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ملخص البحث باللغة العربية
يعيش العالم المعاصر نهضة علمية وتقنية متطورة في عالم المعلومات ويواكب
هذا اإلهتمام المؤسسات التعليمية التي إستفادت من هذا التطور ووظفته أفضل توظيف
فأحدثت تغييرات جذرية في مناهج التربيبة وأسباليبها وأدواتهبا فبي حبين تريثبت بعب
المؤسسببات لحببين معرفببة النتبباظج لببد نظيراتهببا ومببن هنببا حببدم التحجببيم للبببع عببن
مواكبة التوظيف للمعلومات لذا حدثت الفجوة العظيمة بين البالد واألخر .
وحتي يتم التقدم البد من اإلهتمام بل الرعاية الخاصة بمجال التعليم بصفة عامة
األطفال بصفة خاصة وذلك إلن هؤالء الصغار هم صغار اليوم وكبار
وريا
المستقبل ومن بينهم سيكون قادته.
صغرهم يمتلكون مواصفات ومهارت تتماشي مع المستجدات التي
ولكونهم من ِ
يشهدها العالم ولهم القدرة علي إستيعابها والتعامل معها فنحن نراهم في سنهم هذا
الصغير يقبلون علي كل ما هو جديد ويطمحون لكي تكون لديهم المهارة في التعامل
معه فهم يحبون التحديات ويميلون للتعامل مع المشكالت وحلها ولديهم ح المشاركة
والتعاون  ...كل ذلك ينمو ويتطور إذا ما أُحسن تعليمهم وتوجيههم.
(حميد مجيد ،2011ص )287
وفي عصرنا هذا الذ يطلق عليه عصر المعلومات كثرت مصادر المعلومات
وتنوعت المن حيم شكلها فحس ولكن من حيم مكانها ولغتها ونوعها ومع بزوغ
اإلنترنت التي تعد أكبر ناقل للمعلومات عرفته البشرية خالل تاريخها في هذا العصر
زاد تدفق المعلومات عبر الشبكة العالمية وأصبح ماليين الناس يتعاملون معها في
الحصول علي المعلومات ودخلت اإلنترنت العالم العربي فه الكثير من األشخاص
إلي إنشاء مواقع متنوعة وتقديم خدمات كثيرة.
وكلما زاد عدد المواقع وتدفقت المعلومات في هذه الشبكة زادت صعوبة
الحصول علي المعلومات بيسر وسهولة.
وبهذا نجد أن مهارات البحم عن المعلومات تقع علي عاتق معلمة الروضة
،لذلك البد أن تمتلك معلمة الروضة مهارات ومعارف لكي تبحم عن المعلومة في
صغره.
المصادر المختلفة بل وتجعل الطفل أيضا ً باحم عن المعلومة من ِ
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مشكلة البحث:
المشكلة من ثالثة جوان
تتناول الباحثة عر
مالحظة المشكلة وأخيرا تأكيد المشكلة وتحديدها..

