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الخاصة،
الرسالة ّأنيا قُ ّدمت لجامعة القدس ،لنيؿ درجة الماجستير ،ك ّأنيا نتيجة أبحاثي
ّ
أقر أنا ُمع ّد ّ
ّ
أم جزء منيا ،لـ يقدـ لنيؿ درجة عميا
تمت اإلشارة إليو حيثما كرد ،ك ّ
أف ىذه الدراسة ،أك ّ
باستثناء ما ّ
ألم جامعة أك معيد آخر.
ّ

التكقيع:
االسـ :ميرفت أميف محمد عباسي
التاريخ2018/ 3 / 3 :ـ

أ

شكر وتقدير

الحمد هلل الذم تدكـ بنعمتو النعـ ،حمدان كما ينبغي لجالؿ كجيو كعظيـ سمطانو ،فمو الحمد كالشكر
عمى إنجاز ىذا العمؿ ،كأساؿ اهلل العظيـ أف يككف خالصان لكجيو ،كأف يجعمو عممان ُينتفع بو.
أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لجامعة القدس الشامخة كلكمية العمكـ التربكية.
فال يسعني في ىذا المقاـ إال ْ
كأتقدـ بالشكر لمعممتي صاحبة القمب الطيب ،الدكتكرة بعاد الخالص ،التي كانت خير مشرفة كمعينة،
فساعدتني عمى تخطي الصعاب ،فجزاىا اهلل خير الجزاء ،كأحاطيا اهلل بالعناية كالرعاية.
يسكرني أف أكجو شكرم لجميع أعضاء لجنة التحكيـ؛ لما بذلكه مف جيد في تحكيـ أدكات ىذه
الدراسة.
القيمة؛
كما كيطيب لي أف أقدـ بالغ الشكر كالتقدير ألعضاء لجنة المناقشة المذيف أبديا مالحظاتيـ ّ
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
ة

الممخص
ىدفت ىذه الد ارسة إلى تقييـ أداء معممات رياض األطفاؿ في مدينة القدس في ضكء معايير الرابطة
القكمية لمطفكلة المبكرة  ،NAEYCكاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي المختمط النكعي كالكمي
لمالءمتو طبيعة الدراسة .كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممات رياض األطفاؿ في مدينة القدس
لمعاـ الدراسي  ،2018-2017كقد بمغ عددىف ( )300معممة ،كتككنت عينة الدراسة مف ()40
ىف بالطريقة العشكائية ،كتككنت العينة أيضان مف ()15
تـ اختيار ّ
معممة مف معممات رياض األطفاؿّ ،
مديرة مف مديرات رياض األطفاؿ في مدينة القدس كالمكاتي كافقف عمى المشاركة بالدراسة.
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة بطاقة المالحظة كصحيفة المقابمة كتحميؿ الكثائؽ لمعرفة
تـ التحقؽ مف صدؽ األدكات الثالث كثباتيا.
مستكل األداء الميني لمعممة رياض األطفاؿ ،كقد ّ

أف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة
ك ّبينت نتائج الدراسة ّ

المبكرة ) )NAEYCجاء بدرجة عالية .ك حصؿ مجاؿ تصميـ البيئة التربكية عمى أعمى متكسط
حسابي كمقداره ( ،)4.47كيميو مجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس ثـ مجاؿ التقكيـ.
كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة
القكمية لمطفكلة المبكرة  NAEYCيعزل (لمتغير التخصص ،المؤىؿ العممي ،المالحظة) .ككجكد
فركؽ في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة يعزل
لمتغير سنكات الخبرة.
كبينت نتائج تحميؿ الكثائؽ أف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في التخطيط كصياغة األىداؼ
جاء بدرجة منخفضة كبنسبة (.)2.29
كأظيرت نتائج المقابمة لمعممات رياض األطفاؿ أف معممات رياض األطفاؿ يخططف األنشطة كفقان
لمراعاة خصائص المتعمـ ،كما أنيف يستخدمف أسمكب القصة كأسمكب الدراما كالمسرح ،كيخترف
بناء عمى مناسبتيا لممكضكع أك النشاط ، ،كتستخدـ المعممة المكاد كالكسائؿ
استراتيجية التدريس ن

المتكفرة في بيئة الطالب ،كال تعتمد عمى الكسائؿ المجردة ،كتنظّـ المعممات بيئة الركضة مف خالؿ
مجمكعات مصغرة كاستخداـ الحمقة الجماعية ،أما بالنسبة لتقييـ أداء المعممة ألداء األطفاؿ فقد ّبينت

أف المعممات يستخدمف المالحظة كأسمكب تقييـ بنسبة عالية بمغت  ،%35.3كيستخدمف أكراؽ
النتائج ّ
العمؿ كأداة تقييـ كبنسبة عالية بمغت .%49.0

ج

أف استخداـ المعممة لمكاقع التكاصؿ
كفيما يتعمؽ بنتائج النمك كالتطكير الميني لممعممة فقد ّ
تبيف ّ

االجتماعي كاف بنسبة  ،%27.1كىي نسبة مرتفعة.

بأف معممة رياض األطفاؿ تستخدـ
أما نتائج مقابمة مديرات رياض األطفاؿ فقد بينت أ ّف المديرات يريف ّ
الكسائؿ التي تخدـ المنياج بنسبة كبيرة بمغت ( ،)%21.6كأجمعت آراؤىف بأف المعممة تنظـ بيئة

الركضة كفقان لما يحقؽ اليدؼ ،كتستخدـ المعممة أسمكب المالحظة لتقييـ أداء الطفؿ ،كيتـ تطكير
أداء معممات رياض األطفاؿ بالدكرات التأىيمية في الطفكلة المبكرة كطرؽ التدريس .أما األسس التي
تعتمدىا المديرات في تقييـ أداء معممات رياض األطفاؿ فكانت بعدة عكامؿ ،أىميا :قياس المقدرة عمى
التعامؿ مع األطفاؿ كقدراتيـ المختمفة ،كمدل تفاعؿ األطفاؿ مع المعممة ،كقدرتيا عمى تطبيؽ
استراتيجيات التدريس المختمفة ،كمدل تحقيؽ أىداؼ األنشطة كالتخطيط الجيدكغيرىا ، ،كيتـ ذلؾ
بالمالحظة أثناء زيارات المديرة الصفية.
كأكصت الباحثة بتكثيؼ تدريب معممات رياض األطفاؿ عمى كفاية التخطيط بالدكرات كالكرشات
التطكر الميني لممعممات في رياض
التربكية ،كتكظيؼ ممؼ اإلنجاز في رياض األطفاؿ؛ لقياس
ّ
األطفاؿ.
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Evaluate the performance of kindergartens in Jerusalem in the light of
the NAEYC standards
Perpared by: Mervat Amen Mohammad Abassi
Supervisor: Dr. Buad Al Khales
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
ٖ

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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الفصل األول:
___________________________________________________
مقدمة عامة لمدراسة:
 1.1المقدمة
تكيفو
تع ّد مرحمة الطفكلة المبكرة مف أىـ مراحؿ حياة الفرد؛ لدكرىا البارز في تككيف شخصيتو ،كفي ّ

تعد السنكات األكلى مف حياة الفرد األساس التككيني الذم
مع بيئتو كمجتمعو كتحقيؽ الفرد ألىدافو ،إذ ّ

يقكـ عميو بناء الشخصية ،حيث تتحدد السمات الرئيسة لمشخصية؛ لذا تؤكد نظريات كدراسات عديدة
أف خصائص نمك الطفؿ في ىذه المرحمة التككينية المبكرة ،تككف غالبان بمثابة منبئات لشخصية
عمى ّ
الطفؿ كتطكر مسار نمكه في المراحؿ العمرية الالحقة (سميـ.)2002 ،

كيؤكد أُكينس ( (Owens,2002عمى أىمية مرحمة الطفكلة المبكرة ،كعمى أىمية تعريض الطفؿ
سف
لمعديد مف المثيرات كالخبرات ،فقد تبيف أف ما نسبتو ( )%80مف تبايف األفراد كاختالفيـ في ّ

الثامنة عشرة يرجع إلى أدائيـ العقمي في السنكات األكلى مف عمرىـ ،كمف ىنا جاء اىتماـ الدكؿ
بإنشاء مؤسسات تُعنى بيذه المرحمة أُطمؽ عمييا ما يعرؼ بػ(رياض األطفاؿ) ،كالتي بدكرىا تيدؼ إلى
التنمية الشاممة كالمتكاممة لكؿ طفؿ في المجاالت العقمية كالجسمية كالحركية كاالنفعالية كاالجتماعية
الخمقية ،مع األخذ بعيف االعتبار الفركقات الفردية في القدرات كاالستعدادات كالمستكيات النمائية لكؿ
ك ُ

طفؿ (صميكة.)2004 ،

كلكي تتحقؽ أىداؼ رياض األطفاؿ ،يجب تعريض الطفؿ إلى خبرات تربكية تساعده عمى تنمية قدراتو
كمياراتو ،عف طريؽ تطكير قطاع التعميـ في مرحمة ما قبؿ المدرسة ،مف حيث البيئتيف المادية
كاالجتماعية لرياض األطفاؿ (.)Meckes, 2004
ألف الطفؿ محكر عممية التعمـ ف ّإنو يحتاج إلى معممة تكفر لو خبرات تساعده عمى التطكر كالنمك
ك ّ
تـ إعداد المباني كالتجييزات
بشكؿ أفضؿ ،فالمعممة ىي حجر األساس في رياض األطفاؿ ،فإذا ّ

كالمناىج بأفضؿ ما يمكف ،كال تكجد معممة مربية القادرة عمى استغالؿ ىذه االمكانات كالمناىج،
ستعجز رياض األطفاؿ عف تحقيؽ ما تسعى إلى تحقيقو مف أىداؼ (صميكة.)2004 ،
2

إذ تؤدم معممة رياض األطفاؿ دك انر جميان في تنمية األطفاؿ تنميةن شمكلية في مجاالت النمك كافة؛
العاطفي كاالجتماعي كالذىني كالمغكم ،كما أنيا تؤثر في اعتقاداتيـ كاتجاىاتيـ كميكليـ كسمككيـ،
يعد مف األمكر
(عبيد اهلل )2006،؛ لذا فإف إعداد معممة رياض األطفاؿ كتييئتيا لمتطمبات المينة ّ
أساسي في إعداد جيؿ كاع مف النكاحي العقمية كالنفسية
الميمة في مجاؿ التعميـ ،لما ليا مف دكر
ّ
التكيؼ مع الحياة (البسيكني.)2008،
كاالجتماعية ،كتزكيده بالمعارؼ كالميارات ك ّ
كذلؾ لبرامج إعداد المعممة كتأىيميا لرياض األطفاؿ دكر كبير في صقؿ مياراتيا التدريسية ،كبتزكيدىا
المعارؼ التربكية كاكسابيا ميارة تخطيط األنشطة ،كبإعداد المكاد التعميمية المالئمة لنمك الطفؿ،
()NAEYC,2003؛ لذلؾ يجب أف تؤىؿ معممة الركضة تأىيالن أكاديميان في المكاد المتعمقة بتربية
الطفؿ كالميارات كاألنشطة كعمـ نفس النمك ،خصكصان سيككلكجية الطفكلة ،ففي ىذه المرحمة يحتاج
عدة إعدادان مناسبان دك انر بالغ األثر في
الم ّ
الطفؿ إلى مراعاة حاجاتو كامكاناتو كقدراتو ،فتؤدم المعممة ُ
تكيؼ الطفؿ كتقبمو لرياض األطفاؿ (عثماف.)2010 ،
ّ

كنستد ّؿ عمى أىمية دكر معممة رياض األطفاؿ مف التجارب العالمية المتعمقة بإعداد المعممة كتأىيميا
لمتعمـ في مرحمة الطفكلة المبكرة ،فتعد الكاليات المتحدة األمريكية في ىذا المجاؿ مف الدكؿ المتقدمة
في رعاية برامج الطفكلة كتطكرىا ،كالتي أنشأت الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة )(NAEYC
 ،National Association for the Education of Young Childrenكىي منظمة لمطفكلة
المبكرة اليادفة إلى تحسيف الممارسات المينية كزيادة الفيـ كالمساندة لمجكدة العالية في تعميـ الطفكلة
المبكرة ،كتحقؽ الرابطة أىدافيا بمنشكراتيا المتمثمة في مجمة األطفاؿ الصغار ،كبأكثر مف  80كتابان،
كتعقد مؤتم انر سنكيا يحضره عدد كبير مف مينيي الطفكلة المبكرة ،كبالتكصيات التي أقرتيا ىذه الرابطة
حكؿ برنامج إعداد معممي الطفكلة المبكرة ،بضركرة امتالؾ المعمـ معرفة كاسعة في مجاالت اآلداب
كالفنكف الحرة كالحياة األسرية كالعالقات اإلنسانية كنمك الطفؿ كتعممو ،كفمسفة التربية ،كمناىج الطفكلة
المبكرة كتطكيرىا ،كدراسة تقنية أساليب التربية ،كأكصت بضركرة كجكد خبرة عممية مع األطفاؿ تحت
إشراؼ مناسب ،بحيث تككف مدة الدراسة المينية المتخصصة ما بيف  6-4سنكات ،تنتيي بالحصكؿ
عمى شيادة أك إجازة تدريس ،كال ينتيي األمر بالحصكؿ عمى الشيادة ،إنما بالتدريب أثناء الخدمة؛
لممحافظة عمى مستكل عاؿ مف البرامج المطركحة لألطفاؿ تحت إشراؼ المستشاريف كالمشرفيف عمى
العمؿ في برامج الطفكلة المبكرة (الناشؼ.)2005 ،
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معايير لتعميـ جيد في مرحمة الطفكلة المبكرة ،ركزت عمى
قد كضعت الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
ان
ما يسمى بالممارسة المالئمة لمنمك ،كقد تكصمت ( )NAEYCإلى ذلؾ باالستناد عمى دراسات كبحكث
عديدة ،جرت عمى مدل عقكد حكؿ كاقع التعميـ المبكر ،كتأثيره عمى نجاح أك فشؿ األطفاؿ في
المدارس ،كقد ّبينت ىذه الدراسات كالبحكث بأنو إذا كاف التعميـ مالئما لنمك األطفاؿ في مرحمة
الطفكلة المبكرة ،كاف األداء التعميمي الالحؽ لألطفاؿ في المدرسة متقدمان ،كالعكس صحيح .كما
اعتمدت عمى العديد مف النظريات الحديثة كالتجارب العممية التي يستفاد منيا ما يؤدم إلى تعميـ ذا
نكعية أفضؿ (بشكر .)2002 ،
كألىمية تكصيات ( )NAEYCكالمعايير التي كضعتيا ،كتحقيقان لتعميـ أفضؿ منذ نشأة الفرد ،جاءت
ىذه الدراسة لكي تجني أكبر قدر ممكنمف ىذه المعايير في تقييـ أداء معممات رياض األطفاؿ في
مدينة القدس ،كلكي نطمع عمى األسس السميمة الناتجة عف دراسات كبحكث كنظريات ،كنستفيد مما
قاـ بو الذيف سبقكنا نحك إعداد معممة قادرة عمى إكساب األطفاؿ االتجاىات اإليجابية نحك التعميـ،
كاإلفادة مف األسس المتنكعة في تقييـ المعممة ذاتيا.

 2.1مشكمة الدراسة
تؤدم معممة رياض األطفاؿ دك انر أساسيان في تدريس الطفؿ في ىذه المرحمة العمرية ،فال يتضمف دكرىا
عمى تدريس األطفاؿ المعارؼ المتنكعة كتمقينيـ ،بؿ مساعدتيـ عمى النمك في جميع مجاالت حياتيـ
النفسية كاالجتماعية كالعقمية كتطكير قدراتيـ ،كتسيـ في تحديد ميكليـ كطاقاتيـ كاحتياجاتيـ كتكجيييا
التكجيو السميـ ،كأف تتمتع بالمقدرة عمى التخطيط المستمر كالتم ّكف مف استراتيجيات التدريس المتنكعة،
كالمقدرة عمى االتصاؿ كالتكاصؿ كالتقكيـ الحقيقي ،كىذا كمو بحسب معايير التربية السميمة ،لذا ينبغي
عمى معممات الركضة امتالؾ الكفايات الالزمة لتحقيؽ ىذا الدكر عمى أكمؿ كجو ،لكف أشارت نتائج
ألف
دراسات عدة منيا (إبراىيـ2014 ،؛ كنعاف2011 ،؛ الحصاف  )2011كجكد قصكر في أدائيف؛ ّ
الكثير منيف غير مؤىالت لمعمؿ في رياض األطفاؿ ،بسبب اختالؼ التخصصات كقمّة اإلعداد

كالتدريب العممي الذم يسيـ بالتطكر الميني لمعممة الركضة ،كذلؾ الحظت الباحثة في أثناء عمميا
أف عمؿ المعممات يتصؼ أحيانان بالعشكائية كدكف االستناد إلى معايير
كمعممة في رياض األطفاؿ ب ّ
معينة ،فكؿ معممة كانت تسير كفؽ خطة منفردة كتقكـ بيا ،يؤدم ىذا إلى حدكث تفاكت في الخبرات

التي يتعرض ليا األطفاؿ في نفس الركضة كفي نفس العمر ،كالحظت أيضان عدـ امتالؾ بعض مف
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امتالكيف الخبرات الكافية في
المعممات المقدرة عمى تقييـ كتقكيـ الطمبة بالشكؿ الصحيح ،كعدـ
ّ

تقبؿ الطفؿ لمركضة كنفكره
مجاالت النمك المختمفة لدل الطفؿ ،فقد ينتج عف ىذا األمر ضعؼ في ّ
مف العممية التعميمية في سنكات عمره الالحقة.

 3.1أسئمة الدراسة
عؼذ٘زٖاٌذساعخاٌٝاالجبثخػٓاألعئٍخاالر١خ :
-1ما المعايير التي ينبغي تكافرىا في معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية
لمطفكلة المبكرة NAEYC؟
 -2ما مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
NAEYC؟
 -3ىؿ يختمؼ مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
 NAEYCحسب متغير المؤىؿ العممي,سنكات الخبرة  ,التخصص  ,المالحظة ؟
كينبثؽ مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:
أ-ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ( )0.05≤aبيف المتكسطات الحسابية في
مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء المعايير القكمية لمطفكلة المبكرة تعزل لمتغير المؤىؿ
العممي؟
ب -ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ( )0.05≤aبيف المتكسطات الحسابية
في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء المعايير القكمية لمطفكلة المبكرة تعزل لمتغير
سنكات الخبرة ؟
ج -ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ( )0.05≤aبيف المتكسطات الحسابية
في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء المعايير القكمية لمطفكلة المبكرة تعزل لمتغير
التخصص؟

5

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

 1.4فرضيات الدراسة
عؼذ٘زٖاٌذساعخاٌٝفحصاٌفشض١بداٌصفش٠خاالر١خ(فشض١بداٌّالحظخاأل )ٌٝٚ
 )1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤ aبيف المتكسطات
الحسابية في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء المعايير القكمية لمطفكلة المبكرة
تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
 )2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤ aبيف المتكسطات
الحسابية في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء المعايير القكمية لمطفكلة المبكرة
تعزل لمتغير سنكات الخبرة.
 )3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤ aبيف المتكسطات
الحسابية في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء المعايير القكمية لمطفكلة المبكرة
تعزل لمتغير التخصص.
 )4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤ aبيف المتكسطات
الحسابية في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء المعايير القكمية لمطفكلة المبكرة
تعزل لمتغير المالحظة.

 1.5أىداف الدراسة
تيدؼ الدراسة الحالية إلى:
 )1تحديد المعايير المينية الالزمة التي ينبغي تكافرىا في معممات رياض األطفاؿ في ضكء
معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة.
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 )2تحديد مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
باختالؼ متغيرات( :المؤىؿ العممي ككسنكات الخبرة كالتخصص كالمالحظة).

 1.6أىمية الدراسة
االهميت اننظريت
تختص ىذه الدراسة في مرحمة الطفكلة المبكرة كىي أىـ مرحمة عمرية في حياة الطفؿ ،كما تكفّر ىذه
بناء عمى
الدراسة إطا انر نظريان كمرجعان عف المعايير الالزـ تكفرىا في معممة رياض األطفاؿ ،كذلؾ ن
معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة (.)NAEYC
األىمية البحثية
كتشكؿ ىذه الدراسة نكاة ألبحاث أخرل في كيفية تقييـ أداء المعممات في المراحؿ األساسية الدنيا
كالعميا الالحقة ،كتسيـ ىذه الدراسة في تفعيؿ أداء المعممات في رياض األطفاؿ عند اطالعيف عمى
معايير ( )NAEYCقبؿ العمؿ في رياض األطفاؿ.
األىمية التطبيقية
كتساعد ىذه الدراسة في تكفير معايير عالمية لممشرفيف التربكييف الستخداميا في الحكـ عمى أداء
معممات مرحمة الطفكلة المبكرة ،خصكصان معممات رياض األطفاؿ ،كقد تساعدىـ في عقد دكرات
تدريبية كفؽ ىذه المعايير ككيفية استغالليا في تطكير العممية التربكية.

 1.7محددات الدراسة
لبِذاٌجبحثخثبجشاءاٌذساعخفٟٔغبقاٌحذٚداالر١خ :
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة الحالية عمى معممات رياض األطفاؿ كمديراتيا في مدينة القدس.
الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة الحالية عمى مدارس رياض األطفاؿ التابعة لمدينة القدس.
الحدود الزمنية :تـ تطبيؽ الدراسة الحالية في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي .2018 -2017
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 1.8مصطمحات الدراسة
الطفولة المبكرة:
التعريؼ االجرائي :المرحمة التي تمتد مف لحظة الكالدة حتى سف تسع سنكات ،كتقسـ إلى ثالث مراحؿ
ىي :الحضانة مف لحظة الكالدة حتى ثالث سنكات ،ثـ الركضة التي تمتد مف ثالث سنكات إلى ست،
ثـ المرحمة األساسية التي تمتد مف ست سنكات إلى تسع.
 التعريؼ االصطالحي  :كحددتيا الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة بأنيا :المرحمة منذ الميالد حتىسف الثامنة .أما بريطانيا فحددت سف الحضانة ( )5-3سنكات كىك أقرب إلى ما يعرؼ باسـ ما
قبؿ المدرسة ،أم سف التعميـ االلزامي في المممكة المتحدة ىك الخامسة ،يتفؽ ىذا مع ما تأخذ بو
معظـ الدكؿ العربية حيث سف الحضانة ( )4-2سنكات كسف الركضة ( )6-4سنكات (الناشؼ
.)2005،
رياض األطفال:
التعريؼ االجرائي :مؤسسات خاصة بتربية األطفاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ بيف الثالثة كالسادسة ،كتعتني
كتقدـ العديد مف األنشطة التي تنمي شخصيتيـ كتطكرىـ
باألطفاؿ مف جميع الجكانب المقدمة ليـّ ،
الشمكلي كالتكاممي.
 التعريؼ االصطالحي  :مؤسسات خاصة باألطفاؿ كتقسـ إلى صفيف :البستاف كالتمييدم ،كترعىاألطفاؿ مف سف  4سنكات حتى ( .6بطانية .)2006 ،
معممة رياض األطفال:
التعريؼ االجرائي :المعممة التي تقكـ بتربية الطفؿ في مرحمة الركضة كتسعى إلى تحقيؽ األىداؼ
التربكية التي يتطمبيا المنياج ،مراعية الخصائص العمرية ليذه المرحمة ،كتقكـ بإدارة النشاط كتنظيمو
في غرفة النشاط كخارجيا ،إضافة إلى تمتعيا بمجمكعة مف الخصائص الشخصية كاالجتماعية
كالتربكية التي تميزىا عف غيرىا مف معممات المراحؿ العمرية األخرل.
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 التعريؼ االصطالحي  :المعممة التي تتكلى اإلشراؼ عمى األطفاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ بيف (-5 )6سنكات كيندرجكف تحت اسػـ أطفاؿ الفئة الثالثة ،كتزكدىـ بالخبرات المتنكعة؛ لإلسياـ في
عممية نمكىـ نمكان متكػامالن مػف الجكانػب الجسدية كالعقمية كالنفسية كاالجتماعية كالقيمية ،كتتكلى
عممية تييئة ىؤالء األطفاؿ لمتعمػيـ النظػامي (الحمكد.)2009،
تقييم األداء:
 التعريؼ االجرائي :العممية التي يتـ فييا إصدار حكـ حكؿ أداء معممة الركضة في المجاالتاألربعة ،كىي :التخطيط كصياغة األىداؼ ،كالتمكف مف استراتيجيات التدريس ،كتنظيـ البيئة
التعميمية كتصميميا ،كالتقكيـ.
 التعريؼ االصطالحي  :الحكـ عمى مستكل امتالؾ المعمـ لممعارؼ كالميارات كاالتجاىاتكيستدؿ عمى تكفرىا
الضركرية ألداء ميماتو داخؿ حجرة الدراسة لتحقيؽ أىداؼ درس محددُ ،
باإلنجازات أك األداءات (الخزندار كسكر.)2005،

الرابطة القومية لمطفولة المبكرة National Association for the Education of Young
:)NAEYC(Children
الييئة الكطنية لتعميـ الصغار التي تأسست في كاشنطف عاـ  1978كييئة غير حككمية متخصصة،
كتسعى إلى تعزيز نمك األطفاؿ مف عمر الكالدة حتى عمر  8سنكات ،كعضكيتيا مفتكحة لك ّؿ مف
يتشارؾ معيا الرغبة في خدمة األطفاؿ كتمبية حاجاتيـ كتأميف حقكقيـ كالعمؿ مف أجميـ .كتؤمف
خدمات تربكية كمراجع لمراشديف الذيف يعممكف مع األطفاؿ ،كتعقد مؤتم انر سنكيان يضـ المعنييف بمجاؿ
الطفكلة لتبادؿ الخبرات كالتحاكر حكؿ قضاياىا ،كتضع معايير لتعميـ جيد ليذه المرحمة حكؿ ما يسمى
الممارسة المالئمة لمنمك (عيسى .)2004
معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة :NAEYC
تتمحكر ىذه المعايير حكؿ ما أطمؽ عميو (مجاالت التركيز) المحددة بأربعة مجاالت ،ىي :
األول :األطفال :انبثقت منو خمسة معايير ىي :العالقات االجتماعية ،كالتدريس ،كالمنيج ،كالقياس
كالتقكيـ ،كالصحة.
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الثاني :ىيئة التدريس :انبثؽ منو معيار المعمميف كالمدرسيف.
الثالث :مشاركة األسرة والمجتمع المحمي :انبثؽ منو معيار األسرة كالمجتمع المحمي.
الرابع :القيادة واإلدارة :انبثؽ منو معيار البيئة المادية كالقيادة كاإلدارة( .عيسى )2004
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الفصل الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 2.1اإلطار النظري.
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الفصل الثاني:
_____________________________________________________
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 2.1اإلطار النظري
 2.1.1الطفولة المبكرة:
زاد االىتماـ بمرحمة الطفكلة المبكرة مع تطكر المجتمعات كالعمـ ،كبينت نتائج دراسات عديدة أىمية
ىذه المرحمة في حياة الطفؿ ،إذ تؤثر في تطكره كتككيف شخصيتو الحقان ،كتحدد لو طريقو في الحياة،
حيث تتأثر ىذه المرحمة بالعكامؿ المحيطة بالطفؿ (الخالص .)2010،كتظير أىميتيا بما يكتسبو
الطفؿ فييا مف أساسيات المعرفة كالقيـ كالمفاىيـ ،مما يجعميا مرحمة حاسمة في حياة الطفؿ
المستقبمية ،كما يتأصؿ فييا يبقى أثره طكاؿ العمر (بدراف.)2003 ،
اختمفت التسميات التي أطمقت عمى ىذه المرحمة ،كيعكد السبب في ذلؾ إلى األسس التي اعتمدت في
تقسيـ مراحؿ حياة اإلنساف ،فقد عرفت الطفكلة المبكرة كفقان لألساس البيكلكجي ،أما كفؽ األساس
التربكم فقد ُع ّرفت باسـ ما قبؿ المدرسة ،أما بيرجر فأطمؽ عمييا اسـ سنكات المعب لمتأكيد عمى أىمية

المعب ،كيميؿ آخركف إلى إطالؽ مسميات أخرل ،كفقان لمرحمة التطكر المعرفي أك الجنسي أك
األخالقي التي يمر بيا الطفؿ في ىذه المرحمة ،لذلؾ سميت بمرحمة ما قبؿ العمميات كفؽ تصنيؼ
بياجيو ،كبالمرحمة القضيبية كفؽ تصنيؼ فركيد .كما عرفت باسـ المصمحية أك الفردية كفقان ألساس
التطكر األخالقي الذم اقترحو ككلبرج ،إال أف مصطمح (الطفكلة المبكرة) يعد أكثر المصطمحات
شيكعان .كىذه المرحمة تمتد مف سنتيف إلى خمس سنكات ،حيث تبدأ بميارات النمك األساسية الخاصة
بالتككيف ،مثؿ المشي كاكتساب المغة ،كيبدأ الطفؿ باالعتماد عمى نفسو تدريجيان في أعمالو كحركاتو
التي تتصؼ بقدر كبير مف الثقة كالتمقائية ،إذ تتحدد معالـ شخصية الطفؿ الرئيسية في ىذه المرحمة
(أبك جاكد.)2004 ،
كتنبع أىمية مرحمة الطفكلة المبكرة لتأثيرىا في الجكانب كاألبعاد المختمفة لمطفؿ التي يجب أف تُراعى
في ىذه المرحمة ،كتع ّد الطفكلة المبكرة المرحمة التككينية الحاسمة مف حياة االنساف ،حيث تتككف فييا
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البذكر األكلى لمشخصية ،كالتي تتبمكر كتظير مالمحيا في مستقبؿ حياة الطفؿ ،كاف ما يحدث في
تصكرات يكاجو صعكبة عند تقكيمو أك تعديمو مستقبالن في حياة الفرد؛ لذلؾ كضع كثير
ىذه الفترة مف ّ
مف التربكييف في العصر الحديث ،مثؿ فركبؿ كجكف ديكم كجاف جاؾ ركسك كماريا منتسكرم كبياجيو،
استراتيجيات كنظريات لتربية الطفؿ كتعميمو في ىذه المرحمة .كتاريخيان كاف العرب قبؿ اإلسالـ ييتمكف
بتربية أطفاليـ البدنية كالعقمية ،فكانكا يرسمكف أطفاليـ في المراحؿ المبكرة إلى البادية ،حيث اليكاء
الطمؽ كالفطرة السميمة كالطبيعة كالفركسية البارعة كالمغة الفصحى كالشجاعة كاإلقداـ ،ككانكا يختاركف
يشب الطفؿ متشبعان بتمؾ المظاىر الطبيعية مف القكة كالجرأة
ألطفاليـ مرضعات صالحات حتى
ّ
كالفتكة كطالقة المساف كصالبة العكد ،فيكتسب الطفؿ ىذه الصفات مف بيئة البادية ،كتستمر معو بعد

أف يعكد إلى أىمو (اليماني.)2011،
كتتميز مرحمة الطفكلة المبكرة بما يط أر فييا عمى الطفؿ مف تغيرات في جميع أنكاع النمك؛ الجسمية
كالعقمية كاالجتماعية كالعاطفية كالنمك المغكم ،كما بمغو الطفؿ مف نضج في كؿ منيا ،كمف ثـ ما يتبع
تغير في سمككو كتصرفاتو مع نفسو كمع غيره مف الناس ،إضافة إلى سرعة ىذا النمك كتطكره
ذلؾ مف ّ

في ىذه المرحمة بشكؿ يفكؽ ما يحدث في المراحؿ العمرية األخرل ،مما يبرز أىمية السنكات الخمس

األكلى في تككيف شخصيتو ،كبناء كيانو بصكرة تترؾ أثرىا عميو طيمة حياتو ،كتجعؿ تربيتو في ىذه
المرحمة أم انر يستحؽ العناية البالغة ،كالطفؿ في ىذه المرحمة  -إذا قكرف بأطفاؿ ىـ أكبر منو سنان -
التقبؿ كالميؿ لإلبداع ،األمر الذم مف شأنو أف يجعؿ لديو االستعداد ليدرؾ
يككف عمى درجة كبيرة مف ّ
بحكاسو الكثير مف الظكاىر كاألمكر مف حكلو (عدس.)2005 ،

أف مرحمة الطفكلة المبكرة غاية في االىمية في تككيف مالمح
كيرل أرابيال (ّ )Arabella,2007

الشخصية ،فتمده بالقيـ كالميارات كاالتجاىات التي سيسير عمييا في حياتو ،أىميا القيـ كاالتجاىات
الدينية كالكطنية ،مثؿ حب الكطف كالحرية كاالنتماء.
 2.1.2رياض األطفال وأىميتيا:
تمثؿ مرحمة رياض األطفاؿ المؤسسة التربكية األكلى التي تش ّكؿ مالمح شخصية الفرد المستقبمية،
كتش ّكؿ عاداتو كاتجاىاتو ،كتنمي ميكلو كتحدد مسارات نمكه (رفيقة.)2014 ،

13

كىي مرحمة دراسية خاصة باألطفاؿ ،تقسـ إلى صفيف البستاف كالتمييدم ،كترعى رياض األطفاؿ فئة
األطفاؿ مف سف أربع سنكات حتى السادسة ،فيي مؤسػسة تربكية ُيحسـ فييا تكجيات الفرد العممية
بحسب مدل االىتماـ بحاجات األطفاؿ كاشباع رغباتيـ ،حتى تؤدم إلى النمك اإلنساني الخالّؽ،
كيقاس نجاح ىذه الرياض بمدل تقدـ التعميـ فييا ،فالركضة حاجػة أساسية ّتيسر لألطفاؿ فرص النمك

كالتعميـ ،كتسيـ في تشكيؿ شخصية الطفؿ مف جميع جكانبيا في ىذه المرحمة ،خصكصان إذا أتيحت
الظركؼ كالشركط الصحية كالتربكية المالئمة لتحقيؽ األىداؼ التي تسعى إلييا رياض األطفاؿ
(بطانية.)2006 ،
كبيف عبيد اهلل ( )2006أف رياض األطفاؿ مؤسسة تربكية تنشئ الطفؿ كتكسبو فف الحياة ،باعتبار
ّ

دكرىا امتدادان لدكر المنزؿ كاعدادان لمحياة ،حيث تكفّر لو الرعاية الصحية كتحقؽ مطالب نمكه ،كتشبع
حاجاتو بطريقة سكية ،كتتيح لو فرص المعب المتنكعة ،فيكتشؼ ذاتو كيعرؼ قدراتو كيعمؿ عمى
تنميتيا ،كيتشرب ثقافة مجتمعو ،فيعيش سعيدان متكافقان مع ذاتو كمجتمعو ،كفي ىذا الشأف أشار فركبؿ
إلى ضركرة دخكؿ الطفؿ الركضة؛ ألف تعميمو في المنزؿ لف ُيغني عف الركضة التي تربي فيو

الجكانب االجتماعية عند اختالطو باألطفاؿ اآلخريف ،فعندما يشاركيـ كيتفاعؿ معيـ بأعماليـ كألعابيـ
يكتسب قيمان كاتجاىات جديدة.
كرياض األطفاؿ مؤسسة تربكية تستقبؿ األطفاؿ مف سف  6-3سنكات ،كتيدؼ إلى تحقيؽ النمك
المتكامؿ لمطفؿ مف جميع جكانب النمك الجسمية كالعقمية كالنفسية كاالجتماعية ،عف طريؽ برامج
لتعده
كمعممة متخصصة كأدكات كتجييزات ،تتناسب مع حيكية الطفؿ كخصائصو في ىذه المرحمةّ ،
لمرحمة التعميـ األساسي .لذا تؤكد األدبيات التربكية أف مف أىـ أىداؼ رياض األطفاؿ تحقيؽ الذات
كاالبتكارية كمالءمة الخبػرة كمستكاىا ،كأسيـ ىذا التأكيد بسيادة النظرة المتكاممة لمطفؿ كخصائصو
كمي ال يتج أز ،كأصبح تحقيؽ النمك المتكامؿ ىدفان
كمظاىر نمػكه ،كبضركرة التفاعؿ معو في إطار ّ
أساسيان في جميػع رياض األطفاؿ ،لذا اتفؽ المربكف عمى ضركرة سعي رياض األطفاؿ إلػى تحقيػؽ
النمػك االجتماعي كالنفسي كالعاطفي كاألخالقي كالعقمي كالجسمي كالحركي لمطفؿ (بػدراف2003 ،؛
خمؼ .)2006،
كاالىتماـ بمرحمة رياض األطفاؿ مسألة في غاية األىمية؛ أل ّف الطفؿ ينمك نمكان متكامالن إذا أتيحت لو

تـ إشباع
شتى الفرص ،لكي ينمك نمكان سميمان كتتكسع مداركو كتصقؿ مياراتو باألنشطة المختمفة ،كاذا ّ
14

إف احتراـ شخصية الطفؿ كاالىتماـ بكيانو كتمبية
حاجاتو المختمفة كتكجيو ميكلو بالشكؿ الصحيح ،لذا ف ّ

أف أم استيزاء أك استيانة بالطفؿ ،أك
حاجاتو األساسية ،تساعد عمى بناء شخصيتو كتحديد معالميا ،ك ّ

أم إىماؿ يعتبر إساءة كبرل لمطفكلة ،كسببان النحراؼ الطفؿ كاضعافان لمشخصية المتكاممة (الحريرم،
.)2002
 2.1.3معممة الروضة وكفاياتيا:
يعرؼ (نبياف  )2009معممة رياض األطفاؿ عمى أنيا التي تعمؿ تحت إشراؼ مديرة الركضة،
ّ
كتعكدىـ النطؽ السميـ،
كتنسيؽ مع مربية األطفاؿ كتعمؿ عمى إثراء المفردات المغكية لدل األطفاؿّ ،
كتدربيـ عمى إدراؾ العالقات بيف األشياء ،كتنظّـ نشاطاتيـ في رياض األطفاؿ كدكر الحضانة؛
ّ
لتحقيؽ نمكىـ البدني كالعقمي كالنفسي كاالجتماعي ،كتدرس البرنامج التربكية لدكر األطفاؿ كتحدد

األىداؼ التربكية كاالتجاىات المطمكب غرسيا في نفكس األطفاؿ ،كتخطط كتنظـ كتدير الفعاليات
كالمسرحيات كالمناقشات كركاية القصة كاأللعاب كالغناء كالرقص كالرسـ كالتمكيف كصنع النماذج،
ليزداد فيـ األطفاؿ لمطبيعة كالبيئة االجتماعية ،كتحفز كتطكر اتجاىاتيـ كاىتماماتيـ ،كتنمي ثقتيـ
بأنفسيـ كتشجعيـ عمى التعبير عف أنفسيـ ،كتشجع ركح التعاكف في سمككيـ االجتماعي ،كتطكر
النمك الصحي كالبدني ليـ ،كتدرب األطفاؿ عمى النظافة كالطاعة كقكة االحتماؿ ،كغيرىا مف مبادئ
تقدـ األطفاؿ مع المختصيف كذكييـ ،كتقكـ بإعداد تقارير العمؿ
تقيـ كتناقش ّ
السمكؾ االجتماعي ،ك ّ

الفنية ،كتعزز أسس السالمة كالصحة العامة كاجراءاتيا ،كتكفّر كسائؿ الحماية كالكقاية.

