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Abstract: 

 
The Covid-19 pandemic has forced millions of learners across the 

world to resort to the distance education process in a record time 

that obliges educational institutions to keep pace and continue to 

give lessons to all educational levels. through social media platforms 

or through the local TV channel in which the “our children” program 

and1 Before school, whether by directly accompanying the” YouTube” 
channel, in order to keep up with children made the nanny at the 

heart of the educational learning process, in order to keep pace with 

and monitor the extent to which  children benefit from these daily 

programs and  help them develop their knowledge, and to know the 

difficulties that children face in understanding digital content 
remotely throughout  the quarantine period. 

The importance of the research study lies in bringing researchers 

closer to the role of distance education in consolidating the 

communicative relationship between educators and children of 

primary education during the period of quarantine Covide19, and to 

clarify the importance of communication through technological 

media with this age group. 
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ن مربيات التعليم األولي واألطفال  العالقة التواصلية بي 
ة الحجر الصحي )كوفيد   التكنولوجية(عتر الوسائط 91خالل فتر
 

 2 فاطمة الزهراء منصف

 
 الملخص

ن عبر إلعالم إللجوء ؤىل عملية إلتعليم  91فرضت جائحة كوفيد ن من إلمتعلمي  عىل إلماليي 
ي قياسي ألزم إلمؤسسات إلتعليمية موإكبة وإستمرإر ؤعطاء إلدروس 

ي ظرف زمنن
ن
عن بعد ػ

للنهوض بالتعليم إألوىلي ؤحدى لجميع إلمستويات إلتعليمية. وتعتبر إلمؤسسة إلمغربية 
ي عملت عىل خلق وإنشاء قنوإت تفاعلية مع أطفال إلتعليم ما قبل 

بوية إلنر إلمؤسسات إلبر
ة للمربيات مع إألطفال عبر منصات إلتوإصل  ، سوإء عن طريق إلموإكبة إلمباشر إلمدرسي

ي أصدرت بها برنامج "أ
طفالنا" أو عبر إإلجتماعي أو عن طريق إلقناة إلتلفزية إلمحلية إلنر

ي وقته 
ن
نامج إلدرإسي وإلعمل عىل ؤنهائه ػ قناة "إليوتيوب"، وذلك من أجل موإكبة إلبر

ي قلب إلعملية إلتعليمية 
ن
إلمحدد. هذه إلقنوإت إلتوإصلية مع إألطفال جعلت إلمربية ػ

إمج إليومية  مية، وذلك لموإكبتها ومرإقبتها مدى إستفادة إألطفال من هذه إلبر
ّ
إلتعل
ي فهم ومسا

ن
ي يوإجهها إألطفال ػ

عدتهم عىل تنمية معارفهم، ومعرفة إلصعوبات إلنر
ة إلحجر إلصحي   . إلمحتوى إلرقمي عن بعد طيلة فبر

، إلتوإصل، إلمربية، إألطفال،: الكلمات المفتاحية إلوسائط  إلتعليم ماقبل إلمدرسي
 .إلتكنولوجية

 

 مقدمة: 

 إل
ّ
ي أعلنتها منظمة إلصحة إلعالمية رغم أن

 إألطفال هم تقّر كثب  من إلدرإسات إلنر
ّ
وس  إألق إلفئةأن ل عرضة لإلصابة بفب 

، ووسيلة إحتياطية للتخفيف من إنتشار هذإ  كورونا ي
تّم ؤغالق جميع إلمؤسسات إلتعليمية، كإجرإء وقائ 

ف إؤلغالق إلكىلي للمؤسسات إلتعلي حيث(. 0202إلوباء")إلخطيب
ّ
إر عىل إلصعيد إإلجتماعي خل مية إلكثب  من إألضن

ي دور إلحضانة، 
ن
م ورعاية إألطفال ػ

ّ
بوي وإإلقتصادي، كتوقف إلتعل إلذي و عدم إلتهيؤ للتعليم عن بعد، منها أيضا وإلبر

بوية وإألشية.    خلق ؤرباكا دإخل إلنظم إلبر
: مربيات التعليم األولي واألطفال وعالقتهما بالوسائط التكنولوجية  -9 ة الحجر الصحي  خالل فتر