أوال :اإلحساس بالمشكلة ثم

ففي البداية كان إحساس الباحثة بالمشكلة أثناء إشراف الباحثة علي التدري
الميداني خارج الكلية بطبيعة عملها كمعيدة بكلية ريا األطفال الحظت الباحثة أن
الطالبة المعلمة لديها نقص في المعلومات العامة التي تقدمها للطفل أثناء البرنامج التي
األسظلة التي يطرحها
تقدمه للطفل باإلضافة إلي عدم إجابتها في الرد علي بع
الطفل عليها.
ثم تطور إحساس الباحثة الي مالحظة المشكلة من خالل تكرار المواقف التي
فيها التقدم الطالبات أيه معلومات جديدة ألطفالهن ثم قامت الباحثة بسؤال بع
المعيدات وعددهن  20معيدة وكان السؤال هو هل الطالبات تقدم معلومات جديدة في
برامجهن المقدمة لالطفال اثناء التدري المياداني وكان السؤال في مقابلة مع معيدات
الكلية عن تكرار هذه المشكلة خالل إشرافهن علي الطالبات فوجدت الباحثة إن هذه
المشكلة تتكرر حيم التقدم الطالبة معلومات للطفل حيم إنها لم تدرك أهمية
المعلومات في حياتها العملية وباألخص في تعاملها مع األطفال ونقصها في مهارات
البحم عن المعلومة سواء في المطبوعات أو البحم عن المعلومات علي الشبكة
العنكبوتية والتعامل مع المعلومات وأيضا ً من جان ينقصها التعرف علي مصادر
المعلومات سواء كانت مطبوعة أو إليكترونية ومن جان أخر التمييز من األنواع
الرظيسية لمصادر المعلومات وأيضا مهارات إنتقاء األجود من المعلومات وتقديم
المعلومات التي تتناس مع األطفال.
وبمراجعبببة العديبببد مبببن البحبببوم والدراسبببات السبببابقة التبببي أجريبببت فبببي إعبببداد
الببببرامج التدريبيبببة لمعلمبببة الروضبببة فبببي مهبببارات البحبببم عبببن المعلومبببات الحظبببت
الباحثبببة إنبببه إقتصبببرت الببببرامج التدريبيبببة لمعلمبببة ريبببا االطفبببال علبببي رفبببع أداء
معلمببات ريببا االطفببال فببي ضببوء الجببودة الشبباملة كدراسببة إبتهبباج محمببود طلبببة
( ) 2009ودراسبببة تقويميبببة لببببرامج التبببدري أثنببباء الخدمبببة فبببي ضبببوء االحتياجبببات
التدريبية كدراسة والء حنفي (.)2006
أمبببا عببببن ثقافببببة المعلومبببات فكانببببت دراسببببة مبببريم مببببدحت بببببديع ( )2006للطفببببل
ولبببيس للمعلمبببة فبببي حبببين إنبببه توجبببد دراسبببة دينبببا طوسبببون أحمبببد هنديبببه ( )2008علبببي
عينبببة مبببن طبببال الحلقبببة الثانيبببة مبببن التعلبببيم االساسبببي كبببذلك دراسبببة هالبببة عببببد الراضبببي
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حمببباده ( )2009ولمبببا كانبببت المعلمبببة لبببديها نقبببص فبببي مهبببارات البحبببم فبببي المعلومبببات
وأيضببببا قلببببة الدراسببببات فببببي هببببذا المجببببال لببببذلك رأت الباحثببببة القيببببام بتصببببميم برنببببامج
تدريبي في ثقافة المعلومات لمعلمة الروضة لتواصلها مع الطفل.
تساؤالت البحث:
وتتمثل مشكلة البحم في التساؤالت التالية :
-1
-2
-3
-4

-5

ما مهارات البحم عن المعلومات الواج توافرها لد معلمة الروضة؟
ما واقع إلمام معلمة الروضة بمهارات البحم عن المعلومات في ضوء معايير
محتو المنهج اللمعايير القومية في ريا األطفال؟
كيفية توظيف معلمة الروضة لمهارات البحم عن المعلومات في ضوء
معايير محتو المنهج اللمعايير القومية الشاملة في ريا األطفال؟
ما البرنامج التدريبي المقترح لتنمية مهارات المعلمة في البحم عن
المعلومات وتوظيها في ضوء معايير محتو المنهج في المعايير القومية في
ريا االطفال؟
قياس فاعلية البرنامج التدريبي لتنمية مهارات البحم عن المعلومات وتوظيفها
في ضوء المعايير القومية؟

أهمية البحث:
وتتمثل أهمية البحم النظرية في:
 البحم يتطرق لمهارات البحم عن المعلومات لمعلمة الروضة في ضوءمعايير محتو المنهج للمعايير القومية في ريا األطفال.
 يلقي البحم الضوء علي إحد اإلتجاهات الحديثة في ريا األطفال وهيكيفية توظيف مهارات البحم عن المعلومات متخذة معايير محتو المنهج
كنموذج من المعلومات التي من المفتر أن تبحم عنها معلمة الروضة و
تقدمها لألطفال.
وتتمثل أهمية البحم التطبيقية في:
 تصميم برنامج تدريبي لتنمية مهارات معلمة الروضة في البحم عنالمعلومات وذلك في ضوء معايير محتو المنهج المعايير القومية في ريا
األطفال.
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-

-

من المأمول أن يتم تعميم هذا البرنامج التدريبي مع معلمات الروضات من ق ِبل
وزارة التربية والتعليم لتنمية مهارتهن في البحم عن المعلومات في ضوء
معايير محتو المنهج للمعايير القومية في ريا األطفال.
تقديم نموذج لمعلمات الروضات عن كيفية توظيف مهارات البحم عن
المعلومات التي تم التدري عليها مع األطفال.
يجعل معلمة الروضة ليست فقط باحثة عن المعلومات بل منتجه لها...
كيفية توظيف معايير محتو المنهج وتقديم منها معلومات إلثراء ثقافة الطفل
وتوسيع مدركاته.

