
141

أثر املؤهل العلمي واخلربة على مهارات 
التنفيذ اخلاصة بتعليم طفل الروضة لدى 

معلمات رياض األطفال من وجهة نظرهن

د. علي مصطفى العليمات

   تاريخ التسليم: 12/ 2/ 2013م، تاريخ القبول: 17/ 4/ 2013م. 
     كلية العلوم التربوية/ جامعة اإلسراء/ عمان/ األردن. 



142

أثر املؤهل العلمي واخلبرة على مهارات التنفيذ اخلاصة بتعليم طفل الروضة 
د. علي مصطفى العليماتلدى معلمات رياض األطفال من وجهة نظرهن

ملخص:
هدفت هذه الدرا�شة التعرف اإىل اأثر املوؤهل العلمي، و�شنوات اخلربة ملعلمات ريا�ص 

الأطفال، على مهارات التنفيذ اخلا�شة بتعليم طفل الرو�شة من وجهة نظرهن.
وتكون جمتمع الدرا�شة من )80( معلمة ريا�ص اأطفال يف املدار�ص احلكومية التابعة 
العام  اأثناء  يف  املفرق  مبحافظة  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  والتعليم  الرتبية  لوزارة 

الدرا�شي 2010/ 2011م، وتكونت عينة الدرا�شة من )65( معلمة.
ولتحقيق اأغرا�ص الدرا�شة، اأعدَّ الباحث ا�شتبانة مكونة من )17( فقرة موزعة يف ثالثة 

جمالت: )الو�شائل، والأ�شاليب، والأن�شطة( ، ومت التحقق من �شدقها وثباتها.
واأظهرت نتائج الدرا�شة ما ياأتي: 

اأن درجة ت�شور معلمة الرو�شة ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم طفل الرو�شة على  -
)الو�شائل، والأ�شاليب، والأن�شطة( والأداة ككل كانت بدرجة تقدير  الثالثة:  الأداة  جمالت 
مرتفع، وجاء جمال الأن�شطة يف الرتتيب الأول، يف حني جاء جمال الو�شائل يف الرتتيب 

الثالث والأخري.
وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α=0.05( يف درجة ت�شور  -

)الأ�شاليب،  جمالت:  يف  الرو�شة  طفل  لتعليم  الالزمة  التنفيذ  ملهارات  الرو�شة  معلمة 
والو�شائل( والأداة ككل، تعزى اإىل متغري م�شتوى املوؤهل العلمي ول�شالح املعلمات حملة 

دبلوم عايل فاأعلى، يف حني مل تظهر هناك فروق ذات دللة اإح�شائية يف جمال الأن�شطة.
وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α=0.05( يف درجة ت�شور  -

معلمة الرو�شة ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم طفل الرو�شة يف جمال )الو�شائل( والأداة 
ككل، تعزى ملتغري عدد �شنوات اخلربة التدري�شية ول�شالح املعلمات اللواتي كانت خربتهن 
الأن�شطة  جمالت  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  هناك  تظهر  مل  حني  يف  فاأكرث،  �شنوات   )10(

والأ�شاليب.
الكلمات املفتاحية: 

مهارات التنفيذ، معلمة الرو�شة، ريا�ص الأطفال.



143

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )2( - تشرين 

The Effect of Qualification and Experience 
on the Implementation Skills used in Teaching Kindergarten 

Children from Teachers’ Point of View

Abstract: 

This study aimed at identifying the effect of qualification and experience 
of kindergarten teachers on implementation skills taught to kindergarten 
children from their point of view.The study population consisted of (80) 
kindergarten teachers in the public schools of the Ministry of Education in 
Education Directorates in Mafraq Governorate during the academic year 
2010/ 2011, and the study sample consisted of (65) subjects.In order to 
achieve the purposes of the study along with the validity and reliability of 
the tool, the researcher prepared a questionnaire consisting of (17) items 
distributed in three areas (the techniques, methods, activities) been verified 
sincerity and persistence.

The results of the study showed the following: 
 - The degree of the perception of kindergarten teacher implementation skills 

necessary to teach kindergarten children in the three areas of the tool (the 
techniques, methods, and activities) and the tool as a whole was estimated 
as high, and activities came in the first place, while the techniques came 
in the third and final places.

 - The presence of statistically significant differences at the level 
of (α = 0.05) in the degree of perception of kindergarten teacher 
implementation skills necessary to teach kindergarten children in the 
areas of (methods, and techniques) and the tool as a whole, due to the 
variable level of qualification and for diploma holders or higher, with no 
statistically significant differences in the area of activities.

 - The presence of statistically significant differences at the level 
of (α = 0.05) in the degree of perception of kindergarten teacher 
implementation skills necessary to teach kindergarten children in the 
area of (techniques) and the tool as a whole, due to the variable number 
of years of teaching experience and in favor of subjects who have (10) 
years of experience or more, with no statistically significant differences in 
the areas of activities and methods
Key words: 
Implementation skills, kindergarten teacher, kindergarten
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مقدمة: 
تعد مرحلة ريا�ص الأطفال من اأهم مراحل التعليم، التي تتكون فيها اجتاهات الطفل 
وعاداته وتتبلور �شخ�شيته، وتظهر مالحمها يف م�شتقبل حياته، فما يكت�شبه الطفل يف هذه 
املرحلة يبقى معه حتى نهاية العمر، وي�شعب علينا تغيريه فيما بعد، لذا علينا اأن نويل هذه 
املرحلة كثرياً من الهتمام والعناية، واأكد خرباء الرتبية واخت�شا�شيو ال�شلوك اأن الهتمام 
وتفكريه،  الطفل  �شلوك  على  التاأثري  دور يف  له   )preschool( املدر�شة  قبل  ما  مرحلة  يف 
اإ�شافة اإىل تطوير �شخ�شيته وتوجيهها باجتاه اإيجابي ميكنه من تطوير نف�شه ومواهبه منذ 

ال�شغر.
وهناك �شواهد متعددة تربز اأهمية تعلم ما قبل املدر�شة كمرحلة، وتاأثريها الإيجابي 
على م�شتقبل احلياة لالأطفال، فقد ثبت باأن اللتحاق بربامج التعليم ما قبل املدر�شة يعزز 
النمو املعريف لدى الأطفال، ويعدهم للنجاح يف املدر�شة، واللتحاق بالرو�شة له اأثر يف 

ال�شتعداد القرائي لالأطفال )ال�رسور، 1997( .
وبالتايل فاإّن الأهمية البالغة ملرحلة الطفولة املبكرة، حتتم الهتمام بجدية بالغة 
بربامج الرتبية والرعاية املبكرة لالأطفال يف هذه املرحلة، وقد ترجم هذا الهتمام بالفعل 
يف اإطار العمل الذي تبنته )164( دولة يف املنتدى العاملي للرتبية الذي انعقد يف داكار 
يف �شهر ني�شان عام 2000، اإذ ن�ص الهدف الأول فيه على تو�شيع برامج الرعاية والرتبية 

املبكرة وحت�شني نوعيتها، وحتقيق امل�شاواة فيها )اليون�شكو، 2005( .
التعليمية بعد  التي يبداأ فيها الطفل م�شريته  الرو�شة املوؤ�ش�شة الرتبوية الأوىل  وتعّد 
بيئته الأ�رسية، ويحر�ص الرتبويون على اأن يتوافر للطفل فيها بيئة ثرية باملثريات احل�شية 
موقعًا  حتتل  الفرد  حياة  من  الأوىل  ال�شنوات  كون  املريح  النف�شي  املناخ  متنحه  اجلذابة، 
اأثر  اإبراز  ال�شيكولوجية يف  اأفا�شت املعرفة والتجارب  رئي�شًا يف تطور عمليات منوه، وقد 
خربات الطفولة يف بناء ال�شخ�شية ال�شوية، ويف تن�شيط ال�شلوك الفعال، وثمة معامل معينة 
ملرحلة ريا�ص الأطفال تتميز بها عن غريها من املراحل النمائية يف مدى احلياة، وحتدد 

بها اأهمية التعليم ما قبل املدر�شة )الببالوي، 1999( .
الطفل  تكوين  يف  الأ�رسة  ت�شاعد  تربوية  كموؤ�ش�شة  الأطفال  رو�شة  دور  ياأتي  وهنا 
تكوينًا �شليمًا يف هذه املرحلة القاعدية من حياة الإن�شان، باعتبارها مرحلة و�شطى بني 

البيت واملدر�شة، ت�شهم يف اإعداد الطفل للمدر�شة البتدائية.
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ولكي ميكننا النهو�ص بهذه املرحلة التعليمية، علينا اأن ندرك اأهمية ريا�ص الأطفال 
وحاجات  معينة،  بخ�شائ�ص  يتميز  الطفل  وهذا  �شنوات،   )6  -4( من  بالطفل  تهتم  التي 
اأهم  ومن  جيدا،  ويفهموها  يدركوها  اأن  رعايته  على  للقائمني  بد  ل  خا�شة  ومتطلبات 
كافة  يف  وموؤهلة  مدربة  تكون  اأن  بد  فال  املعلمة،  الطفل  معها  يتعامل  التي  ال�شخ�شيات 

اجلوانب للتعامل مع طفل الرو�شة.
لهذا وبناء على ما �شبق ل بد ملعلمات هذه املرحلة من تنفيذ العملية التعليمة بكل 

ي�رس و�شهولة، لذلك عليها اأن تكون على معرفة تامة بالأمور الآتية: 

الوسائل التعليمية: 
اختيار  مهارة  الأطفال  ريا�ص  معلمة  يف  توافرها  الواجب  الأ�شا�شية  املهارات  من 
اأ�شا�ص  على  املنا�شبة،  الو�شيلة  حتدد  اأن  املعلمة  وعلى  وا�شتخدامها،  التعليمية  الو�شائل 
طبيعة املفهوم، واأهدافه، وحمتواه يف مرحلة التخطيط، والإعداد؛ من اأجل م�شاعدة الأطفال 
الو�شائل  اإىل  بالإ�شافة  بالأهداف،  مرتبطة  تكون  اأن  ويجب  املحددة،  الأهداف  بلوغ  على 
التعامل مع �شبكات املعلومات، وا�شتخدام  القدرة على  التكنولوجية بحيث متتلك املعلمة 

احلا�شوب يف التعليم، وتوظيف برجميات اإعداد وت�شميم العر�ص )�رسيف، 2006( .
وحتديد  ال�شف،  داخل  الأجهزة  ت�شغيل  على  القدرة  املعلمة  لدى  يكون  اأن  وينبغي 
موا�شفات الأدوات والأجهزة الالزمة لالأطفال، والإملام ببع�ص اجلوانب النظرية التي تربر 
ا�شتخدام الو�شائل التعليمية والتكنولوجيا يف التعليم، واأن يكون لديها القدرة على تطوير 
الو�شائل التعليمية وفق احتياجات املوقف، بل ت�شعى اإىل اإنتاج و�شائل ت�شتخدم يف التدري�ص 
ال�شفي، كذلك من ال�رسوري اأن حت�شن التعامل مع الدمى يف تعليم الأطفال، وحت�شن عر�ص 
الو�شيلة التعليمية، واأن يكون لديها القدرة على العزف على اآلة مو�شيقية واحدة على الأقل، 

على اأن متتلك �شوتًا منا�شبًا عند تلحني الأنا�شيد )اأبو حرب، 2005( .
كذلك يجب اأن تراعي املعلمة يف اختيارها للو�شائل التعليمية اأمناط التعلم لالأطفال 
ميكنها  الأطفال  ريا�ص  معلمة  اأن   )2005( عمارة  ترى  حيث   ، حركيًا(  �شمعيًا،  )ب�رسيًا، 
الفوتوغرافية  التعلم كال�شور  اأمناط  التي تراعي  التعليمية  الو�شائل  ا�شتخدام  اأن تنوع يف 
والر�شوم  والأ�شعار،  املو�شيقا،  واأقرا�ص  والأ�شود،  الأبي�ص  الفوتوغرافية  وال�شور  امللونة، 

امللونة واللوحات الفنية، والألعاب املختلفة كاألعاب التطابق والأحجية والدمى.