كمعممة رياض األطفاؿ تختمؼ عف معممات كمعممي المراحؿ الدراسية األخرل ،فالمعمـ في مراحؿ
التعميـ األخرل مطالب بإتقاف المادة العممية التي يقكـ بتدريسيا ،كذلؾ عميو إدارة الفصؿ عمى كجو
سميـ كغير ذلؾ مف األمكر األخرل مف األسس التعميمية كالصفية ،أما معممة الركضة فإف األمر
تعد مرحمة
مختمؼ ،فالتربية كالتعميـ كالرعاية في رياض األطفاؿ ليا أكلكياتيا عمى كجو خاص ،حيث ّ
اإلعداد كالتييئة لممراحؿ التالية في السمّـ التعميمي ،لذا عند الحديث عف معممة الركضة ككفاياتيا،
يككف الحديث داالن عمى المعممة المؤىمة أكاديميان في المكاد التي تتعمؽ بتربية الطفؿ كالميارات
كاألنشطة كعمـ نفس النمك ،خصكصان سيككلكجية الطفكلة ،كيد ّؿ أيضان عمى مقدرتيا عمى مراعاة
تعد معممة رياض األطفاؿ مف أىـ العكامؿ
حاجات الطفؿ كامكاناتو كقدراتو في ىذا السف المبكر .إذ ّ
تكيؼ الطفؿ كتقبمو لمؤسسات رياض األطفاؿ؛ ألنيا أكؿ مف يتعامؿ معو طفؿ الركضة
المؤثرة في ّ
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خارج إطار األسرة ،لذلؾ تؤدم معممة الركضة دك انر كبي انر في د ارسة المشكالت كالمعكقات التي تكاجو
طفؿ الركضة في ىذه المرحمة المبكرة ،كتقكـ بالمساعدة في تنمية مكاىبو في مجاالت متنكعة ،كىذا
كمو يحتاج إلى امتالكيا لبعض الخصائص كالكفايات المينية التي تساعدىا في تعميـ أطفاؿ الطفكلة
المبكرة كتربيتيـ كرعايتيـ (عثماف.)2010 ،
فأكضحت الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة أف المينييف في الطفكلة المبكرة يجب أف يعرفكا كيفية تعزيز
بناء عالقات مع
تنمية الطفؿ ،كيعرفكا التعمـ الذم يستند إلى الفيـ العميؽ الحتياجات الطفؿ كتنميتو ،ن
األسرة كالمجتمع المحمي كاشراكيـ في تعمّـ الطفؿ ،كيتقنكا تكظيؼ المراقبة كالتكثيؽ كالتقييـ؛ حتى يؤثر

أف تعزيز التعمـ يتـ عف طريؽ دمج المعرفة
إيجابان عمى تعمـ األطفاؿ كتطكرىـ .كأكضحت الرابطة ّ
بالعالقات مع األطفاؿ كاألسرة ،كبمجمكعة كاسعة مف النيج التعميمية الفعالة ،كبمعرفة المحتكل لكؿ
مجاالت تعمـ األطفاؿ ككيفية بناء منيج ىادؼ (.)NAEYC, 2010
كيشير ) (Barnet, 2003إلى كجكد عالقة بيف مؤىالت المعمميف كجكدة تعميميـ ،حيث يتطمب مف
معممي مرحمة ما قبؿ المدرسة الحصكؿ عمى شيادة جامعية لمدة أربع سنكات كالتدريب المتخصص
كتصميـ برامج التطكير.
أما (عبد اليادم )2010 ،فقد حدد كفايات شخصية كمينية لمعممة الركضة تكمؿ كؿ منيا االخر
كىي:
 الصفات الشخصية :الصبر ،كتحمؿ العناء ،كتقبؿ األعماؿ المككمة إلييا. الصفات المينية :يجب أف تككف مؤىمة عمميان كلدييا دراية بعمـ نفس األطفاؿ كباإلسعافات األكلية،كلدييا ثقافة كلدييا إلماـ بطرؽ البحث العممي ،خاصة المالحظة ،كتككف حاصمة عمى الشيادات
كالدكرات في مجاؿ التربية كنمك الطفؿ.
أف كفايات معممات رياض األطفاؿ تتمثؿ في االتجاىات
ّ
كبيف لجكبتيؾ (ّ )Ljubetic, 2012

كالميارات كالمعارؼ كالقيـ التي تعمؿ عمى تطكير أداء المعممة ،إضافة إلى االتصاؿ كالتكاصؿ،

المغكم الجيد كميارات البحث العممي؛ لتطكير قدرتيا عمى مكاجية
كمدل قدرتيا عمى التعبير
ّ

الصعكبات التي تكاجييا أثناء العمؿ مع الطالب.
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كأظير كاراكاجمك ( )Karacaoglu, 2008أىـ الكفايات التي يجب أف يمتمكيا المعمـ ،منيا ُحسف

معاممة الطفؿ ،كاالتصاؿ كالتكاصؿ مع األىؿ كالمجتمع ،كالمقدرة عمى ضبط الصؼ كاثارة التفكير
بطرح األسئمة كاإلبداع في األنشطة ،كمراعاة الفركقات الفردية كطرؽ التقييـ التي تناسب األطفاؿ.
 2.1.4تأىيل معممات رياض األطفال:
يقصد بتأىيؿ معممة رياض األطفاؿ مجمكعة مف العمميات التربكية المخططة كالمنظمة في برنامج
التأىيؿ ،اليادفة إلى تزكيد الطالبات المعممات بالمعمكمات كاألساليب كالثقافة العامة ،كالكفايات
كالخبرات الالزمة العدادىف لمقياـ باألدكار التربكية المطمكب منيف تأديتيا عند االلتحاؽ بالعمؿ في
رياض األطفاؿ (مرتضى كآخركف.)2016 ،
ألف ذلؾ
كتأىيؿ معممة رياض األطفاؿ تأىيالن جيدان يحقؽ التعاكف ما بيف الركضة كذكم األطفاؿّ ،
يم ّكنيا مف إشراؾ األىالي بفعالية في البرنامج التربكم لمركضة ،سكاء أكاف مف حيث تربية األبناء أـ

مف حيث إشراكيـ في الخدمات الداعمة لممنياج في الركضة كالعمؿ التربكم فييا ( & Comfan,
.)Lopez, 2003
لذا ينبغي أف تحمؿ معممة رياض األطفاؿ مؤىالن عمميان يمكنيا مف التعامؿ مع األطفاؿ في مرحمة
الطفكلة المبكرة ،كتعميميـ كتنميتيـ تنمية شاممة؛ ألف شخصية الطفؿ شخصية متكاممة تعمؿ المعممة
عمى العناية كاالىتماـ بيا (صميكة .)2004 ،
ألنو يساعدىف عمى إمتالؾ منظكمة
ممحةّ ،
أما العمؿ عمى تأىيؿ معممات رياض األطفاؿ فيك ضركرة ّ
ّ
مف المعارؼ كالميارات كالقيـ كاالتجاىات التي تشكؿ الكفايات التعميمية لدييف ،كمنيا المقدرة عمى

الفعاؿ مع الطفؿ ،كالتمكف مف استراتيجيات التدريس الخاصة برياض األطفاؿ ،كاكتساب
التعامؿ ّ

ألف معممة الركضة ىي المخططة
ميارات التخطيط كالتقكيـ ،كالمقدرة عمى التأمؿ كالتطكر الميني؛ ّ

لتعميـ األطفاؿ ،كيقع عمى عاتقيا ميمة اختيار المكاد كاألنشطة التي تثير اىتماـ األطفاؿ ،كتحفّز
فضكليـ لتمكنيـ مف اكتشاؼ العالـ المحيط بيـ (ىيئة تطكير مينة التعميـ.)2017 ،
كترل الباحثة أف تأىيؿ معممة رياض األطفاؿ يجب أف يتـ بالطرؽ كاألساليب التربكية التي يستخدميا
يف عمى كيفية التعامؿ بشكؿ
المختصكف بمجاؿ التربية ،عند تييئة معممات رياض األطفاؿ كتدريب ّ
ميني مع عناصر العممية التعميمية :الطالب كالمنيج كاإلدارة كأكلياء األمكر كالمجتمع كالمعممات.
ّ
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 2.1.5برامج النمو الميني لمعممة رياض األطفال:
تمثؿ برامج النمك الميني لمعممات رياض األطفاؿ حجر األساس؛ ألنيا ترتكز عمى الكفايات
كالميارات كالمعايير الكاجب عمى معممات رياض األطفاؿ امتالكيا ،كما ينبغي أف تسيـ برامج تأىيؿ
المعممات في إكساب المعممات المعرفة المينية المتعمقة بعمميا (مرتضى كآخركف.)2016 ،
أف برامج تأىيؿ المعمميف يجب أف تتضمف.(Darling-Hammond, 2013):
كقد أكصى شكلماف ب ّ
 معرفة أصول التدريس العامة :كىي قكاعد التدريس ،مثؿ إدارة الغرفة الصفية كاألىداؼ العامةلممنياج.
 معرفة المحتوى :تشتمؿ عمى معرفة الحقائؽ كالمعمكمات كالمبادئ كالقكانيف كالتعميمات كالمجاؿالمعرفي ،كالمعرفة التي تشير إلى الطرائؽ كالعمميات التي يتـ فييا إنتاج المعرفة ،إضافة إلى
تقيـ المعرفة ذاتيا.
المعرفة التي ّ

 المعرفة بالمنياج :أم معرفة عناصر المنياج كالنظرية التي انبثقت منو ،كطرؽ تنفيذه كتقكيموكتنظيـ خبراتو كأساليب التعمّـ كالتقكيـ.
 كيفية تعميـ المحتكل عف طريؽ معرفة محتكل التدريس. معرفة خصائص المتعمم :أم معرفة احتياجات كاىتمامات الطالب كالفركقات الفردية بينيـكمعرفة خبراتيـ السابقة.
 معرفة البيئات التعميمية :تعني إيجاد بيئات تعممية مناسبة لتعمّـ األطفاؿ ،كمعرفة الركضةكمؤسسة ،كالسياؽ االجتماعي كطبيعة المجتمع الذم يعيش فيو األطفاؿ كثقافاتيـ.
 معرفة الفمسفات واألىداف العامة والخاصة :تشمؿ معرفة الفمسفات التربكية ،كمعرفة األىداؼالتربكية العامة كالخاصة ،كالغاية مف التعمـ كالتعميـ .
كما تسعى برامج إعداد المعمميف في مرحمة الطفكلة المبكرة إلى امتالؾ المعمميف الكفايات التعميمية
المتمثمة في التخطيط كالتدريس ،كانتاج الكسائؿ التعميمية كالتقكيـ كتنظيـ البيئة التعميمية ،كتخريج معمـ
قادر عمى الربط بيف النظريات التي تعمميا كتطبيقيا في مينة التعميـ ( Wise & Leibbrand,
.)2000
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كتؤكد نايس( )NAEYC, 2010عمى إعداد األدكار المينية لممعمميف في برامج الطفكلة المبكرة بمدة
سنتيف إلى أربع سنكات ،بالتركيز عمى المحتكل كطرؽ التدريس كتعمـ مبادئ الكبار ،كتكليد معارؼ
جديدة مف خالؿ البحث حتى الكصكؿ إلى مستكل الدكتك اره.
كتنكعت برامج إعداد معممات الركضة كفقان لمسياؽ االجتماعي كالثقافي ،ككفقان لالتجاىات التربكية
كالنفسية التي تتبناىا ،فيناؾ برنامج قائـ عمى الكفايات أساسو التحديد المسبؽ لمسمكؾ كاالتجاىات
كالقيـ كاألدكار المطمكبة مف المربية القياـ بيا عند التحاقيا بالعمؿ ،كتحديد مستكل األداء الذم يجب
الكصكؿ اليو ،أما البرنامج القائـ عمى استخداـ النماذج فيؤكد عمى أىمية تزكيد الطالبات المعممات
بأساليب منيجية الكتساب المعرفة كتنمية العقؿ كنظريات التعمـ لتطبيقيا كاإلفادة منيا مينيان ،كىناؾ
النمكذج السمككي القائـ عمى سمكؾ المعممة كأدائيا كعمى األىداؼ السمككية لبرنامج إعداد المعممة
(مرتضى كآخركف)2016 ،
لذا أكدت الخالص (  )2016عمى االىتماـ بتعدد برامج التدريب عمى الكفايات ،مثؿ برامج العصؼ
أما الحريرم
الذىني كالتدريب التشاركي ،كما دعت إلى تكظيؼ ممؼ اإلنجاز في تدريب المعمميفّ .

( )2002فقد أكد عمى دكر الجامعات في تصميـ برامج التأىيؿ مف جية ،كعمى ما يجب أف تتضمنو
برامج النمك الميني مف جية أخرل ،كأف تتضمف عمـ النفس المغكم كعمـ نفس النمك ،كالمشكالت
السمككية الخاصة باألطفاؿ ،كسيككلكجية المعب ،كنظريات عمـ النفس كالتربية كعمـ االجتماع ،كغيرىا
مف الدركس النظرية ،إضافة إلى الدركس العممية كالفيـ الجيد لمرحمة نمك الطفؿ ،ككيفية التعامؿ
معو ،كالتصرؼ الجيد في المكاقؼ الحرجة ،كأكد عمى تدرم معممات الركضة عمى استخداـ التقنيات
الحديثة ،إضافة إلى تدريبي ّف عمى استخداـ الميارات االجتماعية كاالتصاؿ الدائـ مع األُسر لمساعدة

أطفاليـ عمى النمك كالتطكر.

تبنت دكؿ عديدة برامج متنكعة بتأىيؿ معممات رياض األطفاؿ ،تكجد دكؿ عدة ليا اتجاىات
لذا ّ
مختمفة في إعداد معممات الركضة كمنيا استراليا كفمندا كايطاليا كغيرىا .كتكلت الرابطة القكمية

لمطفكلة المبكرة معايير اعداد معممات رياض األطفاؿ في الكاليات المتحدة األمريكية (بشكر.)2002،
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 2.1.6تقييم األداء:
بأنو الحكـ عمى مستكل امتالؾ المعمـ لممعارؼ
عرؼ (الخزندار ،كسكر )2005 ،تقييـ األداء ّ
ّ
كالميارات كاالتجاىات الضركرية ألداء ميامو داخؿ حجرة الدراسة لتحقيؽ أىداؼ درس محدد ،كيستدؿ

عمى تكفر التقييـ باإلنجازات أك األداءات.
أما تقكيـ أداء المعمـ فيعني مجمكعة االستراتيجيات الالزمة لتطبيؽ المعرفة كالميارات كعادات العمؿ
ّ
مف خالؿ أداء المعمـ لميمات محددة ينفذىا بشكؿ عممي كمرتبطة بالحياة (الدكسرم.)2001،

حيث تيدؼ عممية تقكيـ األداء إلى تحديد مدل كفاية معممة الركضة في أداء األدكار المنكطة بيا،
بناء عمى
التعرؼ عمى ما لدل المعممة مف إمكانات مختمفة كتخطيط برامج التنمية المينية المستمرة ،ن
ك ّ

رؤية عممية ،كتيدؼ إلى مساعدة المعممة عمى تقدير ذاتيا بالتفكير في ممارساتيا كمراجعة أدائيا
(خمؼ.)2014 ،
 2.1.7معايير تقييم معممة الروضة:
ككطنيا لدعـ معممات رياض األطفاؿ
مرجعيا
إطار
تشكؿ المعايير المينية لمعممة رياض األطفاؿ نا
ن
ن
كتطكيرىف كتقييميف ،كتحدد تكقعات كاضحة مف الممارسات التربكية كالتعميمية ،كتم ّكف معممة رياض

التأمؿ الذاتي ألدائيا ،كتحديد نقاط القكة كنقاط الضعؼ في عمميا ،كتعمؿ عمى إيجاد لغة
األطفاؿ مف ّ
مشتركة بيف معممات رياض األطفاؿ كالتربكييف ،كتحدد الكفايات المينية الخاصة بمعممة رياض

كتكجو برامج إعداد معممات مرحمة الطفكلة المبكرة لتنفيذ برامج تطكيرية كتدريبية مناسبة
األطفاؿ،
ّ
كبناء أدكات تقكيـ مناسبة ،كتساعد في تقييـ أداء معممة رياض األطفاؿ ،كتعزيز الشراكة مع مؤسسات

التعميـ العالي؛ لمكاءمة بر ِ
امجيا مع المعايير المينية لمعممات رياض األطفاؿ (ىيئة تطكير مينة
التعميـ.)2017 ،
كتتحدد المعايير المينية لمعممات رياض األطفاؿ بستة محاكرحسب ما جاءت في (ىيئة تطكير مينة
التعميـ  ،2017),كذلؾ كما يأتي:
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المحور األول :التخطيط :يشمؿ صياغة األىداؼ كفؽ مجاالت النمك ،كمستكيات األىداؼ ككضكحيا،
كالتخطيط المتمركز حكؿ الطفؿ ،كالتخطيط الشمكلي التكامي ،كالتنكيع في تخطيط األنشطة ،مخرجات
التعميـ.
المحور الثاني :استراتيجيات التدريس :يشمؿ تنكيع اإلستراتيجيات المستخدمة ،كتكضيح اليدؼ مف
التعمـ ،كتكظيؼ الكسائؿ التعميمية ،كاتاحة التميز ،كتشجيع العمؿ التعاكني كالتطكر االجتماعي
كتكظيؼ المعرفة السابقة.
المحور الثالث :البيئة :كيتضمف البيئتيف المادية كالتربكية:
أ -تصميم البيئة المادية :أم المقدرة عمى تصميـ مراكز التعمـ ،كتكفر الكسائؿ كاأللعاب
كالتجييزات ،كتكفير البيئة الصحية اآلمنة كالسميمة.
ب :تنظيم البيئة التربوية :أم المقدرة عمى تصميـ البيئة بشكؿ يعزز التفاعؿ االجتماعي ،كمشاركة
األطفاؿ في تكضيح القكانيف كالسمكؾ المرغكب ،كخمؽ أجكاء تدعـ األماف النفسي ،كذلؾ تنمية
المحاسبة الذاتية كالسمكؾ المسؤكؿ.
المحور الرابع :االتصال والتواصل :القدرة عمى التكاصؿ مع الطفؿ ،كالتكاصؿ مع الزمالء كطاقـ
الركضة ،كاالتصاؿ كالتكاصؿ مع األىؿ كأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي.
المحور الخامس :التقويم :التم ّكف مف ربط التقكيـ باألىداؼ كمخرجات التعمـ ،كمراعاة التقكيـ
لخصائص األطفاؿ النمائية ،كتنكع التقكيـ كالتقكيـ الذاتي.
المحور السادس :التطور الميني :يشمؿ المشاركة في التعمـ المستمر ،كاستخداـ التقييـ الذاتي
كالتغذية الراجعة لتحسيف األداء ،كالعمؿ ضمف مجتمع ميني متعمـ ،كتكظيؼ أدكات تعيف عمى التطكر
الميني.
التقويم الذاتي لمعممة الروضة:
يعد تقكيـ معممة الركضة ألدائيا ذاتيان مف أىـ المؤشرات التي تساعدىا عمى تحقيؽ الجكدة العممية
التعميمية ،ألف التقكيـ الذاتي يساعدىا عمى التعمـ مف خبراتيا كعمى البحث كتجربة النظريات الجديدة
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كاجراء الممارسات الجيدة ،فيذه األنشطة تثرم معرفة كميارات المعممة ،كتشجع اإلبداع في طرؽ
التعميـ كالممارسات مع األطفاؿ ،كتحتاج معممة الركضة إلى التمكف مف بعض الميارات لتطكر مف
أدائيا ،مثؿ تطبيؽ أداة التقكيـ الذاتي كتفسير النتائج ،كاستخداـ نتائج التقكيـ في كضع خطط لتحسيف
أدائيا في ضكء الفرص كاإلمكانات المتاحة ،كتكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة في رياض األطفاؿ،
كتكظيؼ البرمجيات في المنيج ،كاجراء البحكث كاستخداـ مصادر المعرفة المختمفة (خمؼ.)2014 ،
 2.1.8الرابطة القومية لمطفولة المبكرة National Association for the Education of
:)NAEYC( Young Children
ىي منظمة عالمية لمطفكلة مقرىا في الكاليات المتحدة ،تمثؿ احتياجات األطفاؿ كالمعممات كاألىالي
كالمجتمع برمتو في مكضكع الطفكلة المبكرة ،فيي تيدؼ إلى تحسيف أكضاع الطفكلة المبكرة بتحسيف
ممارسات المعمميف كمساعدتيـ كفقان لشركط العمؿ ،كتكفير بيئة غنية لألطفاؿ.
كتصدر ) )NAEYCنشرات كمجالت أىميا األطفاؿ الصغار ) )Young Childrenصكت
الممارسيف ( ،)Voice practitionersكتصدر الكتب التي تعالج مكضكعات الطفكلة المبكرة ،إضافة
إلى عقد المؤتمرات السنكية لمطفكلة المبكرة)NAEYC, 2010( .
ابتداء مف عاـ  1981ميمة كمسؤكلية تنسيؽ الجيكد كتكحيدىا لجميع
كقد أخذت الرابطة عمى عاتقيا
ن

الشركاء العامميف في الطفكلة المبكرة ،كسعت إلى كضع المعايير الخاصة ببرامج الطفكلة المبكرة؛
لضماف ضبط الجكدة كتطبيؽ برامج نكعية كذات كفاءة عالية لكؿ مؤسسات الطفكلة المبكرة في

الكاليات المتحدة)NAEYC, 2010( .
كقد تكالت مراجعات كثيقة معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة إلعداد المعمميف كتأىيميـ؛ مف قبؿ
خبراء الطفكلة في العالـ كالعامميف الميدانييف كخبراء التقكيـ كالتقييـ كمديرم مؤسسات الطفكلة كأعضاء
الييئات التدريسية في الجامعات ،لمخركج بصكرة متكاممة لكثيقة المعايير المستندة إلى جممة قيـ
السمكؾ األخالقي المرتبط في الطفكلة المبكرة ،كالذم يعنى بتقدير ىذه المرحمة كتثمينيا كمرحمة خاصة
كقائمة بذاتيا كليست مرحمة اإلعداد لممستقبؿ ،كلضماف جكدة التعميـ في رياض األطفاؿ ،كلتقدير
األطفاؿ كاحتراميـ كدعميـ ىـ كأسرىـ ،كاحتراـ كرامتيـ ككرامة معممييـ كذكييـ ،كالسعي لمعمؿ
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الدؤكب عمى إطالؽ مكنكنات األطفاؿ كتطكيرىا ،كتكفير أفضؿ السبؿ لتعميميـ كتنميتيـ ،في إطار
عالقة تبادلية أساسيا الثقة كاالحتراـ (عيسى2004 ،؛ محمكد2016 ،؛ بشكر.)2002 ،
دعائم الرابطة القومية لبرامج الطفولة المبكرة التي وضعتيا الرابطة القومية لتربية األطفال الصغار
بالواليات المتحدة (:)NAEYC
تعد
تمثؿ ىذه المعايير رؤية مستدامة لمجاؿ الطفكلة المبكرة ،كبشكؿ أكثر تحديدان لمبرامج التي ّ
كتبيف البحكث أنو عند امتالؾ المينييف في مرحمة الطفكلة المبكرة
المينييف العامميف في ىذا المجاؿّ ،

التدريب كالتعميـ المتخصص يستفيد األطفاؿ بدرجة أكبر ،لذا تصؼ ىذه المعايير ما يتكقع مف
المينييف في مرحمة الطفكلة المبكرة أف يعرفكه كيقكمكا بو ،كتحدد مخرجات التعمـ األساسية في برامج
اإلعداد الميني كتقديـ رؤية مشتركة لمتميز (.)NAEYC, 2010

إف الصكرة النيائية لممعايير القكمية لبرامج الطفكلة المبكرة ( The National Early Childhood
تـ التكصؿ إلييا بعد التعديؿ األخير الذم جرل في الفترة مف 1996
 )Program Standardsالتي ّ
تـ اعتمادىا مف قبؿ مجمس إدارة الرابطة القكمية لتربية األطفاؿ الصغار في
كحتى  ،1998قد ّ
الكاليات المتحدة ( )NAEYCفي شير أبريؿ مف عاـ  ،2004كبدأ تطبيقيا مع بداية عاـ 2005

(.)NAEYC, 2010
كتضمنت الكثائؽ التي صدرت عف الرابطة حكؿ ىذه الكثيقة الميمة شرحان لممعايير ثـ تكضيحان لطريقة

تطبيقيا عمى البرامج التربكية الخاصة بيذه المرحمة ،مف ِقبؿ لجاف االعتماد التي تشكميا الرابطة
كالمحكميف الذيف يتكلكف ىذه الميمة كتحتكم المعايير عمى عشرة مككنات أساسية لمبرامج الخاصة

باألطفاؿ الصغار ،يبدأ كؿ مككف بتحديد اليدؼ منو كالمنطؽ مف ك ارئو ،ثـ يمي ذلؾ شرح لممحكات
( )Criteriaالتي تد ّؿ عمى تحقؽ اليدؼ ،ثـ يمي كؿ محؾ عبارات تفسيرية لممساعدة عمى تكضيح
كشرح البند .كتحتكم المعايير كافة التفاصيؿ التي قد يحتاج ليا المعممكف (محمكد.)2016 ،
كتكفّر ىذه المعايير لمممارسيف إطا انر لتطبيؽ المعارؼ الجديدة عمى القضايا الحرجة ،كتدعـ أىداؼ
سف ثمانية سنكات ،كتدعـ
التعمـ المبكر الميمة ،باإلعدادات التي تخدـ األطفاؿ منذ الكالدة حتى ّ
اليياكؿ األساسية الحاسمة في مرحمة الطفكلة المبكرة بما في ذلؾ االعتماد الميني ،كاعتماد برامج
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اإلعداد الميني ،كمكافقة الدكلة عمى تعميـ المعمميف كالبرامج ،كأنظمة الدكلة لمتنمية المينية في مرحمة
الطفكلة المبكرة ،كتكفّر تنطبقات بمستكيات متفاكتة في العمؽ كاالتساع (.)NAEYC, 2010
 2.1.9معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة لمعممات رياض األطفال:
قسمت المعايير المينية إلى أربعة مجاالت لمتركيز ،كتتفرع إلى عشرة معايير كما يأتي (محمكد
 ،)2016ك()NAEYC, 2010ك(بشكر  ,)2002ك ():)Copley, 2000
مجال التركيز األول (الطفل):
المعيار األول :العالقات االجتماعية :يشجع البرنامج كينمي إقامة العالقات االجتماعية اإليجابية بيف
تقبؿ،
جميع األطفاؿ أنفسيـ كبيف البالغيف ،كذلؾ لبناء إحساس الطفؿ بقيمتو كتشجيعو بأنو مكضع ّ

مما يقكم انتمائو لمجماعة ،كيساعد عمى تنمية مقدرة الطفؿ عمى اإلسياـ في المجتمع كعضك مسؤكؿ.

المنطق الذي بني عمى أساسو المعيار :العالقات اإليجابية مطمب أساسي كضركرة ممحة لتنمية
الشعكر بالمسؤكلية ،كالمقدرة عمى ضبط الذات كتنظيميا ،كتحقيؽ التفاعؿ البناء مع اآلخريف،
فالتفاعالت كاالستجابات الدافئة الكدكدة الحساسة تساعد األطفاؿ عمى تنمية الشعكر باألمف كاإلحساس
اإليجابي بالذات ،كما تساعدىـ عمى اكتساب ميارات التعاكف كاحتراـ اآلخريف ،فالطفؿ الذم يشعر
قدر مف اآلخريف يككف أكثر استعدادان لمشعكر باألمف كالقكة كالتعامؿ مع اآلخريف
كم ّ
بأنو ذا قيمة كبيرة ُ

بكفاءة ،كالتعمـ كالشعكر باالنتماء لممجتمع.

المعيار الثاني :المنيج :يمتزـ البرنامج بتطبيؽ منيج يتسؽ مع األىداؼ التي يسعى لتحقيقيا مع
األطفاؿ ،فيشجع تعميـ األطفاؿ كتنميتيـ في المجاالت الجمالية كالمعرفية كالكجدانية كالمغكية كالبدنية
كالجسمية كاالجتماعية.
المنطق الذي بني عمى أساسو المعيار :البرامج التي يككف ليا أىداؼ محددة ،كالتي تُصمـ عمى
أساس نتائج البحكث العممية الحديثة ،كتتضمف المفاىيـ كالميارات التي كشفت عنيا ىذه النتائج،
تحقؽ نمك األطفاؿ كتعمميـ كتنميتيـ ،فالمنيج الكاضح كالمحدد كالمخطط لو بدقة يرشد المعمـ المؤىؿ
كيمكنو مف تصميـ كتقديـ خبرات لألطفاؿ ،تحقؽ ليـ النمك المتكامؿ بمدل كاسع مف مجاالت النمك
كالمحتكل .كما يم ّكف ىذا المنيج المعمـ مف أف يككف لو قصد كاضح كىدؼ محدد ،حيف يشرع في
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التخطيط لمجدكؿ اليكمي ،بحيث يتضمف تكظيؼ الزمف كمكاد كأدكات المعب ،كاتاحة الفرص لألطفاؿ
لمتعمّـ الذاتي كالتعبير اإلبداعي كاالبتكارم ،كما يساعده عمى تكفير الفرص الالزمة لألطفاؿ لمتعمـ
الفردم كفي جماعات صغيرة أك كبيرة ،كفقان الحتياجاتيـ النمائية كميكليـ كاىتماماتيـ.
فعالة كمالئمة لنمك الطفؿ بشكؿ
المعيار الثالث :التدريس :يستخدـ المنيج مداخؿ كمناحي تدريسية ّ

كتحث
عاـ ،كنمكه المغكم عمى كجو الخصكص ،كمتناسبة مع عمره كثقافتو كحضارتو ،كتشجع التعمـ
ّ

عمى النمك في سياؽ كاطار كأىداؼ المنيج.
المنطق الذي بني عمى أساسو المعيار :المعػممكف الػذيف يستػخدمكف مػداخؿ كمنػاحي متعددة لمتدريس
يتيحكف لألطػفاؿ أفضؿ الفرص لمتعمـ ،حيث تتضمف ىذه المداخؿ كالمناحي كتستخدـ االسػتراتيجيات
التػي تػتفاكت مػف التػي تػركز عمى المػعمـ إلػى التػي تػركز عمػى الطػفؿ ،كمػف التي تتضػمف مكاقؼ
كخبرات مكحدة متشكمة ،إلى التػي تتػضمف مكاقؼ كخػبرات مرنة كغير متشكمة .فكؿ طفؿ يذىب إلى
المػدرسة بخمػفيتو كاىتماماتو كميكلو كخػبراتو كأسػمكبو المفػضؿ فػي التػعمـ كاحتػياجاتو كقػدراتو فػي
التػعامؿ مػع البيػئات المخػتمفة لمتػعمـ ،فإذا ارعػى الػمعمـ كأخػذ باعػتباره ىػذه الفػركقات عػند اختػيار كتنػفيذ
الػمداخؿ التػدريسػية كاألنشػطة كالخػبرات التػي تقػدـ لألطػفاؿ ،فإنو يساعد جميع األطفاؿ عمى تحقيؽ
النػجاح .كتختمؼ كفاءة كفعالية المداخؿ التدريسية المختمفة باختالؼ المجاالت كعناصر المنيج كالتعمـ
المطمكب ،كلكي يتصدل البرنامج كيكاجو التعقيدات الكامنة كالمتضمنة في أم مكقؼ تدريسي أك
تعميمي ،يمزمو أف يستخدـ المداخؿ كالمناحي المتعددة كالمتنكعة كذات الكفاءة العالية.
المعيار الرابع :القياس أو التقويم :يكشؼ المنيج عف عمـ كدراية بالمداخؿ الرسمية كغير الرسمية
لمقياس كالتقكيـ ،التي طكرت حديثان لتقديـ المعمكمات عف تعمـ األطفاؿ كنمكىـ في جكانبيـ المختمفة.
كيتـ ىذا القياس كالتقكيـ في سياؽ التكاصؿ المتبادؿ بيف المدرسة كاألسرة ،مع مراعاة حساسية كأىمية
االنتباه الختالؼ السياقات الثقافية لألسر التي يأتي منيا األطفاؿ .كتستخدـ نتائج القياس كالتقكيـ
لصالح الطفؿ ،حيث تساعد عمى اتخاذ ق اررات صائبة حكؿ الطفؿ مف جية ،كحكؿ طرؽ التدريس
المستخدمة مف جية أخرل ،بما يحقؽ التجديد كالتحسيف كالتطكير المستمر لمبرنامج.
المنطق الذي بني عمى أساسو المعيار :إف معرفة المعمـ بكؿ طفؿ عمى أساس عممي دقيؽ ،يساعده
عمى تخطيط مناىج كخبرات مالئمة كتتحدل األطفاؿ ،كذلؾ يساعد عمى اختيار طرؽ التدريس التي
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تستجيب لجكانب القكة لدل الطفؿ كحاجاتو .كما أف القياس كالتقكيـ المنتظـ المنيجي ضركرم لمتعرؼ
عمى األطفاؿ الذيف يحتاجكف كيستفيدكف مف رعاية خاصة كتدريس أكثر كثافة ،أك لتدخؿ مف نكع
مختمؼ ،أك أكلئؾ الذيف يحتاجكف لمزيد مف التقكيـ كالفحص كالتشخيص لمستكل نمكىـ في مختمؼ
الجكانب .فمف شأف ىذا اإلجراء ،الحصكؿ عمى ىذه المعمكمات ،ضماف تحقيؽ البرنامج ألىدافو في
إتاحة الفرص لجميع األطفاؿ لكي ينمك كيتعممكا كيتقدمكا بأقصى ما تسمح ليـ بو قدراتيـ كامكاناتيـ.
كما أف مف شأف ىذا اإلجراء أف يقدـ المعمكمات الالزمة لجيكد تحسيف كتطكير البرنامج.
المعيار الخامس :الصحة :ييتـ البرنامج بتغذية كصحة جميع األطفاؿ كالعامميف معيـ ،كيحمييـ مف
التعرض لإلصابة باألمراض أك الحكادث.
المنطق الذي بني عمى أساسو المعيار :لكي يستفيد األطفاؿ مف الخبرات التي تقدـ ليـ كيتعممكف
بد أف يككنكا في أفضؿ مستكل صحي ممكف ،كألف األطفاؿ يعتمدكف عمى
كيحققكف نمط حياة جيد ،ال ّ
بد أف نضمف ليؤالء البالغيف أفضؿ مستكل صحي كذلؾ ،حتى يككنكا نمكذجان مف جية،
البالغيف؛ فال ّ
كحتى يتمكنكا مف القياـ بالمسؤكليات الكبيرة الممقاة عمى عاتقيـ مف جية أخرل ،كأف يعممكا األطفاؿ
الممارسات كاالختيارات الصحية.
كعمى الرغـ مف أف التعمـ كالتعميـ التجديدم يتضمف قد انر مف المخاطرة ،إال أف البرامج ذات الجكدة
العالية ال تسمح بالممارسات العشكائية االرتجالية ،كال تسمح بكجكد األطفاؿ في بيئات قد ينتج عنيا
نتائج سمبية بالنسبة لألطفاؿ كأعضاء ىيئة التدريس أك األسر أك المجتمع.
مجال التركيز الثاني :ىيئة التدريس
المعيار السادس :المعممون والمدرسون :يكظؼ البرنامج كيدعـ ىيئة تدريس مف ذكم المؤىالت
التربكية كالخبرة كالمعرفة ،كااللتزاـ الميني الالزـ لإلسراع في نمك األطفاؿ كتشجيع تعمميـ كتنميتيـ،
كلتدعيـ حاجات األسر كاىتماماتيـ عمى تنكعيا.
المنطق الذي بني عمى أساسو المعيار :تتحقؽ أقصى فائدة ممكنة لألطفاؿ عندما تتكفر لدل
معممييـ مستكيات عميا مف التعميـ الرسمي ،كاإلعداد الميني المتخصص في مرحمة الطفكلة المبكرة.
فالمعممكف الذيف يجمعكف بيف التخصص الدقيؽ كالمعرفة كالميارة في مجاؿ نمك األطفاؿ كالتربية
المبكرة ،يككنكا أقدر مف غيرىـ عمى التفاعؿ اإليجابي الدافئ مع األطفاؿ ،كأقدر عمى تقديـ خبرات
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لغكية كانمائية تتسـ بالعمؽ كالثراء ،كما يككنكا أكثر مف غيرىـ مقدرة عمى إنشاء أك تصميـ بيئة
تعميمية ذات جكدة عالية .كما أف تكفير تكجيو تربكم داعـ كايجابي لمعامميف مع األطفاؿ كاتاحة فرص
المشاركة المستمرة في برامج التنمية المينية المتكفرة ،يضمف حصكؿ ىؤالء العامميف عمى المعرفة
كالميارات التي تعكس التطكر كالتغير الدائميف في ىذا المجاؿ كالمستجدات فيو.
مجال التركيز الثالث (مشاركة األسرة والمجتمع المحمي)
المعيار السابع :األسرة :يحرص البرنامج عمى بناء عالقات تعاكف مع أسر األطفاؿ جميعيا،
كالمحافظة عمى استمرار ىذه العالقات حتى يتحقؽ النمك كالتعمـ كالتنمية المنشكدة في جميع
المجاالت .كيجب أف تككف ىذه العالقات حساسة كتتأثر ببناء األسرة كالمغة المستخدمة فييا كخمفيتيا
االجتماعية كالثقافية.
المنطق الذي بني عمى أساسو ىذا المعيار :يرتبط تعمـ األطفاؿ كنمكىـ كتنميتيـ ارتباطان كبي انر
بد لمبرنامج مف أف يضع األسرة عمى قمة أكلكياتو كاىتماماتو ،حتى يتحقؽ لمطفؿ
بأسرىـ ،لذا ال ّ
أقصى حدكد النمك كالتعمـ .كما يمزـ أف تُبنى ىذه العالقات مع األسرة عمى الثقة كاالحتراـ المتبادليف،
كما يجب أيضان الحصكؿ عمى مشاركة األسرة كدعميا لممدرسة في البرنامج كفي النمك التعميمي
كالتحصيمي ألطفاليا ،كما يمزـ دعكة األسرة لممساىمة الكاممة في جميع خطكات البرنامج.
المعيار الثامن :المجتمع المحمي :يقيـ البرنامج عالقات مع المجتمع الذم يعيش فيو الطفؿ ،كيستخدـ
مكارده لدعـ تحقيؽ أىداؼ البرنامج.
المنطق الذي بني عمى أساسو المعيار :كجزء مف نسيج المجتمع المحمي الذم يعيش فيو الطفؿ ،يقيـ
الفعاؿ العالقات المتبادلة مع الككاالت كالمؤسسات المكجكدة بالمجتمع المحمي ،كالتي يمكف
البرنامج ّ
أف تدعـ كتساعد في تحقيؽ أىداؼ البرنامج كتحسيف الصحة كانتقاؿ األطفاؿ كالدمج كتشجيع التنكع.

كما يمزـ أف يسعى البرنامج إلى المحافظة عمى ىذه العالقات كتقكيتيا بالسبؿ كافة .كيمكف لمبرنامج
أف يساعد عمى النمك الصحي لألطفاؿ عف طريؽ المساعدة في ربط األسر بالمصادر المطمكبة في
المجتمع المحمي.
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مجال التركيز الرابع (القيادة واإلدارة):
المعيار التاسع :البيئة المادية :يكفر البرنامج بيئتيف داخمية كخارجية مالئمتيف ،كيحسف المحافظة
تيسر نمك الطفؿ
عمييما ،حيث تتضمف البيئة المادية األدكات كالمعدات كالتجييزات كالمكاد التي ّ
كتعممو كتنميتو كالمتعامميف معو .لتحقيؽ ىذا اليدؼ يصمـ البرنامج كيبني بيئة صحية كآمنة.

