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ملخص: 
الأطفال ملمار�ستهن  التعرف على ت�سورات معلمات ريا�ض  اإىل  الدرا�سة  هدفت هذه 
اجلن�ض  متغريي  �سوء  يف  الأردن  يف  الرو�سة  طفل  بتعليم  املتعلقة  التدري�سية  للمهارات 
واخلربة. تكونت عينة الدرا�سة من )159( معلمًة من معلمات ريا�ض الأطفال يف مديريات 
الباحثون  طور  املعلمات  ت�سورات  عن  وللك�سف  العا�سمة،  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية 
ا�ستبانة مكونة من )53( فقرة موزعة على خم�سة اأبعاد ميثل كل بعد منها اأحد املهارات 
التدري�سية  الأ�ساليب  ا�ستخدام  للتدري�ض،  التهيئة  التخطيط،  التوايل:  على  وهي  التدري�سية 
و�سبط ال�سف، وا�ستخدام الو�سائل التعليمية والأن�سطة، ومهارة التقومي. وقد اأ�سارت نتائج 
الدرا�سة اإىل اأن متو�سطات املعلمات لت�سوراتهن ملمار�ساتهن التدري�سية بعامة كانت عالية 
ن�سبيًا. وكان جمال التخطيط )الأعلى( ، ويليه جمال الأ�ساليب والإجراءات ثم جمال الو�سائل 
اأن هناك  النتائج  . كما بينت  التقومي والتهيئة للدر�ض )الأقل(  والأن�سطة. وقد كان جمايل 
فرقًا ذا دللة اإح�سائية بني �سنوات اخلربة الأقل من )5( �سنوات واخلربة الأكرث من )10( 
اخلربة  فئة  املعلمات من  ل�سالح  الفرق  هذا  وكان  والأن�سطة،  الأ�ساليب  �سنوات يف جمال 
الأكرث من )10( �سنوات. كما بينت النتائج اأن هناك فرقًا ذا دللة اإح�سائية )α=0.05( يف 
جمال الأ�ساليب والإجراءات بني امل�ساركة يف اأكرث من )3( دورات وامل�ساركة يف اأقل من 

)3( دورات ل�سالح امل�ساركة يف اأكرث من )3( دورات. 
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Kindergarten Teachers′ Perceptions about Practicing
Their Teaching Skills Related to Teaching Kindergartener

Abstract: 

The aim of this study is to explore the kindergarten teachers› 
perceptions about practicing their teaching skills related to teaching 
kindergartener in Jordan in light of gender and experience. The sample 
of the study comprised (159) teachers who were teaching in the capital of 
Jordan, Amman. The researchers developed a questionnaire consisted of 
(53) items. The findings revealed that the mean of teachers› perceptions 
of their teaching skills were rated high. Planning domain was rated by 
teachers in the first rank, secondly facilities and activities, whereas the 
evaluation and the introduction came in the last rank. However, the 
findings indicated that there were significant differences at (a=0.05) 
between teachers due to the experience in favor of long experience (10) 
years, and there were significant differences (a=0.05) between teachers 
due to the number of workshops between teachers in favor of teachers 
who have been participated in (3) workshops or more. 
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مقدمة:
تعد مرحلة الطفولة املبكرة من اأهم مراحل النمو يف حياة الفرد. فالدعائم الأ�سا�سية 
فاإن  ولذا  املبكرة،  طفولته  خ�سائ�ض  على  ترتكز  وامل�ستقبلية  احلا�رضة  حياته  يف  للفرد 
رعاية الأطفال وتربيتهم باتت من اأهم املعامل التي ن�ستدل من خاللها على رقي املجتمعات 
وتقدمها، ويوؤكد ماك�ض (Mackes, 2004) اأن الهتمام مبرحلة ريا�ض الأطفال ُيعد واحداً 
الهتمام  اإن  اإذ  ثقافته،  ورقي  املجتمعي  الوعي  تبلور  على  بها  ي�ستدل  التي  الأمور  من 
بالطفولة جزء من الهتمام باحلا�رض وامل�ستقبل معًا؛ لأن الأطفال ي�سكلون ال�رضيحة الأكرث 
الطفولة  فمرحلة  مهم.  اجتماعٌي  مطلٌب  وهذا  امل�ستقبل،  جيل  ولأنهم  املجتمع،  يف  اأهمية 
املبكرة تعد من اأخ�سب مراحل العمر واأخطرها ملا لها من تاأثري كبري يف حياة الفرد ففي 
تتبلور  كما  وميوله،  اجتاهاته  وتتحدد  ل�سخ�سيته،  الأولية  ال�سفات  تت�سكل  املرحلة  هذه 
الأ�س�ض الأولية لتكوين مفاهيمه، وت�سهم يف تطوره من جميع النواحي اجل�سمية والعقلية 
والجتماعية والنفعالية. ومن هنا ياأتي اأهمية التدخل املبكر لتعري�ض الأطفال اإىل خربات 
تربوية تعلمية ت�ساعدهم يف تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتطويرها عن طريق تطوير قطاع 
 . (Mackes, 2004) التعليم يف مرحلة ما قبل املدر�سة من حيث البيئة املادية والجتماعية
كوادر  من  بها  يتعلق  وما  املبكرة  بالطفولة  الهتمام  اأن   )2005( حرب  اأبو  ويرى 
تدري�سية واإمكانات مادية اأ�سبح من اأولويات الأهداف الرتبوية والتعليمية على امل�ستوى 
الدويل والعربي. لذلك ل ميكن لريا�ض الأطفال اأن حتقق تلك الأهداف اإل اإذا ا�ستمل كادرها 
اأهم  من  املعلمات  فتعّد  وعليه  الأطفال،  مع  العمل  على  ومدربات  موؤهالت  معلمات  على 
عنا�رض اإجناح برامج الرو�سة وحتقيق اأهدافها. فاإعداد معلمة ريا�ض الأطفال لتفهم دورها 
يف التخطيط والإعداد والتنفيذ والتقومي يعد على درجة كبرية من الأهمية. ويف هذا ال�سدد، 
ل بد من اإك�ساب دور املعلمة وا�ستغالله كموؤثر، ذلك اأن معلمة ريا�ض الأطفال متار�ض تاأثرياً 
بالغًا على منو الأطفال باملقارنة مبعلمات املرحلة الثانوية اأو املتو�سطة، فهي �ستعي�ض من 
خالل عملها يف عامل مليء بالإ�رضاق واحلركة واحلب، ومليء بالبحث وال�ستطالع والعمل 
كان  اذا  اأنه   )2013( عياد  اأبو  وتوؤكد   .  )2004 وال�سايغ،  )اأبو طالب  والت�ساوؤل  امل�ستمر 
الطفل حمور العملية التعليمية والرتبوية يف ريا�ض الأطفال ودور احل�سانة، فاإن املعلمة 
وموجهة  مر�سدة  تعد  اأنها  كما  واإر�ساده،  وتوجيهه  الطفل  هذا  تنمية  عن  امل�سوؤولة  هي 

ل�رضيكتها الأ�سا�سية الأ�رضة يف تربية الأطفال. 
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التعليمية  العملية  جوهر  تعد  الأطفال  ريا�ض  معلمة  اأن   )2010( حما�سي�ض  ويوؤكد 
وعمودها الفقري، ولبد من توفر عدة �سفات تتعلق بها منها: ال�سمات ال�سخ�سية واملهنية 
بال�سفات  وحتليها  العقلية،  وبالقوة  احلوا�ض  و�سالمة  اجليدة  بال�سحة  ومتتعها  للمعلمة، 
اخللقية احلميدة بالإ�سافة اإىل ال�سرب والإخال�ض يف العمل والعطاء. ويجب اأن تكون على 
والوجدانية  والعقلية،  املعرفية،  وبالأ�س�ض  وحاجاتهم،  الأطفال  بخ�سائ�ض  كامل  وعي 
الروحية، والجتماعية، واجل�سمية، بالإ�سافة اإىل الطالع امل�ستمر على القراءات والبحوث 
الرتبوية حول تربية الطفل. وبالرغم من اأهمية الكفايات املعرفية وال�سخ�سية والجتماعية 
دور كبري يف  لها من  للمعلمة حتتل منزلة خا�سة ملا  الأدائية  الكفايات  اأن  بيد  للمعلمة، 
اإحداث التغيري يف �سلوك الأطفال املتعلمني. ويق�سد بالكفايات الأدائية ما تقوم به املعلمة 
من ممار�سات تدري�سية بق�سد م�ساعدة املتعلم على حتقيق اأهداف تربوية معينة، واإحداث 
تاأثري يف �سخ�سية املتعلم، وتعديل �سلوكه )قنديل وبدوي، 2003( . ومن هذه املمار�سات 
واختيار  والتنفيذ  للتعلم،  والتهيئة  والإعداد،  التخطيط،  املعلمة:  بها  تقوم  التي  التدري�سية 
الو�سائل التعليمية و اأخرياً التقومي. وامتالك املعلمة لهذه الكفايات بدرجة كبرية، واحلالة 
هذه، يعد موؤ�رضاً على تعلم فاعل ينعك�ض على حت�سني املوقف التعليمي وم�ستوى الأطفال. 
وعليه، ياأتي تاأثري �ملعلمة يف جناح �لتدري�س �أو ��شرت�تيجيات �لتدري�س من م�شدرين 
 .  )2001 2( مهاراتها التدري�سية )قنديل،  اأو �سماتها،  1( �سخ�سية املعلمة  رئي�شني هما: 
ويعّول على برامج اإعداد املعلمني دوٌر كبرٌي يف �سقل مهارات املعلمة التدري�سية، وتزويدها 
واإعداد  وتخطيطها  الأن�سطة  اإعداد  مهارة  واإك�سابها  الطفل  نف�ض  علم  باملعارف يف جمال 

