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  بالعريش ةبهجمة كمية التربيقواعد الىشر 
لمىشر لمفحص والتحكٓـ هف أساتذة هرهوقٓف فْ الهجاٚت تخضع البحوث والهقاٚت الهقدهة  -1

 ، كها تتعرض لهراجعة دقٓقة هف حٓث اتباعٍا ٖصوؿ كتابة البحث العمهْ .  ةالهتخصص
سر إدارة الهجمة أف تعمف عف قواعد الىشر بالهجمة التِ سوؼ ٓتـ تطبٓقٍا بكؿ دقة اٚهر الذي ٓعىْ  -2 ٓو

حوثٍـ وهقاٚتٍـ عمِ صفحات الهجمة الحرص عمِ اف ٓكوف الراغبٓف فْ ىشر بهىاشدة الباحثٓف 
ًٛ وهضهوىًا حتْ ٓتجىب البحث الرفض أو إعادتً ٘جراء تعدٓٛت  لٍذي وفٓاً تهسإىتاجٍـ  القواعد شك
 . كثٓرة 

اهش ٚ ٓقؿ عف ثٛث  -3 تقدـ اٚبحاث هطبوعة عمِ الكبٓوتر عمِ هسافة هزدوجة بٓف اٚسطر ٌو
جواىب الصفحة بحٓث ٓكوف هتوسط الكمهات فْ السطر الواحد )ثهاف( كمهات سىتٓهترات هف جهٓع 

 ( . A4وعدد أسطر الصفحة الواحدة )عشروف( سطرًا وذلؾ عمِ ورؽ حجـ )  
سـ الباحث وهركزي وعىواف الهراسمة البٓردي عمِ صفحة هستقمة فْ بدآة  -4 ٓكتب البحث أو الهقاؿ وا 

 البحث . 
 ( كمهة فْ الصفحة الواحدة . 211-111ٓتراوح هف )  همخصًا وافٓاً ٓرفؽ هع البحث  -5
( ىسخ هف البحث ٖغراض الهراجعة والتحكٓـ وتحتفظ إدارة الهجمة بىسخة واحدة 3تسمـ ٘دارة الهجمة ) -6

ٓستعٓدي الباحث هرة اخري وترسؿ ىسختاف لمتحكٓـ .   تبقْ فْ همفات الهجمة ٚو
  ٓا كها ٌو هحدد فْ قواعد الىشر .ٓرفؽ الباحث هع البحث الهراد ىشري هبمغًا هال -7
ا بىجاح هراجعة أسموب الكتابة . -8  ٚ ترسؿ البحوث الِ التحكٓـ إٚ بعد إجتٓاٌز
 ٓرسؿ خطاب لمباحث ٘جراء اى تعدٓؿ ٓتفؽ هع قواعد الىشر .  -9

جراء التعدٓٛت ترسؿ إدارة الهجمة إلِ الباحث خطا -11 بًا لقبوؿ عىد اجتٓاز البحث هرحمة التحكٓـ وا 
 . الىشر

 ترحب إدارة الهجمة بىشر هراجعات وعرض الكتب والهؤلفات العربٓة واٚجىبٓة .  -11
كؿ ها ٓىشر فْ الهجمة ٚ ٓجوز ىشري باى طٓرقة أو فْ اى هكاف آخر دوف إذف كتابْ هف هدٓر  -12

 التحٓرر .
( ىسخ ٚ ٓجاوز  3( عٛوة عمِ )  simplified Arabic( خط ) 14)تقدـ البحوث هكتوبة ببىط  -13

ر ( لمباحثٓف فْ الخارج .5جىٍٓات ( وبػ )  11( صفحة وتحسب الصفحة الزائدة بػ ) 31البحث )  دٚو
ا أو غٓر قابمة لمىشر .  -14  ٚ تمتـز الهجمة برد البحوث أو الدراسات التْ ٚ ٓتقرر ىشٌر
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  ىشر بحوثٍم في الهجمة كالتالى :رسوم الىشر التي يتحهمٍا أصحاب البحوث الراغبين في  
( صفحة 31لمىشر ( لمبحث الذي تصؿ عدد صفحاتً ) 311تحكٓـ +  211جىًٓ( ) 511)هبمغ  -1

 صفحة .  31عف  دجىٍٓات ( عف كؿ صفحة ٓٓز11با٘ضافة إلِ ) 
ر ( )  251هبمغ )  -2 لمىشر ( لمباحثٓف غٓر الهصٓرٓف بالخارج با٘ضافة إلِ  151لمتحكٓـ + 111دٚو

ر( لمصفحة الواحدة التِ ٓٓزد فٍٓا البحث عف  5)  صفحة ( .  31)دٚو
 ر ىشر همخصٓف لرسالة دكتوراة لمباحثٓف هف داخؿ جهٍوٓرة هصر العربٓة . ٓجىًٓ ( ىظ 311هبمغ ) -3
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 ( 24هحتويات العدد ) 
 صفحة الباحث عىوان البحث م

 بحوث ودراسات هحكهة
 عمي اإللكتروىية الهواقع تأثير 2

 الكويت بدولة الروضة طفل سموكيات
ريم هحهد  / د

 السعيد
22-44 

أثر اختالف ىهطين لمتغذية الراجعة  1
( إعالهية/تصحيحيةاإللكتروىية )

وتوقيت عرضٍها )فورية/هرجأة( 
داخل هٍام الويب في تىهية بعض 

الهفاٌيم العمهية وهٍارات التعميم هن 
العموم بالحمقة أجل التفكيرلدى هعمهي 
 الثاىية لمتعميم األساسي

هصطفى أبو  /د
الىور هصطفى 

 هحهد سالم

45-227 

برىاهج قائم عمي التدريس الهتهايز  3
تىهية الهسئولية لفي التاريخ 

االجتهاعية والتحصيل لدي طالب 
 الصف الثاىي الثاىوي

د. رضا هىصور 
 السيد 

229-101 

4 The Effectiveness of Portfolio 
on Developing Creative Writing 

Skills and Satisfaction, Al-
Arish Faculty of Education, 
Third Year English Majors 

Dr. Amal 
Abdel-Fattah 

Abdullah 
Ismail El-

Maleh. 

103-178 
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 إعــــــداد

 

 ريم هحهد السعيد  /أ 
 التعميم التطبيقي بدولة الكويتهدرب هتخصص )ج( كمية التربية األساسية بٍيئة 

 
 

 
 
 

عيل سلوكيات  ثأ ثري املواقع الإمكرتونية

 طفل امروضة بدوةل امكويت
 

Effect of electronic websites on the 

behavior of kindergarten children 

the State of Kuwaitin   
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عمي سموكيات طفل  تأثير الهواقع اإللكتروىية
 الروضة بدولة الكويت

 ريم هحهد السعيد  /د*

 هستخمص البحث
 :ٍٓدؼ البحث إلِ دراسة  ٌدف البحث: 
ت.  -  تأثٓر الهواقع ا٘لكتروىٓة عمْ سموكٓات طفؿ الروضة بدولة الكٓو

  هىٍج البحث :
الهىٍج الوصفْ  لمتعرؼ عمْ تأثٓر الهواقع ا٘لكتروىٓة عمْ  الباحثةاستخدهت 

ت ( هعمهة 211عٓىة هكوىة هف ) ، وذلؾ هف خٛؿ آراء سموكٓات طفؿ الروضة بدولة الكٓو
 ٓراض أطفاؿ.
 هجتهع البحث:

هعمهات ٓراض الطفاؿ بهىطقة اٖحهدي عمْ عٓىة هف ٓشتهؿ هجتهع البحث 
ت.  التعمٓهٓة بدولة الكٓو

  الىتائج :
 تبٓف أف قد :  هف خٛؿ تحمٓؿ البٓاىات اٖولًٓ

أف إستخداـ الهعمهة لمهواقع ا٘لكتروىٓة ٓؤدي الْ تحقٓؽ ا٘شباعات التالٓة  :  -
ف الخبرات الٛزهة لههارسة سموكٓات ىافعة ، وتحقٓؽ  التعمُّـ والتدٓرب عمِ  تكٓو

 ، و التصرؼ بطٓرقة سمٓهة فْ الهواقؼ الهختمفة.كثٓر هف السموكٓات الصحٓة 
أف أكثر السموكٓات التْ ٓهكف أف تسٍـ الهواقع ا٘لكتروىٓة فْ إكتسابٍا لطفؿ  -

ٌْ إكتساب سموكٓات تتعمؽ بحب الحٓواىات و سموكٓات تتعمؽ بتقدٓر  الروضة

                                                           
ت *  .هدرب هتخصص )ج( كمٓة التربٓة اٖساسٓة بٍٓئة التعمٓـ التطبٓقْ بدولة الكٓو
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حتراهٍـ و سموكٓات تتعمؽ بحسف إستغٛؿ وقت الفراغ ، وأقمٍا إك تساب الوالدٓف وا 
      سموكٓات تتعمؽ بالعادات والتقالٓد ا٘جتهاعٓة السمٓهة.

 The Introduction and the Researchالهقدهة وهشكمة البحث: 
problem 

تعد هرحمة الطفولة هف أٌـ هراحؿ حٓاة ا٘ىساف ٖىٍا ٌْ الهرحمة التْ تعتهد عمٍٓا 
شخصٓة الطفؿ فْ الهستقبؿ ، أي تعتبر حجر اٖساس الذي ترتكز عمًٓ طبٓعة وهٓوؿ 
وأخٛقٓات الطفؿ حٓث أف فْ ٌذي الهرحمة ٓتـ فٍٓا وضع البذور التْ ستظٍر هٛهحٍا 

 تقبٛ. عمْ شخصٓة الطفؿ فْ حٓاتً هس
ىتقؿ الطفؿ بدخولً الروضة هف جو الحٓاة اٖسٓرة الهألوفة وبقائً الْ جاىب أهً  ٓو
وأفراد عائمتً حٓث القواعد والقرائف الهرىة والسمسة بالىسبة لً الْ جو أخر جدٓد ٓفقد فًٓ 
حهآة أهً وتختمؼ إستجابات اٖطفاؿ تجاي ذلؾ الجو الجدٓد فبعض اٖطفاؿ ٓذٌب الْ 

جد فْ دخولٍا تحوؿ ٓٓزد سعادتً وهتعتً فْ هجري حٓاتً والبعض الروضة د وف تردد ٓو
ضطرابًا ٚو شؾ أف ٌىاؾ عواهؿ فردٓة كشخصٓة الطفؿ  حدث قمقًا وا  اٚخر ٓدخمٍا بتردد ٓو

 .(1)وتىشئتً والتْ هف اٚهور الٍاهة التْ تساعدي عمْ التكٓؼ هع جو الروضة
حد ذاتٍا وكؿ خبرة فْ الحٓاة لٍا اتصاؿ  فهرحمة الطفولة ٌْ هرحمة وجود هٍهة فْ

وثٓؽ وعٛقة هتٓىة بالطفولة ، وقد كاف اٚعتقاد السائد بأف الطفؿ غٓر قادر عمْ إدراؾ 
اٖحداث هف حولً واستٓعابٍا ، ولكف هع تطور العمـ والتكىولوجٓا وثورة الهعرفة التْ شهمت 