ي ظل 
ن
ي إألزمة إلحالية هذه ػ

بوية وإلتعليمية نحو إستخدإم تطبيقات  تها سببإلنر جائحة كورونا توّجهت إلمؤسسات إلبر
ونية متعددة، حيث تضاعف إستخدإمها ؤىل نسبة تفوق% إمج إلتعليمية عبر إلوسائط إلرقمية، ؤذ  ،54ؤلكبر ي تحميل إلبر

ن
ػ

ي توإفر إلمادة إلعلمية وتوظيف إألجهزة إلحاسوبية،  أصبح دمج إلتكنولوجيا 
ن
ي إلعملية إلتعليمية توجها عالميا ػ

ن
ػ

ي 
ي وجه إألزمات إلنر

ن
ي وإلصمود ػ

وئن م إؤللكبر
ّ
ي إلعالقات وتفاعالت إلتعل

ن
وإلمحمولة وهي من أكبر وسائل إإلتصال تقنية ػ

 يعيشها إلعالم كبديل لضمان إستمرإرية إلعملية إلتعليمية. 
ة إلحجر إلصحي وخصوصا مع  أطفال مرحلة لكن إ مات خالل فبر

ّ
ستعمال هذه إلوسائل إلتكنولوجية لضمان سب  إلتعل

ي توظيف أنوإعها، وذلك  حسب ما أقّرته إألكاديمية إألمريكية لطب إألطفال، 
ن
ماقبل إلمدرسة، يتطلب إلحذر إلشديد ػ

ن ينصح باستعمال هذه إلوسائل ينصح بعرض أي نوع من إلوسائل إلتكنولوجية عىل إأل  بأنه إل ي حي 
ن
، ػ ن طفال قبل عامي 

، وأن  ي إليوم عىل إألكبر
ن
ن ػ ن وإلخمس سنوإت، عىل أإل تتجاوز مدة ساعتي  ن إلعامي  إوحة أعمارهم ما بي 

مع إألطفال إلمبر
، ي  (.0202يتم توجيه هذإ إإلستعمال لخدمة إلنمو إلمتوإزن وإلمنسجم للطفل") إلصوإئر

ي جميع إلمرإحل إلدرإسية بما فيها مرحلة  وتؤكد درإسات عديدة 
ن
ي إلعملية إلتعليمية ػ

ن
أيضا عىل أهمية دمج إلتكنولوجيا ػ

م، وذلك يوجب 
ّ
ي تسهيل عملية إلتعلم وتوفب  إلوقت وإلجهد عىل إلمعلم وإلمتعل

ن
رياض إألطفال، ألن ذلك يساعد ػ

قة بالتكنولوجيا، كما شجعت تلك إ
ّ
ي تعليم أطفال إلروضة إمتالك إلمعلم للكفايات إلمتعل

ن
لدرإسات ؤدخال إلحاسوب ػ

ألنه عالم مذهل ومدهش ينمي لديهم ؤحساس إلمالحظة وإلتخيل ومعرفة إألشكال وإألحجام وإلقدرة عىل إؤلبدإع 
وإإلكتشاف،... وإستخدإم ؤرشادإت وتوجيهات مسموعة، وتصميم موإقع جذإبة ومتخصصة لتعليم إألطفال، ) 

 (.، وآخرون0222إلهندإوي
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ي ظل إلثورة إلتكنولوجية وإلمعلوماتية،   
ن
م ػ

ّ
ي تشكيل شخصية إلمتعل

ن
م ػ

ّ
كما يشار ؤىل إلدور إلمهم إلذي يقوم به إلمعل

نه من إلتفاعل بفاعلية مع تلك 
ّ
كيف مع متطلبات إأللفية إلثالثة، بما يمتلكه من مهارإت تمك

