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 طفل الروضة في عصر تكنولوجيا المعمومات
 نهيل الجابري.د

 جامعة البترا/مساعد أستاذ

 مقدمة

الثورة التكنولوجية  مفي نيايتيا ، الثورة الصناعية ث يأتيمرت البشرية في ثورات حضارية عدة 
لقد غيرت الثورة المعموماتية واالتصاالت . التي تمخض عنيا الثورة المعموماتية واالتصاالت

المعرفة  إنوالمجتمعات ، ويقال  األفرادالتفكير والعالقات بين  وأنماططبيعة الحياة البشرية 
تطور وتغير في حالة  اإلنسان إنالذي يعني  األمرسنوات ،  5-3يتضاعف حجميا كل 

حد يفرض عمينا سرعة التجاوب مع التغيرات التي  إلىحياتنا الحالية سريع  إيقاعسريعين وان 
 .تفرضيا ىذه الثورة

نقطة الالعودة ، بمعنى  إلىلقد وصمنا مع استخدام الحاسوب وتكنولوجيا االتصاالت والمعمومات 
ف واستخدام ىذه التكنولوجيا ولم المزيد من التطور وتوظي إلىنسير وبشكل سريع ومستمر  أننا

، إن ىذا يمقي عمى كاىل التربية والتربويين حمال ثقيال في الوراء  إلىالعودة  بإمكاننايعد 
التعاطي مع قضايا التعميم والتعمم في عصر سريع التغير ، كثير التطورات واالبتكارات 

 .واالختراعات

التعميم ، فمم تعد المعرفة والحصول عمييا  لقد تغيرت أىداف التربية ووسائميا وتطورت غايات
ىدفا يسعى إليو المعمم والطالب وذلك لسيولة ويسر الوصول إلييا ، لقد ظيرت في األفاق أىدافا 
أكثر أىمية وأكثر تأثيرا فالمتعمم اليوم بحاجة إلى أكثر من الحصول إلى المعرفة فيو بحاجة إلى 

عمى صدقيا وصحتيا ومصداقيتيا ، فالمتعمم بحاجة  معالجة ىذه المعرفة والى تمحيصيا لمحكم
إلى طرق معالجة المعرفة وبحاجة إلى اكتساب ميارات التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة 
،وكذلك بحاجة إلى مجموعة من الميارات التي تمكنو من القيام بيذا الدور ، من ىذه الميارات 

 التعمم المستمر/ التعمم الذاتي / شكالت حل الم/ اتخاذ القرار / ميارة التفكير 
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إن التطورات التكنولوجية والمعموماتية فرضت ىذه الميارات عمى التربوين وأصبحت المعالم التي 
 .توجو عممية التخطيط التربوي الحديث

 ما المقصود بتكنولوجيا المعمومات؟

إنيا مختمف أنواع االكتشافات والمستجدات واالختراعات التي تتعامل مع شتى أنواع المعمومات 
من حيث جمعيا وتحميميا وتنظيميا وخزنيا واسترجاعيا بالشكل والطريقة المناسبة وفي الوقت 

/ الحواسيب بمختمف أنواعيا وأشكاليا  ومتعددة الوسائط : المناسب ، ومن ىذه التكنولوجيا 
/ األقمار الصناعية ومؤتمرات الفيديو التفاعمية/ كات الحاسوب المحمية والعالمية كاالنترنتشب

وغيرىا من الوسائل  الذكية  األلواح(/ الموبايالت )اليواتف النقالة / األقراص المدمجة 
 .)   ( Chen,Milton& Paisley,William,1983، ) 2010الشناق ،( .التكنولوجية

 اتها التربويةقمات وتطبيتكنولوجيا المعمو 

 األعمارمن مختمف  األطفاللقد دخمت تكنولوجيا المعمومات البيوت والمدارس والصفوف و يقدم 
عدة وىنا البد لنا من وقفة  بأشكالوالمستويات عمى استخدام ىذه التكنولوجيا في عممية التعمم 
ىل يمكن : نطرح السؤال التالي  فإننانتدارس فييا دور ىذه التكنولوجيا في عممية التعميم، وعميو 

