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 الممخص
ات التع قات استخدام المنصَّ ميميَّة من وجية نظر معمِّمات ىدفت الدِّراَسة إلى معرفة معوِّ

رياض األطفال. وقد تم استخدام المنيج الوصفي المسحي؛ لإلجابة عن تساؤالت الدِّراَسة. كما 
اعتمدت الباحثة االستبانة أداًة لمدراسة، وبعد التحقُّق من صدِقيا وصالحيتيا لمتطبيق الميداني، 

( معمِّمة، وبمغ ٖٙٔراَسة، والبالغ عددىنَّ )عمى مجتمع الدِّ  -إلكترونيِّا -قامت الباحثة بتوزيعيا
قات في استخدام ٖٗٔعدد االستبانات المستردَّة ) مت نتائج الدِّراَسة إلى وجود معوِّ (. وتوصَّ

ات التعميميَّة، بمغت نسبتيا ) %(، منيا: نْقص األدوات  ٚٙمعمِّمات رياض األطفال لممنصَّ
ات التعميميَّة، وصعوبة تسجيل الدروس، وقمَّ  ين التقنيين، ومنيا أيًضا أن المنصَّ ة توافر المختصِّ

ات التعميميَّة،  التعميميَّة تحتاج إلى جيد كبير، وأن ىناك نقًصا في األدوات اإلداريَّة داخل المنصَّ
ات التعميميَّة،  وصعوبة تخزين الواجبات، وأيضا قمَّة البرامج التدريبيَّة عمى استخدام المنصَّ

نترنت، كما كففت نتائج الدِّراَسة عن : وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة، عند وانقطاع خدمة اإل
قات استخدام α≤0,05مستوى داللة ) (، بين وجية نظر معمِّمات رياض األطفال، حول معوِّ

ات التعميميَّة، تبًعا لمتغيِّر )المؤىَّل العممي(، لصالح أصحاب الدِّراَسات العميا، وأيًضا توجد  المنصَّ
(، بين وجية نظر معمِّمات رياض α≤0,05وق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى داللة )فر 

ات التعميميَّة، تبًعا لمتغيِّر )الدورات التدريبيَّة(، لصالح  قات استخدام المنصَّ األطفال، حول معوِّ
تَرحات؛ الذين حضروا الدورات التدريبيَّة. واستناًدا لمنتائج؛ تم تقديم جممة من التوصيات والمق

ات التعميميَّة، وفي مقدِّمتيا عقد دورات تدريبيَّة لمعمِّمات رياض األطفال، عن  لتطوير المنصَّ
ات التعميميَّة.   كيفيَّة استخدام المنصَّ

ات التعميميَّة، معمِّمات رياض األطفال.الكممات المفتاحيَّة:  قات، المنصَّ   معوِّ
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Abstract 

This study aimed to find out the obstacles of using the educational 

platforms according to the viewpoint of the female kindergarten teachers. 

the researcher used the descriptive survey method to answer the questions 

of the study. The researcher also used the questionnaire as a study tool, 

and after verifying its validity and suitability for field application, the 

researcher distributed it electronically to the study population whom were 

(163) teachers. The retrieved questionnaires were (143). The study found 

that there are obstacles in using the educational platforms by female 

kindergarten teachers, which amounted to (67%) Including the lack of 

educational tools, the difficulty of recording the lessons, the limited 

availability of technical specialists, educational platforms need a lot of 

effort, there is a lack of administrative tools within the educational 

platforms, the lack of training programs on using the educational 

platforms, the technical issues. The study hypotheses found that there 

were significant statistical differences at the indicator level of (α,0,05) 

according to female kindergarten teachers about the obstacles to using 

educational platforms according to the variable (academic qualification) 

toward the postgraduate individuals. It has also undicated that there were 

significant statistical differences at the indicator level of (α,0,05) 

according to the viewpoint of female kindergarten teachers regarding the 

obstacles in using educational platforms according to the variable 

(training courses) toward the individuals who attended the training 

courses. According to the results of this study the researchers proposed 

several recommendations to develop the educational platforms, and the 

most important one is holding training courses for female kindergarten 

teachers in using the educational platforms.   

Keywords: obstacles, educational platforms, Teachers, child nurseries. 
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 مقدمة:
في فتى مجاالت الحياة؛ لذا  ،يفيد العالم في الوقت الحالي تقدًُّما تقنيِّا وعمميِّا واضًحا

أصبح مجال التعميم مطالًبا بمواكبة ىذه التقدُّم، وتدريب المعمِّمات عمى كيفيَّة االستفادة من ىذه 
قات ال ،التطوُّرات تي قد تؤثر في التعميم؛ والبحث عن أساليب جديدة لمواجية الصعوبات والمعوِّ

 وفي أي وقت.  ،في أيِّ مكان ،لذا ظير التعميم اإللكتروني ليساعد المعمِّمات عمى ممارسة التعميم
ليذا يعدُّ التعميم اإللكتروني الركيزة األساسيَّة لمتنمية البفريَّة، وذلك من خالل سيولة 

مف أعمارىم ومستوياتيم، فالتعميم واالستفادة منيا من قبل الجميع بمخت ،الوصول إلى المعرفة
من خالل تجاوز مفكالت  ،اإللكتروني يعطي مجال الكتساب الميارات والخبرات المتنوِّعة
 (. ٕٙٔٓالمسافة والوقت لتحقيق التواصل وزيادة االبداع والتفاعل )عثمان،

وصُّل في الت ،عمى االستفادة من التقنيات الحديثة ،وحرًصا من المؤسَّسات التعميميَّة
               التي يمكن أن تقدِّم من خالليا خبرات تعميميَّة لطالبيا، ،إلى أفضل األنماط واألساليب

بداًل من األساليب التقميديَّة المتمركزة عمى التمقين والحفظ؛ فقد أخذت ىذه المؤسَّسات في التوسُّع 
ات التعميميَّة ساليب التعمُّم عن ُبعد، والتي نالت التي تعتبر أسموًبا من أ ،في استخدام المنصَّ

من أجل إحداث تغييرات وتطوُّرات في بيئة الطالب وحياتيم  ؛اىتماًما واسًعا من التربويين
 .(ٕٚٔٓ)الفيري، 

ات التعميميَّة قات استخدام المنصَّ التي قد تواجو  ،لذا جاءت ىذه الدِّراَسة لمبحث عن معوِّ
يجاد الحم ،معمِّمات رياض األطفال  ،من أجل تسييل عمميَّة التعميم اإللكتروني ؛ول المناسبة لياوا 

 حديث نسبيِّا عمى أطفال الروضة.  ،خصوًصا أن ىذا النوع من التعميم
 مشكمة الدِّراَسة:

ًرا كبيًرا في مجال التقنيات واالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، ومن  يفيد العالم تطوُّ
ات التعميميَّة، وتوظيفيا من أبرز نتائج ىذا التطوُّر ظيور التعم يم اإللكتروني، من خالل المنصَّ

ات التعميميَّة حديثًا نسبيِّا في مدارس  أجل تحقيق فاعميَّة التعمُّم عن ُبعد. ويعدُّ استخدام المنصَّ
(، ٕٕٓٓالمممكة العربيَّة السعوديَّة، وقد أفارت نتائج بعض الدِّراَسات، كدراسة الحويطي )