ّ
وجعله قادرإ عىل إلت

دت عىل ذلك إلعديد من إلدرإسات مثل )ريكس (.0292إلمستجدإت إلعرصية. )أبو صوإوين،
ّ
(، 9111، ونيكلس9111أك

ي تساعدهم عىل 0222ومجلس إألطفال ذوي إؤلعاقة
ن وتزويدهم باألساليب وإلمهارإت إلنر مي 

ّ
ورة تدريب إلمعل ، عىل ضن

م بعض إآل
ّ
إتيجية إلتعليمية وأن يكتسب إلمعل ي إألنشطة إلتعليمية وإإلسبر

ن
ليات وإلمهارإت دمج إلتقنيات إلحديثة ػ

ن إلبدإئل إلمعلوماتية لتسهيل عملية إلتعليم عن بعد.   إألكاديمية كالقدرة عىل إإلختيار وإإلنتقاء من بي 
ن إلمربية وإألطفال خالل وأثناء إستعمال هذه إلوسائط من إلمرإجعة  ورة ربط عالقة توإصلية بي  وهذإ ما يؤكد عىل ضن

مات
ّ
 إستخدإم وإلمرإقبة إلمستمرة لضمان سب  تعل

ّ
هم ولمعرفة حاجياتهم إلتعليمية وتحديد أهدإفهم أيضا. لذإ فإن

ي تنظيم إلعملية إلتعليمية عن بعد عليه أن يحقق نوعا من 
ن
ي ربط إلتوإصل مع إألطفال، وػ

ن
إلوسائط إلتكنولوجية ػ

ن إلطفل ومربيته وأن يضمن نجاح هذه إلعملية.  ن وأن يخلق جوإ من إلتفاعل بي   إلتحفب 

 
ّ
ن  لذإ يعد سنوإت تخطيط للمستقبل وإعدإد 1-5إلتخطيط لرعاية إلطفولة إلمبكرة خاصة لمرحلة ما قبل إلمدرسة ما بي 

 إلعمل عىل ؤعدإد إألطفال إؤلعدإد إلصحيح نفسيا 
ّ
له بصورة هادفة، ألن ذلك يشكل نوإة للمستقبل إلقريب، وأن
بوي ذي جودة. وإجتماعيا، وتنشئتهم وفق أسس تعليمية وثقافية وتربوية سليمة ن من تحقيق أهدإف إلنظام إلبر

ّ
 ، يمك

 المربية وأطفال التعليم األولي عوامل نجاح  -2
ن  :التواصل الفّعال عتر الوسائط التكنولوجية بي 

:  إلمحتوى إلتعليمي  -9 عن طريق إختيار توإفر إإلتصال وتحديد إلوسائل إلتعليمية إلتفاعلية إلمناسبة،  إلرقمي
م.)

ّ
م إلتفاعىلي إلمتبادل ،.. وتشجيع إلمشاركة إلديناميكية لتحقيق أفضل إلنتائج للمتعل

ّ
عبد  وتوظيف إلتعل

 (0299-إللطيف
ي تنظيممسؤولية  -0

ن
ي إ إلمربية ػ

وئن إإلعتماد عىل إلمهارإت وإلقدرإت ؤلتمام لعملية إلتعليمية: يفرض إلتعليم إإللكبر
) سلطان:  ي

وئن ي تناسب مع إلتعلم إؤللكبر
-091إلمهام وإستخدإم إلتكنولوجيا إلحديثة لتحديد إلرؤيا إلتعليمية إلنر

0222) 
نيت وإلهوإتف إلذكية إلمتطّورة  توفب  إلوسائط -2  توإفر إألجهزة إلحاسوبية وشعة شبكة إؤلنبر

ّ
إلتكنولوجيا: يعد

 (520202لنجاح إلعملية إلتعليمية عن بعد.) إلخطيب مساعدإ 

 
 أهمية البحث: 

ن  ن إلمربيي  ي توطيد إلعالقة إلتوإصلية بي 
ن
ن من دور إلتعليم عن بعد وػ ي تقريب إلباحثي 