اعتبار الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات وسائل تعميمية مناسبة؟ وما ىي الفوائد التربوية الممكنة 
 منيا؟

أن الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات تعد أفضل وانجح وسيمة تعميمية تم اختراعيا نستطيع القول 
ىذه التكنولوجيا تجعل منيا أداة شيقة وممتعة  حتى يومنا اآلن وذلك لتوفر خصائص فنية في

ألغراض التعمم والتعميم من ىذه الخصائص األلوان والرسم ومزج الرسم بالنصوص وخاصية 
، كما أن البرمجيات والمواد التعميمية الممكن إعدادىا من ...التفاعل وتوظيف الصوت وغيرىا

عداد يتم إخضاعيا إلى معايير خاصة خالل خالل ىذه التكنولوجيا تتسم بأنيا مقننة ومتقنة اإل
خراجا وتجريبيا نتاجا وا   (1995الجابري، ).إعدادىا وتصميميا وا 

 :والتالية تعتبر مزايا لتوظيف الحاسوب وتكنولوجيا الحاسوب في العممية التعميمية

  التفاعل المستمر بين  المتعمم و الحاسوب . 
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  اإلثارة و التشويق و الدافعية . 

  التغمب عمى ظاىرة الفروق الفردية . 

  جودة المادة التعميمية المعروضة . 

  اإلتقان في التعميم . 

 عناصر الخوف و الرىبة و الخجل من نفس المتعمم  اختفاء . 

  إثرررراء المرررادة التعميميرررة برررالخبرات و المعمومرررات و التجرررارب مرررن خرررالل التغذيرررة الميدانيرررة
 . الراجعة 

 تمفررة يصررعب أو حتررى يسررتحيل عرضرريا عممًيررا بطرررق الترردريس عرررض أنمرراط تعميميررة مخ
 . التقميدية 

  عرض األىداف التعميمية و العمل عمى تحقيقيا . 

 الجابري، ). وكذلك تقييمو في نياية الجمسة التقييم المستمر لمطالب خالل الجمسة
1995) 

 
 

 ونمو األطفال  تكنولوجيا المعمومات

 األطفال إن:  األولى، الحقيقة  وتعميموعند الحديث عن الطفل  إغفاليمايمكن  ال حقائق ىناك 
من  وأجساميمسنوات يتعممون بسرعة كبيرة ويستخدمون حواسيم  8الصغار من الوالدة حتى سن 

 .اجل التفاعل مع العالم والبيئة المحيطة

العمميات ىم في مرحمة ما قبل  7-2من سن   األطفال إنوفق نظرية بياجيو : الحقيقة الثانية 
ال  أنيمكما  واألنظمةالتي تمتاز بفرط النشاط والحركة و ضعف التركيز ونسيان القوانين 

 األوضاعالحركة واالنتقال وتغيير  إلىيستطيعون الجموس والثبات في مكان واحد وىم بحاجة 
رق يتطمب طفي ىذه المرحمة  األطفالعممية تعميم  والحقيقة الثالثة إن . خالل عممية التعمم

دماج األطفال في عممية التعمم وتعتمد عمى المعب والحركة  تدريس تركز عمى توظيف الحواس وا 
وىذا الواقع يمكن التعامل معو من خالل  إدخال تكنولوجيا المعمومات في بيئة . والنشاط والمتعة

