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 الممخص:
، ودمجه داخل األنشطة اآللي داخل صفوف رياض األطفال، بإستخدام الحاس هدف البحث الراهن إلي التعرف عمى

مميزات استخدامه و ، استخدام الحاسب اآللي في الروضة وتناول هذا البحث في طياته تعريف الحاسب اآللي ، أهمية 
 وكذلك تناول المعوقات التي تواجه استخدام الحاسب اآللي في الروضة
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Abstract:  The aim of the present research is to identify the use of computer within 

kindergarten and integrate them into activities .This research includes the definition of 

computer and the importance of using the computer in kindergarten and the advantages 

of its use ,as well as the obstacles facing the use of computer in kindergarten. 
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 مقدمة:

ا في جميع ، حيث أنو تداخل بدرجة كبيرة جدً آللي يمثل لنا اليوم أىمية كبيرةإن إستخدام الحاسب ا     
، مما أدي إلي زيادة اإلىتمام بو في يا اليوم، فأصبح من المعطيات التي ال غني عنمجاالت الحياة

 مجاالت التعميم والتعمم خاصة في مرحمة رياض األطفال لما ليا من أىمية كبيرة في حياة اإلنسان. 

مما كان إكتساب األطفال فكمما كان التعامل مع الحاسب اآللي في سن مبكر من حياة األطفال ك     
واقع وحياة الطفل ذو فاعمية كبيرة في شخصية الطفل ويساعده ، ولممعمومات والخبرات المرتبطة بلمميارات

، حيث أن توظيف الميارات التكنولوجية من ت والتديات التي تواجيو باستمرارذلك عمي مواجية التغيرا
، وتطبيق نظم إدارة أن توفير بيئة صفية تعميمية مرنة، كما التي تقوم عمييا مدرسة المستقبل األسس

، وكما تؤكد دراسة (61،  5002،ي ترتكز عمييا أيضا ) فييم مصطفيأىم األسس التمدرسية حديثة من 
عمي أن استخدام الحاسب اآللي في تعميم طفل الروضة يساعد عمي ( (Blatchford,2004بالتشفورد 

حساسيم زيادة دافعية األطفال نحو التعمم، و قت الذي يستغرقة الطفل في التعممقمة الو   بمسئولية كبيرة، وا 
 ، وسيولة تذكرىم لممعمومات التي يدرسونيا .نحو تعمم األشياء

ن الوقت لمتركيز في جوىر كما أن استخدام الحاسب في إجراء بعض العمميات اآللية يعطي المزيد م     
، كالفيم والتحميل والتركيز والنقد والتقييم وغيرىا من ترك عقل الطفل يقوم بعمميات أخري، حيث يالمشكمة
تعاون والمنافسة ات العقمية العميا اليامة ، وأن تفاعل الطفل مع الحاسب يخمق فرص كبيرة لمالعممي

ل تقسيم الميام وتوزيع  األدوار، ، واعطاءىم مساحة لمنقاش والعمل بشكل جماعي من خالاأليجابية بينيم
يجابي في العممية التعميميوتقبميم ألراء االخرين ة ويقضي عمي ، ويحول الطفل لشخص أجتماعي وا 

 (.5065السمبية في تمقي المعمومات )بثينة محمد سعيد ، 

، بل ىو ات او كماليات العممية التعميمية( أن الحاسب اآللي ليس من رفاىي5000ويرى التودري )     
ضرورة ىامة لمواجية ارتفاع كثافة اعداد المتعممين من خالل توفير الوقت والجيد في تعميم عدد كبير 

يع األطفال عمي التعمم بشكل ، وتشجوكذلك التجديد في اساليب التدريس، الطالب في الفصل الواحدمن 
 ، وجعل التعميم نشط بصورة كبيرة . فعال
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( أن الحاسب اآللي اصبح من أىم الركائز األساسية التي يعتمد 5060اماني الشعيبي ،)كما تضيف      
مساعدة ، ان ننسي دورة في دعم وتعزيز عممية التعميم والتعمم لما عمييا النظام التعميمي كوسيمة تعميمية 

 يقدمو الحاسب من خدمات تعميمية في خدمة النظام التعميمي .