األساليب وطرائق التدريس: 
ويف هذا املجال على املعلمة اأن متتلك القدرة على توظيف الأ�شاليب وال�شرتاتيجيات 
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التدري�ص  طرائق  مراعاة  اأهمية  على   )2006( فار�ص  يوؤكد  حيث  املتنوعة،  التدري�شية 
امل�شتخدمة للتنظيم النف�شي )ال�شيكولوجي( والتنظيم املنطقي ملحتوى الوحدات التعليمية، 
كما يجب اأن تراعي طرائق التدري�ص والأ�شاليب امل�شتخدمة يف تعليم طفل الرو�شة الإمكانات 

املادية يف الرو�شة، كذلك مالءمتها لقدرات اأطفال الرو�شة.
وتبني �رسيف )2006( اأن التعليم التعاوين، والتعليم يف جمموعات �شغرية واملناق�شة، 
وور�ص العمل التعاونية، والتعليم ال�شتك�شايف، والع�شف الذهني، ولعب الأدوار، واحللقات 
جمتمعاتنا  يف  الأطفال  ريا�ص  لإمكانات  املالئمة  والأ�شاليب  التدري�ص  طرائق  من  تعد 
العربية من جهة، ولقدرات الأطفال من جهة اأخرى.ويتفق فار�ص )2006( مع ما �شبق يف اأن 
اأف�شل الأ�شاليب وطرق التدري�ص النا�شطة التي تنمي قدرات طفل الرو�شة ومهاراته وتعمل 
التعاون  روح  وتعزز  وال�شتقاللية  الإدراك  نحو  واملنطلقة  النامية  ال�شخ�شية  تكوين  على 

لديه هي الع�شف الذهني، التعلم التعاوين، الدرا�شة امليدانية، لعب الأدوار.
الرو�شة،  اأطفال  الق�شة يف تعليم  اأ�شلوب  اأهمية توظيف  اإىل  واأ�شارت خلف )2005( 
ب�شبب منا�شبتها لالأطفال يف هذه املرحلة العمرية، مع �رسورة التنويع يف الطرق املختلفة 
لتح�شني  املهّمات؛  تعليم  اأ�شلوب  توظف  اأن  للمعلمة  ميكن  لالأطفال.كما  الق�شة  لرواية 
 Pennsylvania State( ارتباطات الطفل بالتعلم، وتنفيذ الدر�ص يف خطوات ت�شهل التعلم
University, 2003( ، كما يرى جولبك )Golbeck, 2000( اأن على معلمة ريا�ص الأطفال 
امتالك القدرة على توفري تعلم وتعليم ن�شطني يف اأثناء عمل الأطفال يف نظام الأزواج اأو 
املجموعات ال�شغرية، التي ت�شجع على ال�شتك�شاف للمو�شوعات املختلفة، مع التاأكيد على 
اأن يتعلم الطفل وحده، ويقوم بامل�شاركة مع زمالئه بالتطبيق العملي، وهذا ما يوؤدي اإىل 
تطوير الفهم لديه.وكذلك امتالك القدرة على تطبيق اإ�شرتاتيجية التعلم التعاوين التي تنمي 

فهمًا اأف�شل لالختالفات يف الراأي، وتطور اإح�شا�ص الفرد بالآخرين
ويوؤكد اأبو حرب )2005( علـى اأهمية ا�شتخدام املعلمة طريقة املناق�شة على اأن ت�شارك 
الأطفال يف تدعيم اآرائهم اأثناء املناق�شة، وتقوم بربط اأفكار الأطفال وتقارب بينها، وحتّث 
للتعلم واهتمامهم، وتعمل  الأطفال  التفكري، وت�شتثري دافعية  اأنواع  ا�شتخدام  الأطفال على 
على ربط املادة التي يتعلمها الطفل بحياته، والرتكيز على ربط الأفكار العقلية باجلوانب 

احلركية والنفعالية.

األنشطة التعليمية التعلمية: 
يعد تنظيم البيئة ال�شفية ملمار�شة الأن�شطة التعليمية التعلمية من املهارات التدري�شية 
الالزمة ملعلمات ريا�ص الأطفال، اإذ اإن توفري املناخ النف�شي املنا�شب ي�شعر الطفل بالأمن 
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والطمئنان، ويوفر جواً ي�شاعد على التعلم ويثري دافعية الأطفال ملمار�شة الأن�شطة املختلفة 
يف غرفة ال�شف )خلف، 2005( .

العملية  يف  املهّمة  العنا�رس  من  تعد  التعليمية  الأن�شطة  اأن   )2006( �رسيف  وتذكر 
التعليمية التعلمية يف ريا�ص الأطفال، واأن على املعلمة اأن تقوم بتحويل قاعات الدرا�شة 
اإىل ور�ص عمل تطبيقية  ترتجم املعاين النظرية يف اأعمال واأن�شطة تطبيقية تنظيم الن�شاطات 

التي تتفق واحتياجات الأطفال وم�شاحلهم.
لالأطفال،  حقيقية  تعلم  فر�ص  توفر  التي  املتنوعة  الأن�شطة  تقدم  اأن  املعلمة  وعلى 
على  الأطفال  وقدراتهم.وت�شجيع  م�شتوياتهم  �شمن  الن�شاطات  تلك  مواجهة  على  وحتثهم 
على  تعمل  واأن  الن�شاطات،  تاأدية  يف  اأثناء  يف  الأداء  يف  الرباعة  اإىل  للو�شول  اجلهد  بذل 
 Quebec Education( العمل  على  وحتفزهم  الأطفال  اهتمام  حتوز  التي  الأن�شطة  تقدمي 

. )Program, 2002

بالن�شاطني  دراية  على  تكون  اأن  املعلمة  على  فاإن   )1998( لهوهمان  ووفقاً 
االأتيني: 

التعلم عن طريق املمار�شة واللعب، فمثال اللعب بالرمل واملاء مدخل منا�شب لتعليم  -
ويكررون  ويخطئون  يعملون  احل�شية.فهم  باملعرفة  الطفل  يكت�شبها  مهمة،  علمية  مفاهيم 
اخلطاأ، ويف اأثناء ذلك يجد الأطفال متعتهم يف التعلم، ورمبا يقومون بتقليد حركات الأ�شياء 

والظواهر اأثناء لعبهم الذي حتكمه قوانني ي�شعونها باأنف�شهم.
الطفل  - تفاعل  اأثناء  يف  ويحدث  اليومية،  الطفل  بحياة  يرتبط  فهو  الن�شط،  التعلم 

وتوا�شله مع اأقرانه، مرتكزا على قدرات الطفل ومرحلة منوه، وهو يوفر املتعة يف التعلم، 
التي يقوم بها الأطفال،  الن�شاطات  القول باأن تعلم الأطفال يكون من خالل  وهنا ي�شدق 

ولي�ص نتيجة لها.
من  - الآخرين  مع  خرباتهم  م�شتثمرين  باأيديهم  املبا�رس  بالعمل  الأطفال  قيام  اإن 

مبا�رسة  خربات  على  الطفل  يح�شل  اأن  اإىل  يوؤدي  والأفكار،  والأحداث،  الأهداف،  خالل 
به، هكذا ميتلك  املحيط  العامل  مـع  التفاعل  اأثناء  املعرفة يف  امتلك  لأنه  داخلية،  وقناعة 
التي  امل�شكالت  وحل  املناق�شة،  علـى  القدرة  لديهم  فتنمو  للتعلم،  الأوىل  اخلطوة  الأطفال 

تعرت�شهم )هوهمان، 1998( .
ويوؤكد اأبو حرب )2005( على اأن يكون لدى املعلمة القدرة على توفري عوامل الأمن 
للدر�ص،  الأن�شطة  م�شادر  وتنويع  الن�شاطات،  ممار�شة  عند  التعليمية  البيئة  يف  وال�شالمة 

والعمل على م�شاعدة الطفل على الرتكيز يف الن�شاط الذي ميار�شه.
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اأن  ترى  حيث  الرو�شة،  خارج  الأن�شطة  بع�ص  توافر  �رسورة   )2005( خلف  وتوؤكد 
وقدراته  الطفل  ذكاء  كون  الرو�شة،  لأطفال  املهّمة  التعليمية  الأن�شطة  من  تعد  الرحالت 
بها عن طريق  يقوم  التي  احلياتية  والتجارب  بالبيئة  احتكاكه  تتوقف على مدى  العقلية 
ال�شتك�شاف.كما اأن الرحالت التعليمية لأطفال الرو�شة تعمل على حتقيق الأهداف ب�شورة 
متكاملة معرفيًا، ووجدانيًا، ومهاريًا.كما ت�شكل الرحالت التعليمية جماًل خ�شبًا للرتويح 
ويعي�شـون  باأنف�شهـم  ويناق�شونها  التعليمية وينظمونهـا  املادة  الأطفال فهم يجمعون  عن 
وجتدد  بالنف�ص،  الثقة  تبعث  التي  الن�شاطات  مـن  املدر�شية  والرحالت  باأنف�شهم،  اخلربات 
باإعداد معلمة  الهتمام  اإن  الرو�شة،  لدى طفل  اأكرب طاقة  وت�شتثمر  العقـل واجل�شـم  ن�شاط 
واملهّمات  الأدوار  اأهمية  من  ياأتي  ال�رسورية  التدري�شية  باملهارات  وتزويدها  الأطفال 
الأطفال  رو�شة  ومعلمة  خمتلفة،  فنية  مهارات  وتتطلب  توؤديها  التي  واملتنوعة  العديدة 
قدوة  وهي  نف�شية،  ومر�شدة  ومربية،  ومعلمة،  واأم،  لالأطفال،  رفيقة  فهي  مركب  دور  لها 
اأن تكون لها خ�شائ�ص �شخ�شية جتمعها املحبة  ومنوذج يحتذي به الأطفال، لذلك يجب 
وتقدمي  ال�رسيع  التدخل  خالل  من  اليومية  امل�شكالت  حل  على  والقدرة  للعمل  وال�شتعداد 
الإر�شادات والعون للطفل و تكون لها �شخ�شية �شوية متزنة، خالية من العاهات اخللقية، 

مقبولة ال�شكل، ومثقفة )الأحمد، 2007( .
اإعداد معلمات يتمتعن  اليوم  اأ�شبح يتطلب  اأطفال ما قبل املدر�شة  فاإن تربية  ولهذا 

بكفايات عالية ت�شمح لهن باأداء عملهن على الوجه الأكمل، وت�شتمل برامج تاأهيلهن على: 
الإعداد العلمي: الذي يهدف اإىل تزويد املعلمات باملهارات والقدرات العلمية.

العلوم  حقائق  عن  البحث  بطرائق  املعلمات  تزويد  اإىل  الهادف  املهني:  الإعداد 
ومهاراتها.

الجتماعية  باملهارات  املعلمة  تزويد  اإىل  يهدف  الذي  والرتبوي:  النف�شي  الإعداد 
والنف�شية، واإذا ما اأردنا اإعداد معلمة ملرحلة ما قبل املدر�شة قادرة على التكيف مع ظروف 

املهنة علينا مراعاة التوازن يف جوانب اإعدادها )اإبراهيم، 1994( .
لهذا توجه الأردن اإىل التجديد والتطوير والتحديث يف جمال م�شاريع الطفولة املبكرة، 
الأردنية  اململكة  خطت  فقد  ال�شياق،  هذا  يف  الرائدة  التجارب  من  الأردن  جتربة  تعد  اإذ 
الها�شمية خطوات متطورة يف جمال العناية بالطفولة، حيث اأن�شئ ق�شم ريا�ص الأطفال يف 
وزارة الرتبية والتعليم عام 1994م، وكانت مهمته الإ�رساف على تاأ�شي�ص ريا�ص الأطفال 
الأطفال  ريا�ص  مرحلة  وتعد  ميدانيًا،  عليها  والإ�رساف  ومتابعتها،  وترخي�شها  اخلا�شة 
اإلزامية )عماد الدين،  يف قانون الرتبية والتعليم رقم 3 ل�شنة 1994م مرحلة ر�شمية غري 

. )2003



149

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )2( - تشرين 

جمال  يف  الأردين  ال�شيا�شي  النظام  تبناها  التي  الريادية  للمبادرات  وا�شتجابًة 
الوطنية  الإ�شرتاتيجية  و�شع  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ�شهمت  فقد  بالطفولة،  الهتمام 
لتنمية الطفولة املبكرة، واإدراكًا منها لأهمية برامج الطفولة املبكرة يف التعليم املدر�شي 
الالحق با�رست الوزارة بالتو�شع يف اإن�شاء ريا�ص الأطفال يف املدار�ص احلكومية القائمة، 
وعلى مراحل مع الرتكيز على املناطق النائية، كما تـم التعاون مـع املجل�ص الوطني ل�شوؤون 
الأ�رسة فـي تطوير املنهاج الوطني التفاعلي لريا�ص الأطفال، وبو�رس بتطبيقه جتريبيًا يف 

العام 2004 )عمارة، 2005( .
ويف اإطار م�رسوع تطوير التعليم نحو اقت�شاد املعرفة )ERFKE( اأفردت الوزارة مكونًا 
خا�شًا يعنى بتنمية الطفولة املبكرة، اإذ ا�شتمل على عنا�رس كان من اأبرزها تدريب اأع�شاء 
ق�شم ريا�ص الأطفال واملعلمات يف ريا�ص الأطفال على برنامج “وي�شكون�شن” واملنهاج 
التفاعلي وتطوير معايري اإعداد املربيات، وترخي�ص ريا�ص الأطفال )اإدارة البحث والتطوير 

الرتبوي، 2003( .
وقد اأ�شهم هذا امل�رسوع يف العمل على تطوير القوى الب�رسية العاملة يف وزارة الرتبية 
والتعليم، وتاأهيل وتدريب معلمة الرو�شة على املبادئ الأ�شا�شية يف تعليم الطفولة املبكرة 
من  ميكنهن  مبا  التفاعلي  الوطني  واملنهاج  وي�شكون�شن،  جامعة  منهاج  على  بالعتماد 

تقدمي اخلدمات الرتبوية الالزمة لالأطفال )عمارة، 2005( .

