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 ة شكربطاق

أتوجه بالشكر والعرفان  ألعضاء اهليئة التدريسية يف كلية الرتبية يف جامعة دمشق الذين مل يبخلوا بوقتهم 

 وعلمهم إلنارة طريق الطلبة وتوجيههم ليصبحوا فاعلني يف هذا اتمع.

ستاذ الدكتور مسري مراد، ألاص بالذكر وأطلب الرمحة ملن غادرنا منهم وواراه الثرى ، وأخ

تغمده ا برمحته، الذي مل  يكن أستاذاً مشرفاً فحسب، بل أباً عطوفاً أحاطين برعايته واهتمامه، فوهبين من وقته 

 وجهده  وعلمه ما يستحق التقدير واالعرتاف بالفضل واجلميل.

، الذي تفضل  الدكتور: مصطفى احلسنيا أتوجه خبالص الشكر واالحرتام والتقدير إىل كم

مشكوراً مبتابعة اإلشراف على هذه الرسالة، وزودني مبالحظاته وتوجيهاته اليت كانت خري معني إلغناء 

 هبذه الصورة.البحث و إخراجه 

كما أقدم شكري للسادة الذين تفضلوا بتحكيم أدوات البحث احلايل، ومل يبخلوا بتقديم املالحظات  

 اليت أفادت البحث وسامهت يف إجنازه.

و أتـقدم بعظيم االمتنان والشكر ألعضاء جلنة احلكم املوقرة لتفضلهم بقراءة الرسالة، ومبا 

ويب أخطائها والسري على الطريق الصحيح للوصول لألهداف قدموه  وسيقدمونه من  مالحظات لتص

 املرجوة من هذا البحث.

صيحة أو عبارة تدفعين إىل األمام، الشكر والعرفان  لكل من قدم يل كلمة أو نوال أنسى توجيه 

 وكان سندا وعوناًً يل يف إجناز هذا البحث.
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 قبل يديها الطاهرتني.........عندما أحنين أل
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 أ 

 فهرس المحتویات

وعـــــــــــــــــالموض الصفحة  

  الباب األول: (الدراسة النظریة) اإلطار النظري للبحث  ١

 الفصل األول: التعریف بموضوع البحث ٢

 مقدمة ٣

 .مشكلة البحث .١  ٤

 .أهمیة البحث .٢  ٧

 .أهداف البحث .٣  ٧

   ث.أسئلة البح .٤  ٨

   .فرضیات البحث .٥  ٩

  منهج البحث.  .٦  ١٠

   .البحث حدود .٧  ١٠

   المجتمع األصلي وعینة البحث. .٨  ١٠

  البحث. أدوات .٩  ١١

  ائیة. والتعریفات اإلجر  النظریة مصطلحات البحث .١٠  ١١

ة: الدراسات السابقنيالفصل الثا ١٤  

  :المهنیة معلمة الروضة بكفایات تي تتعلقالدراسات الأوًال:   ١٦

  الدراسات العربیة. .١  ١٦

  .الدراسات األجنبیة .٢  ١٨

  ثانیاً: الدراسات التي تتعلق بالبیئة الصفیة اآلمنة:  ٢٠

  الدراسات العربیة.  .١  ٢٠

  الدراسات األجنبیة. .٢  ٢٢

  .السابقةالدراسات تعلیق على : ثالثاً    ٢٤

  الحالي من الدراسات السابقة.رابعاً: ما استفادت منه الباحثة في البحث   ٢٥

  خامسًا: ما یختلف به البحث الحالي عن الدراسات السابقة.  ٣٠

  :لكفایات المهنیة لمعلمة الروضةالفصل الثالث: ا  ٣١

  مقدمة.  ٣٢

  الكفایة. أوًال: تعریف  ٣٣



 ب 

وعـــــــــــــــــالموض الصفحة  

  أسالیب اشتقاق الكفایات.ثانیاً:   ٣٣

  معلمة الروضة.ثالثاً:   ٣٤

  الكفایات المهنیة لمعلمة الروضة.رابعاً:   ٣٥

  خاتمة.  ٥٠

  :البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضةالفصل الرابع:   ٥١

  مقدمة.  ٥٢

  عناصر البیئة الصفیة.أوًال:   ٥٢

  .النشاط قاعات الروضة على أطفالثانیًا: استراتیجیات توزیع   ٥٣

  نظیم األطفال داخل قاعة النشاط.ت أسالیبثالثاً:   ٥٥

  خصائص البیئة الصفیة اآلمنة في ریاض األطفال.رابعاً:   ٥٦

  معوقات تنظیم بیئة صفیة آمنة لطفل الروضة.خامسًا:   ٥٨

  العالقة بین البیئة الصفیة والحاجات االجتماعیة للطفل.سادساً:   ٦٢

٦٤  
عل والنمو االجتماعي لطفل المیسرة للتفادور المعلمة في تهیئة البیئة الصفیة سابعاً: 

  الروضة.

  خاتمة.  ٦٨

  الثاني: (الدراسة المیدانیة) اإلطار العملي للبحث الباب  ٦٩

  الفصل الخامس: منهج البحث وأدواته وٕاجراءاته   ٧٠

  منهج البحث.  .١  ٧١

  متغیرات البحث.  .٢  ٧٢

  حدود البحث.  .٣  ٧٣

  أدوات البحث. .٤  ٧٣

  البحث. وعینة األصلي مجتمعال .٥  ٨١

  إجراءات تطبیق أدوات البحث. .٦  ٨٤

  الصعوبات التي واجهت الباحثة. .٧  ٨٥

  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في البحث. .٨  ٨٥

  الفصل السادس: عرض نتائج البحث وتفسیرها  ٨٧

  ما حققه البحث من أهداف. .١  ٨٨

  ملخص نتائج الدراسة المیدانیة. .٢  ١٠٥



 ج 

وعـــــــــــــــــالموض الصفحة  

  مقترحات البحث. .٣  ١٠٧

  ملخص البحث باللغة العربیة.  ١٠٩

  قائمة المراجع:  ١١٣

  المراجع العربیة. .١  ١١٣

  المراجع األجنبیة. .٢  ١١٦

  .مراجع المواقع اإللكترونیة .٣  ١١٨

  المالحق.  ١١٩

  ملخص البحث باللغة اإلنكلیزیة.  ١٧٤
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الحقفهرس الم           

الحقمال الصفحة  

  قائمة بأسماء المحكمین للصورة األولیة ألداتي البحث.):  ١الملحق رقم ( ١٢١

): قائمة بأسماء المحكمین للصورة النهائیة ألداتي البحث.٢(الملحق رقم  ١٢٢  

  ): موافقة وزیر التربیة على تسهیل مهمة الباحثة.٣(الملحق رقم   ١٢٣

   دمشق على تسهیل مهمة الباحثة.): موافقة مدیر تربیة ٤الملحق رقم (  ١٢٤

  ): قائمة بأسماء الریاض الرسمیة في مدینة دمشق.٥الملحق رقم (  ١٢٥

١٢٦  
ق فیها البحث، تدعم الجدول ): قائمة بأسماء الریاض الرسمیة التي ُطبِّ ٦الملحق رقم (

  )٩(رقم

  ): إحصائیات عدد شعب الفئة الثانیة في الریاض الرسمیة.٧الملحق رقم (  ١٢٧

  ): الصورة األولیة لبطاقة المالحظة.٨الملحق رقم (  ١٢٨

  ): الصورة النهائیة لبطاقة المالحظة.٩الملحق رقم (  ١٣٦

  ): الصورة األولیة لالستبانة.١٠الملحق رقم (  ١٣٨

  ): الصورة النهائیة لالستبانة.١١الملحق رقم (  ١٥٢

  )٣( لبطاقة المالحظة، تدعم الجدول رقم): إحصائیات التجانس الداخلي ١٢الملحق رقم (  ١٥٥

  ).٤): إحصائیات التجانس الداخلي لالستبانة، تدعم الجدول رقم (١٣الملحق رقم (  ١٥٦

  )٦) والجدول رقم (٥): إحصائیات ثبات بطاقة المالحظة، تدعم الجدول رقم (١٤الملحق رقم (  ١٥٧

١٥٩  
) ٧) والجدول رقم (٥الجدول رقم (): إحصائیات ثبات االستبانة، تدعم ١٥الملحق رقم (

  ).٨والجدول رقم (

  ).١٣): إحصائیات الفرضیة األولى تدعم الجدول رقم (١٦الملحق رقم (  ١٦١

  ).١٤): إحصائیات الفرضیة الثانیة تدعم الجدول رقم (١٧الملحق رقم (  ١٦٢

  ).١٥): إحصائیات الفرضیة الثالثة تدعم الجدول رقم (١٨الملحق رقم (  ١٦٣

  ).١٦): إحصائیات الفرضیة الرابعة تدعم الجدول رقم (١٩الملحق رقم (  ١٦٤

  ).١٧): إحصائیات الفرضیة الخامسة تدعم الجدول رقم (٢٠الملحق رقم (  ١٦٥

  ).١٨): إحصائیات الفرضیة السادسة تدعم الجدول رقم (٢١الملحق رقم (  ١٦٦

  ).١٩الجدول رقم ( ): إحصائیات الفرضیة السابعة تدعم٢٢الملحق رقم (  ١٦٧

  ).٢٠): إحصائیات الفرضیة الثامنة تدعم الجدول رقم (٢٣الملحق رقم (  ١٦٨

 



 ه 

جداولالفهرس   

دولــــــالج الصفحة  

٢٦ 
یبین مدى استفادة الباحثة من الدراسات السابقة المتعلقة بكفایات معلمة  ):١الجدول رقم (

 الروضة المهنیة.

٢٨ 
استفادة الباحثة من الدراسات السابقة المتعلقة بالبیئة الصفیة یبین مدى  ):٢الجدول رقم (

.اآلمنة  

٧٧ 

في كل  متوسطات درجات أفراد العینةیبین قیم معامالت االرتباط بین  ):٣الجدول رقم (

وبین  ،متوسطات درجاتهم في بطاقة المالحظة كاملة محور من محاور بطاقة المالحظة وبین

.محورین من محاور البطاقةمتوسطات درجاتهم في كل   

٧٨ 

كل متوسطات إجابات أفراد العینة على یبین قیم معامالت االرتباط بین  ):٤الجدول رقم (

متوسطات  ، وبینمتوسطات إجاباتهم على االستبانة كاملةمحور من محاور االستبانة وبین 

  .كل محورین من محاور االستبانة إجابات أفراد العینة على

.یبین نتیجة اختبار ألفا كرونباخ لبطاقة المالحظة ):٥رقم (الجدول  ٧٩  

.یبین قیم إحصائیات الثبات لبطاقة المالحظة ):٦الجدول رقم ( ٨٠  

.یبین نتیجة اختبار ألفا كرونباخ لالستبانة ):٧الجدول رقم ( ٨٠  

.یبین قیم إحصائیات الثبات االستبانة ):٨الجدول رقم ( ٨١  

لمسحوبة منها وطریقة سحب العیناتیبین عینة الریاض وعینة المعلمات ا ):٩الجدول رقم ( ٨٢  

.یبین توزع أفراد عینة البحث بحسب التأهیل التربوي ):١٠الجدول رقم ( ٨٣  

.عدد سنوات الخبرة التعلیمیة في ریاض األطفال یبین توزع أفراد عینة البحث بحسب ):١١الجدول رقم ( ٨٣  

٨٩ 
بتوظیف یبین قائمة مؤشرات سلوكیة لمعرفة مدى قیام المعلمة  ):١٢الجدول رقم (

.كفایاتها المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة  

٩٠ 
یبین نتائج اختبار(ت) للفروق بین متوسطات درجات آراء المعلمات حول  ):١٣الجدول رقم (

.ي للمعلمةكل محور من محاور االستبانة، وفق متغیر المؤهل التربو   

٩٢ 
یبین نتائج اختبار(ت) للفروق بین متوسطات درجات آراء المعلمات حول  ):١٤الجدول رقم (

.كل محور من محاور االستبانة، وفق متغیر عدد سنوات خبرة المعلمة التعلیمیة  

٩٤ 

كما تشیر  یبین نتائج اختبار(ت) للفروق بین متوسطات درجات المعلمات): ١٥( الجدول رقم

وفي البطاقة ككل وفق متغیر المؤهل  إلیه بطاقة المالحظة  في كل محور من محاور البطاقة

   .التربوي للمعلمة



 و 

 الجــــــدول الصفحة

٩٦ 

كما تشیر یبین نتائج اختبار(ت) للفروق بین متوسطات درجات المعلمات ): ١٦( الجدول رقم

وفي البطاقة ككل وفق متغیر عدد  إلیه بطاقة المالحظة  في كل محور من محاور البطاقة

   .سنوات خبرة المعلمة التعلیمیة في ریاض األطفال

٩٩ 

یبین نتائج اختبار(ت) للفروق بین المتوسطات الوزنیة لدرجات المعلمات  ):١٧( الجدول رقم

المؤهالت تربویًا في كل محور من محاور بطاقة المالحظة واالستبانة وفي البطاقة واالستبانة 

  .ككل

١٠٠ 

یبین نتائج اختبار(ت) للفروق بین المتوسطات الوزنیة لدرجات المعلمات ): ١٨( الجدول رقم

المؤهالت تأهیًال غیر تربوي في كل محور من محاور بطاقة المالحظة واالستبانة وفي 

  .ككلالبطاقة واالستبانة 

١٠٢ 

الوزنیة لدرجات المعلمات یبین نتائج اختبار(ت) للفروق بین المتوسطات ): ١٩( الجدول رقم

سنوات وأكثر) في كل محور من محاور  ٥ذوات الخبرة التعلیمیة في ریاض األطفال لمدة (

  .بطاقة المالحظة واالستبانة وفي البطاقة واالستبانة ككل

١٠٣ 

یبین نتائج اختبار(ت) للفروق بین المتوسطات الوزنیة لدرجات المعلمات ): ٢٠( الجدول رقم

سنوات) في كل محور من محاور  ٥ة التعلیمیة في ریاض األطفال لمدة (أقل من ذوات الخبر 

  .بطاقة المالحظة واالستبانة وفي البطاقة واالستبانة ككل

  

 

 

 

 

 

 

 



 ز 

األشكالفهرس   

ةالصفح لالشك   

. رعة عن كفایة التخطیط الجید للخبرةیبین الكفایات المتف ):١الشكل رقم ( ٣٨  

یبین الكفایات المتفرعة عن كفایة صیاغة األهداف السلوكیة.): ٢الشكل رقم ( ٣٩  

  .ایات المتفرعة عن كفایة عرض الخبرةیبین الكف): ٣الشكل رقم ( ٣٩

  یبین الكفایات المتفرعة عن كفایة استخدام الطرائق التعلیمیة التعلمیة.): ٤الشكل رقم ( ٤٠

  كفایة توظیف الوسائل التعلیمیة.یبین الكفایات المتفرعة عن ): ٥الشكل رقم ( ٤٢

  یبین الكفایات المتفرعة عن كفایة التقویم.): ٦الشكل رقم ( ٤٣

  ه.تفرعة عن كفایة إدارة الصف وتنظیمیبین الكفایات الم): ٧الشكل رقم ( ٤٤

   یبین الكفایات المتفرعة عن كفایة التعزیز.): ٨الشكل رقم ( ٤٧

أفراد عینة البحث بحسب التأهیل التربوي.یبین توزع ): ٩الشكل رقم ( ٨٣  

٨٤ 
یبین توزع أفراد عینة البحث بحسب عدد سنوات الخبرة التعلیمیة في ): ١٠الشكل رقم (

  ریاض األطفال.
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  .التعریف بموضوع البحث:  لاألوالفصل 
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 الفصل األول

التعریف بموضوع البحث   

     :مقدمة

، بما في ذلك مختلف جوانبهاتعد مرحلة ریاض األطفال مرحلة أساسیة لنمو شخصیة الفرد ب   

لحیاته االجتماعیة كالنظام والنظافة النمو االجتماعي؛ فمن خاللها یتعلم الطفل القواعد األساسیة 

  والتعاون و...

ي الوقت الحاضر، خاصًة تلك ة فمهممن المؤسسات التربویة الوهذا ما جعل ریاض األطفال    

تعتمد على فلسفة تربویة متطورة تسایر روح العصر ومعطیاته وتتناغم مع الطفولة التي 

مفتوحة التي أصبحت أساسًا لهذه الریاض، وخصائصها ومستویات نموها. وهي فلسفة التربیة ال

علیه مناهجها، وتخطط برامجها، هذه الفلسفة التي تنظر إلى الروضة على أنها مكان لتعلیم  ىبنتُ 

ست وسیلة األطفال كیف یتعلمون بأنفسهم. وهذا یعني أن الروضة في حد ذاتها خبرة وحیاة، ولی

) حیث یكتسب فیها الطفل خبرات متعددة في ٧٩، ص٢٠٠٦( فتح اهللا،  .إعداد للحیاة والمستقبل

  مجاالت الحیاة المختلفة.