 . (NAEYC, 2003) املواد التعليمية التي تو�سف باأنها مالئمة منائيًا

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ي�سهد املتتبع للحركة الرتبوية اهتمامًا متزايداً من قبل الدول الأجنبية والعربية على 
والرتبوية  والأكادميية  العلمية  الكفاية  لمتالك  الأطفال  ريا�ض  معلمي  باإعداد  �سواء  حد 
واملعرفية بعنا�رض العمل مع الأطفال مل�ساعدتهم يف تفتح قابلياتهم وقدراتهم واإمكاناتهم 
وا�ستعداداتهم. ويتطلب فهم الطفولة فهمًا واعيًا من القائمني ول �سيما املعلمات باأدوارهن 
وممار�ساتهن التدري�سية املتعلقة بتعليم طفل الرو�سة. فمن خالل عمل الباحَثني يف جمال 
الطفولة املبكرة واّطالعهم على بع�ض من املمار�سات التدري�سية التي تقوم بها املعلمات 
مت مالحظة الختالف يف ت�سوراتهم لطبيعة املمار�سات التي يقمن بها، حيث كان هناك 
 (Developmentally Appropriate Practices) عدد من املمار�سات غري املالئمة منائيًا 
واأن كثرياً من ممار�ساتهن تنحو يف الغالب نحو تنمية املهارات الأكادميية لالأطفال. ورمبا 
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الأطفال  ريا�ض  يعملن يف  اللواتي  املعلمات  موؤهالت  اأن معظم  اإىل  ذلك  ال�سبب يف  يعود 
غري منتمية اإىل تخ�س�ض تربية الطفولة املبكرة اأو اإىل غياب الإ�رضاف الرتبوي الذي يب�رض 
واخلوالدة  وجميعان  اإحميدة  درا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد  التدري�سية.  مبمار�ساتهم  املعلمني 
حت�سني  يف  الأطفال  ريا�ض  معلمات  م�ساعدة  يف  الرتبوي  امل�رضف  دور  اأن   )2011(
ممار�ساتهن التدري�سية �سعيف. وقد توقف الباحثون عند هذه امل�ساألة حاملني بع�سًا من 
الت�ساوؤلت فيما اإذا كانت مهارات املعلمات التدري�سية التقليدية هذه راجعة اإىل كونهن غري 
موؤهالت تربويًا، اأو اإىل كونهن ل يعني ما هي املمار�سات الف�سلى، اأو اىل رواتبهن املتدنية 
اأو  التح�سن،  يف  رغبتهن  عدم  اىل  يوؤدي  مما  احلكومية  املدار�ض  يف  املعلمات  مع  مقارنة 
لأ�سباب اأخرى رمبا يك�سف عنها البحث، لذلك تاأتي هذه الدرا�سة لت�ستق�سي تلك املمار�سات 
بالبحث والتحليل وبخا�سة اأنه يف حدود علم الباحثني مل جتر اأي درا�سة حاولت ا�ستق�ساء 
بطفل  املتعلقة  التدري�سية  املهارات  ممار�ساتهن  نحو  الأطفال  ريا�ض  معلمات  ت�سورات 
الرو�سة يف الأردن. وبذلك فاإن هذه �لدر��شة ت�شعى �إىل �الإجابة عن �ل�شوؤ�لني �الآتيني: 

التدري�سية . 1 للمهارات  ممار�ستهن  لدرجة  الأطفال  ريا�ض  معلمات  ت�سورات  ما 
الالزمة لتعليم طفل الرو�سة؟ 

اخلربة، . 2 �سنوات  ملتغريي  تبعًا  الأطفال  ريا�ض  معلمات  ت�سورات  تختلف  هل 
وامل�ساركة يف الدورات التدريبية عند م�ستوى الدللة )α=0.05( ؟ 

أهداف الدراسة:

تهدف �لدر��شة �ىل حتقيق �الأهد�ف �الآتية: 
ممار�ستهن . 1 لدرجة  الأردن  يف  الأطفال  ريا�ض  معلمات  ت�سورات  عن  الك�سف 

للمهارات التدري�سية الالزمة لتعليم طفل الرو�سة. 
التعرف على املمار�سات التدري�سية الأكرث توظيفًا من قبل املعلمات يف تعليم طفل . 2

الرو�سة. 
الك�سف عن اأثر كل من اخلربة، والدورات التدريبية يف توظيف املمار�سات التدري�سية . 3

يف ريا�ض الأطفال. 

أهمية الدراسة:
نحو  الأطفال  ريا�ض  معلمات  ت�سورات  اإىل  التعرف  يف  احلايل  البحث  اأهمية  يكمن 
ممار�ساتهن للمهارات التدري�سية املتعلقة بطفل الرو�سة يف الأردن مما �سي�ساعد �سانعي 
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على  الطفل  تربية  معلم  اإعداد  برامج  يف  وامل�سوؤولني  املناهج،  وم�سممي  الرتبوي،  القرار 
التدري�سية التي ميار�سها املعلمات بغية الوقوف على نواحي  اأبرز املهارات  الوقوف على 
ين�سجم  الن�سق  هذا  واإن  اإ�سالحها.  بهدف  ال�سعف  نواحي  اإىل  والتعرف  وتعزيزها،  القوة 
والتوجهات احلديثة يف تقومي ممار�سات املعلمات التدري�سية، والوقوف على الكفاءة املهنية 
املنا�سبة للعامالت مع الأطفال )هري، 2006( . وتكت�سب هذه الدرا�سة اأهميتها من اإ�سهامها 
ملمار�ساتهن  الأطفال  ريا�ض  معلمات  ت�سورات  درجة  عن  �رضورية  معلومات  توفري  يف 
الذي  للمعلمات  التدري�سي  الأداء  م�ستوى  لتح�سني  اأوىل  خطوة  �ستعّد  وبالتايل  التدري�سية، 
ذات  الدرا�سات  اإىل  العربية  املكتبة  افتقار  اأن  ب�سكل دقيق وتف�سيلي. كما  ي�سعب حتديده 

العالقة بهذا اخلط البحثي يربز اأهميتها اأي�سًا. 

التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة:

نظريًا  ◄ التدري�ض  مهارة  تعرف   :)Instructional skills( �لتدري�شية  �ملهار�ت 
باأنها “القدرة على اأداء عمل/ ن�ساط معني ذي عالقة بتخطيط التدري�ض، تنفيذه، تقوميه، 
اأو  احلركية  اأو  املعرفية  )الأداءات(  ال�سلوكيات  من  ملجموعة  للتحليل  قابل  العمل  وهذا 
اإجنازه،  به، و�رضعة  القيام  الدقة يف  تقييمه يف �سوء معايري  ثم ميكن  الجتماعية، ومن 
املالحظة  باأ�سلوب  بال�ستعانة  املتغرية  التدري�سية  املواقف  مع  التكيف  على  والقدرة 
 .  )12 2001م،  “ )زيتون،  التدريبية  الربامج  ثم ميكن حت�سينه من خالل  ومن  املنظمة، 

واإجرائيا تتمثل املهارات التدري�سية يف اإجابة املعلمات على اأداة الدرا�سة احلالية. 
تربية  ◄ يتوىل  الذي  الفرد  هي   :)Kindergarten Teachers( لرو�شة� معلمة 

الرتبية  )وزارة  ومنائهم  تطورهم  يف  وي�سهم  الرو�سة،  داخل  مبا�رضة  وتعليمهم  الأطفال 
والتعليم الأردنية، 2014( . اأما تعريفها اإجرائيًا هي املعلمة التي تعمل يف ريا�ض الأطفال 

التابعة ملحافظة العا�سمة عمان يف العام الدرا�سي 2011/ 2012م. 
◄  )6  - 5( الذي يرتاوح عمره بني  الطفل  )Kindergartener(: هو  �لرو�شة  طفل 

�سنوات، وُم�سّجل يف ريا�ض الأطفال يف الأردن للعام الدرا�سي 2011/ 2012م. 

حدود الدراسة:

�إن تعميم نتائج هذ� �لبحث حمدود مبا ياأتي: 
اقت�سار عينة الدرا�سة على معلمات ريا�ض الأطفال يف مدينة عمان للعام الدرا�سي  ♦

2012م، مما يجعل نتائجها مرتبطة بنوعية العينة امل�سمولة بالدرا�سة.   /2011
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بال�ستجابة  ♦ املعلمات  قامت  التي  ال�ستبانة  وهي  للدرا�سة  واحدة  اأداة  ا�ستخدام 
عليها، وطبيعة الأبعاد امل�سمولة فيها وما حتقق لها من �سدق وثبات. 

الدراسات السابقة:
اأجرى الباحثون عدداً من البحوث التي تناولت املهارات والكفايات التدري�سية، ومن 
التدري�سية  الكفايات  ملعرفة  درا�سة   )2005( حرب  �أبو  قام  التي  الدرا�سة  الدرا�سات  هذه 
)48( مديرة ومعلمة،  الدرا�سة من  تكونت عينة  الأطفال.  ريا�ض  الالزمة ملعلمات مرحلة 
واأعد الباحث قائمة بالكفايات التدري�سية بلغ عددها )85( كفاية موزعة على خم�ض كفايات 
رئي�سة هي: كفاية التخطيط وتنظيم الأن�سطة، وكفاية ربط الأفكار واملعلومات وا�ستخدامها 
يف التعليم وا�ستملت على، وكفاية حل امل�سكالت والعمل مع الآخرين، وكفاية جمع وتنظيم 
الدرا�سة �سعف املعلمات يف هذه  البيانات وحتليلها، وكفاية ا�ستخدامها. واأظهرت نتائج 

الكفايات وحاجتهن املا�سة جلميع الكفايات التدري�سية املقرتحة. 
واأجرى �ل�شيباين )2006( درا�سة هدفت اإىل تقومي الكفاءات الأدائية ملربيات ريا�ض 
الأطفال الأهلية يف مدينة تعز يف �سوء حمددات ا�سرتاتيجيات التعليم الإبداعي وقيا�ض مدى 
ممار�سة املربيات لهذه الكفايات يف اأثناء قيامهن باأدائهن التعليمي، وقد ا�ستخدم الباحث 
اأداة مالحظة مكونة من )50( كفاية موزعة على اأربعة جمالت. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل 
النتائج الآتية: اإن الكفاءات املتوفرة يف اأداء املربيات املعتمدة على ا�سرتاتيجيات التعليم 
الإبداعي ترتبت تنازليًا كما ياأتي: كفاءات جمال التقومي، كفاءات جمال التخطيط، كفاءات 
الإن�ساين،  التفاعل الجتماعي والتوا�سل  التدري�سية، كفاءات جمال  الأ�ساليب  جمال تنفيذ 
الباحث ب�رضورة الهتمام مبربيات ريا�ض الأطفال، والعمل على تاأهيل غري  اأو�سى  وقد 
املوؤهالت تربويًا وعلميًا من خالل عقد دورات تدريبية ق�سرية متخ�س�سة لرفع الكفاءات 