ات التعميميَّة، إال أنو توجد ٕٕٓٓوالمالكي ) ( إلى أنو، وبالرغم من المميزات التي توفرىا المنصَّ
ات في عمميَّة التعميم  قات في استخداميا؛ نتيجة قمَّة التدريب عمى توظيف ىذه المنصَّ بعض المعوِّ

ات عمى توفُّر خدمات اإلنترنت، التي قد توجد  صعوبة والتعمُّم، باإلضافة إلى اعتماد ىذه المنصَّ
 في توفُّرىا بالسرعات المطموبة. 
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قات استخدام  ومن خالل استعراض الدِّراَسات السابقة؛ رأت الباحثة أىميَّة دراسة معوِّ
ات التعميميَّة من وجية نظر معمِّمات رياض األطفال، وخصوًصا في ظلِّ ندرة الدِّراَسات  ،المنصَّ

ات التعميميَّة ة بالمنصَّ التحديد استخداميا في رياض األطفال، وىذا ما دفع وب ،العربيَّة المختصَّ
قات.   الباحثة إلى اجراء ىذه الدِّراَسة الحاليَّة، ومحاولة اقتراح حمول مناسبة لتمك المعوِّ

 أسئمة الدِّراَسة:
ات التعميميَّة من وجية نظر معمِّمات رياض األطفال؟ .ٔ قات استخدام المنصَّ  ما معوِّ
حول  ،بين وجية نظر معمِّمات رياض األطفال ،صائيَّةىل توجد فروق ذات داللة إح .ٕ

ات التعميميَّة قات استخدام المنصَّ تبًعا لممتغيِّرين اآلتيين: )المؤىل العممي، عدد الدورات  ،معوِّ
 التدريبيَّة(؟

 أىداف الدِّراَسة:
ات التعميميَّة .ٔ قات استخدام المنصَّ   من وجية نظر معمِّمات رياض األطفال. ،تحديد معوِّ
                   بين وجية نظر معمِّمات رياض ،معرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة .ٕ

ات التعميميَّة ،األطفال قات استخدام المنصَّ                  تبًعا لممتغيِّرين اآلتيين:  ،حول معوِّ
 )المؤىل العممي، عدد الدورات التدريبيَّة(. 

 أىميَّة الدِّراَسة:
 الدِّراَسة أىميتيا من خالل اآلتي:تستمدُّ 

قات التي تواجو معمِّمات رياض األطفال .ٔ في أثناء  ،قد تساعد الدِّراَسة في التعرُّف عمى المعوِّ
ات التعميميَّة.   استخدام المنصَّ

ات التعميميَّة .ٕ قات التي تواجو  ،قد تساعد الدِّراَسة في لفت نظر القائمين عمى المنصَّ نحو المعوِّ
 في أثناء استخداميا. ، مات رياض األطفالالمعمِّ 

قات التي  .ٖ قد تفيد نتائج الدِّراَسة الجيات المسؤولة؛ لتقديم دورات تدريبيَّة تتبنَّى معالجة المعوِّ
 تواجو المعمِّمات. 

ات  .ٗ قات استخدام المنصَّ قد تسيم الدِّراَسة في تقديم بعض المقترحات لمتغمُّب عمى معوِّ
 ا. وتطويرى ،التعميميَّة

 حدود الدِّراَسة:
  :ات التعميميَّةالحدود الموضوعيَّة قات استخدام المنصَّ  ،سعت الدِّراَسة الحاليَّة إلى تحديد معوِّ

 من وجية نظر معمِّمات رياض األطفال. 
 :طبقت ىذه الدِّراَسة عمى معمِّمات رياض األطفال.  الحدود البشريَّة 
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  :بعض الروضات الحكوميَّة في مدينة سكاكا. طبقت الدِّراَسة في الحدود المكانيَّة 
 :ىـ. ٕٗٗٔطبقت الدِّراَسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  الحدود الزمانيَّة 

 مصطمحات الدِّراَسة:
ات التعميميَّة: -1  المنصَّ

ات التعميميَّة إجرائيِّا بأنيا: ىي أحد أنظمة إدارة التعمُّم اإللكتر   ،ونيعّرفت الباحثة المنصَّ
وأدوات وسائط  ،من خالل الفصول االفتراضيَّة ،التي يتوفَّر من خالليا بيئات تعميميَّة تفاعميَّة

 متنوِّعة، عن طريق تقنيات الذكاء االصطناعي. 

قات: -2  معوِّ
فيا مراد ) عاب والمفكالت الفكريَّة والماديَّة والفنيَّة ٕٗٔٓعرَّ عوبات أو الصِّ ( بأنيا: "الصُّ

عوبات التي تحول دون استخدام المعمِّمين والمعمِّمات واإلداريَّة و  اإلفرافيَّة، وغيرىا من الصُّ
 لتكنولوجيا المعمومات واالتصال، وتوظيفيا في أغراض التدريس". 

قات إجرائيِّا: ىي التحديات والصعوبات التي تواجو معمِّمات رياض  تعريف المعوِّ
ات التعمي  ميَّة. األطفال، في أثناء استخدام المنصَّ

 أدبيات الدراسة:
: اإلطار النظري:  أوًلا
ات التعميميَّة:  المنصَّ
ات التعميميَّةٕٚٔٓيذكر السيد ) تساعد الطمبة في الوصول لممواد  ،( أن المنصَّ

وُتمكِّنيم من الرجوع  ،كما أنيا تساعدىم في تحزين أعماليم ،في أي زمان وأي مكان ،التعميميَّة
لفروق الفرديَّة بين الطمبة وحاجاتيم الفخصيَّة، وأنيا أيًضا تسمح بتبادل كما أنيا تراعي ا ،إلييا

ات التعميميَّة، أنيا كذلك تمكِّن المعمِّمات  الحوارات واألفكار مع غيرىم من المستفيدين من المنصَّ
يِّل عمميَّة واستخداميا من خالل السبورة اإللكترونيَّة، وُتس ،والمعمِّمين من مفاركة الموادِّ التعميميَّة

وأنيا تمكِّن المعمِّم من متابعة األعمال الفرديَّة والجماعيَّة لمطمبة، كما أنيا تسمح  ،تقييم الطمبة
 بمفاركة الدورات والمحاضرات مع غيرىم من الزمالء. 
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ات التعميميَّة:   أىداف المنصَّ
 ( أىدافاا عديدة لممنصات التعميميَّة، من أىميا:2016ذكر حجازي )

ات التعميميَّة تقدِّم الخبرات والمواقف التعميميَّة المتنوعة، والغنيَّة بالمثيرات السمعيَّة أن ا -ٔ لمنصَّ
 والبصريَّة واإللكترونيَّة ذات المعنى بالنسبة لمطمبة. 

ل نحو طريقة االستكفاف والبحث، بداًل من التمقين والعرض من جانب المعمِّمين،  -ٕ التحوُّ
 الطمبة.  واالستماع والحفظ من جانب

أنيا تدعم التفاعل اإللكتروني بين المعمِّمين والطمبة، من خالل تبادل الخبرات التعميميَّة  -ٖ
واآلراء، والمناقفات والحوارات اليادفة، من خالل استخدام أدوات التفاعل واالتصال 

 المتزامنة وغير المتزامنة. 
تقتصر عمى المعمِّمين،  توسيع دائرة اتصاالت الطمبة، من خالل فبكة اإلنترنت، وال -ٗ

             بوصفيا مصدًرا لممعرفة، والتغمُّب عمى مفكمة المكان والزمان، المذين يعترضان 
 الطمبة والمعمِّمين. 