مشكلة الدراسة: 
تنبع م�شكلة الدرا�شة من وجود حاجة لتح�شني اأداء معلمة الرو�شة، عن طريق البحث 
العملية  يف  النجاح  على  الرو�شة  معلمة  ت�شاعد  ومتطورة،  حديثة  تعليمية  اأ�شاليب  عن 
اأن  ومبا  واجتاهاتهم،  الأطفال  �شلوك  يف  اإيجابية  تغيريات  اإحداث  وبالتايل  التعليمية، 
الدرا�شات ال�شابقة، مل تتناول هذا املو�شوع – يف حدود علم الباحث – فاإنه ميكن �شياغة 
م�شكلة الدرا�شة يف الت�شاوؤل الرئي�شي الآتي: ما درجة ت�شور معلمة الرو�شة ملهارات 
الت�شاوؤلت  الرئي�شي  الت�شاوؤل  عن  وانبثق  الرو�شة؟  طفل  لتعليم  الالزمة  التنفيذ 

الفرعية الآتية: 
اأثر م�شتوى املوؤهل العلمي على درجة ت�شور معلمة الرو�شة ملهارات التنفيذ  ♦ ما 

الالزمة لتعليم طفل الرو�شة؟ 
الرو�شة ملهارات  ♦ معلمة  ت�شور  درجة  التدري�شية على  اخلربة  �شنوات  عدد  اأثر  ما 

التنفيذ الالزمة لتعليم طفل الرو�شة؟ 
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أهمية الدراسة: 
تتجلى اأهمية هذه الدرا�شة يف كونها متثل مو�شوعًا مل يحَظ بالبحث والدرا�شة، وكونها 
توجه ملعرفة درجة ت�شور معلمة الرو�شة ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم طفل الرو�شة لدى 
�رسيحة من �رسائح العملية التعليمية املهّمة واحليوية وهي �رسيحة معلمات الرو�شة على 
اعتبار اأهمية ما يقومون به من دور فاعل، فيما يتعلق بتعليم الأطفال لتنميتهم يف خمتلف 

املجالت، كما تنبع من �رسورة التعرف على اثر املوؤهل واخلربة فيها.

األهمية النظرية: 
يتطرق  – اأول بحث  الباحث  علم  – على حد  اأنها  اأهميتها من  الدرا�شة  تكت�شب هذه 
ميثل  حيث  الرو�شة  طفل  لتعليم  الالزمة  التنفيذ  ملهارات  الرو�شة  معلمة  ت�شور  ويتناول 
طرقًا ملو�شوع قلما بحث – على حد علم الباحث – وبالذات يف البيئة التعليمية الأردنية، 
الآخرين ويثري لديهم  الباحثني  اأمام  ال�شبيل  التطرق ملثل هذا املو�شوع ميهد  وعليه فاإن 
الت�شاوؤلت والأفكار، مما ميثل ا�شتفادة اأكرب للبيئة التعليمية الأردنية، واإىل جانب ذلك اإن 
جدته وحداثته واإمكانية تطبيقه من خالل ا�شتقراء النظريات املختلفة وا�شتعرا�شها، وما 
حتتويه من اأفكار وم�شامني تخدم متطلبات الدرا�شة وت�شاعد يف الو�شول اإىل الهدف الذي 
ين�شده الباحث، وبالتايل فاإن هذه الدرا�شة تثري مو�شوعًا وتعطي اإطاراً نظريًا ميثل اأدبيات 
تفيد وترثي املكتبات التي تفتقر اإىل مثل هذا املو�شوع، بالإ�شافة اإىل اأن الدرا�شة احلالية 
النظرية  الأهمية  تكون  وبذلك  الت�شورات،  بهذه  واخلربة  املوؤهل  من  كل  اأثر  بربط  تقوم 

وا�شحة.

األهمية العملية: 
كما اأن هذه الأهمية، �شتتجلى، وب�شكل اأكرب يف التو�شيات واملقرتحات التي �شيطرحها 
الباحث بناًء على النتائج التي �شيتم التو�شل اإليها، وبهذا يتمكن القائمون على هذه املرحلة 
يف وزارة الرتبية والتعليم من التعرف اإىل اأحد الأ�شباب املهّمة التي ميكن الأخذ بها لتطوير 
مرحلة ريا�ص الأطفال وتنميتها، مما يتيح لهم العمل على تطوير برامج تدريب املعلمات 
التي  املتنوعة  التدريبية  والدورات  الور�ص  وعقد  الرو�شة،  معلمة  نوعية  حت�شني  بهدف 
تتنا�شب مع جوانب ال�شعف يف ت�شور معلمة الرو�شة ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم طفل 

الرو�شة، وبالتايل رفع م�شتوى اأدائهن فيها، بال�شتناد على اأ�ش�ص منهجية وعلمية.



151

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )2( - تشرين 

هدف الدراسة وأسئلتها: 
هدفت هذه الدرا�شة التعرف اإىل ت�شور معلمة الرو�شة ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم 

طفل الرو�شة، وذلك من خالل تطبيق ا�شتبانه( قام الباحث ببنائها )على عينة الدرا�شة.
ويتفرع عن هذا الهدف الرئي�شي اأهداف فرعية تتمثل يف االآتي: 

طفل . 1 لتعليم  الالزمة  التنفيذ  ملهارات  الرو�شة  معلمة  ت�شور  درجة  اإىل  التعرف 
الرو�شة.
التعرف اإىل م�شتوى معلمة الرو�شة فيما يتعلق مبهارات التنفيذ.. 2
التعرف اإىل الفروق يف مهارات التنفيذ ملعلمة الرو�شة تبعا ملتغري املوؤهل العلمي . 3

واخلربة يف ت�شورات املعلمة الرو�شة.
التو�شل اإىل مقرتحات ميكن تقدميها من اأجل تطوير الأداء املهني ملعلمة الرو�شة . 4

وتفعيل دورهن يف العملية التعليمية.

مصطلحات الدراسة: 

يف  ◄ الرو�شة  مرحلة  يف  الطفل  برتبية  تقوم  التي  املعلمة  هي  الرو�شة:  معلمة 
املدار�ص احلكومية يف الأردن، وت�شعى اإىل حتقيق الأهداف الرتبوية التي يتطلبها املنهاج 
مراعية اخل�شائ�ص العمرية لتلك املرحلة، وهي التي تقوم باإدارة الن�شاط وتنظيمه يف غرفة 
الن�شاط وخارجها اإ�شافة اإىل متتعها مبجموعة من اخل�شائ�ص ال�شخ�شية و الجتماعية و 

الرتبوية التي متيزها عن غريها من معلمات املراحل العمرية الأخرى.
الرو�شة  ◄ معلمة  متتلكها  اأن  يجب  التي  املهارات  جمموعة  هي  التنفيذ:  مهارات 

ومتار�شها يف اأثناء قيامها بتعليم اأطفال الرو�شة ب�شورة فعالة، وتقا�ص بالفقرات الواردة 
يف اأداة الدرا�شة.وحددت يف هذه الدرا�شة مبهارات )الو�شائل، والأ�شاليب، والأن�شطة( .

حمددات الدراسة: 
اقت�رست هذه الدرا�شة على عينة من معلمات الرو�شة يف حمافظة املفرق للعام  -

الدرا�شي 2010- 2011.
لتعليم  - الالزمة  التنفيذ  ملهارات  الرو�شة  معلمات  ت�شور  على  الدرا�شة  اقت�رست 

طفل الرو�شة يف املجالت الثالثة التالية: الو�شائل، والأ�شاليب، والأن�شطة والواردة يف اأداة 
الدرا�شة.
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الدراسات السابقة: 

ال�شابقة وفقاً  الدرا�شات  الباحث  الدرا�شات، وقد عر�س  ياأتي عر�س لتلك  فيما 
لت�شل�شلها الزمني: 

اأجرى كل من كاجان و�شميث )Kagan & Smith, 1988( درا�شة هدفت اإىل فح�ص 
التعليمي  املنحى  من  كل  وا�شتخدام  الرو�شة  معلمة  لدى  املعرفية  الأمناط  بني  العالقة 
�شفوف  يف  التعليمية  للعملية  كمنظم  املعلم  على  القائم  واملنحى  الطفل  حول  املتمركز 
زعت ا�شتبانة على  ريا�ص الأطفال، وتكونت العينة من )51( معلمة يف ريا�ص الأطفال، وويِّ
التدري�شية امل�شتخدمة  النمط املعريف لدى املعلمات وال�شرتاتيجيات  العينة للتعرف على 
يف التدري�ص، كما اُ�شتخدم اأ�شلوب املالحظة للتعرف اإىل ال�شلوك التعليمي يف غرفة ال�شف 
لت التكرارات لل�شلوك التعليمي،  يف اأثناء مالحظة كل غرفة �شفية ملدة �شاعتني يوميا، و�ُشجيِّ
ا�شتخدام  نتائج  بينت  اإذ  ال�شف،  غرفة  داخل  والطلبة  املعلمني  بني  التفاعالت  وطبيعة 
ال�شتبانة التي تقي�ص الأمناط املعرفية لدى معلمة الرو�شة، اأن اأكرث ال�شلوكيات املمار�شة 
يف غرفة ال�شف هي العمل مع الأطفال كاأفراد اأو جمموعات �شغرية ب�شورة تفوق العمل 
مع املجموعات الكبرية، وكانت اأقل املمار�شات ا�شتخدامًا هي ا�شتخدام التعليقات ال�شلبية 
ي�شتخدمون  الذين  املعلمني  اأن  النتائج  بينت  التعليمي، كما  املوقف  الأطفال خالل  اجتاه 
املنحى التعليمي املتمركز حول الطفل مييلون اإىل اأن تكون ت�رسفاتهم مثالية مع الأطفال 
وتعتمد على امل�شاعر، وامليل اإىل التب�شيط يف التعليم، ونادراً ما يلجاأون اإىل عمليات التفكري 

التحليلية.
طّورت  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف  منائيًا  املالئمة  املمار�شات  قيا�ص  وبهدف 
الوطنية  اجلمعية  مبادئ  على  اعتماداً  ا�شتبانة   )Charlesworth, 1990( �شارل�شورث 
الأمريكية لرتبية وتعليم الأطفال ال�شغار، وتكونت العينة من )113( معلمة يف اأربع وليات 
جنوبية يف الوليات املتحدة الأمريكية، ومت تق�شي معتقداتهن وممار�شاتهن التعليمية يف 
ال�شفوف، يف جمالني الأول: )معتقدات املعلمات التعليمية( والثاين: )الن�شاطات التعليمية 
املمار�شة( ، وقد اأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة اإح�شائيا بني معتقدات 
املعلمات التعليمية وممار�شتهن للن�شاطات التعليمية حيث بلغ معامل الرتباط بني املجالني 
)0.63( ، كما اأ�شارت النتائج اإىل اأن املعلمات اللواتي كانت معتقداتهن التعليمية بدرجة 
عالية كّن اأكرث حتكمًا ومرونة يف التخطيط للتدري�ص، واأكرث تطبيقًا للن�شاطات التعليمية يف 

غرفة ال�شف من زميالتهن اللواتي كانت معتقداتهن التعليمية بدرجة منخف�شة.
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وهدفت درا�شة الكر�س )1990( اإىل معرفة بع�ص الكفايات املتطلبة ملعلمة الرو�شة 
لحظ  وقد  الأطفال،  ريا�ص  دور  من  معلمة   )32( يف  الدرا�شة  عينه  متثلت  وقد  مب�رس، 
الباحث اأداء كل معلمة خلم�ص مرات على فرتات متباعدة يف مدى زمني بلغ ثمانية اأ�شابيع، 
اأداء املعلمات يف جمايل الأن�شطة وا�شتخدام الطرق  اأن  وتو�شلت الدرا�شة يف نتائجها اإىل 
التدري�شية اخلا�شة يف تعليم الأطفال كان اأقل من املتو�شط، يف حني اأن اأداء املعلمات يف 