  تعريف الحاسب اآللي: 

(ىو ألة إلكترونية تقوم بمعالجة البيانات وتخزينيا 66،  5060عرفو )عبد اهلل عبد العزيز الموسي،      
جراء ا  لعمميات الحاسبية والمنطقية بناء عمي طمب المستخدم.واسترجاعيا وا 

لة إلكترونية تعمل بطريقة اتوماتيكية ذات أشكال آ(ىو 610،  5002كما عرفو )أحمد محمد سالم ،      
وموديالت مختمفو تقوم بالعمميات الحسابية والمنطقية لمبيانات وفقا لتعميمات المستخدم  ، ومن ثم إعطاء 

سترجاعيا عند الحاجو إلييا.نتائج دقيقو وسر   يعو مع إمكانية تخزينيا وا 

 مميزات استخدام الحاسوب في التعميم داخل الروضة : 

حيث ذكر) ابراىيم عبد الوكيل  ؛مةيمإن إستخدام الحاسب اآللي في رياض األطفال مميزات عديدة و 
 ( : 5002، الفار

 سرعة ودقة وتنويع المعمومات المعروضة لالطفال  -
 تنوع وتعدد طرق العرض من خالل الحاسوب  -
 لو القدرة عمي تخزين المعمومات واسترجاعيا بسيولة عند الحاجة الييا  -
 يقوم بعرض المادة العممية بشكل منظم وشيق -
يقوم الحاسب االلي بتفريد التعميم اي مراعاة الفروق الفردية بين االطفال في قدراتيم عمي  -

 اكتساب المعمومات
 ولأول بأبنتيجة تعممو  يزود الطفل -
 يثير دافعية الطفل نحو التعمم  -
 تقابل استجابة الطفل الجيدة بتعزيز وتشجيع من خالل الحاسب -
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 ( بأن الحاسب اآللي :  215، 5065)محمد محمود الحيمة ،  كما أضاف 

يساعد االطفال ذوي المستوي المنخفض تصحيح اخطائيم دون الشعور بالخجل من اقرانيم  -
 في غرفة الصف 

يضيف المتعة عمي التعمم من خالل الصور ، وااللوان ، والرسوم المتحركة المختمفة التي  -
 تثير الطفل.

 أهمية استخدام الحاسب اآللي لمطفل:

مجو داخل األنشطة التي تقدم لمطفل لو أىمية كبيرة تعود إن إستخدام الحاسب اآللي داخل الروضة ود
 ( 32: 77ص، 5000بالنفع عمي الطفل وىي كما ذكرتيا ) ماجدة محمود محمد صالح ، 

 لي مع طبيعة الطفل وخصائصة آلتتالئم امكانيات الحاسب ا -
 يوفرلمطفل فرص التعمم عن طريق االكتشاف  -
 التعمم عن طريق المحاولة والخطا كما في بعض االلعاب التي يمارسيا الطفل عمي الحاسب  -
يشعر الطفل بالرضي عند ظيور نتيجة استجاباتو عمي شاشة الحاسب االلي مما يزيد من  -

 شعورة بالسعادة
 يساعد الطفل عمي اكتساب المفاىيم والميارات المختمفة  -
 ويرضي فضولوينمي حب االستطالع  لدي الطفل  -
 يتيح لمطفل النمو العقمي عن طريق تحريك اصابعو عمي لوحة المفاتيح او الفارة  -
 ينمي التآزر البصري والحركي لدي الطفل  -
يساعد الطفل عمي التحرر من قيود الكبار عمية حيث يتعامل بشكل مباشر وفردي مع  -

نيا ما يريد دون مساعدة الحاسب االلي حيث يقدم لو الحاسب عدة اختيارات يختار الطفل م
 من احد 

 يوفر امكانية التعمم لكل االطفال باختالف قدراتيم ومستوياتيم االجتماعية والعقمية  -
 يشعر الطفل بالثقة بالنفس ويبعث فية الطمانينة  -
 يستطيع األطفال الخجولين التعامل مع الحاسب االلي دون خجل او خوف  -
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 ض األطفال :الحاسب اآللي في ريا مجاالت إستخدام

لمحاسب اآللي استخدامات كثيرة ومتنوعة في اغراض التعميم وخاصة في مجال رياض األطفال وىي كما 
 (5009،512،( وفوزي بنجر6992،23ذكرىا )لطفي محمد الخطيب،