الأدائية يف جمال التعليم الإبداعي. 
وقام �لهويل وجوهر و�لقالف )2007( بدرا�سة هدفت اإىل حتديد الكفايات ال�سخ�سية 
الأدائية الأ�سا�سية الالزمة ملعلمة ريا�ض الأطفال يف الكويت، والتعرف على مدى توفر هذه 
الكفايات لدى جمموعة من معلمات ريا�ض الأطفال، ومعرفة العالقة بني عدد �سنوات خربتها 
واملنطقة التعليمية ومتغريات اأخرى على العمل بريا�ض الأطفال وتوفر الكفايات الأدائية 
الأ�سا�سية لديها. وقد ا�ستخدم الباحثون بطاقات مالحظة �سملت على �سبعة جمالت جرى 
تطبيقها على عينة بلغت )66 معلمة( . وكانت النتائج كالتايل: حققت الكفايات ال�سخ�سية 
تقديرات عالية مما يوؤكد اأهمية كفايات ال�سفات ال�سخ�سية للعمل مع الأطفال و ما يرتتب 
عليها من اآثار يف ت�سغيل وجدان الطفل الكويتي وتنميته يف ريا�ض الأطفال. وكانت اأهم 
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الكفايات التي تو�سلت اإليها الدرا�سة ما يلي: كفايات التخطيط للحلقة التعليمية، كفايات 
تنفيذ احللقة التعليمية، كفايات تقومي الأركان التعليمية، كفايات اإدارة الف�سل والتفاعل مع 
الأطفال، وكفايات الوجبة الغذائية )املطعم( و كفايات الق�سة ثم كفايات الإعداد لالأن�سطة 
الال�سفية وهي ت�سمل احلركية واملكتبية واملطبخ ثم املر�سم. واأظهرت النتائج اأي�سًا اإىل اأن 

ن�سبة توفر جميع الكفايات التعليمية كانت مرتفعة. 
وهدفت الدرا�سة التي قامت بها �لعريقي )2009( اإىل الك�سف عن درجة اأهمية الكفايات 
تعز، ومعرفة  مدينة  الريا�ض يف  مربيات  نظر  الأ�سا�سية وممار�ستها من وجهة  التعليمية 
العالقة الرتباطية بني درجة اأهمية الكفايات التعليمية ودرجة ممار�ستها، كما هدفت اإىل 
معرفة اأثر كل من التخ�س�ض، ونوع الريا�ض، و�سنوات اخلربة، وعدد الدورات التدريبية التي 
ولتحقيق  مربية،   )75( من:  الدرا�سة  عينة  تكونت  الدرجة.  هذه  على  املربية  بها  التحقت 
اأهداف الدرا�سة ا�ستخدمت الباحثة ا�ستبانة مكونة من )48( فقرة. وقد خل�ست الدرا�سة اإىل 
النتائج الآتية:- اإن درجة اأهمية الكفايات التعليمية من وجهة نظر املربيات كانت مهمة 
جداً، اإن درجة ممار�سة الكفايات التعليمية من وجهة نظرا ملربيات كانت كبرية، عدم وجود 
فروق ذات دللة اإح�سائية يف اأهمية الكفايات التعليمية الأ�سا�سية وممار�ستها من وجهة 
التي  التدريبية  الدورات  التخ�س�ض، و�سنوات اخلربة، وعدد  املربيات تعزى ملتغريات  نظر 
التعليمية  الكفايات  ممار�سة  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  ووجود  املربية،  بها  التحقت 

الأ�سا�سية من وجهة نظر املربيات تعزى ل�سالح الريا�ض اخلا�سة. 
وهدف �خلالدي )2013( بدرا�سته اإىل تق�سي مدى ممار�سة معلمي الرتبية الإ�سالمية 
ومعلماتها ملبادئ التدري�ض البنائي، واختبار دللة الفروق بني متو�سطات درجة املمار�سة 
هذه  ولتحقيق  التعليمية،  واملرحلة  العلمي،  واملوؤهل  واخلربة،  اجلن�ض،  ملتغريات:  وفقا 
الأهداف طبقت ا�ستبانة مكونة من )33( فقرة، على عينة مكونة من )187( معلما ومعلمة، 
درجة  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت  اخلام�سة.  عمان  مديرية  يف  الإ�سالمية  الرتبية  معلمي  من 
وظهرت  متو�سطة،  كانت  البنائي  للتدري�ض  ومعلماتها  الإ�سالمية  الرتبية  معلمي  ممار�سة 
فروق دالة اإح�سائيا ملتغري املوؤهل العلمي، وذلك ل�سالح املوؤهل العلمي الأعلى، ومل تظهر 

فروق دالة بني متو�سطات درجة املمار�سة ملتغري اجلن�ض واخلربة واملرحلة التعليمية. 
املمار�سات  درجة  على  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2014( �لطوي�شي  اأجرى  وحديثًا 
التدري�سية ملعلمي الرتبية املهنية املتعلقة بكفايات القت�ساد املعريف كما يراها امل�رضفون 
التدري�سية  املمار�سات  لقيا�ض  الباحث  تطوير  من  ا�ستبانة  الباحث  ا�ستخدم  الأردن.  يف 
للمعلمني الذين بلغ عددهم )64( م�رضفًا وم�رضفة. بينت النتائج اأن درجة املمار�سة كانت 
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الطلبة والقيادة والإدارة الأعلى ممار�سة،  متو�سطة، وكان جمال الت�سالت والتفاعل مع 
الأقل  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  وا�ستخدام  الذاتي  التطوير  جمال  كان  بينما 
ممار�سة، كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى للموؤهل العلمي، ووجود 

فروق دالة اإح�سائيًا تعزى للخربة ول�سالح ذوي اخلربة احلديثة. 
التعرف على درجة ممار�سة  اإىل  )2014( درا�سة هدفت  و�ليماين  نو�فلة  اأجرى  كما 
معلمي العلوم للكفايات الأدائية يف التدري�ض، ومل�سوؤولياتهم نحو اأنف�سهم والطلبة واملجتمع 
من وجهة نظر م�رضيف العلوم ومعلميها الأوائل يف �سلطنة عمان. ا�ستخدم الباحثان ا�ستبانة 
التدري�ض.  الأدائية يف  الكفايات  لتلك  املعلمني  للك�سف عن درجة ممار�سة  من ت�سميمهما 
اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  )80( معلمًا ومعلمة.  و  )20( م�رضفًا  الدرا�سة من  تكونت عينة 
درجة ممار�سة معلمي العلوم للكفايات الأدائية يف التدري�ض كانت متو�سطة، وبينت وجود 

فروق دالة اإح�سائيا تعزى للجن�ض ول�سالح الإناث. 
اأن  التدري�سية  املهارات  تقومي  تناولت  التي  للدرا�سات  ال�سابق  العر�ض  من  يتبني 
2006؛  )ال�سيباين،  ومعلماتها  املختلفة  الدرا�سية  املراحل  معلمي  على  اأجري  غالبيتها 
الآخر  بع�سها  اأجري  فيما   ،  )2014 واليماين،  نوافله  2014؛  2013؛ طوي�سي،  اخلالدي، 
على معلمات ريا�ض الأطفال )اأبو حرب، 2005؛ الهويل وجوهر والغالف، 2007؛ العريفي، 
للمهارات  املعلمات  واقع  تقومي  على  ال�سابقة  الدرا�سات  غالبية  ركزت  وقد   .  )2009
اأن بع�سها ركز على تقومي تلك املهارات يف  التدري�سية وا�ستخدامها، ويالحظ  والكفايات 
�سوء معايري القت�ساد املعريف )طوي�سي، 2014( . كما اأن غالبية الباحثني اعتمدوا على 
ا�ستخدام ال�ستبانات التي كانت توزع على املعلمني واملعلمات، وبع�سهم الآخر اعتمد على 
ا�ستخدام املالحظة جلمع البيانات )ال�سيباين، 2006؛ نوافله واليماين، 2014؛ اأبو حرب، 
2005( . وي�سري ال�ستعرا�ض ال�سابق للدرا�سات اإىل عدم وجود درا�سات تبحث يف ت�سورات 
الرو�سة، وبخا�سة  التدري�سية املتعلقة بتعليم طفل  معلمات ريا�ض الأطفال ملمار�ساتهن 

يف الأردن؛ ومن هنا جاء الهتمام بهذه الدرا�سة. 

إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة:

مت ا�ستخدام املنهج الو�سفي باأ�سلوبه امل�سحي، وذلك ملالءمته وطبيعة هذه الدرا�سة. 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

تكون جمتمع الدرا�سة من معلمات ريا�ض الأطفال يف مدينة عمان والبالغ عددهن 
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الأطفال  ريا�ض  معلمات  من  معلمًة   )169( من  الدرا�سة  عينة  تاألفت  وقد  معلمة.   )300(
التابعة ملديريات الرتبية والتعليم يف مدينة عمان. 

أداة الدراسة: 

للتعرف على  للدرا�سة احلالية  ا�ستبانة خا�سة  ببناء  الدرا�سة  الباحثون يف هذه  قام 
بطفل  املتعلقة  التدري�سية  للمهارات  ممار�ساتهن  نحو  الأطفال  ريا�ض  معلمات  ت�سورات 
الرتبوي،  الأدب  اىل  والرجوع  التدري�سية  خرباتهم  �سوء  يف  وذلك  الأردن؛  يف  الرو�سة 
ومنها:  التدري�سية  وممار�ساتهن  املعلمات  مبهارات  اخلا�سة  واملقايي�ض  وال�ستبانات 

)ال�سهراين وال�سهراين، 1997؛ اأبو حرب، 2005؛ الهويل وجوهر والقالف، 2010( . 
وتكونت ال�ستبانة ب�سورتها النهائية من )53( فقرة موزعة على خم�سة اأبعاد ميثل 
للتدري�ض،  التهيئة  التخطيط،  التوايل:  على  وهي  التدري�سية  املهارات  اإحدى  منها  بعد  كل 
ا�ستخدام الأ�ساليب التدري�سية و�سبط ال�سف، ا�ستخدام الو�سائل التعليمية والأن�سطة، ومهارة 
التقومي. وجميع فقرات املقيا�ض مدرجة على مقيا�ض ليكرت اخلما�سي )دائمًا، غالبًا، اأحيانًا، 
نادراً، نادراً جداً( ، حيث يعطى امل�ستجيب الدرجات )1، 2، 3، 4، 5( على التوايل للفقرات 

الإيجابية وتعك�ض يف حالة الفقرات ال�سلبية. 

