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  ووعي معلمات رياض األطفال ا متطلبات منو طفل الروضة

∗ إبراهيم عبد الرافع السمدوين.د  

∗∗  سهام يـس أمحد.د  

 
 

تعـد مرحلـة ريــاض األطفـال مرحلــة تربويـة متميـزة لتهيئــة األطفـال للــتعلم، فهـي الفتــرة        
المـح شخـصية الطفـل وتكامـل جوانـب منـوه         التكوينية الـيت يـتم خالهلـا وضـع البـذور األوىل مل            

وتتميز بكوا زاخرة بقدرات الطفل اليت قد تتخذ مسارا    ... األساسية من جسمية، وعقلية، ولغوية    
إجيابيا أو سلبيا، فإذا ما قدمت هلا الرعاية واملساندة تطورت وازدهرت، أما إذا أُمهِلت أو عوقـت فإـا          

  .تضعف أو تطمس
 يف تنمية شخصية الطفل، إذ تقوم اً كبرياًفال يف هذه املرحلة العمرية دورإن لرياض األط

مبساعدته على اكتساب أساليب ومهارات التكيف اإلجيايب مع نفسه وبيئته وجمتمعه، وهي املكان 
الذي ميارس فيه الطفل أوجه النشاط التربوي املنظم واحلر حبيث جيد فيها الطفل كل ما من شأنه أن 

فتربية الطفولة املبكرة يف رياض األطفال تشكل . ذاته باعتباره فرداً أو عضواً يف اتمعحيقق فيه 
بيئة حياة جديدة، يتعرضون فيها إىل نشاطات متعددة، حتفز ما لديهم من استعدادات ليكونوا أكثر 

 يف الروضة وال يعين أن يتعلم األطفال. تكيفاً الستقبال املدرسة االبتدائية ومتطلباا التعليمية
 من منهج املدرسة االبتدائية ليسهل عليهم تعلم اجلـزء اآلخر، حينما يلتحقون باملدرسة بل اًجزء

 اجلماعي احلر لتنمية احلركة واحلواس، والقدرات اللغوية للعبإتاحة الفرصة لألطفـال يف الروضة 
 ذلك من أشكال التعبري، عن طريق التعبري احلر بالكالم اللفظي والرسم واإلمياءات احلركية وغري

  .     )١(والشعور باالستقرار النفسي
إن الكثري من تصرفات اإلنسان وهو كبري هلا صلة وثيقة حبياته وهو طفل، والصفات 
حدد وترسم خطوطها العريضة يف سن الطفولة، واحلقيقــة أن  الشخصية األساسية لكل فرد ت

ى الطفـل يف هذه املرحلة وراءها حاجات كثرية غري معظم املشكالت السلوكيـة التـي تظهر عل

                                                        
∗  
∗∗   
یة الرتیة،  امعة األزهـر،  ـدد ): ٢٠٠٦(الـد الرق اده ـاء  )1( سلوك الق ادي  ى أطفال الروضة، جم   یة ا یة  ر مج تدریيب  بفا لك ل من ، اجلـزء ١٢٩لت ل

ثاين، یویه، ص  نا   .٥١٩-٤٧٥ل



 

 
   
   

2 

همة يف منو الذات وتكوينها لدى الطفل،  يؤكد البعض أن احلاجات هي من املقومات املإذمشبعة،
سهمت يف تكوين مفهوم إجيايب لدى الطفل عن ذاته وكان متكيفا نفسيا أفكلما حتقق هلا اإلشباع 

 الطفل إىل احليل الدفاعية اليت تتحول إىل اضطرابات سلوكية واجتماعيا، وإذا أعيق هذا اإلشباع جلأ
  .)٢(فيما بعد

أن التحاق الطفل بفصول الرياض يفيده يف مجيع مظاهر النمو ) ٣(ويؤكد أغلب املربني
املختلفة احلركية، والعقلية واالجتماعية واالنفعالية، غري أن هذا يتوقف على نوع املثريات اليت تقدم 

ول الرياض، فكلما كانت املثريات خصبة وسوية ساعدت تبعا لذلك على النمو للطفل داخل فص
 جيب أن يقوم بالعمل يف دور رياض األطفال معلمات مؤهالت تأهيال خاصا، حيث من مثالسليم، و

تتوقف استفادة الطفل إىل حد كبري من الروضة على شخصية وكفاءة املعلمة وفهمها ملتطلبات 
لطفولة املبكرة، وتكامل برامج النمو املقدمة بالروضة مع تلك املقدمة يف منو الطفل يف مرحلة ا

املرتل، ومن مث جيب على املعلمة االتصال املستمر بالوالدين كمربني مشاركني هلا، وأن تدرك أن 
 حلياة الطفل يف املرتل فحسب، بل هي اًفلسفة رياض األطفال تتبلور حول فكرة أا ليست امتداد

 هلا وإضافة عليها، فهي حتقق للطفل من حاجاته اليت ميكن أن حتققها له أسرته، أيضا حتسني
وتلك اليت ال ميكنها أن حتققها له، كذلك تعمل املعلمة على تصحيح كثري من األخطاء اليت يقع 

 األطفال احلب نـحفيها اآلباء واألمهات لسبب أو آلخر، فهي تقوم بدور بديلة األم وبذلك جيب أن مت
عطف، ويتمثل ذلك يف معاملة األطفال برفق، وأن تكون ثابتة يف معاملتها هلم وحازمة يف نفس وال

 . الوقت وممثلة لقيم اتمع وثقافته

إن تعرض عامل اليوم للعديد من املتغريات اليت كثريا ما تعصف مبظاهر احلياة اليومية للكبار 
تقوم بدورها يف تربية األطفال وتنشئتهم والصغار يلقي بالعبء على مؤسسات تربية الطفل اليت 

وتعد رياض األطفال من أخصب املراحل التربوية التعليمية . النشأة االجتماعية والصحية السليمة
يف تشكيل الشخصية وتكوينها، وقد أثبتت معظم الدراسات احلديثة أمهية هذه املرحلة 

ة واالجتماعية والنفسية، وشدة وخطورا من حيث سرعة النمو يف اجلوانب العقلية واجلسمي
  . قابليتها للتأثر بالعوامل والظروف احمليطة

أنه من الضروري أن تصبح مرحلة رياض األطفال مرحلة تربوية  )٤(وقد أوضحت إحدى الدراسات
تعليمية هادفة قائمة بذاا وليست صورة مصغرة تابعة للمدرسة االبتدائية، أو ترف حضاري 

                                                        
یة الرتیة، ): ٢٠٠٧( دیة بوذراع  ) 2( سلویة  لطفل، جم   ش ت ا یب الرتیة األرسیة   ب القة أسا لك ل  مل ب ، اجلـزء األول، ١٣٢ امعة األزهـر،  ـدد ل

 .٣٠٩-٢٩٧ینا ر، ص 
یة، مركز اإلسك دریة  لك اب، ص -س یكولوج ة منو الطفل): ١٩٩٩(سهري اكمل أمحد)3( یقات  معل دراسات نظریة و  .٨٦-٨٥تطب
یحتلدراسة : بویة العرصیةبتطو ر  ریة طفل ما ق ل املدرسة يف مرص يف ضوء بعض  جتاهات الرت): ١٩٩٤(صربي األنصاري إ راهمي)4( یوط،  امعة تیأ یة الرتیة بأ س ة، جم   ب لك

یوط العدد العارش، ا   األول، ص   .١٧٨- ١٤٣س أ
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فال، وإمنا هي مدرسة حقيقية وذات قيمة تربوية سلوكية، وبرامج وأنشطة ألمناط خاصة من األط
  .هادفة وشاملة يف إشباع احلاجات األساسية للطفولة

كما ترجع أمهية هذه املرحلة إىل أا تعد األساس احلقيقي حلياة الفرد إذ يتم بناؤه من الناحية 
فسية واالنفعالية ويؤكد ذلك أن رياض اجلسيمة والعقلية واالجتماعية والدينية واخللقية والن

األطفال أصبحت ضرورة اجتماعية، حيث حتتاج األسرة املعاصرة إىل رياض األطفال اليت يتوافر فيها 
اجلو واال املالئمني واألدوات واألجهزة الالزمة واملشرفات املتخصصات لرعاية األطفال جسمياً 

  ). ٥ (وعقليا ووجدانيا واجتماعيا ودينيا
تشكل احلركة حمور نشاط الطفل يف احلياة، فأثناء احلركة يتعلم التكيف مع ظروف احلياة، و

  .ويتقن املهارات احلركية األساسية، ويكتسب الثقة بالنفس
أن األطفال الذين يكتسبون مهارات القراءة والكتابة بدقة يف )٦(كما بينت إحدى الدراسات  

  .آلتية يتسم بالسهولة والبساطةهذه املرحلة، يكون تعلمهم يف املراحل ا
  )٧(كما أن هناك أسبابا عديدة لالهتمام ذه املرحلة  

 فيهـا الوالـدان إىل العمـل      إضـطر يف خضم التعقيـدات القائمـة يف احليـاة املعاصـرة الـيت               -١
  .ملواجهة نفقات العيش، ينبغي أن يكون هناك من يرعى األطفال ويعتين م

شكل فيها املفاهيم األساسية والـتعلم يف كيفيـة توسـيع    ن السنوات األوىل هي سنوات تت  إ -٢
آفاق القدرة العقلية، وأن هذا النمو يأخذ مكانه بالضرورة يف استمرار الطفل بالتعليم ضمن 

 . إطار عمل منظم يف املدرسة يف املراحل الالحقة

 حبيـث  السنوات املبكرة يف حياة األطفال هي سنوات ترسيخ املفاهيم النفسية واالجتماعيـة     -٣
 .يتعرفون على أنفسهم وعالقام باآلخرين خارج األسرة

                                                        
بد الرسول محمد)5( یوط، العدد ): ١٩٩٧(عف حي  یة الرتیة،  امعة أ رشیع والواقع، جم   س ر ض األطفال يف مرص بني ا ب لك نا ر ، ص ١٣ل   .٢٨٠ – ٢٥٤ی، اجلزء األول، 
ید)6( بد ا سن  محلفوق ة  ع تعلمي طفل الروضة): ٢٠٠٠(ح یة الالزمة  یا ات ال  ل  ئ یة: ح  یة  الج ة، جم   لكدراسة  ثاين، العدد (  شخیص لالرتیة،  امعة  ني مشس، اجلزء ا ، ٢٤ب

  .  ٨٢-٩ص 
  : أنظر   من)7(
یل - نظام ر ض األطفال يف مجهوریة مرص ): ١٩٩٥( لن  ل سعد  یة، دراسـات  ربویـة، ا ـ  العـارش، لدراسة مقارنة  بالعریة ومجهوریة الصني ا لشعب

  .٢١٩ -١٧٧، ص ٧٩اجلزء 
رسيس - بد املقصود): ٢٠٠٠(لأسامء ا یحتلدراسة : عأماين  یـة الرتیـة،  امعـة تیأ نـة، جمـ   با یـة  یة  ى األطفـال يف مرا ـل  بة  ل ا ات ا لك ی م  مي تعلس  لنفـ

  .١٨٢-١٥١ ص ٢٤ ني مشس، العدد 
بد الغفورفوزیة  - یة ر ض األطفال يف حتق ق األهداف العامـة املوضـو ة لهـا يف دو  الكویـت، جمـ  العلـوم الرتبویـة، معهـد ): ٢٠٠٣(لعیوسف ا  لفا

ثالث، ص    .٢٨ – ٣لا راسات الرتبویة،  امعة القاهرة، العدد ا
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أن السنوات املبكرة األوىل مهمة، ألن النمو اللغوي املتطور يأخذ قـراره يف هـذه الـسنوات، وأن          -٤
اللغة تكون أساسا  يف التفكري واالتصاالت، وأن التطوير املبكر للمهارات اللغوية يكون فعـاال        

 .يف هذه املراحل

ــربز أمه -٥ ــسة     ت ــامل الرئي ــوين شخــصيته، فاملع ــاة الطفــل يف تك ــسنوات األوىل يف حي ــة ال ي
 .لشخصيات األفراد تتأثر بنوع الرعاية والتربية اليت يتلقاها األطفال يف طفولتهم املبكرة

إعداد األطفال وتربيتهم هو إعداد ملواجهة التحديات احلضارية اليت تفرضها حتمية التطـور             -٦
  . ق عليه عصر العوملة بتحدياته ومتطلباتهن يف عصر يطلنـحخاصة و

ومن هنا أصبح تعليم األطفال يف هذه املرحلة حمورا الهتمام عاملي جسدته اتفاقية حقوق 
، ومؤمتر ١٩٩٠، ومؤمتر جوميتني للتعليم األساسي للجميع الذي عقد يف مارس ١٩٨٩الطفل يف عام 

ا عقد بعد ذلك من مؤمترات ترصد الواقع ، وكل م١٩٩٠القمة العاملي من أجل الطفل يف سبتمرب 
وتتابع تنفيذ االلتزامات اليت تعهدت ا الدول يف تلك االتفاقيات واملؤمترات مثل اجتماع داكار عام 

، وغريها من ٢٠٠١، واجتماع الدول التسع األكثر اكتظاظا بالسكان الذي عقد يف سبتمرب عام ٢٠٠٠
  .)٨(اجتماعات ومؤمترات

الدول املتقدمة هلذه املرحلة رعاية خاصة تتمثل يف توفري ما يسمى كما أعطت معظم 
اً ٩( عقلي واجتماعي ووجداين سليم لألطفالبالتربية ما قبل املدرسية من أجل حتقيق منو.(.  

وبناء على ذلك انتشرت مؤسسات ما قبل املدرسة يف العديد من دول العامل، وعلى األخص 
وية حكومية أو أهلية من أجل توفري بيئة تربوية اجتماعية مدارس رياض األطفال كمؤسسات ترب

فعالة للطفل يف السنوات األوىل من العمر، كما ظهرت التوجهات احلديثة يف تلك اتمعات بأن 
تكون رياض األطفال جزء من التعليم االبتدائي، باعتبارها مرحلة أساسية ومهمة جلميع األطفال 

  ).١٠(رية الستمرارية وتقدم اتمعاتون من الركائز الضرودالذين يع
مما سبق يتضح أن أحد املعايري األساسية اليت حتدد مستوى التقدم احلضاري يف أي جمتمع 

  .من اتمعات املعاصرة ما يبديه هذا اتمع من حرص واهتمام بأطفاله

                                                        
بكرة): ٢٠٠١(جنوى یوسف جامل ا  ن)8( تعلمي يف مر   الطفو  ا ملا ددة حول األهداف واملضامني الرتبویة، جمـ  العلـوم الرتبویـة، معهـد رؤیة م  : ل

نا ر، ص  یا راسات الرتبویة،  امعة القاهرة،  دد  اص عن الرتیة اخلاصة،    .٣٣-٣ب
 (9) - Walner, R. (1994): Whole physical education. Journal of physical Education Recreation and Dance , vol. 

65, no. 6,  pp. 40-44  
(10) Hansen, J.S. (2003 ): Early childhood education encyclopedia of education (2 ed). Vol. 2, New York, 

Thomson. 
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ضل أن يبدأ نه من السهل واألفإ إذ  ومن هذا املنطلق تتأكد أمهية تعليم ما قبل املدرسة، 
إىل أنه ) ١١(وقد أشارت إحدى الدراسات. النمو بأسلوب سليم عن إصالح أخطاء هذا النمو فيما بعد

يصعب يف سن السادسة أو السابعة تعويض اخلربات اليت حرم الطفل منها يف سن الرابعة أو 
نسان وعلى اخلامسة، ومن مث فإن أي قصور مبكر قد يؤدى إىل تأثري سليب متراكم على شخصية اإل

ن مراحل التعليم املدرسي كلها تتأثر بتعليم ما قبل إذ إالتفكري  مبراحله املختلفة فيما بعد، 
  . املدرسة

 تشهد – كمرحلة عمرية –كما تتأكد أمهية هذه املرحلة يف ضوء أن مرحلة الطفولة   
طول اإلنسان عند من % ) ٥٤(طفرة كبرية يف النمو عن اإلنسان يف مجيع نواحي النمو، حيث يتكون 

بني الثانية عشرة والثامنة عشرة، وأن %) ١٤(بني الثالثة والثانية عشرة،%) ٣٢(بلوغه سن الثالثة، 
  .) ١٢(بني الثامنة والسابعة عشرة%) ٢٠(من مكونات الذكاء العام تتكون بني الرابعة والثامنة،%) ٥٠(

 ال حيتاج سهلة يسرية وخدمة وقد ينظر البعض إىل تربية األطفال ورعايتهم على أا مهمة
األطفال فيها أكثر من احلراسة واإليواء يف مكان آمن بعيد عن املخاطر بواسطة مشرفات غري 
متخصصات أو مدربات، ومن مث ينظر إىل رياض األطفال نظرة ال تعطيها حقها من األمهية، غري أن 

غري املتعمقة، بل جيب أن تتميز رياض األطفال يف حقيقة األمر جيب أال ينظر إليها تلك النظرة 
  .)١٣(الروضة عن املرتل  بتوافر املساحات واألدوات اليت تزيد من النشاط احلركي للطفل

كما تكتسب اخلربات اليت مير ا الطفل يف مرحلة رياض األطفال أمهية خاصة، وينبغي أن 
رمان الطفل من فرص النمو و حتقيق أقصى قدر من النمو  للطفل يف شىت ااالت، إذ أن حنـحتوجه 

  . )١٤(الطبيعي يف هذه الفترة من حياته قد يعرضه لقصور يصعب معاجلته وتعويضه فيما بعد
ودف رياض األطفال إىل مساعدة أطفال ما قبل سن املدرسة على حتقيق التنمية الشاملة 

جتماعية واخللفية واملتكاملة لكل طفل يف ااالت العقلية والبدنية واحلركية والوجدانية واال
   .)١٥(والدينية

                                                        
یة الرتیة،  امعة األزهر العـ): ٢٠٠٠( دیة یوسف كامل )11( ميه، جم   بتعلمي ما ق ل املدرسة ألطفال األرس الفقرية رضورته وبدائل  لك ، ص  ٨٩دد لتعم

٣٧٧ -٣٥٣ . 
یة الرتیة،  امعة األزهر، ص نـحاجتاهات معلمة ر ض األطفال ): ١٩٩٩(أمحد فرید محمود)12( شورة،  تري  ري  نة، رسا  ما بو ا لك م  س    .٢٧جمله

(13)Jean, M. Larsen & Thomas, W. Darper (1984): Does preschool help the educationally advantaged child2 
preliminary Findings from longitudinal study “A paper presented at the annual meeting of the American 

Educational Research Association", New Orleans, April, 23-27.   
ناشف)14(   .٤٤دار الفكر العريب، ص: القاهرة. ر ض األطفال): ١٩٩٧(لهدى محمود ا
نة ١٢القانون رمق : بمجهوریة مرص العریة)15( نف ذیـة الـصادرة بقـرار جملـس الـوزراء رمق ١٩٩٦لس   تـه ا ت بإصـدار قـانون الطفـل وال نة ٣٤٥٢لحئ لـس  

ئون املطابع األمريیة، ٥٧، املادة ١٩٩٧ ئة العامة  ش ، ا لی   .٢١، ص ١٩٩١له
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ومن هنا قامت رياض األطفال على أهداف حمددة لتحقيق حاجات طفل الروضة واليت تتمثل 
  ) ١٦(يف أربعة حماور

  ).  احلركي– الديين – االجتماعي – العقلي –منوه اجلسمي ( يرتبط بالطفل ذاته: احملور األول
  . مية وعاملية تتصل بنمو الشعور الوطينيرتبط بأهداف اجتماعية وقو: احملور الثاين
  . يرتبط بالتهيئة للمرحلة االبتدائية: احملور الثالث
  .  يرتبط بأمن الطفل وسالمة بيئته:احملور الرابع

  .و تنمية حب العمل والعلمنـح يرتبط بتنمية املفاهيم :احملور اخلامس
  : ة أهداف هي أهداف رياض األطفال إىل عشرCaroline Tryone (17) كما قسمت

  .  منو الشخصية االستقاللية -
  . تعلم املشاركة واالستجابة للمثريات احمليطة بالطفل -
 . تعلم تكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين -

 . منو التحكم الذايت -

 . فهم دوره بالنسبة جلنسه -

 . فهم وتعرف جسمه -

 . تدريب العضالت الكبرية والصغرية -

 . هتعرف العامل الطبيعي والتحكم في -

 . فهم العامل اجلديد واآلخرين -

 .و العلمنـحتنمية الشعور االجيايب  -

  .)١٨(وعلى املعلمة أن تعي فلسفة رياض األطفال املعمول ا بالدول املتقدمة واليت تراعي
إتاحة الفرصة للطفل للتجريب، وتوفري املواد الالزمة لألنشطة، وتشجيع الطفل على اإلبداع  -١

 .والتعبري عن نفسه

 بيئة مالئمة لنمو الطفل، حيث يتم تدريب املعلمات على تفهم احتياجات األطفال توفري -٢
 .ملساعدة كل طفل على تكوين عالقات صحية مستقرة مع األطفال اآلخرين ومع الكبار

                                                        
یة): ٢٠٠٣(ش بل بدران)16( بنظم ر ض األطفال يف ا ول العریة واأل بعة األوىل، ص : حتلیل مقارن القاهرة: ج ب یة، ا نا لطا ار املرصیة ا ن   .٦٠-٥٨ لب

 (17)Caroline Tryone(1991): Introduction to early childhood education New York , Mac Millen Pub Company, 
P. 47.  

ید) 18( تطو ر ر ض األطفال  ملعاهد األزهریـة يف ضـوء  ـربات ): ٢٠٠٤(لس محمد أمحد غریب ا تري  ـري لتصور مقرتح  جـس بعـض ا ول، رسـا  ما
یة الرتیة،  امعة األزهر، ص  بشورة،  لك   .٩٧-٩٤م 
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مساعدة كل طفل على استخدام جسمه بفاعلية من خالل املهارات احلركية والتكيف معها،  -٣
 خالل اخلروج يف اهلواء النقي واللعب، والنوم السليم، والغذاء وتلبية احتياجاته اجلسمية، من

 .اجليد، والرقابة الصحية املنظمة حىت يتمتع الطفل جبسم سليم

، وتشجع Experiment والتجريب  Explorationتوفري بيئة مالئمة تسهل للطفل عملية االستكشاف  -٤
 التعلم، واستثارة حب االستطالع التنمية العقلية من خالل االهتمام باللغة، ومعرفة كيفية

 .لدى الطفل، وتكوين املفاهيم، حىت يتمكن الطفل من استخدام قدراته العقلية بكفاءة

مساعدة الطفل على إتقان املهارات اللغوية سواء مهارات التعبري أو مهارات تقبل األفكار  -٥
 . ضرورية لتنمية قدرات التفكري وحل املشكالتداجلديدة اليت تع

ة الطفل تدرجيياً على الدخول إىل التعليم املنظم يف املدرسة االبتدائية، واستثارته مساعد -٦
  . الكتشاف البيئة احمليطة به

  . يئة الظروف املالئمة لنمو األطفال منواً متكامالً جسمياً وعقلياً وخلقياً ومجالياً -٧
  . أن يتم تشجيع األطفال على العمل كل حسب قدراته وطبيعته اخلاصة -٨
 اليت تثري اهتمام األطفال وتشجعهم على حب Stimulating atmosphereفري البيئة احملفزة تو -٩

  . Curiosityاالستطالع 
 األساس يف تكوين الشخصية وخاصة القيم املتصلة  كواتنمية القيم اخللقية واالجتماعية - ١٠

  . باجلد واملثابرة والدقة واحلماس واالستقالل الذايت
  .و التعلم بصفة عامةنـحت واألبوين واألسرة و املعلمات والروضة وو الذانـحاإلجيابية  - ١١

 كثرية ومتنوعة، تتطلب مهارات اً ومتداخلة وتؤدى مهاممتعددةوتقوم معلمة الروضة بأدوار 
 بأن يتقن مادة علمية معينة، اًفنية خمتلفة، فإذا كان املعلم يف مراحل التعليم األخرى مطالب

املعلمة يف روضة األطفال مسئولة عن كل ما يتعلمه األطفال إىل جانب وحيسن إدارة الفصل، فإن 
وهناك بعض السمات . مهمة توجيه كل طفل من أطفاهلا يف مرحلة حساسة من حيام

واخلصائص اليت جيب أن تتوافر يف من يرغنب يف العمل برياض األطفال، كأن تكون حمبة للتدريس 
وأن تكون قادرة على أحداث تغيري إجيايب يف حيام، وأن تتمتع وللعمل مع األطفال يف هذه املرحلة، 

بدرجة عالية من التحدي واملثابرة تؤهلها للعمل مع األطفال يف هذه املرحلة باإلضافة إىل معرفة ما 
  ):١٩(وهناك جمموعة من املمارسات اليت تقوم ا املعلمة منها. جيرى من حوهلا

التعليمية لألطفال ومعاملتهم مبساواة مع مراعاة الفروق أن تتعهد املعلمة بتقدمي اخلربات  -
 .الفردية بينهم

 .أن تعي املعلمة املوضوعات اليت تقوم بتدريسها بالطرق اليت تتناسب معها -

                                                        
ید) 19( سابق ، ص :لس محمد أمحد غریب ا  .١٤١-١٤٠لاملرجع ا
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 . املعلمة مسئولة عن حسن إدارة العملية التعليمية ومساعدة األطفال على التعلم املنظم -

  .به يف الفضائل اليت ترغب يف غرسها يف األطفال أن تكون املعلمة قدوة ومنوذجاً حيتذى  -
 .   أن حترص املعلمة على كل ما من شأنه أن خيدم األطفال ويكون لصاحلهم -

وجتدر اإلشارة إىل أن هناك بعض الضغوط اليت تؤثر على أداء املعلمة ألدوارها داخل الروضة، 
ل بالقاعة أو الفصل، واجلدول اآليت كزيادة النصاب التدريسي واإلشرايف هلا، وزيادة أعداد األطفا

  .يوضح أعداد املعلمات واألطفال بالرياض يف مصر
يوضح أعداد املعلمات واألطفال برياض األطفال على مستوى اجلمهورية  )١(جدول 

  )٢٠()٢٠٠٧/٢٠٠٨(لسنة
 خاص حكومي

 دد األطفالع عدد املعلمني عدد األطفال عدد املعلمني

كور
ذ

اث  
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25
0

 13
66

1
 13

91
1

 25
40

30
 22

75
51

 48
15

81
 34

06
 14

67
0

  32
.83

 21
0

 98
63

  10
07

3
 10

17
86

 95
02

2
 19

68
08

  19
.54

 65
63

 29
.99

 

  

) ٦٧٨٣٨٩(ألطفال امللتحقني برياض األطفال مبصريتضح من اجلدول السابق أن إمجايل عدد ا
طفال لكل معلمة، وأن إمجايل عدد ) ٢٨,٣(بنسبة ) ٢٣٩٨٤(طفال، وأن إمجايل عدد املعلمني واملعلمات

طفال لكل فصل، وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة األطفال لكل ) ٣١,٩٥(فصال بنسبة ) ٢١٢٣٣(الفصول 
إال أن هذا املعدل . األطفال باملدارس اخلاصة عنها باحلكوميةمن املعلمة والفصول تقل كثريا برياض 

عالٍ عن املعدالت العاملية سواء بالنسبة للفصل أو املعلمة، ومن مث فكثرة األطفال يف القاعة أو 
  .الفصل يؤثر سلبا على أداء املعلمة ومراعاا ملتطلبات منو الطفل وخاصة يف اجلوانب السلوكية

حول الطفل من خالل إكسابه املفاهيم واملهارات  داف رياض األطفال تدورمما سبق يتضح أن أه
والقيم االجتماعية واألخالقية وتنمية االجتاهات والسلوكيات املرغوبة من خالل جماالت معرفية 

  .باستخدام أسلوب اللعب والنشاط واحلركة)  الفنون– العلوم – الرياضيات –اللغة (أساسية
  :مشكلة الدراسة -١

 أمهية معرفة معلمات رياض األطفال ملتطلبات منو الطفل يف هذا السن، بق تتضح سمما
خطورة عدم معرفة املعلمة لتلك املتطلبات وضرورة أن ينعكس ذلك على ممارساا معه، وكذا 

                                                        
نوي،: بمجهوریـة مـرص العریـة) 20( ئـة العامـة واإلحـصاء، الك ـاب اإلحـصايئ ا س اجلهـاز املركـزي  لـب تـارخي 2008 لتع  :  ـىل املوقــع اآليت١/١/٢٠٠٩ب، وكـذا م ـاح  ـىل  نرتنـت 

http: //servi ces.mo e. gov. eg/books /A_0 708/ma i n_b ook0708. ht ml 
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ألا حجر الزاوية يف الروضة، ويتوقف جناح الروضة يف تنمية األطفال تنمية متكاملة إىل حد كبري 
لك حتاول الدراسة احلالية الوقوف على وعي معلمات رياض األطفال ذاملعلمات ا، ولعلى نوعية 

