؾد فروؽ دالة إ را يًا بيؽ متؾسظات درجات  يشة الدراسة 22يتز  مؽ جدوؿ )
(، 32.13ا 33.35وفاًا لستغير مح  ال امة،  ي  تراو ت قيسة )ؼ( السحدؾبة بيؽ )

 (.2.25ا را يًا وذلػ  شد مدتؾ  د لة إ را ية ) ي  كانت قيسة ؼ السحدؾبة داله 
 (22جدوؿ )
 (022)ف= سح  ال امةفي محاور ا ستكياف وفًاا لاتجا  الفروؽ بيؽ متؾسظات استجابات  يشة الدراسة 

مح   ا ستكياف ـ
 ال امة

 

الستؾسط 
 الحدابي

 الفروؽ بيؽ الستؾسظات
 وسؾاف السكشدرية الد لمية الااهرة

وا   التشسية  2
السلشية السدتدامة 
لسعمسات الظفؾلة 
السبكرة في مؾا 
معظيات التحؾؿ 

 الر سي

 الستظمبات السلشية
 

 *5.02 *0.30 *5.34  34.02 الااهرة
 2.222 2.20   02.22 الد لمية
 2.142    02.23 السكشدرية
     02.41 وسؾاف

 *0.21 *3.052 *0.22  01.22 الااهرة الستظمبات الر سية
 2.22 *2.53   05.20 الد لمية
 *2.40    04.55 السكشدرية
     00.12 وسؾاف

0 
 

 اتجا  معمسات الظفؾلة السبكرة نحؾ 
 التحؾؿ الر سي

 *2.32 *0.13 *3.12  42.24 الااهرة
 *0.44 2.142   43.21 الد لمية
 *3.40    40.23 السكشدرية
     44.05 وسؾاف

 * دال
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 ( التاليا22يتز  مؽ جدوؿ )
واقع التشسية السهشية السدتدامة لسعمسات الظفهلة السبكرة في ضهء معظيات التحهل  .1

 الرقسي:
 .أواًل: الستظمبات السهشية

  هشاؾ اختالؼ معشؾي بيؽ مح  ال امة محافغة الااهرة والد لمية، وكانت ا ختالفات
 L.S.D ؛  ي  وف قيسة5.34بفرؽ بيؽ الستؾسظيؽ الحدابييؽ بمغ لرال  محافغة الد لمية 

 .دالة إ را ًيا
  كسا يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ محافغة الااهرة والسكشدرية لرال  محافغة السكشدرية

 .دالة إ را ًيا L.S.D ؛  ي  وف قيسة0.30بفرؽ بيؽ الستؾسظيؽ الحدابييؽ بمغ 
 ااهرة ووسؾاف لرال  محافغة وسؾاف بفرؽ بيؽ كسا يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ محافغة ال

 .دالة إ را ًيا L.S.D ؛  ي  وف قيسة5.02الستؾسظيؽ الحدابييؽ بمغ 
  كسا يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ محافغة الد لمية والسكشدرية لرال  محافغة الد لمية بفرؽ

 .دالة إ را ًيا L.S.D ؛  ي  وف قيسة2.20بيؽ الستؾسظيؽ الحدابييؽ بمغ 
  يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ محافغة الد لمية ووسؾاف ومحافغة السكشدرية؛  ي  وف كسا  

 .غير دالة إ را ًيا L.S.D قيسة
 .ثانًيا: الستظمبات الرقسية

  هشاؾ اختالؼ معشؾي بيؽ مح  ال امة محافغة الااهرة والد لمية، وكانت ا ختالفات
 L.S.D ؛  ي  وف قيسة0.22يؽ بمغ لرال  محافغة الااهرة بفرؽ بيؽ الستؾسظيؽ الحدابي

 .دالة إ را ًيا
  كسا يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ محافغة الااهرة والسكشدرية لرال  محافغة الااهرة بفرؽ

 .دالة إ را ًيا L.S.D ؛  ي  وف قيسة3.052بيؽ الستؾسظيؽ الحدابييؽ بمغ 
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  الااهرة بفرؽ بيؽ كسا يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ محافغة الااهرة ووسؾاف لرال  محافغة
 .دالة إ را ًيا L.S.D ؛  ي  وف قيسة0.21الستؾسظيؽ الحدابييؽ بمغ 