حٓث أدرؾ ا٘ىساف أٌهٓة هخاطبة  كؿ جواىب الحٓاة بدء التوجً إلْ اٌٚتهاـ بالطفولة ،
 .(2)اٖطفاؿ بمغتٍـ ، وأسموبٍـ ، والتوجً إلٍٓـ أٓىها كاىوا

إف هجتهع الهعموهات الذي ٓىهو اٖطفاؿ والىشء فًٓ الٓوـ ٓتٓح لٍـ الدخوؿ إلِ 
هكف الىفاذ إلِ هستوى غٓر هسبوؽ هف  ،عالـ رقهْ فوري بهجرد ىقرة عمِ الفأرة  ٓو

الخدهات والهعموهات هف خٛؿ حاسوب أو ىبٓطة ىقالة هزودة بىفاذ إلِ ا٘ىترىت. والحواجز 
                                                           

 .164ـ( :  الشاهؿ فْ ٓراض اٖطفاؿ ، الهىٍؿ لمىشر ، ص 2113آىاس عبد الرازؽ خمٓفة ) 1))
 .236صسموؾ طفؿ الروضة ، اٖردف . ـ( :   2113تٓـ وآخروف ) 2))
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الهتصمة بتكالٓؼ كؿ ذلؾ آخذة فْ التقمص بسرعة. وتعهؿ كؿ ٌذي التطورات التقىٓة عمِ 
جدٓدة والتعرؼ عمِ إتاحة فرص ٚ هثٓؿ لٍا لٗطفاؿ والىشء ٚستكشاؼ حقوؿ هعرفة 

أىاس هف أهاكف ىائٓة. لقد أصبح اٖطفاؿ والىشء حقٓقة هواطىٓف رقهٓٓف فْ عالـ عمِ 
الخط لٓس لً حدود أو تخـو ، وفْ أغمب اٖحواؿ، ٓعتبر ذلؾ خبرة إٓجابٓة وتعمٓهٓة تساعد 
. اٖجٓاؿ اٖصغر سىًا عمِ تفٍـ أوجً اٚختٛؼ والتشابً بٓف شعوب العالـ بشكؿ أفضؿ

بٓد أىً ٓتعٓف عمِ اٖطفاؿ والىشء أف ٓكوىوا أٓضًا عمِ وعْ ببعض اٖوجً السمبٓة 
   www.itu.int/cop .الهحتهمة لمتكىولوجٓات

وحٓث أف اٖطفاؿ الٓوـ أصبحوا الشغؿ الشاغؿ لٕباء والهربٓف والهفكٓرف فكؿ خبرة 
هف خبرات الحٓاة التْ تقدـ لٗطفاؿ أو تتصؿ بحٓاتٍـ تسٍـ فْ إعدادٌـ ا٘عداد السمٓـ ، 
لذلؾ فاٌٚتهاـ بهرحمة ٓراض اٖطفاؿ هسألة فْ غآة اٌٖهٓة ، إذ هف خٛؿ ٌذي الهرحمة 

ا هتكاهٛ ، فقد بسطت أهاهً اٖهور ، وأتٓحت لً شتْ الفرص لكْ ٓىهو ٓىهو الطفؿ ىهو 
ىهوا سمٓها وتصقؿ هٍارتً هف خٛؿ اٖىشطة واٖلعاب الهختمفة ، فإف لمبٓئة التْ ٓىشأ فٍٓا 
الطفؿ اٖثر اٖكبر فْ بىاء قٓهً وسموكٓاتً فالطفؿ ٓبدأ فْ هعرفة بٓئتً هف خٛؿ اٖلعاب 

ىا ٓبرز دور الروضة التْ ٓهارسٍا هع أقرا ىً واٖىشطة اٚجتهاعٓة والقصص التْ ٓسهعٍا ٌو
 .(3)فْ تعمٓـ القٓـ الفاضمة التْ تتوافؽ هع الهجتهع الذي ٓعٓش فًٓ 

 Holloway and(4) ٌولي وليفيىجستونوقد أشار كؿ هف        
(2013)Livingstone   أف اٖطفاؿ ٓشكموف عدد ٚ بأس بً هف هستخدهٓف التكىولوجٓا

ا الهختمفة، هثؿ الحواسٓب، اٖلواح اٚلكتروىٓة، واٚلعاب الذكٓة، ولقد أصبحت ٌذي  بصوٌر
التكىولوجٓا بالىسبة لٗطفاؿ أحد صور اٖلعاب التْ ٓهكف اقتىاٌا وتوفر لٗطفاؿ اٚستهتاع، 

ذي وقد حمت هكاف الكثٓر هف اٖلعا ب الٓدوٓة التْ كاف ٓهارسٍا اٖطفاؿ فْ السابؽ ، ٌو

                                                           

 .26ص ـ( :   العهؿ هع اٖطفاؿ الصغار ، اٖردف ، 2119رافدة الحٓرري  )3) )

(4) Holloway, D., Green, L & ,.Livingstone, S. (3102): Zero to eight: Young children and their 

internet use. 
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التقىٓات الحدٓثة تضـ فْ طٓاتٍا الكثٓر هف التطبٓقات التْ ٓجب أف ٓكوف أباء واٖهٍات 
 عمِ وعْ تاـ وقدر هف الهسئولٓة بحٓث ٚ تترؾ اٖثر السمبْ عمِ الطفؿ . 

% هف اٖطفاؿ هف 41ت أف حٓف أثبت Kim (2013)(5) كيموأكدت عمْ ذلؾ دراسة      
% هف 91سف الثاىٓة إلِ الرابعة، ٓستخدهوف اٖجٍزة اٚلكتروىٓة الهختمفة، و وجد أف 

اٖطفاؿ هف ٌـ أقؿ هف سىتٓف ٓشاٌدوف اٖعٛـ ا٘لكتروىْ هف خٛؿ الهواقع 
 .   ا٘لكتروىٓة

 َىية : كترتطَر الهَاقع االل
بعد أف  1991شبكة  الَٓب  الدَلٓة قد خرجت إلِ الَجَد فعمٓا فْ العانكاىت 

هختبرات سٓرو فْ سَٓسرا فْ العان ىفسً هستعرضٍا الخاص هجاىا عمِ الشبكة ىشرت 
التابعة لٍا فْ ٌاهبَرغ َأهستردان َشٓكاغَ إلِ خدهة ؿ بعد أو اىضن عدد هو الهعاه

 هعمَهاتٍا عمِ الشبكة . 
شبكة اٚىترىت ٌْ شبكة كاىت فإذا ، ة الَٓب عو اٚىترىت َتختمف شبك

كهبٓوتر ، َىظن تَزٓع ثن أجٍزة ؿ لٗجٍزة الهادٓة هو همقهات عهٛقة إلِ أجٍزة اتصا
لهَصَلة ببعضٍا افاو شبكة الَٓب عبارة عو هجهَعة ٌائمة هو َثائق الىص التشعبْ 

 Webفْ الهحصمة هَاقع  َتضن فْ العادة هرافئ أَ هَاقع ٌْ ، اٚىترىتؿ داخؿ تعه
Sites َإلٍٓا عبر هحدد هَقع الهصدر ؿ ٓتن الَصURL" Uniform Resource 

Locator   أَ عىَاو الهَقع الذّ سٓطمبً هستعرض الَٓبBrowser Web  (6  )

َهَقع الَٓب عبارة عو هجهَعة هو الَثائق الهتصمة ببعضٍا بىظان الىص التشعبْ 
ؿ هخزىة فْ همقهات الَٓب ٌََ همف َٓجد فْ قرص الكَهبَٓتر الصمب هَص

َعىدها ٓطبع احدٌن العىَاو عمِ هستعرضً تقَن شبكة ،باٚىترىت بعىَاىً الخاص 

                                                           
(5) Kim, Y.  (2013): Young Children in the Digital Age. The University of Nevada 

 .91، القاٌرة ، عالـ الكتب ، ص 3ـ( : ا٘عٛـ الجدٓد الهفآٌـ والوسائؿ والتطبٓقات ، ط2114عباس هصطفْ صادؽ ) 6))
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  (7)الٍا  أَٚ ػٓتن إرسبدء ة هَقع لً صفحؿ َك، اٚىترىت بتَصٓمً إلِ ٌذا الهمف 
 َٓقرؤٌا الهستعرض عىدها ٓتن طمب الهَقع . 

 :  ( 8)عان ىَعاو هو أىَاع الهَاقع ٌَيل ٌَىاك بشك
  الهواقع الساكىةStatistic Websites: عمِ هحتَُ ؿ ٌَْ تمك الهَاقع التْ تشته

َربها لٗبد َٓتن تغٓٓر ؿ ٌَ لَقت طَٓؿ كها ٚ ٓدَٓا َٚ آلٓا َٓظكثٓرًا ٚ ٓتغٓر 
 هحتَاي فْ العادة إذا ها تن ٓدَٓا بَاسطة براهج تصهٓن  هَاقع الَٓب .

  الهواقع الهتحركةDynamic Websites  تمك الهَاقع التْ تغٓر هادتٍا ٌَْ :
ها ؿ هع الزائر بأسالٓب هختمفة هثؿ ا عمِ الدَان ٌَْ القادرة َالهٍٓأة لمتفاعَهحتَاٌ

هتغٓرات قاعدة ؿ أَ بَاسطة الهتغٓرات هث  HTTP Cookiesكعكات ٓطمق عمًٓ 
  Server side Variablesَهتغٓرات الهمقن   Database Variablesالبٓاىات 

 لٗطفاؿ التعمٓهٓة لكتروىٓةا٘ الهواقع بعض الباحثة تستعرض البحث خٛؿ وهف *
 الروضة: سف فْ العربٓة بالمغة
 : تعمم هوقع  .2

الهدرسٓف والطٛب بهقاطع فٓدٓو تعمٓهٓة ُهوثقة ُٓستفاد ” تعمـ. تْ فْ“ٓزود 
ستىد الهوقع إلِ خبرة الجٓزرة لٗطفاؿ  هىٍا فْ اٖىشطة التعمٓهٓة داخؿ الصؼ. ٓو
فْ استخداـ الصورة ٘ٓصاؿ الهعموهة. كها ساٌهت الهشاركة الفعالة التْ قدهٍا 

ر هحتوى عدد هف الهدرسٓف العرب الهىتهٓف إلِ  تسعة بمداف عربٓة هختمفة فْ تطٓو
هف هقاطع الفٓدٓو الهرتبطة  1111ٌذا الهوقع التعمٓهْ الذي ٓحتوي عمِ أكثر هف 

بالهىاٌج فْ الدوؿ العربٓة و ٌْ ُهصىفة حسب الهواد الدراسٓة لتسٍٓؿ استخداهٍا 
تدٓرس، داخؿ الصؼ. كها ٓتٓح الهوقع فرصة تبادؿ التجارب و الخبرات الهتعمقة بال

                                                           

 . 41حسىْ هحهد ىصر : اٚىترىت وا٘عٛـ ، الصحافة ا٘لكتروىٓة ، القاٌرة ص  7))
هجمة هكتبة الهمك فٍد الَطىٓة ، تقٓٓن هَاقع الهعمَهات الهتاحة عمِ اٚىترىت ـ( : 2111خالد بو عبد الرحهو الجبرّ ) 8))

 . 98ص  2111-1999الٓراص ، العدد الثاىْ   5هج ، 

http://www.taalam.tv/
http://www.taalam.tv/
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و الهشاركة  الهدوىات إىشاء حٓث ٓهكف لمهدرسٓف هىاقشة هواضٓع هقاطع الفٓدٓو و
 فْ الهىتدٓات التربوٓة.