صدق األداة:

 (Logical Validity) ل�ستخراج دللة �سدق ال�ستبانة اعتمد الباحثون ال�سدق املنطقي
، حيث مت عر�ض املقيا�ض على جمموعة حمكمني من اأ�ساتذة اجلامعات الأردنية للحكم على 
�سدق فقرات ال�ستبانة، وقد مت تعديل بع�ض الفقرات واإ�سافتها وحذفها.واعتمد الباحثون 
ن�سبة )80%( من اإجماع املحّكمني حلذف اأو اإ�سافة اأي فقرة من فقرات ال�ستبانة، وبناًء 
على اآراء جلنة املحّكمني واقرتاحاتهم، مت ا�ستبدال بع�ض املفردات يف بع�ض الفقرات، كما 
فقرات،   )7( حذف  اإىل  بالإ�سافة  الآخر،  بع�سها  ودمج  الفقرات  بع�ض  �سياغة  اإعادة  مت 
التعديل )60( فقرة.وبعد مراجعة تعديالت املحكمني تكونت  حيث كان عدد فقراتها قبل 

ال�ستبانة من )53( فقرة موزعة على خم�سة جمالت فرعية.
خالل  من  البناء  �سدق  معامالت  ا�ستخراج  مت  لال�ستبانة  البناء  �سدق  من  وللتحقق 
تطبيق ال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية مكونة من )27( معلمة، حيث مت ح�ساب معامالت 
الرتباط بني الفقرة واملجال الذي تنتمي اإليه واملقيا�ض الكلي، وتراوحت جميع معامالت 
وكذلك   ،  )0.58  -  0.26( بني  اإليه  تنتمي  الذي  واملجال  املقيا�ض  فقرات  بني  الرتباط 
تراوحت قيم معامالت الرتباط بني فقرات الأداة وبني الأداة ككل ما بني )0.21 – 0.68( 
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معامالت  ح�ساب  خالل  من  وجمالتها  لال�ستبانة  الداخلي  ال�سدق  من  التحقق  مت  .كما 
الرتباط بينها، وكانت النتائج كما يف اجلدول )1( .

الجدول )1( 
معامالت االرتباط بين مجاالت االستبانة واألداة ككل

�لتهيئة �لتخطيطمعامالت �الرتباط
للتدري�س

�الأ�شاليب 
و�الإجر�ء�ت �ل�شفية

�لو�شائل 
كامل �لتقوميو�الأن�شطة

�ال�شتبانة

0.591التخطيط

0.630.451التهيئة للتدري�ض

0.670.530.551الأ�ساليب والإجراءات ال�سفية

0.730.740.780.571الو�سائل والأن�سطة

0.810.480.680.810.71التقومي

0.800.710.820.850.731كامل ال�ستبانة

ثبات األداة:

معامل  وكان  الن�سفية،  التجزئة  الباحثون طريقة  اعتمد  ال�ستبانة  ثبات  للتاأكد من 
الثبات الكلي لال�ستبانة با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا Cronbach’s Alpha (0.95) .اأما 

فيما يتعلق بالأبعاد الفرعية لال�ستبانة فقد كانت كما هو مبني يف اجلدول )2( : 
الجدول )2( 

معامالت الثبات لالستبانة وألبعادها الفرعية 

معامل �لثبات�الأبعاد

0.84التخطيط

0.76التهيئة للتدري�ض

0.86الأ�ساليب والإجراءات ال�سفية

0.82الو�سائل والأن�سطة

0.90التقومي

0.95كامل ال�ستبانة

يف  ال�ستبانة  لعتماد  كافية  هذه  والثبات  ال�سدق  دللت  الباحثون  عّد  وقد 
الدرا�سة. هذه 
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
ملمار�ستهن  الأطفال  ريا�ض  معلمات  ت�سورات  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
لنتائج  عر�ض  يلي  الأردن.وفيما  يف  الرو�سة  طفل  بتعليم  املتعلقة  التدري�سية  للمهارات 

ومناق�ستها. الدرا�سة 
اأوًل: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول »ما ت�شور�ت معلمات ريا�س �الأطفال  ◄

لدرجة ممار�شتهن للمهار�ت �لتدري�شية �لالزمة لتعليم طفل �لرو�شة؟«
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت حتليل البيانات واإخراج املتو�سطات احل�سابية والنحرافات 
، والذي يبني   )3( ال�ستبانة كما هو مبني يف اجلدول  املعيارية لإجابات املعلمات على 
ممار�ستهن  لدرجة  املعلمات  لت�سورات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 

التدري�سية يف املجالت الرئي�سية.
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المعلمات لدرجة ممارستهن التدريسية
في المجاالت الرئيسية 

درجة �ملمار�شة�النحر�ف �ملعياري�ملتو�شط�ملجاالت�لعدد�لرقم

عالية4.660.37التخطيط1160
عالية4.620.33الأ�ساليب والأن�سطة3160
عالية4.580.36الو�سائل والأن�سطة4160
عالية4.500.47التقومي5160
عالية4.400.54التهيئة للدر�ض2160

عالية4.570.33�لدرجة �لكلية160

للمار�ساتهن  لت�سوراتهن  املعلمات  عالمات  متو�سطات  اأن   )3( اجلدول  من  يتبني 
التدري�سية بعامة كانت عالية ن�سبيًا.وكان جمال التخطيط )الأعلى( ، ويليه جمال الأ�ساليب 
التهيئة للدر�ض  التقومي و جمال  الو�سائل والأن�سطة.وقد كان جمال  والإجراءات، ثم جمال 

)الأقل( تقديراً لدى املعلمات.
املتو�سطات  اأخرجت  التخطيط،  جمال  يف  الفرعية  املعلمات  ت�سورات  وملعرفة 
احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات ال�ستبانة املتعلقة مبجال التخطيط كما هو مبني 

يف اجلدول )4( .
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الجدول )4( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المعلمات في فقرات مجال التخطيط

�النحر�ف �ملتو�شط�لفقرة�لعدد�لرقم
�ملعياري

درجة 
�ملمار�شة

عالية4.770.45اأنوع يف جمالت الأهداف ال�سلوكية )عقلية، مهارية، وجدانية، ...( 2159
عالية4.740.51اأختار الأ�ساليب املنا�سبة لتنفيذ الأهداف5160
عالية4.730.51اأحر�ض على كتابة التقومي املنا�سب لالأهداف املو�سوعة يف التخطيط8160
عالية4.720.53اأخطط لتنظيم وقت احل�سة مبا بتنا�سب والأهداف9159
عالية4.710.54اأ�سوغ الأهداف ال�سلوكية �سياغة مقبولة1160
عالية4.710.60اأحدد الو�سائل املنا�سبة لتنفيذ الأهداف م�سبقًا6160
عالية4.600.59اأكتب الأهداف مب�ستويات عقلية خمتلفة )الفروق العقلية( 3160
عالية4.520.63اأقرتح اأن�سطة منا�سبة لتنفيذ الأهداف7157
عالية4.400.70اأركز على الأهداف الوجدانية لتعلم الأطفال4159

 ، ن�سبيًا  عالية  )التخطيط(  الأول  املجال  فقرات  جميع  اأن   )4( اجلدول  من  يتبني 
وكانت الفقرة الثانية )اأنوع يف جمالت الأهداف ال�سلوكية )عقلية، مهارية، وجدانية، ...( 
)الأعلى( ويليها اخلام�سة )اختار الأ�ساليب املنا�سبة لتنفيذ الأهداف( .بينما كانت الفقرة 
)اأقرتح  ال�سابعة  يليها  الأطفال(  لتعلم  الوجدانية  الأهداف  على  )اأركز  الرابعة  هي  الأقل 

اأن�سطة منا�سبة لتنفيذ الأهداف( .
اأخرجت املتو�سطات  للدر�ض،  التهيئة  الفرعية يف جمال  وملعرفة ت�سورات املعلمات 
احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات ال�ستبانة املتعلقة مبجال التهيئة للدر�ض كما هو 

مبني يف اجلدول )5( .
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التهيئة للدرس

�النحر�ف �ملتو�شط�لفقرة�لعدد�لرقم
�ملعياري

درجة 
�ملمار�شة

عالية4.780.50اأعر�ض �سوراً ذات عالقة مبو�سوع الدر�ض كتهيئة للدر�ض1160
عالية4.450.74اأ�ستخدم اأ�سلوب طرح الأ�سئلة كاأ�سلوب من اأ�ساليب التهيئة2160
عالية4.450.70اأ�ستخدم الق�سة لتهيئة الأطفال للدر�ض3160
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�النحر�ف �ملتو�شط�لفقرة�لعدد�لرقم
�ملعياري

درجة 
�ملمار�شة

عالية4.180.90اأ�ستخدم الأنا�سيد لتهيئة الأطفال للدر�ض4160
عالية4.130.90اأمثِّل مواقف حياتيه خمتلفة5159

اأي�سًا. )التهيئة للدر�ض( عالية  الثاين  اأن جميع فقرات املجال  يتبني من اجلدول )5( 
وكانت الفقرة الأوىل )اأعر�ض �سوراً ذات عالقة مبو�سوع الدر�ض كتهيئة للدر�ض( )الأعلى( ، 

بينما كانت الأقل هي اخلام�سة )اأمثِّل مواقف حياتيه خمتلفة( .
وملعرفة ت�سورات املعلمات الفرعية يف جمال الأ�ساليب والإجراءات ال�سفية، اأخرجت 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات ال�ستبانة املتعلقة مبجال الأ�ساليب 

والإجراءات ال�سفية كما هو مبني يف اجلدول )6( .
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج المعلمات في مجال األساليب واإلجراءات الصفية