  كسا يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ محافغة الد لمية والسكشدرية لرال  محافغة السكشدرية
 دالة إ را ًيا L.S.D ؛  ي  وف قيسة2.53بفرؽ بيؽ الستؾسظيؽ الحدابييؽ بمغ 

  محافغة السكشدرية ووسؾاف لرال  محافغة السكشدرية كسا يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ
 دالة إ را ًيا L.S.D ؛  ي  وف قيسة2.40بفرؽ بيؽ الستؾسظيؽ الحدابييؽ بمغ 

 كسا   يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ محافغة الد لمية ووسؾاف؛  ي  وف قيسة L.S.D  غير
 .دالة إ را ًيا

 .اتجاه معمسات الظفهلة السبكرة نحه التحهل الرقسي .2
  هشاؾ اختالؼ معشؾي بيؽ مح  ال امة محافغة الااهرة والد لمية، وكانت ا ختالفات

 L.S.D ؛  ي  وف قيسة3.12لرال  محافغة الااهرة بفرؽ بيؽ الستؾسظيؽ الحدابييؽ بمغ 
 .دالة إ را ًيا

  كسا يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ محافغة الااهرة والسكشدرية لرال  محافغة الااهرة بفرؽ
 .دالة إ را ًيا L.S.D ؛  ي  وف قيسة0.13لستؾسظيؽ الحدابييؽ بمغ بيؽ ا

  كسا يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ محافغة الااهرة ووسؾاف لرال  محافغة الااهرة بفرؽ بيؽ
 .دالة إ را ًيا L.S.D ؛  ي  وف قيسة2.32الستؾسظيؽ الحدابييؽ بمغ 

 محافغة وسؾاف بفرؽ بيؽ كسا يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ محافغة الد لمية ووسؾاف لرال  
 .دالة إ را ًيا L.S.D ؛  ي  وف قيسة0.44الستؾسظيؽ الحدابييؽ بمغ 

  كسا يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ محافغة السكشدرية ووسؾاف لرال  محافغة وسؾاف بفرؽ
 .دالة إ را ًيا L.S.D ؛  ي  وف قيسة3.40بيؽ الستؾسظيؽ الحدابييؽ بمغ 
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  بيؽ محافغة الد لمية ومحافغة السكشدرية؛  ي  وف قيسةكسا   يؾجد اختالؼ معشؾي 
L.S.D غير دالة إ را ًيا. 

و د يرج  ذلػ إل  وف التحؾؿ الر سي  سمية مدتحدثة  م  السؤسدات التعميسية بجسي  
ونحاا الجسلؾرية، وت عز  هذ  الشتا   إل  وف ا ختالفات السعشؾية بيؽ السحافغات يؤكد 

  مؾاكبة التحؾؿ الر سي وتزامًشا م  الغروؼ الظار ة التي تسر  م  محاولة الجسي   م
 بلا البالد. 

 نهع الروضة: ( ت
 (19جدول )

 (400داللة الفروق بين متهسظات درجات أفراد العيشة وفقًا لستغير نهع الروضة)ن=
مجسؾع  التبايؽ ا ستكياف ـ

 السربعات
درجات 
 الحرية

متؾسط 
مجسؾع 
 السربعات

قيسة 
 )ؼ(

Sig. 

وا   التشسية السلشية  2
السدتدامة لسعمسات 
الظفؾلة السبكرة في 
مؾا معظيات 
 التحؾؿ الر سي

الستظمبات 
 السلشية.

 2.353 2.203 05.232 0 52.242 بيؽ السجسؾ ات
 03.112 312 1504.13 داخ  السجسؾ ات

  311 1522.22 السجسؾع
الستظمبات 
 الر سية.

