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 شكر وتقدير

 

د كالشكر فمو الحم ،كعظيـ سمطانو كما ينبغي لجالؿ كجيو حمدان  ،عـالن  الحمد هلل الذم تدكـ بنعمتو 

  .نتفع بويُ  ف يجعمو عممان أك  ،لكجيو ف يككف خالصان أساؿ اهلل العظيـ أك  ،نجاز ىذا العمؿإعمى 

  .أتقدـ بالشكر الجزيؿ لجامعة القدس الشامخة كلكمية العمـك التربكية ال أفْ إال يسعني في ىذا المقاـ ف

 ،التي كانت خير مشرفة كمعينة ،صالدكتكرة بعاد الخال ،صاحبة القمب الطيب بالشكر لمعممتي كأتقدـ

  .كأحاطيا اهلل بالعناية كالرعاية ،فجزاىا اهلل خير الجزاء ،فساعدتني عمى تخطي الصعاب

ىذه دكات ألما بذلكه مف جيد في تحكيـ  ؛أعضاء لجنة التحكيـكجو شكرم لجميع أف أرني ك يس 

  .الدراسة

 ؛مةبديا مالحظاتيـ القيّ أف ية المناقشة المذلجنعضاء بالغ الشكر كالتقدير أل كيطيب لي أف أقدـ كما 

.لرفع قيمة ىذا العمؿ كتطكيره

كفي الختاـ أتقدـ بالشكر كالتقدير لكؿ مػف مػد يػد العػكف كالمسػاعدة فػي سػبيؿ أنجاح ىذا العمؿ 

  ..المتكاضع فجزاكـ ااهلل عني خير الجزاء

 

 

 

 الباحثة : ميرفت عباسي 



 ج
 

 الممخص

في مدينة القدس في ضكء معايير الرابطة  األطفاؿلى تقييـ أداء معممات رياض إسة ىدفت ىذه الدرا
 ج الكصفي المختمط النكعي كالكميالمني الباحثة  كاستخدمت ،NAEYCالقكمية لمطفكلة المبكرة 

في مدينة القدس  األطفاؿتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممات رياض ك  .متو طبيعة الدراسةءلمال
 (40كتككنت عينة الدراسة مف ) ،معممة (300بمغ عددىف )قد ك  ،2018-2017راسي لمعاـ الد

ـّ اختيارىّف  ،األطفاؿمعممة مف معممات رياض   (15)مف أيضان عينة الكتككنت  ،بالطريقة العشكائيةت
 الدراسة. بالمكاتي كافقف عمى المشاركة ك في مدينة القدس  األطفاؿمديرة مف مديرات رياض 

لمعرفة  الكثائؽ كتحميؿ المقابمة كصحيفةالباحثة بطاقة المالحظةاستخدمت داؼ الدراسة يؽ أىلتحقك 
 .كثباتيا دكات الثالثألاالتحقؽ مف صدؽ  تـّ قد ك  ،األطفاؿداء الميني لمعممة رياض مستكل األ

طفكلة في ضكء معايير الرابطة القكمية لم األطفاؿمستكل أداء معممات رياض  أفّ  نت نتائج الدراسةبيّ ك 
حصؿ مجاؿ تصميـ البيئة التربكية عمى أعمى متكسط  . كجاء بدرجة عالية ((NAEYCالمبكرة 

 (، كيميو مجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس ثـ مجاؿ التقكيـ.4.47حسابي كمقداره )
في ضكء معايير الرابطة  األطفاؿفركؽ في مستكل أداء معممات رياض عدـ كجكد  أظيرت النتائجك 

ككجكد  .(المالحظة ،المؤىؿ العممي ،التخصصلمتغير ) يعزل NAEYCمية لمطفكلة المبكرة القك 
في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة يعزل  األطفاؿمعممات رياض  أداء مستكل فركؽ في 

 .لمتغير سنكات الخبرة
تخطيط كصياغة األىداؼ في ال األطفاؿأف مستكل أداء معممات رياض بينت نتائج تحميؿ الكثائؽ ك 

 (.2.29بنسبة )ك  بدرجة منخفضةجاء 
 يخططف األنشطة كفقان  األطفاؿمعممات رياض أف  األطفاؿأظيرت نتائج المقابمة لمعممات رياض ك 

كيخترف  ،أسمكب الدراما كالمسرحك سمكب القصة أكما أنيف يستخدمف  ،لمراعاة خصائص المتعمـ
تستخدـ المعممة المكاد كالكسائؿ ك  ، ،تيا لممكضكع أك النشاطعمى مناسب استراتيجية التدريس بناءن 

مف خالؿ  الركضةـ المعممات بيئة كتنظّ  ،عمى الكسائؿ المجردة كال تعتمد ،متكفرة في بيئة الطالبال
نت بيّ قد ف األطفاؿأما بالنسبة لتقييـ أداء المعممة ألداء  ،مجمكعات مصغرة كاستخداـ الحمقة الجماعية

أكراؽ  فستخدميك  ،%35.3المعممات يستخدمف المالحظة كأسمكب تقييـ بنسبة عالية بمغت  النتائج أفّ 
 .%49.0بنسبة عالية بمغت ك العمؿ كأداة تقييـ 



 د
 

استخداـ المعممة لمكاقع التكاصؿ تبّيف أّف كفيما يتعمؽ بنتائج النمك كالتطكير الميني لممعممة فقد 
  .عةكىي نسبة مرتف ،%27.1بنسبة كاف االجتماعي 

تستخدـ  األطفاؿمعممة رياض بأّف المديرات يريف  فّ أفقد بينت  األطفاؿأما نتائج مقابمة مديرات رياض 
ف المعممة تنظـ بيئة ت آراؤىف بأجمع%(، كأ21.6) الكسائؿ التي تخدـ المنياج بنسبة كبيرة بمغت

كيتـ تطكير  ،داء الطفؿأسمكب المالحظة لتقييـ المعممة أكتستخدـ  ،ليدؼلما يحقؽ ا الركضة كفقان 
أما األسس التي  .الدكرات التأىيمية في الطفكلة المبكرة كطرؽ التدريسب األطفاؿأداء معممات رياض 

قدرة عمى مقياس ال :أىميا ،عدة عكامؿبفكانت  األطفاؿتعتمدىا المديرات في تقييـ أداء معممات رياض 
قدرتيا عمى تطبيؽ ك  ،مع المعممة األطفاؿمدل تفاعؿ ك  ،كقدراتيـ المختمفة األطفاؿالتعامؿ مع 

كيتـ ذلؾ  ، ،كغيرىامدل تحقيؽ أىداؼ األنشطة كالتخطيط الجيدك  ،استراتيجيات التدريس المختمفة
  .الصفيةالمديرة ثناء زيارات أالمالحظة ب

كالكرشات  الدكرات بعمى كفاية التخطيط  األطفاؿكأكصت الباحثة بتكثيؼ تدريب معممات رياض 
ر الميني لممعممات في رياض لقياس التطكّ  ؛األطفاؿنجاز في رياض كتكظيؼ ممؼ اإل ،يةالتربك 

 .األطفاؿ
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the NAEYC standards 
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Abstract 

 

This study aimed to evaluate the performance of kindergartens teachers in Jerusalem in the 

light of the National Association for the Education of Young Children (NAEYC) 

standards. The researcher used the qualitative and quantitative mixed descriptive approach 

to suit the nature of the study The study population consisted of all kindergarten teachers in 

the city of Jerusalem for the academic year 2017-2018. The sample consisted of (300) 

teachers. The sample consisted of (40) kindergarten teachers randomly selected. The study 

sample consisted of 15 female kindergarten principals In Jerusalem who agreed to 

participate in the study. 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher used the observation card and 

the newspaper and the analysis of the documents to determine the level of professional 

performance of the kindergarten teacher. 

The results of the study showed that the performance of kindergartens teachers in light of 

the NAEYC standards was high. The field of design of the educational environment has 

the highest academic average (4.47), followed by the field of mastery of teaching strategies 

and then the field of evaluation. 

There are no differences in the performance of kindergarten teachers in the light of 

NAEYC standards (for specialization variable, qualification, observation). There are 

differences in the performance of kindergarten teachers in the light of the National 

Association of Early Childhood Standards due to the variable years of experience. The 

results of the documentation analysis showed that the performance of kindergarten teachers 

in the planning and formulation of the goals was low (2.29). 

The results of the interview with the kindergarten teachers showed that kindergarten 

teachers plan activities according to the characteristics of the learner. They also use the 

story style, the drama and the theater method, and choose the teaching strategy based on 
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their relevance to the topic or activity. The teacher uses the materials and methods 

available in the student environment, The parameters of the kindergarten environment are 

organized through small groups and the use of the group seminar. As for the performance 

of the parameter for children's performance, the results showed that the teachers use the 

observation as a 35.3% evaluation method, As an assessment tool and a high rate stood at 

49.0%. 

The results of the interview with the kindergarten principals showed that the principals see 

that the kindergarten teacher used the methods that serve the curriculum by a large 

percentage (21.6%), and they agreed that the teacher organizes the kindergarten 

environment according to the goal. The teacher uses the observation method to evaluate the 

child's performance. Performance of preschool teachers in early childhood rehabilitation 

courses and teaching methods. The principals adopted by the principals in evaluating the 

performance of kindergartens were based on several factors, the most important of which 

are: measuring the ability to deal with children and their different abilities, the extent to 

which children interact with the teacher, their ability to implement different teaching 

strategies, and the extent to which the objectives of the activities and planning are 

achieved. During classroom visits. 

The researcher recommended intensifying the training of kindergartens teachers on the 

adequacy of planning through courses and workshops, and the use of the achievement file 

in kindergartens to measure the professional development of teachers in kindergartens. 
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 صل األول:الف

___________________________________________________ 

 مة عامة لمدراسة:مقد

 المقدمة  1.1

 وفتكيّ ، كفي توشخصيلدكرىا البارز في تككيف  ؛ىـ مراحؿ حياة الفردأمرحمة الطفكلة المبكرة مف ّد تع
ساس التككيني الذم كلى مف حياة الفرد األالسنكات األ تعدّ ألىدافو، إذ  الفرد كتحقيؽبيئتو كمجتمعو مع 

 عديدةلذا تؤكد نظريات كدراسات ؛ لسمات الرئيسة لمشخصيةحيث تتحدد ا ،يقكـ عميو بناء الشخصية
بمثابة منبئات لشخصية  غالبان ، تككف خصائص نمك الطفؿ في ىذه المرحمة التككينية المبكرة عمى أفّ 

 (.2002 ،)سميـ الالحقةالطفؿ كتطكر مسار نمكه في المراحؿ العمرية 

أىمية تعريض الطفؿ عمى ك  ،المبكرة أىمية مرحمة الطفكلةعمى Owens) ,2002كيؤكد ُأكينس )
 في سفّ كاختالفيـ مف تبايف األفراد  (%80)أف ما نسبتو تبيف    فقدلمعديد مف المثيرات كالخبرات، 

إلى أدائيـ العقمي في السنكات األكلى مف عمرىـ، كمف ىنا جاء اىتماـ الدكؿ يرجع الثامنة عشرة 
لى إتيدؼ (، كالتي بدكرىا األطفاؿرياض ػ)يا ما يعرؼ بطمؽ عميعنى بيذه المرحمة أُ بإنشاء مؤسسات تُ 

التنمية الشاممة كالمتكاممة لكؿ طفؿ في المجاالت العقمية كالجسمية كالحركية كاالنفعالية كاالجتماعية 
لكؿ االستعدادات كالمستكيات النمائية ك الفردية في القدرات  اتخذ بعيف االعتبار الفركقمع األ ،مقيةكالخُ 
 .(2004 ،ة)صميك طفؿ 

عمى تنمية قدراتو  هلى خبرات تربكية تساعدإض الطفؿ ييجب تعر  ،األطفاؿرياض أىداؼ كلكي تتحقؽ 
المادية  تيفمف حيث البيئ ،عف طريؽ تطكير قطاع التعميـ في مرحمة ما قبؿ المدرسة، كمياراتو

 .(Meckes, 2004) األطفاؿلرياض كاالجتماعية 

خبرات تساعده عمى التطكر كالنمك  لو تكفرلى معممة إيحتاج إّنو فالطفؿ محكر عممية التعمـ  ألفّ ك 
عداد المباني كالتجييزات إ تـّ ، فإذا األطفاؿساس في رياض ىي حجر األالمعممة ف ،فضؿأبشكؿ 

 ،االمكانات كالمناىجىذه قادرة عمى استغالؿ الكجد معممة مربية تكال  بأفضؿ ما يمكف،المناىج ك 
 .(2004 ،)صميكةمف أىداؼ لى تحقيقو إتحقيؽ ما تسعى ف ع األطفاؿرياض  ستعجز 
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كافة؛ شمكلية في مجاالت النمك تنميةن  األطفاؿفي تنمية  جميان  دكران  األطفاؿمعممة رياض إذ تؤدم 
 ،تؤثر في اعتقاداتيـ كاتجاىاتيـ كميكليـ كسمككيـأنيا كما  ،العاطفي كاالجتماعي كالذىني كالمغكم

مكر مف األيعّد كتييئتيا لمتطمبات المينة  األطفاؿعداد معممة رياض إف إا فلذ؛ (2006،)عبيد اهلل 
مف النكاحي العقمية كالنفسية  عداد جيؿ كاع  إفي أساسّي لما ليا مف دكر  ،الميمة في مجاؿ التعميـ

  .(2008،)البسيكني ةالحياؼ مع ارؼ كالميارات كالتكيّ كتزكيده بالمع ،كاالجتماعية

تزكيدىا بك  ،التدريسية يادكر كبير في صقؿ ميارات األطفاؿرياض ل ياكتأىيمالمعممة د عداإبرامج كذلؾ ل
 ،عداد المكاد التعميمية المالئمة لنمك الطفؿبإك  ،نشطةكسابيا ميارة تخطيط األا  المعارؼ التربكية ك 

(NAEYC,2003) بية تر المتعمقة بفي المكاد  أكاديميان  ف تؤىؿ معممة الركضة تأىيالن ألذلؾ يجب ؛
حتاج يفي ىذه المرحمة ف ،سيككلكجية الطفكلةخصكصان  ،نشطة كعمـ نفس النمكالطفؿ كالميارات كاأل

و، فتؤدم المعممة الُمعّدة إعدادان مناسبان دكران بالغ األثر في كقدرات ومكاناتا  ك  ومراعاة حاجاتالطفؿ إلى 
 (.2010 ،عثماف) األطفاؿرياض لؼ الطفؿ كتقبمو تكيّ 

المعممة كتأىيميا  عدادالمتعمقة بإمف التجارب العالمية  األطفاؿىمية دكر معممة رياض نستدّؿ عمى أك 
مف الدكؿ المتقدمة في ىذا المجاؿ مريكية تحدة األالكاليات المتعد ف ،مرحمة الطفكلة المبكرةلمتعمـ في 

 (NAEYC)الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة، كالتي أنشأت في رعاية برامج الطفكلة كتطكرىا
National Association for the Education of Young Children ،  كىي منظمة لمطفكلة

لى تحسيف الممارسات المينية كزيادة الفيـ كالمساندة لمجكدة العالية في تعميـ الطفكلة اليادفة إ المبكرة
 ،كتابان  80كثر مف بأك  ،الصغار األطفاؿمنشكراتيا المتمثمة في مجمة بكتحقؽ الرابطة أىدافيا  ،المبكرة

 الرابطة ىذه ياتقر أكبالتكصيات التي  ،سنكيا يحضره عدد كبير مف مينيي الطفكلة المبكرة كتعقد مؤتمران 
داب اآل تفي مجاال معرفة كاسعة المعمـ  امتالؾ ، بضركرةممي الطفكلة المبكرةعداد معإبرنامج حكؿ 

الطفكلة مناىج ك  ،فمسفة التربيةك  ،ة كنمك الطفؿ كتعممونسانيسرية كالعالقات اإلالحياة األك  كالفنكف الحرة
تحت  األطفاؿخبرة عممية مع كأكصت بضركرة كجكد  ،دراسة تقنية أساليب التربيةك  ،االمبكرة كتطكيرى

تنتيي بالحصكؿ ، سنكات 6-4تككف مدة الدراسة المينية المتخصصة ما بيف بحيث  ،شراؼ مناسبإ
 ؛التدريب أثناء الخدمة، إنما بالحصكؿ عمى الشيادةبينتيي األمر  كال ،جازة تدريسإعمى شيادة أك 

شراؼ المستشاريف كالمشرفيف عمى إتحت ة لألطفاؿ مف البرامج المطركح عمى مستكل عاؿ  لممحافظة 
 (.2005 ،)الناشؼالعمؿ في برامج الطفكلة المبكرة 
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عمى ركزت  ،في مرحمة الطفكلة المبكرة لتعميـ جيد ان معايير  لمبكرة االرابطة القكمية لمطفكلة قد كضعت 
كبحكث دراسات باالستناد عمى لى ذلؾ إ (NAEYC)كقد تكصمت  ،الممارسة المالئمة لمنمكبما يسمى 

في  األطفاؿك فشؿ أكتأثيره عمى نجاح  ،عمى مدل عقكد حكؿ كاقع التعميـ المبكر، جرت عديدة
مرحمة في  األطفاؿك مكاف التعميـ مالئما لنإذا نو كالبحكث بأالدراسات ىذه نت كقد بيّ  ،المدارس

كما  .كالعكس صحيح ،طفاؿ في المدرسة متقدمان داء التعميمي الالحؽ لألكاف األ ،الطفكلة المبكرة
تعميـ ذا لى إما يؤدم فاد منيا تاعتمدت عمى العديد مف النظريات الحديثة كالتجارب العممية التي يس

 .(2002 ،فضؿ )بشكر أنكعية 

تحقيقان لتعميـ أفضؿ منذ نشأة الفرد، جاءت ( كالمعايير التي كضعتيا، ك NAEYCتكصيات ) كألىمية
في  األطفاؿتقييـ أداء معممات رياض في  دراسة لكي تجني أكبر قدر ممكنمف ىذه المعاييرىذه ال

األسس السميمة الناتجة عف دراسات كبحكث كنظريات، كنستفيد مما  ، كلكي نطمع عمىمدينة القدس
االتجاىات اإليجابية نحك التعميـ،  األطفاؿـ بو الذيف سبقكنا نحك إعداد معممة قادرة عمى إكساب قا

 كاإلفادة مف األسس المتنكعة في تقييـ المعممة ذاتيا.

 مشكمة الدراسة 2.1

يتضمف دكرىا ال تدريس الطفؿ في ىذه المرحمة العمرية، ففي  أساسيان  دكران  األطفاؿرياض معممة تؤدم 
 ـعمى النمك في جميع مجاالت حياتيمساعدتيـ بؿ  ،كتمقينيـارؼ المتنكعة المع األطفاؿيس تدر  عمى

كتكجيييا  ـ كاحتياجاتيـكطاقاتي ـتحديد ميكليقدراتيـ، كتسيـ في  كتطكير النفسية كاالجتماعية كالعقمية
المتنكعة، يجيات التدريس ف مف استراتالتخطيط المستمر كالتمكّ ، كأف تتمتع بالمقدرة عمى التكجيو السميـ

ينبغي  لذاكىذا كمو بحسب معايير التربية السميمة،  ،االتصاؿ كالتكاصؿ كالتقكيـ الحقيقيالمقدرة عمى ك 
نتائج لكف أشارت  ،الالزمة لتحقيؽ ىذا الدكر عمى أكمؿ كجوالكفايات امتالؾ الركضة  معمماتعمى 

 ألفّ  ؛كجكد قصكر في أدائيف( 2011حصاف ال؛ 2011 ،كنعاف؛ 2014عدة منيا )إبراىيـ، دراسات 
عداد اإلة قمّ ك  اتخصصبسبب اختالؼ الت ،األطفاؿىالت لمعمؿ في رياض الكثير منيف غير مؤ 

كذلؾ الحظت الباحثة في أثناء عمميا  ،لمعممة الركضةالتطكر الميني يـ بالتدريب العممي الذم يسك 
لى معايير إدكف االستناد يانان بالعشكائية ك يتصؼ أحعمؿ المعممات  أفّ ب األطفاؿفي رياض  كمعممة
تفاكت في الخبرات ىذا إلى حدكث يؤدم  ،تقكـ بياك ير كفؽ خطة منفردة فكؿ معممة كانت تس ،معينة

، كالحظت أيضان عدـ امتالؾ بعض مف في نفس الركضة كفي نفس العمر األطفاؿالتي يتعرض ليا 
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لشكؿ الصحيح، كعدـ امتالكيّف الخبرات الكافية في المعممات المقدرة عمى تقييـ كتقكيـ الطمبة با
نفكره مجاالت النمك المختمفة لدل الطفؿ، فقد ينتج عف ىذا األمر ضعؼ في تقّبؿ الطفؿ لمركضة ك 

 مف العممية التعميمية في سنكات عمره الالحقة. 

 أسئمة الدراسة  3.1

عؼذ٘زٖاٌذساعخاٌٝاالجبثخػٓاألعئٍخاالر١خ:

يير الرابطة القكمية في ضكء معا األطفاؿي معممات رياض ايير التي ينبغي تكافرىا فما المع-1
 ؟ NAEYCلمطفكلة المبكرة

في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  األطفاؿما مستكل أداء معممات رياض  -2
NAEYC؟ 

لقكمية لمطفكلة المبكرة في ضكء معايير الرابطة اىؿ يختمؼ مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ  -3
NAEYC حسب متغير المؤىؿ العممي,سنكات الخبرة , التخصص , المالحظة ؟ 

 نبثؽ مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية: يك 

 فيبيف المتكسطات الحسابية  (a≤0.05فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ) ىؿ تكجد-أ
طفكلة المبكرة تعزل لمتغير المؤىؿ كء المعايير القكمية لمفي ض األطفاؿأداء معممات رياض  مستكل
 ؟العممي

بيف المتكسطات الحسابية  (a≤0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ) -ب
كرة تعزل لمتغير في ضكء المعايير القكمية لمطفكلة المب األطفاؿأداء معممات رياض  مستكل في

 ؟ سنكات الخبرة

بيف المتكسطات الحسابية  (a≤0.05جد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة )ىؿ تك  -ج
لمبكرة تعزل لمتغير في ضكء المعايير القكمية لمطفكلة ا األطفاؿأداء معممات رياض  مستكل في

 ؟التخصص
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 ( بيف المتكسطات الحسابية فيa≤0.05د. ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة )
في ضكء المعايير القكمية لمطفكلة المبكرة تعزل لمتغير  األطفاؿمستكل أداء معممات رياض 

 المالحظة؟

 

 فرضيات الدراسة  1.4

)فشض١بداٌّالحظخاألٌٚٝ(عؼذ٘زٖاٌذساعخاٌٝفحصاٌفشض١بداٌصفش٠خاالر١خ

تكسطات بيف الم (a ≤ 0.05) حصائية عند مستكل الداللةإكجد فركؽ ذات داللة ال ت (1
في ضكء المعايير القكمية لمطفكلة المبكرة  األطفاؿالحسابية في مستكل أداء معممات رياض 

  .تعزل لمتغير المؤىؿ العممي
بيف المتكسطات  (a  ≤0.05) حصائية عند مستكل الداللةإتكجد فركؽ ذات داللة  ال  (2

مية لمطفكلة المبكرة في ضكء المعايير القك  األطفاؿالحسابية في مستكل أداء معممات رياض 
  .تعزل لمتغير سنكات الخبرة

بيف المتكسطات  (a  ≤0.05) حصائية عند مستكل الداللةإال تكجد فركؽ ذات داللة  (3
 في ضكء المعايير القكمية لمطفكلة المبكرة األطفاؿالحسابية في مستكل أداء معممات رياض 

  .تعزل لمتغير التخصص
بيف المتكسطات  (a  ≤0.05) عند مستكل الداللةحصائية إال تكجد فركؽ ذات داللة  (4

 في ضكء المعايير القكمية لمطفكلة المبكرة األطفاؿالحسابية في مستكل أداء معممات رياض 
 .تعزل لمتغير المالحظة

 أىداف الدراسة  1.5

 لى: إتيدؼ الدراسة الحالية  

في ضكء  األطفاؿياض تحديد المعايير المينية الالزمة التي ينبغي تكافرىا في معممات ر  (1
  .معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
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 في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة األطفاؿتحديد مستكل أداء معممات رياض  (2
 .(المالحظةك التخصص كسنكات الخبرة ك ك المؤىؿ العممي ) متغيرات: باختالؼ

 

 أىمية الدراسة   1.6

 االهميت اننظريت 

ر ىذه تكفّ كما ، الدراسة في مرحمة الطفكلة المبكرة كىي أىـ مرحمة عمرية في حياة الطفؿ تختص ىذه
عمى  بناءن  كذلؾ ،األطفاؿمعممة رياض  عف المعايير الالـز تكفرىا في كمرجعان  نظريان  طاران إالدراسة 
 .(NAEYC)القكمية لمطفكلة المبكرة الرابطة  معايير

 األىمية البحثية 

في المراحؿ األساسية الدنيا  كيفية تقييـ أداء المعممات  راسة نكاة ألبحاث أخرل فيكتشكؿ ىذه الد 
 عند اطالعيف عمى  رياض األطفاؿفي تفعيؿ أداء المعممات تسيـ ىذه الدراسة في ك  الالحقة، كالعميا
 .رياض األطفاؿفي لعمؿ ا قبؿ (NAEYC) معايير

  األىمية التطبيقية

فير معايير عالمية لممشرفيف التربكييف الستخداميا في الحكـ عمى أداء في تك  ىذه الدراسةكتساعد  
عقد دكرات ، كقد تساعدىـ في األطفاؿمعممات رياض  ، خصكصان مبكرةمعممات مرحمة الطفكلة ال

 .تدريبية كفؽ ىذه المعايير ككيفية استغالليا في تطكير العممية التربكية

 الدراسة   محددات 1.7

اءاٌذساعخفٟٔغبقاٌحذٚداالر١خ:لبِذاٌجبحثخثبجش

 .القدسفي مدينة كمديراتيا   األطفاؿمى معممات رياض الدراسة الحالية عاقتصرت  :الحدود البشرية

 .القدسمدينة التابعة ل األطفاؿالدراسة الحالية عمى مدارس رياض  اقتصرت  :الحدود المكانية

 .2018 -2017األكؿ مف العاـ الدراسي الفصؿ لحالية في تـ تطبيؽ الدراسة ا :الحدود الزمنية
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 مصطمحات الدراسة  1.8

  :الطفولة المبكرة

 لى ثالث مراحؿإكتقسـ  ،تسع سنكاتسف لحظة الكالدة حتى المرحمة التي تمتد مف  :التعريؼ االجرائي
 ،لى ستإالركضة التي تمتد مف ثالث سنكات ثـ  ،الحضانة مف لحظة الكالدة حتى ثالث سنكات :ىي
  .لى تسعإالمرحمة األساسية التي تمتد مف ست سنكات ثـ 

المرحمة منذ الميالد حتى كحددتيا الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  بأنيا : التعريؼ االصطالحي : -
ما يعرؼ باسـ ما  إلى ( سنكات كىك أقرب5-3أما بريطانيا فحددت سف الحضانة ) .سف الثامنة
مع ما تأخذ بو  ىذا يتفؽ ،اللزامي في المممكة المتحدة ىك الخامسةسف التعميـ اأم  ،قبؿ المدرسة

( سنكات )الناشؼ 6-4( سنكات كسف الركضة )4-2معظـ الدكؿ العربية حيث سف الحضانة )
،2005.) 

  :األطفالرياض 

 كتعتني ،الذيف تتراكح أعمارىـ بيف الثالثة كالسادسة األطفاؿمؤسسات خاصة بتربية التعريؼ االجرائي :
تنمي شخصيتيـ كتطكرىـ العديد مف األنشطة التي  ، كتقّدـمقدمة ليـالجكانب المف جميع  األطفاؿب

  .الشمكلي كالتكاممي

كترعى  ،البستاف كالتمييدم :كتقسـ إلى صفيف األطفاؿخاصة ب مؤسساتالتعريؼ االصطالحي :  -
 .(2006)بطانية ،  .6سنكات حتى  4مف سف  األطفاؿ

 :األطفالمعممة رياض 

لى تحقيؽ األىداؼ إتقكـ بتربية الطفؿ في مرحمة الركضة كتسعى التي معممة ال: التعريؼ االجرائي
دارة النشاط كتنظيمو إكتقكـ ب ،المرحمة ليذهمراعية الخصائص العمرية  ،التربكية التي يتطمبيا المنياج
االجتماعية لى تمتعيا بمجمكعة مف الخصائص الشخصية ك إضافة إ ،في غرفة النشاط كخارجيا

   .كالتربكية التي تميزىا عف غيرىا مف معممات المراحؿ العمرية األخرل
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-5الذيف تتراكح أعمارىـ بيف ) األطفاؿالمعممة التي تتكلى اإلشراؼ عمى التعريؼ االصطالحي :  -
لإلسياـ في  ؛زكدىـ بالخبرات المتنكعة، كتيندرجكف تحت اسػـ أطفاؿ الفئة الثالثةك سنكات  (6

تتكلى ، ك كالقيمية االجتماعيةك النفسية ك العقمية ك نمكىـ نمكان متكػامالن مػف الجكانػب الجسدية  عممية
 (.2009،حمكد)ال لمتعمػيـ النظػامي األطفاؿعممية تييئة ىؤالء 

  :تقييم األداء

في المجاالت أداء معممة الركضة  صدار حكـ حكؿإالعممية التي يتـ فييا التعريؼ االجرائي : -
تنظيـ البيئة ك  ،التمكف مف استراتيجيات التدريسك  ،التخطيط كصياغة األىداؼ :كىي ،ربعةاأل

  .كالتقكيـ ،كتصميميا التعميمية
الحكـ عمى مستكل امتالؾ المعمـ لممعارؼ كالميارات كاالتجاىات التعريؼ االصطالحي :  -

ؿ عمى تكفرىا ستدداخؿ حجرة الدراسة لتحقيؽ أىداؼ درس محدد، كيُ ماتو الضركرية ألداء مي
 (.2005،باإلنجازات أك األداءات )الخزندار كسكر

 National Association for the Education of Youngالرابطة القومية لمطفولة المبكرة
Children(NAEYC:) 

 ،كييئة غير حككمية متخصصة 1978الييئة الكطنية لتعميـ الصغار التي تأسست في كاشنطف عاـ 
مف  كعضكيتيا مفتكحة لكؿّ  ،سنكات 8مف عمر الكالدة حتى عمر  األطفاؿك لى تعزيز نمإتسعى ك 
تؤمف ك  .كتمبية حاجاتيـ كتأميف حقكقيـ كالعمؿ مف أجميـ األطفاؿشارؾ معيا الرغبة في خدمة تي

المعنييف بمجاؿ يضـ  سنكيان  كتعقد مؤتمران  ،األطفاؿخدمات تربكية كمراجع لمراشديف الذيف يعممكف مع 
المرحمة حكؿ ما يسمى ليذه تضع معايير لتعميـ جيد ك  ،تبادؿ الخبرات كالتحاكر حكؿ قضاياىاالطفكلة ل

 .(2004)عيسى  الممارسة المالئمة لمنمك

 :NAEYC معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة

 : ىي ،مجاالت ( المحددة بأربعةمجاالت التركيز)ىذه المعايير حكؿ ما أطمؽ عميو  تتمحكر

القياس ك  ،المنيجك  ،التدريسك  ،العالقات االجتماعية :خمسة معايير ىي انبثقت منو :األطفال :األول
  .الصحةك  ،كالتقكيـ
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  .فيف كالمدرسيانبثؽ منو معيار المعمم :ىيئة التدريس :الثاني

 المجتمع المحمي. ك  األسرةنبثؽ منو معيار ا :مشاركة األسرة والمجتمع المحمي :الثالث

 (2004)عيسى  كاإلدارة.القيادة ك  البيئة الماديةانبثؽ منو معيار  :ة واإلدارةالقياد :الرابع
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 الفصل الثاني:

_____________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 طار النظرياإل 2.1

 :الطفولة المبكرة 2.1.1

ىمية عديدة أكبينت نتائج دراسات  ،زاد االىتماـ بمرحمة الطفكلة المبكرة مع تطكر المجتمعات كالعمـ
 ،في الحياة كتحدد لو طريقوالحقان، تطكره كتككيف شخصيتو في تؤثر إذ  ،ىذه المرحمة في حياة الطفؿ

 ويكتسبتظير أىميتيا بما . ك (2010،)الخالص ة بالطفؿبالعكامؿ المحيطىذه المرحمة ثر أحيث تت
مما يجعميا مرحمة حاسمة في حياة الطفؿ  ،أساسيات المعرفة كالقيـ كالمفاىيـمف الطفؿ فييا 

 .(2003 ،يبقى أثره طكاؿ العمر )بدرافكما يتأصؿ فييا  ،المستقبمية

لى األسس التي اعتمدت في ذلؾ إكيعكد السبب في  ،سميات التي أطمقت عمى ىذه المرحمةاختمفت الت
ألساس اأما كفؽ  ،لألساس البيكلكجي فقد عرفت الطفكلة المبكرة كفقان  ،نسافتقسيـ مراحؿ حياة اإل

ى أىمية أما بيرجر فأطمؽ عمييا اسـ سنكات المعب لمتأكيد عم ،فت باسـ ما قبؿ المدرسةرّ التربكم فقد عُ 
لمرحمة التطكر المعرفي أك الجنسي أك  كفقان  ،طالؽ مسميات أخرلإلى إخركف آ كيميؿ ،المعب

لذلؾ سميت بمرحمة ما قبؿ العمميات كفؽ تصنيؼ  ،األخالقي التي يمر بيا الطفؿ في ىذه المرحمة
ألساس  كفقان كما عرفت باسـ المصمحية أك الفردية  .كبالمرحمة القضيبية كفؽ تصنيؼ فركيد ،بياجيو
يعد أكثر المصطمحات  (الطفكلة المبكرةمصطمح )ال أف إ ،األخالقي الذم اقترحو ككلبرج التطكر
الخاصة ميارات النمك األساسية بحيث تبدأ  ،لى خمس سنكاتإكىذه المرحمة تمتد مف سنتيف  .شيكعان 

في أعمالو كحركاتو  يجيان كيبدأ الطفؿ باالعتماد عمى نفسو تدر  ،مثؿ المشي كاكتساب المغة ،بالتككيف
في ىذه المرحمة تتحدد معالـ شخصية الطفؿ الرئيسية ، إذ التي تتصؼ بقدر كبير مف الثقة كالتمقائية

 (.2004 ،)أبك جاكد

راعى التي يجب أف تُ  لتأثيرىا في الجكانب كاألبعاد المختمفة لمطفؿالطفكلة المبكرة تنبع أىمية مرحمة ك 
فييا  حيث تتككف ،سافة التككينية الحاسمة مف حياة االنالمرحمفكلة المبكرة ّد الطكتعىذه المرحمة، في 
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في  ف ما يحدثا  ك  ،كالتي تتبمكر كتظير مالمحيا في مستقبؿ حياة الطفؿ ،البذكر األكلى لمشخصية
كثير  كضعلذلؾ  ؛حياة الفرد  فيتقكيمو أك تعديمو مستقبالن عند  ةبك صعيكاجو  اتر ىذه الفترة مف تصكّ 

 ،مثؿ فركبؿ كجكف ديكم كجاف جاؾ ركسك كماريا منتسكرم كبياجيو ،تربكييف في العصر الحديثمف ال
سالـ ييتمكف بؿ اإلقكاف العرب تاريخيان ك  .في ىذه المرحمةكتعميمو استراتيجيات كنظريات لتربية الطفؿ 

حيث اليكاء  ،البادية لىإفكانكا يرسمكف أطفاليـ في المراحؿ المبكرة  البدنية كالعقمية، طفاليـأبتربية 
ككانكا يختاركف  ،قداـالفطرة السميمة كالطبيعة كالفركسية البارعة كالمغة الفصحى كالشجاعة كاإلك الطمؽ 

بتمؾ المظاىر الطبيعية مف القكة كالجرأة   الطفؿ متشبعان  ألطفاليـ مرضعات صالحات حتى يشبّ 
بعد  الصفات مف بيئة البادية، كتستمر معو ، فيكتسب الطفؿ ىذهكصالبة العكدكالفتكة كطالقة المساف 

 (.2011،لى أىمو )اليمانيإأف يعكد 

الجسمية  ؛عمى الطفؿ مف تغيرات في جميع أنكاع النمكفييا  ما يطرأ بفكلة المبكرة مرحمة الطتتميز ك 
يتبع كمف ثـ ما  ،مف نضج في كؿ منياالطفؿ كما بمغو  ،كالعقمية كاالجتماعية كالعاطفية كالنمك المغكم

سرعة ىذا النمك كتطكره لى إضافة إ ،ر في سمككو كتصرفاتو مع نفسو كمع غيره مف الناسف تغيّ ذلؾ م
مما يبرز أىمية السنكات الخمس  ،يحدث في المراحؿ العمرية األخرلفي ىذه المرحمة بشكؿ يفكؽ ما 

جعؿ تربيتو في ىذه كت ،كبناء كيانو بصكرة تترؾ أثرىا عميو طيمة حياتو ،األكلى في تككيف شخصيتو
  - كرف بأطفاؿ ىـ أكبر منو سنان ذا قإ -كالطفؿ في ىذه المرحمة  ،يستحؽ العناية البالغة المرحمة أمران 

الذم مف شأنو أف يجعؿ لديو االستعداد ليدرؾ األمر  ،بداعإلؿ كالميؿ لف عمى درجة كبيرة مف التقبّ يكك 
 .(2005 ،)عدسحكلو مف كاألمكر الكثير مف الظكاىر  وحكاسب

مرحمة الطفكلة المبكرة غاية في االىمية في تككيف مالمح  أفّ  (Arabella,2007)أرابيال كيرل 
أىميا القيـ كاالتجاىات  ،فتمده بالقيـ كالميارات كاالتجاىات التي سيسير عمييا في حياتو ،الشخصية

  .مثؿ حب الكطف كالحرية كاالنتماء ،ة كالكطنيةيالدين

  :وأىميتيا األطفالرياض  2.1.2

ستقبمية، لما الفردمح شخصية مالؿ تشكّ األكلى التي   التربكيةؤسسة لما األطفاؿثؿ مرحمة رياض تم
 (.2014 ،)رفيقة نمكهمسارات  تحددكتنمي ميكلو ك  ،اىاتوجتاك  ؿ عاداتوكتشكّ 
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فئة  األطفاؿرياض كترعى  ،البستاف كالتمييدم تقسـ إلى صفيف ،األطفاؿخاصة بدراسية مرحمة كىي 
فييا تكجيات الفرد العممية حسـ يُ تربكية  مؤسػسة فييسنكات حتى السادسة،  أربعمف سف األطفاؿ 
شباع رغباتيـ األطفاؿمدل االىتماـ بحاجات بحسب   ،ؽالخالّ  ؤدم إلى النمك اإلنسانيتحتى  ،كا 

 النمكاؿ فرص سر لألطفتيّ  أساسيةفييا، فالركضة حاجػة  التعميـالرياض بمدل تقدـ  كيقاس نجاح ىذه
 أتيحتإذا خصكصان  ،ىذه المرحمة جميع جكانبيا فيالطفؿ مف ؿ شخصية يشكتتسيـ في ك  ،كالتعميـ

 األطفاؿلييا رياض إ ىىداؼ التي تسعلتحقيؽ األالظركؼ كالشركط الصحية كالتربكية المالئمة 
 (.2006 ،)بطانية

باعتبار  ،ئ الطفؿ كتكسبو فف الحياةمؤسسة تربكية تنش  األطفاؿف رياض أ (2006)عبيد اهلل ف كبيّ 
كتشبع  ،ر لو الرعاية الصحية كتحقؽ مطالب نمكهحيث تكفّ  ،لمحياة ان كاعداد المنزؿ لدكر ان دكرىا امتداد

فيكتشؼ ذاتو كيعرؼ قدراتو كيعمؿ عمى  ،كتتيح لو فرص المعب المتنكعة ،حاجاتو بطريقة سكية
كبؿ فر في ىذا الشأف أشار ك  ،مع ذاتو كمجتمعو متكافقان  فيعيش سعيدان  ،كيتشرب ثقافة مجتمعو ،تنميتيا

غني عف الركضة التي تربي فيو ألف تعميمو في المنزؿ لف يُ ؛ لى ضركرة دخكؿ الطفؿ الركضةإ
فعندما يشاركيـ كيتفاعؿ معيـ بأعماليـ كألعابيـ   ،خريفاآل األطفاؿب االجتماعية عند اختالطو بالجكان

 .ةكاتجاىات جديد يكتسب قيمان 

لى تحقيؽ النمك إتيدؼ ك  ،سنكات 6-3مف سف  األطفاؿتستقبؿ  مؤسسة تربكية  األطفاؿرياض ك 
برامج عف طريؽ  ،كالعقمية كالنفسية كاالجتماعية الجسمية متكامؿ لمطفؿ مف جميع جكانب النمكال

 هلتعدّ  ،تتناسب مع حيكية الطفؿ كخصائصو في ىذه المرحمة ،كمعممة متخصصة كأدكات كتجييزات
تحقيؽ الذات  األطفاؿتؤكد األدبيات التربكية أف مف أىـ أىداؼ رياض لذا  .لمرحمة التعميـ األساسي

سيادة النظرة المتكاممة لمطفؿ كخصائصو كأسيـ ىذا التأكيد بمة الخبػرة كمستكاىا، ءمالك كاالبتكارية 
النمك المتكامؿ ىدفان كأصبح تحقيؽ  ،ال يتجزأ ضركرة التفاعؿ معو في إطار كميّ بك  ،كمظاىر نمػكه

لػى تحقيػؽ إ األطفاؿرياض سعي اتفؽ المربكف عمى ضركرة لذا  ،األطفاؿأساسيان في جميػع رياض 
؛ 2003طفؿ )بػدراف، لماالجتماعي كالنفسي كالعاطفي كاألخالقي كالعقمي كالجسمي كالحركي  النمػك
 .(2006،خمؼ 

أتيحت لو  إذا متكامالن  نمكان الطفؿ ينمك  فّ أل ؛ىميةة األمسألة في غاي األطفاؿاالىتماـ بمرحمة رياض ك 
ذا  ،األنشطة المختمفةبكتصقؿ مياراتو كتتكسع مداركو  سميمان  لكي ينمك نمكان  ،شتى الفرص شباع إ تـّ كا 
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كتمبية بكيانو  االىتماـاحتراـ شخصية الطفؿ ك إّف ذا فل ،حاجاتو المختمفة كتكجيو ميكلو بالشكؿ الصحيح
أك  ،أم استيزاء أك استيانة بالطفؿ كأفّ  ،تساعد عمى بناء شخصيتو كتحديد معالميا ،حاجاتو األساسية

 ،الحريرم)لمشخصية المتكاممة  ضعافان ا  ك  الطفؿ النحراؼ كسببان  ،ساءة كبرل لمطفكلةإىماؿ يعتبر إأم 
2002.) 