ن
وتكمن أهمية إلدرإسة إلبحثية ػ

ة إلحجر إلصحي كوفيد  فئة إلعمرية. ، وتوضيح مدى أهمية إلتوإصل عبر إلرقمي مع هذه إل91وإألطفال خالل فبر
 

 أهداف الدراسة: 
 : ن إألهدإف إلمتوخاة من إلدرإسة مايىلي  ومن بي 

ة  (9 ن مهارإت إلتوإصل وإلتفاعل إإلجتماعي مع إألطفال خالل فبر ي تحسي 
ن
بوي ػ إلتحقق من أثر إلتوإصل إإلجتماعي إلبر

 .  إلحجر إلصحي
 إلمدرسة. قياس مهارإت إلتوإصل إإلجتماعية عبر إلوسائط إلرقمية مع أطفال ماقبل  (0

 
 إشكالية الدراسة: 

ة إلحجر إلصحي مع  ي طرح مجموعة من إألسئلة عىل إلمربيات لقياس درجة إلتوإصل خالل فبر
ن
وتتجىل مشكلة إلدرإسة ػ
 : ي
 إألطفال عىل إلنحو إآلئر

ة إلحجر إلصحي  (9 ن إلمربية وإألطفال خالل فبر  ؟عن بعد  كيف تمر عملية إلتوإصل بي 
ة؟   (0  كم تبلغ درجة إإلستعدإد عند إلمربية للتوإصل مع جميع إألطفال خالل هذه إلفبر

ي توإجهها إلمربية لتفعيل عملية إلتوإصل عبر إلوسائط إلرقمية مع إألطفال؟ (2
 ماهي إلصعوبات وإلعرإقيل إلنر

 

 حدود الدراسة: 

  ن للمؤسسة ن إلتابعي  إلمغربية للنهوض بالتعليم إألوىلي عىل إقترصت إلدرإسة عىل إستطالع توجهات إلمربيي 
ي حول إلعالقة إلتوإصلية مع إ

ي ظل أل إلصعيد إلوطنن
ن
ي ػ

وئن زمة إلحجر إلصحي أطفال عن طريق إلتعليم إؤللكبر
 .91بسبب جائحة كورونا كوفيد

  :شملت شبكة إلمدإرس إلتابعة إلمؤسسة إلمغربية للنهوض بالتعليم إألوىلي للموسوم حدود مكانية وزمانية
 .0202-0291لدرإسي إ
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 مجتمع البحث: 

ي شبكة  اتتكّون مجتمع إلبحث من فئة إلمربي
ن
مون أطفال مرحلة ما قبل إلمدرسة ػ

ّ
 إلتابعة  مدإرسإلإلذين يعل

ي وإلقروي إلبالغ عددهمؤسسة لمل  مربية.  54 إلمغربية عىل إلصعيدين إلحرصن

 
 أداة البحث: 

لمعرفة مدى فعالية ونجاح إلعملية إلتوإصلية مع إألطفال من خالل إلتعلم وظفت إلباحثة إستبيان موجه لفئة إلمربيات 
ي إلمجال 

ن
ة إلباحثة ػ ي أو إلقروي، حيث تّم ؤعدإد أسئلة إإلستبيان بناء عىل خبر ، سوإء دإخل إلمجال إلحرصن ي

وئن إؤللكبر
بوي.   إلبر

 

 إجراء المقابالت: 

، عىل (fmps)لشبكة مدإرس إلمؤسسة إلمغربية  اتإلتابع، للمربيات Google formsتّم ؤرسال إإلستبيان عبر منصة 
، وقد شمل إإلستبيان إلمجاإلت إآلتية:  ي

 إلصعيد إلوطنن
  إتيجية إلمتبعة عبر إلوسائط وأولياء إألمور إألطفال  حول نسبة توإصل إلمربيات معإلمجال إألول: إإلسبر

 إلتكنولوجية إلمتعددة. 