 2.420 2.322 5.422 0 22.002 بيؽ السجسؾ ات
 20.223 312 5240.20 داخ  السجسؾ ات

  311 5224.202 السجسؾع
اتجا  معمسات الظفؾلة السبكرة  0

 نحؾ التحؾؿ الر سي
 2.222 20.222 001.105 0 051.201 بيؽ السجسؾ ات
 24.002 312 4002.102 داخ  السجسؾ ات

  311 4122.22 السجسؾع

 3.00=0.05الجدولية عشد قيسة ف 
(، وجؾد فروؽ غير دالة إ را يًا بيؽ متؾسظات درجات 21يتز  مؽ جدوؿ )

 يشة الدراسة وفاًا لستغير نؾع الرومة،  ي  بمغت قيسة )ؼ( السحدؾبة لسحؾر الستظمبات 
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،  ي  كانت قيسة ؼ 2.322، بيشسا بمغت لسحؾر الستظمبات الر سية 2.203السلشية 
(، بيشسا تؾجد فروؽ 2.25اله ا را يًا وذلػ  شد مدتؾ  د لة إ را ية )السحدؾبة غير د

ذات د لة ا را ية بيؽ متؾسظات درجات  يشة الدراسة لسحؾر اتجا  معمسات الظفؾلة 
( وهي دالة 20.222السبكرة نحؾ التحؾؿ الر سي،  ي  بمغت قيسة )ؼ( السحدؾبة )

 (.2.25ا را يًا وذلػ  شد مدتؾ  د لة إ را ية )
 (20جدول )

اتجاه الفروق بين متهسظات استجابات عيشة الدراسة حهل استبانة اتجاه معمسات الظفهلة السبكرة نحه 
 (400)ن= التحهل الرقسي وفًقا لستغير نهع الروضة

 * دال
 ( ونها02يتز  مؽ جدوؿ )

   يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ نؾع الرومة  كؾمي  اـ ورسسي، وكانت ا ختالفات لرال
دالة  L.S.D ؛  ي  وف قيسة0.02 كؾمي  اـ، بفرؽ بيؽ الستؾسظيؽ الحدابييؽ بمغ 

 .إ را ًيا
  كسا يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ نؾع الرومة  كؾمي  اـ وخاص، وكانت ا ختالفات

 L.S.D ؛  ي  وف قيسة2.10لرال   كؾمي  اـ، بفرؽ بيؽ الستؾسظيؽ الحدابييؽ بمغ 
 .دالة إ را ًيا

الستؾسط  نؾع الرومة ا ستكياف
 الحدابي

 الفروؽ بيؽ الستؾسظات
 خاص رسسي  كؾمي  اـ

اتجا  معمسات 
السبكرة نحؾ الظفؾلة 

 التحؾؿ الر سي

 *2.10 *0.02  44.44  كؾمي  اـ
 2.505   40.22 رسسي
    40.20 خاص
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 كسا   يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ نؾع الرومة رسسي وخاص؛  ي  وف قيسة L.S.D  غير
 .لة إ را ًيادا

و د يرج  ذلػ إل  وف معمسات الظفؾلة السبكرة بالسدارس العامة يدعؽ إل  التظؾير 
السلشي لديلؽ وذلػ مؽ وج  إ باع  اجات األطفاؿ السعرفية والسلارية، وإيساًنا مشلؽ بعدالة 

 ي. سالتعميؼ، وونلؽ يدتظعؽ تاييؼ ا تياجاتلؽ السلشية الذاتية بشاا  م  معظيات التحؾؿ الر 
 سشهات الخبرة. ( ث

 (21جدول )
 (400)ن= داللة الفروق بين متهسظات درجات أفراد العيشة وفقًا لستغير سشهات الخبرة

مجسؾع  التبايؽ ا ستكياف ـ
 السربعات

درجات 
 الحرية

متؾسط 
مجسؾع 
 السربعات

قيسة 
 )ؼ(

Sig. 

وا   التشسية  2
السلشية السدتدامة 
لسعمسات الظفؾلة 
السبكرة في مؾا 
معظيات التحؾؿ 

 الر سي

الستظمبات 
 السلشية.

 2.242 0.310 54.222 3 222.03 بيؽ السجسؾ ات
 03.250 314 1024.52 داخ  السجسؾ ات

  311 1522.22 السجسؾع
الستظمبات 
 الر سية.