ات التعميميَّة:  أنواع المنصَّ
 :منصات تعميميَّة مفتوحة المصدر -ٔ

ومن  ( إلى العديد من األمثمة عمى نظم مفتوحة المصدر،ٕٕٓٓأفارت الحويطي )
 أىميا:

 Google For Education : ُتوفِّر لممدرسين والطميَّة أدواٍت وحمواًل رقميَّة، من خالل
توفيرىا منصة تعميمية تقدم حمول متكاممة لتحسين العممية التعميمية، وتفر فرص تدريبية 
 لتوظيف التقنية في الفصول الدراسية، كما توفر مميزات لممفاركة والتدوين وجعل المصادر

 التعميمية المنتجة مفتوحة المصدر. 
 Wiki Educator : عبارة عن مفروع ادارة محتوى مفتوح المصدر أسستو رابطة التعميم

(COL. ليصبح متوائم مع انظمة التعميم اإللكتروني المختمفة ،) 
ات تعميميَّة مغمقة المصدر -ٕ  :منصَّ

ات التعميميَّة مغم2012ذكرت الرشيدي )  قة المصدر، ومن أىميا:( العديد من المنصَّ
: ىو نظام أدارة التعمم األكثر فيرة من إنتاج فركة البالك Blackboardنظام" بالك بورد  -

، ويعدُّ ىذا النظام من أفضل انظمة التعميم اإللكتروني في العالم والذي  Blackboardبورد 
زات التي يحتاجيا تستخدمة معظم المؤسسات التعميمية نظرًا لجودة النظام وتوفر كافة الممي

 المعمم والمتعمم .



ات التعميميَّة قات استخدام المنصَّ  أسماء حميدي الرويمي  أ /       معوِّ
 عبدالحميد راكان العنزي /د                      
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ة ويب سي تي  - ة إدارة تعمُّم تستخدم من قبل عدد من المؤسَّسات Web CTمنصَّ : ىي منصَّ
ة بيئة تعميميَّة إلكترونيَّة متعدِّدة  التعميميَّة الميتمة بالتعمُّم اإللكتروني، حيث تقدِّم ىذه المنصَّ

ر اإللكت ة، وخالل فترة األدوات، من بداية إعداد المقرَّ روني، إلى مرحمة تركيبو عمى المنصَّ
ة  التعمُّم، وىذا ُيفير إلى سيولة استخداميا من قبل المعمِّم والمتعمِّم، وقد ُطوِّرت ىذه المنصَّ

 (. British Colombiaفي جامعة كولومبيا البريطانيَّة )

ات التعميميَّة:  مميزات المنصَّ
 ( إلى العديد من المميزات لممنصات التعميميَّة منيا:2019ُيشير كلٌّ من الباوي وغازي )

 توفر إمكانيَّة التصفح، من خالل فبكة اإلنترنت.  .ٔ
ة اإللكترونيَّة.  .ٕ  توفر إمكانيَّة استخدام المعرض الخاصِّ بالبريد اإللكتروني، لمدخول إلى المنصَّ
النظام المتوفر في  تتيح التواصل بفكل أفضل بين الطمبة والمعمِّم في القاعات، باستخدام .ٖ

ة.   المنصَّ
 . Lecture Management Systemتتيح لممعمِّمين استخدام برنامج نظام إدارة المحاضرة  .ٗ
٘.  .  تفغيل كل ممفات الصوت والفيديو التعميميَّة بفكل مستمرٍّ

ات التعميميَّة اإللكترونيَّة:  كيفيَّة استخدام المنصَّ
ات التعميميَّة اإللكترونيَّة، سواء إلى كيفيَّة استخدا (8102)أفار طنطاوي  م المنصَّ

 :فبكات اجتماعيَّة، أو منصات إلكترونيَّة كبيئة التعمُّم، من خالل ما يمي

نما وصول نفاطاتيم  -ٔ التواصل المستمر الفعال بين الطالب: ليس فقط التواصل المبافر، وا 
بداء الرأي   فييا ومناقفتيا. وأخبارىم لبعضيم البعض بفكل آلي، والتعميق عمييا، وا 

 التحاور اإللكتروني: النصي والصوتي والمرئي، متعدِّد االتجاىات بين الطالب.  -ٕ
 التفاعميَّة: إذ تُتيح التفاعميَّة بين جميع الطالب؛ لضمان االستمراريَّة والتطوُّر.  -ٖ
 سيولة االستخدام.  -ٗ
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 ثانياا: الدِّراَسات السابقة:

ة إدمودو إلى التع (Ngadiman,2019)ىدفت دراسة  رُّف عمى أثر استخدام منصَّ

Edmodo ر المغة اإلنجميزي، كما تم استخدام المنيج ، في أداء الطالب وتحصيميم في مقرَّ

( طالًبا، وتم إعداد اختبار تحصيمي، وبطاقة ٖٓالتجريبي. وأجريت الدِّراَسة عمى عينة قواميا )

روق دالة إحصائيِّا بين متوسِّطي مالحظة ألداء الطالب التعميمي. وأظيرت النتائج وجود ف

درجات الطالب أفراد عينة الدِّراَسة، في التطبيقين القبمي والبعدي، لكلٍّ من االختبار التحصيمي، 

 . ) Shehada et. al., 2021) وبطاقة المالحظة، لصالح التطبيق البعدي

قات استخدامٕٕٓٓكما حاولت دراسة الحويطي ) معمِّمي  ( التعرُّف عمى واقع ومعوِّ

، وقد OERالتعميم العام، في مدينة تبوك بالمممكة العربيَّة السعوديَّة، لمموارد التعميميَّة المفتوحة 

اعتمدت عمى المنيج الوصفي المسحي، وتمثمت أداة الدِّراَسة في االستبانة التي تم توزيعيا عمى 

الدِّراَسة عن: حصول عموم  ( معمًِّما في مدارس تبوك، وكففت نتائجٜٖٙعينة الدِّراَسة من )

( بتقدير )كبيرة(، وعمى مستوى المحاور، حصل واقع استخدام ٘من  ٙ٘. ٕاألداة متوسِّط )

ة فمس( في ممارساتيم التدريسيَّة، عمى  معمِّمي التعميم العام لمموارد التعميميَّة المفتوحة )منصَّ

قات استخدام معمِّميٗمن ٘ٙ. ٕمتوسِّط ) التعميم العام لمموارد المفتوحة  (، وحصل محور معوِّ

ة فمس( عمى متوسِّط ) (، وكالىما بتقدير )كبيرة(. كما كففت نتائج الدِّراَسة؛ ٗمن ٖ٘. ٕ)منصَّ

بين استجابات العينة، حول واقع استخدام (α ≤0 .05)وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة عند 

قات معمِّمي التعميم العام لمموارد التعميميَّة المفتوحة، ف ي ممارساتيم التدريسيَّة، وحول معوِّ

أدبي(؛ ولصالح فئة العممي، وتبًعا  -االستخدام؛ تعزى لممتغيِّرين التاليين: )التخصُّص؛ عممي

لمتغيِّر: التدريب في مجال الموارد التعميميَّة المفتوحة، في محور استخدام موارد التعميم المفتوحة؛ 

قات. لصالح من حصموا عمى تدريب. بينما ل  م توجد فروق تبًعا لممتغيِّر في محور المعوِّ