دة تعمم أطفال ىذه المرحمة وتوظيفيا بشكل مناسب بحيث تصبح عممية التعمم ممتعة وذات فائ
  .(Wardle,Francis,2000)  . وتحقق األىداف المرجوة منيا
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. من حوليماألطفال الصغار محاطون بالتكنولوجيا في بيوتيم وفي مدارسيم وفي المجتمع إن 
خاصة في مجال االكتشاف وتوظيف الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات في تطبيقات عدة ويستخدم 
في تمثيل المفاىيم المجردة واختيار نمط التعميم المناسب وتمبية احتياجات  واألشكالالنماذج 
والبد من التخطيط السميم والدقيق لعممية توظيف ىذه التكنولوجيا لذلك ، وقدرات األطفالوميول 

 .لمساعدة األطفال عمى اكتشاف فرص جديدة لمتعمم 

قبل البدء في الحديث عن اثر تكنولوجيا المعمومات عمى األطفال البد من تحديد المراحل العمرية 
، والبد من األخذ بعين االعتبار عمر الطفل ومستوى المناسبة لتوظيف تكنولوجيا المعمومات فييا 

 :األطفالتطوره لذلك البد من اإلجابة عن األسئمة التالية عند توظيف الحاسوب في مناىج تعمم 

ىل إدخال تكنولوجيا المعمومات مناسب لتطور الطفل وتعممو ومستوى إدراكو وحاجات  -1
 المرحمة العمرية التي يمر بيا؟

ىل األنشطة التي تقدميا ىذه التكنولوجيا مفيدة لمطفل وكيف يمكن التخطيط ىذه  -2
 األنشطة بشكل يناسب األطفال وحاجاتيم؟

سنوات وذلك  3المعمومات ال تناسب األطفال قبل سن إن تكنولوجيا اغمب الدراسات بينت 
العتماد ىذه المرحمة عمى خبرات حياتية تتطمب التفاعل االجتماعي األسري باإلضافة إلى 
ضعف القدرات التي تتطمبيا توظيف الحواسيب وتكنولوجيا المعمومات وعميو فان إدخال 

 .سنوات 3 الحواسيب وتكنولوجيا المعمومات يجب أن يبدأ بو بعد سن

) 2001 ellis,, ebbieD & anscoterV ,Judy . ) 

 سنوات  5-3مرحمة 

الطفل  إنيناسب الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات تطور ونمو الطفل مع تقدمو مع الزمن بمعنى 
يستفيد من ىذه التكنولوجيا كمما كبر وتقدم في العمر، لذلك يبدأ بتوظيف الحاسوب وتكنولوجيا 

 إلى األدوارالمعممين ثم وبشكل متدرج تتحول  أو األمور أولياءالمعمومات بمساعدة البالغين سواء 
 األطفاليكتسب فرص لتنفيذ ميام التعمم بشكل مستقل ل األطفالالمراقبة والتوجيو وذلك لمنح 

التعمم الذاتي المستقل الذي تطمح لو التربية طرق االكتشاف والتجريب مما ينمي فيما بعد 
 .الحديثة
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 سنوات 8 -5مرحمة 

قل اعتمادىم عمى الرسومات واأليقونات يفي ىذه المرحمة يتمكن األطفال من القراءة بأنفسيم و 
خالل التعامل مع الحاسوب وتتطور لدييم القدرات المغوية وميارات التعامل مع المغة ، األمر 
الذي يساعدىم عمى استخدام الحاسوب في تطبيقات أوسع كمعالجة النصوص الذي يعتبر من 

كز حول إيجاد بيئة غنية باألنشطة ان دور المعمم في ىذه المرحمة يتمر . أدوات التعمم األساسية
واستخدامات التكنولوجيا وربطيا في المناىج باإلضافة إلى تمبية حاجات األطفال لممتعة والتعمم 
وىنا يكون دور المعمم اقل انغماسا في عممية التعميم ليصبح موجيا ومسيال لعممية التعمم لتوجييو 