�النحر�ف �ملتو�شط�لفقرة�لعدد�لرقم
�ملعياري

درجة 
�ملمار�شة

عالية4.860.40اأنادي الأطفال باأ�سمائهم عندما تدعو احلاجة13160
عالية4.830.47اأحر�ض على ت�سحيح املفاهيم اخلاطئة عند الأطفال9160
عالية4.780.50اأعمل على ربط اخلربات التعليمية ببع�سها البع�ض6160
عالية4.770.45اأ�ستخدم التعزيز املنا�سب للموقف التعليمي2160
عالية4.680.54اأربط بني املعلومات اجلديدة وال�سابقة15160
عالية4.670.61اأنوع الأ�ساليب التي ا�ستخدمها يف تهيئة الأطفال للدر�ض1159
عالية4.660.55اأتيح لالأطفال الفر�سة للتعبري عن اأنف�سهم3158
عالية4.650.66اأتدرج يف تناول اخلربات التعليمية5158
عالية4.640.55اأ�سجع الأطفال على الإتيان بجديد14160
عالية4.620.60احر�ض على اإثارة التفكري من خالل الأ�سئلة يف عر�ض اخلربات12160
عالية4.580.66اأنتقل يف عر�ض املادة العلمية ح�سب الأهداف الواردة يف اخلطة16160
عالية4.550.65اأ�ستخدم اأمثلة من بيئة الأطفال املحلية7157
عالية4.540.57اأ�ستخدم لغة عربية �سليمة10160
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�النحر�ف �ملتو�شط�لفقرة�لعدد�لرقم
�ملعياري

درجة 
�ملمار�شة

عالية4.440.69اأحر�ض على تقدمي خربات ح�سية لالأطفال4158
عالية4.410.63اأنفذ الكثري من ال�سرتاتيجيات اأثناء اخلربة التعليمية الواحدة11159
عالية4.290.77اأهتم بالأفكار التي يجلبها الأطفال معهم اإىل ال�سف 8160

يتبني من اجلدول )6( اأن جميع فقرات املجال الثالث )الأ�ساليب والإجراءات( عالية 
الأطفال  )اأنادي  ع�رض  الثالثة  هي:  املعلمات  ملتو�سطات  الأعلى  الفقرات  كانت  ن�سبيًا.وقد 
املفاهيم  ت�سحيح  على  )اأحر�ض  التا�سعة  يليها  )الأعلى(  احلاجة(  تدعو  عندما  باأ�سمائهم 
اخلاطئة عند الأطفال( ، بينما كانت الأقل الثامنة )اأهتم بالأفكار التي يجلبها الأطفال معهم 
اإىل ال�سف واعتربها اأ�سا�ض لعملية التعلم( يليها احلادية ع�رض )اأنفذ الكثري من ا�سرتاتيجيات 

التعلم والتعليم يف اأثناء اخلربة التعليمية الواحدة( .
وملعرفة ت�سورات املعلمات الفرعية يف جمال الو�سائل والأن�سطة، اأخرجت املتو�سطات 
احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات ال�ستبانة املتعلقة مبجال الو�سائل والأن�سطة كما 

هو مبني يف اجلدول )7( .
الجدول )7( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المعلمات في مجال الوسائل واألنشطة

�النحر�ف �ملتو�شط�لفقرة�لعدد�لرقم
�ملعياري

درجة 
�ملمار�شة

عالية4.760.47اأراعي �رضوط ال�سالمة العامة يف ممار�سة الأن�سطة املختلفة4160
عالية4.760.50اأراعي الفروق الفردية بني الأطفال يف تنفيذهم لالأن�سطة9160
عالية4.750.49اأعطي فر�سًا مت�ساوية لكل طفل للم�ساركة داخل ال�سف10160
عالية4.730.54اأ�ستخدم و�سائل اإي�ساح منا�سبة كال�سور واملج�سمات والأ�سكال3160
عالية4.690.52اأحر�ض على تبديل الأدوار للطلبة اأثناء تنفيذ الأن�سطة11160
عالية4.600.62اأراعي ميول الأطفال ورغباتهم اأثناء القيام بالن�ساط5159
عالية4.560.62اأهتم بخربات الأطفال ال�سابقة يف تنفيذ الأن�سطة12160
عالية4.540.64اأ�ستخدم و�سائل من بيئة الأطفال املحلية7160
عالية4.470.69اأقدم اأن�سطة اثرائية متنوعة1160
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�النحر�ف �ملتو�شط�لفقرة�لعدد�لرقم
�ملعياري

درجة 
�ملمار�شة

عالية4.380.78اأ�رضك الأطفال بزيارات ميدانية لأماكن خمتلفة6160
عالية4.360.73اأقدم اأن�سطة عالجية متنوعة كلما دعت احلاجة2159
عالية4.360.68اأ�ستخدم التكنولوجيا مادامت متوفرة8160

عالية  والأن�سطة(  )الو�سائل  الرابع  املجال  فقرات  جميع  اأن   )7( اجلدول  من  يتبني 
)اأراعي  الرابعة  الفقرة  كانت  وقد   )4( من  اأعلى  متو�سطاتها  جميع  كانت  حيث  ن�سبيًا 
الفردية  الفروق  )اأراعي  العامة يف ممار�سة الأن�سطة املختلفة( والتا�سعة  ال�سالمة  �رضوط 
فقرتني  اأقل  كانت  امل�ستوى.بينما  وبنف�ض  الأعلى  لالأن�سطة(  تنفيذهم  يف  الأطفال  بني 
اأن�سطة عالجية  هما: الثامنة )اأ�ستخدم التكنولوجيا مادامت متوفرة( يليها الثانية )اأقدم 

متنوعة كلما دعت احلاجة( .
املتو�سطات  اأخرجت  التقومي،  جمال  يف  الفرعية  املعلمات  ت�سورات  وملعرفة 
احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات ال�ستبانة املتعلقة ملجال التقومي كما هو مبني 

يف اجلدول )8( .
الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التقويم

�النحر�ف �ملتو�شط�لفقرة�لعدد�لرقم
�ملعياري

درجة 
�ملمار�شة

عالية4.680.54اأ�ستخدم اأدوات تقومي متنوعة6160
عالية4.640.61اأ�ستخدم اأ�ساليب تقومي مت�سقة مع طريقة التدري�ض1160
عالية4.570.60اأركز على تقومي الأهداف ال�سلوكية اخلا�سة باخلربة التعليمية5159
عالية4.560.68اأ�ستخدم نتائج يف حت�سني التدري�ض10160
عالية4.530.65اأركز على التقومي القائم على اأداء الطفل11160
عالية4.520.65اأحر�ض على توجيه اأ�سئلة تعك�ض م�ستويات عقلية متنوعة7159

8160
اأحر�ض على اأن يكون الطفل نف�سه احللقة الأوىل يف ت�سويب 

عالية4.510.67الأخطاء التي يقع فيها ثم اأحد زمالئه وبعدها املعلمة

عالية4.460.70اأقدم التغذية الراجعة كاإجراء تقوميي9160
عالية4.420.67اأمار�ض التقومي البنائي اأثناء تنفيذ اخلربة3160
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�النحر�ف �ملتو�شط�لفقرة�لعدد�لرقم
�ملعياري

درجة 
�ملمار�شة

عالية4.330.70اأ�ستخدم التقومي القبلي للتاأكد من خربات الأطفال ال�سابقة2160
عالية4.230.85اأترك لالأطفال جماًل لتقومي اأدائهم التعليمي4160

وقد  عالية،  )التقومي(  اخلام�ض  املجال  فقرات  جميع  اأن   )8( اجلدول  من  يتبني 
كانت الفقرة ال�ساد�سة )اأ�ستخدم اأدوات تقومي متنوعة( )الأعلى( ويليها الأوىل )اأ�ستخدم 
لالأطفال  )اأترك  الرابعة  الفقرة  كانت  .بينما  التدري�ض(  طريقة  مع  مت�سقة  تقومي  اأ�ساليب 
التقومي  ا�ستخدام  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  .وت�سري  )الأقل(  التعليمي(  اأدائهم  لتقومي  جماًل 
اإعداد املعلمات قبل اخلدمة،  اإىل  اأي�سًا  اأن يعزى ذلك  ا�ستخدامًا وميكن  اأقل  القبلي كان 
وعدم الرتكيز على م�ساقات القيا�ض والتقومي، واحلاجة املا�سة اإىل اإعداد برامج تدريبية 

اخلدمة. اأثناء  يف  للمعلمات 
معلمات  ◄ ت�شور�ت  تختلف  الثاين«هل  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  ثانيًا: 

�لدور�ت  يف  و�مل�شاركة  �خلربة  �شنو�ت  ملتغري�ت  تبعاً  �الأطفال  ريا�س 
�لتدريبية، و�ملوؤهل �لعلمي؟«

ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال.مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية وا�ستخدام حتليل التباين 
والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اأخرجت  اخلربة،  �سنوات  متغري  اأثر  وملعرفة  الأحادي 

املعيارية كما هو مبني يف اجلدول )9( .
الجدول )9( 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

�النحر�ف �ملعياري�ملتو�شط�شنو�ت �خلربة�ملجاالت

التخطيط

4.600.42اأقل من 5 �سنوات

54.630.40 - 9 �سنوات

104.680.34 �سنوات فاأكرث

4.650.37�لدرجة �لكلية

التهيئة للدر�ض

4.500.41اأقل من 5 �سنوات

54.270.61 - 9 �سنوات

104.440.52 �سنوات فاأكرث

4.400.54�لدرجة �لكلية
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�النحر�ف �ملعياري�ملتو�شط�شنو�ت �خلربة�ملجاالت

الأ�ساليب والإجراءات

4.560.32اأقل من 5 �سنوات

54.540.37 - 9 �سنوات

104.690.30 �سنوات فاأكرث

4.620.33�لدرجة �لكلية

الو�سائل والأن�سطة

4.570.38اأقل من 5 �سنوات

54.500.37 - 9 �سنوات

104.630.34 �سنوات فاأكرث

4.580.36�لدرجة �لكلية

التقومي

4.600.42اأقل من 5 �سنوات

54.370.52 - 9 �سنوات

104.530.44 �سنوات فاأكرث

4.490.47�لدرجة �لكلية

الدرجة الكلية

4.570.29اأقل من 5 �سنوات

54.480.35 - 9 �سنوات

104.620.32 �سنوات فاأكرث

4.570.33�لدرجة �لكلية

يالحظ من خالل اجلدول اأعاله )9( اأن هناك فروقًا ظاهريًة يف املتو�سطات احل�سابية 
بني اأفراد الدرا�سة باختالف �سنوات اخلربة بينهم، وملعرفة فيما اإذا كان هناك فروق ذات 
دللة اإح�سائية )α=0.05( اأجري حتليل التباين الأحادي (On- Way ANOVA) كما هو 

مبني يف اجلدول )10( .
الجدول )10( 

نتائج تحليل التباين األحادي )On- Way ANOVA( لعالمات المعلمات في المجاالت المختلفة
على المقياس حسب سنوات الخبرة