لك من تأثري على فعالية قيامهن بأدوارهن املنوطة ن من ناحية، ذمبتطلبات منو أطفال الروضة، ملا ل
  .وفعالية العملية التربوية يف رياض األطفال من ناحية أخرى

  :أسئلة الدراسة - ٢
  :يةتاإلجابة عن التساؤالت اآلحاولت الدراسة 

  ما أهم متطلبات النمو الالزمة ألطفال الروضة؟ -١
  وعي معلمات رياض األطفال ذه املتطلبات؟ى ما مد -٢
تربـوي  /تربوي ختصص أطفال(التأهيل التربوي للمعلمة    : هل خيتلف هذا الوعي باختالف متغريات      -٣

، نــوع التعلــيم بالروضــة )خاصــة/حكوميــة(، اجلهــة التــابع هلــا الروضــة )غــري تربــوي/عــام
 ؟)ال /نعم(، هل لدى املعلمة أطفال )أزهري/لغات/عام(

ما التوصيات واملقترحات اليت ميكن أن تسهم يف تنمية وعي معلمات رياض األطفـال مبتطلبـات       -٤
 منو طفل الروضة يف ضوء ما تظهره الدراسة من نتائج؟

  :أهداف الدراسة - ٣
نمو الالزمة لطفل الروضة، والتعرف على مدى هدفت الدراسة إىل الكشف عن متطلبات ال

وعي معلمات الروضة ا، ومدى اختالف هذا الوعي باختالف بعض املتغريات، باإلضافة إىل تقدمي 
  .بعض املقترحات اليت ميكن أن تسهم يف تنمية وعي املعلمات بتلك املتطلبات

  :أمهية الدراسة -٤
 أوضحت كثري من الدراسات ، فقدلة ذااتنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية مرحلة الطفو

اليت أجريت يف جمال التربية وعلم النفس أن نسبة كبرية من مقومات الشخصية تتشكل يف 
كما تفيد . السنوات اخلمس أو الست األوىل من عمر الفرد ويسميها البعض بالسنوات التكوينية

 كما تقدم للعاملني يف جمال رياض هذه الدراسة يف حماولة االرتقاء بإحدى حلقات تربية الطفل،
كما ميكن أن . األطفال بعض املعايري اليت ميكن االستفادة منها عند اختيار وتدريب وتقومي املعلمات

  . من التغذية الراجعةاًتقدم نتائج الدراسة امليدانية لكليات التربية ورياض األطفال نوع
  :منهج الدراسة وأدواا - ٥

 يف اجلانب امليداين، وقد اشتملت (*)لوصفي، مستعينة باالستبانةاستخدمت الدراسة املنهج ا
العبارات املرتبطة جبانب اجتاهات : مها) ٢١(االستبانة على اثنتني وأربعني عبارة غطت حمورين رئيسني

                                                        
بات منو طفل الروضة ووعي معلامت ر ض األطفال هبا)١(انظر ملحق رمق  *   .م طلاس  انة 
بار أنه ال یو د اجتاه أو  اإلشارةجتدر) 21( ثالث من جوانب الوعي وهو اجلانب املعريف مت دجمه يف  جتاهات واملامرسات  ىل ا ت إىل أن اجلانب ا عل

تحكمي  ىل ذ  بق مبعرفة، ومت ا لممارسة إال إذا    .س 
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و متطلبات منو طفل الروضة، والعبارات املرتبطة جبانب ممارسات املعلمة، ووزعت عبارات نـحاملعلمة 
  :يأيتلى احملورين كما االستبانة ع

  ).١٨-١(حمور العبارات املرتبطة جبانب االجتاهات، وهي العبارات أرقام من  -١
 ).٤٢-١٩(حمور العبارات املرتبطة جبانب املمارسات، وهي العبارات أرقام من  -٢

  :يأيت إىل أن االستبانة ا عبارات سلبية وأخرى اجيابية موزعة كما اإلشارةكما جتدر 
  .٣١،٣٨، ٢٥، ٢١، ١٨، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٥، ٤، ٣، ٢: لبية أرقامالعبارات الس -
وقد مت مراعاة ذلك عند التعامل إحـصائيا مـع العبـارات         . باقي عبارات االستبانة  : العبارات االجيابية  -

يف حـني أعطيـت العبـارات الـسلبية     . ١، ٢، ٣، ٤، ٥اإلجيابية يف االستجابات فقد أعطيت درجـات       
  .عكس ذلك

 من احملكمني وذلك للحكم على مدى اتصال العبارة جمموعةوقد مت عرض االستبانة على 
مبحورها، وكذا مدى تغطية العبارات املتعلقة للمحور الذي تندرج حتته، وأخرياً مدى توفر بعض 
الشروط الفنية للصياغة من حيث عرض كل عبارة لفكرة واحدة، ودقة الصياغة، ووضوحها وعدم 

 للحكم على األطفال فهمها، مث عرضت األداة على عينة استطالعية من معلمات رياض اللبس يف
وضوح العبارات هلن ضماناً لتحقيق الفهم املشترك بينهن، وللوقوف على ثبات االستبانة مت 

معلمة، وقد وجد أن معامل الثبات بطريقة التجزئة ) ٢٠(تطبيقها على عينة من املعلمات قوامها 
  .وهو معامل ثبات عال ويعول عليه) ٠,٩٠(النصفية 

  :عينة الدراسة -٦
معلمة، موزعة ) ٤٤٣(طبقت أداة الدراسة على عينة من معلمات رياض األطفال مبصر قوامها 

 :على متغريات الدراسة كما يأيت

  يوضح توزيع أفراد العينة على متغريات الدراسة )٢(جدول

دى هل ل تبعية الروضة نوع التعليم املؤهل املتغري
 املعلمة أبناء؟

رياض  الفئات
 أطفال

غري  تربوي
 تربوي

 ال نعم خاصة حكومية أزهري لغات عام 

 229 214 128 315 76 112 255 103 50 290 العدد

 443 443 443 443 جمـ

  

 ،ويف املعاجلة اإلحصائية للبيانات مت استخدام التكرارات واملتوسطات احلسابية، والنسب املئوية
 واختبار شيفيه للوقوف على للوقوف على الفروق بني فئات متغريات الدراسة،" ف-ت" واختباري

  . ١٣ اإلصدارSPSS وذلك من خالل استخدام برنامج اجتاهات الفروق،
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  :مصطلحات الدراسة -٧
نظام تربوي حيقق التنمية الشاملة ألطفال ما قبل حلقة التعليم االبتدائي  " رياض األطفال

  ) .٢٢(" سنوات ٦-٤، وتقبل رياض األطفال الطفل من سن ويهيئهم لاللتحاق ا
 هي شخصية تربوية يتم اختيارها بعناية  Kinder Gartner female Teacher  معلمة رياض األطفال

بالغة من خالل جمموعة من املعايري اخلاصة بالسمات واخلصائص اجلسمية، والعقلية، واالجتماعية، 
بة ملهنة تربية الطفل، حيث تلقت إعدادا وتدريبا تكامليا يف كليات واألخالقية، واالنفعالية املناس

  .)٢٣(جامعية لتتوىل مسئوليات العمل التربوي يف مؤسسات تربية طفل ما قبل املدرسة
يقصد به طفل ما قبل املدرسة االبتدائية والذي يتراوح عمره ما بني بداية العام : طفل الروضة

السادس وهى الفترة اليت يكون فيها الطفل فكرة واضحة الرابع ويستمر حىت اية العام 
وسليمة عن نفسه ومفهوما حمددا لذاته اجلسمية والنفسية واالجتماعية مبا يساعده على احلياة 

  ).٢٤(يف اتمع، وميكنه من التكيف السليم مع ذاته
  .)٢٥("احلفظ والفهم وسالمة اإلدراك" ورد تعريف الوعي بأنه : الوعي

ه تلك األمناط من املعارف والقيم واالجتاهات اليت تتكون لدى الفرد ليسلك سلوكا ويقصد ب
  :).٢٦(معينا، ويتضمن الوعي ثالثة جوانب

  . معرفة األبعاد واملفاهيم املرتبطة مبوضوع الوعي: األول
  .  القيم واالجتاهات واألفكار التربوية لدى معلمات رياض األطفال:الثاين
  .يم من جانب معلمات رياض األطفال باعتبارهن قدوة لدى األطفال السلوك السل:الثالث

                                                        
نة ١٢القانون رمق : بمجهوریة مرص العریة)22( نف ذیة، م١٩٩٦لس   ته ا ت بإصدار قانون الطفل وال  .٢١رجع سابق، ص لحئ
تصار محمد  ىل إ راهمي) 23( ت دات الرتبویـة يف جمـال ): ٢٠٠١(نا تطو ر  رامج إ داد معلامت ر ض األطفـال يف مـرص  ـىل ضـوء ا س تصور مقرتح  ملـل

نصورة، اجلزء األول، العدد : ب ریة الطفل یة الرتیة،  امعة ا یة جم   یة م دا یأ ملدراسة  ب لك ن ت مترب، ص ٤٧حتل  .١٦٤-١٠١س ، 
یة لطفل الروضة يف دو  الكویت): ١٩٩٨(معصومة أمحد إ راهمي) 24( یة : عاخلصائص اإلبدا یة م دا ندراسة  یة الرتیـة،  امعـة األزهـر، " نفس  بجم   لك

 .٢٤٣-٢٢٧، مایو، ص ٧١العدد
یة ) 25( ثا بعة ا ثاين، ا یط، القاهرة، اجلزء ا ناملعجم الو ل لط ل  .١٠٤٤، ص )ت. د(س 
 
یفة، ا) 26( س محمد حفين  بد القادر رشیفل ل یة ): ٢٠٠٢(عید  بة املعلمة  بات الواجب توافرها يف معلمة ر ض األطفال ومدى وعى الطا ل لكا ملتطل

تق ل الوطن العريب، ص  نوان الطفل أفضل اس  ر  یة ر ض األطفال،  امعة القاهرة، حتت  ثاين  س ر ض األطفال هبا، املؤمتر العلمي ا ع للك - ٢٤٥ملل
٣١٣. 
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 النمو سلسلة متتابعة ومتماسكة من التغريات ليت دف إىل غاية واحدة وهي اكتمال ديع
ئة تربوية غنية ومليئة باملثريات واملنبهات النضج وال ينمو الطفل منوا سليما إال إذا ما توافرت له بي

اليت تتماشى مع قدراته وطاقاته وتعمل على تنمية جوانبه اجلسمية والنفسية واالجتماعية 
  : توضيح ألهم جوانب النمو عند الطفلأيت، وفيما ي)٢٧(والعقلية اليت متكنه من احلياة كإنسان

  :النمو احلركي -أ

ويكون يف أول املرحلة غري متزن، ،هذه املرحلة بالشدة والسرعةيتميز النمو احلركي للطفل يف 
وعندما يبلغ الطفل الرابعة حياول أن يتقدم وحيجل مبدال قدميه لثوان معدودة، وعندما يبلغ 

  .اخلامسة تزداد قدرته على االتزان مبا ينعكس على سلوكه احلركي
ة اليت تستعمل يف املشي واجلري كما يتميز النمو احلركي باعتماده على عضالت اجلسم الكبري

والقفز والتسلق، وال يكون يف هذه احلركات يف أوىل مراحلها اتزان أو توافق، ولكن بتأثري النضج 
والتدريب يبدأ الطفل تدرجييا بالسيطرة على حركاته، أما احلركات اليت تعتمد على العضالت 

يقة فإن السيطرة عليها تتأخر بعض الشيء، الصغرية، مثل الكتابة وغريها من األعمال اليدوية الدق
لذا ينبغي عدم إرهاق الطفل وتكليفه بأعمال تتطلب السيطرة على هذه احلركات لفترات طويلة، 

  .)٢٨(بل  يكون التدريب عليها لفترة قصرية تزداد تدرجييا
 كبري من األطفال يف الروضة مل تنم لديهم بعد مهارة السيطرة على دكما أن وجود عد

كام، حيتم على املعلمة أن توفر لكل طفل مساحة تضمن له حرية احلركة داخل الفصل، حر
واالنطالق واللعب خارجه، ويئة بيئة حسية وصحية لتأمني سالمة األطفال من احلوادث واألمراض 
واملخاطر البيئية، باإلضافة إىل تنمية حواس الطفل السمعية والبصرية والشمية والذوقية من 

  .التدريبات احلسيةخالل 
  :  النمو اجلسمي-ب

%) ٥٤( يصل طول الطفل إىل إذيتميز النمو اجلسمي يف مرحلة الطفولة املبكرة بالسرعة   
) ٥٠(من إمجايل طول اإلنسان عند بلوغه سن الثالثة، وبعد أن كان طول الطفل عند الوالدة حوايل 

ا ، أي أن الطول يزيد عن ضعفه عند سم تقريب) ١٠٨(سم فإنه بنهاية السنة اخلامسة يصل إىل 

                                                        
سن ا صالح ا )27( یـة :دور معلمة الروضة يف ظل العوملة): ٢٠٠٣(ح ن محمد  یة، جم   یو بقة  ىل مدارس ر ض األطفال مب افظة ا لكدراسة  ب لقل مط

   .٢٣١-١٨٣ مارس، ص ١١٧بالرتیة،  امعة األزهر،  دد 
ناشف)28( بق ذ ره، ص : لهدى محمود ا  .٤٦س مرجع 
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تقريا يف )  كجم ٢(الوالدة، وبالنسبة للوزن فالزيادة فيه غري سريعة، حيث يزيد الطفل ما مقداره 
  .)٢٩(السنة

همة اليت تساعد  يعد من احلاجات العضوية املإذ اللعب املتنفس الرئيسي للطفل، دويع  
فل األخرى كاحلاجة إىل املعرفة واالستطالع على النمو اجلسمي، ويؤدى إىل إشباع حاجات الط

واالبتكار، باإلضافة إىل اإلجناز وبناء الشخصية، وتعد التربية احلركية من ااالت اخلصبة اليت ميكن 
من خالهلا أن مند الطفل باحتياجاته من الربامج املوجهة املبنية على احلركة الطبيعية التلقائية 

  .  )٣٠(لديه
أن أبرز ما مييز الطفل يف السنوات األوىل من حياته حركته )٣١(لدراساتوقد بينت إحدى ا  

ونشاطه املستمر فاألطفال يف السنوات األوىل ميلكون قدرا من النشاط الزائد سواء داخل املرتل أو 
خارجه، ويلعب هذا النشاط يف حياة الطفل دروا هاما يف مساعدته على النمو اجلسمي والنفسي 

  . طريق الطفل إىل املعرفة وإدراك العامل اخلارجيواالجتماعي، فهو 
إىل أن اللعب يشكل مطلبا تربويا أساسيا وحقا من حقوق )٣٢(كما أشارت دراسة أخرى  

  .الطفل، مما حيتم على اآلباء واملربني يئة الفرص والوسائل املناسبة لكي ميارس الطفل هذا احلق
 اللعب يف النمو اجلسمي، ونتائجه اإلجيابية يف على أمهية)٣٣( ولذا فقد أكدت البحوث التربوية

استمتاع طفل ما قبل املدرسة حبياة سعيدة مليئة بالنشاط ومثرية تنمى لديه حب االستطالع يف 
همة لبناء شخصية الطفل السوية بصفة مومن مث يعد اللعب وسيلة . البحث والتجريب واالختبار

  . الوقت بصفة خاصةعامة، ووسيلة للتعليم والتعلم واالستمتاع ب
 يتعبون بسرعة، لكنهموبالرغم من أن األطفال كثريو احلركة ولديهم طاقة جسمية كبرية،

ن شغف الطفل باللعب يشغله ويسيطر على اهتمامه حبيث ال يشعر حباجته للراحة أو إومع ذلك ف
                                                        

ثة، ص : نعام. س یكولوج ة الطفو ): ١٩٩٣(عز ز سامره وآخرون) 29( ثا بعة ا توزیع، ا رش وا لدار الفكر  ل لط ل  .١١٨-١٧٧ ل 
بد العز ز،  امص صا ر راشـد) 30( سني بعـض املهـارات ): ٢٠٠٠(عطارق محمد  حتـ ـر مج مقـرتح  لقـدرة احلریـة واإلدراك احلـس حـريك وأ ـره  ـىل   

یة الرت ثاين  یة  ى طفل الروضة، املؤمتر العلمي ا سا للكواملفاهمي العددیة وا ل ب تعـاون مـع احتـاد اجلامعـات العریـة حل یوط،   بیة،  امعة أ ل س  تغـري " ب ملا ور ا
ثاين، يف الفرتة من  متع الغد رؤیة عریة ا   ا ل لمعمل العريب يف  ب  .٨١٠-٧٨٥، ص ٢٠٠٠ ا ریل، ٢٠-١٨جم

سني  ىه) 31( یة ا):١٩٨٨(حأسامة  بات طفل ما ق ل املدرسة،جم  الرتیة،  لكدور األرسة جتاه  ب   .١٢٠-١٠١، ص١٥بلرتیة  امعة األزهر، العددم طل
شافعي، صالح خرض)32( یة الرتیة، ): ٢٠٠٠(لمحد ا یة، جم  الرتیة  ته طفل ما ق ل املدرسة  تدا یة بعض جوانب  بدور ا لعب يف  لك ب ئ ب ی خشصمن  

  .١٩٦-١٥٥، ص٩٠ امعة األزهر، العدد 
  : أنظر   من)33(
یة ): ٢٠٠٠(حيىي لطفي، محمد املقدم-  یة  ى أطفال  لفا یا یة املهارات ا یطة يف  یة ا یف الوسائل واأللعاب ا ت ر مج مقرتح قامئ  ىل تو حل من س  مي ل تعل ظ ل

یة الرتیة،  امعة األزهر، العدد  بمر   ما ق ل املدرسة، جم  الرتیة،  لك   .٣٢٢-٢٤٣، اجلزء األول، ص ٩٥ب
بد الغىن محمد- عبد القوى  یـة الرتیـة،  امعـة األزهـر العـدد ب ریة طفل ما ق ل املدرسة ): ٢٠٠٤(ع رشیفة جمـ   بویة ا نة ا بيف ضوء ا لك ل ن لس  ، ص ١٢٤ل

١٨١-١٥٩ .  
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الراحة بني ولذا جيب على الروضة أن تنظم اجلدول اليومي للنشاط بشكل يتيح فترات من . النوم
األنشطة اليت تتميز باحلركة وخالل هذه الفترات تقوم املعلمة بسرد قصة على األطفال أو تعرضها 

  .)٣٤(عليهم باستخدام أحد األجهزة السمعية البصرية، أو تسمعهم بعض األغاين املسجلة
الوجبة وكما حيتاج الطفل يف منوه اجلسمي واحلركي إىل اللعب حيتاج إىل الغذاء املتكامل، و

الغذائية جيب أن تشتمل على العناصر الغذائية املختلفة، كالعناصر اليت تبىن األنسجة واخلاليا 
مثل الربوتني، والعناصر اليت توفر الطاقة الالزمة للحركة والنشاط وتنتج احلرارة مثل النشويات 

كالفيتامينات والسكريات والدهنيات، والعناصر اليت تقي اجلسم وحتافظ على سالمة الوظائف 
  . واألمالح

كما يرتبط مبفهوم الغذاء بعض االجتاهات والعادات واملهارات اليت تكمل ما يكتسبه الطفل 
و األغذية الضرورية لبناء اجلسم ووقائية، نـحمن معارف حول هذا املوضوع ومنها تكوين االجتاهات 

وآداب الطعام، واحملافظة على نظافته، وتناول الوجبات يف أوقاا وأماكنها املناسبة، واكتساب عادات 
وعدم تناول األطعمة املعرضة للتلوث أو التلف، وعدم اإلفراط يف تناول بعض األطعمة وخاصة 

  .)٣٥(احللويات، باإلضافة إىل احملافظة على الطعام كقيمة اقتصادية
هذه  أفضل مكان بعد األسرة ميكن أن يتعلم فيه الطفل دومما ال شك فيه أن الروضة تع

األشياء، وذلك ألنه يكون قد بلغ من النضج ما ميكنه من إدراك هذه املفاهيم واالجتاهات، باإلضافة 
إىل أن لديه من املرونة واالستعداد ما يساعده على تكوين االجتاهات السليمة قبل أن يصل إىل 

  .مرحلة يصعب معها تعديل هذه االجتاهات أو تغيري مسارها
 واجلسمي اعتناء الطفل بنظافة جسمه، واحلفاظ عليه من األخطار ويرتبط بالنمو احلركي

واحلوادث، ألن نسبة كبرية من األطفال يدخلون الروضة وهم ال حيسنون العناية بنظافتهم 
الشخصية، ولذا فإن تعويد الطفل العناية بنظافته ينمى فيه االستقالل واالعتماد على النفس، إىل 

ويتم تعديل هذه املفاهيم لألطفال . رتبطة بعملية النظافةجانب ما يكتسبه من مفاهيم م
بطريقة عملية أثناء ممارستهم لألنشطة اليومية املختلفة، وبالقدوة واملثل الذي تقدمه املعلمة 

  .  وسائر العاملني برياض األطفال
احات ويرتبط مبفهوم السالمة الوقاية من احلوادث، ويتمثل دور الروضة يف توفري بيئة آمنه وس

إىل أن صحة األطفال العقلية والشخصية  )٣٦(وقد أشارت إحدى الدراسات. للعب خالية من األخطار
ه إنتتأثر بشخصية املعلمة وطرائق التدريس املتبعة، ولذا فالسلوك الصحي للمعلمة مهم، إذ 

  .مبثابة القدوة اليت حيتذي ا األطفال
                                                        

بق ذ ره، ص ) 34( ناشف، مرجع  س هدى محمود ا   .٤٧-٤٦ل
سابق، ص) 35( ناشف، املرجع ا لهدى محمود ا   .٤٧ل
بق ذ ره، ص : سايم ف حي عامره)36(  .٤٩-٣١س مرجع 
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   :الصحية لألطفال واملتمثلة يفضرورة مراعاة اجلوانب )٣٧(كما بينت دراسة أخرى
  .  تشجيعهم على إتباع العادات السلوكية الصحيحة -
 توفري استخدام املواد واألدوات الصحية الـضرورية لنظافـة األطفـال خاصـة وأن نـسبة كـبرية           -

  . منهم يلتحقون بالروضة وهم ال حيسنون العناية بنظافتهم الشخصية
  :)٣٨(ى املعلمةوملراعاة النمو العضوي للطفل ينبغي عل

  .العناية بصحة الطفل اجلسمية والتأكد من أنه أخذ كل التطعيمات ضد األمراض  -
عدم خلع األسنان اللبنية وتركهـا حـىت تـسقط وتنمـو مكاـا األسـنان األصـلية حـىت ال                   -

  .يتشوه الفم
 .مساعدة الطفل على أن يكون عادات نوم صحيحة -

 .نظام األكل يف األسرةتنظيم مواعيد أكل الطفل وحماولة ربطها ب -

 .التأكد من سالمة حواس الطفل خاصة السمع والبصر -

  . إتاحة الفرصة للطفل لينشط ويلعب ويعرب عن طاقته اجلسمية واحلركية حبرية -
 :النمو االجتماعي واالنفعايل-جـ

إن احلياة االجتماعية للطفل تنمو مع اتساع البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها مثل عالقة 
طفل مع أمه، مث عالقته مع أبيه وكذلك عالقته بإخوته، مث عالقته مع معلمته ومع أقرانه داخل ال

وأهم ما مييز هذه املرحلة من الناحية االنفعالية العنف وشدة التأثر وعدم . الروضة وخارجها
ويف سن . االستقرار، حيث تتسم حياة الطفل االنفعالية بالعنف  والتنوع والتقلب الفجائي

خلامسة يتكون نوع من االستقرار يف حياة الطفل االنفعالية نتيجة لألمان والطمأنينة، اليت تسود ا
  .)٣٩( يزال عنيدا ويستمر ذلك معه حىت اية هذه املرحلةماعالقته بأمه، ومع ذلك فهو 

ومن هنا كان من الضروري على القائمني على رياض األطفال مراعاة اجلوانب االجتماعية من 
 توفري فرص العمل واللعب اجلماعي لألطفال، ومساعدة اخلجول منهم على التعامل مع خالل

اآلخرين بعيدا عن الضغط أو القسر، حيث إن تعديل السلوك يعتمد على اإلقناع واالقتناع، وتعليم 
وتعويد الطفل احترام حقوق ومشاعر اآلخرين، وتعليمهم وسائل االتصال والتفاعل االجتماعي مع 

  .ين صغارا أو كبارا وتقدير أعماهلم يف احلياةاآلخر

                                                        
بحي) 37( صید  منو العقيل واملعريف): ٢٠٠٣(س  بعة األوىل ، ص .  لطفل الروضة  ا یة، ا نا لطالقاهرة ا ار املرصیة ا ن   . ١٩- ١٧ لب
توزیع، القاهرة،ص ): ١٩٩٨( الء ا  ن كفايف ) 38( رش وا با ة وا لر ایة منو الطفل، دار ق اء  ل    .٣١-٣٠ لط
بد هللا محمد، هدى محمـد ق ـاوي)39( بعض جوانـ): ٢٠٠١(ع ادل  تغـريات املربطـة  بعض ا بـدراسـة  ت مل منـو ألطفـال الروضـةلـ بـد هللا.  ب ا : عيف  ـادل 

بعة األوىل، ص یكولوج ة منو طفل الروضة، دار الرشاد، ا لطدراسات يف    .١٦  س 
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من ضرورة متكني الطفل من التفاعل مع الكبار )٤٠(ويؤكد ذلك ما أشارت إليه إحدى الدراسات
والرفاق، وتنمية مهارات االتصال ليده، باإلضافة إىل تشجيع الطفل على االستقالل والشعور 

  .باملسئولية
لطفل ممارسة االختيار والتعبري عن الرأي وفهم املعلومات أنه بإمكان ا)٤١(كما بينت دراسة أخرى

املناسبة يف سن مبكرة وهو حباجة على املدى الطويل، ومن منظور شامل إىل ما يدعم تعلمه 
للمبادئ واملمارسات الدميوقراطية والبدء يف تطبيقها، كما أوضحت أن جمموعات األطفال اليت يتم 

طفل من خالهلا حتمل املسئولية جتاه اجلماعة، مما يعظم لديه تكوينها بإشراف املعلمة يتعلم ال
  .الشعور بقيمته وأمهيته

الكراهية : ولكي حيدث النمو االنفعايل للطفل ينبغي على املعلمة أن توفر له بيئة بعيدة عن
واخلوف والنقد الشديد واحلقد والشفقة الزائدة والتساهل، وأن حترص على بيئة تتسم بالتشجيع 

  .ح والتقبل والتوافق واإلنصاف واألمان والصدقواملد
وينبغي التأكيد يف هذا املقام على احلاجات األساسية لألطفال خاصة منها احلاجة إىل الشعور 
باألمـن العاطفي، مبعىن أم حمبوبون كأفراد ومرغوب فيهم لذام وأم موضع حب واعتزاز 

ظام حياة الطفل النفسية واستقرار مشاعره اآلخرين، هذا األمان العاطفي شرط أساسي النت
االجتماعية، إنه بدون هذا احلب واألمن النفسي خصوصا يف الطفولة املبكرة، يفشل الطفل يف 
التفتح واالزدهار من الناحية اجلسمية وتنمو فيه اجتاهات شخصية معينة تعوق النموين العقلي 

 جو الطمأنينة والسالمة من حوله، فمعرفته والنفسي السليمني، وحيتاج الطفل أيضا إىل توافر
برأي الناس فيه يغرس فيه الثقة بالنفس اليت تكون دافعا إىل النجاح يف كل ما خيوضه من أعمال، 
ومن حاجات الطفل األساسية أيضا، احلاجة إىل التوجيه واإلرشاد، فالطفل يف سنواته األول ال ميكن 

 جمتمع له تقاليده، إذ البد من املرشد الذي ال يكبت، وإمنا حيول أن يترك وشأنه يعرب حبرية كما يشاء يف
  .)٤٢(احليوية لدى الطفل إىل االجتاه النافع

  :النمو اخللقي-د
يتعلم الطفل املعايري االجتماعية وحماولته احلصول على رضا الوالدين وحبهما، ويتكون لدى 

ين، وتمثُّل القواعد األخالقية وقيم الوالدين الطفل الضمري أو األنا األعلى عن طريق التوحد مع الوالد
وإذا كان الطفل يف هذه . وبذلك تنتقل عوامل الضبط اخلارجي للسلوك إىل عناصر ضبط داخلي

املرحلة يتمتع بالقابلية للتغيري والتأثر من احمليطني به وال سيما والديه ومعلميه فاكتسابه لقيمهم 
                                                        