 (.   scoteranV ,Judy & 2001 ,ellis ,ebbieD) .نحو التفكير واالكتشاف واالبتكار 

   في مرحمة الطفولة تطبيقات تكنولوجيا المعمومات

اغمب الدراسات تناولت وركزت عمى توظيف الحاسوب في تطوير المغة والميارات االجتماعية 
تقديم  القدرة عمى التمثيل والنمذجة فيوالميارات العقمية وزيادة الدافعية وذلك لما تمتاز بو من 

، يصعب تقديميا وتنفيذىا في الواقع وتزود بخبرات جديدة ومتنوعة تمكن من زيادة الفيمخبرات 
كما يجب التأكيد عمى أن الحاسوب ليس بديل عن المعمم وذلك ألىمية  العالقات اإلنسانية 

 .خالل مرحمة نمو األطفال والتواصل 

والحاسوب تحديدا في عممية التعمم عند لقد بينت الدراسات إن إدخال تكنولوجيا المعمومات 
 :األطفال ليا الفوائد التالية

 زيادة دافعية األطفال نحو التعميم وتسيم في النمو العقمي واالجتماعي. 
 تحسن مفيوم الذات من خالل االنجاز وتزيد االتجاىات االيجابية نحو التعميم. 
 األطفاللتخاطب بين ترفع من مستوى التعاون ومستوى التخاطب لتعاون ومستوى ا. 
 تمكين األطفال من القيام بادوار القيادة وزيادة التفاعل بينيم. 
  عمى التعمم وتطوير ميارات التفكير وحل المشكالت والتجريد وميارة  األطفالرفع قدرات

 .اكتساب وبناء المفاىيم الن المفاىيم تكتسب وال تعمم
 

 تطبيقات الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات في مرحمة الطفولة أهمومن 
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 برامج الرسم -1
يستطيع األطفال استخدام برنامج الرسم وتوظيفو في اختيار القمم من ضمن األدوات 
ورسم الحر واختيار األشكال التبولوجية كالدائرة والخط والمربع وغيرىا في بناء رسم 

ممات وتغيير األلوان ودمجيا مع إمكانية إلغاء معين وكذلك اختيار األحرف وتركيب الك
وىذا يفتح أفاق جديدة في التعمم ويمكن الطفل من االندماج في  رأي جزء بسيولة ويس

 (Dora,2010 Chen, W. and J .Leslie Couse (.بيا عممية التعمم واالستمتاع

عادة تسجيميا -2  االستماع إلى القصص وا 
معينة تمثل لديو واقعة معينة أو قصة ما ثم  يستطيع الطفل عمل رسومات وخربشات

عادة سماعيا وىذا يمكن المعمم  محاورة الطفل لتفسير ما قام بو وتسجيل ىذه الرواية وا 
من معرفة طريقة تفكير الطفل ورغباتو ودعم قدراتو ودفعو لإلبداع وتطوير قدراتو المفظية 

) MacIsaac, nekeAn Chevalier, Sue Blagojevic, Bonnie .وغير المفظية
(  2009 Frechette, Bobbi and Hitchcock, Linda 
 

 االلكترونية األلعاب -3
بينت الدراسات التي أجريت لمعرفة اثر األلعاب االلكترونية عمى األطفال أن ىذه 

تؤدي  إلى تأثيرات ايجابية عمى  -إذا قام الطفل بممارستيا بشكل معتدل  -األلعاب 
زيادة ميارات التفكير العميا لدى األطفال وكذلك إلى تطوير الميارات الحركية التأزرية 

 .إلى إثارة الدافعية وتعمم قيم الربح والفوز وتقبل الخسارة والمثابرة بين اليد والعين وكذلك 
 

 والفيسبوكشبكات الحاسوب واالنترنت والبريد االلكتروني   -4
بينت الدراسات أن األطفال حول العالم يستخدمون االنترنت في البحث عن معمومات 

لكتروني لمتواصل ينة تعتبر ميمة ليم ،وكذلك يستخدمون البريد االعحول موضوعات م
رسالبينيم  الصور ومقاطع الفيديو وغيرىا وكذلك استخدام اليوتيوب لالطالع عمى  وا 