جمال معامله الأطفال اإن�شانيًا كان اأكرب من املتو�شط.
 )Bryant, Cliffor & Peisner, 1991( وباي�شرن  وكليفورد  بريانت  درا�شة  ويف 
الأطفال  ريا�ص  يف  منائيًا  املالئمة  للممار�شات  املعلمات  ا�شتخدام  مدى  من  التحقق  مت 
 )103( من  العينة  وتكونت  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  ال�شمالية  كارولينا  بولية 
ا�شتخدامهن  مدى  من  للتحقق  املالحظة  اأ�شلوب  واأ�شتخدم  الأطفال،  لريا�ص  معلمات 
للممار�شات املنا�شبة منائيًا يف غرفة ال�شف، كما ُم�شحت اآراء املعلمات واملديرات من اأجل 
حتديد املوؤ�رسات على جودة التعليم يف تلك ال�شفوف، من خالل ا�شتبانتني وجهت الأوىل 
للمعلمات والثانية ملديرات ريا�ص الأطفال، وبينت نتائج اأ�شلوب املالحظة اأن 20% فقط 
منائيًا  املنا�شبة  املمار�شات  با�شتخدام  فيها  املعلمات  تقوم  الأطفال  ريا�ص  �شفوف  من 
بالدرجة املطلوبة، يف حني اأ�شارت ت�شورات املعلمات واملديرات يف ريا�ص الأطفال على 
ال�شتبانتني اللتني تقي�شان جودة التعليم اإىل اأن ريا�ص الأطفال حتقق جودة التعليم وذلك 
اآراء املعلمات واملديرات  من وجهة نظرهن، كذلك فقد اأ�شارت نتائج املالحظة وا�شتطالع 
للموقع  املنا�شبة منائيا، ً تعزى  للممار�شات  املعلمات  ا�شتخدام  اإىل عدم وجود فروق يف 
العلمي  املوؤهل  اأو  الأ�رسة،  دخل  م�شتوى  اأو  الرو�شة،  طالب  حجم  اأو  للرو�شة  اجلغرايف 

واخلربة للمعلمات.
اجلنوبية  كوريا  يف  املبكرة  الطفولة  معلمات  وممار�شات  معتقدات  فح�ص  وبغر�ص 
قام كل من �شيم وهرويج )Shim & Herwig, 1997( باإعداد اأداة مطورة للبيئة الكورية، 
طبَّقها على عينة الدرا�شة املكونة من )54( معلمة لرعاية الأطفال و )58( معلمة يف ريا�ص 
الأطفال اخلا�شة، و )45( معلمة يف ريا�ص الأطفال احلكومية، وقد اأ�شارت النتائج اإىل اأن 
معلمة الرو�شة يف املدار�ص احلكومية اأكرث اإعداداً وخربة من باقي املعلمات، كما اأن معلمة 
الرو�شة يف املدار�ص العامة كانت ممار�شاتهن للمهارات الواردة يف الأداة بدرجة اأعلى من 
كذلك  اإح�شائيا،  دالة  العينة  املعلمات يف  ت�شور  الفروق بني  املعلمات حيث كانت  باقي 
اأ�شارت نتائج  اأقل من باقي املعلمات، كما  التدري�ص  التي يقعن فيها يف  ال�شلبيات  كانت 
الإ�شرتاتيجية  ا�شتخدام  نحو  املعلمات  لدى جميع  اجتاهًا  هناك  اأن  اإىل  املعتقدات  فح�ص 

املبا�رسة يف التدري�ص.
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ويف درا�شة قامت بها العواد )2000( هدفت اإىل حتديد احلاجات التدري�شية يف اأثناء 
التعليمية،  واخلربات  واملحتوى،  الأهداف،  املنهج:  جمالت  يف  الرو�شة  ملعلمة  اخلدمة 
العلمي واملوؤهل  التدري�ص والإعداد  اأثر اخلربة يف  اإىل معرفة  الدرا�شة  والتقومي.كما هدفت 
الرتبوي واجلن�شية ونوع املدر�شة التي تعمل فيها املعلمة يف حتديد تلك احلاجات.�شملت 
عينة الدرا�شة )285( معلمة ممن يعملن يف املدار�ص احلكومية والأهلية يف مدينة الريا�ص 
اأثناء  يف  الرو�شة  معلمة  حاجة  اأن  اإىل  النتائج  اأ�شارت  وقد  ال�شعودية،  العربية  باململكة 
كانت  حني  يف  متو�شطة،  بدرجة  كانت  والتقومي  واملحتوى  الأهداف  جمالت  يف  اخلدمة 
كبرية. بدرجة  الأطفال  ميول  واإ�شباع  التعليمية  اخلربات  جمال  يف  التدري�شية  احلاجات 
ونوع  واجلن�شية  الرتبوي  واملوؤهل  التدري�ص  للخربة يف  اأثر  عدم وجود  النتائج  بينت  كما 
اأثناء اخلدمة ملعلمة الرو�شة.يف حني كان هناك اأثر  املدر�شة يف احلاجات التدري�شية يف 
لالإعداد العلمي يف اآراء معلمة الرو�شة للحاجات التدري�شية يف اأثناء اخلدمة ول�شالح معلمة 
الرو�شة احلا�شالت على موؤهل )الثانوية العامة واحلا�شالت على موؤهل املعهد الثانوي( .

 Pianta, La Paro, Payne,( ويف درا�شة بيانتا وال بارو وبايني وكوك�س وبرادل
Cox & Bradley, 2002( مت مالحظة )223( غرفة �شف من �شفوف ريا�ص الأطفال يف 
بهدف  وذلك  اأمريكية،  وليات  ثالث  يف  والأرياف  ال�شواحي  مناطق  يف  العامة  املدار�ص 
و�شف املمار�شات ال�شفية والتفاعل بني املعلمات والأطفال، وكذلك احلكم على مدى تطبيق 
املعايري العاملية للتدري�ص يف تلك ال�شفوف، حيث مّتت مالحظة كل �شف من تلك ال�شفوف 
مرة واحدة وملدة ثالث �شاعات، وقد بينت النتائج اأن اأكرث الن�شاطات التي مُتار�ص يف تلك 
الن�شاطات  كانت  حيث  املعلم،  قبل  من  واملوجهة  املنظمة  الن�شاطات  تلك  هي  ال�شفوف 
لرغباتهم  مراعاة  دون  الأطفال  الواحد جلميع  الن�شاط  بتوجيه  املعلم  ويقوم  متنوعة  غري 
اأو الفروق الفردية بينهم، كما بينت النتائج اأن املمار�شات املتعلقة بالتفاعل الإيجابي بني 
املعلمة والأطفال تقل يف ريا�ص الأطفال يف املناطق الفقرية، والتي تكون فيها ال�شفوف 

مكتظة بالأطفال.
ريا�ص  معلمي  معتقدات  تق�شي  اإىل  هدفت  درا�شة   )Ling, 2003( لينغ  اأجرى  كما 
الأطفال عن املهارات التدري�شية للمعلم اجليد يف هونغ كونغ، وقد متت مقابلة ت�شعة من 
اُ�شتخدمت  الدرا�شة  اأهداف  ولتحقيق  خمتلفة،  مناطق  ثالث  يف  الأطفال  ريا�ص  معلمي 
اجليد،  الرو�شة  معلم  مهارات  حول  املعلمني  معتقدات  عن  للك�شف  مفتوحة  ا�شتبانة 
الدرا�شة،  اأفراد  ا�شتجابات  حتليل  يف  النوعي  املنحى  الباحث  ا�شتخدم  البيانات،  ولتحليل 
وت�شنيف تلك ال�شتجابات وعر�شها �شمن فئات حمددة.واأظهرت الدرا�شة اأن هناك نظرة 
كال�شيكية للتدري�ص يف ريا�ص الأطفال؛ اإذ ارتبطت مهارات التدري�ص اجليد التي اأف�شح عنها 
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امل�شتجيبون بتلك النظرة الكال�شيكية بدًل من ارتباطها بالنظرة الفل�شفية النف�شية اخلا�شة 
التعلم  حتكم  التي  احلديثة  النظرية  الأطر  بني  مفارقة  اإىل  اأ�شارت  املبكرة.كما  بالطفولة 

والتعليم يف الطفولة املبكرة، وبني املمار�شات الفعلية للمعلمني يف هذه املرحلة.
وهدفت درا�شة يا�شني )2003( اإىل حتديد الكفايات التعليمية الأ�شا�شية العامة لدى 
درجه  واإىل   ، املكرمة(  )مكة  املقد�شة  بالعا�شمة  احلكومية  بالرو�شات  الرو�شة  معلمة 
توافرها يف كل معلمه من معلمات عينة الدرا�شة، اإذ �شملت عينه الدرا�شة )78( معلمه طبقت 
عليهن اأداة الدرا�شة، وهي عبارة عن بطاقة مالحظه من ت�شميم الباحثة احتوت على )58( 
مهارة، روعي فيها اأن تتميز بالدقة والو�شوح يف حتديد الأداء املرغوب، واأن تكون ق�شرية 
نتائجها  الدرا�شة يف  تو�شلت  وقد  ال�شلوك،  من  واحداً  مكونًا  ت�شف  واأن  املعنى  ووا�شحة 
اإىل اأن معلمة الرو�شة يف املدار�ص والرو�شات احلكومية يتمتعن بكفايات �شخ�شية بدرجة 
عالية، واأن م�شتوى اأداء املعلمات للكفايات التدري�شية �شعيف، وبحاجة اإىل تدريب واإتقان 
ملعظم املهارات التدري�شية، كما بينت النتائج درجة توافر الكفايات ال�شخ�شية لدى معلمة 

الرو�شة ل تختلف باختالف التخ�ش�ص اأو املوؤهل العلمي.
كما  اأجرى كل من بيانتا وهاو�س وبورت�شينال وبريانت وكليفورد واإيرل وباربارين 
)Pianta, Howes, Burchinal, Bryant, Clifford, Early & Barbarin, 2005( درا�شة 
هدفت اإىل تق�شي العوامل املوؤثرة يف نوعية التدري�ص يف �شفوف ريا�ص الأطفال يف اأثناء 
التعرف اإىل نوعية املهارات التدري�شية املتبعة وجودتها، وقد متت مالحظة )238( �شفًا 
من �شفوف الرو�شة؛ للوقوف على نوعية املمار�شات التدري�شية املتبعة، وطبيعة التفاعل 
طلبة  يتلقاه  الذي  التدري�ص  نوعية  على  للحكم  الواحد  ال�شف  يف  والطلبة  املعلمني  بني 
ريا�ص الأطفال، وا�شتخدم الباحثان املنحى النوعي يف حتليل املالحظات وفقًا جلملة من 
الأبعاد اخلا�شة بالربامج وطبيعة ال�شفوف وموؤهالت املعلمني.واأظهرت الدرا�شة اأن هناك 
الذين  اأكرث من )60%( من الطلبة  التدري�ص يف ال�شفوف التي حتتوي  انخفا�شًا يف جودة 
التدريب،  اإن كان معلموهم من ذوي احلظوظ املتدنية من  الفقر  اأ�رسهم حتت خط  ت�شنف 
اإىل اتباع ممار�شات  اأظهرت الدرا�شة ميل املعلمني  اأو ممن يحملون موؤهالت متدنية، كما 

تدري�شية معتمدة على املعلم بدًل من اعتمادها على الطالب.
التدري�شية، والتعرف  اإعداد قائمة بالكفايات  اإىل   )2005( اأبو حرب  وهدفت درا�شة 
اإىل وجهات نظر املديرات واملعلمات يف �شلطنة عمان لتقدير مدى حاجة املعلمات لهذه 
الكفايات.تكونت عينة الدرا�شة من مديرات ومعلمات الريا�ص يف منطقة م�شقط العا�شمة 
وبلغت )20 مديرة( و )28 معلمة( يعملن يف القطاعني احلكومي واخلا�ص بولية م�شقط، حيث 
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اأعدَّ الباحث قائمة بالكفايات التدري�شية بلغ عددها “85” كفاية موزعة على خم�ص كفايات 
رئي�شة هي: كفاية التخطيط وتنظيم الأن�شطة، وكفاية ربط الأفكار واملعلومات وا�شتخدامها 
البيانات وتنظيمها  التعليم، وكفاية حل امل�شكالت والعمل مع الآخرين، وكفاية جمع  يف 
التدري�شية  الكفايات  جميع  اأن  النتائج  اأظهرت  وقد  التقانة،  ا�شتخدام  وكفاية  وحتليلها، 
املقرتحة تعد لزمة للمعلمات، وت�شدرت كفايات ربط الأفكار واملعلومات وا�شتخدامها يف 
التعليم وتنظيم الأن�شطة قائمة الكفايات التدري�شية الالزمة، وجاءت كفايات جمع البيانات 
وتنظيمها وحتليلها وكفايات ا�شتخدام التقانة يف نهاية قائمة الكفايات الالزمة للمعلمات 
من وجهة نظر العينة، ومل تظهر نتائج اختبار )ت( وجود اأثر للوظيفة يف تقدير الكفايات 
للموؤهل  اأثراً  اأن هناك  الأحادي  التباين  نتائج حتليل  اأظهرت  للمعلمات، يف حني  الالزمة 