  :وكفاياتيا معممة الروضة 2.1.3

 ،تعمؿ تحت إشراؼ مديرة الركضةالتي أنيا عمى  األطفاؿمعممة رياض ( 2009نبياف )ؼ يعرّ 
 ،دىـ النطؽ السميـكتعكّ  ،األطفاؿكتعمؿ عمى إثراء المفردات المغكية لدل  األطفاؿكتنسيؽ مع مربية 

 ؛كدكر الحضانة األطفاؿـ نشاطاتيـ في رياض بيـ عمى إدراؾ العالقات بيف األشياء، كتنظّ كتدرّ 
كتحدد  األطفاؿكتدرس البرنامج التربكية لدكر  ،ماعيلتحقيؽ نمكىـ البدني كالعقمي كالنفسي كاالجت

تخطط كتنظـ كتدير الفعاليات ك ، األطفاؿاألىداؼ التربكية كاالتجاىات المطمكب غرسيا في نفكس 
 ،كالمسرحيات كالمناقشات كركاية القصة كاأللعاب كالغناء كالرقص كالرسـ كالتمكيف كصنع النماذج

تنمي ثقتيـ ك تحفز كتطكر اتجاىاتيـ كاىتماماتيـ، ك يئة االجتماعية، لمطبيعة كالب األطفاؿليزداد فيـ 
تطكر ك تشجع ركح التعاكف في سمككيـ االجتماعي، ك بأنفسيـ كتشجعيـ عمى التعبير عف أنفسيـ، 

مبادئ غيرىا مف ك  ،عمى النظافة كالطاعة كقكة االحتماؿ األطفاؿتدرب ك النمك الصحي كالبدني ليـ، 
تقـك بإعداد تقارير العمؿ ك مع المختصيف كذكييـ،  األطفاؿـ ـ كتناقش تقدّ تقيّ السمكؾ االجتماعي، ك 

جراءاتتعزز أسس السالمة كالصحة العامة ك الفنية،   .ر كسائؿ الحماية كالكقايةكتكفّ  يا،كا 

فالمعمـ في مراحؿ  ،لتختمؼ عف معممات كمعممي المراحؿ الدراسية األخر  األطفاؿمعممة رياض ك 
دارة الفصؿ عمى كجو إكذلؾ عميو  ،تقاف المادة العممية التي يقكـ بتدريسياإمطالب برل التعميـ األخ

ألمر فإف اأما معممة الركضة  ،مف األسس التعميمية كالصفية سميـ كغير ذلؾ مف األمكر األخرل
مرحمة  تعدّ حيث  ،تيا عمى كجو خاصاليا أكلكي األطفاؿفالتربية كالتعميـ كالرعاية في رياض  ،ختمؼم
 ،ككفاياتيا عف معممة الركضةالحديث  لذا عند ،ـ التعميميعداد كالتييئة لممراحؿ التالية في السمّ اإل

في المكاد التي تتعمؽ بتربية الطفؿ كالميارات  المعممة المؤىمة أكاديميان يككف الحديث داالن عمى 
مراعاة عمى  درتيا، كيدّؿ أيضان عمى مقسيككلكجية الطفكلة خصكصان  ،كاألنشطة كعمـ نفس النمك

مف أىـ العكامؿ  األطفاؿمعممة رياض  . إذ تعدّ في ىذا السف المبكر وكقدرات ومكاناتا  ك الطفؿ حاجات 
أكؿ مف يتعامؿ معو طفؿ الركضة ؛ ألنيا األطفاؿؼ الطفؿ كتقبمو لمؤسسات رياض المؤثرة في تكيّ 
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سة المشكالت كالمعكقات التي تكاجو في درا كبيران  معممة الركضة دكران  تؤدملذلؾ  ،طار األسرةإخارج 
كىذا  ،كتقكـ بالمساعدة في تنمية مكاىبو في مجاالت متنكعة ،طفؿ الركضة في ىذه المرحمة المبكرة

الطفكلة أطفاؿ في تعميـ الكفايات المينية التي تساعدىا بعض الخصائص ك ل يالى امتالكإكمو يحتاج 
 (.2010 ،عثماف) تيـكرعايتيـ كتربيالمبكرة 

ف المينييف في الطفكلة المبكرة يجب أف يعرفكا كيفية تعزيز أ الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة كضحتفأ
عالقات مع  بناءن  ،لى الفيـ العميؽ الحتياجات الطفؿ كتنميتوإالتعمـ الذم يستند يعرفكا ك  ،تنمية الطفؿ

حتى يؤثر  ؛ؽ كالتقييـراقبة كالتكثيتكظيؼ المكيتقنكا  ،ـ الطفؿمّ شراكيـ في تعا  األسرة كالمجتمع المحمي ك 
عف طريؽ دمج المعرفة يتـ تعزيز التعمـ أكضحت الرابطة أّف ك  .كتطكرىـ األطفاؿعمى تعمـ  يجابان إ
معرفة المحتكل لكؿ كب ،النيج التعميمية الفعالة مجمكعة كاسعة مف كب ،كاألسرة األطفاؿالعالقات مع ب

 .(NAEYC, 2010) ادؼككيفية بناء منيج ى األطفاؿمجاالت تعمـ 

حيث يتطمب مف  ،عالقة بيف مؤىالت المعمميف كجكدة تعميميـ إلى كجكد (Barnet, 2003)كيشير 
معممي مرحمة ما قبؿ المدرسة الحصكؿ عمى شيادة جامعية لمدة أربع سنكات كالتدريب المتخصص 

 .كتصميـ برامج التطكير

لمعممة الركضة تكمؿ كؿ منيا االخر نية كفايات شخصية كميحدد  ( فقد2010، )عبد اليادمما أ
 كىي:

 تقبؿ األعماؿ المككمة إلييا.ك تحمؿ العناء، ك الصبر،  :الصفات الشخصية -

 ،اإلسعافات األكليةبك  األطفاؿكلدييا دراية بعمـ نفس  ككف مؤىمة عمميان تيجب أف  :المينية الصفات  -
كتككف حاصمة عمى الشيادات  ،لمالحظةخاصة ا ،كلدييا ثقافة كلدييا إلماـ بطرؽ البحث العممي

  .كالدكرات في مجاؿ التربية كنمك الطفؿ

تتمثؿ في االتجاىات  األطفاؿكفايات معممات رياض  أفّ  (Ljubetic, 2012ف لجكبتيؾ )كبيّ 
 ،لى االتصاؿ كالتكاصؿإضافة إ ،كالميارات كالمعارؼ كالقيـ التي تعمؿ عمى تطكير أداء المعممة

 مكاجيةلتطكير قدرتيا عمى  ؛الجيد كميارات البحث العممي التعبير المغكمّ  عمى تياكمدل قدر 
  .العمؿ مع الطالبأثناء الصعكبات التي تكاجييا 
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سف منيا حُ  ،أف يمتمكيا المعمـأىـ الكفايات التي يجب  (Karacaoglu, 2008كأظير كاراكاجمك )
ثارة التفكير ا  قدرة عمى ضبط الصؼ ك مكال ،ىؿ كالمجتمعكاالتصاؿ كالتكاصؿ مع األ ،الطفؿ معاممة

 .األطفاؿالفردية كطرؽ التقييـ التي تناسب  اتكمراعاة الفركق ،نشطةبداع في األسئمة كاإلطرح األب

  :األطفالرياض  تأىيل معممات 2.1.4

مجمكعة مف العمميات التربكية المخططة كالمنظمة في برنامج  األطفاؿيقصد بتأىيؿ معممة رياض 
كالكفايات  ،لى تزكيد الطالبات المعممات بالمعمكمات كاألساليب كالثقافة العامةليادفة إا ،التأىيؿ

كالخبرات الالزمة العدادىف لمقياـ باألدكار التربكية المطمكب منيف تأديتيا عند االلتحاؽ بالعمؿ في 
 (.2016 ،خركفآ)مرتضى ك  األطفاؿرياض 

 ذلؾ ألفّ  األطفاؿ،  كذكم الركضة بيف ما التعاكف ؽيحق جيدان  تأىيالن  األطفاؿ رياض معممة كتأىيؿ
 أـ األبناء تربية حيث مف أكاف سكاء لمركضة، التربكم البرنامج في بفعالية األىالي إشراؾ مف يمّكنيا

 & ,Comfan) فييا التربكم كالعمؿ الركضة في لممنياج الداعمة الخدمات في إشراكيـ حيث مف
Lopez, 2003.) 

 مرحمة في األطفاؿ مع التعامؿ مف يمكنيا عمميان  مؤىالن  األطفاؿ رياض معممة ؿتحم أف ينبغي لذا
 المعممة تعمؿ متكاممة شخصية الطفؿ شخصية ألف شاممة؛ تنمية كتنميتيـ كتعميميـ المبكرة، الطفكلة
 (.2004 ، صميكة) بيا كاالىتماـ العناية عمى

متالؾ منظكمة إساعدىف عمى ي ألّنوممّحة،  ضركرة فيك األطفاؿالعمؿ عمى تأىيؿ معممات رياض أّما 
قدرة عمى ممف المعارؼ كالميارات كالقيـ كاالتجاىات التي تشكؿ الكفايات التعميمية لدييف، كمنيا ال

، كاكتساب األطفاؿكالتمكف مف استراتيجيات التدريس الخاصة برياض  ،التعامؿ الفّعاؿ مع الطفؿ
مخططة  ىي المعممة الركضة ؛ ألّف ى التأمؿ كالتطكر المينيقدرة عممميارات التخطيط كالتقكيـ، كال

ز ، كتحفّ األطفاؿر اىتماـ ي، كيقع عمى عاتقيا ميمة اختيار المكاد كاألنشطة التي تثاألطفاؿـ يلتعم
 (.2017 ،)ىيئة تطكير مينة التعميـ فضكليـ لتمكنيـ مف اكتشاؼ العالـ المحيط بيـ

 يستخدمياالطرؽ كاألساليب التربكية التي بف يتـ أيجب  األطفاؿ معممة رياضكترل الباحثة أف تأىيؿ 
كيفية التعامؿ بشكؿ عمى  يفّ كتدريب األطفاؿمعممات رياض تييئة  ، عندمجاؿ التربيةب كفصتالمخ
 .المعمماتك  المجتمعك  أكلياء األمكرك  دارةاإلك  المنيجك  الطالب :مع عناصر العممية التعميمية مينيّ 
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  :األطفالمعممة رياض ل و المينيالنم برامج 2.1.5

كز عمى الكفايات تألنيا تر  ؛حجر األساس األطفاؿتمثؿ برامج النمك الميني لمعممات رياض 
كما ينبغي أف تسيـ برامج تأىيؿ  ،امتالكيا األطفاؿعمى معممات رياض الكاجب كالميارات كالمعايير 

 (.2016 ،خركفآمرتضى ك )بعمميا كساب المعممات المعرفة المينية المتعمقة إمعممات في ال

 (Darling-Hammond, 2013). :برامج تأىيؿ المعمميف يجب أف تتضمف أفّ بشكلماف  أكصىكقد  

ىداؼ العامة دارة الغرفة الصفية كاألإمثؿ  ،كىي قكاعد التدريس :صول التدريس العامةأمعرفة  -
 . لممنياج

المجاؿ ك كالمبادئ كالقكانيف كالتعميمات  معرفة الحقائؽ كالمعمكمات عمى مؿتتش :معرفة المحتوى -
لى إضافة إ ،نتاج المعرفةإلى الطرائؽ كالعمميات التي يتـ فييا إكالمعرفة التي تشير  ،المعرفي

   ذاتيا. ـ المعرفةالمعرفة التي تقيّ 
كطرؽ تنفيذه كتقكيمو  ،معرفة عناصر المنياج كالنظرية التي انبثقت منوأم  :المعرفة بالمنياج -

  .ـ كالتقكيـساليب التعمّ أـ خبراتو ك كتنظي
 .معرفة محتكل التدريس عف طريؽكيفية تعميـ المحتكل  -
الفردية بينيـ  اتمعرفة احتياجات كاىتمامات الطالب كالفركق أم :المتعمم خصائص معرفة -

 . كمعرفة خبراتيـ السابقة
 الركضة كمعرفة ،طفاؿاأل ـلتعمّ  تعممية مناسبة بيئات تعني إيجاد: التعميمية البيئات معرفة -

  .كثقافاتيـ األطفاؿ فيو يعيش المجتمع الذم كطبيعة االجتماعي كالسياؽ كمؤسسة،
 األىداؼ معرفةك  ،التربكية الفمسفات معرفة تشمؿ: والخاصة العامة واألىداف الفمسفات معرفة -

 . كالتعميـ التعمـ كالغاية مف كالخاصة، العامة التربكية

لى امتالؾ المعمميف الكفايات التعميمية إلمعمميف في مرحمة الطفكلة المبكرة عداد اإتسعى برامج كما 
كتخريج معمـ  ،نتاج الكسائؿ التعميمية كالتقكيـ كتنظيـ البيئة التعميميةا  ك  ،المتمثمة في التخطيط كالتدريس

 ,Wise & Leibbrandقادر عمى الربط بيف النظريات التي تعمميا كتطبيقيا في مينة التعميـ )
2000.) 
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بمدة دكار المينية لممعمميف في برامج الطفكلة المبكرة عداد األإعمى  (NAEYC, 2010)نايسكتؤكد 
كتكليد معارؼ  ،التركيز عمى المحتكل كطرؽ التدريس كتعمـ مبادئ الكبار، بربع سنكاتإلى أسنتيف 

 .همستكل الدكتكراإلى  حتى الكصكؿجديدة مف خالؿ البحث 

لالتجاىات التربكية  ككفقان  ،لمسياؽ االجتماعي كالثقافي معممات الركضة كفقان  عدادإكتنكعت برامج 
جاىات ساسو التحديد المسبؽ لمسمكؾ كاالتأفيناؾ برنامج قائـ عمى الكفايات  ،كالنفسية التي تتبناىا

الذم يجب داء كتحديد  مستكل األ ،دكار المطمكبة مف المربية القياـ بيا عند التحاقيا بالعمؿكالقيـ كاأل
ىمية تزكيد الطالبات المعممات أيؤكد عمى فما البرنامج القائـ عمى استخداـ النماذج أ ،الكصكؿ اليو

، كىناؾ فادة منيا مينيان ساليب منيجية الكتساب المعرفة كتنمية العقؿ كنظريات التعمـ لتطبيقيا كاإلأب
عداد المعممة إاؼ السمككية لبرنامج ىداألكعمى  دائياأك المعممة قائـ عمى سمكؾ المكذج السمككي الن

 (2016 ،خركفآ)مرتضى ك 

برامج العصؼ ، مثؿ تعدد برامج التدريب عمى الكفاياتىتماـ باالعمى   (2016)  لذا أكدت الخالص
 الحريرم  أّما .نجاز في تدريب المعمميفلى تكظيؼ ممؼ اإلإكما دعت  ،الذىني كالتدريب التشاركي

 ويجب أف تتضمنمف جية، كعمى ما لجامعات في تصميـ برامج التأىيؿ دكر افقد أكد عمى ( 2002)
كالمشكالت  ،تتضمف عمـ النفس المغكم كعمـ نفس النمكالنمك الميني مف جية أخرل، كأف برامج 

كغيرىا  ،كنظريات عمـ النفس كالتربية كعمـ االجتماع ،كسيككلكجية المعب ،األطفاؿالسمككية الخاصة ب
ككيفية التعامؿ  ،لى الدركس العممية كالفيـ الجيد لمرحمة نمك الطفؿإضافة إ ،مف الدركس النظرية

استخداـ التقنيات معممات الركضة عمى  تدرمأكد عمى ك  ،كالتصرؼ الجيد في المكاقؼ الحرجة ،معو
سر لمساعدة الجتماعية كاالتصاؿ الدائـ مع األُ عمى استخداـ الميارات اّف لى تدريبيإضافة إ ،الحديثة

 فاليـ عمى النمك كالتطكر. طأ

ليا اتجاىات  عدة دكؿ تكجد  ،األطفاؿتأىيؿ معممات رياض متنكعة بت دكؿ عديدة برامج تبنّ لذا 
كتكلت الرابطة القكمية  .راليا كفمندا كايطاليا كغيرىاستايا عداد معممات الركضة كمنإمختمفة في 

 (.2002،)بشكر الكاليات المتحدة األمريكية في األطفاؿلمطفكلة المبكرة معايير اعداد معممات رياض  
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 :األداءتقييم  2.1.6

الحكـ عمى مستكل امتالؾ المعمـ لممعارؼ بأّنو ( تقييـ األداء 2005 ،كسكر ،الخزندار) عّرؼ
كالميارات كاالتجاىات الضركرية ألداء ميامو داخؿ حجرة الدراسة لتحقيؽ أىداؼ درس محدد، كيستدؿ 

 األداءات.أك اإلنجازات بالتقييـ  عمى تكفر

يعني مجمكعة االستراتيجيات الالزمة لتطبيؽ المعرفة كالميارات كعادات العمؿ فتقكيـ أداء المعمـ أّما 
 (.2001،مف خالؿ أداء المعمـ لميمات محددة ينفذىا بشكؿ عممي كمرتبطة بالحياة )الدكسرم

 ،بيالركضة في أداء األدكار المنكطة لى تحديد مدل كفاية معممة اإتيدؼ عممية تقكيـ األداء حيث 
عمى  بناءن  ،مكانات مختمفة كتخطيط برامج التنمية المينية المستمرةإؼ عمى ما لدل المعممة مف كالتعرّ 

 مساعدة المعممة عمى تقدير ذاتيا بالتفكير في ممارساتيا كمراجعة أدائياتيدؼ إلى ك  ،رؤية عممية
  .(2014 ،)خمؼ

 :مة الروضةيم معميمعايير تق 2.1.7

 األطفاؿإطارنا مرجعينا ككطنينا لدعـ معممات رياض  األطفاؿمعايير المينية لمعممة رياض التشكؿ  
ف معممة رياض كتمكّ  ،كتحدد تكقعات كاضحة مف الممارسات التربكية كالتعميمية ،يميفيكتطكيرىف كتق

يجاد لغة إفي عمميا، كتعمؿ عمى  الضعؼنقاط مف التأّمؿ الذاتي ألدائيا، كتحديد نقاط القكة ك  األطفاؿ
كتحدد الكفايات المينية الخاصة بمعممة رياض ، كالتربكييف األطفاؿياض كة بيف معممات ر مشتر 

 و برامج إعداد معممات مرحمة الطفكلة المبكرة لتنفيذ برامج تطكيرية كتدريبية مناسبة، كتكجّ األطفاؿ
 تعزيز الشراكة مع مؤسساتك  ،األطفاؿرياض  معممة تساعد في تقييـ أداءك  ،بناء أدكات تقكيـ مناسبةك 

)ىيئة تطكير مينة  األطفاؿرياض  ير المينية لمعمماتيمع المعا التعميـ العالي؛ لمكاءمة برامِجيا
 .(2017 ،التعميـ

ىيئة تطكير مينة )حسب ما جاءت في بستة محاكر  األطفاؿالمعايير المينية لمعممات رياض  دحدتكت
 أتي: ما يك ذلؾك ، 2017(التعميـ ,
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يشمؿ صياغة األىداؼ كفؽ مجاالت النمك، كمستكيات األىداؼ ككضكحيا، المحور األول: التخطيط: 
كالتخطيط المتمركز حكؿ الطفؿ، كالتخطيط الشمكلي التكامي، كالتنكيع في تخطيط األنشطة، مخرجات 

 التعميـ.

كتكضيح اليدؼ مف  جيات المستخدمة،يشمؿ تنكيع اإلستراتيراتيجيات التدريس: تساالمحور الثاني: 
تاحة التميز، كتشجيع العمؿ التعاكني كالتطكر االجتماعي  التعمـ، كتكظيؼ الكسائؿ التعميمية، كا 

 كتكظيؼ المعرفة السابقة.

 كيتضمف البيئتيف المادية كالتربكية: المحور الثالث: البيئة:

مـ، كتكفر الكسائؿ كاأللعاب قدرة عمى تصميـ مراكز التعمال أمتصميم البيئة المادية: -أ
 ر البيئة الصحية اآلمنة كالسميمة.يكالتجييزات، كتكف

قدرة عمى تصميـ البيئة بشكؿ يعزز التفاعؿ االجتماعي، كمشاركة مال أمب: تنظيم البيئة التربوية: 
ي، كذلؾ تنمية سفي تكضيح القكانيف كالسمكؾ المرغكب، كخمؽ أجكاء تدعـ األماف النف األطفاؿ

 حاسبة الذاتية كالسمكؾ المسؤكؿ.الم

القدرة عمى التكاصؿ مع الطفؿ، كالتكاصؿ مع الزمالء كطاقـ المحور الرابع: االتصال والتواصل: 
 المجتمع المحمي.ك  الركضة، كاالتصاؿ كالتكاصؿ مع األىؿ كأكلياء األمكر

التقكيـ  ةكمراعا، ف مف ربط التقكيـ باألىداؼ كمخرجات التعمـالتمكّ المحور الخامس: التقويم: 
 النمائية، كتنكع التقكيـ كالتقكيـ الذاتي. األطفاؿلخصائص 

التقييـ الذاتي  يشمؿ المشاركة في التعمـ المستمر، كاستخداـالمحور السادس: التطور الميني: 
ف عمى التطكر يف األداء، كالعمؿ ضمف مجتمع ميني متعمـ، كتكظيؼ أدكات تعيكالتغذية الراجعة لتحس

 ي.المين

  :التقويم الذاتي لمعممة الروضة

مف أىـ المؤشرات التي تساعدىا عمى تحقيؽ الجكدة العممية  يعد تقكيـ معممة الركضة ألدائيا ذاتيان 
البحث كتجربة النظريات الجديدة عمى ساعدىا عمى التعمـ مف خبراتيا ك يألف التقكيـ الذاتي  ،التعميمية
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بداع في طرؽ كتشجع اإل ،طة تثرم معرفة كميارات المعممةيذه األنشف ،جراء الممارسات الجيدةا  ك 
لى التمكف مف بعض الميارات لتطكر مف إكتحتاج معممة الركضة  ،األطفاؿالتعميـ كالممارسات مع 

استخداـ نتائج التقكيـ في كضع خطط لتحسيف ك  ،تطبيؽ أداة التقكيـ الذاتي كتفسير النتائج مثؿ، أدائيا
 ،األطفاؿتكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة في رياض ك  ،مكانات المتاحةإلأدائيا في ضكء الفرص كا

 (.2014 ،استخداـ مصادر المعرفة المختمفة )خمؼبحكث ك جراء الكا   ،تكظيؼ البرمجيات في المنيجك 

 National Association for the Education ofالرابطة القومية لمطفولة المبكرة  2.1.8
Young Children (NAEYC): 

ألىالي المعممات ك اك ألطفاؿ احتياجات ا تمثؿ ،مقرىا في الكاليات المتحدة منظمة عالمية لمطفكلةىي 
تحسيف بلى تحسيف أكضاع الطفكلة المبكرة إتيدؼ فيي  ،في مكضكع الطفكلة المبكرة كالمجتمع برمتو

 .كتكفير بيئة غنية لألطفاؿ ،شركط العمؿل كفقان كمساعدتيـ سات المعمميف ممار 

صكت ( (Young Childrenالصغار  األطفاؿ( نشرات كمجالت أىميا (NAEYC كتصدر
ضافة إ ،كتصدر الكتب التي تعالج مكضكعات الطفكلة المبكرة ،(Voice practitioners) الممارسيف

 (NAEYC, 2010) .لى عقد المؤتمرات السنكية لمطفكلة المبكرةإ

تنسيؽ الجيكد كتكحيدىا لجميع يمة كمسؤكلية م 1981مف عاـ  كقد أخذت الرابطة عمى عاتقيا ابتداءن 
 ؛لى كضع المعايير الخاصة ببرامج الطفكلة المبكرةإكسعت  ،الشركاء العامميف في الطفكلة المبكرة

لضماف ضبط الجكدة كتطبيؽ برامج نكعية كذات كفاءة عالية لكؿ مؤسسات الطفكلة المبكرة في 
 (NAEYC, 2010) .الكاليات المتحدة

مف قبؿ  ؛عداد المعمميف كتأىيميـقة معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة إلمراجعات كثيتكالت قد ك 
كمديرم مؤسسات الطفكلة كأعضاء كالتقييـ خبراء الطفكلة في العالـ كالعامميف الميدانييف كخبراء التقكيـ 

لى جممة قيـ إتندة صكرة متكاممة لكثيقة المعايير المسبلمخركج  ،الييئات التدريسية في الجامعات
كالذم يعنى بتقدير ىذه المرحمة كتثمينيا كمرحمة خاصة  ،خالقي المرتبط في الطفكلة المبكرةالسمكؾ األ

تقدير لك  ،األطفاؿلضماف جكدة التعميـ في رياض ك  ،عداد لممستقبؿكليست مرحمة اإل اكقائمة بذاتي
كالسعي لمعمؿ  ،رامة معممييـ كذكييـكاحتراـ كرامتيـ كك ،أسرىـىـ ك كاحتراميـ كدعميـ  األطفاؿ
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طار إفي  ،كتكفير أفضؿ السبؿ لتعميميـ كتنميتيـ ،رىايكتطك  األطفاؿطالؽ مكنكنات إعمى الدؤكب 
 (.2002 ،بشكر؛ 2016 ،محمكد ؛2004 ،عيسىية أساسيا الثقة كاالحتراـ )عالقة تبادل

الصغار  األطفاللرابطة القومية لتربية القومية لبرامج الطفولة المبكرة التي وضعتيا ادعائم الرابطة 
  :(NAEYC)بالواليات المتحدة 

 لمبرامج التي تعدّ  كبشكؿ أكثر تحديدان  ،تمثؿ ىذه المعايير رؤية مستدامة لمجاؿ الطفكلة المبكرة
ف البحكث أنو عند امتالؾ المينييف في مرحمة الطفكلة المبكرة  كتبيّ  ،المينييف العامميف في ىذا المجاؿ

تصؼ ىذه المعايير ما يتكقع مف  ذالبدرجة أكبر،  األطفاؿدريب كالتعميـ المتخصص يستفيد الت
المينييف في مرحمة الطفكلة المبكرة أف يعرفكه كيقكمكا بو، كتحدد مخرجات التعمـ األساسية في برامج 

 .(NAEYC, 2010) اإلعداد الميني كتقديـ رؤية مشتركة لمتميز

 The National Early Childhood) يير القكمية لبرامج الطفكلة المبكرةإف الصكرة النيائية لممعا
Program Standards)  ّ1996الفترة مف في  جرلبعد التعديؿ األخير الذم إلييا التكصؿ  التي تـ 

الصغار في  األطفاؿاعتمادىا مف قبؿ مجمس إدارة الرابطة القكمية لتربية  ، قد تـّ 1998كحتى 
 2005تطبيقيا مع بداية عاـ  ، كبدأ2004( في شير أبريؿ مف عاـ NAEYCالكاليات المتحدة )

(NAEYC, 2010) . 

يمة شرحان لممعايير ثـ تكضيحان لطريقة مكتضمنت الكثائؽ التي صدرت عف الرابطة حكؿ ىذه الكثيقة ال
الرابطة بؿ لجاف االعتماد التي تشكميا مف قِ  ،تطبيقيا عمى البرامج التربكية الخاصة بيذه المرحمة

تحتكم المعايير عمى عشرة مككنات أساسية لمبرامج الخاصة ك  كالمحكميف الذيف يتكلكف ىذه الميمة
 ثـ يمي ذلؾ شرح لممحكات ،وئكرامف يبدأ كؿ مككف بتحديد اليدؼ منو كالمنطؽ  ،الصغار األطفاؿب
(Criteria)  ّدة عمى تكضيح يمي كؿ محؾ عبارات تفسيرية لممساعثـ  ،عمى تحقؽ اليدؼ التي تدؿ

 (.2016 ،)محمكدالمعممكف كافة التفاصيؿ التي قد يحتاج ليا كتحتكم المعايير  .كشرح البند

كتدعـ أىداؼ  ،لتطبيؽ المعارؼ الجديدة عمى القضايا الحرجة ر ىذه المعايير لمممارسيف إطاران تكفّ ك 
تدعـ ، ك سنكاتثمانية سّف منذ الكالدة حتى  األطفاؿإلعدادات التي تخدـ ميمة، باالتعمـ المبكر ال

اعتماد برامج ك اليياكؿ األساسية الحاسمة في مرحمة الطفكلة المبكرة بما في ذلؾ االعتماد الميني، 
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الدكلة لمتنمية المينية في مرحمة أنظمة مكافقة الدكلة عمى تعميـ المعمميف كالبرامج، ك ك اإلعداد الميني، 
 (.NAEYC, 2010) تساعكاالمتفاكتة في العمؽ مستكيات ب اتتنطبق ، كتكّفرالطفكلة المبكرة

 لمعممات رياض األطفال:  معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة 2.1.9

)محمكد يأتي عشرة معايير كما إلى كتتفرع  لمتركيز، مجاالت لى أربعةإقسمت المعايير المينية 
  :((Copley, 2000, ك )(2002ك)بشكر (NAEYC, 2010ك) ،(2016

 :(الطفل)التركيز األول مجال 

يشجع البرنامج كينمي إقامة العالقات االجتماعية اإليجابية بيف  :العالقات االجتماعية :األول المعيار
ؿ، بأنو مكضع تقبّ  وكتشجيعكبيف البالغيف، كذلؾ لبناء إحساس الطفؿ بقيمتو  أنفسيـ  األطفاؿجميع 

 كعضك مسؤكؿ. في المجتمع  اإلسياـرة الطفؿ عمى قدمما يقكم انتمائو لمجماعة، كيساعد عمى تنمية م

لتنمية  كضركرة ممحة العالقات اإليجابية مطمب أساسي  :المنطق الذي بني عمى أساسو المعيار
 ،، كتحقيؽ التفاعؿ البناء مع اآلخريفياكتنظيمالذات قدرة عمى ضبط مالشعكر بالمسؤكلية، كال

عمى تنمية الشعكر باألمف كاإلحساس  األطفاؿلحساسة تساعد فالتفاعالت كاالستجابات الدافئة الكدكدة ا
فالطفؿ الذم يشعر ، اإليجابي بالذات، كما تساعدىـ عمى اكتساب ميارات التعاكف كاحتراـ اآلخريف

ر مف اآلخريف يككف أكثر استعدادان لمشعكر باألمف كالقكة كالتعامؿ مع اآلخريف قدّ قيمة كبيرة كمُ  ابأنو ذ
 ـ كالشعكر باالنتماء لممجتمع. كالتعم ،بكفاءة

يمتـز البرنامج بتطبيؽ منيج يتسؽ مع األىداؼ التي يسعى لتحقيقيا مع : المنيجالثاني:  المعيار
كتنميتيـ في المجاالت الجمالية كالمعرفية كالكجدانية كالمغكية كالبدنية  األطفاؿـ ي، فيشجع تعماألطفاؿ

 كالجسمية كاالجتماعية. 

صمـ عمى كالتي تُ  ،البرامج التي يككف ليا أىداؼ محددة :عمى أساسو المعيارالمنطق الذي بني 
 ،كتتضمف المفاىيـ كالميارات التي كشفت عنيا ىذه النتائج ،أساس نتائج البحكث العممية الحديثة

بدقة يرشد المعمـ المؤىؿ لو المخطط ك المحدد ك فالمنيج الكاضح  ،كتعمميـ كتنميتيـ األطفاؿتحقؽ نمك 
مدل كاسع مف مجاالت النمك بتحقؽ ليـ النمك المتكامؿ  ،نو مف تصميـ كتقديـ خبرات لألطفاؿكيمك

حيف يشرع في  ،ف ىذا المنيج المعمـ مف أف يككف لو قصد كاضح كىدؼ محددكما يمكّ  كالمحتكل. 



25 
 

تاحة الفرص لألطفاؿ  ،بحيث يتضمف تكظيؼ الزمف كمكاد كأدكات المعب ،التخطيط لمجدكؿ اليكمي كا 
ـ الذاتي كالتعبير اإلبداعي كاالبتكارم، كما يساعده عمى تكفير الفرص الالزمة لألطفاؿ لمتعمـ لمتعمّ 

 كفقان الحتياجاتيـ النمائية كميكليـ كاىتماماتيـ.  ،الفردم كفي جماعات صغيرة أك كبيرة

ك الطفؿ بشكؿ الة كمالئمة لنميستخدـ المنيج مداخؿ كمناحي تدريسية فعّ  :التدريس :الثالث المعيار
كتحّث تشجع التعمـ ك كمتناسبة مع عمره كثقافتو كحضارتو،  ،كنمكه المغكم عمى كجو الخصكص ،عاـ

طار عمى النمك   أىداؼ المنيج. ك في سياؽ كا 

المعػممكف الػذيف يستػخدمكف مػداخؿ كمنػاحي متعددة لمتدريس  :المنطق الذي بني عمى أساسو المعيار
تتضمف ىذه المداخؿ كالمناحي كتستخدـ االسػتراتيجيات  ، حيثرص لمتعمـيتيحكف لألطػفاؿ أفضؿ الف

التػي تػتفاكت مػف التػي تػركز عمى المػعمـ إلػى التػي تػركز عمػى الطػفؿ، كمػف التي تتضػمف مكاقؼ 
فكؿ طفؿ يذىب إلى  .كخبرات مكحدة متشكمة، إلى التػي تتػضمف مكاقؼ كخػبرات مرنة كغير متشكمة

بخمػفيتو كاىتماماتو كميكلو كخػبراتو كأسػمكبو المفػضؿ فػي التػعمـ كاحتػياجاتو كقػدراتو فػي المػدرسة 
عػند اختػيار كتنػفيذ  اتاعػتباره ىػذه الفػركقبفإذا راعػى الػمعمـ كأخػذ  ،التػعامؿ مػع البيػئات المخػتمفة لمتػعمـ

عمى تحقيؽ  األطفاؿألطػفاؿ، فإنو يساعد جميع الػمداخؿ التػدريسػية كاألنشػطة كالخػبرات التػي تقػدـ ل
النػجاح. كتختمؼ كفاءة كفعالية المداخؿ التدريسية المختمفة باختالؼ المجاالت كعناصر المنيج كالتعمـ 

أك  لكي يتصدل البرنامج كيكاجو التعقيدات الكامنة كالمتضمنة في أم مكقؼ تدريسيك المطمكب، 
 كالمناحي المتعددة كالمتنكعة كذات الكفاءة العالية. يمزمو أف يستخدـ المداخؿ  ،تعميمي

يكشؼ المنيج عف عمـ كدراية بالمداخؿ الرسمية كغير الرسمية  :التقويمالقياس أو  :الرابع المعيار
كنمكىـ في جكانبيـ المختمفة.  األطفاؿالتي طكرت حديثان لتقديـ المعمكمات عف تعمـ  ،لمقياس كالتقكيـ

تقكيـ في سياؽ التكاصؿ المتبادؿ بيف المدرسة كاألسرة، مع مراعاة حساسية كأىمية كيتـ ىذا القياس كال
. كتستخدـ نتائج القياس كالتقكيـ األطفاؿاالنتباه الختالؼ السياقات الثقافية لألسر التي يأتي منيا 

كحكؿ طرؽ التدريس  ،حيث تساعد عمى اتخاذ قرارات صائبة حكؿ الطفؿ مف جية ،لصالح الطفؿ
 بما يحقؽ التجديد كالتحسيف كالتطكير المستمر لمبرنامج.  ،تخدمة مف جية أخرلالمس

يساعده  ،إف معرفة المعمـ بكؿ طفؿ عمى أساس عممي دقيؽ :المنطق الذي بني عمى أساسو المعيار
عمى اختيار طرؽ التدريس التي يساعد كذلؾ  ،األطفاؿعمى تخطيط مناىج كخبرات مالئمة كتتحدل 
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ب القكة لدل الطفؿ كحاجاتو. كما أف القياس كالتقكيـ المنتظـ المنيجي ضركرم لمتعرؼ تستجيب لجكان
أك لتدخؿ مف نكع  ،الذيف يحتاجكف كيستفيدكف مف رعاية خاصة كتدريس أكثر كثافة األطفاؿعمى 
أك أكلئؾ الذيف يحتاجكف لمزيد مف التقكيـ كالفحص كالتشخيص لمستكل نمكىـ في مختمؼ  ،مختمؼ
ضماف تحقيؽ البرنامج ألىدافو في  ،الحصكؿ عمى ىذه المعمكمات ،. فمف شأف ىذا اإلجراءالجكانب

مكاناتيـليـ لكي ينمك كيتعممكا كيتقدمكا بأقصى ما تسمح  األطفاؿإتاحة الفرص لجميع   .بو قدراتيـ كا 
 كما أف مف شأف ىذا اإلجراء أف يقدـ المعمكمات الالزمة لجيكد تحسيف كتطكير البرنامج. 

كالعامميف معيـ، كيحمييـ مف  األطفاؿييتـ البرنامج بتغذية كصحة جميع  :الصحة :الخامس المعيار
 التعرض لإلصابة باألمراض أك الحكادث. 

مف الخبرات التي تقدـ ليـ كيتعممكف  األطفاؿلكي يستفيد  :المنطق الذي بني عمى أساسو المعيار
يعتمدكف عمى  األطفاؿكألف  ،أفضؿ مستكل صحي ممكفأف يككنكا في  بدّ  كيحققكف نمط حياة جيد، ال

 ،أف نضمف ليؤالء البالغيف أفضؿ مستكل صحي كذلؾ، حتى يككنكا نمكذجان مف جية بدّ  فال ؛البالغيف
 األطفاؿبالمسؤكليات الكبيرة الممقاة عمى عاتقيـ مف جية أخرل، كأف يعممكا يتمكنكا مف القياـ كحتى 

 ية. الممارسات كاالختيارات الصح

كعمى الرغـ مف أف التعمـ كالتعميـ التجديدم يتضمف قدران مف المخاطرة، إال أف البرامج ذات الجكدة 
في بيئات قد ينتج عنيا  األطفاؿكال تسمح بكجكد  ،العالية ال تسمح بالممارسات العشكائية االرتجالية

 تمع. نتائج سمبية بالنسبة لألطفاؿ كأعضاء ىيئة التدريس أك األسر أك المج

 ىيئة التدريس   :مجال التركيز الثاني

يكظؼ البرنامج كيدعـ ىيئة تدريس مف ذكم المؤىالت  :المعممون والمدرسون السادس: المعيار
 ،كتشجيع تعمميـ كتنميتيـ األطفاؿكااللتزاـ الميني الالـز لإلسراع في نمك  ،التربكية كالخبرة كالمعرفة

 مى تنكعيا. كلتدعيـ حاجات األسر كاىتماماتيـ ع

ممكنة لألطفاؿ عندما تتكفر لدل  فائدةتتحقؽ أقصى  :المنطق الذي بني عمى أساسو المعيار
معممييـ مستكيات عميا مف التعميـ الرسمي، كاإلعداد الميني المتخصص في مرحمة الطفكلة المبكرة. 

كالتربية  ألطفاؿافالمعممكف الذيف يجمعكف بيف التخصص الدقيؽ كالمعرفة كالميارة في مجاؿ نمك 
عمى تقديـ خبرات أقدر ، ك األطفاؿأقدر مف غيرىـ عمى التفاعؿ اإليجابي الدافئ مع  ايككنك  ،المبكرة
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نمائية تتسـ بالعمؽ كالثراء، كما يككنك  بيئة  إنشاء أك تصميـقدرة عمى مأكثر مف غيرىـ  الغكية كا 
ي تاحة فرص  األطفاؿجابي لمعامميف مع تعميمية ذات جكدة عالية. كما أف تكفير تكجيو تربكم داعـ كا  كا 

يضمف حصكؿ ىؤالء العامميف عمى المعرفة  ،المشاركة المستمرة في برامج التنمية المينية المتكفرة
 المستجدات فيو. ك المجاؿ ىذا في  يفالدائمالتغير ك كالميارات التي تعكس التطكر 

  (مشاركة األسرة والمجتمع المحمي)مجال التركيز الثالث  

 يا،جميع األطفاؿيحرص البرنامج عمى بناء عالقات تعاكف مع أسر  :األسرة :السابع لمعيارا
كالمحافظة عمى استمرار ىذه العالقات حتى يتحقؽ النمك كالتعمـ كالتنمية المنشكدة في جميع 

تيا أف تككف ىذه العالقات حساسة كتتأثر ببناء األسرة كالمغة المستخدمة فييا كخمفييجب المجاالت. ك 
 االجتماعية كالثقافية. 

كنمكىـ كتنميتيـ ارتباطان كبيران  األطفاؿيرتبط تعمـ  :المنطق الذي بني عمى أساسو ىذا المعيار
تحقؽ لمطفؿ يحتى  ،أف يضع األسرة عمى قمة أكلكياتو كاىتماماتومف لمبرنامج  بدّ  الا بأسرىـ، لذ

، يفعالقات مع األسرة عمى الثقة كاالحتراـ المتبادلبنى ىذه الأقصى حدكد النمك كالتعمـ. كما يمـز أف تُ 
كما يجب أيضان الحصكؿ عمى مشاركة األسرة كدعميا لممدرسة في البرنامج كفي النمك التعميمي 

 كما يمـز دعكة األسرة لممساىمة الكاممة في جميع خطكات البرنامج.   ،كالتحصيمي ألطفاليا

كيستخدـ  ،لبرنامج عالقات مع المجتمع الذم يعيش فيو الطفؿيقيـ ا :المجتمع المحمي الثامن: المعيار
 مكارده  لدعـ تحقيؽ أىداؼ البرنامج. 

يقيـ  ،كجزء مف نسيج المجتمع المحمي الذم يعيش فيو الطفؿ :المنطق الذي بني عمى أساسو المعيار
التي يمكف ك  ،المحمياؿ العالقات المتبادلة مع الككاالت كالمؤسسات المكجكدة بالمجتمع البرنامج الفعّ 

كالدمج كتشجيع التنكع.  األطفاؿأف تدعـ كتساعد في تحقيؽ أىداؼ البرنامج كتحسيف الصحة كانتقاؿ 
. كيمكف لمبرنامج كافةالسبؿ ب لمحافظة عمى ىذه العالقات كتقكيتياإلى اكما يمـز أف يسعى البرنامج 

بط األسر بالمصادر المطمكبة في ر  فيعف طريؽ المساعدة أف يساعد عمى النمك الصحي لألطفاؿ 
  .المجتمع المحمي
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 :(القيادة واإلدارة)مجال التركيز الرابع 

كيحسف المحافظة تيف، داخمية كخارجية مالئمتيف يكفر البرنامج بيئ: الماديةالبيئة   :التاسع المعيار
ر نمك الطفؿ تيسّ تتضمف البيئة المادية األدكات كالمعدات كالتجييزات كالمكاد التي حيث ا، معميي

 كتعممو كتنميتو كالمتعامميف معو. لتحقيؽ ىذا اليدؼ يصمـ البرنامج كيبني بيئة صحية كآمنة. 

ييسر تصميـ البرنامج لبيئة مادية ذات مستكل رفيع كيحافظ  :المنطق الذي بني عمى أساسو المعيار
 ،تعامؿ كعمؿك ضؿ استخداـ كيدعـ تقديـ أنشطة كخدمات كخبرات ذات جكدة عالية، كيسمح بأف ،عمييا

ر التعمـ لككنيا تيسّ  ؛ى المحافظة عمييا تدعـ جكدة البرنامجنظمة كالمجيزة كالمعدة التي تراعفالبيئة الم
مكاقؼ كبيئات صديقة كمرحبة كمقبكلة تصميـ كما أف  ،كتكفر الراحة كالصحة لمف يستخدمكف البرنامج

 أنو أف يرفع مف جكدة البرنامج. مف ش ،مف الطفؿ كاألسرة كىيئة التدريس مف كؿ  

يطبؽ البرنامج بكفاءة كفعالية السياسات كاإلجراءات كالنظـ التي  :القيادة واإلدارة :العاشر المعيار
دارة البرنامج،  تضمف استقرار ىيئة التدريس كالعامميف، كتكفر إدارة قكية لألفراد كالنكاحي المالية كا 

 مميف مع الطفؿ خبرات ذات جكدة عالية. كاألسر كالمتعا األطفاؿتضمف لكؿ مف 

كفعاالن، كقيادة ذات  ؤان إداريان كف يتطمب البرنامج المتميز بناءن  :المنطق الذي بني عمى أساسو المعيار
كسياسات إدارية شاممة تطبؽ بكفاءة في جميع جكانب اإلدارة الخاصة بالبرنامج.  ،كفاءة كخبرة عالية

بيئة تتكفر فييا رعاية كتعميـ يتصفاف بالجكدة العالية، عف تنشيء  ،ناجحةالك فالقيادة كاإلدارة الفعالة 
طريؽ االلتزاـ بالنظـ المالئمة كاإلرشادات الصحيحة، كضماف اإلدارة المالية كالمحاسبية الدقيقة 

األمينة كالصحيحة، كتأكيد التكاصؿ الفعاؿ، كبناء عالقات إيجابية بالمجتمع، كتقديـ الخدمات ك 
ة، كضماف الراحة كاألماف في العمؿ، كالمحافظة عمى استقرار ىيئة التدريس، كتكفير فرص اإلرشادي

دخاؿ التطكير كالتحسيف المستمر األطفاؿالتنمية المينية لممتعامميف مع   .عمى البرنامج يف، كا 

 : وأدواتيا األطفالمعممة رياض ييم تقأساليب 2.1.10

داء أسات المعممة التربكية داخؿ الركضة، كلكي يتـ تقييـ المشاىدات كالمالحظات لممار التقييـ بيتـ 
)ىيئة تطكير مينة يأتي ف يشمؿ عمى ما أتكاممي يجب ك بشكؿ شمكلي  األطفاؿالمعممة في رياض 

 :(2017 ،التعميـ
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 .الخطط اليكمية كالفصمية كالشيرية 
  :عينات ك ؿ الفني، ، مثؿ: العماألطفاؿنتقاء كاع  لعمؿ إيشتمؿ عمى الذم ممؼ اإلنجاز لمطفؿ

مالحظات األىؿ، ك مالحظات المربية، ك الرسكمات كالصكر، ك مف المكاد التي تـ تجميعيا، 
 سجالت قصصية، كأكراؽ العمؿ لمطفؿ التي تشتمؿ عمى عنكاف كرقة العمؿ كمكاف تنفيذىا.ك 

  ّف إنجازات المعممة كخبراتيا، كيتضمف السيرة الذاتيةممؼ اإلنجاز لممعممة: ىك ممؼ يبي ،
كالصكر  األطفاؿكالخطط كالتأمالت كاألنشطة كالكسائؿ كأكراؽ العمؿ كنماذج مف أعماؿ 

 كاألفالـ، كالكسائؿ كاأللعاب كالمكاد التربكية.
 .مشاريع تربكية لألطفاؿ 
 .محاضر اجتماعات مع أكلياء األمكر 
 .سجؿ أنشطة التعاكف كالتشبيؾ مع المؤسسات المجتمعية الرسمية كغير الرسمية 
 اليكمية. األطفاؿؼ مالحظات المعممة حكؿ إنجاز كأعماؿ مم 

 ،األثر الذم يحدثو في طمبتوعف طريؽ ـ أيضان يّ ( فيضيؼ أف المعمـ يمكف أف ُيق2005أما )ممحـ 
كُتحدد قدرة المعمميف كمقارنة مجيكداتيـ عمى أساس اختبارات التحصيؿ، كيرل العديد مف التربكييف أف 

خاصة أف مجمكعات الطمبة ليست متشابية في القدرات العقمية  ،عتماد عميياىذه الطريقة ال يمكف اال
يـ عمؿ يكضع خبراء التربية بطاقات لتقفقد  كالظركؼ البيئية كاالقتصادية كنمك العكامؿ الكجدانية.