ات التعميميَّة قات استخدام المنصَّ  أسماء حميدي الرويمي  أ /       معوِّ
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ات التعميميَّة اإللكترونيَّة، ٕٕٓٓكما أفارت دراسة المالكي ) ( إلى معرفة دور المنصَّ
في النموِّ الميني لمعمِّمات الطفولة المبكرة )دراسة تقويميَّة(، تم استخدام المنيج الوصفي المسحي 

( معمِّمات رياض األطفال، ٕ٘ٓوبمغ حجم عينة الدِّراَسة ) لإلجابة عن تساؤالت الدِّراَسة،
مت نتائج الدِّراَسة إلى أن ممارسة معمِّمات  واستخدمت الباحثة االستبانة أداًة لمدِّراَسة، وتوصَّ

ات اإللكترونيَّة بمغت ) %(، وذلك عند توفير بيئة تعميميَّة تتَّسم ٕ. ٚٛرياض األطفال لممنصَّ
قات في  بالمرونة، واستخدام أكثر من طريقة لعرض المعمومات، كما بيَّنت الدِّراَسة وجود معوِّ

ات اإللكترونيَّة، بمغت نسبتيا ) %(، منيا قمَّة الموارد الماليَّة، ٕ. ٛٚاستخدام المعمِّمات لممنصَّ
وضعف اإلنترنت داخل المدرسة، كثرة الميام واألدوار اإلفرافيَّة لممعمِّمة، وضعف البرامج 

يبيَّة الخاصة، كما أظيرت الدِّراَسة موافقة المعمِّمات عمى محور سبل تطوير النمو الميني التدر 
ات اإللكترونيَّة، بدرجة موافق بفدَّة، وبنسبة  لمعمِّمة رياض األطفال، عند استخداميا لممنصَّ

المعمِّمات، %(، ومن أىمِّ ىذه السُّبل تطوير نقل الخبرات والتجارب العمميَّة والعمميَّة بين ٚٛ)
تفعيل المناقفة، وتبادل الخبرات المينيَّة، وتوفير األجيزة والمعدات الجيدة، ومن أىمِّ ما أوصت 

 بو الدِّراَسة، زيادة دافعيَّة المعمِّمات لمتعمُّم المستمرِّ في أثناء الخدمة.
ات التعميميَّة ٕٕٔٓوىدفت دراسة المطيري ) ( إلى معرفة دور استخدام المنصَّ

كترونيَّة، في تحسين العمميَّة التعميميَّة، لدى طمبة المرحمة الثانويَّة، من وجية نظر المعمِّمين اإلل
نت عينة الدِّراَسة  في منطقة الفروانيَّة بدولة الكويت، تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي، وتكوَّ

ام أداة الدِّراَسة االستبانة، وقد ( معمًِّما ومعمِّمة، تم اختيارىم بطريقة عفوائيَّة، وتم استخدٓٛمن )
ات التعميميَّة اإللكترونيَّة، في تحسين العمميَّة  أفارت نتائج الدِّراَسة إلى أن دور استخدام المنصَّ
التعميميَّة لدى طمبة المرحمة الثانويَّة، من وجية نظر المعمِّمين، كانت بدرجة متوسِّطة عمى األداة 

األداة عمى حدٍة، كما تبيَّن عدم وجود فروق ذات داللة ككل، وعمى كل مجال من مجاالت 
لى وجود ٘ٓ. ٓإحصائيَّة ) ( تعزى ألثر الجنس في جميع المجاالت، وفي الدرجة الكميَّة، وا 

ر الدِّراَسة في جميع المجاالت، وفي الدرجة ٘ٓ. ٓفروق ذات داللة إحصائيَّة ) (، ُتعزى ألثر مقرَّ
ر األدبي.  الكميَّة، وجاءت الفروق لصالح   المقرَّ

 التعقيب عمى الدِّراَسات السابقة:
،  (Ngadiman, 2019)اتفقت الدِّراَسة الحاليَّة مع الدِّراَسات السَّابقة: كالتالي: دراسة  -

(، في ٕٕٔٓ(، ودراسة المطيري )ٕٕٓٓ(، ودراسة المالكي )ٕٕٓٓودراسة الحويطي )
ات التع  ميميَّة اإللكترونيَّة. المتغيِّر المستقلِّ في تناوليا لممنصَّ
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اتفقت الدِّراَسة الحاليَّة مع معظم الدِّراَسات السَّابقة، في المنيج المتبع حيث تناولت المنيج  -
 فقد استخدمت المنيج التجريبي.  ؛(Ngadiman, 2019)الوصفي. ما عدا دراسة 

عدا دراسة  وىي االستبانة، مااتفقت الدِّراَسة الحاليَّة مع الدِّراَسات السابقة في أداة الدِّراَسة،  -
(Ngadiman, 2019) .؛ فقد استخدمت أداتي المالحظة والمقابمة 

اتفقت الدِّراَسة الحاليَّة مع معظم الدِّراَسات السابقة في عينتيا، حيث فممت العينة المعمِّمات،  -
 فقد تكونت العينة من الطالب.  (Ngadiman, 2019)ما عدا دراسة 

  لباحثة، سيتم اًلستفادة من الدِّراَسات السابقة، من خاللمن وجية نظر ا     
 ما يمي:

 االطالع عمى منيجيَّة البحث المتبعة في كلِّ دراسة.  (ٔ
مت الييا الدِّراَسات السَّابقة.  (ٕ  االطالع عمى النتائج والمقتَرحات التي توصَّ
 المقارنة بين نتائج الدِّراَسة الحاليَّة والدِّراَسات السَّابقة.  (ٖ

قات استخدام و  تتميَّز الدِّراَسة الحاليَّة عن الدِّراَسات السابقة، بالتركيز عمى معوِّ
ات التعميميَّة، من وجية نظر معمِّمات رياض األطفال  . المنصَّ

 إجراءات الدِّراَسة
 منيج الدِّراَسة: 

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي؛ باعتباره المنيج األكثر مناسبة لطبيعة 
 دِّراَسة الحاليَّة. ال

 مجتمع الدِّراَسة:
ن مجتمع الدِّراَسة الحاليَّة من جميع معمِّمات رياض األطفال بمدينة سكاكا، في  تكوَّ

ىـ، والبالغ ٕٗٗٔأثناء فترة إجراء الدِّراَسة، خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
 (. ٖٙٔعددىنَّ )

 عينة الدِّراَسة:
نت عينة ال ( من معمِّمات رياض األطفال بمدينة سكاكا، تم ٖٗٔدِّراَسة من )تكوَّ

 اختيارىنَّ بالطريقة العفوائيَّة. 
 أداة الدِّراَسة:

تم استخدام االستبانة أداًة لجمع البيانات الالزمة ليذه الدِّراَسة؛ وذلك لمناسبتيا ألىداف 
 ومنيجيَّة الدِّراَسة. 