بد هللا محمد، هدى محمد ق اوي )40( سابق، ص : ع ادل   .١٨لاملرجع ا
یات، العدد ): ١٩٩٩(س ی  یا  را س  وهني وآخرون)41(   .١٨٢-١٦٧ن، یویو، ص ١١٠مس تق لمؤمتر دويل وملف مف وح، جم  
بق ذ ره، ص :  دیة بوذراع ) 42(  .٣٠٩-٢٩٧س مرجع 
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واإلثبات ولذا فانه ينبغي التأكيد على أمهية إكساب الطفل قد ال حيتاج إىل الكثري من التأكيد 
القيم اليت يرى اتمع ضرورة غرسها يف هذه املرحلة وخاصة من خالل املعلمة، فاألثر الذي ميكن أن 
تتركه املعلمة أثناء قيامها بدورها كقدوة ألطفاهلا يف مرتهلا أو يف الروضة اليت تعمل فيها ال ميكن 

  .)٤٣(ا توفر النماذج اليت ميكن لألطفال االحتذاء اجتاهله وذلك أل
إىل أن )٤٤(وألمهية ما متارسه املعلمة من سلوكيات أمام األطفال أشارت إحدى الدراسات  

كتسب احلق يف أن يكون بدوره قاسيا االطفل الذي يعاىن من القسوة واخلشونة من املعلمة يكون قد 
دم على االنتقام للمعاناة اليت مل يستطع أن حيتج عليها خوفا ي أو شعور يجتاه اآلخرين، فهو بال وع قْ

مما يستدعى أن تكون املعلمة منوذجا للقدوة السليمة يف كافة املواقف . من أن يعاقب بقسوة أشد
  . اليت يواجهها الطفل سواء داخل الروضة أو خارجها

ة فإا أحيانـا تلجـأ للعقـاب،        وعندما حتاول املعلمة إكساب الطفل القيم اخللقية واالجتماعي       
  :)٤٥(أيتوينبغي عليها مراعاة ما ي

  .أن يكون العقاب بسيطا يقصد به اإلصالح والتقومي وليس االنتقام وإيقاع األذى -
  .أن يعرف الطفل ملاذا يعاقب قبل عقابه -
 .أال تتخذ املعلمات من العقاب وسيلة للتشهري بالطفل فيما بعد -

 .أال يؤجل العقاب إذا تقرر -

 .أال يعاقب الطفل على سلوك يف إحدى املرات مث نتجاهل نفس السلوك أو منتدحه يف مرة أخرى -

  .البعد بقدر اإلمكان عن أساليب اللوم والتقريع والتأنيب الشديد -
  : النمو اللغوي-هـ

تعد اللغة أهم عملية للتواصل بني أفراد اتمع واليت تتنوع ويتفـنن األفـراد يف اسـتخداماا                  
وتعترب عملية القراءة والكتابة من حماور اللغة الرئيسة يف حيـاة  . يقاا للتواصل فيما بينهم وتطب

وتؤكـد الدراسـات التجريبيـة والطوليـة يف       .  األطفال واليت تبىن من خالل السنني األوىل يف حيام        
كثري من الدول على ضـرورة معرفـة الطفـل للفونيمـك وعلـم الـصوتيات لـتعلم الطفـل األحـرف                

                                                        
  : أنظر   من)43(

باسـل- یـة ): ١٩٩٥(ل ىل إ راهمي ا سويق، م ادة محمـد فـوزي ا توى مـؤهالهتم، جمـ   سائدة  ى معلـامت ر ض األطفـال و القهتـا  لكالقـمي ا س  مبـلـ
  .  ٩١ -٦٠، ص  ٥٠بالرتیة،  امعة األزهر، العدد 

بد العز ز  ىلت- یـة الرتیـة،  امعـة  ـني ): ٢٠٠٠(عوح دة  یـة ألطفـال الروضـة جمـ   ئة  ج  یة القدوة  ى املعلامت وتأثريهـا  ـىل ا بما لك ع ش  لت ـه
 .١٨٠-١٤٧، اجلزء األول، ص  ٢٤مشس، العدد 

ی امري)44( نال  ز بالش   لج و نـوب ): ١٩٩٩(ف  یغـو  ی هتم الرتبویـة يف ج ـوب  جبحقوق األطفال و یات،  ـدد ب  یـة، جمـ   تق لالكونغـو ا ميوقرا مـس ط
  .٢٧٠-٢٤٧ن، یویو، ص  ١١٠

بق ذ ره، ص  :  الء ا  ن كفايف)45(   .٩٢- ٩١س مرجع 
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األجبدية قراءة وكتابة، ويتعلم الطفل بـدايات القـراءة والكتابـة منـذ الـصغر مـن خـالل مـشاهدته            
لأللعاب والصور واألشكال يف الطبيعة  والتحدث عنها وحماولـة تقليـد هـذه األشـكال عـن طريـق                 
الصور والرسوم واخلربشة بأا أشكال مبكـرة للكتابـة وهـذا مـا يؤكـد عليـه كـثري مـن البـاحثني                

تربويني من أمثال روسو، بستالوتزي، فروبل، فيقوتسكي، وتعمل كثري من الدول يف إجراء تطبيقـات   وال
تساعد األطفال على اكتساب مهارة االستعداد للقراءة والكتابـة كمـا هـو واقـع يف روضـات الـدول           

    . )٤٦(املتقدمة
. هم وآرائهمتعبري عن حاجام وأفكارعلى الكما أن اللغة الوسيلة اليت تساعد األطفال 

وتعد مرحلة الطفولة املبكرة أسرع مراحل النمو اللغوي حتصيال وتعبريا، فالنمو اللغوي له قيمة 
كبرية يف التعبري عن النفس والتوافق الشخصي واالجتماعي ومن أهم مطالب تكيف طفل ما قبل 

ف وأحاسيس، املدرسة مع بيئة هو اكتساب مهارات التعبري عن حاجاته اخلاصة من مشاعر وعواط
  .  )٤٧(ويساعد ذلك على تكوين حمصول لغوى كبري لدى أطفال هذه املرحلة

يف نتائجها إىل أن الطفل يف اكتسابه اللغة، وتعلم الكالم )٤٨(وقد توصلت إحدى الدراسات  
  : مير مبرحلتني مها

  .وتتمثل يف الصراخ واملناغاة مث تقليد الكبار:  مرحلة ما قبل اللغة-
وفيها يقوم الطفل بتكوين الكلمات وبناء اجلمل البسيطة، مع وقوعه : اللغة مرحلة تعلم -

يف بعض األخطاء الكالمية غري املقصودة، مث يبدأ يف تركيب مجل من كلمتني وهو يف عمر سنتني، مث 
كلمة يف سن اخلامسة، ويزداد طول اجلملة إىل ما ) ٢٧٧٢(يزداد حمصوله الكالمي حىت يصل إىل 

كلمات يف عامه السادس ومن مث فإن أي برنامج تربوي لتعليم اللغة لن يكون فاعال يقرب من سبع 
  .ومؤثرا إال من خالل مراعاة النمو اللغوي من ناحية وطرق التعليم من ناحية أخرى

وهناك عوامل متعددة تؤثر يف حتديد السن اليت يبدأ فيها الطفل النطق ويف كمية حمصوله 
تخدام هذا احملصول استخداما وظيفيا سليما ويف مظاهر النمو اللغوي اللغوي، ويف قدرته على اس

 -احلنجرة(الذكاء والقدرة اللغوية، سالمة األعضاء واحلواس : بصفة عامة وأهم هذه العوامل
، املثريات البيئية والثقافية، احلرمان ) البصر- السمع- مراكز الكالم يف املخ- اللسان-الرئتني

  .)٤٩(العاطفي
                                                        

یـة الرتیـة، ):٢٠٠٧(مد إ راهمي الهويل وآخرون  )46( تعلمي اخلاص والعام  بدو  الكویـت، جمـ   تعداد  لقراءة والك ابة  ى أطفال الر ض   ب  لك ل س 
سمرب، ص١٢٨زهر، العدد  امعة األ ثاين، د   .٤٣٧-٤٠٣ل ، اجلزء ا

بد الف اح )47( یـة الرتیـة،  امعـة األزهـر، ): ٢٠٠٣(عأمحد ع ن  یة  ارات ال م  ى أطفال مـا ق ـل املدرسـة، جمـ   بأ ر املد ل القصيص يف  لك  من
  .٢٩٤ – ٢٧١، ص  ١١٧العدد 

بد الف اح )48( باق، ص  : عأمحد ع ن    .٢٩٤ – ٢٧١لس املرجع ا
بق ذ ره، ص  :  الء ا  ن كفايف )49(   .٤٨-٤٧س مرجع 
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ب الطفل على االستماع اجليد يتجلى فيما حتدثه هذه العملية من نتائج على إن تدري
للرسالة، وكيفية توصيلها كما استمع إليها، وكما فهمها، إن تعليم الطفل ) الطفل(املستقبِل 

القراءة ينبع طبيعيا من املنهج املتكامل،ومن خالل أنشطة الغناء والقصص، واالستماع ملقطوعات 
شطة للتمييز السمعي ومثل هذه األنشطة تثري اللغة والفكر، وتقوي القدرات أدبية، أو أن

كما أن االستماع إىل القصص جيعل . السمعية، كما أا تنمي الفكر الناقد واالبتكار لديهم
األطفال يتميزون بقدرات خاصة عند غريهم من األطفال،حيث أن هذه القصص تتيح هلم الفرصة 

تحليل واملناقشة وحرية التعبري،ومن مث ينبغي أن يضمن برامج تنمية اللغة للتعبري أو التخيل وال
مهارات االستماع،وذلك ملاهلا من أثر يف التعليم الطفل خمارج احلروف طبقا لقواعدها الصوتية عند 

وكما ينبغي على املعلمة أن تنمي االستماع كأحد فنون اللغة ينبغي عليها أن . منو اللغة لديه
  .)٥٠(إمناء فن التحدث لدى الطفل، حىت يستطيع التواصل اجليد مع اآلخرينحترص على 

  :النمو العقلي املعريف-و
تتميز هذه املرحلة بقدرة الطفل على إدراك الرموز واحملسوسات، باإلضافة إىل قدرته على 
ن اكتساب العديد من القيم واملفاهيم الرياضية والعلمية املختلفة مثل إدراك املكان والزما

كما يستجيب الطفل لألشياء على أساس خصائصها املادية، وكلما تقدم . واألحجام وغري ذلك
العمر بالطفل يزداد استخدامه لألشياء على أساس معناها الرمزي، ويضفى الطفل الصيغة 

ومن هنا كانت ضرورة أن تعمل الروضة على تنمية مهارات التركيز . اإلحيائية على األشياء
شجيع االبتكار واستخدام اخليال، وتنمية مهارات املالحظة، باإلضافة إىل متكني الطفل واالستماع وت

  .)٥١(من فهم واستيعاب املفاهيم األولية يف الرياضيات والعلوم
كما أشارت إحدى الدراسات إىل أن التعلم البد أن يكون من أجل القدرة على التعلم الذايت 

 املبكرة واجلوانب الواجب توفريها للطفل البد أن تسعى إىل توفري  فالتربيةمن مثوالتعلم مدى احلياة، و
بيئة معرفية سواء من خالل األسرة أو الروضة لتنمية الطفل، ومساعدته على إتقان املعرفة، و 

  .)٥٢(اكتساب املهارات الالزمة للوصول إىل مصادر املعرفة

                                                        
بد القادر غزا )50( عبان  ت ـدث  ى تالم ـذ الـصف ): ٢٠٠٥(شع یة  ـارات  سـ  ع وا تعددة  یة  ر مج مقرتح يف ضوء نظریة ا اكءات ا لفعا من مل لتل

یة الرتیة،  امعة األزهر،  دد  ثاين  تدايئ، جم   با لك ب ثال١٢٧ل  .٣٤٤-٢٧٥، ص  )٢٠٠٥(ث، نومفربل، اجلزء ا
بد هللا)51( توى منـومه العقـيل : ع ادل  یني  ـىل  س أ ر  ر مج تدریيب مقرتح ألداء بعض املهام املعرف ة ألطفال الروضـة مـن ا مـس  بـد هللا" جل ـ : ع ـادل 

یكولوج ة طفل الروضة، مرجع سابق، ص   .١٧٩-١١٩س دراسات يف 
تقر ر ا هنايئ  لمؤمتر اخلامس )52( لرشوع ا تعلمي العرب،  امعة ا ول العریة، القاهرة يف الفرتة مـن م بلوزراء الرتیة وا ل مترب ١١-١٠ب بالرتیـة  " ٢٠٠٦سـ  

بكرة  لطفل العريب يف  امل م غري    .١٦ص " ملا
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ينبغي ) ٦- ٣(يف الطفولة املبكرة) غوي  والل-العقلي(ويشري البعض إىل أن املعلمة لكي تراعي النمو
  :)٥٣( عليها أن تقوم بـ

توفري املواقف اليت تدعو الطفل إىل أن يفكر ويشحذ قدراته العقلية، ومن هذه الوسائل املكعبات  -
  .اليت تساعده على تنمية قدراته االبتكارية

ت يديه بعض تشجيع الطفل على طلب املعرفة بأن جنيب على تساؤالته مبا يناسبه ونضع حت -
القصص املصورة اليت حتوي احليوانات والطيور والنباتات، واليت تستثري الطفل للسؤال عن أمساء 

 . تزيد ثروته اللغوية وتتسع مداركهمن مثاألشياء وخواصها، و

 مراعاة أن خيال الطفل ينمو يف هذا السن منوا كبريا، ومن مث يعد سرد القصص على األطفال له  -
ذ تنمي خيارهم، ولكن جيب أال نبالغ يف هذه الناحية، حىت ال نبعد األطفال عن أرض قيمة تربوية إ

وجيب أن تكون القصص اليت حتكى لألطفال ذات . الواقع وجنعلهم يعيشون يف اخليال باستمرار
 . مسفةمغزى اجتماعي وخلقي وأال حتوي أمورا هابطة أو معاين

ال واقعه احلاضر، وال يدرك التأجيل واالنتظار، فيجب أال مراعاة أن الطفل يف هذه املرحلة ال يعيش إ -
 .نعطيه وعودا طويلة األمد، حىت ال نرهقه باالنتظار اململ اخلانق

عدم اإلسراع بتعليم الطفل القراءة والكتابة، وإحلاقه بالصف األول من املدرسة االبتدائية قبل  -
يكلف بالقيام بأعمال ال تتناسب مع سن السادسة ألن يف ذلك إرهاق للطفل عقليا وعصبيا، إذ 

 .إمكاناته

العمل على زيادة ثروة الطفل اللغوية، وذلك بالتحدث إليه، والبعد عن اإلكثار من األوامر، وأن نعلل  -
يطه باملثريات اليت تكفل له اكتساب مفردات لغوية نـحله ما نطلبه منه وأن يعرب عن نفسه، وأن 

  .جديدة
  : النمو الديين -ز

  :)٥٤(مهية مبكان غرس املبادئ البسيطة للدين يف نفوس األطفال وذلك من خاللمن األ
 تعويد الطفل علـى اإلنـصات واخلـشوع وترديـد بعـض اآليـات والـسور املتـضمنة األخـالق واآلداب                      -

  . االجتماعية
  .  توظيف املناسبات الدينية يف نشاطات األطفال-
  . وغريها.. لنظافة، األكل، الشرب تعويد األطفال اآلداب والسنن الصحيحة مثل ا-
  .  تشجيع الطفل على التصدق باملال واألطعمة واملالبس-

                                                        
بق ذ ره، ص :  الء ا  ن كفايف )53(   .٥٢-٥١س مرجع 
یــة الرتیــة تــصممي قامئـة  ملعــایري الــيت جيــب توافرهـا ): ١٩٩٦(فـضی  أمحــد زمــزيم)54( سعودیة، جمــ   بيف مــهنج ر ض األطفــال  ململكــة العریـة ا لك لــ ب

مترب، ص  ثالثون،  ثاين وا نصورة، العدد ا س   ل ل  .٣٥ -١مل
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ومما ال شك فيه أن جوانب النمو ال تنفصل عن بعضها البعض بل ترتبط ببعضها وتشكل يف 
جمملها الشخصية اإلنسانية واليت تعترب وحدة واحدة وكيانا كليا واحدا، كما أن هناك جمموعة 

  . تياجات واملتطلبات الالزمة هلذا النمو لكي يسري يف اجتاه سليممن االح
  : متطلبات النمو يف هذه املرحلة كما يأيت)٥٥(وقد بينت إحدى الدراسات

  .  ضبط النفس أي ضبط السلوك التلقائي-
  .  السيطرة متاما على املهارة اللغوية-
الـشكل العـام،   :  وهذه الوحدات هي استخدام الوحدات األساسية اليت يتضمنها النشاط املعريف       -

  . الصور الذهنية، الرموز، املفاهيم، القواعد
  .  النمو اخللقي، أي متثل قيم ومعايري الوالدين، كاحترام ملكية وحقوق اآلخرين-
  .  التوحد مع الدور اجلنسي احملدد له حبكم جنسه الطبيعي-
  .  القدرة على اللعب مع اآلخرين-

إىل االحتياجات املالئمة لعملية النمو يف رياض األطفال، وأول ) ٥٦(اساتكما أشارت إحدى الدر
هذه االحتياجات تتعلق بصحة الطفل، وذلك ألن برامج التعليم املبكر جيب أن توفر املكان الصحي 
والتغذية السليمة، كما توفر اخلدمات الصحية األخرى مثل الكشف الطيب والعناية حبواس الطفل 

تشمل التعرف على : احلاجة الثانية. اإلضافة إىل إتاحة فرص النشاط احلركي املتوازناملختلفة، هذا ب
معوقات الطفل اجلسمية اليت قد تعوق منوه الطبيعي، فالتعليم املبكر يتيح الفرصة الكتشاف 

 أثبتت الدراسات ،فقدفتتعلق بكيفية منو اللغة لدى الطفل الصغري: احلاجة الثالثة. هذه املعوقات
 أساس بيولوجي للنمو اللغوي يعمل على تنمية بناء لغوى كامل، بيد أن هناك شروطا ضرورية وجود

لتمكني الطفل من استخدام هذا البناء أو النظام اللغوي ومنوه، مثل وجود منوذج من الكبار، أنواع 
التغذية املرتدة اليت يستقبلها الطفل من ذلك النموذج، وكذلك إتاحة الفرصة للطفل 

هي إتاحة الفرص للطفل للتفاعل املباشر مع : احلاجة الرابعة. شاف استعماالت هذه اللغةالستك
بيئة أكثر ثراء من البيئة األسرية، حيث يتأثر ذكاء الطفل بنوعية البيئة واخلربات املتاحة له فيها، 

د الذي يظهر ذلك أن تفاعل الطفل مع بيئتة الطبيعية واالجتماعية يعد مبثابة األساس للتفكري ار
فهي النمو االجتماعي واالنفعايل، يعمل تعليم ما قبل : أما احلاجة اخلامسة. يف السنوات اآلتية

  .املدرسة على يئة بيئة مناسبة لعمليات التفاعل االجتماعي بني الصغار والكبار
حياة يتضح مما سبق أمهية الدور الذي تضطلع به رياض األطفال ومدى التأثري الذي تتركه يف 

األفراد فيما بعد، كما تبني أن الطفل ال ينمو منوا سليما إال إذا توافرت له بيئة تربوية غنية ومليئة 
                                                        

بــد هللا )55( بــد هللا:  وآخــرون–ع ــادل  یة الطفــل، يف  ــادل  عتعــدد  ــات اإلرشاف  ــىل ر ض األطفــال وأ ــره يف  كــو ن  دراســات يف : خشــص
بق ذ ره، ص س یكولوج ة منو طفل ال   .٣٥١-٢٨١س روضة، مرجع 

بق ذ ره، ص  ) 56(   .٣٧٧ -٣٥٣س  دیة یوسف، مرجع 
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باملثريات واملنبهات اليت تتماشى مع قدراته وطاقاته وتعمل على تنمية جوانبه اجلسيمة والنفسية 
لتربوية ما هي إال روضة األطفال واالجتماعية والعقلية واليت متكنه من احلياة كإنسان، وهذه البيئة ا

اليت يلتحقون ا يف مرحلة الطفولة املبكرة، حيث يستمتعون بأنواع شىت من األنشطة اليت 
  .)٥٧(يقبلون عليها

وانطالقا من ذلك فإن التربية احلديثة توجه اهتماما واضحا وعناية أمشل إىل تكوين الطفل يف 
، ألن هذه املرحلة تعد مرحلة حتديد العالقات اليت مرحلة رياض األطفال تكوينا متكامال متسقا

  .)٥٨(ترسم الطريق للهدف الذي تسعى إىل حتقيقه نفس املراحل اآلتية
ن املعلم هو العامل إذ أوهذا ال يتحقق إال إذا وجدت معلمة على درجة عالية من الكفاءة،
، فتحقيق أهداف رياض األساسي يف العملية التربوية، ويتوقف عليه حتقيق الكثري من أهدافها

األطفال يقع بالدرجة األوىل على عاتق املعلمة اليت تعد العنصر اجلوهري يف تربية طفل هذه املرحلة، 
وهى تعد القدوة بالنسبة لألطفال ومثلهم األعلى، األمر الذي يؤكد على ضرورة إعدادها ألداء هذه 

  .)٥٩(نةاملهام وصوال لتحقيق األهداف وتنمية قدرات الطفل الكام
إىل أن من أخطر املسئوليات اليت تقع على املعلم تعهد اللبنات ) ٦٠(وقد أشارت إحدى الدراسات

األوىل يف اتمع وهى أطفال ما قبل املدرسة يف مرحلة التهيئة أو التمهيد األساسي لاللتحاق 
كما . ني عمرهباملدرسة، وما تتركه هذه املرحلة املبكرة من آثار يف شخصية الطفل يف مستقبل سن

أن فهم طبيعة هذه املرحلة من جانب القائمني عليها يتطلب إعدادا خاصا قد يفوق بكثري 
معلمة الرياض ركيزة أساسية من عدت متطلبات إعداد القائمني على املراحل اآلتية هلا، وهلذا 

لنمو من مجيع ركائز حتقيق الروضة ألهدافها، وأن دورها األساسي يتمثل يف مساعدة األطفال على ا
  . اجلوانب، ولذا كان من الضروري أن تكون على وعى مبتطلبات منو األطفال

أنه إذا كان املعلم يف املراحل األخرى مطالبا بأن يتقن )٦١(ويف هذا الصدد ذكرت إحدى الدراسات
مادة علمية معينة وحيسن إدارة الفصل، فإن معلمة رياض األطفال مسئولية عن كل ما يتعلمه 

                                                        
سن)57( بق ذ ره، ص : ح  ا صالح ا  ن محمد    .٢٣١-١٨٣س مرجع 
بد الرسول محمد ) 58(   .٥٨٤- ٥٣٩ص : عف حي 

(59)Li le, V. M. (1994): Much is expected educating the educators- Why it is important for the teachers of the 
youngest children to be as highly educated as those of older learners.  International Journal of Early childhood, 
vol.26, no2, pp.27-33. 

بق ذ ره، ص )60(   .٣٢٢- ٢٤٣س حيىي لطفي، محمد املقدم، مرجع 
یل )61( تعلـمي، جمـ  الرتیـة،  امعـة األزهـر العـدد مؤرشات اجلودة يف د): ١٩٩٧(عح ان إسام تابعـة لـوزارة الرتیـة وا تجری  ة ا بور ر ض األطفال ا ل ب ل ل

  .١٠٢ -٤٦، ص ٦٠
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فال، إىل جانب توجيه عملية منو كل طفل من أطفاهلا يف مرحلة حساسة من عمره، ويتركز األط
  : دورها يف

  . دورها كممثلة لقيم اتمع وتراثه وتوجيهاته  - أ
  . دورها كمساعدة لعملية النمو الشامل لألطفال  - ب
  . دورها كموجهة لعمليات التعليم والتعلم  - ت

  :  تسهم يف زيادة جودة بيئة األطفال من خاللإىل أن املعلمة) ٦٢(كما أشارت دراسة أخرى
  . إمدادهم بأفضل بيئة ممكنة للتعلم -١
  . إثارة وعى اآلباء والزمالء بطرق تربية األطفال -٢
 . املشاركة مع متخصصني آخرين يف إجياد أفضل صورة للربنامج التعليمي -٣

جمموعة من من أن هناك )٦٣(ووثيق الصلة مبا سبق ما توصلت إليه نتائج إحدى الدراسات
املهارات اليت جيب أن تتوافر لدى معلمة رياض األطفال ومنها املهارات املهنية واليت تعىن امتالك 

 : املعلمة ملا يأيت

  . معلومات عن منو الطفل ونظريات التعلم -
  . القدرة على إعداد استراتيجيات لنقل املعلومات إىل اآلخرين -
  .  واالجتماعيةمعرفة أوجه التشابه واالختالفات الثقافية -
  . القدرة على الدفاع عن حقوق الطفل -

أنه إذا كان للمعلم بصفة عامة أمهية يف تربية األجيال  )٦٤(وتأكيدا ملا سبق بينت دراسة أخرى
املتالحقة فإن هذه األمهية تتعاظم بالنسبة ملعلمة رياض األطفال ملا هلا من خصائص وطابع مميز 

 الطفل على اكتساب الكثري من اخلربات واملدركات الثقافية اليت يف التربية املتكاملة اليت تساعد
تعمل على تطوير شخصية الطفل، وحتقيق النمو العقلي له، ومن مث جودة الرعاية املقدمة لألطفال 
وال سيما أن املستقبل مبا حيمله من تطورات تكنولوجية سوف جيعل األسرة ال جتد من الوقت ما 

ا بصورة متكاملة، ومن مث يتعاظم دور معلمة رياض األطفال يف هذه يسمح هلا بتنشئة أطفاهل
  .الناحية، األمر الذي يفرض عليها أن تتعمق معرفتها خبصائص منو الطفل وحاجاته

 أثناء قيامهم باألنشطة  يفوتتعدد أدوار معلمة رياض األطفال لتشمل مالحظة األطفال
فر لديها من معلومات أن ختطط بشكل أكثر املختلفة،حىت تستطيع املعلمة من خالل ما يتوا

                                                        
(62)Carol, Catron & Jan, Allan (1993): Early childhood  curriculum. New York Mac Millen Pub. Company, pp 
265-268.    

بق ذ ره، ص ) 63(   .٣٣-٣س جنوى یوسف، مرجع 
بق ذ ره، ص: أمحد فرید)64(   .٦٣س مرجع 
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مناسبة من أجل طفل بعينه أو مجاعة أو الفصل كله، كما أا تالحظ  ما يدور يف القاعة وما 
  . )٦٥(عليها إال أن تتدخل لتوجه سلوك األطفال إن هي رأت أنه غري مناسب

سوسات بينما أن الطفل يف مرحلة الروضة يدرك احمل) ٦٦(كما أوضحت دراسة صربي األنصاري
يعجز عن فهم املدركات، كما أنه يعيش وقته وال يقبل التأجيل، مما يتطلب نوعية من املعلمات 
القادرات على فهم هذه األمور، باإلضافة إىل قدرن على مساعدة الطفل يف الكشف عن العالقات 

  .على نفسهبني األشياء وحمتوياا، وتنمية القدرة املكانية لديه، وتعويده االعتماد 
إىل أمهية وجود املعلمة املدركة ملظاهر منو الطفل، ) ٦٧(ويف هذا الصدد أشارت إحدى الدراسات

بينت جماالت األنشطة املتقدمة اليت تدور حوهلا الربامج التعليمية يف دور احلضانة، وما يتطلبه و
  : ذلك من طرق تعليم ينبغي على املعلمة اتباعها، ومنها

  :  وتصوره لذاته، ويتطلب ذلك من املعلمة تنظيمإدراك الطفل جلسمه -١
  .  ألعاب حرة ميارس الطفل فيها اجلري والزحف واملشي والقفز-
  . ألعاب ميارسها أمام املرآة ليشاهد صورته-
  .  أغاين تتناول أفعال يقوم ا يف املرتل أو الروضة-

  : إدراك الطفل لألشياء ويتطلب ذلك من املعلمة-٢
  . لشيء وقبضه عليه ملس الطفل ل-
  .  ذكر اسم الشيء عند عرضه عليه-
  .  املادة اليت صنع منها– رائحته – لونه – ذكر استخدامات الشيء، شكله -
  .  إشارة الطفل إىل الشيء عند مساع امسه أو استخداماته-
  .  تعرف الطفل على صورة األشياء-

 االجتماعيـة بنـشاط الطفـل الـذايت        إدراك الطفل للزمن، ويتطلـب مـن املعلمـة ربـط األحـداث             -٣
  . كاشتراكه يف احلفالت املختلفة

  :  تعرف الطفل على مفهوم العدد، ويتطلب من املعلمة-٤
  .   إتاحة الفرصة لألطفال للمقارنة بني شيئني من حيث احلجم-
  .  إتاحة الفرصة لألطفال لترتيب األشياء وتصنيفها خلف بعضها تنازليا أو تصاعديا-
  . ة مجع األشياء يف جمموعات تبعا لسمة معينة حمسوسة اللون أو الشكل أو احلجم حماول-

  :  تنمية إمكانات الطفل اللغوية، ويتطلب ذلك من املعلمة-٥
                                                        

(65)Julie, fisher (1996): Starting from the child teaching and learning from 4 to 8 Suffolk, Open University 
Press, P.51. 