المنطق الذي بني عمى أساسو المعيار :ييسر تصميـ البرنامج لبيئة مادية ذات مستكل رفيع كيحافظ
عمييا ،كيدعـ تقديـ أنشطة كخدمات كخبرات ذات جكدة عالية ،كيسمح بأفضؿ استخداـ كتعامؿ كعمؿ،
تيسر التعمـ
فالبيئة المنظمة كالمجيزة كالمعدة التي تراعى المحافظة عمييا تدعـ جكدة البرنامج؛ لككنيا ّ
كتكفر الراحة كالصحة لمف يستخدمكف البرنامج ،كما أف تصميـ مكاقؼ كبيئات صديقة كمرحبة كمقبكلة

مف كؿ مف الطفؿ كاألسرة كىيئة التدريس ،مف شأنو أف يرفع مف جكدة البرنامج.
المعيار العاشر :القيادة واإلدارة :يطبؽ البرنامج بكفاءة كفعالية السياسات كاإلجراءات كالنظـ التي
تضمف استقرار ىيئة التدريس كالعامميف ،كتكفر إدارة قكية لألفراد كالنكاحي المالية كادارة البرنامج،
تضمف لكؿ مف األطفاؿ كاألسر كالمتعامميف مع الطفؿ خبرات ذات جكدة عالية.
بناء إداريان كفؤان كفعاالن ،كقيادة ذات
المنطق الذي بني عمى أساسو المعيار :يتطمب البرنامج المتميز ن
كفاءة كخبرة عالية ،كسياسات إدارية شاممة تطبؽ بكفاءة في جميع جكانب اإلدارة الخاصة بالبرنامج.
فالقيادة كاإلدارة الفعالة كالناجحة ،تنشيء بيئة تتكفر فييا رعاية كتعميـ يتصفاف بالجكدة العالية ،عف
طريؽ االلتزاـ بالنظـ المالئمة كاإلرشادات الصحيحة ،كضماف اإلدارة المالية كالمحاسبية الدقيقة
كاألمينة كالصحيحة ،كتأكيد التكاصؿ الفعاؿ ،كبناء عالقات إيجابية بالمجتمع ،كتقديـ الخدمات
اإلرشادية ،كضماف الراحة كاألماف في العمؿ ،كالمحافظة عمى استقرار ىيئة التدريس ،كتكفير فرص
التنمية المينية لممتعامميف مع األطفاؿ ،كادخاؿ التطكير كالتحسيف المستمريف عمى البرنامج.
2.1.10أساليب تقييم معممة رياض األطفال وأدواتيا:
يتـ التقييـ بالمشاىدات كالمالحظات لممارسات المعممة التربكية داخؿ الركضة ،كلكي يتـ تقييـ أداء
المعممة في رياض األطفاؿ بشكؿ شمكلي كتكاممي يجب أف يشمؿ عمى ما يأتي (ىيئة تطكير مينة
التعميـ:)2017 ،
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 الخطط اليكمية كالفصمية كالشيرية.
 ممؼ اإلنجاز لمطفؿ :الذم يشتمؿ عمى إنتقاء كاع لعمؿ األطفاؿ ،مثؿ :العمؿ الفني ،كعينات
مف المكاد التي تـ تجميعيا ،كالرسكمات كالصكر ،كمالحظات المربية ،كمالحظات األىؿ،
كسجالت قصصية ،كأكراؽ العمؿ لمطفؿ التي تشتمؿ عمى عنكاف كرقة العمؿ كمكاف تنفيذىا.
يبيف إنجازات المعممة كخبراتيا ،كيتضمف السيرة الذاتية،
 ممؼ اإلنجاز لممعممة :ىك ممؼ ّ
كالخطط كالتأمالت كاألنشطة كالكسائؿ كأكراؽ العمؿ كنماذج مف أعماؿ األطفاؿ كالصكر

كاألفالـ ،كالكسائؿ كاأللعاب كالمكاد التربكية.
 مشاريع تربكية لألطفاؿ.
 محاضر اجتماعات مع أكلياء األمكر.
 سجؿ أنشطة التعاكف كالتشبيؾ مع المؤسسات المجتمعية الرسمية كغير الرسمية.
 ممؼ مالحظات المعممة حكؿ إنجاز كأعماؿ األطفاؿ اليكمية.
أما (ممحـ  )2005فيضيؼ أف المعمـ يمكف أف ُيقّيـ أيضان عف طريؽ األثر الذم يحدثو في طمبتو،
كتُحدد قدرة المعمميف كمقارنة مجيكداتيـ عمى أساس اختبارات التحصيؿ ،كيرل العديد مف التربكييف أف
ىذه الطريقة ال يمكف االعتماد عمييا ،خاصة أف مجمكعات الطمبة ليست متشابية في القدرات العقمية
كالظركؼ البيئية كاالقتصادية كنمك العكامؿ الكجدانية .فقد كضع خبراء التربية بطاقات لتقييـ عمؿ
المعمـ تحتكم عمى عناصر شخصية ،مثؿ الصفات الجسمية ،كالتكافؽ االجتماعي كاالستقرار االنفعالي
كالعالقات المينية كالمقدرة عمى الحكـ كغيرىا مف العناصر.
كتجرم عممية التقييـ مف خالؿ عدة مراحؿ ،كىي :كضع معايير ثابتة لتقييـ معممة الركضة تقيس
تبيف أدكار المعممة بشكؿ كاضح كمكضكعي ،ثـ اخبار المعممات بيذه المعايير
جميع المجاالت التي ّ
بناء عمى ما يتـ
لتسير كفقيا أثناء عمميا؛ لتعرؼ ما ىك متكقع منيا إنجازه ،ثـ يتـ قياس أدائيا ن

ثـ مقارنة أداءىا بالمعايير كالمؤشرات التي تـ
مالحظتو في أدائيا ،كيككف بشكؿ ثابت كصادؽّ ،
بناء عمييا التخاذ
االتفاؽ عمييا لتحديد مدل االتفاؽ كاالختالؼ؛ لتتـ مناقشة النتائج كيتـ التطكير ن

الق اررات الصحيحة (خمؼ.)2014 ،

كتتـ عممية تقييـ األداء كفؽ معايير تقييـ األداء ،التي ىي عبارات يتـ مف خالليا الحكـ عمى جكدة
الممارسات المعبرة عف قيـ أك اتجاىات أك أنماط التفكير أك المقدرة عمى حؿ المشكالت كاتخاذ
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الق اررات ،باعتبار المعايير خطكطان إرشادية تمثّؿ المستكل النكعي لألداء ،كليذه المعايير أىمية ،ألنيا
تشكؿ إطا انر يتـ الرجكع إليو لتطكير كتقكيـ معممة رياض األطفاؿ ،كتحديد الممارسات المتكقعة منيا،
كمعرفة مدل تم ّكف المعممة مف تقييـ ذاتيا ،كتحديد نقاط القكة التي تعمؿ عمى تطكيرىا ،كتحديد نقاط
الضعؼ التي تعمؿ عمى معالجتيا؛ لترتقي في أدائيا نحك األفضؿ .كتككف ىذه المعايير بمثابة لغة
التفاىـ بيف معممة الركضة كاألخصائييف التربكييف ،ليحددكا ما تحتاجو المعممة مف تطكير ميني
كلدعميا لألماـ ،كتساعد ىذه المعايير مؤسسات التعميـ العالي بدعـ برامجيا (ىيئة تطكير مينة
التعميـ2017 ،
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 2.2الدراسات السابقة
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،
كتطرقت إلى دكر الخبرة كالبرامج التدريبية كمتطمبات متطمب ِ
ػات إعػداد معممي رياض األطفاؿ ،التي
تؤدم إلى تككيف مكاصفات خاصة بيذه الفئة مف المعمميف ،كفي ما يأتي مجمكعة مف الدراسات
العربية كاألجنبية التي استفادت منيا الباحثة في إعداد ىذه الدراسة:
تعرؼ أثر ممؼ اإلنجاز في تنمية الكفايات التعميمية
دراسة الخالص ( )2016التي ىدفت إلى ّ
لمطالبات المعممات في مرحمة الطفكلة المبكرة في جامعة القدس ،كاقتصرت العينة عمى الطالبات
المعممات في مساؽ التربية العممية في جامعة القدس .كقد استخدمت الباحثة بطاقة المالحظة كالمقابمة
كتحميؿ ممؼ اإلنجاز مف خالؿ التحميؿ النكعي .أظيرت النتائج أف ممؼ اإلنجاز يقدـ تغذية راجعة
لمطالبة المعممة ،كيكسع مف أفقيا كيزيد مف معرفتيا ،أما النتائج المتعمقة بالكفايات فقد كانت أعمى
كفاية ىي كفاية التدريس ،تمييا كفاية إنتاج الكسائؿ التعميمية ،ثـ تصميـ البيئة التعميمية كالتطكر
ثـ كفاية التقكيـ.
الميني ،ثـ كفاية التخطيطّ ،
كأجرت الخالص ( )Khales, 2016دراسة ىدفت إلى استقصاء فاعمية الحكار التأممي في حؿ
الصعكبات التي تكاجو طمبة التدريب العممي في رياض األطفاؿ في جامعة القدس ،كدراسة الحمكؿ
كاالقتراحات التي طرحيا الطمبة المعمميف لمجابية مشكالت التدريب في رياض األطفاؿ كقطاع
الطفكلة ،مع عينة قكاميا عشريف طالبان كطالبة مف طمبة التربية العممية مف جامعة القدس ،ككظفت في
الدراسة جممة مف األدكات؛ كىي االستبياف المتعمؽ بصعكبات التربية العممية ،كحمقات النقاش
كصحائؼ التأمؿ لمطمبة المعمميف .استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي لممجمكعة الكاحدة
كالتصميـ القبمي كالبعدم لممجمكعة الكاحدة  ، Pre- Postكالتحميؿ الكمي بحساب المتكسطات
الحسابية ( ،)paired t testكالتحميؿ النكعي الثيماتي لحمقات النقاش كصحائؼ التأمؿّ .بينت نتائج
الدراسة أف الحكار التأممي ساعد الطمبة المعمميف عمى مكاجية الصعكبات التي تعترضيـ في التدريب

كطكر لدييـ عالقة تكاصؿ إيجابية فيما بينيـ كبيف األطفاؿ ،كساعدىـ عمى
في رياض األطفاؿّ ،
تخطيط األنشطة كتنفيذىا مع األطفاؿ بصكرة ناجعة.
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سمطت الخالص ( )Khahes, 2015الضكء في دراستيا عمى التفكير التأممي كالكتابة التأممية في
تطكير معممات رياض األطفاؿ في فمسطيف ،كشارؾ في الدراسة سبع معممات مف مدينة القدس،
درست حالتيف لمدة ( )18شي انر .استخدمت الباحثة منيجية دراسة الحالة كالتحميؿ النكعي ،ككظفت في
الدراسة جممة مف األدكات ،تتمثؿ في المقابمة ،كصحائؼ التأمؿ ،كحمقات النقاشّ .بينت النتائج أف
الكتابة التأممية طكرت التفكير التأممي كالنقد الذاتي لدل معممات رياض األطفاؿ في مدينة القدس ،كما

قادت الكتابة التأممية المعممات إلى فحص معتقداتيف التربكية نحك ذكاتيف كمعممات أطفاؿ ،كنحك
األطفاؿ كمينة التعميـ برمتيا ،كأسفرت النتائج عف كجكد دكر لمكتابة التأممية في مساعدة معممات
رياض األطفاؿ عمى تطكير أدائيف كممارساتيف في تعميـ األطفاؿ.
كقصدت دراسة إبراىيم ( )2014إلى التعرؼ عمى مدل تكافر الكفايات المينية لدم عينة مف معممات
الركضة في ضكء كثيقة المعايير القكمية لرياض األطفاؿ في مصر ،إضافة إلى إبراز نقاط القكة
كنقاط الضعؼ ،كذلؾ لتطكير أداء معممة الركضة لمكاكبة المتغيرات كاستثمار المستحدثات في عممية
التعميـ كالتعمـ .كبناء عمى ذلؾ تـ تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لممعممة .تككنت عينة الدراسة
مف مجمكعة مف معممات رياض األطفاؿ ،كتـ تطبيؽ أدكات الدراسة (بطاقة مالحظة ،استمارة
استطالع رأم) عمي عينة عشكائية عددىا (ٓ )4معممة مف معممات الركضة .كأشارت نتائج بطاقة
المالحظة إلى أف جميع الكفايات المينية لمعممة الركضة تراكحت نسبة تكافرىا لدم عينة الدراسة ما
بيف ( ،)%57-%39كقد كصمت في بعض البنكد إلى  ،%100كىي نسبة مرتفعة .كمع ذلؾ يكجد
قصكر في ممارسة بعض الكفايات التي تحتاج فييا معممة الركضة إلى تحسيف كفاياتيا المينية،
خصكصان مع كجكد بعض العكائؽ كالصعكبات ،كقد تـ تحديد نقاط القكة كنقاط الضعؼ في أداء
المعممة باستطالع آراء معممات الركضة .كذلؾ لمكقكؼ عمى نقاط القكة كتدعيميا كمعرفة نقاظ
بناء عمى ذلؾ تـ التكصؿ إلى قائمة بأكثر االحتياجات التدريبية الالزمة لتحقيؽ
الضعؼ كعالجيا .ن
الكفايات المينية لمعممة الركضة في ضكء المعايير القكمية لرياض األطفاؿ في مصر.

كتعرؼ
كسعت دراسة خضر واسماعيل ( )2013إلى قياس الكعي الميني لدل معممات الرياضّ ،

الفركؽ في الكعي الميني بيف معممات الرياض الحككمية كاألىمية في محافظة بغداد  .قاـ الباحثاف

ببناء مقياس الكعي الميني المؤلؼ مف ( )26فقرة ،كتـ التأكد مف ثبات المقياس بإعادة االختبار ،إذ
بمغ معامؿ الثبات ( ،)0,83كىذا يدؿ عمى أف معامؿ الثبات جيد ،إضافة إلى تطبيؽ معادلة ألفا
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كركنباخ ،كتـ تطبيؽ المقياس عمى عينة بمغ عددىا ( )300معممة مف معممات رياض األطفاؿ
ىف بطريقة عشكائية منتظمة ،ككصؿ الباحثاف إلى نتيجة مفادىا تمتع
تـ اختيار ّ
الحككمية كاألىميةّ ،
معممات رياض األطفاؿ في مدينة بغداد بكعي ميني عالي ،كالى كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية بيف الرياض الحككمية كالرياض األىمية تعزل لمتغير الكعي الميني.
أما دراســة السعدية ( )2013فقد ىدفت إلػػى بنػػاء برنامػػج تدريبػػي مقتػػرح لتطكيػػر الكفايػػات المينيػػة
ّ
لمعممػػات ريػػاض األطفاؿ بمحافظػػة جنػػكب الباطنػػة فػػي سػػمطنة عمػػاف ،كالى التعػػرؼ عمػػى الفػػركؽ
بيػػف تقديػرات المعممػات لبنػاء البرنامػج التدريبػي لتطكيػر الكفايػات المينيػة تعػزل لمتغيػرات :سػنكات
الخب ػرة ،كالعمػػر ،كالكاليػػة .اتبعػػت الد ارسػػة المنيػػج الكصفػػي التحميمػػي .كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػة أعػدت
كزعػت عمػى خمػسة مجػاالت ،ىػي :التخطيػط لمتدريػس،
الباحثػة اسػتبانة مككنػة مػف ( )41فقػرة ّ
كاسػتراتيجيات التدريػس ،كادارة الصػؼ ،كالعالقات االنسانية  ،كالتقكيػـ ،كذلػؾ لقيػاس الكفايػات المينيػة
لػدل معممػات ريػاض األطفاؿ بيػدؼ كضػع التصػكر المقتػرح لمبرنامػج التدريبػي ،كقػد تككنػت عينػة
الد ارسػة مػف ( )58معممػة مف معممات رياض األطفاؿ في محافظة جنكب الباطنة ،تػـ اختيارىػف
بطريقػة طبقية .بينػت نتائػج الد ارسػة أف معممػات ريػاض األطفاؿ بمحافظػة جنػكب الباطنػة يدركػف أىميػة
الكفايػات المينيػة فػي عمميػف كمياميػف اليكميػة ،كالتػي جػاءت عمػى التكالػي :كفايػة التقكيػـ ،ككفايػة
التخطيػط لمتدريػس ،ككفايػػة العالقات اإلنسانية ،ككفايػػة اسػػتراتيجيات التدريػػس ،ككفايػػة اإلدارة الصفيػػة.
كمػػا بينػت النتائػج كجػكد فػركؽ ذات داللة إحصائيػة بيػف تقديػرات معممػات ريػاض األطفاؿ فػي
الكفايػات المينيػة تعػزل لمتغيػر العمػر كلصالػح المعممػات ذكات الفئػة العمرية ( )30-22سػنة ،كعػػدـ
ػر سػػنكات الخب ػرة ،كالكالية.
كجػػكد فػػركؽ بالنسػػبة لمتغيػ ا
كسعت دراسة كنعان ( )2011إلى الكقكؼ عند مكاصفات معممي رياض األطفاؿ كمتطمب ِ
ػات إعػداده،
كذلؾ في ض كء المتغيرات العالمية مف جية ،كقيمة دكره كأىميتو في العممية التربكية مف جية ثانية،
كمف ثـ التعرؼ إلى كاقع برنامج إعداد معممي الرياض في كمية التربية بجامعة دمشؽ أنمكذجان،
كالكقكؼ عنػد األىداؼ المقررة كالطرائؽ المعتمدة كالمناىج المتبعة في تأىيمو ،مف أجؿ تطكير ىذه
البرامج في ضػكء األدكار التربكية الجديدة المنكطة بالمعمـ ،كفي ظؿ االتجاىات العالمية المعتمدة في
إعداده ،كذلؾ بيػدؼ إعداد مقياس لتقكيـ برنامج إعداد معمـ الرياض كتأىيمو كفؽ متطمبات أنظمة
الجكدة العالمية .كسارت الدراسة كفؽ إطاريف :تحميمي ككصفي ،يعنى بمكاصفات معممي رياض
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األطفاؿ كمتطمبػات إعػدادىـ لتطكير برامج تأىيمة كفقان ليذه المتطمبات ،كاإلطار الميداني التطبيقي
الذم يقدـ مقياسا لتقكيـ برنامج إلعداد معمـ رياض األطفاؿ في كمية التربية في جامعة دمشؽ ،كذلؾ
كفقان آلراء عينة تـ اختيارىا بالطريقة العشكائية مف أعضاء الييئة التدريسية بمغ عددىا ( )12عػضكان
كبنسبة قدرىا ( )%3.19كعينة مف الطمبة معممي ريػاض األطفاؿ التي بمغ عدد أفرادىا ( )80طالبان
كطالبة مف طمبة السنة الرابعة ،مما يمثؿ ما نسبتو ( )%16.8مف المجتمع األصمي .أظيرت النتائج
أف برامج إعداد معممي رياض األطفاؿ ال ترتبط بمعايير أنظمة الجكدة الشاممة ،كقد يعكد ذلؾ إلى
حداثة التجربة التي لـ تتجاكز أعكاميا األربعة ،كأظيرت النتائج كجكد عقبات تتعمؽ بكاقع إعداد
انتياء بالمنشآت
بتداء باألىداؼ كالمحتكل كمرك انر بالطرائؽ كالتقنيات ك ن
معممي رياض األطفاؿ برمتو ،إ ن
كالتقكيـ.

كاستقصت دراسة الحصان ( )2011الكفايات التدريسية الالزمة لمعممات رياض األطفاؿ في مدينة
الرياض في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،كمعرفة مدل تكافر تمؾ الكفايات التدريسية لمعممات رياض
األطفاؿ في مدينة الرياض في ضكء معايير الجكدة الشاممة .استخدمت الباحثة المنيج الكصفي،
كقامت بتصميـ بطاقة مالحظة تحتكم عمى  59كفاية تدريسية لمعممات رياض األطفاؿ في ضكء
معايير الجكدة الشاممة .تككنت عينة الدراسة مف  40معممة مف معممات رياض األطفاؿ في مدينة
الرياض .ككانت أبرز نتائج ىذه الدراسة تحديد قائمة بالكفايات التدريسية الالزمة لمعممات رياض
األطفاؿ في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،كما أسفرت نتائج الدراسة الميدانية عف كجكد قصكر كاضح
في مستكل تكفر الكفايات التدريسية الالزمة لمعممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الجكدة الشاممة.
كسعت دراسة المواضيـة ،والصرايره ) )2011إلى التعػرؼ عمػى مػدل فاعميػة الب ارمػج التدريبيػة مػف
كجيػة نظػر معممػات ريػػاض األطفاؿ فػػي مػػدارس محافظػػات إقميػػـ الجنػػكب في المممكة األردنية
الياشمية  .كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي عمى

عينػػة الد ارسػػة تككنت مػػف ( )119معممة،

أف مسػتكل
كاستخدـ الباحثاف اسػتبانة لجمػع البيانػات .كقد تكصمػت الد ارسػة إلػى عػدة نتائػج ،منيػا ّ

تقديػػر معممػػات ريػػاض األطفاؿ لمػػدل فاعميػػة كتنفيػػذ كتصميػػـ الب ارمػػج التدريبيػػة كاف مرتفعان ،ككجكد
عالقة

ذات داللة إحصائيػة بيػف أبعػاد كتنفيػذ كتصميػـ الب ارمػج التدريبيػة كبيػف فاعميػة البرنامج

تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيػة لمخبػرة كلممؤىػؿ العممػي فػي مسػتكل فاعميػة
التدريبي ،كمػا ّ
الب ارمػج التدريبيػة.
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كسعت دراسة عبد الفتاح ( )2010إلى تنمية كعي معممات دكر الحضانة كرياض األطفاؿ بمعايير
الجكدة في برامج الطفكلة المبكرة المستمدة مف مؤشرات الرابطة القكمية لتربية األطفاؿ الصغار
( .)NAEYCكقد طُّبقت استبانة باالستناد إلى معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة ( )NAEYCبعد
إجراء بعض التعديالت عمييا لتتالءـ مع ظركؼ البيئة المصرية،باستخداـ المنيج التجريبي كذلؾ
عمى عينة

مككنة مف ( )28معممة يعممف في دكر الحضانة كرياض األطفاؿ ،كطُّبؽ البرنامج

التدريبي لمدة أسبكعيف لشرح معايير الجكدة في برامج الطفكلة بمحكاتيا العشرة .أظيرت نتائج التحميؿ
الكيفي أ ّف التخطيط لـ يتغير إنما جاء متأث انر بما اعتادكا عميو مف أساليب عمؿ قديمة.
كىدفت دراسة العريقي ( )2009إلى الكشؼ عف أىمية كممارسة الكفايات التعميمية كدرجة ممارستيا
مف كجية نظر مربيات رياض األطفاؿ في مدينة تعز في اليمف ،كمعرفة العالقة االرتباطية بيف درجة
أىمية الكفايات التعميمية كدرجة ممارستيا باستخداـ المنيج الكصفي .كتككنت عينة الد ارسة مف ()75
مربية مف ثالث مديريات ىي القاىرة كصالة كالمظفرػ استخدمت الباحثة استبانة مككنة مف ()48
فقرة ،كلإلجابة عف أسئمة الدراسة استخدمت الباحثة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
كبينت النتائج أف
كالنسب المئكية كعامؿ االرتباط (بيرسكف) كاختبار (ت) كتحميؿ التبايف األحادمّ ،

درجة أىمية الكفايات التعميمية مف كجية نظر المربيات كانت ميمة جدان ،كبمغ المتكسط الحسابي العاـ
( ،)2.64كدرجة ممارسة الكفايات التعميمية مف كجية نظر المربيات كانت كبيرة ،إذ بمغ المتكسط
الحسابي العاـ ( ،)2.44كدرجة العالقة االرتباطية بيف األىمية كالممارسة كانت متكسطة كذات داللة
إحصائية ،كما بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ في أىمية الكفايات التعميمية األساسية كممارستيا مف
كجية نظر المربيات تعزل لمتغيرات التخصص كسنكات الخبرة كعدد الدكرات التدريبة التي التحقت بيا
المربية ،كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ عند مستكل الداللة في ممارسة الكفايات التعميمية األساسية
مف كجية نظر المربيات تعزل لمتغير نكع الرياض لصالح رياض األطفاؿ الخاصة.
كىدفػت دراسـة كونغ ودونالد وكيونغ ( )Guang &Doland & Kyoung,2009إلى الكشؼ
عف تأثيػر الكفػاءة الذاتيػة كحكافػز التدريػب عمػى فاعميػة التدريػب لػدل معممػي ريػاض األطفاؿ الذيػف
خضعػكا لب ارمػج التدريب فػي ككريػا الجنكبيػة .تككنػت عينػة الد ارسػة مػف ( )326معممانّ .بينت نتائج

الد ارسػة أف كفاءة التدريب كنكعيتو كالتحفيز كدعـ المشرفيف ليـ أثر في فاعمية التدريب ،كدعا
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الباحثكف إلػى ضػركرة تطكيػر الدافعيػة لػدل المتدربيػف كالتركيػز عمػى تشػجيع االستقاللية ،كانشاء منػاخ
تنظيمػي أثنػاء العمميػة التدريبيػة يسػيـ فػي فاعميػػة التدريػػب.
كىدفت دراسة جيوريس ( (Georgios 2009إلى معرفة خصائص كميارات المعمـ الفعاؿ في
مرحمة ما قبؿ المدرسة ،مف خالؿ تقييـ ست سمات لشخصية معممي ما قبؿ المدرسة ،كىذه السمات
ىي (حب األطفاؿ ،كالتطكر الميني المستمر ،كاالحتراؼ كااللتزاـ ،كامتالؾ ميارات االتصاؿ الفعاؿ،
كالشخصية المقربة ،كالقدرة التعميمية) .تككنت عينة الدراسة مف ( )226معممان مف مؤسسات التعميـ في
مرحمة ما قبؿ المدرسة ،كدكر الحضانة كرياض األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة ،كقد تـ استخداـ
إستبانة ثنائية المقياس كأداة لمدراسة ،كبعد معالجة البيانات إحصائيان ،أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ
أربع سمات ميمة لممعمـ الفعاؿ ،تتمثؿ في :حب األطفاؿ ،كالتطكر الميني المستمر ،كاالحتراؼ،
كااللتزاـ.
كبحثت دراسة اليولي وجوىر والقالف ( )2009بالكفايات الشخصية األدائية األساسية الالزمة
لمعممات رياض األطفاؿ ،كالتعرؼ عمى مدل تكافر ىذه الكفايات لدل مجمكعة مف معممات رياض
األطفاؿ في الككيت  ،كقد استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي لإلجابة عف أسئمة الدراسة .اشتممت
أدكات الدراسة عمى بطاقة مالحظة في ضكء مجمكعة مف الكفايات ،كطبقت عمى عينة مف معممات
رياض األطفاؿ بمغت ( 66معممة) ،مرتيف مع كؿ معممة .كأشارت النتائج أ ّف الكفايات الشخصية

حققت تقديرات عالية تقع ما بيف  ،%96 - %82أما الكفايات األدائية األساسية الالزمة لمعممة

رياض األطفاؿ فكانت :كفايات التخطيط لمحمقة التعميمية ،ككفايات تنفيذ الحمقة التعميمية ،ككفايات
تقكيـ األركاف التعميمية ،ككفايات إدارة الصؼ كالتفاعؿ مع األطفاؿ ،ككفايات الكجبة الغذائية
(المطعـ) ،ككفايات القصة ،ثـ كفايات اإلعداد لألنشطة الالصفية ،كىي تشمؿ الحركية كالمكتبية
كالمطبخ ثـ المرسـ .كأشارت النتائج أيضان إلى أف جميع الكفايات التعميمية تراكحت نسبة تكافرىا لدل
عينة الدراسة ما بيف  %90 - %81كىي نسبة مرتفعة جدان ،كاتضح كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف درجات عينة الدراسة فيما يتعمؽ بمستكل ممارستيـ لكفايات الصفات الشخصية ،كالتخطيط لمحمقة
التعميمية كتنفيذىا ،كتقكيـ الحمقة التعميمية كاألركاف التعميمية كادارة الصؼ ،كالتفاعؿ مع األطفاؿ
كتبيف عدـ كجكد فركؽ دالة في
كاإلعداد لألنشطة الالصفية الحركية كالمكتبية ،كالمطبخ كالمرسـّ ،

متغير الكجبة الغذائية (المطعـ) كذلؾ لصالح مجمكعة سنكات الخبرة ( 15 – 11سنة) .كتبيف كجكد
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فركؽ ذات داللة إحصائية بيف معممات رياض األطفاؿ فيما يتعمؽ بمستكل ممارستيف لكفاية متغير
الصفات الشخصية فقط كلصالح مستكل البكالكريكس ،أما فيما يتعمؽ بالكفايات األخرل فال تكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المعممات.
كىدفت دراسة أفاجا ( )Afaga, 2007إلى الكشؼ عف الجكانب السمبية كالجكانب اإليجابية في نظاـ
تقكيـ كفاءة المعمـ في معيد إعداد المعمـ التابع لمؤسسة رعاية كتنمية الطفكلة السكيدية ،كقد قاـ
الباحثكف بتصميـ استبانة الستطالع آراء العامميف في الحقؿ التربكم مف معمميف كادارييف كمكجييف
حكؿ ىذا النظاـ كفؽ المنيج الكصفي التحميمي ،بيدؼ التعرؼ عمى كاقع تنفيذه ،كقد احتكت االستبانة
عمى أربعة محاكر( :األىداؼ ،كالكفايات التدريسية ،كسمبيات النظاـ ،كالجانب اإلدارم) .تككنت عينة
الدراسة مف ( )525مف المعمميف كالمكجييف كاإلدارييف ( 322معممان 68 ،مكجيان ،ك 133إداريان)،
كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :أف أىـ الكفايات الضركرية إعداد الدرس ،كالقدرة
عمى إدارة الصؼ.
كىدفت دراسة أبو دقة ( )2007إلى تشخيص جكدة التعميـ فػي ريػاض األطفاؿ في قطاع غزة ،في
المجاالت التالية :المنيج ،ككفاءة المعممات ،كالمػكاد التربكية المستخدمة في الرياض ،كمشاركة أكلياء
األمكر ،كتحديد معكقػات جػكدة التعميـ في رياض األطفاؿ ٚتـ اختيار ( )54ركضة عشكائيا مكزعػة
جغرافيا في محافظات غزة كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي مف خالؿ األدكات
التالية :استبانة مديرة الركضة كاستبانة المربيات كاستبانة أكلياء األمكر كبطاقة مالحظة أداء مربية
كبطاقة تحميؿ الكتب المستخدمة في رياض األطفاؿ كبطاقة تحميؿ الخطة السنكية لمركضة كبطاقة
تحميؿ الخطة اليكمية لمركضة كالمقابمة الشخصية كالمجمكعة البؤرية .كأظيرت نتائج الدراسة أف
تبيف ىيمنة البعديف
رياض األطفاؿ في غزة يستخدـ نظاـ الصؼ التقميػدم ،كيعتمد نظػاـ الحصص ،ك ّ
االجتماعي كالمعرفي كأىداؼ رئيسة لمركضة .أما بالنسبة لكفاءة المعممات فقد بينت النتائج أف
جميعيف لدييف شيادة الثانكية العامة ،كثمث أفراد العينة لدييف مؤىؿ جامعي ،كالمكاد التربكية غير
متكافرة بشكؿ كاؼ فػي ريػاض األطفاؿ ،أما مشاركة أكلياء األمكر ال تتعدل دفع الرسكـ كحضكر
بعض االجتماعات كالندكات .أما المعكقات فأىميا المتعمقة بعدـ دفع الرسكـ ،كالمشاكؿ السمككية مف
األطفاؿ ،كضعؼ تفاعؿ األىالي ،إلى جانب تدني راتب المعممات كقمة خبرتيف في مجاؿ الطفكلة
المبكرة.
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كىدفت دراسة كلجف كفانتيكف ( )Walelign& fantahun 2007إلى التحقؽ مف فاعمية البرنامج
التدريبي لمكاجية المشكالت التي تعترض المعمميف الجدد قبؿ كضعيـ في الخدمة كفؽ المنيج
التجريبي  .كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )292مف طمبة معمـ الصؼ مف السنة األخيرة مف جميع
األقساـ ،كمف ( )7مكظفيف إدارييف في الكمية .أظيرت نتائج الدراسة أنو تـ التركيز عمى المناىج
العممية بشكؿ كبير ،كأف نقص التسييالت كالخدمات اإللزامية لتنفيذ البرنامج التدريبي ىك المشكمة
األكثر خطكرة ،التي تعكؽ كضع المناىج الدراسية مكضع التنفيذ ،كأف الجياز اإلدارم ال يكلي اىتمامان
كافيان لمتطمبات ،كرغبات المتدربيف ،إذ أعطى معممك الصؼ تقكيمان جيدان لسياسة تدريب المعمميف قبؿ
كضعيـ في الخدمة ،ككانت نسبتيـ ( ،)%38كأف مكقؼ معممي الصؼ تجاه مينتيـ تأثر بشكؿ
مرتفع بنظرة المجتمع تجاه مينة التعميـ.
أما دراسة أبو حرب ( )2005فقد ىدفت إلى معرفة الكفايػػات التدريسػػية الالزمػػة لمعممػػات مرحمة
ّ

رياض األطفاؿ في ضكء تطكير نماذج منيج القػرف الحػادم كالعشػريف مػف كجيػة نظػر ( )48مػديرة
كمعممػة بكالية مسقط باستخداـ المنيج الكصفي  ،كقػد قػاـ الباحػث بإعػداد قائمػة بالكفايػات التدريسػية
بمػػغ عػػددىا ( )85كفايػػة فرعية ،مكزعة عمػػى خمػػس كفايػػات رئيسػػة ،كىػػي :كفايػػة التخطػػيط كتنظػػيـ
األنشػػطة كتضػػمنت ( 18كفايػػة) فرعيػػة ،ككفايػػة ربػػط األفكػػار كالمعمكمػػات كاسػتخداميا فػي التعمػيـ
كاشػتممت عمػى ( 16كفايػة) فرعيػة ،ككفايػة حػؿ المشػكالت كالعمػػؿ مػػع اآلخ ػريف كاحتػػكت ( 20كفايػػة)
فرعيػػة ،ككفايػػة جمػػع كتنظػػيـ البيانػػات كتحميميػا كتضػمنت ( 16كفايػة) فرعيػة ،ككفايػة اسػتخداميا
كتضػمنت ( 15كفايػػة) فرعيػة ،كأظيػرت نتػائج الد ارسػة حاجػة المعممػات الماسػة لجميػع الكفايػات
التدريسػية المقترحة.
كىدفت دراسة ياسين ( )2003إلى تحديد درجة تكفر الكفايات األساسية العامة لدل معممات رياض
األطفاؿ بالركضات الحككمية بالعاصمة المقدسة في مدينة الرياض  ،كتككنت عينة الدراسة مف ()78
معممة في ( )7ركضات حككمية ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي مف خالؿ استبانة تككنت مف

( )58ميارة .تكصمت النتائج إلػى أف معممػات رياض األطفاؿ في مدارس الركضات الحككمية يتمتعف
أف درجة ىذه الكفايات ال تختمؼ باختالؼ التخػصص أك
بكفايات شخػصية ممتػازة كبدرجة عالية ،ك ّ

المؤىػؿ العممي ،كأف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ لمكفايات التدريسية ضعيؼ كبحاجة إلى
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تدريب كاتقاف لجميع الميارات التدريسية ،كأف درجة تكافر الكفايػات التعميميػة األساسية لدل معممات
رياض األطفاؿ ال تختمؼ باختالؼ سنكات الخبػرة أك عػدد الدكرات التدريبية التي التحقف بيا.
كىدفت دراسة مكر ( )Moor, 2003إلى التعرؼ عمى برنامج اإلعداد التربكم لممعمـ في نيكزلندا،
كالخبرات العممية قبؿ الخدمة باستخداـ المنيج الكصفي .كتككنت عينة الدراسة مف ( )77طالبان
كطالبة .ككانت أبرز نتائج الدراسة :كجكد قصكر مف الناحيتيف النظرية كالتطبيقية في برنامج اإلعداد
التربكم في كمية التربية .كاقتراح مجمكعة مف الحمكؿ لمعالجة ىذا القصكر عف طريؽ تكثيؼ الزيارات
الميدانية ،كحضكر المحاضرات التي يمقييا مدرسكف ذكك خبرة في التدريس ،المتمثمة في كيفية التعامؿ
مع الطمبة ،كالتدريب عمى اإللقاء ،كتنظيـ الكقت ،كحؿ المشكالت ،كالتكيؼ مع البيئة المدرسية.
كعممت دراسة سيمفن ( )Selven, 2003عمى تحديد الكفايات األدائية األساسية ،كالتعرؼ عمى
مدل تكافرىا لدل معممات رياض األطفاؿ في كالية بنسمفانيا في مؤسسات تأىيؿ كرعاية الطفكلة
المبكرة في الكاليات المتحدة األمريكية .تككنت عينة الدراسة مف مجمكعة مف المختصيف في مجاؿ
إعداد كتدريب المعمميف ،كقامت الباحثة بإعداد قائمة لمكفايات ،استنادان إلى المصادر التالية في
اشتقاؽ الكفايات :مالحظة أداء بعض المعممات برياض األطفاؿ ،كاإلطالع عمى بعض المراجع
كالدراسات كالبحكث التي تناكلت مكضكع الكفايات بكجو عاـ ،كالتي تناكلت كفايات معممة رياض
األطفاؿ عمى كجو التخصيص .كالتعرؼ عمى آراء بعض العامميف كالميتميف بتربية الطفؿ قبؿ
المدرسة كاعداد المعمـ ،كقد تكصمت الباحثة إلى قائمة بالكفايات اشتممت عمى ( )61كفاية ،قُ ّسمت
إلى سبعة جكانب ،ىي :الكفايات الالزمة لمتخطيط لمتعميـ ،الكفايات الالزـ تكافرىا لإلعداد لمتعميـ،

كالكفايات الالزـ تكافرىا لتنفيذ البرامج في رياض األطفاؿ ،كالكفايات الالزمة إلدارة العممية التعميمية،
كالكفايات الالزمة لمتفاعؿ مع اآلخريف ،كالكفايات الالزمة لمتقييـ ،كالكفايات الالزمة لمنمك الميني
تـ تطبيؽ بطاقة المالحظة عمى عينة مككنة مف ()150
لمشكؿ النيائي لقائمة الكفايات التربكيةّ .
معممة مف معممات رياض األطفاؿ في كالية بنسمفانيا ،كقياس ما لدييف مف كفايات باستخداـ المنيج
التجريبي ،كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :تحديد قائمة بالكفايات األدائية األساسية
الالزمة لمعممة رياض األطفاؿ ،كاإلشارة إلى أف معممات رياض األطفاؿ ال تتكفر لدييف الكفايات
األدائية األساسية بالقدر الذم يرضى عنو المختصكف ،كالى أنو ال تكجد عالقة بيف عدد سنكات الخبرة
في العمؿ برياض األطفاؿ ،كتكافر الكفايات األدائية األساسية لدل المعممات.
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 2.2.1مناقشة الدراسات السابقة
مف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة تبيف ما يأتي:
 ىدفت الدراسات السابقة إلى تحديد الكفايات المينية لمعممة رياض األطفاؿ كما في دراسةسيمفف كابراىيـ كاليكلي كجكىر كالقالؼ ،في حيف تناكلت دراسة السعدية كعبد الفتاح كافاجا
بناء برنامج تدريبي لتطكير الكفايات المينية لمعممة الركضة ،كتناكلت دراسة كنعاف كياسيف
تقكيـ معممات رياض األطفاؿ ،أما دراسة أبك دقة فيدفت إلى تشخيص جكدة التعميـ في
رياض األطفاؿ كمف ضمنيا كفاءة المعممات.
 اتبعت معظـ الدراسات السابقة المنيج الكصفي التحميمي كما في دراسة السعدية ككنعافكافاجا في حيف اتبعت دراسة الخالص ( )2016منيج التحميؿ النكعي ،أما دراسة سيمفف فقد
استخدمت المنيج التجريبي.
 تناكلت معظـ الدراسات معممات الركضة أثناء الخدمة ،مثؿ دراسة ياسيف كالعريقي ،في حيفجمعت دراسات أخرل بيف المعممات كالمديرات ،مثؿ دراسة أبك حرب كأفاجا ،أما دراسة
الخالص ( )2016كفانتاىف ككلجف () 2006فقامكا بدراسة عينة مف الطالب المعمميف قبؿ
الخدمة.
 تناكلت بعض الدراسات متغيرات سنكات الخبرة كالمؤىؿ العممي ،كما في دراسة (العريقي )2009كدراسة (ياسيف ،2003 ،أما دراسة (اليكلي كجكىر كالقالؼ  )2009تناكلت الخبرة
كالتخصص كالمؤىؿ العممي ،في حيف تناكلت دراسة (السعدية  )2013متغير المؤىؿ العممي
كسنكات الخبرة كالتخصص إضافة إلى الكالية.
الذم يعد في غاية األىمية ،
اختمفت الدراسة الحالية بأنيا ترّكز عمى أداء معممة رياض األطفاؿّ ،

ألف المعممة ىي حجر األساس في تنمية كتطكير الطفؿ ،خصكصان إذا كانت مؤىمة تأىيالن جيدان ،أما
ّ

إف لـ تكف مؤىمة ،يؤدم ىذا إلى كجكد جيؿ ذك شحصية ضعيفة كيؤثر عمى مجاالت نمكه المختمفة.

كميدانيان ،تتميز ىذه الدراسة ألنيا تيدؼ الى تقييـ أداء معممات رياض األطفاؿ في مدينة القدس كفؽ
معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة ،كالتي تشتمؿ عمى جميع المجاالت كالمؤشرات المتعمقة بالطفؿ
كبمالحظة ما يحدث لألطفاؿ في برنامج رياض األطفاؿ ،حيث تكضح ىذه الدراسة أف نتائج ىذه
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المالحظات تكضح القيمة الحقيقية لمسياسات التي تمارس بالفعؿ في رياض األطفاؿ في مدينة القدس،
سكاء مف جانب اإلدارة أك داخؿ الفصؿ الدراسي ،كتكضح مدل امتالؾ معممة رياض االطفاؿ
لمكفايات التي تؤىميا لمعمؿ في ىذا المجاؿ.
كتتميز ىذه الدراسة في تطبيقيا بكجكد االحتالؿ اإلسرائيمي لمدينة القدس كتعدد جيات اإلشراؼ عمى
المؤسسات التعميمية في المدينة.
كاستخدمت الباحثة ثالث أدكات لتطبيؽ الدراسة ،كىي :المالحظة كالمقابمة كتحميؿ الكثائؽ ،لكي تعطي
الدراسة الحالية قيمة كصدؽ في البيانات كالنتائج ،كربط الدراسة بمعايير عالمية ،كىذا يعني االرتقاء
بمستكل رياض األطفاؿ كبنكعية التعميـ كاستخداـ التحميؿ الكمي كالنكعي في الدراسة.
كتتميز ىذه الدراسة لقمة الدراسات المماثمة ليا في فمسطيف.
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الفصل الثالث :الطريقة واإلجراءات

 3.1المقدمة.
 3.2منيج الدراسة.
 3.3مجتمع الدراسة.
3.4عينة الدراسة.
 3.5أدوات الدراسة.
 3.6متغيرات الدراسة.
 3.7الطريقة واالجراءات.
 3.8المعالجة االحصائية.
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الفصل الثالث:
______________________________________________________
الطريقة واإلجراءات:
 3.1المقدمة

يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان مفصالن لمخطكات التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ الدراسة ،كمف ذلؾ تعريؼ
منيج الدراسة ،ككصؼ مجتمع الدراسة كتحديد عينتيا ،كاعداد أدكات الدراسة ،كالتأكد مف صدقيا
كثباتيا ،كبياف إجراءات الدراسة ،كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج.

 3.2منيج الدراسة
كيعرؼ
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي المختمط؛ الكمي كالنكعيّ ،

بأنو المنيج الذم يدرس ظاىرة أك حدثان أك قضية مكجكدة حاليان يمكف الحصكؿ منيا عمى معمكمات

تجيب عف أسئمة الدراسة دكف تدخؿ مف الباحثة فييا .كتحاكؿ الباحثة عف طريؽ ىذا المنيج كصؼ
الظاىرة مكضكع الدراسة ،كتحميؿ بياناتيا ،كبياف العالقة بيف المككنات كاآلراء التي تطرح حكليا،
كالعمميات التي تتضمنيا كاآلثار التي تحدثيا ،كىك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العممي المنظـ لكصؼ
ظاىرة أك مشكمة ،كتصنيفيا كتحميميا كاخضاعيا لمدراسات الدقيقة بالفحص كالتحميؿ.