 :ىفٍم  هوقع .1
مٓـ ا٘لكتروىْ الهجاىْ و الههوؿ ذاتٓا هف تقدـ ٌذي الهىصة حمٚو عبر التع

خٛؿ ا٘عٛىات، حٓث تقدـ حٛ لهشكٛت التعمٓـ و تحدٓاتً فْ الوطف العربْ 
جهٓع تعمٓهٓة قصٓرة تشرح بطٓرقة هبسطة  فٓدٓو بطٓرقة هبتكرة عف طٓرؽ هقاطع

الدروس لجهٓع الهستوٓات الدراسٓة هف الصؼ اٖوؿ اٚبتدائْ وحتِ الثالث 
  Crowd ثاىوي . كها تطبؽ أٓضا هفٍوها جدٓدا فْ عالـ التعمٓـ و ٌو الػ

Teaching  أو التعمٓـ هف خٛؿ الجهٍور حٓث تحفز الهدرسٓف واٖهٍات وأولٓاء
لهادة التعمٓهٓة والتىافس فٓها اٖهور والهتخصصٓف بؿ والطٛب أىفسٍـ عمِ شرح ا

بٓىٍـ هف خٛؿ ىقاط تفاعمٓة وهسابقات هها ٓعود عمِ الطالب بالفٍـ وعمِ 
الهجتهع بىشر الهعموهة واٚىتفاع بٍا ، ٌذا الهوقع هتوفر أٓضا عمِ شكؿ تطبٓؽ 

د و  .ios أىدرٓو
 :عصافيرهوقع  .3

بْ هازاؿ فْ ىسختً التجٓربٓة، لكىً رغـ ذلؾ ٓعد بالكثٓر، ٓتٓح هوقع عر 
هوقع عصافٓر هجهوعة هف القصص الهصورة لٗطفاؿ و اٖلعاب التعمٓهٓة و 
تطبٓقات الرسـ و الوسائط الهتعددة و الهصىفة حسب الفئة العهٓرة الهوقع هتوفر 

د و  .IOS أٓضا عمِ شكؿ تطبٓؽ أىدرٓو
 :ت ب أهوقع  .4

ٍٓدؼ هوقع أ ب ت الْ تعمٓـ المغة العربٓة لٗطفاؿ هف خٛؿ المعب 
والتسمٓة دوف إشعار الطفؿ بأىً ٓتعمـ ، وبرىاهج أ ب ت هصهـ لٗطفاؿ هف عهر 

سىوات، ٚو ٓتطمب أي هعرفة هسبقة بالقراءة أو الكتابة ، الهراحؿ اٖولْ هف  4-7
لبرىاهج تٍدؼ الْ تعمٓـ الحروؼ اٖبجدٓة بأشكالٍا الهختمفة وطرؽ تشكٓمٍا، فْ ا

https://www.new-educ.com/creer-un-blog-gratuit
https://www.new-educ.com/creer-un-blog-gratuit
http://nafham.com/
http://nafham.com/
https://www.new-educ.com/outils-edition-et-partage-des-videos
https://www.new-educ.com/outils-edition-et-partage-des-videos
http://3asafeer.com/
http://www.alef-ba-ta.com/
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حٓف أف الهراحؿ الهتقدهة تٍدؼ الْ تعمٓـ أساسٓات القراءة والكتابة، هع القدرة عمْ 
ف الجهؿ القصٓرة .  تكٓو

 جو: دوت كيدزهوقع  .5
تعمٓهْ وترفٍْٓ لٗطفاؿ ، ٓقدـ هحتوي عربًٓا هوزعًا عمْ ستة أقساـ هوقع 

رئٓسٓة ، أولٍا الهعموهات العاهة ، والتْ تقدـ بمغة بسٓطة وهٓسرة ، أها ثاىٍٓا فٍو 
قسـ خاص لمضحؾ والىكات ، ثـ قسـ خاص باٖلعاب بهختمؼ أشكالٍا وقسـ 

ف وأخٓرًا قسـ لمقصص ٓعطْ دروسًا هبسطة فْ هختمؼ العموـ ، وقسـ لمرسـ و  التمٓو
والحكآات ، كها ٓقدـ الهوقع أٓضًا ىصائح لٕباء بشأف تربٓة اٖطفاؿ واٌ٘تهاـ 

 بصحتٍـ ، وأٌـ الوجبات والوصفات الهحببة لٗطفاؿ .
 ا٘ىجمٓٓزة: بالمغة لٗطفاؿ تعمٓهٓة هواقع *

 :Kids Geographic Nationalهوقع  .6
هفٓد بالمغة ا٘ىجمٓٓزة ، تابع لهؤسسة  أطفاؿ ىاشٓوىاؿ جٓوغرافٓؾ ، هوقع

ات تعمٓهٓة وهسابقات حوؿ الطبٓعة  ىاشٓوىاؿ جٓوجرافٓؾ ٓحتوي عمْ ألعاب وفٓدٌٓو
ا هف اٖشٓاء الهفٓدة التْ تعزز ذكاء اٖطفاؿ وتطور  والحٓواىات والكوف .. وغٌٓر

 هٍاراتٍـ ، دوف حتْ أف ٓشعروا بأىٍـ بصدد التعمـ.
 :Funbrainهوقع  .7

ٌذا الهوقع العدٓد هف اٖلعاب التفاعمٓة هثؿ ، هوقع هتكاهؿ لمتعمـ ٓقدـ 
فْ ٌذا الهوقع ،   Grammar Gorillas Funbrainبتوظٓؼ بٓداغوجٓا المعب 

 Mathىجد أٓضًا العدٓد هف الكتب ا٘لكتروىٓة والقصص الهصورة ، هثؿ 
Baseball , Diary of Wimpy  وهها ٓهٓز ٌذا الهوقع أٓضًا ، توفٓري لٕباء

 Nickelodeon Kids’ Choiceالذي رشح لجائزة  Kid Filterخٓار التصفٓة 
Award  حتْ ٓتهكىوا هف إختٓار اٖقساـ والهحتوي الهتىاسب والفئة العهٓرة

 ٖطفالٍـ .

http://www.alef-ba-ta.com/
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 :Funologyهوقع  .8
و هوقع هوجً لٕباء واٖهٍات والهعمهٓف الذٓف ٓبحثوف عف اٖىشطة  ٌو

ا هع أطفالٍـ فْ العالـ "الحقٓقْ" بعٓدًا عف شاشات  الترفٍٓٓة التْ ٓهكف إىجاٌز
 الكهبٓوتر والتمٓفٓزوف .

وفْ ٌذا الهوقع ٓهكىؾ العثور عمْ تجارب ههتعة عف الفٓٓزاء ، والكٓهٓاء 
، والبٓولوجٓا، والطقس ، لتقوـ بٍا هع أطفالؾ وتسٍؿ عمٍٓـ تعمـ ٌذي الهواد هف 

لٍا ، كها ٓحتوي ٌذا الهوقع أٓضًا عمْ العدٓد هف وصفات الطبخ السٍمة خٛ
والبسٓطة والتْ تٍدؼ إلْ إشراؾ الطفؿ فْ تحضٓر الطعاـ ، ٓهكىؾ أٓضًا البحث 

 فْ الهحتوي حسب العهؿ وىوع الىشاط لمعثور عمْ ها ٓىاسب إٌتهاهات طفمؾ .
 :Science of Hall Lawrenceهوقع  .9

ة العمهٓة الهعقدة بطٓرقة بسٓطة ، والهشاركة ، وصداقة اٚجابة عف اٖسئم
ْ الكمهات الهفتاحٓة التْ ٓهكف توظٓفٍا لوصؼ ٌذا الهوقع الرائع ،  اٖطفاؿ ، ٌو
حٓث ٓوفر القسـ الهوجً لٗطفاؿ هف الهوقع عددًا ٚ ٓحصْ هف اٖسئمة البسٓطة 

هً ، وبعد الضغط عمْ والهثٓرة لٌٙتهاـ ، عىدها ٓجد طفمؾ هوضوعًا هثٓرًا ٌ٘تها
ىًا  الرابط الخاص بً ، سوؼ ٓحٓمً عمْ شرح هوجز لمهوضوع وٓقترح عمًٓ تهٓر
عهمًٓا لمتهكف هىً ، ٌذا با٘ضافة إلْ التجارب واٖلعاب واٖىشطة التْ ٓقدهٍا 

 الهوقع لٗطفاؿ اٖصغر سىًا .
 :Starfallهوقع  .20

لمصغار بطٓرقة ٌو هوقع هتخصص فْ تعمٓـ أساسٓات المغة ا٘ىجمٓٓزة 
إبداعٓة سٍمة وجذابة، ٓحتوي ٌذا الهوقع عمْ عدة أقساـ ، هىٍا قسـ لٕباء ، وقسـ 

 لمهدرسٓف ، وكذلؾ قسـ إفتراضْ لتعمٓـ المغة ا٘ىجمٓٓزة .
ٌذا الهوقع ٚ ٓعرض إشٍارات خارجٓة ، كها أىً ٚ ٓجهع أي هعموهات 

 ة الهوجٍة لٗطفاؿ .عف زواري ، هها ٓجعمً هف أأهف الهواقع ا٘لكتروىٓ
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 The Research problemهشكمة البحث: 

تعد هرحمة ٓراض اٖطفاؿ ذات خصوصٓة عالٓة فْ حٓاة الطفؿ فْ         
ة  ة جهٓعٍا فْ العالـ، وهف ٌذي الخصوصٓة تىطمؽ التربٓة الحدٓثة فْ رٓؤ الهؤسسات التربٓو

)اٖخٛقْ، والدٓىْ، وا٘ىفعالْ، شهولٓة هتكاهمة لمطفؿ هف جواىبً الىهائٓة جهٓعٍا: 
تحقؽ ٌذا  وا٘جتهاعْ، والمغوي، والجسهْ، والصحْ، والعقمْ، والهعرفْ، والجهالْ( ، ٓو
التكاهؿ هف خٛؿ هراعاة حاجات اٖطفاؿ وحقوقٍـ، ووضع الهىاٌج التْ تراعْ ٌذي 

 طفؿ.الحاجات والقدرات، بٍدؼ توفٓر فرص لمتطور ولدعـ الجواىب ا٘ىهائٓة عىد ال
وقد أكدت اٚتجاٌات الهعاصرة عمْ ضرورة اٌٚتهاـ بتربٓة أطفاؿ الروضة ، 
وهراعاة الدقة فٓها ٓقدـ لٍـ ، واعداد براهج تسٍـ فْ اكسابٍـ هعموهات وهٍارت واتجاٌات 
وهٓوؿ وقٓـ وعادات سموكٓة تهكىٍـ هف الحٓاة فْ الهجتهع الهعاصر وتساعدٌـ عمْ فٍـ 