التكافؽ االجتماعي كاالستقرار االنفعالي ك مثؿ الصفات الجسمية،  ،المعمـ تحتكم عمى عناصر شخصية
 .مف العناصر قدرة عمى الحكـ كغيرىامقات المينية كالكالعال

كضع معايير ثابتة لتقييـ معممة الركضة تقيس  :كىي ،يـ مف خالؿ عدة مراحؿيعممية التقجرم تك 
ثـ اخبار المعممات بيذه المعايير  ،دكار المعممة بشكؿ كاضح كمكضكعيأف مجاالت التي تبيّ الجميع 

عمى ما يتـ  دائيا بناءن أثـ يتـ قياس  ،نجازهإؼ ما ىك متكقع منيا لتعر  ؛ثناء عممياألتسير كفقيا 
ـّ  ،كيككف بشكؿ ثابت كصادؽ ،دائياأمالحظتو في  ىا بالمعايير كالمؤشرات التي تـ ءداأمقارنة ث

التخاذ  اعميي ـ مناقشة النتائج كيتـ التطكير بناءن تتل ؛االتفاؽ عمييا لتحديد مدل االتفاؽ كاالختالؼ
 .(2014، الصحيحة )خمؼالقرارات 

عبارات يتـ مف خالليا الحكـ عمى جكدة  ىي، التي داء كفؽ معايير تقييـ األداءكتتـ عممية تقييـ األ
قدرة عمى حؿ المشكالت كاتخاذ المعف قيـ أك اتجاىات أك أنماط التفكير أك المعبرة الممارسات 
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نيا أل ،ىميةأكليذه المعايير  ،النكعي لألداء ؿ المستكلرشادية تمثّ إ خطكطان المعايير  باعتبار ،القرارات
 يا،كتحديد الممارسات المتكقعة من ،األطفاؿليو لتطكير كتقكيـ معممة رياض إيتـ الرجكع  طاران إتشكؿ 

نقاط  يدكتحد ،تعمؿ عمى تطكيرىاالتي كتحديد نقاط القكة  ،ف المعممة مف تقييـ ذاتياتمكّ معرفة مدل ك 
كتككف ىذه المعايير بمثابة لغة  .فضؿلترتقي في أدائيا نحك األ ؛جتياتعمؿ عمى معالالتي الضعؼ 

ليحددكا ما تحتاجو المعممة مف تطكير ميني  ،خصائييف التربكييفالتفاىـ بيف معممة الركضة كاأل
دعـ برامجيا )ىيئة تطكير مينة بمؤسسات التعميـ العالي تساعد ىذه المعايير ك  ،ماـدعميا لأللك 

 2017، التعميـ
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 الدراسات السابقة 2.2

اطمعت الباحثة عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة التي تمحكرت أىدافيا حكؿ الكفايات التعميمية 
كالمينية لدل المعمميف الطمبة في مجاؿ رياض األطفاؿ، كحكؿ الميارات المينية كالشخصية لدييـ، 

معممي رياض األطفاؿ، التي  متطمبػاِت إعػدادمبات ة كمتطتدريبيكتطرقت إلى دكر الخبرة كالبرامج ال
خاصة بيذه الفئة مف المعمميف، كفي ما يأتي مجمكعة مف الدراسات مكاصفات تؤدم إلى تككيف 

 العربية كاألجنبية التي استفادت منيا الباحثة في إعداد ىذه الدراسة:  

الكفايات التعميمية  تنمية نجاز فيأثر ممؼ اإلؼ تعرّ التي ىدفت إلى  (2016) الخالصدراسة 
كاقتصرت العينة عمى الطالبات  ،لمطالبات المعممات في مرحمة الطفكلة المبكرة في جامعة القدس

استخدمت الباحثة بطاقة المالحظة كالمقابمة قد ك  .المعممات في مساؽ التربية العممية في جامعة القدس
نجاز يقدـ تغذية راجعة ف ممؼ اإلأالنتائج  ظيرتأ  .تحميؿ النكعينجاز مف خالؿ الكتحميؿ ممؼ اإل
عمى أما النتائج المتعمقة بالكفايات فقد كانت أ ،فقيا كيزيد مف معرفتياأكيكسع مف  ،لمطالبة المعممة

ثـ تصميـ البيئة التعميمية كالتطكر  ،نتاج الكسائؿ التعميميةإتمييا كفاية  ،كفاية ىي كفاية التدريس
 .التقكيـكفاية  ثـّ  ،ثـ كفاية التخطيط ،الميني

دراسة ىدفت إلى استقصاء فاعمية الحكار التأممي في حؿ  (Khales, 2016)الخالص أجرت ك 
في جامعة القدس، كدراسة الحمكؿ  األطفاؿالصعكبات التي تكاجو طمبة التدريب العممي في رياض 

كقطاع  ألطفاؿاكاالقتراحات التي طرحيا الطمبة المعمميف لمجابية مشكالت التدريب في رياض 
جامعة القدس، ككظفت في  مفكطالبة مف طمبة التربية العممية  ان الطفكلة، مع عينة قكاميا عشريف طالب

كىي االستبياف المتعمؽ بصعكبات التربية العممية، كحمقات النقاش  ؛الدراسة جممة مف األدكات
بي لممجمكعة الكاحدة استخدمت الباحثة المنيج شبو التجري .كصحائؼ التأمؿ لمطمبة المعمميف

، كالتحميؿ الكمي بحساب المتكسطات   Pre- Postكالتصميـ القبمي كالبعدم لممجمكعة الكاحدة 
نت نتائج كالتحميؿ النكعي الثيماتي لحمقات النقاش كصحائؼ التأمؿ. بيّ  ،(paired t test) الحسابية

لصعكبات التي تعترضيـ في التدريب الدراسة أف الحكار التأممي ساعد الطمبة المعمميف عمى مكاجية ا
، كساعدىـ عمى األطفاؿر لدييـ عالقة تكاصؿ إيجابية فيما بينيـ كبيف ، كطكّ األطفاؿفي رياض 

 بصكرة ناجعة. األطفاؿتخطيط األنشطة كتنفيذىا مع 
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الضكء في دراستيا عمى التفكير التأممي كالكتابة التأممية في  (Khahes, 2015)الخالص سمطت 
في فمسطيف، كشارؾ في الدراسة سبع معممات مف مدينة القدس،  األطفاؿمعممات رياض تطكير 

استخدمت الباحثة منيجية دراسة الحالة كالتحميؿ النكعي، ككظفت في  .( شيران 18درست حالتيف لمدة )
 نت النتائج أفبيّ . تتمثؿ في المقابمة، كصحائؼ التأمؿ، كحمقات النقاش ،الدراسة جممة مف األدكات

في مدينة القدس، كما  األطفاؿالكتابة التأممية طكرت التفكير التأممي كالنقد الذاتي لدل معممات رياض 
كنحك  ،قادت الكتابة التأممية المعممات إلى فحص معتقداتيف التربكية نحك ذكاتيف كمعممات أطفاؿ

مية في مساعدة معممات مكتابة التأمكجكد دكر لأسفرت النتائج عف ك كمينة التعميـ برمتيا،  األطفاؿ
 .األطفاؿعمى تطكير أدائيف كممارساتيف  في تعميـ  األطفاؿرياض 

إلى التعرؼ عمى مدل تكافر الكفايات المينية لدم عينة مف معممات  (2014) براىيمإدراسة  كقصدت
إبراز نقاط القكة  ىإضافة إل ،في مصر األطفاؿالركضة في ضكء كثيقة المعايير القكمية لرياض 

عممية كذلؾ لتطكير أداء معممة الركضة لمكاكبة المتغيرات كاستثمار المستحدثات في  ،الضعؼنقاط ك 
ذلؾ تـ تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لممعممة. تككنت عينة الدراسة  ىالتعميـ كالتعمـ. كبناء عم

ة، استمارة كتـ تطبيؽ أدكات الدراسة )بطاقة مالحظ ،األطفاؿرياض مف مجمكعة مف معممات 
نتائج بطاقة أشارت معممة مف معممات الركضة. ك  (4ٓ)استطالع رأم( عمي عينة عشكائية عددىا 

أف جميع الكفايات المينية لمعممة الركضة تراكحت نسبة تكافرىا لدم عينة الدراسة ما  ىالمالحظة إل
يكجد ذلؾ كىي نسبة مرتفعة. كمع  %،100في بعض البنكد إلى كصمت كقد %(، 57-%39) بيف

 ،تحسيف كفاياتيا المينية لىقصكر في ممارسة بعض الكفايات التي تحتاج فييا معممة الركضة إ
الضعؼ في أداء نقاط كقد تـ تحديد نقاط القكة ك  ،مع كجكد بعض العكائؽ كالصعكباتخصكصان 
نقاظ نقاط القكة كتدعيميا كمعرفة  ىاستطالع آراء معممات الركضة. كذلؾ لمكقكؼ عمبالمعممة 

ذلؾ تـ التكصؿ إلى قائمة بأكثر االحتياجات التدريبية الالزمة لتحقيؽ  ىعم الضعؼ كعالجيا. بناءن 
 .في مصر األطفاؿالكفايات المينية لمعممة الركضة في ضكء المعايير القكمية لرياض 

ؼ كتعرّ  ،لى قياس الكعي الميني لدل معممات الرياضإ (2013سماعيل )ا  خضر و سعت دراسة ك 
اف قاـ الباحث .في محافظة بغداد  كؽ في الكعي الميني بيف معممات الرياض الحككمية كاألىميةالفر 

ذ إ ،عادة االختباربإكتـ التأكد مف ثبات المقياس  ،( فقرة26ببناء مقياس الكعي الميني المؤلؼ مف )
ادلة ألفا لى تطبيؽ معإضافة إ ،كىذا يدؿ عمى أف معامؿ الثبات جيد ،(0,83بمغ معامؿ الثبات )
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 األطفاؿ( معممة مف معممات رياض 300كتـ تطبيؽ المقياس عمى عينة بمغ عددىا ) ،كركنباخ
تمتع لى نتيجة مفادىا إككصؿ الباحثاف   ،بطريقة عشكائية منتظمةارىّف اختي تـّ  ،الحككمية كاألىمية
لى في مدينة بغداد بكعي ميني عالي األطفاؿمعممات رياض  ات داللة فركؽ ذكعدـ كجكد ، كا 

 .متغير الكعي المينيل تعزلاألىمية الرياض حصائية بيف الرياض الحككمية ك إ

إلػػى بنػػاء برنامػػج تدريبػػي مقتػػرح لتطكيػػر الكفايػػات المينيػػة فقد ىدفت  (2013السعدية )دراســة أّما 
لى ، ك بمحافظػػة جنػػكب الباطنػػة فػػي سػػمطنة عمػػاف األطفاؿلمعممػػات ريػػاض  التعػػرؼ عمػػى الفػػركؽ ا 

سػنكات  ات:بيػػف تقديػرات المعممػات لبنػاء البرنامػج التدريبػي لتطكيػر الكفايػات المينيػة تعػزل لمتغيػر 
كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػة أعػدت  .الخبػػرة، كالعمػػر، كالكاليػػة. اتبعػػت الدراسػػة المنيػػج الكصفػػي التحميمػػي

مجػاالت، ىػي: التخطيػط لمتدريػس،  ةعػت عمػى خمػسفقػرة كزّ  (41اسػتبانة مككنػة مػف )الباحثػة 
دارة الصػؼ، كالعالقات االنسانية ، كالتقكيػـ كذلػؾ لقيػاس الكفايػات المينيػة  ،كاسػتراتيجيات التدريػس، كا 

بػي، كقػد تككنػت عينػة بيػدؼ كضػع التصػكر المقتػرح لمبرنامػج التدري األطفاؿلػدل معممػات ريػاض 
، تػـ اختيارىػف في محافظة جنكب الباطنة األطفاؿمف معممات رياض  ( معممػة58الدراسػة مػف )

بمحافظػة جنػكب الباطنػة يدركػف أىميػة  األطفاؿبطريقػة طبقية. بينػت نتائػج الدراسػة أف معممػات ريػاض 
، كالتػي جػاءت عمػى التكالػي: كفايػة التقكيػـ، ككفايػة الكفايػات المينيػة فػي عمميػف كمياميػف اليكميػة

 .دارة الصفيػػةنسانية، ككفايػػة اسػػتراتيجيات التدريػػس، ككفايػػة اإلالتخطيػط لمتدريػس، ككفايػػة العالقات اإل
فػي  األطفاؿكمػػا بينػت النتائػج كجػكد فػركؽ ذات داللة إحصائيػة بيػف تقديػرات معممػات ريػاض 

سػنة، كعػػدـ ( 30-22) الكفايػات المينيػة تعػزل لمتغيػر العمػر كلصالػح المعممػات ذكات الفئػة العمرية
 .سػػنكات الخبػػرة، كالكالية اكجػػكد فػػركؽ بالنسػػبة لمتغيػػر 

كمتطمبػاِت إعػداده،  األطفاؿرياض  يلى الكقكؼ عند مكاصفات معممإ (2011) كنعاندراسة  كسعت
كء المتغيرات العالمية مف جية، كقيمة دكره كأىميتو في العممية التربكية مف جية ثانية، كذلؾ في ض

 ،الرياض في كمية التربية بجامعة دمشؽ أنمكذجان  يكمف ثـ التعرؼ إلى كاقع برنامج إعداد معمم
ر ىذه كالكقكؼ عنػد األىداؼ المقررة كالطرائؽ المعتمدة كالمناىج المتبعة في تأىيمو، مف أجؿ تطكي

البرامج في ضػكء األدكار التربكية الجديدة المنكطة بالمعمـ، كفي ظؿ االتجاىات العالمية المعتمدة في 
أنظمة  إعداده، كذلؾ بيػدؼ إعداد مقياس لتقكيـ برنامج إعداد معمـ الرياض كتأىيمو كفؽ متطمبات

 رياض ياصفات معمممك ب يعنى ،كصفيك تحميمي  :الجكدة العالمية. كسارت الدراسة كفؽ إطاريف
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تطبيقي الميداني الاإلطار ك  ،كفقان ليذه المتطمبات ةلتطكير برامج تأىيم ـكمتطمبػات إعػدادى األطفاؿ
جامعة دمشؽ، كذلؾ في في كمية التربية  األطفاؿرياض لتقكيـ برنامج إلعداد معمـ  امقياسالذم يقدـ 

عػضكان  (12عضاء الييئة التدريسية بمغ عددىا )تـ اختيارىا بالطريقة العشكائية مف أ كفقان آلراء عينة
( طالبان 80التي بمغ عدد أفرادىا ) األطفاؿ( كعينة مف الطمبة معممي ريػاض %3.19كبنسبة قدرىا )

أظيرت النتائج  .مف المجتمع األصمي (%16.8كطالبة مف طمبة السنة الرابعة، مما يمثؿ ما نسبتو )
، كقد يعكد ذلؾ إلى نظمة الجكدة الشاممةأال ترتبط بمعايير  األطفاؿعداد معممي رياض إأف برامج 

كاقع إعداد تتعمؽ بعقبات أظيرت النتائج كجكد ك حداثة التجربة التي لـ تتجاكز أعكاميا األربعة، 
بتداءن باألىداؼ كالمحتكل كمركران بالطرائؽ كالتقنيات كانتياءن بالمنشآت إبرمتو،  األطفاؿرياض  يمعمم

 كالتقكيـ.

في مدينة  األطفاؿالكفايات التدريسية الالزمة لمعممات رياض  (2011الحصان ) دراسةستقصت كا
مدل تكافر تمؾ الكفايات التدريسية لمعممات رياض معرفة ك  ،في ضكء معايير الجكدة الشاممةالرياض 
 ،استخدمت الباحثة المنيج الكصفي .في مدينة الرياض في ضكء معايير الجكدة الشاممة األطفاؿ

في ضكء  األطفاؿكفاية تدريسية لمعممات رياض  59كقامت بتصميـ بطاقة مالحظة تحتكم عمى 
في مدينة  األطفاؿمعممة مف معممات رياض  40تككنت عينة الدراسة مف  .معايير الجكدة الشاممة

اض كفايات التدريسية الالزمة لمعممات ريالدراسة تحديد قائمة بالىذه برز نتائج ككانت أ .الرياض
نتائج الدراسة الميدانية عف كجكد قصكر كاضح كما أسفرت  ،ء معايير الجكدة الشاممةفي ضك  األطفاؿ

 .في ضكء معايير الجكدة الشاممة األطفاؿفي مستكل تكفر الكفايات التدريسية الالزمة لمعممات رياض 

برامػج التدريبيػة مػف لى التعػرؼ عمػى مػدل فاعميػة الإ ((2011المواضيـة، والصرايره سعت دراسة ك 
في المممكة األردنية  فػػي مػػدارس محافظػػات إقميػػـ الجنػػكب األطفاؿكجيػة نظػر معممػات ريػػاض 

 ،( معممة119مػػف ) تككنت عينػػة الدراسػػة كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي عمى  .الياشمية 
مسػتكل أّف  منيػا ،ت الدراسػة إلػى عػدة نتائػجتكصمػكقد كاستخدـ الباحثاف اسػتبانة لجمػع البيانػات. 

ان، ككجكد مرتفعكاف لمػػدل فاعميػػة كتنفيػػذ كتصميػػـ البرامػػج التدريبيػػة  األطفاؿتقديػػر معممػػات ريػػاض 
عالقة  ذات داللة إحصائيػة بيػف أبعػاد كتنفيػذ كتصميػـ البرامػج التدريبيػة كبيػف فاعميػة البرنامج 

فركؽ ذات داللة إحصائيػة لمخبػرة كلممؤىػؿ العممػي فػي  مسػتكل فاعميػة تبّيف كجكد كمػا  ،بيالتدري
 .البرامػج التدريبيػة
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بمعايير  األطفاؿلى تنمية كعي معممات دكر الحضانة كرياض إ (2010عبد الفتاح ) دراسةسعت  ك 
الصغار  األطفاؿقكمية لتربية الجكدة في برامج الطفكلة المبكرة المستمدة مف مؤشرات الرابطة ال

(NAEYC) . ُلى معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة باالستناد إ ةاستبان تقبّ كقد ط(NAEYC)  بعد
كذلؾ  باستخداـ المنيج التجريبي ،المصرية ـ مع ظركؼ البيئةءتالتل اجراء بعض التعديالت عمييإ

البرنامج ؽ بّ كطُ  ،األطفاؿانة كرياض دكر الحضيعممف في معممة ( 28) مككنة مف عينة عمى 
نتائج التحميؿ  ظيرتأ .سبكعيف لشرح معايير الجكدة في برامج الطفكلة بمحكاتيا العشرةأالتدريبي لمدة 

  .ساليب عمؿ قديمةأبما اعتادكا عميو مف  نما  جاء متأثران إالتخطيط لـ يتغير  فّ أالكيفي 

عميمية كدرجة ممارستيا ىمية كممارسة الكفايات التلى الكشؼ عف أإ (2009العريقي )ىدفت دراسة ك 
كمعرفة العالقة االرتباطية بيف درجة في اليمف،  في مدينة تعز األطفاؿ رياضمربيات نظر مف كجية 

( 75سة مف )تككنت عينة الدراك  .باستخداـ المنيج الكصفي أىمية الكفايات التعميمية كدرجة ممارستيا
( 48استخدمت الباحثة استبانة مككنة مف ) ػلقاىرة كصالة كالمظفرا  ىي ثالث مديرياتمف مربية 

جابة عف أسئمة الدراسة استخدمت الباحثة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كلإل ،فقرة
أف نت النتائج كبيّ  ،حادمكتحميؿ التبايف األكالنسب المئكية كعامؿ االرتباط )بيرسكف( كاختبار )ت( 

كبمغ المتكسط الحسابي العاـ  ،فايات التعميمية مف كجية نظر المربيات كانت ميمة جدان درجة أىمية الك
ذ بمغ المتكسط إ ،كدرجة ممارسة الكفايات التعميمية مف كجية نظر المربيات كانت كبيرة، (2.64)

لة كدرجة العالقة االرتباطية بيف األىمية كالممارسة كانت متكسطة كذات دال، (2.44الحسابي العاـ )
مف كممارستيا ساسية الكفايات التعميمية األفي أىمية  عدـ كجكد فركؽكما بينت النتائج  ،حصائيةإ

كجية نظر المربيات تعزل لمتغيرات التخصص كسنكات الخبرة كعدد الدكرات التدريبة التي التحقت بيا 
يات التعميمية األساسية في ممارسة الكفامستكل الداللة  دجكد فركؽ عنك تكصمت الدراسة إلى ك  ،المربية

 .الخاصة األطفاؿرياض لصالح لمتغير نكع الرياض كجية نظر المربيات تعزل  مف

لى الكشؼ إ (,2009Guang &Doland & Kyoung)  وكيونغ كونغ ودونالد دراسـة  ىدفػتك 
الذيػف  األطفاؿتأثيػر الكفػاءة الذاتيػة كحكافػز التدريػب عمػى فاعميػة التدريػب لػدل معممػي ريػاض   عف

 نت نتائج بيّ  .معممان  (326فػي ككريػا الجنكبيػة. تككنػت عينػة الدراسػة مػف )التدريب  خضعػكا لبرامػج
كدعا ، أف كفاءة التدريب كنكعيتو كالتحفيز كدعـ المشرفيف ليـ أثر في فاعمية التدريبالدراسػة 
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نشاء كالتركيػز عمػى تشػجيع االستقاللية، ك إلػى ضػركرة تطكيػر الدافعيػة لػدل المتدربيػف الباحثكف  منػاخ ا 
 تنظيمػي أثنػاء العمميػة التدريبيػة يسػيـ فػي فاعميػػة التدريػػب.

إلى معرفة خصائص كميارات المعمـ الفعاؿ في   Georgios) 2009)ريس و جي كىدفت دراسة 
كىذه السمات  ،لمدرسةالمدرسة، مف خالؿ تقييـ ست سمات لشخصية معممي ما قبؿ امرحمة ما قبؿ 

  ،اؿ، كالتطكر الميني المستمر، كاالحتراؼ كااللتزاـ، كامتالؾ ميارات االتصاؿ الفعاألطفاؿىي )حب 
في مؤسسات التعميـ مف  معممان ( 226مف )تككنت عينة الدراسة  (.الشخصية المقربة، كالقدرة التعميميةك 

 استخداـ  ذكم االحتياجات الخاصة، كقد تـطفاؿ ألاكدكر الحضانة كرياض  ،مرحمة ما قبؿ المدرسة
، أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ حصائيان إ إستبانة ثنائية المقياس كأداة لمدراسة، كبعد معالجة البيانات

كاالحتراؼ، ، كالتطكر الميني المستمر، األطفاؿحب  :تتمثؿ في ،اؿلممعمـ الفع أربع سمات ميمة
 .كااللتزاـ

األدائية األساسية الالزمة الشخصية الكفايات ب (2009) ىر والقالفاليولي وجو دراسة  كبحثت
، كالتعرؼ عمى مدل تكافر ىذه الكفايات لدل مجمكعة مف معممات رياض األطفاؿرياض لمعممات 
اشتممت  .أسئمة  الدراسة، كقد استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي لإلجابة عف في  الككيت  األطفاؿ

كطبقت عمى عينة مف  معممات  ،ة مالحظة في ضكء مجمكعة مف الكفاياتأدكات الدراسة عمى بطاق
الكفايات الشخصية  فّ أشارت النتائج أك  .ممةكؿ مع معمعممة(، مرتيف  66بمغت )  األطفاؿرياض 

أما الكفايات األدائية األساسية الالزمة لمعممة  ،%96 -% 82حققت تقديرات عالية تقع ما بيف 
كفايات ك  كفايات تنفيذ الحمقة التعميمية،ك فايات التخطيط لمحمقة التعميمية، ك :فكانت األطفاؿرياض 

، ككفايات الكجبة الغذائية األطفاؿكالتفاعؿ مع  ككفايات إدارة الصؼتقكيـ األركاف التعميمية، 
كىي تشمؿ الحركية كالمكتبية  ،ثـ كفايات اإلعداد لألنشطة الالصفية ،ككفايات القصة ،)المطعـ(
النتائج أيضان إلى أف جميع الكفايات التعميمية تراكحت نسبة تكافرىا لدل  كأشارتثـ المرسـ.  كالمطبخ

فركؽ ذات داللة إحصائية  كجكدكاتضح  ،% كىي نسبة مرتفعة جدان 90 -% 81عينة الدراسة ما بيف 
لمحمقة  كالتخطيط ،بيف درجات عينة الدراسة فيما يتعمؽ بمستكل ممارستيـ لكفايات الصفات الشخصية

دارة الصؼكتقكيـ الحمقة التعميمية  ىا،التعميمية كتنفيذ  األطفاؿكالتفاعؿ مع  ،كاألركاف التعميمية كا 
فركؽ دالة في كتبّيف عدـ كجكد  ،كالمطبخ كالمرسـ ،كاإلعداد لألنشطة الالصفية الحركية كالمكتبية

. كتبيف كجكد (سنة 15 – 11) متغير الكجبة الغذائية )المطعـ( كذلؾ لصالح مجمكعة سنكات الخبرة
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لكفاية متغير  فيما يتعمؽ بمستكل ممارستيف األطفاؿفركؽ ذات داللة إحصائية بيف معممات رياض 
أما فيما يتعمؽ بالكفايات األخرل فال تكجد  ،الصفات الشخصية فقط كلصالح مستكل البكالكريكس

 فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المعممات.

اإليجابية في نظاـ الجكانب إلى الكشؼ عف الجكانب السمبية ك  (Afaga, 2007)أفاجا  دراسة ىدفتك 
تقكيـ كفاءة المعمـ في معيد إعداد المعمـ التابع لمؤسسة رعاية كتنمية الطفكلة السكيدية، كقد قاـ 
دارييف كمكجييف  الباحثكف بتصميـ استبانة الستطالع آراء العامميف في الحقؿ التربكم مف معمميف كا 

كقد احتكت االستبانة  ،لكصفي التحميمي، بيدؼ التعرؼ عمى كاقع تنفيذهاىذا النظاـ كفؽ المنيج  حكؿ
تككنت عينة  .الجانب اإلدارم(ك سمبيات النظاـ، ك الكفايات التدريسية، ك )األىداؼ،  عمى أربعة محاكر:

إداريان(،  133كمكجيان،  68معممان،  322) ( مف المعمميف كالمكجييف كاإلدارييف525الدراسة مف )
إلى مجمكعة مف النتائج أىميا: أف أىـ الكفايات الضركرية إعداد الدرس، كالقدرة  الدراسة كتكصمت

 .الصؼعمى إدارة 

  فيفي قطاع غزة،  األطفاؿ إلى تشخيص جكدة التعميـ فػي ريػاض (2007بو دقة )أدراسة ىدفت ك 
مشاركة أكلياء ك التربكية المستخدمة في الرياض،  دالمػكاك كفاءة المعممات، ، ك المنيج :المجاالت التالية

ركضة عشكائيا مكزعػة  (54)تـ اختيار ٚاألطفاؿالتعميـ في رياض  تحديد معكقػات جػكدة، ك األمكر
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي مف خالؿ األدكات  جغرافيا في محافظات غزة

 بطاقة مالحظة أداء مربيةك استبانة أكلياء األمكر ك بانة المربيات استك استبانة مديرة الركضة  :التالية
بطاقة ك بطاقة تحميؿ الخطة السنكية لمركضة ك بطاقة تحميؿ الكتب المستخدمة في رياض األطفاؿ ك 

 فأنتائج الدراسة أظيرت ك  .المجمكعة البؤريةك المقابمة الشخصية ك تحميؿ الخطة اليكمية لمركضة 
ىيمنة البعديف تبّيف الحصص، ك  نظػاـيعتمد نظاـ الصؼ التقميػدم، ك يستخدـ األطفاؿ في غزة رياض 

لكفاءة المعممات فقد بينت النتائج أف  أما بالنسبة .لمركضة ةاالجتماعي كالمعرفي كأىداؼ رئيس
العينة لدييف مؤىؿ جامعي، كالمكاد التربكية غير  جميعيف لدييف شيادة الثانكية العامة، كثمث أفراد

، أما مشاركة أكلياء األمكر ال تتعدل دفع الرسكـ كحضكر األطفاؿ فػي ريػاض ة بشكؿ كاؼ  متكافر 
، كالمشاكؿ السمككية مف بعض االجتماعات  كالندكات. أما المعكقات فأىميا المتعمقة بعدـ دفع الرسـك

لة مجاؿ الطفك  إلى جانب تدني راتب المعممات كقمة خبرتيف في ،، كضعؼ تفاعؿ األىالياألطفاؿ
 المبكرة.
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إلى التحقؽ مف فاعمية البرنامج  (Walelign& fantahun 2007) كلجف كفانتيكفىدفت دراسة ك 
كفؽ المنيج  التدريبي لمكاجية المشكالت التي تعترض المعمميف الجدد قبؿ كضعيـ في الخدمة

ف جميع السنة األخيرة م مف مف طمبة معمـ الصؼ( 292) تككنت عينة الدراسة مف قد. ك التجريبي 
مكظفيف إدارييف في الكمية. أظيرت نتائج الدراسة أنو تـ التركيز عمى المناىج  (7) األقساـ، كمف

لزامية لتنفيذ البرنامج التدريبي ىك المشكمة العممية بشكؿ كبير، كأف نقص التسييالت كالخدمات اإل
دارم ال يكلي اىتمامان از اإلاألكثر خطكرة، التي تعكؽ كضع المناىج الدراسية مكضع التنفيذ، كأف الجي

لسياسة تدريب المعمميف قبؿ  إذ أعطى معممك الصؼ تقكيمان جيدان كافيان لمتطمبات، كرغبات المتدربيف، 
كأف مكقؼ معممي الصؼ تجاه مينتيـ تأثر بشكؿ %(، 38) كضعيـ في الخدمة، ككانت نسبتيـ
 .مرتفع بنظرة المجتمع تجاه مينة التعميـ

لى معرفة الكفايػػات التدريسػػية الالزمػػة لمعممػػات مرحمة فقد ىدفت إ (2005رب )أبو حدراسة أّما 
مػديرة  (48) لقػرف الحػادم كالعشػريف مػف كجيػة نظػرامنيج  في ضكء تطكير نماذج األطفاؿرياض 
التدريسػية ، كقػد قػاـ الباحػث بإعػداد قائمػة بالكفايػات بكالية مسقط باستخداـ المنيج الكصفي  كمعممػة

كفايػػة التخطػػيط كتنظػػيـ  :ىػػيك  ،مكزعة عمػػى خمػػس كفايػػات رئيسػػة فرعية، كفايػػة (85) بمػػغ عػػددىا
كفايػػة( فرعيػػة، ككفايػػة ربػػط األفكػػار كالمعمكمػػات كاسػتخداميا فػي التعمػيـ  18األنشػػطة كتضػػمنت )

كفايػػة(  20ايػة حػؿ المشػكالت كالعمػػؿ مػػع اآلخػػريف كاحتػػكت )كفايػة( فرعيػة، ككف 16كاشػتممت عمػى )
كفايػة( فرعيػة، ككفايػة اسػتخداميا  16فرعيػػة، ككفايػػة جمػػع كتنظػػيـ البيانػػات كتحميميػا كتضػمنت )

ػات كفايػػة( فرعيػة، كأظيػرت نتػائج الدراسػة حاجػة المعممػات الماسػة لجميػع الكفاي 15كتضػمنت )
 التدريسػية المقترحة.

الكفايات األساسية العامة لدل معممات رياض  درجة تكفر لى تحديدإ (2003ياسين )دراسة ىدفت ك 
( 78عينة الدراسة مف )كتككنت  ،في مدينة الرياض  بالركضات الحككمية بالعاصمة المقدسة األطفاؿ

تككنت مف  ي مف خالؿ استبانة المنيج الكصف استخدمت الباحثةك ركضات حككمية،  (7معممة في )
في مدارس الركضات الحككمية يتمتعف  األطفاؿتكصمت النتائج إلػى أف معممػات رياض  .ميارة (58)

درجة ىذه الكفايات ال تختمؼ باختالؼ التخػصص أك  كأفّ  ،بكفايات شخػصية ممتػازة كبدرجة عالية
مكفايات التدريسية ضعيؼ كبحاجة إلى ل األطفاؿكأف مستكل أداء معممات رياض  ،المؤىػؿ العممي
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تقاف لجميع الميارات التدريسية كأف درجة تكافر الكفايػات التعميميػة األساسية لدل معممات  ،تدريب كا 
 بيا. فال تختمؼ باختالؼ سنكات الخبػرة أك عػدد الدكرات التدريبية التي التحق األطفاؿرياض 

، في نيكزلندا عداد التربكم لممعمـبرنامج اإلعمى تعرؼ الإلى  (Moor, 2003) مكر ىدفت دراسةك 
طالبان  (77)تككنت عينة الدراسة مف ك . باستخداـ المنيج الكصفي كالخبرات العممية قبؿ الخدمة

عداد أبرز نتائج الدراسة: كجكد قصكر مف الناحيتيف النظرية كالتطبيقية في برنامج اإلكانت كطالبة. ك 
تكثيؼ الزيارات  عف طريؽتراح مجمكعة مف الحمكؿ لمعالجة ىذا القصكر التربكم في كمية التربية. كاق

كحضكر المحاضرات التي يمقييا مدرسكف ذكك خبرة في التدريس، المتمثمة في كيفية التعامؿ ، الميدانية
 .لقاء، كتنظيـ الكقت، كحؿ المشكالت، كالتكيؼ مع البيئة المدرسيةمع الطمبة، كالتدريب عمى اإل

كالتعرؼ عمى  ،مى تحديد الكفايات األدائية األساسيةع (Selven, 2003) سيمفنة دراسكعممت 
مؤسسات تأىيؿ كرعاية الطفكلة  في في كالية بنسمفانيا األطفاؿمعممات رياض  لدلمدل تكافرىا 

صيف في مجاؿ تتككنت عينة الدراسة مف مجمكعة مف المخ .المبكرة في الكاليات المتحدة األمريكية
إلى المصادر التالية في  قامت الباحثة بإعداد قائمة لمكفايات، استنادان ك ، ريب المعمميفإعداد كتد

طالع عمى بعض المراجع اإل، ك األطفاؿاشتقاؽ الكفايات: مالحظة أداء بعض المعممات برياض 
كالدراسات كالبحكث التي تناكلت مكضكع الكفايات بكجو عاـ، كالتي تناكلت كفايات معممة رياض 

التعرؼ عمى آراء بعض العامميف كالميتميف بتربية الطفؿ قبؿ ك عمى كجو التخصيص.  اؿاألطف
عداد المعمـ، كقد تكصمت الباحثة إلى قائمة بالكفايات اشتممت عمى مت سّ قُ  ،كفاية( 61) المدرسة كا 

تعميـ، ىي: الكفايات الالزمة لمتخطيط لمتعميـ، الكفايات الالـز تكافرىا لإلعداد لم ،إلى سبعة جكانب
الكفايات الالزمة إلدارة العممية التعميمية، ك ، األطفاؿالكفايات الالـز تكافرىا لتنفيذ البرامج في رياض ك 
 الكفايات الالزمة لمنمك المينيك الكفايات الالزمة لمتقييـ، ك الكفايات الالزمة لمتفاعؿ مع اآلخريف، ك 

( 150اقة المالحظة عمى عينة مككنة مف )تطبيؽ بط تـّ  .لمشكؿ النيائي لقائمة الكفايات التربكية
كقياس ما لدييف مف كفايات باستخداـ المنيج  ،بنسمفانيا في كالية األطفاؿمعممة مف معممات رياض 

إلى مجمكعة مف النتائج أىميا: تحديد قائمة بالكفايات األدائية األساسية الدراسة التجريبي، كتكصمت 
ال تتكفر لدييف الكفايات  األطفاؿرة إلى أف معممات رياض اإلشاك ، األطفاؿالالزمة لمعممة رياض 

لى أنو ال تكجد عالقة بيف عدد سنكات الخبرة  ،صكفتاألدائية األساسية بالقدر الذم يرضى عنو المخ كا 
 ، كتكافر الكفايات األدائية األساسية لدل المعممات.األطفاؿفي العمؿ برياض 
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 مناقشة الدراسات السابقة  2.2.1

  يأتي:ؿ مراجعة الدراسات السابقة تبيف ما المف خ

 كما في دراسة األطفاؿلى تحديد الكفايات المينية لمعممة رياض إىدفت الدراسات السابقة  -
في حيف تناكلت دراسة السعدية كعبد الفتاح كافاجا ، كاليكلي كجكىر كالقالؼ سيمفف كابراىيـ 

كتناكلت دراسة كنعاف كياسيف  ،مة الركضةبناء برنامج تدريبي لتطكير الكفايات المينية لمعم
لى تشخيص جكدة التعميـ في إيدفت فأما دراسة أبك دقة  ،األطفاؿتقكيـ معممات رياض 

  .كمف ضمنيا كفاءة المعممات األطفاؿرياض 
اف  تحميمي كما في دراسة السعدية ككنعاتبعت معظـ الدراسات السابقة المنيج الكصفي ال -

فقد   سيمفف ما دراسةأ، لنكعيامنيج التحميؿ  (2016)لص راسة الخاكافاجا في حيف اتبعت د
  .استخدمت المنيج التجريبي

في حيف  ،كالعريقيمثؿ دراسة ياسيف  ،الخدمة تناكلت معظـ الدراسات معممات الركضة أثناء -
ما دراسة أ ،فاجاأبك حرب ك أمثؿ دراسة  ،خرل بيف المعممات كالمديراتأجمعت دراسات 

قبؿ  بدراسة عينة مف الطالب المعمميف  اك قامف( 2006)ككلجف  كفانتاىف (2016)الخالص 
  .الخدمة

العريقي ) كما في دراسة ،سنكات الخبرة كالمؤىؿ العممي اتتناكلت بعض الدراسات متغير  -
الخبرة  ( تناكلت2009اليكلي كجكىر كالقالؼ )ما دراسة ، أ2003، ياسيف)كدراسة  (2009

متغير المؤىؿ العممي  (2013 السعدية)دراسة  في حيف تناكلت  ،ميىؿ العمكالتخصص كالمؤ 
  .لى الكاليةإضافة إكسنكات الخبرة كالتخصص 

، يعد في غاية األىمية   الذمّ  ،األطفاؿز عمى أداء معممة رياض كّ بأنيا تر اختمفت الدراسة الحالية 
أما  ،جيدان  كانت مؤىمة تأىيالن  ذاإ ، خصكصان المعممة ىي حجر األساس في تنمية  كتطكير الطفؿ ألفّ 
 .ؤثر عمى مجاالت نمكه المختمفةكيلى كجكد جيؿ ذك شحصية ضعيفة إ ىذا يؤدم ،ف لـ تكف مؤىمةإ

في مدينة القدس كفؽ  األطفاؿتقييـ أداء معممات رياض الى  ألنيا تيدؼ ىذه الدراسة تميزتكميدانيان، 
عمى جميع المجاالت كالمؤشرات المتعمقة بالطفؿ تشتمؿ  التي، ك معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة

أف نتائج ىذه  ، حيث تكضح ىذه الدراسةاألطفاؿمالحظة ما يحدث لألطفاؿ في برنامج رياض كب
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في رياض األطفاؿ في مدينة القدس، سياسات التي تمارس بالفعؿ تكضح القيمة الحقيقية لمالمالحظات 
 ، كتكضح مدل امتالؾ معممة رياض االطفاؿ صؿ الدراسيسكاء مف جانب اإلدارة أك داخؿ الف

 .لمكفايات التي تؤىميا لمعمؿ في ىذا المجاؿ

عمى شراؼ مدينة القدس كتعدد جيات اإلاإلسرائيمي لاالحتالؿ بكجكد كتتميز ىذه الدراسة في تطبيقيا 
  .المؤسسات التعميمية في المدينة

لكي تعطي  ،المالحظة كالمقابمة كتحميؿ الكثائؽ :كىي ،ةكاستخدمت الباحثة ثالث أدكات لتطبيؽ الدراس
االرتقاء كىذا يعني  ،كربط الدراسة بمعايير عالمية ،الدراسة الحالية قيمة كصدؽ في البيانات كالنتائج

  .كبنكعية التعميـ كاستخداـ التحميؿ الكمي كالنكعي في الدراسة األطفاؿبمستكل رياض 

  .اسات المماثمة ليا في فمسطيفالدر لقمة ىذه الدراسة تميز كت
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 الطريقة واإلجراءاتالفصل الثالث: 
 

  .المقدمة 3.1

  .منيج الدراسة 3.2

  .مجتمع الدراسة 3.3

  .عينة الدراسة3.4

  .أدوات الدراسة 3.5

  .متغيرات الدراسة 3.6

  .الطريقة واالجراءات 3.7

  .المعالجة االحصائية 3.8
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 :لثالفصل الثا

______________________________________________________ 
 :الطريقة واإلجراءات 

 المقدمة  3.1

 
التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ الدراسة، كمف ذلؾ تعريؼ خطكات لميتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان مفصالن 

عداد أدكات الدراسة تيا،تحديد عينمنيج الدراسة، ككصؼ مجتمع الدراسة ك  التأكد مف صدقيا ، ك كا 
 .كثباتيا، كبياف إجراءات الدراسة، كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج

 منيج الدراسة 3.2

ؼ كيعرّ  ،الكمي كالنكعي ؛المختمط المنيج الكصفي  الباحثةمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت 
عمى معمكمات  ة حاليان يمكف الحصكؿ منيابأنو المنيج الذم يدرس ظاىرة أك حدثان أك قضية مكجكد

كصؼ عف طريؽ ىذا المنيج تحاكؿ الباحثة ك دكف تدخؿ مف الباحثة فييا.  دراسةتجيب عف أسئمة ال
مككنات كاآلراء التي تطرح حكليا، الالظاىرة مكضكع الدراسة، كتحميؿ بياناتيا، كبياف العالقة بيف 

يا، كىك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العممي المنظـ لكصؼ كالعمميات التي تتضمنيا كاآلثار التي تحدث
خضاعيا لمدراسات الدقيقة بالفحص كالتحميؿ.  ظاىرة أك مشكمة، كتصنيفيا كتحميميا كا 

 مجتمع الدراسة 3.3

 (300) فّ كالبالغ عددى، القدس في مدينة األطفاؿياض مف جميع معممات ر تككف مجتمع الدراسة ي
سجالت ، بحسب (53)في مدينة القدس كالبالغ عددىف  األطفاؿرياض  جميع مديراتمف ك  ،معممة

 .مديرية التربية كالتعميـ في مدينة القدس
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 عينة الدراسة 3.4

بطريقة  ، جرل اختيارىفّ في مدينة القدس األطفاؿمف معممات رياض ( معممة 40) شارؾ في الدراسة 
 راسة:( يكضح تكزيع أفراد عينة الد3.1، كالجدكؿ ) عشكائية

 وصف متغيرات أفراد العينة:

% 22.5نسبة جاء بتكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي ( بأّف 3.1ف الجدكؿ )يبيّ 
، ك  كجاء تكزيع أفراد عنية % لماجستير فما فكؽ. 5نسبة ب% لمبكالكريكس، ك 72.5نسبة بلمدبمـك

لفئة % 35سنكات، كنسبة  5 أقؿ مففئة ل% 32.5ما نسبتو متغير سنكات الخبرة أف الدراسة حسب 
ىذا الجدكؿ أف تكزيع أفراد عينة ف سنكات فأكثر. كيبيّ  10مف لفئة % 32.5سنكات، كنسبة  5-10

مف فئة % 40تربية ابتدائية، كنسبة مف فئة % 55جاء ما نسبتو متغير التخصص الدراسة حسب 
 غير ذلؾ. لفئة % 5رياض أطفاؿ، كنسبة 

 .الدراسةأفراد عينة الدراسة حسب متغيرات  (: توزيع1.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 22.5 9 دبمـك المؤىل العممي

 72.5 29 بكالكريكس
 5.0 2 ماجستير فما فكؽ

 32.5 13 سنكات 5أقؿ مف  سنوات الخبرة
 35.0 14 سنكات 10-5مف 

 32.5 13 أكثر مف عشر سنكات 
 55.0 22 تدائيةابتربية  التخصص

 40.0 16 رياض أطفاؿ
 5.0 2 غير ذلؾ

 

عمػى  فكافقػمكاتي ال ،في مدينة القدس األطفاؿ( مديرة مف مديرات رياض 51كما كشاركت في الدراسة )
فػي عمػػـ  عمػى شػػيادة دكتػكراهمػػديرة كاحػدة حاصػمة مػنيّف ككانػت  ،فييػااالنخػراط فػي الدراسػة كالمشػػاركة 

ف يفػي حػيف اثنتػ ،الحاصػالت عمػى ماجسػتير فػي االدارة التربكيػة خمػس مػديراتكعدد المػديرات  ،النفس
كعدد المديرات الحاصالت عمى شيادة بكػالكريكس خمػس  ،ساليب التدريسأعمى ماجستير في متا حاص
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 ،دارة الحضػاناتإكمػديرة كاحػدة حاصػمة عمػى دبمػـك فػي  ،األطفػاؿمديرات في التربية االبتدائية كريػاض 
 سنة. 51لى إ  1كتتراكح سنكات الخبرة لمعظـ المديرات مف  ،ادة الثانكية العامةخرل عمى شيأك 

 أدوات الدراسة  3.5

 :اآلتيةاشتممت الدراسة عمى األدكات 

 :)المالحظة الصفية( األطفالصحيفة مالحظة معممات رياض  األداة األولى: 3.5.1

ينػػة القػػدس فػػي ضػػكء معػػايير الرابطػػة فػػي مد األطفػػاؿلػػى تقيػػيـ أداء معممػػات ريػػاض إىػػدفت المالحظػػة 
 الفمسػػطيني  ر مينػػة التعمػػيـيكالتػػي تػػـ تبنييػػا مػػف قبػػؿ ىيئػػة تطػػك  ،((NAEYCالقكميػػة لمطفكلػػة المبكػػرة 

الػػتمكف مػػف اسػػتراتيجيات  :كىػػي ،ثالثػػة محػػاكر أساسػػيةمػػف تككنػػت صػػحيفة المالحظػػة قػػد ك ، (2017)
 :يكىػ ،خمسػة معػايير كلكػؿ بعػد ،أبعػادحػكر عػدة كلكػؿ م ،كالتقػكيـ ،كتصميـ البيئػة التعميميػة ،التدريس
 (.3)كما ىي كاردة في ممحؽ .غير مرضِ ك  ،مرضِ ك  ،جيدك  ،جيد جدان ك  ،ممتاز

فػي مدينػة القػدس فػي ضػكء معػايير الرابطػػة  األطفػاؿمعممػات ريػاض اء ككػاف دكر الباحثػة مالحظػة أد 
ممػػة مػػف مع 40كالبػػالغ عػػددىف  ،ةتطبيػػؽ المالحظػػة مػػرتيف لكػػؿ معممػػبكذلػػؾ  ،مبكػػرةالقكميػػة لمطفكلػػة ال
  .مالحظة  80بمعدؿ  األطفاؿمعممات رياض 

 المالحظة الصفية:أداة صدق  

داة بعرضيا عمى المشرؼ كمجمكعة مف المحكميف مػف ذكم االختصػاص ىذه األتـ التحقؽ مف صدؽ 
مػف فقراتيػا  ـ إبػداء الػرأم فػيطمب منيك عمى عدد مف المحكميف. ، حيث كزعت الباحثة البطاقة كالخبرة

ضػافة أيػك حيث: مدل كضكح لغة الفقرات كسالمتيا لغكيػان، كمػدل شػمكؿ الفقػرات لمجانػب المػدركس،   ةا 
 ىػػػذه المالحظػػػات تػػػـ إخػػػراج بطاقػػػة المالحظػػػة معمكمػػػات أك تعػػػديالت أك فقػػػرات يركنيػػػا مناسػػػبة، ككفػػػؽ 

 بصكرتيا النيائية.