 3.3مجتمع الدراسة
يتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممات رياض األطفاؿ في مدينة القدس ،كالبالغ عددى ّف ()300

معممة ،كمف جميع مديرات رياض األطفاؿ في مدينة القدس كالبالغ عددىف ( ،)53بحسب سجالت
مديرية التربية كالتعميـ في مدينة القدس.
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 3.4عينة الدراسة
ىف بطريقة
شارؾ في الدراسة ( )40معممة مف معممات رياض األطفاؿ في مدينة القدس ،جرل اختيار ّ

عشكائية  ،كالجدكؿ ( )3.1يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة:
وصف متغيرات أفراد العينة:

بأف تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي جاء بنسبة %22.5
ّ
يبيف الجدكؿ (ّ )3.1

لمدبمكـ ،كبنسبة  %72.5لمبكالكريكس ،كبنسبة  %5لماجستير فما فكؽ .كجاء تكزيع أفراد عنية

الدراسة حسب متغير سنكات الخبرة أف ما نسبتو  %32.5لفئة أقؿ مف  5سنكات ،كنسبة  %35لفئة
كيبيف ىذا الجدكؿ أف تكزيع أفراد عينة
 10-5سنكات ،كنسبة  %32.5لفئة مف  10سنكات فأكثرّ .
الدراسة حسب متغير التخصص جاء ما نسبتو  %55مف فئة تربية ابتدائية ،كنسبة  %40مف فئة
رياض أطفاؿ ،كنسبة  %5لفئة غير ذلؾ.
جدول ( :)1.3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.
المتغير

المستوى

العدد

النسبة المئوية

المؤىل العممي

دبمكـ

9

22.5

بكالكريكس

29

72.5

ماجستير فما فكؽ

2

5.0

أقؿ مف  5سنكات

13

32.5

مف  10-5سنكات

14

35.0

أكثر مف عشر سنكات

13

32.5

تربية ابتدائية

22

55.0

رياض أطفاؿ

16

40.0

غير ذلؾ

2

5.0

سنوات الخبرة

التخصص

كما كشاركت في الدراسة ( )51مديرة مف مديرات رياض األطفاؿ في مدينة القدس ،المكاتي كافقػف عمػى
ػنيف مػػديرة كاحػدة حاصػمة عمػى شػػيادة دكتػكراه فػي عمػػـ
االنخػراط فػي الد ارسػة كالمشػػاركة فييػا ،ككانػت م ّ

النفس ،كعدد المػديرات الحاصػالت عمػى ماجسػتير فػي االدارة التربكيػة خمػس مػديرات ،فػي حػيف اثنتػيف
حاصمتا عمى ماجستير في أساليب التدريس ،كعدد المديرات الحاصالت عمى شيادة بكػالكريكس خمػس
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مديرات في التربية االبتدائية كريػاض األطفػاؿ ،كمػديرة كاحػدة حاصػمة عمػى دبمػكـ فػي إدارة الحضػانات،
كأخرل عمى شيادة الثانكية العامة ،كتتراكح سنكات الخبرة لمعظـ المديرات مف  1إلى  51سنة.

 3.5أدوات الدراسة
اشتممت الدراسة عمى األدكات اآلتية:
 3.5.1األداة األولى :صحيفة مالحظة معممات رياض األطفال (المالحظة الصفية):
ىػػدفت المالحظػػة إلػػى تقيػػيـ أداء معممػػات ريػػاض األطفػػاؿ فػػي مدينػػة القػػدس فػػي ضػػكء معػػايير الرابطػػة
القكميػػة لمطفكلػػة المبك ػرة ) ،)NAEYCكالتػػي تػػـ تبنييػػا مػػف قبػػؿ ىيئػػة تطػػكير مينػػة التعمػػيـ الفمسػػطيني
( ،)2017كقػػد تككنػػت صػػحيفة المالحظػػة مػػف ثالثػػة محػػاكر أساسػػية ،كىػػي :الػػتمكف مػػف اسػػتراتيجيات
التدريس ،كتصميـ البيئػة التعميميػة ،كالتقػكيـ ،كلكػؿ محػكر عػدة أبعػاد ،كلكػؿ بعػد خمسػة معػايير ،كىػي:
ِ
ممتاز ،كجيد جدان ،كجيد ،ك ِ
مرض.كما ىي كاردة في ممحؽ (.)3
مرض ،كغير
ككػاف دكر الباحثػة مالحظػة أداء معممػات ريػاض األطفػاؿ فػي مدينػة القػدس فػي ضػكء معػايير الرابطػػة
القكميػػة لمطفكلػػة المبك ػرة ،كذلػػؾ بتطبيػػؽ المالحظػػة م ػرتيف لكػػؿ معمم ػة ،كالبػػالغ عػػددىف  40معممػػة مػػف
معممات رياض األطفاؿ بمعدؿ  80مالحظة.
صدق أداة المالحظة الصفية:
تـ التحقؽ مف صدؽ ىذه األداة بعرضيا عمى المشرؼ كمجمكعة مف المحكميف مػف ذكم االختصػاص
كالخبرة ،حيث كزعت الباحثة البطاقة عمى عدد مف المحكميف .كطمب منيـ إبػداء الػرأم فػي فقراتيػا مػف
حيث :مدل كضكح لغة الفقرات كسالمتيا لغكيػان ،كمػدل شػمكؿ الفقػرات لمجانػب المػدركس ،كاضػافة أيػة
معمكمػػات أك تعػػديالت أك فق ػرات يركنيػػا مناسػػبة ،ككفػػؽ ىػػذه المالحظػػات تػػـ إخ ػراج بطاقػػة المالحظػػة
بصكرتيا النيائية.
مػػف ناحيػػة أخػػرل تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ األداة بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػكف لفق ػرات االسػػتبانة مػػع
الدرجػػة الكميػػة لػػألداة ،كاتضػػح كجػػكد داللػػة إحصػػائية فػػي جميػػع فق ػرات االسػػتبانة ،يػػدؿ ىػػذا عمػػى كجػػكد
اتساؽ داخمي بيف الفقرات .كالجدكؿ ( )3.2اآلتي ي ّبيف ذلؾ:
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جدول ( :)3.2نتائج معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلمصفوفة ارتباط فقرات
مستوى أداء معممات رياض األطفال في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة NAEYC
الرقم

قيمة R

1

**0.857

2
3
4
5

**0.803
**0.572
**0.661
**0.794

الرقم

الدالة
اإلحصائية

قيمة R
**

0.000

6

0.000

7

0.000

8

0.000

9

0.000

10

الدالة

الرقم

اإلحصائية
0.446

**0.548

*0.239
*0.226

**0.631

0.000

11

0.000

12

0.033

13

0.044

14

0.000

15

قيمة R
**

الدالة
اإلحصائية

0.509

**0.834
**0.840
**0.793
**0.659

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ثبات المالحظة:
تمكنت الباحثة مف التحقؽ مف ثبات األداة بحساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات ،لمجاالت
الدراسة حسب معادلة الثبات (كركنباخ ألفا) ،ككانت الدرجة الكمية لمستكل أداء معممات رياض
األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  ،)0.874( NAEYCكىذه النتيجة تشير
يبيف معامؿ الثبات لممجاالت
إلى تمتع ىذه األداة بثبات يفي بأغراض الدراسة .كالجدكؿ (ّ )3.3
كالدرجة الكمية.

جدول ( :)3.3نتائج معامل الثبات لممجاالت
المجاالت

معامل الثبات

التمكن من استراتيجيات التدريس

0.832

تصميم البيئة التربوية

0.738

التقويم

0.785

الدرجة الكمية

0.874
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 2.5.3األداة الثانية :صحائف المقابمة:
أوال :صــحيفة مقابمــة معممــات ريــاض األطفــال :تػ ّػـ إعػػدادىا بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى أداء معممػػات ريػػاض

األطفػاؿ ،كلمكشػؼ عػف كيفيػة تعبيػػرىف عػف ىػذا األداء مػف كجيػة نظػػرىف فػي ممارسػتيف فػي الركضػػة،
كلمػربط بػػيف بيانػػات كػػؿ مػػف المقابمػػة كالمالحظػػة ،كسػػئمت المعممػػات عش ػرة أسػػئمة كمػػا يتبػػيف فػػي ممحػػؽ
(.)7
ثانيــا :صــحيفة مقابمــة مــديرات ريــاض األطفــال :تػ ّػـ إعػػدادىا بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى كيفيػػة تقيػػيـ مػػديرات

رياض األطفاؿ فػي مدينػة القػدس لمعممػات ريػاض األطفػاؿ ،كلمػربط بػيف مقابمػة المعممػة كالمػديرة كمػدل
ارتباطيا بالمالحظة ،كسئمت المديرات  11سؤاال كما يتبيف في ممحؽ (.)8
صدق أداة المقابمة:
بعد إعداد صحيفة المقابمة بصكرتيا األكلية تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف الكاردة
فػػي ممحػػؽ ( ،)9كالػػذيف بػػدكرىـ أبػػدكا بعػػض المالحظػػات حكليػػا ،فػػأجرت الباحثػػة التعػػديالت المطمكبػػة
بحسػ ػػب المالحظػ ػػات التػ ػػي أبػ ػػداىا المحكمػ ػػيف؛ مػ ػػف حيػ ػػث الصػ ػػياغة المغكيػ ػػة كحػ ػػذؼ بعػ ػػض األسػ ػػئمة،
فأصبحت صحيفة المقابمة جاىزة لمتطبيؽ كمككنة مف  10أسئمة لممعممات ك 11سؤاالن لممديرات.
 3.5.3األداة الثالثة :تحميل الوثائق:
حممت الباحثة خطط معممات رياض األطفاؿ اليكمية كاألسبكعية كالشيرية كالسنكية كفؽ خطكات تحميؿ
الكثائؽ ،كىي:
 )1إعداد قائمة بالمعايير التي يجب تكافرىا في ممؼ اإلنجاز لمعممة رياض األطفاؿ في ضكء
معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرةِ  NAEYCفي مجال ّي التخطيط كصياغة األىداؼ.
 )2تحديػد ىػػدؼ التحميػػؿ :ىػػدفت عمميػة التحميػػؿ إلػػى تقيػػيـ أداء معممػة ريػػاض األطفػػاؿ فػػي مدينػػة
الق ػ ػػدس ف ػ ػػي ض ػ ػػكء مع ػ ػػايير الرابط ػ ػػة القكمي ػ ػػة لمطفكل ػ ػػة المبكػ ػ ػرة (جان ػ ػػب التخط ػ ػػيط كص ػ ػػياغة
كاألىداؼ).
 )3تحديد عينة التحميؿ :ممؼ إنجػاز معممػات ريػاض األطفػاؿ الػذم يشػتمؿ عمػى الخطػط اليكميػة
كالفصمية كالسنكية كأكراؽ العمؿ كالكتابة التاممية.
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 )4فئات التحميؿ :اعتمدت الدراسة الحالية عمى قائمة المعايير المينية لمعممة رياض األطفػاؿ فػي
مجاؿ التخطيط كصياغة األىداؼ.
 )5كحدة التحميؿ :تـ اتخاذ العبارة كالكممة ككحدات تحميؿ
ثبات تحميل الوثائق:
لمعرفة ثبات تحميؿ البيانات ،حممت الباحثة كمشرفتيا البيانات كما يأتي:
 الثبات بين شخصي :تـ االتفاؽ بيف الباحثة كمشرفتيا عمى معنى كاضح كدقيؽ لكحدات تحميؿالعبارة كالكممات ،كبعد ذلؾ أجرت الباحثة كالمشرفة ،بشكؿ منفرد ،تحميالن مف ممفات اإلنجاز.
 الثبات عبر الزمن (ضمن شخصي) :قامت الباحثة كالمشرفة بإجراء عممية التحميؿ مرتيف بفارؽ( )15يكمان بيف التحميميف األكؿ كالثاني .كاستخدمتا معادلة (ىكلستي) لحساب معامؿ الثبات
لحساب البيف شخصي كالضمف شخصي ،حسب المعادلة2M / )N1+N2( :؛
  :N1عدد الفئات التي تـ تحميميا في المرة األكلى. :N2عدد الفئات التي تـ تحميميا في المرة الثانية.
 :2Mعدد الفئات المتفؽ عمييا في المرتيف األكلى كالثانية.
كبمغ معامؿ الثبات البيف شخصي  ،%80أما الضمف شخصي فبمغ  %81كىما نتيجتاف مقبكلتاف.

 3.6متغيرات الدراسة
المتغيرات المستقمة:
 المؤىؿ العممي كلو مستكياف :دبمكـ ،كبكالكريكس فما فكؽ. س ػػنكات الخبػ ػرة كلي ػػا ثالثػ ػة مس ػػتكيات :أق ػػؿ م ػػف  5س ػػنكات ،كم ػػف 10-5س ػػنكات ،كأكث ػػر م ػػف 10سنكات.
 -التخصص كلو مستكياف :رياض األطفاؿ ،كتربية ابتدائية.
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المتغير التابع:
أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة.

 3.7إجراءات الدراسة
قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:
 مراجعة األدب التربكم كالدراسات السابقة حكؿ مكضكع الدراسة. الحصكؿ عمى مكافقة مف عمادة الدراسات العميا إلجراء الدراسة. الحصكؿ عمى قكائـ بأعداد معممات رياض الطفاؿ في مدينة القدس. إعداد أدكات الدراسة بصكرتيا األكلية. عرض أدكات الدراسة عمى لجنة مف المحكميف لمخركج بالصكرة النيائية لألدكات. التحقؽ مف ثبات أدكات الدراسة كصدقيا. اختيار العينة. تطبيؽ بطاقة المالحظة كتفريغيا كتحميميا. تطبيؽ صحيفة المقابمة مع معممات رياض األطفاؿ كمديراتيا ،كتفريغيا كتحميميا. -تحميؿ الكثائؽ المتعمقة بممؼ إنجاز معممة رياض األطفاؿ.

 3.8المعالجة اإلحصائية
بعد قياـ الباحثة بمشػاىدة مالحظتػيف لكػؿ معممػة كالتأكػد مػف صػالحيتيا لمتحميػؿ تػـ ترميزىػا بإعطائيػا
أرقام ػ ػان معينػ ػػة ،كذلػ ػػؾ تمييػ ػػدان إلدخػ ػػاؿ بياناتيػ ػػا إلػ ػػى جيػ ػػاز الحاسػ ػػكب إلج ػ ػراء المعالجػ ػػات اإلحصػ ػػائية
المناسبة ،كتحميؿ البيانات كفقان ألسئمة الدراسة بيانات الد ارسػة ،كقػد تمػت المعالجػة اإلحصػائية لمبيانػات
باسػػتخراج المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة لكػػؿ فق ػرة مػػف فقػرات االسػػتبانة ،كاختبػػار تحميػػؿ
التبػػايف األحػػادم ( ،)one way ANOVAكمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف ،كمعادلػػة الثبػػات كركنبػػاخ ألفػػا
(Alpha

 ،)Cronbachكذل ػػؾ باس ػػتخداـ برن ػػامج ال ػػرزـ اإلحص ػػائية لمعم ػػكـ االجتماعي ػػة ()SPSS

(.)Statistical Package For Social Sciences
كم ػػا كاس ػػتخدمت الباحث ػػة التحمي ػػؿ الثيم ػػاتي ف ػػي تحمي ػػؿ نت ػػائج المقابم ػػة كذل ػػؾ بتفري ػػغ المق ػػابالت كالقػػراءة
المتمعنة ليا,ككضع األفكار المتشابية في مجاؿ أك مكضكع معيف .
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الفصل الرابع :نتائج الدراسة وتحميميا

 4.1المقدمة
 4.2النتائج المتعمقة بالسؤال األول
 4.3النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة
 4.3.1النتائج المتعمقة بالفرضية األولى
 4.3.2النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية
 4.3.3النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة
 4.4النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة
 4.5النتائج المتعمقة بصحيفة المقابمة
 4.6النتائج المتعمقة بتحميل الوثائق
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الفصل الرابع:
______________________________________________________________

نتائج الدراسة وتحميميا:
 4.1مقدمة
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة التي تكصمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة ،كىك "تقييم
أداء معممات رياض األطفال في مدينة القدس في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة
 "NAEYCكبياف أثر متغيرات الدراسة عف طريؽ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة ،كتحميؿ
البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا .كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة
الدراسة تـ اعتماد الدرجات اآلتية:
مدى متوسطيا الحسابي

الدرجة
منخفضة جدان

 1.80فأقؿ

منخفضة

2.60 - 1.81

متكسطة

3.40-2.61

عالية

4.20 - 3.41

عالية جدان

 4.21فأعمى

 4.1النتائج المتعمقة باالجابة عن السؤال األول
نص السؤال :ما المعايير التي ينبغي تكافرىا في معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة
القكمية لمطفكلة المبكرة NAEYC؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ حممت الباحثة معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة ) ،)NAEYCكما حممت
المعايير المينية لمعممات رياض األطفاؿ في فمسطيف المعتمدة مف ىيئة تطكير مينة التعميـ كأكجدت
التشابو كاالختالؼ فيما بينيا كما يأتي:
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تحتكم كثيقة معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة ) )NAEYCعمى عشرة مككنات أساسية لمبرامج
الخاصة باألطفاؿ الصغار ،كيبدأ كؿ مككف مف ىذه المعايير بتحديد اليدؼ منو كالمنطؽ مف كراءه،
يميو شرح لممحكات التي تدؿ عمى تحقؽ اليدؼ أك عبارات تفسيرية لممساعدة عمى تكضيح كشرح
البند ،كىي مقسمة في أربعة مجاالت رئيسة ،ىي :مجاؿ التركيز األكؿ كىك الطفؿ ،كينبثؽ منو خمسة
معايير ،ىي العالقات االجتماعية كالمنيج كالتدريس كالقياس كالتقكيـ كالصحة .أما مجاؿ التركيز
الثاني فيك ىيئة التدريس ،كيتضمف معيار المعمميف كالمدرسيف .أما مجاؿ التركيز الثالث فيك مشاركة
أما مجاؿ التركيز
األسرة كالمجتمع المحمي ،كالذم يتضمف معيار األسرة كمعيار المجتمع المحميّ .

الرابع فيك القيادة كاإلدارة ،كيتضمف معيار البيئة المادية كالقيادة كاإلدارة.

تيدؼ ىذه المعايير مف عناكينيا إلى خدمة األطفاؿ مف الميالد كخالؿ مرحمة الركضة ،كضبط الجكدة
كضماف تطبيؽ برامج تربكية ذات جكدة عالية في كافة المؤسسات التي تخدـ أطفاؿ مرحمة الطفكلة
المبكرة ،كالتعرؼ إلى أكثر االستراتيجيات كاألنشطة التي تالئـ األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة،
كالتكصؿ إلى أىـ خصائص كمكاصفات البرامج التعميمية الالزمة ليا ،إضافة إلى التعرؼ عمى كيفية
بناء كتصميـ كتخطيط البرامج كتطبيقيا كتجريبيا ،كالتحقؽ مف مدل كفاءتيا كفعاليتيا في رعاية كتعميـ
كتنمية أطفاؿ ىذه المرحمة.
كفيما يتعمؽ بكثيقة المعايير المينية لمعممة رياض األطفاؿ المعتمدة مف ىيئة تطكير مينة التعميـ
كاإلدارة العامة لمتعميـ العاـ ،فتشتمؿ عمى ستة معايير ،لكؿ معيار عدة أبعاد تفسره كىذه المعايير:
المحور األول :التخطيط كمستكيات األىداؼ.
المحور الثاني :استراتيجيات التدريس.
المحور الثالث :البيئة ،كتنقسـ إلى:
أ :تصميـ البيئة.
ب :تنظيـ البيئة.
المحور الرابع :االتصاؿ كالتكاصؿ.
المحور الخامس :التقكيـ.
المحور السادس :التطكر الميني.
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كيمي ىذه المحاكر الستة عبارات تصؼ السمكؾ كالنشاطات القابمة لممالحظة كالقياس ،كالتي يمكف
تحقيقيا كالقياـ بيا ،إذ يظير مدل تقدـ معممة رياض األطفاؿ في تحقيؽ معيارىا مف خالؿ خمسة
مستكيات :ممتاز ،جيد جدان ،جيد ،مرض ،غير مرض ،يكضح كؿ مستكل ماذا يعني بالدقة التامة.
جاءت ىذه المعايير بيذا الشكؿ المفصؿ لتعطي معممة الركضة المقدرة عمى التعامؿ مع طفؿ
الركضة في فترة الطفكلة المبكرة ،كىي الفترة الحاسمة في حياة الطفؿ التي تعطيو فرصة التعبير عف
نفسو ككسب الثقة بالذات ،كفرصة بناء جكانب الشخصية المختمفة ،كاإلحساس باليكية ،كتككيف
العالقات مع األشخاص كاألشياء ،كتكسيع دائرتو كتفعيؿ الميؿ الطبيعي لديو الكتشاؼ البيئة كالعالـ
المحيط بو.
ترل الباحثة كجكد تشابو كبير بيف تمؾ المعايير مف حيث المحتكل كاليدؼ مف كراء كؿ كثيقة ،إذ أف
ىدؼ الكثيقتيف في الدرجة األكلى تطكر الطفؿ كاعداده لمحياة .كيتبيف أف معايير الرابطة القكمية
لمطفكلة المبكرة تأخذ طابع عاـ ،كشممت معاييرىا عمى مرحمة الطفكلة مف الميالد حتى سف الركضة
كقسمت محاكرىا الى أربعة مجاالت رئيسية.
أما المعايير المينية لمعممة رياض األطفاؿ المعتمدة مف قبؿ ىيئة تطكير مينة التعميـ ،فقد حددت
معاييرىا في ستة محكات أك محاكر بشكؿ مفصؿ ،كترل الباحثة بأنو عمى الرغـ مف اختالؼ الشكؿ
كالتقسيـ في كال الكثيقتيف ،إال أف المضمكف كاحد ال اختالؼ فيو بينيما ،ففي كثيقة المعايير المينية
لمعممة رياض األطفاؿ دمجت كؿ ما ىك مكجكد في معايير الرابطة القكمية تحت محاكرىا الستة
بطريقة مرتبة كمنظمة كمفصمة ،ليسيؿ عمى معممة الركضة مالحظتيا كقياس مدل تطكرىا كتقييميا،
فمثالن في معيار االتصاؿ كالتكاصؿ دمجت االتصاؿ مع األىؿ كمع الطفؿ كالزمالء كالطاقـ كالمجتمع
المحمي كأكلياء األمكر كالمشاركة في األنشطة المجتمعية ،في حيف جاءت في معايير الرابطة القكمية
كؿ كاحدة بشكؿ منفرد.
كدمجت أيضا معيار رقـ  ،5كىك الصحة في المعيار الثالث كىك البيئة تحت مسمى تكفير البيئة
الصحية األمنة كالسميمة ،أما معايير الرابطة القكمية فصمت بيف البيئة كالصحة.
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كقد اختمؼ مسمى المعيار الثاني في معايير الرابطة القكمية كىك المنيج ،عف المعيار األكؿ في
المعايير المينية لمعممة رياض األطفاؿ ،كىك التخطيط كمستكيات األىداؼ ،لكف ما يتضمف كؿ منيما
كما يفسرىما ىك كاحد كبنفس المعنى.
كبالنسبة لمع يار استراتيجيات التدريس في معايير الرابطة القكمية جاء بشكؿ عاـ أما في المعايير
المينية لمعممة رياض األطفاؿ فقد تناكلتو الكثيقة بشكؿ مفصؿ بشكؿ دقيؽ يسيؿ عمى المعممة إتقاف
المقيـ أك المشرؼ متابعة أداء معممة الركضة كتطكره.
كؿ بند مف بنكده ،كما يسيؿ عمى ّ
كقد أضافت كثيقة المعايير المينية لمعممة رياض األطفاؿ بعد كؿ معيار أك محكر مصادر التحقؽ
مف كؿ معيار ،مثالن ممؼ االنجاز لممعممة ،كمشاريع تربكية لألطفاؿ ،كالمالحظة الصفية كغيرىا ،كىذا
مقكـ معممة رياض األطفاؿ في كيفية التكجو كفي تقييـ كمتابعة أداءىا.
يسيؿ ميمة ّ
بذلؾ ترل الباحثة أف المعايير المينية لمعممة رياض األطفاؿ المعتمدة مف ىيئة تطكير مينة التعميـ،
ىي معايير تخدـ ىدؼ الرسالة الحالية التي تجرييا الباحثة ،لذا تصمح ىذه األداة في تقييـ أداء معممة
رياض األطفاؿ في القدس ،كىذه المعايير تفسر ما جاء في معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
 Naeycبدرجة كبيرة كبشكؿ مفصؿ.
كبعد ىذا التحميؿ اختارت الباحثة أربعة معايير اعتمدتيا في تطبيؽ الدراسة كىي كما يمي:
المحور األول :التخطيط وصياغة األىداف :يشمؿ:
صياغة األىداؼ كفؽ مجاالت النمك ،كمستكيات األىداؼ ككضكحيا ،كالتخطيط المتمركزحكؿ الطفؿ،
كالتخطيط الشمكلي التكاممي ،كالتنكيع في تخطيط األنشطة ،مخرجات التعميـ.
المحور الثاني :اسراتيجيات التدريس ،كيشمؿ تنكيع اإلسراتيجيات المستخدمة ،كتكضيح اليدؼ مف
التعمـ ،كتكظيؼ الكسائؿ التعميمية ،كاتاحة التميز ،كتشجيع العمؿ التعاكني كالتطكر االجتماعي
كتكظيؼ المعرفة السابقة.
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المحور الثالث :البيئة :تكفر الكسائؿ كاأللعاب كالتجييزات ،كتكفر البيئة الصحية اآلمنة كالسميمة،
كالقدرة عمى تصميـ البيئة بشكؿ يعزز التفاعؿ االجتماعي ،كمشاركة األطفاؿ في تكضيح القكانيف
كالسمكؾ المرغكب ،كانشاء أجكاء تدعـ األماف النفسي ،كذلؾ تنمية المحاسبة الذاتية كالسمكؾ المسؤكؿ.
المحور الرابع :التقويم :التمكف مف ربط التقكيـ باألىداؼ كمخرجات التعمـ ،كشمكلية التقكيـ كمراعاتو
لخصائص األطفاؿ النمائية ،كتنكع التقكيـ كالتقكيـ الذاتي.

 4.2النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
نص السؤال :ما مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
NAEYC؟
 4.2.1النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني لممالحظة األولى:
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات
أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت الصحيفة التي تعبر عف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في
ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة .NAEYC
جدول ( :)4.1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت
مستوى أداء معممات رياض األطفال في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة NAEYC
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

المجاالت

2

تصميم البيئة التربوية

4.47

.278030

1

التمكن من استراتيجيات التدريس

3.94

.482760

عالية جداً
عالية

3

التقويم

2.98

.623750

متوسطة

3.82

.411140

عالية

الرقم

الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ (, )4.1أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية ( )3.82كانحراؼ معيارم
( )0.411كىذا يدؿ عمى أف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية
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لمطفكلة المبكرة  NAEYCجاء بدرجة عالية .كلقد حصؿ مجاؿ تصميـ البيئة التربكية عمى أعمى
متكسط حسابي كمقداره ( ،)4.47كيميو مجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس ،كمف ثـ مجاؿ التقكيـ.
كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى
فقرات االستبانة التي تعبر عف مجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس.
جدول ( :)4.2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال
التمكن من استراتيجيات التدريس

الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

األبعاد

7

تكظيؼ المعرفة السابقة

4.98

.1580

4

تكظيؼ الكسائؿ كالمكاد التعميمية

4.55

.7140

عالية جدان

1

تنكع االستراتيجيات

4.20

.7580

عالية جدان
عالية

2

التعمـ النشط

4.00

.7840

عالية

5

إتاحة التميز

3.60

.9550

عالية

6

العمؿ التعاكني كالتطكر االجتماعي

3.25

.5880

متكسطة

3

كضكح األىداؼ التعميمية

3.05

.5520

متكسطة

3.9464

.482760

عالية

الرقم

المتوسط

الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ ( ، )4.2أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية ( ،)3.94كانحراؼ معيارم
( ،)0.482كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس جاء بدرجة عالية.
كتشير النتائج في الجدكؿ ( )4.2أف ُبعديف حصال عمى درجة عالية جدان ك( )3أبعاد حصمت عمى

درجة عالية ،كبعديف حصال عمى درجة متكسطة ،كحصؿ ُبعد "تكظيؼ المعرفة السابقة" عمى أعمى

متكسط حسابي ( ،)4.98يميو ُبعد "تكظيؼ الكسائؿ كالمكاد التعميمية" بمتكسط حسابي (.)4.55

كحصؿ ُبعد "كضكح األىداؼ التعميمية" عمى أقؿ متكسط حسابي ( ،)3.05يميو ُبعد "العمؿ التعاكني
كالتطكر االجتماعي" بمتكسط حسابي (.)3.25

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

المتوسط

األبعاد

الحسابي

االنحراف

المعياري

الدرجة

2

تكفير البيئة الصحية اآلمنة كالسميمة

4.98

.1580

1

تكفير الكسائؿ كاأللعاب كالتجييزات

4.85

.5330

عالية جدان

3

األماف النفسي

4.44

.2430

عالية جدان

4

تكضيح القكانيف كالسمكؾ

3.62

.7740

عالية جدان
عالية

4.4734

.278030

عالية جداً

الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدكؿ (, )4.3أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية ( ،)4.47كانحراؼ معيارم (،)0.278
كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ تصميـ البيئة التربكية جاء بدرجة عالية جدان.
كبعد كاحد حصؿ عمى
كتشير النتائج في الجدكؿ ( )4.3أف ( )3أبعاد حصمت عمى درجة عالية جدانُ ،

درجة عالية ،كحصؿ ُبعد "تكفير البيئة الصحية اآلمنة كالسميمة" عمى أعمى متكسط حسابي (،)4.98

يميو ُبعد "تكفير الكسائؿ كاأللعاب كالتجييزات" بمتكسط حسابي ( .)4.85كحصؿ ُبعد "تكضيح القكانيف
كالسمكؾ" عمى أقؿ متكسط حسابي ( ،)3.62يميو بعد "األماف النفسي" بمتكسط حسابي (.)4.44

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى
فقرات االستبانة التي تعبر عف مجاؿ التقكيـ.
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جدول ( :)4.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال التقويم

الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

الفقرات

3

تنكيع التقكيـ

3.70

.8830

عالية

2

شمكلية التقكيـ كمراعاتو لخصائص األطفاؿ

3.62

.8070

عالية

الرقم

المتوسط

النمائية
1

ارتباط التقكيـ باألىداؼ كمخرجات التعمـ

3.60

.8410

عالية

4

التقكيـ الذاتي

1.00

.0000

2.9813

.623750

منخفضة جدان

الدرجة الكمية

متوسطة

أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية ( ،)2.98كانحراؼ معيارم
يالحظ مف الجدكؿ (ّ ، )4.4

( ،)0.623كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ التقكيـ جاء بدرجة متكسطة.

كبعد كاحد حصؿ عمى
كتشير النتائج في الجدكؿ ( )4.3أف ( )3أبعاد حصمت عمى درجة عاليةُ ،

درجة منخفضة جدان .كحصؿ بعد "تنكيع التقكيـ" عمى أعمى متكسط حسابي ( ،)3.70يميو ُبعد "شمكلية

التقكيـ كمراعاتو لخصائص األطفاؿ النمائية" بمتكسط حسابي ( ،)3.62كحصؿ ُبعد "التقكيـ الذاتي"
عمى أقؿ متكسط حسابي ( ،)1.00يميو ُبعد " رتباط التقكيـ باألىداؼ كمخرجات التعمـ" بمتكسط

حسابي (.)3.60

 4.3النتائج المتعمقة بالسؤال الثالت :المالحظة األولى:
ىل يختمف مستوى أداء معممات رياض األطفال في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة
 NAEYCحسب متغيرات المؤىل العممي ،سنوات الخبرة ،التخصص ،المالحظة ؟
كلالجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو لمفرضيات التالية:
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نتائج الفرضية األولى:
نص الفرضية" :ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستكل أداء
معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة يعزل NAEYCلمتغير
المؤىؿ العممي".
تـ فحص الفرضية األكلى بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة
الدراسة في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
 NAEYCيعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
جدول ( :) 4.5نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى أداء معممات رياض
األطفال في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  NAEYCيعزى لمتغير المؤىل العممي
المجال

المؤىل العممي

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

التمكف مف

دبمكـ

9

4.1746

.461680

استراتيجيات التدريس

بكالكريكس فما فكؽ

31

3.8802

.475380

تصميـ البيئة التربكية

دبمكـ

9

4.5417

.346580

بكالكريكس فما فكؽ

31

4.4536

.258180

دبمكـ

9

2.9167

.760350

بكالكريكس فما فكؽ

31

3.0000

.591610

دبمكـ

9

3.9370

.448510

بكالكريكس فما فكؽ

31

3.7984

.402040

التقكيـ
الدرجة الكمية

مستوى

االنحراف

قيمة""t

0.108 1.646

الداللة

0.410 0.833
0.729 0.349
0.380 0.888

يبيف الجدكؿ ( )4.5أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ( ،)0.888كمستكل الداللة ( ،)0.380أم أنو ال
ّ
تكجد فركؽ في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة

 NAEYCيعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى.
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نتائج الفرضية الثانية:
نص الفرضية" :ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستكل أداء
معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  NAEYCيعزل لمتغير
سنكات الخبرة "
تـ فحص الفرضية الثانية بحساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مستكل أداء
معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  NAEYCيعزل لمتغير
سنكات الخبرة.
جدول ( :)4.6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى
أداء معممات رياض األطفال في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  NAEYCيعزى
لمتغير سنوات الخبرة
المجال

سنوات الخبرة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التمكف مف

أقؿ مف  5سنكات

13

3.6154

.503000

استراتيجيات التدريس

مف  10-5سنكات

14

4.0408

.417170

 10سنكات فأكثر

13

4.1758

.360240

أقؿ مف  5سنكات

13

4.3846

.257500

مف  10-5سنكات

14

4.5268

.270450

 10سنكات فأكثر

13

4.5048

.304550

أقؿ مف  5سنكات

13

2.7308

.472820

مف  10-5سنكات

14

3.1071

.569360

 10سنكات فأكثر

13

3.0962

.767430

أقؿ مف  5سنكات

13

3.5846

.383360

مف  10-5سنكات

14

3.9214

.370920

 10سنكات فأكثر

13

3.9756

.394210

تصميـ البيئة التربكية

التقكيـ

الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدكؿ رقـ ( )4.6كجكد فركؽ ظاىرية في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء
معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  NAEYCيعزل لمتغير سنكات الخبرة ،كلمعرفة داللة الفركؽ
تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم ( )one way ANOVAكما يظير في الجدكؿ رقـ (:)4.7
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جدول ( :)4.7نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى أداء معممات رياض
األطفال في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  NAEYCيعزى لمتغير سنوات الخبرة
المجال

مصدر التباين

التمكف مف

بيف المجمكعات

2.233

استراتيجيات
التدريس

داخؿ المجمكعات

6.856

37

المجمكع

9.089

39

تصميـ البيئة

بيف المجمكعات

.1550

2

.0780

التربكية

داخؿ المجمكعات

2.860

37

.0770

المجمكع

3.015

39

بيف المجمكعات

1.209

2

.6050

داخؿ المجمكعات

13.964

37

.3770

المجمكع

15.173

39

بيف المجمكعات

1.176

2

.5880

داخؿ المجمكعات

5.417

37

.1460

المجمكع

6.592

39

التقكيـ

الدرجة الكمية

مجموع

درجات

متوسط

قيمة "ف"

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة الداللة

2

1.117
.1850

6.027

1.004

1.602

4.015

مستوى
.0050

.3760

.2150

.0260

يالحظ أف قيمة (ؼ) لمدرجة الكمية ( )4.015كمستكل الداللة ( )0.026كىي أقؿ مف مستكل الداللة
( ،)0.05 ≥ αأم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء
معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  NAEYCيعزل لمتغير سنكات الخبرة ،ككذلؾ لمجاؿ التمكف
تـ رفض الفرضية الثانية.
مف استراتيجيات التدريس ،كبيذا ّ
كتـ فحص نتائج اختبار ( )LSDلبياف اتجاه الفركؽ كىي كما يأتي:
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الجدول ( :)4.8نتائج اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد
عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة
المجال

المتغيرات

التمكف مف

أقؿ مف  5سنكات

استراتيجيات
التدريس

مف  10-5سنكات
 10سنكات فأكثر

الدرجة الكمية

أقؿ مف  5سنكات

الفروق

المتوسطات

 10سنكات فأكثر

الداللة

مف  10-5سنكات

*-0.42543

.0140

 10سنكات فأكثر

-0.56044

.0020

*

أقؿ مف  5سنكات

*

0.42543

.0140

 10سنكات فأكثر

-0.13501

.4210

أقؿ مف  5سنكات

*0.56044

.0020

مف  10-5سنكات

0.13501

.4210

مف  10-5سنكات
 10سنكات فأكثر

مف  10-5سنكات

في مستوى

*-0.33681
*-0.39103

.0280
.0130

أقؿ مف  5سنكات

*0.33681

.0280

 10سنكات فأكثر

-0.05421

أقؿ مف  5سنكات

*

.7150

0.39103

.0130

مف  10-5سنكات

0.05421

.7150

ككانت الفركؽ بيف  10سنكات فأكثر كأقؿ مف  5سنكات لصالح  10سنكات فأكثر ،كبيف مف 10-5
سنكات كأقؿ مف  5سنكات لصالح مف  10-5سنكات.
نتائج الفرضية الثالثة:
نص الفرضية" :ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستكل أداء
معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  NAEYCيعزل لمتغير
التخصص".
تـ فحص الفرضية الثالثة بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة
الدراسة في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
 NAEYCيعزل لمتغير التخصص.
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جدول ( :)4.9نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى أداء معممات
رياض األطفال في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  Naeycيعزى لمتغير التخصص
المجال

التخصص

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

التمكف مف

تربية ابتدائية

22

3.9286

.424580

استراتيجيات

رياض أطفاؿ

16

3.9821

.592180

تصميـ البيئة

تربية ابتدائية

22

4.4318

.244670

التربكية

رياض أطفاؿ

16

4.5273

.330690

التقكيـ

تربية ابتدائية

22

2.8977

.549130

رياض أطفاؿ

16

3.1094

.735800

تربية ابتدائية

22

3.7879

.330310

رياض أطفاؿ

16

3.8948

.527770

التدريس

الدرجة الكمية

مستوى

االنحراف

قيمة""t

0.747 0.325

الداللة

0.312 1.025
0.316 1.017
0.448 0.768

يتبيف مف خالؿ الجدكؿ ( )4.9أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ( ،)0.768كمستكل الداللة ( ،)0.448أم
أنو ال تكجد فركؽ في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة
المبكرة  NAEYCيعزل لمتغير التخصص ،كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثالثة.
 4.3.1النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني :لممالحظة الثانية
ما مستوى أداء معممات رياض األطفال في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة NAEYC؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات
أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة التي تعبر عف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في
ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة . NAEYC
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جدول ( :)4.10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت
مستوى أداء معممات رياض األطفال في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة .NAEYC
الرقم

المتوسط

المجاالت

االنحراف المعياري

الحسابي

الدرجة

2

تصميم البيئة التربوية

4.4453

.327430

1

التمكن من استراتيجيات التدريس

3.9750

.468680

عالية جداً
عالية

3

التقويم

3.0875

.603280

متوسطة

3.8638

.377010

عالية

الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ ( )4.10الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة
القكمية لمطفكلة المبكرة  ،NAEYCأف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية ( )3.86كانحراؼ معيارم
( )0.377كىذا يدؿ عمى أف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية
لمطفكلة المبكرة  NAEYCجاء بدرجة عالية .كلقد حصؿ مجاؿ تصميـ البيئة التربكية عمى أعمى
متكسط حسابي كمقداره ( ،)4.44يميو مجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس ،كمف ثـ مجاؿ التقكيـ.
كقامت الب احثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى
فقرات االستبانة التي تعبر عف مجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس.
جدول ( :)4.11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال
التمكن من استراتيجيات التدريس
األبعاد

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

7

تكظيؼ المعرفة السابقة

4.87

.4630

4

تكظيؼ الكسائؿ كالمكاد التعميمية

4.68

.5720

عالية جداً

1

تنكع االستراتيجيات

4.18

.7470

عالية جداً
عالية

2

التعمـ النشط

3.97

.6980

عالية

5

إتاحة التميز

3.77

.8910

عالية

3

كضكح األىداؼ التعميمية

3.18

.6360

متوسطة

6

العمؿ التعاكني كالتطكر االجتماعي

3.18

.5010

متوسطة

3.9750

الدرجة الكمية
64

.468680

عالية

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ ( )4.11الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس أف المتكسط الحسابي
لمدرجة الكمية ( )3.97كانحراؼ معيارم ( ،)0.468كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ التمكف مف استراتيجيات
التدريس جاء بدرجة عالية.
كما كتشير النتائج في الجدكؿ ( )4.11أف بعديف حصال عمى درجة عالية جدان ك( )3أبعاد حصمت
كبعديف حصال عمى درجة متكسطة .كحصؿ بعد "تكظيؼ المعرفة السابقة" عمى
عمى درجة عاليةُ ،

أعمى متكسط حسابي ( ،)4.87كيميو ُبعد "تكظيؼ الكسائؿ كالمكاد التعميمية" بمتكسط حسابي

( ،)4.68كحصؿ ُبعد "كضكح األىداؼ التعميمية" ك "العمؿ التعاكني كالتطكر االجتماعي" عمى أقؿ
متكسط حسابي ( ،)3.18يميو ُبعد "إتاحة التميز" بمتكسط حسابي (.)3.77

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى
فقرات االستبانة التي تعبر عف مجاؿ تصميـ البيئة التربكية.
جدول ( :)4.12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال
تصميم البيئة التربوية

الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

األبعاد

2

تكفير البيئة الصحية اآلمنة كالسميمة

4.95

.3160

1

تكفير الكسائؿ كاأللعاب كالتجييزات

4.78

.6200

عالية جداً

3

األماف النفسي

14.4

9.450

عالية جداً

4

تكضيح القكانيف كالسمكؾ

3.65

.7360

عالية جداً
عالية

4.4453

.327430

عالية جداً

الرقم

المتوسط

الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدكؿ ( )4.12الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات
أفراد عينة الدراسة عمى مجاؿ تصميـ البيئة التربكية أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية ()4.44
كانحراؼ معيارم ( ،)0.327كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ تصميـ البيئة التربكية جاءت بدرجة عالية جدان.
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كبعد كاحد
كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ ( )4.12أف ( )3أبعاد حصمت عمى درجة عالية جدانُ ،

حصؿ عمى درجة عالية .كحصؿ ُبعد "تكفير البيئة الصحية اآلمنة كالسميمة" عمى أعمى متكسط