 . (9)ٍٓا والتكٓؼ هع هتطمباتٍا و إهكاىٓاتٍا الحدٓثةالبٓئة  التْ ٓعٓشوف ف
ر تمؾ القدارت وتوجٍٍٓا  واىطٛقا هف ٌذي الحقائؽ كاف ٚبد هف اٚستهرار فْ تطٓو
ة الهطموبة ، وٓضهف الىهو السمٓـ والتوازف لمطفؿ  ، وذلؾ لٓس  بها ٓحقؽ اٌٖداؼ التربٓو

ة واىها أٓضا هف خٛؿ استخداـ فقط هف خٛؿ  اعداد الهىاٌج الهىاسبة لطفؿ الروض
 .  (11)استراتٓجٓات وأىشطة وطرائؽ فعالة هف شأىٍا تحقٓؽ اٌٖداؼ الهرجوة

وهف خٛؿ عهؿ الباحثة فْ هجاؿ التدٓرس بٓراض اٖطفاؿ ٚحظت توجً الهعمهات فْ      
هختمؼ الروضات الْ ا٘ستعاىة بهحتوي الهواقع ا٘لكتروىٓة الهخصصة لتمؾ الهرحمة 

ستخداهٍا كوسٓمة تعمٓهٓة لٍـ.  السىٓة وا 
سموكٓات طفؿ وهف ٌىا إرتأت ضرورة البحث فْ تأثٓر تمؾ الهواقع ا٘لكتروىٓة عمْ       

ت.  الروضة بدولة الكٓو
  The Research Purpose :ٌدف البحث

                                                           

 .15ـ( : تىهٓة الهفآٌـ العمهٓة والٓراضٓة فْ ٓراض اٖطفاؿ، جاهعة دهشؽ ، ص 2115وي هرتضْ )أسهاء إلٓاس وسم 9))
ـ( : فاعمٓة برىاهج هقترح ٘كساب اٖطفاؿ بعض الهٍارات العمهٓة ) دراسة شبً تجٓربٓة لدي عٓىة 2116سموي هرتضْ ) 10))

 .113العدد الثاىْ ( ص  22هف أطفاؿ الٓراض فْ هدٓىة دهشؽ ( ، هجمة جاهعة دهشؽ الهجمد 
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 :ٍٓدؼ البحث الحالْ إلِ التعرؼ عمْ 
ت.عمْ سموكٓات طفؿ  تأثٓر الهواقع ا٘لكتروىٓة  -  الروضة بدولة الكٓو
 The Research hypothesisتساؤل البحث:      

ت؟ تأثٓر الهواقع ا٘لكتروىٓةها  -  عمْ سموكٓات طفؿ الروضة بدولة الكٓو
 .The Research Terminology :هصطمحات البحث

   WEB SITE الهواقع اإللكتروىية:   
والصور  وهقاطع ( بأىً هجهوعة هف الصفحات والىصوص WEB SITE ٓعرؼ )

الفٓدٓو الرقهٓة  والهترابطة وفؽ ٌٓكؿ هتهاسؾ وهتفاعؿ تكوف هحهمة فْ حاسوب هف ىوع 
حتوي كؿ هوقع عمِ صفحة رئٓسة )SERVERخادـ  ) (  تؤدي MAIN PAGE(  ، ٓو

كوف لمهوقع عىواف هحدد وخاص بً  ) ( ٓهٓزي عف بقٓة URLالِ صفحات أخرى ، ٓو
 )11(تٓة )اٚىترىت(.الهواقع عمِ الشبكة العىكبو 

 دراسات هرتبطة :
 أواًل : الدراسات العربية :

دَر الهَاقع اٚلكترَىٓة : بعىواف  )12(م(1028هعد عاصي عمي )دراسة  -2
ىحَ هصداقٓة الهضهَو فٍٓا كركوؾ اتجاٌات جهٍَر هدٓىة ؿ ا٘سٛهٓة فْ تشكٓ

ؿ تَجد عدة عَاه، وأظٍرت ىتائج الدراسة أىً  2113بعد سقَط الىظان العراقْ 
إضافة إلِ ، الهحتَُ المغَّ أٌهٍا تساعد الهَقع اٚلكترَىْ عمِ الىجاح 

او اختٓار حجن َىَعٓة الخط كها ع عو التفرٓعات الهتعددة ضرَرة ابتعاد الهَق
 فْ جذب الهتمقْ لمهَقع .  كبٓر الهستخدن فْ الهَقع لً تأثٓر 

                                                           

 (
11

هجمة هكتبة الهمك فٍد ، تقٓٓن هَاقع الهعمَهات الهتاحة عمِ اٚىترىت ـ( : 2111خالد بو عبد الرحهو الجبرّ ) (
 . 98ص  2111-1999الٓراص ، العدد الثاىْ   5هج ، الَطىٓة 

ىحَ كركوؾ اتجاٌات جهٍَر هدٓىة ؿ دَر الهَاقع اٚلكترَىٓة ا٘سٛهٓة فْ تشكٓـ( : 2118هعد عاصْ عمْ ) (12) 
، كمٓة أداب ، جاهعة  18، دفاتر السٓاسة والقاىوف العدد  2113هصداقٓة الهضهَو فٍٓا بعد سقَط الىظان العراقْ 

 كركوؾ العراؽ .
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الهدرسْ ، ،  فلعىواىٓة ور٘لكتب اٖلعاا: )13(م(1027برتيهة سهيحة )دراسة  -1
وأٌـ ىتائج الدراسة أف أغمبٓة العٓىة ٓقمدوف أبطالٍـ الهفضمٓف فْ اٖلعاب 

ذا ها ٓجعمٍـ ٓتقهصوف شخصٓاتٍـ حسب هبادئ وقٓـ البطؿ الذي ا٘ل كتروىٓة ٌو
ف شخصٓاتٍـ  ذا ها ٓجعمٍـ ٓهٓموف لمتقمٓد الذي ٓؤثر فْ تكٓو ٓفضموىً ، ٌو

عتهادٌـ عمْ أىفسٍـ وثقتٍـ بٍا.  وا 
بعىواف عٛقات اٖلعاب  :)14(م(1026عمي سميهان هفمح الصوالحة )دراسة  -3

ا٘لكتروىٓة العىٓفة بالسموؾ العدواىْ والسموؾ ا٘جتهاعْ لدي أطفاؿ الروضة ، 
وأظٍرت الدراسة وجود عٛقة بٓف اٚلعاب ا٘لكتروىٓة العىٓفة و السموؾ العدواىْ 

 ٖطفاؿ الروضة هف وجٍة ىظر أولٓاء اٖهور .
بعىواف تأثٓر ألعاب الفٓدٓو  :)15(م(1022عبد الرحهن سالم الغاهدي )دراسة  -4

(Video Games) وكاىت أٌـ   عمِ رسوـ اٖطفاؿ الهتأخرة فْ هرحمة الطفولة ،
ىتائج الدراسة ٓٛحظ إكتساب ألعاب الفٓدٓو هخزوف بصري كبٓر لمتعبٓر فْ 
ٌتهاهٍـ بتفاصٓؿ اٖشكاؿ الهرسوهة ، ألعاب الفٓدٓو تتهٓز بالسرعة  رسوهاتٍـ وا 

ىعكس ذلؾ عمْ رسوهات اٖطفاؿ وبىسبة وبعىصر الحركة وه ؤثراتٍا الهتىوعة ٓو
كبٓرة جدًا ، تعطْ ألعاب الفٓدٓو لمطفؿ إىفتاحًا إدراكًٓا وخبرات تراكهٓة فْ تصوٓري 
لمكثٓر هف اٖحداث فْ الرسـ ، وجود عدد هف رهوز العىؼ والقتؿ والسرقة فْ 

عىٓؼ والذي ٚ ٓىاسب رسوـ الطفؿ الىاتج عف ههارستً الفٓدٓو ذات الهحتوي ال
ـ ٚو قدراتٍـ .  أعهاٌر

                                                           

شٍٓد ، دراسة هٓداىٓة عمْ عٓىة هف تٛهٓذ هتوسطة ال الهدرسْ فلعىواىٓة ور٘لكتب اٖلعاـ( : ا2117برتٓهة سهٓحة ) (13) 
ٓة الوادي ، رسالة هاجستٓر ، كمٓة العمـو ا٘ىساىٓة وا٘جتهاعٓة ، الجزائر . در ، بمدٓة الهرارة ٚو  عروؾ قٓو

ـ( : عٛقات اٖلعاب ا٘لكتروىٓة العىٓفة بالسموؾ العدواىْ والسموؾ ا٘جتهاعْ لدي 2116عمْ سمٓهاف هفمح الصوالحة ) (14) 
 . 14لهفتوحة لٗبحاث والدراسات التربوٓة والىفسٓة ، الهحمد الرابع ، عدد أطفاؿ الروضة ، هجمة جاهعة القدس ا

عمِ رسـو اٖطفاؿ الهتأخرة  (Video Games)ـ( : تأثٓر ألعاب الفٓدٓو 2111عبد الرحهف سالـ عبدالرحهف الغاهدي ) (15) 
 العربٓة السعودٓة .  ، كمٓة التربٓة قسـ التربٓة الفىٓة جاهعة أـ القري ، الههمكة  فْ هرحمة الطفولة
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أثر بعض الهواقع بعىواف  :(16) 1021 عهرو هحهد حاهد عبدالفتاح زاٌردراسة  -5
 ا٘لكتروىٓة عمِ الثقافة الٓراضٓة لدى طٛب جاهعة الهىصورة :

استٍدفت الدراسة التعرؼ عمِ أثر بعض الهواقع اٚلكتروىٓة الثقافٓة عمِ الهستوى 
الٓراضِ  لدى  طٛب جاهعة الهىصورة ، وأسفرت الدراسة عف ىتائج هف أٌهٍا الثقافْ 

: 
*  تساعد ٌذي الهواقع ا٘لكتروىٓة الثقافٓة الطٛب عمِ تحسف هٍاراتٍـ عىد استخداـ 

 تكىولوجٓا اٚتصاٚت والهعموهات.
ادة وعٍٓـ بأٌهٓة ٌذي الهواقع اٚلكتروىٓة الثقافٓة كشبكة الكتروىٓة لتبا دؿ ىقؿ * ٓز

الهعموهات عبر الشبكة الدولٓة بحٓث ٓهكف لمطٛب هف خٛلٍا الحصوؿ عمِ 
 الهعموهات فْ شكؿ ىص هكتوب أو هرسـو أو فْ صورة خرائط .