العلمي يف حتديد الكفايات التدري�شية الالزمة ملعلمات ما قبل املدر�شة.
ويف الهند قام كل من هيجد وكا�شيدي )Hegde & Cassidy, 2007( بدرا�شة هدفت 
اإىل قيا�ص معتقدات معلمة الرو�شة ملمار�شاتهن، كما هدفت اإىل تق�شي املمار�شات التعليمية 
احلقيقية لهن يف اأثناء التدري�ص، وذلك يف �شوء قائمة املمار�شات املالئمة منائيًا.تكونت 
عينة الدرا�شة من )40( معلمة لريا�ص الأطفال، ووزعت ا�شتبانة لقيا�ص معتقدات املعلمات 
للممار�شات التي يقمن بها، كما مت مالحظة اأدائهن يف غرفة ال�شف للتعرف اإىل املمار�شات 
التعليمية احلقيقية لهن يف اأثناء التدري�ص، وقد اأ�شارت النتائج اإىل اأن معتقدات املعلمات 
مت  والتي  لهن  احلقيقية  التعليمية  املمار�شات  من  اأعلى  كانت  ال�شفية  ممار�شاتهن  حول 
متغري  اأن  اإىل  النتائج  اأ�شارت  كما  املالحظة،  خالل  من  التدري�ص  اأثناء  يف  اإليها  التو�شل 

حجم ال�شف يعدُّ موؤ�رساً جيداً ملمار�شات املعلمات احلقيقية يف التدري�ص.
بعد العر�ص ال�شابق للدرا�شات ال�شابقة ذات ال�شلة مبو�شوع الدرا�شة احلالية، يالحظ 
احلالية عن  الدرا�شة  وتختلف  اأهدافها؛  ُعر�شت( من حيث  )التي  ال�شابقة  الدرا�شات  تباين 
هذه الدرا�شات من خالل ات�شالها باملهارات التنفيذية اخلا�شة بكل جزئيات عمل املعلمة 

كالو�شائل، والأ�شاليب، والأن�شطة.
البيانات،  جمع  اأ�شاليب  من  اأ�شاليب  ثالثة  على  ال�شابقة  الدرا�شات  اعتمدت  فيما 
 ،  )Ling, 2003( لينغ  ، واملقابلة كدرا�شة  الغفور )1990(  العبد  ال�شتبانة كدرا�شة  وهي: 
احلالية  الدرا�شة  .واعتمدت   )Bianta, et.al., 2005( وزمالئه  بيانتا  كدرا�شة  واملالحظة 

اأ�شلوب ال�شتبانة.
للكفايات  الرو�شة  معلمة  اأداء  م�شتوى  اأن  ال�شابقة  الدرا�شات  بع�ص  نتائج  اأظهرت 
التعليمية بحاجة اإىل تدريب واإتقان جلميع الكفايات التعليمية كما جاء يف درا�شة يا�شني 

. )2003(
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ومن العر�ص ال�شابق ا�شتفاد الباحث من العر�ص النظري، ونتائج البحوث والدرا�شات 
ت ال�شتفادة  ال�شابقة؛ يف اإعداد اأداة الدرا�شة ملعلمات الرو�شة يف مهارات التنفيذ، كما متَّ

اأي�شا يف مناق�شة وتف�شري نتائج الدرا�شة.

جمتمع الدراسة وعينتها: 

جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدرا�شة من معلمات ريا�ص الأطفال يف وزارة الرتبية والتعليم مبحافظة 
املفرق والبالغ عددهن )80( معلمة يف العام الدرا�شي 2010/ 2011م.

عينة الدراسة: 

ذلك  يف  الباحث  وا�شتخدم  كافة،  الدرا�شة  جمتمع  اأفراد  على  الدرا�شة  عينة  ا�شتملت 
اأ�شلوب امل�شح ال�شامل اإذ وزع الباحث )80( ا�شتبانة، وا�شرتجع منها )68( ا�شتبانة وكان 
الفقرات  اإجابات على كثري من  احتوائها  لعدم  الإح�شائي  للتحليل  )3( غري �شاحلة  منها 
بالإ�شافة اإىل عدم تعبئة املعلومات الدميوغرافية فيها وبذلك اأ�شبحت ال�شتبانات القابلة 
للتحليل الإح�شائي )65( اأي ما يعادل )0.81( تقريبًا من جمتمع الدرا�شة اختريت بطريقة 
م�شتوى  ملتغريي  وفقًا  النهائية  الدرا�شة  عينة  اأفراد  توزيع  يبني   )1( واجلدول  ع�شوائية، 

املوؤهل العلمي وعدد �شنوات اخلربة التدري�شية.
الجدول )1( 

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيري المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة التدريسية 

املوؤهل العلمي
املجموعدبلوم عال فاأكثبكالوريو�سدبلوم متو�شطالربة التدري�شية

423532اأقل من 5 �شنوات
514827من 5- 10�شنوات

312621اأكرث من 10 �شنوات

أداة الدراسة: 

الالزمة  التنفيذ  ملهارات  الرو�شة  معلمة  ت�شور  درجة  تقي�ص  )ا�شتبانة(  اأداة  اأعدَّت 
لتعليم طفل الرو�شة موزعة على ثالثة جمالت: الو�شائل، والأ�شاليب، والأن�شطة، وقد اأُعدَّت 
الأداة من خالل مراجعة الأدب النظري والدرا�شات ال�شابقة، منها درا�شة اأبو حرب )2005( 
التي بحثت يف الكفايات التدري�شية الالزمة ملعلمات مرحلة ما قبل املدر�شة يف �شوء تطوير 
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مناذج املنهج للقرن احلادي والع�رسين، وكذلك درا�شة يا�شني )2003( واملعنونة بـ “ تقومي 
مهارات معلمة الرو�شة بالعا�شمة املقد�شة”.

وللتاأكد من �شدق ال�شتبانة، فقد عر�شت على ع�رسة حمكمني من اجلامعة الها�شمية، 
اآل البيت، وجامعة الأردنية، من اأهل اخلربة والخت�شا�ص يف جمال تربية الطفل  جامعة 
ومناهج الطفولة، حيث ُعدلت �شياغة بع�ص الفقرات لتتنا�شب مع املجال الذي وردت حتته، 
وبقيت عدد الفقرات )17( فقرة موزعة على جمالت الدرا�شة، واأما ثبات اأداة الدرا�شة فقد مت 
التحقق من ثبات الفقرات لأداة الدرا�شة با�شتخراج الت�شاق الداخلي لها با�شتخدام معامل 
ارتباط األفا كرونباخ، اإذ بلغ معامل الثبات )0.95( وهذه النتيجة منا�شبة لأهداف الدرا�شة.

منهج البحث: 
حتقيقًا لهدف الدرا�شة ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي، الذي يعد منا�شبًا ملثل هذه 
الرو�شة  معلمة  ت�شور  درجة  بو�شف  الراهن  الو�شع  ت�شخي�ص  على  يقوم  والذي  الدرا�شة 

ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم طفل الرو�شة من خالل ا�شتجاباتهن على اأداة الدرا�شة.

عرض النتائج وحتليلها: 
يت�شمن حتليل النتائج عر�شًا للنتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة فيما يتعلق بدرجة 

ت�شور معلمة الرو�شة ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم طفل الرو�شة.
اأوالً- لالإجابة عن ال�شوؤال االأول:  ♦

»ما درجة ت�شور معلمة الرو�شة ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم طفل 
الرو�شة؟« 

تو�شح اجلداول من )2- 13( املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية، ودرجة 
تقدير معلمة الرو�شة ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم طفل الرو�شة يف كل جمال من جمالت 

الدرا�شة وعلى املجالت جمتمعة.
طفل  لتعليم  الالزمة  التنفيذ  ملهارات  الرو�شة  معلمة  ت�شور  اأن   )2( اجلدول  يظهر 
الثالثة والأداة ككل كانت بدرجة تقدير مرتفع، وجاء جمال  الأداة  الرو�شة على جمالت 
الأن�شطة يف الرتتيب الأول مبتو�شط ح�شابي )3.95( وانحراف معياري )0.37( ، يف حني 
جاء جمال الو�شائل يف الرتتيب الثالث والأخري مبتو�شط ح�شابي )3.82( وانحراف معياري 
الرو�شة  لتعليم طفل  الالزمة  التنفيذ  الرو�شة ملهارات  لت�شور معلمة  ، وبالن�شبة   )0.54(

على الأداة ككل فقد ح�شلت علـى متو�شط ح�شابي )3.85( وانحراف معياري )0.19( .
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الجدول )2( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتصور معلمة الروضة 

لمهارات التنفيذ الازمة لتعليم طفل الروضة، على مجاالت األداة الثاثة واألداة ككل.

التقدير االنحراف املعياري املتو�شط ال�شابي الرتبة املجـال رقم املجاال

مرتفع 0.37 3.95 1 الأن�شطة 3
مرتفع 0.45 3.84 2 الأ�شاليب 2
مرتفع 0.54 3.82 3 الو�شائل 1

مرتفع 0.19 3.85 الكلــي )االأداة( 

املجال االأول )االأ�شاليب( : 
التنفيذ  مهارات  من  مهارة  ت�شف  منها  كل  فقرات،   )5( على  املجال  هذا  يحتوي 
الأطفال يف هذا املجال.واجلدول )3( يبني املتو�شط احل�شابي  التي تتبعها معلمة ريا�ص 

والنحرافات املعيارية لفقرات هذا املجال.
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتصور معلمة الروضة 
لمهارات التنفيذ الازمة لتعليم طفل الروضة، على فقرات مجال األساليب.

التقدير االنحراف املعياري املتو�شط ال�شابي الرتبة الفقرة رقم الفقرة

مرتفع 0.80 4.11 1 ا�شتخدام اأ�شلوب اللعب يف مواقف التعليم. 4

مرتفع 0.83 4.09 2 ا�شتخدام اأ�شلوب حل امل�شكالت بو�شفه اأ�شلوب 
تعلمي فعال يف مواقف منا�شبة وخمتارة. 2

مرتفع 0.98 4.03 3 توظيف بيئة الطفل يف حت�شني تعليمه. 14
متو�شط 0.99 3.61 4 ا�شتخدام اأ�شاليب متثيل الأدوار يف مواقف التعليم. 3
متو�شط 1.25 3.36 5 اختيار الأ�شاليب التعليمية والتعلمية املنا�شبة. 1

التنفيذ الالزمة  اأن ت�شور معلمة الرو�شة ملهارات  اإىل  النتائج يف اجلدول )3(  ت�شري 
لتعليم طفل الرو�شة يف جمال الأ�شاليب جاءت بني فئة التقدير املرتفع، وبني فئة التقدير 
املتو�شط، وجاءت ثالث مهارات تنفيذ بدرجة تقدير مرتفع، يف حني ح�شلت مهارتان على 
اأ�شلوب  "ا�شتخدام  على:  تن�ص  التي   )4( للفقرة  متو�شط  اأعلى  وكان  متو�شط،  تقدير  درجة 
اللعب يف مواقف التعليم" وبلغ )4.11( ، يف حني كان اأدنى متو�شط للفقرة )1( التي تن�ص 

على: "اختيار الأ�شاليب التعليمية والتعلمية املنا�شبة" وبلغ )3.36( .
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املجال الثاين )االأن�شطة( : 
يحتوي هذا املجال على )9( فقرات، كل منها ت�شف مهارة من املهارات التي تتبعها 
معلمة ريا�ص الأطفال يف هذا املجال.واجلدول )4( يبني املتو�شط احل�شابي والنحرافات 

املعيارية لفقرات هذا املجال.
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتصور معلمة الروضة 
لمهارات التنفيذ الازمة لتعليم طفل الروضة، على فقرات مجال األنشطة.