 2.021 2.50 00.014 3 44.221 بيؽ السجسؾ ات
 20.422 314 5221.252 داخ  السجسؾ ات

  311 5224.202 السجسؾع
اتجا  معمسات الظفؾلة السبكرة  0

 نحؾ التحؾؿ الر سي
 2.222 2.024 203.045 3 322.315 بيؽ السجسؾ ات
 24.013 314 4532.323 داخ  السجسؾ ات

  311 4122.222 السجسؾع

 3.00=0.05قيسة ف الجدولية عشد 
(، وجؾد فروؽ غير دالة إ را يًا بيؽ متؾسظات درجات 02يتز  مؽ جدوؿ )

 يشة الدراسة وفاًا لستغير سشؾات الخكرة،  ي  بمغت قيسة )ؼ( السحدؾبة لسحؾر الستظمبات 
،  ي  كانت قيسة ؼ 2.214، بيشسا بمغت لسحؾر الستظمبات الر سية 0.21السلشية 
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(، بيشسا تؾجد فروؽ 2.25مدتؾ  د لة إ را ية )السحدؾبة غير داله ا را يًا وذلػ  شد 
ذات د لة ا را ية بيؽ متؾسظات درجات  يشة الدراسة لسحؾر اتجا  معمسات الظفؾلة 

( وهي دالة ا را يًا 2.024السبكرة نحؾ التحؾؿ الر سي،  ي  بمغت قيسة )ؼ( السحدؾبة )
 (.2.25وذلػ  شد مدتؾ  د لة إ را ية )

 (22جدول )
 (400دشهات الخبرة)ن=اسة في محاور االستبيان وفًقا لالفروق بين متهسظات استجابات عيشة الدر اتجاه 

 سشؾات الخكرة ا ستكياف
 

الستؾسط 
 الحدابي

 الفروؽ بيؽ الستؾسظات
 5ا   مؽ 
 سشؾات

ال   5مؽ 
 سشؾات 22

ال   22مؽ 
 سشؾات 25

وكثر مؽ 
 سشة 25

اتجا  معمسات 
الظفؾلة السبكرة 

التحؾؿ نحؾ 
 الر سي

 2.204 *2.215 2.22  45.23 سشؾات 5ا   مؽ 
 *2.20 *0.42   44.42 سشؾات 22ال   5مؽ 
 2.101    43.13 سشؾات 25ال   22مؽ 

     40.22 سشة 25وكثر مؽ 

 * دال
 ( ونها02يتز  مؽ جدوؿ )

  سشؾات،  25ال   22سشؾات ومؽ  5هشاؾ اختالؼ معشؾي بيؽ نؾع سشؾات الخكرة ا   مؽ
سشؾات، بفرؽ بيؽ الستؾسظيؽ الحدابييؽ بمغ  22ال   5وكانت ا ختالفات لرال  مؽ 

 .دالة إ را ًيا L.S.D ؛  ي  وف قيسة2.215
  25  ال 22سشؾات ومؽ  22ال   5كسا يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ سشؾات الخكرة مؽ 

سشؾات، بفرؽ بيؽ الستؾسظيؽ الحدابييؽ  22ال   5سشؾات، وكانت ا ختالفات لرال  مؽ 
 دالة إ را ًيا. L.S.D؛  ي  وف قيسة 0.42بمغ 
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  سشة،  25سشؾات ووكثر مؽ  22ال   5كسا يؾجد اختالؼ معشؾي بيؽ سشؾات الخكرة مؽ
سظيؽ الحدابييؽ بمغ سشؾات، بفرؽ بيؽ الستؾ  22ال   5وكانت ا ختالفات لرال  مؽ 

 .دالة إ را ًيا L.S.D؛  ي  وف قيسة 2.20
 سشة وبيؽ سشؾات  25 سشؾات ووكثر مؽ 5بيؽ سشؾات الخكرة ا   مؽ    يؾجد اختالؼ

 ا ًياغير دالة إ ر L.S.D سشة؛  ي  وف قيسة 25ووكثر مؽ  ةسش25 ا22الخكرة مؽ 
معمسات الظفؾلة السبكرة بعض السلارات سشؾات فأكثر يرج   كتداب  5 د يرج  ذلػ إل  وف 

الذخرية والسلشية مؽ خالؿ  سملا وكيفية التؾا   م  السجتس  السحيط مؽ خالؿ إرساا 
  ؾا د العس  بداخملا.

 ممخص نتائج البحث السيداني:
 :تذير نتا   الدراسة السيدانية إل 

ا يتشاسب م  معظيات معا برام  التشسية السلشية السادمة لسعمسات الظفؾلة السبكرة بس .2
 التحؾؿ الر سي  ي ا

  يؾجد  رؾر في تحديد وتحايق الستظمبات السلشية لسعمسات الظفؾلة السبكرة بسا يتشاسب
 م  التحؾؿ الر سي.