أهداف البحث:
هذا البحم يهدف إلي تحقيق األهداف اآلتية:
 -1تحديد المهارات الواج تنميتها لمعلمة الروضة في البحم عن المعلومات في
ضوء معايير محتو المنهج اللمعايير القومية في ريا األطفال.
 -1تحديد واقع إلمام معلمة الروضة بمهارات البحم عن المعلومات في ضوء
معايير محتو المنهج اللمعايير القومية في ريا األطفال.
 -2بناء برنامج تدريبي لتنمية مهارات معلمة الروضة في البحم عن المعلومات
في ضوء معايير محتو المنهج للمعايير القومية في ريا األطفال.
 -3تصميم مقياس لمهارات البحم عن المعلومات لمعلمة الروضة في ضوء
معايير محتو المنهج للمعايير القومية في ريا األطفال.
 -4قياس فعالية البرنامج التدريبي لمعلمة الروضة في البحم عن المعلومات
وكيفية توظيفها في ضوء معاييرمحتو المنهج للمعايير القومية في ريا
األطفال.
حدود البحث:
 الحدود البشرية :إقتصر البحم الحالي علي عينة قوامها (  90معلمة )بإختيار العينة بطريقة عمدية
 الحدود المكانية :يقتصر البحم الحالي علي روضة فضل الخاصة التابعةإلشراف وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة وروضة الليسية فرانسية
التابعة لوزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وروضة الصفا الخاصه
التابعة لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
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 الحدود الزمنية:يقتصر تطبيق البرنامج التدريبي علي ثالثة أشهر بمعدل 4أيامفي األسبوع حيم يستغرق تدري اليوم الواحد (ساعتين) للمعلمات.
منهج البحث:
إستخدمت الباحثة في الدراسة الحالية المنهج التجريبي Experimental
 methodحيم مالظمة هذا المنهج لطبيعة البحم وذلك بإستخدام التصميم التجريبي
للمجموعتين (المجموعة التجريبية والضابطة).
مجتمع البحث وعينته:
يتمثل مجتمع البحم علي عدد ثالثون ( )30معلمة في مرحلة ريا األطفال
من روضة فضل الخاصة التابعة إلدارة العمرانية بمحافظة الجيرة التي يتوافر فيها
هذا العدد "للمجموعة التجريبية" للقياسين القبلي والبعد .حيم إختارت الباحثة العينة
بالطريقة العمدية.
وكذلك عدد ثالثون ( )30معلمة في مرحلة ريا األطفال من روضة الليسيه
فرانسيه بمحافظة القاهرة والتي يتوافر بها هذا العدد "للمجموعة الضابطة".
األطفال من روضة
وكذلك أيضا ً عدد ثالثون( )30معلمة في مرحلة ريا
الصفا الخاصة بمحافظة الجيزة والتي يتوافر بها هذا العدد "إلجراء التجربة
اإلستطالعية".
أدوات البحث:
 -1مقياس لقياس مهارات معلمة الروضة في البحم عن المعلومات وتوظيفها
إعداد /الباحثة
في ضوء المعايير القومية
 -2البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمة الروضة في البحم عن المعلومات
إعداد /الباحثة
وتوظيفها في ضوء المعايير القومية
االساليب االحصائية في المعالجة اإلحصائية المعامالت التالية:
 معادلة "لوش " Lawshe طريقة فاريمكس Varimax طريقة الفا كرونباخ5

 اختبار " ت" T test معادلة كا2نتائج الدراسة:
 -1توجد فروق ذات داللة إحصاظية بين متوسطات رت درجات معلمات
الروضة (المجموعة التجريبية) ومتوسطات رت درجات معلمات
الروضة (المجموعة الضابطة) في القياس البعد علي مقياس
مهارات البحم عن المعلومات لصالح المجموعة التجريبية
 -2توجد فروق ذات داللة إحصاظية بين متوسطات رت درجات معلمات
الروضة (المجموعة التجريبية ) بين القياسين القبلي والبعد بعد
تطبيق البرنامج التدريبي لتنمية مهارات البحم عن المعلومات لصالح
القياس البعد
 -3توجد فروق ذات داللة إحصاظية بين متوسطات درجات معلمات
الروضة (المجموعة التجريبية) علي مقياس مهارات البحم عن
المعلومات بين القياسين البعد والتتبعي بعد مرور  6أسابيع من
تطبيق البرنامج التدريبي لصالح القياس التتبعي
االستخالصات:
في ضوء اهداف البحث وفروضه ،وفي حدود طبيعة المنهج والعينة والمعالجاات
االحصائية المستخدمة ،ومن خالل نتائج البحث ومناقشتها ،توصلت الباحثة الي
مجموعة من االستخالصات التالية:
-1
-2
-3
-4