وانطالقًا مما سبق ازداد االهتمام بتوفیر البیئة المناسبة في المدرسة وغرفة الصف، وخاصة في    

لبیئة التي االتركیز على توفیر متطلبات هذه ریاض األطفال، فقد أخذ االتجاه الحدیث في التعلیم ب

هم تمتلك أهمیة بالغة في تفعیل تفكیر المتعلمین، وزیادة دافعیتهم للتعلم، وشحذ قدراتهم وٕامكانات

  http://www.hailsa.net      .لیبرزوها أثناء عملیة التعلم

ال بد من تنظیم بیئة الروضة تنظیمًا یساعد الطفل  لذي یرى أنه د الكریم فتح اهللا اویؤكد ذلك عب   

على إشباع رغبته باالكتشاف، من خالل إتاحة الفرصة للطفل لیتفاعل مع األدوات واألجهزة 

  )٧٩، ص٢٠٠٦( فتح اهللا،  .واأللعاب المتوفرة في هذه البیئة

لما لها من أثر  ومن هنا أصبح من الضروري االهتمام بتوفیر البیئة الصفیة اآلمنة لألطفال،   

ما یجعل كبیر على نمو الطفل وتطور شخصیته بكافة جوانبها: المعرفیة والوجدانیة والمهاریة، 

http://www.hailsa.net/vb/showthread.php?t=1380
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لطفل من جهد لتوفیر البیئة اآلمنة لالحاجة ماسة ألن تقوم معلمة الروضة ببذل كل ما تستطیعه 

  بكافة أبعادها ، سواء البیئة المادیة، النفسیة، االجتماعیة، الصحیة...

للطفـــل داخـــل غرفـــة الصـــف مـــن الناحیـــة االجتماعیـــة ودور  یتنـــاول البیئـــة اآلمنـــة والبحـــث الحـــالي   

البیئــة التـي یستشــعر مـن خاللهـا األمــن واألمـان، والعطــف والحریـة، والتعــاون  المعلمـة فـي تــوفیر هـذه

  نموه وتعلمه.، لما لها من أثر بالغ األهمیة  في والنظام

قـدرتها علـى توظیـف مـدى و وخاصـة داخـل غرفـة النشـاط،  هنا یبرز دور المعلمة في هـذه المرحلـة   

كفایاتها المهنیة بالشكل المالئم لخصائص األطفال العمریـة، وحاجـاتهم النمائیـة، فهـي المربیـة والقـدوة 

  للطفل في تصرفاته. 

لبحــث الحــالي محاولــًة لتحدیــد خصــائص البیئــة الصــفیة اآلمنــة اجتماعیــًا لطفــل الروضــة ا ویمثــل   

  وعناصرها، ومدى قیام المعلمة بتوظیف كفایاتها المهنیة في توفیر هذه البیئة.

 مشكلة البحث: .١

 لقي موضوع البیئة الصفیة اآلمنة فـي العقـود الماضـیة اهتمامـًا كبیـرًا مـن قبـل البـاحثین التربـویین    

حیث إن هذه البیئة هي المكان الذي تتم فیه عملیات التعلم والتعلیم بشكل رئـیس، وهـي تمتلـك أهمیـة 

خاصــة ألنهـــا تســـعى إلـــى تـــوفیر وتهیئـــة األجـــواء والمتطلبـــات النفســـیة واالجتماعیـــة والمادیـــة جمیعهـــا 

  http://www.almdares.net   .لحدوث عملیة التعلم بصورة فعالة

یئة ذات طبیعة خاصة فـي ریـاض األطفـال تبعـًا للمرحلـة العمریـة للمتعلمـین الـذین ولما كانت هذه الب 

یتعلمــون فیهــا، هــذا مــا جعــل دور المعلمــة بــارزًا فــي توفیرهــا، حیــث یــرتبط دورهــا فــي تنظــیم المنــاخ 

االجتمـــاعي والنفســـي داخـــل قاعـــة النشـــاط ارتباطـــًا مباشـــرًا بعملیـــة الـــتعلم وحصـــیلته، فقـــد وجـــد بـــاركر 

الجــو التعلیمــي اآلمــن الــذي یحــدث فیــه الــتعلم علــى أنــه ) أن Lepper  &Parker, 1992(ولیبــر 

  .ة للتعلم وتقویتها عند المتعلمینعملیة ممتعة، یعمل على ازدهار الدافعی

 cgt.org-http://www.arab  
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) والتـــي وجـــدت أن المنـــاخ الـــذي یشـــیع فیــــه  ٢٠٠٩وهـــذا مـــا أكدتـــه دراســـة (قطـــامي والعســــاف،    

الشعور بالدفء واأللفة والصداقة في العالقـات یسـاعد علـى تحقیـق الكثیـر مـن األهـداف التـي تسـعى 

  المعلمة إلى تحقیقها.

لعمــل المقدمــة إلــى مــؤتمر حــول (تكــوین المعلــم كمــا توافقــت هــذه النتــائج مــع مــا جــاء فــي ورقــة ا   

م)، والتـي تتنـاول البیئـة والمواصـفات اآلمنـة  ٢٠١٠واألمن التربوي للطفـل)، فـي جامعـة البعـث عـام (

البیئـة اآلمنـة فـي الروضـة «في ریاض األطفال تحدد فیهـا مفهـوم البیئـة الصـفیة اآلمنـة الفتـًة إلـى أن 

  ) ٣، ص٢٠١٠مرتضى، »  ( الجتماعي والعاطفي والعقليتشكل عامًال هامًا في تطور الطفل ا

بزیارتهـا لواقـع البیئـة الصـفیة فـي ریـاض األطفـال قامت الباحثة بدراسـة اسـتطالعیة أولیـة  من هناو    

مــن الریــاض فــي منــاطق مختلفــة مــن مدینــة دمشــق مثــل (المــزة، الدویلعــة، المــالكي) كمــا قامــت  اً عــدد

لریـاض ـــــ والبـالغ عـددهن خمـس عشـرة معلمـة ـــــ ومالحظـة عملهـن بإجراء مقابالت مع معلمات هذه ا

مــع األطفــال، حیــث الحظــت تفاوتــًا فــي عمــل المعلمــات ومــدى قیــامهن بتــوفیر البیئــة الصــفیة اآلمنــة 

اجتماعیــًا للطفــل، إذ إن معظمهــن یســتخدمن أســالیب التهدیــد والتأنیــب والوعیــد (مثــل تهدیــد األطفــال 

أحیانــــًا الشـــتم) وعنــــد ســــؤالهن عــــن كیفیـــة تعــــاملهن مــــع األطفــــال یبــــررون بنـــار جهــــنم، أو الصــــراخ و 

أسلوبهن بأن األطفال مدللون ویجب تدریبهم على النظام بـأي أسـلوب كـان، أو التسـاهل مـع األطفـال 

( حیـث تتجاهـل المعلمــة كسـر أو إتــالف أغراضـه أو أغــراض رفاقـه، وأحیانــًا أدوات الصـف) ویبــررن 

 تنبغي محاسـبته عنـد القیـام بهـذه التصـرفات ألنهـا بسـیطة !!! كمـا یعتمـدن ذلك بأن الطفل صغیر وال

التــي تــدعم هــذه الطریقــة عنــد اســتخدامها مــع األطفــال  طرائــق التلقــین دون اســتخدام الوســائل الكافیــة

حیـث یــتم اســتخدامها بطریقـة جامــدة؛ فمــثًال قـد تكتفــي المعلمــة بتلـوین صــوتها أحیانــًا دون عــرض أي 

خدام أي وسیلة تدعم ما تسرده أو تردده على أسـماع األطفـال باإلضـافة إلـى عـدم تنفیـذ صورة أو است

یتعلمــون باألســلوب ذاتــه،  أنشــطة متنوعــة (لمســیة، ســمعیة، بصــریة) فهــن یعتبــرن أن جمیــع األطفــال

الفروق الفردیة بـین األطفـال مـن حیـث قـدراتهم واسـتعداداتهم، فضـًال عـن اسـتخدام طرائـق  متجاهالتٍ 

باط داخــــل الغرفــــة الصــــفیة، لم الفــــردي واألنشــــطة الفردیــــة، بحجــــة الحفــــاظ علــــى النظــــام واالنضــــالـــتع

أهمیــة تعامــل األطفــال مــع بعضــهم، وضــرورة تشــاركهم فــي المهمــات واألعمــال الجماعیــة  متجــاهالت

ة وتبــادل األدوار القیادیــة فیمــا بیــنهم، وبالتــالي ال تهــتم بإشــباع حاجــاتهم المختلفــة وخاصــة االجتماعیــ
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في حین توجد بعض المعلمات اللواتي یـوفرن إلـى حـٍد مـا جـوًا شخصیتهم ونموهم،  منها، ما یؤثر في

باســتخدام وســائل بســیطة مــن صــنع المعلمــة نظــرًا  مــن األلفــة والمحبــة والتعــاون داخــل غرفــة النشــاط

الثانویــة أضــف إلــى ذلــك أن معظــم المعلمــات یحملــن الشــهادة  وســائل كافیــة فــي الروضــة،لعـدم تــوفر 

فقـط، أو تعلیمــًا بعیــدًا عــن االختصـاص التربــوي، وٕاذا كــان االختصــاص تربویـًا فهــو اختصــاص معلــم 

  صف ولیس ریاض أطفال.

 اتـدعو إلیهــال یحقـق األهـداف التربویـة التـي   األطفـال ریـاضكـذا وجـدت الباحثـة أن الواقـع فـي وه   

هــو عمــل لمــن  یهــازلن یعتبــرن أن العمــل فمــا ، وأن المعلمــاتاألطفــال ریــاضوزارة التربیــة فــي مجــال 

لیس لدیه عمل، أو لمن یرید أن یخفف عن نفسـه أعبـاء التـدریس فـي المـدارس، فهـو عمـل بسـیط وال 

الطفـــل بـــرأیهن ال یحتـــاج ألكثـــر مـــن أن یحفـــظ أناشـــید حیـــث أن یحتـــاج إلـــى هـــذا التحلیـــل والتـــدقیق، 

ـــم ی میـــزن بـــین األمـــان االجتمـــاعي للطفـــل وأغنیـــات وأن یلـــون بشـــكل جمیـــل، واألكثـــر دهشـــة أنهـــن ل

  واألمان الذي توفره البیئة المادیة للروضة.

عبـد الواحـد حمیـد الكبیسـي فـي محاضـرته  توافقـت نتـائج الدراسـة االسـتطالعیة مـع مـا عرضـهوقـد    

_ فــي المــؤتمر  ) إعــداد برنــامج تــدریبي لمعلمــات ریــاض األطفــال فــي ضــوء األمــن التربــوي حــول (

للكثیـــر مـــن المعلومـــات عـــن أهمیـــة  األطفـــال ریـــاضإلـــى افتقـــار بعـــض معلمـــات  الســـابق_ فقـــد أشـــار

باإلضــافة إلــى عــدم  ،شــعور الطفــل بــاألمن التربــوي واالهتمــام بالجوانــب الوجدانیــة التــي یجــب توفرهــا

ممــا یخلــق  األطفــال لریــاضلحدیثــة لتحقیــق األهــداف المنشــودة اســتعانة المعلمــة بالوســائل التعلیمیــة ا

  univ.edu.sy-w.albaathhttp://ww              .جوا غیر سلیم للطفل

والتــي حـول (معلمـة الروضــة واألمـن التربـوي للطفـل)  فــي محاضـرتهمحمـد اسـماعیل  أوضـح كمـا    

ة الطفـــل مـــن خـــالل الـــذي تلعبـــه معلمـــة الروضـــة فـــي حیـــا الـــدور الـــرئیس ســـابقألقاهـــا فـــي المـــؤتمر ال

سالیب التربویة والتعلیمیة التي تحقق له األمـن التربـوي باإلضـافة إلـى وكیفیة استخدام األ همع تعاملها

  news.com-http://www.dp                 .مهامها األخرى

هذا ما دفع الباحثة لدراسة البیئة الصفیة اآلمنة في ریاض األطفـال مـن الناحیـة االجتماعیـة، ودور   

سـنوات)  ٥-٤في ضـوء كفایاتهـا المهنیـة، وخاصـة ألطفـال الفئـة العمریـة الثانیـة (المعلمة في توفیرها 

  على اعتبار أن معظم األطفال یدخلون ریاض األطفال للمرة األولى في هذا العمر.
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  وبالتالي تتحدد مشكلة البحث الحالي في السؤال التالي:   

الفئة العمریة الثانیة من  لطفلما دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا 

 ؟في ضوء كفایاتها المهنیةدمشق  مدینةفي  الرسمیةاألطفال ریاض  في  سنوات) ٥-٤(

   :أهمیة البحث .٢

 النمو السلیم للطفل في مرحلة ریاض األطفال.أهمیة  -١- ٢

تــوفیر بیئــة صــفیة آمنــة اجتماعیــًا لطفــل الروضــة باعتبارهــا جانبــًا أساســیًا مــن جوانــب البیئــة  -٢- ٢

 التربویة والتعلیمیة لألطفال.

 أهمیة دور المعلمة في هذه المرحلة باعتبارها عنصرًا فاعًال في العملیة التربویة والتعلیمیة. -٣- ٢

أهمیـة كفایـات معلمــة الروضـة المهنیـة لتقــوم المعلمـة بــدورها فـي تـوفیر البیئــة الصـفیة اآلمنــة  -٤- ٢

 اجتماعیًا لطفل الروضة.

ات واألبحــاث التربویــة الســابقة فــي هــذا المجــال، إذ ُیتوقَّــع أهمیــة مــا كانــت قــد أغفلتــه الدراســ -٥- ٢

(فـي حـدود علــم الباحثـة) أن یكـون هــذا البحـث األول مـن نوعــه فـي الجمهوریـة العربیــة السـوریة الــذي 

یبحث في الجاب االجتماعي للبیئة الصـفیة التـي یقـوم تقـوم المعلمـة بتـوفیره لطفـل الروضـة وذلـك فـي 

 ضوء كفایاتها المهنیة.

هم فـــي وضـــع بـــرامج ن النتـــائج والمقترحـــات التـــي قـــد تســـد یصـــل البحـــث إلـــى مجموعـــة مـــقـــ -٦- ٢

إرشـادیة وتدریبیـة لتحسـین جوانـب القصـور وتعزیـز جوانـب القـوة فـي أداء معلمـة الروضـة لتـوفیر بیئــة 

 صفیة آمنة اجتماعیًا للطفل.

  :البحث أهداف .٣

البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الفئة هدف البحث الحالي إلى معرفة دور المعلمة في توفیر ی  

  دمشق الرسمیة في ضوء كفایاتها المهنیة. ریاض مدینة سنوات) في ٥-٤العمریة الثانیة من (

    وذلك من خالل تحقیق األهداف التالیة: 

وضع قائمة مؤشرات سلوكیة لمعرفة مدى قیام المعلمة بتوظیف كفایاتها المهنیة في توفیر  -١- ٣

 آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة.بیئة صفیة 

آراء معلمات ریاض األطفال حول مدى قیامهن بتوظیف كفایاتهن  الفروق بین عن الكشف -٢- ٣

التربوي، وعدد  نمؤهله ، باختالفالمهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة

 التعلیمیة. نسنوات خبرته
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یام المعلمة بتوظیف كفایاتها المهنیة في مدى ق الفروق التي یشیر إلیها الواقع في معرفة -٣- ٣

مؤهلها التربوي، وعدد سنوات خبرتها  ، باختالفتوفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة

 التعلیمیة.

هو كائن من وجهة نظر معلمات ریاض األطفال، وبین ما  الكشف عن الفروق بین ما -٤- ٣

أدوارهن في توظیف كفایاتهن المهنیة في تشیر إلیه بطاقة المالحظة حول مدى قیام المعلمات ب

 توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة.

تقدیم بعض المقترحات لتحسین جوانب القصور وتعزیز جوانب القوة في أداء المعلمات  -٥- ٣

 لتوفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة.

  أسئلة البحث: .٤

   السؤال الرئیس التالي:عن البحث  جیبی

 سنوات)  ٥-٤الفئة العمریة الثانیة من ( دور المعلمة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفلما 

 دمشق الرسمیة في ضوء كفایاتها المهنیة؟ مدینة أطفال ریاض في

  :وتنبثق عنه األسئلة الفرعیة التالیة   

اتهن المهنیة آراء معلمات ریاض األطفال حول مدى قیامهن بتوظیف كفایالفروق بین ما  -١- ٤

التربوي، وعدد سنوات  نمؤهله، باختالف في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة

  التعلیمیة؟ نخبرته

مدى قیام المعلمة بتوظیف كفایاتها المهنیة في توفیر  الفروق التي یشیر إلیها الواقع فيما  -٢- ٤

  بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة، باختالف مؤهلها التربوي، وعدد سنوات خبرتها التعلیمیة؟

هو كائن من وجهة نظر معلمات ریاض األطفال، وبین ما تشیر  هل هناك فروق بین ما -٣- ٤

معلمات بأدوارهن في توظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر إلیه بطاقة المالحظة حول مدى قیام ال

   بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة؟
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  البحث: فرضیات .٥

 آراء) بین متوسطات درجات ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( -١- ٥

بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة  حول مدى قیامهن معلمات الروضة

 لمتغیر المؤهل التربوي للمعلمة.اجتماعیًا للطفل تعود 

 آراء) بین متوسطات درجات ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (-٢- ٥

فیة اآلمنة بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر البیئة الص حول مدى قیامهن معلمات الروضة

 لمتغیر عدد سنوات خبرة المعلمة التعلیمیة في ریاض األطفال.اجتماعیًا للطفل تعود 

) بین متوسطات درجات ٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( ال -٣- ٥

بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة  مدى قیامهن في معلمات الروضة

 .لمتغیر المؤهل التربوي للمعلمةتعود  بطاقة المالحظة كما تشیر إلیهفل اجتماعیًا للط

) بین متوسطات درجات ٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( ال-٤- ٥

بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة  مدى قیامهن في معلمات الروضة

لمتغیر عدد سنوات خبرة المعلمة التعلیمیة تعود  بطاقة المالحظة كما تشیر إلیهاجتماعیًا للطفل 

 في ریاض األطفال.