 : استخدام الحاسب اآللي كمادة عممية في المناىج الدراسية 
بذاتيا وتدرس فييا أساسيات الحاسب وىي أن يكون الحاسب اآللي مادة منفصمة قائمة 

اآللي ، ومكوناتو ، وأنواع األجيزة المختمفة ، والبرمجيات التعميمية المتخصصة التي 
 يمكن اإلستفادة منيا في تعميم الطفل

 : إستخدام الحاسب في إدارة التعميم 
اول ي يستخدم الحاسب اآللي في العمميات اإلدارية الخاصة بالتعميم مثل إعداد الجدأ

 الدراسية ، عمل القوائم  الخاصة بالفصول الدراسية 
 ستخدام الحاسب اآللي كوسيط تعميمية :ا 

تم استخدام الحاسب اآللي كوسيمة تعميمية  في البداية عن طريق مفيوم المناىج 
، ومع ظيور الحاسب اآللي تم يرت قبل ظيور الحاسب اآللي بفترةالمبرمجة والتي ظ

التعميم المختمفة كوسيط تعميمي وكوسيمة تعميمية مثيرة بما يحتوية استخدامة في مجاالت 
، والفيديوىات التعميمية التي تقوم بتبسيط والوان جذابو من رسوم، وصور متحركة،

المعمومات لألطفال وغيرىا من البرمجيات التعميمية المختمفة التي ترتبط بالحاسب اآللي 
ىناك إستخدامات أخري لمحاسب و   .وجذابة ،ةفي توصيل المعمومات بطريقة شيق وتساىم

كما تضيف كأداة لتشجيع الطفل عمي   (Bowman,2010)اآللي مثل استخدامة  
ستخدامو كأداة لمبحث عن المعمومات والمعارف ، كما يمكن إستخدامو كأداة  اإلبتكار ، وا 

 إلنتاج الصور والرسوم والكممات ومقاطع الفيديو .
 في مرحمة رياض األطفال :ستخدام الحاسب اأهداف 

عندما تقوم المعممة بإختيار الحاسب اآللي كوسيمة لتعميم األطفال داخل الروضة فإنيا تقوم بإختياره 
 (:  5062لألىداف التالية كما ذكرىا)تامر المغاوري محمد المالح ، 

 استخدام الحاسب اآللي كوسيمة لمتعميم والتعمم في ىذم المرحمة  -
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تفكير لدي الطفل من خالل استخدام البرمجيات التعميمية المختمفة مثل تنمية ميارات ال -
غيرىا في تنمية ميارات االستنتاج، الصور والرسوم المتحركة ، الفيديوىات التعممية و 

 ، التفكير المنطقي التصنيف، التخطيط
كل إكساب الطفل بعض الميارات الخاصة بالحسب اآللي مثل كيفية تشغيمو والتفاعل معو بش -

 جيد
 معرفة الطفل بأجزاء الحاسب اآللي ومكوناتة األساسية  -
، والكتابة من خالل بعض البرامح مثل برنامج الوورد واستخدام لوحة تييئة الطفل لمقراءة -

 المفاتيح في التعرف عمي اشكال الحروف اليجائية المختمفة 
 األطفال.ضافة البيجة والمتعة اثناء التعمم مما يزيد من كفاءة تعمم إ -

 

 الحاسب اآللي في التعميم :معوقات استخدام 

استخدام الحاسب االلي في التعميم داخل الروضة قد يواجو عددا من المعوقات  كما ذكرىا )أحمد محمد 
  ( 532، 5002سالم ، عادل سرايا ،

 عدم وجود برمجيات تعميمية كافية لكي تغطي جميع جوانب نمو الطفل واحتياجاتو . -
 تكمفة البرمجيات التعميمية الخاصة باألطفال  وانتاجيا. ارتفاع  -
 عدم وجود متخصصين في عموم الحاسب داخل الروضة . -
 عدم إيمان بعض المديرين بأىمية وجود الحاسب األلي داخل الروضة . -
 اذا وجدت األجيزة داخل الروضة تكون قديمة وتالفة . -
 الروضة .عدم مناسبة عدد األجيزة لعدد األطفال داخل  -
 يوجد قصور لدي بعض المعممين في استخدام الحاسب األلي عند تعميم الطفل . ( -

( عمي وجود بعض  17-12، 5002( وتتفق معيم )إيمان الغزو،7، 5009وأضاف )جراح وعاشور ،
 من المعوقات منيا :

 حاجة األفراد لكيفية التعامل مع ىذه التقنيات الحديثة . -
 ريع ليذة التقنيات الحديثة .صعوبة مواكبة التطور الس -
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دراة المدرسية التقميدية ال تدعم فكرة التعمم بالوسائط التكنولوجية الحديثة بل تدعم األساليب إلا -
  التقميدية في التعميم .