ف  *    تؤثر ٌذي الهواقع  بدرجة آجابٓة عمِ الهعتقدات الٓراضٓة عف طٓرؽ تكٓو
 .اتجاٌات آجابٓة وبىاء هفآٌـ سمٓهة ىحو ههارسة الٓراضة 

أثر اٖلعاب : بعىواف )17(م(1022هٍا الشحروري وهحهد عودي الريهاوي )دراسة  -6
ؿ الهشكٛت َاتخاذ القرار لدُ أطفاؿ اٚلكترَىٓة عمِ عهمٓات التذكر َح
ظٍرت ىتائج الدراسة أو لٗلعاب ، وأهرحمة الطفَلة الهتَسطة فْ اٖردو

القرار لدُ أفراد الهشكٛت َاتخاذ ؿ ا٘لكترَىٓة أثرًا عمِ عهمٓات التذكر َح
أظٍرت ، كها الهجهَعة غٓر الهَجٍة هقارىة بالهجهَعتٓو الهَجٍة َالضابطة 

أثرًا عمِ عهمٓة اتخاذ القرار لدُ ذكَر الهجهَعة غٓر ا٘لكتروىٓة أو لٗلعاب 
 الهَجٍة.

                                                           

أثر بعض الهواقع ا٘لكتروىٓة عمِ الثقافة الٓراضٓة لدى طٛب جاهعة : (2112عهرو هحهد حاهد عبدالفتاح زاٌر)( 3)

 هاجستٓر ،  جاهعة الهىصورة :  كمٓة التربٓة الٓراضٓة ،.، رسالة  الهىصورة

الهشكٛت َاتخاذ ؿ َحالتذكر اٚلكترَىٓة عمِ عهمٓات أثر اٖلعاب ـ( : 2111هٍا الشحروري وهحهد عودي الٓرهاوي ) (17) 
 ، اٖردف .همحق  2الهجمّد  38، دراسات العمَن التربَٓة ،   هرحمة الطفَلة الهتَسطة فْ اٖردو ؿ القرار لدُ أطفا
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أثر الهَاقع ا٘لكترَىٓة ا٘خبارٓة بعىواف  :)18( م(2007أهيو أبَ َردة )دراسة -7
طمبة جاهعة الىجاح الوطىٓة ىهوذجًا ،  –وا٘ىتهاء السٓاسْ لتَجً الفمسطٓىٓة عمِ ا

طٓىٓة ػالفمسلمهواقع ا٘لكتروىٓة َخمص الباحث إلِ هجهَعة هو الىتائج أٌهٍا أو 
أو الهَاقع الحزبٓة ساٌهت فْ كها فْ اٚستقطاب السٓاسْ بٓو الطمبة ، دَرًا 

 وف ٌوادي.الهواقؼ دب الحزبْ َالتخىدق خمف ػرة التعصػرفع َتٓ
 ثاىيا:الدراسات الهرتبطة األجىبية:

والتْ بحثت فْ  Tricia A. Zucker( 19)( 2119) تريشا زوكير وآخروندراسة -8
تاثٓرات الكتب ا٘لكتروىٓة فْ الحضاىة والفصوؿ اٚبتدائٓة عمْ هٍارات القراءة 
والكتابة فْ هجاٚت الفٍـ وا٘دراؾ، وأسفرت ىتائج الدراسة هوضحة أف تأثٓرات 
الكتب ا٘لكتروىٓة كاىت هؤثرة وجاءت بدرجة هتوسطة فِ هستوي تحصٓؿ تٛهٓذ 

 الحضاىة.
: Loretta sara southwick " 1001(10)سارة سويزويك  لوريتا "دراسة -9

بعىواف استخداـ ا٘ىترىت واٖداء اٖكادٓهْ واٚىدهاج اٚجتهاعْ لٗطفاؿ فْ سف 
 الهدرسة ا٘عدادٓة:

استٍدفت الدراسة التعرؼ عمِ الدور الذي ٓقـو بً ا٘ىترىت فْ حٓاة اٖطفاؿ هف حٓث 
كوىً وسٓمة هف الوسائؿ الحدٓثة والتْ اقتحهت حٓاة اٖطفاؿ، وكذلؾ التعرؼ عمِ أثر 

                                                           

أثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية على التوجه م( : 2007أمين عبد العزيز ذبالن أبو وردة )(18) 

 رسالة ماجستير ، فلسطين. –طلبة جامعة النجاح الوطنية نموذجاً  –نتما  السياس  واإل

(
19

) Tricia A. Zucker, Amelia K, Moody, Michael C. Mckenna(2009):The Effects of Electronic 

books on pre-kindergarten to grade 5 students Literacy and Language outcomes, educational 

compute ring research,vol,40(1). 

 (
20

) Southwick- Sarah- Loretta. "Internet use, academic Performance, and social   involvement in 

middle school age children", PhD, Education- Educational-   Psychology (0525), and Vol. 63- 

CM. hoistra- University: 2002.  
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اٚستخداـ الهفرط لٙىترىت وها لً هف سمبٓات ىفسٓة واجتهاعٓة، وكذلؾ تأثٓري 
 اٖكادٓهْ.

 لِ عدة ىتائج هف أٌهٍا :وتوصمت الدراسة إ
* استخداـ اٖطفاؿ كاف ُهىصبًا عمِ )البٓرد ا٘لكتروىْ، وهواقع الحوار، الرسائؿ 
السٓرعة، واٖلعاب الهتبادلة، وتجهٓع الهعموهات هف أجؿ أغراض أكادٓهٓة تفٓدٌـ فْ 

 حٓاتٍـ الدراسٓة، وتجهٓع اٖخبار(.
ء الطٛب وٓزادة تحصٓمٍـ، * كاف لٍذي اٚستخداهات دور فْ رفع هستوى كفا ءة ٌٚؤ

ـ اٚختبارات فْ جهٓع الهواد  ذا وارد هف سجٛت الهدرسة، وهدى تفوقٍـ واجتٓاٌز ٌو
الهدرسٓة الهقررة عمٍٓـ وٓزادة التفاعٛت اٚجتهاعٓة خصوصًا بٓف جهاعات الرفاؽ فْ 

ـ  هثؿ أعهاٌر
  Procedures of The Researchإجراءات البحث: 

 The Research Methodology :هىٍج البحث
 الهىٍج أسئمتٍا عمِ وا٘جابة أٌدافٍا إلِ الوصوؿ سبٓؿ فْ الدراسة ٌذي اعتهدت      

ىها الظاٌرة لوصؼ الهعموهات جهع عىد الوصفْ الهىٍج ٓقؼ ولـ اٚرتباطْ الوصفْ  كها وا 
ا العٛقة توضٓح إلِ ذلؾ ٓتعدى ٓشٓر  هعٓف سموؾ وراء الكاهىة اٖسباب واستىتاج وهقداٌر
 العٛقات لدراسة ٓسعِ الذي ٌو اٚرتباطْ الهسحْ والبحث . سابقة هعطٓات هف

الهواقع  بٓف العٛقة هعرفة حاوؿ الباحث أف حٓث الهختمفة، الهتغٓرات بٓف اٚرتباطٓة
 الوصفْ االهىٍج دراستً فْ الباحثة طبقت ٘لكتروىٓة وسموؾ أطفاؿ الروضة ، حٓث

 . الدراسة لطبٓعة لهٛءهتً اٚرتباطْ
          Research community & Sample*هجتهع وعيىة البحث:

هعمهات الروضة  ببعض هدارس هىطقة اٖحهدي إشتهؿ هجتهع البحث عمِ   
ت،  تـ اختٓار عٓىة البحث بالطٓرقة الطبقٓة العشوائٓة هف التعمٓهٓة بوزارة التربٓة بدولة الكٓو

روضة  39( هعمهة هوزعات عمِ عدد 211عٓىة البحث )بٓف هعمهات الروضة وبمغ تعداد 
ت  . بهىطقة اٖحهدي بوزارة التربٓة بدولة الكٓو
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 (2جدول )
 توصيف هجتهع وعيىة البحث

 الىسبة الهئوية  الهجتهع
 %111 436 هجتهع األصل
 %  48.1 211 هجتهع البحث

 %45.8 211 العيىة األساسية
 %2.29 11 العيىة االستطالعية

 ( توصٓؼ هجتهع وعٓىة البحث1جدوؿ رقـ ) ٓوضح
 :وسائل جهع البياىات 

 استهارة االستبيان إعداد  الباحثة: -
ِ )إستبٓاف  لتحقٓؽ أٌداؼ ٌذا البحث قاهت الباحثة      تأثٓر بإعداد أداة البحث ، ٌو

ت الهواقع ا٘لكتروىٓة ( ، حٓث تهت هراجعة اٖدب  عمْ سموكٓات طفؿ الروضة بدولة الكٓو
 الهرتبط والدراسات الهرتبطة الهتعمقة بالهوضوع، وبىاء عمِ ذلؾ تـ بىاء ا٘ستبٓاف.

 تحديد هحاور استهارة األستبيان: -
قاهت الباحثة با٘طٛع عمِ الهراجع العمهٓة الهتخصصة والدراسات الهرتبطة فِ  

هجاؿ عمـ الىفس ا٘جتهاعِ واستطٛع رأى الخبراء حٓث قاهت الباحثة بتحدٓد  هحوٓرف 
( لتحدٓد هحاور 2وتـ وضعٍـ فْ استهارة استطٛع رأى الخبراء حوؿ ٌذي الهحاور )هرفؽ 

ت تأثٓر الهواقع ا٘لكتروىٓة ،  والذى حدد لً هقٓاس  عمْ سموكٓات طفؿ الروضة بدولة الكٓو
ثٛثِ هتدرج لتحدٓد درجة هوافقة أفراد عٓىة ٌذا البحث عمِ القٓـ الهتوفرة ، حٓث كاىت 

  درجة تقدٓر ا٘ستجابة )ىعـ، هحآد، ٚ (.
( هف السادة الخبراء الهتخصصٓف 5قاهت الباحثة بعرض ٌذي الهحاور عمِ عدد ) 
 ( .1مـ الىفس ا٘جتهاعِ )هرفؽ فْ ع
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وضح جدوؿ رقـ )  ( الهتوسطات وا٘ىحرافات الهعٓآرة لدرجات آراء الخبراء 2ٓو
ت تأثٓر الهواقع ا٘لكتروىٓةحوؿ هحاور استبٓاف   .عمْ سموكٓات طفؿ الروضة بدولة الكٓو

 (1جدول )
تأثير ستبيان الهتوسطات واإلىحرافات الهعيارية لدرجات آراء  الخبراء حول هحاور ا

 عمي سموكيات طفل الروضة بدولة الكويت الهواقع اإللكتروىية

 الهحور م
الهتوسط 
 الحسابي

اإلىحراف 
 الهعيارى

 الترتيب

 1 1,32 5.61 الهواقع ا٘لكتروىٓة لطفؿ الروضة  1
عمْ  تأثٓر الهواقع ا٘لكتروىٓة 2

سموكٓات طفؿ الروضة بدولة 
ت  الكٓو

5.57 1,32 2 

( الهتوسطات وا٘ىحرافات الهعٓآرة لدرجات آراء الخبراء حوؿ هحاور 2ٓوضح جدوؿ رقـ )
ت تأثٓر الهواقع ا٘لكتروىٓةاستبٓاف   .عمْ سموكٓات طفؿ الروضة بدولة الكٓو