حسابي ( ،)4.95يميو ُبعد "تكفير الكسائؿ كاأللعاب كالتجييزات" بمتكسط حسابي ( ،)4.78كحصؿ
ُبعد "تكضيح القكانيف كالسمكؾ" عمى أقؿ متكسط حسابي ( ،)3.65يميو ُبعد "األماف النفسي" بمتكسط

حسابي (.)4.41

كقامت الباحث ة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى
فقرات االستبانة التي تعبر عف مجاؿ التقكيـ.
جدول ( :)4.13المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال
التقويم
الرقم

المتوسط

الفقرات

الحسابي

اال نحراف

المعياري

الدرجة

3

تنكيع التقكيـ

3.83

.8740

عالية

2

شمكلية التقكيـ كمراعاتو لخصائص األطفاؿ النمائية

3.82

.7810

عالية

1

ارتباط التقكيـ باألىداؼ كمخرجات التعمـ

3.65

.8340

عالية

4

التقكيـ الذاتي

1.05

.3160

3.0875

.603280

منخفضة جداً

الدرجة الكمية

متوسطة

يالحظ مف الجدكؿ ( )4.13الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات
أفراد عينة الدراسة عمى مجاؿ التقكيـ أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية ( )3.08كانحراؼ معيارم
( ،)0.603كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ التقكيـ جاء بدرجة متكسطة.
كبعد كاحد حصؿ عمى
كتشير النتائج في الجدكؿ ( )4.13أف ( )3أبعاد حصمت عمى درجة عالية ُ

درجة منخفضة جدان .كحصؿ ُبعد "تنكيع التقكيـ" عمى أعمى متكسط حسابي ( ،)3.83يميو ُبعد "شمكلية

التقكيـ كمراعاتو لخصائص األطفاؿ النمائية" بمتكسط حسابي ( ،)3.82كحصؿ ُبعد "التقكيـ الذاتي"

عمى أقؿ متكسط حسابي ( ،)1.05يميو ُبعد "ارتباط التقكيـ باألىداؼ كمخرجات التعمـ" بمتكسط

حسابي (.)3.65
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 4.3.2النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث :المالحظة الثانية
ىل يختمف مستوى أداء معممات رياض األطفال في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة
 NAEYCحسب متغيرات :المؤىل العممي ،سنوات الخبرة ،التخصص ،المالحظة؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو إلى الفرضيات اآلتية:
نتائج الفرضية األولى:
نص الفرضية" :ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستكل أداء
معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  NAEYCيعزل لمتغير
المؤىؿ العممي".
تـ فحص الفرضية األكلى بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة
الدراسة في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
 NAEYCيعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
جدول ( :) 4.14نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى أداء معممات رياض
األطفال في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  NAEYCيعزى لمتغير المؤىل العممي
المجال

المؤىل العممي

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

التمكف مف

دبمكـ

9

4.1111

.538220

استراتيجيات التدريس

بكالكريكس فما فكؽ

31

3.9355

.448490

تصميـ البيئة التربكية

دبمكـ

9

4.3403

.421710

بكالكريكس فما فكؽ

31

4.4758

.296100

دبمكـ

9

3.3056

.715650

بكالكريكس فما فكؽ

31

3.0242

.564040

دبمكـ

9

3.9574

.435100

بكالكريكس فما فكؽ

31

3.8366

.361800

التقكيـ
الدرجة الكمية
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مستوى

االنحراف

قيمة""t

0.329 0.989

الداللة

0.280 1.096
0.222 1.240
0.404 0.843

يبيف الجدكؿ ( )4.14أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ( ،)0.843كمستكل الداللة ( ،)0.404أم أنو ال
ّ
تكجد فركؽ في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة

 NAEYCيعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،بيذا تـ قبكؿ الفرضية األكلى.
نتائج الفرضية الثانية:
نص الفرضية" :ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستكل أداء
معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  NAEYCيعزل لمتغير
سنكات الخبرة".
تـ فحص الفرضية الثانية بحساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مستكل أداء
معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  NAEYCيعزل لمتغير
سنكات الخبرة.
جدول ( :)4.15المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى
أداء معممات رياض األطفال في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  NAEYCيعزى
لمتغير سنوات الخبرة
المجال

سنوات الخبرة

المتوسط الحسابي

العدد

االنحراف المعياري

التمكف مف

أقؿ مف  5سنكات

13

3.8022

.375880

استراتيجيات التدريس

مف  10-5سنكات

14

3.9592

.377670

 10سنكات فأكثر

13

4.1648

.588570

أقؿ مف  5سنكات

13

4.3894

.408370

مف  10-5سنكات

14

4.5268

.260260

 10سنكات فأكثر

13

4.4135

.309930

أقؿ مف  5سنكات

13

2.9423

.613680

مف  10-5سنكات

14

3.1429

.655700

 10سنكات فأكثر

13

3.1731

.553250

أقؿ مف  5سنكات

13

3.7295

.362100

مف  10-5سنكات

14

3.8929

.363550

 10سنكات فأكثر

13

3.9667

.394520

تصميـ البيئة التربكية

التقكيـ

الدرجة الكمية
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يالحظ مف الجدكؿ ( )4.15كجكد فركؽ ظاىرية في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء
معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  NAEYCيعزل لمتغير سنكات الخبرة ،كلمعرفة داللة الفركؽ
تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم ( )one way ANOVAكما يظير في الجدكؿ رقـ (:)4.16
جدول ( :)4.16نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى أداء معممات رياض
األطفال في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  NAEYCيعزى لمتغير سنوات الخبرة
المجال

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

التمكف مف

بيف المجمكعات

.8600

2

.4300

داخؿ المجمكعات

7.707

37

.2080

المجمكع

8.567

39

.1470

2

.0730

داخؿ المجمكعات

4.034

37

.1090

المجمكع

4.181

39

بيف المجمكعات

.4120

2

.2060

داخؿ المجمكعات

13.782

37

.3720

المجمكع

14.194

39

بيف المجمكعات

.3840

2

.1920

داخؿ المجمكعات

5.159

37

.1390

المجمكع

5.543

39

استراتيجيات التدريس

تصميـ البيئة التربكية بيف المجمكعات

التقكيـ

الدرجة الكمية

درجات

متوسط

المربعات

قيمة "ف"

مستوى

2.065

.1410

المحسوبة الداللة

.6730

.5530

1.377

.5160

.5800

.2650

يالحظ أف قيمة (ؼ) لمدرجة الكمية ( )1.377كمستكل الداللة ( )0.265كىي أكبر مف مستكل الداللة
( )0.05 ≥ αأم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء
معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  NAEYCيعزل لمتغير سنكات الخبرة ،ككذلؾ لجميع
تـ قبكؿ الفرضية الثانية.
المجاالت ،كبيذا ّ
نتائج الفرضية الثالثة:
نص الفرضية" :ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستكل أداء
معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  NAEYCيعزل لمتغير
التخصص".
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تـ فحص الفرضية الثالثة بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة
الدراسة في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
NAEYCيعزل لمتغير التخصص.
جدول ( :)4.17نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى أداء معممات
رياض األطفال في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  NAEYCيعزى لمتغير التخصص
المتوسط

االنحراف

المجال

الحسابي

المعياري

التمكف مف استراتيجيات تربية ابتدائية

22

3.9870

.486770

التدريس

رياض أطفاؿ

16

3.9732

.475860

تصميـ البيئة التربكية

تربية ابتدائية

22

4.4176

.266830

رياض أطفاؿ

16

4.4922

.418250

تربية ابتدائية

22

3.0909

.575000

رياض أطفاؿ

16

3.0781

.693530

تربية ابتدائية

22

3.8629

.346330

رياض أطفاؿ

16

3.8729

.446840

التقكيـ
الدرجة الكمية

التخصص

العدد

قيمة""t

مستوى
الداللة

0.931 0.087
0.507 0.671
0.951 0.062
0.938 0.078

يبيف خالؿ الجدكؿ ( )4.17أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ( ،)0.078كمستكل الداللة ( ،)0.938أم
ّ
أنو ال تكجد فركؽ في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة

المبكرة  NAEYCيعزل لمتغير التخصص ،كبيذا تـ قبكؿ الفرضية الثالثة.
 4.4النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:
السؤال الثالث :ىؿ يختمؼ مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية
لمطفكلة المبكرة  NAEYCحسب متغير المالحظة؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو لمفرضية اآلتية:
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نتائج الفرضية األولى:
نص الفرضية" :ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستكل أداء
معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  NAEYCيعزل لمتغير
المالحظة".
تـ فحص ىذه الفرضية بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أف ارد عينة الدراسة
في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة NAEYC
يعزل لمتغير المالحظة.
جدول ( :)4.18نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى أداء معممات
رياض األطفال في ضوء معايير الرابطة القومية لمطفولة المبكرة  NAEYCيعزى لمتغير المالحظة
العدد

المتوسط

المجال

الحسابي

المعياري

التمكف مف استراتيجيات األكلى

40

3.9464

.482760

التدريس

الثانية

40

3.9750

.468680

تصميـ البيئة التربكية

األكلى

40

4.4734

.278030

الثانية

40

4.4453

.327430

األكلى

40

2.9813

.623750

الثانية

40

3.0875

.603280

األكلى

40

3.8296

.411140

الثانية

40

3.8637

.377010

التقكيـ
الدرجة الكمية

المالحظة

مستوى

االنحراف

قيمة""t

0.789 0.269

الداللة

0.680 0.414
0.441 0.774
0.700 0.387

يبيف الجدكؿ ( )4.18أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ( ،)0.387كمستكل الداللة ( ،)0.700أم أنو ال
ّ
تكجد فركؽ في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة

 NAEYCيعزل لمتغير المالحظة ،كبيذا تـ قبكؿ الفرضية.
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 4.5النتائج المتعمقة بتحميل الوثائق (التخطيط وصياغة االىداف)
 4.5.1النتائج المتعمقة بالسؤال األول:
نص السؤاؿ :ما مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في التخطيط كصياغة األىداؼ؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات
أفراد عينة الدراسة عمى مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في التخطيط كصياغة األىداؼ.
جدول ( :)4.19المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى
أداء معممات رياض األطفال في التخطيط وصياغة األىداف
المجاالت

الرقم

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

4

التخطيط الشمولي المتكامل

2.57

.6590

منخفضة

5

التنويع في تخطيط األنشطة

2.48

.8720

منخفضة

2

مستويات األىداف ووضوحيا

2.28

.6140

منخفضة

1

صياغة األىداف وفق مجاالت النمو

2.16

.068

منخفضة

3

التخطيط المتمركز حول الطفل

1.95

.4870

منخفضة

2.29

0.572

منخفضة

الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدكؿ ( ، )4.19أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية ( ،)2.29كانحراؼ معيارم
( ،)0.572كىذا يدؿ عمى أف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في التخطيط كصياغة األىداؼ
جاء بدرجة منخفضة.
كتشير النتائج في الجدكؿ ( )4.19أف كؿ األبعاد حصمت عمى درجة منخفضة .كحصؿ ُبعد

"التخطيط الشمكلي المتكامؿ" عمى أعمى متكسط حسابي ( ،)2.57كيميو ُبعد "التنكيع في تخطيط
األنشطة" بمتكسط حسابي ( ،)2.48يميو ُبعد "مستكيات األىداؼ ككضكحيا" بمتكسط حسابي

( ،)2.28كحصؿ ُبعد "التخطيط المتمركز حكؿ الطفؿ" عمى أقؿ متكسط حسابي ( ،)1.95يميو ُبعد
"صياغة األىداؼ كفؽ مجاالت النمك" بمتكسط حسابي (.)2.16
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 4.5.2النتائج المتعمقة بصحيفة المقابمة لممعممات:
لمكقكؼ عمى أداء معممات رياض األطفاؿ حممت الباحثة المقابالت التي أجرتيا مع المعممات كعددىف
 30معممة تحميال ثيماتيان ،كذلؾ بتفريغ المقابالت كالقراءة المتمعنة ليا ،ككضع األفكار المتشابية في
مجاؿ أك مكضكع معيف كعميو خرجت الباحثة بالتحميؿ التالي:
أوال :تخطيط األ نشطة:
18.4
15.8

14

4.4
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.8 0.9

3.5

13.2

4.4

7

6.1
3.5
0.9

0.9

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

الشكل ( :)4.1تخطيط األ نشطة.
يظير مف خالؿ الشكؿ ( )4.1أف نسبة المعممات المكاتي يريف بأف تخطيط األنشطة يتـ كفقان لمراعاة
خصائص المتعمـ جاءت بأعمى نسبة كبمغت  %18.4في حيف حازت العبارات (تفاعؿ الطالب
كرغبتيـ ،كفمسفة المدرسة ،كقكانيف الك ازرة ،كمساحة الصؼ ،كعدد الطالب) عمى أدنى نسبة كبمغت
 %0.9فقط.
بناء عمى ما عبرت عنو المعممات:
كىذا ن

بناء عمى مستكل الطفؿ".
معممة (" )1أخطط أنشطة الركضة ن

بناء عمى عمر الطالب كاحتياجاتو كعمى المكضكع كالخطة".
معممة (" )2أخطط أنشطة الركضة ن
بناء عمى قدرات الطالب كاحتياجاتيـ".
معممة (" )3أخطط أنشطة الركضة ن

بناء عمى األىداؼ المخطط ليا كعمى قدرات الطالب".
معممة (" )4أخطط أنشطة الركضة ن
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ثانيا :استراتيجيات التدريس:

الشكل ( :)4.2نسب استخدام معممات رياض األطفال الستراتيجيات التدريس.
يبيف الشكؿ ( )4.2أف نسبة استخداـ المعممات ألسمكب القصة جاء بدرجة كبيرة تبمغ (،)%17.9
ّ
كجاءت بعض األساليب األخرل بدرجة متكسطة ،كىي أسمكب الدراما كالمسرح ،كالتعمـ عف طريؽ

المعب ،كالتعمـ في الزكايا ،أما التعمـ المحكسب كالتعمـ الخيالي فقد حصال عمى أدنى نسبة كقد بمغت
( )%0.6فقط.
بناء عمى ما عبرت عنو المعممات:
كىذا ن

معممة (" )6استراتيجيات التدريس التي أستخدميا ىي :أسمكب القصة ،كالدراما كالمسرح كالتمثيؿ،
كالتعميـ باستخداـ األنشكدة".
معممة (" )7االستراتيجيات التي استخدميا في التدريس ىي :التعميـ عف طريؽ المعب ،كالمسرحيات
كالقصص الدراما".
معممة (" )8استخدـ استراتيجيات التدريس اآلتية :التعميـ عف طريؽ المعب ،كالدركس المحكسبة،
كالقصص التعميمية ،كالدراما كالمسرح ،كالفيديكىات التعميمية ،كالتعميـ باستخداـ األناشيد".
معممة (" )9استخدـ استراتيجيات التدريس اآلتية :التعميـ باالكتشاؼ ،كالتعميـ بالقصة ،كالعمؿ
التعاكني ،كالتعميـ بمجمكعات".
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ثالثا :اختيار استراتيجيات التدريس:

الشكل ( )4.3كيفية اختيار المعممة الستراتيجيات التدريس.
بناء عمى مناسبتيا لممكضكع
ّ
يبيف الشكؿ ( )4.3أ ّف نسبة المعممات المكاتي يخترف استراتيجية التدريس ن

اك النشاط بمغت ( )%30.8كىي أعمى نسبة ،أما نسبة اختيار المعممات الستراتيجية التدريس حسب
احتياجات الطالب كانت بنسبة ( )%23.1كىي نسبة جيدة ،في حيف أف نسبة اختيار المعممات
بناء عمى (الخبرات السابقة كما يجذب الطفؿ كسياقات الحياة اليكمية كحسب خبرة
الستراتيجية التدريس ن

المعممة) فقد بمغت ( )%1.9كىي نسبة منخفضة.
بناء عمى ما عبرت عنو المعممات:
كىذا ن

بناء عمى مناسبتيا لمكضكع النشاط كمناسبتيا لحاجات
معممة (" )10اختار استراتيجية التدريس ن

الطالب".

اء عمى مكضكع النشاط كالمكسـ ،كحسب تطكيرىا لميارات
معممة (" )11اختار استراتيجية التدريس بن ن
التفكير كعمر الطالب كاحتياجات الطالب".

بناء عمى مكضكع الكحدة ،فمثال المنطؽ الرياضي يحتاج إلى
معممة (" )12اختار استراتيجية التدريس ن
استراتيجية التعمـ عف طريؽ المعب ،كحسب احتياج الطالب".

بناء عمى مكضكع النشاط ،كسياقات الحياة اليكمية ،كحاجات
معممة (" )13اختار استراتيجية التدريس ن

الطالب".
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رابعاً :المواد والوسائل التعميمية:
27.8

27.8

13.2
7.6
2.1 2.1

3.5

6.3

3.5

2.8 1.4

1.4 2.1 0.7

30
25
20
15
10
5
0

شكل ( )4.4الوسائل التي تستخدميا معممة الروضة.
يظير مف الشكؿ ( )4.4أ ّف معممة الركضة تستخدـ الكسائؿ كالمكاد مف بيئة الطالب كالمتكفرة في بيئة

الركضة بنسبة عالية بمغت ( ،)%27.8في حيف جاءت أدنى نسبة الستخداـ الكسائؿ المجردة
كاآلمنة ،حيث بمغت نسبتيا (.)%1.4
بناء عمى ما عبرت عنو المعممات:
كىذا ن
معممة (" )3استخدـ المكاد كالكسائؿ المتكفرة في الركضة ،كأدمج بيف الكسائؿ الجاىزة كالكسائؿ التي
أصنعيا مع المساعدة كاختار الكسائؿ القريبة مف بيئة الطفؿ".
معممة (" )8اختار الكسائؿ كالمكاد المتكفرة في الركضة كما يتالءـ مع النشاط كالفعالية".
معممة (" )30استخدـ الكسائؿ المحسكسة القريبة مف بيئة الطفؿ".
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خامساً :سبب اختيار المواد والوسائل التعميمية:
1.9
15.4
رجؼبٌّغزٜٛاٌغبٌتٚلذسارٗ

38.5

حغتاٌّٛضٛعٚإٌشبط
ِبِ٘ٛزٛفش

44.2

حغترحم١مٙبٌٍٙذف

الشكل ( )4.5اختيار الوسائل التي تستخدميا معممة الروضة
أف اختيار معممات رياض األطفاؿ الكسائؿ التعميمية تبعان
أظيرت النتائج كما في الشكؿ (ّ )4.5
لمستكل الطالب كقدراتو جاء بأعمى نسبة ،حيث بمغت ( ،)%44.2في حيف كانت أدنى نسبة في

اختيار المعممة لمكسيمة حسب تحقيقيا لميدؼ ( )%1.9كذلؾ كما ىك مكضح في الشكؿ (.)4.5
بناء عمى ما عبرت عنو المعممات:
كىذا ن
معممة (" )1أختار الكسائؿ التي تتناسب مع المستكل العقمي لمطفؿ ،كما ىك متكفر في بيئة الركضة،
كنكعية األنشطة المخطط ليا".
معممة (" )22أختار الكسائؿ كالمكاد التي يحتاجيا الطالب في عمر الركضة ،كآخذ بعيف االعتبار
المستكل العقمي لمطفؿ كما يتالءـ مع حاجاتو".
معممة (" )25استخدـ الكسائؿ الممفتة لمطفؿ كالجديدة ،التي تجذب الطالب في الركضة كتكسبو خبرات
جديدة كتتالءـ مع خصائصو كعمره".
بناء عمى خدمتيا لمفركؽ
بناء عمى عمر الطفؿ كخصائصو العمرية ،ك ن
معممة (" )26أختار الكسائؿ ن

الفردية".
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سادساً :تنظيم بيئة الروضة:
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

الشكل ( )4.6تنظم بيئة الروضة.
تُظير النتائج في الشكؿ ( )4.6أ ّف نسبة معممات الركضة المكاتي ينظّمف بيئة الركضة بتقسيـ الصؼ

إلى مجمكعات مصغرة ،كعند التركيز يستخدمف الحمقة ،أك شكؿ ( )Uجاءت بأعمى نسبة ،كقد بمغت
( ،)%19.7أما نسبة المعممات المكاتي ينظمف بيئة الركضة حسب قانكف المدرسة كانت بأدنى نسبة
كبمغت ( )%0.7فقط.
بناء عمى ما عبرت عنو المعممات:
كىذا ن
المعممة ( ")28أنظـ بيئة الركضة بحسب األنشطة المعدة كالمخطط ليا مسبقان ،كىي عديدة كمختمفة،
مثؿ :الحمقة الجماعية الصباحية ،كالمجمكعات المصغرة ،كالتنقؿ الحر كالمنتظـ بيف الزكايا أك
األنشطة التي تحتاج إلى البيئة الخارجية كغيرىا".
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بناء عمى األنشطة المخطط ليا مسبقان ،فمثالن
معممة (" )29أنظـ بيئة الركضة بمجمكعات مصغرة ن
قسـ الصؼ إلى مجمكعة تش ّكؿ العدد بالممتينة ،كمجمكعة تشكمو بالخرز ،كمجمكعة
لنشاط العدد  2أ ّ
تعبئو بالكرنيش أك كرؽ المميع ،كمجمكعة أخرل تكصمو بالنقاط ،ثـ يجرم التبديؿ بيف المجمكعات".
سابعاً :أساليب تقييم أداء الطالب:

عشحاألعئٍخ
اٌزٛاصًِغاالً٘
اٌمصخ

28.2

رمُ١١فشدٞ

35.3

رمُ١١جّبػٟ
رمُ١١لجٍٟ
ِشحٍٟ

11.8

ثؼذٞ

7.1

9.4

ِالحظخ
2.4

1.2

2.4

2.4

الشكل ( )4.7تقييم أداء الطالب
تبيف النتائج الكاردة في الشكؿ ( )4.7أ ّف نسبة معممات الركضة المكاتي يستخدمف المالحظة كأسمكب
ّ
تقييـ ألداء الطالب قد بمغت ( )%35.3في حيف جاء استخداـ معممات الركضة لمتقييـ القبمي كالبعدم

كالمرحمي بأدنى نسبة كبمغت (.)%2.4
كعبرت المعممات عف أساليب تقييـ أداء الطفؿ بالنحك اآلتي:
معممة (" )11استخدـ في تقييـ أداء الطفؿ المالحظة المستمرة ألداءه ككيؼ يتطكر مف نشاط إلى
آخر".
المعممة (" )14أستخدـ في تقييـ الطفؿ أساليبان مختمفة ،مثؿ التقييـ الفردم ،كيككف بمالحظة الطفؿ
كأداءه ،كالتقييـ الجماعي الذم يككف بالعمؿ في مجمكعات أك باألسئمة الجماعية كاألنشطة المختمفة
لكؿ الصؼ".
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المعممة (" )28أستخدـ في تقييـ اداء الطالب المتابعة المستمرة كمالجظة أداءه اليكمي كالمتابعة
المستمرة مع أكلياء األمكر لمكقكؼ عمى مدل تطكره كمعالجة الخطأ"
تاسعا :أدوات تقييم أداء الطالب:

12.2
ٚسلخاٌؼًّ

16.3

49

اٌغجًاٌمصصٟ
لٛائُاٌزمذ٠ش(اٌشٙبداد)
اٌىزبةٚاٌذفزش

20.4

ٍِفاالٔجبص

2

الشكل ( )4.8أدوات تقييم أداء الطالب.
تبيف النتائج كما في الشكؿ ( )4.8أ ّف معممات الركضة يستخدمف كرقة العمؿ كأداة لتقييـ أداء
ّ

الطالب كبنسبة تصؿ إلى ( ،)%49.0في حيف حصؿ استخداـ معممات الركضة لقكائـ التقدير عمى
أدنى نسبة حيث بمغت (.)%2
كعبرت المعممات عف استخداميف ألدكات التقييـ كما يأتي:
ّ
المعممة (" )5استخدـ أكراؽ العمؿ في تقييـ أداء الطفؿ ،إضافة إلى الدفتر كالكتاب كالشيادة الفصمية
التي تشمؿ عمى جميع جكانب النمك كتطكرىا لدل الطفؿ خالؿ الفصؿ الدراسي".
المعممة (" )13استخدـ المكح كأكراؽ العمؿ في تقييـ أداء الطفؿ ،إضافة إلى الدفتر كالكتاب كاألنشطة
المختمفة حسب النشاط كالفعالية".
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المعممة (" )17أستخدـ السجؿ التراكمي في تقييـ أداء الطالب كؿ شيريف ،يشمؿ عمى جميع مجاالت
النمك الجسمية كالعقمية كاالجتماعية كالمغكية كالحركية ،كأستخدـ أيضان أكراؽ العمؿ بشكؿ كبير كالكتاب
كالدفتر".
عاش ارً :التطوير الميني:
27.1

30
25

12.9

12.9

12.9

15.3

9.4

20
15
10

1.2

2.4

3.5

2.4

5
0

اٌزٛاصً االعزفبدح لشاءح
اٌىزت
ِغاعبرزح ِٓ
اٌجبِؼبد ِؼٍّبد اٌّزؼٍمخ
رٚاد ثبٌغفٌٛخ
خجشح اٌّجىشح

حضٛس ٚسشبد
ٔذٚاد ػًّ
ِىثفخ

ص٠بساد ِغبلبد االعزفبدح دٚسادفٟ
ِ١ذأ١خ االعزىّبي ِِٓٛالغ صؼٛثبد
ٌٍشٚضبد فٟاٌىٍ١خ اٌزٛاصً اٌزؼٍُ
االجزّبػٚ ٟأعبٌ١ت
اٌزذس٠ظ
ٚاٌزأً٘١

الشكل ( )4.9تطوير األداء الميني لممعممة.
أظيرت النتائج أف نسبة معممات الركضة المكاتي يستخدمف مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تطكير
أدائيف قد بمغت ( )%27.1كىي أعمى نسبة ،يمييا استخداـ المعممات لمدكرات الخاصة بأساليب
التدريس ،في حيف بمغت نسبة المعممات المكاتي يستخدمف حضكر الندكات كأسمكب في تطكير األداء
الميني ( )%1.2كىي أقؿ نسبة.
كعبرت المعممات عف أساليب تطكير أدائيف الميني كما يأتي:
المعممة (" )22أستخدـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تطكير أدائي ،كخاصة الفيس كالكاتس أب
لإلطالع عمى كؿ ما ىك جديد في مجاؿ الرياض ،إضافة إلى دكرات عف الكسائؿ التعميمية كبيئة
الركضة".
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المعممة (" )27أستخدـ زيارات عديدة لمكاقع الركضات عمى الفيس بكؾ؛ ألف فييا الكثير مف األنشطة
التي تساعدني عمى تطكير مقدرتي في تطبيؽ األنشطة لألطفاؿ الذيف يحتاجكف دائمان إلى التجديد".
المعممة (" )3أطكر أدائي مف خالؿ تبادؿ الخبرات بيف المعممات ذكات الخبرة الطكيمة ،كعف طريؽ
مكاقع التكاصؿ االجتماعي ،إضافة إلى األطفاؿ أنفسيـ ،فيـ مف يساعدكنني في تطكير نفسي
بتفاعميـ معي ،فأرل مكامف القكة كأطكرىا كمكامف كالضعؼ كأعالجيا".
 4.5.3النتائج المتعمقة بصحيفة المقابمة (بمقابمة مديرات رياض األطفال)"
نص السؤاؿ :ما مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في مدينة القدس في ضكء معايير الرابطة
القكمية لمطفكلة المبكرة؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ ،حممت الباحثة المقابالت التي أجرتيا مع مديرات رياض األطفاؿ في مدينة
القدس ،المكاتي بمغ عددىف  15مديرة ،كأجرت الباحثة تحميالن ثيماتيان لممقابالب التي أجرتيا ،كذلؾ مف
خالؿ تفريغ المقابالت كالقراءة الدقيقة لكؿ سؤاؿ كاجابتو ككضع األفكار المتشابية مع بعضيا البعض،
كعميو خرجت الباحثة بالتحميؿ األتي:
أوالً :الوسائل التعميمية:
25

21.6
16.2

20

16.2

13.5
10.8
8.1
5.4

5.4
2.7

15
10
5
0

ٚعبئً
ٚعبئً
ٚعبئً ٚعبئًرخذَ ِٕبعجخ
رحمك
ٚعبئً ٚعبئًِٓ ٚعبئً
عٍٙخ لش٠جخِٓ
ِزٕٛػخ خبِبد رىٌٕٛٛج١خ اٌٙذف ِحغٛعخ إٌّٙبج ٌجً١
اٌغبٌت االعزخذاَ ث١ئخاٌغفً
ِٚصٛسح
اٌج١ئخ
حزٝال
٠شؼش (اٌخشدح)
اٌغبٌت
ثبًٌٍّ

الشكل ( )4.10الوسائل التعميمية.
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أف نسبة المديرات المكاتي أجمعف عمى استخداـ معممات
أظيرت النتائج ّ
المبينة في الشكؿ (ّ )4.10

الركضة لمكسائؿ التي تخدـ المنياج قد بمغت ( ،)%21.6بينما بمغت نسبة المديرات المكاتي أجمعف
عمى استخداـ المعممات لمكسائؿ المتنكعة حتى ال يشعر الطالب بالممؿ (.)%2.7
كعبرت المديرات عف نكعية الكسائؿ التي تستخدميا المعممة كما يأتي:
ّ

مديرة (" )3تستخدـ المعممات الكسائؿ المصكرة كالمحسكسة مف بيئة الطالب ،كتساعدىا في تبسيط
المنياج الخاص بالركضة".
مديرة (" )7تستخدـ المعممات الكسائؿ التي تخدـ المنياج في الدرجة األكلى؛ ألف لدييف خطة يجب أف
تُنفذ كالسير عمييا إلنياء المنياج".
مديرة (" )15يجب التنكع باستخداـ الكسائؿ كعدـ اإلتكاؿ عمى نكع كاحد مف الكسائؿ؛ ألف لكؿ كسيمة
طريقة استخداـ كتفاعؿ معيا تختمؼ عف األخرل .كحتى ال يشعر الطفؿ بالممؿ يككف اختيار الكسائؿ
حسب المكاضيع التي تعطى لألطفاؿ ،بحيث يجب أف تخدـ ىذه المكاضيع كتساعد عمى ترسيخ
المعمكمات ،مثؿ المسرح ،ككسائؿ المطابقة ،كاكماؿ الناقص كأكراؽ العمؿ كالقصة".
ثانيا :تنظيم المعممة لبيئة الروضة:
38.1

23.8
14.3
9.5

9.5
4.8

ِٓخاليػذح ث١ئخِٕبعجخراد ث١ئخإِخِٕظّخ ث١ئخرحمكاٌٙذف ث١ئخرغًٙحشوخ ثشىًِزجذد
اٌغبٌتفٟاٌصف ٠جٍتاٌذ٘شخ
ِغبحخرزٕبعت
صٚا٠ب
ٌٍغفً
ِغاػغبءوً
عبٌتاٌفشصخفٟ
اٌّشبسوخ

الشكل ( )4.11تنظيم المعممة لبيئة الروضة
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أظيرت النتائج كما في الشكؿ ( )4.11أف نسبة المديرات المكاتي أجمعف عمى تنظيـ معممة الركضة
لبيئة الركضة كفقان لتحقيقيا لميدؼ قد بمغت ( ،)%38.1يمييا تنظيـ البيئة بشكؿ زكايا مختمفة ،أما
المديرات المكاتي أجمعف عمى تنظيـ المعممة لبيئة الركضة كفقا لمناسبتيا إلعطاء األطفاؿ فرصة
لممشاركة قد بمغت (.)%4.8
كعبرت المديرات عف ىذا كما يأتي:
ّ
مديرة (" )10المعممة ليا الحرية في تصميـ البيئة الصفية ،بحيث تراعي قكانيف الركضة كتراعي األمف
كاألماف لمطالب ،كتحقؽ اليدؼ الذم تسعى إليو ،كيتـ تشكيؿ البيئة عمى شكؿ زكايا مختمفة كمتنكعة،
بناء عمى الخطة التي تضعيا المعممة ،إضافة إلى الجمسات الجماعية الصباحية التي
كيتـ التنقؿ فييا ن

تحتاج إلى تركير كجمسات في مجمكعات مصغرة".

مديرة (" )14بيئة منظمة غير مشتتة لمطالب ،كالمعممة ىي ممكة الصؼ ،تنظـ البيئة حسب ما تراه
مناسبان كيحقؽ ما خططت لو".
ثالثاً :تقييم أداء الطالب.

19.1

21.3

25
17

12.8

20
12.8

10.6

15
10

2.1

2.1

2.1

5
0

عجً
رشاوّٟ

شٙبدح

ِالحظخ

حٛاس
ٔٚمبػ
جّبػٟ

رؼج١شحش ِغبثمبد

أٚساق
اٌؼًّ

اٌؼبة

عشح
األعئٍخ

الشكل ( )4.12تقييم أداء الطالب.
بأف معممة الركضة تستخدـ المالحظة في تقييـ
بينت النتائج أف نسبة مديرات الرياض المكاتي أجميف ّ

بأف
أداء الطالب قد بمغت ( ،)%21.3كىي أعمى نسبة ،بينما بمغت نسبة المديرات المكاتي أجمعف ّ
استخداـ معممة الركضة لكؿ مف األلعاب كالمسابقات كالتعبير في تقييـ أداء األطفاؿ قد ( )%2.1كىي

أدنى نسبة.
84

كعبرت المديرات عف أساليب تقييـ أداء الطفؿ كما يأتي:
ّ
مديرة (" )6تستخدـ المعممات أسمكب المالحظة في تقييـ أداء الطفؿ بالمتابعة اليكمية المستمرة بعدة
أنشطة متنكعة ،كسؤاؿ األىؿ عف مدل تطكر ابنيـ".
مديرة (" )7مف خالؿ تحقيؽ الطفؿ لألىداؼ التي تـ كضعيا ،كمدل اندماجو مع بيئتو الصفية
كتفاعمو في األنشطة كالمشاركة الفعالة ،كتطكر شخصيتو في أثناء السنة ،كيقاس ىذا بعدة فعاليات
كبناء عمى مالحظة منظمة كمدركسة مف معممات الصؼ".
كأنشطة،
ن

مديرة (" )13أساليب مختمفة ،مثالن الحكار كالنقاش في التركيز الصباحي ،حيث تستطيع المعممة معرفة
تقيـ أداء كؿ طالب ،كبالمالحظة اليكمية ألداء الطالب في األنشطة
قدرات الطالب،
كبناء عميو ّ
ن
كالفعاليات".

رابعاً :تطوير األداء الميني لممعممة:
38.7

22.6

3.2

6.5

3.2

6.5

6.5

9.7
3.2

شكل ( )4.13تطوير األداء الميني لممعممة.
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تبيف مف النتائج أف نسبة المديرات المكاتي أجمعف عمى تطكير األداء الميني لمعممة رياض األطفاؿ
ّ
بااللتحاؽ بالدكرات التأىيمية قد بمغت ( ،)%83.7بينما بمغت نسبة (حضكر المعممات لمقاءات كبرامج

لممتخصصيف ،ككرشات عمؿ ،كتدريب ميداني قبؿ الخدمة) (.)%3.2
كقد أشارت المديرات عف أساليب تطكير األداء الميني لمعممة رياض األطفاؿ كما يأتي:
مديرة (" )1االلتحاؽ بالدكرات المعتمدة مف الك ازرة ،كالتغيير المستمر".
مديرة (" )6يتـ تطكير األداء الميني لممعممة باجتماعات دكرية (جماعية كفردية) كبالمالحظات".
كبناء عميو
مديرة (" )12يتـ تطكير المعممات باإلشراؼ اليكمي لممديرة ،كالزيارات الصفية المخطط ليا،
ن
يجرم إعطاءىف المالحظات التي تطكر أدائيف بشكؿ مستمر ،إضافة إلى االلتحاؽ بالدكرات التربكية

المعدة مف قبؿ الك ازرة".
خامساً :األسس والمعايير المعتمدة في تقييم أداء معممة الروضة:
11.7
10

11.7
10

10

12
10

6.7

6.7

6.7 6.7
5

1.7

8
5

5

6
4

1.7 1.7

2
0

شكل ( )4.14األسس والمعايير المعتمدة في تقييم أداء المعممة.
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أظيرت النتائج أف أعمى أىـ المعايير التي تعتمدىا المديرات في تقييـ أداء معممة رياض األطفاؿ،
تككف عف طريؽ القدرة عمى التعامؿ مع األطفاؿ بقدراتيـ المختمفة ،كمدل تفاعؿ الطالب مع المعممة،
كقد بمغت نسبتيا ( ،)%11.7أما تقييـ أداء معممة الركضة حسب المظير الخارجي كتكظيؼ
التكنكلكجيا كالتعديؿ السريع عمى البرنامج فقد بمغت نسبتيا (.)%1.7
أف أىـ المعايير التي المعتمدة في تقييـ أداء معممة رياض األطفاؿ كما يأتي:
كأشارت المديرات إلى ّ

مديرة (" )4مقدرتيا عمى ضبط الصؼ ،كالتعامؿ مع الفركقات الفردية ،كتعامميا الميني مع الزميالت
كاألىؿ كالمديرة ،كتطبيؽ طرؽ التدريس المناسبة لرياض األطفاؿ ،كالمباس المحتشـ ،كتكظيؼ
الحاسكب كاإلنترنت في تطكير عمميا مع الطفؿ كغيره".
مديرة (" )12تمكنيا مف تطبيؽ استراتيجيات التدريس الفعالة في التدريس ،كنكعية الكسائؿ التعميمية
كفعاليتيا في تحقيؽ اليدؼ ،كالقيـ كاالتجاىات التي تزرعيا في الطالب ،كنكعية التعزيز الذم
تستخدمو ،كنكعية األىداؼ كمدل تحقيقيا ،كمدل تقبميا لممالحظات مف قبؿ المشرفيف كاإلدارة كىكذا "
مديرة (" )14التعامؿ مع الفركقات الفردية ،كالتخطيط الجيد كالمسبؽ ،كاحتكاء الطالب كاحترامو ،كاتقاف
استخداـ الحاسكب كاإلنترنت كتكظيفيما في التعميـ ،كمدل الحس الفني عند المعممة ،كمدل تقبؿ
الطالب ليا ،كالمركنة في البرنامج كالتخطيط".
سادساً :أدوات التقييم التي تستخدميا المديرة في تقييم أداء معممة الروضة:

9.5
ِالحظبدصف١خ(دفزشِزبثؼخ)
رمش٠شعٕٞٛ

28.6
52.4

اعزجبٔخ
9.5

الٛ٠جذأدٚاد

شكل ( )4.15أدوات تقييم أداء المعممة.
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ّبينت النتائج أف نسبة المديرات المكاتي يستخدمف المالحظة الصفية في تقييـ أداء معممة الركضة قد

تبيف أف استخداـ المديرات لمتقرير السنكم في تقييـ المعممة ما نسبتو
بمغت ( ،)%52.4بينما ّ

تبيف أ ّف نسبة المديرات المكاتي ال يستخدمف أدكات في تقييـ أداء المعممة قد بمغت
( ،)%9.5كما ّ
( )%9.5أيضان.

كأشارت المديرات إلى كيفية تقييـ أداء معممة رياض األطفاؿ كما يأتي:
"أقيـ أداء المعممة عف طريؽ دفتر المالحظات الصفية ،الذم ُيدكف فيو مدل تطكر المعممة
مديرة (ّ )2
مف زيارة صفية الى أخرل".

أقيـ معمماتي في الركضة بزيارات صفية كمالحظة عمميف مع الطفؿ داخؿ غرفة
مديرة (ّ ")10

الصؼ ،مع تقديـ اإلرشادات حكؿ األداء ،كمتابعة تعامميف مع أكلياء األمكر".

أقيـ أداء المعممة بمالحظتي ألداءىا في بيئة الركضة بشكؿ عامػ كمع األطفاؿ بشكؿ
مديرة (ّ " )11
خاص ،كيجرم تدكيف ذلؾ في ممؼ خاص بأداء المعممة كمدل تطكرىا".