 .١٧٨ -١٤٣صربي األنصاري إ راهمي، مرجع سابق، ص ) 66(
 .٣٥- ١مرجع سابق، ص : فضی  أمحد زمزيم) 67(
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  .  التعرف على اسم الشيء من معرفة بعض صفاته-
  .  املناسبات املختلفة– األهداف – ترديد أغاين متنوعة املوضوعات -

  : ديين للطفل، ويتطلب من املعلمة تنمية الشعور ال-٦
  .  تدريب األطفال على أدعية لشكر اهللا على نعمته-
  .  احتفال األطفال باألعياد واملناسبات الدينية املختلفة-

  :  إدراك الطفل ملتطلبات الدور االجتماعي املطلوب منه، ويتطلب ذلك من املعلمة-٧
  . فال إشاعة جو من التفاهم الصحي والطمأنينة لألط-
 مناقشة سلوك الطفل غري السوي لتبصريه بنتائج سلوكه على اآلخرين، وتعريفه بالـسلوك        -

  . السوي املطلوب منه
  .  تنظيم حمادثة مجاعية بني األطفال واستماعهم إىل قصص هادفة-

مما سبق يتضح أن معلمة رياض األطفال من العوامل األساسية لنجاح الربامج املخصصة 
 هلا دورا كبريا يف حتديد اخلربات و يئتها للطفل، وكما اتضح من الدراسات اليت إذ إنللروضة، 

تناولت هذه املرحلة بأن جناح الروضة يف حتقيق أهدافها مرهون بتوافر معلمة مت إعدادها جيدا بشكل 
دراية يؤهلها للقيام بأدوارها املنوط ا يف العملية التعليمية، باإلضافة إىل ضرورة أن تكون على 

ووعى مبظاهر منو الطفل وأوجه النشاط اليت تتطلبها برامج العمل يف رياض األطفال، إذ أن ذلك 
الوعي من األمهية مبكان، حيث يزودها مبعلومات عن خصائص وحاجات للطفل جيب أن توضع يف 

 على اجتاهات االعتبار عند التعامل معه وعند تطبيق الربنامج عليه، كما أا ميكن أن يكون هلا تأثري
و الطفل، ومن هنا انبثقت مشكلة الدراسة احلالية يف حماولة الكشف عن مدى وعى نـحاملعلمة 

  .معلمات رياض األطفال مبتطلبات منو طفل الروضة
  :الدراسات السابقة

  : جمموعة من الدراسات السابقة يف اال، وسيتم عرض العربية أوال، مث يأتيها األجنبيةأيتفيما ي
و املهنة، وذلك نـحالتعرف على اجتاهات معلمات رياض األطفال )٦٨( دراسة أمحد فريدهدفت

للوقوف على مدى اجيابية تلك االجتاهات أو سلبيتها وعالقتها ببعض املتغريات مثل املؤهل الدراسي 
للمعلمة، وكذا حالتها االجتماعية، وجهة اإلشراف على الروضة اليت تعمل ا املعلمة، وتوصلت 

و املهنة، كما وجدت فروق دالة إحصائيا بني نـحدراسة يف نتائجها إىل متتع أفراد عينتها باجتاه اجيايب ال
املعلمات حسب متغري املؤهل الدراسي لصاحل املعلمات غري التربويات، وكذا حسب متغري احلالة 

 من البحوث حول االجتماعية لصاحل املعلمات غري املتزوجات، وأوصت الدراسة بضرورة إجراء مزيدا
هم يف تنشئة أجيال املستقبل، وضرورة عقد ممعلمات رياض األطفال بصفة عامة، ملا هلن من دور 

                                                        
بق ذ ره: محد فرید محمودأ) 68(   .س مرجع 
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دورات تدريبية هلن لتزويدهن باملعلومات الكافية عن اخلصائص املختلفة لطفل الروضة، وكذا 
  .املهارات املطلوب اكتساا للتعامل مع األطفال

يف ضوء ما توصلت إليه من نتائج خاصة بالدراسة -)٦٩(كما أوصت دراسة فوقية حسن
  : مبا يأيت-التشخيصية والعالجية

 ضرورة االكتشاف املبكـر ملـواطن القـوة والـضعف للقـدرات واملهـارات اخلاصـة بـتعلم طفـل             -
الروضة، وذلـك بعمـل بـرامج إرشـادية خاصـة بالوالـدين وأخـرى خاصـة مبعلمـات ومـشرفات                  

 .احلضانة

ية القدرات العادية وأخرى لعالج جوانب الضعف املرتبطة بتعلم طفل  إعداد برامج لتنم
 .الروضة

 اللغويـة اخلاصـة   االضـطرابات  ضرورة استخدام الفنيات السلوكية احلديثة املتطورة يف عـالج       -
 .االضطراباتبطفل الروضة نظرا إلثبات جدواها وفعاليتها يف عالج هذه 

 .ألطفال املوهوبني واملبتكرين عقد دورات تدريبية خاصة بتنمية قدرات ا -

 الوعي واإلدراك باألسس واخلصائص السيكولوجية لطفـل الروضـة، وذلـك مـن قبـل الوالـدين           -
 .ومعلمات رياض األطفال

 ضرورة االهتمام بتصنيف األطفال يف مرحلة رياض األطفـال، وفقـا ملـستوى املظـاهر النمائيـة         -
 . مراحل الحقةالالزمة لتعلمهم، حيث أن هذا له دوره اهلام يف

 األدوات اخلاصـة    - االهتمام بالتجهيزات اخلاصة بالروضة، من حيث املبىن والشكل العـام هلـا            -
 الـربامج التعليميـة     - اخلطـط التربويـة    - الوسائل التعليمية املناسبة   -بتنمية مهارات الطفل  

  .اليت تتناسب وقدرات طفل الروضة، فهذا كله ميثل إستراتيجية سليمة إلعداد الطفل

إىل التعرف على مدى تأثري برنامج مقترح للتربية احلركية على ) ٧٠(كما هدفت دراسة فيصل املال
،وتوصلت الدراسة يف )سنوات٦-٥(النمو احلركي واملعريف واالجتماعي ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة

 النمو احلركي نتائجها إىل أن الربنامج املقترح للتربية احلركية له تأثري اجيايب على تطور مستوى
واملعريف واالجتماعي ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة، حيث أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا 
بني القياسان القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصاحل القياس البعدي يف مجيع متغريات 

  .الدراسة

                                                        
ید رضوان) 69( بد ا سن  محلفوق ة  ع بق ذ ره،ص : ح  .٨٢- ٩س مرجع 
بد هللا )70( منو احلريك واملعـريف و ج عـي ألطفـال مـر   مـا ق ـل املدرسـة، ا ـ  ): ٢٠٠١(عف صل املال  ب  تأثري  ر مج مقرتح  لرتیة احلریة  ىل ا

یف ١٥  ، ا ٦٠الرتبویة،  امعة الكویت، دد   .٢٠٣-١٦٣ ص ٢٠٠١ص، 
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ينبغي أن تقوم ا التعرف على أهم املمارسات اليت ) ٧١(وهدفت دراسة سامي عمارة إىل
معلمة رياض األطفال لتحقيق املتطلبات الصحية واألمنية لطفل الروضة، وتشخيص أبرز العوامل 
اليت تعوق املعلمة عن أداء دورها جتاه حتقيق التربية الصحية، وتوصلت الدراسة وتوصلت الدراسة 

ض األطفال لتحقيق املتطلبات يف نتائجها إىل أن أهم املمارسات اليت ينبغي أن تقوم ا معلمة ريا
  :الصحية واألمنية لطفل الروضة، ما يأيت

 االكتشاف املبكر للحاالت املصابة باألمراض املعدية، وحتويل تلك احلاالت ممن يـشتبه فـيهم إىل              -
  .الفحص مبعرفة الزائرة الصحية

  .الذباب اإلشراف على حسن وية الفصول ومنع االزدحام مع االهتمام بالنظافة ومكافحة  -
 عرض شريط فيديو على األطفال حيوي مشاهد عن األماكن املتعلقة بالصحة والـسالمة مثـل     -

  .املستشفيات وعيادات األطباء واإلسعاف والشرطة
 تدريب األطفال على بعض أساليب احملافظة على نظافة اجلسم عمليا، مثـل اصـطحام إىل          -

م بطريقة صحيحةدورة املياه، مث تدريبهم على كيفية قضاء حاجا.  
 تؤكد املعلمة لألطفال أمهية احملافظة على نظافة مالبسهم، وميكنـها تـدريب األطفـال علـى             -

  . طرائق تنظيف الثياب
غسل اليدين جيـدا باملـاء والـصابون    ( تركز املعلمة على اآلداب املختلفة عند تناول الطعام مثل      -

  ).قبل األكل وبعده
ضة البدنيـة بانتظـام، ألـا تنـشط اجلـسم وحتـافظ علـى             تعرف األطفال أمهية ممارسة الريا     -

  .سالمته وصحته وكيفية ممارستها
 تقوم املعلمة بعرض أدوات الصحة والسالمة علـى األطفـال مثـل صـندوق اإلسـعاف األوليـة                   -

 .إخل، مع بيان كيفية استخدام كل أداة وفائدا٠٠٠والترمومتر

لبيـت علـيهم أال يفعلوهـا، حـىت حيـافظوا علـى           يف ا   توضح املعلمة لألطفال أن هناك أعمـاالً       -
  ).اخل…جتنب اللعب باألدوية واملنظفات(سالمتهم وصحتهم داخل بيوم مثل

تعريف األطفال آداب النوم املختلفة وأمهية املواظبة عليها، وميكنها أداء هذه اآلداب عمليا أمام         -
  .األطفال

ام ـا يف الطريـق مثـل الـسري علـى            تدريب األطفال على السلوكيات الصحية الواجـب االلتـز         -
  .الرصيف املخصص للمشاة، وعالمات املرور، وااللتزام ا

 وتعليمـات مهمـة جيـب أن تتبـع أثنـاء اسـتخدام وسـائل        اًتوضح املعلمة لألطفال أن هناك آداب  -
  .املواصالت املختلفة، وتذكر هلم هذه اآلداب وأمهية االلتزام ا

                                                        
یـة لطفـل الروضــة ودور معلمـة ر ض األطفــال يف حتق قهـا، جمـ  العلــوم الرتبویـة، معهــد ): ٢٠٠٢(سـايم ف حـي عــامرة)71( یة واأل بـات ا م ا لــصح ملتطل

تو ر٤ا راسات الرتبویة،  امعة القاهرة،  دد   .٤٩-٢٩، ص ٢٠٠٢ك، أ
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 املعوقات الـيت تتعلـق بالنظـام التعليمـي وعناصـره وخـصوصا         كما توصلت الدراسة موعة من    
  :معلمة رياض األطفال من أمهها

النظر إىل فصول رياض األطفال على أا دخيلة علـى املدرسـة االبتدائيـة ، وليـست مرحلـة        -
  .أساسية من مراحل التعليم العام

  ).اخل.…ماناحتياطات األ-دورات املياه-املالعب-املباين(قصور اإلمكانات املادية -
 .السلوك الصحي لبعض املعلمات ال يسهم بدرجة كافية يف حتقيق التربية الصحية -

تعدد مؤهالت معلمـات ريـاض األطفـال بـني التعلـيم العـايل واملتوسـط، واملتخـصص وغـري                     -
 .املتخصص

وتشري إحدى الدراسات إىل أن معلمـة ريـاض األطفـال ينبغـي أن يتـوافر فيهـا جمموعـة مـن               -
  :)٧٢(الكفايات

  .تنظيم البيئة التربوية املناسبة لتعلم األطفال -
  .تنمية قدرات الطفل ومواهبه -
 .التخطيط الختيار األنشطة التعليمية اهلادفة -

 .استخدام التشويق إلثارة رغبة الطفل يف التعليم -

 . مراعاة الفروق الفردية بني األطفال -

 .توفري اللعب اهلادف واآلمن لألطفال ومشاركتهم -

 .ت التواصل لدى األطفالتنمية مهارا -

 .إدراك مطالب النمو يف مرحلة الطفولة -

 .معرفة أسس بناء مناهج رياض األطفال -

 .القدرة على التواصل اللغوي مع األطفال -

 .فظي مع األطفاللالقدرة على التواصل غري ال -

 .امتالك مهارة طرح األسئلة املناسبة -

 .متابعة اجلديد يف جمال التخصص -

 . مع بيئة الروضةالقدرة على التكيف -

  .إقامة عالقات جيدة مع أولياء األمور -
أن معلمات رياض األطفال )٧٣(وعن أمهية اللعب مع أطفال الروضة أشارت إحدى الدراسات

  : أثناء ممارسة األطفال عينة البحث أللعاب احلل والتركيب، بعض السلوكيات ومتثلت يفيف الحظن 

                                                        
شد) 72( بد الرمحن الرو یـة الكفا): ٢٠٠٥(ع فهد  ی  ـة يف دو  الكویـت، جمـ   شطة ا تدر س اخلربات واأل یة الالزمة ملعلمة الروضة  تدر لك ت ا ب ل  س  لل  

ثالث، نومفرب١٢٧بالرتیة،  امعة األزهر، دد   .٣٩٦-٣٤٥،ص٢٠٠٥ل،اجلزء ا
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  . ةزيادة عدد الكلمات املستخدمة بصورة عام -
 . زيادة التفاعل االجتماعي بني األطفال، وحرصهم على االنتظام يف احلضور للروضة -

 .منو قدرم على حتديد صفات األشياء، وقدرم على التعبري عن أفعال احمليطني م -

أثناء يف ميل األطفال إىل حماولة إجياد تطابق بني ألوان األشياء اليت يستخدموا كما يفعلون 
 .اخل... عاب احلل والتركيب مثل التطابق بني ألوان املالبس، األقالم، الكراسات، احلقائبممارسة أل

إىل التعرف على معتقدات وقيم اآلباء ومعلمات الروضة واملديرين حول ) ٧٤(Suhوهدفت دراسة
الربامج واملمارسات التربوية بالروضات العامة بكوريا، من خالل املعايري اليت وضعتها الرابطة 

حول املمارسات التنموية املالئمة لألطفال يف مرحلة  لقومية للتربية يف مرحلة الطفولة املبكرةا
وتوصلت الدراسة يف نتائجها إىل أن اآلباء واملعلمات واملديرين يفضلون املمارسات . الروضة

وم، التعليمية بالروضة لألطفال اخلامسة دون األطفال يف سن الرابعة، ويفضلون برامج نصف الي
وأن تكون املعلمات متخصصات يف التربية يف مرحلة الطفولة املبكرة، وكان هناك اتفاق بني كل 
أفراد العينة على أمهية املمارسات التنموية املالئمة ألطفال الروضة، وكانت معلمات الروضة أكثر 

لمات رياض األطفال تأييداً لذلك من أولياء األمور واملديرين، خاصة لألطفال يف سن الرابعة، وأن مع
 .يفضلون استقالل الروضة إدارياً على العكس من اآلباء واملديرين

إىل بيان أثر البيئة على منو املهارات االجتماعية لدى األطفال يف بيئتني )٧٥( Darwishوهدفت دراسة 
 وطبقت على عينة. خمتلفتني، إحدامها وصفت بأا قاسية واألخرى وصفت بأا بيئة غري قاسية

نصفهم يتعرضون خلربات قاسية . سنوات) ٥-٣(طفالً ممن هم ضمن الفئة العمرية من ) ٣٠(قوامها
متارس عليهم من املمرضات يف املستشفى، والنصف اآلخر من بيئة مرتلية يتلقون فيها العناية 

، وذلك الطبيعية، ومت تطوير التفاعالت االجتماعية بني األقران يف اموعتني عن طريق اللعب احلر
أشهر متتالية حيث كلف معاجلو األطفال الذين يتلقون الرعاية يف املستشفى ومعلمو ) ٣(لفترة

األطفال الذين يتلقون الرعاية املرتلية مالحظة منو املهارات االجتماعية لديهم ورصد التفاعالت 
هم مهارات مرغوب وتوصلت الدراسة إىل أن األطفال يف بيئة املستشفى لدي. االجتماعية بني األقران

عنها حيث لوحظ بأم عدوانيون وميارسون اللعب االنفرادي، وأن اخلربة القاسية تكون ذات تأثري 
                                                                                                                                                 

 الروضـة يف جمال االستعداد للقراءة، جملة فعالية بعض ألعاب احلل والتركيب يف تنمية املهارات البصريــة لـدى أطفــال): ٢٠٠٦(أمل حممد القداح )73(
  .٢٦٦-٢١٨ اجلزء الثاين، ديسمرب، ص ١٣١كلية التربية، جامعة األزهر، عدد، 

(74 )Suh, Young Sook (1994): The beliefs and values of parents, kindergarten teachers and principals regarding 
public kindergarten programs and practices in Korea, Ph.D., The University of North Carolina at chapell Hill, 
Dissertation Abstracts International, vol. 55-A,  no. 6, p. 1469. 
(75)Darwish, D. (2000): A comparison of maltreated and non-maltreated preschooler’s social skills and play in peer interactions. 

Dissertation Abstracts International, vol. 1-A, n. 7, p. 3559. 
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سليب وسيئ على منو املهارات الشخصية واالجتماعية لدى األطفال، وهذا ما ظهر لدى األطفال 
ئة املرتلية الطبيعية ميتلكون الذين تلقوا العناية غري املناسبة يف املستشفى، بينما األطفال يف البي

  .مهارات اجتماعية مرغوباً فيها كالتعاون، والتفاعل مع الرفاق والضبط الذايت واللعب االجتماعي
على ضرورة أن تزود الروضة األطفال بالعديد من الفرص لقضاء وقت )٧٦(Clarkكما تؤكد دراسة 

عات صغرية، وأن ذلك ميكن أن تقوم به أطول يف األنشطة املفيدة اليت ميارسها األطفال داخل جممو
  .الرياض اليت تطبق اليوم الكامل أكثر من غريها

احلروف األجبدية قراءة "مت تطبيق برنامج اليونسكو يف تعليم أطفال الروضة  )٧٧(Gerryويف دراسة 
عن طريق عرضها على شكل ديناصور لكل حرف، وتقدميها عن طريق القصص واألناشيد " وكتابة 
 والتلوين، وتوصلت الدراسة إىل أن الربنامج كان ناجحاً يف تعلم األطفال األحرف األجبدية والرسم

ويف الوقت نفسه مل تظهر . قراءة وكتابة، كما اعتاد األطفال على مهارة حل املشكالت، وتقدير الذات
  .الدراسة أية فروق بني الذكور واإلناث

  :النتائج منهاإىل جمموعة من  )٧٨( Gmitrovaوتوصلت دراسة   
 وجود زيادة ملحوظة يف اجلانب املعريف واجلانب االجتماعي لدى األطفال يف اموعات اليت مت 
متثيل املسرحية فيها بإدارة وتنظيم األطفال أنفسهم دون تدخل من املعلمة عن اموعات اليت مت 

  .متثيل املسرحية فيها بإدارة وتنظيم املعلمة
ل جمموعات صغرية من األطفال بإدارة وتنظيم األطفال يستمر تأثريها أن متثيل املسرحية داخ

ويستفاد . على األطفال بنسبة أكرب من تلك اليت متثل يف حجرة الدراسة كلها بإدارة وتنظيم املعلمة
 على يؤثرلألطفال داخل جمموعات صغرية ) ممارسة األدوار(من هذه الدراسة أن إتاحة لعب الدور 

على ) لعب الدور( واالجتماعي لديهم، باإلضافة إىل أنه يستمر تأثري هذا اللعب اجلانب املعريف
  . األطفال بدرجة أكرب من لعب األطفال داخل حجرة الدراسة كلهم يف آن واحد بإدارة وتنظيم املعلمة

إىل الكشف عن النظام كأحد املسئوليات املتضمنة داخل عملية ) ٧٩(Erdenكما هدفت دراسة 
أي السلوكيات تكون أكثر ) ذكورا وإناثا( رياض األطفال، ومدى قيام املعلمة بتعليم األطفالالتربية يف

                                                        
(76 )Clark, Patricia (2001): Nueva investigation sober kindergarten de die complete (Recent Research an All 
Day Kindergarten). Elementary and Early childhood Education. Available at: http: //eri ceece.  or g /  pubs / 
digests/ html. 
(77)Gerry, Shiel (2002): Kindergarten children's involvement in early literacy activities: Perspectives from 
Europe, The riding Teacher, vol. 56. p.701 
(78)Gmitrova, Vlasta & Gmitrov, Jurai (2003): The impact of teacher- directed and child- directed pretend play 
on cognitive competence in Kindergarten children. Early childhood Education Journal, vol. 30, n.4,pp. 241-246. 
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مناسبة يف مواقف معينة، وتوصلت الدراسة إىل أن املعلمات يتبعن فلسفات نظامية خمتلفة 
عندما يسلك األطفال بشكل غري مناسب يف مواقف خمتلفة، كما توصلت إىل ضرورة إعادة النظر 

ب املعلمات والربامج التربوية اخلاصة برياض األطفال وتقوميها، وضرورة إثارة وعي املعلمات يف تدري
  .بقضايا اجلنس وإتاحة فرص متساوية لكل من الذكور واإلناث

إىل اكتشاف وجهات نظر معلمات رياض األطفال، وأولياء األمور، ) ٨٠( Niikkoوهدفت دراسة 
ا يعتقدون عن أنفسهم كمعلمني؟ وتوصلت الدراسة إىل وجود  التربية وماذيفوالطالبات املعلمات 

اختالف بني اموعات الثالث يف اعتقادهم عن التربية وعن دورهم كمربني، فكل اموعات وعلى وجه 
اخلصوص أولياء األمور يعتربون التربية وظيفة اجتماعية بصفة أساسية، ولكن اموعات الثالث 

  .ة التربية كوظيفة لبناء اإلنسانأعطت اهتماما قليال لعملي
إىل أن الدور الثقايف يف برامج رياض األطفال مل يتم حتديده وتعريفه  )zeng(81وتوصلت دراسة

إجرائيا بشكل واضح، كما أن نسبة كبرية من املعلمات واإلداريات يف رياض األطفال غري معدات إعدادا 
 يف انتشار بعض املمارسات واالعتقادات الثقافية تربويا كافيا، وقد يكون ذلك من األسباب األساسية

  .غري املناسبة يف برامج رياض األطفال يف الواليات املتحدة
التعرف على االستراتيجيات اليت تفضل معلمات رياض  إىل )٨٢( Subramonyكما هدفت دراسة 

انون من تشتت األطفال استخدامها مع األطفال الذين يعانون من النشاط املفرط وهؤالء الذين يع
االنتباه، ويف نتائج الدراسة توصلت املعلمات إىل أن بعض الوسائل العالجية كانت أكثر قبوال ونفعا 

أن املدح هو أفضل االستراتيجيات )  third grade(من غريها، كما وجد بعض معلمات رياض األطفال
أن استخدام أسلوب كراسات ) Fifth grade( بينما وجددت بعض املعلمات ،املقبولة لعالج هؤالء األطفال

املالحظات املرتلية هو األكثر قبوال ويؤدي إىل نتائج أفضل مع هؤالء األطفال، األمر الذي يشري إىل 
 . ضرورة شراكة اآلباء للمعلمات يف حل مشكالت أطفاهلم

                                                                                                                                                 
(79)Erden, Feyza & Wolfgang, Charles(2004): An exploration of the differences in prekindergarten, 
Kindergarten when dealing with male and female students. Early Child Development Care, vol.174,n.1,p. 3-11. 
(80) Niikko, Anneli (2004): Education– A joint for percents, Kindergarten teachers and kindergarten student 
teachers. International Journal of Early Years Education, Vol. 12, n. 3, p. 259. 
(81)Zeng, Guang & Zeng, Liang (2005): "Developmentally and culturally In appropriate practice in U.S. Early 
Childhood Programs, kindergarten Programs: Prevalence, Severity, and Its Relationship with teacher and 
Administrator Qualificat ions .  Jour na l  of  Educat ion,  vol .125,  n. 4 .p. 706    
(82)Subramony, plitu (2006): Acceptability of treatment strategies for hyperactivity and a ention problems of 
elementary grade students: Study of kindergarten, third, and fifth gr ade t eache rs.  Ph. D. , Ce nt ral  Mi chi gan 
University, Dissertation Abstracts International. Vol. 67-B, n.02, p.1184 
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اإلجابة على سؤال هل تقوم معلمات رياض األطفال بتقومي ) ٨٣( Wereleyكما حاولت دراسة 
 على أسس ذاتية؟ وهل يتم االحتفاظ بنتائج والميذهن بصفة مستمرة على أسس موضوعية أت

هذا التقومي؟، وتوصلت الدراسة يف نتائجها إىل أن املعلمات يقمن بتقومي القدرة األكادميية لدى 
صة األطفال بطريقة موضوعية وهذا التقومي يكون له تأثري أكرب على األطفال من التقومي الذايت وخا

كما لوحظ أن األطفال الذين ينتمون إىل آباء من طبقات .يف جمال القراءة والكتابة ومبادئ احلساب
اقتصادية واجتماعية أعلى قد حققوا مستويات أكادميية أعلى من قرنائهم، وأوصت الدراسة 

اليت ) التقومي الذايت(بضرورة تنمية قدرات معلمات رياض األطفال حىت يتجننب التحيزات املختلفة 
ميكن أن توجد أثناء تقومي األطفال، كما أوصت بضرورة مراعاة املعلمات للجوانب املختلفة لنمو 

  . أثناء عملية التقومي، وخاصة عندما يترتب على هذا التقومي اختاذ قرارات تربوية يفاألطفال
ياض األطفال، اكتشاف تأثري التعليم باألقران يف مرحلة رإىل ) ٨٤(Weidinger كما هدفت دراسة 

 ثبتت فعالية التعليم عن طريق األقران يف كل من املرحلة االبتدائية واإلعدادية والثانوية، فقد
وتوصلت الدراسة إىل أن التعليم عن طريق األقران كان أكثر فعالية من التعليم الذي يعتمد على 

راءة واحلساب بشكل واضح املعلمة بشكل أساسي، وقد ازدادت استجابات األطفال األكادميية يف الق
 التعليم باألقران حىت توصل األطفال إىل إتقان القراءة ومبادئ احلساب إستراتيجيةعند استخدام 

  .اإلستراتيجيةعن طريق استخدام هذه 
 اختبار العالقة بني القدرة العاطفية والقدرة األكادميية إىل) ٨٥(Trentacostaكما هدفت دراسة 
تائجها على ضرورة التعرف على متطلبات منو أطفال الروضة، والتعرف ألطفال الروضة، وتؤكد ن

على األطفال الذين يعانون من مشاكل تشتت االنتباه وغريها مبكرا بقدر اإلمكان حىت تستطيع 
  .املعلمة جتنيب هؤالء األطفال املشاكل األكادميية اليت قد تقابلهم فيما بعد

 جوانب النمو لدى طفل الروضة هو حمور اهتمام مما سبق يتضح أن االهتمام بتنمية مجيع
 معلمة الروضة دوتعرياض األطفال، وجيب أن تدور مجيع الربامج واألنشطة حول حتقيق هذا اهلدف، 

                                                        
(83)Wereley, Megan Elizabeth (2006): Failure at the first gate: An analysis of selected factors that influence the 
decision to retain kindergarten students. Ed. D., teachers college, Columbia University,  Dissertation Abstracts 
International, vol. 67A, n.02, p.514 
(84)Weidinger, Deborah (2006): The effects of class wide peer tutoring on the acquisition of kindergarten 
reading and math skills. Ph.D., The University of Kansas, Dissertation Abstracts International, vol. 66-A, n.12,  
p.6954 
(85)Trentacosta, Christopher J.(2006): Kindergarten children's emotion competence as a predictor of their academic competence in 

first grade.  Ph. D. , Un i versi ty of  De l awa re,   Di ssertat ion Ab s tracts Int ernat iona l , vol . 67-  B,  n.  06,  p.  3469 . 
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ولذا كان من الضروري هي حجر الزاوية يف الروضة واملسئولة عن مراعاة متطلبات منو الطفل 
  . املتطلبات من الناحية امليدانيةالوقوف على مدى وعي معلمة رياض األطفال بتلك

  نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها: ثالثا
  : يتسيتم عرض نتائج الدراسة امليدانية وفق الترتيب اآل

  . النتائج اخلاصة باالستبانة جمملة )١(
  .النتائج اخلاصة بعبارات احملور األول واملتعلقة جبانب االجتاهات )٢(
  .اين واملتعلقة جبانب املمارساتالنتائج اخلاصة بعبارات احملور الث )٣(
 .النتائج اخلاصة بكل عبارة على حدة، وذلك للعينة جمملة، وحسب متغريات الدراسة )٤(