كوسيمة لمتواصل بين األصدقاء التسجيالت المختمفة، وحاليا يستخدمون الفيسبوك 
 .واألقران
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 (الموبايل)الياتف المحمول  -5
لدى األطفال لمتواصل بين بعضيم البعض وكذلك بينيم وبين  لقد بدء باستخدام الموبايل

االتصال التمفوني والرسائل القصيرة ونقل الرسائل والتسجيالت  معممييم من خالل
وكذلك الربط مع االنترنت من خالل (  Bluetooth) الصوتية باستخدام البموتوث
 .اليواتف التي تقدم ىذه الخدمة

 
والجداول (  Word) مختمفة مثل معالج النصوصاستخدام برمجيات الحاسوب ال -6

في دراسة المواد وانجاز (  PP) و برامج العروض التقديمية  (  Excel) االلكترونية  
 .الوظائف وتزداد كفاءة استخدام الطفل ليذه البرامج بالتطور العمري لو

 
 (توظيفو في تعمم المغة ) مثال عمى توظيف الحاسوب في عممية التعمم

المغة المكتوبة مثل ان (  anscoterV ,Judy & 2001 ,ellis ,ebbieD)يرى 
وفي . المغة المنطوقة يتم تعمميا من خالل توظيف المغة والكممات في البيئة الواقعية

صفوف مرحمة رياض األطفال يمكن دعم عممية تعمم المغة من خالل مواد تعميمية 
 دام برمجيات معالجة النصوص تساعد عمى تطوير عممية القراءة والكتابة باستخ

يمكن األخذ ولدعم ورفع دافعية األطفال نحو الكتابة وتطوير ىذه الميارة ولتمكين ذلك 
 :بعين االعتبار األمور التالية وتطويرىا كاستراتيجيو تعميمية 

  خالل تعمم الكتابة لتمكينو من ( الحرجة)تزويد الطفل بمساعدة في وقت الحاجة
 .ال يمكن انجازىا بنفسو انجاز الميام التي

  إعطاء الطفل فرصة لتعبير من خالل القصص الطويمة والمعقدة والتقميل من
 .التركيز عمى األخطاء والتجاوز عن الكثير منيا

  تسييل بناء اتجاىات ايجابية نحو الكتابة واستخدام برامج معالجة النصوص من
 .مرحمة الطفولة المبكرة حتى المرحمة التأسيسية

  األطفال لمكتابة أكثر فأكثر وليصبحوا كثر فاعمية وينجزوا بطالقة اكبردفع. 
  مساعدة األطفال عمى اكتساب ثقة في النفس من خالل الكتابة والتعبير عن

 .من الورقة والقمم أكثريم لمكتابة باستخدام الحاسوب يتالنفس وزيادة دافع
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 ليتمكن الطالب من  تشكيل بيئة تعمم تتسم بالخصوصية خالل التدريب والتعمم
 .التعمم دون الخوف من ارتكاب األخطاء أمام اآلخرين

 
وقد بينت الدراسات التي تناولت موضوع توظيف واستخدام تكنولوجيا المعمومات من قبل 
األطفال إلى أن التغيرات االيجابية إلدخال وتوظيف الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات 

تعتمد عمى الخبرات الحاسوبية المقدمة وكيفية  لدى أطفال الروضة والصفوف األساسية
وىذا مسؤولية كل من اآلباء واألميات ومعممي رياض  االتعامل مع ىذه التكنولوجي

حسن توظيف ىذه التكنولوجيا وربط ىذا االستخدام في  أناألطفال، وقد بينت الدراسات 
 بإشرافية التي تكون المعممين مع الواجبات المنزل بإشرافالروضة والمدرسة التي تكون 