 آراء) بین متوسطات درجات ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (-٥- ٥

بتوظیف  هنحول مدى قیام بطاقة المالحظة، وبین ما تشیر إلیه المؤهالت تربویاً  معلمات الروضة

 .ة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضةكفایاتهن المهنی

 آراء) بین متوسطات درجات ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (-٦- ٥

حول مدى  بطاقة المالحظة، وبین ما تشیر إلیه المؤهالت تأهیًال غیر تربوي معلمات الروضة

 .بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة هنقیام

 آراء) بین متوسطات درجات ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (-٧- ٥

، وبین ما تشیر إلیه  سنوات وأكثر) ٥الخبرة التعلیمیة في ریاض األطفال لمدة (ذوات معلمات ال

بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا  هنمدى قیامحول  بطاقة المالحظة

 .لطفل الروضة
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 آراء) بین متوسطات درجات ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (-٨- ٥

، وبین ما تشیر إلیه  سنوات) ٥الخبرة التعلیمیة في ریاض األطفال لمدة (أقل منذوات  معلماتال

بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا  هنحول مدى قیام الحظةبطاقة الم

 .لطفل الروضة

 منهج البحث: .٦

 یصف والتقصي، وبالتالي المالحظة یعتمد لكونه نظراً  التحلیلي الوصفي المنهج تم اعتماد   

 المنهج إن حیث ،المطروحة المشكلة لطبیعة مالئم وهو، وموضوعیة دقیقة زوایا من الظاهرة

 أو المواقف وصف إلى تهدف كونها في تشترك التي الفعالیات من واسعة مجموعة: «هو الوصفي

، حمصي( »للبحث أعم أغراضٍ  لدعم أو قرار التخاذ ضروریاً  الوصف هذا یكون وقد الظواهر

١٨٣، ٢٠٠٨(   

 حدود البحث: .٧

البحــث علــى عینــة مــن معلمــات أطفــال الفئــة العمریــة الثانیــة  ت أدواتبقــ: طُ الحــدود البشــریة -١-٧

 ) سنوات في ریاض مدینة دمشق الرسمیة.٥-٤(

ـــة -٢-٧ البحـــث خـــالل الفصـــل الدراســـي الثـــاني مـــن العـــام الدراســـي  ت أدواتبقـــ: طُ الحـــدود الزمنی

 م .٢٠١٣-٢٠١٢

ریــاض األطفــال الرســمیة فــي مدینــة  علــى عینــة مــنالبحــث  ت أدواتبقــ: طُ الحــدود المكانیــة -٣-٧

 دمشق.

فـــي تـــوفیر البیئـــة الصـــفیة معلمـــة ال ت بعنـــوان البحـــث أال وهـــو دورتلخصـــ :الحـــدود العلمیـــة -٤-٧

 .كفایاتها المهنیةفي ضوء  ) سنوات٥-٤من الفئة العمریة الثانیة ( اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة

 البحث:األصلي وعینة مجتمع ال .٨

) سنوات في ریاض مدینة ٥-٤معلمات أطفال الفئة العمریة الثانیة (یضم المجتمع األصلي    

) معلمة، وقد تم اختیار عینة البحث بطریقة عنقودیة مقصودة ٥٦دمشق الرسمیة، البالغ عددهن (

%)، حیث تم ٦٠.٧١) معلمة، وبلغت نسبة التمثیل (٣٤من المجتمع األصلي بلغ عدد أفرادها (
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وذلك بعد تقسیم مدینة دمشق إلى منطقة شرقیة، وغربیة،  اعتبار وحدة السحب هي الروضة

  .وشمالیة، وجنوبیة، ثم تم سحب أكثر من روضة من كل منطقة

 أدوات البحث: .٩

 عتمد البحث األداتین التالیتین :ا       

من إعداد الباحثة لرصد عمل المعلمة وتقدیر درجة قیامها بتوظیف  بطاقة مالحظة -١-٩

كفایاتها المهنیة، فیما إذا كانت متوفرة لدیها، في توفیر هذه البیئة باختالف مؤهلها التربوي، وعدد 

 سنوات خبرتها التعلیمیة. 

آراء معلمات ریاض األطفال الرسمیة في مدینة دمشق حول مدى  للكشف عن استبانة -٢-٩

 مهن بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة.قیا

  :والتعریفات اإلجرائیة النظریة مصطلحات البحث .١٠

الجانب الدینامي لسلوك الفرد والذي «): یعرفه علماء االجتماع على أنه role(الدور - ١-١٠

) ٥٧ص ،٢٠٠٥ (وطفة، »یشتمل على منظومة من األفعال المطابقة لوضعیة اجتماعیة محددة

ما یتوقعه المجتمع من الفرد الذي یحتل مكانًا «بأنه  ) Jordon Albert(  رتعرفه جوردن ألب كما

 )٥٣، ص١٩٧٨(داؤود، » معینًا داخل الجماعة

وفق المهنة التي یمارسها  ویقصد به في البحث الحالي بأنه: نمط من السلوك الذي یتحدد اجتماعیاً 

  .الفرد

تقوم بتربیة  وهي من :)The female teacher of kindergarten( معلمة الروضة - ٢-١٠

الطفل في مرحلة الروضة وتسعى إلى تحقیق األهداف التربویة التي یتطلبها المنهاج مراعیة 

الخصائص العمریة لتلك المرحلة، وهي التي تقوم بإدارة النشاط وتنظیمه في غرفة النشاط وخارجها 

من الخصائص الشخصیة واالجتماعیة والتربویة التي تمیزها عن إضافة إلى تمتعها بمجموعة 

 http://multagana.ahlamontada.net .ن معلمات المراحل العمریة األخرىغیرها م

وتوفیر  ربیةبشكل مباشر عن ت  مسؤوالً  الشخص الذي یكون :أنهاویقصد بها في البحث الحالي    

ریاض  سنوات) في ٥-٤الفئة العمریة الثانیة من (ألطفال  غرفة الصف داخل االجتماعي األمان

  .دمشق الرسمیة مدینة
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): یمكن تعریفها بأنها جمیع المتطلبات classroom environment( البیئة الصفیة - ٣-١٠

 النفسیة واالجتماعیة والمادیة لحدوث عملیة التعلم بصورة فعالة.

 وفي هذا البحث تم التعبیر عنها بالتراكیب التالیة: البیئة الصفیة، غرفة الصف، غرفة النشاط،  

  حیث یقصد بها جمیعًا المعنى ذاته. قاعة النشاط،

 classroom environment of socially safe forالبیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا للطفل ( - ٤-١٠

child( تلك البیئة التي تمكن المتعلمین من أن یستشعروا األمن، والحریة، والدیمقراطیة، «: وهي

  )                    ٣، ص ٢٠٠٧(قطامي، » والحب، والدفء حتى یحدث التعلم

ویقصد بها في البحث الحالي بأنها: البیئة التي تحرص على تفاعل طفل الروضة اإلیجابي مع    

والسلوك المرغوب فیه اجتماعیًا إلى  ،مهارات اجتماعیة كاللعب الجماعيمتالكه معلمته ورفاقه، وا

  جانب المبادرة واالستقاللیة والتحلي بروح الجماعة، بعیدًا عن الملل والضجر، والقسر واإلجبار.

) فــي Goodالمعنــى االصــطالحي للكفایــة كمــا وضــحه جــود ( ):competency(الكفایــة  - ٥-١٠

القابلیــة علــى تطبیــق المبــادئ والتقنیــات الجوهریــة لمــادة حقــل معــین فــي « قاموســه التربــوي علــى أنهــا

القــــدرة علــــى إنجــــاز النتــــائج المرغوبــــة مــــع اقتصــــاد فــــي الجهــــد والوقــــت «وأیضــــًا » المواقــــف العملیــــة

 )Good,1973,P207» (والنفقات

ًا دقیقًا والتي الغایات السلوكیة المحددة تحدید«) بأنها Patricia Kayكما عرفتها باتریسیا كي (   

تصف كل المعارف والمهارات واالتجاهات التي ُیعتقد بأنها ضروریة للمعلم لكي ُیعلم تعلیمًا فعاًال، 

أو یمكن أن تظهر في صورة أهداف سلوكیة محددة تحدیدًا دقیقًا في تحدید مستویات األهداف 

  )١٨، ص٢٠٠٩(عویجان، » المقبولة

اإلمكانات والمهارات، وهي أفضل مستوى یحتمل أن یصل إلیه السعة والقابلیة والقدرة و «وهي    

الفرد إذا حصل على أنسب تدریب أو تعلیم، ویمكن مالحظتها وقیاسها، وتجعله قادرًا على تحقیق 

  ) ٥٥٩، ص٢٠١٠خزعلي ومومني، » ( أهدافه بأفضل ما یمكن

  بكفاءة وفعالیة ومهارة وٕاتقان. ویقصد بها في البحث الحالي بأنها: قدرة الفرد على القیام بفعل ما  

 professional competences for the( الكفایات المهنیة لمعلمة الروضة - ٦-١٠

female teacher of kindergarten:(  مجموعة من الصفات واإلمكانات التي یمكن  «وهي
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رة أفضل صو والتربویة على أهدافه التعلیمیة على تحقیق  مالحظتها أو قیاسها، والتي تجعله قادراً 

 ) ١١، ص٢٠١٠، آخرونو  ،( الهدلي »ممكنة

كل ما ینبغي أن یعرفه المعلم، وأن یكون قادرًا على أدائه وممارسته بما  «كما تعرف بأنها:    

ینعكس على جودة المنتج التعلیمي الذي ینشده المجتمع، حیث تتضمن جمیع المواصفات القیاسیة 

حسن، والسید محمود، » ( الفعال داخل حجرة الدراسة وخارجهاالتي یجب أن تتوافر في أداء المعلم 

  )٩٠، ص٢٠٠٨

یجب على معلمة ریاض األطفال امتالكها  بأنها: القدرات التي في البحث الحالي یقصد بهاو    

أثناء العملیة التعلیمیة، والمهارات األدائیة، وما یرتبط بها من خبرات توجه سلوكها وترتقي بأدائها 

  معین من التمكن مع االقتصاد في الجهد والوقت والنفقات.إلى مستوى 
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  أوًال: الدراسات التي تتعلق بكفایات معلمة الروضة المهنیة:

 الدراسات العربیة: -١

 م.٢٠٠٣دراسة یاسین، -١-١

 م.٢٠٠٥دراسة المزین وغراب، -٢-١

 .م٢٠١٠،آخرونو  ،الهدليدراسة  -٣-١

 الدراسات األجنبیة: -٢

 )Kim, 2000كیم (دراسة  -١-٢

 )Kirsti & Others, 2005( وآخروندراسة كریستي،  -٢-٢

 )Yen-chi Chen,2010دراسة ین تشي تشن  ( -٣-٢

  ثانیًا: الدراسات التي تتعلق بالبیئة الصفیة اآلمنة:

 الدراسات العربیة: -١

 .م٢٠٠٠دراسة زمزمي،  -١-١

 .م٢٠٠٨دراسة أحمیدة،  -٢-١

 .م٢٠١٠دراسة صاصیال،  -٣-١

 م.٢٠١٠دراسة لبابنة،  -٤-١

 الفصل الثاني

  الدراسات السابقة 



١٥ 
 

 الدراسات األجنبیة: -٢

 )pianta & others,2005(دراسة بیانتا، وآخرون  -١-٢

 )stankovice & others,2006(دراسة ستانكوفیك، وآخرون  -٢-٢

 )Guven,2009(دراسة جوفن  -٣-٢

    ثالثًا: تعلیق على الدراسات السابقة.

 رابعًا: ما استفادت منه الباحثة في البحث الحالي من الدراسات السابقة.

 خامسًا: ما یختلف به البحث الحالي عن الدراسات السابقة.
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 الفصل الثاني

لدراسات السابقةا  

 أوًال: الدراسات التي تتعلق بكفایات معلمة الروضة المهنیة:

  :الدراسات العربیة -١

  :، مكة المكرمةم)٢٠٠٣ دراسة (یاسین، -١-١

  )األطفال في العاصمة المقدسةتقویم مهارات معلمات ریاض : (عنوان الدراسة

إلى: تحدید الكفایات التعلیمیة األساسیة العامة لدى معلمات ریاض الدراسة هدفت  أهداف الدراسة:

األطفال بالروضات الحكومیة بالعاصمة المقدسة، وتحدید درجة توافر الكفایات التعلیمیة األساسیة 

  .العامة لدى كل معلمة من معلمات عینة الدراسة

اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي، فقامت بتطبیق بطاقة مالحظة على عینة  الدراسة: منهج

  .) روضات حكومیة بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة٧) معلمة في (٧٨شملت (

: إن معلمات ریاض األطفال في هامن أهم توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج، نتائج الدراسة:

یتمتعن بكفایات شخصیة ممتازة وبدرجة عالیة، في حین أن مستوى مدارس الروضات الحكومیة 

أداء معلمات ریاض األطفال للكفایات التدریسیة ضعیف وبحاجة إلى تدریب وٕاتقان، كما إن درجة 

توافر الكفایات الشخصیة لدى معلمات ریاض األطفال ال تختلف باختالف التخصص أو المؤهل 

  م )٢٠٠٣الدورات التدریبیة التي التحقن بها. ( یاسین، العلمي، أو سنوات الخبرة أو عدد 

  :  ، غزةم)٢٠٠٥دراسة (المزین وغراب،  -٢-١

الكفایات األساسیة لمربیات ریاض األطفال بمحافظات غزة من وجهة نظر ( :عنوان الدراسة

  )مدیرات الریاض

فال بمحافظات لمربیات ریاض األط إلى تحدید الكفایات األساسیة الدراسة هدفت أهداف الدراسة:

  .غزة من وجهة نظر مدیرات الریاض

  .) مدیرة١٢٠( تكونت العینة منتم استخدام المنهج الوصفي، وقد  منهج الدراسة:
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جمیع الكفایات حصلت على نسبة مئویة عالیة، وحصل مجال  أن أظهرت الدراسةنتائج الدراسة: 

الكفایات المهنیة على أعلى درجة في االهتمام لدى المدیرات، وجاءت الكفایات الجسمیة في 

المرتبة الثانیة، وتالها الكفایات االنفعالیة والعاطفیة، وأخیرًا الكفایات المعرفیة. (خزعلي ومومني، 

  م)٢٠١٠

   :، الكویتم)٢٠١٠ ،آخرونو  ،الهدلي دراسة ( -٣-١

الكفایات الشخصیة واألدائیة لمعلمات ریاض األطفال في ضوء األسلوب ( عنوان الدراسة:

  )المطور، الكویت

إلى تحدید الكفایات الشخصیة األدائیة األساسیة الالزمة لمعلمة  الدراسة هدفت أهداف الدراسة:

لدى مجموعة من معلمات ریاض األطفال، ریاض األطفال، والتعرف على مدى توافر هذه الكفایات 

ومعرفة العالقة بین عدد سنوات خبرتها والمنطقة التعلیمیة ومتغیرات أخرى مرتبطة بالعمل في 

  .ریاض األطفال وتوافر الكفایات األدائیة األساسیة لدیها

ینة تم اتباع المنهج الوصفي التحلیلي، كما تم استخدام بطاقات مالحظة على ع منهج الدراسة:

  .) معلمة٦٦بلغت (

أظهرت النتائج: أن أهم الكفایات األدائیة األساسیة الالزمة لمعلمة ریاض األطفال  نتائج الدراسة:

والتي توصلت إلیها الدراسة ما یلي: كفایات التخطیط للحلقة التعلیمیة، كفایات تنفیذ الحلقة 

الفصل والتفاعل مع األطفال، وكفایات التعلیمیة، كفایات تقویم األركان التعلیمیة، كفایات إدارة 

الوجبة الغذائیة (المطعم) وكفایات القصة ثم كفایات اإلعداد لألنشطة الالصفیة وهي تشمل الحركیة 

والمكتبیة والمطبخ ثم المرسم، وٕان جمیع الكفایات التعلیمیة تراوحت نسبة توافرها لدى عینة الدراسة 

، كما توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین درجات % وهي نسبة مرتفعة جداً ٩٠ -% ٨١ما بین 

عینة الدراسة فیما یتعلق بمستوى ممارستهم لكفایات الصفات الشخصیة والتخطیط للحلقة التعلیمیة 

وتنفیذ الحلقة التعلیمیة وتقویم الحلقة التعلیمیة واألركان التعلیمیة وٕادارة الفصل والتفاعل مع األطفال 

فیة الحركیة والمكتبیة والمطبخ والمرسم، وفیما یتعلق بالكفایات األخرى فال واإلعداد لألنشطة الالص

      م )٢٠١٠، آخرونو  ،توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المعلمات. ( الهدلي
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  :الدراسات األجنبیة -٢

  ):Kim, 2000( دراسة كیم -١-٢

المعلمین للكفایات، ولمستویاتها، واألدوار المناسبة للعمل في برامج  تصورات( عنوان الدراسة:

  )مرحلة الطفولة المبكرة

Teachers Perceptions of Competencies Needed for Working in 

Inclusive Childhood Education Programs 

 الطفولـة تربیـة بـرامج فـي العـاملین المعلمـین تصـورات إلـى تحدیـدالدراسـة هـدفت  أهـداف الدراسـة:

 المبكـرة، حیـث الطفولـة مرحلـة بـرامج فـي للعمـل المناسـبة ولمسـتویاتها، واألدوار للكفایـات، المبكـرة

 التربیـة فـي معلمـاً ) ٥٢، و(المبكـرة الطفولـة تربیـة فـي ومعلمـة معلمـاً ) ٢٣مـن(  الدراسـة عینـة تكونت

  .لألطفال الخاصة

 بـرامج إلـى والحاجـة التقـویم، كفایات على التدریب المعلمین إلى  حاجة بینت النتائج نتائج الدراسة:

  )٥٦٤+٥٦٣، ص م٢٠١٠، آخرون( الهدلي و . وأثناءها الخدمة قبل للمعلمین تربویة

 ، فنلندا:)Kirsti & Others, 2005( وآخروندراسة كریستي،  -٢-٢

األطفال المبكر، مناهج تعلیم معلم روضة األطفال الفنلندي: تفسیرات تعلیم (عنوان الدراسة: 

   )الكفایات المهنیة والنظریة التربویة

Curricula of Finnish Kindergarten Teacher Education: 

Interpretations of Early Childhood Education, Professional 

Competencies and Educational Theory 

التي كانت تهدف برامج التدریب  اكتشاف طبیعة الخبرةإلى  دراسةال ههذ تهدف أهداف الدراسة:

إكسابها لمعلم الروضة، والخطوط العریضة واألدوات المتعلقة بعلم أصول تدریس األطفال في 

المناهج الدراسیة من ریاض األطفال وتدریب المعلمین لدیها التي تقدم للطالب في المراحل 

ب في فنلندا، ومراحله الرئیسیة المختلفة من التدریب لیتم وضعها في سیاق یتألف من تاریخ التدری

  (مرحلة المعهد، ومرحلة الجامعة)

تحلیل جمیع كتب مناهج تدریب اتباع المنهج الوصفي التحلیلي، حیث تم تم  منهج الدراسة:

  )م ٢٠٠٢-١٩٧٣معلمي ریاض األطفال التي وضعت في الفترة بین عامي ( 
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مرتبط بشكل وثیق مع تطویر الرعایة أظهرت النتائج أن تحقق أهداف التدریب  نتائج الدراسة:

النهاریة وتوفیر التعلیم في مرحلة ما قبل المدرسة، كما أن النصوص تكشف عن ثالثة أبعاد في 

الخبرة المتوقعة من معلم ریاض األطفال: وجهة نظر منهجیة وموجهة نحو المجتمع، وتشجیع 

ال، واالستعداد الكتساب معلومات ودعم التنمیة لألطفال، وتحسین عملیة تفكیر معلم ریاض األطف

جدیدة، وقد خدم علم النفس التنموي معلمات ریاض األطفال كمصدر لألدوات النظریة لصنع معنى 

  )Kirsti & Others, 2005(للتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة. 

  )، الصین: Yen-chi Chen, 2010(دراسة ین تشي تشن  -٣-٢

التنمیة المهنیة والكفاءة المهنیة لمعلمات ریاض األطفال في : دراسة مسحیة لمدى عنوان الدراسة

  الصین.

A Survey Study of Professional Development and Professional 

Competencies of Kindergarten Teachers  

الهدف من هذه الدراسة معرفة العالقة بین التنمیة المهنیة والكفاءات المهنیة  أهداف الدراسة:

  .ت ریاض األطفاللمعلما

 )٢٦٢(إلى  ن موجهحیث تم استخدام استبیا استخدام المنهج الوصفي التحلیلي، تممنهج الدراسة: 

مختارة باستخدام أسلوب العینة الطبقیة العنقودیة من ریاض األطفال في  معلمة ریاض األطفال

وقد تم تحلیل االستجابات باستخدام أسالیب  ،مدینة كاوهسیونغ، ومدینة بینغتونغ، ومقاطعة بینغتونغ

  .t-test ،one-way ANOVAاإلحصاء الوصفي،

: أن التطور المهني والكفاءات المهنیة لمعلمي ریاض األطفال الدراسة أهم نتائج نتائج الدراسة:

جیدة، وتأثر تطویر معلمات ریاض األطفال مهنیًا بشكل رئیس بعدة عوامل بما في ذلك  عموماً 

كانت التنمیة المهنیة ي، كما الجغرافریاض األطفال والعمر ومدة الخدمة، الموقف، والموقع  سمات

  )Yen-chi Chen,2010مرتبطة بشكل إیجابي بالكفاءات المهنیة. (
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    ثانیًا: الدراسات التي تتعلق بالبیئة الصفیة اآلمنة: 

  الدراسات العربیة: .١

 م)، السعودیة:٢٠٠٠(زمزمي،  دراسة  -١-١

  (تقویم البیئة الصفیة في ریاض األطفال الحكومیة بمكة المكرمة) عنوان الدراسة:

هدفت الدراسة إلى تصمیم قائمة بالمعاییر التي یجب توافرها في البیئة الصفیة أهداف الدراسة: 

  لریاض األطفال، وتقویم البیئة الصفیة في ضوء ما تتوصل إلیه من معاییر.

وقد أجابت الدراسة عن األسئلة التالیة: ما المعاییر التي یجب توافرها في البیئة الصفیة في ریاض 

  األطفال؟ وما مدى توافر هذه المعاییر في البیئة الصفیة في ریاض األطفال؟

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى مجموعة من المعاییر التي یجب توافرها في البیئة  نتائج الدراسة:

یة لریاض األطفال منها: معاییر متعلقة بالغرفة واألثاث في البیئة الصفیة، ومعاییر أخرى الصف

متعلقة بالمثیرات وتنظیمها (األدوات، واأللعاب، والوسائل التعلیمیة) والتعامل معها بما یحقق 

ة األهداف التربویة لریاض األطفال، باإلضافة إلى معاییر متعلقة بتوفیر مثیرات تنمیة شخصی

 م)٢٠٠٠الطفل. (زمزمي، 

 م)، األردن:٢٠٠٨دراسة (أحمیدة،  -٢-١

(درجة تقدیر معلمات ریاض األطفال لممارساتهن في إعداد بیئة تعلیمیة لتطویر  عنوان الدراسة:

  مهارتي القراءة والكتابة لدى األطفال في الروضة)

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة معلمات ریاض األطفال إلعداد  أهداف الدراسة:

  بیئة تعلیمیة لتطویر مهارتي القراءة والكتابة في ریاض األطفال الخاصة في األردن.

لتحقیق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، حیث تم تطبیق استبانة مكونة منهج الدراسة: 

ربعة مجاالت هي: البیئة التعلیمیة الغنیة بالمواد المطبوعة، والزوایا ) فقرة موزعة على أ٥٠من (

) معلمة ریاض ٢٥٠التعلیمیة، ومكتبة الصف، والبیئة الخارجیة، وتم توجیه هذه االستبانة إلى (

  أطفال من مدیریة التعلیم الخاص في عمان.

اد بیئة تطویر مهارتي أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة المعلمات إلعد نتائج الدراسة:

القراءة والكتابة كانت عالیة في مجال البیئة التعلیمیة الغنیة بالمواد المطبوعة، ومتوسطة على 
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مجالي الزوایا التعلیمیة والبیئة الخارجیة، ومتدنیة على مجال مكتبة الصف، باإلضافة إلى وجود 

مؤهل العلمي لصالح المؤهل العلمي فروق دالة إحصائیًا فیما یتعلق بدرجة الممارسة تعزى إلى ال

األعلى، وسنوات الخبرة لصالح الخبرة الكبیرة، فیما تبین عدم وجود فروق إحصائیة تعزى إلى 

 م)٢٠٠٨التخصص. (أحمیدة، 

 :، دمشقم)٢٠١٠(صاصیال، دراسة  -٣-١

تصور مقترح لضمان جودة البیئة التربویة في ریاض األطفال في الجمهوریة (عنوان الدراسة: 

  )ربیة السوریةالع

هدفت الدراسة إلى رصد واقع البیئة التربویة في ریاض األطفال في مدینة دمشق،  أهداف الدراسة:

ووضع تصور للبیئة التربویة المتعلقة ببناء الروضة وتجهیزاتها وفقًا لمعاییر الجودة المطلوبة، وذلك 

  .باالعتماد على متطلبات برامج التعلیم المفتوح وبرامج األنشطة وبرامج األركان

تم اعتماد الدراسة التحلیلیة الوصفیة، باستخدام استبانة موجهة لمعلمات الروضة  :منهج الدراسة

  .) روضة خاصة من ریاض أطفال مدینة دمشق٦١) معلمة یعملن في (١٢٤اللواتي بلغ عددهن (

بینت النتائج ضعف مناسبة مواصفات بناء الروضة وتجهیزاتها لمعاییر الجودة  نتائج الدراسة:

ح معاییر لجودة البناء والتجهیزات استندت إلى مراعاة ااقتر  تم اض األطفال، كماالتربویة في ری

خصائص طفل الروضة واألهداف التربویة لریاض األطفال ومعاییر الصحة والسالمة، إضافة إلى 

  م)٢٠١٠المعاییر الجمالیة واالقتصادیة. (صاصیال، 

 م)، األردن:٢٠١١دراسة (لبابنة،  -٤-١

  (درجة تحقیق مؤسسات ریاض األطفال للتربیة المتكاملة ألطفال ما قبل المدرسة) عنوان الدراسة:

هدفت الدراسة إلى معرفة درجة تحقیق الموقع والمبنى والساحات المخصصة أهداف الدراسة: 

لغرف النشاط للتربیة المتكاملة لطفل ما قبل المدرسة، ومعرفة درجة تحقیق األنشطة الممارسة في 

  األطفال للتربیة المتكاملة لطفل ما قبل المدرسة.مؤسسات ریاض 

تم استخدام المنهج الوصفي، حیث تكون مجتمع لدراسة من مجموع جمیع منهج الدراسة: 

مؤسسات ریاض األطفال الحكومیة الموجودة في محافظة إربد في المملكة األردنیة الهاشمیة، 

) روضة، موزعة على سبع مدیریات، ٨٦عددها (والمدرجة ضمن قوائم وزارة التربیة والتعلیم والبالغ 

  %) من المجموع الكلي لریاض األطفال. ٧٠) روضة أي ما نسبته (٦٠تم اختیار (
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خلصت الدراسة إلى أن درجة تحقیق مؤسسات ریاض األطفال في محافظة إربد  نتائج الدراسة:

مواقع والمرافق المساعدة على %) فیما یتعلق بمواصفات المباني وال ٨٦للتربیة المتكاملة قد بلغت (

تحقیق التربیة المتكاملة لطفل ما قبل المدرسة. وأن األنشطة الممارسة داخل غرف النشاط تستخدم 

لتنمیة وتعلیم وتوجیه األطفال، وأن برامج األنشطة متكامل وشامل ومتنوع لمختلف جوانب النمو، 

والسلوكیات والمعارف، من األنشطة  وأن األنشطة تكسب األطفال العدید من القیم واالتجاهات

الممارسة داخل مؤسسات ریاض األطفال تساعد الطفل ما قبل المدرسة على النمو السلیم في 

مختلف جوانب النمو الجسمیة والعقلیة واالنفعالیة، وبالتالي تحقق التربیة المتكاملة. (لبابنة، 

  م) ٢٠١١

  الدراسات األجنبیة: -٢

 )، أمریكا:pianta & others,2005دراسة بیانتا وآخرون ( -١-٢

مالمح من برامج الروضة التمهیدیة لألطفال، القاعات الدراسیة، المدرسین، وهل عنوان الدراسة: 

  قع من تفاعالت بین الطفل والمعلم؟للجودة والصفوف عالقة بما یتو 

Features Of Pre-Kindergarten Program's Classroom's, And 

Teachers Do They Predict Observed Classroom Quality And 

Child-Teacher Interactions?  

هدفت إلى دراسة المركز الوطني للتنمیة والتعلیم المبكر في (أمریكا) جوانب  أهداف الدراسة:

متعددة في مرحلة ریاض األطفال، جودة البرامج، الصفوف الدراسیة وجودتها، سمات معلم علم 

  البیئة.

كلما زادت خبرة المعلم وتدریبه ورغبته في تعلیم األطفال جادت الخدمات المقدمة ة: نتائج الدراس

لألطفال، وكلما قلت خبرة المعلمین بالتعامل مع األطفال أدى هذا إلى كثرة المیل إلى التعبیر عن 

ل في أعراض االكتئاب واللجوء إلى الطرائق التقلیدیة في تربیة األطفال، وكلما كان عدد األطفال أق

الصف كانت االستفادة من البرامج بجودة عالیة، وكلما جادت البرامج المقدمة لألطفال كان 

 & piantaاستعداد األطفال اجتماعیًا وأكادیمیًا لالنتقال إلى المدرسة االبتدائیة مرتفعًا. (

others,2005( 
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 ):stankovic & others,2006( وآخرون دراسة ستانكوفیك -٢-٢

عوامل البیئة المادیة وتأثیرها على العملیة المعرفیة والسلوك االجتماعي لألطفال  عنوان الدراسة:

  خالل تسهیالت الهندسة المعماریة والمدنیة لمراكز مرحلة ما قبل المدرسة. من
  

Physical Environment Factors And Their Impact On The 

Cognitive Process And Social Behavior Of Children In The 

Preschool Facilities, Architecture And Civil Engineering  
  

ت مراكز هدفت الدراسة إلى معرفة تأثیر تنظیم عوامل البیئة المادیة ووسائل وأدوا أهداف الدراسة:

العملیات المعرفیة والسلوك االجتماعي لألطفال. إن مشكلة هذه الدراسة  مرحلة ما قبل المدرسة في

ویتم البحث في هذه هي تعزیز نظام تقییمي في تصمیم الوسائل الخاصة بمرحلة ما قبل المدرسة، 

  .المسألة من وجهة نظر نفسیة لكي نفحص إمكانیة تحسین هذا النوع من األبنیة

الوصفي، حیث كانت عینة البحث مجموعة من المراكز تم استخدام المنهج منهج الدراسة: 

والمباني والوسائل التربویة الخاصة بمرحلة ما قبل المدرسة من حیث خصائصها االجتماعیة العامة 

وحجمها وعدد األطفال فیها والكادر التدریسي ونظام العمل فیها، باإلضافة إلى الخصائص 

  قنیة للمكان وتنظیمه.المعماریة البنائیة المتعلقة بالخصائص الت

أظهرت الدراسة أهمیة نوعیة التصمیم المعماري أي أن نوعیة تنظیم البیئة المادیة نتائج الدراسة: 

المصممة لمباني مرحلة ما قبل المدرسة ترتبط بالنتائج التنمویة اإلیجابیة لألطفال، باإلضافة إلى 

شیاء جدیدة تكون مرتبطة أكثر أن ساحات اللعب التي هي من نمط المغامرة والتعرف على أ

باللعب المعرفي في حین أن أماكن ومواقع اللعب الجماعیة هي مرتبطة بشكل أكثر باللعب 

  )stankovic & others,2006( االجتماعي.

 )، تركیا:Guven,2009دراسة جوفن ( -٣-٢

  تقویم جودة فصول الطفولة المبكرة في تركیا.عنوان الدراسة: 

Evaluation Of The Quality Of Early Childhood 

Classrooms In Turkey  

هدفت الدراسة إلى فحص جودة نوعین من برامج تعلیم الطفولة المبكرة في تركیا  أهداف الدراسة:

  (الحكومیة، الخاصة).
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: اعتمد الباحث المنهج الوصفي، حیث استخدم طریقة المالحظة المباشرة لقیاس منهج الدراسة

تجهیزات، اللغة والتفاعل، األنشطة، بناء البرامج، أولیاء األمور وفریق العمل مجاالت (المبنى وال

في الروضة)، وقد طبق الباحث دراسته على عینة عشوائیة من ریاض األطفال العامة والخاصة 

  ) ریاض أطفال خاصة.٣) ریاض أطفال حكومیة و(٣) مؤسسات تتوزع بین (٦بلغ حجمها (

الدراسة أن التفاعل بین المعلمات واألطفال غیر مالئم من حیث كثرة أظهرت نتائج الدراسة: 

إصدار التعلیمات من قبل المعلمات وقصر فترة التفاعل مع األطفال، كما وجدت أن المعلمات في 

ریاض األطفال الحكومیة ال یوافقن على مشاركة أولیاء األمور في األنشطة الصفیة، وفي ریاض 

معلمات أولیاء األمور لمتابعة أطفالهم في الروضة، كما وجدت ضعفًا األطفال الخاصة تشجع ال

في مجال التنمیة المهنیة للمعلمات في ریاض األطفال الحكومیة، على عكس ذلك تعد التنمیة 

  )Guven,2009( المهنیة نقطة قوة في ریاض األطفال الخاصة.

 ق للدراسات نجد:من خالل العرض الساب  ثالثًا: تعلیق على الدراسات السابقة:

 معلمة الروضة. بیة التي تناولت كفایات تنوع الدراسات العربیة واألجن .١

، ووضع المعاییر المطلوبة لضمان جودة البیئة عدید من الدراسات بالبیئة الصفیةاهتمام ال .٢

 التربویة في الروضة.