 .ملخص بأهم نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها )٥(

 : وبعد التقدمي السابق ملنهجية عرض النتائج سيتم تفصيل ذلك كما يأيت

  النتائج اخلاصة باالستبانة جمملة -١
 بدرجة اً نتائج استجابات أفراد العينة من معلمات رياض األطفال مبصر أن لديهن وعيأوضحت

  .متوسطة مبتطلبات منو الطفل بتلك املرحلة العمرية، واجلدول اآليت يوضح ذلك
  

  يوضح استجابات أفراد العينة على عبارات االستبانة )٣(جدول 

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ

سط
ملتو

ا
  

6726  33630  4167  16668  3095  9285  2802  5604  1816  67003  151.2  
يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات استجابات أفراد العينة بصورة جمملة على 

 لالستبانة ٨٦وهي أكرب من الدرجة احليادية درجة،) ١٥١,٢(درجة، مبتوسط حسايب ) ٦٧٠٠٣(االستبانة 
درجة، األمر الذي يدل على وعي معلمات رياض األطفال مبضمون عبارات االستبانة ) ١٢٦(واليت تساوي

  .بدرجة متوسطة
  . النتائج اخلاصة بعبارات احملور األول واملتعلقة جبانب االجتاهات-٢

أوضحت نتائج استجابات أفراد العينة من معلمات رياض األطفال مبصر أن لديهن وعي وبدرجة 
و متطلبات منو الطفل، واجلدول اآليت نـحور األول واملرتبطة باجتاهات املعلمات متوسطة بعبارات احمل

  .يوضح ذلك
                                                        

بارات  س  انة و ـددها ) 86( توسـطة × ) ٤٢(عتأتت ت  ا ر ة من  اصل رضب  دد  ت ابة ا س يب لال ملالـوزن ا سـ  ، ١٢٦ = ٣×٤٢) حمایـد(ل ـ
ت ابة  بارات   ته  ىل لك ا یادي  ا  إ ا شخص ا س وذ   فرتاض أن ا لع ب حل ی  ع ) ١٢٦(س یحصل  ىل إجـاميل در ـات مقـداره ) حماید(ل سـ در ـة، و

بارات احملور  یث یرضب  دد  یادیة للك حمور  ساب ا ر ة ا عنفس األسلوب  ا   حب حل ت ابة ٣× ح س يب لال س  الوزن ا  . لعبارة الوا دة) حماید(ل 
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  يوضح استجابات أفراد العينة على العبارات املرتبطة باالجتاهات )٤(جدول 

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د#   د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ
سط

ملتو
ا

  1734  8670  1757  7028  1173  3519  2036  4072  1274  24563  55.4  
يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات استجابات أفراد العينة بصورة جمملة على عبارات 

درجة، مبتوسط حسايب ) ٢٤٥٦٣(و متطلبات منو الطفل نـحاحملور األول واملرتبطة باجتاهات املعلمات 
درجة، األمر الذي يدل على ) ٥٤(ويوهي أكرب من الدرجة احليادية لالستبانة واليت تسا درجة،) ٥٥,٤(

  .وعي معلمات رياض األطفال مبضمون عبارات احملور األول بدرجة متوسطة
  : النتائج اخلاصة بعبارات احملور الثاين واملتعلقة جبانب املمارسات-٣

 وبدرجة اًأوضحت نتائج استجابات أفراد العينة من معلمات رياض األطفال مبصر أن لديهن وعي
و متطلبات منو الطفل، واجلدول اآليت نـحبارات احملور الثاين واملرتبطة مبمارسات املعلمات كبرية بع

  .يوضح ذلك
  يوضح استجابات أفراد العينة على العبارات املرتبطة باملمارسات )٥(جدول 

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د#   د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ

سط
ملتو

ا
  4992  24960  2410  9640  1922  5766  766  1532  542  42440  95.8  

  
يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات استجابات أفراد العينة بصورة جمملة على عبارات 

درجة، مبتوسط حسايب ) ٤٢٤٤٠(و متطلبات منو الطفل نـحاحملور األول واملرتبطة مبمارسات املعلمات 
درجة، األمر الذي يدل على ) ٧٢( اليت تساويوهي أكرب من الدرجة احليادية لالستبانة درجة،) ٩٥,٨(

  .وعي معلمات رياض األطفال مبضمون عبارات احملور األول بدرجة كبرية
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  : النتائج اخلاصة بكل عبارة على حدة، وذلك للعينة جمملة، وحسب متغريات الدراسة-٤
   )١(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم   )٦ (جدول 

  
أمسح حبركة "يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة األوىل 

وهي أقل من  درجة،)٢,٢(توسط حسايبدرجة، مب)٩٦٣("الطفل الزائدة مع ما قد تـؤدي إليه من خماطر
درجات، األمر الذي يدل على ضعف وعي املعلمات بأن األطفال حباجة ) ٣(الدرجة احليادية واليت تساوي

  .إىل حرية احلركة
   

كما يتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة األربعة، وذلك كما 
وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات التربية، وكذا املعلمات ، )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري

الاليت يعملن بروضات التعليم العام، واملعلمات بروضات املدارس اخلاصة، واملعلمات الاليت لديهن 
  .أطفال

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ
ط
س
تو
امل

  
  ف/ت

 2.1 606 90 90 254 127 102 34 140 35 20 4  رياض

 2.7 134 10 10 38 19 15 5 36 9 35  7  تربية

هل
ملؤ
ا

 2.2 223 32 32 76 38 60 20 40 10 15 3  غري  

0.0
02

  

 2.3 583 68 68 206 103 108 36 156 39 45 9  عام

 2.0 219 34 34 112 56 48 16 20 5 5 1  لغات

يم
عل
الت

ع 
نو

  

 2.1 161 30 30 50 25 21 7 40 10 20 4  أزهري

0.0
23

  

 2.1 667 93 93 284 142 117 39 128 32 45 9  حكومية

ية
بع
الت

  

 2.3 296 39 39 84 42 60 20 88 22 25 5  خاصة

0.0
1

  

 2.2 478 65 65 166 83 75 25 132 33 40 8  نعم

 2.1 485 67 67 202 101 102 34 84 21 30 6  ال

ناء
ألب
ا

 2.2 963 132 132 368 184 177 59 216 54 70 14  جمـ  

0.0
07
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   )٢(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم   )٧ (جدول

  املتغري  بداأ  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ

سط
ملتو

ا
  

  ف/ت

 2.2 632 25 5 144 36 129 43 256 128 78 78  رياض

 2.9 144 35 7 44 11 27 9 30  15 8 8  تربية

هل
املؤ

 2.5 255 35 7 72 18 42 14 84 42 22 22  غري  

0  

 2.4 611 65 13 172 43 102 34 214 107 58 58  عام

 2.2 244 15 3 44 11 60 20 94 47 31 31  غاتل

يم
عل
 الت

وع
ن

 2.3 176 15 3 44 11 36 12 62 31 19 19  أزهري  

0.2
32

  

 2.3 713 50 10 172 43 129 43 286 143 76 76  حكومية

عية
لتب

ا
  

0.0 2.5 318 45 9 88 22 69 23 84 42 32 32  خاصة
2

  

 2.4 516 50 10 160 40 69  23 192 96 45 45  نعم

ناء 2.2 515 45 9 100 25 129 43 178 98 63 63  ال
األب

 2.3 1031 95 19 260 65 198 66 370 185 108 108  جمـ  

0.1
77

  

  
من الضروري "يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة الثانية 

وهي أقل من درجة،)٢,٣(درجة، مبتوسط حسايب) ١٠٣١ ("تعليم الطفل القراءة والكتابة ولو جربا
درجات، األمر الذي يدل على ضعف وعي املعلمات مبضمون تلك ) ٣(اليت تساوي الدرجة احليادية

  .العبارة
   

كما يتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة األربعة، وذلك كما 
يات التربية، وكذا املعلمات ، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كل)ف/ت(أوضحته نتائج اختباري

يعملن بروضات التعليم العام، واملعلمات بروضات املدارس اخلاصة، واملعلمات الاليت لديهن  الاليت
  .أطفال
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   )٣(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم   )٨ (جدول

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  املتغري

  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #
  جمـ

سط
ملتو

ا
  

  ف/ت
 2.1 623 45 9 84 21 168 56 244 122 82 82  رياض

 2.3 114 25 5 20 5 21 7 30 15 18 18  تربية

هل
املؤ

 2.3 240 15 3 64 16 57 19 78 39 26 26  غري  

0.2
95

 

 2.3 583 55 11 120 30 156 52 180 90 72 72  عام

 2.0 227 5 1 20 5 63 21 108 54 31 31  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

 2.2 167 25 5 28 7 27 9 64 32 23 23  أزهري  

 
0.1

03
 

 2.2 680 40 8 112 28 171 57 270 135 87 87  حكومية

عية
لتب

ا
  

 2.3 297 45 9 56 14 75 25 82 41 39 39  خاصة

0.0
1

  

 2.3 502 50 10 108 27 126 42 166 83 52 52  نعم

ناء 2.1 475 35 7 60 15 120 40 186 93 74 74  ال
األب

  2.2 977 85 17 168 42 246 82 352 176 126 126  جمـ  

0.0
07

 

  
كثرة أسئلة "يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة الثالثة 

درجة،وهي أقل من الدرجة احليادية اليت ) ٢,٢(درجة، مبتوسط حسايب) ٩٧٧ ("األطفال تضايقين
  .ل على ضعف وعي املعلمات مبضمون تلك العبارةدرجات، األمر الذي يد) ٣(تساوي
  

 كما يتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة األربعة، وذلك كما 
، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات التربية، وكذا املعلمات )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري

 واملعلمات بروضات املدارس اخلاصة، واملعلمات الاليت لديهن الاليت يعملن بروضات التعليم العام،
  .أطفال
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  ) ٤(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم   )٩(جدول 

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  املتغري

  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #
  جمـ

سط
ملتو

ا
  

  ف/ت

 3.0 881 135 27 328 82 231 77 166 83 21 21  رياض

 3.2 160 50 10 48 12 33 11 24 12 5 5  تربية

هل
املؤ

 3.6 367 105 21 152 38 69 23 40 20 1 1  غري  

0.2
95

  

 3.1 796 155 31 296 74 192 64 134 67 19 19  عام

 3.1 352 55 11 136 34 96 32 60 30 5 5  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

 3.4 260 80 16 96 24 45 15 36 18 3 3  أزهري  

0.1
03

  

ال 3.1 982 185 37 372 93 234 78 168 84 23 23  حكومية
عية

تب
 3.3 426 105 21 156 39 99 33 62 31 4 4  خاصة  

0.3
9

 

 3.2 677 150 30 240 60 162 54 110 55 15 15  نعم

ناء 3.2 731 140 28 288 72 171 57 120 60 12 12  ال
األب

 3.2 1408 290 58 528 132 333 111 230  115 27 27  جمـ  

0.5
53

 

  
اهلدوء داخل " يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة الرابعة 

درجة،وهي أكرب من الدرجة )٣,٢(درجة، مبتوسط حسايب) ١٤٠٨ ("الفصل صفة حممودة يف األطفال
  .العبارةدرجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك ) ٣(اليت تساوي احليادية

  
 كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات حسب متغريي تبعية 
الروضة حكومية أو خاصة، ووجود أطفال لدى املعلمة من عدمه، يف حني وجدت فروق ذات داللة 

وق يف اجتاه ، وأن الفر)ف/ت(إحصائية بني متغريي الدراسة الباقيني، وذلك كما أوضحته نتائج اختباري
  .املعلمات خرجيات الكليات غري التربوية، وكذا املعلمات الاليت يعملن بروضات التعليم األزهري
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  ) ٥( يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم  )١٠(جدول 

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  املتغري

  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #
  جمـ

سط
ملتو

ا
  

  ف/ت

 1.6 468 30 6 32 8 78 26 156 78 172 172  ياضر

 2.3 113 30 6 16 4 21 7 26 13 20 20  تربية

هل
املؤ

 2.0 209 40 8 32 8 24 8 68 34 45 45  غري  

0  

 1.8 469 55 11 60 15 75 25 150 75 129 129  عام

 1.6 182 10 2 12 3 36 12 58 29 66 66  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

 1.8 139 35 7 8 2 12 4 42 21 42 42  أزهري  

0.2
.1

 

 1.7 548 65 13 52 12 81 27 176 88 174 174  حكومية

عية
لتب

ا
  

0.4 1.9 242 35 7 28 7 42 14 74 37 63 63  خاصة
.8

  

 1.9 400 55 11 52 13 66 22 118 59 109 109  نعم

ناء  1.7 390 45 9 28 7 57 19 132 66 128 128  ال
األب

 1.8 790 100 20 80 20 123 41 250 125 237 237  جمـ  

0.1
26

  

  
العقاب البدين " يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة اخلامسة 

درجة،وهي أقل من الدرجة ) ١,٨(درجة، مبتوسط حسايب) ٩٧٠ ("أفضل الطرق للنظام يف الفصل 
  .ف وعي املعلمات مبضمون تلك العبارةدرجات، األمر الذي يدل على ضع) ٣(احليادية واليت تساوي

  
 كما يتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة األربعة، وذلك كما 

، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات التربية، وكذا املعلمات )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري
لمات بروضات املدارس اخلاصة، واملعلمات الاليت لديهن الاليت يعملن بروضات التعليم األزهري، واملع

  .أطفال
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  ) ٦(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم   )١١(جدول 

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  جمـ  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #  املتغري

سط
ملتو

ا
  

  ف/ت
 4.7 1356 2 2 0 0 42 14 232 58 1080 216  رياض

 4.4 222 1 1 0 0 15 5 56 14 150 30  تربية

هل
املؤ

 4.4 458 1 1 2 1 27 9 128 32 300 60  غري  

0.0
04

  

 4.6 1162 1 1 2 1 60 20 264 66 835 167  عام

 4.7 524 3 3 0 0 3 1 88 22 430 86  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

 4.6 350 0 0 0 0 21 7 64 16 265 53  أزهري  

0.3
07

  

 4.6 1449 3 3 2 1 57 19 292 73 1095 219  حكومية

عية
لتب

ا
  

0.0 4.6 587 1 1 0 0 27 9 124 31 435 87  خاصة
88

  

 4.5 965 2 2 2 1 60 20 216 54 685 137  نعم

ناء 4.7 1071 2 2 0 0 24 8 200 50 845 169  ال
األب

  

 4.6 2036 4 4 2 1 84 28 416 104 1530 306  جمـ

0  

  
  

تنويع مـثريات  " درجات أفراد العينة على العبارة السادسة   يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل       
درجة،وهي أكرب من )٤,٦(درجة، مبتوسط حسايب) ٢٠٣٦ ("التعليم بقاعات رياض األطفال يعد ضرورة 

درجات، األمر الذي يـدل علـى وعـي املعلمـات مبـضمون تلـك العبـارة           ) ٣(الدرجة احليادية اليت تساوي   
  .بدرجة كبرية

  
اجلـدول عــدم وجــود فـروق ذات داللــة إحــصائية بـني مــتغري تبعيــة الروضــة     كمـا يتــضح مــن  

يف حـني توجـد فـروق ذات داللـة     ). ف/ت(، وذلـك كمـا أوضـحته نتـائج اختبـاري     ) خاصـة -حكوميـة (
إحصائية بني متغريات الدراسة الثالثة األخرى، وأن الفـروق يف اجتـاه املعلمـات خرجيـات كليـات ريـاض            

  .لاليت يعملن بروضات تعليم اللغات، واملعلمات الاليت ليس لديهن أطفالاألطفال، وكذا املعلمات ا
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   )٧(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم ) ١٢(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ

سط
ملتو

ا
  

  ف/ت

 4.6 1324 1 1 6 3 54 18 308 77 955 191  رياض

 4.4 218 0 0 2 1 21 7 60 15 135 27  تربية

هل
املؤ

 4.5 459 0 0 0 0 21 7 168 42 270 54  غري  

0.0
90

  

 4.4 1134 0 0 6 3 60 20 368 92 700 140  عام

 4.6 518 1 1 0 0 18 6 104 26 395 79  لغات

يم
عل
الت

وع 
ن

  

 4.6 349 0 0 2 1 18 6 64 16 265 53  أزهري

0.0
43

  

 4.5 1429 1 1 6 3 54 18 388 97 980 196  حكومية

عية
لتب

ا
  

 4.5 572 0 0 2 1 42  14 148 37 380 76  خاصة

0.1
43

  

 4.4 951 1 1 6 3 63 21 256 64 625  125  نعم

ناء 4.6 1050 0 0 2 1 33 11 280  70 735 147  ال
األب

 4.5 2001 1 1 8 4 96 32 536 134 1360 272  جمـ  

0  

  
التوقيت "  إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة السابعة يتضح من اجلدول السابق أن

 درجة،)٤,٥(درجة، مبتوسط حسايب) ٢٠٠١(" فعاليتهيزيد من ) اجيايب أو سليب(املناسب لتقدمي احلافز 
درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك ) ٣(وهي أكرب من الدرجة احليادية اليت تساوي

  .بريةالعبارة بدرجة ك
  

 كما يتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة األربعة، وذلك كما 
، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات الكليات غري التربوية، وكذا )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري

ومية، واملعلمات الاليت املعلمات الاليت يعملن بروضات التعليم العام، واملعلمات بروضات املدارس احلك
  .ليس لديهن أطفال
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  )٨(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم  )١٣(جدول 

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  املتغري

  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #
  جمـ

سط
ملتو

ا
  

  ف/ت

 4.7 1333 0 0 0 0 45  15 348 87 940 188  رياض

 4.4 220 0 0 0 0 27 9 48 12 145 29  تربية

هل
املؤ

 4.4 456 0 0 4 2 18 6 164 41 270 54  غري  

0.0
20

  

 4.5 1143 0 0 4 2 57 19 352 88 730 146  عام

 4.7 522 0 0 0 0 12 4 120 30 390 78  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

 4.5 344 0 0 0 0 21 7 88 22 235 47  أزهري  

0.0
49

  

 4.6 1438 0 0 2 1 51 17 400 100 985 197  حكومية

عية
لتب

ا
  

 4.5 571 0 0 2 1 39 13 160 40 370 74  خاصة

0.0
1

  

 4.5 957 0 0 4 2 54 18 284 71 615 123  نعم

ناء 4.6 1052 0 0 0 0 36 12 276 69 740 148  ال
األب

 4.5 2009 0 0 4 2 90 30 560 140 1355 271  جمـ  

0.0
04

  

  
تشجيع " ينة على العبارة الثامنة يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد الع

درجة، مبتوسط ) ٢٠٠٩ (" فريقاألطفال على اللعب املنظم ينمي قدرم على العمل يف 
درجات، األمر الذي يدل على وعي ) ٣(درجة،وهي أكرب من الدرجة احليادية اليت تساوي)٤,٥(حسايب

  .املعلمات مبضمون تلك العبارة بدرجة كبرية
  

ل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة األربعة، وذلك كما  كما يتضح من اجلدو
، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات رياض األطفال، وكذا )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري

املعلمات الاليت يعملن بروضات مدارس اللغات، واملعلمات بروضات املدارس احلكومية، واملعلمات 
  .ديهن أطفالالاليت ليس ل
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  )٩(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم   )١٤(جدول 

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  املتغري

  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #
  جمـ

سط
ملتو

ا
  

  ف/ت

 4.6  1340 0 0 6 3  30 10 324 81 980 196  رياض

 4.5 224 0 0 2 1 9 3 68 17 145 29  تربية

هل
املؤ

 4.5 462 0 0 2 1 18 6 152 38 290 58  غري  

0.0
94

  

 4.5 1150 0 0 8 4 36 12 356 89 750 150  عام

 4.7 526 0 0 2 1 6 2 108 27 410 82  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

 4.6 350 0 0 0 0 15 5 80 20 255 51  أزهري  

0.0
29

  

 4.6 1446 0 0 6 3 39 13 376 94 1025 205  حكومية

عية
لتب

ا
 4.5 580 0 0 4 2 18 6 168 42 390 78  خاصة  

0.2
5

  

 4.6 986 0 0 4 2 27 9 240 60 715 143  نعم

ناء 4.5 1040 0 0 6 3 30 10 304 76 700 140  ال
األب

 4.6 2026 0 0 10 5 57 19 544 136 1415 283  جمـ  

0.2
36

  

  
تخدام اس"يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة التاسعة 

درجة،وهي أكرب )٤,٦(درجة، مبتوسط حسايب) ٢٠٢٦ ("أسلوب القصص مع األطفال يزيد من معارفهم
درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك العبارة ) ٣(من الدرجة احليادية اليت تساوي

  .بدرجة كبرية
  

لدراسة األربعة، وذلك كما  كما يتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات ا
، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات رياض األطفال، وكذا )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري

املعلمات الاليت يعملن بروضات مدارس اللغات، واملعلمات بروضات املدارس اخلاصة، واملعلمات الاليت 
  .لديهن أطفال
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  )١٠(لعينة على العبارة رقم يوضح استجابات أفراد ا  )١٥(جدول 

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  املتغري

  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #
  جمـ

امل
سط

تو
  

  ف/ت

 3.4 988 165 33 440 110 285 95 92 46  6  6  رياض

 3.8 189 70 14 72 18 33 11 14 7 0 0  تربية

هل
املؤ

 3.8 393 130 26 176 44 66 22 20 10 1 1  غري  

0 

 3.5 880 170 34 408 102 213 71 82 41 7 7  عام

ع ا 3.4 382 80 16 136 34 126 42 40 20 0 0  لغات
نو

يم
عل
لت

  

 4.1  308 115 23 144 36 45 15 4 2 0 0  أزهري

0 

 3.4 1084 215 43 460 115 300 100 104 52 0 0  حكومية

عية
لتب

ا
 3.8 486 150 30 228 57  84 28 22 11 2 2  خاصة  

0.1
1

  

 3.5 753 180 36 324 81 174 58 72 36 3 3  نعم

 3.6 817 185 37 364 91 210 70 54 27 4 4  ال

ا
ناء

ألب
 3.5 1570 365 73 688 172 384 128 126 63 7 7  جمـ  

0.2
48

  

  
من الضروري " يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة العاشرة 

درجة،وهي )٣,٥(درجة، مبتوسط حسايب) ١٥٧٠ ("أنشطة الطفل التعليمية إعطاء درجات على كل 
درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك ) ٣(أكرب من الدرجة احليادية اليت تساوي

  .العبارة بدرجة متوسطة
  

ما كما يتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة األربعة، وذلك ك
، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات الكليات غري التربوية، وكذا )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري

املعلمات الاليت يعملن بروضات التعليم األزهري، واملعلمات بروضات املدارس اخلاصة، واملعلمات الاليت 
  .ليس لديهن أطفال
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  )١١(ارة رقم يوضح استجابات أفراد العينة على العب )١٦(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ

امل
سط

تو
  

  ف/ت
 2.3 665  45 9 100 25 147 49 332 166 41 41  رياض

هل 2.9 145 35 7 40 10 24 8 42 21 4 4  تربية
املؤ

 2.7 275 40 8 76 19 57 19 90 45 12 12  غري  

0  

 2.5 635 70 14 136 34 147 49 248 124 34 34  عام

 2.3 254 20 4 32 8 54 18 132 66 16 16  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

 2.6 196 30 6 48 12 27 9 84 42 7 7  أزهري  

0.8
1

  

 2.4 742  55 11 148 37 141 47 356 178 42 42  حكومية

عية
لتب

ا
 2.7 343 65 13 68 17 87 29 108 54 15 15  خاصة  

0.0
1

  

 2.7 527 85 17 92 23 87 29 236 118 27 27  نعم

ناء 2.4 558 35 7 124 31 141 47 228 114 30 30  ال
األب

 2.4 1085 120 24 216 54 228 76 464 232 57 57  جمـ  

0.2
35

 

  
  

أمنع تبادل " يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة احلادية عشرة 
) ٢,٤(درجة، مبتوسط حسايب) ١٠٨٥ (" بينهم قد يسببه من مشكالت اللُعب بني األطفال ملا

درجات، األمر الذي يدل على ضعف وعي املعلمات ) ٣(درجة،وهي أقل من الدرجة احليادية اليت تساوي
  .مبضمون تلك العبارة

  
 كما يتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة األربعة، وذلك كما 

، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات التربية، وكذا املعلمات )ف/ت(وضحته نتائج اختباريأ
الاليت يعملن بروضات التعليم األزهري، واملعلمات بروضات املدارس اخلاصة، واملعلمات الاليت لديهن 

  .أطفال
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  )١٢(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم  )١٧(جدول 

  ملتغريا  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ

سط
ملتو

ا
  

  ف/ت

 2.5 712 45 9 172 43 192 64 258 129 45 45  رياض

هل 2.9 143 25 5 40 10 39 13 34 17 5 5  تربية
املؤ

 2.7 277 25 5 88 22 78 26 72 36 14 14  غري  

0.0
16

  

 2.6 671 75 15 184 46 165  55 216 108 31 31  عام

 2.4 273 15 3 72 18 69 23 98 49 19 19  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

 2.5 188 5 1 44 11 75 25 50 25 14 14  أزهري

0.2
11

  

 2.5 796 65 13 208 52 204 68 274 137 45 45  حكومية

عية
لتب

ا
0.6 2.6 336 30 6 92  23 105 35 90 45 19 19  خاصة  

5
  

 2.6 560 70 14 136 34 147 49 180 90 27 27  نعم

 2.5 572 25 5 164 41  162 54 184 92 37 37  ال

ناء
األب

 2.6 1132 95 19 300 75 309 103 364 182 64 64  جمـ  

0.4
20

  

  
السماح "يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة الثانية عشرة 

) ٢,٦(درجة، مبتوسط حسايب) ١١٣٢ ("شطته يلحق به ضررا للطفل مبزيد من احلرية يف القيام بأن
درجات، األمر الذي يدل على ضعف وعي املعلمات ) ٣(درجة،وهي أقل من الدرجة احليادية اليت تساوي

  .مبضمون تلك العبارة
  

 كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات حسب متغري تبعية 
، يف حني توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة الثالثة )حكومية - خاصة( الروضة

، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات )ف/ت(األخرى، وذلك كما أوضحته نتائج اختباري
  .التربية، وكذا املعلمات الاليت يعملن بروضات التعليم العام، واملعلمات الاليت لديهن أطفال
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  )١٣(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم  )١٨(ول جد

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ

سط
ملتو

ا
  

  ف/ت
 3.2 938 130 26 440 110 240 80 108 54 20 20  رياض

هل 3.5 175 45 9 72 18 39 13 18 9 1 1  تربية
املؤ

  

 3.5 357 65 13 184 46 72 24 32  16 4 4  غري

0.0
72

  

 3.4 869 155 31 408 102 213  71 84 42 9 9  عام

 3.0 335 45 9 136 34 84 28 58 29 12 12  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

 3.5 266 40 8 152 38 54 18 16 8 4 4  أزهري  

0.0
01

  

 3.3 1037 170 34 488 122 240 80 120 60 19 19  حكومية

عية
لتب

ا
  

  0.4 3.4 433 70 14 208 52 111 37 38 19 6 6  خاصة

 3.3 716 115 23 348 87 165 55 78 39 10 10  نعم

ناء 3.3 754 125 25 348  87 186 62 80 40 15 15  ال
األب

 3.3 1470 240 48 696 174 351 117 158 79 25 25  جمـ  

0.6
72

  

  
  

معاقبة " ارة الثالثة عشر يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العب
درجة، مبتوسط ) ١٤٧٠("الطفل على تقصريه يف أداء واجباته جينبه تكرار هذا التقصري 

درجات، األمر الذي يدل على وعي ) ٣(درجة،وهي أكرب من الدرجة احليادية اليت تساوي)٣,٣(حسايب
  .املعلمات مبضمون تلك العبارة بدرجة متوسطة

  
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات الاليت لديهن أطفال  كما يتضح من اجلدول عدم

والاليت ليس لديهن، يف حني توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة الثالثة األخرى، وذلك 
، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات الكليات غري التربوية، وكذا )ف/ت(كما أوضحته نتائج اختباري

  .ات الاليت يعملن بروضات التعليم األزهري، واملعلمات بروضات املدارس اخلاصةاملعلم
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  )١٤(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم  )١٩( جدول

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ

سط
ملتو

ا
  

  ف/ت
 1.8 529 45 9 68 17 57 19 228 114 131 131  رياض

هل 2.4 122 40 8 16 4 15 5 36 18  15 15  تربية
املؤ

 2.4 248 45 9 52 13 57 19 64 32 30 30  غري  

0  

 2.1 536 90 18 84 21 78 26 188 94 96 96  عام

 1.8 197 10 2 24 6 21 7 90 45 52 52  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

 2.2 166 30 6 28 7 30 10 50 25 28 28  أزهري

0.0
14

  