  يؾجد  رؾر في الكشية التحتية الر سية لمسؤسدات التعميسية، م  معا المكانات السادية
 .يشعكس  م  برام  التشسية السلشية لمسعمسات تحؾؿ الر سي وهذاوالبذرية، استعداًدا لم

 اثكتت الدراسة وف اتجا  معمسات الظفؾلة السبكرة نحؾ التحؾؿ الر سي جاات بدرجة ككيرة. .0
كسا و ارت الدراسة إل  وجؾد فروؽ ذات د لة إ را ية ت عز  إل  متغيرات الدراسة  .3

  ي ا
  ؿ اتجا  معمسات الظفؾلة السبكرة تؾجد فروؽ ذات د لة إ را ية ت عز  لستغير )الدؽ(  ؾ

 (.32نحؾ التحؾؿ الر سي، لرال  السعمسات و   مؽ سؽ )
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  تؾجد فروؽ ذات د لة إ را ية ت عز  لستغير )مح  ال امة(  ؾؿ وا   التشسية السلشية
 السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة في مؾا معظيات التحؾؿ الر سي.

  لستغير )مح  ال امة(  ؾؿ اتجا  معمسات الظفؾلة تؾجد فروؽ ذات د لة إ را ية ت عز  
 السبكرة نحؾ التحؾؿ الر سي.

 )ؾؿ اتجا  معمسات الظفؾلة  تؾجد فروؽ ذات د لة إ را ية ت عز  لستغير )نؾع الرومة 
 السبكرة نحؾ التحؾؿ الر سي، لرال  نؾع الرومة ) كؾمي  اـ(.

  سشؾات الخكرة(  ؾؿ وا   التشسية السلشية تؾجد فروؽ ذات د لة إ را ية ت عز  لستغير(
السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة في مؾا معظيات التحؾؿ الر سي، لرال   دد سشؾات 

 سشؾات. 22إل   5الخكرة لمسعمسات مؽ 
  تؾجد فروؽ ذات د لة إ را ية ت عز  لستغير )سشؾات الخكرة(  ؾؿ اتجا  معمسات الظفؾلة

 سشؾات. 22إل   5ر سي، لرال   دد سشؾات الخكرة لمسعمسات مؽ السبكرة نحؾ التحؾؿ ال

متظمبات التشسية السهشية السدتدامة لسعمسات الظفهلة السبكرة في ضهء معظيات  -4
 الرقسي: تحهلال

بشاا  م  ما تادـ في الطار الشغري، وما تؾ مت إليه الدراسات الداباة ذات الرمة مؽ 
تا   الدراسة ، يسكؽ تحديد وتظؾير متظمبات التشسية نتا  ، وف  مؾا ما وسفرت  شه ن

 السلشية السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة في مؾا معظيات التحؾؿ الر سي، مؽ خالؿا

 أواًل: الستظمبات السهشية:
 تعاد برام  تدريكية لتحايق التشسية السلشية السدتدامة لسعمسة الرومة في التحؾؿ الر سي. .2
 ة  م  السدتجدات في السجاؿ التاشي والعمسي.تدريب معمسة الروم .0
 تزويد معمسة الرومة با ستراتيجيات الحديثة لمتعمؼ. .3
 تؾافر فرص متتافئة لجسي  السعمسات  ؽ الدورات والكرام  التدريكية السختمفة. .0



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

584 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 تأهي  معمسة الرومة مؽ غير الحا الت  م  مؤهالت تربؾية. .5
 التتشؾلؾجية لسؾاجلة السذكالت التعميسية.تدريب معمسة الرومة  م  السدتحدثات  .4
 تشس  كفايات معمسة الرومة مؽ خالؿ السشرات التعميسية السختمفة. .2
 تعاد ورش  س  خاص بالدسات الكيادية لسعمسة الرومة. .2
 تدتخدـ السعمسة الرفحات ا لتترونية لمبح  الد يق  ؽ السعمؾمات اللامة بسلارة. .1
 طؾيمة األج  لزساف د ة ا ختيار السشاسب للا. تزويد السعمسة بالخظة التدريكية .22
 تدرب السعمسة  م  إدارة الحؾار ا لتتروني مؽ خالؿ بيئة العس  ا فترامية. .22
 تدرب السعمسة  م  انذاا مؾا    م   بكة ا نترنت لتبادؿ السعمؾمات ومذاركتلا. .20
 تاك  السعمسة ك  ما يدتجد مؽ تاشيات  ديثة لمتعمؼ. .23
 لسحمية والعالسية  كر مؾا   التؾا   ا جتسا ي.تبادؿ الخكرات ا .20
 تسش  السعمسة فر ة الحرؾؿ  م  تدريبات م  خكراا  السييؽ. .25
 تذارؾ السعمسة في السشتديات التربؾية والتعميسية في مجاؿ التخرص. .24