فیما یتعلق بمستوى امتالكهم لمختلف الكفایات،  اتالدراسات وجود فروق بین المعلم أكدت .٣

 وممارستهم لها داخل صفوفهم.

 في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة. ةأكدت الدراسات أهمیة دور المعلم .٤

في إعداد بیئة تعلیمیة لتطویر مهارتي القراءة والكتابة لدى  ةأكدت الدراسات أهمیة دور المعلم .٥

راسات أخرى إلى أن غالبیة مؤسسات ریاض األطفال األطفال في الروضة، في حین خلصت د

تحقق التربیة المتكاملة لطفل ما قبل المدرسة فیما یتعلق بمواصفات المباني والمواقع والمرافق 

وحتى األنشطة المماَرسة داخل غرف النشاط فیها، وهذه الدراسات بمختلف نتائجها، التي قد 

أهمیة إعداد بیئة مناسبة وأنشطة هادفة لتحقیق التربیة  تختلف تبعًا للمكان اذي ُأجریت فیه، تؤكد

 المتكاملة للطفل.

في تعلیم األطفال لزیادة جودة الخدمات  اورغبته اوتدریبه ةأظهرت الدراسات أهمیة خبرة المعلم .٦

 والبرامج المقدمة لألطفال.
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التربویة في أظهرت الدراسات ضعف مناسبة مواصفات بناء الروضة وتجهیزاتها لمعاییر الجودة  .٧

 ریاض األطفال.

أكدت الدراسات أن صداقات األطفال تكون اختیاریة عندما یتمتعون بالحریة في تكوینها، كما  .٨

أظهرت أن الطفل الذي یتمتع برعایة معلمة ذات سمات شخصیة موجبة یكون مقبوًال اجتماعیًا من 

 قبل أقرانه ولدیه اتجاه إیجابي نحو الروضة.

بقة لم تتناول البعد االجتماعي للبیئة الصفیة اآلمنة في ریاض األطفال، معظم الدراسات السا .٩

ومدى توظیف المعلمة لكفایاتها المهنیة في توفیر هذه البیئة، بل اكتفت بدراسة مدى توفر الكفایات 

عتبار أنها أكدت أهمیة ، مع األخذ بعین االیهاتوفرها لدومدى ممارستها وتحدید الكفایات الواجب 

في تنظیم البیئة الصفیة، ولكنها ركزت على أهمیة هذا الدور في التعلم والتحصیل، دون  هادور 

یمیز البحث الحالي؛ فهو یبحث مدى  االهتمام بالجانب االجتماعي من شخصیة المتعلم. وهذا ما

توظیف المعلمة كفایاتها المهنیة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة، على 

بار أن المعلمة هي المربیة والقدوة للطفل في تصرفاته، كما تعد المنظم الرئیس للبیئة الصفیة اعت

ما یؤثر على نموهم وشخصیتهم  بما في ذلك المناخ االجتماعي الذي یسود عالقتها مع أطفالها،

 بمختلف جوانبها.

  رابعًا: ما استفادت منه الباحثة في البحث الحالي من الدراسات السابقة:

من خالل العرض السابق للدراسات السابقة العربیة واألجنبیة، وبعد التعلیق علیها، البد من    

التأكید على أن هذه الدراسات على قدر من األهمیة للبحث الحالي، حیث تمت االستفادة منها في 

  ):٢) والجدول رقم (١رقم ( بعض الجوانب سیتم توضیحها من خالل الجدول
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  یبین مدى استفادة الباحثة من الدراسات السابقة المتعلقة بكفایات معلمة الروضة المهنیة ):١رقم (الجدول 

  الرقم
  اسم صاحب 

  الدراسة
  عنوان الدراسة

عینة 

  الدراسة
  اإلفادة من الدراسة في البحث الحالي

١  

ــــــة نــــــــوال  دراســ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  حامــ

  ٢٠٠٣یاسین،

تقویم مهـارات معلمـات 

ـــــاض األطفـــــال فـــــي  ری

  المقدسة.العاصمة 

ــــــــــات  معلمــ

ریـــــــــــــــــاض 

  األطفال.

وجــــدت هــــذه الدراســــة أن مســــتوى أداء المعلمــــات 

ــــتفادت  للكفایـــــات التدریســـــیة ضــــــعیف، ولكـــــن اســ

الباحثــة مــن هــذه الدراســة فــي بنــاء أدوات البحــث، 

وتدعیم البحث في مجال الكفایات المهنیـة لمعلمـة 

  الروضة.

٢  

دراســــة المــــزین 

ـــــــــــــــــــــــــراب،  وغــ

  م.٢٠٠٥

ـــــــیة  ـــــــات األساســ الكفایــ

لمربیــــــــــــــات ریــــــــــــــاض 

ـــــال بمحافظـــــــات  األطفــ

غـــزة مـــن وجهـــة نظـــر 

  مدیرات الریاض.

مــــــــــــــدیرات 

ریـــــــــــــــــاض 

  األطفال.

أكــدت هــذه الدراســة أهمیــة تــوفر الكفایــات المهنیــة 

لـــدى معلمـــات الروضـــة مـــن وجهـــة نظـــر مـــدیرات 

ــــام الباحثــــــة  الریــــــاض، وهــــــذا مــــــا ضــــــاعف اهتمــ

بالكفایات المهنیة لمعلمة الروضة، ودفعها للبحـث 

علمــة فــي تــوفیر البیئــة الصــفیة اآلمنــة فــي دور الم

اجتماعیـــــًا لطفـــــل الروضـــــة فـــــي ضـــــوء كفایاتهـــــا 

  المهنیة.

٣  

ــــــر  دراســــــة عبی

عبــــــــــــــــــــــــــــد اهللا 

الهــــــــــــــــــــــــــــدلي، 

وســــــلوى بــــــاقر 

جـــوهر، ونبیـــل 

القــــــــــــــــــــــــــالف،

  م.٢٠١٠

ـــــیة  ـــــات الشخصــ ــ الكفای

ــــــــات  واألدائیــــــــــة لمعلمــ

ـــــاض األطفـــــال فـــــي  ری

ـــــــــــــلوب  ـــــــــــــوء األســ ضــ

  المطور، الكویت.

ــــــــــات  معلمــ

ریـــــــــــــــــاض 

  األطفال.

هــذه الدراسـة الكفایــات الشخصـیة واألدائیــة حـددت 

لمعلمـات الریــاض، وقــد تمــت االســتفادة منهــا فیمــا 

ـــة الالزمـــة للمعلمـــة داخـــل  یخـــص الكفایـــات المهنی

غرفة النشاط، وكفایات التفاعل مع األطفال حیـث 

تمت صیاغتها على شكل مؤشرات سلوكیة لقیاس 

مدى توظیـف المعلمـة لكفایاتهـا المهنیـة فـي تـوفیر 

  بیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة.ال

٤  

  دراسة كیم

Kim, 

Keyng 

Suk 

(2000)  

ـــــــورات المعلمـــــــــین  تصــ

للكفایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات، 

ولمســـــتویاتها، واألدوار 

المناســـــبة للعمـــــل فـــــي 

بـــرامج مرحلـــة الطفولـــة 

      المبكرة.

ــــــــــــــــو  معلمــ

لمـــــــات ومع

ـــــــــــــــــة  مرحلــ

الطفولــــــــــــــة 

  المبكرة.

 علـى التـدریب المعلمـین إلـى  حاجـة بینت النتائج

 تربویـة بـرامج إلـى والحاجـة التقـویم، كفایـات

، وهـذا یـدعم فكـرة وأثناءهـا الخدمـة قبـل للمعلمـین

البحــث التـــي تنطلـــق مــن أهمیـــة توظیـــف المعلمـــة 

لكفایاتهـــا المهنیـــة لتقـــوم بـــدورها علـــى أكمـــل وجـــه 

  ممكن.
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  الرقم
  اسم صاحب 

  الدراسة
  عنوان الدراسة

عینة 

  الدراسة
  الحالي اإلفادة من الدراسة في البحث

٥  

دراســــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــتي،  كریســ

ــــــــــــــــــــــــــارمو،  جــ

  بیركو، جورما

 Karila, 

Kirsti  

  Kinos   و

Jarmo  ؛

 Niiranenو

 ،Pirkko  ؛

، Virtanenو

Jorma  

 )2005 (  

مناهج تعلیم معلم 

روضة األطفال 

الفنلندي: تفسیرات 

تعلیم األطفال المبكر، 

الكفایات المهنیة 

  . والنظریة التربویة

ــــــــــــــــــــــــب  كت

ــــــــــــــــاهج  منــ

ــــــــــــــــدریب  تــ

ــــــــــــــي  معلمــ

ریـــــــــــــــــاض 

ــــــــــال  ــ األطف

ــــــــــــــــــــــــي  التــ

ــــــــــعت  وضــ

فــــي الفتـــــرة 

بــین عــامي 

)١٩٧٣،

٢٠٠٢(  

أكـــدت هـــذه الدراســــة أهمیـــة الریــــاض ومـــا تقدمــــه 

لألطفـــال مـــن تعلـــیم ورعایـــة، كمـــا أكـــدت ضـــرورة 

ـــــة  ــ ـــــــدریب المعلمـــــــین وٕاكســـــــابهم األدوات المتعلق ت

بأصـول تـدریس األطفـال، كمـا أنهـا درسـت منـاهج 

تعلــیم المعلــم فــي روضــة األطفــال ومــا تقدمــه هــذه 

المنــاهج مــن  كفایــات مهنیــة ونظریــة تربویــة، وٕان 

م تقـــس مـــدى تـــوفر هـــذه الكفایـــات لـــدى معلمـــي لـــ

ومعلمــات الروضــة إال إنهــا تــدعم  البحــث الحــالي 

  في مجال الكفایات المهنیة لمعلمة الروضة.

٦  

ـــــــة  یـــــــــن  دراســ

  تشي تشن

Yen-chi 

Chen  

)2010(  

دراســــة مســــحیة لمــــدى 

ــــــــــــــــة المهنیــــــــــــــــة  التنمی

ــــــــــــاءة المهنیــــــــــــــة  والكفــ

ـــــــــــات ریـــــــــــــاض  لمعلمــ

  األطفال في الصین.

ــــــــــات  معلمــ

ریـــــــــــــــــاض 

  األطفال.

ـــــاط بـــــین التنمیـــــة  وجـــــدت هـــــذه الدراســـــة أن االرتب

ـــــة لمعلمـــــات الروضـــــة  المهنیـــــة والكفـــــاءات المهنی

إیجـابي، حیـث تـدعم هـذه الدراسـة أهمیـة الكفایــات 

المهنیــة للمعلمــة، هــذه الكفایــات التــي تعــد أساســًا 

  للبحث الحالي والذي یتم في ضوئها.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com&u=http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp%3Bjsessionid%3DxqTKBRWyoVshCiKv9xSRZg__.ericsrv002%3F_pageLabel%3DERICSearchResult%26_urlType�d�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com&u=http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp%3Bjsessionid%3DxqTKBRWyoVshCiKv9xSRZg__.ericsrv002%3F_pageLabel%3DERICSearchResult%26_urlType�d�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com&u=http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp%3Bjsessionid%3DxqTKBRWyoVshCiKv9xSRZg__.ericsrv002%3F_pageLabel%3DERICSearchResult%26_urlType�d�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com&u=http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp%3Bjsessionid%3DxqTKBRWyoVshCiKv9xSRZg__.ericsrv002%3F_pageLabel%3DERICSearchResult%26_urlType�d�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com&u=http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp%3Bjsessionid%3DxqTKBRWyoVshCiKv9xSRZg__.ericsrv002%3F_pageLabel%3DERICSearchResult%26_urlType�d�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com&u=http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp%3Bjsessionid%3DxqTKBRWyoVshCiKv9xSRZg__.ericsrv002%3F_pageLabel%3DERICSearchResult%26_urlType�d�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com&u=http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp%3Bjsessionid%3DxqTKBRWyoVshCiKv9xSRZg__.ericsrv002%3F_pageLabel%3DERICSearchResult%26_urlType�d�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com&u=http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp%3Bjsessionid%3DxqTKBRWyoVshCiKv9xSRZg__.ericsrv002%3F_pageLabel%3DERICSearchResult%26_urlType�d�
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  یبین مدى استفادة الباحثة من الدراسات السابقة المتعلقة بالبیئة الصفیة اآلمنة ):٢الجدول رقم (
  

  

  
  
  
  
 

  الرقم
  اسم صاحب 

  الدراسة
  عنوان الدراسة

عینة 

  الدراسة
  اإلفادة من الدراسة في البحث الحالي

١  

دراســة فضــیلة 

أحمـــد زمزمـــي 

  م.٢٠٠٠

تقــویم البیئــة الصــفیة 

فــي ریــاض األطفــال 

ــــة  ــ ــ ــ ــ ـــة بمكـ ــ ــ ــ ــ الحكومیــ

المملكـة  المكرمة في

  العربیة السعودیة.
ـــــــــــــ ـــــــــــــــ   ـــــــــ

ـــث  ـــفیة، حیــ ـــداد البیئـــــة الصــ ــــة إعــ ـــذه الدراســـــة أهمیـ أكـــــدت هــ

توصــلت إلــى مجموعــة مــن المعــاییر یتعلــق بعضــها بالغرفــة 

ـــا  ــرى تتعلــــق بــــالمثیرات وتنظیمهـ واألثــــاث فیهــــا، ومعــــاییر أخــ

لتعامـل معهـا بمـا (األدوات، واأللعاب، والوسائل التعلیمیة) وا

یحقــق األهــداف التربویــة لریــاض األطفــال، ومــن هنــا وجــدت 

الباحثـــة منطلقـــًا للبحـــث حـــول دور المعلمـــة فـــي تـــوفیر هـــذه 

البیئة والتفاعل مع عناصرها بما یحقق أمانًا اجتماعیًا لطفل 

  الروضة.

٢  

ـــة فتحــــي  دراسـ

ـــدة ،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أحمی

  م.٢٠٠٨

 درجة تقدیر معلمات

ـــــي  ــ ــ ـــــاتهن فـــ ــ ــ لممارســ

إعـــداد بیئـــة تعلیمیــــة 

ـــارتي  ــ ــ ــ ــــویر مهـــ ــ ــ ــ لتطــ

القـراءة والكتابـة لـدى 

ـــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األطفـ

  الروضة.

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ معلمـ

ـــــاض  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ری

أطفــــال مــــن 

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مدیریـ

ـــیم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التعلـــ

الخاص في 

  عمان.

أكدت هذه الدراسة أهمیة عدد سنوات خبرة المعلمة والمؤهـل 

العلمي لها، في إعداد بیئة تعلیمیة مناسبة لألطفال، وهذا ما 

ــرة والمؤهـــل التربــــوي دعـــا ا لباحثـــة لوضـــع عـــدد ســـنوات الخبـ

ــرة  للمعلمـــة كمتغیـــرات للبحـــث، حیـــث تـــدعم هـــذه الدراســـة فكـ

البحــث مــع مراعــاة أنــه یتنــاول دور المعلمــة فــي تــوفیر بیئــة 

ـــا  ــل الروضــــة فــــي ضــــوء كفایاتهـ ــة اجتماعیــــًا لطفــ صــــفیة آمنــ

  المهنیة.

٣  

ــــة  ــة رانیـــ ــ دراســـ

ــــیال،  ــ ــ ــ ــ ــ صاصــ

  م.٢٠١٠

ــرح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــور مقتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تصـ

البیئـة  لضمان جـودة

التربویـــة فـــي ریـــاض 

ـــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األطفـ

ــــة  ــ ــــة العربی ــ الجمهوری

  .السوریة

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ معلمـ

ـــــاض  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ری

ـــال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األطفـ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخاصـ

ــــة  ــ ـــي مدین ــ فـ

  دمشق.

أكدت هذه الدراسة أهمیة البیئة التربویة في ریاض األطفال، 

وبنـاًء علـى هـذا تـم اقتـراح معـاییر لجـودة البنـاء والتجهیــزات، 

روضـــة التـــي تمثـــل وبهـــذا تكـــون قـــد تناولـــت البیئـــة المادیـــة لل

ـــن یبقـــــى دور  ــة ولكــ ـــب البیئـــــة التربویـــ ـــن جوانــ جانبـــــًا هامـــــًا مــ

ـــیم  ــ ـــة تنظـ ــ ـــي كیفیـ ــ ــر فـ ــ ـــعیفًا ینحصــ ــ ــــوفیره ضـ ــ ـــي ت ــ ــــة فـ المعلمــ

اإلمكانات المادیـة المـوفرة لهـا، ومـن هنـا فضـلت الباحثـة أن 

ــر مـــن جوانـــب البیئـــة التربویـــة فـــي ریــــاض  ـــاول جانبـــًا آخـ تتن

البیئـــة الصـــفیة األطفــال، وهـــذا مـــا دفعهـــا للبحـــث فـــي مجـــال 

اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة ودور المعلمة في توفیر هذه 

  البیئة.



  ثاني: الدراسات السابقةالفصل ال                                       الباب األول  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩  
 

 

  الرقم
  اسم صاحب 

  الدراسة
  اإلفادة من الدراسة في البحث الحالي  عینة الدراسة  عنوان الدراسة

٤  

ـــد  ــ ــ ــ ــة أحمـ ــ ــ ــ دراســ

ــة،  ــ ــ ــ ــــن لبابن ــ حســ

  م.٢٠١١

ـــق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة تحقیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ درجـــ

ـــــاض  ــ ـــات ریــ ــ ــ مؤسســ

ــــة  ــ ــ ــ ـــال للتربیـــ ــ ــ ــ ــ األطفـ

ألطفال ما المتكاملة 

  قبل المدرسة.