 (3جدول )
 الىسبة الهئوية آلراء الخبراء فى كل عبارة هن عبارات اإلستبيان

 (20)ن = 
 الثاىيالهحور  الهحور األول 

رقم 
 العبارة

عدد 
 الهوافقين

الىسبة 
 الهئوية

رقم 
 العبارة

 الىسبة الهئوية عدد الهوافقين

1 11 111% 11 8 81% 
2 9 91% 12 8 81% 
3 8 81% 13 9 91% 
4 9 91% 14 11 111% 
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5 9 91% 15 11 111% 
6 8 81% 16 9 91% 
7 8 81% 17 8 81% 
8 9 91% 18 8 81% 
9 8 81% 19 9 91% 

11 9 91% 21 9 91% 
   21 8 81% 
   22 9 91% 
   23 8 81% 
   24 11 111% 

تأثٓر ( ىسبة آراء الخبراء فْ كؿ عبارة هف عبارات استبٓاف )3ٓوضح جدوؿ رقـ ) 
ت الهواقع ا٘لكتروىٓة ( حٓث ٓتضح ىسبة آراء عمْ سموكٓات طفؿ الروضة بدولة الكٓو

 العبارة التْ تتىاسب والهحور  .الخبراء الهوافقٓف عمِ وجود 
 :الدراسة االستطالعية 

الهوافؽ الخهٓس قاهت الباحثة بإجراء الدراسة اٚستطٛعٓة خٛؿ الفترة هف ٓوـ  
ـ حٓث أجرت  الباحثة التطبٓؽ ٘ٓجاد 19/4/2118الهوافؽ الخهٓس  ٓوـ ْلـ إ5/4/2118

بعد اعتبار تطبٓؽ اٖتساؽ الداخمِ اٖتساؽ وقاهت بأجراء التطبٓؽ الثاىِ ٘ٓجاد الثبات 
الهوافؽ الخهٓس  لِ ٓوـإ ـ6/5/2118الهوافؽ اٖحد  تطبٓؽ أوؿ لمثبات فِ الفترة هف ٓوـ

( ٓوهًا بٓف التطبٓؽ اٖوؿ والتطبٓؽ الثاىِ عمِ عٓىة 11قدري ) ْـ بفاصؿ زهى17/5/2118
 ف صدؽ وثبات. وذلؾ ٘ٓجاد الهعاهٛت العمهٓة لٙستبٓاف ههعمهة ( 11هكوىً هف )

 :صدق االتساق الداخمى 
ُٓقصد بصدؽ ا٘تساؽ الداخمِ قوة ا٘رتباط بٓف درجات كؿ فقرة هف فقرات   

ا٘ستبٓاف والدرجة الكمٓة لمهحور الِ تىتهِ إلًٓ وكذلؾ إرتباط كؿ هحور هف هحاور 
 ا٘ستبٓاف بالدرجة الكمٓة لٙستبٓاف.
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وقد قاهت الباحثة بحساب صدؽ اٚستبٓاف باستخداـ هعادلة هعاهؿ إرتباط بٓرسوف         
الهستخدـ لحساب ا٘رتباط . وبٍا ٓتـ حساب هعاهٛت اٖرتباط بٓف درجة كؿ عبارة 

وضح جدوؿ ) ( صدؽ اٚتساؽ الداخمِ لعبارات 4والهحور الذى تىتهِ الًٓ العبارات ٌذا ٓو
 (.SPSSخداـ البرىاهج ا٘حصائِ )اٖستبٓاف، وذلؾ بإست

 (4جدول )
 20هعاهل إرتباط عبارات كل هحور والدرجة الكمية لمهحور           ن = 

 الهحور الثاىى الهحور األول
 هعاهل اإلرتباط رقم العبارة هعاهل اإلرتباط رقم العبارة

1 1.689* 11 1.692* 
2 1.411* 12 1.791* 
3 1.566* 13 1.567* 
4 1.472* 14 1.723* 
5 1.821* 15 1.818* 
6 1.596* 16 1.471* 
7 1.797* 17 1.613* 
8 1.541* 18 1.573* 
9 1.732* 19 1.538* 

11 1.531* 21 1.719* 
  21 1.673* 
  22 1.825* 
  23 1.753* 
  24 1.625* 

 . 0.362( = 0.05* قيهة )ر( الجدولية عىد هستوى هعىوية )
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( صدؽ اٚتساؽ الداخمْ لعبارات اٚستبٓاف حٓث ٓتضح وجود 4ٓوضح جدوؿ رقـ )        
عٛقة ارتباطٓة دالة إحصائًٓا بٓف درجة كؿ عبارة وهجهوع الهحور الهىتهٓة إلًٓ العبارة كها 

ذا 1.15ٓتضح أف قٓـ هعاهٛت اٚرتباط تفوؽ حد الدٚلة ا٘حصائٓة عىد هستوى ) ( ٌو
 بىاء اٚتساؽ الداخمْ لٛستبٓاف.                                                                ٓكوف هؤشر لصدؽ

  :عادة التطبيق  :Test & retestتطبيق االستبيان وا 
عمْ  تأثٓر الهواقع ا٘لكتروىٓةقاهت الباحثة بحساب هعاهؿ الثبات ٚستبٓاف ) 

ت ٓؽ إٓجاد هعاهؿ اٚرتباط بٓف التطبٓؽ اٖوؿ ( عف طر سموكٓات طفؿ الروضة بدولة الكٓو
عادة التطبٓؽ كها ٌو هوضح  لكؿ عبارة والتطبٓؽ الثاىْ لىفس العبارة بطٓرقة التطبٓؽ وا 

 (. 5بجدوؿ رقـ )
 (5جدول )

 هعاهل اإلرتباط بين التطبيق األول والثاىي لعبارات اإلستبيان
 20 ن=

 الهحور الثاىْ الهحور اٖوؿ

رقـ  هعاهؿ ا٘رتباط رقـ العبارة
 العبارة

 هعاهؿ ا٘رتباط

1 1.621* 11 1.666* 
2 1.676* 12 1.784* 
3 1.399* 13 1.418* 
4 1.415* 14 1.418* 
5 1.749* 15 1.737* 
6 1.537* 16 1.483* 
7 1.641* 17 1.717* 
8 1.725* 18 1.491* 
9 1.615* 19 1.515* 
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11 1.461* 21 1.682* 
  21 1.788* 
  22 1.614* 
  23 1.416* 
  24 1.591* 

 .0.362(= 0.05* قيهة )ر( الجدولية عىد هستوى هعىوية ) 

 *الدراسة األساسية:
قاـ الباحث بتطبٓؽ الدراسة اٖساسٓة ٖخذ آراء عٓىة البحث فْ عبارات ا٘ستبٓاف،  

 ـ.31/5/2118ـ حتْ الخهٓس 19/5/2118ثـ هعالجتٍا إحصائًٓا فْ الفترة هف السبت 
 *الهعالجة اإلحصائية الهستخدهة فى البحث:

لتحقٓؽ أٌداؼ البحث تـ إستخداـ اٖسالٓب ا٘حصائٓة الهىاسبة بإستخداـ الحزهة 
 .SPSSا٘حصائٓة 

 عرض وهىاقشة الىتائج :
بعد التأكد هف صدؽ وثبات ا٘ستبٓاف وصٛحٓة إستخداهً لمدراسة قاهت الباحثة بتوٓزعً 

(، وقد تـ التوصؿ إلِ أٌـ 181والبالغ عددٌف )هعمهات ٓراض اٖطفاؿ عمِ عٓىة الدراسة 
 (.SPSSالىتائج بإستخداـ البرىاهج ا٘حصائِ )

ا البحث تساؤل ىتائج عرض :أوالً   -:وهىاقشتٍا وتفسيٌر
 -ٌذا التساؤل عمى هايمى : يىص
ت تأثٓر الهواقع ا٘لكتروىٓةها *   ؟ عمْ سموكٓات طفؿ الروضة بدولة الكٓو

 ولٙجابة عف ٌذا التساؤؿ قاهت الباحثة بتحمٓؿ إستجابات الهعمهات عمْ أسئمة ا٘ستبٓاف .
 الهحور اٖوؿ: الهواقع ا٘لكتروىٓة لطفؿ الروضة: -0

 كهبيوتر ؟ٌل يتوافر في الفصل جٍاز  -2
 (6جدول)

 هدى توفر جٍاز كهبيوتر في الفصل
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 هدي التوافر

 الهعمهات
 % ك

 86.5 173 ىعم
 13.5 27 ال

 111 211 اإلجهالــي
تشٓر الىتائج التفصٓمٓة لمجدوؿ السابؽ أف ىسبة توفر جٍاز كهبٓوتر فْ الفصؿ هف إجهإلِ 

ٓهتمكف جٍاز كهبٓوتر هف % ، وبمغت ىسبة هف ٚ 86.5هفردات عٓىة الدراسة بمغت 
 %.13.5إجهإلِ هفردات عٓىة الدراسة 

 ٌل تستخدهين الهواقع اإللكتروىية في التدريس؟ -1
 (7جدول)

 هدي إستخدام الهواقع اإللكتروىية في التدريس
 

 هدي ا٘ستخداـ
 الهعمهات

 % ك
 84.5 169 ىعم
ٚ 31 15.5 

 111 211 اإلجهالــي
لمجدوؿ السابؽ أف ىسبة هف تستخدهف الهواقع ا٘لكتروىٓة هف تشٓر الىتائج التفصٓمٓة 

% ، بٓىها بمغت ىسبة هف ٚ تستخدـ الهواقع 84.5إجهإلِ هفردات عٓىة الدراسة بمغت 
 %.15.5ا٘لكتروىٓة هطمقًا هف إجهإلِ هفردات عٓىة الدراسة بمغت 

 ها هعدل استخداهك لٍا داخل الفصل؟ -3
 
 (8جدول)

 الهعمهة لمهواقع اإللكتروىية داخل الفصلهعدل إستخدام 
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 هعدؿ ا٘ستخداـ

 الهعمهات
 % ك

 81 161 هــرة واحــدة يوهياً 
 6.5 13 هػػػرتاف فْ اٖسبوع

 3.5 7 ثٛث هرات فْ اٖسبوع
 111 211 اإلجهالــي

ا٘لكتروىٓة هرة تشٓر الىتائج التفصٓمٓة لمجدوؿ السابؽ أف ىسبة هف ٓستخدهف الهواقع       
% هف إجهإلِ هفردات هف ٓستخدهف الهواقع ا٘لكتروىٓة هف إجهإلِ 81واحدة ٓوهًٓا بمغت 

عٓىة الدراسة ، وجاءت ىسبة هف ٓستخدهف الهواقع ا٘لكتروىٓة بهعدؿ هرتاف فْ اٖسبوع 
% هف إجهإلِ عٓىة الدراسة ، بٓىها جاءت ىسبة هف ٓستخدهف الهواقع ا٘لكتروىٓة 6.5
 % هف إجهإلِ عٓىة الدراسة .3.5ث هرات فْ اٖسبوع ثٛ
 في أي األوقات تستخدهين الهواقع اإللكتروىية ؟ )يهكىك اختيار أكثر هن بديل(: -4