 إتيجية إلمتبعة ل : إإلسبر ي
ة إلتعليم إلمجال إلثائن ، أثناء فبر تنمية إلمهارإت عند أطفال إلتعليم ماقبل إلمدرسي

ي عن بعد وطرق
وئن  .عبر إلوسائط إلرقمية، إلتقليدية وإلحديثة إلتوإصل وأساليب إؤللكبر

  .ي مرحلة ماقبل إلمدرسة
ن
ي لفئة إألطفال ػ

وئن إحات لزيادة فعالية إلتعليم إؤللكبر  إلمجال إلثالث: إإلقبر

 ي عبر إلوسائط إلرقمية. : إلمجال إلرإبع
وئن ة إلتعليم إؤللكبر ي توإجه إلمربيات خالل فبر

 إلمشاكل إلنر

 
 :تهامناقشالمجاالت األربعة و  نتائجتحليل  -9

اتيجية المتبعة  عتر الوسائط وأولياء األمور األطفال  حول نسبة تواصل المربيات معالمجال األول: االستر
 التكنولوجية المتعددة. 

ي بخصوص إلعنرص 
ن
ة إلحجر إلصحي إلحظنا كما يظهر ػ ق بعملية إلتوإصل عن بعد مع إألطفال خالل فبر

ّ
إألول إلمتعل

منهن كانت موإكبتهم وتتبعهم  2963، بينما% "ؤىل حد ما" من إلمربيات كانت ؤجابتهم 2161إلمبيان أسفله أن نسبة%
ن أن نسبة%  ي حي 

ن
ابتهم عن عالقتهم إلتوإصلية مع إألطفال عن من إلمربيات كانت ؤج 0165لألطفال عىل طول إلوقت، ػ

. بخصوص عالقتهم إلتوإصلية مع أولياء إألمور فيما يخص إلتتبع وإلموإكبة للعملية إلتعليمية إلتعلمية "أحيانا"بعد 

 2465، تليها من حيث إألهمية نسبة"أحيانالصيغة " 5162لألطفال عن بعد كانت إلنسبة إألعىل لهذإ إلسؤإل تمثل%
إصيغة "ة لبالمئ وهذإ ما يفرس لنا أن نسبة إلتوإصل مع أولياء إألمور 9265بنسبة%  ما"ؤىل حد  صيغة "، بعدهما "كثب 

ن  فون عىل سب  عملية إلتوإصل بي  ة أكبر من إلتوإصل مع إألطفال، وهذإ طبعا رإجع لكون أولياء إألمور هم من يرسر مباشر
 إألطفال إلطفل ومربيته لكون مسؤولية إستخدإم إلوسائط إل

ّ
إف إآلباء خصوصا وأن ل تكون تحت ؤشر ن رقمية دإخل إلمبن

إوحإلم ن  ةبر   سنوإت تجدر مرإقبتهم باستمرإر. 1و5أعمارهم ما بي 
: إلعالقة إلتوإصلية مع أولياء إألمور عن بعد.  ي

 إلشكل إألول: إلعالقة إلتوإصلية مع إألطفال عن بعد.          إلشكل إلثائن
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 : ي
ن
ة التعليم المجال الثان ، أثناء فتر اتيجية المتبعة لتنمية المهارات عند أطفال التعليم ماقبل المدرسي االستر

ي عن بعد وطرق التواصل. 
ن
ون  اإللكتر

ة إلحجر  ا لتحليل مدى تعاون إلمربيات مع إألطفال وأولياء إألمور لتطوير كفاياتهم إألساسية خالل فبر
ّ
ي محاولة من

ن
ػ

ما
ّ
ىلي ولضمان سب  إلتعل

ن ة تفوق% إلمبن ن نسبة إلتعاون مع أولياء  19ت، وجدنا أن نسبة إلتعاون مع إألطفال مباشر ي حي 
ن
ػ

ي إلمبيان أسفله، بمعنن أن هناك توإصل دإئم مع أولياء إألمور وإألطفال معا. 5561إألمور بلغت% 
ن
 ، كما هو مسجل ػ

 كل إلرإبع: نسبة إلتعاون مع أولياء إألمور. إلشكل إلثالث: نسبة إلتعاون مع إألطفال.                            إلش