ـــال  ــ ـــاض األطفــ ــ ریــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحكومیــ

ـــــي  ــ ــ ــ ــــودة فــ ــ ــ ــ الموجـــ

  إربد، األردن.

أكـــدت هـــذه الدراســـة أهمیـــة تـــوافر مواصـــفات معینـــة 

بمباني ریاض األطفال ومواقعها ومرافقها، باإلضافة 

ــــة  ــ ـــق التربیـ ــ ـــا یحقــ ــ ـــا بمــ ــ ــــة داخلهــ ــ ـــــطة الممارسـ لألنشــ

المتكاملـــة لألطفـــال، وهـــذا یـــدعم أهمیـــة البحـــث فـــي 

  ة إعداد البیئة واألنشطة اآلمنة للطفل.مجال أهمی

٥  

ـــا  ــ ــ ــــة بیانتـــ ــ ــ دراسـ

ــرون  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وآخــ

Pianta,R. 

Howes,C. 

Burchinal,

M. 

Bryant,D. 

Clifford,R. 

Early, D. 

&Barbarin

,O. (2005) 

ــرامج  ــ ــن بــ ــ ــــح مـ مالمـ

ــــة  ــــة التمهیدیــ الروضــ

ــــال، القاعـــــات  لألطفـ

الدراسیة، المدرسین، 

ــــودة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل للجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وهــ

والفصول عالقة بمـا 

تفــاعالت یتوقــع مــن 

  بین الطفل والمعلم.

ــــوطني  ــ ـــز الـ ــ المركــ

ـــیم  ــ ــ ــة والتعلـ ــ ــ ــ للتنمی

المبكـر فـي أمریكــا 

ــرامج،  ــ ــ ــــودة البـ ــ (جـ

ـــفوف  ــ ــــودة الصــ ــ جـ

ــیة، ســـــمات  الدراســ

  معلم علم البیئة)

ــــه  ــرة المعلـــــم وتدریبـ ــــة خبـــ ـــذه الدراســـــة أهمیـ أكـــــدت هــ

ـــال لزیـــادة جـــودة الخـــدمات  ورغبتـــه فـــي تعلـــیم األطف

ـــادت  ـــا جـ ـــال، وكلمـ ــرامج المقدمــــة المقدَّمــــة لألطفـ البــ

لألطفـــال كـــان اســـتعداد األطفـــال اجتماعیـــًا لالنتقـــال 

إلـــى المدرســـة االبتدائیـــة مرتفعـــًا، وهـــذا یـــدعم أهمیـــة 

البحث في مجال دور المعلمة في توفیر بیئة صـفیة 

  آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة.

٦  

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دراســ

ـــتانكوفیك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

  وآخرون

Stankovic,

D. 

  و

Milojkovc,

A. 

 .Tanic,Mو

2006)(  

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل البیئـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عوامـ

ـــا  ــ ــ ــ ــة وتأثیرهــ ــ ــ ــ المادیـــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــى العملیــ ــ ــ ــ ــ ــ علـــ

ـــلوك  ــ ــة والســ ــ ــ المعرفی

االجتماعي لألطفال 

خالل تسهیالت  من

الهندســـــة المعماریـــــة 

ـــز  ــ ــ ــ ــة لمراكــ ــ ــ ــ ــ والمدنیـ

ــــل  ــ ــ ـــا قبــ ــ ــ ــ ـــة مـ ــ ــ ــ مرحلـ

  المدرسة.

ـــاني  ــز والمبــ المراكــ

والوســـائل التربویـــة 

ــــة  ـــة بمرحلــ الخاصــ

  ما قبل المدرسة.

المعمـاري أكدت هذه الدراسة أهمیـة نوعیـة التصـمیم 

ـــا  ــة وذلــــك الرتباطهـ ـــا قبــــل المدرســ ـــاني مرحلــــة مـ لمبـ

بالنتائج التنمویة اإلیجابیة لألطفال، كما أظهرت أن 

ــرتبط باللعـــب االجتمـــاعي  مواقـــع اللعـــب الجماعیـــة تـ

عنــد األطفــال مــا ینمــي الســلوك االجتمــاعي لـــدیهم، 

ومـن هنــا انطلقـت الباحثــة فـي هــذا البحـث حیــث أن 

تنظـــیم البیئـــة التـــي تحـــیط للمعلـــم الـــدور األبـــرز فـــي 

بالطفل داخل الروضة وهذا یدعم أهمیة البحـث فـي 

ـــفیة آمنـــــة  ـــة صــ ــــوفیر بیئــ ـــي ت ـــال دور المعلمـــــة فــ مجـ

  اجتماعیًا لطفل الروضة.

٧  

  دراسة جوفن

Guven,M. 

(2009)  

تقویم جودة فصول 

الطفولة المبكرة في 

  تركیا.

  

ـــال  ــ ـــاض األطفــ ــ ریــ

  الخاصة

بـــین المعلمـــات أكـــدت هـــذه الدراســـة أهمیـــة التفاعـــل 

واألطفــال بعیــدًا عــن األوامــر المتواصــلة كمــا أكــدت 

ــــة المســــتمرة للمعلمــــات، وهــــذا  ــــة المهنی أهمیــــة التنمی

یـدعم البحــث الحـالي والــذي تــدور فكرتـه حــول مــدى 

قیـــام المعلمـــة بتوظیـــف كفایاتهـــا المهنیـــة فـــي تـــوفیر 

  بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة.



  ثاني: الدراسات السابقةالفصل ال                                       الباب األول  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  البحث الحالي عن الدراسات السابقة:خامسًا: ما یختلف به 

  یختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة بما یلي:   

معرفة دور المعلمة في توفیر البیئة  یختلف البحث الحالي من حیث الهدف فهو یهدف إلى - ١

دمشق  ریاض مدینة ) في سنوات ٥-٤ الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الفئة العمریة الثانیة من (

الذي یتناول البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة،  الرسمیة في ضوء كفایاتها المهنیة

 ومدى قیام المعلمة بتوظیف كفایاتها المهنیة لتوفیر هذه البیئة.

من حیث األدوات التي تم استخدامها، حیث تم استخدام االستبانة  يكما یختلف البحث الحال - ٢

وفي البحث الحالي تم استخدام  ستخدام المالحظة،وفي بعضها تم ا في معظم الدراسات السابقة،

كًال منها، حیث قامت الباحثة بإعدادهما، للمقارنة بین آراء المعلمات (أفراد العینة) ومدى الممارسة 

 على أرض الواقع في الریاض التي یعملن بها.

) سنوات في ریاض مدینة ٥- ٤معلمات أطفال الفئة العمریة الثانیة ( ضمعینة البحث التي ت - ٣

بلغت نسبة قد و  على اعتبار أن معظم األطفال یدخلون الروضة في هذه السن، دمشق الرسمیة،

  %)٦٠,٧١التمثیل (
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  مقدمة.     

  الكفایة. أوًال: تعریف     

  أسالیب اشتقاق الكفایات.ثانیًا:      

  .معلمة الروضة: اً ثالث     

  .المهنیة لمعلمة الروضة الكفایات رابعًا:     

  خاتمة.      

      
 

 

   

 الثالثالفصل 

 الكفایات المهنیة لمعلمة الروضة



  ثالث: الكفایات المھنیة لمعلمة الروضةالفصل ال                       الباب األول  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الثالثالفصل 

 الكفایات المهنیة لمعلمة الروضة 

    مقدمة:      

تعد معلمة الروضة من أهم الفئات المعنیة برعایة األطفال وتنشئتهم، فهي تشكل الحلقة األولى    

والهامة بعد األسرة في حیاة الطفل، إال أن قدرتها على القیام باألدوار والمهام الموكلة إلیها، تتوقف 

دها من بین المهن أوًال على كفایة المعلمة وكفاءتها في األداء، حیث تقتضي مهنة التعلیم وح

المتطلبات والكفایات نفسها من المعلمین الجدد والقدامى، ففي اللحظة التي یدخل فیها المعلم غرفة 

الصف في سنته األولى مطالب بمراعاة المعاییر نفسها، كما أن اإلجراءات المستخدمة في تقویم 

لم قبل مزاولة الخدمة، لیكتسب عمله نفسها، كزمالئه األكثر خبرة، وهنا یتوجب تأهیل وتدریب المع

قد أكد تقریر اللجنة الدولیة المعنیة لیكون فعاًال وناجحًا في عمله، و الكفایات المهنیة الالزمة 

بالتربیة للقرن الحادي والعشرین، والتابعة للیونسكو، على أن یتطرق مسؤولو التربیة في دول العالم 

؛ والمتمثلة بتحسین كفایات المعلمین باعتماد سیاسات إلى مشكلة جودة التعلیم من جوانبها األساسیة

وتدابیر أهمها: أن یكون تدریب المعلمین قبل الخدمة وأثناءها محققًا للتربیة المستدیمة من خالل 

تطویر كفایاتهم األكادیمیة والمهنیة نظریًا وعملیًا، لذا ال بد من المطالبة بإحداث إصالحات جذریة 

 بمتطلبات القرن الحادي والعشرین مین وتدریبهم وتقویمهم ومكافأتهم وفاءً في أسالیب إعداد المعل

  ) ٥٥٦، ص٢٠١٠(خزعلي، ومومني، 

ونظرًا لحساسیة مرحلة ریاض األطفال والدور األساسي للمعلمة في تكوین شخصیة الطفل، ال    

بد من دراسة الكفایات المهنیة الالزمة لها، والعمل على تعریف المعلمات بها، فإذا اقتنعت المعلمة 

ستمتلكه في بأهمیة امتالك الكفایات الالزمة للنجاح في عملها، وضرورة تطویر ما لدیها منها، وما 

المستقبل من كفایات متطورة أمكن الركون إلى إتقانها العمل، واالضطالع بالمسؤولیة في مجال 

  تربیة األطفال، وتعلیمهم على النحو الذي تتحقق معه األهداف التربویة بفاعلیة عالیة.

  

  



  ثالث: الكفایات المھنیة لمعلمة الروضةالفصل ال                       الباب األول  
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  أوًال: تعریف الكفایة:      

) الكفایــة علــى أنهــا: القــدرة  Howsam and Houstonیعــرف كــل مــن هاوســام وهوســتون (    

) Fredrick J.Mcdnaldعلـى عمــل شــيء أو إحـداث نتــاج متوقــع. كمـا یقــول فریــدریك مكدونالـد (

فـــي مقـــال لـــه: إن كـــل أداء أو كفایـــة تتشـــكل مـــن مكـــونین رئیســـین همـــا: المكـــون المعرفـــي والمكـــون 

واالجتهــــادات والقــــرارات الســـلوكي، أمــــا المكـــون المعرفــــي فیتــــألف مـــن مجمــــوع اإلدراكــــات والمفـــاهیم 

المكتســـبة التــــي تتصــــل بالكفایــــة، أمـــا المكــــون الســــلوكي فیتــــألف مـــن مجمــــوع األعمــــال التــــي یمكــــن 

ســــًا إلنتــــاج المعلــــم الكــــفء مالحظتهــــا، ویعتبــــر إتقــــان هــــذین المكــــونین والمهــــارة فــــي توظیفهمــــا أسا

  )٢٣+٢١، ص٢٠٠٣(مرعي،  والفعال.

) فـي تقریـر هـام أعدتـه عـن حركـة تربیـة المعلمـین Patricia Kay( وهذا ما وضحته باتریسیا كي   

  هناك بعدین في معظم تعریفات الكفایات:قائمة على الكفایات، فهي ترى أن ال

البعـد األول: یتمثـل فــي المحتـوى الــذي یجـب أن تشـتمل علیــه الكفایـات. المتمثــل فـي المعــارف أو    

  المهارات واالتجاهات كنتاجات تعلیمیة.

البعـد الثــاني: المتمثــل فــي درجـة تحدیــد الوظــائف والمهــام والمهـارات التــي تشــتمل علیهــا الكفایــات.    

  فقد یكون تحدیدًا تفصیلیًا سلوكیًا وعلى شكل نتاجات تعلیمیة، وقد یكون وصفًا عامًا.

دًا دقیقــًا ومــن هنــا عرفــت الكفایــات بقولهــا: إن الكفایــات مــا هــي إال الغایــات الســلوكیة المحــددة تحدیــ  

والتــي تصــف كــل المعــارف والمهــارات واالتجاهــات التــي ُیعتقــد أنهــا ضــروریة للمعلــم لكــي ُیعلــم تعلیمــًا 

فعــــاًال أو یمكــــن أن تظهــــر فــــي صــــورة أهــــداف ســــلوكیة محــــددة تحدیــــدًا دقیقــــًا فــــي تحدیــــد مســــتویات 

علـى المعلـم أن یكـون  األهداف المقبولة، أو أنها األهداف العامة التي تعكس الوظائف المختلفة التي

  )١٨، ص ٢٠٠٩(عویجان،  .قادرًا على أدائها

  ثانیًا: أسالیب اشتقاق الكفایات:     

 تتنوع أسالیب اشتقاق الكفایات المهنیة، ونذكر منها:   

ـــات علــــى أســـاس احتیاجــــات المتعلمـــین:  -١-٢ حیــــث تحـــدد احتیاجــــات أســـلوب تحدیــــد الكفای

االحتیاجـات، جملــة مـن الكفایـات التدریسـیة التــي یتعـین علـى المعلــم المتعلمـین، وترتـب لكـل مــن هـذه 

 أن یمتلكها لیلبي احتیاجات المتعلمین.
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 حیث تختار الكفایات باالعتماد على نظریة تربویة معینة. أسلوب النظریة التربویة: -٢-٢

ـــوى المقـــررات الدراســـیة: -٣-٢ وهنـــا تحـــدد جملـــة مـــن الكفایـــات التدریســـیة  أســـلوب تحلیـــل محت

 لتدریس كل مقرر وفقًا لطبیعته واحتیاجاته. الالزمة

ویــتم مــن خــالل مراجعــة البحــوث والدراســات الســابقة، واشــتقاق  أســلوب البحــث الجــامعي: -٤-٢

 الكفایات التي عرضتها هذه الدراسات.

: حیــث تضــاف إلــى احتیاجــات أســلوب تحدیــد الكفایــات علــى أســاس احتیاجــات المجتمــع -٥-٢

القتصادیة والتربویة والمحلیة، التـي یجـب أن تراعـى أثنـاء تحدیـد المتعلمین االحتیاجات االجتماعیة وا

 قائمة الكفایات المهنیة.

ویـــتم مــن خـــالل وضـــع معـــاییر ألداء كـــل مهمـــة مـــن  أســـلوب تحلیـــل المهمـــة التدریســـیة: -٦-٢

 مهمات المعلم بأعلى مستوى إلنجاز هذه المهمة، وتترجم المعاییر إلى كفایات یتطلبها أداء المهمة.

هـات وهو یتضمن تحدید الكفایات التدریسـیة بنـاًء علـى آراء واتجا الحكم الشخصي:أسلوب  -٧-٢

 )١٠٤، ص٢٠٠٩(بدران،  الخبراء التربویین وتصوراتهم.

ــد:أســلوب  -٨-٢ ــي عناقی حیــث یضــم كــل منهــا عــددًا مــن المجــاالت ذات  تصــنیف المجــاالت ف

 لك إلى كفایات للمعلمین.الموضوع المشترك مستخلصًا منها ما یشترك بینها من أمور تترجم بعد ذ

: وفــي أسـلوب التصـور المنطقــي لمهنـة التــدریس والتحلیـل المنطقــي ألبعـاد هــذا التصـور -٩-٢

هذا األسلوب یبدأ الباحث بمجموعة من االفتراضات حول مهنـة التـدریس، ومـا ینبغـي أن یكـون علیـه 

 )٦٧-٦٦، ص٢٠٠٥(صاصیال،  م، ومنها یحدد الكفایات المناسبة.المعل

مــن األســالیب الســابقة، أنهـا متنوعــة ومتداخلــة فیمــا بینهـا. ویختلــف البــاحثون فــي اختیــارهم یالحـظ    

  ألسلوب اشتقاق الكفایات المهنیة، وقد یجمعون بین أسلوب أو أكثر من هذه األسالیب. 

  معلمة الروضة: ثالثًا:      

تعــد معلمــة الروضــة مــن أهــم الشخصــیات المــؤثرة فــي تكیــف الطفــل، وتقبلــه الروضــة، فهــي أول    

الراشــدین الــذین یتعامــل معهــم الطفــل خــارج نطــاق األســرة مباشــرة، ومــن ثــم فهــي تقــوم بــدور مهــم فــي 

أو قــد تصــدمه وتشــعره باإلحبـــاط، تــذلیل المعوقــات وتســاعده أیضــًا علـــى نمــو مواهبــه، والعنایــة بهـــا 

لعـدم مراعاتهــا لخصـائص النمـو فــي هـذه المرحلـة، فبــدون معرفـة المعلمـة لطبیعــة الطفـل الــذي  وذلـك

  .  یقع في نطاق رعایتها ستفقد المفاتیح التي ترشدها وتوضح لها حاجات الطفل وسبل التعامل معه
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الــركن األساســي فـي عملیــة تطــویر العملیـة التربویــة فــي الروضــة، «كمـا إن معلمــة الروضــة هـي     

، ٢٠١٠(صاصـیال،  »ثقافیـة وأكادیمیـة ومهنیـة وتخصصـیةذلك بمـا تمتلكـه مـن كفایـات شخصـیة و و 

ومــن هنــا فإنهــا بحاجــة إلــى تنمیــة كفایاتهــا المهنیــة والعلمیــة بشــكل مســتمر، وذلــك  )٢٥١-٢٥٠ص

التربویـــــة، حیــــث أن أفضـــــل األبنیـــــة واألدوات والتجهیـــــزات  العملیـــــة لتحقیــــق األهـــــداف المرجـــــوة مــــن

والمنــاهج والوســائل، فــي ریــاض األطفــال، تفســد بــین یــدي معلمــة غیــر كفــوءة، وٕان أســوأها قــد ُتصــلح 

  من شأنه، وتخفف من تردیه معلمة تمتلك الكفایات الالزمة للنجاح في عملها.