نتائج رائعة فيما يتعمق بتطوير الميارات الحركية والتفكير  إلىتؤدي  األمور أولياء
الرياضي والتفكير الناقد وحل المشكالت وزيادة مستوى القدرات لمتكيف مع البيئة 

لوقتيم عمى  األطفالتقضية  إلىوالمحيط ، وان غياب ىذا التنسيق والربط يؤدي 
 أكثر عمى حساب المواد التعميمية التي تعتبر أخرى أنشطةاستخدام التكنولوجيا في 

 .في عممية التعميم والتطور والنمو أىمية
 

الحاجة إلى ربط التكنولوجيا )تكنولوجيا المعمومات والمناهج الدراسية
 (بالمنهاج بشكل متكامل

 

بحد  فادبرامج رياض األطفال ليست ىاستخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات في 
ذاتو، إن اليدف األساسي ليس تعميم األطفال كيف يستخدمون الحاسوب ولكن اليدف 

عممية التعمم وربط التكنولوجيا والحواسيب ربط دقيقا وكامال بالمنياج بحيث يتسع  إثراء
المنياج المرتبط  إن. ويتطور بتطورىم ويتنوع  وفق احتياجاتيم األطفالمع نمو 

م مشتمال جميع مكامال واضحا لعممية التع إطارابالحاسوب وتكنولوجيا المعمومات يشكل 
تحديد المواد  إلىمراحميم النمائية و عناصرىا من تحديد احتياجات المتعممين وقدراتيم 

التعميمية واألدوات المناسبة واألنشطة والخبرات والميارات المرغوب في إيجادىا وكل 
لك لتحقيق أىداف التربية الحديثة المتمثمة بتنمية التفكير وحل المشكالت واتخاذ القرار ذ

 .والتعميم الذاتي والمستمر
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ال يكون وذلك  أخرى وأحيانافي تقديم المعرفة لمطفل  األفضليكون الحاسوب ىو  أحيانا
ارنة بالحاسوب ، فالخبرة المباشرة مقيعتمد عمى عوامل منيا طبيعة المعرفة واليدف منيا 

ىي األفضل ولكن ليس باإلمكان دائما تقديم جميع الخبرات بشكل مباشر لصعوبة ذلك 
أو ارتفاع تكمفتيا أو استحالة تقديميا أو خطورتيا وما إلى ذلك، األمر الذي يجعل 
تكنولوجيا اليي القناة األمثل  لمتعميم بحيث تكون جزء من الخبرة التعميمية وىذا يعني 

لوجيا المعمومات والحواسيب في بيئة الغرفة الصفية واعتبارىا جزأ من المنيج دمج تكنو 
كيد عمى توظيفيا واستخداميا وربطيا مع مشكالت واقعية أمن الت دالتعميمي ، وىنا الب

 (  ,Wardle,Francis 2000).مم وبيئتوتعحقيقية واقعية مرتبطة بالم أىدافلتحقيق 
 

 خصائص البرمجيات المناسبة لعممية التعمم 

نجاح عممية توظيف تكنولوجيا المعمومات والحاسوب بشكل خاص يعتمد عمى 
 :البرمجيات المناسبة والتي تتصف بالتالي

أفضل البرمجيات التي تكون النيايات بيا غير محددة ومفتوحة والتي تمكن الطالب  -1
 .من اتخاذ قرارات وعمل اختيارات

اكبر لمحواس مثل الصوت والموسيقى واأللوان ودمج الصوت والصورة  توظيف -2
 .الخ... والحركة و

تمكين الطفل من التحكم بالبرمجية وحرية االختيار دون الخوف من الوقوع في  -3
 .األخطاء

تساعد الطفل وتحثو عمى مزيد من البحث واستمرارية التعمم من خالل اختبار  -4
 .وتوظيف اختياراتو