 ثانيًا: الستظمبات الرقسية:
 تظؾير الكشية التحتية بالسؤسدات التعميسية استعدادا لمتحؾؿ الر سي. .2
 تؾافر نغؼ إدارة الاا ات الدراسية إلتترونيًا. .0
 تيدير ك  الدك  لمؾ ؾؿ إل  مرادر السعمؾمات والكيانات التترونيا. .3
 تعاد برام  تدريكية دورية لسحؾ األمية التتشؾلؾجية لمسعمؾمات. .0
 تؾعا التتشؾلؾجيا الر سية في نا  وتؾ ي  السعمؾمات لجسي  العامميؽ بالسؤسدة. .5
 الجيد بيؽ السؤسدات التعميسية داخ  الدولة وخارجلا.تليئة ا تراؿ  .4
 تعاد ا جتسا ات  ؽ بعد تحدبا لمسؾا ا الظار ة والسؾا ا السختمفة. .2
 تحدبا لمسؾا ا الظار ة والسؾا ا السختمفة. Softwareتؾافر برام  مختمفة مؽ  .2
 تد ؼ التؾادر البذرية بك  ما هؾ ر سي جديد. .1
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 سية وا ترا ت الحديثة بالرومات.تؾافر ونغسة التتشؾلؾجيا الر  .22
 تؾم   ؾا د لتخزيؽ واستخداـ الكيانات والسعمؾمات لزساف الخرؾ ية. .22
 تحدد آليات لمر ابة والستابعة  م  نغؼ السعمؾمات والذبكات واألجلزة. .20
 تؾعا استراتيجية ألمؽ السعمؾمات لزساف التعاوف بيؽ السؤسدات الحكؾمية والخا ة. .23
 الخاص بالسذكالت التاشية.تؾافر الد ؼ الفشي  .20

 تهصيات الدراسة: -5
في مؾا ما وسفرت  شه نتا   الدراسة الحالية، واستجابات معمسات الظفؾلة السبكرة اليجابية  

  ؾؿ ا تجا  نحؾ التحؾؿ الر سي، تؾ ي الدراسة باآلتيا
  يتشاسب م  إ ادة ليكمة برام  التشسية السلشية السدتدامة لسعمسات الظفؾلة السبكرة بسا

 معظيات التحؾؿ الر سي.
  تحديد ا  تياجات التدريكية لسعمسات الظفؾلة السبكرة بسا يتشاسب م  إمكاناتلؼ و دراتلؼ

 السعرفية والسلارية مؽ خالؿ التدريبات اللتترونية الر سية.
  إنذاا وتفعي  مؾ   إلتتروني خاص بسعمسات الظفؾلة السبكرة  م  وف تدخ   ميه

 ختيار ما يتشاسب معلا مؽ برام  تدريكية وفق آليات معيشة.السعمسات  
 تيار الحر بيؽ تدريب معمسات الظفؾلة السبكرة  م  التفتير السدتاكمي الاا ؼ  م  ا خ

 رر في مؾا السدتجدات السؾجؾدةبشاا السعارؼ والسلارات واستخداملا م  الع الكدا   و م 
 والسؾاد التدريكية لسعمسات الظفؾلة السبكرة بسا  التحدي  السدتسر لكرام  التشسية السلشية

يتسا   م  التظؾر السلشي السدتسر والتادـ التاشي والسعمؾماتي، وإ داد محتؾ  تدريكي وفق 
 معايير  السية يتشاسب م  مدتجدات العرر. 