الت 1.9 598 65 13 80 20 75 25 242 121 136 136  حكومية
عية

ب
  

 2.4 301 65 13 56 14 54 18 86 43 40 40  خاصة

0  

 2.1 457 85 17 68 17 69 23 156 78 79 79  نعم
ناء 1.9 442 45 9 68 17 60 20 172 86 97 97  ال

األب
 2.0 899 130 26 136 34 129 43 328 164 176 176  جمـ  

0.0
39

  

  
  

من  "يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة الرابعة عشر 
) ٢(درجة، مبتوسط حسايب) ٨٩٩ ("الصعوبة أن تتشكل قدرة الطفل على االبتكار يف سن الروضة

درجات، األمر الذي يدل على ضعف وعي ) ٣(، وهي أقل من الدرجة احليادية اليت تساوينيدرجت
  .ت مبضمون تلك العبارةاملعلما

  
 كما يتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة األربعة، وذلك كما 

، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات التربية، وكذا املعلمات )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري
ملدارس اخلاصة، واملعلمات الاليت لديهن الاليت يعملن بروضات التعليم األزهري، واملعلمات بروضات ا

  .أطفال
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   )١٥(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم  )٢٠(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

سط  جمـ
ملتو

ا
  

  ف/ت
 2.2 643 25 5 140 35 144 48 264 132 70 70  رياض

 2.8 141 30 6 48 12 15 5 42 21 6 6  تربية

هل
املؤ

 2.6 270 25 5 80 20 72 24 78 39 15 15  غري  

0  

 2.4 622 40 8 168 42 153 51 214 107 47 47  عام

 2.2 141 10 2 48 12 45 15 112 56  27 27  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

 2.5 190 30 6 52  13 33 11 58 29 17 17  أزهري  

0.0
42

  

 2.3 729 60 12 168 42 144 48 288 144  69 69  حكومية

عية
لتب

ا
  

0.2 2.5 325 20 4 100 25 87 29 96 48 22 22  خاصة
8

  

 2.4 523 40 8 152 38 114 38 174 87 43 43  نعم

ناء 2.3 531  40 8 116 29 117 39 210 105 48 48  ال
األب

 2.4 1054 80 16 268 67 231 77 384 192 91 91  جمـ  

0.0
96

  

  
  

ال داعي  "ول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة اخلامسة عشر يتضح من اجلد
درجة، مبتوسط ) ١٠٥٤ ("للمجازفة بإخراج األطفال من الروضة للوقوف على خربات معينة

درجات، األمر الذي يدل على ضعف ) ٣(درجة، وهي أقل من الدرجة احليادية اليت تساوي) ٢,٤(حسايب
  .ون تلك العبارةوعي املعلمات مبضم

  
 كما يتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة األربعة، وذلك كما 

، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات التربية، وكذا املعلمات )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري
 اخلاصة، واملعلمات الاليت لديهن الاليت يعملن بروضات التعليم األزهري، واملعلمات بروضات املدارس

  .أطفال
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  )١٦(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٢١(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ
سط

ملتو
ا

  

  ف/ت

 ٢,٨ ٨٢٤ ٦٥ ١٣ ٣٢٤ 81 201 67 210 105 24 24  رياض

هل ٣,٤ ١٧١ ٤٥ ٩ ٦٤ 16 42 14 18 9 2 2  تربية
املؤ

 ٣,٤ ٣٤٧ ٧٥ ١٥ ١٦٨ 42 54 18 44 22 6 6  غري  

٠  

 ٣,١ ٧٩٨ ١٢٠ ٢٤ ٣٤٠ 85 189 36 132 66 17 17  عام

 ٢,٩ ٣٢٤ ٣٥ ٧ ١٣٢ 33 60 20 90 45 7 7  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

 ٢,٩ ٢٢٠ ٣٠ ٦ ٨٤ 21 48 16 50 25 8 8  أزهري  

٠,٠
٨٩

  

 ٣,٠ ٩٣٠ ٩٥ ١٩ ٤٢٠ 105 171 57 220 110 24 24  حكومية

عية
لتب

ا
  

٠,٤ ٣,٢ ٤١٢ ٩٠ ١٨ ١٣٦ 34 126 42 52 26 8 8  خاصة
٤

  

 ٣,٠ ٦٤٩ ٨٥ ١٧ ٢٨٤ ٧١ 129 43 136 68 15 15  نعم

ناء ٣,٠ ٦٩٣ ١٠٠ ٢٠ ٢٧٢ ٦٨ ١٦٨ 56 136 68 17 17  ال
األب

 ٣,٠ ١٣٤٢ ١٨٥ ٣٧ ٥٥٦ ١٣٩ ٢٩٧ 99 272 136 32 32  جمـ  

٠,٥
٨٥

  

  
  

ليس " ابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة السادسة عشر يتضح من اجلدول الس
درجات،وهي )٣(درجة، مبتوسط حسايب) ١٣٤٢ ("من السهل أن يعمل األطفال يف إطار من االستقاللية 

درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك ) ٣(أكرب من الدرجة احليادية اليت تساوي
  .سطةالعبارة بدرجة متو

  
 كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات  الاليت لديهن أطفال 
والاليت ليس لديهن، يف حني توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة الثالثة األخرى، وذلك 

ات رياض األطفال، وكذا ، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كلي)ف/ت(كما أوضحته نتائج اختباري
  . املعلمات الاليت يعملن بروضات التعليم العام، واملعلمات بروضات املدارس اخلاصة
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  )١٧(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٢٢ (جدول

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ
سط

ملتو
ا

  

  ف/ت

 4.5 1296 1 1 4 2 30 10 496 124 765 153  رياض

 4.1 206 2 2 2 1 18 6 84 21 100 20  تربية

هل
املؤ

 4.3 439 1 1 8 4 18 6 192 48 220 44  غري  

0.0
01

  

 4.3 1104 3 3 8 4 36 12 492 123 565 113  عام

 4.5 508 0 0 0 0 12 4 176 44 320 64  لغات

يم
عل
الت

وع 
ن

 4.3 329 1 1 6 3 18 6 104 26 200 40  أزهري  

0.0
36

 

 4.4 1391 3 3 4 2 33 11 576 144 775 155  حكومية

عية
لتب

ا
  

0.0 4.3 550 1 1 10 5 33 11 196 49 310 62  خاصة
1

  

 4.4 932 2 2 6 3 36 12 388 97 500 100  نعم

 4.4 1009 2 2 8 4 30 10 384 96 585 117  ال

ناء
األب

 4.4 1941 4 4 14 7 66 22 772 193 1085 217  جمـ  

0.9
16

  

  
  

من " يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة السابعة عشر 
درجة، مبتوسط ) ١٩٤١ ("األمهية مبكان أن يتعلم الطفل من خالل األشياء احملسوسة 

ل على وعي درجات، األمر الذي يد) ٣(درجة، وهي أكرب من الدرجة احليادية اليت تساوي)٤,٤(حسايب
  .املعلمات مبضمون تلك العبارة بدرجة كبرية

  
 كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات الاليت لديهن أطفال 
والاليت ليس لديهن، يف حني توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة الثالثة األخرى، وذلك 

، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات رياض األطفال، وكذا )ف/ت(كما أوضحته نتائج اختباري
  . املعلمات الاليت يعملن بروضات مدارس اللغات، واملعلمات بروضات املدارس احلكومية
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  )١٨(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٢٣(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

وس  جمـ
املت

  ط

  ف/ت

 1.8 510 25  5 48 12 63 21 244 122 130 130  رياض

 2.2 112  25 5 12 3 21 7 38 19 16 16  تربية

هل
املؤ

 2.0 207 20 4 28 7 36 12 86  43 37 37  غري  

0.0
02

  

 2.0 507 65 13 48 12 87 29 212 106 95 95  عام

 1.6 183 5 1 12 3 18 6 92  46 56 56  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

 1.8 139 0 0 28 7 15 5 64 32 32 32  أزهري

0.0
06

  

 1.8 564 35 7 52 13 75 25 264 132 138 138  حكومية

عية
لتب

ا
 2.1 265 35 7 36 9 45 15 104 52 45 45  خاصة  

0.0
9

  

 2.0 433 45 9 60 15 66 22 188 94 74 74  نعم

 1.7 396 25 5 28 7 54 18 180 90 109 109  ال

ناء
األب

 1.9 829  70 14 88 22 120 40 368 184 183 183  جمـ  

0.5
92

  

  
ال داعي  "يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة الثامنة عشر 

) ١,٩(سايبدرجة، مبتوسط ح) ٨٢٩ ("لتشجيع املتميزين من األطفال ملا قد حيدثه من حزازية بينهم 
درجات، األمر الذي يدل على ضعف وعي املعلمات ) ٣(درجة، وهي أقل من الدرجة احليادية اليت تساوي

  .مبضمون تلك العبارة
  

 كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات  الاليت لديهن أطفال 
ئية بني متغريات الدراسة الثالثة األخرى، وذلك والاليت ليس لديهن، يف حني توجد فروق ذات داللة إحصا

، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات التربية، وكذا )ف/ت(كما أوضحته نتائج اختباري
  .املعلمات الاليت يعملن بروضات التعليم العام، واملعلمات بروضات املدارس اخلاصة
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   )١٩(بارة رقميوضح استجابات أفراد العينة على الع  )٢٤(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ

سط
ملتو

ا
  

  ف/ت
 3.5 1003 11 11 72 36 282 94 428 107 210 42  رياض

هل 3.4 172 2 2 12 6 57 19 56 14 45 9  تربية
املؤ

 3.7 376 2 2 16 8 105 35 148 37 105 21  غري  

0.2
25

  

 3.6 908 8 8 54 27 246 82 360 90 240 48  عام

 ٣,٣ 369 6 6 28 14 135 45 140 35 60 12  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

 3.6 274 1 1 18 9 63 21 132 33 60 12  أزهري

0.0
39

  

 3.5 1088 11 11 86 43 300 100 456 114 235 47  حكومية

عية
لتب

ا
  

0.3 3.6 463 4 4 14 7 144 48 176 44 125 25  خاصة
5

  

 3.6 770 6 6 40 20 183 61 376 94 165 33  نعم

األب 3.4 781 9 9 60 30 261 87 256 64 195 39  ال
 3.5 1551 15 15 100 50 444 148 632 158 360 72  جمـ  ناء

0.1
05

  

  
أراعي " يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة التاسعة عشر 

، وهي أكرب من ةدرج)٣,٥(درجة، مبتوسط حسايب) ١٥٥١ ("يار أماكن الرحالت رغبات األطفال عند اخت
درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك العبارة ) ٣(الدرجة احليادية اليت تساوي

  .بدرجة متوسطة
  

  كما يتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة األربعة، وذلك كما
، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات الكليات غري التربوية، وكذا )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري

املعلمات الاليت يعملن بروضات التعليم األزهري، واملعلمات بروضات املدارس اخلاصة، واملعلمات الاليت 
  .لديهن أطفال
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  )٢٠(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٢٥(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ
سط

ملتو
ا

  

  ف/ت

  3.0 879 50 50 106 53  207 69 296 74  220  44  رياض
  3.8 192 3 3 8 4 33 11 48 12 100 20  تربية

هل
املؤ

  3.6 374 11 11 18 9 66 22 104 26 175 35  غري  

0 

  3.2 806 43 43 86 43 165 55 232 58 280 56  عام
  3.2 353 18 18 36 18 78 26 116 29 105 21  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

0.0  3.8 286 3 3 10 5 63 21 100 25 110 22  أزهري
02

  

  31 964 56 56 112 56 216 72 300 75 280 56  حكومية

عية
لتب

ا
  

0.0  3.8 481 8 8 20 10 90 30 148 37 215 43  خاصة
3

  

  3.3 708 28 28 48 24 186 62 216 54 230 46  نعم
  3.2 737 36 36  84 42 120 40 232 58 265 53  ال

ناء
األب

  3.3 1445 64 64 132 66 306 102 448 112 495 99  جمـ  

0.0
28

 

  
أصر على أن " يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة العشرين 

درجة، وهي أكرب من ) ٣,٣(درجة، مبتوسط حسايب) ١٤٤٥ ("اسبة ميسك الطفل قلمه بطريقة من
درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك العبارة ) ٣(الدرجة احليادية اليت تساوي

بدرجة متوسطة، كما يتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة 
  ).ف/ت(اختبارياألربعة، وذلك كما أوضحته نتائج 

  
 وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات التربية، وكذا املعلمات الاليت يعملن بروضات 

  .التعليم األزهري، واملعلمات بروضات املدارس اخلاصة، واملعلمات الاليت ليس لديهن أطفال
  



 

 
   
   

55 

  
  )٢١(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٢٦(جدول 

  
  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  ئمادا

  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #
  جمـ

سط
ملتو

ا
  

  ف/ت

 2.4 706 85 17 164 41 213 71 166 83 78 78  رياض

 3.0 151 30 6 48  12 45 15 22 11 6 6  تربية

هل
املؤ

 2.8 289 60 12 72 18 90 30 48 24 19 19  غري  

0.0
01

  

 2.5 647 75 15 160 40 210 70 144 72 58 58  عام

 2.4 283 55 11 64 16 75 25 58 29 31 31  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

 2.8 216 45 9 60 15 63 21 34 17 14 14  أزهري

0.1
37

  

 2.5 785 105 21 176 44 249 83 176 88 79 79  حكومية

عية
لتب

ا
 2.8 361 70 14 108 27 99 33 60 30 24 24  خاصة  

0.5
1

  

 2.6 565 95 19 152 38 159 53 110 55 49 49  نعم

 2.5 581 80 16 132 33 189 63 126 63 54 54  ال

ناء
األب

 2.6 1146 175 35 284 71 348 116 236 118 103 103  جمـ  

0.3
21

  

  
عطي  "يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة احلادية والعشرين  أُ

درجة، ) ٢,٦(درجة، مبتوسط حسايب) ١١٤٦ ("زيادة منوه العقلي الطفل وفرة من الواجبات املرتلية ل
درجات، األمر الذي يدل على ضعف وعي املعلمات ) ٣(وهي أقل من الدرجة احليادية اليت تساوي

  .مبضمون تلك العبارة
  

 كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات  باملدارس احلكومية أو 
 يف حني توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة الثالثة األخرى، وذلك كما اخلاصة،

، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات التربية، وكذا املعلمات )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري
  .الاليت يعملن بروضات التعليم األزهري، واملعلمات الاليت لديهن أطفال
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  )٢٢(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٢٧(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ
سط

ملتو
ا

  

  ف/ت

 4.5  1310 0 0 2 1 90 30 308  77 910 182  رياض

هل 4.4 220 0 0 2 1 24 8 44 11 150 30  تربية
املؤ

 4.4 456 0 0 2 1 48 16 96 24 310 62  غري  

0.3
92

  

 4.4 1128 0 0 6 3 96 32 296 74 730 146  عام

 4.6 515 0 0 0 0 39 13 76 19 400 80  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

 4.5 343 0 0 0 0 27 9 76 19 240 48  أزهري

0.1
01

  

 4.5 1410 0 0 2 1 123 41 320 80 965 193  حكومية

عية
لتب

ا
  

0.8 4.5 576 0 0 4 2 39 13 128 32 405 81  خاصة
1

  

 4.5 960 0 0 4 2 81 27 200 50 675 135  نعم

 4.5 1026 0 0 2 1 81 27 248 62 695 139  ال

ناء
األب

 4.5 1986 0 0 6 3 162 54 448 112 1370 274  جمـ  

0.6
00

  

  
  

أتابع " يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة الثانية والعشرين 
درجة، وهي أكرب من ) ٤,٥(درجة، مبتوسط حسايب) ١٩٨٦ ("طفال مع بعضهم البعض تواصل األ

درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك العبارة )  ٣(الدرجة احليادية اليت تساوي
  .بدرجة كبرية

  
  كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات حسب متغريي تبعية
الروضة حكومية أو خاصة، ووجود أطفال لدى املعلمة من عدمه، يف حني وجدت فروق ذات داللة 

، وأن الفروق يف اجتاه )ف/ت(إحصائية بني متغريي الدراسة الباقيني، وذلك كما أوضحته نتائج اختباري
  .ألزهرياملعلمات خرجيات كليات رياض األطفال، وكذا املعلمات الاليت يعملن بروضات التعليم ا
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   )٢٣(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٢٨(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  #  د  #  د  #  د  #    د  #

  جمـ
امل

سط
تو

  

  ف/ت

 4.8 1395 0 0 4 2 36 12 100 25 1255 251  رياض

 4.6 231 1 1 0 0 15 5 20 5 195 39  تربية

هل
املؤ

 4.7 481 0 0 0 0 24 8 72 18 385 77  غري  

0.0
27

  

 4.7 1208 1 1 4 2 48 16 100 25 1055 211  عام

 4.8 541 0 0 0 0 12 4 44 11 485 97  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

 4.7 358 0 0 0 0 15 5 48 12 295 59  أزهري

0.2
93

  

 4.8 1498 0 0 4 2 54 18 140 35 1300 260  حكومية

عية
لتب

ا
  

0.9 4.8 609 1 1 0 0 21 7 52 13 535 107  خاصة
8

  

 4.8 1026 0 0 2 1 30 10 84 21 910 182  نعم

 4.7 1081 1 1 2 1 45 15 108 27 925 185  ال

ناء
األب

 4.8 2107 1 1 4 2 75 25 192 48 1835 367  جمـ  

0.0
13

 

  
أهتم  "يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة الثالثة والعشرين 

درجة، وهي أكرب من الدرجة ) ٤,٨(درجة، مبتوسط حسايب) ٢١٠٧ ("بتناول الطفل لوجباته الغذائية 
  .درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك العبارة بدرجة كبرية) ٣(احليادية اليت تساوي

  
املدارس احلكومية أو  كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات  ب

اخلاصة، يف حني توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة الثالثة األخرى، وذلك كما 
، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات رياض األطفال، وكذا )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري

  .لديهن أطفالاملعلمات الاليت يعملن بروضات مدارس اللغات، واملعلمات الاليت 
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   )٢٤(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٢٩(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ
سط

ملتو
ا

  
  ف/ت

 4.3 1245 2 2 6 3 156 52 336 84 745 149  رياض

 4.0 199 0 0 6 3 39 13 64 16 90 18  تربية

هل
املؤ

 4.3 438 0 0 8 4 57 19 108 27 265 53  غري  

0.0
63

  

 4.3 1087 0 0 10 5 153 51 284 71 640 128  عام

 4.3 481 1 1 6 3 51 17 128 32 295 59  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

 4.1 314 1 1 4 2 48 16 96 24 165 33  أزهري

0.4
17

  

 4.2 1338 1 1 12 6 192 64 348 87 785 157  حكومية

عية
لتب

ا
0.8 4.3 544 1 1 8 4 60 20 160 40 315 63  خاصة  

0
  

 4.3 913 0 0 8 4 129 43 236 59 540 108  نعم

 4.2 969 2 2 12 6 123 41 272 68 560 112  ال

ناء
األب

 4.2 1882 2 2 20 10 252 84 508 127 1100 220  جمـ  

0.7
90

  

  
  

" العبارة الرابعة والعشرين يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على 
درجة، وهي أكرب ) ٤,٢(درجة، مبتوسط حسايب) ١١٨٢ ("أعطي األطفال فرصا لالنطالق بفناء الروضة 

  .درجات) ٣(من الدرجة احليادية اليت تساوي
  

 األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك العبارة بدرجة كبرية، كما يتضح من اجلدول 
ت داللة إحصائية بني املعلمات حسب متغريي تبعية الروضة حكومية أو خاصة، عدم وجود فروق ذا

ووجود أطفال لدى املعلمة من عدمه، يف حني وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني متغريي الدراسة 
، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات رياض )ف/ت(الباقيني، وذلك كما أوضحته نتائج اختباري

  .، وكذا املعلمات الاليت يعملن بروضات مدارس اللغاتاألطفال
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   )٢٥(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٣٠(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ
امل

سط
تو

  

  ف/ت

 2.5 735 115 23 184 46 210 70 150 75 76 76  رياض

 3.6 179 90 18 44 11 27 9 12 6 6 6  تربية

هل
املؤ

 2.9 300 105 21 68 17 72 24 28 14 27 27  غري  

0  

 2.8 702 180 36 176 44 165 55 122 61 59 59  عام

 2.7 303 60 12 72 18 102 34 42 21 27 27  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

 2.8 209 70 14 48 12 42 14 26 13 23 23  أزهري

0.9
52

  

 2.7 849 175 35 228 57 231 77 138 69 77 77  حكومية

عية
لتب

ا
0.0 2.9 365 135 27 68 17 78 26  52 26 32 32  خاصة  

6
  

 2.9 621 145 29 164 41 183 61 92 46 37 37  نعم

 2.6 593 165 33 132 33 126 42 98 49 72 72  ال

ناء
األب

 2.7 1214 310 62  296 74 309 103 190 95 109 109  جمـ  

0.0
02

  

  
  

 "يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة اخلامسة والعشرين 
درجة، وهي أقل من ) ٢,٧(درجة، مبتوسط حسايب) ١٢١٤ ("أحدد مكانا ثابتا للجلوس لكل طفل 

درجات، األمر الذي يدل على ضعف وعي املعلمات مبضمون تلك ) ٣(الدرجة احليادية اليت تساوي
  .العبارة

  
 كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات  بالتعليم العام أو 
اللغات أو األزهري، يف حني توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة الثالثة األخرى، وذلك 

لتربية، وكذا ، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات ا)ف/ت(كما أوضحته نتائج اختباري
  .املعلمات باملدارس اخلاصة، واملعلمات الاليت لديهن أطفال
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   )٢٦(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٣١(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ
امل

سط
تو

  

  ف/ت

 4.4 1289 0 0 12 6 93 31 324 81 860 172  رياض

 4.4 222 0 0 2 1 21 7 44 11 155 31  تربية

هل
املؤ

 4.5 460 0 0 2 1 51 17 72 18 335 67  غري  

0.9
69

  

 4.4 1126 0 0 10 5 108 36 248 62 760 152  عام

 4.5 509 0 0 2 1 27 9 120 30 360 72  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

 4.4 336 0 0 4 2 30 10 72 18 230 46  أزهري

0.3
24

  

 4.4 1400 0 0 10 5 120 40 320 80 950 190  حكومية

عية
لتب

ا
  

0.9 4.5 571 0 0 6 3 45 15 120 30 400 80  خاصة
3

  

 4.5 953 0 0 8 4 90 30 180 45 675 135  نعم

 4.4 1018 0 0 8 4 75 25 260 65 675 135  ال

ناء
األب

 4.4 1971  0 0 16 8 165 55 440 110 1350 270  جمـ  

0.3
36

  

  
  

        اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة السادسة والعشرينيتضح من 
درجة، وهي أكرب )٤,٤(درجة، مبتوسط حسايب) ١٩٧١ ("أنبه الطفل إىل طريقة اجللوس الصحيحة " 

درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك العبارة ) ٣(من الدرجة احليادية اليت تساوي
  .درجة كبريةب

  
 كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات حسب متغريي املؤهل 
الدراسي وتبعية الروضة حكومية أو خاصة، ، يف حني وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني متغريي 

املعلمات الاليت ، وأن الفروق يف اجتاه )ف/ت(الدراسة الباقيني، وذلك كما أوضحته نتائج اختباري
  .يعملن بروضات مدارس اللغات، ، واملعلمات الاليت ليس لديهن أطفال
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   )٢٧(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٣٢(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ
امل

سط
تو

  

  ف/ت

 3.9 1130 6 6 54 27 213 71 292 73 565 113  رياض

 4.0 199 2 2 10 5 27 9 40 10 120 24  تربية

هل
املؤ

 4.0 410 3 3 10 5 78 26 104 26 215 43  غري  

0.7
47

  

 3.9 997 6 6 40 20 192 64 264 66 495 99  عام

 4.1 457 2 2 18 9 57 19 120 30 260 52  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

 3.8 285 3 3 16 8 69 23 52 13 145 29  أزهري

0.1
20

  

 3.9 1228 5 5 64 32 231 77 308 77 620 124  حكومية

عية
لتب

ا
 4.0 511 6 6 10 5 87 29 128 32 280 56  خاصة  

0.6
3

  

 4.0 858 3 3 36 18 135 45 224 56 460 92  نعم

 3.8 881 8 8 38 19 183 61 212 53 440 88  ال

ناء
األب

 3.9 1739 11 11 74 37 318 106 436 109 900 180  جمـ  

0.0
70

  

  
  

" يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة السابعة والعشرين 
درجة، وهي أكرب من ) ٣,٩(درجة، مبتوسط حسايب) ١٧٣٩ ("أتابع الكشف الطيب الدوري على األطفال

ضمون تلك العبارة درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مب) ٣(الدرجة احليادية اليت تساوي
  .بدرجة كبرية

  
 كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات حسب متغريي املؤهل 
الدراسي وتبعية الروضة حكومية أو خاصة، يف حني وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني متغريي 

 الفروق يف اجتاه املعلمات الاليت ، وأن)ف/ت(الدراسة الباقيني، وذلك كما أوضحته نتائج اختباري
  .يعملن بروضات مدارس اللغات، ، واملعلمات الاليت لديهن أطفال
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   )٢٨(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٣٣(جدول 

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  املتغري

  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #
  جمـ

امل
سط

تو
  

  ف/ت

 3.7 1062 8 8 58 29 300 100  276 69 420  84  رياض

 4.0 202 2 2 6 3 18 6 76 19 100 20  تربية

هل
املؤ

 3.9 402 1 1 12 6 99 33 100 25 190 38  غري  

0.0
21

  

 3.7 943 4 4 62 31 234 78 268 67 375 75  عام

 3.9 435 3 3 8 4 108 36 116 29 200 40  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

 3.8 288 4 4 6 3 75 25 68 17 135 27  أزهري

0.3
00

  

 3.6 1142 8 8 66 33 327 109 336 84 405 81  حكومية

عية
لتب

ا
 4.1 524 3 3 10 5 90 30 116 29 305 61  خاصة  

0.4
6

  

 3.8 809 4 4 34 17 207 69 224 56 340 68  نعم

 3.7 857 7 7 42 21 210 70 228 57 370 74  ال

ناء
األب

 3.8 1666 11 11 76 38 417 139 452 113 710 142  جمـ  

0.3
31

  

  
  

أتصل "يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة الثامنة والعشرين 
درجة، وهي أكرب ) ٣,٨(درجة، مبتوسط حسايب) ١٦٦٦ ("بوالدي الطفل إلعطائهما تقريرا عن طفلهما 

 على وعي املعلمات مبضمون تلك العبارة درجات، األمر الذي يدل) ٣(من الدرجة احليادية اليت تساوي
  .بدرجة كبرية

  
 كما يتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة األربعة، وذلك كما 

، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات التربية، وكذا املعلمات )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري
للغات، واملعلمات بروضات املدارس اخلاصة، واملعلمات الاليت لديهن الاليت يعملن بروضات مدارس ا

  .أطفال
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   )٢٩(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٣٤(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ
امل

سط
تو

  

  ف/ت

 4.5 1310 1 1 6 3 60 20 348 87 895 179  رياض

 4.3 214 0 0 2 1 24 8 68 17 120 24  تربية

هل
املؤ

 4.6 469 0 0 4 2 27 9 88 22 350 70  غري  

0.0
70

  

 4.4 1134 1 1 10 5 66 22 312 78 745 149  عام

 4.6 513 0 0 2 1 21 7 120 30 370 74  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

 4.6 346 0 0 0 0 24 8 72 18 250 50  أزهري

0.2
09

  

 4.5 1426 0 0 10 5 66 22 360 90 990 198  وميةحك

عية
لتب

ا
0.0 4.4 567 1 1 2 1 45 15 144 36 375 75  خاصة  

6
  

 4.5 956 1 1 8 4 48 16 264 66 635 127  نعم

 4.5 1037 0 0 4 2 63 21 240 60 730 146  ال

ناء
األب

 4.5 1993 1 1 12 6 111 37 504 126  1365 273  جمـ  

0.3
49

 

  
" ول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة التاسعة والعشرين يتضح من اجلد

درجة، وهي أكرب ) ٤,٥(درجة، مبتوسط حسايب) ١٩٩٣ ("أقدم احلافز املناسب ملا يظهره الطفل من إجناز 
درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك العبارة ) ٣(من الدرجة احليادية اليت تساوي

  .رجة كبريةبد
  

 كما يتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة األربعة، وذلك كما 
، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات رياض األطفال، وكذا )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري

كومية، واملعلمات الاليت املعلمات الاليت يعملن بروضات تعليم اللغات، واملعلمات بروضات املدارس احل
  .لديهن أطفال
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  )٣٠(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم  )٣٥(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ
امل

سط
تو

  