 .الطفل وتعكس ىذه المعرفة وتبني عمييا تقيس معرفة  -5
 .مرتبطة بواقع الطفل وبيئتو الواقعية وتساعد عمى ربط الطفل مع ىذه البيئة -6
 . تقدم المتعة وتدعم المغة وتوظفيا -7
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نستطيع القول إن فاعمية استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات تعتمد بشكل كبير عمى   
قويميا وفق معايير تربوية ومدى ارتباطيا بواقع الطفل وتمبيتيا البرمجيات وعمى طريقة إعدادىا وت

 .لحاجاتو

 في األردن وتكنولوجيا المعمومات الطفولة المبكرة 
 

أدركت القيادة في األردن أن جيود التنمية يجب أن تركز عمى إحداث ثورة في النظام 
التعميمي من خالل سياسات و استراتيجيات محكمة تدخل تكنولوجيا المعمومات و 

بالتعميم، و أداة لحفز  لالرتقاءاالتصاالت في لب العممية التعميمية، و تجعل منيا قاعدة 
التعميم من أجل االقتصاد المعرفي توسًعا  حقق مشروع تطويروقد  ،  اإلبداع و التميز

مع خطط وزارة التربية والتعميم المنسجمة  نوعًيا في مجال رياض األطفال الذي يتماشي
والخطوة  .لتطوير التعميم في مرحمة الطفولة المبكرة مع مبادرة جاللة الممك عبداهلل الثاني

تعميم يرتقي مع تحديات  وضع البرامج والخطط التي تساعد عمى تحقيق التالية ىي
توجو ىذه  العصر عمى جميع المستويات، كما ونحتاج إلى العديد من الدراسات التي

 .البرامج والخطط
تناولت اثر الحاسوب المنزلي عمى  (Khasawneh,Awidi,2008)قام  وفي دراسة

مور خمصت إلى أن سموك األطفال تغير نتيجة أطفال األردن من وجية نظر أولياء األ
الستخدام الحاسوب وان نشاط األطفال أصبح اقل وذلك الن األطفال يقضون وقتا اكبر 

والجدول التالي يظير عدد . في استخدام الحاسوب عمى حساب وقت المعب مع األقران
 .بأعمارىمالساعات التي يقضييا األطفال أسبوعيا  في التعامل مع الحاسوب مقارنة 

 
 النسبة أسبوعيا/ عدد الساعات 

-4األعمار ما بين 
 سنوات 10

 %75 ساعات  5
 %25 ساعات 2-5
 %18 ساعة 1-2

 %8 اقل من ساعة
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ساعات  5من  أكثريقضون  األطفال %75 أننالحظ  اإلحصائياتىذه  إلىوبالنظر 
 .استخداما لمحاسوب أسبوعيا

  :نظر اإلباء فيي كاألتي من وجيةأما استخدامات الحاسوب في المنزل 
 النسبة المجال

 %73 العاب الحاسوب بيدف التسمية 
 %67 العاب الحاسوب بيدف التعميم

 PAINT  34%برامج الرسم
 WORD 12%برنامج معالجة النصوص 

 PP 11%برنامج العروض 
 EXCEL 2%برنامج الجداول 

 
 : أما استخدامات الحاسوب في المدرسة  فيي كاألتي

 النسبة المجال
 %30 دراسة المغة وتطبيقاتيا

 %20 الرياضيات
 %17 الثقافة الدينيةدراسة + الموسيقى 

 %11 العموم
 

 :أما عن استخدامات األطفال لالنترنت فكانت كاألتي
 النسبة المجال

 %85 استخدام االنترنت من المنزل
 %52 عن المعمومات البحث

 %39 المعب والتسمية
 %28 البريد االلكتروني

 %20 أداء الواجب المنزلي 
 

وقد أجابت الدراسة عن التغيرات الممكن مالحظتيا عمى سموك األطفال أو المجتمع 
 :كنتيجة الستخدام الحاسوب كاألتي 
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 السموك االيجابي
المغوية وزيادة المعجم المغوي ميارات الوتنمية  إضافيةالحصول عمى معمومات  -1