التقدير االنحراف 
املعياري

املتو�شط 
ال�شابي الرتبة الفقرة رقم 

الفقرة

مرتفع 1.01 4.09 1 تنفيذ اأن�شطة لتنمية قدرات الأطفال على التعبري ال�شفوي يف ن�شاطات حمددة. 12
مرتفع 0.96 4.06 2 ت�شميم اأن�شطة تتيح الفر�شة لتعليم التفكري الإبداعي باأنواعه. 8
مرتفع 1.02 3.99 3 التنويع يف الأن�شطة التعليمية بحيث تكون حمفزة لتعلم الأطفال 6
مرتفع 1.03 3.97 4 حتليل املادة التعليمية اإىل اأجزائها ومكوناتها. 10

مرتفع 0.99 3.94 5 التنويع يف م�شتويات الأ�شئلة املتعلقة بالأن�شطة ال�شفية وتوظيفها يف 
الغرفة ال�شفية. 9

مرتفع 0.99 3.89 6 الإجابة عن اأ�شئلة الأطفال مبا يتنا�شب مع املوقف التعليمي. 13

مرتفع 1.03 3.88 7 اختيار اأن�شطة تعلميه �شفية وغري �شفية مرتبطة بالأهداف املر�شومة 
للموقف التعليمي. 5

مرتفع 0.94 3.87 8 اإتاحة الفر�شة املنا�شبة اأمام الأطفال لال�شرتاك ب�شورة فعالة يف الن�شاطات 
املقرتحة فرديًا وجماعيًا لتبادل الأفكار واكت�شاب اخلربات املربية. 7

مرتفع 0.84 3.83 9 و�شع اأن�شطة لتطوير التفكري الناقد لدى الأطفال. 11

التنفيذ الالزمة  اأن ت�شور معلمة الرو�شة ملهارات  اإىل  النتائج يف اجلدول )4(  ت�شري 
لتعليم طفل الرو�شة يف جمال الأن�شطة جاءت جميعها �شمن فئة التقدير املرتفـع، وكان 
علـى  الأطفال  قدرات  لتنمية  اأن�شطة  "تنفيذ  علـى:  تن�ص  التي   )12( للفقرة  متو�شط  اأعلـى 
اأدنى متو�شط للفقرة  التعبري ال�شفوي فـي ن�شاطات حمددة" وبلغ )4.09( ، فـي حني كان 

)11( التي تن�ص على: "و�شع اأن�شطة لتطوير التفكري الناقد لدى الأطفال" وبلغ )3.83( .
املجال الثالث )الو�شائل( : 

يحتوي هذا املجال على )3( فقرات، كل منها ت�شف مهارة من املهارات التي تتبعها 



161

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )2( - تشرين 

معلمة ريا�ص الأطفال يف هذا املجال.واجلدول )5( يبني املتو�شط احل�شابي والنحرافات 
املعيارية لفقرات هذا املجال.

الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتصور معلمة الروضة 

لمهارات التنفيذ الازمة لتعليم طفل الروضة، على فقرات مجال الوسائل.

التقدير االنحراف 
املعياري

املتو�شط 
ال�شابي الرتبة الفقرة رقم 

الفقرة

مرتفع 0.87 4.16 1 ا�شتخدام التكنولوجيا الرتبوية يف تعليم الأطفال. 16

متو�شط 0.94 3.67 2 توفري مواد تعليمية ت�شاعد الأطفال على القيام بالن�شاطات التعليمية 
باعتبارها م�شادر تعلم بذاتها. 17

متو�شط 0.93 3.61 3 ا�شتخدام املرافق والتجهيزات املدر�شية لرفع م�شتوى العملية التعليمية. 15

ت�شري النتائج يف اجلدول )5( اإىل اأن ت�شور معلمة الرو�شة ملهارات التنفيذ الالزمة 
التقدير  وفئة  املرتفع  التقدير  فئة  بني  جاءت  الو�شائل  جمال  يف  الرو�شة  طفل  لتعليم 
ح�شلت  حني  يف  مرتفع،  تقدير  بدرجة  فقط  واحدة  تنفيذ  مهارة  جاءت  حيث  املتو�شط، 
على:  تن�ص  التي   )16( للفقرة  متو�شط  اأعلى  وكان  متو�شط،  تقدير  درجة  على  مهارتان 
اأدنى  كان  ، يف حني   )4.16( الأطفال" وبلغ  تعليم  الرتبوية يف  التكنولوجيا  "ا�شتخدام 
لرفع  املدر�شية  والتجهيزات  املرافق  "ا�شتخدام  على:  تن�ص  التي   )15( للفقرة  متو�شط 

م�شتوى العملية التعليمية" وبلغ )3.61( .
ثانيًا- النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�شوؤال الثاين:  ♦

الرو�شة  معلمة  ت�شور  درجة  على  العلمي  املوؤهل  م�شتوى  اأثر  »ما 
ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم طفل الرو�شة؟«

لالإجابة عن هذا ال�شوؤال وبهدف اختبار دللة الفروق يف درجة ت�شور معلمة الرو�شة 
العلمي  املوؤهل  م�شتوى  متغري  �شوء  يف  الرو�شة،  طفل  لتعليم  الالزمة  التنفيذ  ملهارات 
)دبلوم متو�شط، بكالوريو�ص، دبلوم عاِل فاأكرث( ، ُح�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات 

املعيارية كما هو مو�شح يف اجلدول )6( .
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الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تصور معلمة الروضة 

لمهارات التنفيذ الازمة لتعليم طفل الروضة، تبعًا لمتغير مستوى المؤهل العلمي.

املجموعدبلوم عال فاأكثبكالوريو�سدبلوم متو�شطم�شتوى املوؤهل العلمي

املتو�شط املجاالت
ال�شابي

االنحراف 
املعياري

املتو�شط 
ال�شابي

االنحراف 
املعياري

املتو�شط 
ال�شابي

االنحراف 
املعياري

املتو�شط 
ال�شابي

االنحراف 
املعياري

3.760.493.800.444.080.353.840.45الأ�شاليب
3.900.353.940.384.030.323.950.37الأن�شطة
3.690.553.770.564.140.353.820.54الو�شائل

3.780.173.820.194.010.163.850.19الكلي )االأداة( 

ت�شري املتو�شطات احل�شابية يف اجلدول )6( اإىل وجود اختالفات ظاهرية يف املتو�شطات 
احل�شابية لدرجة ت�شور معلمة الرو�شة ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم طفل الرو�شة، يف 
ت�شور  الفروق بني متو�شطات  اإذا كانت  ما  العلمي، وملعرفة  املوؤهل  م�شتوى  �شوء متغري 
فاأكرث(  عاِل  دبلوم  بكالوريو�ص،  متو�شط،  )دبلوم  العلمي  املوؤهل  مل�شتوى  تبعًا  املعلمات 
ذات دللة اإح�شائية تـم اإجراء اختبار حتليل التباين الأحـادي )One� Way ANOVA( عند 

م�شتوى الدللة )a = 0.05( ، وكانت النتائج كما هو مو�شح يف اجلدول )6( .
الجدول )7( 

نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق في درجة تصور معلمة الروضة 
لمهارات التنفيذ الازمة لتعليم طفل الروضة، تبعًا لمتغير مستوى المؤهل العلمي.

متو�شط درجات الريةجمموع املربعاتم�شدر التبايناملجاالت
املربعات

قيمة ف 
م�شتوى الداللةاملح�شوبة

الأ�شاليب
1.6420.82بني املجموعات

4.3380.015 24.821310.19داخل املجموعات
26.46133الكلي

الأن�شطة
0.2420.12بني املجموعات

0.9040.407 17.581310.13داخل املجموعات
17.82133الكلي
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متو�شط درجات الريةجمموع املربعاتم�شدر التبايناملجاالت
املربعات

قيمة ف 
م�شتوى الداللةاملح�شوبة

الو�شائل
3.1921.60بني املجموعات

5.7630.004 36.271310.28داخل املجموعات
39.46133الكلي

الكلي )االأداة( 

0.8220.41بني املجموعات
12.9770.000 4.111310.03داخل املجموعات

4.93133الكلي

ت�شري النتائج يف اجلدول )7( اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة 
)a = 0.05( يف درجة ت�شور معلمة الرو�شة ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم طفل الرو�شة 
تعزى اإىل متغري م�شتوى املوؤهل العلمي على جمالت )الأ�شاليب، والو�شائل( والأداة ككل، 
حيث تراوحت قيم »ف« املح�شوبة لهذه املجالت والأداة ككل بني )12.977( و )4.338( ، 
وهي قيم ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة الإح�شائية )a = 0.008( .يف حني يظهر 
، حيث كان م�شتوى  )الأن�شطة(  اإح�شائيًا على جمال  اجلدول نف�شه عدم وجود فروق دالة 
درجة  اأن  تعني  النتيجة  .وهذه   )0.05  =  a( الدللة  م�شتوى  من  اأعلى  منها  لكل  الدللة 
ت�شور معلمة الرو�شة ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم طفل الرو�شة يف جمالت الأ�شاليب، 
والو�شائل واملهارات ككل تتاأثر مب�شتوى تاأهيلهن العلمي، يف حني ل تتاأثر درجة ت�شورهن 

ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم طفل الرو�شة يف جمال الأن�شطة مب�شتوى تاأهيلهن العلمي.
العلمي  املوؤهل  م�شتوى  ملتغري  الإح�شائية  الدللة  ذات  الفروق  م�شدر  عن  وللك�شف 
على جمالت )الأ�شاليب، والو�شائل( والأداة ككل، اأَجريت مقارنات بعدية بطريقة “�شفيه” 

)Scheffe( كما هو مو�شح يف اجلدول )8( .

الجدول )8( 
نتائج المقارنات البعدية بطريقة »شفيه« )Scheffe( للكشف عن مصدر الفروق في درجة تصور 

معلمة الروضة على مجاالت األساليب، والوسائل، واألداة ككل تبعًا لمستوى المؤهل العلمي.

�س- م�شتوى املوؤهل العلمياملجاالت
دبلوم عال فاأكثبكالوريو�سدبلوم متو�شط

3.763.804.08

الأ�شاليب
3.760.040.32دبلوم متو�شط

3.800.28بكالوريو�ص
4.08دبلوم عايل فاأكرث
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الو�شائل

�س- م�شتوى املوؤهل العلمي
دبلوم عال فاأكثبكالوريو�سدبلوم متو�شط

3.693.774.14
3.690.080.45دبلوم متو�شط

3.770.37بكالوريو�ص
4.14دبلوم عايل فاأكرث

الكلي )االأداة( 

�س- م�شتوى املوؤهل العلمي
دبلوم عال فاأكثبكالوريو�سدبلوم متو�شط

3.783.824.01
3.780.040.23دبلوم متو�شط

3.820.19بكالوريو�ص
4.01دبلوم عايل فاأكرث

س- = المتوسط الحسابي

تبني نتائج املقارنات البعدية بطريقة »�شفيه« )Scheffe( يف اجلدول )8( اأن الفروق 
متو�شطات  بني  كانت  ككل،  والأداة  والو�شائل(  )الأ�شاليب،  جمالت  على  اإح�شائيا  الدالة 
الرو�شة  ومعلمات  فاأكرث(  عاِل  )دبلوم  العلمي  املوؤهل  ذوات  من  الرو�شة  معلمات  ت�شور 
من ذوات املوؤهل العلمي )دبلوم متو�شط( ل�شالح معلمات الرو�شة من ذوات املوؤهل العلمي 
)دبلوم عاِل فاأكرث( ، كذلك بني متو�شطات ت�شور معلمات الرو�شة من ذوات املوؤهل العلمي 
ل�شالح  )بكالوريو�ص(  العلمي  املوؤهل  ذوات  من  الرو�شة  ومعلمات  فاأكرث(  عاِل  )دبلوم 
معلمات الرو�شة من ذوات املوؤهل العلمي )دبلوم عاِل فاأكرث( ، يف حني مل تكن الفروق دالة 
العلمي )بكالوريو�ص(  الرو�شة من ذوات املوؤهل  اإح�شائيًا بني متو�شطات ت�شور معلمات 
ت�شور  درجة  اأن  مبعنى   ، متو�شط(  )دبلوم  العلمي  املوؤهل  ذوات  من  الرو�شة  ومعلمات 
معلمات الرو�شة من ذوات املوؤهل العلمي دبلوم عايل فاأكرث ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم 
طفل الرو�شة يف جمالت الأ�شاليب، والو�شائل ومهارات التنفيذ ب�شكل عام اأعلى من ت�شور 

معلمات الرو�شة من ذوات املوؤهل العلمي دبلوم متو�شط، وبكالوريو�ص.
ثالثًا- النتائج املتعلقة بالجابة عن ال�شوؤال الثالث:  ♦

»ما اأثر عدد �شنوات الربة التدري�شية على درجة ت�شور معلمة الرو�شة 
ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم طفل الرو�شة؟«

لالإجابة عن هذا ال�شوؤال وبهدف اختبار دللة الفروق يف درجة ت�شور معلمة الرو�شة 
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)اأقل  اخلربة  �شنوات  عدد  الرو�شة، ويف �شوء متغري  لتعليم طفل  الالزمة  التنفيذ  ملهارات 
ُح�شبت املتو�شطات احل�شابية   ، �شنوات(  اأكرث من 10  �شنوات،   10 – �شنوات، من 5  من 5 

والنحرافات املعيارية كما هو مو�شح يف اجلدول )9( .
الجدول )9( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تصور معلمة الروضة 
لمهارات التنفيذ الازمة لتعليم طفل الروضة، تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة.