  ف/ت

 4.6 1336 0 0 6 3 63  21 252 63 1015 203  رياض

 4.4 221 0 0 2 1 21 7 48 12 150 30  تربية

هل
املؤ

 4.5 468 0 0 2 1 33 11 88 22 345 69  غري  

0.1
97

 

 4.5 1160 0 0 4  2 69 23 252 63 835 167  عام

 4.6 515 0 0 2 1 30 10 88 22 395 79  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

 4.6 350 0 0 4 2 18 6 48 12 280 56  أزهري

0.7
41

  

 4.6 1441 0 0 8  4 81 27 272 68 1080 216  حكومية

عية
لتب

ا
0.9 4.6 584 0 0 2 1 36 12 116 29 430 86  خاصة  

1
  

 4.6 976 0 0 4 2 60 20 192 48 720 144  نعم

ناء 4.6 1049 0 0 6 3 57 19 196 49 790 158  ال
األب

 4.6 2025 0 0 10 5 117 39 388 97 1510 302  جمـ  

0.7
29

  

  
  

أعاجل "د العينة على العبارة الثالثني يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفرا
درجة، وهي أكرب من ) ٤,٦(درجة، مبتوسط حسايب) ٢٠٢٥ ("السلوكيات اخلطأ لدى الطفل أوال بأول

درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك العبارة ) ٣(الدرجة احليادية اليت تساوي
  .بدرجة كبرية

  
الة إحصائيا بني املعلمات حسب متغري املؤهل الدراسي،  كما يتضح من اجلدول وجود فروق د

وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات رياض األطفال، يف حني ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
  ).ف/ت(بني متغريات الدراسة الثالثة األخرى، وذلك كما أوضحته نتائج اختباري
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  )٣١(نة على العبارة رقميوضح استجابات أفراد العي )٣٦(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ

امل
سط

تو
  

  ف/ت

 3.0 865 165 33 232 58  303 101  116  58 40 40  رياض

 2.9 147 30 6 28 7 60  20  24 12 5 5  تربية

هل
املؤ

 3.2 325 55 11 112 28 108 36 44 22 6 6  غري  

0.2
86

 

 3.0 774 165 33 220 55 267 89 88 44 34 34  عام

 2.9 330 65 13 96 24 99 33 56 28 14 14  لغات

وع
ن

يم
عل
 الت

  

 2.9 224 20 4 56 14 105 35 40 20 3 3  أزهري

0.7
29

 

 3.0 939 170 34 260 65 339 113 134  67 36 36  حكومية

عية
لتب

ا
  

0.6 3.0 389 80 16 112 28 132 44 50 25 15 15  خاصة
0

  

 3.0 638 110 22 188 47 228 76 86 43  26  26  نعم

 3.0 690 140 28 184 46 243 81 98 49 25 25  ال

ناء
األب

 3.0  1328  250 50 372 93 471 157 184 92 51 51  جمـ  

0.9
26

  

  
  

 أحتدث "يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة احلادية والثالثني 
، وهي تساوي الدرجة اتدرج) ٣(درجة، مبتوسط حسايب) ١٣٢٨ ("مع األطفال أكثر من مساعي هلم

  .احليادية، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك العبارة بدرجة متوسطة
  

 كما يتضح من اجلدول وجود فروق دالة إحصائيا بني املعلمات حسب متغري املؤهل الدراسي، 
اجتاه املعلمات خرجيات الكليات غري التربوية، يف حني ال توجد فروق ذات داللة إحصائية وأن الفروق يف 

  ).ف/ت(بني متغريات الدراسة الثالثة األخرى، وذلك كما أوضحته نتائج اختباري
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  )٣٢(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٣٧(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ
امل

سط
تو

  

  ف/ت

 4.5 1315  0 0 0 0  93 31 292 73 930 186  رياض

 4.2 210 1 1 4 2 27 9 48 12 130 26  تربية

هل
املؤ

 4.3 447 0 0 4 2 45 15 128 32 270 54  غري  

0.0
04

  

 4.4 1133 1 1 2 1 114 38 236 59 780 156  عام

 4.5 504 0 0 2 1 33 11 124 31 345 69  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

 4.4 335 0 0 4 2 18 6 108 27 205 41  أزهري

0.6
93

  

 4.5 1408 0 0 6 3 111 37 336 84 955 191  حكومية

عية
لتب

ا
  

0.1 4.4 564 1 1 2 1 54 18 132 33 375 75  خاصة
8

  

 4.4 942 1 1 6 3 84 28 236 59 615 123  نعم

 4.5 1030 0 0 2 1 81 27 232 58 715 143  ال

ناء
األب

 4.5 1972 1 1 8 4 165 55 468 117 1330 266  جمـ  

0.0
95

  

  
  

 أستمع "يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة الثانية والثالثني 
درجة، وهي أكرب من الدرجة ) ٤,٥(درجة، مبتوسط حسايب) 1972 ("ألحاديث األطفال وإن كانت بسيطة

  .درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك العبارة بدرجة كبرية) ٣(دية اليت تساوياحليا
  

 كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات بالتعليم العام أو 
ألخرى، وذلك اللغات أو األزهري، يف حني توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة الثالثة ا

، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات رياض األطفال، وكذا )ف/ت(كما أوضحته نتائج اختباري
  .املعلمات باملدارس احلكومية، واملعلمات الاليت ليس لديهن أطفال

  



 

 
   
   

67 

  

  )٣٣(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٣٨(جدول 

  أبدا  راناد  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #  املتغري

  جمـ

امل
سط

تو
  

  ف/ت

 4.6 1334 1 1 4 2 69 23 240 60  1020  204  رياض

 4.6 229 0 0 2 1 9 3 48 12 170 34  تربية

هل
املؤ

 4.5 459 0 0 2 1 36 12 116 29 305 61  غري  

0.2
06

  

 4.6 1175 1 1 4 2 42 14 248 62 880 176  عام

 4.6 520 0 0 0 0 21 7 104 26 395 79  غاتل

يم
عل
 الت

وع
ن

 4.3 327 0 0 4 2 51 17  52 13 220 44  أزهري  

0.0
02

  

 4.6 1443 0 0 4 2 81 27 288 72 1070 214  حكومية

عية
لتب

ا
  

0.1 4.5 579 1 1 4 2 33 11 116 29 425 85  خاصة
2

  

 4.6 979 1 1 4 2  48 16 196 49 730  146  نعم

ناء 4.6 1043 0 0 4 2  66 22 208 52 765 153  ال
األب

 4.6 2022 1 1 8 4 114 38 404 101  1495 299  جمـ  

0.6
88

  

  
  

يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة الثالثة والثالثني 
درجة، ) 4.6(درجة، مبتوسط حسايب) 2022 ("استخدم الوسائل التعليمية لتقريب األفكار لألطفال"

درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك ) ٣(كرب من الدرجة احليادية اليت تساويوهي أ
  .العبارة بدرجة كبرية

  
 كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات  الاليت لديهن أطفال 

ات الدراسة الثالثة األخرى، وذلك والاليت ليس لديهن، يف حني توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغري
، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات التربية، وكذا )ف/ت(كما أوضحته نتائج اختباري

  .املعلمات الاليت يعملن بروضات التعليم العام، واملعلمات بروضات املدارس احلكومية
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  )٣٤(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٣٩(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ
تامل

سط
و

  
  

  ف/ت

 4.6  1341 0 0 6  3 57 19 248 62 1030 206  رياض

 4.3 217 0 0 6 3  18 6 48 12 145 29  تربية

هل
املؤ

 4.4 458 0 0 0 0 39 13 124 31 295 59  غري  

0.0
07

  

 4.5 1159 0 0 4 2 60 20 280 70 815 163  عام

 4.7 521 0 0 2 1 30 10 64 16 425 85  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

 4.4 336 0 0 6 3 24 8 76 19 230 46  أزهري

0.0
88

  

 2.8 879 0 0 3 90 30 657 219 73 627 209  حكومية

عية
لتب

ا
  

0.8 4.6 583 0 0 6 3 24 8 128 32 425 85  خاصة
7

  

 4.6 983 0 0 6 3 39 13 208 52 730 146  نعم

 4.5 1033 0 0 6  3 75 25 212 53 740 148  ال

ناء
األب

 4.6 2016 0 0 12 6 114 38 420 105 1470 294  جمـ  

0.0
32

  

  
  

أوضح "يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة الرابعة والثالثني 
درجة، وهي أكرب من الدرجة ) 4.6(يبدرجة، مبتوسط حسا) 2016" (لألطفال أمهية العمل التعاوين

درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك العبارة بدرجة كبرية، ) ٣(احليادية اليت تساوي
كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات  باملدارس احلكومية أو 

بني متغريات الدراسة الثالثة األخرى، وذلك كما اخلاصة، يف حني توجد فروق ذات داللة إحصائية 
، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات رياض األطفال، وكذا )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري

  .املعلمات الاليت يعملن بروضات مدارس اللغات، واملعلمات الاليت لديهن أطفال
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  )٣٥( رقميوضح استجابات أفراد العينة على العبارة )٤٠( جدول

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ

امل
سط

تو
  

  ف/ت

 4.2 1209 1 1 28 14 150 50 380  95 650 130  رياض

 4.0  198 0 0 4 2 48 16  56 14 90 18  تربية

هل
املؤ

 4.2 429 0 0 8 4 63 21  128  32 230 46  غري  

0.3
09

  

 4.1 1048 1 1 24 12 141 47 372 93 510 102  عام

 4.2 471 0 0 12 6 63  21 116 29 280 56  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

 4.2 317 0 0 4 2 57  19 76 19 180 36  أزهري

0.6
23

  

 4.1  1300 1 1 32  16 183 61 404 101 680 136  حكومية

عية
لتب

ا
  

0.7 4.2  536 0 0 8 4 78 26  160 40 290 58  خاصة
4

 

 4.2 902 1 1 8 4 111 37  312 78 470 94  نعم

 4.1 934 0 0 32 16 150 50 252 63 500 100  ال

ناء
األب

 4.1 1836 1 1 40  20  261 87 564 141 970 194  جمـ  

0.0
15

  

  
  

 "يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة اخلامسة والثالثني 
درجة، وهي أكرب من الدرجة ) ٤,١( درجة، مبتوسط حسايب)١٨٣٦ ("أساعد األطفال على فهم ذوام 

  .درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك العبارة بدرجة كبرية) ٣(احليادية اليت تساوي
  

 كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات حسب متغريي نوع 
و خاصة، يف حني وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني متغريي التعليم، وتبعية الروضة حكومية أ

، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات )ف/ت(الدراسة الباقيني، وذلك كما أوضحته نتائج اختباري
  .كليات رياض األطفال، وكذا املعلمات الاليت لديهن أوالد
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   )٣٦(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم  )٤١(جدول 

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  املتغري

  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #
  جمـ

امل
سط

تو
  

  ف/ت
  

 4.5 1302 2 2 12 6 81 27 272 68 935 187  رياض

هل 4.1 207 1 1 2 1 30 10 64 16 110 22  تربية
املؤ

 4.3 441 2 2 4 2 51 17 104 26 280 56  غري  

0.0
08

 

 4.4 1114 2 2 8 4 99 33 300 75 705 141  عام

 4.6 510 1 1 6 3 21 7 92 23 390 78  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

 4.3 326 2 2 4 2 42 14 48 12 230 46  أزهري  

0.0
76

  

 4.4 1391 4 4 14 7 102 34 316 79 955 191  حكومية

عية
لتب

ا
 4.4 559 1 1 4 2 60 20 124 31 370 74  خاصة  

0.6
4

  

 4.5 961 3 3 2 1 72 24 184 46 700 140  نعم

ناء 4.3 989 2 2  16  8 90  30 256  64 625 125  ال
األب

 4.4 1950 5 5 18 9 162 54 440 110 1325 265  جمـ  

0.0
94

  

  
  

يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة السادسة والثالثني 
درجة، مبتوسط ) ١٩٥٠ ("ف األطفالاستثمر مواقيت االحتفال باملناسبات الرمسية لزيادة معار"

درجات، األمر الذي يدل على وعي ) ٣(درجة، وهي أكرب من الدرجة احليادية اليت تساوي) ٤,٤(حسايب
  .املعلمات مبضمون تلك العبارة بدرجة كبرية

  
 كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات  باملدارس احلكومية أو 

 يف حني توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة الثالثة األخرى، وذلك كما اخلاصة،
، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات رياض األطفال، وكذا )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري

  .املعلمات الاليت يعملن بروضات مدارس اللغات، واملعلمات الاليت لديهن أطفال
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   )٣٧(وضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقمي )٤٢(جدول 

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  املتغري
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #  

  جمـ
سط

ملتو
ا

  

  ف/ت

 4.5 1312 1 1 0  0 81 27 320 80 910 182  رياض

هل 4.3 215 0 0 4 2 21 7 60 15 130 26  تربية
املؤ

 4.5 467 0 0 6 3 24 8 92 23 345 69  غري  

0.1
18

  

 4.5 1139 0 0 6 3 78 26 300 75 755 151  عام

 4.5 506 1 1 0 0 36 12 104 26 365 73  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

 4.6 349 0 0 4 2 12 4 68 17 265 53  أزهري  

0.4
08

  

 4.5 1412 1 1 4 2 90 30 372 93 945 189  حكومية

عية
لتب

ا
 4.5 582 0 0 6 3 36 12 100 25 440 88  خاصة  

0.9
6

 

 4.6 978 0 0 4 2 39 13 240 60 695 139  نعم

ناء 4.4 1016 1 1 6 3 87  29 232 58 690 138  ال
األب

 4.5 1994 1 1 10 5 126 42 472 118 1385 277  جمـ  

0.0
01

  

  
  

 "يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة السابعة والثالثني 
درجة، ) ٤,٥(درجة، مبتوسط حسايب) ١٩٩٤ ("تكرار احملاولة عندما خيفق يف إجنازه أشجع الطفل على 

درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك ) ٣(وهي أكرب من الدرجة احليادية اليت تساوي
  .العبارة بدرجة كبرية

  
املدارس احلكومية أو  كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات  ب

اخلاصة، يف حني توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة الثالثة األخرى، وذلك كما 
، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات رياض األطفال، وكذا )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري

  .يت لديهن أطفالاملعلمات الاليت يعملن بروضات التعليم األزهري، واملعلمات الال
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  )٣٨(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٤٣( جدول

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  املتغري

  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #
  جمـ

سط
ملتو

ا
  

  ف/ت

 2.4 701 50 10 164 41 261 87 148  74 78 78  رياض

هل 2.7 137 35 7 20 5 51 17 20 10 11 11  تربية
املؤ

 2.8 293 55 11 76 19 114 38 26 13 22 22  غري  

0.0
04

  

 2.6 656 85 17 156 39 237 79 116 58 62 62  عام

 2.5 280 35 7 68 17 96 32 50 25 31 31  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

 2.6 195 20 4 36 9 93 31 28 14 18 18  أزهري  

0.8
62

  

 2.4  770 85 17 176 44 270 90 150 75 89 89  حكومية

عية
لتب

ا
 2.8 361 55 11 84 21 156 52 44 22 22 22  خاصة  

0.0
7

  

 2.6 564 70 14 156 39 204 668 82 41 52 52  نعم

ناء 2.5 567 70 14 104 26 222 74 112 56 59 59  ال
األب

 2.6 1131 140 28 260 65  426 142 194 97 111 111  جمـ  

0.4
46

  

  
  

أتظاهر  "رجات أفراد العينة على العبارة الثامنة والثالثني يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل د
درجة، وهي أقل من ) ٢,٦(درجة، مبتوسط حسايب) ١١٣١ ("بعدم مساعي ألسئلة األطفال احملرجة 

درجات، األمر الذي يدل على ضعف وعي املعلمات مبضمون تلك ) ٣(الدرجة احليادية اليت تساوي
  .العبارة

  
دم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات بالتعليم العام أو  كما يتضح من اجلدول ع

اللغات أو األزهري، يف حني توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة الثالثة األخرى، وذلك 
، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات الكليات غري التربوية، وكذا )ف/ت(كما أوضحته نتائج اختباري

  .مات باملدارس اخلاصة، واملعلمات الاليت لديهن أطفالاملعل
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  )٣٩(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٤٤(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ
سط

ملتو
ا

  

  ف/ت

  2.8 798 39 39 102 51 459 153 148 37 50 10  رياض
  2.8 142 7 7 20 10 63 21 32 8 20 4  يةترب

هل
املؤ

 3.0 312 6 6 30 15 174 58 72 18 30 6  غري  

0.0
43

  

 2.9 734 29 29 82 41 390 130 168 42 65 13  عام

 2.7 301 18 18 32 16 195 65 36 9 20 4  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

 2.9 217 5 5 38 19 111 37 48 12 15 3  أزهري  

0.1
12

  

  2.8 870 41 41 108 54 510 170 156 39 55 11  حكومية

عية
لتب

ا
 3.0 382 11 11 44 22 186 62 96 24 45 9  خاصة  

0.5
5

  

 3.0 632 20 20 52 26 369 123 136 34 55 11  نعم

ناء  2.7 620 32 32 100 50 327 109 116 29 45 9  ال
األب

  2.8 1252 52 52 152 76 696 232 252 63 100 20  جمـ  

0.0
03

  

  
 "اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة التاسعة والثالثني يتضح من 

درجة، وهي ) ٢,٨(درجة، مبتوسط حسايب) ١٢٥٢ ("أتغاضى عن بعض األخطاء اليت يرتكبها الطفل
درجات، األمر الذي يدل على ضعف وعي املعلمات مبضمون ) ٣(أقل من الدرجة احليادية اليت تساوي

  .تلك العبارة
  

 كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات  باملدارس احلكومية أو 
اخلاصة، يف حني توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة الثالثة األخرى، وذلك كما 

وكذا املعلمات ، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات التربية، )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري
  .الاليت يعملن بروضات التعليم العام، واملعلمات الاليت لديهن أطفال
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   )٤٠(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٤٥(جدول 

  املتغري  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #

  جمـ

امل
سط

تو
  

  ف/ت

 4.8 1383  0 0 8 4 18 6 172 43 1185 237  رياض

 4.7 237 0 0 0 0 3 1 44 11 190 38  تربية

هل
املؤ

 4.6 472 0 0 2 1 27 9 88 22 355 71  غري  

0.0
20

  

 4.7 1191 0 0 10 5 27 9 204 51 950 190  عام

 4.8 542 0 0 0 0 6 2 56 14 480 96  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

  

 4.7 359 0 0 0 0 15 5 44 11 300 60  أزهري

0.0
39

  

 4.7 1492 0 0 6 3 27 9 224 56 1235 247  حكومية

عية
لتب

ا
 4.7 600 0 0 4 2 21 7 80 20 495 99  خاصة  

0.0
9

  

 4.7 999 0 0 8 4 33 11 148 37 810 162  نعم

ناء 4.8 1093 0 0 2 1 15 5 156 39 920 184  ال
األب

 4.7 2092 0 0 10 5 48 16 304 76 1730 346  جمـ  

0  

  
  

  
أكافئ الطفل "ابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة األربعني يتضح من اجلدول الس

درجة، وهي أكرب من ) ٤,٧(درجة، مبتوسط حسايب) ٢٠٩٢ ("على صدقه وأمانته ولو بشكل رمزي
درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك العبارة ) ٣(الدرجة احليادية اليت تساوي

  .بدرجة كبرية
  

تضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة األربعة، وذلك كما  كما ي
، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات التربية، وكذا املعلمات )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري

 ليس الاليت يعملن بروضات مدارس اللغات، واملعلمات بروضات املدارس احلكومية، واملعلمات الاليت
  .لديهن أطفال
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  )٤١(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٤٦(جدول 

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  املتغري

  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #
  جمـ

سط
ملتو

ا
  

  ف/ت

 4.7 1365 2  2 4 2 21 7 228  57 1110 222  رياض

 4.6 232 0 0 0 0 12 4 40 10 180 36  تربية

هل
املؤ

 4.7 487 0 0 0 0 18 6 64 16 405 81  غري  

0.6
96

  

 4.7 1187 2 2 2 1 33 11 220 55 930 186  عام

 4.8 534 0 0 2 1 9 3 68 17 455 91  لغات

يم
عل
الت

وع 
ن

  

 4.8 363 0 0 0 0 9 3 44 11 310 62  أزهري

0.1
35

  

 4.7 1477 2 2 4 2 36 12 240 60 1195 239  حكومية

عية
لتب

ا
 4.7 607 0 0 0 0 15 5 92 23 500 100  خاصة  

0.1
0

  

 4.7 997 2 2 0 0 33 11 172 43 790 158  نعم

 4.7 1087 0 0 4 2 18 6 160 40 905 181  ال

ناء
األب

 4.7 2084 2 2 4 2 51 17 332 83 1695 339  جمـ  

0.0
07

  

  
  

 أشجع "ربعنييتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة احلادية واأل
درجة، وهي أكرب من ) ٤,٧(درجة، مبتوسط حسايب) ٢٠٨٤ ("الطفل على معرفة الشعائر الدينية

درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك العبارة ) ٣(الدرجة احليادية اليت تساوي
  .بدرجة كبرية

  
لمات متغري املؤهل، يف حني  كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املع

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة الثالثة األخرى، وذلك كما أوضحته نتائج 
، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات الاليت يعملن بروضات مدارس اللغات، وكذا املعلمات )ف/ت(اختباري

  .باملدارس اخلاصة، واملعلمات الاليت ليس لديهن أطفال
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  )٤٢(يوضح استجابات أفراد العينة على العبارة رقم )٤٧(جدول 

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  املتغري

  د  #  د  #  د  #  د  #  د  #
  جمـ

سط
ملتو

ا
  

  ف/ت

 4.6 1348 0 0 8 4 63 21 192 48 1085 217  رياض

 4.4 220 0 0 6 3 18 6 36 9 160 32  تربية

هل
املؤ

 4.6 470 0 0 2 1 27 9 96 24 345 69  غري  

0.0
64

  

 4.6 1185 0 0 6 3 45 15 204 51 930 186  عام

 4.6 516 0 0 6 3 30 10 60 15 420 84  لغات

يم
عل
 الت

وع
ن

 4.4 337 0 0 4 2 33 11 60 15 240 48  أزهري  

0.0
74

  

 4.6 1454 0 0 8 4 78 26 228 57 1140 228  حكومية

عية
لتب

ا
  

0.1 4.6 584 0 0 8 4 30 10 96 24 450 90  خاصة
9

  

 4.6 986 0 0 8 4 42 14 176 44 760 152  نعم

ناء 4.6 1052 0 0 8 4 66 22 148 37 830 166  ال
األب

 4.6 2038 0 0 16 8 108 36 324 81 1590 318  جمـ  

0.4
43

  

  
 أسأل "يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل درجات أفراد العينة على العبارة الثانية واألربعني

درجة، وهي أكرب من الدرجة ) ٤,٦(درجة، مبتوسط حسايب) ٢٠٣٨ ("األطفال املتغيبني ملدة طويلةعن 
، درجات، األمر الذي يدل على وعي املعلمات مبضمون تلك العبارة بدرجة كبرية) ٣(احليادية اليت تساوي

وذلك كما كما يتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة األربعة، 
، وأن الفروق يف اجتاه املعلمات خرجيات كليات رياض األطفال، وكذا )ف/ت(أوضحته نتائج اختباري

املعلمات الاليت يعملن بروضات التعليم العام، واملعلمات بروضات املدارس احلكومية، واملعلمات الاليت 
  .لديهن أطفال
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  :ملخص بأهم نتائج الدراسة وتفسريها - ٤
  :م نتائج الدراسة ملخص بأه-أ

وعي معلمات رياض األطفال مبتطلبات منو طفل الروضة بدرجـة متوسـطة، وذلـك كمـا أفـادت                  -١
 .استجابات أفراد العينة على االستبانة جمملة

 .و متطلبات منو طفل الروضة متوسطةنـحأن درجة اجتاهات معلمات رياض األطفال  -٢
 .و طفل الروضة بدرجة كبريةأن ممارسات معلمات رياض األطفال تراعي متطلبات من -٣
عبـارة مـن عبـارات االسـتبانة بنـسبة      ) ٢٨( بــ اًأن لدى معلمات رياض األطفال أفراد العينة وعيـ         -٤

 :وجاءت العبارات اآلتية يف مقدمة الترتيب%) ٦٦,٧(
 .أهتم بتناول الطفل لوجباته الغذائية -
 .أكافئ الطفل على صدقه وأمانته ولو بشكل رمزي -
 .رفة الشعائر الدينيةأشجع الطفل على مع -
 .أسأل عن األطفال املتغيبني ملدة طويلة -
 .تنويع مثريات التعليم بقاعات رياض األطفال يعد ضرورة -
 .استخدام أسلوب القصص مع األطفال يزيد من معارفهم -

عبـارة مـن عبـارات االسـتبانة     ) ١٤(أن لدى معلمات رياض األطفال أفراد العينة ضـعف وعـي بــ         -٥
 :اءت العبارات اآلتية يف مؤخرة الترتيبوج%) ٣٣,٣(بنسبة 

 .العقاب البدين أفضل الطرق للنظام يف الفصل -
 .ال داعي لتشجيع املتميزين من األطفال ملا قد حيدثه من حزازية بينهم -
 .من الصعوبة أن تتشكل قدرة الطفل على االبتكار يف سن الروضة -
 .رأمسح حبركة الطفل الزائدة مع ما قد تـؤدي إليه من خماط -
 .كثرة أسئلة األطفال تضايقين -
 .من الضروري تعليم الطفل القراءة والكتابة ولو جربا -

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني معلمات رياض األطفـال أفـراد العينـة حـسب مـتغري املؤهـل                   -٦
، ٢٦على العبـارات أرقـام   )  كليات غري تربوية- كلية تربية-كلية رياض أطفال  (الدراسي للمعلمة 

٤١، ٢٧.  
أن مثة فروقا دالة إحصائيا بني معلمات رياض األطفال أفراد العينة حسب متغري املؤهل الدراسي     -٧

  .للمعلمة على باقي عبارات االستبانة
عدم وجود فروق دالة إحـصائيا بـني معلمـات ريـاض األطفـال أفـراد العينـة حـسب مـتغري نـوع                -٨

 .٣٨، ٣٥، ٣٢، ٣١، ٣٠ ،٢٥على العبارات أرقام )  لغات أزهري-عام(التعليم بالروضة
أن مثة فروقا دالة إحصائيا بني معلمات رياض األطفال أفراد العينة حـسب مـتغري نـوع التعلـيم            -٩

 .بالروضة على باقي عبارات االستبانة



 

 
   
   

78 

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني معلمات ريـاض األطفـال أفـراد العينـة حـسب مـتغري تبعيـة             - ١٠
، ٣٥، ٣٤، ٣١، ٣٠، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٢، ٦، ٤: رقامعلى العبارات أ) خاصة-حكومية(الروضة 

٣٩، ٣٧، ٣٦. 
أن مثة فروقا دالة إحصائيا بني معلمات رياض األطفال أفراد العينة حسب متغري تبعية الروضـة            - ١١

 .على باقي عبارات االستبانة
جـود أبنـاء   عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني معلمات رياض األطفال أفراد العينة حسب متغري و       - ١٢

 .٣٣، ٣١، ٣٠، ٢٤، ٢٢، ١٨، ١٧، ١٦، ١٣، ٤: لدى املعلمة من عدمه على العبارات أرقام
أن مثة فروقا دالة إحصائيا بني معلمات رياض األطفال أفراد العينة حسب متغري وجود أبناء لـدى         - ١٣

 .املعلمة من عدمه على باقي عبارات االستبانة
ينة حسب متغري مؤهل املعلمة يف جانـب االجتاهـات يف   أن معظم الفروق يف استجابات أفراد الع      - ١٤

صاحل خرجيات كليات التربية، يف حني كانت الفروق يف جانب املمارسات لصاحل خرجيـات كليـات          
 .رياض األطفال

أن معظم الفروق يف استجابات أفراد العينة حسب نوع التعليم يف جانـب االجتاهـات يف صـاحل                 - ١٥
 واألزهري، يف حني كانـت الفـروق يف جانـب املمارسـات لـصاحل               املعلمات بروضات التعليم العام   
 .املعلمات بروضات تعليم اللغات

أن معظم الفروق يف استجابات أفراد العينة حسب مـتغري تبعيـة الروضـة يف جانـب االجتاهـات             - ١٦
 .واملمارسات لصاحل املعلمات بروضات املدارس اخلاصة

ب متغري وجود أبناء لدى املعلمة من عدمـه يف        أن معظم الفروق يف استجابات أفراد العينة حس        - ١٧
جانب االجتاهات واملمارسات لصاحل املعلمات الاليت لديهن أطفال، واجلدول اآليت يوضح إمجـايل             

  :فروق الدراسة على املتغريات األربعة املختارة
  يوضح إمجايل الفروق ملتغريات الدراسة األربعة )٤٨(جدول 