ات التعميميَّة قات استخدام المنصَّ  أسماء حميدي الرويمي  أ /       معوِّ
 عبدالحميد راكان العنزي /د                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مايى   – اخلامس العذد  – 33اجمللذ  475

 

 بناء أداة الدِّراَسة: -
بناء أداة الدِّراَسة في صورتيا األوليَّة: تم تصميم أداة الدِّراَسة )االستبانة(، وافتقاق 
عباراتيا اعتماًدا عمى األدبيات التربويَّة، والدِّراَسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدِّراَسة، كدراسة 

 ؛ تم بناء االستبانة. (، وفي ضوء تساؤالت الدِّراَسة وأىدافيإٕٓٓ(، والمالكي )ٕٕٓٓالحويطي )
 ُصنِِّفت بنود اًلستبانة عمى النحو التالي:

: البيانات األوليَّة لمعمِّمات رياض األطفال: )االسم، المؤىل العممي، عدد الدورات الجزء األول
 التدريبيَّة(

           ( فقرة، تخضع مستويات اإلجابة عنيا لمقياس ليكرتٚٔيحتوي عمى )الجزء الثاني:  
           باعي المتدرِّج، من درجة المعوِّق: )بدرجة كبيرة جدِّا، بدرجة كبيرة، بدرجة منخفضة،الر 

 بدرجة منخفضة جدِّا(. 
وقد تم إعطاء كلِّ فقرة من الفقرات السابقة درجات؛ لتتم معالجتيا إحصائيِّا، عمى النحو  -

 اآلتي:
 (.ٔ(، بدرجة قميمة جدِّا )ٕ(، بدرجة قميمة )ٖ( بدرجة كبيرة )ٗبدرجة كبيرة جدِّا ) -
 صدق أداة الدِّراَسة: -
وىو الصدق المعتمد عمى آراء المحكمين، حيث قامت الباحثة بعرض الصدق الظاىري:  .1

االستبانة بصورتيا األوليَّة عمى عدد من المحكَّمين الخبراء والمختصين، وتم الطمب منيم 
بداء آرائيم فييا، من حيث: مدى م ناسبة العبارات، وتحقيقيا ألىداف دراسة االستبانة، وا 

الدِّراَسة، وفموليتيا، وتنوُّع محتواىا، وتقييم مستوى الصياغة المغويَّة، واإلخراج، وأيَّة 
مالحظات يرونيا مناسبة، فيما يتعمَّق بالتعديل، أو التغيير، أو الحذف. وقد قدَّموا 

عدت عمى إخراجيا بصورة جيدة. مالحظات قيِّمة أفادت الدِّراَسة، وأْثَرت االستبانة، وسا
 وبذلك تكون االستبانة قد حقَّقت ما يسمَّى بالصدق الظاىري، أو الصدق المنطقي. 

حيث تم حساب صدق البناء الداخمي لعبارات االستبانة، بعد تطبيقو  :صدق البناء الداخمي .2
نت من ) بيرسون  ( معمِّمة حيث تم حساب معامل االرتباطٕٙعمى عينة استطالعيَّة تكوَّ

)العالقة االرتباطيَّة( بين درجة كلِّ عبارة، والدرجة الكميَّة لالستبانة. حيث يتَّضح أن قيم 
( عبارة والدرجة الكميَّة لالستبانة، دالة إحصائيِّا عند مستوى داللة ٖٔمعامل االرتباط بين )

ة لالستبانة، دالة ( عبارات والدرجة الكميَّ ٗ(، وأن قيم معامل االرتباط بين )ٔٓ. ٓأقل من )
(؛ مما يدلُّ عمى تماُسك ىذه العبارات، ٘ٓ. ٓإحصائيِّا عند مستوى داللة أقل من )
 وصالحيتيا لمتطبيق عمى عينة الدِّراَسة. 
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 ثبات اًلستبانة: -
تم التحقُّق من ثبات االستبانة بمعادلة كرونباخ ألفا، حيث يتَّضح أن قيم الثبات بمعادلة 

نة ككل مقبولة إحصائيِّا، مما ُيفير إلى صالحيَّة االستبانة لمتطبيق عمى كرونباخ ألفا لالستبا
 عينة البحث. 

 األساليب اإلحصائيَّة التي تم استخداميا في التحميل: 
 معامل االرتباط بيرسون؛ لحساب صدق االتساق الداخمي لالستبانة.  -ٔ
 معادلة كرونباخ ألفا؛ لحساب ثبات االستبانة.  -ٕ
المئويَّة؛ لوصف عينة الدِّراَسة وفًقا لمتغيِّري: )المؤىل العممي، الدروات  التكرارات والنسب -ٖ

ات التعميميَّة(.   التدريبيَّة في مجال المنصَّ
قات  -ٗ اإلحصاء الوصفي المتمثِّل بالمتوسِّط الحسابي، واالنحراف المعياري؛ لمتعرُّف عمى معوِّ

ات التعميميَّة، من وجية نظر معمِّما  ت رياض األطفال. استخدام المنصَّ
 تم ترتيب العبارات، وفًقا لممتوسِّط الحسابي األعمى، واالنحراف المعياري األقل.  -٘
لمتحقُّق من التوزيع الطبيعي  ؛Kolmogorov-Smirnovاختبار كولمجروف سميرنوف  -ٙ

الستجابات عينة الدِّراَسة، من ذوي المؤىل العممي: )تحت البكالوريوس( و)البكالوريوس(، 
ات عينة الدِّراَسة من الذين )وكذلك  لم يسبق ليم حضور أي دورة تدريبيَّة في مجال المنصَّ

، وذلك بيدف التعرُّف دورات( ٘من الذين )حضروا أكثر من الدِّراَسة  وعينة ،التعميميَّة(
 عمى اتجاه األساليب اإلحصائيَّة التي سيتم استخدميا )البارمتريَّة أو الالبارمتريَّة(. 

بين وجية نظر معمِّمات  ؛ لمتعرُّف عمى الفروقKruskal-Wallisروسكال ولس اختبار ك -ٚ
ات التعميميَّة، تبًعا لممتغيَِّري اآلتيين:  قات استخدام المنصَّ رياض األطفال، حول معوِّ

 )المؤىل العممي، عدد الدورات التدريبيَّة(. 
ي ظيرت بعد استخدام ؛ لمتعرُّف عمى اتجاه الفروق التScheffeاستخدام اختيار فيفيو  -ٛ

 Kruskal-Wallisاختبار كروسكال ولس 
 نتائج الدِّراَسة ومناقشتيا وتفسيرىا

 ات لإلجابة عن سؤال الدِّراَسة األول، الذي ينصُّ عمى قات استخدام المنصَّ : ما معوِّ
التعميميَّة، من وجية نظر معمِّمات رياض األطفال؟ تم استخدام المتوسِّط الحسابي، 

ح نتائج ذلك. ٔالمعياري، والترتيب، وتقدير الدرجة، والجدول ) واالنحراف  ( يوضِّ



ات التعميميَّة قات استخدام المنصَّ  أسماء حميدي الرويمي  أ /       معوِّ
 عبدالحميد راكان العنزي /د                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مايى   – اخلامس العذد  – 33اجمللذ  477

 

 (1جدول )
ات  قات استخدام المنصَّ المتوسِّط الحسابي، واًلنحراف المعياري، والترتيب، وتقدير الدرجة، لمعوِّ

 التعميميَّة، من وجية نظر معمِّمات رياض األطفال

 جةالدر  الترتيب االنحراف المتوسِّط العبارة م

ٔٔ 
ة التعميميَّة توفُّر األدوات التعميميَّة المناسبة  ينقص المنصَّ

 ألطفال الروضة
 بدرجة كبيرة 1 931 .0 01 .3

ة التعميميَّة تسجيل الدروس ألطفال الروضة  ٙٔ يصُعب في المنصَّ
 لمراجعتيا في أي وقت.