تتطلــب الكثیــر مــن الجهــد، وتأثیرهــا بــة ، كمــا میــدان الطفولــة المبكــرة مرك مســؤولیات المعلمــة فــيو    

فـي األطفـال ســیكون مباشـرًا وغیــر مباشـر، تأثیرهــا المباشـر یتمثـل فــي تفاعلهـا مــع األطفـال، وتأثیرهــا 

غیــر المباشــر یــأتي مــن إعــدادها للمكــان واألنشــطة. إنهــا بوصــفها معلمــة فــي میــدان الطفولــة المبكــرة 

قوم بـــدور المعلـــة والمربیـــة، علیهـــا أن تكـــون صـــدیقة وزمیلـــة ســـتلعب دورًا مركبـــًا، فهـــي كثیـــرًا مـــا ســـت

ومستشـــارة ورقیبـــة وممرضـــة وصـــانعة دیكـــورات وخبیـــرة أمـــن وســـالمة، بـــل حتـــى طباخـــة فـــي بعـــض 

األیام. ویمكـن وصـف مسـؤولیات المعلمـة فـي میـدان الطفولـة المبكـرة بأنهـا تحـدٍّ لمـن تتحملهـا، ولكـن 

 تریــــد المعلمــــة إحــــداثها فإنهــــا ســــترى بــــأن الوقــــت والجهــــدوعنــــدما تتحقــــق التغیــــرات الســــلوكیة التــــي 

  )٦٦+٦٥، ص٢٠١٣(سعید،  المبذولین إلحداثها یستحقان ذلك.

  :ة الروضةلمعلمرابعًا: الكفایات المهنیة  

مثــل  الخبــرات المختلفــة إلــى الطفــلفــي إیصــال  ةكــل مــا یســاعد المعلمــویقصــد بالكفایــات المهنیــة    

، وأسـالیب تفكیـرهم، وطرائـق تعلـیمهم، وأسـالیب التعامـل معهـم، األطفاللمعارف المتعلقة بخصائص ا

وهذا یتحقق من خـالل الرجـوع إلـى الدراسـات والخبـرات التربویـة المتعلقـة بتكـوین المعـارف والمهـارات 

لـى ممارسـات سـلوكیة ضــمن واالتجاهـات والمفـاهیم التربویـة والنفسـیة، ومـن ثـم العمــل علـى تحویلهـا إ

  ) ومن الممكن تحدیدها بالنقاط التالیة:٦٩، ص٢٠٠٥اصیال، (ص غرفة الصف.

 الكفایات الشخصیة: -١-٤

 احتى یتحقق التوازن والتناغم واالنسجام في سلوكه ةیقصد بها كل ما یسهم في إعداد المعلمو    

ة تؤثر في إعداد شخصیة االجتماعیة، فالشخصیة المتوازنة والمتكاملة للمعلم االمهني وعالقاته

على الحرص على العمل الجاد  افي مساعدته للمعلمة الشخصي اإلعداد، كما یسهم الطفل
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مجموعة من القیم األخالقیة مثل  ةوالمتقن، ویندرج ضمن االحتیاجات الشخصیة تمثل المعلم

(صاصیال،  ، والتعاون، وحسن معاملة اآلخرین.األمانة، واإلخالص، والصدق، والمثابرة، واالجتهاد

 )٦٩، ص٢٠٠٥

 :إتقان نظریات ومبادئ التعلم والتعلیم  -٢-٤

إلمـام المعلمـة واسـتیعابها للنظریـات والمعـارف الخاصـة بمهـارات القـراءة مدى یتم التركیز هنا على    

والفهم القرائي، الممارسات التعلیمیـة الخاصـة بالصـوتیات، تشـخیص وتقیـیم مهـارات القـراءة، ومهـارات 

المالئمـة للطفـل، ونظریـات اكتسـاب مهـارات اللغـة الثانیـة، وأدب االستماع والتحدث، ومهارات الكتابة 

األطفـــال، المبـــادئ والمفـــاهیم المرتبطـــة بالحســـاب، مبـــادئ الدراســـات االجتماعیـــة، والفنـــون الصـــحیة، 

التربیـة الریاضـیة، وطبیعــة نمـو الطفــل معرفیـًا وجسـمیًا واجتماعیــًا ومهاریـًا، والمبــادئ األساسـیة للعلــوم 

 عـــن معرفــــة المعلمـــة مبـــادئ ونظریـــات الــــتعلم وأســـالیب التعلـــیم والـــتعلم، والتقــــویم، الطبیعیـــة. فضـــالً 

وٕالمامهــا باالتجاهــات التربویــة الحدیثــة، وممارســاتها التــي تثمــر عــن تكــوین منــتج تعلیمــي جیــد، والتــي 

تسـهم فـي بنـاء شخصـیة األطفــال مـن ناحیـة، وتنفیـذ مـنهج الروضــة مـن ناحیـة أخـرى. باإلضـافة إلــى 

(حســن، والســید  فیــة إشــباعها.خصــائص األطفــال، وأنمــاطهم الســلوكیة وحاجــاتهم المختلفــة وكی معرفــة

  )١٧٣، ص٢٠٠٨محمود، 

 :تحلیل خصائص األطفال -٣-٤

القــدرة علــى إدراك حاجـــات األطفــال وتمییــز میــولهم وتقــدیر إمكانـــاتهم، ینبغــي أن تمتلــك المعلمــة    

والتعرف على خصائص كـل طفـل مـن الناحیـة العقلیـة والجسـدیة واالنفعالیـة والجسـمیة واالجتماعیـة، 

ـــتعلم واســـتخدام أســـالیب  وكـــذلك توجیـــه نشـــاط الطفـــل الـــذاتي بمـــا یتناســـب مـــع قدراتـــه والرغبـــة فـــي ال

یر حاجـــاتهم ومعـــارفهم الســـابقة، باإلضـــافة إلـــى مراعـــاة الفـــروق الفردیـــة بـــین التعزیـــز المناســـبة وتقـــد

 أن تتوافـق مـع هـذه القـدرات.األطفال ألن كل طفل له قدراته وٕامكاناته وأسالیب تعلیم كل طفل یجب 

  )٢٠-١٨، ص٢٠٠٤(مرتضى، وأبو النور، 

  ما یلي: اعتبارهنوفي ضوء احتیاجات األطفال، ینبغي على المعلمات أن یأخذن في 

 »على التعلم. جمیع األطفال قادرون 

 واألسرة والمجتمع إلى تحقیق معاییر األداء الجید. تؤدي التشاركیة بین الروضة 

 ١١٦، ص٢٠٠٨(حسن، والسید محمود،  »جید تؤدي البیئة التربویة اآلمنة المحفزة إلى نمو( 
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٣٧ 
 

 :تخطیط الدرس -٤-٤

علـى مســتویات  ةقـوم بهـا المعلمـالمتكاملـة، والمتفاعلــة التـي تات التخطـیط هـو سلسـلة مـن اإلجـراء   

زمنیــة متعــددة، فقــد یكــون التخطــیط ســنویًا للمــنهج بأكملــه، أو لفصــل دراســي، أو لوحــدة دراســیة، أو 

  بشكل یومي، حیث یتطلب التخطیط إجراءات تتمثل في عناصر متعددة من بینها:

 إلى عناصره. تحلیل محتوى المنهاج 

  صیاغة إجرائیة. الخبرة أهدافصیاغة 

 نشطة الالزمة لتحقیق أهداف الخبرةاختیار األ. 

 .تحدید الوسائل والمواد التعلیمیة المستخدمة 

 .اختیار مصادر التعلم المالئمة 

 كیفیــة إجـراء المواقــف والممارسـات التعلیمیــة   بطریقـة منطقیــة سـلیمة، وبیـان عـرض محتـوى الخبــرة

 في الصف. مع األطفال

  حســن، والســید محمــود،  .أســالیب التقــویم المناســبة للتأكــد مــن مــدى تحقیــق أهــداف الخبــرةإعــداد)

 ) ١٠٦، ص٢٠٠٨

التخطیط الناجح یحتاج صف، وٕانما تبدأ قبل ذلك، حیث إن فعملیة التخطیط ال تبدأ في غرفة ال  

ى عوامل إلى تحدید سابق للغایات واألهداف والطرائق والوسائل، وأسالیب العمل التي تعتمد عل

ت المتاحة. ولكي نضمن أن كل واإلمكانا والزمن المتاح، ومستوى األطفال كثیرة مثل المحتوى

أن یتعلم وفقًا لمیوله  ن تكون الخطة مرنة تسمح لكل طفلمستمتع بخبرة تعلم فعالة، ال بد أ طفل

(شریف،  لم وتحفظ النظام في قاعة النشاط.واستعداداته، بحیث تكفل السیطرة على بیئة التع

 رعة عن كفایة التخطیط الجید للخبرة) ویمكن تمثیل الكفایات المتف٢٩٠- ٢٨٧، ص ٢٠٠٥

  بالشكل التالي:
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 ) رعة عن كفایة التخطیط الجید للخبرة): یبین الكفایات المتف١الشكل رقم  

  

، فهـــي الـــركن األساســـي فـــي العملیـــة وكیة مـــن أهـــم عناصـــر الخطـــة الیومیـــةوتعتبـــر األهـــداف الســـل  

إذ تـرتبط بهــا عملیـات بنــاء واختیـار األسـالیب واألنشــطة التعلیمیـة ووســائل التقـویم، وال شــك التربویـة، 

  على: األهداف السلوكیة تساعد المعلمات بأن اإللمام بكیفیة تحدید وصیاغة

  بعیدًا عن التخبط والعشوائیة. وتخطیط الخبراترسم 

  التدریس والوسائل.اختیار طرائق 

 .انتقاء األنشطة والتطبیقات 

 .اختیار عناصر العملیة التعلیمیة من محتوى وطرائق ووسائل وأدوات تقویم 

 إجراء تقویم إلنجازات األطفال. 

 .عندما تكون األهداف محددة، فإنه من السهل قیاس قیمة التعلیم 

 .إن وضوح األهداف یضمن احترام توجهات السیاسة التعلیمیة 

  إن وضوح األهداف یتـیح إمكانیـة فـتح قنـوات تواصـل واضـحة بـین القـائمین والمسـؤولین فـي وزارة

 التربیة والتعلیم.

                                                             
  نظریة الواردة فیه.شكال الواردة في هذا الفصل من تصمیم الباحثة، وقد تم تصمیمها اعتمادًا على المادة الاألجمیع 
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 ٧٣، ص٢٠٠٩(عویجـان،  ة التحكم فـي عمـل الطفـل وتقییمـه.إن وضوح األهداف یتیح إمكانی-

  تالي:) ونستطیع تمثیل الكفایات المتفرعة عن كفایة صیاغة األهداف السلوكیة بالشكل ال٧٤

  

 
 ) یبین الكفایات المتفرعة عن كفایة صیاغة األهداف السلوكیة ٢الشكل رقم :( 

 :الخبرةعرض  -٥-٤

وحســب، فللتخطــیط دور بــارز فــي تحدیــد  اعلــى جــودة الخطــیط لهــ ال تتوقــف جــودة عــرض الخبــرة   

مهـــارة ، إذ تحظـــى تراعـــي الخصـــائص العمریـــة لألطفـــال الطرائــق والوســـائل واألنشـــطة المناســـبة التـــي

 التعلیمیـة بأهمیة بالغة فـي تحقیـق أهـداف العملیـة هذه الخطة والتعامل مع األطفال في تنفیذ ةالمعلم

  :بالشكل التالي ایات المتفرعة عن كفایة عرض الخبرةتمثیل الكف التعلمیة، ویمكن

  

     عرض الخبرة ): یبین الكفایات المتفرعة عن كفایة٣*الشكل رقم (

                                                             
  شكال الواردة في هذا الفصل من تصمیم الباحثة، وقد تم تصمیمها اعتمادًا على المادة النظریة الواردة فیه.األجمیع  
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 عدة عناصر أهمها: ولعرض الخبرة

لة فاعلة إلثارة اهتمام األطفال ودافعیتهم وجذب وسی تعتبر التهیئة للخبرة للخبرة:التهیئة  -١-٥-٤

مهارة كونها  ة، ویعد اختیار التهیئة المالئمة إحدى أهم  وظائف المعلمةالجدید انتباههم للخبرة

قوال من أ ةقوم به المعلمتما كل «: أساسیة من مهارات عرض الخبرة. ویقصد بكفایة التهیئة للخبرة

والتفاعل مع مختلف  ةالجدید وجسدیًا وانفعالیًا لتلقي الخبرة ذهنیاً  وأفعال بقصد تهیئة األطفال

)، وهكذا تساهم التهیئة المالئمة في استثارة ٧٦، ص٢٠٠٩(عویجان،  »أطراف العملیة التعلیمیة

رات الجدیدة، فقد تكون التهیئة المختارة لعبة للمشاركة والتفاعل مع األنشطة والخب فعیة لألطفالالدا

في أداء هذه القصة على فرض  ةأو أغنیة أو قصة وهنا یتوقف نجاح التهیئة على مهارة المعلم

 .أنها مالئمة ومشوقة

تتسم طرائق التعلیم والتعلم األكثر فاعلیة بأنها  استخدام الطرائق التعلیمیة التعلمیة: -٢-٥-٤

تتخذ من المتعلم محورًا للعملیة التعلیمیة، فهي مرنة تالئم مناهج التعلیم على اختالف مجاالتها، 

وأنواع المتعلمین على تباینهم، وهي تساعد الموهوب كما تساعد بطيء التعلم، وهي تراعي الفروق 

تصادیة وبین الجنسین، والفروق الثقافیة، كما تستثمر هذا التباین في المستویات االجتماعیة واالق

)، وفعالیة هذه ١١٠، ص٢٠٠٨(حسن، والسید محمود،  ثراء وتحقق أهدافها بفاعلیة أكبر.فتزداد 

في التخطیط لها واستخدامها بما یحقق  اومهارته ةالطرائق تتوقف بصورة كبیرة على براعة المعلم

تمثیل الكفایات المتفرعة عن كفایة استخدام الطرائق التعلیمیة  ویمكن األهداف المرجوة منها،

 :التعلمیة بالشكل التالي

 ) یبین الكفایات المتفرعة عن كفایة استخدام الطرائق التعلیمیة التعلمیة٤الشكل رقم :(  

 

                                                             
  شكال الواردة في هذا الفصل من تصمیم الباحثة، وقد تم تصمیمها اعتمادًا على المادة النظریة الواردة فیه.األجمیع 
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 توظیف الوسائل التعلیمیة: -١-٥-٣

 تحظـى الوســائل التعلیمیــة بأهمیــة بالغــة لــدى المعلمـین والمخططــین التربــویین، لمــا لهــا مــن أهمیــة   

وٕاشـــباع حاجتـــه للـــتعلم، فـــال شـــك أن للوســـائل التعلیمیـــة المختلفـــة  بالغـــة فـــي اســـتثارة اهتمـــام الطفـــل

 ذ منهـا كـل طفـلأخـكالرحالت والنماذج واألفالم التعلیمیة والمصورات دورًا في تقدیم خبرات متنوعـة ی

مـــا یحقـــق أهدافـــه ویثیـــر اهتمامـــه، وتســـاعد الوســـائل التعلیمیـــة أیضـــًا علـــى تكـــوین عالقـــات مترابطـــة 

فــي إطــار متكامــل یشــكل الخبــرة الجدیــدة ویربطهــا بــالخبرات  ة راســخة بــین كــل مــا یتعلمــه الطفــلمفیــد

  تالیة:للوسائل التعلیمیة بالنقاط ال ةالسابقة، حیث تتمثل أهمیة استخدام المعلم

 لموضوع التعلم، واستمرار تعلمهم النشط. علیمیة بما یجذب انتباه األطفالإثراء المواقف الت 

   تـــوفیر خبــــرات بدیلـــة للخبــــرات الواقعیـــة والمباشــــرة عـــن طریــــق تكنولوجیـــا التعلــــیم، أو الوســــائل

والســــید (حســـن،  التعلیمیـــة األخـــرى، األمـــر الــــذي یـــنعكس إیجابیـــًا علـــى جــــودة المنـــتج التعلیمـــي.