املجموعاأكث من 10 �شنواتمن 5 – 10 �شنواتاأقل من 5 �شنواتعدد �شنوات الربة التدري�شية

املتو�شط املجاالت
ال�شابي

االنحراف 
املعياري

املتو�شط 
ال�شابي

االنحراف 
املعياري

املتو�شط 
ال�شابي

االنحراف 
املعياري

املتو�شط 
ال�شابي

االنحراف 
املعياري

3.790.493.900.443.880.323.840.45الأ�شاليب
3.920.353.940.384.030.383.950.37الأن�شطة
3.710.533.800.564.130.443.820.54الو�شائل

3.800.193.860.173.960.193.850.19الكلي )االأداة( 

يف  ظاهرية  اختالفات  وجود  اإىل   )9( اجلدول  يف  احل�شابية  املتو�شطات  ت�شري 
لتعليم  الالزمة  التنفيذ  ملهارات  الرو�شة  معلمة  ت�شور  لدرجة  احل�شابية  املتو�شطات 
بني  الفروق  كانت  اإذا  ما  وملعرفة  اخلربة،  �شنوات  عدد  متغري  �شوء  يف  الرو�شة،  طفل 
 –  5 من  �شنوات،   5 من  )اأقل  اخلربة:  �شنوات  لعدد  تبعًا  املعلمات  ت�شور  متو�شطات 
التباين  حتليل  اختبار  اأجري  اإح�شائية  دللة  ذات  �شنوات(   10 من  اأكرث  �شنوات،   10
النتائج  وكانت   ،  )0.05  =  a( الدللة  م�شتوى  عند   )One� Way ANOVA( الأحادي 

كما هو مو�شح يف اجلدول )10( .
الجدول )10( 

نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق في درجة تصور معلمة الروضة 
لمهارات التنفيذ الازمة لتعليم طفل الروضة، تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة.

متو�شط درجات الريةجمموع املربعاتم�شدر التبايناملجاالت
املربعات

قيمة ف 
م�شتوى الداللةاملح�شوبة

الأ�شاليب
0.3820.19بني املجموعات

0.9590.386 26.081310.20داخل املجموعات
26.46133الكلي
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متو�شط درجات الريةجمموع املربعاتم�شدر التبايناملجاالت
املربعات

قيمة ف 
م�شتوى الداللةاملح�شوبة

الأن�شطة
0.2020.10بني املجموعات

0.7550.472 17.621310.13داخل املجموعات
17.82133الكلي

الو�شائل
3.2921.64بني املجموعات

5.9490.003 36.171310.28داخل املجموعات
39.46133الكلي

الكلي )االأداة( 

0.5020.25بني املجموعات
7.3470.001 4.431310.03داخل املجموعات

4.93133الكلي

اإح�شائية عند م�شتوى  اإىل وجود فروق ذات دللة  النتائج يف اجلدول: )10(  ت�شري 
لتعليم  الالزمة  التنفيذ  ملهارات  الرو�شة  معلمة  ت�شور  درجة  يف   )0.05  =  a( الدللة 
ككل،  والأداة  )الو�شائل(  جمال  على  اخلربة  �شنوات  عدد  متغري  اإىل  تعزى  الرو�شة،  طفل 
“ف” املح�شوبة لهذا املجال والأداة ككل بني )7.347( و )5.949(  حيث تراوحت قيم 
)a = 0.008( .يف حني  الإح�شائية  الدللة  اإح�شائية عند م�شتوى  وهي قيم ذات دللة 
يظهر اجلدول نف�شه عدم وجود فروق دالة اإح�شائيًا على جمالت )الأ�شاليب والأن�شطة( ، 
حيث كان م�شتوى الدللة لكل منها اأعلى من م�شتوى الدللة )a = 0.05( .وهذه النتيجة 
الرو�شة يف  لتعليم طفل  الالزمة  التنفيذ  الرو�شة ملهارات  معلمة  ت�شور  درجة  اأن  تعني 
جمال الو�شائل ومهارات التنفيذ ككل تتاأثر بعدد �شنوات خربتهن، يف حني ل تتاأثر درجة 
الأ�شاليب والأن�شطة  الرو�شة يف جمالت  الالزمة لتعليم طفل  التنفيذ  ت�شورهن ملهارات 

بعدد �شنوات خربتهن.
�شنوات اخلربة على  الإح�شائية ملتغري عدد  الدللة  الفروق ذات  وللك�شف عن م�شدر 
جمال الو�شائل، والأداة ككل، مت اإجراء مقارنات بعدية بطريقة »�شفيه« )Scheffe( كما هو 

مو�شح يف اجلدول )11( .
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الجدول )11( 
نتائج المقارنات البعدية بطريقة »شفيه« )Scheffe( للكشف عن مصدر الفروق 

في درجة تصور معلمة الروضة على مجال الوسائل، واألداة ككل تبعًا لعدد سنوات الخبرة.

املجاالت
عدد �شنوات

�س- 
اأكث من 10 �شنواتمن 5 – 10 �شنواتاأقل من 5 �شنوات

3.713.804.13الربة التدري�شية

الو�شائل
3.710.090.42اأقل من 5 �شنوات

3.800.34من 5 – 10 �شنوات
4.13اأكرث من 10 �شنوات

الكلي )االأداة( 

عدد �شنوات
�س- 

اأكث من 10 �شنواتمن 5 – 10 �شنواتاأقل من 5 �شنوات

3.803.863.96الربة التدري�شية

3.800.060.16اأقل من 5 �شنوات
3.860.10من 5 – 10 �شنوات
3.96اأكرث من 10 �شنوات

س- = المتوسط الحسابي

تبني نتائج املقارنات البعدية بطريقة »�شفيه« )Scheffe( يف اجلدول )11( اأن الفروق 
الدالة اإح�شائيًا على جمال الو�شائل، كانت بني متو�شطات ت�شور معلمات الرو�شة من ذوات 
الرو�شة من ذوات اخلربة املتو�شطة )من  )اأكرث من 10 �شنوات( ومعلمات  الطويلة  اخلربة 
5 – 10 �شنوات( ل�شالح ذوات اخلربة الطويلة )اأكرث من 10 �شنوات( ، كذلك بني متو�شطات 
ت�شور معلمات الرو�شة من ذوات اخلربة الطويلة )اأكرث من 10 �شنوات( ومعلمات الرو�شة 
من ذوات اخلربة الق�شرية )اأقل من 5 �شنوات( ل�شالح ذوات اخلربة الطويلة )اأكرث من 10 
�شنوات( ، يف حني الفروق الدالة اإح�شائيًا على الأداة ككل بني متو�شطات ت�شور معلمات 
الرو�شة من ذوات اخلربة الطويلة )اأكرث من 10 �شنوات( ومعلمات الرو�شة من ذوات اخلربة 
الق�شرية )اأقل من 5 �شنوات( ل�شالح ذوات اخلربة الطويلة )اأكرث من 10 �شنوات( ، مبعنى 
اأن درجة ت�شور معلمات الرو�شة من ذوات اخلربة الطويلة ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم 
طفل الرو�شة يف جمال الو�شائل اأعلى من درجة ت�شور معلمات الرو�شة من ذوات اخلربة 

الق�شرية واملتو�شطة.
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مناقشة النتائج: 
اأطفال  لتعليم  الالزمة  التنفيذ  ملهارات  الرو�شة  معلمات  ت�شور  بدرجة  يتعلق  فيما 

الرو�شة.
على  الرو�شة  طفل  لتعليم  الالزمة  التنفيذ  ملهارات  الرو�شة  معلمات  ت�شور  جاء 
الأن�شطة يف مقدمة هذه املجالت  تقدير مرتفع، وجاء جمال  بدرجة  الأداة ككل  جمالت 
الو�شائل يف الأخري، كما جاءت ثالث مهارات  الأ�شاليب من بعده، يليه جمال  يليه جمال 

تنفيذ بدرجة تقدير مرتفع.
وميكن تف�شري هذه النتيجة باأن معلمات الرو�شة عينة الدرا�شة هن من العامالت يف 
ريا�ص الأطفال احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم، وهذه الريا�ص تخ�شع لالإ�رساف 
والتوجيه امل�شتمرين من قبل امل�شوؤولني، كما يهتم ق�شم ريا�ص الأطفال يف وزارة الرتبية 
والتعليم بعقد الدورات التدريبية للمعلمات يف اأثناء اخلدمة، حيث اأحُلقت جميع املعلمات 
التفاعلي  املنهاج  على  مكثفة  تدريبية  بدورات  احلكومية  الأطفال  ريا�ص  يف  العامالت 
من  معظمهن  ولكون  الدرا�شة  عينة  الرو�شة  معلمات  اأن  كما   ،  )2004( عام  منذ  املطبق 
خريجات اجلامعات يف مرحلة البكالوريو�ص فاأعلى، فاإنهن قد ح�شلن على تاأهيل منا�شب 
تكون  اأن  اإىل  اأدى  هذا  كل  التنفيذ،  مهارات  تتناول  م�شاقات متخ�ش�شة  درا�شة  من خالل 
ت�شورات املعلمات ملهارات التنفيذ بدرجة مرتفعة، وتن�شجم هذه النتيجة مع نتيجة درا�شة 
)Hegde & Cassidy, 2007( التي اأ�شارت اإىل اأن ت�شورات الرو�شة ملهارات التنفيذ كانت 

بدرجة عالية.
يف  جاء  الأن�شطة  جمال  اأن  الدرا�شة  نتائج  فبينت   : )الأن�شطة(  ملجال  بالن�شبة  اأما 
الرتتيب الأول مبتو�شط ح�شابي )3.95( وانحراف معياري )0.37( .وقد اأ�شارت النتائج اإىل 
اأن ت�شور معلمة الرو�شة ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم طفل الرو�شة يف جمال الأن�شطة 
التعبري  الأطفال على  التقدير املرتفع، وجاء ن�شاط تنمية قدرة  جاءت جميعها �شمن فئة 
ال�شفوي يف ن�شاطات حمددة يف مقدمة هذه الأن�شطة، وهذا يعك�ص قيمة تنمية قدرة الأطفال 
واأهميتها على التعبري ال�شفوي، وهو الذي ينمي حا�شة الكالم عند الأطفال، ويقوى مهارة 

النطق واملحادثة لدى الأطفال.
وتف�رس هذه النتيجة باأن املعلمات يدركن دور الأن�شطة التعليمية واأهميتها يف هذه 
املرحلة العمرية، حيث تذكر �رسيف )2006( اأن الأن�شطة التعليمية من اأهم عنا�رس العملية 
التعليمية التعلمية يف ريا�ص الأطفال، واأن على املعلمة اأن تقوم بتحويل قاعات الدرا�شة اإىل 
ور�ص عمل تطبيقية ترتجم املعاين النظرية اإىل اأعمال واأن�شطة تطبيقية، وتنظيم الن�شاطات 
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التي تتفق واحتياجات الأطفال وم�شاحلهم.واأن على املعلمة امتالك مهارة تقدمي الأن�شطة 
املتنوعة التي توفر فر�ص تعلم حقيقية لالأطفال، وكذلك مهارة حث التالميذ على مواجهة 
تلك الن�شاطات �شمن م�شتوياتهم وقدراتهم.وت�شجيعهم على بذل اجلهد للو�شول اإىل الرباعة 
يف الأداء خالل تاأدية الن�شاطات.واأهمية تقدمي الأن�شطة التي حتوز اهتمام الأطفال وحتفزهم 

. )Quebec Education Program,2002( على العمل
يتعلمه  ما  ربط  يف  التعليمة  الأن�شطة  دور  يدركن  املعلمات  باأن  النتيجة  تف�رس  كما 
وما  اأقرانه،  مع  وتوا�شله  الطفل  تفاعل  يف  ودورها  اليومية،  بحياته  الرو�شة  يف  الطفل 
اأن مرحلة ريا�ص  اأن املعلمات يدركن  التعلم، كما  التعليمية من متعة يف  الأن�شطة  توفره 
الأطفال هي مرحلة العمليات احل�شية والتي تبداأ من ال�شنة اخلام�شة، وتتميز هذه املرحلة 
الطفل على حل م�شكالته املادية لي�ص عن طريق عمليات عقله املجردة، ولكن عن  بقدرة 
طريق الأن�شطة با�شتخدام احلوا�ص )حممد، 2001( .لذلك ترى هوهمان )1998( اأن اأ�شدق 
و�شف ملا يحدث من تعلم يف ريا�ص الأطفال هو القول باأن تعلم الأطفال يكون من خالل 
الأطفال بالعمل املبا�رس  الأطفال، ولي�ص نتيجة لها، كون قيام  التي يقوم بها  الن�شاطات 
باأيديهم م�شتثمرين خرباتهم مع الآخرين، يوؤدي اإىل اأن يح�شل الطفل على خربات مبا�رسة 
وقناعة داخلية باأنه امتلك املعرفة من خالل التفاعل مع العامل املحيط به، وتختلف هذه 
النتيجة مع ما تو�شل اإليه الكر�ص )1990( باأن اأداء املعلمات يف جمال الأن�شطة كان اأقل 