  وم  آلية لمسعمسة لشذر ثاافة التعمؼ الر سي بيؽ األطفاؿ بغرض ا لساـ بدور التتشؾلؾجيا
 لر سية.ا
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 السراجع

(. 0220و سد،  سدي و سد  كد العزيز، وفؾدة، فاتؽ  كد السجيد الدعؾدي. )
ترؾر ماترح ل داد معمؼ العرر الر سي بكميات التربية في مؾا 
السعايير واألطر الدولية الحديثة لدم  تتشؾلؾجيا التعميؼ اللتتروني في 

(، يشاير، 2)24جامعة السشرؾرة، برام  إ داد السعمؼ. مجمة كمية التربية، 
303- 035. 

(. الرعؾبات التي تؾاجه معمسي العمـؾ في السر مة 0221الكشا، دمحم مرظف . )
الؾا    -الثانؾية نحؾ تؾعيف التاشيات التربؾية. السعمؼ الفمدظيشي

 .34 -2والسأمؾؿا الجامعة السالمية بغزة، فمدظيؽ، 

(. ملارات الارف الحادي والعذريؽ.. 0223ترليش ، بيرني وفادؿ، تذارلز. )
التعمؼ لمحياة في زمششا. )بدر بؽ  كد هللا الرال ؛ ترجسة(، الدعؾديةا 

 مركز الترجسة بجامعة السمػ سعؾد بالرياض.

(. إدارة السؾارد البذرية 0222تارير السكتب ال ميسي لمدوؿ العربية. )
مظكؾ ات مشغسة ومسارسات األجؾر في السدارس الخا ة في إربد. 
 العس  الدوليةا السكتب ال ميسي لمدوؿ العربية. متاحا

 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/-
--ro beirut/documents/publication/wcms_584344.pdf   

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro%20beirut/documents/publication/wcms_584344.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro%20beirut/documents/publication/wcms_584344.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro%20beirut/documents/publication/wcms_584344.pdf
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 (. التشسية السلشية لمسعمؼ.0223تساـ،  ادية  كد الحميؼ وطه، وماني دمحم. )
 الااهرةا السكتبة العررية لمشذر والتؾزي .

(. تاؾيؼ برنام  إ داد السعمؼ في كمية التربية 0224الخزندار، نا مة نجيب. )
تتشؾلؾجيا التعميؼ مؽ وجلة نغر  بجامعة األ ر  في مؾا اتجاهات

و زاا هيئة التدريس. مجمة التربيةا المجشة الؾطشية الاظرية لمتربية والثاافة 
 ،  .235 -220(، 252) 35والعمـؾ

(.  ادات العا  و ال تلا بسدتؾ  األداا 0225الخفاؼ، إيساف والتسيسي، نؾر. )
بيا دار السلشي لد  معمسات رياض األطفاؿ. مكتبة السجتس  العر 

 ال رار العمسي لمشذر والتؾزي .

(. درجة امتالؾ معمسة الرومة التعمؼ 0222الرا د، مزاوي  كد الر سؽ. )
الر سي واتجاهلا نحؾ استخدامه، مجمة الجامعة السالمية لمدراسات 

 .030 -022(، 3)04التربؾية والشفدية، غزة، 

لشية اللتترونية أل زاا (. وا   التشسية الس0222الزهراني، مش  بشت دمحم. )
هيئة التدريس في كمية التربية بجامعة األميرة نؾر  بشت  كد الر سؽ في 
مؾا معظيات التحؾؿ الر سي. السجمة التربؾية، كمية التربية، الدعؾدية، 

 .023 -304(، وكتؾبر، 50الرياض، )
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(. نحػػػؾ إ ػػػداد وفزػػػ  لسعمػػػؼ السدػػػتاك  فػػػي 0222الدػػػكاؼ، سؾسػػػؽ  كدالرػػػسد. )
العػػػػالؼ العربػػػػي فػػػػي مػػػػؾا تحػػػػديات الاػػػػرف الحػػػػادي والعذػػػػريؽ بػػػػيؽ الؾا ػػػػ  

 -032(، 3)2والػرؤ . مجمػة اتحاد الجامعات العربية لمتربيػة و مػؼ الػشفس، 
005. 