سابعاً :انعكاس أداء المعممة عمى تطور الطفل:
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وٍّبصادد ا٠جبث١بِٓ ا٠جبث١بِٓ ا٠جبث١بِٓ ا٠جبث١بِٓ ا٠جبث١بِٓ ا٠جبث١بِٓ ٕ٠ؼىظا٠جبث١ب
خجشحاٌّؼٍّخ خاليِغبػذح خالياػغبء خاليرغ٠ٛش خالياٌجٍٛط خاليِشاػبح خاليدػُ حغتِؼبٍِخ
اٌّؼٍّخ
اٌغفً
اٌفشٚق
أؼىظادائٙب اٌغفًػٍ ٝاٌشاحخإٌفغ١خ اٌشخص١خ ِغاالعفبي
اٌفشد٠خ ٚاػغبءٖاٌثمخ ٌٍغبٌت
ٚاػغبئُٙ
ا٠جبث١بػٍ ٝرؼذً٠اٌغٍٛن اٌزٟرٕؼىظ ٚاالسرمبء
ثبٌٕفظ
ػٍّٔٝظ ثّٕظاٌزفى١ش اٌفشصخفٟ
رغٛساٌغبٌت
اٌزؼج١ش
شخص١خ
اٌغبٌت

شكل ( )4.16انعكاس أداء المعممة عمى تطور الطفل.
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أشارت النتائج أف نسبة مف المديرات المكاتي أظيرف بأف انعكاس أداء المعممة عمى تطكر الطفؿ نتيجة
لمعاممتيا قد بمغت ( ،)%20.7كمراعاتيا لمفركؽ الفردية جاءت بنسبة متكسطة كبمغت (،)%17.2
أ ّما أدنى نسبة حصمت عمييا نتيجة تطكير الشخصية كاالرتقاء بنمط التفكير فقد بمغت نسبتيا

(.)%3.4

كعبرت المديرات عف انعكاس أداء المعممة عمى تطكر الطفؿ كما يأتي:
المديرة (" )5ينعكس إيجابان إذا كانت المعممة تتعامؿ مع الفركقات الفردية بشكؿ يراعي حاجات
الطالب ،كتعطي كؿ طفؿ حقو ،كسمبان إذا تعاممت معيـ بأنيـ بنفس المستكل ،كتيمؿ الفركقات بينيـ
كأنيـ مف بيئات كخبرات مختمفة".
المديرة (" )7ينعكس إيجابيان نتيجة لمعاممة المعممة األخالقية مع الطفؿ ،كتقديـ كؿ ما تممكو مف
خبرات في مصمحة الطفؿ".
ثامناً :الصعوبات التي تواجييا المديرة في تقييم أداء معممة الروضة:

21.1

21.1

25
20
15

10.5

10.5

10.5

10
5.3

5.3

5.3

5.3

5.3
5
0

الٛ٠جذ
ِؼٍّبد ٌُرصً الٛ٠جذ أالػ١ت ػذَٚجٛد اػزمبد ػذَرمجٍٙب ػٕبد
ػٍُ
اٌّؼٍّخ رادخجشح ثؼض لذسحٌذ ٜاٌّؼٍّ ٓ١اعزج١بْا ٚاٌّؼٍّخ ٌٍّالحظبد اٌّؼٍّخ صؼٛثبد
ثبٌض٠بساد وج١شح اٌّؼٍّبد ثؼض فٟاٌزٙشة ِم١بط أٙبرٍّه
ٌزمِٓ ُ١١اٌخجشح
ِٓ
اٌصف١خفال ٚأوجشِٕ ٟاٌٝاٌّ١ٕٙخ اٌّؼٍّبد
٠ىْٕ٘ٛبن عٕباجذ اٌؼبٌ١خ فٟاٌزؼبًِ اٌّغؤ١ٌٚخ االداء ِب٠ىفٙ١ب
ٚالرحزبج
ِغرٔ ٞٚحٛأداءٖ
ِصذال١خ صؼٛثخفٟ
اٌٝرغ٠ٛش
اٌحبجبد ٚرجش٠شوً
فٟاٌزم ُ١١رٛجٗ١
اٌخبصخ خغأ٠مغ
اٌّالحظبد
ٚصؼٛثبد فٗ١
ٌٓٙ
اٌزؼٍُ

شكل ( )4.17الصعوبات التي تواجييا المديرة في تقييم أداء المعممة.
89

أظيرت النتائج أ ّف نسبة المديرات التي ال يكاجيف صعكبات في تقييـ أداء المعممات قد بمغت

( ،)%21.1ككانت بنفس النسبة لممديرات المكاتي أظيرف أنيف يعانيف مف عدـ ت ّقبؿ المعممة
لممالحظات ،بينما بمغت نسبة المديرات في بعض الصعكبات بدرجة متدنية ،كىي اعتقاد المعممة
بامتالكيا مف المعرفة ما يكفييا ،كعناد المعممة ،كعدـ كصكليا لممينية المطمكبة ،كعمـ المعممة بمكعد
التقييـ فال يككف ىناؾ أية مصداقيو فيو ،كمعممات ذكات خبرة عالية كأكبر سنان مف المديرة ،حيث
بمغت نسبتيا (.)%5.3
كأشارت المديرات إلى الصعكبات التي يكاجينيا في تقييـ أداء المعممة كما يأتي:
مديرة (" )5عدـ كجكد أدكات تقييـ عامة كمكحدة تستخدـ في تقييـ جميع معممات رياض األطفاؿ في
قيـ بمعيار مختمؼ".
القدس ،فكؿ مديرة تُ ّ
تقبؿ بعض المعممات لممالحظات مف المديرة أك المشرفة أك األىؿ أك الزميالت،
مديرة (" )13صعكبة ّ
كاتخاذ ىذه المالحظات بشكؿ شخصي كليس بشكؿ ميني؛ مما يؤدم إلى قمة كجكد معممات مينيات".

مديرة (" )15ال أعاني مف أية صعكبات؛ ألف المعممات متعاكنات كيتقبمف المالحظات كاإلرشادات".
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الفصل الخامس :مناقشة النتائج والتوصيات

 5.1المقدمة
 5.2مناقشة النتائج المتعمقة ببطاقة المالحظة
 5.3مناقشة النتائج المتعمقة بصحيفة المقابمة
 5.4مناقشة النتائج المتعمقة بتحميل الوثائق
 5.5التوصيات
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الفصل الخامس:
______________________________________________________
مناقشة النتائج والتوصيات:
 5.1المقدمة
يتضمف ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة حكؿ تقييـ أداء معممات رياض األطفاؿ
في مدينة القدس في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة ،كيتضمف التكصيات التي تراىا
الباحثة في ضكء نتائج الدراسة.

 2.5مناقشة النتائج المتعمقة باالجابة عمى السؤال الثاني
دلت نتائج السؤاؿ الثاني عمى أ ّف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في مدينة القدس في ضكء

معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة جاءت بدرجة عالية ،كىذه النتائج تتفؽ مع دراسة (العريقي،

 )2009ك(إبراىيـ )2014 ،كدراسة (خضر كاسماعيؿ ،)2013 ،كتختمؼ مع دراسة (،Selven
 )2003كدراسة (ياسيف )2003 ،كدراسة (أبك دقة )2007 ،كدراسة (أبك حرب.)2005 ،
فقد حصؿ مجاؿ تصميـ البيئة التربكية عمى أعمى متكسط حسابي كمقداره ( ،)4.47كىذا يدؿ عمى
أف معظـ معممات رياض األطفاؿ يكفرف الكسائؿ كاأللعاب كالتجييزات التي تتطمب تعمـ أفضؿ لمطفؿ،
كيعكد ذلؾ ألف معظـ رياض األطفاؿ في القدس مجيزة بشكؿ كامؿ مف جميع االحتياجات الالزمة
لرياض األطفاؿ ،مف مكاد ككسائؿ كألعاب كتيكية جيدة ككسائؿ تكنكلكجية ،مثؿ الحاسكب كالتمفاز
كبعض أجيزة العرض (البركجكتر) ،كالصفكؼ الكاسعة كالزكايا المختمفة (الدكاف كالطبيب كالمسرح
كالدمى كالمكسيقى كالقصص كالفف كالبيت كالمطبخ ،كالتركيب كالمنطؽ الرياضي ،كالمغات كالحركؼ،
كعمؿ الطالب) ككؿ ما تحتاجو كؿ زاكية لتككف فعالة في تعمـ الطفؿ ،كىذا يدفع المعممة إلى إنتاج
الكسائؿ كصنع األلعاب بشكؿ جذاب لمطفؿ يتناسب مع خصائصو في ىذه المرحمة ،كما أ ّف معممة
الركضة تستثمر مكاد البيئة بشكؿ كبير في تنفيذ كتطبيؽ األنشطة كالفعاليات ،كتحرص عمى أف تككف

مكاد كأدكات رياض األطفاؿ آمنة بشكؿ كبير كغير حادة ،كبألكاف جذابة تتناسب مع رغبات الطالب
كحاجاتيـ كبنفس الكقت قابمة لتغيير اماكنيا في الركضة ،ككانت مكاد كألعاب رياض األطفاؿ مرتبة
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كما شاىدت الباحثة ،بحيث تضع المعممة عمى كؿ زاكية ممصقات بأسماء المكاد المكجكدة في كؿ
زاكية ليسيؿ استخداميا مف قبؿ المعممة كالطفؿ ،كما يكجد في بعض رياض األطفاؿ مكاف مخصص
لمحديث الركتيني كتبادؿ الخبرات كمراجعتيا ،كلالستماع لمقصة اليكمية ،كيعكد ىذا إلى كجكد مراقبة
كمتابعة لرياض األطفاؿ في مدينة القدس مف أكثر مف جية مف أجؿ الترخيص.
أف البيئة الصفية في معظـ رياض األطفاؿ تتميز بأنيا بيئة صحية ،كىذا ما كانت
كأشارت النتائج إلى ّ

تسعى لو المعممة ،بأف تتأكد مف سالمة األجيزة كاألدكات ،ككانت تعمؿ عمى إكساب الطالب ميارات

النظافة ،كعمى تناكؿ الطعاـ الصحي ،كتمنع األطفاؿ أثناء تكاجدىـ في الركضة مف شراء األطعمة
الجاىزة كالحمكيات ،كيتـ استبداليا بمشاركة األىؿ في صنع بعض المأككالت كالحمكيات المنزلية،
كربطيا بمكاضيع التعمـ في الركضة ،مثالن مكضكع الحبكب ،جرل عمؿ (شكربة العدس) مف ِقبؿ
إحدل األميات كشاركيا ابنيا في تكزيع الطعاـ الصحي عمى زمالئو ،إضافة إلى أنشطة اإلفطار
الصحي الجماعي ككجبات الفاكية اليكمية ،كىذا يتفؽ مع ما تنادم بو الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
بأىمية تغذية جميع األطفاؿ ،لكي يستفيدكا مف المككنات الطبيعية التي تقدـ ليـ ،كيتعممكف بأنو يجب
أف يككنكا في أفضؿ مستكل صحي ممكف.
كبالرغـ مف ىذه اإليجابيات ،إال أف ىناؾ بعض الماخذ كالسمبيات مثؿ عدد األطفاؿ في الصفكؼ كاف
كبير ،مع أ ّف معظـ الصفكؼ مساحتيا كاسعة ،لكنيا غير كافية؛ ألف كؿ طالب يجب أف يخصص لو
ان

متر مربع كاحد ،لكف كجكد أعداد كبيرة في الصؼ يمكف أف تؤدم إلى عدـ انتباه المعممة لمجريات
تحدث في الصؼ في بعض األحياف ،أك تؤدم إلى عرقمة حركة األطفاؿ في الصؼ عند التنقؿ في

الزكايا ،أك عند تطبيؽ األنشطة؛ أل ّف األطفاؿ في ىذه المرحمة ال يستطيعكف الجمكس في مقاعدىـ
لفترات طكيمة ،كال نستطيع إجبارىـ عمى ذلؾ؛ لذا يجب أف تككف األعداد متكسطة ،لتسيؿ حركة

الطفؿ كيسيؿ تنقمو بيف الزكايا المختمفة كبشكؿ مريح كمنتظـ.
كأشارت النتائج أ ّف مجاؿ التم ّكف مف استراتيجيات التدريس حصؿ عمى متكسط حسابي بمغت نسبتو

( ،)3.9كىذا يدؿ عمى أف معممات رياض األطفاؿ في مدينة القدس لدييف تم ّكف كتنكع في

استراتيجيات التدريس ،كيكظفف االستراتيجيات التي يشارؾ بيا الطفؿ ،كيكظفف الكسائؿ لدعـ تعمـ
الطفؿ ،كيكظفف األنشطة التي تشجع الطفؿ عمى االستنتاج كاالكتشاؼ ،إضافة إلى استخدامي ّف
أسمكب التعمـ الجماعي الذم يعتمد عمى الحكار كالنقاش الجماعي ،كتستخدـ معممة الرياض في القدس
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بالتميز ،كتشجع غيره مف األطفاؿ عمى المبادرة كالمنافسة ،ككانت
لكحات تعزيز مثيرة لمطفؿ تشعره
ّ

المعممات ينتجف الكسائؿ التعميمية المرتبطة بمكضكع النشاط بأنفسيف ،كبمشاركة األطفاؿ في بعض
األحياف ،كأيضا بمشاركة أكلياء األمكر ،ىذا يقكم التكاصؿ بيف المعممة كالطفؿ ،كبيف األطفاؿ
كذكييـ ،ككانت المعممة تنكع بيف المكاد كالكسائؿ كاأللعاب ،كتسمح لمطفؿ بالمشاركة كالتفاعؿ
أف معممات رياض األطفاؿ في مدينة
كاستخداـ القصص التي تثير جذب انتباىو ،كيعكد ذلؾ إلى ّ

تؤىميف لمعمؿ بفعالية
القدس حاصالت عمى خبرات عممية نتيجة التحاقيف بدكرات تدريبية بعد الخدمة
ّ
في رياض األطفاؿ ،كت ِمقي المعممة لمثؿ ىذه الدكرات ينعكس عمى أدائيا الميني في الركضة ،فينعكس
إيجابيان عمى تطكر الطفؿ في جميع جكانب نمكه.
إضافة إلى تكفير السمطات المسؤكلة عف رياض األطفاؿ في القدس بيئة تربكية غنية ،فييا جميع
الكسائؿ كالمكاد التي تعيف المعممة نحك تعميـ أفضؿ ،فينعكس ىذا عمى تمقي الطفؿ تعمّـ يساعده عمى
تطكر شخصيتو ،إضافة إلى متابعة المديرات كالمشرفيف ألداء معممات الرياض ،كتقديـ التكجييات
كاإلرشادات الالزمة.
كتبيف لمباحثة أف معممات رياض األطفاؿ يكتفيف بالتعميـ الذم يتطمب العمؿ مع األطفاؿ في
ّ

مجمكعات ،كال ينفذف التعميـ التعاكني إال في حاالت نادرة ،لكف يجب تطبيؽ ىذا التعميـ؛ ألنو يساعد
األطفاؿ عمى بناء عالقات إيجابية بيف بعضيـ بعضان كعمى التدريب في حؿ الصراعات بيف األطفاؿ.
كتبيف لمباحثة أف معممة رياض األطفاؿ تبني األنشطة التعميمية بناء عمى معرفة األطفاؿ كخبراتيـ
ّ

السابقة ،كتربط المفاىيـ الجديدة مع الخبرات اليكمية ،كتكظيفيا في سياقات الحياة بشكؿ كاضح في

معظـ األنشطة ،كمف أمثمة ذلؾ :المكضكع الشامؿ كقطؼ الزيتكف ،فقد ربطت المعممة بيف خبرة الطفؿ
السابقة عف المكضكع ثـ تربط المعمكمات كالمفاىيـ الجديدة التي تخص مكضكع قطؼ الزيتكف
بالذىاب برحمة تعميمية إلى أحد البساتيف ،كالقياـ بالتجربة العممية في قطؼ الزيتكف ككبسو كتذكقو،
كمشاىدة طريقة عصره في معصرة الزيتكف ،ثـ تطبيؽ ذلؾ في بيئة الركضة ،كمشاىدة فيديك تعميمي
حكؿ المكضكع ،كتطبيؽ أكراؽ عمؿ عف المكضكع ،كتخصيص زاكية لعرض أعماؿ الطالب
كفعالياتيـ حكؿ المكضكع.
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كما أظيرت النتائج أ ّف المعممة تشجع الطالب عمى الحكار كالتعبير عف آرائو كتزيد عمييا ،ظير ىذا

بشكؿ كاضح في أنشطة التركيز الصباحية ،خصكصان في فترة الحديث الصباحي كالمكضكع الشامؿ،

فقد كانت المعممة تطرح االسئمة المتعددة كتستمع لجميع اإلجابات ،كتتقبؿ آراء األطفاؿ ،ككانت في
بعض الحاالت تبني عمى ما يقكلو الطالب باالستعانة بطفؿ آخر يكمؿ ما بدأه زميمو ،كما أنيا كانت
تبتعد عف العقاب البدني كالتيديد ،كمرات نادرة كانت تمجأ بعض المعممات لمصراخ البسيط.
كاتضح لمباحثة أف في كؿ صؼ مف صفكؼ رياض األطفاؿ يكجد قائمة كبيرة ككاضحة ،تمثّؿ قكاعد
الصؼ بالنسبة لكؿ مف الطفؿ كالمعمـ ،يتـ التركيز عمييا في كؿ صباح ،لكف كانت ىذه القكانيف
ممزمة لمطفؿ مف المعممة ،فكاف مف األفضؿ أف تككف بمشاركة الطفؿ حتى يمارسيا كيحافظ عمى
تطبيقيا بكؿ قناعة ،كاال سيشعر أنيا قكانيف إجبارية يجب القياـ بيا مف قبؿ سمطة المعممة.
كأظيرت النتائج أف معيار التقكيـ حصؿ عمى أقؿ متكسط حسابي بنسبة بمغت ( ،)2.98كىذا يعني
أف بعض معممات رياض األطفاؿ لدييف ضعؼ في طرؽ كأساليب تقكيـ أداء الطالب التي ترتبط
باألىداؼ كمخرجات التعميـ ،كيكج بعض مف المعممات ممف يركزف في تقييميف ألداء الطالب عمى
المستكل المعرفي ،كعمى ميارات التفكير األساسية؛ كىي التذكر كالفيـ .كما ظير في النتائج أ ّف مجاؿ

التقييـ الذاتي /معيار التقييـ حصؿ عمى أقؿ نسبة ،ككانت منخفضة جدان ،كىذا يدؿ عمى أف المعممة
تحث األطفاؿ عمى التقييـ الذاتي ،كال تأخذ برأييـ في تقييميا ،أك عند كتابة تقرير التقييـ ،كيدؿ
ال
ّ

أيضان عمى أنيف يركزف عمى الحفظ كالتذكر.
كاتضح لمباحثة ظاىرة منتشرة في جميع رياض األطفاؿ ،كىي زيادة استخداـ األنشطة التي تتعمؽ
بالكتابة في الكتب كالكراسات كأكراؽ العمؿ ،األمر الذم يتعارض مع خصائص ىذه المرحمة العمرية،
التي ال تحتاج إلى كتب تعميمية بقدر ما تحتاج الى خبرات متنكعة ،تتضمف األنشطة كالممارسات
كالفعاليات التي تطكر الطفؿ كتنميو بشكؿ شمكلي متكامؿ ،كما أشارت إليو المعممات بخصكص ىذه
لكف اإلدارة كقكانيف الركضة تفرض عمييف استخداـ
نيف يعارضف فكرة الضغط عمى األطفاؿّ ،
الظاىرة أ ّ

ألف
الكتابة في التدريس ،كاعت ارض أكلياء األمكر أيضان كمطالبتيـ باالكتفاء باألنشطة كالفعاليات؛ ّ

تـ تأسيس الطفؿ عميو مف الحركؼ كاألعداد ،ىذا
المنياج في الصؼ األكؿ يعتمد بشكؿ كبير عمى ما ّ
األمر يحتاج مف المشرفيف عقد اجتماعات كندكات مع اإلدارة كأكلياء األمكر لمبحث في كيفية تدريس
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أطفاؿ ىذه المرحمة ،مع دراسة الخصائص النمائية ليـ ،إضافة إلى مراجعة منياج الصؼ األكؿ
كالنظر فيو.
مناقشة نتائج الفرضية االولى:
دلت نتائج الفرضية األكلى عمى أنو ال تكجد فركؽ في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء
معايير الرابطة القكمية يعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (ياسيف)2003 ،
كتختمؼ مع دراسة (المكاضية كالصرايرة)2011 ،
كتعزك الباحثة ىذا لكجكد تشابو في برامج إعداد معممات رياض األطفاؿ في برنامج ّي الدبمكـ
كالبكالكريكس ،حيث تخضع الطالبة المعممة لنفس التجربة في كال المؤىميف ،فيتـ صقؿ ميارات
المعممات كتطكرىا بنفس الطريقة ،كالخبرات التي تحصؿ عمييا الطالبة المعممة في كال المؤىميف
متشابية ،بعكس ما يجب أف يككف ،كذلؾ مف حيث الخبرات كالبرامج التي يتضمنيا برنامج
البكالكريكس مكثفة بشكؿ أكبر مف المكجكدة في برنامج الدبمكـ ،كيجب أف يككف اختالؼ في خبرات
المعممات.
مناقشة الفرضية الثانية:
دلت نتائج الفرضية الثانية عمى كجكد فركؽ ظاىرية في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في
ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة يعزل لتغير سنكات الخبرة.
تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (المكاضية كالصرايرة ،)2011 ،كتختمؼ مع دراسة ()2003،Selven
كدراسة (السعدية )2013 ،كدراسة (ياسيف )2003 ،كدراسة (العريقي ،)2009 ،يدؿ ىذا عمى أنو
كمما زادت سنكات خبرة المعممة كتدريبيا في رياض األطفاؿ ،كمما كاف أداؤىا كمستكاىا أعمى ،كما
تمقتو مف دكرات تدريبية كتأىيمية ساعدىا في تطكير مستكل األداء ،كأصبح لدييا خبرة في استخداـ
االستراتيجيات التي تتمحكر حكؿ اعتبار الطفؿ محكر العممية التعميمية ،كاستخداـ استراتيجيات
التدريس النشط ،كأصبح لدييا القدرة األكبر في تصميـ كتنظيـ البيئة التعميمية المناسبة لتعميـ أفضؿ
لمطفؿ ،كبشكؿ مرف قابؿ لمتغيير ،كتككف آمنة كسميمة لألطفاؿ ،كيدؿ ىذا أيضان عمى زيادة خبرتيا في
تقكيـ األطفاؿ ،كانتقاء األساليب األفضؿ في تقييـ أداء األطفاؿ ،بحيث تككف متنكعة كشاممة لجميع
جكانب النمك المختمفة كباستخداـ أدكات التقييـ المتعددة.
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كيدؿ أيضا عمى أف معممة الركضة الجديدة بحاجة إلى خبرات كبرامج تدريبة لتطكر مف أدائيا كرفع
كفاياتيا التربكية كالمينية ،كيحتاج ىذا إلى زيادة المساقات العممية أثناء الدراسة ،أم ما قبؿ الخدمة،
إلعطاء المعممة خبرات كاقعية حكؿ الممارسات التربكية كالكفايات التي يجب أف تتمتع بيا معممة
الركضة ،كتككف ليا حجر األساس الذم يعينيا عمى العمؿ أثناء الخدمة ،كتككف مستعدة استعدادان
يؤىميا لمعمؿ بكفاءة عالية ،كيساعدىا بالتغمب عمى العقبات التي ستكاجييا ،باعتبارىا معممة جديدة،
كلكي تربط بيف المكاد النظرية كالتطبيؽ الميداني.
مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:
دلت نتائج ىذه الفرضية أنو ال تكجد فركؽ في مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير
الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة يعزل لمتغير التخصص ،كتعزك الباحثة ذلؾ عمى أ ّف جميع معممات

رياض األطفاؿ كالتربية االبتدائية يدرسكف نفس المكاد التربكية أثناء السنكات الجامعية ،ككال
أف المعممات
التخصصيف مرتبط باآلخر كمكمؿ لو ،كيدؿ أيضان عمى ّ

يخضعف لنفس الخبرات

كالدكرات التدريبية بعد الخدمة ،كيستخدمف نفس أساليب كاستراتيجيات التدريس كالتقكيـ.

إضافة إلى تشابو خصائص النمك في مرحمة رياض األطفاؿ كالمرحمة األساسية ،التي تعتمد عمى كؿ
ما ىك مممكس كمحسكس .كأظيرت الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة أف مرحمة الطفكلة المبكرة ىي
المرحمة العمرية التي تمتد مف  3الى  8سنكات ،يعني ىذا أ ّف ىذه الفترة تشمؿ رياض األطفاؿ
كالمرحمة االساسية الدنيا.

 5.2مناقشة النتائج المتعمقة بتحميل الوثائق:
دلت النتائج عمى أف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في مجاؿ التخطيط كصياغة األىداؼ جاء
بدرجة منخفضة ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (عبد الفتاح ،)2010 ،كدلت النتائج عمى أف تخطيط
المعممة جاء بدرجة منخفضة كيتأثر باألساليب القديمة.
أف معممة رياض األطفاؿ غير قادرة عمى التعبير عما تقكـ بأداءه في بيئة الصؼ كالركضة
يعني ىذا ّ

مع األطفاؿ ،مف خالؿ الخطة اليكمية كالشيرية كالفصمية كالسنكية ،كال تكجد لدييا الميارة في تخطيط
نشاط بشكؿ فعاؿ بكؿ أركانو ،ففي معظـ الخطط كانت األىداؼ ضمف المستكل المعرفي ،كتقيس فقط
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بعض مف ميارات التفكير الدنيا ،كىي التذكر ،كفي بعض األكقات الفيـ ،كغياب التركيز عمى تنمية
ميارات التفكير العميا كالتصنيؼ كاالستنتاج كالربط كالمقارنة ،إضافة إلى اعتماد األىداؼ بالدرجة
األكلى عمى األىداؼ المعرفية ،كىناؾ تطرؽ بسيط جدان لألىداؼ الحس حركية ،كغياب تاـ لألىداؼ
الكجدانية ،أم أف تخطيط المعممة يقتصر عمى الجانب المعرفي كغير متنكع كغير شمكلي ،كال ُيظير
نكع االستراتيجيات التي ستطبؽ ،كاكتفت المعممات بشرح ركتيني لخطكات األنشطة فقط ،دكف ذكر

طرؽ التدريس ،مثالن المحاضرة أك التعميـ التعاكني ،أك عف طريؽ القصة ،كفي بعض األحياف كاف
بعض المعممات يشير إلى تنفيذ النشاط عف طريؽ تقسيـ الصؼ إلى مجمكعتيف.
يضاؼ الى ذلؾ أ ّف بعض المعممات يستخدمف أىداؼ غير قابمة لمقياس عند كتابة األىداؼ ،مثؿ:

(أف يدرؾ أك أف يستمع) كىذا يدؿ عمى عدـ تمكف المعممات مف التخطيط السميـ

كلـ تذكر المعممات الكسائؿ كالمكاد التي تحتاجيا لتطبيؽ النشاط ،كىذا يؤثر سمبان عمى تنفيذ األنشطة
المختمفة؛ ألف التحضير المسبؽ لألدكات كالكسائؿ التعميمية يعطي المعممة صكرة عما ىك متكفر مف
أدكات كمكاد ككسائؿ لتنفيذ النشاط كزيادة فعاليتو ،كعدـ التخطيط كالتحضير المسبؽ ليذا األمر ،يؤدم
لتعرض المعممة لمشكالت أثناء تنفيذ الحصة .
ينكعف في تخطيط األنشطة إلى حد ما ،مثؿ أنشطة المغة كالفف
ك ّ
تبيف مف النتائج أف بعض المعممات ّ
كالمسرح كالعمكـ ،كىذا يتفؽ مع نتائج المالحظة كالمقابمة ،فقد أظيرت النتائج تنكع في البيئات
التعميمية مف فف كمسرح كألعاب كساحة خارجية كلغة كغيرىا.
كبالنسبة لعرض أساليب التقكيـ ،أشار عدد قميؿ مف المعممات إلى ذكر نكع كاحد مف أساليب التقكيـ،
أك نكعيف ،كىك بعض األسئمة أك تطبيؽ كرقة عمؿ.
أما محتكل التخطيط كاف يدكر حكؿ مستكل كاحد مف الطالب ،دكف مراعاة مستكيات الطالب
ّ
المختمفة أثناء التخطيط ،يدؿ ىذا عمى عدـ كجكد مركنة عند المعممة في استخداـ نفس الخطة لعدة
مستكيات.
كالحظت الباحثة أنو ال يظير في تخطيط الدركس اليكمية كالفصمية كالشيرية تكجو التعميـ ،كىك تعميـ
متمركز حكؿ المتعمـ ،أك حكؿ المعمـ ،كال يكجد تحديد لدكر كؿ مف الطفؿ كالمعممة ،إال في بعض
الخطط البسيطة ،يدؿ ىذا عمى أ ّف التعمـ متمركز حكؿ المعممة كليس الطفؿ.
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كاتضح لمباحثة أف ممؼ إنجاز المعممة ىك عبارة عف بعض أكراؽ العمؿ فقط التي يتـ تطبيقيا في
الصؼ ،إضافة إلى الخطة األسبكعية كالشيرية كالسنكية ،كال تكجد كتابة تأممية لممعممة تكضح فييا
تأمالتيا قبؿ تخطيط األنشطة كبعد تنفيذىا ،كال تذكر ما نقاط القكة كنقاط الضعؼ التي اكتشفتيا أثناء
تـ
التطبيؽ ،كما التعديالت التي ستأخذىا بعيف االعتبار في المرات القادمة ،كمدل التكافؽ بيف ما ّ
أف ممؼ
التخطيط لو ،كبيف ما تـ تطبيقو ،كتقييميا لذاتيا ،ككيفية تطكيرىا مف سنة إلى أخرل .إذ ّ
اإلنجاز يساعد في تكسيع مقدرة المعممة عمى الخياؿ كاإلبداع البتكار أساليب ككسائؿ تعميمية مختمفة
يعد حاجة أساسية ليا؛ لكي يقيس مدل تطكرىا الميني
في كؿ عاـ .كممؼ اإلنجاز لمعممة الركضة ّ
كمقارنتو مع أدائيا في السنكات السابقة ،إضافة إلى قياس تطكرىا بالنسبة لزميالتيا في العمؿ
كمشاركة بعضيف بعضان ،مف حيث األفكار كالتخطيط كالكسائؿ التي تعيف عمى التطكر ،أم تبادؿ
الخبرات بيف المعممات ،كما ينمي قدرة المعممة عمى التفكير في ممارساتيا التدريسية ككيفية تطكير
نقاط القكة كمعالجة نقاط الضعؼ لدييا.
مممة
كمف مالحظة الباحثة لمكثائؽ التي استطاعت الحصكؿ عميياّ ،
تبيف أ ّف معممة الركضة غير ّ

بعناصر التخطيط الجيد ،كىي األىداؼ العامة كاألىداؼ الخاصة ،كالخبرات السابقة ،كالمحتكل كالمكاد

كالكسائؿ كالتقكيـ ،إنما يكفي بعض مف المعممات بذكر األىداؼ كخطكات النشاط فقط ،كأخريات
لكنو غير كاضح ،مثال ،تكتب إحدل المعممات األىداؼ ضمف بعض األسئمة
يضفف أسمكب التقكيـّ ،

أك كرقة عمؿ ،فالتخطيط ليس مجرد كتابة بعض األىداؼ ،أك كتابة المادة العممية ،إنما ىك عممية
منظمة تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ المحددة ،مع األخذ بعيف االعتبار قدرات الطالب كامكانات المعمـ،
كمدل تكفّر المكاد التعميمية الالزمة؛ لذا يجب أف يشمؿ التخطيط عمى:
تحديد الخبرات السابقة ،كتحديد المكاد كالكسائؿ التعميمية ،كتحميؿ محتكل التعمـ ،أك االنشطة
بناء عمى المحتكل ،كتصميـ أك اختيار االستراتيجية المالئمة،
كالفعاليات ،كصياغة األىداؼ المتنكعة ن

كاختيار أسمكب التقكيـ كأدكاتو.

كتبيف أيضا أ ّف بعض المعممات يكتفيف بالتخطيط الشيرم أك األسبكعي فقط ،كال تكجد خطة يكمية

مفصمة لما سيتـ تنفيذه كتحقيقو خالؿ اليكـ ،لكف ميما كاف التخطيط األسبكعي كالشيرم كامالن فال
يمكف االستغناء عف التخطيط اليكمي؛ ألنو ميـ جدان ،كيضع المعممة عمى الطريؽ الصحيح لمحكـ
عمى أدائيا بشكؿ يكمي كمدل تحقيؽ االىداؼ.
99

 5.3مناقشة نتائج صحيفة المقابمة (لممعممات)
أظيرت نتائج صحيفة المقابمة مع معممات رياض األطفاؿ أف المعممات يعتمدف في تخطيطيف
لألنشطة عمى الخصائص العمرية كاحتياجات األطفاؿ بنسبة عالية ،كىي ( ،)%27.8كتعزك الباحثة
بأف الطفؿ ىك محكر العممية التعميمية ،كىذا التكجو صحيح كيخدـ الطفؿ.
ىذا عمى أف المعممة ترل ّ

لكف ترل الباحثة أنو لـ ينعكس في الكثائؽ كلـ تستطع المعممة أف تعبر عف ذلؾ بالرغـ مف أىميتو،
كلـ يظير دكر الطالب في التخطيط كمراعاة الفركؽ الفردية بيف األطفاؿ.
كت ّبيف مف النتائج أ ّف نسبة استخداـ المعممات القصة كاستراتيجية تدريس كانت بدرجة عالية ،يدؿ ىذا
عمى أف المعممات يستخدمف ما يجذب انتباه الطفؿ كاىتمامو في ىذه المرحمة ،حيث إف القصة تعمؿ
كترسخيا ،فتجعمو قاد انر عمى التمييز بيف الصكاب كالخطأ،
عمى نشر االتجاىات اإليجابية لدل الطفؿ
ّ

كاالنحياز لجانب الحؽ ،كغرس القيـ السامية كصقميا ،كتساعد عمى تنمية التركيز كزيادة االنتباه لديو،

كتعمؿ عمى تنمية خياؿ الطفؿ ،كتجعمو مؤىالن لإلبداع ،كىذا يتفؽ مع ما أشارت إليو (بركات،
 )2010بأف "القصة تساعد الطفؿ في فيـ نفسو كاآلخريف كعالمو كأحاسيسو كالطبيعة حكلو ،كىي
تفتح أبكاب الحياة أمامو بكؿ غنى ىذه الحياة ،فتسيـ في تككيف ذىنو كشخصيتو ،كتثير منابعو
الداخمية التي تساعد عمى مكاجية معضالتو الصعبة".
كما يظير تنكع في استخداـ االستراتيجيات األخرل كالمسرح كالدمى ،أك التعمـ عف طريؽ المعب ،إف
ىذه االستراتيجيات مناسبة ليذه المرحمة العمرية ،فمثالن التعمـ عف طريؽ المعب بالنسبة لمطفؿ لػو قيمة
عالجية كتربكية كابداعية كاجتماعية كأخالقية ،فيتعمـ الطفؿ عف طريقيا العديػد مف الميارات ،كتزيد
دافعيتو لمتعمـ ،كتساعده عمى فيـ نفسو كالعالـ المحيط بػو.
بالمقابؿ تشير النتائج إلى قمة استخداـ المعممات لمتعمـ الذم يعتمد عمى التكنكلكجيا كالحكاسيب ،كىذا
ثـ ،كبشكؿ
يدفعنا لمقكؿ بأنو يجب تكظيؼ الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات بمساعدة المعممةّ ،

تدريجي ،تتحكؿ األدكار إلى المراقبة كالتكجيو ،كذلؾ لمنح األطفاؿ فرص لتنفيذ ميمات التعمـ بشكؿ
مستقؿ؛ ليكتسب األطفاؿ طرؽ االكتشاؼ كالتجريب ،مما ينمي في ما بعد التعمـ الذاتي المستقؿ الذم
تطمح لو التربية الحديثة ،خصكصان أننا في عصر التكنكلكجيا كاالنترنت.
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بأف
أ ّما بالنسبة لنتائج استخداـ المعممة الكسائؿ كالمكاد التعميمية ،فقد ّ
تبيف مف نتائج صحيفة المقابمة ّ
المعممات يستخدمف كؿ ما يمزـ الركضة مف مكاد ككسائؿ ،كجميع المكاد كالكسائؿ مف بيئة الطالب
بنسبة عالية بمغت ( ،)%27.8يتفؽ ىذا مع نتائج المالحظة التي أظيرت أف المعممة تستخدـ جميع
المكاد التي تمزـ الركضة ،كتستخدـ كسائؿ مف بيئة الطفؿ ،يدؿ ىذا عمى أف الطفؿ يتعرض إلى
خبرات مف كاقعو ،مما يساعده عمى ربط ما يتعممو بالكاقع الذم يحيط بو.
كتبيف مف النتائج أ ّف المعممات يخترف الكسائؿ حسب المكضكع كالنشاط بنسبة عالية ،كحسب ما ىك
ّ
متكافر في الركضة ،كتتدنى نسبة اختيار الكسائؿ حسب تحقيقيا لميدؼ ،كالمفركض أف تختار المعممة

بناء عمى عدة أمكر ،مف أىميا مدل تحقيقيا لميدؼ الذم صنعت مف أجمو.
الكسيمة ن
كتبيف أ ّف معممات الركضة ينظمف بيئة الصؼ بتقسيمو إلى مجمكعات مصغرة ،ىذا األسمكب
ّ

غنية لمتعمّـ ،كاتاحة الفرصة لألطفاؿ لممحادثة كالحكار بيف بعضيـ
اجتماعية
يتيح تفاعالت
كفرصا ّ
ّ
ن

النمك المّغكم .كعند استخداـ المعممة ليذا األسمكب تستطيع التدخؿ
المربية كتطكير
بعضان ،كمع ُ
ّ
كالتفاعؿ بشكؿ مؤثر مع أم طفؿ مف أطفاؿ المجمكعة ،كىذا ال يتاح عند العمؿ مع الطالب جميعان.
تبيف لمباحثة أف معممة الركضة تستخدـ العمؿ ضمف
تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج المالحظة ،فقد ّ

المجمكعات المصغرة ،ككانت تعطي المعممة لكؿ مجمكعة فعالية معينة تختمؼ عف المجمكعات
األخرل ،ثـ يجرم تبادؿ الفعاليات ،ليتاح لمطالب تجربة الفعاليات المختمفة كتبادؿ الخبرات بيف أفراد
المجمكعة كالمجمكعات األخرل ،كفي بعض المرات أظيرت المعممات استخداميف لممجمكعات كطريقة
لمتدريس كتنظيـ البيئة في تخطيط األنشطة ،لكف بشكؿ قميؿ.
كتبيف مف نتائج المقابالت أف المعممات ينكعف في تنظيـ بيئة الركضة ،إضافة إلى التعمـ في
ّ

المجمكعات المصغرة؛ مثؿ التعمـ الجماعي كالتعمـ في الزكايا المختمفة ،كاستخداـ الساحة الخارجية
كبيئة تعميمية ،حيث تككف البيئة آمنة كمناسبة لعمر الطالب ،يدؿ ىذا عمى أ ّف الطفؿ يتعرض ألكثر

مف بيئة تعميمية متنكعة كمحتمفة ،يسمح لو ىذا األمر بتنكع في الخبرات التي يتعرض ليا ،لذا ال
يشعر بالممؿ أثناء تكاجده في الركضة كخالؿ البرنامج اليكمي ،كيدؿ أيضان عمى أ ّف البرنامج ال يعتمد

عمى ركتيف دائـ يؤدم لشعكر الطالب بالممؿ .تتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو (الناشؼ)2010 ،
بأف تنظيـ األطفاؿ داخؿ الفصكؿ يتـ بعدة طرؽ :النمط الجماعي ،كنمط المجمكعات الصغيرة ،كالنمط
ّ
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التفريدم .كالمعممة المرنة ىي التي تحسف تكظيؼ األنماط الثالثة لمتنظيـ بما يخدـ عممية التعمـ كنمك
األطفاؿ.
بأف معظـ المعممات
أما بالنسبة لمنتائج التي تتعمؽ بتقييـ أداء الطفؿ ،فقد ّ
تبيف مف المقابالت ّ

يعد أسمكب
يستخدمف المالحظة كأسمكب تقييـ ألداء الطفؿ كبنسبة عالية ،ثـ يمييا طرح األسئمة ،إذ ّ
المالحظة مف الطرؽ كاألساليب الرئيسية في تقييـ األطفاؿ في الركضة ،كيساعد عمى متابعة تصرفات
األطفاؿ ،سكاء أثناء العمؿ الجماعي أـ بشكؿ فردم أـ بالعمؿ بالمجمكعات المصغرة .لكف تعتقد
الباحثة أ ّف المعممات ال يدركف معنى التقييـ الحقيقي في رياض األطفاؿ ،كال يستخدمف المالحظة
بالشكؿ الذم يجب أف تككف عميو ،ذلؾ ألني ّف يعتمدف عمى كرقة العمؿ كالكتاب كالدفتر ،كأدكات تقييـ

كبنسبة عالية ،لكف الطفؿ في ىذه المرحمة يجب أف يجرم تقييمو بتتبع تطكره مف السجؿ القصصي
كممؼ اإلنجاز ،الذم يعد تكثيقان حقيقيان ألعماؿ األطفاؿ بنسبة أكبر مف الكتاب كالدفتر كأكراؽ العمؿ
الركتينية؛ ألف مف خصائص الطفؿ في ىذه المرحمة االعتماد عمى ما ىك مممكس كمحسكس ،أم أف
يتـ تقييمو عمى ما يقكـ بتنفيذه كتطبيقو ،كليس عمى ما ىك مجرد مف خالؿ كتابتو لألرقاـ كالحركؼ
فقط ،كالتي تفكؽ قدراتو كتتعارض مع خصائصو النمائية.
كبالنسبة لما يتعمؽ بنتيجة تطكير المعممة ألدائيا الميني فقط تبيف أ ّف المعممات يستخدمف أساليب

متنكعة في تطكير ادائيف فمعظـ المعممات يستخدمف مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تطكير ادائيف
الميني بنسبة عالية كىذا يدؿ اف المعممات يتابعف كؿ ما ىك جديد في مجاؿ الطفكلة ,كما كأظيرف
اف التحاقيف بدكرات تدريبية في صعكبات التعمـ كطرؽ التدريس مف أساليب تطكير األداء الميني،
يبيف ىذا األمر مدل إدراؾ المعممات ألىمية الدكرات التأىيمية التي تزكد المعممة بخبرات جديدة تزيد
ّ

أف التدريب أثناء الخدمة يزيد مف
مف فعالية أدائيا في الركضة ،كقد أكضح (عبد اليادمّ )2002 ،

مقدرة المعممة عمى التفكير المبدع ،كبما يمكنيا مف التكيؼ في عمميا مف ناحية ،كمكاجية مشكالتيا
كالتغمب عمييا مف ناحية أخرل ،إضافة إلى تحسيف نكعية التعميـ كتعميؽ االتجاىات اإليجابية نحك
مينة التعميـ.
كلكف حصمت نسبة استخداـ المعممات لكرشات العمؿ عمى نسبة قميمة ،عمى الرغـ مف أىمية الكرشات
التعميمية التي تعمؿ تسمح لممعممات المبتدئات باكتساب الخبرة مف المعممات السابقات ،كطرح
األفكار ،كتقديـ فرصة لممعممات المكاتي لـ يحصمف عمى تدريبات عممية في الجامعة بالحصكؿ عمييا،
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كتنمية ركح التعاكف بيف المشاركيف في كرشة العمؿ ،كالتي قد تؤدم في ما بعد إلى تككيف عالقات
اجتماعية طيبة ،لكف ىنا تقع المسؤكلية عمى عاتؽ المديرات كالجيات المسؤكلة في دعـ المعممات
لالشتراؾ في الكرشات التعميمية كحضكر الندكات التعميمية الخاصة في مجاؿ الطفكلة كالتربية.