  األبناء  تبعية الروضة  نوع التعليم  املؤهل
  العبارات

  ال  نعم  خاصة  حكومية  أزهري  لغات  عام  غري  تربية  رياض

  4  9  11  4  7  4  7  4  9  5  االجتاهات

  5  14  6 5 5  11  2  3  7  11  املمارسات

  9  23  17  9  12  15  9  7  16  16  االستبانة
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 : تفسري أهم نتائج الدراسة-ب

 األطفال مبتطلبات منو طفل وعي معلمات رياض" ميكن تفسري ما توصلت إليه الدراسة من
يف ضوء " الروضة بدرجة متوسطة، وذلك كما أفادت استجابات أفراد العينة على االستبانة جمملة

انتشار كليات وأقسام رياض األطفال مبصر يف السنوات األخرية وقيامها بدورها يف خدمة اتمع 
على ذلك انتشار القنوات الفضائية بتوعية املتعاملني مع األطفال مبا فيهم املعلمات، وساعدهم 

بصفة عامة واملتخصصة يف األسرة والطفل بصفة خاصة، إضافة إىل حرص كثري من الروضات 
على تفضيل املتخصصات يف الطفولة عند التقدم لشغل وظيفة معلمة رياض األطفال، بل إن 

أما عن تفسري . فةبعض الروضات اخلاصة جتري امتحانات ومقابالت هلن عند التقدم لتلك الوظي
توسط درجة الوعي لدى املعلمات وملاذا مل تأت مرتفعة فقد يرجع ذلك إىل وجود نسبة غري تربوية من 

 .، األمر الذي أثر على درجة الوعي للعينة جمملة%)٢٣(عينة الدراسة 

و نـحأن درجة اجتاهات معلمات رياض األطفال "كما ميكن تفسري ما توصلت إليه الدراسة من 
طلبات منو طفل الروضة متوسطة، يف حني أن ممارسام تراعي متطلبات منو طفل الروضة مت

يف ضوء أن جانب ممارسات املعلمة هو املشاهد املرئي من رؤسائها واملشرفني عليها " بدرجة كبرية 
عملهن  تركز عليه املعلمة ألن إرضاء هؤالء له دخل كبري يف تقييمهن وبقائهن بومن مثوأولياء األمور 

 اجلوانب الوجدانية مبا فيها االجتاهات فما زالت يف معظم نظم أماوخاصة يف الرياض اخلاصة، 
  .التعليم بالدول النامية ال تأخذ حقها من اهتمام معظم الفئات مبا فيها معلمات رياض األطفال

وجباته أهتم بتناول الطفل ل"كما ميكن تفسري ارتفاع وعي معلمات رياض األطفال على عبارة 
يف ضوء التواصل بني األسرة واملعلمة الذي يصل يف بعض األحيان إىل ما يسمى بالشراكة " الغذائية

Partnership  إىل ذلكوتأكيد األسرة على املعلمة مبتابعة تناول الطفل لوجباته الغذائية، كما قد يرجع 
وخاصة أا تكون ، ذائيةقضاء الطفل لفترة طويلة داخل الروضة حتتم أن يتناول الطفل لوجبة غ

كما أن هناك الكثري من األطفال ال يتناول . معه من البيت فال تكلف املعلمة سوى اإلشراف واملتابعة
وجبة اإلفطار يف بيته نتيجة لعمل األم وسرعتها يف اخلروج من البيت مبكرا، أو لعدم رغبة الطفل يف 

 بعد فترة من تواجده بالروضة، وخاصة وأن نسبة اإلفطار مبكرا، مما جيعل املعلمة تراعي جوع الطفل
كما قد يرجع ذلك إىل أن نسبة . من أفراد العينة أمهات ويعاملن أطفال الروضة كأبنائهن%) ٤٨(
من املعلمات عينة الدراسة تربويات ودرسن مقررات يف التربية الصحية وأمهية الغذاء يف بناء %) ٧٧(

  .جسم الطفل، ومن مث حيرصن على ذلك
أكافئ الطفل على صدقه "كما ميكن تفسري ارتفاع وعي معلمات رياض األطفال على عبارة 

يف ضوء أن هذه األخالق منبثقة من أخالق اإلسالم وهو الدين الرمسي يف " وأمانته ولو بشكل رمزي
مصر، كما أن غرس خلقي الصدق واألمانة ينبغي أن يكون منذ الصغر وباآليت حترص املعلمات على 
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إضافة إىل أن هذين اخللقني مفتقدان يف الفئات األكرب سنا . زام الطفل ما ومكافئته عليهماالت
  .ومن مث حترص املعلمات على عالج ذلك يف األطفال

أشجع الطفل على معرفة "كما ميكن تفسري ارتفاع وعي معلمات رياض األطفال على عبارة 
 بطبعه، ويقدس الشعائر الدينية منذ القدم، يف ضوء أن الشعب املصري متدين" الشعائر الدينية

فاملصري على مر العصور منذ التاريخ الفرعوين وهو يهتم بالشعائر الدينية ويسجلها على جدران 
املعابد بل وحيتفل ا إىل اآلن، ومن مث تشجع املعلمات الطفل على معرفة ذلك متشيا مع طبيعة 

  .اتمع
أسأل عن األطفال املتغيبني "ات رياض األطفال على عبارة كما ميكن تفسري ارتفاع وعي معلم

يف ضوء انتشار التكنولوجيا اليت يسرت من تواصل املعلمة مع األسرة، فالتليفون " ملدة طويلة
 من السؤال واالستفسار عن املتغيبني سواء كان الطفل أو املعلمة، يل وغريمها سهالًمياحملمول واإل

 نتيجة ملرضه، واملعلمة حتاول غرس قيمة السؤال والزيارة للمريض كما أن غياب الطفل قد يكون
  .كقدوة لألطفال

تنويع مثريات التعليم بقاعات "كما ميكن تفسري ارتفاع وعي معلمات رياض األطفال على عبارة 
يف ضوء التقدم يف جمال تكنولوجيا التعليم، وانتشار اإلنترنت داخل " رياض األطفال يعد ضرورة

ض الرياض، وارتفاع عدد املواقع املتخصصة يف الطفولة، وتأكيد البحوث والدراسات على قاعات بع
أمهية تنويع مثريات التعليم بالقاعة لتقابل ميول ورغبات األطفال وجتذب اهتمامهم، ألن الطفل 

  ..يستثريه األشياء احملسوسة اليت تثري بصره ومسعه وملسه
استخدام أسلوب القصص مع "األطفال على عبارة وميكن تفسري ارتفاع وعي معلمات رياض 

يف ضوء حب األطفال ألسلوب القصص واحلكايات وإحلاحهم أحيانا على " األطفال يزيد من معارفهم
مساعها، كما قد يرجع ذلك إىل كثرة قصص األطفال املنشورة، وكذا املصورة، وأن أسلوب سرد 

  .فة إىل زيادة معارفهمالقصة له تأثريه اإلجيايب على سلوك األطفال إضا
العقاب البدين أفضل الطرق "وميكن تفسري ضعف وعي معلمات رياض األطفال على عبارة 

يف ضوء كثرة الضغوط اليت تتعرض هلا املعلمة داخل الروضة كزيادة عدد " للنظام يف الفصل
 على صرب املعلمة طفال يف القاعة، األمر الذي قد يؤثر) ٣٢(األطفال يف القاعة والذي يصل إىل معدل 

وجيعلها تلجأ للعقاب البدين لضبط الصف، كما قد يرجع ذلك إىل عدم تطبيق املعلمات ألساليب 
الثواب والعقاب التربوية وتقليد معلمات سابقات، واالستجابة لبعض األمثال الشعبية كالعصا ملن 

مات الاليت يستخدمن عصى، إضافة إىل أن اإلشراف على الروضة ال يقف موقفا متشددا من املعل
. الضرب، وكذا ال يتم توعيتهم بأساليب الثواب والعقاب التربوية كنوع من التدريب والتنمية املهنية

  .كما قد يرجع ذلك إىل انتشار العقاب البدين يف األسرة والشارع واملدرسة وباآليت امتد إىل الروضة
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ال داعي لتشجيع املتميزين من "وميكن تفسري ضعف وعي معلمات رياض األطفال على عبارة 
يف ضوء انتشار التعلم التنافسي بني األطفال والتالميذ يف " األطفال ملا قد حيدثه من حزازية بينهم

املؤسسات التربوية العربية وغياب التعلم التعاوين، إضافة إىل ضعف املخصصات املالية املرصودة 
 املعلمة اليت تقوم بالتشجيع يكون بشكل من مثمن قبل إدارة الروضة للمكافآت التشجيعية، و

إضافة إىل أن هذا البند ال يوضع يف االعتبار عند تقييم . شخصي منها، أو بإسهامات أولياء األمور
  .املعلمة ومن مث ال تشغل نفسها به

من الصعوبة أن تتشكل "كما ميكن تفسري ضعف وعي معلمات رياض األطفال على عبارة 
يف ضوء نظرة املعلمات إىل األطفال أم مازالوا يف سن " كار يف سن الروضةقدرة الطفل على االبت

صغرية ال ميلكون مهارات مميزة، وينفذون ما يطلب منهم أما قدرم على االبتكار فهي مل تتكون 
بعد، كما قد يرجع ذلك إىل غياب تنمية االبتكار يف املؤسسات التربوية املصرية بصفة عامة واليت 

كما قد يرجع ذلك إىل أن واضعي الربامج التربوية بالروضة ال يصممون املواقف . وضةمنها الر
  .التربوية للمعلمة اليت تنمي فيها االبتكار عند األطفال

أمسح حبركة الطفل الزائدة "كما ميكن تفسري ضعف وعي معلمات رياض األطفال على عبارة 
الفصول واألماكن واألدوات املخصصة للعب يف ضوء قلة وضيق " مع ما قد تـؤدي إليه من خماطر

والترفيه مقارنة بعدد األطفال، األمر الذي جيعل املعلمة ال تسمح باحلركة إال يف أضيق نطاق، إضافة 
إىل أن أولياء األمور قد يقفون موقفا متشددا من املعلمة والروضة عند تعرض الطفل ألي خماطر يف 

إضافة إىل أن املعلمات وبعض أولياء األمور . طفال من احلركةحني ال يقفون نفس املوقف عند منع األ
وإدارة الروضة تنظر للعب الطفل وحركته على أا نوع من الترفيه الثانوي وليس مطلبا أساسيا 

  .لنمو الطفل
" كثرة أسئلة األطفال تضايقين"وميكن تفسري ضعف وعي معلمات رياض األطفال على عبارة 

طفال لكل معلمة، األمر الذي يترتب عليه ضيق ) ٢٨,٣(فال لكل معلمة يف ضوء كثرة عدد األط
املعلمة من كثرة األسئلة، إضافة إىل أن املعلمة غالبا ما حترص على التحدث وإصدار األوامر، يف حني 

  . ال حيرصن على فن االستماع للطفل واإلجابة على أسئلته
من الضروري تعليم الطفل " عبارة كما ميكن تفسري ضعف وعي معلمات رياض األطفال على

يف ضوء النظرة غري الدقيقة إىل رياض األطفال على أا مرحلة تعليمية " القراءة والكتابة ولو جربا
 كثرة الواجبات املرتلية واالمتحانات والتقومي، بل من مثالبد للطفل فيها من تعلم القراءة والكتابة، و

 إعطاء الطفل درس إىلضعيف جدا، بل وصل احلد بالبعض إصدار األحكام على بعض األطفال بأنه 
ويشترك أولياء األمور مع املعلمات يف هذا اخلطأ بل قد . خصوصي لرفع مستواه يف القراءة والكتابة

  . هم وراء  الضغط على املعلمات بإجبار األطفال على الكتابة والقراءةنيكونو
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ود فروق دالة إحصائيا بني معلمات رياض عدم وج"وميكن تفسري ما توصلت إليه الدراسة من 
 -  كلية تربية-كلية رياض أطفال(األطفال أفراد العينة حسب متغري املؤهل الدراسي للمعلمة 

أنبه الطفل إىل طريقة اجللوس الصحيحة، أتابع الكشف الطيب :( على عبارات) كليات غري تربوية
يف ضوء أن هذه املتطلبات عامة ) الدينيةالدوري على األطفال، أشجع الطفل على معرفة الشعائر 

تعرفها املعلمات من خالل خربان، كما أن التوعية بطريقة اجللوس الصحيحة والكشف الطيب 
الدوري يقوم به الفريق الطيب بالروضة من الطبيب والزائرة الصحية، ومن مث مل توجد فروق بني 

  .املعلمات حسب املؤهل على تلك العبارات
أن معظم الفروق يف استجابات أفراد العينة "فسري ما توصلت إليه الدراسة من كما ميكن ت

حسب متغري مؤهل املعلمة يف جانب االجتاهات يف صاحل خرجيات كليات التربية، يف حني كانت 
يف ضوء أن املعلمات خرجيات " الفروق يف جانب املمارسات لصاحل خرجيات كليات رياض األطفال

ن مواد نظرية يف التربية وعلم النفس قد تعادل كليات رياض األطفال، إضافة كليات التربية يدرس
إىل أن حياولن إثبات أن أجدر بتلك الوظيفة على املستوى املعريف والوجداين، يف حني أن املعلمات 
خرجيات كليات رياض األطفال ميارسن التربية العملية داخل الروضات مع األطفال أثناء الدراسة 

ة مع حضور مشرف متخصص للتوجيه واإلرشاد، وهذا ما مل يتوافر للفئات األخرى من كماد
  .املعلمات

أن معظم الفروق يف استجابات أفراد العينة "كما ميكن تفسري ما توصلت إليه الدراسة من 
حسب نوع التعليم يف جانب االجتاهات يف صاحل املعلمات بروضات التعليم العام واألزهري، يف حني 

يف ضوء أن املعلمات "نت الفروق يف جانب املمارسات لصاحل املعلمات بروضات تعليم اللغاتكا
بروضات التعليم األزهري والعام يتوافر لديهن املعارف واالجتاهات االجيابية نتيجة الدراسة والثقافة 

غات، كما أن أسر الدينية، إال أن االمكانات اليت تساعد على املمارسة تتوفر أكثر يف روضات تعليم الل
التالميذ بروضات اللغات ذات مستوى اقتصادي واجتماعي وثقايف مرتفع ومن مث فهم حيرصون على 

إضافة إىل أن املعلمات بروضات اللغات يتم . املمارسات الصحيحة أكثر ويلزمن املعلمة ا
بق عليهن ما اختيارهن بشكل دقيق، وغالبا ما تكون تلك الروضات مبصروفات عالية ومن مث ينط

  . سيتم مناقشته عند احلديث عن معلمات الروضات اخلاصة يف النتيجة القادمة
أن معظم الفروق يف استجابات أفراد العينة "كما ميكن تفسري ما توصلت إليه الدراسة من 

حسب متغري تبعية الروضة يف جانب االجتاهات واملمارسات لصاحل املعلمات بروضات املدارس 
ضوء أن املعلمات يف الروضات اخلاصة يتم اختيارهن من قبل صاحب املدرسة أو مديرها، يف " اخلاصة

وباآليت جزء من عمله أن خيتار الكفاءات ألن جناح املعلمة جناح له وضعفها حيسب عليه أيضاً، أما 
الروضات احلكومية فمتخذ قرار تعيينهن بعيدا عن التعامل املباشر معهم وخاصة أن مصر 

إضافة إىل أن أولياء أمور األطفال يف الروضات . ظام اإلدارة املركزية يف النظم التعليميةيسودها ن
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اخلاصة يدفعون مبالغ مالية أعلى كمصروفات إلحلاق أطفاهلم بالروضة وباآليت حترص إدارة الروضة 
ويل (ميل على إرضاء العميل بإختيار املعلمة ذات الكفاءة العالية ألن راتبها الشهري يكون من الع

أما يف الروضات احلكومية فراتبها من احلكومة وميزانية التربية والتعليم، إضافة إىل أن ) األمر
املعلمة يف الروضات اخلاصة يتوقف بقاؤها يف عملها على مدى ممارستها ملهام عملها بكفاءة، أما 

 بصرف النظر -ان يف معظم األحي- املعلمة يف الروضات احلكومية فهي مثبتة وحمتفظة بعملها 
  .           عن مدى تطبيقها للممارسات التربوية والتزامها املهين

أن معظم الفروق يف استجابات أفراد العينة "كما ميكن تفسري ما توصلت إليه الدراسة من 
حسب متغري وجود أبناء لدى املعلمة من عدمه يف جانب االجتاهات واملمارسات لصاحل املعلمات 

يف ضوء أن املعلمات الاليت لديهن أوالد غالبا ما يبحثن ويقرأن يف فن التعامل "  أطفالالاليت لديهن
مع األطفال، وذلك من أجل أوالدهن أوال مث يطبقن بعد ذلك على أطفال الروضة، إضافة إىل قلة 

ضرات التوعية اليت تقدم للفتيات يف مصر قبل الزواج مقارنة مبا يتم يف الدولة املتقدمة بتقدمي حما
إضافة إىل أن املعلمات الاليت لديهن أطفال يتمتعن مبهارات تطبيقية مثل . يف التربية لراغيب الزواج

الصرب وقوة التحمل وتوقع سلوك األطفال، يف حني اآلنسات منهن قد يتوقف معرفتهن على اجلانب 
  .     النظري

 
  :ج توصي مبا يأيتيف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائ

أثناء اخلدمة ورفع كفاءم، وذلك من خالل الـربامج    يف  االهتمام بتدريب معلمات رياض األطفال       -١
 .التدريبية واحملاضرات وورش العمل

 .إرسال املعلمات لبعثات تعليمية إىل الدول املتقدمة لإلطالع على رياض األطفال املتطورة -٢

ي علـى األهـداف التربويـة للروضـة، وأهـم األنـشطة             إصدار دليل ملعلمة ريـاض األطفـال حيتـو         -٣
 .واملمارسات اليت ينبغي أن تقوم ا املعلمة لتحقيق النمو املتكامل لطفل الروضة

إعادة النظر يف برامج إعداد معلمات رياض األطفال، وذلك بإعطاء وزن أكرب ملقررات علـم الـنفس          -٤
 .مع التركيز على متطلبات منو طفل الروضة

  .علمات باالبتعاد عن العقاب البدين للطفل كوسيلة حلفظ النظام يف الفصلتوعية امل -٥
ضرورة توعية املعلمات بعدم إجبار طفل الروضة على الكتابة والبعد عن إرهاقه بأداء الواجبات                -٦

 .املرتلية

توعية املعلمات بأن قدرة الطفل على االبتكار تتشكل يف سن صغرية، ومـن مث ينبغـي أن يكثـرن      -٧
 .شطة واخلربات اليت تنمي التفكري االبتكاريمن األن
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  مالحق الدراسة
  )١(ملحق
  ووعي معلمات رياض األطفال ا استبانة متطلبات منو طفل الروضة

  ..............  أخيت معلمة رياض األطفال  
   وبركاته،، وبعد السالم عليكم ورمحة اهللا

 مدى وعي معلمات رياض األطفال مبتطلبات منو دف االستبانة اليت بني يديك إىل التعرف على       
 عبارة، ومبا يتفق مع وجهة نظرك يف كل أمام )ü(طفل الروضة، واملرجو منك التكرم بوضع عالمة 

 وعدم ترك أي عبارة  بنودها مجيع واملرجو من سيادتك التكرم باإلجابة علىالقضية املطروحة عليك،
األول ميثل العبارات الـيت تعـرب عـن    :  علما بأن االستبانة مكونة من حمورين     ،دون إبداء رأيك فيها   

وجتدر اإلشارة إىل أن استجاباتك ستكون موضع االجتاهات، والثاين للعبارات اليت تعرب عن املمارسات، 
تطوير جمال رياض ا ميكن أن تسفر عن إجيابيات يف تقدير وسرية من قبل الباحثني، إضافة إىل أ

 وذلك من خالل ما ستسفر عنه الدراسة من نتائج ميكن أن توضع يف االعتبار، والباحثان األطفال،
   . مايشكران لك تعاونك الصادق معه

  وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحترام،،،
  : ات اآلتية قبل البدء يف اإلجابة على االستبانة       املرجو التكرم باستيفاء البيان :بيانات أولية

 ()غري تربوي (  )تربوي عام  (  )تربوي ختصص أطفال  :املؤهل الدراسي 

 ( )أزهري    (  )لغات       (  )عام         :نوع التعليم بالروضة

ــا  ــابع هلـ اجلهـــة التـ
 :الروضة

   ( )خاصة    (  )حكومية     

 ( )ال              (  )نعم      :هل لديك أطفال 

  
يقـصد بـه طفـل    ) الطفـل (عند قراءتك بنود االستبانة ضـعي يف االعتبـار أن لفـظ           : ملحوظة

  :الروضة،واآلن املرجو البدء يف اإلجابة على االستبانة 
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 العبارات م

شدة
ق ب

واف
م

 

فق
موا

ايد 
حم

فق 
موا

غري 
فق  

موا
غري 

الق
إلط

با
 

  االجتاهات: أوال

  .كة الطفل الزائدة مع ما قد تـؤدي إليه من خماطرأمسح حبر 

  .من الضروري تعليم الطفل القراءة والكتابة ولو جربا 

  .كثرة أسئلة األطفال تضايقين 

  .اهلدوء داخل الفصل صفة حممودة يف األطفال 

  .العقاب البدين أفضل الطرق للنظام يف الفصل 

  .ريات التعليم بقاعات رياض األطفال يعد ضرورةتنويع مث 

  .يزيد من فعاليته) اجيايب أو سليب(التوقيت املناسب لتقدمي احلافز  

تشجيع األطفال على اللعب املنظم ينمـي قـدرم علـى العمـل يف              
 .فريق

 

  .استخدام أسلوب القصص مع األطفال يزيد من معارفهم 

  .ري إعطاء درجات على كل أنشطة الطفل التعليميةمن الضرو 

  .أمنع تبادل اللُعب بني األطفال ملا قد يسببه من مشكالت بينهم 

  .السماح للطفل مبزيد من احلرية يف القيام بأنشطته يلحق به ضررا 

  .معاقبة الطفل على تقصريه يف أداء واجباته جينبه تكرار هذا التقصري 

  .من الصعوبة أن تتشكل قدرة الطفل على االبتكار يف سن الروضة 

ال داعي للمجازفة بإخراج األطفال من الروضـة للوقـوف علـى خـربات             
 .معينة

 

  .ليس من السهل أن يعمل األطفال يف إطار من االستقاللية 

  .ةمن األمهية مبكان أن يتعلم الطفل من خالل األشياء احملسوس 

  .ال داعي لتشجيع املتميزين من األطفال ملا قد حيدثه من حزازية بينهم 

  
  



 

 
   
   

92 

  اجلزء الثاين لالستبانة) ١(تابع امللحق

ئما العبارات  م
دا

لبا 
غا

يانا 
أح

 

ادرا
ن

بدا 
أ

 

 املمارسات: ثانيا

 .أراعي رغبات األطفال عند اختيار أماكن الرحالت 
 .ك الطفل قلمه بطريقة مناسبةأصر على أن ميس 
 .أعطي الطفل وفرة من الواجبات املرتلية لزيادة منوه العقلي 
 .أتابع تواصل األطفال مع بعضهم البعض 
 .أهتم بتناول الطفل لوجباته الغذائية 
 .أعطي األطفال فرصا لالنطالق بفناء الروضة 
 . لكل طفلأحدد مكانا ثابتا للجلوس 
 .أنبه الطفل إىل طريقة اجللوس الصحيحة 
 .أتابع الكشف الطيب الدوري على األطفال 
 .أتصل بوالدي الطفل إلعطائهما تقريرا عن طفلهما 
 .أقدم احلافز املناسب ملا يظهره الطفل من إجناز 
 .أعاجل السلوكيات اخلطأ لدى الطفل أوال بأول 
 .أحتدث مع األطفال أكثر من مساعي هلم 
 .أستمع ألحاديث األطفال وإن كانت بسيطة 
 .استخدم الوسائل التعليمية لتقريب األفكار لألطفال 
 .أوضح لألطفال أمهية العمل التعاوين 
 .أساعد األطفال على فهم ذوام 
 .ناسبات الرمسية لزيادة معارف األطفالاستثمر مواقيت االحتفال بامل 
 .أشجع الطفل على تكرار احملاولة عندما خيفق يف إجنازه 
 .أتظاهر بعدم مساعي ألسئلة األطفال احملرجة 
 .أتغاضى عن بعض األخطاء اليت يرتكبها الطفل 
 .أكافئ الطفل على صدقه وأمانته ولو بشكل رمزي 
 . الطفل على معرفة الشعائر الدينيةأشجع 
 .أسأل عن األطفال املتغيبني ملدة طويلة 
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  ترتيب العبارات الواردة باالستبانة حسب استجابات العينة )٢(ملحق

ب 
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الت
ب 
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ح
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 الدرجة العبارات وترتيبها

 2107 . الغذائيةأهتم بتناول الطفل لوجباته 23 1

 2092  .أكافئ الطفل على صدقه وأمانته ولو بشكل رمزي 40 2

 2084 .أشجع الطفل على معرفة الشعائر الدينية 41 3

 2038 .أسأل عن األطفال املتغيبني ملدة طويلة 42 4

 2036 .تنويع مثريات التعليم بقاعات رياض األطفال يعد ضرورة 6 5

 2026 .مع األطفال يزيد من معارفهماستخدام أسلوب القصص  9 6

 2025 .أعاجل السلوكيات اخلطأ لدى الطفل أوال بأول 30 7

 2022 .استخدم الوسائل التعليمية لتقريب األفكار لألطفال 33 8

 2016 .أوضح لألطفال أمهية العمل التعاوين 34 9

 2009 .ريقتشجيع األطفال على اللعب املنظم ينمي قدرم على العمل يف ف 8 10

 2001 .يزيد من فعاليته) اجيايب أو سليب(التوقيت املناسب لتقدمي احلافز  7 11

 1994 .أشجع الطفل على تكرار احملاولة عندما خيفق يف إجنازه 37 12

 1993 .أقدم احلافز املناسب ملا يظهره الطفل من إجناز 29 13

 1986 .أتابع تواصل األطفال مع بعضهم البعض 22 14

 1972 .أستمع ألحاديث األطفال وإن كانت بسيطة 32 15

 1971 .أنبه الطفل إىل طريقة اجللوس الصحيحة 26 16

 1950 .استثمر مواقيت االحتفال باملناسبات الرمسية لزيادة معارف األطفال 36  17

 1941 .من األمهية مبكان أن يتعلم الطفل من خالل األشياء احملسوسة 17 18

 1882 .األطفال فرصا لالنطالق بفناء الروضةأعطي  24 19

 1836 .أساعد األطفال على فهم ذوام 25 20

 1739 .أتابع الكشف الطيب الدوري على األطفال 27 21

 1666 .أتصل بوالدي الطفل إلعطائهما تقريرا عن طفلهما  28 22

 1570 .من الضروري إعطاء درجات على كل أنشطة الطفل التعليمية 10 23

 1551 .أراعي رغبات األطفال عند اختيار أماكن الرحالت 19  24

 1470 .معاقبة الطفل على تقصريه يف أداء واجباته جينبه تكرار هذا التقصري 13 25

 1445 .أصر على أن ميسك الطفل قلمه بطريقة مناسبة 20 26

 1408 .اهلدوء داخل الفصل صفة حممودة يف األطفال 4 27

 1342 .لسهل أن يعمل األطفال يف إطار من االستقالليةليس من ا 16 28
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 الدرجة العبارات وترتيبها

 1328 .أحتدث مع األطفال أكثر من مساعي هلم 31 29
 1252 .أتغاضى عن بعض األخطاء اليت يرتكبها الطفل 39 30
 1214 .أحدد مكانا ثابتا للجلوس لكل طفل 25 31
 1146 .قليأعطي الطفل وفرة من الواجبات املرتلية لزيادة منوه الع 21 32
 1132 .السماح للطفل مبزيد من احلرية يف القيام بأنشطته يلحق به ضررا 12 33
 1131 .أتظاهر بعدم مساعي ألسئلة األطفال احملرجة 38 34
 1085 .أمنع تبادل اللُعب بني األطفال ملا قد يسببه من مشكالت بينهم 11 35
 1054 .ة للوقوف على خربات معينةال داعي للمجازفة بإخراج األطفال من الروض 15 36
 1031 .من الضروري تعليم الطفل القراءة والكتابة ولو جربا 2 37
 977 .كثرة أسئلة األطفال تضايقين 3 38
 963 .أمسح حبركة الطفل الزائدة مع ما قد تـؤدي إليه من خماطر 1 39
 899 .ضةمن الصعوبة أن تتشكل قدرة الطفل على االبتكار يف سن الرو 14 40
 829 .ال داعي لتشجيع املتميزين من األطفال ملا قد حيدثه من حزازية بينهم 18 41
 790 .العقاب البدين أفضل الطرق للنظام يف الفصل 5 42

  