 (9جدول)
 أوقات إستخدام الهعمهة لمهواقع اإللكتروىية داخل الفصل

 
 وقت ا٘ستخداـ

 الهعمهات
 % ك

 55 111 بداية اليوم الدراسي
 27 54 الدراسْ ىٍآة الٓـو

 11.5 23 فْ هىتصؼ الٓـو الدراسْ
 6.5 13 فْ وقت الفسحة

 111 211 اإلجهالــي
تشٓر الىتائج التفصٓمٓة لمجدوؿ السابؽ أف ىسبة هف ٓستخدهف الهواقع ا٘لكتروىٓة فْ       

% هف إجهإلِ هفردات هف ٓستخدهف الهواقع ا٘لكتروىٓة هف 55بدآة الٓوـ الدراسْ بمغت 
إجهإلِ عٓىة الدراسة ، وجاءت ىسبة هف ٓستخدهف الهواقع ا٘لكتروىٓة بهعدؿ هرتاف فْ 
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هف إجهإلِ عٓىة الدراسة ، بٓىها جاءت ىسبة هف ٓستخدهف الهواقع  %6.5اٖسبوع 
 % هف إجهإلِ عٓىة الدراسة.3.5ا٘لكتروىٓة ثٛث هرات فْ اٖسبوع 

 ها الفترة الزهىية التي تستغرقيىٍا في إستخداهك لمهواقع اإللكتروىية داخل الفصل؟ -5
 (20جدول)

 داخل الفصلأوقات إستخدام الهعمهة لمهواقع اإللكتروىية 
 

 وقت ا٘ستخداـ
 الهعمهات

 % ك
 19 38 أقل هن ساعـة

 11.5 23 سػػاعػػة
 18 36 ساعتٓػػػػف

 49 98 ثٛث ساعات
 2.5 5 أكثر هف ثٛث ساعات

 111 211 اإلجهالــي
تشٓر الىتائج التفصٓمٓة لمجدوؿ السابؽ أف ىسبة وقت هف ٓستخدهف الهواقع ا٘لكتروىٓة ٖقؿ هف           

% هف إجهإلِ عٓىة الدراسة ، وجاءت ىسبة هف ٓستخدهف الهواقع ا٘لكتروىٓة هدة 19ساعة ٓوهًٓا بمغت 
هف الهواقع ا٘لكتروىٓة لهدة % هف إجهإلِ عٓىة الدراسة ، بٓىها جاءت ىسبة هف ٓستخد11.5ساعة ٓوهٓا 

% هف إجهإلِ عٓىة الدراسة ، وبمغت ىسبة هف ٓستخدهف الهواقع ا٘لكتروىٓة لهدة ثٛث 18ساعتٓف ٓوهٓا 
%  هف إجهإلِ عٓىة الدراسة، وبمغت ىسبة هف ٓستخدهف الهواقع ا٘لكتروىٓة لهدة أكثر هف 49ساعات 

 %  هف إجهإلِ عٓىة الدراسة.2.5ثٛث ساعات 
 ها هجاالت استخداهك لمهواقع اإللكتروىية؟  -6

 (22جدول)
 هجاالت إستخدام الهعمهة لمهواقع اإللكتروىية

 
 هجاٚت ا٘ستخداـ

 الهعمهات
 % ك

 46 92 هواقع تعميهية 
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 26.5 53 هواقع ترفٍٓٓة
 27.5 55 هواقع ثقافٓة
 111 211 اإلجهالــي

أف ىسبة هف ٓستخدهف الهواقع التعمٓهٓة  بمغت  تشٓر الىتائج التفصٓمٓة لمجدوؿ السابؽ      
% هف إجهإلِ هف ٓستخدهف الهواقع ا٘لكتروىٓة هف عٓىة الدراسة ، وجاءت ىسبة هف 46

% هف إجهإلِ عٓىة الدراسة ، بٓىها جاءت ىسبة هف  26.5ٓستخدهف الهواقع الترفٍٓٓة 
 . % هف إجهإلِ عٓىة الدراسة27.5ٓستخدهف الهواقع الثقافٓة ثٛث 

 ها أسباب استخداهك لمهواقع اإللكتروىية؟ -7
 (21جدول)

 أسباب إستخدام الهعمهة لمهواقع اإللكتروىية داخل الفصل
 

 أسباب ا٘ستخداـ
 الهعمهات

 % ك
 22.5 45 تساعد في الحصول عمى الهعموهات والبياىات التي أحتاجٍا

 7.5 15 توفر لْ كثٓرًا هف الوقت والجٍد
 11 22 العهمٓة التدٓرسٓةتفٓدىْ فْ 

 38 76 تساعدىْ فْ تعمٓـ اٖطفاؿ عادات صالحة وسموكٓات سمٓهة
 5.5 11 تزودىْ بخبرات تدٓرسٓة حدٓثة

 5 11 استخداهٍا غٓر هكمؼ وفْ هتىاوؿ الجهٓع
ؽ عىد اٚستخداـ لٗطفاؿ دًا هف ا٘ثارة والتشٓو  6.5 13 تحقؽ هٓز

 4 8 تطور هف هستوى عٛقتْ باٖطفاؿ
 111 211 اإلجهالــي
تشير الىتائج التفصيمية لمجدول السابق أن أسباب إستخدام الهعمهة لمهواقع          

ا تساعدىي في تعميم األطفال عادات صالحة وسموكيات  اإللكتروىية داخل الفصل كان أكثٌر
% هن إجهإلى عيىة الدراسة ، وجاءت ىسبة هن يستخدهن الهواقع 38سميهة بىسبة 

% 11.5  مِ الهعموهات والبٓاىات التْ أحتاجٍاتساعد فْ الحصوؿ عاإللكتروىية ألىٍا 
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هن إجهإلى عيىة الدراسة ، يميٍا جاءت ىسبة هن يستخدهن الهواقع اإللكتروىية ألىٍا 
% هن إجهإلى عيىة الدراسة ، وبمغت ىسبة هن يستخدهن 22تفٓدىْ فْ العهمٓة التدٓرسٓة 
%  هن إجهإلى عيىة 7.5 توفر لْ كثٓرًا هف الوقت والجٍدالهواقع اإللكتروىية ألىٍا 

تحقؽ هٓزدًا هف ا٘ثارة الدراسة، يميٍا ىسبة هن يستخدهن الهواقع اإللكتروىية ألىٍا 
ؽ عىد اٚستخداـ لٗطفاؿ %  هن إجهإلى عيىة الدراسة، يميٍا ىسبة هن 6.5 والتشٓو

% هن إجهالي 5.5تزودىْ بخبرات تدٓرسٓة حدٓثة يستخدهن الهواقع اإللكتروىية ألىٍا 
استخداهٍا غٓر ىة الدراسة، ثم جاءت ىسبة هن يستخدهن الهواقع اإللكتروىية ألن عي

% هن إجهالي العيىة، يميٍا يأتي سبب إستخدام 5تقدر ب  هكمؼ وفْ هتىاوؿ الجهٓع
% هن 4بىسبة تطور هف هستوى عٛقتْ باٖطفاؿ الهعمهة لمهواقع اإللكتروىية ألىٍا 

 إجهالي عيىة الدراسة.
 خداهك لمهواقع اإللكتروىية إلى تحقيق اإلشباعات التالية لألطفال:يؤدي است -8

 (23جدول)
 استخدام الهعمهة لمهواقع اإللكتروىية يؤدي إلى تحقيق اإلشباعات التالية لألطفال

 
 تحقٓؽ

 الهعمهات
 % ك

 6.5 13 شغل وقت الفراغ لدي الطفل والتخمص هن الهمل
 4 8 تحسٓف هستوى التعمـ لمغة العربٓة.

ف الخبرات الٛزهة لههارسة سموكٓات ىافعة.  31 61 تكٓو
 21 41 التعمُّـ والتدٓرب عمِ كثٓر هف السموكٓات الصحٓة

 19.5 39 التصرؼ بطٓرقة سمٓهة فْ الهواقؼ الهختمفة.
ف الصداقات والعٛقات اٚجتهاعٓة.  5 11 تكٓو
 4.5 9 الحصوؿ عمِ هعموهات وثقافات هتعددة

 5.5 11 بالسعادة .الشعور 
 5 11 تحسين هستوى التعمم لمغة اإلىجميزية .

 111 211 اإلجهالــي
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تشير الىتائج التفصيمية لمجدول السابق أن إستخدام الهعمهة لمهواقع             

ف الخبرات الٛزهة لههارسة اإللكتروىية يؤدي الي تحقيق اإلشباعات التالية  :  تكٓو
التعمُّـ % هن إجهإلى عيىة الدراسة، وجاءت ىسبة تحقيق  30بىسبة  سموكٓات ىافعة

% هن إجهإلى عيىة الدراسة ، يميٍا جاءت 10 والتدٓرب عمِ كثٓر هف السموكٓات الصحٓة
% هن إجهإلى عيىة 29.5التصرؼ بطٓرقة سمٓهة فْ الهواقؼ الهختمفة ىسبة هن تحقيق 

%  هن 6.5 لدي الطفؿ والتخمص هف الهمؿشغؿ وقت الفراغ الدراسة، وبمغت ىسبة تحقيق 
إجهإلى عيىة الدراسة، ، يميٍا ىسبة هن يستخدهن الهواقع اإللكتروىية ألىٍا تحقق 

% هن إجهالي عيىة الدراسة ، يميٍا ىسبة هن يستخدهن 5.5الشعور بالسعادة لألطفال 
ف الصداقات والعٛقات اٚجتهاعٓ الهواقع اإللكتروىية ألىٍا تسٍم في تحسٓف و  ة،تكٓو

%  هن إجهإلى عيىة الدراسة ، ثم جاءت ىسبة هن 5هستوى التعمـ لمغة ا٘ىجمٓٓزة 
تقدر  هتعددة الحصوؿ عمِ هعموهات وثقافاتيستخدهن الهواقع اإللكتروىية ألىٍا تحقق  

تحسٓف هستوى التعمـ لمغة % هن إجهالي العيىة، وفي الهرتبة األخيرة جاءت رغبة 4.5ب 
 % هن إجهالي عيىة الدراسة.4 بىسبة العربٓة

 ؟ ها الهواقع ا٘لكتروىٓة التْ تُقبمْ عمِ استخداهٍا -9
 (24جدول)