 بدرجة كبيرة 2 934 .0 00 .3

ين لحلِّ ا ٛ لمفكالت التقنيَّة المتعمِّقة قمَّة توافر فنيين مختصِّ
ات التعميميَّة  بالمنصَّ

 بدرجة كبيرة 3 843 .0 88 .2

ة إلى جيد كبير ٔ  بدرجة كبيرة 4 753 .0 87 .2 يحتاج استخدام المنصَّ
ة التعميميَّة توفُّر األدوات اإلداريَّة المتكاممة ٕٔ  بدرجة كبيرة 5 885 .0 82 .2 ينقص المنصَّ
 بدرجة كبيرة 6 034 .1 81 .2 جبات أطفال الروضة في المنصَّةصعوبة تخزين وا ٘ٔ

ة التعميميَّة في  ٖ تفتقد البرامج التدريبيَّة عمى استخدام المنصَّ
 التعميم

 بدرجة كبيرة 7 932 .0 74 .2

 بدرجة كبيرة 8 922 .0 72 .2 انقطاع خدمة اإلنترنت في بعض األوقات ٕ

ة  يعيق زيادة عدد األطفال عمميَّة ٜ التعميم عن طريق المنصَّ
 التعميميَّة

 بدرجة كبيرة 9 077 .1 69 .2

ٗ 
ات التعميميَّة  أساليب المساعدة والتعميمات لكيفيَّة استخدام المنصَّ

 بدرجة كبيرة 10 944 .0 59 .2 غير كافية

ٚ 
صعوبة التنويع في طرائق تدريس أطفال الروضة، من خالل 

ات التعميميَّة  بدرجة كبيرة 11 037 .1 59 .2 المنصَّ

ٔٗ 
ة التعميميَّة عرض المعمومات بأساليب  يصُعب في المنصَّ

 تعميميَّة متنوِّعة ألطفال الروضة
 بدرجة كبيرة 12 977 .0 55 .2

ة التعميميَّة نفر الخطَّة الدراسيَّة ٚٔ  بدرجة كبيرة 13 991 .0 54 .2 يصُعب في المنصَّ

في بيئات التعمُّم  يصُعب عمى أطفال الروضة التفاعل ٓٔ
 االفتراضيَّة

 بدرجة منخفضة 14 020 .1 49 .2

ة التعميميَّة ٙ  بدرجة منخفضة 15 819 .0 44 .2 تفتقر بعض المعمِّمات لميارات استخدام المنصَّ
ة التعميميَّة توفُّر األدوات البصريَّة لمتعميم ٖٔ  بدرجة منخفضة 16 931 .0 43 .2 تفتقد المنصَّ
ات التعميميَّة ضعف استيع ٘  بدرجة منخفضة 17 910 .0 38 .2 اب المادة التعميميَّة من خالل المنصَّ
 بدرجة كبيرة  617 .0 68 .2   
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ات التعميميَّة، من وجية نظر ٔيتَّضح من الجدول ) قات استخدام المنصَّ (  الخاصِّ بمعوِّ
 معمِّمات رياض األطفال، ما يمي:

قات جاءت فئٖإن ) .ٔ درجة )كبيرة(، حيث جاء المتوسِّط الحسابي في فئة  ( من المعوِّ
 (.  ٕ٘. ٖإلى أقل من  ٓ٘. ٕالتقدير )

قات جاءت في درجة )منخفضة(، حيث جاء المتوسِّط الحسابي في فئة ٗإن ) .ٕ ( من المعوِّ
 (. ٓ٘. ٕالى أقل من  ٘ٚ. ٔالتقدير )

ات التعمي .ٖ قات استخدام المنصَّ ميَّة، من وجية نظر لقد جاء المجال ككل والخاص بمعوِّ
 (. ٛٙ. ٕمعمِّمات رياض األطفال، في درجة )كبيرة(، وبمتوسِّط حسابي )

قات  يتَّضح من خالل نتائج الدِّراَسة، أن عينة الدِّراَسة موافقات بدرجة كبيرة عمى معوِّ
قات  ات التعميميَّة، من وجية نظر معمِّمات رياض األطفال. وأن أبرز معوِّ استخدام المنصَّ

ات التعميميَّة، من وجية نظر معمِّمات رياض األطفال، تتمثَّل في: نقص األدوات اس تخدام المنصَّ
ات التعميميَّة  التعميميَّة، وصعوبة تسجيل الدروس، قمَّة توافر المختصين التقنيين، أيًضا أن المنصَّ

ات التعميميَّ  ة، وصعوبة تخزين تحتاج إلى جيد كبير، ونقص في األدوات اإلداريَّة داخل المنصَّ
ات التعميميَّة، وانقطاع خدمة اإلنترنت،  الواجبات، أيًضا قمَّة البرامج التدريبيَّة عمى استخدام المنصَّ
وزيادة عدد األطفال، وأساليب المساعدة والتعميمات غير كافية، وصعوبة التنويع في طرق 

ات، وصعوبة في نفر الخطة الدِّراَسة ع ات التعميميَّة. التدريس من خالل المنصَّ  بر المنصَّ
ات  قات الكبيرة، إلى قمة تدريب المعمِّمات عمى المنصَّ وقد ُيعزى سبب وجود ىذه المعوِّ
ات  التعميميَّة، وأيضا تمثِّل المفكالت التقنيَّة عائًقا يواجو المعمِّمات في أثناء استخدام المنصَّ

 التعميميَّة. 
(، ٕٕٓٓ(، ودراسة المالكي )ٜٕٔٓسة الرفيدي )وتَّتفق نتائج الدِّراَسة مع نتيجة درا

ات التعميميَّة.  قات في استخدام المنصَّ  والتي بيَّنت وجود معوِّ
 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة لإلجابة عن سؤال الدِّراَسة الثاني، الذي ينصُّ عمى" :

قات  ، بين وجية نظر معمِّمات رياض األطفال، حول(α ≤ 0,05)عند مستوى داللة  معوِّ
ات التعميميَّة، تبًعا لممتغيِّرين اآلتيين: )المؤىل العممي، عدد الدورات  استخدام المنصَّ

 التدريبيَّة(؟"
؛ لمتحقُّق من التوزيع Kolmogorov-Smirnovتم استخدام اختبار كولمجروف سميرنوف  -

ى اتجاه األساليب الطبيعي الستجابات عينة الدِّراَسة من ىذه الفئات، وذلك بيدف التعرُّف عم
ح نتائج ذلك. ٕ)البارمتريَّة أو الالبارمتريَّة(، والجدول )حصائيَّة التي سيتم استخدميااإل  ( يوضِّ



ات التعميميَّة قات استخدام المنصَّ  أسماء حميدي الرويمي  أ /       معوِّ
 عبدالحميد راكان العنزي /د                      
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 (2جدول )
نتائج اختبار كولمجروف سميرنوف؛ لمتحقُّق من التوزيع الطبيعي ًلستجابات عينة الدِّراَسة، 

قات استخدام ال ات التعميميَّة، تبعاا لممتغيِّرين من معمِّمات رياض األطفال، حول معوِّ منصَّ
 اآلتيين: )المؤىل العممي، عدد الدورات التدريبيَّة(