لفقػػرات االسػػتبانة مػػع الرتبػػاط بيرسػػكف مػػف ناحيػػة أخػػرل تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ األداة بحسػػاب معامػػؿ ا
كجػػكد عمػػى ىػػذا يػػدؿ  ،السػػتبانةكاتضػػح كجػػكد داللػػة إحصػػائية فػػي جميػػع فقػػرات االدرجػػة الكميػػة لػػألداة، 

 ف ذلؾ:بيّ ( اآلتي ي3.2)داخمي بيف الفقرات. كالجدكؿ  اتساؽ
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قرات ( لمصفوفة ارتباط فPearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3.2جدول )
 NAEYCالرابطة القومية لمطفولة المبكرة في ضوء معايير  األطفالمستوى أداء معممات رياض 

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 0.857** 0.000 6 0.446** 0.000 11 0.509** 0.000 
2 0.803** 0.000 7 0.548** 0.000 12 0.834** 0.000 
3 0.572** 0.000 8 0.239* 0.033 13 0.840** 0.000 
4 0.661** 0.000 9 0.226* 0.044 14 0.793** 0.000 
5 0.794** 0.000 10 0.631** 0.000 15 0.659** 0.000 

 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  :ثبات المالحظة

لمجاالت  حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات،ب الباحثة مف التحقؽ مف ثبات األداة تمكنت
، ككانت الدرجة الكمية لمستكل أداء معممات رياض (لفاأكركنباخ )الدراسة حسب معادلة الثبات 

كىذه النتيجة تشير ، NAEYC (0.874)في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  األطفاؿ
ف معامؿ الثبات لممجاالت يبيّ  (3.3)داة بثبات يفي بأغراض الدراسة. كالجدكؿ لى تمتع ىذه األإ

 كالدرجة الكمية.

 نتائج معامل الثبات لممجاالت(: 3.3جدول )

 معامل الثبات المجاالت
 0.832 ن من استراتيجيات التدريسالتمك  

 0.738 تصميم البيئة التربوية
 0.785 تقويمال

 0.874 الدرجة الكمية
 





 



47 
 

 :صحائف المقابمةاألداة الثانية: 2.5.3 

ـّ إعػػدادىا  :األطفــالأوال: صــحيفة مقابمــة معممــات ريــاض  التعػػرؼ عمػػى أداء معممػػات ريػػاض يػػدؼ بتػػ
 ،عػف ىػذا األداء مػف كجيػة نظػػرىف فػي ممارسػتيف فػي الركضػػةلمكشػؼ عػف كيفيػة تعبيػػرىف ك  ،األطفػاؿ

فػػي ممحػػؽ يتبػػيف كسػػئمت المعممػػات عشػػرة أسػػئمة كمػػا  ،المقابمػػة كالمالحظػػةكػػؿ مػػف نػػات ابيكلمػػربط بػػيف 
(7). 

ـّ إعػػدادىا  :األطفــالصــحيفة مقابمــة مــديرات ريــاض  :ثانيــا التعػػرؼ عمػػى كيفيػػة تقيػػيـ مػػديرات يػػدؼ بتػػ
مػدل ك كلمػربط بػيف مقابمػة المعممػة كالمػديرة  ،األطفػاؿفػي مدينػة القػدس لمعممػات ريػاض  األطفاؿرياض 

 .(8سؤاال كما يتبيف في ممحؽ ) 11كسئمت المديرات  ،ارتباطيا بالمالحظة

  :المقابمة أداة صدق

الكاردة  صيفتمكعة مف المحكميف المخكلية تـ عرضيا عمى مجعداد صحيفة المقابمة بصكرتيا األإبعد 
المطمكبػػة ت التعػػديالجرت الباحثػػة كالػػذيف بػػدكرىـ أبػػدكا بعػػض المالحظػػات حكليػػا، فػػأ ،(9فػػي ممحػػؽ )

 ،مػػػػف حيػػػػث الصػػػػياغة المغكيػػػػة كحػػػػذؼ بعػػػػض األسػػػػئمة ؛بػػػػداىا المحكمػػػػيفأالمالحظػػػػات التػػػػي بحسػػػػب 
  .لممديرات سؤاالن  11أسئمة لممعممات ك 10أصبحت صحيفة المقابمة جاىزة لمتطبيؽ كمككنة مف ف

 :: تحميل الوثائقاألداة الثالثة 3.5.3

خطكات تحميؿ سبكعية كالشيرية كالسنكية كفؽ ة كاألاليكمي األطفاؿحممت الباحثة خطط معممات رياض 
 : ، كىيالكثائؽ

في ضكء  األطفاؿلمعممة رياض  نجاز ممؼ اإلالتي يجب تكافرىا في عداد قائمة بالمعايير إ (1
  .ىداؼالتخطيط كصياغة األ يّ في مجال NAEYCمعايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة ِ 

مدينػػة فػػي  األطفػػاؿلػػى تقيػػيـ أداء معممػة ريػػاض إالتحميػػؿ ىػػدفت عمميػة   :تحديػد ىػػدؼ التحميػػؿ (2
كصػػػػػياغة  القػػػػػدس فػػػػػي ضػػػػػكء معػػػػػايير الرابطػػػػػة القكميػػػػػة لمطفكلػػػػػة المبكػػػػػرة )جانػػػػػب التخطػػػػػيط 

  .(ىداؼكاأل
مؿ عمػى الخطػط اليكميػة تالػذم يشػ األطفػاؿجػاز معممػات ريػاض نإتحديد عينة التحميؿ:  ممؼ  (3

 .التاممية كأكراؽ العمؿ كالكتابةكالسنكية كالفصمية 
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فػي  األطفػاؿاعتمدت الدراسة الحالية عمى قائمة المعايير المينية لمعممة رياض  :فئات التحميؿ (4
  .مجاؿ التخطيط كصياغة األىداؼ

 تحميؿ اتككحدالعبارة كالكممة تـ اتخاذ  :كحدة التحميؿ (5

 ثبات تحميل الوثائق:

 ات كما يأتي: حممت الباحثة كمشرفتيا البيان، ثبات تحميؿ البياناتلمعرفة 

: تـ االتفاؽ بيف الباحثة كمشرفتيا عمى معنى كاضح كدقيؽ لكحدات تحميؿ الثبات بين شخصي -
 نجاز. مف ممفات اإل تحميالن  ،بشكؿ منفرد ،العبارة كالكممات، كبعد ذلؾ أجرت الباحثة كالمشرفة

مرتيف بفارؽ  قامت الباحثة كالمشرفة بإجراء عممية التحميؿ :ضمن شخصي()الثبات عبر الزمن  -
معادلة )ىكلستي( لحساب معامؿ الثبات  ااألكؿ كالثاني. كاستخدمت يف( يكمان بيف التحميم15)

 ؛ 2M( / N1+N2)، حسب المعادلة: لحساب البيف شخصي كالضمف شخصي

- N1عدد الفئات التي تـ تحميميا في المرة األكلى :. 

N2عدد الفئات التي تـ تحميميا في المرة الثانية :. 

2M األكلى كالثانيةتيف : عدد الفئات المتفؽ عمييا في المر.  

 % كىما نتيجتاف مقبكلتاف.81%، أما الضمف شخصي فبمغ 80كبمغ معامؿ الثبات البيف شخصي 

 متغيرات الدراسة   3.6

  :المتغيرات المستقمة

 .بكالكريكس فما فكؽ، ك دبمكـ  :المؤىؿ العممي كلو مستكياف -
 10أكثػػػر مػػػف ، ك سػػػنكات10-5مػػػف ، ك سػػػنكات 5أقػػػؿ مػػػف  :مسػػػتكيات ةسػػػنكات الخبػػػرة كليػػػا ثالثػػػ -

  .سنكات
  .تربية ابتدائية، ك األطفاؿرياض  :التخصص كلو مستكياف -
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 التابع: المتغير

 .في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة األطفاؿأداء معممات رياض 

 جراءات الدراسة إ 3.7

  :تيةاآلجراءات قامت الباحثة باإل

  .راسات السابقة حكؿ مكضكع الدراسةدب التربكم كالدمراجعة األ -
  .جراء الدراسةالحصكؿ عمى مكافقة مف عمادة الدراسات العميا إل -
  .عداد معممات رياض الطفاؿ في مدينة القدسأالحصكؿ عمى قكائـ ب -
  .كليةدكات الدراسة بصكرتيا األأعداد إ -
 لألدكات.النيائية الصكرة بلمخركج  المحكميفمف نة دكات الدراسة عمى لجأعرض  -
 كصدقيا.دكات الدراسة أالتحقؽ مف ثبات  -
  .اختيار العينة -
  .تطبيؽ بطاقة المالحظة كتفريغيا كتحميميا -
  .كتفريغيا كتحميميا يا،كمديرات األطفاؿمعممات رياض مع تطبيؽ صحيفة المقابمة  -
  .األطفاؿنجاز معممة رياض إمؼ ؽ المتعمقة بمتحميؿ الكثائ -

 المعالجة اإلحصائية 3.8
إعطائيػا بحميػؿ تػـ ترميزىػا كالتأكػد مػف صػالحيتيا لمت بعد قياـ الباحثة بمشػاىدة مالحظتػيف لكػؿ معممػة 

إلدخػػػػاؿ بياناتيػػػػا إلػػػػى جيػػػػاز الحاسػػػػكب إلجػػػػراء المعالجػػػػات اإلحصػػػػائية  معينػػػػة، كذلػػػػؾ تمييػػػػدان  أرقامػػػػان 
نات الدراسػة، كقػد تمػت المعالجػة اإلحصػائية لمبيانػات ألسئمة الدراسة بيا المناسبة، كتحميؿ البيانات كفقان 

باسػػتخراج المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة لكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االسػػتبانة، كاختبػػار تحميػػؿ 
(، كمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف، كمعادلػػة الثبػػات كركنبػػاخ ألفػػا one way ANOVAالتبػػايف األحػػادم )

(Cronbach Alphaكذلػػػؾ باسػػػتخداـ ،)  لمعمػػػكـ االجتماعيػػػة الػػػرـز اإلحصػػػائية برنػػػامج(SPSS )
(Statistical Package For Social Sciences.) 

القػػػراءة بتفريػػػغ المقػػػابالت ك كمػػػا كاسػػػتخدمت الباحثػػػة التحميػػػؿ الثيمػػػاتي فػػػي تحميػػػؿ نتػػػائج المقابمػػػة كذلػػػؾ 
 المتمعنة ليا,ككضع األفكار المتشابية في مجاؿ أك مكضكع معيف . 
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 :الفصل الرابع

______________________________________________________________ 

 وتحميميا: نتائج الدراسة

 مقدمة  4.1

 تقييم كىك " ،صمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسةلنتائج الدراسة التي تك  تضمف ىذا الفصؿ عرضان ي
ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة مدينة القدس في  في األطفالأداء معممات رياض 

NAEYC استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ الدراسة عف طريؽ " كبياف أثر متغيرات
مييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ ع

 :اآلتيةالدراسة تـ اعتماد الدرجات 

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة
 فأقؿ 1.80 منخفضة جدان 

 2.60 - 1.81 منخفضة
 3.40-2.61 متكسطة

 4.20 - 3.41 عالية
 فأعمى 4.21 عالية جدان 

 

 ال األول النتائج المتعمقة باالجابة عن السؤ  4.1

في ضكء معايير الرابطة  األطفاؿما المعايير التي ينبغي تكافرىا في معممات رياض سؤال: نص ال
 ؟ NAEYCالقكمية لمطفكلة المبكرة

كما حممت  ،((NAEYCجابة عف ىذا السؤاؿ حممت الباحثة معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة لإل
في فمسطيف المعتمدة مف ىيئة تطكير مينة التعميـ كأكجدت  ؿاألطفاالمعايير المينية لمعممات رياض 
 : يأتيالتشابو كاالختالؼ فيما بينيا كما 
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عمى عشرة مككنات أساسية لمبرامج  ((NAEYCتحتكم كثيقة معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة 
 ،كراءهمف كالمنطؽ كيبدأ كؿ مككف مف ىذه المعايير بتحديد اليدؼ منو  ،الصغار األطفاؿالخاصة ب

ك عبارات تفسيرية لممساعدة عمى تكضيح كشرح أيميو شرح لممحكات التي تدؿ عمى تحقؽ اليدؼ 
كينبثؽ منو خمسة  ،كؿ كىك الطفؿمجاؿ التركيز األ :ىي ،كىي مقسمة في أربعة مجاالت رئيسة ،البند

أما مجاؿ التركيز  .كالصحةىي العالقات االجتماعية كالمنيج كالتدريس كالقياس كالتقكيـ  ،معايير
يك مشاركة فأما مجاؿ التركيز الثالث  .فيف كالمدرسييار المعممعتضمف ميك  ،يك ىيئة التدريسفالثاني 

مجاؿ التركيز أّما  .الذم يتضمف معيار األسرة كمعيار المجتمع المحميحمي، ك األسرة كالمجتمع الم
  .دارةالمادية كالقيادة كاإل يتضمف معيار البيئةك  ،دارةيك القيادة كاإلفالرابع 

كضبط الجكدة  ،مف الميالد كخالؿ مرحمة الركضة األطفاؿلى خدمة إىذه المعايير مف عناكينيا  تيدؼ
كضماف تطبيؽ برامج تربكية ذات جكدة عالية في كافة المؤسسات التي تخدـ أطفاؿ مرحمة الطفكلة 

 ،في مرحمة الطفكلة المبكرة األطفاؿلتي تالئـ لى أكثر االستراتيجيات كاألنشطة اإكالتعرؼ  ،المبكرة
لى التعرؼ عمى كيفية إضافة إ ،لى أىـ خصائص كمكاصفات البرامج التعميمية الالزمة لياإكالتكصؿ 

كالتحقؽ مف مدل كفاءتيا كفعاليتيا في رعاية كتعميـ  ،بناء كتصميـ كتخطيط البرامج كتطبيقيا كتجريبيا
 .كتنمية أطفاؿ ىذه المرحمة

المعتمدة مف ىيئة تطكير مينة التعميـ  األطفاؿكثيقة المعايير المينية لمعممة رياض بيما يتعمؽ فك 
 : لكؿ معيار عدة أبعاد تفسره كىذه المعايير ،عمى ستة معاييرتشتمؿ ف ،دارة العامة لمتعميـ العاـكاإل

 .التخطيط كمستكيات األىداؼ :المحور األول
 .دريساستراتيجيات الت :المحور الثاني
 :لىإكتنقسـ  ،البيئة :المحور الثالث

 .أ: تصميـ البيئة
 .ب: تنظيـ البيئة

 .االتصاؿ كالتكاصؿ :المحور الرابع
 .التقكيـ :المحور الخامس
 .التطكر الميني :المحور السادس



53 
 

كالتي يمكف  ،كيمي ىذه المحاكر الستة عبارات تصؼ السمكؾ كالنشاطات القابمة لممالحظة كالقياس
في تحقيؽ معيارىا مف خالؿ خمسة  األطفاؿذ يظير مدل تقدـ معممة رياض إ ،ا كالقياـ بياتحقيقي

 .يكضح كؿ مستكل ماذا يعني بالدقة التامة ،غير مرض ،مرض ،جيد ،جيد جدان ، ممتاز :مستكيات

قدرة عمى التعامؿ مع طفؿ مجاءت ىذه المعايير بيذا الشكؿ المفصؿ لتعطي معممة الركضة ال
كىي الفترة الحاسمة في حياة الطفؿ التي تعطيو فرصة التعبير عف  ،فترة الطفكلة المبكرة الركضة في

كتككيف  ،حساس باليكيةكاإل ،كفرصة بناء جكانب الشخصية المختمفة ،نفسو ككسب الثقة بالذات
الـ شاؼ البيئة كالعتكتكسيع دائرتو كتفعيؿ الميؿ الطبيعي لديو الك ،العالقات مع األشخاص كاألشياء

 .المحيط بو

ذ أف إ ،تشابو كبير بيف تمؾ المعايير مف حيث المحتكل كاليدؼ مف كراء كؿ كثيقةكجكد ترل الباحثة 
كيتبيف أف معايير الرابطة القكمية  .عداده لمحياةا  ىدؼ الكثيقتيف في الدرجة األكلى تطكر الطفؿ ك 

فكلة مف الميالد حتى سف الركضة كشممت معاييرىا عمى مرحمة الط ،لمطفكلة المبكرة تأخذ طابع عاـ
 .كقسمت محاكرىا الى أربعة مجاالت رئيسية

حددت  ، فقدالمعتمدة مف قبؿ ىيئة تطكير مينة التعميـ األطفاؿأما المعايير المينية لمعممة رياض 
الرغـ مف اختالؼ الشكؿ بأنو عمى كترل الباحثة  ،معاييرىا في ستة محكات أك محاكر بشكؿ مفصؿ

ففي كثيقة المعايير المينية  و بينيما،ال أف المضمكف كاحد ال اختالؼ فيإ ،ي كال الكثيقتيفكالتقسيـ ف
دمجت كؿ ما ىك مكجكد في معايير الرابطة القكمية تحت محاكرىا الستة  األطفاؿلمعممة رياض 

 ،مالحظتيا كقياس مدل تطكرىا كتقييمياعمى معممة الركضة يسيؿ ل ،بطريقة مرتبة كمنظمة كمفصمة
في معيار االتصاؿ كالتكاصؿ دمجت االتصاؿ مع األىؿ كمع الطفؿ كالزمالء كالطاقـ كالمجتمع  فمثالن 

في حيف جاءت في معايير الرابطة القكمية  ،المحمي كأكلياء األمكر كالمشاركة في األنشطة المجتمعية
  .بشكؿ منفردكؿ كاحدة 

ث كىك البيئة تحت مسمى تكفير البيئة كىك الصحة في المعيار الثال ،5كدمجت أيضا معيار رقـ 
 .أما معايير الرابطة القكمية فصمت بيف البيئة كالصحة ،منة كالسميمةالصحية األ
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ي فكؿ عف المعيار األ ،القكمية كىك المنيج كقد اختمؼ مسمى المعيار الثاني في معايير الرابطة
لكف ما يتضمف كؿ منيما  ،األىداؼ كىك التخطيط كمستكيات ،األطفاؿالمعايير المينية لمعممة رياض 

 .كما يفسرىما ىك كاحد كبنفس المعنى

يار استراتيجيات التدريس في معايير الرابطة القكمية جاء بشكؿ عاـ أما في المعايير كبالنسبة لمع
تقاف إفقد تناكلتو الكثيقة بشكؿ مفصؿ بشكؿ دقيؽ يسيؿ عمى المعممة  األطفاؿالمينية لمعممة رياض 

 .هكتطكر  ـ أك المشرؼ متابعة أداء معممة الركضةكما يسيؿ عمى المقيّ  ،ف بنكدهكؿ بند م

بعد كؿ معيار أك محكر مصادر التحقؽ  األطفاؿكقد أضافت كثيقة المعايير المينية لمعممة رياض 
كىذا  ،المالحظة الصفية كغيرىا، ك مشاريع تربكية لألطفاؿ، ك ممؼ االنجاز لممعممة مثالن  ،مف كؿ معيار

  .ىاءفي تقييـ كمتابعة أداك في كيفية التكجو  األطفاؿـ معممة رياض يؿ ميمة مقكّ يس

 ،المعتمدة مف ىيئة تطكير مينة التعميـ األطفاؿبذلؾ ترل الباحثة أف المعايير المينية لمعممة رياض 
داء معممة لذا تصمح ىذه األداة في تقييـ أ، ييا الباحثةىي معايير تخدـ ىدؼ الرسالة الحالية التي تجر 

ما جاء في معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة كىذه المعايير تفسر  ،في القدس األطفاؿرياض 
Naeyc درجة كبيرة كبشكؿ مفصؿ.ب 

  :كبعد ىذا التحميؿ اختارت الباحثة أربعة معايير اعتمدتيا في تطبيؽ الدراسة كىي كما يمي

 :مؿيش: ىدافوصياغة األ التخطيط: األول المحور

 الطفؿ، المتمركزحكؿ كالتخطيط األىداؼ ككضكحيا، كمستكيات مجاالت النمك، كفؽ األىداؼ صياغة
 .التعميـ مخرجات تخطيط األنشطة، في كالتنكيع الشمكلي التكاممي، كالتخطيط

 مف اليدؼ المستخدمة، كتكضيح اإلسراتيجيات تنكيع كيشمؿ ،التدريس سراتيجيات: االثاني المحور
تاحة التعميمية، الكسائؿ تكظيؼك  التعمـ،  االجتماعي كالتطكر التعاكني كتشجيع العمؿ التميز، كا 

 .السابقة المعرفة كتكظيؼ
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، كالسميمة اآلمنة الصحية البيئة كتكفر كاأللعاب كالتجييزات، الكسائؿ تكفر :البيئة: الثالث المحور
 القكانيف تكضيح في األطفاؿ ركةكمشا التفاعؿ االجتماعي، يعزز بشكؿ البيئة تصميـ عمى القدرةك 

نشاءالمرغكب،  كالسمكؾ  .المسؤكؿ الذاتية كالسمكؾ المحاسبة تنمية كذلؾ ي،سالنف األماف تدعـ أجكاء كا 

 كمراعاتو التقكيـ كشمكلية كمخرجات التعمـ، باألىداؼ التقكيـ ربط مف التمكف :التقويم :عالراب المحور
 .الذاتي كيـ كالتقكيـالتق كتنكع النمائية، األطفاؿ لخصائص

   النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 4.2

في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  األطفاؿما مستكل أداء معممات رياض السؤال: نص 
NAEYC؟  

 :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني لممالحظة األولى 4.2.1

متكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب ال
في  األطفاؿمستكل أداء معممات رياض  التي تعبر عف الصحيفة أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت

  .NAEYC ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة

 نة الدراسة لمجاالت(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عي4.1جدول )
 NAEYCفي ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  األطفالمستوى أداء معممات رياض 

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت الرقم

 عالية جداً  0.27803 4.47 تصميم البيئة التربوية 2
 يةعال 0.48276 3.94 التمكن من استراتيجيات التدريس 1
 متوسطة 0.62375 2.98 التقويم 3

 عالية 0.41114 3.82 الدرجة الكمية
 

( كانحراؼ معيارم 3.82) أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية, (4.1) يالحظ مف الجدكؿ السابؽ
في ضكء معايير الرابطة القكمية  األطفاؿمستكل أداء معممات رياض ( كىذا يدؿ عمى أف 0.411)



56 
 

جاء بدرجة عالية. كلقد حصؿ مجاؿ تصميـ البيئة التربكية عمى أعمى  NAEYCلمطفكلة المبكرة 
 (، كيميو مجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس، كمف ثـ مجاؿ التقكيـ.4.47متكسط حسابي كمقداره )

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 
 . مجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس ات االستبانة التي تعبر عففقر 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 4.2جدول )
 التمكن من استراتيجيات التدريس

 الرقم
المتوسط  األبعاد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية جدان  0.158 4.98 ابقةتكظيؼ المعرفة الس 7
 عالية جدان  0.714 4.55 تكظيؼ الكسائؿ كالمكاد التعميمية 4
 عالية 0.758 4.20 تنكع االستراتيجيات 1
 عالية 0.784 4.00 التعمـ النشط 2
 عالية 0.955 3.60 إتاحة التميز 5
 متكسطة 0.588 3.25 العمؿ التعاكني كالتطكر االجتماعي 6
 متكسطة 0.552 3.05 اؼ التعميميةكضكح األىد 3

 عالية 0.48276 3.9464 الدرجة الكمية
 

كانحراؼ معيارم  ،(3.94) أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية ، (4.2)يالحظ مف الجدكؿ السابؽ 
 كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس جاء بدرجة عالية. ،(0.482)

( أبعاد حصمت عمى 3عديف حصال عمى درجة عالية جدان ك)( أف بُ 4.2) كتشير النتائج في الجدكؿ
" عمى أعمى تكظيؼ المعرفة السابقةعد "كحصؿ بُ  ،درجة عالية، كبعديف حصال عمى درجة متكسطة

(. 4.55" بمتكسط حسابي )تكظيؼ الكسائؿ كالمكاد التعميميةعد "(، يميو بُ 4.98متكسط حسابي )
العمؿ التعاكني عد "(، يميو بُ 3.05" عمى أقؿ متكسط حسابي )لتعميميةكضكح األىداؼ اعد "كحصؿ بُ 

 (.3.25" بمتكسط حسابي )كالتطكر االجتماعي

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 
 مجاؿ تصميـ البيئة التربكية.  فقرات االستبانة التي تعبر عف
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 4.3جدول )
 تصميم البيئة التربوية

 الرقم
المتوسط  األبعاد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية جدان  0.158 4.98 تكفير البيئة الصحية اآلمنة كالسميمة 2
 عالية جدان  0.533 4.85 جييزاتتكفير الكسائؿ كاأللعاب كالت 1
 عالية جدان  0.243 4.44 األماف النفسي 3
 عالية 0.774 3.62 تكضيح القكانيف كالسمكؾ 4

 عالية جداً  0.27803 4.4734 الدرجة الكمية
 

 ،(0.278كانحراؼ معيارم ) ،(4.47) أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية, (4.3)يالحظ مف الجدكؿ 
 .ة التربكية جاء بدرجة عالية جدان ف مجاؿ تصميـ البيئكىذا يدؿ عمى أ

عد كاحد حصؿ عمى كبُ  ،( أبعاد حصمت عمى درجة عالية جدان 3( أف )4.3كتشير النتائج في الجدكؿ )
(، 4.98" عمى أعمى متكسط حسابي )تكفير البيئة الصحية اآلمنة كالسميمةعد "كحصؿ بُ  ،درجة عالية

تكضيح القكانيف عد "(. كحصؿ بُ 4.85" بمتكسط حسابي )لعاب كالتجييزاتتكفير الكسائؿ كاألعد "يميو بُ 
 (.4.44" بمتكسط حسابي )األماف النفسي(، يميو بعد "3.62" عمى أقؿ متكسط حسابي )كالسمكؾ

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 
 . مجاؿ التقكيـ ة التي تعبر عففقرات االستبان

 

 

 

 

 



58 
 

 مجال التقويم: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل(4.4جدول )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.883 3.70 تنكيع التقكيـ 3
 طفاؿاألشمكلية التقكيـ كمراعاتو لخصائص  2

 النمائية
 عالية 0.807 3.62

 عالية 0.841 3.60 ارتباط التقكيـ باألىداؼ كمخرجات التعمـ 1
 منخفضة جدان  0.000 1.00 التقكيـ الذاتي 4

 متوسطة 0.62375 2.9813 الدرجة الكمية
 

كانحراؼ معيارم  ،(2.98) المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية أفّ  ، (4.4)يالحظ مف الجدكؿ 
 كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ التقكيـ جاء بدرجة متكسطة. ،(0.623)

عد كاحد حصؿ عمى كبُ  ،( أبعاد حصمت عمى درجة عالية3( أف )4.3كتشير النتائج في الجدكؿ )
شمكلية عد "(، يميو بُ 3.70" عمى أعمى متكسط حسابي )تنكيع التقكيـدرجة منخفضة جدان. كحصؿ بعد "

" التقكيـ الذاتيعد "كحصؿ بُ ، (3.62" بمتكسط حسابي )النمائية األطفاؿالتقكيـ كمراعاتو لخصائص 
" بمتكسط رتباط التقكيـ باألىداؼ كمخرجات التعمـعد " (، يميو بُ 1.00عمى أقؿ متكسط حسابي )

 (.3.60حسابي )

 :: المالحظة األولىلتالنتائج المتعمقة بالسؤال الثا 4.3

ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  في األطفالمستوى أداء معممات رياض   ىل يختمف
NAEYC حسب متغيرات المؤىل العممي، سنوات الخبرة، التخصص، المالحظة ؟ 

 كلالجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو لمفرضيات التالية:
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 نتائج الفرضية األولى: 

( في مستكل أداء α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة "النص الفرضية: 
لمتغير  NAEYCفي ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة يعزل األطفاؿمعممات رياض 
 .المؤىؿ العممي"

تـ فحص الفرضية األكلى بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 
ر الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة في ضكء معايي األطفاؿالدراسة في مستكل أداء معممات رياض 

NAEYC  .يعزل لمتغير المؤىؿ العممي 

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى أداء معممات رياض 4.5جدول )
 يعزى لمتغير المؤىل العمميNAEYC في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  األطفال

المتوسط  العدد لمؤىل العمميا المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

التمكف مف 
 استراتيجيات التدريس

 0.108 1.646 0.46168 4.1746 9 دبمـك
 0.47538 3.8802 31 بكالكريكس فما فكؽ

 0.410 0.833 0.34658 4.5417 9 دبمـك تصميـ البيئة التربكية
 0.25818 4.4536 31 كؽبكالكريكس فما ف

 0.729 0.349 0.76035 2.9167 9 دبمـك التقكيـ
 0.59161 3.0000 31 بكالكريكس فما فكؽ

 0.380 0.888 0.44851 3.9370 9 دبمـك الدرجة الكمية
 0.40204 3.7984 31 بكالكريكس فما فكؽ

 
(، أم أنو ال 0.380تكل الداللة )(، كمس0.888أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) (4.5)ف الجدكؿ يبيّ 

في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  األطفاؿتكجد فركؽ في مستكل أداء معممات رياض 
NAEYC كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى.يعزل لمتغير المؤىؿ العممي ، 
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 نتائج الفرضية الثانية: 

( في مستكل أداء α ≥ 0.05) د مستكل الداللةتكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عن "النص الفرضية: 
يعزل لمتغير  NAEYCفي ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  األطفاؿمعممات رياض 
 سنكات الخبرة "

حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مستكل أداء بتـ فحص الفرضية الثانية 
يعزل لمتغير  NAEYC ء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة في ضك  األطفاؿمعممات رياض 
 سنكات الخبرة. 

لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  :(4.6)جدول 
يعزى NAEYC في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  األطفالأداء معممات رياض 

 ت الخبرةلمتغير سنوا
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

التمكف مف 
 استراتيجيات التدريس

 0.50300 3.6154 13 سنكات 5أقؿ مف 
 0.41717 4.0408 14 سنكات 10-5مف 
 0.36024 4.1758 13 سنكات فأكثر 10

 0.25750 4.3846 13 سنكات 5أقؿ مف  تصميـ البيئة التربكية
 0.27045 4.5268 14 سنكات 10-5مف 
 0.30455 4.5048 13 سنكات فأكثر 10

 0.47282 2.7308 13 سنكات 5أقؿ مف  التقكيـ
 0.56936 3.1071 14 سنكات 10-5مف 
 0.76743 3.0962 13 سنكات فأكثر 10

 0.38336 3.5846 13 سنكات 5أقؿ مف  الدرجة الكمية
 0.37092 3.9214 14 سنكات 10-5مف 
 0.39421 3.9756 13 سنكات فأكثر 10

 
في ضكء  األطفاؿ( كجكد فركؽ ظاىرية في مستكل أداء معممات رياض 4.6يالحظ مف الجدكؿ رقـ )

يعزل لمتغير سنكات الخبرة، كلمعرفة داللة الفركؽ   NAEYCمعايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
 (:4.7( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
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: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى أداء معممات رياض (4.7) جدول
 يعزى لمتغير سنوات الخبرة NAEYC في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  األطفال

مجموع  مصدر التباين المجال
 بعاتالمر 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

التمكف مف 
استراتيجيات 

 التدريس

 6.027 1.117 2 2.233 بيف المجمكعات
 

0.005 
 0.185 37 6.856 داخؿ المجمكعات 

 39 9.089 المجمكع 
تصميـ البيئة 

 التربكية
 1.004 0.078 2 0.155 بيف المجمكعات

 
0.376 
 0.077 37 2.860 داخؿ المجمكعات 

 39 3.015 المجمكع 
 1.602 0.605 2 1.209 بيف المجمكعات التقكيـ

 
0.215 
 0.377 37 13.964 داخؿ المجمكعات 

 39 15.173 المجمكع 

 الدرجة الكمية
 4.015 0.588 2 1.176 بيف المجمكعات

 
0.026 
 0.146 37 5.417 داخؿ المجمكعات 

 39 6.592 المجمكع 
 
( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.026( كمستكل الداللة )4.015) لمدرجة الكمية (ؼ)يالحظ أف قيمة  
(α ≥ 0.05)،  في ضكء  األطفاؿأم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل أداء معممات رياض

تغير سنكات الخبرة، ككذلؾ لمجاؿ التمكف يعزل لم NAEYCمعايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة 
 رفض الفرضية الثانية.  تـّ يذا كب ،مف استراتيجيات التدريس

 :يأتي لبياف اتجاه الفركؽ كىي كما  (LSDكتـ فحص نتائج اختبار )
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( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار )4.8الجدول )
 دراسة حسب متغير سنوات الخبرةعينة ال

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

التمكف مف 
استراتيجيات 

 التدريس

 0.014 *0.42543- سنكات 10-5مف  سنكات 5أقؿ مف 
 0.002 *0.56044- سنكات فأكثر 10

 0.014 *0.42543 سنكات 5أقؿ مف  سنكات 10-5مف 
 0.421 0.13501- سنكات فأكثر 10

 0.002 *0.56044 سنكات 5أقؿ مف  سنكات فأكثر 10
 0.421 0.13501 سنكات 10-5مف 

 0.028 *0.33681- سنكات 10-5مف  سنكات 5أقؿ مف  الدرجة الكمية
 0.013 *0.39103- سنكات فأكثر 10

 0.028 *0.33681 سنكات 5أقؿ مف  سنكات 10-5مف 
 0.715 0.05421- سنكات فأكثر 10

 0.013 *0.39103 سنكات 5أقؿ مف  سنكات فأكثر 10
 0.715 0.05421 سنكات 10-5مف 

 
 10-5سنكات فأكثر، كبيف مف  10لصالح  سنكات 5مف سنكات فأكثر كأقؿ  10ككانت الفركؽ بيف 

 سنكات. 10-5لصالح مف  سنكات 5مف سنكات كأقؿ 

 نتائج الفرضية الثالثة: 

( في مستكل أداء α ≥ 0.05) كجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةت "النص الفرضية: 
يعزل لمتغير  NAEYCفي ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  األطفاؿمعممات رياض 

 .التخصص"

تـ فحص الفرضية الثالثة بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 
 في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  األطفاؿفي مستكل أداء معممات رياض  الدراسة

NAEYC  .يعزل لمتغير التخصص 
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(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى أداء معممات 4.9جدول )
 يعزى لمتغير التخصص Naeycة في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكر  األطفالرياض 

المتوسط  العدد التخصص المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

التمكف مف 
استراتيجيات 

 التدريس

 0.747 0.325 0.42458 3.9286 22 تربية ابتدائية
 0.59218 3.9821 16 رياض أطفاؿ

تصميـ البيئة 
 التربكية

 0.312 1.025 0.24467 4.4318 22 تربية ابتدائية
 0.33069 4.5273 16 رياض أطفاؿ

 0.316 1.017 0.54913 2.8977 22 تربية ابتدائية التقكيـ
 0.73580 3.1094 16 رياض أطفاؿ

 0.448 0.768 0.33031 3.7879 22 تربية ابتدائية الدرجة الكمية
 0.52777 3.8948 16 رياض أطفاؿ

 
(، أم 0.448(، كمستكل الداللة )0.768أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) (4.9)دكؿ يتبيف مف خالؿ الج

في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة  األطفاؿأنو ال تكجد فركؽ في مستكل أداء معممات رياض 
 يعزل لمتغير التخصص، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثالثة.  NAEYCالمبكرة 

 ال الثاني: لممالحظة الثانيةالنتائج المتعمقة بالسؤ   4.3.1

 ؟ NAEYCفي ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  األطفالما مستوى أداء معممات رياض 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات 
في  األطفاؿمستكل أداء معممات رياض  ر عفأفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة التي تعب

 .NAEYC  ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
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 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت4.10جدول )
 .NAEYCبكرة في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة الم األطفالمستوى أداء معممات رياض 

 الرقم
المتوسط  المجاالت

 الحسابي
 الدرجة االنحراف المعياري

 عالية جداً  0.32743 4.4453 تصميم البيئة التربوية 2
 عالية 0.46868 3.9750 التمكن من استراتيجيات التدريس 1
 متوسطة 0.60328 3.0875 التقويم 3

 عالية 0.37701 3.8638 الدرجة الكمية
 

الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  (4.10)دكؿ السابؽ يالحظ مف الج
في ضكء معايير الرابطة  األطفاؿمستكل أداء معممات رياض الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

( كانحراؼ معيارم 3.86) أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية ، NAEYCالقكمية لمطفكلة المبكرة
في ضكء معايير الرابطة القكمية  األطفاؿمستكل أداء معممات رياض يدؿ عمى أف  ( كىذا0.377)

مى جاء بدرجة عالية. كلقد حصؿ مجاؿ تصميـ البيئة التربكية عمى أع NAEYCلمطفكلة المبكرة 
 يميو مجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس، كمف ثـ مجاؿ التقكيـ.(، 4.44متكسط حسابي كمقداره )

احثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى كقامت الب
 . مجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس فقرات االستبانة التي تعبر عف

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 4.11جدول )
 يجيات التدريسالتمكن من استرات

 الرقم
المتوسط  األبعاد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية جداً  0.463 4.87 تكظيؼ المعرفة السابقة 7
 عالية جداً  0.572 4.68 تكظيؼ الكسائؿ كالمكاد التعميمية 4
 عالية 0.747 4.18 تنكع االستراتيجيات 1
 عالية 0.698 3.97 التعمـ النشط 2
 عالية 0.891 3.77 تميزإتاحة ال 5
 متوسطة 0.636 3.18 كضكح األىداؼ التعميمية 3
 متوسطة 0.501 3.18 العمؿ التعاكني كالتطكر االجتماعي 6

 عالية 0.46868 3.9750 الدرجة الكمية
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الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  (4.11) يالحظ مف الجدكؿ السابؽ
عينة الدراسة عمى مجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس أف المتكسط الحسابي  الستجابات أفراد

كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ التمكف مف استراتيجيات  ،(0.468( كانحراؼ معيارم )3.97) لمدرجة الكمية
 التدريس جاء بدرجة عالية.