 
 مبررات إستخدام الحاسب اآللي في التعميم  :

جعمت من  ( أن ىناك عدد من المبررات التي25-26، 5002لقد ذكر)  سعادة والسرطاوي ،
 إستخدام الحاسب اآللي شئ ضروري وىام  في ميدان التعميم  وىي كاألتي :

 اإلنفجار الكبير في كم المعمومات المتطفقة . -
يجاد فرص عمل مستقبمية لألفراد. -  تحسين وا 
 إكساب الطالب ميارات معرفية وعقمية في كافة الميادين. -
 توفير الوقت والجيد عمي األشخاص . -
 .المعقدة وىذا يوفره الحاسب اآلليسرعة والميارة في أداي العمميات الرياضية الحاجة إلي ال -
 إنجاز اكثر من عمل في وقت واحد وجيد قميل . -
كثرة اإلعمال والميام اإلدارية والتنفيذية والتعميمية والتنظيمية التي تحتاج إلستخدام تقنيات  -

 حديثة لمتعامل معيا.

 

 آللي داخل الروضة :استخدام األطفال لمحاسب ا طرائق

( الي ان ىناك طرق عديدة يتم من خالليا استخدام الحاسب اآللي 5065أشارت)بثينو محمد سعيد ، 
 داخل الروضة وىي :

اإلستخدام الفردي : حيث يقوم كل طفل بالتعامل مع الحاسب اآللي بصورة فردية ويعمل  -
جميع األطفال في نفس الوقت عمي نفس البرنامج ونفس  الموضوع وتراعي ىذة الطريقة 
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الفروق الفردية بين األطفال ولكنيا مكمفة وصعب تحقيقيا لعدم وجود اجيزة تكفي لكل طفل 
 فصول الدراسية  بسبب ارتفاع كثافة ال

اإلستخدام الجماعي :حيث يتم تقسيم األطفال الي مجموعات صغيرة ، يكون األطفال في كل  -
أطفال ، وتقوم كل مجموعة بالعمل عمي جياز واحد وتقوم ىذه الطريقة  2مجموعة حوالي 

 بزيادة التفاعل اإليجابي بين األطفال وبعضيم البعض ، وبينيم وبين الحاسب اآللي ولكنيا
 تستغرق وقتا اطول وجيدا أكبر من المعممة لإلشراف عمي كل مجموعة عمي حده

إستخدام الحاسب اآللي مع الفصل كمو : حيث تقوم المعممة بتوصيل الحاسب اآللي بشاشة  -
العرض وتتحكم المعممة في عرض الدرس ويصبح الحاسب اآللي مجرد وسيمة لمعرض فقط 

ألطفال من التعامل المباشر مع الحاسب اآللي فال ويعاب عمي ىذه الطريقة انيا تحرم ا
 يتدربون عمي كيفية تشغيمو او التعامل معو واستخدام برامجو المختمفة او االستفادة منيا

استخدام الحاسب اآللي كمصدر لممعمومات في أركان غرفة الصف : حيث يقوم األطفال   -
استخدامو جزء من حيث يكون  بالذىاب إلستخدام الحاسب عند الحاجو اليو بصورة فردية

 .مة فال يتدربون عميو بشكل إيجابيتقوم بو المعم عرض النشاط التي

بدراسة  تيدف ىذه الدراسة الي استكشاف كيف  (lim,Eun Mee,2008)وقد قام ليم يون مي      
يتفاعل األطفال الصغار مع أقرانيم في فصل دراسي في رياض األطفال الكورية و فحص أنماط التفاعل 
االجتماعي لألطفال الصغار مع أقرانيم في ىذا الفصل الدراسي ، في رياض االطفال الكورية  العامة 

طفاًل في فصل رياض األطفال الذي يستمر ليوم كامل. كان  50وتكونت عينة الدراسو من مدرسان و 
دقيقة في اليوم ، وكان جميع األطفال يمعبون في كل منطقة نشاط  20إلى  22وقت االختيار الحر من 