 5.4نتائج الدراسة المتعمقة بصحيفة المقابمة (مديرات رياض األطفال)
تبيف مف نتائج مقابالت مديرات رياض األطفاؿ كجكد اختالؼ بيف آراء المعممات كالمديرات في نكعية
ّ

الكسائؿ التعميمية ،فقد كاف نكعيا الكسائؿ التعميمية التي تحيط ببيئة الطفؿ عند المعممات ،بينما

أكضحت إجابات المديرات عمى أف تككف الكسائؿ التعميمية في خدمة المنياج ،كىنا يظير الضعؼ،
بأ ّف المديرات ييمشف محكر العممية التعميمية كىك الطالب ،كييمشف جعمو السبب الرئيس عند اختيار
الكسيمة التي تناسبو كتناسب خصائصو النمائية.

كفيما يتعمؽ بتنظيـ المعممة لبيئة الركضة ،فقد ّبينت المديرات أ ّف المعممة تختار البيئة المناسبة حسب
تحقيقيا لميدؼ المراد مف النشاط ،لكف ما أظيرتو نتائج صحيفة المقابمة مع المعممات أ ّف نسبة

االعتماد عمى تحقيؽ البيئة لميدؼ المراد تحقيقو مف النشاط كانت بنسبة منخفضة جدان ،يدؿ ىذا عمى

عدـ كجكد معايير ثابتة بيف المعممة كالمديرة ُيعتمد عمييا بشكؿ مكحد عند اختيار الكسائؿ كالبيئة

التعميمية.

كما أظيرت النتائج كجكد متابعة مف المديرات لممعممات ،حيث يستخدمف أسمكب المالحظة كالمتابعة
كتبيف أيضان أ ّف بعض المديرات
في تقييـ المعممة ،كىذا ميـ ككاضح ،كأسمكب جيد في متابعة المعممةّ ،
يعتمدف عمى تكجيو المالحظات بشكؿ شفكم مف غير تدكيف مالحظات حكؿ أداء المعممة في ممؼ

اإلنجاز الخاص بكؿ معممة ،ألّنو يجب أف يككف لكؿ معممة مف معممات الركضة معايير كأسس يتـ
بناء عمييا تقييـ أدائيا بشكؿ مكتكب كمكثؽ في ممؼ خاص بيا ،كىك ممؼ اإلنجاز ،ليجرم قياس
ن

كبناء
مدل تطكر المعممة مف سنة إلى أخرل ،كلكي يجرم متابعتيا مف المشرفيف كالمتخصصيف،
ن

عميو يتـ الحكـ عمى أداء المعممة كاعطاءىا اإلرشادات التربكية التي تساعدىا عمى التطكر.

كأظيرت النتائج بعض األسس المعتمدة في تقييـ معممة الركضة ،مف أىميا المقدرة عمى التعامؿ مع
الطفؿ كفؽ احتياجاتو كخصائصو ،كمدل تفاعؿ الطالب مع المعممة ،كمقدرتيا عمى تطبيؽ
استراتيجيات التدريس المختمفة ،كتحقيؽ اليدؼ كالتخطيط الجيد كمناسبة البيئة الصفية.
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لكف لـ يظير في نتائج تحميؿ ممؼ إنجاز المعممة كجكد متابعة مف المديرة لتخطيط المعممة ،أل ّف

التخطيط كاف مفتقدان لعناصر التخطيط الجيد ،يدؿ ىذا عمى عدـ معرفة المديرة لكيفية التخطيط الجيد

لكي تحكـ عمى مدل مقدرة المعممة عمى امتالؾ كفاية التخطيط ،فعف طريؽ التخطيط تأتي سائر
الخطكات ،كالتخطيط الناجح يحتاج إلػى تحديػد سابؽ لمغايات كاألىداؼ كالطرؽ كالكسائؿ كأساليب
العمؿ لكي تنجح بعده سائر الخطكات.
كقد أشار ( )Jones,2010إلى أف ممؼ اإلنجاز كسيمة تسمح لمعممات رياض األطفاؿ باختبار
معارفيف كقيميف في سياقات حقيقية ،كتنمية مقدرة المعممة عمى التفكير في ممارساتيا التدريسية ،كما
ينمي لدييا عادات العقؿ بممارستيا لمتفكير التأممي.
كترل الباحثة أ ّف ىذه األسس كالمعايير ،ىي أسس عامة ال تشمؿ عمى جميع الكفايات التي يجب أف

تمتمكيا المعممة ،سكاء الشخصية أـ المينية التي نصت عمييا الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة ،حيث

بناء إداريان كفؤان كفعاالن ،كقيادة ذات كفاءة
أظيرت النتائج أف برنامج رياض األطفاؿ المتميز يتطمب
ن

تطبؽ بكفاءة في جميع جكانب اإلدارة الخاصة بالبرنامج؛ لذا
كخبرة عالية ،كسياسات إدارية شاممة ّ

تاـ بالكفايات التي يجب أف تمتمكيا المعممة كمدل أىميتيا ،ثـ
يجب أكال أف تككف المديرة عمى عمـ ّ

التدريب عمى تقييـ المعممة في الركضة ،أم أ ّف المديرات يحتجف إلى دكرات ككرشات عمؿ في كيفية
تقييـ المعممة لتساعدىا في تطكير أدائيا ،كبالنتيجة ينعكس إيجابان عمى تطكر الطفؿ كنمكه في

الركضة؛ أل ّف رياض األطفاؿ تحتاج إلى مديرات مؤىالت فنيان كأكاديميان لتحسف أداء معممات الرياض،
باعتبارىف مشرفات مقيمات في رياض األطفاؿ بحسب متطمبات ىذا العصر.
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 5.5التوصيات:
فإف الباحثة تكصي بما يأتي:
بناء عمى نتائج الدراسة ّ
ن
 تدريب معممات رياض األطفاؿ في مدينة القدس عمى كفاية التخطيط كصياغة األىداؼ
كالتقييـ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة .NAEYC
 تدريب معممات رياض األطفاؿ عمى كيفية تكظيؼ ممؼ اإلنجاز في تطكير أدائيف الميني،
كخاصة الكتابة التأممية.
 تكثيؼ التدريب الميداني كالمساقات العممية لمعممة الركضة قبؿ الخدمة.
 تأىيؿ مديرات رياض األطفاؿ في مدينة القدس مف حيث كيفية تقييـ معممات رياض األطفاؿ،
كبخاصة التقييـ الحقيقي.
 إجراء دراسات حكؿ تقييـ أداء معممات رياض األطفاؿ في مجاالت االتصاؿ كالتكاصؿ
كالتطكر الميني.
 اعتماد معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة  NAEYCفي تقييـ أداء معممات رياض
األطفاؿ في فمسطيف كتدريب المعممات كفؽ ىذه المعايير.
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مهحق :1تسهيم مهمت مديريت انتربيت وانتعهيم –انقدس
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مهحق  :2كتاب تسهيم انمهمت (من جامعت انقدس)
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ممحق :3صحيفة المالحظة الصفية
القسم األول :المعمومات العامة
المؤىؿ العممي :دبمكـ ....بكالكريكس ......ماجستير فما فكؽ......
سنكات الخبرة :أقؿ مف  5سنكات 10-5 .....سنكات ....أكثر مف  10سنكات
التخصص :تربية ابتدائية ....رياض أطفاؿ .....غير ذلؾ ........

مهحق :3معايير تقييم معهمت رياض األطفال

أوالً :التمكن من استراتيجيات التدريس
-1

تنكع

تكظؼ المعممة

ظؼ
تك ّ

ظؼ
تك ّ

ظؼ
تك ّ

ظؼ
تك ّ

االستراتيجيات:

مجمكعة مف

المعممة

المعممة

المعممة

المعممة

استراتيجيات

أكثر مف

أكثر مف

استراتيجية

تعميمية عدة،

إستراتيجية

إستراتيجية

تعميمية

كمشاركة

تعميمية

تعميمية

األطفاؿ

كاحدة،

كاحدة،

في التعمـ.

كتشجع

كلكف مشاركة

استراتيجيات
التعميـ
المتمركزة حكؿ
الطفؿ ،مشاركة
األطفاؿ
كاضحة كفعالة
في التعمـ.

-2

التعمـ النشط:

تكظّؼ المعممة
استراتيجيات

مشاركة

كاحدة،
كال تعزز
مشاركة
األطفاؿ.

األطفاؿ

األطفاؿ.

محدكدة.

تكظّؼ

تكظّؼ

تكظّؼ

تكظّؼ

المعممة

المعممة

المعممة

المعممة

115

المجموع

الرقم

المعيار والدرجة

ممتاز

جيد جداً

جيد

مرض

غير مرض

كأنشطة تعميمية استراتيجيات

استراتيجيات

استراتيجيات

استراتيجيات

تتطمب إجابة

كأنشطة

التعميـ دكف

تتطمب

أم تحفيز
ّ

تشجع

كأنشطة

االستكشاؼ

تعميمية

كالتجريب

تشجع

بعض

األطفاؿ

األسئمة.

كاالستقاللية

األطفاؿ عمى

كاإلبداع

عمى النقاش

كح ّؿ

كتحفز

المشكالت.

ميارات

مف األطفاؿ
الترداد
كالحفظ

-3

كضكح األىداؼ
التعميمية:

أىداؼ
األنشطة مع

كمحددة

في التعمـ

كاالستماع
كالتمقي.
تعرؼ
ّ

تشارؾ
المعممة

المعممة

أىداؼ

األطفاؿ

األطفاؿ ,ضمف األنشطة
أىداؼ كاضحة

كينحصر دكره

السمبي

التفكير.
تشارؾ المعممة

لمطفؿ،

بأىداؼ

مع األطفاؿ

كتشجعيـ

كتكضح نكاتج

عمى التفكير

التعمـ

التعمـ

تخبر المعممة
األطفاؿ عف
اليدؼ بشكؿ
مقتضب

كاألنشطة

ال تخبر
المعممة
األطفاؿ
بأىداؼ
األنشطة
التعميمية

في عممية
التعمـ كنتاجاتيا

-4

تكظيؼ الكسائؿ

تنتج المعممة

كالمكاد التعميمية:

الكسائؿ
كالمكاد
التعميمية،
كتشجع

تسمح المعممة تستخدـ

تستخدـ

ال تستخدـ

المعممة

المعممة

المعممة

الكسائؿ

كسائؿ

الكسائؿ

التعميمية

تعميمية

التعميمية.

كاألطفاؿ

غير مالئمة

لألطفاؿ
باستخداـ
الكسائؿ
التعميمية
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األطفاؿ عمى

المتاحة.

استخداـ

يشاىدكنيا

ال تشد انتباه

بانتباه.

األطفاؿ.

الكسائؿ
المتاحة كافة
لدعـ
تعمميـ.
ظؼ المعممة
تك ّ

-5

التميز:
إتاحة ّ

-6

العمؿ التعاكني

تنفذ المعممة

كالتطكر

التعميـ بالعمؿ

االجتماعي:

التعاكني،

االستراتيجيات

ظؼ
تك ّ

ظؼ
تك ّ

ظؼ
تك ّ

المعممة

المعممة

المعممة

اإلستراتيجيات
التعميمية ال

االستراتيجيات االستراتيجيات

االستراتيجيات

تُتيح

المتنكعة التي

المتنكعة التي

بالتميز كتشجع

تعزز

تعزز

تعزز

لألطفاؿ ّأية

فرصة لمتميز

المبادرة لدل

اإلحساس

اإلحساس

اإلحساس

أك التفرد.

بالتميز لدل

بالتميز لدل

بالتميز لدل

كثير مف

بعض مف

قمة مف

األطفاؿ.

األطفاؿ.

األطفاؿ.

تتطمب

تتطمب

تتطمب

استراتيجيات

استراتيجيات

إستراتيجيات

التعميـ التي

التعميـ التي

التعميـ التي

األطفاؿ عمى

تنفذىا

تنفذىا

تنفذىا

بناء عالقات

المعممة

المعممة

المعممة أف

العمؿ

عمؿ األطفاؿ

المتنكعة التي

تعزز اإلحساس المتنكعة التي

األطفاؿ كافة.

كتساعد

إيجابية ،كتسيـ
في تطكير
قدراتيـ عمى
حؿ الصراع.

التعاكني

في

مف األطفاؿ،

مجمكعات،

كتتدخؿ لبناء

كتتدخؿ
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يعمؿ
األطفاؿ في
مجمكعات.

تتطمب
استراتيجيات
التعميـ التي
تنفذىا المعممة
عمؿ األطفاؿ
بشكؿ منفرد.

المعممة

عالقات
إيجابية.

أم
ّ
لحؿ ّ

صراع في
المجمكعة.

-7

تكظيؼ المعرفة

تبني المعممة

السابقة:

األنشطة
التعميمية
بحسب معرفة

تبني المعممة

تبني المعممة

أم
تراجع المعممة ال يكجد ّ

األنشطة

األنشطة

األنشطة

التعميمية

التعميمية

التعميمية بناء

بحسب

األطفاؿ

معرفة

كخبراتيـ

األطفاؿ

السابقة ،كتربط
المعممة
المفاىيـ
كالميارات
الجديدة مع
الخبرات
السابقة،
التي تمكف
األطفاؿ مف
ربط مفاىيـ
التعمـ مع

بحسب
معرفة
األطفاؿ

كخبراتيـ

كخبراتيـ

السابقة،

السابقة،

كتربط
بيف الخبرات

كتقدـ
المعرفة

الجديدة

الجديدة

كالسابقة ،لكف
دكف ربطيا
بشكؿ كاضح
بالسياقات
الحياتية.

الخبرات اليكمية
كتكظيؼ التعمـ
في سياقات
118

دكف الربط
بيف
المعرفة
السابقة
كالجديدة.

تحفيز لمعرفة
األطفاؿ

عمى معرفة

كخبراتيـ

كخبرات

السابقة.

األطفاؿ
السابقة بشكؿ
سطحي.

حياتية.
ثانيا :تصميم وتنظيم البيئة التعميمية
-1

تكفير الكسائؿ

تنتج المعممة

تكفر المعممة

تكفر المعممة

كاأللعاب

مكادان كألعاب نا

مكادان كألعاب نا

مكادان كألعاب نا

متنكعة،

تناسب

تناسب

مناسبة بشكؿ

تناسب

خصائص

خصائص

محدكد،

خصائص نمك

نمك الطفؿ

كالتجييزات:

الطفؿ كقدراتو

كقدراتو

كتكفر

عقميا
ن

كنفسيا
عقميا
ن
ن

كحسيا
كنفسيا
ن
ن

كحسيا
ن

اجتماعيا،
ك
ن

اجتماعيا،
ك
ن

كحركيا
ن

كتمبي

احتياجاتو ،كما
تشرؾ األطفاؿ
في استخداـ
المكاد( :خاـ،
مبرمجة،
طبيعية)،
كتكفر المعممة

حركيا
ك ن

ككسائؿ

كما تكفر
كتستخدـ

تتالءـ
أحيانا مع
ن
األىداؼ

المعممة مكادان
(خاـ،

التربكية،
كتناسب

مبرمجة،

حجـ

طبيعية)،
ألعابا
ك ن

األطفاؿ،
ككزنيا

الكسائؿ
كاأللعاب التي

تتالءـ

تتالءـ مع

مع األىداؼ

التربكية،

المعممة
ألعابا
ن

ككسائؿ

األىداؼ

نمك الطفؿ،

مناسب
كأطرافيا غير

التربكية،
ككزنيا
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حادة.

تكفر المعممة
مكادان كألعابان

كتكفر
المكاد
كاأللعاب
المحدكدة
التي تحقؽ
األىداؼ
التربكية
بالشكؿ
األدنى.

ال تكفر
المعممة
أم مكاد
كألعاب،
كالمكاد
المكجكدة غير
مناسبة.

ككزنيا
مناسب،
كأطرافيا
غير حادة،
كذات

مناسب،
كأطرافيا
غير حادة،
لكنيا
غير جميمة.

صبغة جمالية،
كيمكف
استخداميا
بمركنة مع
قابمية تغيير
أماكنيا في
الركضة.
-2

تكفير البيئة

تتأكد المعممة

تتأكد المعممة

تتأكد المعممة

تتأكد المعممة

ال تعير

الصحية اآلمنة

دكرنيا

دكرنيا

دكرنيا

مف

المعممة

مف سالمة

مف سالمة

مف سالمة

سالمة

البيئتيف

األجيزة

األجيزة

األجيزة

األجيزة

الداخمية

كاألدكات

كاألدكات

كاألدكات

كاألدكات

كاألثاث

كاألثاث

كاألثاث

بشكؿ غير

أم
كالخارجية ّ

كالسميمة.

الداخمي
كالخارجي،
مع تكفير بيئة
مناسبة
لذكم اإلعاقة،
كتشارؾ
األطفاؿ في

الداخمي
كالخارجي،
كتكسب
المعممة
األطفاؿ

الداخمي،
كتكسب

كتتفقد نظافة

المعممة

األطفاؿ،

األطفاؿ

لكنيا ال

ميارات

ميارات

النظافة،

النظافة،

كترشد
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دكرم،

تكسبيـ
ميارات
النظافة،

اىتماـ ،كال
تتفقد نظافة
األطفاؿ،
كال تكسبيـ
ميارات
النظافة

المحافظة عمى

كتشجع

األطفاؿ

كتتحدث عف

كتناكؿ الطعاـ

نظافة الصؼ

األطفاؿ عمى

حكؿ تناكؿ

تناكؿ الطعاـ

الصحي ،كال

كمراكز

تناكؿ الطعاـ

الطعاـ

الصحي،

تقدـ

األنشطة،
كتكسب
المعممة
األطفاؿ
ميارات
النظافة،
كتحرص عمى
أف يتناكؿ
طعاما
األطفاؿ
ن

الصحي،
كتتعامؿ

الصحي،
كتتعامؿ

المعممة
مع بعض
حاالت

المعممة مع
بعض حاالت
اإلسعاؼ

اإلسعاؼ
األكلي مف
دكف استخداـ
أية مكاد مف
الحقيبة.

األكلي مف
دكف استخداـ

كتتعامؿ
المعممة
مع بعض
حاالت
اإلسعاؼ
األكلي

أية مكاد مف

مف دكف

الحقيبة.

تقديـ
أم شكؿ مف

صحيا،
ن

كما كتتعامؿ

اإلسعاؼ

المعممة

األكلي

مع جميع

المباشر.

اإلصابات
بفعالية كمينية
كفؽ أسس
اإلسعافات
األكلية في
الكقت المناسب
باستخداـ حقيبة
اإلسعاؼ
األكلي المتكفرة
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اإلسعافات
األكلية في
الكقت
المناسب.

في الركضة.
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األماف النفسي:

تكظّؼ المعممة

تشجع

تشجع

استراتيجيات

المعممة

األطفاؿ

كأنشطة

األطفاؿ

عمى الحكار

تحفيزية

عمى الحكار

تشجع فييا

كالتعبير عف

األطفاؿ عمى

كالتعبير عف
آرائيـ دكف

تسمح

ال تعطي

لألطفاؿ

المجاؿ

بالحكار
كالتعبير عف

لألطفاؿ
لمحكار

الرأم دكف

كالتعبير عف
الرأم.

آرائيـ

األخذ بيذه

كتتقبميا.

اآلراء.

األخذ بيذه

تتكاصؿ مع

تتكاصؿ مع

اآلراء.

تمارس

كتترجميا

األطفاؿ

األطفاؿ

تتجاكب

العقاب البدني

بإجراءات

بأساليب

بأساليب

ببطء مع

في التعامؿ

سميمة بعيدة

سميمة بعيدة

تتكاصؿ مع

عف الصراخ

عف

األطفاؿ

كالتيديد

بأساليب سميمة

كالتعنيؼ

كالتيديد

تربكية ،يسكدىا

كاإلىانة.

كالتعنيؼ

احتراـ كقبكؿ

تستخدـ

كاإلىانة.

تاـ مف

البدائؿ

الحكار كالتعبير
عف آرائيـ
كتتقبميا،

عممية.

الطرفيف.
تكظؼ أنشطة
كاستراتيجيات
تعميمية
تكعكية لمكقاية
مف حاالت

الصراخ

التربكية في
التعامؿ مع
حاالت العنؼ

العنؼ،
كال تستطيع
التعامؿ

ال تعرؼ

التربكية في

المختمفة.
تكفر

لكنيا ال

تمارس

كالنفسي مع

التربكية

حاالت

الطمبة.

معيا.

البدائؿ

التعامؿ مع

حاالت

العنؼ المفظي

تعرؼ البدائؿ
ّ

العنؼ،
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حاالت

مع

لمتعامؿ مع
حاالت العنؼ
المختمفة ،كال
تطبقيا.

األطفاؿ.

العنؼ
المختمفة.
تكفر فضاءات
كاسعة

مساحات

تطبقيا.

كأدكات

ال تكفر

تعميمية،

المساحة أك

لكنيا غير

كأدكات تعميمية

كافية مع عدد

كافية لمكقاية

مف األطفاؿ.

األدكات
الكافية.

مف حدكث
النزاعات.
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تكضيح القكانيف
كالسمكؾ

تتشارؾ المعممة تشرؾ المعممة تضع المعممة
كتتفؽ مع

األطفاؿ في

القكانيف،

األطفاؿ

كضع

كيمتزـ

في كضع كافة

بعض قكانيف

بيا بعض

القكاعد الصفية

الصؼ

كالتعمـ ،كتمتزـ
بتطبيقيا ىي

األطفاؿ

تضع المعممة
قكانيف الصؼ

ال يكجد أم
قكانيف في
الصؼ.

كالتعمـ
الصؼ
كيمتزـ بيا

كالتعمـ

األطفاؿ

كتمزميـ بيا.

بالحد األدنى.
ّ

كاألطفاؿ.
ثالثا :التقويم
-1

ارتباط التقكيـ

تصمـ المعممة

تصمـ

تصمـ

تصمـ

تصمـ

باألىداؼ

تقكيما يرتبط
ن

المعممة

المعممة

المعممة

المعممة

تقكيما يرتبط
ن

تقكيما يرتبط
ن

تقكيما يرتبط
ن

تقكيما يركز
ن

كمخرجات التعمـ:

باألىداؼ بك ّؿ
مجاالتيا
المعرفية
كالميارية
كالكجدانية،

بمعظـ
مجاالت
األىداؼ
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مع بعض

مع بعض

عمى قياس

مجاالت

مجاالت

المعرفة فقط

األىداؼ،

األىداؼ ،كال

لدل األطفاؿ،

كيركز عمى

يركز عمى

كال يركز عمى

كيركز عمى
قياس ميارات
التفكير العميا.

المعرفية

قياس بعض

قياس ميارات

كالميارية

ميارات

التفكير العميا.

كالكجدانية،
كيركز عمى

قياس ميارات
التفكير العميا.

التفكير
العميا.

قياس ميارات
التفكير العميا.
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شمكلية التقكيـ

تصمـ المعممة

تصمـ

تصمـ

كمراعاتو

أدكات تقكيـ

المعممة

المعممة

لخصائص

شاممة لكؿ

أدكات تقكيـ

أدكات تقكيـ

األطفاؿ النمائية:

المجاالت
النمائية:
المعرفية
كالجسمية
كالحس حركية
كاالجتماعية
كالعاطفية
كاألخالقية في
جميع
أنشطة الركضة
كمراكز التعمـ
كشاممة
لجميع الخبرات
التعممية،
كتراعي

تقيس معظـ
المجاالت
النمائية،

تركز عمى
بعض
مجاالت
النمك في

في جميع
أنشطة

معظـ
أنشطة

الركضة

الركضة

كمراكز

كمراكز

التعمـ كتقيس

التعمـ،

جميع

كتقيس معظـ

الخبرات

الخبرات

التعممية،

التعممية،

كتراعي
خصائص
األطفاؿ

كتراعي
خصائص
األطفاؿ

النمائية.
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تصمـ أدكات

تصمـ أدكات

تقكيـ تركز

تقكيـ تركز

عمى

عمى

النمك

النمك

المعرفي

المعرفي ،كفي

بالدرجة
األكلى،
كبعض
مجاالت
النمك في
بعض
األنشطة
كمراكز
التعمـ ،كتقيس
بعض
الخبرات
التعممية،
كلكنيا ال

أنشطة تعممية
محددة ،ال
تراعي
خصائص
األطفاؿ
النمائية.

النمائية.

خصائص

تراعي

األطفاؿ

خصائص

النمائية.

األطفاؿ
النمائية

-3

تنكع التقكيـ

-4

التقكيـ الذاتي:

تستخدـ

تستخدـ

تستخدـ

تركز المعممة

تستخدـ

المعممة ك ّؿ

المعممة

المعممة

عمى أكراؽ

المعممة

معظـ أدكات

بعض أدكات

المالحظة

التقكيـ

التقكيـ

كالسجؿ

البديؿ.

البديؿ.

أدكات التقكيـ
البديؿ ،مثؿ:

القصصي

العمؿ مع
استخداـ نكع
آخر مف
أدكات التقكيـ

أكراؽ العمؿ
فقط لتقييـ
أداء األطفاؿ

البديؿ.

كقكائـ
التقدير كممؼ
اإلنجاز لمطفؿ،
كأكراؽ العمؿ
في تقييـ أداء
األطفاؿ.
تحث المعممة
ّ
األطفاؿ عمى
التقكيـ الذاتي،
كتأخذ برأييـ
في تقييميـ
ألنفسيـ كعند
كتابة تقرير
التقكيـ.

تحث المعممة
ّ

تحث المعممة
ّ

األطفاؿ عمى

األطفاؿ عمى

التقكيـ الذاتي

التقكيـ لذاتي،

في بعض
األنشطة،
كتأخذ برأييـ
عند كتابة
تقرير التقكيـ.
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كلكف ال تيتـ
برأييـ.

في بعض

ال تيتـ

األحياف

المعممة

تطمب

لتقييـ األطفاؿ

المعممة مف
األطفاؿ تقييـ
أنفسيـ ،كال
تأخذ برأييـ.

الذاتي ،كال
تطمب منيـ
تقييـ أنفسيـ.

مهحق :4بطاقت تحهيم انىثائق :انتخطيط وصياغت االهداف
المعيار

ممتاز

صياغة

تشتمؿ خطة المعممة

األىداؼ

عمى أىداؼ

كفؽ مجاالت

كؿ مجاالت
تقيس ّ

النمك.

النمك المختمفة:

مرض

غير مرض

جيد

جيد جدا

تشتمؿ خطة

تشتمؿ خطة

أىداؼ تقيس معظـ

عمى أىداؼ تقيس

المعممة عمى

المعممة عمى

مجاالت النمك .كتنكع بيف

بعض مجاالت النمك.

أىداؼ تقيس

أىداؼ تقيس

األىداؼ المعرفية كالنفس

كتركز عمى األىداؼ

النمك المعرفي.

النمك المعرفي

تشتمؿ خطة المعممة عمى تشتمؿ خطة المعممة

حركية كالكجدانية.

المعرفية كالحس حركية.

الجسمية كالمعرفية
كاالجتماعية كالعاطفية
كاألخالقية .كتنكع بيف

كتركز عمى
األىداؼ المعرفية

تشتمؿ

كالحس حركية.

خطة المعممة

األىداؼ المعرفية

عمى أىداؼ

كالنفس حركية

كجدانية أك

كالكجدانية.

حس حركية.

مستكيات

تكتب المعممة أىدافنا

تكتب المعممة أىدافنا

تكتب المعممة أىدافنا

تكتب المعممة

األىداؼ

كاضحة كقابمة لمقياس،

كاضحة كقابمة لمقياس،

كاضحة كقابمة لمقياس،

أىدافنا قابمة

كتقيس المعرفة كالفيـ

لمقياس ،كتقيس

ككضكحيا.

فقط ،كال

كتنمي ميارات التفكير
كتشجع عمى
العميا،
ّ

كتقيس المعرفة كالفيـ

فقط.

كالتطبيؽ.

التفكير اإلبداعي الناقد،

المعرفة فقط ،كال
تنمي ميارات
ّ

التفكير العميا.

كح ّؿ المشكالت

تكتب المعممة
أىدافنا غير
قابمة لمقياس،
تنمي
كال ّ
ميارات
التفكير.

التخطيط

أ-تخطط المعممة

أ-تخطط المعممة أنشطة

أ -تخطط المعممة

أ-تخطط المعممة

أ-تخطط

المتمركز

أنشطة متنكعة

متنكعة تمبي احتياجات

أنشطة متنكعة تمبي

أنشطة متنكعة

المعممة

حكؿ الطفؿ.

تمبي احتياجات

األطفاؿ ،كتأخذ برأييـ

احتياجات األطفاؿ .كال

تمبي احتياجات

األطفاؿ ،كتأخذ

عند تخطيط األنشطة،

برأييـ عند تخطيط

بحيث تراعي اىتماماتيـ

تراعي اىتماماتيـ

كتفضيالتيـ ،كتشجع

كتفضيالتيـ ،كتشجع

األنشطة ،بحيث تراعي
اىتماماتيـ كتفضيالتيـ
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تأخذ برأم األطفاؿ عند
تخطيط األنشطة ،بحيث

األطفاؿ .كال تأخذ
برأم األطفاؿ عند
تخطيط األنشطة،
بحيث تراعي

أنشطة
تقميدية،
ب -ال تراعي
خصائص
األطفاؿ

كتشجع تعمميـ الذاتي.

تعمميـ الذاتي في بعض

تعمميـ الذاتي.

ب -كتراعي أنماط

األحياف.

ب -تراعي أنماط التعمـ

التعمـ لدل األطفاؿ عند
تخطيط األنشطة
ج -كتخطط المعممة
أنشطة تكظؼ
فييا إستراتيجيات تعميـ
متمركزة
حكؿ الطفؿ (التعمـ
باالكتشاؼ،

ب -تراعي أنماط التعمـ
لدل األطفاؿ عند تخطيط

ج -كتخطط أنشطة

لدل األطفاؿ عند
تخطيط األنشطة.

أنماط التعمـ لدل

بعض استراتيجيات

التعميـ المباشر.

تكظؼ فييا بعض

التعميـ المتمركزة حكؿ

إستراتيجيات التعميـ

الطفؿ.

المتمركزة حكؿ الطفؿ.

التخطيط
الشمكلي

تنمي

تنمي معظـ مجاالت

أنشطة تنمية بعض

التكاممي.

جميع مجاالت النمك،

النمك ،فتمكف األطفاؿ مف

ب -تعزز التآزر الحس
حركي ،كتنمي عضالت
األطفاؿ الكبيرة كالدقيقة.
ج -تساعد األطفاؿ عمى
بناء عالقات اجتماعية

تكظؼ
استراتيجيات
التعمـ
المتمركز
حكؿ الطفؿ.

األحياف.

أ-تخطط المعممة ألنشطة

عف ذكاتيـ.

المعممة أنشطة

ألنشطة

الذاتي في بعض

أ-تخطط المعممة أنشطة

أيضا مف التعبير
كتمكنيـ ن

ج -تخطط

ج -ال تخطط

تساعد عمى التعمـ

أ-تخطط المعممة

كح ّؿ المشكالت،

تخطيط األنشطة،
كتركز عمى

كالفف).

باالستقصاء كاالكتشاؼ

األطفاؿ عند

أنشطة تكظّؼ فييا

كاالستقصاء ،كالمعب،

فتم ّكف األطفاؿ مف التعمـ

كتفضيالتيـ.
ب -ال تراعي

ج -تخطط المعممة

األنشطة.

اىتماماتيـ

كاحتياجاتيـ.

مجاالت النمك ،كتمكف

أ-تخطط المعممة
أنشطة تمكف
األطفاؿ مف

التعمـ باالكتشاؼ،

األطفاؿ مف التعبير عف التعبير عف ذكاتيـ

كتمكنيـ مف التعبير عف

ذكاتيـ .

ذكاتيـ.

ب -تعزز التآزر الحس

ب -كتعزز التآزر الحس
حركي ،كتنمي عضالت
األطفاؿ الكبيرة كالدقيقة.
ج -تساعد األطفاؿ

حركي ،كتنمي عضالت

ج -تساعد األطفاؿ
اجتماعية.
د -تخطط المعممة
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ألنشطة تعزز
التآزر الحس

األطفاؿ الكبيرة كالدقيقة .حركي كتنمي

عمى بناء عالقات

عمى بناء عالقات

ب -تخطط

عضالت
األطفاؿ الكبيرة
كالدقيقة.

تخطيط
المعممة ال
يرتبط
بمجاالت
النمك ،كال
ينمي
إال المجاؿ
المعرفي
كبطريقة
تقميدية
تركز عمى
الحفظ

فيما بينيـ
د-تخطط أنشطة تكظّؼ

اجتماعية
د -تخطط المعممة أنشطة

جميع مراكز التعمـ في

تكظؼ جميع مراكز

كالفف كالعمكـ كالمسرح

التعمـ في الركضة ،مثؿ:

الركضة ،مثؿ :المغة

أنشطة تكظؼ بعض

ج -ال تخطط

مراكز التعمـ في

المعممة أنشطة

الركضة ،مثؿ :المغة

تكظؼ جميع

كالفف كالعمكـ كالمسرح.

مراكز التعمـ في
الركضة ،مثؿ:

كاأللعاب الخارجية كغيرىا المغة كالفف كالعمكـ

المغة كالفف كالعمكـ

كالمسرح.

كالمسرح.

التنكيع في
تخطيط

تنكع المعممة عند
ّ
تخطيط األنشطة

األنشطة.

بيف النشاط الحر

كالنشاط شبو الحر،

كالنشاط شبو الحر،

كالنشاطات الفردية

كالنشاطات الفردية

كالجماعية كال تمتفت إلى

كالجماعية كالثنائية.

كاالستذكار.

تنكع المعممة عند تخطيط

ترّكز المعممة في

األنشطة بيف النشاط الحر

التخطيط عمى النشاط
شبو الحر ،كال تمتفت
إلى النشاط الحر ،كذلؾ

تعزيز العمؿ في

تخطط النشاطات
الفردية كالجماعية ،كال
تمتفت إلى

مجمكعات مصغرة.

تعزيز العمؿ في
مجمكعات مصغرة.
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تخطط المعممة
نشاطنا شبو حر،
كأنشطة تركز
عمى العمؿ في
المجمكعة
الكمية فقط.

ترّكز المعممة
عمى األنشطة
المكجية ،كال
تشجع األطفاؿ
عمى العمؿ
في
مجمكعات.
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ممحق :7صحيفة مقابمة المعممات
-1

ما االستراتيجيات التي تستخدمينيا في الركضة؟

-2

كيؼ تخططيف أنشطة الركضة؟

-3

ما األىداؼ التي تسعي لتحقيقيا في تعميـ األطفاؿ؟

-4

ما االستراتيجيات التي تستخدمينيا في الركضة؟

-5

عمى أم أساس تختاريف استراتيجيات التدريس في الركضة؟

-6

كيؼ تنظميف البيئة الصفية في الصؼ كالركضة؟

-7

ما المكاد كالكسائؿ التي تستخدمينيا في الركضة ككيؼ تختارينيا؟

-8

ما ىي األدكات التي تستخدمينيا في تقييـ أداء األطفاؿ؟

-9

كيؼ تقيميف أداءؾ؟

 -10كيؼ تطكريف أداءؾ الميني كمعممة ركضة؟
نماذج مقابالت معممات رياض األطفال
معممة :1
 -1كيؼ تخططيف أنشطة الركضة؟
كبناء عمى حاجات الطالب المختمفة.
بناء عمى الخطة السنكية كالفصمية كاألسبكعية،
ن
ن
 -2ما األىداؼ التي تسعي لتحقيقيا في تعميـ األطفاؿ؟

تطكير لغة الطفؿ ،كتقكية العضالت ،كتنمية الخياؿ كالتعبير ،كحؿ المشكالت السمككية لدل الطالب،
كتمييز األلكاف كالمفاىيـ ،كربط التعميـ مع الحياة اليكمية لمطالب.
 -3ما االستراتيجيات التي تستخدمينيا في الركضة؟
التعمـ عف طريؽ المعب ،كالتعمـ التمثيمي كاستخداـ مسرح الدمى كلعب األدكار ،كأسمكب القصة ،كالتعمـ
عف طريؽ المكسيقى كاألناشيد.
 -4عمى أم أساس تختاريف استراتيجيات التدريس في الركضة؟
بناء عمى المكضكع كالكسائؿ المتكفرة كقدرات الطالب.
ن

 -5كيؼ تنظميف البيئة الصفية في الصؼ كالركضة؟
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عف طريؽ تقسيـ الصؼ إلى زكايا مختمفة؛ مثؿ زاكية المغة االنجميزية ،كزاكية المغة العربية ،كزاكية
الدكاف ،كزاكية الطبيب .كالمنطؽ الرياضي كالمكضكع الشامؿ كالرسـ الحر ،كاأللعاب التركيبية كغيرىا.
كتختمؼ البيئة الصفية مف نشاط إلى آخر ،فإما أف تككف حمقات دائرية عند التركيز الصباحي ،أك
العمؿ ضمف مجمكعات عند تطبيؽ األنشطة أك المعب الحر في الزكايا ،أك استخداـ الساحة الخارجية
كبيئة إثرائية لمتعمـ؛ مثؿ فصؿ الخريؼ أك زراعة الحبكب أك المعب الحر أك المسابقات التعميمية.
 -6ما المكاد كالكسائؿ التي تستخدمينيا في الركضة ،ككيؼ تختارينيا؟
أما المكاد الخاـ
أستخدـ المكاد التي تمزـ الطفؿ في التعمـ ،كجميع ما ىك متكفر في الركضة كالصؼّ ،

فنحاكؿ استغالليا في عمؿ األنشطة كتزييف الصؼ .إضافة إلى الحاسكب كالكسائؿ السمعية التي
تسيّؿ تعمّـ الطفؿ .الكسائؿ جميعيا التي نستخدميا ىي كسائؿ محسكسة كمممكسة ،تتناسب مع
حاجات الطالب ،ككثي انر ما نستعيف بالطالب نفسو ككسيمة في إيصاؿ المفيكـ بشكؿ مبسط لو ،مثؿ

تمثيؿ مفاىيـ :قريب – بعيد ،طكيؿ – قصير ،كغيرىا.
تقيميف أداء األطفاؿ في الركضة؟
 -7كيؼ ّ
تقييـ ِقبمي يقيس قدرات الطالب ،كتقييـ مرحمي ،كتقييـ ختامي يقيس مدل التطكر الذم حصؿ عميو
الطالب عند نياية العاـ الدراسي ،يتـ ىذا مع متابعة مستمرة مع األىؿ المتابعة الدائمة كالسؤاؿ
كالجكاب كاثارة النقاش دائمان.
 -8ما األدكات التي تستخدمينيا في تقييـ أداء األطفاؿ؟
أكراؽ العمؿ كدفتر المتابعة الدكرية كالشيادات.
 -9كيؼ تقيميف أداءؾ؟
بالتكاصؿ مع المعممات في الركضة ،كمتابعة الطفؿ ،كمدل تحقيؽ األىداؼ ،كتقييـ ذاتي لما تحقؽ
كلما لـ يتحقؽ كالتعديؿ عميو ،إضافة إلى مالحظات المديرة التي آخذىا بعيف االعتبار.
-10

كيؼ تطكريف أداءؾ الميني كمعممة ركضة؟

باستكماؿ الدراسة (ماجستير) .كاستخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي بشكؿ كبير لالطالع عمى كؿ ما
ىك جديد في رياض األطفاؿ كتطبيقو.
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معممة :2
 -1كيؼ تخططيف أنشطة الركضة؟
بناء عمى مستكل الطالب ،كنكعية الدرس ،كعدد الطالب ،كالمكاد المتكفرة في الركضة كالصؼ.
ن
 -2ما األىداؼ التي تسعي لتحقيقيا في تعميـ األطفاؿ؟

تعديؿ السمكؾ ،كتحسيف المستكل األكاديمي ،كتطكير التكاصؿ االجتماعي ،كزيادة الثركة المغكية.
 -3ما االستراتيجيات التي تستخدمينيا في الركضة؟
التعمـ عف طريؽ المعب ،كالتعمّـ عف طريؽ القصة ،كالحكار كالنقاش ،كالتمقيف مثؿ القرآف ،كالمكسيقى
كاألناشيد ،كالدركس المحكسبة.
 -4عمى أم أساس تختاريف استراتيجيات التدريس في الركضة؟
حسب القدرة العقمية لمطالب كحسب نكع الدرس.
 -5كيؼ تنظميف البيئة الصفية في الصؼ كالركضة؟
حسب الدرس حيث يتـ تقسيـ الصؼ أما مجمكعات تطبؽ أنشطة منكعة أك حمقات دائرية عند التركيز
كشرح الحركؼ كاألرقاـ ،إضافة إلى المعب الحر كالتنقؿ بيف الزكايا.
 -6ما المكاد كالكسائؿ التي تستخدمينيا في الركضة ككيؼ تختارينيا؟
كؿ ما يمزـ الركضة مف معجكف ،كلكح السدادات ،كعيداف خشبية ،كألكاف شمعية كخشبية كمائية،
كألعاب تركيبية ،كلكحات عممية .ككسائؿ تككف معظميا مف إنتاج المعممة ،كيمكف االستعانة ببعض
بناء عمى
الكسائؿ الجاىزة إذا كانت مناسبة كتككف الكسائؿ مممكسة كمرئية كصكرية .كيتـ اختيارىا ن
المستكل العقمي لمطالب ،كالمكاد المتكفرة في البيئة التعميمية كنكع الدرس.
 -7كيؼ تقيميف أداء األطفاؿ في الركضة؟
عف طريؽ طرح األسئمة كاأللعاب كالمالحظة كالمتابعة المستمرة كاليكمية.
 -8ما ىي األدكات التي تستخدمينيا في تقييـ أداء األطفاؿ؟
أكراؽ العمؿ ،كممؼ السمكؾ لمطالب (أكاديمي كسمككي) ،كالكتاب كالدفتر.
 -9كيؼ تقيميف أداءؾ؟
عف طرؽ تفاعؿ الطالب ،كمدل إتقاف الطالب لما تـ التخطيط لو .كتقييـ ذاتي كتقييـ اإلدارة.
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عف طريؽ قراءة كؿ ما ىك جديد في مجاؿ التربية ،كاالستفادة مف مكاقع التكاصؿ االجتماعي،
كمساقات االستكماؿ في الكمية.
معممة 3
 -1كيؼ تخططيف أنشطة الركضة؟
بناء عمى المكضكع كالخطة.
بناء عمى عمر الطالب كاحتياجاتو ،كبحسب بيئة الطالب ،ك ن
ن
 -2ما األىداؼ التي تسعي لتحقيقيا في تعميـ األطفاؿ؟