 الداللة قيمة االختيار العدد فئة المتغيِّر المتغيِّر

 المؤىل العممي
 021 . 176 . 29 تحت البكالوريوس
 029 . 364 . 5 دراسات عميا

 الدورات التدريبيَّة
 040 . 280 . 9 ال يوجد

 025 . 206 . 20 دورات ٘أكثر من 

( أن جميع قيم اختبار كولمجروف سميرنوف، دالة إحصائًيا، ٕيتَّضح من الجدول )
(. مما يدلُّ عمى أن البيانات الخاصة باستجابات عينة 05 .0حيث إن مستوى الداللة أقل من )

وس(، وكذلك عينة الدِّراَسة من الدِّراَسة، من ذوي المؤىل العممي )تحت البكالوريوس( و)البكالوري
ات التعميميَّة(الذين ) عينة الدِّراَسة من و  ،لم يسبق ليم حضور أي دورة تدريبيَّة في مجال المنصَّ
ال تتبع التوزيع الطبيعي، ومن ثمَّ وجوب استخدام دورات(،  ٘)حضروا أكثر من الذين 

 اإلحصاءات الالبارمتريَّة. 
لمتعرُّف عمى الفروق بين وجية نظر معمِّمات  Kruskal-Wallisتم اختبار كروسكال ولس  -

ات التعميميَّة، تبًعا لممتغيِّرين اآلتيين:  قات استخدام المنصَّ رياض األطفال، حول معوِّ
حان نتائج ذلك. ٗ( و)ٖ)المؤىل العممي، عدد الدورات التدريبيَّة(، والجدوالن )  ( ُيوضِّ

 (3جدول )
؛ لمتعرُّف عمى الفروق بين وجية نظر معمِّمات Kruskal-Wallisاختبار كروسكال ولس 

ات التعميميَّة، تبعاا لمتغيِّر )المؤىل العممي( قات استخدام المنصَّ  رياض األطفال، حول معوِّ

 الداللة قيمة االختبار متوسِّط الرتب العدد المؤىل العممي االستبانة

ات  قات استخدام المنصَّ معوِّ
 التعميميَّة

 040 . 420 .6 60 .63 29 ريوستحت البكالو 
   29 .72 109 بكالوريوس
   30 .114 5 دراسات عميا
    143 المجموع
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 رررر

فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى داللة ( أنو توجد ٖيتَّضح من الجدول )
(α≤0,05) ، ات قات استخدام المنصَّ بين وجية نظر معمِّمات رياض األطفال، حول معوِّ

تبًعا لمتغيِّر )المؤىل العممي(، حيث إن مستوى الداللة الختبار كروسكال ولس دالة  التعميميَّة
(. ولمتعرُّف عمى اتِّجاه ىذه الفروق؛ تم استخدام اختيار 05 .0إحصائيِّا، حيث إنيا أقل من )

ح في جدول ) Scheffeفيفيو   .(ٗكما ىو موضَّ

 (4جدول )

الفروق التي ظيرت بين وجية نظر معمِّمات رياض نتائج اختبار شيفيو؛ لمتعرُّف عمى اتجاه 
ات التعميميَّة، تبعاا لمتغيِّر )المؤىل العممي( قات استخدام المنصَّ  األطفال، حول معوِّ

 دراسات عميا بكالوريوس تحت البكالوريوس المتوسِّط الحسابي المؤىل العممي

 *67708 .   57 .2 تحت البكالوريوس

 *67708 .   68 .2 بكالوريوس

    25 .3 دراسات عميا

( أن الفروق التي ظيرت في وجية نظر معمِّمات رياض ٗيتَّضح من الجدول )
ات التعميميَّة، تبًعا لمتغيِّر )المؤىل العممي(، كانت عمى  قات استخدام المنصَّ األطفال، حول معوِّ

 النحو اآلتي:

ؤىل دراسات عميا(، وفي بين )أصحاب المؤىل تحت البكالوريوس( من جية، و )أصحاب الم -
 اتجاه )أصحاب المؤىل دراسات عميا( أصحاب المتوسِّط األعمى. 

بين )أصحاب المؤىل بكالوريوس( من جية، و )أصحاب المؤىل دراسات عميا(، وفي اتجاه  -
 )أصحاب المؤىل دراسات عميا( أصحاب المتوسِّط األعمى. 

           مى اتجاه الفروق التي ظيرت ؛ لمتعرُّف عScheffeوقد تم استخدام اختيار فيفيو  -
حان ٙ( و)٘. والجدوالن )Kruskal-Wallisبعد استخدام اختبار كروسكال ولس  ( يوضِّ

 نتائج ذلك 



ات التعميميَّة قات استخدام المنصَّ  أسماء حميدي الرويمي  أ /       معوِّ
 عبدالحميد راكان العنزي /د                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مايى   – اخلامس العذد  – 33اجمللذ  433

 

 (5جدول )

لمتعرُّف عمى الفروق بين وجية نظر معمِّمات  Kruskal-Wallisاختبار كروسكال ولس 
ات الت قات استخدام المنصَّ  عميميَّة، تبعاا لمتغيِّر )الدورات التدريبيَّة(رياض األطفال، حول معوِّ

 الداللة قيمة االختبار متوسِّط الرتب العدد الدورات التدريبيَّة االستبانة

قات  معوِّ
استخدام 
ات  المنصَّ
 التعميميَّة

 012 . 902 .10 83 .29 9 ال يوجد
   29 .76 60 دورة أو دورتان

   27 .76 54 دورات ٘إلى  ٖ
   58 .66 20 دورات ٘ أكثر من

    143 المجموع

فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى داللة ( وجود ٘يتَّضح من الجدول )
(α≤0,05)،  ات قات استخدام المنصَّ بين وجية نظر معمِّمات رياض األطفال، حول معوِّ

ختبار كروسكال ولس دالة التعميميَّة، تبًعا لمتغيِّر )الدورات التدريبيَّة(، حيث إن مستوى الداللة ال
(. ولمتعرُّف عمى اتجاه ىذه الفروق؛ تم استخدام اختيار 05 .0إحصائيِّا، حيث إنيا أقل من )

ح في جدول )Scheffeفيفيو   (ٙ، كما ىو موضَّ

 (6جدول )

نتائج اختبار شيفيو، لمتعرُّف عمى اتجاه الفروق التي ظيرت بين وجية نظر معمِّمات رياض 
ات التعميميَّة، تبعاا لمتغيِّر )الدورات التدريبيَّة(األطفال، حول  قات استخدام المنصَّ  معوِّ

 الدورات التدريبيَّة
المتوسِّط 
 الحسابي

 ال يوجد
دورة أو 
 دورتان

 دورات ٘أكثر من  دورات ٘إلى  ٖ

 *48922 . *60458 . *58137 .  14 .2 ال يوجد
     72 .2 دورة أو دورتان

     74 .2 دورات ٘إلى  ٖ
     63 .2 دورات ٘أكثر من 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مايى   – اخلامس العذد  – 33اجمللذ  433

 رررر

( أن الفروق التي ظيرت في وجية نظر معمِّمات رياض ٙيتَّضح من الجدول )
ات التعميميَّة، تبًعا لمتغيِّر )الدورات التدريبيَّة(، كانت  قات استخدام المنصَّ األطفال، حول معوِّ

 عمى النحو اآلتي:
جية، و )الذين حضور دورة أو دورتين(، وفي  بين )الذين لم يحضروا أي دورة تدريبيَّة( من -

 اتجاه )الذين حضور دورة أو دورتين( أصحاب المتوسِّط األعمى. 
دورات(،  ٘إلى  ٖبين )الذين لم يحضروا أي دورة تدريبيَّة( من جية، و )الذين حضور  -

 دورات( أصحاب المتوسِّط األعمى.  ٘إلى  ٖوفي اتجاه )الذين حضور 
دورات(،  ٘ضروا أي دورة تدريبيَّة( من جية، و )الذين حضورا أكثر من بين )الذين لم يح -

 دورات( أصحاب المتوسِّط األعمى.  ٘وفي اتجاه )الذين حضورا أكثر من 
بين وجية نظر  ،(α≤0,05فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى داللة )ويتضح وجود 

قات استخدام المنصَّ  ات التعميميَّة، تبًعا لمتغيِّر )المؤىل معمِّمات رياض األطفال، حول معوِّ
 العممي(، لصالح أصحاب الدِّراَسات العميا. 