 
ي يتم إستخدإمها خالل عملية 

ضمن هذإ إلمجال أيضا تم طرح مجموعة أسئلة من قبيل أنوإع أدوإت إلتوإصل إلنر
إلتوإصل عن بعد مع إألطفال وجدنا أن منصات إلتوإصل إإلجتماعي مثال : إلفايسبوك، إلوإتساب، إؤليمو، إإلنستغرإم، 

ل نسبة% إلتويبر 
ّ
ي   362%  من مجموع ؤجابات إلمربيات، بينما أقل من 1964...، تمث

ر
جابات إلمربيات ممن ؤمن باػ

 ، ي
وئن م إإللكبر

ّ
 -google forms- chaîne téléوجدناهن إل يستخدمن هذه إلوسيلة، وتبؼر نسبة إستخدإم منّصات إلتعل

YouTube  %ل أدئن مرتبة بنسبة
ّ
ألطفال طريقة إوهذإ رإجع طبعا لمدى معرفة إلمربية  و  960للتوإصل  مع إألطفال تمث

ها  .إستخدإم وسائل إلتكنولوجية إلحديثة وإلتوإصل بها مع إألطفال كمجموعات أو غب 
 . ة إلحجر إلصحي  إلشكل إلخامس: أدوإت إلتوإصل إإلجتماعي مع إألطفال خالل فبر

 
ي تستخدمها إلم

مات إألطفال عبر أما بخصوص أدوإت إلتوإصل إلتقليدية إلنر
ّ
ربيات ؤلنجاح عملية إلتوإصل وإلموإكبة لتعل

لت إلمكالمات إلهاتفية نسب
ّ
ي إلرسائل إلنصية بنسبة%  21%ةإلوسائط إلرقمية، شك

ن تأئر ي حي 
ن
من ؤجابات إلمربيات ػ

ي  9562، أما إلوسائل إألخرى غب  إلهاتف وإلرسائل شكلت ما يقارب0162%
يستخدمن  من مجموع ؤجابات إلمربيات إلالئ 

نامج إلتلفزي  ة مع أش إألطفال وحثهم عىل تشجيع أطفالهم عىل مشاهدة إلبر وسائل أخرى من قبيل إلتوإصل مباشر
ي إل يستخدمن أدوإت إلتوإصل إلتقليدية شكلنا ما نسبه%"بقناة "إليوتيو  "أطفالنا"

من  9265، بالنسبة للمربيات إللوإئر
 مجموع إؤلجابات. 

ي عملية إلتوإصل مع إألطفال. إلشكل إلسادس: أدوإت إ
ن
مجة ػ  لتوإصل إلتقليدية إلمبر
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ي إؤلطار إلتوإصىلي ما يقارب% 
ن
من إلمربيات ممن تزود إألطفال بالموإد  4064كما وجدنا نسبة إلدعم إلخاص باألطفال ػ

مجة عبر قناة أطفالنا أو عبر قناة  تر وإألورإق إلمطبوعة وإرسال إلدفا YouTubeإلتعليمية كالمعلومات حول إألنشطة إلمبر
ن نجد ما يقارب%  ي حي 

ن
ها من إلوسائل إلدإعمة لضمان سب  عملية إلتعلم عن بعد ػ من إلمربيات إل  5364لألطفال وغب 

 تقوم بهذإ إلعمل.  
مجة عبر إلوسائط إلتكنولوجية.   إلشكل إلسابع: إلدعم إلموجه لألطفال حول إألنشطة إلمبر

 
 

احات  ي مرحلة ماقبل المدرسة. المجال الثالث: االقتر
ن
ي لفئة األطفال ف

ن
ون  لزيادة فعالية التعليم اإللكتر

ي توفرها ضمن إلعدة إلبيدإغوجية إلرقمية لتسهيل عملية إلتتبع وإلمرإقبة عن 
ي ينبغن

ا لمعرفة إلحاجيات إلنر
ّ
ي محاولة من

ن
ػ

ن إلمربية و  ، ولتعزيز إلعالقة إلتوإصلية بي  ة تمت إؤلجابة عىل بعد ألطفال إلتعليم ما قبل إلمدرسي إلطفل خالل هذه إلفبر
: من ضمن  ي