( أبعاد حصمت 3( أف بعديف حصال عمى درجة عالية جدان ك)4.11كما كتشير النتائج في الجدكؿ )
" عمى تكظيؼ المعرفة السابقةعديف حصال عمى درجة متكسطة. كحصؿ بعد "عمى درجة عالية، كبُ 

" بمتكسط حسابي تكظيؼ الكسائؿ كالمكاد التعميميةعد "(، كيميو بُ 4.87أعمى متكسط حسابي )
" عمى أقؿ عيالعمؿ التعاكني كالتطكر االجتما" ك "كضكح األىداؼ التعميميةعد "كحصؿ بُ  ،(4.68)

 (.3.77" بمتكسط حسابي )إتاحة التميزعد "(، يميو بُ 3.18متكسط حسابي )

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 
 مجاؿ تصميـ البيئة التربكية.  فقرات االستبانة التي تعبر عف

سابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال (: المتوسطات الح4.12جدول )
 تصميم البيئة التربوية

 الرقم
المتوسط  األبعاد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية جداً  0.316 4.95 تكفير البيئة الصحية اآلمنة كالسميمة 2
 داً عالية ج 0.620 4.78 تكفير الكسائؿ كاأللعاب كالتجييزات 1
 عالية جداً  0.459 4.41 األماف النفسي 3
 عالية 0.736 3.65 تكضيح القكانيف كالسمكؾ 4

 عالية جداً  0.32743 4.4453 الدرجة الكمية
 

الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات  (4.12)يالحظ مف الجدكؿ 
( 4.44) التربكية أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية أفراد عينة الدراسة عمى مجاؿ تصميـ البيئة

 كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ تصميـ البيئة التربكية جاءت بدرجة عالية جدان. ،(0.327كانحراؼ معيارم )
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عد كاحد كبُ  ،( أبعاد حصمت عمى درجة عالية جدان 3أف ) ( 4.12تشير النتائج في الجدكؿ رقـ )ك 
" عمى أعمى متكسط تكفير البيئة الصحية اآلمنة كالسميمة"عد حصؿ عمى درجة عالية. كحصؿ بُ 

كحصؿ  ،(4.78" بمتكسط حسابي )تكفير الكسائؿ كاأللعاب كالتجييزاتعد "(، يميو بُ 4.95حسابي )
" بمتكسط األماف النفسيعد "(، يميو بُ 3.65" عمى أقؿ متكسط حسابي )تكضيح القكانيف كالسمكؾعد "بُ 

 (.4.41حسابي )

ة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى كقامت الباحث
 . مجاؿ التقكيـ فقرات االستبانة التي تعبر عف

مجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل4.13جدول )
 التقويم

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
نحراف اال 

 المعياري
 الدرجة

 عالية 0.874 3.83 تنكيع التقكيـ 3
 عالية 0.781 3.82 النمائية األطفاؿشمكلية التقكيـ كمراعاتو لخصائص  2
 عالية 0.834 3.65 ارتباط التقكيـ باألىداؼ كمخرجات التعمـ 1
 منخفضة جداً  0.316 1.05 التقكيـ الذاتي 4

 وسطةمت 0.60328 3.0875 الدرجة الكمية
 

الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات  (4.13)يالحظ مف الجدكؿ 
( كانحراؼ معيارم 3.08) أفراد عينة الدراسة عمى مجاؿ التقكيـ أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية

 كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ التقكيـ جاء بدرجة متكسطة. ،(0.603)

عد كاحد حصؿ عمى ( أبعاد حصمت عمى درجة عالية كبُ 3( أف )4.13ي الجدكؿ )كتشير النتائج ف
شمكلية عد "(، يميو بُ 3.83" عمى أعمى متكسط حسابي )تنكيع التقكيـعد "درجة منخفضة جدان. كحصؿ بُ 
" التقكيـ الذاتيعد "كحصؿ بُ  ،(3.82" بمتكسط حسابي )النمائية األطفاؿالتقكيـ كمراعاتو لخصائص 

" بمتكسط ارتباط التقكيـ باألىداؼ كمخرجات التعمـعد "(، يميو بُ 1.05متكسط حسابي ) عمى أقؿ
 (.3.65حسابي )
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 : المالحظة الثانيةلثالنتائج المتعمقة بالسؤال الثا 4.3.2

 في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  األطفالمستوى أداء معممات رياض ختمف يىل 
NAEYC لمؤىل العممي، سنوات الخبرة، التخصص، المالحظة؟ا :حسب متغيرات 

 :اآلتيةلفرضيات إلى اجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو لإل

 نتائج الفرضية األولى: 

( في مستكل أداء α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة "النص الفرضية: 
يعزل لمتغير   NAEYCية لمطفكلة المبكرةفي ضكء معايير الرابطة القكم األطفاؿمعممات رياض 
 ".المؤىؿ العممي

تـ فحص الفرضية األكلى بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 
 في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  األطفاؿالدراسة في مستكل أداء معممات رياض 

NAEYC مي. يعزل لمتغير المؤىؿ العم 

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى أداء معممات رياض 4.14جدول )
 يعزى لمتغير المؤىل العممي NAEYCفي ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  األطفال

المتوسط  العدد المؤىل العممي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ستوى م "tقيمة"
 الداللة

التمكف مف 
 استراتيجيات التدريس

 0.329 0.989 0.53822 4.1111 9 دبمـك
 0.44849 3.9355 31 بكالكريكس فما فكؽ

 0.280 1.096 0.42171 4.3403 9 دبمـك تصميـ البيئة التربكية
 0.29610 4.4758 31 بكالكريكس فما فكؽ

 0.222 1.240 0.71565 3.3056 9 دبمـك التقكيـ
 0.56404 3.0242 31 بكالكريكس فما فكؽ

 0.404 0.843 0.43510 3.9574 9 دبمـك الدرجة الكمية
 0.36180 3.8366 31 بكالكريكس فما فكؽ
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(، أم أنو ال 0.404(، كمستكل الداللة )0.843أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) (4.14)ف الجدكؿ يبيّ 
في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  األطفاؿرياض تكجد فركؽ في مستكل أداء معممات 

NAEYC  ،تـ قبكؿ الفرضية األكلى. بيذايعزل لمتغير المؤىؿ العممي 

 نتائج الفرضية الثانية: 

( في مستكل أداء α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة "النص الفرضية: 
يعزل لمتغير   NAEYCكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرةفي ض األطفاؿمعممات رياض 

 .سنكات الخبرة"

حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مستكل أداء بتـ فحص الفرضية الثانية 
يعزل لمتغير  NAEYCفي ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  األطفاؿمعممات رياض 

 الخبرة. سنكات 

لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (:4.15)جدول 
يعزى   NAEYCفي ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة األطفالأداء معممات رياض 

 لمتغير سنوات الخبرة
 ارياالنحراف المعي المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

التمكف مف 
 استراتيجيات التدريس

 0.37588 3.8022 13 سنكات 5أقؿ مف 
 0.37767 3.9592 14 سنكات 10-5مف 
 0.58857 4.1648 13 سنكات فأكثر 10

 0.40837 4.3894 13 سنكات 5أقؿ مف  تصميـ البيئة التربكية
 0.26026 4.5268 14 سنكات 10-5مف 
 0.30993 4.4135 13 سنكات فأكثر 10

 0.61368 2.9423 13 سنكات 5أقؿ مف  التقكيـ
 0.65570 3.1429 14 سنكات 10-5مف 
 0.55325 3.1731 13 سنكات فأكثر 10

 0.36210 3.7295 13 سنكات 5أقؿ مف  الدرجة الكمية
 0.36355 3.8929 14 سنكات 10-5مف 
 0.39452 3.9667 13 سنكات فأكثر 10
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في ضكء  األطفاؿ( كجكد فركؽ ظاىرية في مستكل أداء معممات رياض 4.15يالحظ مف الجدكؿ )
يعزل لمتغير سنكات الخبرة، كلمعرفة داللة الفركؽ NAEYC معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة 

 (:4.16( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 

ار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى أداء معممات رياض : نتائج اختب(4.16) جدول
 يعزى لمتغير سنوات الخبرة NAEYCفي ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  األطفال

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

تمكف مف ال
 استراتيجيات التدريس

 2.065 0.430 2 0.860 بيف المجمكعات
 

0.141 
 0.208 37 7.707 داخؿ المجمكعات 

 39 8.567 المجمكع 
 0.673 0.073 2 0.147 بيف المجمكعات تصميـ البيئة التربكية

 
0.516 
 0.109 37 4.034 داخؿ المجمكعات 

 39 4.181 المجمكع 
 0.553 0.206 2 0.412 بيف المجمكعات ـالتقكي

 
0.580 
 0.372 37 13.782 داخؿ المجمكعات 

 39 14.194 المجمكع 
 1.377 0.192 2 0.384 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.265 
 0.139 37 5.159 داخؿ المجمكعات 

 39 5.543 المجمكع 
 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.265( كمستكل الداللة )1.377) لمدرجة الكمية (ؼ)يالحظ أف قيمة 
(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل أداء معممات رياض )في ضكء  األطفاؿ

جميع يعزل لمتغير سنكات الخبرة، ككذلؾ لNAEYC معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة 
ـّ كب ،مجاالتال  ثانية.قبكؿ الفرضية اليذا ت

 نتائج الفرضية الثالثة: 

( في مستكل أداء α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة "النص الفرضية: 
يعزل لمتغير  NAEYC في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة األطفاؿمعممات رياض 

 .التخصص"
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كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة  تـ فحص الفرضية الثالثة بحساب نتائج اختبار "ت"
 في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  األطفاؿالدراسة في مستكل أداء معممات رياض 

NAEYC .يعزل لمتغير التخصص 

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى أداء معممات   (:4.17جدول )
 يعزى لمتغير التخصص NAEYCفي ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  فالاألطرياض 

المتوسط  العدد التخصص المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

التمكف مف استراتيجيات 
 التدريس

 0.931 0.087 0.48677 3.9870 22 تربية ابتدائية
 0.47586 3.9732 16 رياض أطفاؿ

 0.507 0.671 0.26683 4.4176 22 تربية ابتدائية تصميـ البيئة التربكية
 0.41825 4.4922 16 رياض أطفاؿ

 0.951 0.062 0.57500 3.0909 22 تربية ابتدائية التقكيـ
 0.69353 3.0781 16 رياض أطفاؿ

 0.938 0.078 0.34633 3.8629 22 تربية ابتدائية الدرجة الكمية
 0.44684 3.8729 16 اض أطفاؿري

 
(، أم 0.938(، كمستكل الداللة )0.078أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) (4.17)ف خالؿ الجدكؿ يبيّ 

في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة  األطفاؿأنو ال تكجد فركؽ في مستكل أداء معممات رياض 
 .لفرضية الثالثةتـ قبكؿ ا كبيذا، يعزل لمتغير التخصصNAEYC المبكرة 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:  4.4

في ضكء معايير الرابطة القكمية  األطفاؿمستكل أداء معممات رياض ىؿ يختمؼ  :السؤال الثالث
 حسب متغير المالحظة؟NAEYC لمطفكلة المبكرة 

 :اآلتيةجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو لمفرضية لإل
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 : ىاألول نتائج الفرضية

( في مستكل أداء α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال "الفرضية:  نص
يعزل لمتغير  NAEYC في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  األطفاؿمعممات رياض 

 .المالحظة"

د عينة الدراسة الفرضية بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراىذه تـ فحص 
  NAEYCفي ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة األطفاؿفي مستكل أداء معممات رياض 

 .يعزل لمتغير المالحظة

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى أداء معممات 4.18جدول )
 يعزى لمتغير المالحظة NAEYCلمطفولة المبكرة في ضوء معايير الرابطة القومية  األطفالرياض 

المتوسط  العدد المالحظة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

التمكف مف استراتيجيات 
 التدريس

 0.789 0.269 0.48276 3.9464 40 األكلى
 0.46868 3.9750 40 الثانية

 0.680 0.414 0.27803 4.4734 40 األكلى تصميـ البيئة التربكية
 0.32743 4.4453 40 الثانية

 0.441 0.774 0.62375 2.9813 40 األكلى التقكيـ
 0.60328 3.0875 40 الثانية

 0.700 0.387 0.41114 3.8296 40 األكلى الدرجة الكمية
 0.37701 3.8637 40 الثانية

 
(، أم أنو ال 0.700(، كمستكل الداللة )0.387ية )أف قيمة "ت" لمدرجة الكم (4.18)الجدكؿ  فيبيّ 

في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  األطفاؿتكجد فركؽ في مستكل أداء معممات رياض 
NAEYC تـ قبكؿ الفرضية.يذا يعزل لمتغير المالحظة، كب 
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 (التخطيط وصياغة االىدافلنتائج المتعمقة بتحميل الوثائق )ا 4.5

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:  4.5.1

 ؟ في التخطيط كصياغة األىداؼ األطفاؿمستكل أداء معممات رياض ما نص السؤاؿ: 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات 
 لتخطيط كصياغة األىداؼ. في ا األطفاؿأفراد عينة الدراسة عمى مستكل أداء معممات رياض 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى 4.19جدول )
 في التخطيط وصياغة األىداف األطفالأداء معممات رياض 

 الرقم
المتوسط  المجاالت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 منخفضة 0.659 2.57 التخطيط الشمولي المتكامل 4
 منخفضة 0.872 2.48 التنويع في تخطيط األنشطة 5

 منخفضة 0.614 2.28 مستويات األىداف ووضوحيا 2
 منخفضة 068. 2.16 صياغة األىداف وفق مجاالت النمو 1
 منخفضة 0.487 1.95 التخطيط المتمركز حول الطفل 3

 منخفضة 0.572 2.29 الدرجة الكمية
 

كانحراؼ معيارم  ،(2.29) أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية ، (4.19)يالحظ مف الجدكؿ 
في التخطيط كصياغة األىداؼ  األطفاؿكىذا يدؿ عمى أف مستكل أداء معممات رياض  ،(0.572)

 جاء بدرجة منخفضة. 

عد ( أف كؿ األبعاد حصمت عمى درجة منخفضة. كحصؿ بُ 4.19كتشير النتائج في الجدكؿ )
عد "التنكيع في تخطيط (، كيميو بُ 2.57المتكامؿ" عمى أعمى متكسط حسابي )"التخطيط الشمكلي 

عد "مستكيات األىداؼ ككضكحيا" بمتكسط حسابي (، يميو بُ 2.48األنشطة" بمتكسط حسابي )
عد (، يميو بُ 1.95عد "التخطيط المتمركز حكؿ الطفؿ" عمى أقؿ متكسط حسابي )كحصؿ بُ  ،(2.28)

 (.2.16ت النمك" بمتكسط حسابي )"صياغة األىداؼ كفؽ مجاال
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  :النتائج المتعمقة بصحيفة المقابمة لممعممات 4.5.2

حممت الباحثة المقابالت التي أجرتيا مع المعممات كعددىف  األطفاؿلمكقكؼ عمى أداء معممات رياض 
متشابية في فكار الككضع األ ،تفريغ المقابالت كالقراءة المتمعنة ليابكذلؾ  ،معممة تحميال ثيماتيان  30

 ك مكضكع معيف كعميو خرجت الباحثة بالتحميؿ التالي:أمجاؿ 

  :نشطةتخطيط األ  :أوال

 

 .نشطةتخطيط األ  :(4.1الشكل )
لمراعاة  نشطة يتـ كفقان تخطيط األبأف  يريفف نسبة المعممات المكاتي ( أ4.1)الشكؿ ظير مف خالؿ ي

ف حازت العبارات )تفاعؿ الطالب % في حي18.4نسبة كبمغت بأعمى  جاءتخصائص المتعمـ 
كبمغت  عدد الطالب( عمى أدنى نسبة، ك مساحة الصؼ، ك قكانيف الكزارة، ك كفمسفة المدرسة، كرغبتيـ

   % فقط.0.9
 ما عبرت عنو المعممات: عمى  بناءن كىذا 
 .عمى مستكل الطفؿ" "أخطط أنشطة الركضة بناءن  (1ممة )مع

 .عمى المكضكع كالخطة"ك عمى عمر الطالب كاحتياجاتو  "أخطط أنشطة الركضة بناءن  (2معممة )
  ".عمى قدرات الطالب كاحتياجاتيـ "أخطط أنشطة الركضة بناءن  (3معممة )
  ".عمى األىداؼ المخطط ليا كعمى قدرات الطالب "أخطط أنشطة الركضة بناءن  (4معممة )
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  :استراتيجيات التدريس :ثانيا

 

 .الستراتيجيات التدريس األطفالت رياض نسب استخدام معمما :(4.2) الشكل

، (%17.9) بدرجة كبيرة تبمغجاء سمكب القصة ف نسبة استخداـ المعممات ألأ (4.2)ف الشكؿ يبيّ 
طريؽ  كالتعمـ عف ،سمكب الدراما كالمسرحأكىي  ،خرل بدرجة متكسطةساليب األبعض األ كجاءت
دنى نسبة كقد بمغت أعمى  قد حصالفعمـ الخيالي أما التعمـ المحكسب كالت ،كالتعمـ في الزكايا ،المعب

 .فقط (0.6%)

 ما عبرت عنو المعممات: بناءن عمى كىذا 
، الدراما كالمسرح كالتمثيؿ، ك أسمكب القصة :ستخدميا ىيأ"استراتيجيات التدريس التي  (6معممة )

 .نشكدة"األباستخداـ ـ يالتعمك 
المسرحيات ك  ،ـ عف طريؽ المعبيالتعم :تدريس ىياالستراتيجيات التي استخدميا في ال" (7معممة )

 ."القصص الدراماك 
 ،الدركس المحكسبة، ك ـ عف طريؽ المعبيالتعم :اآلتيةريس د( "استخدـ استراتيجيات الت8معممة )

  .ناشيد"األ باستخداــ يعمتكال ،كالفيديكىات التعميمية ،الدراما كالمسرحك  ،القصص التعميميةك 
العمؿ ، ك القصةبـ يالتعم، ك االكتشاؼبـ يالتعم :اآلتيةستراتيجيات التدريس "استخدـ ا (9معممة )
 .مجمكعات"بـ يكالتعم ،التعاكني
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  :اختيار استراتيجيات التدريس :ثالثا

 

 .( كيفية اختيار المعممة الستراتيجيات التدريس4.3الشكل )

عمى مناسبتيا لممكضكع  تدريس بناءن نسبة المعممات المكاتي يخترف استراتيجية ال فّ أ (4.3)الشكؿ  فيبيّ 
نسبة اختيار المعممات الستراتيجية التدريس حسب أما  ،( كىي أعمى نسبة%30.8) بمغت اك النشاط

ف نسبة اختيار المعممات أفي حيف  ،كىي نسبة جيدة%( 23.1) احتياجات الطالب كانت بنسبة
ياة اليكمية كحسب خبرة الطفؿ كسياقات الح سابقة كما يجذبالخبرات ال) عمى الستراتيجية التدريس بناءن 

 .فضةنسبة منخ كىي %( 1.9) بمغتفقد  (المعممة

 ما عبرت عنو المعممات: بناءن عمى كىذا 
عمى مناسبتيا لمكضكع النشاط كمناسبتيا لحاجات  "اختار استراتيجية التدريس بناءن  (10معممة )
 .الطالب"
كحسب تطكيرىا لميارات  ،عمى مكضكع النشاط كالمكسـ اءن ريس بند"اختار استراتيجية الت (11معممة )

 .التفكير كعمر الطالب كاحتياجات الطالب"
لى إفمثال المنطؽ الرياضي يحتاج  ،عمى مكضكع الكحدة "اختار استراتيجية التدريس بناءن  (12معممة )

 .كحسب احتياج الطالب" ،استراتيجية التعمـ عف طريؽ المعب
كحاجات  ،كسياقات الحياة اليكمية ،عمى مكضكع النشاط تراتيجية التدريس بناءن "اختار اس (13معممة )
 .الطالب"



76 
 

 :المواد والوسائل التعميمية :رابعاً 

 

 .معممة الروضةالتي تستخدميا ( الوسائل 4.4) شكل

 كالمتكفرة في بيئة الطالب معممة الركضة تستخدـ الكسائؿ كالمكاد مف بيئة فّ أ (4.4الشكؿ )مف ظير ي
ستخداـ الكسائؿ المجردة الأدنى نسبة جاءت في حيف %(، 27.8) بنسبة عالية بمغتالركضة 

 %(. 1.4)حيث بمغت نسبتيا  ة،منكاآل

 ما عبرت عنو المعممات: بناءن عمى كىذا 

كأدمج بيف الكسائؿ الجاىزة كالكسائؿ التي  ،استخدـ المكاد كالكسائؿ المتكفرة في الركضة" (3) معممة
  ."المساعدة كاختار الكسائؿ القريبة مف بيئة الطفؿ أصنعيا مع

 .ـ مع النشاط كالفعالية"ءكاد المتكفرة في الركضة كما يتالاختار الكسائؿ كالم( "8معممة )

  "."استخدـ الكسائؿ المحسكسة القريبة مف بيئة الطفؿ (30معممة )
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  :سبب اختيار المواد والوسائل التعميمية :خامساً 

 

 معممة الروضةالتي تستخدميا ( اختيار الوسائل 4.5)الشكل 

 الكسائؿ التعميمية تبعان  األطفاؿاختيار معممات رياض أّف  (4.5في الشكؿ )كما نتائج الأظيرت 
في حيف كانت أدنى نسبة في %(، 44.2)حيث بمغت  ،أعمى نسبةجاء بلمستكل الطالب كقدراتو 

 .(4.5) الشكؿفي كما ىك مكضح  %( كذلؾ1.9) ؼتحقيقيا لميداختيار المعممة لمكسيمة حسب 

 ما عبرت عنو المعممات: بناءن عمى كىذا 

 ،في بيئة الركضةر كما ىك متكف ،ختار الكسائؿ التي تتناسب مع المستكل العقمي لمطفؿأ" (1معممة )
 .كنكعية األنشطة المخطط ليا"

خذ بعيف االعتبار آك  ،عمر الركضةأختار الكسائؿ كالمكاد التي يحتاجيا الطالب في " (22معممة )
 ."ـ مع حاجاتوءالمستكل العقمي لمطفؿ كما يتال

التي تجذب الطالب في الركضة كتكسبو خبرات  ،"استخدـ الكسائؿ الممفتة لمطفؿ كالجديدة (25معممة )
 .ـ مع خصائصو كعمره"ءجديدة كتتال

عمى خدمتيا لمفركؽ بناءن ك  ،ريةعمى عمر الطفؿ كخصائصو العم ختار الكسائؿ بناءن أ" (26معممة )
 .الفردية"
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 :تنظيم بيئة الروضة :سادساً 

 

 .( تنظم بيئة الروضة4.6) الشكل

تقسيـ الصؼ بمف بيئة الركضة نسبة معممات الركضة المكاتي ينظّ  فّ ( أ4.6) الشكؿفي  ظير النتائجتُ 
 كقد بمغت ،عمى نسبةبأ ( جاءتU)ك شكؿ أ ،كعند التركيز يستخدمف الحمقة ،لى مجمكعات مصغرةإ
ما نسبة المعممات المكاتي ينظمف بيئة الركضة حسب قانكف المدرسة كانت بأدنى نسبة %(، أ19.7)

 %( فقط.0.7)كبمغت 

 ما عبرت عنو المعممات: بناءن عمى كىذا 

 ،كىي عديدة كمختمفة ،المعدة كالمخطط ليا مسبقان  ةحسب األنشطبنظـ بيئة الركضة أ(" 28المعممة )
كالتنقؿ الحر كالمنتظـ بيف الزكايا أك  ،كالمجمكعات المصغرة ،الحمقة الجماعية الصباحية :ثؿم
 .لى البيئة الخارجية كغيرىا"إنشطة التي تحتاج األ
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 فمثالن  ،عمى األنشطة المخطط ليا مسبقان  مجمكعات مصغرة بناءن بنظـ بيئة الركضة أ" (29معممة )
كمجمكعة ، كمجمكعة تشكمو بالخرز ،ؿ العدد بالممتينةكعة تشكّ لى مجمإـ الصؼ قسّ أ 2لنشاط العدد 

 ."التبديؿ بيف المجمكعاتيجرم ثـ  ،طخرل تكصمو بالنقاأكمجمكعة  ،المميعكرؽ تعبئو بالكرنيش أك 

   :أساليب تقييم أداء الطالب :سابعاً  

 

 ( تقييم أداء الطالب4.7الشكل )

سمكب أيستخدمف المالحظة كالمكاتي نسبة معممات الركضة  فّ أ (4.7الشكؿ )الكاردة في  النتائج تبّيف
البعدم ك استخداـ معممات الركضة لمتقييـ القبمي جاء في حيف ( %35.3قد بمغت )داء الطالب تقييـ أل

 (. %2.4)دنى نسبة كبمغت بأالمرحمي ك 

 :بالنحك اآلتيكعبرت المعممات عف أساليب تقييـ أداء الطفؿ 

لى إتقييـ أداء الطفؿ المالحظة المستمرة ألداءه ككيؼ يتطكر مف نشاط "استخدـ في  (11معممة )
 .خر"آ

لطفؿ امالحظة بكيككف  ،مثؿ التقييـ الفردم ،تمفةمخ ان ساليبأستخدـ في تقييـ الطفؿ "أ (14المعممة )
 نشطة المختمفة كاأل األسئمة الجماعيةبالعمؿ في مجمكعات أك بيككف الذم التقييـ الجماعي ، ك كأداءه

 .لكؿ الصؼ"
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ستخدـ في تقييـ اداء الطالب المتابعة المستمرة كمالجظة أداءه اليكمي كالمتابعة أ" (28المعممة )
 "المستمرة مع أكلياء األمكر لمكقكؼ عمى مدل تطكره كمعالجة الخطأ

  :أدوات تقييم أداء الطالب :تاسعا

 

 .أدوات تقييم أداء الطالب (4.8الشكل )

داء أداة لتقييـ أمعممات الركضة يستخدمف كرقة العمؿ ك فّ أ (4.8الشكؿ )ي كما ف ف النتائجتبيّ 
في حيف حصؿ استخداـ معممات الركضة لقكائـ التقدير عمى ، (%49.0) لىإبنسبة تصؿ ك الطالب 

 %(. 2) دنى نسبة حيث بمغتأ

  :يأتيرت المعممات عف استخداميف ألدكات التقييـ كما كعبّ 

فتر كالكتاب كالشيادة الفصمية لى الدإضافة إ ،اؽ العمؿ في تقييـ أداء الطفؿ"استخدـ أكر  (5المعممة )
 ."التي تشمؿ عمى جميع جكانب النمك كتطكرىا لدل الطفؿ خالؿ الفصؿ الدراسي

نشطة لى الدفتر كالكتاب كاألإضافة إ ،داء الطفؿأ"استخدـ المكح كأكراؽ العمؿ في تقييـ  (13المعممة )
 .كالفعالية" المختمفة حسب النشاط

49 
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يشمؿ عمى جميع مجاالت  ،ستخدـ السجؿ التراكمي في تقييـ أداء الطالب كؿ شيريفأ" (17المعممة )
أكراؽ العمؿ بشكؿ كبير كالكتاب  يضان أستخدـ ، كأالنمك الجسمية كالعقمية كاالجتماعية كالمغكية كالحركية

 .كالدفتر"

 :التطوير الميني :عاشراً 

 
 .داء الميني لممعممة( تطوير األ4.9الشكل )

يستخدمف مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تطكير المكاتي ف نسبة معممات الركضة أظيرت النتائج أ
ساليب أيمييا استخداـ المعممات لمدكرات الخاصة ب ،كىي أعمى نسبة( %27.1)بمغت  قدأدائيف 
داء مكب في تطكير األسأنسبة المعممات المكاتي يستخدمف حضكر الندكات كبمغت في حيف  ،التدريس
  .نسبةقؿ كىي أ%( 1.2)الميني 

  :يأتيكعبرت المعممات عف أساليب تطكير أدائيف الميني كما 

كخاصة الفيس كالكاتس أب  ،ستخدـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تطكير أدائيأ" (22المعممة )
ؿ التعميمية كبيئة لى دكرات عف الكسائإضافة إ ،طالع عمى كؿ ما ىك جديد في مجاؿ الرياضلإل

 ."الركضة
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ألف فييا الكثير مف األنشطة  ؛ستخدـ زيارات عديدة لمكاقع الركضات عمى الفيس بكؾأ" (27المعممة )
 .لى التجديد"إ ؿ الذيف يحتاجكف دائمان اقدرتي في تطبيؽ األنشطة لألطفمالتي تساعدني عمى تطكير 

طريؽ ف عك  ،كات الخبرة الطكيمةذف المعممات طكر أدائي مف خالؿ تبادؿ الخبرات بيأ" (3المعممة )
ي في تطكير نفسي نيـ مف يساعدكنف ،أنفسيـ األطفاؿلى إضافة إ ،مكاقع التكاصؿ االجتماعي

  .طكرىا كمكامف  كالضعؼ كأعالجيا"أفأرل مكامف القكة ك معي، تفاعميـ ب
 

 "(لاألطفابمقابمة مديرات رياض )بصحيفة المقابمة  النتائج المتعمقة 4.5.3
في مدينة القدس في ضكء معايير الرابطة  األطفاؿداء معممات رياض أما مستكل نص السؤاؿ: 

 ؟ القكمية لمطفكلة المبكرة

 في مدينة األطفاؿجرتيا مع مديرات رياض أحممت الباحثة المقابالت التي ىذا السؤاؿ، جابة عف لإل
كذلؾ مف  ،التي أجرتيا بلممقابال يماتيان ث رت الباحثة تحميالن جكأ ،مديرة 15بمغ عددىف المكاتي  ،القدس

 ،جابتو ككضع األفكار المتشابية مع بعضيا البعضا  خالؿ تفريغ المقابالت كالقراءة الدقيقة لكؿ سؤاؿ ك 
  :يو خرجت الباحثة بالتحميؿ األتيمكع

 :الوسائل التعميمية :أوالً 

 

 .( الوسائل التعميمية4.10الشكل )
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إٌّٙبج

ٚعبئً
ِحغٛعخ
ِٚصٛسح

رحمك
اٌٙذف

ٚعبئً
رىٌٕٛٛج١خ

ٚعبئًِٓ
خبِبد
اٌج١ئخ

(اٌخشدح)

ٚعبئً
ِزٕٛػخ
حزٝال
٠شؼش
اٌغبٌت
ثبًٌٍّ

10.8 

5.4 

16.2 

21.6 

16.2 
13.5 

5.4 
8.1 

2.7 



83 
 

جمعف عمى استخداـ معممات المكاتي أنسبة المديرات  أفّ  (4.10) في الشكؿالمبّينة  أظيرت النتائج
جمعف أبينما بمغت نسبة المديرات المكاتي %(، 21.6) بمغتقد الركضة لمكسائؿ التي تخدـ المنياج 

 %(. 2.7)بالممؿ  عمى استخداـ المعممات لمكسائؿ المتنكعة حتى ال يشعر الطالب

 : يأتيلكسائؿ التي تستخدميا المعممة كما رت المديرات عف نكعية اكعبّ  

كتساعدىا في تبسيط  ،ة مف بيئة الطالبس"تستخدـ المعممات الكسائؿ المصكرة كالمحسك  (3مديرة )
 .المنياج الخاص بالركضة"

ف لدييف خطة يجب أف أل ؛تخدـ المنياج في الدرجة األكلى"تستخدـ المعممات الكسائؿ التي  (7مديرة )
 ."نياء المنياجعمييا إلنفذ كالسير تُ 

ف لكؿ كسيمة أل ؛تكاؿ عمى نكع كاحد مف الكسائؿيجب التنكع باستخداـ الكسائؿ كعدـ اإل" (15) مديرة
حتى ال يشعر الطفؿ بالممؿ يككف اختيار الكسائؿ ك  .خرلطريقة استخداـ كتفاعؿ معيا تختمؼ عف األ

المكاضيع كتساعد عمى ترسيخ  ف تخدـ ىذهأبحيث يجب  ،طفاؿحسب المكاضيع التي تعطى لأل
 .القصة"ك كراؽ العمؿ كأكماؿ الناقص ، كا  كسائؿ المطابقةك  ،مثؿ المسرح ،المعمكمات

 :تنظيم المعممة لبيئة الروضة :ثانيا

 

 ( تنظيم المعممة لبيئة الروضة4.11الشكل )
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عممة الركضة جمعف عمى تنظيـ مأأف نسبة المديرات المكاتي  (4.11الشكؿ )كما في  أظيرت النتائج
أما  ،يمييا تنظيـ البيئة بشكؿ زكايا مختمفة%(، 38.1) بمغت قد لتحقيقيا لميدؼ لبيئة الركضة كفقان 
فرصة  األطفاؿعطاء جمعف عمى تنظيـ المعممة لبيئة الركضة كفقا لمناسبتيا إلأالمديرات المكاتي 

 %(. 4.8) بمغتقد لممشاركة 

 :يأتيرت المديرات عف ىذا كما كعبّ 

بحيث تراعي قكانيف الركضة كتراعي األمف  ،"المعممة ليا الحرية في تصميـ البيئة الصفية (10رة )مدي
 ،كيتـ تشكيؿ البيئة عمى شكؿ زكايا مختمفة كمتنكعة ،ليوإتحقؽ اليدؼ الذم تسعى ك  ،كاألماف لمطالب

ماعية الصباحية التي لى الجمسات الجإضافة إ ،عمى الخطة التي تضعيا المعممة كيتـ التنقؿ فييا بناءن 
  .مجمكعات مصغرة"في لى تركير كجمسات إتحتاج 
تنظـ البيئة حسب ما تراه  ،المعممة ىي ممكة الصؼ، ك بيئة منظمة غير مشتتة لمطالب" (14مديرة )
 ."كيحقؽ ما خططت لو ان مناسب

  .تقييم أداء الطالب :ثالثاً 

 

 .تقييم أداء الطالب( 4.12) الشكل

معممة الركضة تستخدـ المالحظة في تقييـ بأّف جميف أنسبة مديرات الرياض المكاتي ف أبينت النتائج 
أجمعف بأّف بينما بمغت نسبة المديرات المكاتي  ،عمى نسبةأكىي %(، 21.3)بمغت قد داء الطالب أ

كىي %( 2.1قد ) األطفاؿداء ألعاب كالمسابقات كالتعبير في تقييـ استخداـ معممة الركضة لكؿ مف األ
 .دنى نسبةأ
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  :يأتيرت المديرات عف أساليب تقييـ أداء الطفؿ كما كعبّ 

المتابعة اليكمية المستمرة بعدة بسمكب المالحظة في تقييـ أداء الطفؿ أتستخدـ المعممات " (6مديرة )
 .كسؤاؿ األىؿ عف مدل تطكر ابنيـ" ،أنشطة متنكعة

كمدل اندماجو مع بيئتو الصفية  ،ا"مف خالؿ تحقيؽ الطفؿ لألىداؼ التي تـ كضعي (7مديرة )
عدة فعاليات بىذا يقاس ك  ،السنةفي أثناء كتطكر شخصيتو  ،كتفاعمو في األنشطة كالمشاركة الفعالة

  .عمى مالحظة منظمة كمدركسة مف معممات الصؼ" كبناءن  ،كأنشطة
يع المعممة معرفة تستط ، حيثالحكار كالنقاش في التركيز الصباحي مثالن  ،ساليب مختمفةأ" (13مديرة )

المالحظة اليكمية ألداء الطالب في األنشطة بك  ،ـ أداء كؿ طالبعميو تقيّ  كبناءن  ،قدرات الطالب
 ."كالفعاليات

 :تطوير األداء الميني لممعممة :رابعاً 

 

 .تطوير األداء الميني لممعممة (4.13) شكل
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 األطفاؿمعممة رياض األداء الميني لجمعف عمى تطكير المكاتي أرات المدينسبة ف أف مف النتائج تبيّ 
)حضكر المعممات لمقاءات كبرامج نسبة بينما بمغت %(، 83.7) بمغتقد ىيمية أااللتحاؽ بالدكرات التب

 %(. 3.2) (تدريب ميداني قبؿ الخدمة، ك كرشات عمؿ، ك لممتخصصيف

 :يأتيكما  طفاؿاألرياض  تطكير األداء الميني لمعممةأشارت المديرات عف أساليب قد ك 

  .كالتغيير المستمر" ،( "االلتحاؽ بالدكرات المعتمدة مف الكزارة1مديرة )

 .المالحظات"ب)جماعية كفردية( ك  اجتماعات دكريةبداء الميني لممعممة "يتـ تطكير األ (6مديرة )

عميو  كبناءن  ،ياكالزيارات الصفية المخطط ل ،شراؼ اليكمي لممديرةاإلبيتـ تطكير المعممات " (12يرة )دم
لى االلتحاؽ بالدكرات التربكية إضافة ، إىف المالحظات التي تطكر أدائيف بشكؿ مستمرءعطاجرم إي

 ."المعدة مف قبؿ الكزارة

 :داء معممة الروضةأسس والمعايير المعتمدة في تقييم األ :خامساً 

 

 .داء المعممةأاألسس والمعايير المعتمدة في تقييم ( 4.14)شكل 
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، األطفاؿداء معممة رياض أىـ المعايير التي تعتمدىا المديرات في تقييـ أعمى أف أالنتائج  ظيرتأ
 ،كمدل تفاعؿ الطالب مع المعممة ،بقدراتيـ المختمفة األطفاؿالقدرة عمى التعامؿ مع تككف عف طريؽ 

 المظير الخارجي كتكظيؼحسب داء معممة الركضة أما تقييـ %(، أ11.7)كقد بمغت نسبتيا 
 %(. 1.7) ابمغت نسبتيفقد التكنكلكجيا كالتعديؿ السريع عمى البرنامج 

 :يأتيكما  األطفاؿفي تقييـ أداء معممة رياض المعتمدة أىـ المعايير التي  إلى أفّ كأشارت المديرات 
تعامميا الميني مع الزميالت ، ك التعامؿ مع الفركقات الفرديةك  ،قدرتيا عمى ضبط الصؼم" (4مديرة )

تكظيؼ ، ك المباس المحتشـ، ك األطفاؿتطبيؽ طرؽ التدريس المناسبة لرياض ، ك ىؿ كالمديرةكاأل
 ."في تطكير عمميا مع الطفؿ كغيرهنترنت الحاسكب كاإل

نكعية الكسائؿ التعميمية ، ك "تمكنيا مف تطبيؽ استراتيجيات التدريس الفعالة في التدريس (12) مديرة
نكعية التعزيز الذم ، ك كاالتجاىات التي تزرعيا في الطالبالقيـ ، ك اليتيا في تحقيؽ اليدؼعكف

 دارة كىكذا "مدل تقبميا لممالحظات مف قبؿ المشرفيف كاإل، ك ىداؼ كمدل تحقيقيانكعية األ، ك تستخدمو
اتقاف ، ك احتكاء الطالب كاحترامو، ك التخطيط الجيد كالمسبؽك  ،"التعامؿ مع الفركقات الفردية (14مديرة )

مدل تقبؿ ، ك المعممة دمدل الحس الفني عن، ك في التعميـ مانترنت كتكظيفيسكب كاإلاستخداـ الحا
 .المركنة في البرنامج كالتخطيط"ليا، ك الطالب 

  :أدوات التقييم التي تستخدميا المديرة في تقييم أداء معممة الروضة :سادساً 

 

 .أدوات تقييم أداء المعممة( 4.15) شكل
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قد داء معممة الركضة أديرات المكاتي يستخدمف المالحظة الصفية في تقييـ ف نسبة المأنت النتائج بيّ 
ما نسبتو ف استخداـ المديرات لمتقرير السنكم في تقييـ المعممة أف بينما تبيّ %(، 52.4)بمغت 

 بمغتقد  المعممةأداء  دكات في تقييـأنسبة المديرات المكاتي ال يستخدمف  فّ أف كما تبيّ %(، 9.5)
 ان.%( أيض9.5)
  :يأتيكما  األطفاؿلى كيفية تقييـ أداء معممة رياض إشارت المديرات أك 

كف فيو مدل تطكر المعممة د  الذم يُ  ،دفتر المالحظات الصفيةعف طريؽ ـ أداء المعممة "أقيّ  (2مديرة )
  .مف زيارة صفية الى أخرل"

الطفؿ داخؿ غرفة  عمميف مع زيارات صفية كمالحظةبمعمماتي في الركضة ـ أقيّ (" 10مديرة )
 ."كمتابعة تعامميف مع أكلياء األمكر ،رشادات حكؿ األداءمع تقديـ اإل ،الصؼ
بشكؿ  األطفاؿكمع  ػمالحظتي ألداءىا في بيئة الركضة بشكؿ عامبأداء المعممة  ـأقيّ  " (11مديرة )
 ."تدكيف ذلؾ في ممؼ خاص بأداء المعممة كمدل تطكرىايجرم ك  ،خاص

  :داء المعممة عمى تطور الطفلانعكاس أ :سابعاً 

 

 .داء المعممة عمى تطور الطفلأانعكاس ( 4.16)شكل 
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نتيجة داء المعممة عمى تطكر الطفؿ أف انعكاس أظيرف بأأشارت النتائج أف نسبة مف المديرات المكاتي 
%(، 17.2)بمغت ك كمراعاتيا لمفركؽ الفردية جاءت بنسبة متكسطة %(، 20.7قد بمغت )معاممتيا ل
بمغت نسبتيا فقد تطكير الشخصية كاالرتقاء بنمط التفكير نتيجة ا أدنى نسبة حصمت عمييا مّ أ
(3.4.)% 

  :كما يأتي انعكاس أداء المعممة عمى تطكر الطفؿكعبرت المديرات عف 

ذا كانت المعممة تتعامؿ مع الفركقات الفردية بشكؿ يراعي حاجات إ يجابان إ( "ينعكس 5المديرة )
كتيمؿ الفركقات بينيـ  ،ذا تعاممت معيـ بأنيـ بنفس المستكلإ كسمبان  ،طي كؿ طفؿ حقوكتع ،الطالب

 ".مختمفةكخبرات كأنيـ مف بيئات 

كتقديـ كؿ ما تممكو مف  ،خالقية مع الطفؿمعاممة المعممة األنتيجة ل يجابيان إينعكس " (7المديرة )
 ."خبرات في مصمحة الطفؿ

 :لمديرة في تقييم أداء معممة الروضةالصعوبات التي تواجييا اثامنًا: 

 

 .داء المعممةأالصعوبات التي تواجييا المديرة في تقييم ( 4.17) شكل
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بمغت قد داء المعممات أكاجيف صعكبات في تقييـ ينسبة المديرات التي ال  فّ أأظيرت النتائج 
ؿ المعممة قبّ نيف يعانيف مف عدـ تأظيرف أككانت بنفس النسبة لممديرات المكاتي %(، 21.1)

كىي اعتقاد المعممة  ،بينما بمغت نسبة المديرات في بعض الصعكبات بدرجة متدنية ،لممالحظات
كعمـ المعممة بمكعد  ،عدـ كصكليا لممينية المطمكبة، ك عناد المعممة، ك بامتالكيا مف المعرفة ما يكفييا

حيث  ،مف المديرة كبر سنان أك  معممات ذكات خبرة عالية، ك مصداقيو فيوأية ال يككف ىناؾ فالتقييـ 
 %(.5.3) بمغت نسبتيا

  :يأتيداء المعممة كما أيا في تقييـ نكاجييلى الصعكبات التي إكأشارت المديرات 

في  األطفاؿ"عدـ كجكد أدكات تقييـ عامة كمكحدة تستخدـ في تقييـ جميع  معممات رياض  (5مديرة )
 .ـ بمعيار مختمؼ"قيّ فكؿ مديرة تُ  ،القدس

 ،ؿ بعض المعممات لممالحظات مف المديرة أك المشرفة أك األىؿ أك الزميالت"صعكبة تقبّ  (13ة )مدير 
 .لى قمة كجكد معممات مينيات"إمما يؤدم  ؛كاتخاذ ىذه المالحظات بشكؿ شخصي كليس بشكؿ ميني

 .ات"رشادألف المعممات متعاكنات كيتقبمف المالحظات كاإل ؛صعكبات ة"ال أعاني مف أي (15مديرة )
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 : الفصل الخامس

______________________________________________________ 

 : والتوصيات نتائجالمناقشة 

 المقدمة  5.1

 األطفاؿداء معممات رياض أتقييـ حكؿ لييا الدراسة إيتضمف ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت 
لتي تراىا كيتضمف التكصيات ا، في مدينة القدس في  ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة

 .الباحثة في ضكء نتائج الدراسة

 تعمقة باالجابة عمى السؤال الثاني مناقشة النتائج الم2.5 

في مدينة القدس في ضكء  األطفاؿداء معممات رياض أمستكل  فّ أعمى دلت نتائج السؤاؿ الثاني 
 ،مع دراسة )العريقيكىذه النتائج تتفؽ  ،معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة جاءت بدرجة عالية

 ،Selvenكتختمؼ مع دراسة )، (2013 ،سماعيؿا  خضر ك ( كدراسة )2014 ،براىيـإ( ك)2009
 .(2005 ،( كدراسة )أبك حرب2007 ،( كدراسة )أبك دقة2003 ،( كدراسة )ياسيف2003

كىذا يدؿ عمى ، (4.47حصؿ مجاؿ تصميـ البيئة التربكية عمى أعمى متكسط حسابي كمقداره )قد ف
 ،فضؿ لمطفؿأيزات التي تتطمب تعمـ لعاب كالتجيالكسائؿ كاأل فكفر ي األطفاؿمعظـ معممات رياض  فأ

حتياجات الالزمة االشكؿ كامؿ مف جميع مجيزة بفي القدس  األطفاؿف معظـ رياض كيعكد ذلؾ أل
مفاز مثؿ الحاسكب كالت ،لعاب كتيكية جيدة ككسائؿ تكنكلكجيةأمف مكاد ككسائؿ ك  ،األطفاؿلرياض 
المسرح ك  الطبيبك )الدكاف  كالصفكؼ الكاسعة كالزكايا المختمفة، جيزة العرض )البركجكتر(أكبعض 
، المغات كالحركؼ، ك التركيب كالمنطؽ الرياضي، ك البيت كالمطبخك الفف ك القصص ك المكسيقى ك كالدمى 