جمموع جمال �ملقارنة�ملجاالت
�ملربعات

درجات 
م�شتوى ف�ملتو�شط�حلرية

�لداللة

التخطيط
0.1820.090.650.523بني املجموعات

21.511570.14داخل املجموعات

21.68159�ملجموع



30

تصورات معلمات رياض األطفال ملمارساتهن للمهارات التدريسية
املتعلقة بتعليم طفل الروضة

د. محمد أحمد مومني / أ. د. ابراهيم املومني
د. سهير جرادات / د. أروى عبد املنعم الرفاعي

جمموع جمال �ملقارنة�ملجاالت
�ملربعات

درجات 
م�شتوى ف�ملتو�شط�حلرية

�لداللة

التهيئة للدر�ض
1.14120.572.000.139بني املجموعات

44.781570.29داخل املجموعات

45.92159�ملجموع

الأ�ساليب والإجراءات
0.8420.423.950.021بني املجموعات

16.621570.11داخل املجموعات

17.46159�ملجموع

الو�سائل والأن�سطة
0.5720.292.230.111بني املجموعات

20.011570.13داخل املجموعات

20.58159�ملجموع

التقومي
1.1920.602.760.066بني املجموعات

33.951570.22داخل املجموعات

35.14159�ملجموع

�لدرجة �لكلية

0.58620.292.750.065بني املجموعات

16.511570.11داخل املجموعات

17.10159�ملجموع

جمال  يف   )α=0.05( اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية )يتبني من اجلدول )10
باقي  يف   )α=0.05( اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  يظهر  ومل  والإجراءات  الأ�ساليب 
.وملعرفة  والتقومي(  والأن�سطة،  الو�سائل  للدر�ض،  التهيئة  )التخطيط،  املجالت وهى جمال 
للمقارنات  توكي  اختبار  اأجري  الفروق،  هذه  اخلربة  م�ستويات  من  م�ستوى  اأي  ل�سالح 
البعدية كما هو مبني يف اجلدول )10( .يبني اجلدول )11( نتائج اختبار توكي للمقارنات 

البعدية ملتغري �سنوات اخلربة.
الجدول )11( 

نتائج اختبار توكي Tukey للمقارنات البعدية لمتغير سنوات الخبرة

م�شتوى �لداللة )10 �شنو�ت فاأكرث( م�شتوى �لداللة )5 - 9 �شنو�ت( �شنو�ت �خلربة�ملجاالت

التخطيط
0.9990.062اأقل من 5 �سنوات

50.053 - 9 �سنوات
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م�شتوى �لداللة )10 �شنو�ت فاأكرث( م�شتوى �لداللة )5 - 9 �شنو�ت( �شنو�ت �خلربة�ملجاالت

التهيئة للدر�ض
1.000.387اأقل من 5 �سنوات

50.389 - 9 �سنوات

الأ�ساليب والإجراءات
0.820.017اأقل من 5 �سنوات

50.070 - 9 �سنوات

الو�سائل والأن�سطة
0.6780.289اأقل من 5 �سنوات

50.058 - 9 �سنوات

التقومي
0.7690.153اأقل من 5 �سنوات

50.034 - 9 �سنوات

�لدرجة �لكلية
0.970.043اأقل من 5 �سنوات

50.023 - 9 �سنوات

الأقل  �سنوات اخلربة  اإح�سائية بني  ذا دللة  اأن هناك فرقًا   )11( يتبني من اجلدول 
الأ�ساليب والأن�سطة.وكان هذا  من )5( �سنوات واخلربة الأكرث من )10( �سنوات يف جمال 
الفرق ل�سالح املعلمات من فئة اخلربة الأكرث من )10( �سنوات.وملعرفة اأثر متغري الدورات 
التدريبية، اأخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لنتائج املعلمات كما هو 

مبني يف اجلدول )12( .
الجدول )12( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المعلمات
تبعًا لمتغير المشاركة في الدورات التدريبية

�النحر�ف �ملعياري�ملتو�شط�شنو�ت �خلربة�ملجاالت

التخطيط

4.650.25مل اأ�سارك

14.630.49 - 3 دورات

4.850.25اأكرث من 3 دورات

4.650.37�لدرجة �لكلية

التهيئة للدر�ض

4.270.49مل اأ�سارك

14.370.55 - 3 دورات

4.730.36اأكرث من 3 دورات

4.400.54�لدرجة �لكلية
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تصورات معلمات رياض األطفال ملمارساتهن للمهارات التدريسية
املتعلقة بتعليم طفل الروضة

د. محمد أحمد مومني / أ. د. ابراهيم املومني
د. سهير جرادات / د. أروى عبد املنعم الرفاعي

�النحر�ف �ملعياري�ملتو�شط�شنو�ت �خلربة�ملجاالت

الأ�ساليب والإجراءات

4.590.25مل اأ�سارك

14.590.35 - 3 دورات

4.880.15اأكرث من 3 دورات

4.620.33�لدرجة �لكلية

الو�سائل والأن�سطة

4.610.28مل اأ�سارك

14.540.37 - 3 دورات

4.820.26اأكرث من 3 دورات

4.580.36�لدرجة �لكلية

التقومي

4.570.49مل اأ�سارك

14.450.48 - 3 دورات

4.720.49اأكرث من 3 دورات

4.490.37�لدرجة �لكلية

�لدرجة �لكلية

4.570.47مل اأ�سارك

14.540.34 - 3 دورات

4.810.18اأكرث من 3 دورات

4.570.33�لدرجة �لكلية

املتو�سطات  يف  ظاهريًة  فروقًا  هناك  اأن   )12( اجلدول  يف  الواردة  النتائج  تبني 
كان  اإذا  فيما  وملعرفة  التدريبية،  الدورات  عدد  باختالف  الدرا�سة  اأفراد  بني  احل�سابية 
هو  كما  الأحادي  التباين  حتليل  اأجري   )α=0.05( اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك 

. مبني يف اجلدول )13( 
الجدول )13( 

نتائج تحليل التباين األحادي في المجاالت المختلفة تبعًا للدورات التدريبية

جمموع جمال �ملقارنة�ملجاالت
�ملربعات

درجات 
م�شتوى �لداللةف�ملتو�شط�حلرية

التخطيط
0.6720.342.520.084بني املجموعات

21.101570.13داخل املجموعات

21.68159�ملجموع



33

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والثالثون (1) - حزيران 

جمموع جمال �ملقارنة�ملجاالت
�ملربعات

درجات 
م�شتوى �لداللةف�ملتو�شط�حلرية

التهيئة للدر�ض
2.0721.033.700.027بني املجموعات

43.851570.28داخل املجموعات

45.92159�ملجموع

الأ�ساليب 
والإجراءات

1.1520.585.550.005بني املجموعات

16.311570.10داخل املجموعات

17.46159�ملجموع

الو�سائل 
والأن�سطة

1.0820.544.350.015بني املجموعات

19.501570.12داخل املجموعات

20.58159�ملجموع

التقومي
1.1220.562.580.079بني املجموعات

34.021570.22داخل املجموعات

35.14159�ملجموع

�لدرجة �لكلية

1.0620.535.180.007بني املجموعات

16.041570.10داخل املجموعات

17.10159�ملجموع

يف   )α=0.05( اإح�سائية  دللة  ذات  فروقًا  هناك  اأن   )13( اجلدول  من  يتبني 
بع�ض املجالت وهى: جمال التهيئة للدر�ض، الأ�ساليب والإجراءات، الو�سائل والأن�سطة 
اأي  ل�سالح  0وملعرفة  التدريبية  الدورات  عدد  لختالف  تعزى  املعلمات  بني  والتقومي 
كما  البعدية  للمقارنات  توكي  اختبار  اأجري  الفروق،  هذه  التدريبية  الدورات  من  عدد 

هو مبني يف اجلدول )14( .
الجدول )14( 

نتائج اختبار توكي Tukey للمقارنات البعدية لمتغير المشاركة في دورات تدريبية

م�شتوى �لداللة )�أكرث من 3 دور�ت( م�شتوى �لداللة )1 - 3 دور�ت( �لدور�ت�ملجاالت

الأ�ساليب والأن�سطة
0.9600.209مل اأ�سارك

10.026 - 3 دورات
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تصورات معلمات رياض األطفال ملمارساتهن للمهارات التدريسية
املتعلقة بتعليم طفل الروضة

د. محمد أحمد مومني / أ. د. ابراهيم املومني
د. سهير جرادات / د. أروى عبد املنعم الرفاعي

جمال  يف   )α=0.05( اإح�سائية  دللة  ذا  فرقًا  هناك  اأن   )14( اجلدول  من  يتبني 
 )3( من  اأقل  وامل�ساركة يف  دورات   )3( من  اأكرث  امل�ساركة يف  والإجراءات بني  الأ�ساليب 

دورات ل�سالح امل�ساركة يف اأكرث من )3( دورات.

مناقشة النتائج:
اأوًل: مناق�سة النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول “ما ت�شور�ت معلمات ريا�س  ◄

�الأطفال لدرجة ممار�شتهن للمهار�ت �لتدري�شية �لالزمة لتعليم طفل �لرو�شة؟”
اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن متو�سطات عالمات املعلمات لت�سوراتهن ملمار�ساتهن 
التدري�سية بعامة كانت عالية ن�سبيًا.وكان جمال التخطيط )الأعلى( ويليه جمال الأ�ساليب 
للدر�ض  التهيئة  جمال  و  التقومي  جمال  كان  والأن�سطة.قد  الو�سائل  جمال  ثم  والإجراءات 
التي   )2005( حرب  اأبو  درا�سة  مع  اختلفت  النتيجة  املعلمات.وهذه  لدى  تقديراً  )الأقل( 

اأظهرت نتائجها �سعف املعلمات يف الكفايات التدري�سية.
اأظهرت  حيث   ،)2007( والقالف  وجوهر  الهويل  درا�سة  مع  النتيجة  هذه  واتفقت 
فيما  الدرا�سة  اإليها  تو�سلت  التي  الكفايات  كانت  الأهم  التخطيط  كفايات  اأن  نتائجها 
يتعلق باحللقة التعليمية.وقد يعزى ح�سول جمال التخطيط على اأعلى تقدير بني املجالت 
اإىل الهتمام الكبري من قبل وزارة الرتبية والتعليم وامل�رضفني ومديري املدار�ض  الأخرى 
للتدري�ض  التخطيط  اأهمية  اليومية، وتتمثل  التح�سري، ومتابعة اخلطط  اإعداد مذكرات  على 
بالأهداف  امل�سبق  للتفكري  الفر�سة  له  العمل، ويتيح  الع�سوائية يف  املعلم  يف كونه يجنب 
التعليمية وحتديدها وتو�سيحها والتوزيع امل�سبق للوقت املخ�س�ض على الأن�سطة التعليمية 
والتقوميية كما اأن هذه املهارة تعّد من الأ�سا�سيات والبديهيات بالن�سبة للمعلمات حيث اإن 
التح�سري ي�سهم اإيجابيًا يف �سري العملية التدري�سية، ومتكني املعلمات من عر�ض الدرو�ض 
و�رضحها ب�سكل جيد، كما جتدر الإ�سارة اإىل اأن معظم ريا�ض الأطفال يف الأردن تتبع القطاع 