ي إلمبيان أسفله عىل إلشكل إآلئر
ن
ن ػ ؤجابة، كانت إلنسبة إألعىل حول توفب  إألنشطة  35إلسؤإل كما هو مبي 

ونية لألطفال بنسبة%  ونية لألطفال، وأورإق إلعمل تقدر بنسبة%3565إؤللكبر لكل  9065، يليها توفب  إختبارإت ؤلكبر
ي عملية إلتوإصل عن بعد مع إألطفال. منهما 

ن
ونية ويعزز دورها ػ  . وهذإ ما يؤكد مدى فعالية إألنشطة إؤللكبر

ي يجب توفرها ضمن إلعدة إلبيدإغوجية إلرقمية إلخاصة بمرحلة ماقبل  إلشكل إلثامن: 
ونية إلنر نوع إألنشطة إؤللكبر

 إلمدرسة. 

 
ي إإلستبيان 

ن
ي تتبع إألطفال لنظام إلتعليم عن من خالل إؤلجابة عن إلسؤإل إلمطروح ػ

ن
هل تعتقد أنه لديك دورإ مهما ػ

؟، كانت نسبة إؤلجابة ة إلحجر إلصحي مج خالل فبر ن بلغت نسبة إؤلجابة  1260 %بعد إلمبر ي حي 
ن
عن صيغة "نعم"، ػ

ي تسهيل وت %165بصيغة"إل"
ن
قريب عملية ، وهو  ما يوضح لنا أنه رغم إلدور إلمهم إلذي لعبته إلوسائط إلتكنولوجية ػ

ة إلحجر إلصحي   إلتعليم عن بعد ألطفال إلتعليم إألوىلي خالل فبر
ّ
ي إلمقام إألول هي ت إلمربيةؤإل أن

ن
ة إألساسية  بؼر ػ ن إلركب 

ي إل يمكن إإلستغناء ع
ي تقوم عليها إلعملية إلتعليمية إلنر

ي عملية إلحصول عىل إلمعلومات عن طريقنإلنر
ن
إلتقديم  ها ػ

ح وإلتو  ن وإلرسر  .وإلتبسيط وإلتقييم ضيحوإلتلقي 
؟ ة إلحجر إلصحي مج خالل فبر ي تتبع إألطفال لنظام إلتعليم عن بعد إلمبر

ن
 إلشكل إلتاسع: هل تعتقد أنه لديك دورإ مهما ػ
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ي العملية التعليمية: 

ن
ة الحجر الصحي ف  المجال الرابع: مشاكل استخدام الوسائط التكنولوجية خالل فتر

  خاصة بالعالم  إلتكنولوجية طإلستخدإم وإستعمال إلوسائ إلمربيات وأولياء إألمور عدم ؤتقان عدد إل بأس به من
 إلقروي. 

  نيت عىل مستوى إلكثب  من ي بعض جهات إلمملكةعدم وجود إلتدفق إلعاىلي لألنبر
ن
، مما يصعب إلمناطق وإلقرى ػ

ة إلحجر إلصحي  طريقة إلتوإصل ن إلمربية وإألطفال خالل فبر  .وإلموإكبة بي 
ي تطوي طالوسائ دور -2

ن
ي العملية التعليمية. التكنولوجية ف

ن
 ر التعليم وتقوية وتعزيز دور المربية ف

ي تطوير إلمناهج وإلمقررإت طلعبت إلوسائ
ن
 ػ

ً
 وفعاال

ً
إ  كبب 

ً
ة إلتتبع عمليإلدرإسية وتفعيل  إلتكنولوجية إلحديثة دورإ

إمج وإلطرق إلتعليميةوأيضا تطوير  وإلتوإصل مع إألطفال ن وإألطفال، حيث عززت قدرإت مجةإلمبر  إلبر ي   إلمربيي 
إلنر