نتاج إلى إلمعممة كىذا يدفع ا ،ما تحتاجو كؿ زاكية لتككف فعالة في تعمـ الطفؿ ككؿ (عمؿ الطالبك 
معممة  فّ أكما  ،ةلعاب بشكؿ جذاب لمطفؿ يتناسب مع خصائصو في ىذه المرحمالكسائؿ كصنع األ
ف تككف أعمى كتحرص  ،نشطة كالفعالياتمكاد البيئة بشكؿ كبير في تنفيذ كتطبيؽ األالركضة تستثمر 

مع رغبات الطالب  تتناسبلكاف جذابة أب، ك غير حادةك بير بشكؿ ك ةمنآ األطفاؿدكات رياض أمكاد ك 
 مرتبة األطفاؿلعاب رياض أككانت مكاد ك  ،كحاجاتيـ كبنفس الكقت قابمة لتغيير اماكنيا في الركضة
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سماء المكاد المكجكدة في كؿ أبحيث تضع المعممة عمى كؿ زاكية ممصقات ب كما شاىدت الباحثة،
مكاف مخصص  األطفاؿعض رياض في بيكجد كما  ،استخداميا مف قبؿ المعممة كالطفؿزاكية ليسيؿ 

لى كجكد مراقبة إكيعكد ىذا  ،قصة اليكميةلمكلالستماع  ،يث الركتيني كتبادؿ الخبرات كمراجعتيادلمح
 .في مدينة القدس مف أكثر مف جية مف أجؿ الترخيص األطفاؿكمتابعة لرياض 

كىذا ما كانت  ،بيئة صحية نياأتتميز ب األطفاؿالبيئة الصفية في معظـ رياض إلى أّف النتائج كأشارت 
كساب الطالب ميارات إعمؿ عمى ككانت ت ،دكاتجيزة كاألكد مف سالمة األأف تتأب ،تسعى لو المعممة

طعمة ثناء تكاجدىـ في الركضة مف شراء األأ األطفاؿكتمنع  ،كعمى تناكؿ الطعاـ الصحي ،فةالنظا
 ،كالحمكيات المنزليةمأككالت بعض ال ىؿ في صنعكيتـ استبداليا بمشاركة األ ،الجاىزة كالحمكيات

بؿ مف قِ  (شكربة العدس)عمؿ  جرل ،مكضكع الحبكب مثالن  ،كربطيا بمكاضيع التعمـ في الركضة
فطار نشطة اإلألى إضافة إ ،في تكزيع الطعاـ الصحي عمى زمالئوميات كشاركيا ابنيا حدل األإ

رابطة القكمية لمطفكلة المبكرة تنادم بو ال كىذا يتفؽ مع ما ،ككجبات الفاكية اليكميةالصحي الجماعي 
بأنو يجب كيتعممكف  ،التي تقدـ ليـالمككنات الطبيعية لكي يستفيدكا مف  ،األطفاؿىمية تغذية جميع بأ

 .أف يككنكا في أفضؿ مستكل صحي ممكف

كاف في الصفكؼ  األطفاؿعدد ىناؾ بعض الماخذ كالسمبيات مثؿ ف أال إ ،يجابياتىذه اإلكبالرغـ مف 
خصص لو ألف كؿ طالب يجب أف ي ؛غير كافية يالكن ،معظـ الصفكؼ مساحتيا كاسعة فّ أمع ان، كبير 

لى عدـ انتباه المعممة لمجريات إؤدم تف أمكف يعداد كبيرة في الصؼ أكجكد لكف  كاحد،متر مربع 
في  في الصؼ عند التنقؿ األطفاؿعرقمة حركة  لىإؤدم تك أ حياف،في بعض األتحدث في الصؼ 

يستطيعكف الجمكس في مقاعدىـ  في ىذه المرحمة ال األطفاؿ فّ أل ؛نشطةتطبيؽ األ عند كأ ،الزكايا
سيؿ حركة تل ،عداد متكسطةألف تككف األذا يجب  ؛جبارىـ عمى ذلؾإكال نستطيع  ،طكيمةلفترات 
 .منتظـمريح ك بشكؿ ك كيسيؿ تنقمو بيف الزكايا المختمفة الطفؿ 

ف مف استراتيجيات التدريس حصؿ عمى متكسط حسابي بمغت نسبتو جاؿ التمكّ م فّ أشارت النتائج أك 
ف كتنكع في في مدينة القدس لدييف تمكّ  األطفاؿف معممات رياض أكىذا يدؿ عمى ، (3.9)

كيكظفف الكسائؿ لدعـ تعمـ  ،كيكظفف االستراتيجيات التي يشارؾ بيا الطفؿ ،استراتيجيات التدريس
 ّف لى استخداميإضافة إ ،شاؼتعمى االستنتاج كاالكالتي تشجع الطفؿ نشطة األ فكظفيك  ،الطفؿ

معممة الرياض في القدس خدـ تكتس ،سمكب التعمـ الجماعي الذم يعتمد عمى الحكار كالنقاش الجماعيأ
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كانت ك  ،عمى المبادرة كالمنافسة األطفاؿشجع غيره مف تك  ،زتشعره بالتميّ  لكحات تعزيز مثيرة لمطفؿ
في بعض  األطفاؿكبمشاركة  ،بأنفسيفبمكضكع النشاط  ةتجف الكسائؿ التعميمية المرتبطالمعممات ين
 األطفاؿكبيف  ،يقكم التكاصؿ بيف المعممة كالطفؿىذا  ،مكركلياء األيضا بمشاركة أأك األحياف، 

 كتسمح لمطفؿ بالمشاركة كالتفاعؿ ،لعابتنكع بيف المكاد كالكسائؿ كاألككانت المعممة  ،كذكييـ
في مدينة  األطفاؿمعممات رياض إلى أّف كيعكد ذلؾ  و،لقصص التي تثير جذب انتباىستخداـ اكا

لمعمؿ بفعالية  دكرات تدريبية بعد الخدمة تؤىميفّ التحاقيف بنتيجة برات عممية عمى خحاصالت القدس 
ينعكس ف ،ضةي المعممة لمثؿ ىذه الدكرات ينعكس عمى أدائيا الميني في الرك مقِ كت   ،األطفاؿفي رياض 

 .عمى تطكر الطفؿ في جميع جكانب نمكه يجابيان إ

فييا جميع  ،بيئة تربكية غنيةفي القدس  األطفاؿلى تكفير السمطات المسؤكلة عف رياض إضافة إ
ـ يساعده عمى ينعكس ىذا عمى تمقي الطفؿ تعمّ ف ،فضؿأتعميـ نحك الكسائؿ كالمكاد التي تعيف المعممة 

كتقديـ التكجييات  ،داء معممات الرياضمتابعة المديرات كالمشرفيف أل لىإضافة ، إتطكر شخصيتو
 .رشادات الالزمةكاإل

في  األطفاؿمع عمؿ اللتعميـ الذم يتطمب ايكتفيف ب رياض األطفاؿف معممات أباحثة ف لمكتبيّ 
و يساعد نأل ؛لكف يجب تطبيؽ ىذا التعميـ ،ال في حاالت نادرةإكال ينفذف التعميـ التعاكني  ،مجمكعات
 .األطفاؿلتدريب في حؿ الصراعات بيف كعمى ا ان ف بعضيـ بعضيجابية بيإعمى بناء عالقات  األطفاؿ

كخبراتيـ  األطفاؿمعرفة بناء عمى نشطة التعميمية تبني األ األطفاؿف معممة رياض أمباحثة لف كتبيّ 
قات الحياة بشكؿ كاضح في كتكظيفيا في سيا ،كتربط المفاىيـ الجديدة مع الخبرات اليكمية ،السابقة

بيف خبرة الطفؿ ت المعممة ربطفقد  ،قطؼ الزيتكفك المكضكع الشامؿ  :مثمة ذلؾأكمف  ،نشطةمعظـ األ
السابقة عف المكضكع ثـ تربط المعمكمات كالمفاىيـ الجديدة التي تخص مكضكع قطؼ الزيتكف 

 ،ممية في قطؼ الزيتكف ككبسو كتذكقوكالقياـ بالتجربة الع ،حد البساتيفألى إالذىاب برحمة تعميمية ب
كمشاىدة فيديك تعميمي  ،ثـ تطبيؽ ذلؾ في بيئة الركضة ،كمشاىدة طريقة عصره في معصرة الزيتكف

عماؿ الطالب أكتخصيص زاكية لعرض  ،كراؽ عمؿ عف المكضكعأكتطبيؽ  ،حكؿ المكضكع
  .حكؿ المكضكعكفعالياتيـ 



95 
 

ىذا ظير  ،رائو كتزيد عميياآعمى الحكار كالتعبير عف الب طالمعممة تشجع ال فّ أالنتائج أظيرت  كما
 ،في فترة الحديث الصباحي كالمكضكع الشامؿ، خصكصان نشطة التركيز الصباحيةأبشكؿ كاضح في 

ككانت في  ،األطفاؿراء آكتتقبؿ  ،جاباتاإلتستمع لجميع ك طرح االسئمة المتعددة تكانت المعممة قد ف
نيا كانت أكما  ،خر يكمؿ ما بدأه زميموآطفؿ باالستعانة بقكلو الطالب عمى ما يبعض الحاالت تبني 

  .كانت تمجأ بعض المعممات لمصراخ البسيطكمرات نادرة  ،قاب البدني كالتيديدتبتعد عف الع

قكاعد ؿ تمثّ  ،يكجد قائمة كبيرة ككاضحة األطفاؿف في كؿ صؼ مف صفكؼ رياض أباحثة كاتضح لم
كانت ىذه القكانيف   لكف ،يتـ التركيز عمييا في كؿ صباح ،كالمعمـ طفؿالصؼ بالنسبة لكؿ مف ال

حتى يمارسيا كيحافظ عمى  ف تككف بمشاركة الطفؿأفضؿ مف األكاف ف ،مف المعممة ممزمة لمطفؿ
 ا مف قبؿ سمطة المعممة.جبارية يجب القياـ بيإنيا قكانيف أيشعر سال ا  ك  ،تطبيقيا بكؿ قناعة

كىذا يعني  (،2.98) بمغت متكسط حسابي بنسبة  يار التقكيـ حصؿ عمى أقؿ يرت النتائج أف معظأك 
داء الطالب التي ترتبط أساليب تقكيـ أطرؽ ك لدييف ضعؼ في  األطفاؿأف بعض معممات رياض 

داء الطالب عمى يركزف في تقييميف ألممف المعممات مف بعض يكج ك  ،ـيىداؼ كمخرجات التعمباأل
مجاؿ  فّ أكما ظير في النتائج  .كىي التذكر كالفيـ ؛يارات التفكير األساسيةكعمى م ،معرفيالمستكل ال

ة ف المعممأكىذا يدؿ عمى  ،ككانت منخفضة جدان  ،قؿ نسبةأمعيار التقييـ حصؿ عمى  /التقييـ الذاتي
دؿ كي ،ك عند كتابة تقرير التقييـأ ،خذ برأييـ في تقييمياأكال ت ،عمى التقييـ الذاتي األطفاؿ ال تحثّ 
 .نيف يركزف عمى الحفظ كالتذكرأعمى أيضان 

ألنشطة التي تتعمؽ اكىي زيادة استخداـ  ،األطفاؿرياض منتشرة في جميع  ظاىرة كاتضح لمباحثة 
 ،مر الذم يتعارض مع خصائص ىذه المرحمة العمريةاأل ،كراؽ العمؿأبالكتابة في الكتب كالكراسات ك 

نشطة كالممارسات األتتضمف  ،ا تحتاج الى خبرات متنكعةلى كتب تعميمية بقدر مإالتي ال تحتاج 
ت بخصكص ىذه ليو المعمماإشارت أكما  ،كالفعاليات التي تطكر الطفؿ كتنميو بشكؿ شمكلي متكامؿ

دارة كقكانيف الركضة تفرض عمييف استخداـ اإل لكفّ  ،األطفاؿيعارضف فكرة الضغط عمى  نيفّ أالظاىرة 
 ألفّ  ؛نشطة كالفعالياتاالكتفاء باألكمطالبتيـ ب يضان أمكر كلياء األأض كاعترا ،الكتابة في التدريس

ىذا  كاألعداد،تأسيس الطفؿ عميو مف الحركؼ  المنياج في الصؼ األكؿ يعتمد بشكؿ كبير عمى ما تـّ 
في كيفية تدريس لمبحث مكر كلياء األأدارة  ك مع اإلمر يحتاج مف المشرفيف عقد اجتماعات كندكات األ
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لى مراجعة منياج الصؼ األكؿ إضافة ـ، إمع دراسة الخصائص النمائية لي ،ىذه المرحمةأطفاؿ 
 .كالنظر فيو

  :مناقشة نتائج الفرضية االولى

في ضكء  األطفاؿنو ال تكجد فركؽ في مستكل أداء معممات رياض عمى أكلى دلت نتائج الفرضية األ
 (2003، ياسيفتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ) ،معايير الرابطة القكمية يعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 (2011 ،كتختمؼ مع دراسة )المكاضية كالصرايرة

الدبمـك  يّ في برنامج األطفاؿعداد معممات رياض إتشابو في برامج كجكد لىذا كتعزك الباحثة 
يتـ صقؿ ميارات ف ،تخضع الطالبة المعممة لنفس التجربة في كال المؤىميف، حيث كالبكالكريكس

كالخبرات التي تحصؿ عمييا الطالبة المعممة في كال المؤىميف  الطريقة،معممات كتطكرىا بنفس ال
برنامج برامج التي يتضمنيا الخبرات ك ال كذلؾ مف حيث ،ف يككفأعكس ما يجب ب ،متشابية

يككف اختالؼ في خبرات أف  ، كيجبالدبمكـبرنامج المكجكدة في كبر مف أالبكالكريكس مكثفة بشكؿ 
  .عمماتالم

   :مناقشة الفرضية الثانية

في  األطفاؿدلت نتائج الفرضية الثانية عمى كجكد فركؽ ظاىرية في مستكل أداء معممات رياض 
  .ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة يعزل لتغير سنكات الخبرة

( Selven،2003) كتختمؼ مع دراسة ،(2011 ،تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )المكاضية كالصرايرة
نو أعمى  ىذا يدؿ ،(2009 ،( كدراسة )العريقي2003 ،( كدراسة )ياسيف2013 ،السعدية) كدراسة

كما  ،ىا كمستكاىا أعمىؤ كمما كاف أدا ،األطفاؿفي رياض كتدريبيا كمما زادت سنكات خبرة المعممة 
لدييا خبرة في استخداـ  كأصبح ،داءىيمية ساعدىا في تطكير مستكل األأمف دكرات تدريبية كتتمقتو 

كاستخداـ استراتيجيات  ،محكر العممية التعميمية الطفؿحكؿ اعتبار ات التي تتمحكر االستراتيجي
فضؿ أـ يكبر في تصميـ كتنظيـ البيئة التعميمية المناسبة لتعمصبح لدييا القدرة األأك  ،التدريس النشط

عمى زيادة خبرتيا في  يضان ىذا أكيدؿ  ،طفاؿأليمة لممنة كسآكتككف  ،بشكؿ مرف قابؿ لمتغييرك  ،لمطفؿ
بحيث تككف متنكعة كشاممة لجميع  ،األطفاؿداء أفضؿ في تقييـ ساليب األكانتقاء األ ،األطفاؿتقكيـ 

  .دكات التقييـ المتعددةأجكانب النمك المختمفة كباستخداـ 
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دائيا كرفع أمف  ربة لتطك لى خبرات كبرامج تدريإف معممة الركضة الجديدة بحاجة أيضا عمى أكيدؿ 
 ،قبؿ الخدمةما أم  ،ثناء الدراسةألى زيادة المساقات العممية ىذا إكيحتاج  ،كفاياتيا التربكية كالمينية

ف تتمتع بيا معممة أفايات التي يجب قعية حكؿ الممارسات التربكية كالكعطاء المعممة خبرات كاإل
 ان كتككف مستعدة استعداد ،ثناء الخدمةأالعمؿ  ساس الذم يعينيا عمىكتككف ليا حجر األ ،الركضة

 ،باعتبارىا معممة جديدة ،التغمب عمى العقبات التي ستكاجييابكيساعدىا  ،يؤىميا لمعمؿ بكفاءة عالية
  الميداني. النظرية كالتطبيؽ المكاد كلكي تربط بيف

  :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة

في ضكء معايير  األطفاؿداء معممات رياض أفي مستكل  نو ال تكجد فركؽأالفرضية ىذه دلت نتائج 
جميع معممات  فّ أعمى  تعزك الباحثة ذلؾ ك  ،الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة يعزل لمتغير التخصص

ككال  ،ثناء السنكات الجامعيةأكالتربية االبتدائية يدرسكف نفس المكاد التربكية  األطفاؿرياض 
ف لنفس الخبرات المعممات  يخضععمى أّف  يضان أكيدؿ  ،لو خر كمكمؿالتخصصيف مرتبط باآل

  .ساليب كاستراتيجيات التدريس كالتقكيـأنفس كيستخدمف  ،د الخدمةكالدكرات التدريبية بع

التي تعتمد عمى كؿ  ،ساسيةكالمرحمة األ األطفاؿتشابو خصائص النمك في مرحمة رياض  لىإضافة إ
ف مرحمة الطفكلة المبكرة ىي أة القكمية لمطفكلة المبكرة ظيرت الرابطأك  .ما ىك مممكس كمحسكس

 األطفاؿىذه الفترة تشمؿ رياض  فّ أيعني ىذا  ،سنكات 8الى  3حمة العمرية التي تمتد مف المر 
  .كالمرحمة االساسية الدنيا

   :النتائج المتعمقة بتحميل الوثائق مناقشة 5.2

ىداؼ جاء في مجاؿ التخطيط كصياغة األ ألطفاؿاداء معممات رياض أف مستكل أ عمىدلت النتائج 
أف تخطيط  ، كدلت النتائج عمى(2010 ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )عبد الفتاح ،بدرجة منخفضة

  .قديمةالساليب األتأثر بيالمعممة جاء بدرجة منخفضة ك 

 كالركضة  ئة الصؼداءه في بيأالتعبير عما تقكـ بمى غير قادرة ع األطفاؿمعممة رياض  ىذا أفّ يعني 
كجد لدييا الميارة في تخطيط تكال  ،مف خالؿ الخطة اليكمية كالشيرية كالفصمية كالسنكية ،األطفاؿمع 

يس فقط كتق ،ىداؼ ضمف المستكل المعرفياأل ففي معظـ الخطط كانت ،ركانوأبكؿ نشاط بشكؿ فعاؿ 
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كغياب التركيز عمى تنمية   ،لفيـاكقات في بعض األك  ،كىي التذكر ،ميارات التفكير الدنيابعض مف 
الدرجة بىداؼ لى اعتماد األإضافة إ ،ميارات التفكير العميا كالتصنيؼ كاالستنتاج كالربط كالمقارنة

ىداؼ كغياب تاـ لأل ،ىداؼ الحس حركيةلأل كىناؾ تطرؽ بسيط جدان  ،ىداؼ المعرفيةاأل كلى عمىاأل
 ظيركال يُ  ،كغير شمكليغير متنكع ك انب المعرفي ف تخطيط المعممة يقتصر عمى الجأأم  ،الكجدانية

دكف ذكر  ،نشطة فقطكاكتفت المعممات بشرح ركتيني لخطكات األ ،نكع االستراتيجيات التي ستطبؽ
كفي بعض األحياف كاف  ،أك عف طريؽ القصة ،ـ التعاكنييك التعمأالمحاضرة  مثالن  ،طرؽ التدريس

  .لى مجمكعتيفإطريؽ تقسيـ الصؼ لى تنفيذ النشاط عف إشير يبعض المعممات 

 :مثؿ ،ىداؼعند كتابة األ ىداؼ غير قابمة لمقياسأ بعض المعممات يستخدمف فّ أالى ذلؾ يضاؼ 
 عدـ تمكف المعممات مف التخطيط السميـ كىذا يدؿ عمى  (ف يستمعأك أف يدرؾ )أ

عمى تنفيذ األنشطة  ؤثر سمبان كىذا ي ،الكسائؿ كالمكاد التي تحتاجيا لتطبيؽ النشاط اتلـ تذكر المعممك 
ألف التحضير المسبؽ لألدكات كالكسائؿ التعميمية يعطي المعممة صكرة عما ىك متكفر مف  ؛المختمفة

األمر، يؤدم كعدـ التخطيط كالتحضير المسبؽ ليذا  ،أدكات كمكاد ككسائؿ لتنفيذ النشاط كزيادة فعاليتو
  .تنفيذ الحصة أثناء لمشكالت المعممة لتعرض 

مثؿ أنشطة المغة كالفف  إلى حد  ما،في تخطيط األنشطة ينّكعف ف بعض المعممات أف مف النتائج تبيّ ك 
ظيرت النتائج تنكع في البيئات ، فقد أكالمقابمة كىذا يتفؽ مع نتائج المالحظة ،كالمسرح كالعمكـ

  .لعاب كساحة خارجية كلغة كغيرىاأالتعميمية مف فف كمسرح ك 

 ،ساليب التقكيـألى ذكر نكع كاحد مف إعدد قميؿ مف المعممات  أشار ،يب التقكيـسالأبالنسبة لعرض ك 
  .ك تطبيؽ كرقة عمؿأسئمة كىك بعض األ ،ك نكعيفأ

دكف مراعاة مستكيات الطالب  ،كاف يدكر حكؿ مستكل كاحد مف الطالب محتكل التخطيط أّما 
المعممة في استخداـ نفس الخطة لعدة ىذا عمى عدـ كجكد مركنة عند يدؿ  ،ثناء التخطيطأالمختمفة 
  .مستكيات

ـ يىك تعمك  ،ـيكالشيرية تكجو التعم في تخطيط الدركس اليكمية كالفصمية يظيرال أنو كالحظت الباحثة 
في بعض  الإ ،كال يكجد تحديد لدكر كؿ مف الطفؿ كالمعممة ،ك حكؿ المعمـأ ،متمركز حكؿ المتعمـ

  .التعمـ متمركز حكؿ المعممة كليس الطفؿ فّ ، يدؿ ىذا عمى أالبسيطة الخطط
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التي يتـ تطبيقيا في فقط كراؽ العمؿ أنجاز المعممة ىك عبارة عف بعض إف ممؼ أكاتضح لمباحثة 
 اممية لممعممة تكضح فييأكجد كتابة تتكال  ،سبكعية كالشيرية كالسنكيةلى الخطة األإضافة إ ،الصؼ

ثناء أعؼ التي اكتشفتيا الضنقاط ما نقاط القكة ك كال تذكر  ،ة كبعد تنفيذىاطنشمالتيا قبؿ تخطيط األأت
 كمدل التكافؽ بيف ما تـّ  ،في المرات القادمة خذىا بعيف االعتبارأكما التعديالت التي ست ،التطبيؽ

ممؼ إذ أّف  .خرلألى إككيفية تطكيرىا مف سنة ، كتقييميا لذاتيا ،كبيف ما تـ تطبيقو ،التخطيط لو
مختمفة ساليب ككسائؿ تعميمية أبداع البتكار الخياؿ كاإلعمى قدرة المعممة مي تكسيع فنجاز يساعد اإل

لكي يقيس مدل تطكرىا الميني  ؛ساسية لياأحاجة يعّد نجاز لمعممة الركضة ممؼ اإلك  .في كؿ عاـ
 لى قياس تطكرىا بالنسبة لزميالتيا في العمؿإضافة إ ،دائيا في السنكات السابقةأكمقارنتو مع 

أم تبادؿ  ،فكار كالتخطيط كالكسائؿ التي تعيف عمى التطكرمف حيث األ ان،شاركة بعضيف بعضكم
كما ينمي قدرة المعممة عمى التفكير في ممارساتيا التدريسية ككيفية تطكير   ،الخبرات بيف المعممات

  .لدييا نقاط القكة كمعالجة نقاط الضعؼ

ة معممة الركضة غير مممّ  فّ أف تبيّ  ،حصكؿ عميياكمف مالحظة الباحثة لمكثائؽ التي استطاعت ال
المحتكل كالمكاد ك  ،كالخبرات السابقة ،الخاصةاألىداؼ ىداؼ العامة ك كىي األ ،بعناصر التخطيط الجيد

خريات أك  ،ىداؼ كخطكات النشاط فقطالمعممات بذكر األمف بعض يكفي نما إ ،كالكسائؿ كالتقكيـ
سئمة بعض األاألىداؼ ضمف حدل المعممات إتكتب  ،مثال ،حغير كاض ولكنّ  ،سمكب التقكيـأيضفف 

نما ىك عممية إ ،ةك كتابة المادة العمميأ ،ىداؼفالتخطيط ليس مجرد كتابة بعض األ ،ك كرقة عمؿأ
 ،مكانات المعمـا  خذ بعيف االعتبار قدرات الطالب ك مع األ ،ىداؼ المحددةلى تحقيؽ األإمنظمة تيدؼ 

 :ف يشمؿ التخطيط عمىألذا يجب  ؛مية الالزمةر المكاد التعميكمدل تكفّ 

أك االنشطة  ،تحميؿ محتكل التعمـ، ك تحديد المكاد كالكسائؿ التعميميةك  ،تحديد الخبرات السابقة
، ك اختيار االستراتيجية المالئمةأتصميـ ، ك عمى المحتكل بناءن ىداؼ المتنكعة صياغة األ، ك كالفعاليات

 .دكاتوأسمكب التقكيـ ك أاختيار ك 

كجد خطة يكمية تكال  ،فقطسبكعي ك األأبعض المعممات يكتفيف بالتخطيط الشيرم  فّ أيضا أكتبيف 
ال  فسبكعي كالشيرم كامالن لكف ميما كاف التخطيط األ ،سيتـ تنفيذه كتحقيقو خالؿ اليكـمفصمة لما 

يح لمحكـ ريؽ الصحضع المعممة عمى الطكي ،نو ميـ جدان أل ؛يمكف االستغناء عف التخطيط اليكمي
 .كمدل تحقيؽ االىداؼدائيا بشكؿ يكمي أعمى 
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  (لممعممات)المقابمة مناقشة نتائج صحيفة  5.3

ات يعتمدف في تخطيطيف ف المعممأ األطفاؿأظيرت نتائج صحيفة المقابمة مع معممات رياض 
حثة كتعزك البا %(،27.8)كىي  ،عاليةبنسبة  األطفاؿالخصائص العمرية كاحتياجات نشطة عمى لأل

 .كىذا التكجو صحيح كيخدـ الطفؿ ،ىك محكر العممية التعميمية الطفؿبأّف عمى أف المعممة ترل ىذا 
 ،ف تعبر عف ذلؾ بالرغـ مف أىميتوأأنو لـ ينعكس في الكثائؽ كلـ تستطع المعممة ة ترل الباحث لكف 

 .األطفاؿمراعاة الفركؽ الفردية بيف ظير دكر الطالب في التخطيط ك يلـ ك 

 ىذا يدؿ ،نسبة استخداـ المعممات القصة كاستراتيجية تدريس كانت بدرجة عالية فّ أف مف النتائج بيّ تك 
ف القصة تعمؿ إحيث  ،في ىذه المرحمةكاىتمامو  مف ما يجذب انتباه الطفؿف المعممات يستخدأعمى 

ف الصكاب كالخطأ، عمى التمييز بي خيا، فتجعمو قادران عمى نشر االتجاىات اإليجابية لدل الطفؿ كترسّ 
 ،كتساعد عمى تنمية التركيز كزيادة االنتباه لديو ،كغرس القيـ السامية كصقميا ،كاالنحياز لجانب الحؽ

، ليو )بركاتإكىذا يتفؽ مع ما أشارت  ،لإلبداع كتعمؿ عمى تنمية خياؿ الطفؿ، كتجعمو مؤىالن 
كىي  ،كأحاسيسو كالطبيعة حكلوالقصة تساعد الطفؿ في فيـ نفسو كاآلخريف كعالمو "( بأف 2010

كتثير منابعو  ،تفتح أبكاب الحياة أمامو بكؿ غنى ىذه الحياة، فتسيـ في تككيف ذىنو كشخصيتو
 ".الداخمية التي تساعد عمى مكاجية معضالتو الصعبة

إف  ،أك التعمـ عف طريؽ المعب ،ح كالدمىر خرل كالمسنكع في استخداـ االستراتيجيات األت كما يظير
التعمـ عف طريؽ المعب بالنسبة لمطفؿ لػو قيمة  فمثالن  ،االستراتيجيات مناسبة ليذه المرحمة العمريةىذه 

بداعية كاجتماعية كأخالقية زيد تك  ،العديػد مف الميارات عف طريقيافيتعمـ الطفؿ  ،عالجية كتربكية كا 
 .عمى فيـ نفسو كالعالـ المحيط بػو هساعدتك  ،دافعيتو لمتعمـ

كىذا  ،قمة استخداـ المعممات لمتعمـ الذم يعتمد عمى التكنكلكجيا كالحكاسيبإلى ير النتائج تش بالمقابؿ
كبشكؿ  ،ثـّ  ،تكظيؼ الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات بمساعدة المعممةيدفعنا لمقكؿ بأنو يجب 

ـ بشكؿ التعم اتفرص لتنفيذ ميم األطفاؿكذلؾ لمنح  ،تتحكؿ األدكار إلى المراقبة كالتكجيو ،تدريجي
ما بعد التعمـ الذاتي المستقؿ الذم  مما ينمي في ،كتشاؼ كالتجريبطرؽ اال األطفاؿليكتسب  ؛مستقؿ

 .في عصر التكنكلكجيا كاالنترنت، خصكصان أننا تطمح لو التربية الحديثة
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بأّف قابمة المصحيفة مف نتائج  ففقد تبيّ  ،ا بالنسبة لنتائج استخداـ المعممة الكسائؿ كالمكاد التعميميةمّ أ
اد كالكسائؿ مف بيئة الطالب كجميع المك  ،كسائؿدمف كؿ ما يمـز الركضة مف مكاد ك المعممات يستخ

ف المعممة تستخدـ جميع أظيرت أ التي المالحظة نتائج  مع ىذا  يتفؽ%(، 27.8بمغت )ة عالية بنسب
لى إيتعرض  الطفؿ فأىذا عمى يدؿ  ،كتستخدـ كسائؿ مف بيئة الطفؿ ،كضةالتي تمـز الر المكاد 

  .عمى ربط ما يتعممو بالكاقع الذم يحيط بو همما يساعد و،خبرات مف كاقع

كحسب ما ىك  ،المعممات يخترف الكسائؿ حسب المكضكع كالنشاط بنسبة عالية فّ أف مف النتائج كتبيّ 
المعممة ف تختار المفركض أك  ،كتتدنى نسبة اختيار الكسائؿ حسب تحقيقيا لميدؼ ،متكافر في الركضة

  .جموأم صنعت مف ذىميا مدل تحقيقيا لميدؼ الأمف  ،مكرأعمى عدة  الكسيمة بناءن 

سمكب ىذا األ ،لى مجمكعات مصغرةإ وتقسيمبمعممات الركضة ينظمف بيئة الصؼ  فّ أف كتبيّ 
ا اجتماعّية تفاعالت يتيح تاحة الفرصة لألطفاؿ لممحادثة كالحكار بيف بعضيــ، لمتعمّ  غنّية كفرصن  كا 
التدخؿ سمكب تستطيع كعند استخداـ المعممة ليذا األ كمع الُمرب ية كتطكير النمّك الّمغكم. ان،بعض

 جميعان.كىذا ال يتاح عند العمؿ مع الطالب  ،طفاؿ المجمكعةأطفؿ مف  أمبشكؿ مؤثر مع كالتفاعؿ 

خدـ العمؿ ضمف ستتالركضة  معممةف أف لمباحثة تبيّ فقد  ،مع نتائج المالحظةتتفؽ ىذه النتيجة 
كؿ مجمكعة فعالية معينة تختمؼ عف المجمكعات المعممة لككانت تعطي  ،المجمكعات المصغرة

فراد ألمطالب تجربة الفعاليات المختمفة كتبادؿ الخبرات بيف ليتاح  ،تبادؿ الفعالياتيجرم ثـ  ،خرلاأل
يف لممجمكعات كطريقة أظيرت المعممات استخدامالمرات كفي بعض  ،خرلالمجمكعة كالمجمكعات األ

  .لكف بشكؿ قميؿ ،نشطةفي تخطيط األلمتدريس كتنظيـ البيئة 

لى التعمـ في إضافة إ ،ف المعممات ينكعف في تنظيـ بيئة الركضةت أف مف نتائج المقابالكتبيّ 
كاستخداـ الساحة الخارجية  ،مثؿ التعمـ الجماعي كالتعمـ في الزكايا المختمفة ؛المجمكعات المصغرة

كثر يتعرض أل الطفؿ فّ أىذا عمى يدؿ  ،مر الطالبمنة كمناسبة لعآتككف البيئة حيث  ،يئة تعميميةكب
ال  ذال ،بتنكع في الخبرات التي يتعرض لياىذا األمر و يسمح ل ،مف بيئة تعميمية متنكعة كمحتمفة

عتمد البرنامج ال ي فّ أعمى أيضان كيدؿ  ،يشعر بالممؿ أثناء تكاجده في الركضة كخالؿ البرنامج اليكمي
 (2010 ،ليو )الناشؼإمع ما أشارت  تتفؽ ىذه النتيجة .الطالب بالممؿيؤدم لشعكر عمى ركتيف دائـ 

النمط ك نمط المجمكعات الصغيرة، ك : النمط الجماعي، بعدة طرؽداخؿ الفصكؿ يتـ  األطفاؿتنظيـ بأّف 
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ثة لمتنظيـ بما يخدـ عممية التعمـ كنمك كالمعممة المرنة ىي التي تحسف تكظيؼ األنماط الثال .التفريدم
 .األطفاؿ

معظـ المعممات بأّف ف مف المقابالت فقد تبيّ  ،داء الطفؿأج التي تتعمؽ بتقييـ نتائمأما بالنسبة ل
أسمكب إذ يعّد  ،سئمةثـ يمييا طرح األ ،بنسبة عاليةك  سمكب تقييـ ألداء الطفؿأمالحظة كستخدمف الي

ساعد عمى متابعة تصرفات يك  ،في الركضة األطفاؿليب الرئيسية في تقييـ المالحظة مف الطرؽ كاألسا
لكف تعتقد  .العمؿ بالمجمكعات المصغرةب أـبشكؿ فردم  أـالعمؿ الجماعي أثناء  سكاء ،األطفاؿ
كال يستخدمف المالحظة  ،األطفاؿالمعممات ال يدركف معنى التقييـ الحقيقي في رياض  فّ أالباحثة 

كأدكات تقييـ  ،كالكتاب كالدفتر عمى كرقة العمؿيعتمدف  فّ نيذلؾ أل ،ف تككف عميوأب بالشكؿ الذم يج
تتبع تطكره مف السجؿ القصصي بتقييمو جرم ف يألكف الطفؿ في ىذه المرحمة يجب  ،بنسبة عاليةك 

لعمؿ كراؽ اأكبر مف الكتاب كالدفتر ك أبنسبة  األطفاؿعماؿ أل حقيقيان  الذم يعد تكثيقان  ،نجازكممؼ اإل
أف  أم ،عمى ما ىك مممكس كمحسكساالعتماد ف مف خصائص الطفؿ في ىذه المرحمة أل ؛الركتينية

رقاـ كالحركؼ كليس عمى ما ىك مجرد مف خالؿ كتابتو لأل ،تقييمو عمى ما يقكـ بتنفيذه كتطبيقويتـ 
  .التي تفكؽ قدراتو كتتعارض مع خصائصو النمائيةفقط، ك 

ساليب أالمعممات يستخدمف  فّ أدائيا الميني فقط تبيف ة تطكير المعممة أليتعمؽ بنتيجكبالنسبة لما 
معظـ المعممات يستخدمف مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تطكير ادائيف ف متنكعة في تطكير ادائيف 

 ديد في مجاؿ الطفكلة ,كما كأظيرف الميني بنسبة عالية  كىذا يدؿ اف المعممات يتابعف كؿ ما ىك ج
 ،داء المينيساليب تطكير األأف بدكرات تدريبية في صعكبات التعمـ كطرؽ التدريس مف اف التحاقي

دراؾ المعممات ألىمية الدكرات التأىيمية التي تزكد المعممة بخبرات جديدة تزيد إمدل ىذا األمر ف يبيّ 
زيد مف التدريب أثناء الخدمة ي أفّ  (2002، عبد اليادمقد أكضح )ك  ،دائيا في الركضةأمف فعالية 

كمكاجية مشكالتيا  ،بما يمكنيا مف التكيؼ في عمميا مف ناحية، ك قدرة المعممة عمى التفكير المبدعم
يجابية نحك عية التعميـ كتعميؽ االتجاىات اإللى تحسيف نك إضافة إ ،كالتغمب عمييا مف ناحية أخرل

 .مينة التعميـ

ىمية الكرشات أالرغـ مف ، عمى قميمة نسبةعمى نسبة استخداـ المعممات لكرشات العمؿ  تكلكف حصم
كطرح  ،كتساب الخبرة مف المعممات السابقاتباتسمح  لممعممات  المبتدئات التعميمية التي تعمؿ 

 ،األفكار، كتقديـ فرصة لممعممات المكاتي لـ يحصمف عمى تدريبات عممية في الجامعة بالحصكؿ عمييا
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ما بعد إلى تككيف عالقات  كالتي قد تؤدم في بيف المشاركيف في كرشة العمؿ، التعاكف تنمية ركحك 
 لية عمى عاتؽ المديرات كالجيات المسؤكلة في دعـ المعمماتك لكف ىنا تقع المسؤ ، اجتماعية طيبة

   .الطفكلة كالتربيةلالشتراؾ في الكرشات التعميمية كحضكر الندكات التعميمية الخاصة في مجاؿ 

  (األطفالمديرات رياض ) نتائج الدراسة المتعمقة بصحيفة المقابمة  5.4

راء المعممات كالمديرات في نكعية آاختالؼ بيف كجكد  األطفاؿمديرات رياض ت ف مف نتائج مقابالتبيّ 
بينما  ،المعممات عند ببيئة الطفؿ التي تحيط التعميمية الكسائؿ كاف نكعيا  فقد ،تعميميةالكسائؿ ال
 ،كىنا يظير الضعؼ ،لمنياجا في خدمةف تككف الكسائؿ التعميمية أجابات المديرات عمى أكضحت إ

جعمو السبب الرئيس عند اختيار كييمشف  ،المديرات ييمشف محكر العممية التعميمية كىك الطالب فّ أب
  .الكسيمة التي تناسبو كتناسب خصائصو النمائية

المعممة تختار البيئة المناسبة حسب  فّ أنت المديرات فقد بيّ  ،ـ المعممة لبيئة الركضةكفيما يتعمؽ بتنظي
نسبة  فّ ألكف ما أظيرتو نتائج صحيفة المقابمة مع المعممات  ،تحقيقيا لميدؼ المراد مف النشاط

عمى  ىذايدؿ  ،سبة منخفضة جدان ننشاط كانت بمف الميدؼ المراد تحقيقو لاالعتماد عمى تحقيؽ البيئة 
عتمد عمييا بشكؿ مكحد عند اختيار الكسائؿ كالبيئة يُ  بيف المعممة كالمديرة ةعدـ كجكد معايير ثابت

  .التعميمية

سمكب المالحظة كالمتابعة أحيث يستخدمف  ،لممعممات اتمتابعة مف المدير كجكد كما أظيرت النتائج 
بعض المديرات  فّ كتبّيف أيضان أ ،معممةسمكب جيد في متابعة الأك  ،كىذا ميـ ككاضح ،في تقييـ المعممة

أداء المعممة في ممؼ مف غير تدكيف مالحظات حكؿ يعتمدف عمى تكجيو المالحظات بشكؿ شفكم 
سس يتـ أف يككف لكؿ معممة مف معممات الركضة معايير ك أو يجب نّ أل ،نجاز الخاص بكؿ معممةاإل
قياس  ، ليجرمنجازكىك ممؼ اإل ،ص بيافي ممؼ خا دائيا بشكؿ مكتكب كمكثؽأعمييا تقييـ  بناءن 

 كبناءن  ،متابعتيا مف المشرفيف كالمتخصصيف يجرملكي أخرل، ك لى إ سنةمدل تطكر المعممة مف 
  .رشادات التربكية التي تساعدىا عمى التطكرعطاءىا اإلا  داء المعممة ك أعميو يتـ الحكـ عمى 

قدرة عمى التعامؿ مع مىميا الأمف  ،ركضةسس المعتمدة في تقييـ معممة الالنتائج بعض األ ظيرتأك 
قدرتيا عمى تطبيؽ مك  ،كمدل تفاعؿ الطالب مع المعممة ،الطفؿ كفؽ احتياجاتو كخصائصو

  .كتحقيؽ اليدؼ كالتخطيط الجيد كمناسبة البيئة الصفية، استراتيجيات التدريس المختمفة

https://www.almrsal.com/post/399808
https://www.almrsal.com/post/399808
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 فّ أل ،المديرة لتخطيط المعممةف ممتابعة كجكد نجاز المعممة إلكف لـ يظير في نتائج تحميؿ ممؼ 
عمى عدـ معرفة المديرة لكيفية التخطيط الجيد يدؿ ىذا  ،لعناصر التخطيط الجيد مفتقدان التخطيط كاف 

التخطيط تأتي سائر عف طريؽ ف ،كفاية التخطيطامتالؾ  قدرة المعممة عمىمتحكـ عمى مدل لكي 
مغايات كاألىداؼ كالطرؽ كالكسائؿ كأساليب لكالتخطيط الناجح يحتاج إلػى تحديػد سابؽ  ،الخطكات

 .نجح بعده سائر الخطكاتتالعمؿ لكي 

باختبار  األطفاؿنجاز كسيمة تسمح لمعممات رياض أف ممؼ اإل إلى (Jones,2010كقد أشار )
كما  ،قدرة المعممة عمى التفكير في ممارساتيا التدريسيةمكتنمية  ،معارفيف كقيميف في سياقات حقيقية

 .ممارستيا لمتفكير التأمميبدييا عادات العقؿ ينمي ل

ف أسس عامة ال تشمؿ عمى جميع الكفايات التي يجب أ ىي ،سس كالمعاييرىذه األ فّ أكترل الباحثة 
حيث  ،التي نصت عمييا الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة المينية أـسكاء الشخصية  ،تمتمكيا المعممة

كفعاالن، كقيادة ذات كفاءة ؤان إداريان كف المتميز يتطمب  بناءن  طفاؿاألف برنامج رياض النتائج أظيرت أ
ا لذ ؛ؽ بكفاءة في جميع جكانب اإلدارة الخاصة بالبرنامجكسياسات إدارية شاممة تطبّ  ،كخبرة عالية

ثـ  ،ىميتياأكمدل ف تمتمكيا المعممة أبالكفايات التي يجب  ف تككف المديرة عمى عمـ تاـّ أكال أيجب 
في كيفية  ككرشات عمؿ  لى دكراتإالمديرات يحتجف  فّ أم أ ،يب عمى تقييـ المعممة في الركضةالتدر 

في  هكنمك الطفؿ عمى تطكر  يجابان إينعكس ، كبالنتيجة دائياأتقييـ المعممة لتساعدىا في تطكير 
 ،ت الرياضداء معمماألتحسف  كاديميان أك  لى مديرات مؤىالت فنيان إتحتاج  األطفاؿرياض  فّ أل ؛الركضة

 بحسب متطمبات ىذا العصر. األطفاؿباعتبارىف مشرفات مقيمات في رياض 
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  :التوصيات 5.5

 : يأتيبما تكصي الباحثة فإّف عمى نتائج الدراسة  بناءن 

  في مدينة القدس عمى كفاية التخطيط كصياغة األىداؼ األطفاؿتدريب معممات رياض 
 .NAEYCقكمية لمطفكلة المبكرة في ضكء معايير الرابطة ال يـ يكالتق

  نجاز في تطكير أدائيف المينيكيفية تكظيؼ ممؼ اإل عمى األطفاؿتدريب معممات رياض، 
  .كخاصة الكتابة التأممية

 تكثيؼ التدريب الميداني كالمساقات العممية لمعممة الركضة قبؿ الخدمة. 
  األطفاؿيـ معممات رياض كيفية تقي مف حيثفي مدينة القدس  األطفاؿتأىيؿ مديرات رياض، 

 .كبخاصة التقييـ الحقيقي
 في مجاالت االتصاؿ كالتكاصؿ  األطفاؿأداء معممات رياض دراسات حكؿ تقييـ  جراءإ

 .كالتطكر الميني
  اعتماد معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرةNAEYC  في تقييـ أداء معممات رياض