 الهواقع اإللكتروىية التي تقبل الهعمهة عمي إستخداهٍا
 

 تحقيق
 الهعمهات

 % ك
 هواقع بالمغة العربٓة:  -أ
 / www.taalam.orgهوقع تعمـ  -1

31 15 

 www.nafham.com / 43 21.5هوقع ىفٍـ  -2
 asafeer.com3www. 15 7.5هوقع عصافٓر -3
 www.alefbata.com / 21 11.5هوقع أ ب ت  -4

http://www.3asafeer.com/
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 kids.jo /www. 11 5هوقع كٓدز دوت جو  -5
 هواقع بالمغة ا٘ىجمٓٓزة: -ب
  National Geographic Kidsهوقع  -1

kids.nationalgeographic.com 
11 5.5 

 Funbrain www.funbrain.com 31 15.5هوقع  -2
 Funology www.funology.com 18 9هوقع  -3
  Lawrence Hall of Scienceهوقع  -4

www.lawrencehallofscience.org 
4 2 

 Starfall www.starfall.com 17 8.5هوقع  -5
 111 211 اإلجهالــي

تشٓر الىتائج التفصٓمٓة لمجدوؿ السابؽ أف أكثر الهواقع ا٘لكتروىٓة إستخداهًا             
بىسبة  Funbrainهوقع %، ثـ  21.5  بىسبة هوقع ىفٍمجاءت بالترتٓب التالْ:   

 Funologyهوقع % ،  11.5بىسبة  أ ب ت هوقع% ، 15بىسبة  هوقع تعمم% ، 15.5
هوقع %،  7.5بىسبة  هوقع عصافير% ، 8.5بىسبة  Starfallهوقع % ، 9بىسبة 

National Geographic Kids  5بىسبة  هوقع كيدز دوت جو% ، 5.5بىسبة ، %
% هف 2بىسبة  Lawrence Hall of Scienceهوقع وفْ الهرتبة اٖخٓرة جاء 

 ا٘ستخداـ.
عات التي تقبمي عمى تصفحٍا األطفال بتمك الهواقع ها الهوضو  -20

 اإللكتروىية؟ 
 (25جدول)

 الهوضوعات التي تقبل عمى تصفحٍا األطفال بتمك الهواقع اإللكتروىية
 

 الهوضوعات
 الهعمهات

 % ك
 6 12 الهوضوعات الفىية وتعميم األشغال. -2
 17.5 35 األغاىي . -1

http://www.massai.ahram.org.eg/
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 41 81 السموكيات.الهوضوعات الهتصمة بتوضيح  -3
 8.5 17 الهوضوعات الترفيٍية -4
 21.5 43 الهوضوعات الرياضية. -5
 8.5 17 الهوضوعات الهتصمة بالدروس التعميهية. -6

 111 211 اإلجهالــي
تشٓر الىتائج التفصٓمٓة لمجدوؿ السابؽ أف أكثر الهوضوعات التْ تقبؿ عمْ 

الهوضوعات الهتصمة تصفحٍا اٖطفاؿ بالهواقع ا٘لكتروىٓة  جاءت بالترتٓب التالْ:  
 ألغاىي% ، ثـ ا21.5بىسبة  الهوضوعات الرياضية%، ثـ 41بىسبة  بتوضيح السموكيات

 الهوضوعات الهتصمة بالدروس التعميهية ، والترفيٍيةالهوضوعات % ، ثـ  17.5بىسبة 
بىسبة  الهوضوعات الفىية وتعميم األشغال%، ثـ جاءت فْ الهرتبة اٖخٓرة  8.5بىسبة 

6. % 
 الهحور الثاىْ: تأثٓر الهواقع ا٘لكتروىٓة عمْ سموكٓات الطفؿ: -2
 ٓات االتالٓة:* ٓؤدي إستخداهؾ لمهواقع ا٘لكتروىٓة بالفصؿ إكتساب اٖطفاؿ لمسموك -2

 
 م

 
 السموكيات

 الهعمهات
 % ك

حتراهٍـ. 1  93.5 187 إكتساب سموكٓات تتعمؽ بتقدٓر الوالدٓف وا 
 61.5 123 إكتساب سموكٓات تتعمؽ بحب الخٓر والعطؼ عمْ الفقراء. 2
ء واٚىتهاء لموطف. 3  78 156 إكتساب سموكٓات تتعمؽ بقٓـ الٚو
 55.5 111 الزهٛء واٖصدقاء.إكتساب سموكٓات تتعمؽ بحب  4
 86.5 173 إكتساب سموكٓات تتعمؽ بالىظافة الشخصٓة.   5
 71.5 143 إكتساب سموكٓات تتعمؽ بحب تعمـ المغة العربٓة 6
 89.5 179 إكتساب سموكٓات تتعمؽ بالتغذٓة السمٓهة. 7
 91.5 183 إكتساب سموكٓات تتعمؽ بحسف إستغٛؿ وقت الفراغ. 8
 81 162 سموكٓات تتعمؽ بحب الٓراضة.إكتساب  9

 85.5 171 إكتساب سموكٓات تتعمؽ بالهحافظة عمْ الىباتات. 11
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 95 191 إكتساب سموكٓات تتعمؽ بحب الحٓواىات. 11
 56.5 113 إكتساب سموكٓات تتعمؽ بحب الهشاركة فْ الهىاسبات هع أخٓرف. 12
 45 91 ا٘جتهاعٓة السمٓهةإكتساب سموكٓات تتعمؽ بالعادات والتقالٓد  13

 69.5 139 إكتساب سموكٓات تتعمؽ بالهحافظة عمْ البٓئة 14

تشٓر الىتائج التفصٓمٓة لمجدوؿ السابؽ أف أكثر السموكٓات التْ ٓهكف أف تسٍـ        
إكتساب سموكٓات تتعمؽ بحب الحٓواىات  الهواقع ا٘لكتروىٓة فْ إكتسابٍا ٌْ عمْ التوالْ:

حتراهٍـ بىسبة 95وقد جاءت بىسبة  % ، ٓمٍٓا إكتساب سموكٓات تتعمؽ بتقدٓر الوالدٓف وا 
% ، وأقمٍا 91.5%، ثـ إكتساب سموكٓات تتعمؽ بحسف إستغٛؿ وقت الفراغ بىسبة 93.5

 %.45ة إكتساب سموكٓات تتعمؽ بالعادات والتقالٓد ا٘جتهاعٓة السمٓهة وبىسب
 الىتائج : 
ا فْ   توصمت الباحثة  هف خٛؿ تحمٓؿ آراء الهعمهات حوؿ الهواقع ا٘لكتروىٓة ودوٌر

 سموكٓات الطفؿ أف:
أف إستخداـ الهعمهة لمهواقع ا٘لكتروىٓة ٓؤدي الْ تحقٓؽ ا٘شباعات التالٓة  :  -

ف الخبرات الٛزهة لههارسة سموكٓات ىافعة ، وتحقٓؽ  التعمُّـ والت دٓرب عمِ تكٓو
 كثٓر هف السموكٓات الصحٓة ، و التصرؼ بطٓرقة سمٓهة فْ الهواقؼ الهختمفة.

أف أكثر السموكٓات التْ ٓهكف أف تسٍـ الهواقع ا٘لكتروىٓة فْ إكتسابٍا لطفؿ  -
ٌْ إكتساب سموكٓات تتعمؽ بحب الحٓواىات و سموكٓات تتعمؽ بتقدٓر  الروضة

حتراهٍـ و سموكٓات تتعمؽ ب حسف إستغٛؿ وقت الفراغ ، وأقمٍا إكتساب الوالدٓف وا 
  سموكٓات تتعمؽ بالعادات والتقالٓد ا٘جتهاعٓة السمٓهة.

 التوصيات: 
 فْ ضوء الىتائج التْ توصمت الٍٓا الباحثة توصْ هآمْ:    

 ضرورة إستخداـ الهعمهات بٓراض اٖطفاؿ لمهواقع ا٘لكتروىٓة. -
لمهوضوعات التْ تسٍـ فْ إكتساب ضرورة إستخداـ الهعمهات بٓراض اٖطفاؿ  -

 اٖطفاؿ لسموكٓات هفٓدة وهتعددة.
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 الهراجع: 

 أواًل : الهراجع العربية: 
تىهٓة الهفآٌـ العمهٓة والٓراضٓة فْ م( : 1005أسهاء إلياس وسموي هرتضي ) -2

 ٓراض اٖطفاؿ، جاهعة دهشؽ .
: أثر الهَاقع ا٘لكترَىٓة ا٘خبارٓة  م(2007أهيو عبد العزيز ذبالو أبَ َردة ) -1

 –طمبة جاهعة الىجاح الوطىٓة ىهوذجًا  –وا٘ىتهاء السٓاسْ الفمسطٓىٓة عمِ التَجً 
 رسالة هاجستٓر ، فمسطٓف.

   الشاهؿ فْ ٓراض اٖطفاؿ ، الهىٍؿ لمىشر. (:1023إيىاس عبدالرازق خميفة) -3
لهدرسْ ، دراسة هٓداىٓة ا فلعىواىٓة ور٘لكتب اٖلعا: ا م(1027برتيهة سهيحة ) -4

ٓة الوادي ،  در ، بمدٓة الهرارة ٚو عمْ عٓىة هف تٛهٓذ هتوسطة الشٍٓد عروؾ قٓو
 رسالة هاجستٓر ، كمٓة العمـو ا٘ىساىٓة وا٘جتهاعٓة ، الجزائر .

 : سموؾ طفؿ الروضة ، اٖردف .  م(1003تيم وآخرون ) -5
 : اٚىترىت وا٘عٛـ ، الصحافة ا٘لكتروىٓة ، القاٌرة. حسىي هحهد ىصر -6
تقٓٓن هَاقع الهعمَهات الهتاحة عمِ  م( :1000خالد بو عبد الرحهو الجبري ) -7

الٓراص ، العدد الثاىْ   5هج ، هجمة هكتبة الهمك فٍد الَطىٓة ، اٚىترىت 
1999-2111 . 

 اٖردف .: العهؿ هع اٖطفاؿ الصغار ،  م(1009رافدة الحريري  ) -8
فاعمٓة برىاهج هقترح ٘كساب اٖطفاؿ بعض الهٍارات م( : 1006سموي هرتضي ) -9

العمهٓة ) دراسة شبً تجٓربٓة لدي عٓىة هف أطفاؿ الٓراض فْ هدٓىة دهشؽ ( ، 
 العدد الثاىْ ( . 22هجمة جاهعة دهشؽ الهجمد 

بٓقات ا٘عٛـ الجدٓد الهفآٌـ والوسائؿ والتطم( : 1004عباس هصطفي صادق ) -20
 ، القاٌرة ، عالـ الكتب . 3، ط
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 Video)تأثٓر ألعاب الفٓدٓو  م( :1022عبد الرحهن سالم عبدالرحهن الغاهدي ) -22
Games) كمٓة التربٓة قسـ   عمِ رسوـ اٖطفاؿ الهتأخرة فْ هرحمة الطفولة ،

 التربٓة الفىٓة جاهعة أـ القري ، الههمكة العربٓة السعودٓة . 
عٛقات اٖلعاب ا٘لكتروىٓة العىٓفة  م( :1026الصوالحة )عمي سميهان هفمح  -21

بالسموؾ العدواىْ والسموؾ ا٘جتهاعْ لدي أطفاؿ الروضة ، هجمة جاهعة القدس 
 . 14الهفتوحة لٗبحاث والدراسات التربوٓة والىفسٓة ، الهحمد الرابع ، عدد 

روىٓة عمِ أثر بعض الهواقع ا٘لكت :(1021عهرو هحهد حاهد عبدالفتاح زاٌر) -23
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