(. نسؾذج الدارة الجديد في  رر ا ترا ت 0225) ي.الدمسي،  م
. 0جفي ر متي م  الدارةا كتابات إدارية في  زايا وطشية  -والسعمؾمات

 الااهرةا دار غريب لمشذر.

(. التشسية السلشية لسعمسي السعاهد األزهرية في 0222الديد، دمحم إبراليؼ  كد . )
جامعة  -مؾا ا تجاهات الحديثة. مجمة العمـؾ التربؾية، كمية التربية

 .340 -013(، 0)05األزهر، 

عمسة رياض (. التشسية السلشية السدتدامة لس0222 ريف، الديد  كد الاادر. )
 األطفاؿ، الااهرةا دار الفتر العربي.

(. مرورات التشسية السلشية السدتدامة لسعمسة 0221 ريف، الديد  كد الاادر. )
رياض األطفاؿ في  الؼ متغير. السؤتسر الدولي الثاني لتمية رياض 

جامعة وسيؾط، بشاا طف  الجي  الراب  في مؾا رؤية التعميؼ  -األطفاؿ
0232 ،244- 221. 
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(.  ؾكسة التحؾؿ الر سي في الرؤية الدعؾدية 0224 عالف، دمحم  مي  دؽ. )
(، 11(. مجمة السلشدس، الليئة الدعؾدية لمسلشدسيؽ، )2) 0232

 .222 -2وغدظس، 

(. ترؾر ماترح لكرنام  تشسية ملشية 0221 ا ؾر، وفاا بشت هالؿ بؽ و سد. )
رفي. مجمة الظفؾلة إلتترونية لسعمسات الرومة في مؾا السجتس  السع
 -323(، 02)22والتربية، كمية رياض األطفاؿ، جامعة السكشدرية، 

344. 

(. معمسة رياض األطفاؿ. الااهرةا مؤسدة 0222 امر، طارؽ  كد الرؤوؼ. )
 طيبة لمشذر والتؾزي .

(. ال الـ واللجرة إل  العرر الر سي، 0225 كؾد،  ارث والعاني، مزهر )
 لمشذر والتؾزي . ساف، دار الحامد 

 -جامعات -(. دور السؤسدات )مدارس0202 الـ،  سرو جالؿ الديؽ و سد. )
مجتس  مدني( في د ؼ التحؾؿ الر سي لمسعمؼ/ الستعمؼ. كمية التربية، مركز 

 .022 -022(، 04تظؾير التعميؼ الجامعي، جامعة  يؽ  سس، )

ت السرريةا (. التحؾؿ الر سي لمجامعا0222 مي، وسامة  كد الدالـ. )
 -الستظمبات واآلليات. التربيةا السجمس العالسي لجسعيات التربية الساارنة
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 -042(، 33)20الجسعية السررية لمتربية الساارنة والدارة التعميسية، 
320. 

(. ا تياجات التشسية السلشية الذاتية 0222الارني، دمحم بؽ سالؼ بؽ سعد. )
لرياض. مجمة كمية التربية، جامعة لسعمسي السر مة ا بتدا ية بسديشة ا

 .311 -303(، يشاير، 222)32األزهر، 

(. رؤية ماتر ة لمتشسية السلشية لسعمسات رياض 0222دمحم، دمحم الشرر  دؽ. )
األطفاؿ في مؾا بعض ا تجاهات السعا رة. كمية التربية، مركز تظؾير 

 .532 -020(، 35التعميؼ، جامعة  يؽ  سس، )

(. ملارات السعمؼ في ع  0224ح، والحربي، ليا تركي معدي. )دمحم، محسؾد فتؾ 
الثؾرة الر سية وطرؽ تشسيتلا. يـؾ السعمؼ كمية التربية، جامعة األميرة نؾرة 

 .05 -0وكتؾبر،  04 -00بشت  كد الر سؽ، 

(. إ داد السعمؼ وتشسيته ملشيًا 0221الشا ة،  الح ا سد ووبؾ ورد، إيلاب دمحم. )
الؾا    -ت السدتاكمية. السؤتسر التربؾي السعمؼ الفمدظيشيفي مؾا التحديا

 .01 -2والسأمؾؿ، فمدظيؽ، يؾنيؾ، 

(.  زايا تربؾية في  رر العؾلسة وما بعد الحداثة. 0222نرار، سامي دمحم. )
 الااهرةا الدار السررية المكشانية.
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