ي كانت لها نتائج ؤيجابية وحققت إلكثب  من إلقفزإت 
ن
ي تخزين إلمعرفة وإلمعلوماتعىل إلمستوى إلمعرػ

ن
 ، كما ساهمت ػ

، حيث أصبحت توضع كنصوص مكتوبة أو صوت أو صورة أو فيلم  وإألنشطة إلخاصة بأطفال إلتعليم إألوىلي  بشكل رقمي
 ئق وجميعها هي إآلن متاحة عىل إلشبكة إلعنكبوتية. أو وثا

 :ما يىلي أدوإر أخرى نوجزها في عبتكما ل

 .ألنشطة ماقبل إلمدرسيةسهولة إلحصول عىل إ -

مية علميةتجعل إلعملية إل -
ّ
 .مع مربيهم وأشهم وأكبر تفاعلية بالنسبة لألطفال ممتعة وشيقة إلتعل

ي  -
ن
ن ولألطفال توفب  إلوقت إلكاػ ي إليومللمربيي 

ن
ن ػ نامج ساعتي   .بحيث إل يتعدى إلبر

ة الحجر  -3 ن المربية و األطفال خالل فتر ي العملية التواصلية بي 
ن
إيجابيات استخدام الوسائط التكنولوجية ف

 :  الصحي
  ي

ن
ة إلحجر إلصحي  إلتوإصل مع إألطفالإستخدإم أساليب متنوعة ومختلفة أكبر دقة وعدإلة ػ  .خالل فبر

  مجةتوضيح بصورة جيدة عند إستخدإم إلوسائط  عبر قناة "أطفالنا" أو عبر قناة "إليوتيوب" إألنشطة إلمبر
ح  ي عملية إلتقديم وإلرسر

ن
ونية ػ  إلتوإصل معهم. وذلك عن طريق لألطفال إؤللكبر

  ي ساهمت
ن
ه إلمتعلم مسؤولية تعليم نفسه  إلطفلل تحمّ  إلوسائط إلتكنولوجية ػ ن وإكتساب إلثقة بنفسه، وتحفب 

ةعىل تتبع إألنش ه عىل ربط إإلتصال إلدإئم مع مربيته خالل هذه إلفبر ن مجة وتحفب   .طة إلمبر

 ن إلمربيات وإألطفالإلتكنولوجية  طأتاحت هذه إلوسائ حيث أصبح إلتوإصل متاحا بشكل ، إإلنفتاح وإلتوإصل بي 
 يومي نظرإ لما فرضته إلجائحة من إستخدإم للتعليم عن بعد. 

 

 خالصة: 

ي 
وئن ن إلتعليم إؤللكبر مية تفاعلية من خالل إلوسائط تمب 

ّ
ة إلحجر إلصحي بالقدرة عىل خلق بيئة تعليمية تعل خالل فبر

ي تعزيز وتقوية إلعالقة 
ن
ة ػ ونيا، كما ساهم خالل هذه إلفبر مجة ؤلكبر إمج وإألنشطة إلمبر ي إلبر

ن
إلرقمية إلحديثة. وإلتنوع ػ

ن إلمربية وإألطفال وأولياء إألمور. كما لعبت إلوسائط إلتكن ي إكتساب بي 
ن
ة إلحجر إلصحي دورإ مهما ػ ولوجية خالل فبر

ي إلعملية إلتعليمية 
ن
إلمربيات وإألطفال إلمهارإت إلتقنية إلستخدإم إلوسائط إلتعليمية إلحديثة، وتعزيز دور إلمربية ػ
ي عملية إلتعليم عن بعد، وتقديم إلتعليم إألوىلي بالم

ن
 غرب بصورة جّيدة. إلتعلمية، باعتبارها إلوسيط أو إلمحور إلرئيسي ػ

ق بالقرإءة وإلكتابة وإختبارإت  -
ّ
ونية عبارة عن تمارين رياضية أو تتعل ورة تعزيز عملية إلتعليم عن بعد بأنشطة ؤلكبر ضن

مات. 
ّ
 حول مدى إكتساب إلطفل للتعل
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