من املتو�شط.
الرتتيب  يف  جاء  الو�شائل  جمال  اأن  الدرا�شة  نتائج  فبينت   : )الو�شائل(  جمال  واأما 
تن�ص  التي  الو�شيلة  وجاءت   )0.54( معياري  وانحراف   )3.82( ح�شابي  مبتو�شط  الأخري 
على: “ ا�شتخدام التكنولوجيا الرتبوية يف تعليم الأطفال” يف الرتتيب الأول، ويعود ال�شبب 
لدى  التعلم  تنظيم  الرتبوية يف  التكنولوجيا  ا�شتخدم  املعلمات لأهمية  اإدراك  اإىل  ذلك  يف 
الطفل، واإ�شهامها يف جعل املتعلم اإيجابيًا ون�شطًا يف تعلمه من خالل اندماجه الفعلي يف 
العملية التعليمية، كما اأن التكنولوجيا الرتبوية ت�شهم يف تقدمي الربامج التعليمية املتنوعة 
الأطفال  �شيما  ل  وحاجاتهم،  املتعلمني  ميول  تنا�شب  التي  املنا�شبة  والفر�ص  وامل�شوقة 
منهم، وتراعي فروقهم الفردية مما يجعلهم اأكرث اإثارة ودافعية للتعلم.وقد بينت الدرا�شات 
اأن  مبعنى  للطفل،  الكلية  النمو  خا�شية  يعزز  الرتبوية  التكنولوجيا  ا�شتخدام  اأن  الرتبوية 
اإىل تطور  اأ�شارت الدرا�شات  اأو اللغوي، حيث  النمو احلركي ل يتم مبعزل عن النمو العقلي 
مهارات الطفل احلركية الب�رسية ال�شمعية اللغوية لدى الأطفال عند ا�شتخدام التكنولوجيا 
يف تعليمهم )�شادق، 1996( .كما يرى ووكر )Walker, 1994( اأن ا�شتخدام التكنولوجيا 
الرتبوية يف عملية التدري�ص يغري دور الطالب من دور امل�شتمع املتلقي للمعلومات اإىل دور 
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التقدم  يواكب  وباأ�شلوب  ذاته  وتقومي  عليها،  والإجابة  الأ�شئلة  طرح  يف  الفعال  امل�شارك 
احلا�شل يف العملية التعليمية.كل هذا اأدى اإىل اأن تكون تقديرات معلمات ريا�ص الأطفال 

لهذه املهارة التدري�شية بدرجة مرتفعة.
لرفع  املدر�شية  والتجهيزات  املرافق  “ ا�شتخدام  على:  تن�ص  التي  الفقرة  وقد جاءت 
النتيجة  هذه  تعود  متو�شطة.وقد  وبدرجة  الأخري  الرتتيب  يف  التعليمية”  العملية  م�شتوى 
املدر�شية،  والتجهيزات  املرافق  يف  �شعف  من  الأطفال  ريا�ص  معلمات  تواجهه  ما  اإىل 
م  اأُحلقت باملدار�ص احلكومية بعد تاأ�شي�شها، ومل ت�شمَّ العديد من ريا�ص الأطفال  اإن  حيث 
مرافقها كال�شاحات واملالعب وغرف الدر�ص بحيث تخدم العملية التعليمية ملرحلة الرو�شة 
للعملية  الالزمة  التجهيزات  اإىل  تفتقر  املدار�ص  من  العديد  اأن  كما  املطلوبة،  بال�شورة 
التعليمية كالو�شائل التعليمية وغرف امل�شادر التعليمية وغريها، وبالتايل ربطت املعلمات 
بني هذا ال�شعف يف املرافق والتجهيزات املدر�شية، وبني تقديراتهن ملهاراتهن يف ا�شتخدام 

تلك املرافق والتجهيزات ب�شكلها ال�شابق يف العملية التعليمية.
واأما عن اأثر م�شتوى املوؤهل العلمي على درجة ت�شور معلمة ريا�ص الأطفال ملهارات 
التنفيذ  ملهارات  الرو�شة  معلمة  ت�شور  درجة  فاإن  الرو�شة؛  طفل  لتعليم  الالزمة  التنفيذ 
معلمات  ت�شور  اأن  مبعنى  العلمي،  تاأهيلها  مب�شتوى  تتاأثر  الرو�شة  طفل  لتعليم  الالزمة 
اأو  عاِل  دبلوم  العلمي  املوؤهل  ذات  اأعلى من   ، )بكالوريو�ص(  العلمي  املوؤهل  ذات  الرو�شة 

متو�شط.
م�شلكيًا  املوؤهالت  غالبًا من  الفئة هن  معلمات هذه  اأن  اإىل  النتيجة  تعزى هذه  وقد 
حيث اإن معظمهن يخ�شعن مل�شاقات متخ�ش�شة يف التعرف اإىل خ�شائ�ص الطفولة ومطالب 
منوها، كما يخ�شعن اإىل م�شاقات تركز على مهارات التنفيذ الالزمة يف ريا�ص الأطفال، 
وبخا�شة يف جمالت اأ�شاليب التدري�ص، والو�شائل التعليمية وا�شتخدام تكنولوجيا التعليم، 
وكذلك مهارات التفاعل ال�شفي، والهتمام باجلانب الوجداين لالأطفال،  وتعزيز دافعيتهم 
اأفراد  الفئة من املعلمات عن زميالتهن باقي  اأن تتميز هذه  اإىل  اأدى  التعلم، كل هذا  نحو 

العينة، وبالتايل جاءت ت�شوراتهن ملهارات التنفيذ بدرجة مرتفعة.
الأكادميي  الإعداد  اأن   )Marks & Louis( لوي�ص  و  مارك�ص  من  كل  مع  يتفق  وهذا 
اأن  يجب  والتي  الذاتية  لكفايتها  تقديرها  يف  مهمًا  دوراً  توؤدي  التي  العوامل  من  للمعلمة 
)ال�شيخ  الدرا�شي  ال�شف  اإطار  يف  باملعلمة  املنوط  الدور  درا�شة  عند  العتبار  يف  تو�شع 
ح�شن، 2004( .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�شة )العواد، 2000( التي بينت وجود اأثر 

ملتغري املوؤهل العلمي.
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الرو�شة  معلمة  ت�شور  درجة  يف  اأي�شا  كموؤثر  اخلربة  �شنوات  تاأتى  ذلك  جانب  اإىل 
ملهارات التنفيذ الالزمة لتعليم طفل الرو�شة، وهذا ي�شري اإىل دور اخلربة والتدريب امل�شتمر، 
واملمار�شة املهنية يف زيادة درجة ت�شور املعلمة ملهارات التنفيذ الالزمة لطفل الرو�شة 

يف املجالت والأ�شاليب والأن�شطة كافة.
وتف�رس هذه النتيجة باأن مهارات التنفيذ ملعلمات الرو�شة حتتاج اإىل عامل اخلربة، 
واأن املعلمات من خالل خرباتهن الطويلة يف تدري�ص اأطفال الرو�شة كّون ت�شورات بدرجة 
مرتفعة عن مهارات التنفيذ بدرجة اأكرب من املعلمات ذوات اخلربات املتو�شطة اأو الق�شرية.

حيث يرى )املرزوقي، 1995( اأن املعلمات اللواتي لي�ص لديهن خربات كافية يف التدري�ص 
التدري�ص ويف  تاأهيلهن وذلك لإح�شا�شهن باأهمية اخلربة يف عملية  يرغنب يف زيادة مدة 
اخلربة  اأن  مبعنى  املعلمة،  لإعداد  املهني  بالبعد  ترتبط  اخلربة  اإن  حيث  الف�شل،  اإدارة 
واأهميتها ل تقت�رس على �شنوات اخلربة كفرتة زمنية مليئة بالأعباء التدري�شية بل تت�شمن 
التي  النتائج  مع  النتيجة  هذه  التدري�شية.وتختلف  املهارات  واكت�شاب  التدريبية  الدورات 
تو�شلت اإليها درا�شة كل من )Bryant, et.al, 1991؛ العواد، 2000( التي اأ�شارت اإىل عدم 

وجود اأثر ل�شنوات اخلربة التعليمية.

توصيات الدراسة: 

يف �شوء نتائج الدرا�شة الالية الا�شة بهارات التنفيذ لدى معلمات ريا�س 
االأطفال يو�شي الباحث با ياأتي: 

اإعادة النظر يف الربامج املهنية يف اإعداد معلمات ريا�ص الأطفال لتت�شمن اأن�شطة . 1
تك�شف عن مواهب الأطفال وتنمي مهارات املعلمات.

على . 2 تدريبهن  ملواكبة  الأطفال  ريا�ص  ملعلمات  تدريبية  دورات  بعمل  الهتمام 
كيفية التنفيذ داخل ريا�ص الأطفال.

�رسورة ا�شتخدام اأ�شاليب وا�شرتاتيجيات خمتلفة وتهيئة بيئة التعلم بحيث تنمي . 3
قدرات معلمات الأطفال.

اأ�شا�شيا . 4 الرو�شة �رسطا  الأنظمة والتعليمات بحيث ي�شبح تدريب معلمات  تطوير 
اأثناء اخلدمة.

على . 5 املعلمة  ت�شاعد  التي  ال�رسورية  والألعاب  باملعدات  الأطفال  ريا�ص  جتهيز 
ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات تنمي قدرات الأطفال. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

اأبو حرب، يحيى )2005( الكفايات التدري�شية الالزمة ملعلمات مرحلة ما قبل املدر�شة . 1
يف �شوء تطوير مناذج املنهج للقرن احلادي والع�رسين،  بحث مقدم اإىل موؤمتر الأطفال 
وال�شباب يف مدن ال�رسق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، الإمارات العربية املتحدة، دبي، من 

16- 18 مايو- اأيار. 
لندوة . 2 مقدمة  عمل  ورقة  الأطفال،  رو�شة  معلم  اأو  معلمة  اإعداد   )2007( اأمل  الأحمد، 

ريا�ص الأطفال- واقع و اآفاق- كلية الرتبية يف جامعة البعث، �شوريا. 
يف . 3 للرتبية  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  بناء  اآلية   )2003( الرتبوي  والتطوير  البحث  اإدارة 

الأردن- ت�شور مبدئي مقرتح- من�شورات وزارة الرتبية والتعليم الأردنية. 
الإمام، حممد )2006( فاعلية برنامج اإثرائي قائم على بع�ص الق�شايا املثرية للجدل . 4

الكويتية  املتفوقني، اجلمعية  الطلبة  لدى  والإبداعي  الناقد  التفكري  تنمية مهارات  يف 
لتقدم الطفولة العربية، جملة الطفولة العربية، 7 )26( : 24- 61. 

الببالوي، فيول )1999( فهم املتعلم، اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، جملة . 5
الطفولة العربية، العدد ال�شفري: 6- 41. 

خلف، اأمل )2005( مدخل اإىل ريا�ص الأطفال، القاهرة، عامل الكتب. . 6
اللعب التعليمية يف ريا�ص الأطفال . 7 خري الدين، هيام )1999( تقومي ا�شتخدام بع�ص 

بالقاهرة، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، القاهرة، م�رس. 
زيتون، ح�شن )2001( مهارات التدري�ص روؤية يف تنفيذ التدري�ص، القاهرة، عامل الكتب . 8

للن�رس. 
ال�رسور، ناديا )1997م( تقييم التعليم يف املدر�شة، عمان، اململكة الأردنية الها�شمية. . 9

�رسيف، نادية )2006( معايري اإعداد معلمة الرو�شة. ورقة بحثية مقدمة لور�شة عمل . 10
املعايري العلمية املرجعية خلريجة كلية ريا�ص الأطفال، جامعة القاهرة، كلية ريا�ص 

الأطفال، القاهرة، 13/ 8/ 2006. 
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ال�شيخ ح�شن، حممد )2004( الأ�شاليب امل�شجعة على دافعية التح�شيل لدى التالميذ. . 11
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