 ذه المعايير. في فمسطيف كتدريب المعممات كفؽ ى األطفاؿ
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(. الكفايات المينية الالزمة لتنمية معممة الركضة تنمية مستدامة في ضكء 2014) محمد، براىيـإ
 .السنة السادسة، 19العدد  ،مجمة الطفولة والتربية .في مصر األطفاؿالمعايير القكمية لرياض 

 .عماف، دار المسيرة .الطفولة والمراىقة :عمم النفس التطوري(. 2004) صالح، أبك جادك
الكفايات التدريسية الالزمة لمعممات مرحمة ما قبل المدرسة في ضوء (. 2005) يحيى، أبك حرب

كالشباب في مدف  األطفاؿمؤتمر بحث مقدمة إلى  .تطوير نماذج المنيج لمقرن الحادي والعشرين
 .مارات العربية المتحدةاإل، دبي، فريقياإشماؿ الشرؽ األكسط ك 
 مجمة الجامعة .بقطاع غزة األطفاؿ(. دراسة تقكيمية لجكدة التعميـ في رياض 2007) أبك دقة، سناء

 .2، العػدد 15، المجمد الدراسات اإلنسانية -
، المبنانيةالدار المصرية  .في الدول العربية واألجنبية األطفالنظم رياض  (.2003) شبؿ ،بدراف
 . القاىرة
مجمة جامعة  .في سكرية األطفاؿمدل تكفر القيـ في عينة مف قصص  (.2010) فاتف ،بركات
 . 3، المجمد 26 عدد. دمشق

 .القاىرة، عالـ الكتب كيف تكونين معممة متميزة. (.2008) ميا، البسيكني
  .لبناف ،مـك التربكيةالييئة المبنانية لمع .في لبنان األطفالرياض  (.2002) نجالء ،بشكر
 . عماف، عالـ الكتب الحديثة .األطفالمشكالت رياض  (.2006) نكر ،بطانية

 .الحديث ,القاىرة
 .الرياض ،مكتبة العبيكاف .األطفالدارة رياض ا  نشأة و (. 2002) رافدة، الحريرم
نة الرياض في مدي األطفالالكفايات التدريسية الالزمة لمعممات رياض  (.2011) نجالء ،الحصاف

كمية  ،سالميةماـ محمد بف سعكد اإلجامعة اإل ،رسالة ماجستير .في ضوء معايير الجودة الشاممة
  .العمـك االجتماعية
دور معممة رياض األطفال في بناء القيم االقتصادية لدى أطفال الرياض  (.2009الحمكد ,ىناء. )

, رسالة ماجستير غير منشكرة دمشق ( سنوات دراسة ميدانية في رياض االطفال في 6-5ما بين )
 (9,ص),جامعة دمشؽ ,كمية التربية 
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نجاز )البكرتفكليك( في تنمية الكفايات التعميمية  لمطالبات  فاعمية ممؼ اإل (.2016) بعاد ،الخالص

مجمة  .في جامعة القدس (األطفاؿالمعممات في  تخصص الطفكلة المبكرة )التربية االبتدائية كرياض 
 . 3، المجمد 28 ، العددلتربويةالعموم ا

التفكير التأممي البعد الغائب في المنياج في قراءات في المناىج (. 2010) الخالص، بعاد
 ، عماف. دار كائؿ .والتدريس
قصى في أداء الطمبة المعمميف في كميات التربية بجامعة األ .(2005) ناجي، كسكر ،نائمة، الخزندار

  .4، المجمد 8، العدد مجمة التربية العممية .ستقبؿ تقكيـضكء كفايات الزمة لمعمـ الم
الكعي الميني لدل معممات الرياض الحككمية كاالىمية  (.2013) .ايناس، سماعيؿا  ك  ،ألطاؼ ،خضر

 . 2عددال,  27المجمد  , مجمة كمية التربية لمبنات,()دراسة مقارنة
 القاىرة. ، عالـ الكتب .األطفاللى رياض إمدخل (. 2006) أمؿ، خمؼ

 .عالـ الكتب,القاىرة . اعداد برامج طفل الروضة(.2014خمؼ,أمؿ.)
 .28,طنطا,العدد مجمة كمية التربيةمبادئ تقييـ األداء الصفي , .(2001) . , راشدالدكسرم

االكاديمية لمدراسات االجتماعية , دكر رياض األطفاؿ في النمك االجتماعي (.2014).رفيقة , يخمؼ
 .(15-10)11عدد,ال واالنسانية

 ",بيركت ,لبناف,دار النيضة العربية . عمم نفس النمو(."2002مريـ .) سميـ,
تصكر مقترح لبرنامج تدريبي لتطكير الكفايات المينية لمعممات رياض  (.2013) حمدة ،السعدية
مجمة جامعة الشارقة لمعموم االنسانية  .بمحافطة جنكب الباطنة في سمطنة عماف األطفاؿ
 . 2، مجمد 11، العدد اعيةواالجتم
  .عماف ،دار الصفاء .رامج التعميمية ألطفال ما قبل المدرسةبتصميم ال (.2004) سيى، صميكة

 األطفاؿ(. برنامج تدريبي مقترح لتنمية كعي معممات دكر الحضانة كرياض 2010) عزة ،عبد الفتاح
مجمة كمية  .NAEYC ألطفاؿابمعايير الجكدة في ضكء مؤشرات الرابطة القكمية لتربية صغار 

 . الزقازيؽ، التربية
مفاىيمو وخصائصو وأساليبو )دليل لتحسين  :شراف التربوياإل(. 2002) جكدت، عبد اليادم
 . عماف، الدار العممية كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع. التدريس(

 .عماف، دار القدس .األطفالالتربية في رياض (. 2010) نبيؿ، عبد اليادم
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 .فمسطيف، مكتبة عبيد اهلل .الدليل لمعممة الروضة (.2006يكسؼ )، اهللعبيد 
 .عماف، دار المسرة .طرق التعميم في الطفولة المبكرة (.2010) عمي، عثماف
 .عماف، دار الفكر، 2ط  .األطفاللى رياض إمدخل  (.2005) محمد، عدس

وجية نظر مربيات  الرياض في  أىمية الكفايات التعميمية األساسية من(. 2009) ماؿأ ،العريقي
 ، اليمف.جامعة تعز، غير منشكرة رسالة ماجستير .مدينة تعز

دار الكتاب  ،أحمد الشافعي :ترجمة .لى التعميم في الطفولة المبكرةإمدخل  (.2004يفاؿ )إ ،عيسى
 .غزة، الجامعي

مجمة  .أنظمة الجكدةكتأىيمو كفؽ متطمبات  األطفاؿتقكيـ إعداد معمـ رياض (. 2011)كنعاف، أحمد 
 .1، مجمد 9عدد ، اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس

، كمية التربية .تطور تربية طفل ما قبل المدرسة بين الماضي والحاضر (.2016) خالد، محمكد
 ، اإلسكندرية.  سكندريةجامعة اإل
منشكرات  .األطفال لى رياضإمدخل (. 2016) أبك النكر، كحسناء مرادسميـ ، ك سمكل ،مرتضى

  .دمشؽ، جامعة دمشؽ
 ، عماف.دار المسيرة، 3ط  .القياس والتقويم في التربية وعمم النفس (.2005) سامي، ممحـ

تقديػر مػدل فاعميػة البرامػج التدريبيػة لمعممات ريػػاض . (2011الصرايػرة، عدنػاف )ك المكاضيػة، رضػا، 
ردنيػػة الياشػػمية مػف كجيػة نظػر الجنػػكب فػػي المممكػػة األ فػػي مػػدارس محافظػػات إقميػػـ األطفاؿ

، مجمد 26عدد  ،سمسػمة العمػكـ النسائية  كاالجتماعيػة، مؤتـو لمبحـوث والدراسـات .المعممػات أنفسػيف
26  . 

  .القاىرة ،دار الفكر العربي .قضايا معاصرة في تربية الطفولة المبكرة (.2005) ىدل ،الناشؼ
 القاىرة، دار الفكر العربي .استراتيجيات التعمم والتعميم في الطفولة المبكرة(. 2010) شؼ، ىدلالنا

كمشرفات مقيمات في تحسين أداء المعممات  األطفالدور مديرات رياض  (.2009) أحمد، نبياف
  .غزة، سالميةالجامعة اإل، غير منشكرة رسالة ماجستير  .وسبل تطويره في محافظة غزة

(. الكفايات الشخصية كاألدائية لمعممات رياض 2009) القالؼ، كنبيؿ جكىر، كسمكل عبير، اليكلي
 .  28العدد  .العربي مجمة رسالة الخميج .في ضكء األسمكب المطكر األطفاؿ

 .راـ اهللمؤسسة األياـ  .األطفالالمعايير المينية لمعممات رياض  (.2017) ىيئة تطكير مينة التعميـ
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 انقدس–تسهيم مهمت مديريت انتربيت وانتعهيم : 1مهحق
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 كتاب تسهيم انمهمت )من جامعت انقدس(: 2مهحق 
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 : صحيفة المالحظة الصفية3ممحق

 القسم األول: المعمومات العامة 

 ستير فما فكؽ......دبمكـ....   بكالكريكس......   ماج المؤىؿ العممي:

 سنكات  10سنكات.... أكثر مف   10-5سنكات.....   5سنكات الخبرة: أقؿ مف 

 التخصص: تربية ابتدائية....  رياض أطفاؿ.....  غير ذلؾ  ........

  األطفالمعايير تقييم معهمت رياض  :3مهحق

 غير مرض   مرض   جيد جيد جداً  ممتاز المعيار والدرجة الرقم

موع
مج

ال
 

  التمكن من استراتيجيات التدريس: والً أ

تنكع   -1
  :االستراتيجيات

تكظؼ المعممة 
مجمكعة مف 
استراتيجيات 

التعميـ 
المتمركزة حكؿ 

مشاركة ، الطفؿ
 األطفاؿ

كاضحة كفعالة 
  .في التعمـ

تكّظؼ 
 المعممة

 ستراتيجياتا

 تعميمية عدة،

كمشاركة 
 األطفاؿ

 في التعمـ.

تكّظؼ 
 المعممة

 أكثر مف

 اتيجيةإستر 

تعميمية 
 كاحدة،

كتشجع 
 مشاركة

 .األطفاؿ

تكّظؼ 
 المعممة

 أكثر مف

 إستراتيجية

تعميمية 
 كاحدة،

 كلكف مشاركة

 األطفاؿ
 محدكدة.

تكّظؼ 
 المعممة

 ستراتيجيةا

تعميمية 
 كاحدة،

كال تعزز 
مشاركة 
 .األطفاؿ

 تكّظؼ المعممة  :التعمـ النشط  -2

 ستراتيجياتا

تكّظؼ 
 المعممة

تكّظؼ 
 المعممة

تكّظؼ 
 المعممة

تكّظؼ 
 المعممة
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 كأنشطة تعميمية

تشجع 
 اؼاالستكش

 كالتجريب

كاالستقاللية 
 كاإلبداع

كحّؿ 
 المشكالت.

 ستراتيجياتا

كأنشطة 
 تعميمية

تشجع 
 األطفاؿ

 عمى النقاش

كتحفز 
 ميارات

 التفكير.

 ستراتيجياتا

 تتطمب إجابة

عمى  األطفاؿ
بعض 
 األسئمة.

 ستراتيجياتا

كأنشطة 
 تتطمب

 األطفاؿمف 

 الترداد
 كالحفظ

 ستراتيجياتا

التعميـ دكف 
تحفيز  أمّ 

 لمطفؿ،

 كينحصر دكره

في التعمـ 
 السمبي

االستماع ك 
 كالتمقي.

كضكح األىداؼ   -3
  :التعميمية

 تشارؾ المعممة

أىداؼ 
األنشطة مع 

,ضمف  األطفاؿ
أىداؼ كاضحة 

كمحددة 
 كتشجعيـ

عمى التفكير 
في عممية 

 التعمـ كنتاجاتيا

تشارؾ 
 معممةال

أىداؼ 
 األنشطة

 األطفاؿمع 

 كتكضح نكاتج

 التعمـ

 

 

تعّرؼ 
 المعممة

 األطفاؿ
 بأىداؼ

التعمـ 
 كاألنشطة

 تخبر المعممة

 عف األطفاؿ

 اليدؼ بشكؿ

 مقتضب

 ال تخبر
 المعممة

 األطفاؿ
 بأىداؼ

األنشطة 
 التعميمية

 

تكظيؼ الكسائؿ   -4
  :كالمكاد التعميمية

تنتج المعممة 
 الكسائؿ

كالمكاد 
 عميمية،الت

كتشجع 

 تسمح المعممة

لألطفاؿ 
 باستخداـ

الكسائؿ 
 التعميمية

تستخدـ 
 المعممة

الكسائؿ 
 التعميمية

 األطفاؿك 

تستخدـ 
 المعممة

كسائؿ 
 تعميمية

 غير مالئمة

دـ ال تستخ
 المعممة

الكسائؿ 
 التعميمية.
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 عمى األطفاؿ

استخداـ 
 الكسائؿ

المتاحة كافة 
 لدعـ

 تعمميـ.

 يشاىدكنيا المتاحة.

 بانتباه.

 ال تشد انتباه

 .األطفاؿ

 تكّظؼ المعممة  :زتاحة التميّ إ  -5

 ستراتيجياتاال

المتنكعة التي 
تعزز اإلحساس 
بالتميز كتشجع 

 المبادرة لدل

 .كافة األطفاؿ

تكّظؼ 
 المعممة

 ستراتيجياتاال

المتنكعة التي 
تعزز 

اإلحساس 
بالتميز لدل 

كثير مف 
 .األطفاؿ

تكّظؼ 
 المعممة

 ستراتيجياتاال

المتنكعة التي 
تعزز 

اإلحساس 
بالتميز لدل 

مف بعض 
 .األطفاؿ

تكّظؼ 
 المعممة

 ستراتيجياتاال

المتنكعة التي 
تعزز 

اإلحساس 
بالتميز لدل 

قمة مف 
 .األطفاؿ

 اإلستراتيجيات

التعميمية ال 
 حيتتُ 

لألطفاؿ أّية 
فرصة لمتميز 

 أك التفرد.

 

العمؿ التعاكني   -6
كالتطكر 

  :االجتماعي

مة تنفذ المعم
التعميـ بالعمؿ 

 التعاكني،

كتساعد 
عمى  األطفاؿ

بناء عالقات 
إيجابية، كتسيـ 

في تطكير 
قدراتيـ عمى 

 الصراع. حؿ

 تتطمب

 ستراتيجياتا

 التعميـ التي

تنفذىا 
 المعممة

العمؿ 
 التعاكني

 ،األطفاؿمف 

 كتتدخؿ لبناء

 تتطمب

 ستراتيجياتا

 التعميـ التي

تنفذىا 
 المعممة

 األطفاؿؿ عم

في 
 مجمكعات،

كتتدخؿ 

 تتطمب

 إستراتيجيات

 التعميـ التي

تنفذىا 
المعممة أف 

يعمؿ 
 في األطفاؿ

 مجمكعات.

تتطمب 
 ستراتيجياتا

 التعميـ التي

 تنفذىا المعممة

 األطفاؿعمؿ 

 .بشكؿ منفرد
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عالقات 
 إيجابية.

 المعممة

لحّؿ أّم 
صراع في 
 المجمكعة.

 

 

تكظيؼ المعرفة   -7
  :السابقة

تبني المعممة 
ة األنشط

التعميمية 
 معرفة بحسب

 األطفاؿ
 كخبراتيـ

 السابقة، كتربط

المعممة 
 المفاىيـ

كالميارات 
الجديدة مع 

الخبرات 
 السابقة،

التي تمكف 
مف  األطفاؿ

ربط مفاىيـ 
التعمـ مع 

الخبرات اليكمية 
كتكظيؼ التعمـ 

في سياقات 

 تبني المعممة

األنشطة 
التعميمية 
 بحسب
معرفة 
 األطفاؿ
 يـكخبرات

السابقة، 
 كتربط

 بيف الخبرات

 الجديدة

 كالسابقة، لكف

دكف ربطيا 
بشكؿ كاضح 

 بالسياقات

 الحياتية.

 تبني المعممة

األنشطة 
 التعميمية

 بحسب
 معرفة

 األطفاؿ
 كخبراتيـ

السابقة، 
 كتقدـ

المعرفة 
 الجديدة

دكف الربط 
 بيف

المعرفة 
 السابقة

 كالجديدة.

 تراجع المعممة

األنشطة 
اء التعميمية بن
عمى معرفة 

كخبرات 
 األطفاؿ

 السابقة بشكؿ

 سطحي.

ال يكجد أّم 
تحفيز لمعرفة 

 األطفاؿ

كخبراتيـ 
 السابقة.
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 حياتية.

  تصميم وتنظيم البيئة التعميمية: ثانيا

تكفير الكسائؿ   -1
كاأللعاب 
   :كالتجييزات

تنتج المعممة 
 ان كألعابان مكاد

 متنكعة،

تناسب 
 خصائص نمك

الطفؿ كقدراتو 
 عقمينا

ا كحسينا كنفسين 
 كحركينا

كاجتماعينا، 
 كتمبي

احتياجاتو، كما 
 األطفاؿتشرؾ 

في استخداـ 
)خاـ،  :المكاد

 مبرمجة،

طبيعية(، 
كتكفر المعممة 

الكسائؿ 
 كاأللعاب التي

تتالءـ مع 
 األىداؼ

التربكية، 

تكفر المعممة 
 ان كألعابان مكاد

 تناسب

خصائص 
الطفؿ  نمك

 كقدراتو

 عقمينا كنفسينا

كحسينا 
 حركيناك 

كاجتماعينا، 
تكفر  كما

 كتستخدـ

 ان المعممة مكاد

)خاـ، 
 مبرمجة،

طبيعية(، 
 كألعابنا

ككسائؿ 
 تتالءـ

 مع األىداؼ

التربكية، 
ككزنيا 

تكفر المعممة 
 ان كألعابان مكاد

 تناسب

 خصائص

نمك الطفؿ، 
 كتكفر

المعممة 
 ألعابنا

ككسائؿ 
 تتالءـ

أحياننا مع 
 األىداؼ

التربكية، 
 كتناسب

حجـ 
 ،األطفاؿ

ككزنيا 
 مناسب

كأطرافيا غير 
 حادة.

 تكفر المعممة

 ان كألعابان مكاد
 مناسبة بشكؿ

محدكد، 
 كتكفر

المكاد 
 كاأللعاب

المحدكدة 
تحقؽ  التي

 األىداؼ

التربكية 
 بالشكؿ

 األدنى.

ال تكفر 
 المعممة

أم مكاد 
كألعاب، 
كالمكاد 

المكجكدة غير 
 مناسبة.
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 ككزنيا

مناسب، 
 كأطرافيا

غير حادة، 
 كذات

صبغة جمالية، 
كيمكف 

استخداميا 
 بمركنة مع

يير قابمية تغ
 أماكنيا في

 الركضة.

مناسب، 
 كأطرافيا

غير حادة، 
 لكنيا

 غير جميمة.

تكفير البيئة   -2
منة الصحية اآل

  .كالسميمة

تتأكد المعممة 
 دكرينا

مف سالمة 
 األجيزة

كاألدكات 
 كاألثاث

الداخمي 
 كالخارجي،

مع تكفير بيئة 
 مناسبة

 ،اقةلذكم اإلع
 كتشارؾ

في  األطفاؿ

تتأكد المعممة 
 دكرينا

مف سالمة 
 األجيزة

كاألدكات 
كاألثاث 
الداخمي 

 كالخارجي،

كتكسب 
 المعممة

 األطفاؿ
 ميارات

النظافة، 

تتأكد المعممة 
 دكرينا

مف سالمة 
 األجيزة

كاألدكات 
 كاألثاث

الداخمي، 
 كتكسب

المعممة 
 األطفاؿ

ميارات 
 النظافة،

كترشد 

تتأكد المعممة 
 مف

سالمة 
 األجيزة

كاألدكات 
غير  بشكؿ
 دكرم،

 كتتفقد نظافة

، األطفاؿ
ال  لكنيا

 تكسبيـ

ميارات 
 النظافة،

ال تعير 
 المعممة

تيف البيئ
 الداخمية

 كالخارجية أمّ 

 كالاىتماـ، 

 تتفقد نظافة

 ،األطفاؿ

 كال تكسبيـ

ميارات 
 النظافة
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 المحافظة عمى

نظافة الصؼ 
 كمراكز

األنشطة، 
كتكسب 
 المعممة

 األطفاؿ
ميارات 
 النظافة،

كتحرص عمى 
 أف يتناكؿ

طعامنا  األطفاؿ
 صحينا،

كما كتتعامؿ 
 المعممة

مع جميع 
 اإلصابات

بفعالية كمينية 
أسس  كفؽ

اإلسعافات 
في  األكلية

 الكقت المناسب

 باستخداـ حقيبة

سعاؼ اإل
األكلي المتكفرة 

 كتشجع

عمى  األطفاؿ
تناكؿ الطعاـ 

الصحي، 
كتتعامؿ 
 المعممة

مع بعض 
 حاالت

اإلسعاؼ 
األكلي مف 

دكف استخداـ 
مكاد مف  أية
 قيبة.الح

 األطفاؿ

حكؿ تناكؿ 
 الطعاـ

الصحي، 
 كتتعامؿ

المعممة مع 
بعض حاالت 

 اإلسعاؼ

األكلي مف 
استخداـ  دكف

أية مكاد مف 
 الحقيبة.

 كتتحدث عف

 تناكؿ الطعاـ

 الصحي،

كتتعامؿ 
 المعممة

مع بعض 
 حاالت

اإلسعاؼ 
 األكلي

مف دكف 
 تقديـ

 أم شكؿ مف

اإلسعاؼ 
 األكلي

 المباشر.

 كتناكؿ الطعاـ

 الصحي، كال

تقدـ 
 اإلسعافات

األكلية في 
 الكقت

 المناسب.
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  .في الركضة

المعممة تكّظؼ  :األماف النفسي  -3
 ستراتيجياتا

كأنشطة 
 تحفيزية

تشجع فييا 
عمى  األطفاؿ

 الحكار كالتعبير

عف آرائيـ 
كتتقبميا، 
كتترجميا 
بإجراءات 

 ة.عممي

تتكاصؿ مع 
 األطفاؿ

 بأساليب سميمة

 تربكية، يسكدىا

احتراـ كقبكؿ 
تاـ مف 
 الطرفيف.

 تكظؼ أنشطة

ستراتيجيات اك 
 تعميمية

تكعكية لمكقاية 
مف حاالت 

تشجع 
المعممة 
 األطفاؿ

 عمى الحكار

 عف كالتعبير

آرائيـ 
 تتقبميا.ك 

 تتكاصؿ مع

 األطفاؿ
 بأساليب

سميمة بعيدة 
الصراخ  عف

 كالتيديد

 كالتعنيؼ

 كاإلىانة.

تستخدـ 
 البدائؿ

 التربكية في

 التعامؿ مع

 حاالت العنؼ

 المختمفة.

تكفر 

تشجع 
 األطفاؿ

 عمى الحكار

 كالتعبير عف

آرائيـ دكف 
بيذه  األخذ
 اآلراء.

 تتكاصؿ مع

 األطفاؿ
 بأساليب

سميمة بعيدة 
 عف

الصراخ 
 كالتيديد

 كالتعنيؼ

 كاإلىانة.

 ؼ البدائؿتعرّ 

 التربكية في

 التعامؿ مع

حاالت 
 العنؼ،

لكنيا ال 

 تسمح

 لألطفاؿ

 بالحكار

 كالتعبير عف

 الرأم دكف

 ذ بيذهاألخ

 اآلراء.

 تتجاكب

 ببطء مع

حاالت 
 العنؼ،

 كال تستطيع

التعامؿ 
 معيا.

 ال تعرؼ

البدائؿ 
 التربكية

 لمتعامؿ مع

 حاالت العنؼ

 المختمفة، كال

 تطبقيا.

 ال تعطي

 المجاؿ

 لألطفاؿ

 لمحكار

 كالتعبير عف

 الرأم.

 تمارس

 العقاب البدني

في التعامؿ 
 مع

حاالت 
 الطمبة.

 تمارس

 العنؼ المفظي

 لنفسي معكا

 .األطفاؿ
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العنؼ 
 المختمفة.

تكفر فضاءات 
 كاسعة

كأدكات تعميمية 
كافية لمكقاية 
مف حدكث 
 النزاعات.

 مساحات

كأدكات 
 تعميمية،

لكنيا غير 
مع عدد  كافية
 .األطفاؿ مف

 تطبقيا.

ال تكفر 
المساحة أك 

األدكات 
 الكافية.

 تكضيح القكانيف  -4

 كالسمكؾ

 تتشارؾ المعممة

كتتفؽ مع 
 األطفاؿ

 في كضع كافة

 القكاعد الصفية

 كالتعمـ، كتمتـز

 بتطبيقيا ىي

 .األطفاؿك 

 تشرؾ المعممة

في  األطفاؿ
 كضع

 بعض قكانيف

الصؼ 
 كالتعمـ

 كتمزميـ بيا.

 تضع المعممة

القكانيف، 
 كيمتـز

بيا بعض 
 األطفاؿ

 لمعممةتضع ا

 قكانيف الصؼ

كالتعمـ 
 الصؼ

كيمتـز بيا 
 األطفاؿ

 بالحّد األدنى.

ال يكجد أم 
قكانيف في 

 الصؼ.

 

 

 

 

 

 

  التقويم: ثالثا

ارتباط التقكيـ   -1
باألىداؼ 

  :كمخرجات التعمـ

تصمـ المعممة 
تقكيمنا يرتبط 
 باألىداؼ بكؿّ 

مجاالتيا 
 المعرفية

كالميارية 
 كالكجدانية،

تصمـ 
 المعممة

 تقكيمنا يرتبط

بمعظـ 
 مجاالت

األىداؼ 

تصمـ 
 المعممة

تقكيمنا يرتبط 
بعض مع 

 مجاالت

األىداؼ، 
كيركز عمى 

تصمـ 
 المعممة

ا يرتب ط تقكيمن
بعض مع 

 مجاالت

األىداؼ، كال 
يركز عمى 

تصمـ 
 المعممة

تقكيمنا يركز 
عمى قياس 
 المعرفة فقط

، األطفاؿلدل 
كال يركز عمى 
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كيركز عمى 
يارات قياس م

 التفكير العميا.

 المعرفية

 كالميارية

كالكجدانية، 
كيركز عمى 
 قياس ميارات

 التفكير العميا.

 قياس بعض

ميارات 
 التفكير

 العميا.

 قياس ميارات

 .التفكير العميا

ميارات  قياس
 العميا. التفكير

شمكلية التقكيـ   -2
كمراعاتو 

لخصائص 
  :النمائية األطفاؿ

تصمـ المعممة 
أدكات تقكيـ 
 شاممة لكؿ

لمجاالت ا
 النمائية:

المعرفية 
 كالجسمية

 كالحس حركية

كاالجتماعية 
 كالعاطفية

كاألخالقية في 
 جميع

 أنشطة الركضة

كمراكز التعمـ 
 كشاممة

 لجميع الخبرات

التعممية، 
 كتراعي

تصمـ 
 المعممة

 أدكات تقكيـ

 تقيس معظـ

المجاالت 
 النمائية،

في جميع 
 أنشطة

الركضة 
 اكزكمر 

 التعمـ كتقيس

جميع 
 الخبرات

التعممية، 
كتراعي 

خصائص 
 األطفاؿ

 النمائية.

تصمـ 
 المعممة

أدكات تقكيـ 
تركز عمى 

بعض 
 مجاالت

النمك في 
 معظـ

أنشطة 
 الركضة

كمراكز 
 التعمـ،

 كتقيس معظـ

الخبرات 
 التعممية،

كتراعي 
 خصائص

 األطفاؿ

 تصمـ أدكات

تقكيـ تركز 
 عمى

النمك 
 يالمعرف

بالدرجة 
 األكلى،

كبعض 
 مجاالت

النمك في 
 بعض

األنشطة 
 كمراكز

 التعمـ، كتقيس

بعض 
 الخبرات

التعممية، 
كلكنيا ال 

 تصمـ أدكات

تقكيـ تركز 
 عمى

النمك 
المعرفي، كفي 
أنشطة تعممية 

محددة، ال 
تراعي 

 خصائص

 األطفاؿ
 النمائية.
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خصائص 
 األطفاؿ

 النمائية.

تراعي  النمائية.
 خصائص

 األطفاؿ
 النمائية

تستخدـ  تنكع التقكيـ   -3
لمعممة كّؿ ا

أدكات التقكيـ 
البديؿ، مثؿ: 

المالحظة 
 كالسجؿ

القصصي 
 كقكائـ

التقدير كممؼ 
اإلنجاز لمطفؿ، 

 كأكراؽ العمؿ

في تقييـ أداء 
 .األطفاؿ

تستخدـ 
 المعممة

 معظـ أدكات

التقكيـ 
 البديؿ.

تستخدـ 
 المعممة

 بعض أدكات

التقكيـ 
 البديؿ.

تركز المعممة 
عمى أكراؽ 
 العمؿ مع

كع استخداـ ن
آخر مف 

أدكات التقكيـ 
 البديؿ.

تستخدـ 
 المعممة

 أكراؽ العمؿ

فقط لتقييـ 
  األطفاؿأداء 

 

تحّث المعممة   :التقكيـ الذاتي  -4
عمى  األطفاؿ

 التقكيـ الذاتي،

كتأخذ برأييـ 
تقييميـ  في

 ألنفسيـ كعند

كتابة تقرير 
 التقكيـ.

 تحّث المعممة

 عمى األطفاؿ

التقكيـ الذاتي 
بعض  في

 ة،األنشط

 كتأخذ برأييـ

عند كتابة 
 التقكيـ. تقرير

 تحّث المعممة

 عمى األطفاؿ

 التقكيـ لذاتي،

 كلكف ال تيتـ

 .برأييـ

في بعض 
 األحياف

تطمب 
 المعممة مف

 تقييـ األطفاؿ

أنفسيـ، كال 
 برأييـ. تأخذ

ال تيتـ 
 المعممة

 األطفاؿلتقييـ 

الذاتي، كال 
منيـ  تطمب
 أنفسيـ. تقييـ
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 انتخطيط وصياغت االهداف  :انىثائق حهيمبطاقت ت :4مهحق

 غير مرض مرض جيد جيد جدا ممتاز المعيار

صياغة 
 األىداؼ

كفؽ مجاالت 
 .النمك

تشتمؿ خطة المعممة 
 عمى أىداؼ

تقيس كّؿ مجاالت 
 النمك المختمفة:

الجسمية كالمعرفية 
كاالجتماعية كالعاطفية 
كاألخالقية. كتنكع بيف 

األىداؼ المعرفية 
ركية كالنفس ح
 كالكجدانية.

تشتمؿ خطة المعممة عمى 
أىداؼ تقيس معظـ 

مجاالت النمك. كتنكع بيف 
األىداؼ المعرفية كالنفس 

 حركية كالكجدانية.

تشتمؿ خطة المعممة 
عمى أىداؼ تقيس 

بعض مجاالت النمك. 
 كتركز عمى األىداؼ

 المعرفية كالحس حركية.

تشتمؿ خطة 
المعممة عمى 
أىداؼ تقيس 

في. المعر  النمك
 كتركز عمى

 األىداؼ المعرفية

 كالحس حركية.

تشتمؿ خطة 
المعممة عمى 
أىداؼ تقيس 
 النمك المعرفي

فقط، كال 
 تشتمؿ

خطة المعممة 
عمى أىداؼ 
 كجدانية أك

 حس حركية.

مستكيات 
 األىداؼ

 .ككضكحيا

تكتب المعممة أىدافنا 
كقابمة لمقياس،  كاضحة

التفكير  كتنمي ميارات
 العميا، كتشّجع عمى

التفكير اإلبداعي الناقد، 
 المشكالت كحؿّ 

تكتب المعممة أىدافنا 
 كاضحة كقابمة لمقياس،

كتقيس المعرفة كالفيـ 
 كالتطبيؽ.

تكتب المعممة أىدافنا 
كقابمة لمقياس،  كاضحة

كالفيـ  كتقيس المعرفة
 فقط.

تكتب المعممة 
أىدافنا قابمة 

 لمقياس، كتقيس

المعرفة فقط، كال 
تنّمي ميارات 

 كير العميا.التف

 تكتب المعممة

أىدافنا غير 
لمقياس،  قابمة

 كال تنّمي

ميارات 
 التفكير.

التخطيط 
 المتمركز

 .حكؿ الطفؿ

تخطط المعممة -أ
 أنشطة متنكعة

تمبي احتياجات 
 ، كتأخذاألطفاؿ

برأييـ عند تخطيط 
بحيث تراعي  األنشطة،

اىتماماتيـ كتفضيالتيـ 

تخطط المعممة أنشطة -أ
 متنكعة تمبي احتياجات

، كتأخذ برأييـ األطفاؿ
 عند تخطيط األنشطة،

 ماتيـبحيث تراعي اىتما

كتفضيالتيـ، كتشجع 

تخطط المعممة  -أ
أنشطة متنكعة تمبي 

ال ك . األطفاؿ احتياجات
 عند األطفاؿ تأخذ برأم

بحيث  تخطيط األنشطة،
  تراعي اىتماماتيـ

كتفضيالتيـ، كتشجع 

تخطط المعممة -أ
أنشطة متنكعة 
 تمبي احتياجات

 تأخذ الك . األطفاؿ
عند  األطفاؿ برأم

تخطيط األنشطة، 
 بحيث تراعي

تخطط -أ
 المعممة

أنشطة 
 تقميدية، 

راعي ال ت -ب
خصائص 

 األطفاؿ
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 الذاتي. كتشجع تعمميـ

اط كتراعي أنم -ب
عند  األطفاؿالتعمـ لدل 

 تخطيط األنشطة

كتخطط المعممة  -ج
 أنشطة تكظؼ

فييا إستراتيجيات تعميـ 
 متمركزة

حكؿ الطفؿ )التعمـ 
 باالكتشاؼ،

كاالستقصاء، كالمعب، 
 كالفف(.

 

 تعمميـ الذاتي في بعض

 األحياف.

تراعي أنماط التعمـ  -ب
 عند تخطيط األطفاؿلدل 

 األنشطة.

 كتخطط أنشطة -ج

تكظ ؼ فييا بعض 
إستراتيجيات التعميـ 

 المتمركزة حكؿ الطفؿ.

 الذاتي. تعمميـ

تراعي أنماط التعمـ  -ب
عند  األطفاؿلدل 

 تخطيط األنشطة.

 تخطط المعممة -ج

أنشطة تكّظؼ فييا 
ستراتيجيات ا بعض

التعميـ المتمركزة حكؿ 
 الطفؿ.

اىتماماتيـ 
 كتفضيالتيـ.

ال تراعي  -ب
التعمـ لدل  أنماط

عند  األطفاؿ
 تخطيط األنشطة،

كتركز عمى 
 التعميـ المباشر.

تخطط  -ج
أنشطة  المعممة

تساعد عمى التعمـ 
الذاتي في بعض 

 األحياف.

 كاحتياجاتيـ.

 ال تخطط -ج

ألنشطة 
 تكظؼ

 ستراتيجياتا

التعمـ 
 المتمركز

 حكؿ الطفؿ.

التخطيط 
 الشمكلي

 .التكاممي

تخطط المعممة ألنشطة -أ
 تنمي

جميع مجاالت النمك، 
مف التعمـ  األطفاؿ ففتمكّ 

باالستقصاء كاالكتشاؼ 
 كحّؿ المشكالت،

ا مف التعبير  كتمكنيـ أيضن
 ذكاتيـ.عف 

تعزز التآزر الحس  -ب
حركي، كتنمي عضالت 

 كالدقيقة. الكبيرة األطفاؿ

عمى  األطفاؿتساعد  -ج
بناء عالقات اجتماعية 

تخطط المعممة أنشطة -أ
 ي معظـ مجاالتتنم

مف  األطفاؿالنمك، فتمكف 
التعمـ باالكتشاؼ، 

كتمكنيـ مف التعبير عف 
 ذكاتيـ.

كتعزز التآزر الحس  -ب
 حركي، كتنمي عضالت

 الكبيرة كالدقيقة. األطفاؿ

 األطفاؿتساعد  -ج

عمى بناء عالقات 

تخطط المعممة -أ
بعض ة أنشطة تنمي

 مجاالت النمك، كتمكف

مف التعبير عف  األطفاؿ
 .ذكاتيـ 

 تعزز التآزر الحس -ب

حركي، كتنمي عضالت 
 الكبيرة كالدقيقة. األطفاؿ

 األطفاؿتساعد  -ج
عمى بناء عالقات 

 اجتماعية.

تخطط المعممة  -د

 تخطط المعممة-أ

أنشطة تمكف 
مف  األطفاؿ

 التعبير عف ذكاتيـ

تخطط  -ب
تعزز  ألنشطة

 التآزر الحس

حركي كتنمي 
 عضالت

 الكبيرة األطفاؿ

 كالدقيقة.

تخطيط 
المعممة ال 

يرتبط 
 بمجاالت

النمك، كال 
 ينمي

إال المجاؿ 
 المعرفي

كبطريقة 
 تقميدية

تركز عمى 
الحفظ 
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 فيما بينيـ

تخطط أنشطة تكّظؼ -د 
جميع مراكز التعمـ في 
الركضة، مثؿ: المغة 
كالفف كالعمـك كالمسرح 

 كاأللعاب الخارجية كغيرىا

 اجتماعية

تخطط المعممة أنشطة  -د
 تكظؼ جميع مراكز

التعمـ في الركضة، مثؿ: 
مغة كالفف كالعمـك ال

 كالمسرح.

أنشطة تكظؼ بعض 
عمـ في مراكز الت

الركضة، مثؿ: المغة 
 كالعمـك كالمسرح. كالفف

ال تخطط  -ج
أنشطة  المعممة

تكظؼ جميع 
مراكز التعمـ في 
الركضة، مثؿ: 

العمـك المغة كالفف ك 
 كالمسرح.

 كاالستذكار.

التنكيع في 
 تخطيط

 .األنشطة

تنّكع المعممة عند 
 تخطيط األنشطة

بيف النشاط الحر 
كالنشاط شبو الحر، 
كالنشاطات الفردية 
 كالجماعية كالثنائية.

تنكع المعممة عند تخطيط 
 األنشطة بيف النشاط الحر

كالنشاط شبو الحر، 
كالنشاطات الفردية 

 كالجماعية كال تمتفت إلى

تعزيز العمؿ في 
 .مجمكعات مصغرة

ز المعممة في تركّ 
التخطيط عمى النشاط 
شبو الحر، كال تمتفت 

كذلؾ  ،إلى النشاط الحر
تخطط النشاطات 

الفردية كالجماعية، كال 
 فت إلىتمت

تعزيز العمؿ في 
 مصغرة. مجمكعات

 تخطط المعممة

نشاطنا شبو حر، 
كأنشطة تركز 

العمؿ في  عمى
 المجمكعة

 الكمية فقط.