اخلا�ض حيث تكون الرقابة اأكثف على املعلمات من قبل الإدارة ومالكي املدار�ض.
حيث  ن�سبيًا  عالية  )التخطيط(  الأول  املجال  فقرات  جميع  اأن  النتائج  اأظهرت  كما 
الأهداف  )اأنوع يف جمالت  الثانية  الفقرة  )4( وكانت  اأعلى من  كانت جميع املتو�سطات 
ال�سلوكية )عقلية، مهارية، وجدانية، ...( )الأعلى( ويليها اخلام�سة )اأختار الأ�ساليب املنا�سبة 
لتنفيذ الأهداف( .بينما كانت الفقرة الأقل هي الرابعة )اأركز على الأهداف الوجدانية لتعلم 

الأطفال( يليها ال�سابعة )اأقرتح اأن�سطة منا�سبة لتنفيذ الأهداف( .
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الأهداف  على  اأركز   “ وهي  املجال  هذا  يف  الرابعة  الفقرة  ح�سول  يف�رض  اأن  وميكن 
الوجدانية لتعلم الأطفال” على اأقل تقدير من قبل املعلمات اأن �سياغة الأهداف الوجدانية 
هي الأ�سعب من حيث ال�سياغة والتقومي والرتكيز عليها وعلى حتقيقها يف اأثناء العملية 
التعليمية؛ وذلك لعدم ات�سام خمرجات هذا املجال بال�سدق والثبات، وعدم وجود تعريفات 
اإجرائية ملكونات هذا املجال، و احلاجة اإىل وقت طويل لتحقيق الأهداف يف هذا املجال؛ 
مما يدفع املعلمات اإىل جتاهلها وعدم الرتكيز عليها.ويف هذا ال�سدد يوؤكد اخلليفة )2010( 
القيا�ض  �سعبة  واأنها  لتحقيقها،  ن�سبيًا  طويل  وقت  اىل  حتتاج  الوجدانية  الأهداف  اأن 
والتقومي لت�سالها مبيول املتعلمني واجتاهاتهم وقيمهم؛ مما يدفع املعلمني اإىل اإهمالها 

يف ممار�ساتهم الرتبوية مع املتعلمني.
وبينت النتائج اأن جميع فقرات املجال الثاين )التهيئة للدر�ض( عالية اأي�سًا حيث كانت 
جميع املتو�سطات اأعلى من )4( .وكانت الفقرة الأوىل )اأعر�ض �سوراً ذات عالقة مبو�سوع 
الدر�ض كتهيئة للدر�ض( )الأعلى( يليها الثانية )اأ�ستخدم اأ�سلوب طرح الأ�سئلة كاأ�سلوب من 
يليها  خمتلفة(  حياتيه  مواقف  )اأمثِّل  اخلام�سة  هي  الأقل  كانت  بينما   ، التهيئة(  اأ�ساليب 

الرابعة )اأ�ستخدم الأنا�سيد لتهيئة الأطفال للدر�ض( .
للتهيئة  كاإ�سرتاتيجية  ال�سور  ا�ستخدام  على  املعلمات  تركيز  يف�رض  اأن  وميكن 
للتدري�ض من خالل اخلربة امليدانية للباحثني، حيث اإنهم وجدوا اأن عر�ض ال�سور من اأكرث 
الأردن،  يف  الأطفال  ريا�ض  يف  اليومية  للدرو�ض  التهيئة  يف  امل�ستخدمة  ال�سرتاتيجيات 
ورمبا يعود ذلك اإىل اأن ال�سور والبطاقات التعليمية وبخا�سة امللونة اأكرث جاذبية لالأطفال 
ومتوفرة يف غالبية ريا�ض الأطفال؛ لذلك كان الرتكيز عليها من قبل املعلمات يف التقدمي 

للح�س�ض املختلفة.
وميكن اأن يف�رض ح�سول الفقرة اخلام�سة على اأقل تقدير والتي ت�سري اإىل قلة ا�ستخدام 
املعلمات لأ�سلوب التمثيل يف اأثناء العملية التعليمية يف ريا�ض الأطفال اإىل �سعف الرتكيز 
على ا�ستخدام امل�رضح والتمثيل كاإ�سرتاتيجية تدري�سية يف ريا�ض الأطفال يف برامج اإعداد 
معلمي ريا�ض الأطفال يف اجلامعات وكليات املجامع الأردنية، وعلى �سبيل املثال هناك 
م�ساق واحد فقط يف برنامج تربية الطفل يف جامعة الريموك يركز على ا�ستخدام امل�رضح 
والتمثيل يف ريا�ض الأطفال، وبالتايل قد ل يكون كافيًا لتدريب املعلمات ل�ستخدام هذه 

الإ�سرتاتيجية املهمة يف التدري�ض.
وفيما يتعلق بفقرات املجال الثالث )الأ�ساليب والإجراءات( اأظهرت النتائج اأن جميع 
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الفقرات جاءت عالية ن�سبيًا حيث كانت جميع املتو�سطات اأعلى من )4( .وقد كانت الفقرات 
تدعو  عندما  باأ�سمائهم  الأطفال  )اأنادي  ع�رض  الثالثة  هي:  املعلمات  ملتو�سطات  الأعلى 
احلاجة( )الأعلى( يليها التا�سعة )اأحر�ض على ت�سحيح املفاهيم اخلاطئة عند الأطفال( ، 
بينما كانت الأقل الثامنة )اأهتم بالأفكار التي يجلبها الأطفال معهم اإىل ال�سف واعتربها 
اأ�سا�ض لعملية التعلم( يليها احلادية ع�رض )اأنفذ الكثري من ا�سرتاتيجيات التعلم والتعليم يف 

اأثناء اخلربة التعليمية الواحدة( .
وتطويرها  الأطفال  بخربات  املعلمات  اهتمام  �سعف  اإىل  ت�سري  النتيجة  وهذه 
وال�ستفادة منها يف تدري�سهم والنطالق من خاللها اإىل تعليمهم مفاهيم جديدة.واأي�سًا 
الإ�سارة  جتدر  حيث  اخلدمة،  وبعد  اخلدمة  قبل  التدريب  �سعف  اإىل  ذلك  يعزى  اأن  ميكن 
الرتبية  الأردن من قبل وزارة  الأطفال يف  لتدريب معلمي ريا�ض  برامج  اإىل عدم وجود 
والتعليم وذلك لأن هذه املرحلة ما زالت خارج نطاق وزارة الرتبية والتعليم وغري متوفرة 
يف جميع املدار�ض التابعة للوزارة، ولذلك ما زال اهتمام وزارة الرتبية والتعليم يف هذه 

متوا�سعًا. املرحلة 
اأما نتائج املجال الرابع )الو�سائل والأن�سطة( فكانت جميع الفقرات عالية ن�سبيًا حيث 
ال�سالمة  �رضوط  )اأراعي  الرابعة  الفقرة  كانت  وقد   )4( من  اأعلى  متو�سطاتها  جميع  كانت 
الأطفال يف  الفردية بني  الفروق  )اأراعي  والتا�سعة  الأن�سطة املختلفة(  العامة يف ممار�سة 
تنفيذهم لالأن�سطة( الأعلى وبنف�ض امل�ستوى.بينما كانت اأقل فقرتني هما: الثامنة )اأ�ستخدم 
التكنولوجيا مادامت متوفرة( يليها الثانية )اأقدم اأن�سطة عالجية متنوعة كلما دعت احلاجة( 
.وجاءت هذه النتيجة من�سجمة مع نتائج درا�سة الطوي�سي )2014( والتي بينت اأن جمال 

التطوير الذاتي وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت الأقل ممار�سة لدى املعلمني.
وعدم  التدري�ض،  يف  التعليم  لتكنولوجيا  املعلمات  ا�ستخدام  عدم  يف�رض  اأن  وميكن 
اهتمامهن بتقدمي اأن�سطة عالجية متنوعة للطلبة هو اأن غالبية معلمات ريا�ض الأطفال يف 
الأردن من حملة دبلوم كليات املجتمع ومن غري املتخ�س�سات يف تربية الطفل وبالتايل 
لي�ض لديهن القرة على التخطيط والتنفيذ لالأن�سطة العالجية لالأطفال، كما اأن غالبية ريا�ض 

الأطفال تفتقر اإىل الو�سائل العلمية والتكنولوجية التعليمية.
حيث  ن�سبيًا  عالية  الفقرات  جميع  كانت  حيث   ، )التقومي(  اخلام�ض  املجال  واأخرياً 
اأدوات تقومي  )اأ�ستخدم  ال�ساد�سة  الفقرة  )4( وقد كانت  اأعلى من  كانت جميع متو�سطاتها 
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متنوعة( )الأعلى( ويليها الأوىل )اأ�ستخدم اأ�ساليب تقومي مت�سقة مع طريقة التدري�ض( .بينما 
كانت الفقرة الرابعة )اأترك لالأطفال جماًل لتقومي اأدائهم التعليمي( )الأقل( ، والفقرة الثانية 
اأن  اإىل  النتيجة  .وت�سري هذه  ال�سابقة(  الأطفال  للتاأكد من خربات  القبلي  التقومي  )اأ�ستخدم 
ا�ستخدام التقومي القبلي كان اأقل ا�ستخدامًا وميكن اأن يعزى ذلك اأي�سًا اإىل اإعداد املعلمات 
قبل اخلدمة وعدم الرتكيز على م�ساقات القيا�ض والتقومي واحلاجة املا�سة اإىل اإعداد برامج 

تدريبية للمعلمات يف اأثناء اخلدمة.
ت�شور�ت  ◄ تختلف  ”هل  الثاين  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�سة  ثانيًا: 