 شارت النتائج األولية ليذه الدراسو:أو . خالل ىذه الفترة بما في ذلك منطقة الكمبيوتر

والصراعات ،  ألطفال الصغار ما يمي: المعب المتوازي ،تتضمن أنماط التفاعل االجتماعي ل -
، إليجابي ومن خالل التفاعل السمبي، وبناء المعرفة من خالل التفاعل اوالتفاعل االجتماعي

عاقة التفاعالت االجتماعية لألطفال.  واالتصال غير المفظي. تم استكشاف عوامل دعم وا 
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ل الصغار ىي ربط أنشطة الكمبيوتر كانت عوامل دعم التفاعالت االجتماعية لألطفا -
وأزواج العمل في منطقة بموضوعات الفصول الدراسية ، وتصميم البرامج سيل االستخدام ، 

، ومشاركة األطفال لنفس األعمال في أجيزة الكمبيوتر المختمفة.و كانت عوامل الكمبيوتر
مبية لبعض ب السإعاقة التفاعالت االجتماعية لألطفال ىي انقطاعات المعمم ، والجوان

 .، والحد من البيئةالبرامج
يميل األطفال إلى التفاعل مع بعضيم البعض عند استخدام البرامج المفتوحة بداًل من البرامج  -

 المغمقة 

 دراسات وبحوث سابقة:
السابقة التي تناولت استخدام الحاسب االلي في رياض االطفال والبحوث ىناك العديد من الدراسات 

 تعميم الطفل :واىميتو في 

 ( والتي ىدفت إلي تنمية المفاىيم الرياضية المرتبطة بالعالقات 6997دراسة ماجدة محمود :)
التبولوجية لدي طفل ما قبل المدرسة عن طريق ركن الحاسب اآللي ، وتكونت عينة البحث من 

النتائج  طفل وطفمة من المستوي الثاني في رياض االطفال بمدرسة بمقيس التجريبية وتوصمت 23
الي فاعمية ركن الحاسب اآللي في تنيمة المفاىيم الرياضية المرتبطة بالعالقات التبولوجيو لدي 

 طفل الروضة عن غيرىا من الطرق التقميدية .

 

 ( والتي ىدفت إلي التعرف عمي العالقة بين استخدام أنشطة الحاسب 5000دراسة رانيا قاسم )
طفال من  10قبل المدرسة، وتكونت عينة الدراسة من  ودرجة التفاعل اإلجتماعي ألطفال ما

اطفال روضة المنصورة في المستوي الثاني برياض األطفال واوضحت النتائج وجود فروق بين 
األطفال مستخدمي الحاسب واألطفال غير مستخدمي الحاسب في درجة التفاعل اإلجتماعي 

 لصالح األطفال غير مستخدمي الحاسب .
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  (: التي ىدفت الي التعرف عمي أثر استخدام الحاسب عمي النمو المغوي 5002)مين أدراسة ىبة
( طفال في روضة مدارس المغات في 10في رياض األطفال ، وتكونت عينة الدراسة من )

محافظة دمياط وأوضحت  النتائج ان استخدام الحاسب اآللي في رياض األطفال أدي الي إرتفاع  
 األطفال  ومعممات الروضة .مستوي الميارات المغوية لدي 

  ( دراسة ىدفت الي التعرف عمي فاعمية  استخدام الحاسب 5009جرت أماني الشعيبي )أكما
اآللي كركن من اركان النشاط التعميمي في إكساب األطفال المفاىيم بوحدة األيدي في رياض 

داء األطفال األطفال بمكة المكرمة  وكذلك التعرف عمي مدي فاعمية ىذة البرمجيات في أ
( طفال في المجموعة تم تفسيميم 25ة البحث من ) نالمتعمقة بوحدة األيدي وتكونت عيلمميارات 

الي مجموعة تجريبية واخري ضابطة وأشارت النتائج الي وجود فروق في اكتساب األطفال 
ر الحاسب لممفاىيم والميارات المتعمقة بوحدة االيدي لصالح المجموعة التجريبية مما يدل عمي دو 

 األلي وأثره الكبير في دعم اكتساب األطفال لتمك المفاىيم والميارات.
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