ترّكز المعممة 
عمى األنشطة 
المكجية، كال 

 األطفاؿتشجع 

عمى العمؿ 
 في

 مجمكعات.
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 انمعايير انمهنيت نمعهمت رياض االطفال كامهت :( 5)مهحق 
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 National Association for( معايير انرابطت انقىميت نهطفىنت انمبكرة6مهحق )

the Education of Young Children(NAEYC) 
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 المعممات صحيفة مقابمة : 7ممحق

 ستخدمينيا في الركضة؟ ما االستراتيجيات التي ت -1
 كيؼ تخططيف أنشطة الركضة؟ -2
 ؟األطفاؿىداؼ التي تسعي لتحقيقيا في تعميـ ما األ -3
 ما االستراتيجيات التي تستخدمينيا في الركضة؟  -4
 عمى أم أساس تختاريف استراتيجيات التدريس في الركضة؟ -5
 كيؼ تنظميف البيئة الصفية في الصؼ كالركضة؟  -6
 ي تستخدمينيا في الركضة ككيؼ تختارينيا؟ما المكاد كالكسائؿ الت -7
 ؟األطفاؿما ىي األدكات التي تستخدمينيا في تقييـ أداء  -8
 كيؼ تقيميف أداءؾ؟  -9

 كيؼ تطكريف أداءؾ الميني كمعممة ركضة؟  -10

  األطفالنماذج مقابالت معممات رياض 
 :1معممة 
 كيؼ تخططيف أنشطة الركضة؟ -1

  .عمى حاجات الطالب المختمفة كبناءن ، سبكعيةعمى الخطة السنكية كالفصمية كاأل بناءن  
 ؟األطفاؿىداؼ التي تسعي لتحقيقيا في تعميـ ما األ -2

، السمككية لدل الطالب تحؿ المشكال، ك تنمية الخياؿ كالتعبير، ك تقكية العضالت، ك تطكير لغة الطفؿ
  .ربط التعميـ مع الحياة اليكمية لمطالب، ك تمييز األلكاف كالمفاىيـك 

 راتيجيات التي تستخدمينيا في الركضة؟ ما االست -3
التعمـ ، ك سمكب القصة، كأالتعمـ التمثيمي كاستخداـ مسرح الدمى كلعب األدكار، ك التعمـ عف طريؽ المعب

 .عف طريؽ المكسيقى كاألناشيد
 عمى أم أساس تختاريف استراتيجيات التدريس في الركضة؟ -4
   .طالبقدرات الك الكسائؿ المتكفرة ك عمى المكضكع  بناءن 
  كيؼ تنظميف البيئة الصفية في الصؼ كالركضة؟ -5
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، كزاكية لمغة العربية، كزاكية امثؿ زاكية المغة االنجميزية ؛لى زكايا مختمفةإتقسيـ الصؼ  عف طريؽ
  .األلعاب التركيبية كغيرىا، ك الرسـ الحرك المكضكع الشامؿ ك المنطؽ الرياضي . ك الطبيب، كزاكية الدكاف

أك  ،ما أف تككف حمقات دائرية عند التركيز الصباحيفإ ،خرآلى إمف نشاط  لصفيةا كتختمؼ البيئة
أك استخداـ الساحة الخارجية  ،العمؿ ضمف مجمكعات عند تطبيؽ األنشطة أك المعب الحر في الزكايا

  .المسابقات التعميمية كأمثؿ فصؿ الخريؼ أك زراعة الحبكب أك المعب الحر  ؛ثرائية لمتعمـإكبيئة 
 ككيؼ تختارينيا؟ ،المكاد كالكسائؿ التي تستخدمينيا في الركضة ما -6

المكاد الخاـ أّما  ،كجميع ما ىك متكفر في الركضة كالصؼ ،ستخدـ المكاد التي تمـز الطفؿ في التعمـأ
لى الحاسكب كالكسائؿ السمعية التي إضافة . إنحاكؿ استغالليا في عمؿ األنشطة كتزييف الصؼف

تتناسب مع  ،كسائؿ محسكسة كمممكسةىي التي نستخدميا جميعيا الكسائؿ . ـ الطفؿؿ تعمّ تسيّ 
مثؿ  ،يصاؿ المفيـك بشكؿ مبسط لوإالطالب نفسو ككسيمة في ب نستعيفما  ككثيران  ،حاجات الطالب

 ، كغيرىا.قصير – طكيؿ، بعيد –قريب اىيـ: تمثيؿ مف
 

 في الركضة؟  األطفاؿداء أميف كيؼ تقيّ  -7
كتقييـ ختامي يقيس مدل التطكر الذم حصؿ عميو  ،كتقييـ مرحمي ،قدرات الطالببمي يقيس تقييـ قِ 
يتـ ىذا مع متابعة مستمرة مع األىؿ المتابعة الدائمة كالسؤاؿ  ،نياية العاـ الدراسي عند الطالب

  .ثارة النقاش دائمان ا  كالجكاب ك 
 ؟ األطفاؿما األدكات التي تستخدمينيا في تقييـ أداء  -8

 .كدفتر المتابعة الدكرية كالشياداتأكراؽ العمؿ 
 كيؼ تقيميف أداءؾ؟  -9

كتقييـ ذاتي لما تحقؽ  ،ىداؼكمدل تحقيؽ األ ،كمتابعة الطفؿ ،التكاصؿ مع المعممات في الركضةب
  .خذىا بعيف االعتبارآلى مالحظات المديرة التي إضافة إ ،لـ يتحقؽ كالتعديؿ عميولما ك 

 ضة؟ كيؼ تطكريف أداءؾ الميني كمعممة رك  -10
استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي بشكؿ كبير لالطالع عمى كؿ ما . ك باستكماؿ الدراسة  )ماجستير(

 .كتطبيقو األطفاؿىك جديد في رياض 
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 :2معممة 
 كيؼ تخططيف أنشطة الركضة؟ -1
  .المكاد المتكفرة في الركضة كالصؼ، ك عدد الطالب، ك نكعية الدرس، ك عمى مستكل الطالب بناءن 

 ؟األطفاؿىداؼ التي تسعي لتحقيقيا في تعميـ ما األ -2
  .زيادة الثركة المغكية، ك تطكير التكاصؿ االجتماعي، ك كاديميتحسيف المستكل األ، ك تعديؿ السمكؾ

 ما االستراتيجيات التي تستخدمينيا في الركضة؟  -3
 ىالمكسيقك  ،فآر التمقيف مثؿ القك  ،الحكار كالنقاشك  ،ـ عف طريؽ القصةالتعمّ ك ، التعمـ عف طريؽ المعب

  .الدركس المحكسبةك  ،ناشيدكاأل
 عمى أم أساس تختاريف استراتيجيات التدريس في الركضة؟  -4

  .حسب القدرة العقمية لمطالب كحسب نكع الدرس
 كيؼ تنظميف البيئة الصفية في الصؼ كالركضة؟ -5

عند التركيز ما مجمكعات تطبؽ أنشطة منكعة أك حمقات دائرية أيتـ تقسيـ الصؼ حيث حسب الدرس 
   .لى المعب الحر كالتنقؿ بيف الزكاياإضافة إ ،رقاـكشرح الحركؼ كاأل

 ما المكاد كالكسائؿ التي تستخدمينيا في الركضة ككيؼ تختارينيا؟ -6
، لكاف شمعية كخشبية كمائية، كأعيداف خشبية، ك لكح السدادات، ك كؿ ما يمـز الركضة مف معجكف

ف االستعانة ببعض كميك  ،نتاج المعممةإمف تككف معظميا سائؿ كك . لكحات عممية، ك لعاب تركيبيةكأ
عمى  كيتـ اختيارىا بناءن . ذا كانت مناسبة كتككف الكسائؿ مممكسة كمرئية كصكريةإالكسائؿ الجاىزة 

  . كنكع الدرس كالمكاد المتكفرة في البيئة التعميمية ،المستكل العقمي لمطالب
  في الركضة؟ األطفاؿداء أكيؼ تقيميف  -7

  . المالحظة كالمتابعة المستمرة كاليكميةك األلعاب ك  طرح األسئمةعف طريؽ 
 ؟ األطفاؿما ىي األدكات التي تستخدمينيا في تقييـ أداء  -8

  .دفتركالكتاب ، كال(سمككيك كاديمي أكممؼ السمكؾ لمطالب ) ،أكراؽ العمؿ
 كيؼ تقيميف أداءؾ؟  -9

  .دارةتقييـ اإلك  تقييـ ذاتي. ك تـ التخطيط لوتقاف الطالب لما إكمدل  ،عف طرؽ تفاعؿ الطالب
 كيؼ تطكريف أداءؾ الميني كمعممة ركضة؟ -10
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، االستفادة مف مكاقع التكاصؿ االجتماعي، ك قراءة كؿ ما ىك جديد في مجاؿ التربية عف طريؽ
 .مساقات االستكماؿ في الكميةك 

 3معممة 
 كيؼ تخططيف أنشطة الركضة؟ -1
  .عمى المكضكع كالخطة بناءن ، ك بيئة الطالب، كبحسب تواحتياجاك عمى عمر الطالب  بناءن 

 ؟األطفاؿىداؼ التي تسعي لتحقيقيا في تعميـ ما األ -2
جذب الطالب لمبيئة ، ك حب الطالب لمعممتو، ك تطكر المغة، ك تربية الطالب عمى األخالؽ الحميدة

  .يحةتقاف الكتابة بالطريقة الصحا  ك  ،تعمـ المفاىيـ كاألعداد كالحركؼ، ك الدراسية
 ما االستراتيجيات التي تستخدمينيا في الركضة؟  -3

في  ثر األساليب نجاجان ككىك أ ،سمكب مشكؽ كجذاب لمطفؿ في ىذا العمرأألنو  ؛سمكب القصصأ
كاستخداـ المرح  ،التمثيؿ، ك التعمـ عف طريؽ المعب، ك الفيديكىات التعميمية كالتكضيحية، ك تعميـ الطالب

 ، جكلة قطؼ الزيتكف :مثؿ ،الرحالت التعميمية، ك التجريب كاالكتشاؼ، ك جيـ التكنكلك يالتعمك  ، كالدمى
  . كزيارة المسجد األقصى

 
 عمى أم أساس تختاريف استراتيجيات التدريس في الركضة؟  -4
  .عمى االختيار الناجح لتكصيؿ المفيـك لمطالب بناءن 

 كيؼ تنظميف البيئة الصفية في الصؼ كالركضة؟ -5
العمؿ ، ك حمقات التركيز، ك مف قبؿ المعممة كالمساعدة مكجيان  يضان أكيككف  ،زكاياالتكزيع الحر في الب

  .المجمكعات المصغرة، ك الفردم
 ما المكاد كالكسائؿ التي تستخدمينيا في الركضة ككيؼ تختارينيا؟ -6

كالمكاد الخاـ التي يتـ استغالليا ككؿ ما تحتاجو الركضة مف مكاد  ،مكاد مممكسة مف بيئة الطالب
كتكصؿ المفيـك  ،ضكع كالطالبصنع المعممات في الصؼ تخدـ المك  كتككف الكسائؿ مف ،اىزةج

  .دارةلى بعض الكسائؿ الجاىزة التي تكفرىا اإلإضافة إ ،بشكؿ مممكس كمحسكس لمطالب
 في الركضة؟  األطفاؿداء أكيؼ تقيميف  -7

  .التركيز الفردم، ك ئمةطرح األسك  المالحظة، ك أداء الطالب في الفعاليات المختمفةعف طريؽ 
 ؟ األطفاؿما ىي األدكات التي تستخدمينيا في تقييـ أداء  -8
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، تقديرالقكائـ ك الشيادات ، ك يقيس جكانب نمك الطفؿ المختمفةالذم  ممؼ سمكؾ الطالب، ك أكراؽ العمؿ
  .كتابكال ترفدكال

 كيؼ تقيميف أداءؾ؟ -9
يتـ كذلؾ  ،قابمة لمتعديؿالمرنة الالخطة ، ك ميدؼتقاف الطالب كتحقيقو لإمدل ، ك نتاج الطالبإعمى  بناءن 

   .كضع خطة عالجية عند كجكد ضعؼ معيف
 كيؼ تطكريف أداءؾ الميني كمعممة ركضة؟ -10

السؤاؿ الدائـ لمعممات ذكات ك  ،مساقات عممية ككرشات عمؿفييا  ألف ؛دراسة االستكماؿ في الكميةب
ألخرل ا األطفاؿكيتـ زيارة مكاقع رياض  ،مكاقع التكاصؿ االجتماعي، ك خبرة مف خارج الركضة
 .كتجريب األفكار المختمفة

 :4معممة 
 كيؼ تخططيف أنشطة الركضة؟ -1

رىـ اعمأك  ةحسب احتياجات الطمب، ك حسب المكسـ، ك الكحدات الدراسية، ك حسب البرنامج اليكميب
  ة.العقمي

 
 ؟األطفاؿىداؼ التي تسعي لتحقيقيا في تعميـ ما األ -2

 جميعان.مطالب لتكحيد التعميـ ، ك بادئ الحياة األساسية مف نظاـ كاحتراـ كغيرهتربية الطفؿ عمى م
 ما االستراتيجيات التي تستخدمينيا في الركضة؟  -3

التعمـ عف طريؽ ، ك التعمـ التكنكلكجي، ك سمكب القصص، كأالتعمـ عف طريؽ المعب، ك التعمـ النشط
 .المكسيقى كتكسيع الخياؿ

 يجيات التدريس في الركضة؟ عمى أم أساس تختاريف استرات -4
  .عمى قدرات الطالب بناءن 

 كيؼ تنظميف البيئة الصفية في الصؼ كالركضة؟  -5
 تنكع في البيئةيكجد ك  ،حسب النشاط المعد لوإليو، كبحسب ما يحتاج الطالب بتنظيـ البيئة يتـ 

ـ مع باقي كيتـ التنقؿ في أركاف الركضة كزكاياىا مف خياؿ كحاسكب كمطبخ بشكؿ منظالصفية، 
  .الصفكؼ األخرل

 ما المكاد كالكسائؿ التي تستخدمينيا في الركضة ككيؼ تختارينيا؟ -6
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لى جميع المكاد الجاىزة التي تكفرىا المدرسة مف إضافة إ ،مكاد مف بيئة الطالب كاستخداـ مكاد الخردة
نستطيع تكفيره ما جد ك عمى ما ىك متكفر كمتكا كيتـ اختيارىا بناءن  ،ككرتكف كغيرىاسكلك لكاف ك أجكاش ك 
 .مف البيئة

 في الركضة؟  األطفاؿداء أكيؼ تقيميف  -7
 ةحس حركيالك  ةكالسمككي ةكاالجتماعي ةالعقمي :طفؿالنمائية لمجكانب السجؿ تراكمي شامؿ لجميع ب

 ،داء الطالب في الفعاليات كمالحظتو يتـ التسجيؿ كتدكيف المالحظاتأبناء عمى كيتـ ذلؾ  ة،كلغكي
  .ئمةسطرح األك 

 ؟ األطفاؿما ىي األدكات التي تستخدمينيا في تقييـ أداء  -8
  .شياداتك  دفتر عالجات، ك الدفترك الكتاب ، ك كراؽ عمؿ، كأسجؿ التراكمي

 كيؼ تقيميف أداءؾ؟  -9
 كاديمي لمطالب كتغيير كتحسيف أم ضعؼ ل تفاعؿ الطالب كقياس المستكل األقياس مدبتقييـ ذاتي 

 كمعممة ركضة؟كيؼ تطكريف أداءؾ الميني  -10
 .كمكاقع التكاصؿ االجتماعي رنتنتاال ، كعف طريؽ قراءة الكتب، ك ساليب التدريسأدكرات في 

 
 5معممة 

 كيؼ تخططيف أنشطة الركضة؟
الخطة ك  الخطة الشيرية المتبعة في الركضة، ك مستكيات الطالبك  عمى الفركقات الفردية بناءن 
  .سبكعيةاأل

 ؟األطفاؿفي تعميـ  ىداؼ التي تسعي لتحقيقياما األ -1
 ،تقكية العضالت، ك تنمية المخزكف المغكماإليجابية، ك  زراعة القيـ، ك كؿتييئة الطالب لمصؼ األ

تييئة طفؿ ك  ،تحمؿ المسؤكلية، كتنمية تطكير الجانب الحس حركي، أم زر بيف اليد كالعيفآكالت
  .مبادر
 ما االستراتيجيات التي تستخدمينيا في الركضة؟  -2

  .التجريب كاالكتشاؼ، ك التعمـ عف طريؽ المعب، ك سمكب القصة، كأدراميالتمثيؿ ال
 عمى أم أساس تختاريف استراتيجيات التدريس في الركضة؟  -3
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عمى  بناءن . ك لى لعبةإكعدد يحتاج  ،لى قصةإمثؿ حرؼ يحتاج الدرس، مكضكع ك عمى ما يتناسب  بناءن 
  .الخطة التي كضعت

 كالركضة؟  كيؼ تنظميف البيئة الصفية في الصؼ -4
في  األطفاؿبدأ بالحديث الصباحي كجمكس يكالنشاط  ،عمى الخطة اليكمية يتـ تنظيـ البيئة الصفية بناءن 

كركاية  ،كالتنقؿ بيف الزكايا ،ثـ حمقات التركيز الفردم كالجماعي(، U)كسط الصؼ عمى شكؿ حرؼ 
اركتو المنظمة كالمكجية في راعي مزاجو كتفاعمو كمشلييجذب انتباه الطالب ك لالقصة بشكؿ جماعي 

  .نشطةاأل
 ما المكاد كالكسائؿ التي تستخدمينيا في الركضة ككيؼ تختارينيا ؟ -5
كاستخداـ  ،كؿ ما يمـز الركضة كالطالب، ك بطاقاتك  لعاب تركيبكأرمؿ ك ممتينة ك بزؿ كسكلك ك  ليجك

صنعيا مف قبؿ المعممة  كالكسائؿ يتـ .نستخدميا في زاكية الدكاف مكاد الخردة كخامات البيئة مثالن 
ماف في مع تكفير عنصر األ ،بحيث تتناسب مع الخطة كالمكضكع الشامؿ كالفصؿ ،حسب المكضكع

فرصة في ال ئوعطاا  شراؾ الطالب في عمؿ الكسائؿ ك إكيتـ . استخداميا كتككف مشكقة كجذابة
  .ممت ألجمونيا صُ أل ؛استخداميا

 في الركضة؟  األطفاؿداء أكيؼ تقيميف  -6
، ألنو أسكب فعاؿ ؛تقييـ مف خالؿ األلعاب، ك طرح أسئمةك جماعي كتقييـ تقييـ فردم ريؽ عف ط

  .سئمة كأجكبةكأ
 ؟ األطفاؿما ىي األدكات التي تستخدمينيا في تقييـ أداء  -7

يقيس النمك ، ىذا السجؿ تسجيؿ المالحظات بشكؿ شيرم، عف طريؽ السجؿ السمككي لمطالب
 كالسبكرة.أكراؽ العمؿ كالدفاتر كالكتب ، كذلؾ اعي كالمعرفي كالسمككياالنفعالي كالحس حركي كاالجتم

 كيؼ تقيميف أداءؾ؟  -8
ذا لـ يتقنكا يتـ الشرح بطرؽ مبسطة كمتنكعة كفعاليات أكثر حتى ا  ك  ،السؤاؿ كالجكاببكساطة يتـ ذلؾ 

فادة بإ داءكاألتـ االستعانة بزميالت العمؿ لتبادؿ الخبرات حكؿ نجاح الخطة ، كتتقافلى اإلإ ايصمك 
  .تقانيـا  الطالب ك 

 كيؼ تطكريف أداءؾ الميني كمعممة ركضة؟ -9
نتائج الطالب تجعمني أعرؼ ما ىك األسمكب األكثر ، ك كزيارة مكاقع مدارس أخرل رنتنتاستخداـ اال

 .دكرات تأىيميةه، ك فعالية كاستخدمو كأطكر 
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 :صحيفة مقابمة المديرات: 8ممحق
 .)مع التكضيح( تعميمية تنمي ميارات التفكير العميا؟ فان ىؿ تضع معممة الركضة أىدا -1
  ما نكع الكسائؿ التعميمية التي تنتجيا معممة الركضة، ككيؼ تختارىا؟ -2
 كيؼ تصمـ معممة الركضة البيئة التعميمية المناسبة لتعمـ الطفؿ؟ -3
 ؟األطفاؿداء أـ معممة الركضة كيؼ تقيّ -4
 في الركضة في تقييـ معممة الركضة؟ سس كالمعايير المعتمدةما األ -5
 يا في تقييـ معممة الركضة؟ندكات التي تستخدمياأل ما-6
  داء الميني لممعممة؟كيؼ يتـ تطكير األ -7
 داء معممة الركضة عمى تطكر الطفؿ؟أكيؼ ينعكس  -8
 دائيا؟أما   الصعكبات التي تعانيف منيا في تقييـ   –9

 دائيا؟أكضة في  تقييـ م مدل تشارؾ معممة الر ألى إ –10
 ؟األطفاؿداء معممة  رياض  أبنظرؾ ما االقتراحات التي تقدمينيا لتطكير  -11
 

  :األطفالنماذج مقابالت مديرات رياض 
 :1 مديرة

 .مع التكضيح()تعميمية تنمي ميارات التفكير العميا؟  ىؿ تضع معممة الركضة أىدافان -1
كالمسرح  ،القصة متنكعة، مثؿ قراءةساليب أاستخداـ كب كضع الخطة السنكيةبنعـ، تسعى إلى ذلؾ 

 ثارة التفكير لدييـ.ا  ك  ،دراكيةلعاب اإلكاأل
 نكع الكسائؿ التعميمية التي تنتجيا معممة الركضة، ككيؼ تختارىا؟ ما -2

ف لكؿ كسيمة طريقة أل ؛يجب التنكع باستخداـ الكسائؿ كعدـ االتكاؿ عمى نكع كاحد مف الكسائؿ
حتى ال يشعر الطفؿ بالممؿ، يككف اختيار الكسائؿ حسب ك  ،خرلتفاعؿ معيا تختمؼ عف األاستخداـ ك 

عمى ترسيخ  كالكسائؿ ىذه المكاضيعكتساعد ف تخدـ أبحيث يجب لو، المكاضيع التي تعطى 
 كغيرىا. القصةك  كراؽ العمؿكأكماؿ الناقص كا  كسائؿ المطابقة ك مثؿ المسرح  ؛المعمكمات

 لركضة البيئة التعميمية المناسبة لتعمـ الطفؿ؟كيؼ تصمـ معممة ا-3
حساس بالطمأنينة ماف كالراحة كاإلمف حيث الشعكر باأل ،يجب تصميـ البيئة بطريقة تناسب الطفؿ

المسرح ك الطبيب ك المكتبة ك النكـ ك المطبخ ايا: ك ا يشمؿ نظاـ الزكايا الذم يشمؿ ز كىذ ،كالبيت تمامان 
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خذ كؿ طفؿ أبحيث ي ،الحمامات نظيفة اب آمنة كالمساحات مناسبةلعف تككف األأيجب لذا النجار، ك 
 .غراض الخاصو بوالمساحة الكافية لو كيككف لكؿ طفؿ األ

 ؟األطفاؿداء أـ معممة الركضة كيؼ تقيّ -4
 استرجاع معمكمات منيـ،ك مسابقات، ك كراؽ عمؿ، كألعاب تربكية، كأسئمة، أيككف التقيـ عف طريؽ 

 كنقاش. حكارك  ب حركية،لعاكأالتعبير الحر، ك 
 سس كالمعايير المعتمدة في الركضة في تقييـ معممة الركضة؟ما األ -5

، األطفاؿطريقة تعامميا مع أم  ،المعممة نفسيا ساليب التي تستخدميااأل بناء عمىنقـك بتقييـ المعممة 
مع  ياكطريقة تفاعم ،الكسائؿ التي تستخدمياك ، األطفاؿتكزيع نظراتيا عمى ك نبرة صكتيا، بالتحكـ مثؿ 

 األىالي.كالنظاـ كردكد فعؿ  دكار عمى الجميع،بالنشاط، كتكزيع األ األطفاؿككيفية مشاركة  ،األطفاؿ
 يا في تقييـ معممة الركضة؟ندكات التي تستخدمياأل ما -6

 .مخصصة لألسؼ ال يكجد مقياس أك استمارةغالبان، ك  المالحظة اليكمية
 ميني لممعممة؟داء الكيؼ يتـ تطكير األ-7

 ئياعطاكا  مشرفة الركضة،  بكساطةفكار المتجددة رشادات كاألتقديـ اإلك متابعتيا الدائمة، بيتـ تطكيرىا 
 ف.يف تربكييخصائيحضكر لقاءات كبرامج ألة دكرات مستمرة،

 داء معممة الركضة عمى تطكر الطفؿ؟أكيؼ ينعكس -8
االعتبار كؿ ما يمـز الطفؿ مف دعـ كثقة  خذ بعيفاألبك  ،سمكبيا كتعامميا مع الطفؿأمف خالؿ 

عطاءىـ مساحة كافية ا  ك  ،، كالجمكس معيـ كاالستماع ليـاألطفاؿالفركؽ الفردية بيف  ةكمراعا بالنفس،
كاالرتقاء   ،فضؿداء  الطفؿ كشخصيتو  لألأيسيـ  في  تطكر األمر الذم نفسيـ،  أكحرية التعبير عف 
مراحة النفسية التي  يشعر  بيا  كتنعكس  بدكرىا  عمى  افة لإضحسف، فضؿ كاألبنمط  تفكيره  لأل

 .نمط شخصيتو
  ئيا؟داأما  الصعكبات التي تعانيف منيا في تقييـ   – 9

  .ك مقياس  لمتقييـأعدـ  كجكد استبياف 
 دائيا؟ أم مدل تشارؾ معممة الركضة في  تقييـ  ألى إ – 10

  .ماعات  الفردية  كالجماعية  كقدرتيا  عمى  المقارنةالحكار  مع  مشرفة  الركضة  كاالجتبتشارؾ  
 ؟ األطفاؿداء معممة رياض أبنظرؾ ما االقتراحات التي تقدمينيا لتطكير  – 11
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االىتماـ بالحكار  الفردم  مع  المشرفة ، ك االىتماـ  بالقراءات  كالثقافة، ك االشتراؾ بدكرات االستكماؿ
عطاء المعممة  ػدارةرشاد مف اإلالدعـ كاإلك  .الجامعي كماؿ  التعميـ، كا  ك  مديرة  الركضةأ المسؤكلية  كا 

تقديـ منح دراسية  ك  .ك  مرضعةأ  ـّ أُ تقديـ  تسييالت ليا في  حاؿ ككنيا ، ك احترامياك لبعض المياـ 
رفع مستكل  دخؿ  معممة رياض  ك  .عياد كالمناسباتاألكحيف رحالت ك مكمة أجازات إتقديـ  ، ك ليا

  .األطفاؿ
 :2يرة مد
 .مع التكضيح()تعميمية تنمي ميارات التفكير العميا؟  ىؿ تضع معممة الركضة أىدافان -1

مثؿ الحفظ كالتمقيف  ،كىي األىداؼ الدنيا ؛أىداؼ تناسب جميع الطالب ؛ىناؾ نكعيف مف األىداؼ
   .لى األىداؼ التي تراعي الذكاءات المتعددةإضافة إ ،كاالستيعاب

 تعميمية التي تنتجيا معممة الركضة؟نكع الكسائؿ ال ما -2
لى إضافة إ ،تراعي الفركؽ الفردية كتخدـ المنياج كالنشاط ،كسائؿ ممكسة كمجسمات كصكر كبطاقات

  .عمؿ الكسائؿ مف خامات البيئة
 كيؼ تصمـ معممة الركضة البيئة التعميمية المناسبة لتعمـ الطفؿ؟ -3

راعي األمف يقكانيف الركضة ك التصميـ راعي يبحيث  ،ةالمعممة ليا الحرية في تصميـ البيئة الصفي
عمى الخطة  كيتـ التنقؿ فييا بناءن  ،كمتنكعة ةيتـ تشكيؿ البيئة عمى شكؿ زكايا مختمف، فكاألماف لمطالب

 مكجمسات ذك  ز،لى تركيإلى الجمسات الجماعية الصباحية التي تحتاج إضافة إ ،التي تضعيا المعممة
  .مجمكعات مصغرة

 ؟األطفاؿداء أـ معممة الركضة تقيّ  كيؼ-4
 ،تستطيع المعممة معرفة قدرات الطالبف ،الحكار كالنقاش في التركيز الصباحي مثالن  ؛ساليب مختمفةبأ

تستخدـ حيث  ،كالمالحظة اليكمية ألداء الطالب في األنشطة كالفعاليات. ـ أداء كؿ طالبعميو تقيّ  بناءن 
لمعرفة  ؛مثؿ كرقة عمؿ كالكتاب كالدفتر كالتكاصؿ مع األىؿ ،قييـتستعيف بيا في الت ان المعممة أدكات

  .السنةفي أثناء ف مدل تطكره تبيّ التي شيريف الفي شيادة جميعو فرغ كىذا يُ  ،مدل تطكر الطفؿ
 سس كالمعايير المعتمدة في الركضة في تقييـ معممة الركضة؟ ما األ -5

التعامؿ المبؽ مع ، ك طالب الركضة بقدرات مختمفةمدل القدرة عمى التعامؿ مع ، ك المظير الالئؽ
   .القدرة عمى التخطيط الجيد، ك المناسبةالتعميمية نتاج الكسائؿ ، كا  المديرة كالزميالت في العمؿ
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 يا في تقييـ معممة الركضة؟ندكات التي تستخدمياأل ما -6
مالحظات ، ك لى أخرلإفية فيو مدل تطكر المعممة مف زيارة ص دكفُ دفتر المالحظات الصفية الذم يُ 

  .رشادية فردية كجماعيةإجمسات ، ك صفية لكؿ معممة بعد كؿ زيارة صفية
 داء الميني لممعممة؟كيؼ يتـ تطكير األ -7
  .االلتحاؽ بالدكرات المعتمدة مف الكزارة كالتغيير المستمرب
 داء معممة الركضة عمى تطكر الطفؿ؟أكيؼ ينعكس -8

كتعطي  ،لمعممة تتعامؿ مع الفركقات الفردية بشكؿ يراعي حاجات الطالبذا كانت اإ يجابان إينعكس 
كتيمؿ الفركقات بينيـ  ،أنيـ بنفس المستكلعمى ذا تعاممت معيـ إ سمبان ينعكس  كأ .كؿ طفؿ حقو

  .كأنيـ مف بيئات مختمفة كخبرات مختمفة
 الى أم مدل تشارؾ المعممة في تقييـ ذاتيا؟  -9
ككـ كانت مكفقة في اختيار ىذه النكعية  ،تفاعؿ الطالب في األنشطة التي نفذتيابـ المعممة ذاتيا قيّ تُ 

الخطة البديمة التي يجب أف تتبعيا لتحقيؽ اليدؼ تستخدـ كلك لـ تنجح  ،غيرىاخالفان لمف األنشطة 
   .خرآبشكؿ 

 دائيا؟أما الصعكبات التي تعانيف منيا في تقييـ   – 10
ىذه عتبار كا ،ممالحظات مف المديرة أك المشرفة أك األىؿ أك الزميالتؿ بعض المعممات لصعكبة تقبّ 

   .لى قمة كجكد معممات مينياتإمما يؤدم  ،المالحظات بشكؿ شخصي كليس بشكؿ ميني
 ؟ األطفاؿداء معممة رياض أاالقتراحات التي تقدمينيا لتطكير ما بنظرؾ  – 11

تكثيؼ ، ك لممعممات األطفاؿف قبؿ المسؤكليف عف رياض ضافة حكافز م، كا  زيادة دافعية المعممة لمتعميـ
  .دكرات تأىيمية لممعممات

 
 3مديرة 

 .مع التكضيح()تعميمية تنمي ميارات التفكير العميا؟  ىؿ تضع معممة الركضة أىدافان -1
كيتـ ذلؾ  ،ألف ذكاء الطالب ليس مكحد ؛كتراعي قدرات الطالب ةتراعي المعممة المستكيات الثالث

تراعي  ، بحيثبعدة مستكياتيا بداعات المعممة في تطبيقا  األنشطة ك  عف طريؽغير مباشر بشكؿ 
  .ال يشعر أم طالب بالنقص عف غيره بسبب قدراتو المختمفةك حاجات الطالب المختمفة 
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 مانكع الكسائؿ التعميمية التي تنتجيا معممة الركضة؟ -2
نعت كسائؿ مممكسة تحقؽ اليدؼ التي صُ كتككف  ،كسائؿ حسب المكضكع الشامؿ كالحرؼ كالعدد

ألنيا صنعت لتطكره  ؛لنفسو لكيشارؾ الطالب في استخداـ ىذه الكسائؿ ليحقؽ الفائدة الكبر  ،جموأل
  .لألفضؿ

 كيؼ تصمـ معممة الركضة البيئة التعميمية المناسبة لتعمـ الطفؿ؟ -3
لى بعض إضافة ، إالمخطط لويخدـ النشاط كالمكضكع بأنو المعممة ل حسب ما تر بتصمـ البيئة 
كبيئة الصؼ عبارة عف  .لتككف مناسبة لتعمـ الطفؿ ،دارية في تنظيـ بعض الزكاياالتكجييات اإل

الطبيب  ا؛ياتكفر فييا جميع الزكايا التي تتطمبيا الركضة مف زاك تك  ،مساحة كاسعة مستغمة بشكؿ كبير
كيتـ تنظيـ البيئة بشكؿ يكمي . التركيب كغيرىا لعابأكالدكاف كالدمى كالبيت كالمسرح كالخياؿ كالقصة ك 

كؿ  ،ثـ مجمكعات مصغرة ،التركيز الصباحي يككف بشكؿ حمقة جماعية مثالن  ،سبكعيأضمف برنامج 
 ،ثـ المعب الحر في الساحة الخارجية كالتنقؿ في الزكايا المختمفة ،مجمكعة تككف في نشاط معيف

   .كىكذا
 ؟األطفاؿ داءأـ معممة الركضة كيؼ تقيّ -4
 ،جمسات فردية لكؿ طالب حكؿ مفاىيـ معينةكب ،بشكؿ جماعي كفردمك طرح األسئمة بشكؿ مستمر ب
مالحظة مستمرة ألداء الطالب في الصؼ كتطكره في جكانب النمك ، ك األنشطةبتفاعؿ ، ك أكراؽ عمؿك 

كيتـ  ،السنةء في أثناكتدكيف ذلؾ في دفتر الكصؼ الكظيفي الذم يبيف مدل تطكر الطفؿ  ،المختمفة
  .طالع األىؿ عميو لمراقبتيـ تغير سمككيات ابنيـإ
 سس كالمعايير المعتمدة في الركضة في تقييـ معممة الركضة؟ما األ -5

 ،العاـ الدراسي في أثناءف مدل تطكر أدائيا يّ عبارة عف سجؿ يكضع في ممؼ خاص لكؿ معممة يب
 ما يأتي:  ا فيو كمكبعض م

  الفرديةالتعامؿ مع الفركقات . 
 التخطيط الجيد كالمسبؽ . 
 حتكاء الطالب كاحتراموإ. 
 في التعميـ مانترنت كتكظيفيتقاف استخداـ الحاسكب كاإلإ . 
 المعممة دمدل الحس الفني عن.  
  ّلممعممة ؿ الطالبمدل تقب.  



154 
 

 المركنة في البرنامج كالتخطيط.  
 يا في تقييـ معممة الركضة؟ندكات التي تستخدمياأل ما -6

   .استبياف كسجؿ سنكمك حظات صفية مال
 داء الميني لممعممة؟كيؼ يتـ تطكير األ -7

   .مالحظات، ك جماعية كفردية اجتماعات دكرية
 داء معممة الركضة عمى تطكر الطفؿ؟أكيؼ ينعكس  -8

مما يؤدم  ،كمدربات بشكؿ جيد األطفاؿألف معممات الركضة مؤىالت لمتعامؿ مع باإليجاب؛ ينعكس 
   .كحركيان  كعقميان  كلغكيان  الطفؿ بشكؿ كامؿ اجتماعيان  لى تطكرإ
 دائيا؟أما  الصعكبات التي تعانيف منيا في تقييـ  – 9
   .صعكبات ةكجد أيتال 
 ؟األطفاؿداء معممة رياض أبنظرؾ ما االقتراحات التي تقدمينيا لتطكير  – 10

لطفؿ مع اساليب التعامؿ أب قراءة كت، ك دكرات تأىيمية بشكؿ أكسع كمكثؼ، ك استكماؿ الدراسة
طالع عمى كؿ ما ىك جديد في عصر كاإل ،المشاركة في المخيمات الصيفية، ك ساليب التدريسأك 

  .التكنكلكجيا
 

 :4مديرة 
 .مع التكضيح()تعميمية تنمي ميارات التفكير العميا؟  ىؿ تضع معممة الركضة أىدافان  -1

دراؾ كتنكع في أىدافيا كتثير التفكير كاإل ،قات الفرديةالمعممة الناجحة ىي المعممة التي تراعي الفرك 
في  كىذا ما نسعى لو دكمان  ،كمتكسط كعاؿ   متدف   ؛مستكيات ةكىدفيا يككف ضمف ثالث ،لدل الطالب

 .مدرستنا كندرب عميو المعممات
 نكع الكسائؿ التعميمية التي تنتجيا معممة الركضة؟ ما -2

كاف حرؼ لغة أسكاء  ،لى كسيمة مختمفةإككؿ مكضكع يحتاج  ،عتختار المعممة الكسيمة حسب المكضك 
تسعى  ان معين ان الكسيمة ىدفحقؽ كيجب أف ت. مكضكع شامؿ ـمفيكـ أ ـعدد أ ـنجميزية أإك لغة أعربية 

مثؿ  ،ف تككف الكسائؿ بطاقات أك لكحات أك قصص أك كسائؿ معينةأما ا  ك  ،مع الطالب إليوالمعممة 
  أك غيرىا. مسجؿ أك  حاسكب أك محادثة أك نص
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 كيؼ تصمـ معممة الركضة البيئة التعميمية المناسبة لتعمـ الطفؿ؟ -3
كيحقؽ  ان المعممة ىي ممكة الصؼ تنظـ البيئة حسب ما تراه مناسب، فبيئة منظمة غير مشتتة لمطالب

  .ما خططت لو
 ؟األطفاؿداء أـ معممة الركضة قيّ كيؼ تُ  -4
كمالحظة مدل تطكر مستكاه  ،الدفتر كالكتاب كأكراؽ العمؿؽ عف طريتقييـ فردم لكؿ طالب ب

اختبارات مستمرة لما تعممو الطالب ، كبنية كالحركؼآناشيد كالسكر القر لأل التسميع اليكميّ بالتعميمي 
شيادات فصمية ، كبالمالحظة اليكمية ألداء الطالب كالتكاصؿ مع األىؿ، كبتراعي المرحمة العمرية

   .المختمفة لجميع جكانب النمك
 سس كالمعايير المعتمدة في الركضة في تقييـ معممة الركضة؟ما األ -5

اليتيا في عنكعية الكسائؿ التعميمية كف، ك تمكنيا مف تطبيؽ استراتيجيات التدريس الفعالة في التدريس
ة نكعي، ك نكعية التعزيز الذم تستخدمو، ك القيـ كاالتجاىات التي تزرعيا في الطالب، ك تحقيؽ اليدؼ

  .دارة كىكذامدل تقبميا لممالحظات مف قبؿ المشرفيف كاإل، ك ىداؼ كمدل تحقيقيااأل
 يا في تقييـ معممة الركضة؟ندكات التي تستخدمياأل ما -6

  .المالحظات المستمرة بعد كؿ زيارة صفية، ك كىك عبارة عف استبياف مف عدة بنكد ؛شرافيإنمكذج 
 مة؟داء الميني لممعمكيؼ يتـ تطكير األ -7

االلتحاؽ في بعض الدكرات يف، ك اجتماعات دكرية في المدرسة ىدفيا التطكير كالتغيير كالتحسيف الدائم
   .مف التربية كالتعميـ

 داء معممة الركضة عمى تطكر الطفؿ؟أكيؼ ينعكس  -8
س عمى تطكر الطفؿ مف جميع جكانب النمك النفسية كالح يجابيان إانعكس ذلؾ  ةكمما زادت خبرة المعمم

   .حركية كالعقمية كتطكره االجتماعي كتحصيمو االكاديمي
 دائيا؟أما الصعكبات التي تعانيف منيا في تقييـ   – 9

 (سمبية المعمـ )أالعيبيـ، ك لى تعديؿ كتطكيرإحتاج تكال  امف الخبرة ما يكفيي اامتالكية ك عناد المعمم
 فقط ان يككف مادي فّ غرض بعضيف ،يرال يكجد ضمك  عطاء تبريراتا  ك  ،كتيربيـ مف أمكر خاطئة حصمت

 الى أم مدل تشارؾ المعممة بتقييـ ذاتيا؟ -10
    .دائمان األفضؿ نفسيا ألف المعممة ترل  ليس فيو مصداقية؛التقييـ الذاتي تقييـ زائؼ 
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 ؟األطفاؿداء معممة رياض أبنظرؾ ما االقتراحات التي تقدمينيا لتطكير  – 11
تقديـ حصص نمكذجية ، ك تبادؿ الخبرات بيف الركضات بشكؿ مخططك ، دكرات تربكية، ك كرشات عمؿ

 .حضكر متبادؿ لحصص بعض المعممات في نفس الركضة، ك مف قبؿ المشرفة أك المديرة
  

 :5مديرة 
 .مع التكضيح()تعميمية تنمي ميارات التفكير العميا؟  ىؿ تضع معممة الركضة أىدافان -1

كخاصة التركيب  ،لى الميارات العمياإ - أىدافياكساطة ب -مف الضركرم أف تسعى المعممة  ،نعـ
لى إالمعممة لمكصكؿ  يثـ ترق ،ليو مع الطالبإحتى تحقؽ ما تسعى  ؛األلعابعنطريؽ كالتحميؿ 

  .مستكل التقييـ بالتدريج
 نكع الكسائؿ التعميمية التي تنتجيا معممة الركضة، ككيؼ تختارىا؟ ما -2

 ،ضافة الى أىمية األلعابإ ،محيطة كالمحسكسة التي تركز عمى األلكافتعتمد الكسائؿ عمى البيئة ال
 ،عمى الكسائؿ ذات األلكاف الجذابة لمطفؿتعتمد ك  ،باعتبارىا كسائؿ أساسية في ىذه المرحمة العمرية

   .كما يمكف استغاللو مف خامات بيئة الطفؿ
 لطفؿ؟كيؼ تصمـ معممة الركضة البيئة التعميمية المناسبة لتعمـ ا -3

بحيث  ،حسب أنشطتيا التي تـ التخطيط ليابالمعممة ليا الحرية الكاممة في تنظيـ كتصميـ البيئة 
  .كتشجع الطالب عمى التعمـ كاالنتماء ،منة جدان آف بيئة محفزة لتفكير الطالب ك تككّ 
 ؟األطفاؿكيؼ تقيـ معممة الركضة اداء  -4

كمدل اندماجو مع بيئتو الصفية كتفاعمو في  ،تحقيؽ الطفؿ لألىداؼ التي تـ كضعيا عف طريؽ
 كبناءن  ،عدة فعاليات كأنشطةىذا بيقاس  ،السنةفي أثناء كتطكر شخصيتو  ،األنشطة كالمشاركة الفعالة

   .عمى مالحظة منظمة كمدركسة مف معممات الصؼ
 سس كالمعايير المعتمدة في الركضة في تقييـ معممة الركضة؟ما األ -5

، مدل التأثير في الطالب، ك لى الصعبإكمف السيؿ  ،التسمسؿ مف البسيط لممعقد، ك التحضير الجيد
قدرة عمى مراعاة الفركؽ الفردية مال، ك ليو الطالب مف جكانب النمك المختمفةإمدل التطكر الذم يصؿ ك 

 . التجديد الدائـ ككسر الركتيف، ك ابة لمتعمـذالجك يجاد البيئة الفعالة ، كا  بيف الطالب
 يا في تقييـ معممة الركضة؟نكات التي تستخدميداأل ما -6

   .الحكار كالنقاشك المالحظات الصفية ك  المقابمة الشخصية
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 داء الميني لممعممة؟كيؼ يتـ تطكير األ -7
الزيارات ، كبالمقابالت المنظمة كالدكرية، كبااللتحاؽ بالدكرات التربكية كالتأىيمية لتطكير أداء المعممةب

 .مخطط لياالصفية اليادفة كال
 داء معممة الركضة عمى تطكر الطفؿ؟أكيؼ ينعكس  -8

شخصيتو كمستكاه في  يجابيان إكمما تطكرت المعممة ككانت مينية أكثر انعكس ىذا عمى تطكر الطفؿ 
  .كاديمياأل
 دائيا؟أما الصعكبات التي تعانيف منيا في تقييـ   – 9
ألنيا تخطط ليذه  ؛التقييـ مصداقيةفي  يككف اللذلؾ  ؛ف المعممة تككف عمى عمـ بالزيارات الصفيةإ

  .ماـ المشرؼ كالمدير كأفضؿ معممةأظيار نفسيا إكىدفيا  ،الزيارة فقط
 لى أم مدل تشارؾ المعممة في تقييـ ذاتيا؟إ -10

ىداؼ التي تـ يتـ سؤاليا حكؿ األ المقابالتثناء ىذه فأ مسبقان، المقابالت التي تحددبكذلؾ  ،نعـ تشارؾ
   .فشؿ ماحدكث كما الخطط البديمة التي يجب أف تكضع في حاؿ  ،كما رأييا في أدائيا ،ياتحقيق
 ؟ األطفاؿداء معممة رياض أاالقتراحات التي تقدمينيا لتطكير ما بنظرؾ  – 11
نما مالحظة أدائيا إمف قدر المعممة  التقميؿالتي ىدفيا ليس  ،ؿ المعممة بالزيارات الصفية المفاجئةتقبّ 

تبادؿ الخبرات ، ك رشاديةكرشات العمؿ اإل. ك عمى طبيعتيا كتطكيرىا كتقديـ المالحظات البناءة لياكىي 
كالتقييـ  وكطرقالدكرات العممية التي تيتـ باستراتيجيات التدريس األخرل، ك  مع الركضات كالمدارس 

  .كصعكبات التعمـ
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  :قائمة بأسماء السادة المحكمين: 9ممحق

 مكان العمل  المؤىل العممي   مقبالو سم اال الرقم 

أستاذ مساعد في أساليب  براىيـ صميبي إ د. 1
 الرياضيات تدريس 

 جامعة القدس 

 براىيـ عرماف إد.  2
 

أستاذ مشارؾ في المناىج 
 كأساليب التدريس

 جامعة القدس 

 د.عفيؼ زيداف  3
 

أستاذ دكتكر في المناىج 
 كأساليب التدريس 

 جامعة القدس 

 أشرؼ أبك الخيراف  د. 4
 

 جامعة القدس  أستاذ مساعد في التربية 

 يناس ناصر إد. 5
 

أستاذ مساعد في المناىج 
 كأساليب التدريس 

 جامعة القدس 

محاضر في دائرة تعميـ  د. عمي األعرج 6
المرحمة األساسية كرياض 

  األطفاؿ

 جامعة القدس

 د.غساف سرحاف 7
 

أستاذ مشارؾ في المناىج 
 أساليب التدريس ك 

 جامعة القدس 

أستاذ مساعد في التربية  د. سعيد عكض   8
 الخاصة 

 جامعة القدس 
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 فيرس المالحق:

 الصفحة عنوان الممحق الرقم
 113 القدس–تسييؿ ميمة مديرية التربية كالتعميـ  1
 114 كتاب تسييؿ الميمة )مف جامعة القدس( 2
 115 صحيفة المالحظة الصفية  3
 126 بطاقة تحميؿ الكثائؽ )التخطيط كصياغة األىداؼ( 4
 129 معايير المينية لمعممة رياض األطفاؿ كاممة  5
 140 معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  6
 142 صحيفة مقابمة معممات رياض األطفاؿ  7
 149 صحيفة مقابمة مديرات رياض األطفاؿ  8

 158 حكميف قائمة بأسماء السادة الم 9
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 :فيرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الرقم

 44 الدراسةتكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات  3.1

( لمصفكفة Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف ) 3.2
مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير ارتباط فقرات 

 NAEYCة المبكرة الرابطة القكمية لمطفكل

46 

 46 نتائج معامؿ الثبات لممجاالت 3.3

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  4.1
مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة  لمجاالت

 NAEYCالقكمية لمطفكلة المبكرة 

55 

فات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة المتكسطات الحسابية كاالنحرا 4.2
 لمجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس

56 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  4.3
 تصميـ البيئة التربكيةلمجاؿ 

57 

لدراسة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة ا 4.4
 مجاؿ التقكيـل

58 

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستكل أداء  4.5
 معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة 

NAEYCيعزل لمتغير المؤىؿ العممي 

59 

فراد عينة الدراسة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أ 4.6
لمستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية 

60 
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 يعزل لمتغير سنكات الخبرةNAEYC لمطفكلة المبكرة 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في مستكل أداء  4.7
 لمطفكلة المبكرة معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية 

NAEYC يعزل لمتغير سنكات الخبرة 

61 

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية LSDنتائج اختبار ) 4.8
 الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنكات الخبرة

62 

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستكل أداء  4.9
ض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة معممات ريا

Naeyc يعزل لمتغير التخصص 

63 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  4.10
مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة  لمجاالت

 NAEYCالقكمية لمطفكلة المبكرة 

64 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  4.11
 لمجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس

64 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  4.12
 تصميـ البيئة التربكيةلمجاؿ 

65 

المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 4.13
 مجاؿ التقكيـل

66 

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستكل أداء  4.14
معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة 

NAEYC يعزل لمتغير المؤىؿ العممي 

67 

 68ية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة المتكسطات الحساب 4.15
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لمستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية 
 يعزل لمتغير سنكات الخبرة  NAEYCلمطفكلة المبكرة

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في مستكل أداء  4.16
طفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة معممات رياض األ

NAEYC يعزل لمتغير سنكات الخبرة 

69 

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستكل أداء  4.17
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