معلمات ريا�س �الأطفال تبعاً ملتغري�ت �شنو�ت �خلربة و�مل�شاركة يف �لدور�ت 
�لتدريبية، و�ملوؤهل �لعلمي؟”

اأ�سارت النتائج اإىل اأن هناك فرقًا ذا دللة اإح�سائية بني �سنوات اخلربة الأقل من )5( 
�سنوات واخلربة الأكرث من )10( �سنوات يف جمال الأ�ساليب والأن�سطة، كما بينت النتائج اأن 
هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية )α=0.05( يف جمال الأ�ساليب والإجراءات بني امل�ساركة 
يف اأكرث من )3( دورات وامل�ساركة يف اأقل من )3( دورات ل�سالح امل�ساركة يف اأكرث من )3( 
الفرق ل�سالح املعلمات من فئة اخلربة الأكرث من )10( �سنوات.واتفقت  دورات.وكان هذا 
مع درا�سة الطوي�سي )2014( والتي اأظهرت وجود اأثر دال للخربة على املهارات التدري�سية 
اإىل عدم وجود فروق  اأ�سارت  التي  العريقي )2009(  للمعلمني.واختلفت مع نتائج درا�سة 
نظر  وجهة  من  وممار�ستها  الأ�سا�سية  التعليمية  الكفايات  اأهمية  يف  اإح�سائية  دللة  ذات 
املربيات تعزى ل�سنوات اخلربة، واختلفت اأي�سًا مع نتائج درا�سة اخلالدي )2013( والتي 

بينت عدم وجود اأثر دال اإح�سائيًا للخربة يف املهارات التدري�سية للمعلمني.
وميكن اأن تعزى هذه النتيجة اإىل اأن اخلربة التدري�سية تعد جماًل مهمًا ل يقل اأهمية 
عن اجلانب النظري )الدرا�سة( يف تطوير الكفايات التدري�سية للمعلمات وزيادة خرباتهن يف 
التعليمية وت�سميمها وتنفيذها، لذلك ح�سلت املعلمات من ذوات اخلربة  الأن�سطة  اختيار 
الطويلة على متو�سط اأعلى من نظرياتهن من ذوات اخلربة القليلة.كما ميكن اأن تعزى هذه 
الفروق اإىل امل�ساركة يف الور�ض والتدريبات التي تعقد للمعلمات يف اأثناء اخلدمة، حيث اإن 
زيادة اخلربة التعليمية يتبعها زيادة الفر�ض يف اللتحاق يف الور�ض، مما يزيد من معرفة 

املعلمات وكفايتهن يف اختيار الأن�سطة وتنفيذها وت�سميمها.
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التوصيات: 

يف �شوء �لنتائج �لتي تو�شلت �إليها �لدر��شة يو�شي �لباحثون مبا ياأتي: 
التقومي . 1 واأ�ساليب  طرق  على  تركز  الأطفال  ريا�ض  ملعلمات  تدريبية  دورات  عقد 

احلديثة لطفل الرو�سة.
وت�سمني . 2 اخلدمة  قبل  الأطفال  ريا�ض  معلمات  تدريب  بربامج  الهتمام  زيادة 

الأردنية  اجلامعات  يف  البكالوريو�ض  م�ستوى  على  الأطفال  ريا�ض  معلمات  اإعداد  برامج 
درا�سة وممار�سة الكفايات واملهارات التدري�سية الالزمة ملعلمة ريا�ض الأطفال.

درجة . 3 ورفع  املعلمات  وتاأهيل  الرتبية  وزارة  قبل  من  والرقابة  الإ�رضاف  زيادة 
التاأهيل يف جمال التقومي والتدري�ض واإ�سافة حوافز مالية.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
اأبو حرب، يحي )2005( . الكفايات التدري�سية الالزمة ملعلمات مرحلة ما قبل املدر�سة . 1

يف �سوء تطوير مناذج املنهج للقرن احلادي والع�رضين، يف موؤمتر الأطفال وال�سباب يف 
مدن ال�رضق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، دبي، الإمارات العربية املتحدة. 

الوطني . 2 املنهاج   .  )2004( �سريين.  وال�سعدي،  ليلى  وال�سايغ،  تغريد  طالب،  اأبو 
التفاعلي- الأ�س�ض احلديثة لرتبية اأطفال الرو�سة وتعليمهم )الإطار النظري( . عّمان: 

وزارة الرتبية والتعليم واملجل�ض الوطني ل�سوؤون الأ�رضة. 
الأ�سا�سية ومدى توافرها يف معلمات ريا�ض . 3 الأدائية  الكفايات   . جاد، عزة )1987( 

الأطفال. درا�سات الطفولة، القاهرة. 
جاد، منى. )2013( . مناهج ريا�ض الأطفال. ط4، دار امل�سرية، عمان: الأردن. . 4
امل�رضف . 5 دور   .  )2011( م�سطفى.  واخلوالدة،  ابراهيم  وجميعان،  فتحي  حميدة، 

الأطفال  مهارات  تنمية  يف  الأطفال  ريا�ض  معلمات  اأداء  حت�سني  يف  الرتبوي 
دم�سق،  جامعة  جملة  الأردن.  يف  الأطفال  ريا�ض  معلمات  نظر  وجهة  من  اللغوية 

 .774  - 731  ،  )2  - 1(  27
ومعلماتها . 6 ال�سالمية  الرتبية  معلمي  ممار�سة  درجة   .  )2013( جمال.  اخلالدي، 

للتدري�ض البنائي. جملة جامعة بابل العلوم الن�سانية، 21 )1( ، 289 - 304. 
من . 7 وممار�سة  الأ�سا�سية  التعليمية  الكفايات  اأهمية   .  )2008( اآمال.  العريقي، 

الرابع  الوطني  الطفولة  موؤمتر  تعز.  مدينة  يف  الريا�ض  مربيات  نظر  وجهة 
الرتبوي  والتطوير  التاأهيل  مركز  وامل�ستقبل”،  احلا�رض  املبكرة..  “الطفولة 

 .2009 5 يونيو،     - 4 بجامعة تعز، 
الريا�ض: . 8 الر�سد،  املدر�سي املعا�رض. ط4، مكتبة  املنهج   .  )2012( اخلليفة، ح�سن. 

ال�سعودية. 
القاهرة: . 9 التدري�ض.  تنفيذ  يف  روؤية  التدري�ض-  مهارات   .  )2001( ح�سن.  زيتون، 

الكتب.  عامل 
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املرحلة . 10 ومعلمات  ملعلمي  واملهنية  العلمية  الكفايات   .  )1990( في�سل.  الزراد، 
البتدائية واجتاهاتهم نحو جتربة الف�سول املميزة. املجلة العربية للبحوث الرتبوية، 

 .72  - 38  ،  )1( 10

ال�سيباين، حلمي. )2006( . تقومي الكفاءات الأدائية ملربيات ريا�ض الأطفال الأهلية . 11
يف مدينة تعز يف �سوء حمددات ا�سرتاتيجيات التعليم لإبداعي، املوؤمتر العلمي الثامن 
ع�رض – مناهج التعليم وبناء الإن�سان العربي، م2، اجلمعية امل�رضية، املنعقد يف 25 – 

 .721 – 689  ،2006 26 يوليو، 

الطوي�سي، اأحمد. )2014( . درجة ممار�سة معلمي الرتبية املهنية لكفايات القت�ساد . 12
العلوم  يف  الأردنية  املجلة  الأردن.  يف  الرتبويني  امل�رضفني  نظر  وجهة  من  املعريف 

الرتبوية، 10 )1( ، 37 - 54. 
قنديل، حممد، ورم�سان بدوي، )2003( . اأ�سا�سيات املنهج يف الطفولة املبكرة. عمان: . 13

دار الفكر. 
قنديل، ي�ض. )2001( . التدري�ض واإعداد املعلم. دار الن�رض الدويل: الريا�ض. . 14
الكر�ض، حممد )1990( . بع�ض الكفايات التعليمية املتطلبة ملعلمات ريا�ض الأطفال، . 15

املعلم  “اإعداد  التدري�ض  وطرق  للمناهج  امل�رضية  للجمعية  الثاين  العلمي  املوؤمتر 
الرتاكمات والتحديات، الإ�سكندرية. 

ومعايري . 16 تاأهيله  الأردن  يف  الأطفال  ريا�ض  يف  املعلم   .  )2010( �سامي.  حما�سي�ض، 
اختياره )الواقع واملاأمول( . وزارة الرتبية والتعليم/ اإدارة التدريب والتاأهيل والإ�رضاف 

الرتبوي. ا�سرتجع بتاريخ 20/ 5/ 2013 من املوقع
www. majma. org. jo/ majma/ res/ data/ seasons/ 28/ 28- 3. doc 

للكفايات . 17 العلوم  معلمي  ممار�سة  درجة   .  )2014( نها.  واليماين،  حممد  نوافله، 
اأنف�سهم والطلبة واملجتمع من وجهة نظر  التدري�ض ومل�سوؤولياتهم نحو  الأدائية يف 
 17 والدرا�سات،  للبحوث  اربد  عمان.  �سلطنة  يف  الأوائل  ومعلميها  العلوم  م�رضيف 

 .244 - 190 ، )2(
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الهويل، عبري و جوهر، �سلوى و القالف، بيل. )2007( . الكفايات ال�سخ�سية والأدائية . 18
ملعلمات ريا�ض الأطفال يف �سوء الأ�سلوب املطور. جملة ر�سالة اخلليج العدد العربي، 

 . )105( 28
هري، جودي )2006( . العمل مع الأطفال )مرتجم( . الأهلية للن�رض والتوزيع، عّمان. . 19
الطفولة. . 20 مديرية  وم�سطلحات.  تعريفات   .)2014( الأردنية.  والتعليم  الرتبية  وزارة 

ا�سرتجع بتاريخ 2/ 9/ 2014 من املوقع 
21 .http:// www. moe. gov. jo/ Departments/ DepartmentsMenuDetails. aspx?

 MenuID=470&DepartmentID=17

ثانياً- املراجع األجنبية: 
1. Mackes, S. (2004) . The effect of using the computer as a learning tool in 

a kindergarten curriculum. Retrieved 29/ 11/ 2006

2. at: http:// proquestumi. com/ pqdweb?Did=765622401&sid=3&Fmt=2
&clientld=75089&RQT=309&Vname=PQD. 

3. NAEYC & NAECS/ SDE. (2003) . Position statement with expanded 
resources. Early childhood curriculum, assessment, and program 
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