تربية الطالب عمى األخالؽ الحميدة ،كتطكر المغة ،كحب الطالب لمعممتو ،كجذب الطالب لمبيئة
الدراسية ،كتعمـ المفاىيـ كاألعداد كالحركؼ ،كاتقاف الكتابة بالطريقة الصحيحة.
 -3ما االستراتيجيات التي تستخدمينيا في الركضة؟
أسمكب القصص؛ ألنو أسمكب مشكؽ كجذاب لمطفؿ في ىذا العمر ،كىك أكثر األساليب نجاجان في
تعميـ الطالب ،كالفيديكىات التعميمية كالتكضيحية ،كالتعمـ عف طريؽ المعب ،كالتمثيؿ ،كاستخداـ المرح
كالدمى ،كالتعميـ التكنكلكجي ،كالتجريب كاالكتشاؼ ،كالرحالت التعميمية ،مثؿ :جكلة قطؼ الزيتكف،
كزيارة المسجد األقصى.
 -4عمى أم أساس تختاريف استراتيجيات التدريس في الركضة؟
بناء عمى االختيار الناجح لتكصيؿ المفيكـ لمطالب.
ن

 -5كيؼ تنظميف البيئة الصفية في الصؼ كالركضة؟

بالتكزيع الحر في الزكايا ،كيككف أيضان مكجيان مف قبؿ المعممة كالمساعدة ،كحمقات التركيز ،كالعمؿ
الفردم ،كالمجمكعات المصغرة.
 -6ما المكاد كالكسائؿ التي تستخدمينيا في الركضة ككيؼ تختارينيا؟
مكاد مممكسة مف بيئة الطالب ،كالمكاد الخاـ التي يتـ استغالليا ككؿ ما تحتاجو الركضة مف مكاد
جاىزة ،كتككف الكسائؿ مف صنع المعممات في الصؼ تخدـ المكضكع كالطالب ،كتكصؿ المفيكـ
بشكؿ مممكس كمحسكس لمطالب ،إضافة إلى بعض الكسائؿ الجاىزة التي تكفرىا اإلدارة.
 -7كيؼ تقيميف أداء األطفاؿ في الركضة؟
عف طريؽ أداء الطالب في الفعاليات المختمفة ،كالمالحظة كطرح األسئمة ،كالتركيز الفردم.
 -8ما ىي األدكات التي تستخدمينيا في تقييـ أداء األطفاؿ؟
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أكراؽ العمؿ ،كممؼ سمكؾ الطالب الذم يقيس جكانب نمك الطفؿ المختمفة ،كالشيادات كقكائـ التقدير،
كالدفتر كالكتاب.
 -9كيؼ تقيميف أداءؾ؟
بناء عمى إنتاج الطالب ،كمدل إتقاف الطالب كتحقيقو لميدؼ ،كالخطة المرنة القابمة لمتعديؿ ،كذلؾ يتـ
ن
كضع خطة عالجية عند كجكد ضعؼ معيف.
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بدراسة االستكماؿ في الكمية؛ ألف فييا مساقات عممية ككرشات عمؿ ،كالسؤاؿ الدائـ لمعممات ذكات
خبرة مف خارج الركضة ،كمكاقع التكاصؿ االجتماعي ،كيتـ زيارة مكاقع رياض األطفاؿ األخرل
كتجريب األفكار المختمفة.
معممة :4
 -1كيؼ تخططيف أنشطة الركضة؟
بحسب البرنامج اليكمي ،كالكحدات الدراسية ،كحسب المكسـ ،كحسب احتياجات الطمبة كأعمارىـ
العقمية.
 -2ما األىداؼ التي تسعي لتحقيقيا في تعميـ األطفاؿ؟
تربية الطفؿ عمى مبادئ الحياة األساسية مف نظاـ كاحتراـ كغيره ،كتكحيد التعميـ لمطالب جميعان.
 -3ما االستراتيجيات التي تستخدمينيا في الركضة؟
التعمـ النشط ،كالتعمـ عف طريؽ المعب ،كأسمكب القصص ،كالتعمـ التكنكلكجي ،كالتعمـ عف طريؽ
المكسيقى كتكسيع الخياؿ.
 -4عمى أم أساس تختاريف استراتيجيات التدريس في الركضة؟
بناء عمى قدرات الطالب.
ن

 -5كيؼ تنظميف البيئة الصفية في الصؼ كالركضة؟

يتـ تنظيـ البيئة بحسب ما يحتاج الطالب إليو ،كبحسب النشاط المعد لو ،كيكجد تنكع في البيئة
الصفية ،كيتـ التنقؿ في أركاف الركضة كزكاياىا مف خياؿ كحاسكب كمطبخ بشكؿ منظـ مع باقي
الصفكؼ األخرل.
 -6ما المكاد كالكسائؿ التي تستخدمينيا في الركضة ككيؼ تختارينيا؟
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مكاد مف بيئة الطالب كاستخداـ مكاد الخردة ،إضافة إلى جميع المكاد الجاىزة التي تكفرىا المدرسة مف
بناء عمى ما ىك متكفر كمتكاجد كما نستطيع تكفيره
جكاش كألكاف كسكلك ككرتكف كغيرىا ،كيتـ اختيارىا ن
مف البيئة.

 -7كيؼ تقيميف أداء األطفاؿ في الركضة؟
بسجؿ تراكمي شامؿ لجميع الجكانب النمائية لمطفؿ :العقمية كاالجتماعية كالسمككية كالحس حركية
كلغكية ،كيتـ ذلؾ بناء عمى أداء الطالب في الفعاليات كمالحظتو يتـ التسجيؿ كتدكيف المالحظات،
كطرح األسئمة.
 -8ما ىي األدكات التي تستخدمينيا في تقييـ أداء األطفاؿ؟
سجؿ التراكمي ،كأكراؽ عمؿ ،كالكتاب كالدفتر ،كدفتر عالجات كشيادات.
 -9كيؼ تقيميف أداءؾ؟
تقييـ ذاتي بقياس مدل تفاعؿ الطالب كقياس المستكل األكاديمي لمطالب كتغيير كتحسيف أم ضعؼ
-10
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دكرات في أساليب التدريس ،كقراءة الكتب ،كعف طريؽ االنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي.
معممة 5
كيؼ تخططيف أنشطة الركضة؟
بناء عمى الفركقات الفردية كمستكيات الطالب ،كالخطة الشيرية المتبعة في الركضة كالخطة
ن

األسبكعية.

 -1ما األىداؼ التي تسعي لتحقيقيا في تعميـ األطفاؿ؟
تييئة الطالب لمصؼ األكؿ ،كزراعة القيـ اإليجابية ،كتنمية المخزكف المغكم ،كتقكية العضالت،
كالتآزر بيف اليد كالعيف ،أم تطكير الجانب الحس حركي ،كتنمية تحمؿ المسؤكلية ،كتييئة طفؿ
مبادر.
 -2ما االستراتيجيات التي تستخدمينيا في الركضة؟
التمثيؿ الدرامي ،كأسمكب القصة ،كالتعمـ عف طريؽ المعب ،كالتجريب كاالكتشاؼ.
 -3عمى أم أساس تختاريف استراتيجيات التدريس في الركضة؟
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بناء عمى
بناء عمى ما يتناسب كمكضكع الدرس ،مثؿ حرؼ يحتاج إلى قصة ،كعدد يحتاج إلى لعبة .ك ن
ن

الخطة التي كضعت.

 -4كيؼ تنظميف البيئة الصفية في الصؼ كالركضة؟
بناء عمى الخطة اليكمية ،كالنشاط يبدأ بالحديث الصباحي كجمكس األطفاؿ في
يتـ تنظيـ البيئة الصفية ن
كسط الصؼ عمى شكؿ حرؼ ( ،)Uثـ حمقات التركيز الفردم كالجماعي ،كالتنقؿ بيف الزكايا ،كركاية

القصة بشكؿ جماعي ليجذب انتباه الطالب كليراعي مزاجو كتفاعمو كمشاركتو المنظمة كالمكجية في
األنشطة.
 -5ما المكاد كالكسائؿ التي تستخدمينيا في الركضة ككيؼ تختارينيا ؟
ليجك كسكلك كبزؿ كممتينة كرمؿ كألعاب تركيب كبطاقات ،ككؿ ما يمزـ الركضة كالطالب ،كاستخداـ
مكاد الخردة كخامات البيئة مثالن نستخدميا في زاكية الدكاف .كالكسائؿ يتـ صنعيا مف قبؿ المعممة
حسب المكضكع ،بحيث تتناسب مع الخطة كالمكضكع الشامؿ كالفصؿ ،مع تكفير عنصر األماف في
استخداميا كتككف مشكقة كجذابة .كيتـ إشراؾ الطالب في عمؿ الكسائؿ كاعطائو الفرصة في
صممت ألجمو.
استخداميا؛ ألنيا ُ

 -6كيؼ تقيميف أداء األطفاؿ في الركضة؟

عف طريؽ تقييـ فردم كتقييـ جماعي كطرح أسئمة ،كتقييـ مف خالؿ األلعاب؛ ألنو أسكب فعاؿ،
كأسئمة كأجكبة.
 -7ما ىي األدكات التي تستخدمينيا في تقييـ أداء األطفاؿ؟
السجؿ السمككي لمطالب ،عف طريؽ تسجيؿ المالحظات بشكؿ شيرم ،ىذا السجؿ يقيس النمك
االنفعالي كالحس حركي كاالجتماعي كالمعرفي كالسمككي ،كذلؾ أكراؽ العمؿ كالدفاتر كالكتب كالسبكرة.
 -8كيؼ تقيميف أداءؾ؟
يتـ ذلؾ بكساطة السؤاؿ كالجكاب ،كاذا لـ يتقنكا يتـ الشرح بطرؽ مبسطة كمتنكعة كفعاليات أكثر حتى
يصمكا إلى اإلتقاف ،كتتـ االستعانة بزميالت العمؿ لتبادؿ الخبرات حكؿ نجاح الخطة كاألداء بإفادة
الطالب كاتقانيـ.
 -9كيؼ تطكريف أداءؾ الميني كمعممة ركضة؟
استخداـ االنترنت كزيارة مكاقع مدارس أخرل ،كنتائج الطالب تجعمني أعرؼ ما ىك األسمكب األكثر
فعالية كاستخدمو كأطكره ،كدكرات تأىيمية.
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ممحق :8صحيفة مقابمة المديرات:
 -1ىؿ تضع معممة الركضة أىدافان تعميمية تنمي ميارات التفكير العميا؟ (مع التكضيح).
 -2ما نكع الكسائؿ التعميمية التي تنتجيا معممة الركضة ،ككيؼ تختارىا؟
 -3كيؼ تصمـ معممة الركضة البيئة التعميمية المناسبة لتعمـ الطفؿ؟
تقيـ معممة الركضة أداء األطفاؿ؟
-4كيؼ ّ

 -5ما األسس كالمعايير المعتمدة في الركضة في تقييـ معممة الركضة؟
-6ما األدكات التي تستخدمينيا في تقييـ معممة الركضة؟
 -7كيؼ يتـ تطكير األداء الميني لممعممة؟
 -8كيؼ ينعكس أداء معممة الركضة عمى تطكر الطفؿ؟
 –9ما الصعكبات التي تعانيف منيا في تقييـ أدائيا؟
 –10إلى أم مدل تشارؾ معممة الركضة في تقييـ أدائيا؟
 -11بنظرؾ ما االقتراحات التي تقدمينيا لتطكير أداء معممة رياض األطفاؿ؟
نماذج مقابالت مديرات رياض األطفال:
مديرة :1
-1ىؿ تضع معممة الركضة أىدافان تعميمية تنمي ميارات التفكير العميا؟ (مع التكضيح).
نعـ ،تسعى إلى ذلؾ بكضع الخطة السنكية كباستخداـ أساليب متنكعة ،مثؿ قراءة القصة ،كالمسرح
كاأللعاب اإلدراكية ،كاثارة التفكير لدييـ.
 -2ما نكع الكسائؿ التعميمية التي تنتجيا معممة الركضة ،ككيؼ تختارىا؟
يجب التنكع باستخداـ الكسائؿ كعدـ االتكاؿ عمى نكع كاحد مف الكسائؿ؛ ألف لكؿ كسيمة طريقة
استخداـ كتفاعؿ معيا تختمؼ عف األخرل ،كحتى ال يشعر الطفؿ بالممؿ ،يككف اختيار الكسائؿ حسب
المكاضيع التي تعطى لو ،بحيث يجب أف تخدـ كتساعد ىذه المكاضيع كالكسائؿ عمى ترسيخ
المعمكمات؛ مثؿ المسرح ككسائؿ المطابقة كاكماؿ الناقص كأكراؽ العمؿ كالقصة كغيرىا.
-3كيؼ تصمـ معممة الركضة البيئة التعميمية المناسبة لتعمـ الطفؿ؟
يجب تصميـ البيئة بطريقة تناسب الطفؿ ،مف حيث الشعكر باألماف كالراحة كاإلحساس بالطمأنينة
كالبيت تمامان ،كىذا يشمؿ نظاـ الزكايا الذم يشمؿ زكايا :المطبخ كالنكـ كالمكتبة كالطبيب كالمسرح
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كالنجار ،لذا يجب أف تككف األلعاب آمنة كالمساحات مناسبة الحمامات نظيفة ،بحيث يأخذ كؿ طفؿ
المساحة الكافية لو كيككف لكؿ طفؿ األغراض الخاصو بو.
تقيـ معممة الركضة أداء األطفاؿ؟
-4كيؼ ّ

يككف التقيـ عف طريؽ أسئمة ،كألعاب تربكية ،كأكراؽ عمؿ ،كمسابقات ،كاسترجاع معمكمات منيـ،

كالتعبير الحر ،كألعاب حركية ،كحكار كنقاش.
 -5ما األسس كالمعايير المعتمدة في الركضة في تقييـ معممة الركضة؟
نقكـ بتقييـ المعممة بناء عمى األساليب التي تستخدميا المعممة نفسيا ،أم طريقة تعامميا مع األطفاؿ،
مثؿ التحكـ بنبرة صكتيا ،كتكزيع نظراتيا عمى األطفاؿ ،كالكسائؿ التي تستخدميا ،كطريقة تفاعميا مع
األطفاؿ ،ككيفية مشاركة األطفاؿ بالنشاط ،كتكزيع األدكار عمى الجميع ،كالنظاـ كردكد فعؿ األىالي.
 -6ما األدكات التي تستخدمينيا في تقييـ معممة الركضة؟
المالحظة اليكمية غالبان ،كلألسؼ ال يكجد مقياس أك استمارة مخصصة.
-7كيؼ يتـ تطكير األداء الميني لممعممة؟
يتـ تطكيرىا بمتابعتيا الدائمة ،كتقديـ اإلرشادات كاألفكار المتجددة بكساطة مشرفة الركضة ،كاعطائيا
دكرات مستمرة ،ةحضكر لقاءات كبرامج ألخصائييف تربكييف.
-8كيؼ ينعكس أداء معممة الركضة عمى تطكر الطفؿ؟
مف خالؿ أسمكبيا كتعامميا مع الطفؿ ،كباألخذ بعيف االعتبار كؿ ما يمزـ الطفؿ مف دعـ كثقة
بالنفس ،كمراعاة الفركؽ الفردية بيف األطفاؿ ،كالجمكس معيـ كاالستماع ليـ ،كاعطاءىـ مساحة كافية
كحرية التعبير عف أنفسيـ ،األمر الذم يسيـ في تطكر أداء الطفؿ كشخصيتو لألفضؿ ،كاالرتقاء
بنمط تفكيره لألفضؿ كاألحسف ،إضافة لمراحة النفسية التي يشعر بيا كتنعكس بدكرىا عمى
نمط شخصيتو.
 – 9ما الصعكبات التي تعانيف منيا في تقييـ أدائيا؟
عدـ كجكد استبياف أك مقياس لمتقييـ.
 – 10إلى أم مدل تشارؾ معممة الركضة في تقييـ أدائيا؟
تشارؾ بالحكار مع مشرفة الركضة كاالجتماعات الفردية كالجماعية كقدرتيا عمى المقارنة.
 – 11بنظرؾ ما االقتراحات التي تقدمينيا لتطكير أداء معممة رياض األطفاؿ؟
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االشتراؾ بدكرات االستكماؿ ،كاالىتماـ بالقراءات كالثقافة ،كاالىتماـ بالحكار الفردم مع المشرفة
أك مديرة الركضة ،كاكماؿ التعميـ الجامعي .كالدعـ كاإلرشاد مف اإلدارةػ كاعطاء المعممة المسؤكلية
لبعض المياـ كاحتراميا ،كتقديـ تسييالت ليا في حاؿ ككنيا أُ ّـ أك مرضعة .كتقديـ منح دراسية
ليا ،كتقديـ إجازات أمكمة كرحالت كحيف األعياد كالمناسبات .كرفع مستكل دخؿ معممة رياض
األطفاؿ.
مديرة :2
-1ىؿ تضع معممة الركضة أىدافان تعميمية تنمي ميارات التفكير العميا؟ (مع التكضيح).
ىناؾ نكعيف مف األىداؼ؛ أىداؼ تناسب جميع الطالب؛ كىي األىداؼ الدنيا ،مثؿ الحفظ كالتمقيف
كاالستيعاب ،إضافة إلى األىداؼ التي تراعي الذكاءات المتعددة.
 -2ما نكع الكسائؿ التعميمية التي تنتجيا معممة الركضة؟
كسائؿ ممكسة كمجسمات كصكر كبطاقات ،تراعي الفركؽ الفردية كتخدـ المنياج كالنشاط ،إضافة إلى
عمؿ الكسائؿ مف خامات البيئة.
 -3كيؼ تصمـ معممة الركضة البيئة التعميمية المناسبة لتعمـ الطفؿ؟
المعممة ليا الحرية في تصميـ البيئة الصفية ،بحيث يراعي التصميـ قكانيف الركضة كيراعي األمف
بناء عمى الخطة
كاألماف لمطالب ،فيتـ تشكيؿ البيئة عمى شكؿ زكايا مختمفة كمتنكعة ،كيتـ التنقؿ فييا ن

التي تضعيا المعممة ،إضافة إلى الجمسات الجماعية الصباحية التي تحتاج إلى تركيز ،كجمسات ذكم
مجمكعات مصغرة.
تقيـ معممة الركضة أداء األطفاؿ؟
-4كيؼ ّ

بأساليب مختمفة؛ مثالن الحكار كالنقاش في التركيز الصباحي ،فتستطيع المعممة معرفة قدرات الطالب،

تقيـ أداء كؿ طالب .كالمالحظة اليكمية ألداء الطالب في األنشطة كالفعاليات ،حيث تستخدـ
بناء عميو ّ
ن

المعممة أدكاتان تستعيف بيا في التقييـ ،مثؿ كرقة عمؿ كالكتاب كالدفتر كالتكاصؿ مع األىؿ؛ لمعرفة
تبيف مدل تطكره في أثناء السنة.
مدل تطكر الطفؿ ،كىذا ُيفرغ جميعو في شيادة الشيريف التي ّ

 -5ما األسس كالمعايير المعتمدة في الركضة في تقييـ معممة الركضة؟

المظير الالئؽ ،كمدل القدرة عمى التعامؿ مع طالب الركضة بقدرات مختمفة ،كالتعامؿ المبؽ مع
المديرة كالزميالت في العمؿ ،كانتاج الكسائؿ التعميمية المناسبة ،كالقدرة عمى التخطيط الجيد.
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 -6ما األدكات التي تستخدمينيا في تقييـ معممة الركضة؟
دكف فيو مدل تطكر المعممة مف زيارة صفية إلى أخرل ،كمالحظات
دفتر المالحظات الصفية الذم ُي ُ
صفية لكؿ معممة بعد كؿ زيارة صفية ،كجمسات إرشادية فردية كجماعية.

 -7كيؼ يتـ تطكير األداء الميني لممعممة؟
بااللتحاؽ بالدكرات المعتمدة مف الك ازرة كالتغيير المستمر.
-8كيؼ ينعكس أداء معممة الركضة عمى تطكر الطفؿ؟
ينعكس إيجابان إذا كانت المعممة تتعامؿ مع الفركقات الفردية بشكؿ يراعي حاجات الطالب ،كتعطي
كؿ طفؿ حقو .أك ينعكس سمبان إذا تعاممت معيـ عمى أنيـ بنفس المستكل ،كتيمؿ الفركقات بينيـ
كأنيـ مف بيئات مختمفة كخبرات مختمفة.
 -9الى أم مدل تشارؾ المعممة في تقييـ ذاتيا؟
قيـ المعممة ذاتيا بتفاعؿ الطالب في األنشطة التي نفذتيا ،ككـ كانت مكفقة في اختيار ىذه النكعية
تُ ّ

مف األنشطة خالفان لغيرىا ،كلك لـ تنجح تستخدـ الخطة البديمة التي يجب أف تتبعيا لتحقيؽ اليدؼ
بشكؿ آخر.
 – 10ما الصعكبات التي تعانيف منيا في تقييـ أدائيا؟
تقبؿ بعض المعممات لممالحظات مف المديرة أك المشرفة أك األىؿ أك الزميالت ،كاعتبار ىذه
صعكبة ّ
المالحظات بشكؿ شخصي كليس بشكؿ ميني ،مما يؤدم إلى قمة كجكد معممات مينيات.

 – 11بنظرؾ ما االقتراحات التي تقدمينيا لتطكير أداء معممة رياض األطفاؿ؟
زيادة دافعية المعممة لمتعميـ ،كاضافة حكافز مف قبؿ المسؤكليف عف رياض األطفاؿ لممعممات ،كتكثيؼ
دكرات تأىيمية لممعممات.
مديرة 3
-1ىؿ تضع معممة الركضة أىدافان تعميمية تنمي ميارات التفكير العميا؟ (مع التكضيح).
تراعي المعممة المستكيات الثالثة كتراعي قدرات الطالب؛ ألف ذكاء الطالب ليس مكحد ،كيتـ ذلؾ
بشكؿ غير مباشر عف طريؽ األنشطة كابداعات المعممة في تطبيقيا بعدة مستكيات ،بحيث تراعي
حاجات الطالب المختمفة كال يشعر أم طالب بالنقص عف غيره بسبب قدراتو المختمفة.
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 -2مانكع الكسائؿ التعميمية التي تنتجيا معممة الركضة؟
صنعت
كسائؿ حسب المكضكع الشامؿ كالحرؼ كالعدد ،كتككف كسائؿ مممكسة تحقؽ اليدؼ التي ُ

ألجمو ،كيشارؾ الطالب في استخداـ ىذه الكسائؿ ليحقؽ الفائدة الكبرل لنفسو؛ ألنيا صنعت لتطكره
لألفضؿ.
 -3كيؼ تصمـ معممة الركضة البيئة التعميمية المناسبة لتعمـ الطفؿ؟
تصمـ البيئة بحسب ما ترل المعممة بأنو يخدـ النشاط كالمكضكع المخطط لو ،إضافة إلى بعض
التكجييات اإلدارية في تنظيـ بعض الزكايا ،لتككف مناسبة لتعمـ الطفؿ .كبيئة الصؼ عبارة عف
مساحة كاسعة مستغمة بشكؿ كبير ،كتتكفر فييا جميع الزكايا التي تتطمبيا الركضة مف زاكايا؛ الطبيب
كالدكاف كالدمى كالبيت كالمسرح كالخياؿ كالقصة كألعاب التركيب كغيرىا .كيتـ تنظيـ البيئة بشكؿ يكمي
ضمف برنامج أسبكعي ،مثالن التركيز الصباحي يككف بشكؿ حمقة جماعية ،ثـ مجمكعات مصغرة ،كؿ
مجمكعة تككف في نشاط معيف ،ثـ المعب الحر في الساحة الخارجية كالتنقؿ في الزكايا المختمفة،
كىكذا.
تقيـ معممة الركضة أداء األطفاؿ؟
-4كيؼ ّ

بطرح األسئمة بشكؿ مستمر كبشكؿ جماعي كفردم ،كبجمسات فردية لكؿ طالب حكؿ مفاىيـ معينة،

كأكراؽ عمؿ ،كتفاعؿ باألنشطة ،كمالحظة مستمرة ألداء الطالب في الصؼ كتطكره في جكانب النمك
المختمفة ،كتدكيف ذلؾ في دفتر الكصؼ الكظيفي الذم يبيف مدل تطكر الطفؿ في أثناء السنة ،كيتـ
إطالع األىؿ عميو لمراقبتيـ تغير سمككيات ابنيـ.
 -5ما األسس كالمعايير المعتمدة في الركضة في تقييـ معممة الركضة؟
عبارة عف سجؿ يكضع في ممؼ خاص لكؿ معممة يبّيف مدل تطكر أدائيا في أثناء العاـ الدراسي،

كبعض مما فيو كما يأتي:

 التعامؿ مع الفركقات الفردية.
 التخطيط الجيد كالمسبؽ.
 إحتكاء الطالب كاحترامو.
 إتقاف استخداـ الحاسكب كاإلنترنت كتكظيفيما في التعميـ.
 مدل الحس الفني عند المعممة.
تقبؿ الطالب لممعممة.
 مدل ّ
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 المركنة في البرنامج كالتخطيط.
 -6ما األدكات التي تستخدمينيا في تقييـ معممة الركضة؟
مالحظات صفية كاستبياف كسجؿ سنكم.
 -7كيؼ يتـ تطكير األداء الميني لممعممة؟
اجتماعات دكرية جماعية كفردية ،كمالحظات.
 -8كيؼ ينعكس أداء معممة الركضة عمى تطكر الطفؿ؟
ينعكس باإليجاب؛ ألف معممات الركضة مؤىالت لمتعامؿ مع األطفاؿ كمدربات بشكؿ جيد ،مما يؤدم
إلى تطكر الطفؿ بشكؿ كامؿ اجتماعيان كلغكيان كعقميان كحركيان.
 – 9ما الصعكبات التي تعانيف منيا في تقييـ أدائيا؟
ال تكجد أية صعكبات.
 – 10بنظرؾ ما االقتراحات التي تقدمينيا لتطكير أداء معممة رياض األطفاؿ؟
استكماؿ الدراسة ،كدكرات تأىيمية بشكؿ أكسع كمكثؼ ،كقراءة كتب أساليب التعامؿ مع الطفؿ
كأساليب التدريس ،كالمشاركة في المخيمات الصيفية ،كاإلطالع عمى كؿ ما ىك جديد في عصر
التكنكلكجيا.
مديرة :4
 -1ىؿ تضع معممة الركضة أىدافان تعميمية تنمي ميارات التفكير العميا؟ (مع التكضيح).
المعممة الناجحة ىي المعممة التي تراعي الفركقات الفردية ،كتنكع في أىدافيا كتثير التفكير كاإلدراؾ
لدل الطالب ،كىدفيا يككف ضمف ثالثة مستكيات؛ متدف كمتكسط كعاؿ ،كىذا ما نسعى لو دكمان في
مدرستنا كندرب عميو المعممات.
 -2ما نكع الكسائؿ التعميمية التي تنتجيا معممة الركضة؟
تختار المعممة الكسيمة حسب المكضكع ،ككؿ مكضكع يحتاج إلى كسيمة مختمفة ،سكاء أكاف حرؼ لغة
عربية أك لغة إنجميزية أـ عدد أـ مفيكـ أـ مكضكع شامؿ .كيجب أف تحقؽ الكسيمة ىدفان معينان تسعى
المعممة إليو مع الطالب ،كاما أف تككف الكسائؿ بطاقات أك لكحات أك قصص أك كسائؿ معينة ،مثؿ
نص أك محادثة أك حاسكب أك مسجؿ أك غيرىا.
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 -3كيؼ تصمـ معممة الركضة البيئة التعميمية المناسبة لتعمـ الطفؿ؟
بيئة منظمة غير مشتتة لمطالب ،فالمعممة ىي ممكة الصؼ تنظـ البيئة حسب ما تراه مناسبان كيحقؽ
ما خططت لو.
قيـ معممة الركضة أداء األطفاؿ؟
 -4كيؼ تُ ّ

بتقييـ فردم لكؿ طالب عف طريؽ الدفتر كالكتاب كأكراؽ العمؿ ،كمالحظة مدل تطكر مستكاه

القرنية كالحركؼ ،كباختبارات مستمرة لما تعممو الطالب
اليكمي لألناشيد كالسكر آ
التعميمي بالتسميع
ّ
تراعي المرحمة العمرية ،كبالمالحظة اليكمية ألداء الطالب كالتكاصؿ مع األىؿ ،كبشيادات فصمية
لجميع جكانب النمك المختمفة.
 -5ما األسس كالمعايير المعتمدة في الركضة في تقييـ معممة الركضة؟
تمكنيا مف تطبيؽ استراتيجيات التدريس الفعالة في التدريس ،كنكعية الكسائؿ التعميمية كفعاليتيا في
تحقيؽ اليدؼ ،كالقيـ كاالتجاىات التي تزرعيا في الطالب ،كنكعية التعزيز الذم تستخدمو ،كنكعية
األىداؼ كمدل تحقيقيا ،كمدل تقبميا لممالحظات مف قبؿ المشرفيف كاإلدارة كىكذا.
 -6ما األدكات التي تستخدمينيا في تقييـ معممة الركضة؟
نمكذج إشرافي؛ كىك عبارة عف استبياف مف عدة بنكد ،كالمالحظات المستمرة بعد كؿ زيارة صفية.
 -7كيؼ يتـ تطكير األداء الميني لممعممة؟
اجتماعات دكرية في المدرسة ىدفيا التطكير كالتغيير كالتحسيف الدائميف ،كااللتحاؽ في بعض الدكرات
مف التربية كالتعميـ.
 -8كيؼ ينعكس أداء معممة الركضة عمى تطكر الطفؿ؟
كمما زادت خبرة المعممة انعكس ذلؾ إيجابيان عمى تطكر الطفؿ مف جميع جكانب النمك النفسية كالحس
حركية كالعقمية كتطكره االجتماعي كتحصيمو االكاديمي.
 – 9ما الصعكبات التي تعانيف منيا في تقييـ أدائيا؟
عناد المعممة كامتالكيا مف الخبرة ما يكفييا كال تحتاج إلى تعديؿ كتطكير ،كسمبية المعمـ (أالعيبيـ)
كتيربيـ مف أمكر خاطئة حصمت ،كاعطاء تبريرات كال يكجد ضمير ،فغرض بعضي ّف يككف ماديان فقط

 -10الى أم مدل تشارؾ المعممة بتقييـ ذاتيا؟

التقييـ الذاتي تقييـ زائؼ ليس فيو مصداقية؛ ألف المعممة ترل نفسيا األفضؿ دائمان.
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 – 11بنظرؾ ما االقتراحات التي تقدمينيا لتطكير أداء معممة رياض األطفاؿ؟
كرشات عمؿ ،كدكرات تربكية ،كتبادؿ الخبرات بيف الركضات بشكؿ مخطط ،كتقديـ حصص نمكذجية
مف قبؿ المشرفة أك المديرة ،كحضكر متبادؿ لحصص بعض المعممات في نفس الركضة.
مديرة :5
-1ىؿ تضع معممة الركضة أىدافان تعميمية تنمي ميارات التفكير العميا؟ (مع التكضيح).
نعـ ،مف الضركرم أف تسعى المعممة  -بكساطة أىدافيا  -إلى الميارات العميا ،كخاصة التركيب
كالتحميؿ عنطريؽ األلعاب؛ حتى تحقؽ ما تسعى إليو مع الطالب ،ثـ ترقي المعممة لمكصكؿ إلى
مستكل التقييـ بالتدريج.
 -2ما نكع الكسائؿ التعميمية التي تنتجيا معممة الركضة ،ككيؼ تختارىا؟
تعتمد الكسائؿ عمى البيئة المحيطة كالمحسكسة التي تركز عمى األلكاف ،إضافة الى أىمية األلعاب،
باعتبارىا كسائؿ أساسية في ىذه المرحمة العمرية ،كتعتمد عمى الكسائؿ ذات األلكاف الجذابة لمطفؿ،
كما يمكف استغاللو مف خامات بيئة الطفؿ.
 -3كيؼ تصمـ معممة الركضة البيئة التعميمية المناسبة لتعمـ الطفؿ؟
المعممة ليا الحرية الكاممة في تنظيـ كتصميـ البيئة بحسب أنشطتيا التي تـ التخطيط ليا ،بحيث
تككف بيئة محفزة لتفكير الطالب كآمنة جدان ،كتشجع الطالب عمى التعمـ كاالنتماء.
ّ
 -4كيؼ تقيـ معممة الركضة اداء األطفاؿ؟
عف طريؽ تحقيؽ الطفؿ لألىداؼ التي تـ كضعيا ،كمدل اندماجو مع بيئتو الصفية كتفاعمو في
كبناء
األنشطة كالمشاركة الفعالة ،كتطكر شخصيتو في أثناء السنة ،يقاس ىذا بعدة فعاليات كأنشطة،
ن
عمى مالحظة منظمة كمدركسة مف معممات الصؼ.

 -5ما األسس كالمعايير المعتمدة في الركضة في تقييـ معممة الركضة؟
التحضير الجيد ،كالتسمسؿ مف البسيط لممعقد ،كمف السيؿ إلى الصعب ،كمدل التأثير في الطالب،
كمدل التطكر الذم يصؿ إليو الطالب مف جكانب النمك المختمفة ،كالمقدرة عمى مراعاة الفركؽ الفردية
بيف الطالب ،كايجاد البيئة الفعالة كالجذابة لمتعمـ ،كالتجديد الدائـ ككسر الركتيف.
 -6ما األدكات التي تستخدمينيا في تقييـ معممة الركضة؟
المقابمة الشخصية كالمالحظات الصفية كالحكار كالنقاش.
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 -7كيؼ يتـ تطكير األداء الميني لممعممة؟
بااللتحاؽ بالدكرات التربكية كالتأىيمية لتطكير أداء المعممة ،كبالمقابالت المنظمة كالدكرية ،كبالزيارات
الصفية اليادفة كالمخطط ليا.
 -8كيؼ ينعكس أداء معممة الركضة عمى تطكر الطفؿ؟
كمما تطكرت المعممة ككانت مينية أكثر انعكس ىذا عمى تطكر الطفؿ إيجابيان في شخصيتو كمستكاه
األكاديمي.
 – 9ما الصعكبات التي تعانيف منيا في تقييـ أدائيا؟
إف المعممة تككف عمى عمـ بالزيارات الصفية؛ لذلؾ ال يككف في التقييـ مصداقية؛ ألنيا تخطط ليذه
الزيارة فقط ،كىدفيا إظيار نفسيا أماـ المشرؼ كالمدير كأفضؿ معممة.
 -10إلى أم مدل تشارؾ المعممة في تقييـ ذاتيا؟
نعـ تشارؾ ،كذلؾ بالمقابالت التي تحدد مسبقان ،فأثناء ىذه المقابالت يتـ سؤاليا حكؿ األىداؼ التي تـ
تحقيقيا ،كما رأييا في أدائيا ،كما الخطط البديمة التي يجب أف تكضع في حاؿ حدكث فشؿ ما.
 – 11بنظرؾ ما االقتراحات التي تقدمينيا لتطكير أداء معممة رياض األطفاؿ؟
تقبؿ المعممة بالزيارات الصفية المفاجئة ،التي ىدفيا ليس التقميؿ مف قدر المعممة إنما مالحظة أدائيا
ّ
كىي عمى طبيعتيا كتطكيرىا كتقديـ المالحظات البناءة ليا .ككرشات العمؿ اإلرشادية ،كتبادؿ الخبرات

مع الركضات كالمدارس األخرل ،كالدكرات العممية التي تيتـ باستراتيجيات التدريس كطرقو كالتقييـ
كصعكبات التعمـ.
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ممحق :9قائمة بأسماء السادة المحكمين:
الرقم

االسم والمقب

المؤىل العممي

مكان العمل

1

د .إبراىيـ صميبي

أستاذ مساعد في أساليب

جامعة القدس

2

د .إبراىيـ عرماف

3

د.عفيؼ زيداف

تدريس الرياضيات
أستاذ مشارؾ في المناىج

جامعة القدس

كأساليب التدريس
أستاذ دكتكر في المناىج

جامعة القدس

كأساليب التدريس
4

د .أشرؼ أبك الخيراف

أستاذ مساعد في التربية

جامعة القدس

5

د.إيناس ناصر

أستاذ مساعد في المناىج

جامعة القدس

6

د .عمي األعرج

7

د.غساف سرحاف

8

د .سعيد عكض

كأساليب التدريس
محاضر في دائرة تعميـ

جامعة القدس

المرحمة األساسية كرياض
األطفاؿ
أستاذ مشارؾ في المناىج

جامعة القدس

كأساليب التدريس
أستاذ مساعد في التربية
الخاصة
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جامعة القدس

فيرس المالحق:
عنوان الممحق

الرقم

الصفحة

1

تسييؿ ميمة مديرية التربية كالتعميـ –القدس

113

2

كتاب تسييؿ الميمة (مف جامعة القدس)

114

3

صحيفة المالحظة الصفية

115

4

بطاقة تحميؿ الكثائؽ (التخطيط كصياغة األىداؼ)

126

5

معايير المينية لمعممة رياض األطفاؿ كاممة

129

6

معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة

140

7

صحيفة مقابمة معممات رياض األطفاؿ

142

8

صحيفة مقابمة مديرات رياض األطفاؿ

149

9

قائمة بأسماء السادة المحكميف
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فيرس الجداول:
عنوان الجدول

الرقم

الصفحة

3.1

تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

44

3.2

نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlationلمصفكفة

46

ارتباط فقرات مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير
الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة NAEYC
3.3

نتائج معامؿ الثبات لممجاالت

46

4.1

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

55

لمجاالت مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة
القكمية لمطفكلة المبكرة NAEYC
4.2

المتكسطات الحسابية كاالنح ارفات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

56

لمجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس
4.3

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

57

لمجاؿ تصميـ البيئة التربكية
4.4

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

58

لمجاؿ التقكيـ
4.5

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستكل أداء

59

معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
NAEYCيعزل لمتغير المؤىؿ العممي
4.6

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة
لمستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية
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60

لمطفكلة المبكرة  NAEYCيعزل لمتغير سنكات الخبرة
4.7

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في مستكل أداء

61

معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
NAEYCيعزل لمتغير سنكات الخبرة
4.8

نتائج اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية

62

الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنكات الخبرة
4.9

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستكل أداء

63

معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
 Naeycيعزل لمتغير التخصص
4.10

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

64

لمجاالت مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة
القكمية لمطفكلة المبكرة NAEYC
4.11

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

64

لمجاؿ التمكف مف استراتيجيات التدريس
4.12

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

65

لمجاؿ تصميـ البيئة التربكية
4.13

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

66

لمجاؿ التقكيـ
4.14

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستكل أداء

67

معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
 NAEYCيعزل لمتغير المؤىؿ العممي
4.15

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة
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68

لمستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية
لمطفكلة المبكرة  NAEYCيعزل لمتغير سنكات الخبرة
4.16

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في مستكل أداء

69

معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
 NAEYCيعزل لمتغير سنكات الخبرة
4.17

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستكل أداء

70

معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
 NAEYCيعزل لمتغير التخصص
4.18

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستكل أداء

71

معممات رياض األطفاؿ في ضكء معايير الرابطة القكمية لمطفكلة المبكرة
 NAEYCيعزل لمتغير المالحظة
4.19

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
لمستكل أداء معممات رياض األطفاؿ في التخطيط كصياغة األىداؼ
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فيرس األشكال:
عنوان الشكل

الرقم

الصفحة

4.1

تخطيط األنشطة

73

4.2

نسب استخداـ معممات رياض األطفاؿ الستراتيجيات التدريس

74

4.3

كيفية اختيار المعممة الستراتيجيات التدريس

75

4.4

الكسائؿ التي تستخدميا معممة الركضة

76

4.5

اختيار الكسائؿ التي تستخدميا معممة الركضة

77

4.6

تنظـ بيئة الركضة

78

4.7

تقييـ أداء الطالب

79

4.8

أدكات تقييـ أداء الطالب

80

4.9

تطكير األداء الميني لممعممة

81

4.10

الكسائؿ التعميمية

82

4.11

تنظيـ المعممة لبيئة الركضة

83

4.12

تقييـ أداء الطالب

84

4.13

تطكير األداء الميني لممعممة

85

4.14

األسس كالمعايير المعتمدة في تقييـ أداء المعممة

86

4.15

أدكات تقييـ أداء المعممة

87

4.16

انعكاس أداء المعممة عمى تطكر الطفؿ

88

4.17

الصعكبات التي تكاجييا المديرة في تقييـ أداء المعممة

89
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