 .لمطفل وتنمية القدرة عمى المحادثة واإلمالء
قوة /الثقة بالنفس / تغيرات ايجابية في شخصية الطفل كاالتجاه نحو االستقاللية -2

 .الشخصية
 .تنمية القدرة عمى إدارة الوقت والتركيز والدقة -3
 .يصبح الطفل أكثر تنظيما -4
 .الطفل أكثر ذكاء اىتماما وأسرع تعمما وأكثر إبداعا يصبح -5
 .تنمية الروح الرياضية عمى الفوز والخسارة -6
 .تغير في اىتمامات األطفال -7
 .يصبح الطفل أكثر مرونة ومسؤولية وأكثر موضوعية وعممية في تقبل ما يقرأ -8
 (اليد والعين)زيادة الميارات الجسمية مثل التناسق البصري والحركي -9

 ىدوء األطفال بسبب االنشغال في الحاسوب عن الحركة والشغبزيادة  -10
 

 السموك السمبي
 .مع األقرانوالصداقات قمة التفاعل  -1
 .التأخر في النوم بسبب قضاء وقت طويل في العمل عمى الحاسوب والشبكات -2
 الكسل وقمة النشاط الرياضي  إلىالميل  -3
 .العدوانية والنشاط العدائي المفرط -4
 .بالحاسوب كنتيجة لمعقابالميو المفرط  -5
ىمال القراءة من الكتاب -6  .االعتماد عمى القراءة من الحاسوب وا 
 .إىمال العمل المدرسي -7
 زيادة التوتر/ األنانية /محاكاة سموكات تظير عمى الحاسوب -8
 

أما فيما يتعمق بالمفاىيم التي يتعمميا الطفل من خالل استخدامو لمحاسوب فكانت 
 :كاألتي
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 النسبة المكتسبة المفاىيم
مفاىيم تكنولوجيا /مكونات الحاسوب ووظائفو 

البريد /المحادثة االلكترونية/ الحاسوب 
 األلعاب االلكترونية/االلكتروني

46% 

 %22 مصطمحات لغوية في المغة االنجميزية
 %22 ...تبادل الثقافات / العولمة/ مصطمح القرية العالمية

 %13 ...االنتصار/ الخسارة/الفوز/كالتحدي مصطمحات
 %10 مفاىيم عممية

 %1,5 التعاون/المشاركة/الصداقة/المحاولة والخطأ
 

 توصيات ومقترحات
 .التركيز عمى دور أولياء األمور في إدارة عممية استخدام الحاسوب -1
تزود بتقنيات إضافية تمكن األطفال من الحصول عمى تعمم  أداةالتكنولوجيا   -2

المعرفة وىي ليست بديل عن مصادر التعمم األخرى ، إنما ىي وسيمة معززة ومثرية 
ال فان الفائدة من لعممية التعمم ، لذلك ال بد من إدارة ىذه العممية بحكمة وا 

 .التكنولوجيا ال تتحقق
 .نولوجيا المعمومات عمى األطفال عمل العديد من  الدراسات حول اثر توظيف تك -3
وضع الخطط والبرامج المناسبة لتوظيف تكنولوجيا المعمومات في رياض األطفال  -4

 .والمدارس األساسية
تخطيط وتنفيذ العديد من البرامج والمواد التعميمية التي تعتمد عمى تكنولوجيا  -5

معايير توظيف المعمومات ووضع معايير لتقويميا واعتمادىا وفق نظريات التعمم و 
 .التكنولوجيا

تحديد ادوار المعممين الجديدة والمناسبة في ضوء ربط المنياج بتكنولوجيا المعرفة  -6
 .والحواسيب

وضع واعتماد معايير انجاز برمجيات ومواد تعميمية الكترونية وكذلك معايير تقييم  -7
 .كفاءتيا ومناسبتيا لمعممية التعميمية
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