البرنامج المستخدم في البحم اد الي تحسن ملحوظ في تنمية مهارات البحم
عن المعلومات لمعلمة الروضة.
البرنامج كان له دور واضح في تغيير مهارات بحم المعلمة عن المعلومات .
البرنامج كان له تأثير في توظيف تلك المهارات التي تدربت عليها المعلمة مع
االطفال
معدل تقدم مستو المعلمات وباالخص المعلمتين الذ زاد مستو تقدمهن في
القياسات البعدية لكل مهارة من مهارات البحم عن المعلومات عن القياسات
القبلية مما يدل علي فاعلية البرنامج المستخدم.
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 -5ظل اثر البرنامج الي القياس التتبعي وذلك يدل علي نجاح البرنامج في تنمية
مهارات البحم عن المعلومات وتوظيفها في ضوء المعايير القومية فاعليته.
توصيات البحث:
في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة باالتي :
-1

-2
-3

-4
-5

-6
-7
-8

-9

االطفال
تعميم مهارات البحم عن المعلومات في مؤسسات كليات ريا
وكليات التربية بحيم تكون المهارات من داخل الكلية لتتخرج معلمة قادرة
علي البحم الجيد واعطاء المعلومات الجديدة لالطفال وابالتالي اثراء ثقافة
الطفل من صغره.
اجراء المزيد من الدراسات في مجال البحم عن المعلومات لمواكبة
التطورات الحديثة .
توجيه القاظمين علي اعداد الطالبات المعلمات بكلية ريا االطفال – جامعة
القاهرة علي تصميم مقررات تحتو في ثناياها عن مهارات البحم وكيفيه
بحم الطالبة واجراء وضع صيغ بحثية صحيحة علي االنترنت لتنمية تلك
المهارات قبل الخدمة لتستمر معها تلك المهارات اثناء الخدمة.
اعداد دورات تدريبية لد اعضاء هيظة التدريس والهيظة المعاونة عن مهارات
البحم عن المعلومات.
تحليل المقررات الدراسية داخل الكلية (برنامج التربية الخاصة  ،برنامج اللغة
االنجليزية ،برنامج اعداد معلمة الحضانة) التي يتم العمل بها حاليا ً داخل كلية
ريا االطفال جامعة القاهرة علي مهارات البحم عن المعلومات.
توجيه التدري الميداني الي مالحظة مد تفعيل مهارات البحم عن
المعلومات في ضوء المعايير القومية.
وعي مديرين ومشرفي الروضات باهمية مهارات البحم عن المعلومات
وذلك للنهو بالمستو الفكر للطفل الذ هو محور العملية التعليمية.
ضرورة عقد دورات علي مستو الروضات للمعلمات وتدريبهن علي
مهارات البحم عن المعلومات وكيفية توظيفها في ضوء المعايير القومية
وتكون تحت اشراف وزارة التربية والتعليم.
تعميم تقنية التعليم عن بعد وعقد دورات عن بعد للتغل علي عنصر المكان
للوصول الكبر مجتمع ممكن والتواصل عبر شبكات التواصل االجتماعي
للوعي باهمية البحم عن المعلومات.
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البحوث المقترحة:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية التي اوضحت فاعلية البرنامج التدريبي لتنمية
مهارات معلمة الروضة في البحث عن المعلومات وتوظيفها في ضوء المعايير
القومية  ،وفي ضوء االطار النظري والدراسات السابقة تقتر الباحثة اجراء
بحوث اخري مثل:
-1
-2
-3
-4

-5

برنامج لتنمية مهارات البحم عن المعلومات للطالبة المعلمة باستخدام
استراتيجيات التعلم االلكترونية.
برنامج التنمية مهارات البحم عن المعلومات لمدير ومشرفي الروضات في
ضوء المعايير القومية.
برنامج الكتروني لتنمية مهارات البحم عن المعلومات لطفل الروضة في
ضوء المعايير القومية باستخدام اسلو القصص االلكترونية.
فاعلية برنامج لتنمية مهارات اعضاء هيظة التدريس والهيظة المعاونة بكليات
التربية علي مهارات البحم عن المعلومات وتوظيف ذلك مع الطالبات
المعلمات.
تجربة تعميم تنمية مهارات البحم عن المعلومات لمعلمة الروضة في
الروضات الحكومية بمصر.
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ملخص البحث
باللغة اإلنجليزية
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Summary
Of the Research in English
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