داللة ( في أنو يوجد فروق ذات ٕٕٓٓوتختمف نتائج الدِّراَسة مع دراسة الحويطي )
قات  ،(α≤0,05إحصائيَّة عند مستوى داللة ) بين وجية نظر معمِّمات رياض األطفال، حول معوِّ

 ات التعميميَّة، تبًعا لمتغيِّر )المؤىل العممي(استخدام المنصَّ 
بين وجية  ،(α≤0,05فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى داللة )ويتضح وجود 

ات التعميميَّة، تبًعا لمتغيِّر )الدورات  قات استخدام المنصَّ نظر معمِّمات رياض األطفال، حول معوِّ
 دريبيَّة. التدريبيَّة(، لصالح الذين حضروا الدورات الت

 التوصيات:
 توصي الدراسة ما يمي:

ات التعميميَّة.  -ٔ  عقد دورات تدريبيَّة لمعمِّمات رياض األطفال حول كيفيَّة استخدام المنصَّ
ٕ-  . ات التعميميَّة بفكل دوريٍّ  توفير فنيين متخصِّصين لصيانة المنصَّ

 المقترحات:
 تقترح الدراسة ما يمي:

قات استخدام المنصَّ  -  ات التعميميَّة، من وجية نظر الطالبات. دراسة معوِّ
ات التعميميَّة، في تنمية الميارات االجتماعيَّة، لدى أطفال  - دراسة أثر استخدام المنصَّ

 الروضة. 



ات التعميميَّة قات استخدام المنصَّ  أسماء حميدي الرويمي  أ /       معوِّ
 عبدالحميد راكان العنزي /د                      
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 :المراجع
: المراجع العربيَّة:  أوًلا

ة التعميميَّة2019الباوي، ماجدة وغازي، أحمد ) -                      (. أثر استخدام المنصَّ
googel classroom في تحصيل طمبة قسم الحاسبات لمادة     
image processing  .المجمة واتجاىاتيم نحو التعميم اإللكتروني

 . 166-124(، 2 (2، الدوليَّة لمبحوث في العموم التربويَّة
معايير جودة ، فبراير(. ٕٙٔٓحجازي، طارق عبد المنعم. محمد سعد ىنداوي سعد ) -

من وجية نظر  Blackboard Collaborate ةالفصول االفتراضيَّ 
بحث[. المؤتمر العربي [أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود 

الدولي السادس لضمان جودة التعميم العالي، جامعة السودان لمعموم 
 والتكنولوجيا. 

قات واقع (.ٕٕٓٓ) جزاع حابس متعب الحويطي، -  في العام التعميم معمِّمي استخدام ومعوِّ
 Oer المفتوحة. التعميميَّة المفتوحة السعوديَّة العربيَّة المممكة تبوك دينةم

  .ٜٚ-ٛٚ (،ٚٔ)ٗ ،والنفسيَّة التربويَّة العموم مجمة
ات التعميميَّة ٜٕٔٓالرفيدي، منيرة فقير ) - (. واقع استخدام معمِّمات الحاسب اآللي لممنصَّ

مة البحث العممي في مجاإللكترونيَّة في التدريس واتجاىاتينَّ نحوىا. 
 . ٜٕ-ٔ(. ٖ)ٕٓالتربية،

و بميارات التفكير ما ٕٚٔٓالسيد، احمد عبد العال ) - (. أثر إستراتيجيَّة التعمُّم المقموب الموجَّ
ات التعميميَّة.  مجمة وراء المعرفي في تنمية ميارات استخدام المنصَّ

 .ٙ٘ٔٔ-ٜٜٓٔ(، ٖ)ٕٕ، دراسات تربويَّة واجتماعيَّة
          واقع تطبيق نظام إدارة التعمُّم اإللكتروني(. ٕٚٔٓ) المجيد عبداهللالفيري، عبد -

Classera مجمة العموم التربويَّة . في مدارس منطقة عسير وسبل تفعيمو
 . ٕٗٔ-ٕٗٔ(، ٚ) ٔ، والنفسيَّة، المركز القومي لمبحوث

استخدام النظريَّة فاعميَّة برنامج تدريبي ب(: 8102طنطاوي، سيد محمد سيد فرغمي وآخرون ) -
، وميارات إنفار بيئات  ۳التواصميَّة في تنمية بعض مفاىيم الويب 

افتراضيَّة لدى أخصائي تكنولوجيا التعميم، واتجاىاتيم نحو تكنولوجيا 
 رسالة دكتوراه غير منفورة، جامعة سوىاج[. [المعمومات 
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ات دور (.ٕٕٓٓ) إسماعيل بنت بمقيس وداغستاني، معيض، جاراهلل ىيفاء المالكي، -  المنصَّ
 تقويميَّة(. )دراسة الطفولة لمعمِّمات الميني النمو في اإللكترونيَّة التعميميَّة

 . ٙ٘ٔٔ-ٕٚٔٔ (،ٖٚ)ٕ ،سوىاج جامعة - التربية مجمة
وعوائق  ،(. واقع استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصالٕٗٔٓمراد، عودة سميمان ) -

ومعمِّمات مدارس تربية لواء الفوبك،  استخداميا في التدريس لدى معمِّمي
 . ٖٛٔ-ٚٓٔ(،ٔ)ٚٔ، مجمة البمقاء لمبحوث والدِّراسَاتاألردن. 

ات التعميميَّة اإللكترونيَّة في ٕٕٔٓالمطيري، بدر غازي سحمي )  - (. دور استخدام المنصَّ
تحسين العمميَّة التعميميَّة لدى طمبة المرحمة الثانويَّة، من وجية نظر 

المجمة األكاديميَّة العالميَّة في منطقة الفروانيَّة، بدولة الكويت.  المعمِّمين
 .ٕٕٓ-ٜٛٔ(،ٔ)ٕفي العموم التربويَّة والنفسي، 



ات التعميميَّة قات استخدام المنصَّ  أسماء حميدي الرويمي  أ /       معوِّ
 عبدالحميد راكان العنزي /د                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مايى   – اخلامس العذد  – 33اجمللذ  435

 

 ثانيا: المراجع األجنبيَّة:
- Ngadiman, A (2019). The impacts of edmodo on students’ 

performance in ESP classrooms. KnE Social sciences, 
10 (3), 369-378 . 

- Shehada, F. H., Khalil, D. M., & Alrawajfah, F. S. (2021). The 
Reality of Using Darsak Platform and Its Obstacles By 
The Teachers of Primary School in Southern Amman 
Schools in Light of The Corona Pandemic COVID-
19. Psychology and Education Journal, 58(1), 4386-
4403. 

  
 