 )١٢٠، ص٢٠٠٨محمود،

تـــزداد  د الهــدف منهــا وتوضـــیحها فــي ذهــن الطفــلفــإذا ُأحســن اســتخدام الوســائل التعلیمیـــة وتحدیــ   

مشـــاركته اإلیجابیـــة فـــي اكتســـاب الخبـــرة وتنمـــو قدرتـــه علـــى التأمـــل ودقـــة المالحظـــة واتبـــاع التفكیـــر 

. وتجـدر سـتوى األداء عنـد الطفـللم ورفـع مالعلمي، كمـا یـؤدي هـذا األسـلوب إلـى تحسـین نوعیـة الـتع

فــي االعتبــار عنــد اختیــار الوســیلة  ةأخــذها المعلمــنــا إلــى وجــود أســس ومعــاییر یجــب أن تاإلشــارة ه

  التعلیمیة، وفیما یلي أهم المعاییر الختیار الوسائل التعلیمیة:

 .توافق الوسیلة مع الغرض الذي نسعى إلى تحقیقه منها 

  الوسیلة ومطابقتها للواقع، وٕاعطاء صورة متكاملة عن الموضوع.صحة المعلومات التي تقدمها 

 صلة محتویات الوسیلة بموضوع الخبرة. 

 .أن تكون الوسیلة سلیمة المظهر والجوهر، وُیستغنى بها عن غیرها 

 .یجب أن ترتبط باألهداف العامة والسلوكیة 

 .یشترط أن تكون مناسبة لعمر المتعلم العقلي والزمني 

 ساطة والوضوح والبعد عن التعقید.أن تتسم بالب 

 .أن تعرض في الوقت المناسب كي ال تفقد عنصر اإلثارة فیها 
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 .أن یراعى فیها صحة المحتوى من الناحیة العلمیة والفنیة 

 .أن تعزز الموقف التعلیمي وأسلوب التدریس 

 عمـل المرحلـة التـي تیلة بمـا تتناسـب مـع الفترة الزمنیـة التـي یـتم فیهـا عـرض الوسـ ةحدد المعلمأن ت

 بها

 التربیـة الفنیـة شـریطة  ةإذا لم تتوفر الوسیلة التعلیمیة الجـاهزة، فـیمكن إنتاجهـا باالشـتراك مـع معلمـ

 )٨٢-٨٠، ص٢٠٠٩توفر المواد الخام إلنتاجها) (عویجان، 

  تمثیل الكفایات المتفرعة عن كفایة توظیف الوسائل التعلیمیة بالشكل التالي: ویمكن   

  

  

 ) یبین الكفایات المتفرعة عن كفایة توظیف الوسائل التعلیمیة٥الشكل رقم :(  

  
 

 :التقویم -٦-٤

مؤشــرًا علــى مــدى جــودة المنظومــة التعلیمیــة بأكملهــا بمــا تشــمله ة لعمــل أطفالهــا یعــد تقــویم المعلمــ   

  ).  ١٢٤، ص٢٠٠٨(حسن، والسید محمود، ت وعملیات متفاعلة ومتكاملة معًا.من مدخال

ا ، فإنهـاألطفـال ةم المعلمـِّقـوشأن قیمة شيء أو عمل ما، وعنـدما تإصدار حكم بویقصد بالتقویم:    

م أداءهـم ال شخصـیاتهم، فـالتقویم یتضـمن التشـخیص والتوجیـه وٕاعطـاء درجـات وتحدیـد معــدالت ِّقـوت

ة. وهـو عملیــة ومسـتویات، وتنظـیم المتعلمـین وفقـًا لـذلك، والتنبـؤ بـأداء المـتعلم فـي األعمـال المسـتقبلی

                                                             
  الواردة في هذا الفصل من تصمیم الباحثة، وقد تم تصمیمها اعتمادًا على المادة النظریة الواردة فیه.شكال األجمیع 



  ثالث: الكفایات المھنیة لمعلمة الروضةالفصل ال                       الباب األول  
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٤٣ 
 

، یهـدف إلـى التحلیـل ةتشخیصیة عالجیة مستمرة، حیث یشكل أحـد الوظـائف اإلداریـة الهامـة للمعلمـ

ـــد لـــوظیفتي التخطـــیط واإلدارة، ومـــن ثـــم تحدیـــد مـــدى تحقـــق األهـــد اف، ومـــدى التقـــدم فـــي نمـــو الناق

ة مــع المعلمــ طبقهـاة اإلجــراءات وأسـالیب العمــل التـي تخططهــا وت، والتحقــق مـن مــدى مناسـباألطفـال

فــــي أثنــــاء المواقــــف  ةســــتخدمها المعلمــــبة أدوات المالحظــــة والقیــــاس التــــي ت، ومــــدى مناســــاألطفــــال

ه فـــي الواقـــع ت لـــه مـــن مواقـــف وخبـــرات، ومـــا أدتـــفـــي تحقیـــق مـــا خططـــ االتعلیمیـــة، ومـــدى نجاحهـــ

ن ة أ. ویتوجـــب علـــى المعلمـــتها مـــع األطفـــالالمیــداني، ومـــدى مناســـبة أســـالیب العمـــل التـــي اســتخدم

م الطفــلراعــي النظــرة الشــت فــي مختلــف األنشــطة التــي یقــوم بهــا،  مولیة لعملیــة التقــویم؛ بمعنــى أن تقــوِّ

عـاة الفـروق الفردیـة مرا افقد یكون قویًا في أداء بعضها، وضـعیفًا فـي أداء الـبعض اآلخـر، كمـا علیهـ

م كـل طفـل ه بقـدرة غیـره مـن نتـمـن خـالل قدرتـه علـى اإلنجـاز بعیـدًا عـن مقار  بین األطفال بحیـث تقـوِّ

 ).٣٠٥، ص٢٠٠٥(شریف،  األطفال.

فنجاح عملیة التقویم یتوقف على اختیار أدوات التقویم المالئمة وٕاعدادها واستخدامها، واستخراج   

نتائجها، وتفسیر هذه النتائج وتحلیلها، واالستفادة منها في تحسین نوعیة التعلیم حیث تعتبر 

تمثیل الكفایات  ، ویمكن)٨٥، ص٢٠٠٩(عویجان،  التقویم بإتقان.قي المتالك كفایة المعیار الحقی

  المتفرعة عن كفایة التقویم بالشكل التالي:

  

 ) یبین الكفایات المتفرعة عن كفایة التقویم٦الشكل رقم :(  

                                                             
  شكال الواردة في هذا الفصل من تصمیم الباحثة، وقد تم تصمیمها اعتمادًا على المادة النظریة الواردة فیه.األجمیع  
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٤٤ 
 

 :إدارة الصف وتنظیمه -٧-٤

تحتل اإلدارة الصفیة أهمیة بالغة في العملیة التعلیمیة، ألنها تسعى لتوفیر جمیع األجواء    

لذلك تبرز الحاجة والمتطلبات النفسیة واالجتماعیة وتهیئتها لحدوث عملیة التعلم بصورة فعالة، 

هم جیعبغیة تش القات اجتماعیة طیبة مع األطفالإلى إجادة إدارة الصف وبناء ع الملحة للمعلمات

على الضبط الذاتي. وتجدر اإلشارة إلى إن عملیة إدارة الصف لیست مجرد عملیة شكلیة  وتدریبهم

أي خالف، أو أي  ة، بحیث ال یحدث بینهم وبین المعلمنیة تضمن استقرار وهدوء األطفالروتی

حقیق ة بذكاء، لكي تضمن تخطط لها المعلمهم، وٕانما عملیة معقدة ینبغي أن تصدامات فیما بین

، من خالل جو تعلیمي یسمح بالتفاعل بین جوانب العملیة أهداف الخبرة التي تقوم بتنفیذها

 ،٢٠٠٩(عویجان، ا. نفسه ةالتعلیمیة. وغالبًا ما تتوقف عملیة اإلدارة الصفیة الفاعلة على المعلم

  :تمثیل الكفایات المتفرعة عن كفایة إدارة الصف وتنظیمه بالشكل التالي ویمكن )،٨٢ص

  
 ) هظیم): یبین الكفایات المتفرعة عن كفایة إدارة الصف وتن٧الشكل رقم  

  وفیما یلي أهم عناصر اإلدارة الصفیة: 

المعلمة داخل قاعة النشاط ال تقوم بدور المسیطر، بل تمارس دور : اإلشراف والمتابعة -١-٧-٤

المیسر كي تسهل على أطفالها سبل الوصول إلى تحقیق األهداف التعلیمیة المأمولة، كذلك تحقق 

التعاون والمشاركة بینها وبین األطفال، وبین األطفال بعضهم البعض، فضًال عن احترام فردیة كل 

                                                             
  ة، وقد تم تصمیمها اعتمادًا على المادة النظریة الواردة فیه.شكال الواردة في هذا الفصل من تصمیم الباحثاألجمیع  
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٤٥ 
 

ویجب أن تكون عملیة اإلشراف  رصة لألطفال للتعبیر عن ذواتهم،طفل من خالل إتاحة الف

  :في والمتابعة مستمرة ما یسهم

 .الكشف عن طبیعة المتعلمین والقدرة على تشخیص میولهم واتجاهاتهم 

 .التوجیه التربوي السریع للسلبیات التي قد تحدث من البعض 

 ٣٠٤+ ٢٩٤، ص٢٠٠٥(شریف،  الضعفاء.اهب والمتمیزین، ومساعدة لقدرة على اكتشاف المو ا( 

 :توفیر بیئة تعلیمیة آمنة -٢-٧-٤

بخصـائص معینـة تمثـل فـي مجملهـا بیئـة للـتعلم، تعكـس كـل مـا یـدور داخـل  تتسم كل قاعة صـفیة   

مــع بعضــهم الــبعض. ویقــع عــبء تــوفیر  طفــالة مــع األطفــال، وبــین األالصــف مــن تفــاعالت المعلمــ

الشــــخص المســــؤول عــــن اســــتخدام الطرائــــق التعلیمیــــة  فهــــية، بیئــــة تعلــــم آمنــــة علــــى عــــاتق المعلمــــ

  التي من شأنها أن تحقق األهداف المنشودة. واألنشطة التربویة 

للمعلمة أن تقوم بتوفیر مناخ إیجابي داخل قاعة النشـاط مـن خـالل قیامهـا بعـدة إجـراءات، ویمكن    

التواصـل، والعالقـات اإلنسـانیة، یتمثل بعضها في التزود باسـتراتیجیات تشـتمل علـى مهـارة االتصـال و 

ومهــارات العمـــل مـــع الجماعــة، ومواءمـــة التعلـــیم لحاجــات واهتمامـــات األطفـــال، وتنمیــة بیئـــة صـــحیة 

  )٢٩٥ص یة واإلبداع. (المرجع السابق،تحظى باالحترام والثقة والتقدیر والروح المعنویة العال

  ولتوفر هذه البیئة فوائد عدیدة نذكر منها:

 باألمن واألمان وتشجیعهم على المنافسة والحوار والتعبیر بحریة عن أفكارهم. شعور األطفال 

  ة كجزء من مجتمعهم الذي یعیشون فیه.شعور األطفال باالنتماء للروض 

 بعضـهم  ة واألطفال وبـین األطفـالتشجیع التعلم التعاوني وتكوین العالقات االجتماعیة بین المعلم

 سؤولیة الفردیة والجماعیة من أجل تحقیق األهداف المنشودة.البعض، مع التأكید على تحمل الم

 قدوة یحتذى بها في ممارساته المتمثلة فـي الحـوار والمناقشـة واحتـرام الـرأي  ةالمعلم اتخاذ األطفال

والرأي اآلخر، والتواصل مع اآلخـرین والصـداقة واالعتمـاد المتبـادل بـدًال مـن التركیـز علـى االنصـیاع 

 والطاعة والخضوع.

  حســن، والســید  تهم.أنفســهم وبیـنهم وبــین معلمـ جدانیـة واالجتماعیــة بـین األطفــالتقویـة الــروابط الو)

 )١١٣-١١٢، ص٢٠٠٨محمود، 
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٤٦ 
 

  یشعر باألمن عندما: كما یمكن القول أن الطفل  

 .یواجه تخطیطًا جیدًا 

  ة بصورة واضحة ومنظمة.تقدم له الخبر 

 .تخطط اإلجراءات الوقائیة 

  وتغذیة راجعة.یالقي تعزیزًا 

  ١٤٩، ص٢٠٠٧(قطامي،  توقعات الفشل المستمر في اإلنجاز.تسحب من أمامه( 

ا إال رید تحقیقهالعملیة التربویة والتعلیمیة التي ت بلغ األهداف المرجوة منة أن تال یمكن للمعلم   

بجو تربوي مناسب یشعر فیه باألمن واالستقرار، ویمنحه فیه حریة التعبیر ویشجعه  إذا تمتع الطفل

ومع رفاقه، وهنا تجدر اإلشارة إلى  ةعلى األخذ بزمام المبادرة، ویحفزه على التفاعل مع المعلم

 في كل من: ةمهارة المعلم

 التعزیز: -١-٢-٧-٤

لتنمیـــة إمكاناتـــه  یح الفرصـــة للطفـــلدریســـیة، ألنهـــا تتـــتعتبـــر كفایـــة التعزیـــز مـــن أهـــم الكفایـــات الت   

فـي األنشـطة التعلیمیـة  الفعالـة لزیـادة مشـاركة األطفـال بوصفها میسرًا للعملیة التعلیمیة، فهي الوسیلة

المختلفة، والتي تؤدي بدورها إلى زیادة التعلم وحفظ النظام والضـبط الصـفي، وللتعزیـز دور مهـم فـي 

 ، وعــادة مــا یجعــل الطفـــلفوریــة التعزیــز وعــدم تأجیلـــهاكتســاب الســلوك المرغــوب مــع التركیـــز علــى 

بمـــدى مالءمـــة اســتجاباته. ومـــن شـــروط  ومـــن شـــأن التعزیــز إخبـــار الطفــلیشــعر بالرضـــا والســرور، 

  التعزیز:

 .أن یكون فوریًا 

 .متنوعًا 

 .مراعیًا للفروق الفردیة 

 .أن ال یكون مفتعًال 

 .٨٨، ص٢٠٠٩(عویجان،  متناسبًا مع نوع االستجابة( 

  ویمكن تصنیف أنواع المعززات إلى:  

 ف.معززات اجتماعیة كالثناء والتصنی 

  ة).نجمه نبدلها هدی(الستبدال لرمزیة مثیرات قابلة معززات 
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٤٧ 
 

  أنواع الطعام والشراب(غذائیة معززات(. 

 بنشاط محبب لهالمتعلم إشراك ( ةمعززات نشاطی(. 

  أفالم ،لعابأ ،قصص( ةمادیمعززات(   .http://www.aoua.com  

األلعـاب كما یمكن تصنیفها إلـى حـوافز سـلبیة تشـمل اللـوم والتأنیـب واإلنـذار والحرمـان مـن بعـض    

نفسـه، وحـوافز إیجابیـة تشـمل المـدح والثنـاء والتصـفیق وتقـدیم الهـدایا. ومـن  واألنشطة المحببـة للطفـل

، وعــدم إقبــالهم علیهــا، باإلضــافة إلــى ة عملیــة الــتعلم بالنســبة لألطفــالصــعوب مبــررات تقــدیم الحــوافز:

، ٢٠٠٧(فهمــــي،  یق فـــي الموقـــف أو النشــــاط التعلیمـــي.عـــدم انتظـــام بعضــــهم وقلـــة عناصـــر التشــــو 

  تمثیل الكفایات المتفرعة عن كفایة التعزیز بالشكل التالي: ) ویمكن ٢٣٢+٢٣١ص

  

 ) المتفرعة عن كفایة التعزیز): یبین الكفایات ٨الشكل رقم  
  

تعد عملیات التواصل اللفظي وغیر اللفظي من : االتصال والتعامل اإلنساني  -٢-٢-٧-٤

سلوك المعلمة ومن أنماط التواصل اللفظي: ة واألطفال، العوامل الحیویة الهامة التي تتم بین المعلم

 تقبُّل المعلمة لمشاعر األطفال ، حیث یشمل السلوك غیر المباشر:المباشر وغیر المباشر

اإلجابة  والمناسبة التي یستطیع األطفال وأفكارهم، وكذلك عبارات الثناء والتشجیع واألسئلة المثیرة

 ائق واألفكار والمفاهیم لألطفالعلیها، أما سلوك المعلمة المباشر فیشمل: شرح المعلومات والحق

ذها الطفل باإلضافة إلى عبارات النقد التي تستهدف وٕاعطاء التوجیهات التي تتوقع المعلمة أن ینف

الذي یتمثل باستجابته ألسئلة المعلمة وتوجیهاتها،  سلوك الطفلتعدیل السلوك الخاطئ. إلى جانب 

                                                             
  شكال الواردة في هذا الفصل من تصمیم الباحثة، وقد تم تصمیمها اعتمادًا على المادة النظریة الواردة فیه.األجمیع  

http://www.aoua.com/
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باإلضافة إلى مبادرته بتوجیه سؤال أو قوله عبارة أو تعلیقًا أو عرض وجهة نظر دون أن ُیطَلب 

ث یشمل فترات الصمت التي ال تتحدث فیها المعلمة أو حی السلوك المشتركمنه. وال ننسى 

األطفال، وكذلك فترات الفوضى ككالم أكثر من طفل واحد في آٍن واحد. ومن میزات االتصال 

طفال اللفظي أنه یدعم التفاعل اإلیجابي ویعزز العالقات اإلنسانیة بین المعلمة واألطفال وبین األ

أكثر استقالًال ومبادرة في طرح أفكارهم وابتكارها، وتكسب لیكونوا  أنفسهم، كما یشجع األطفال

 المتعلمین مهارة االستماع واحترام رأي اآلخرین.
 

الذي  االتصال البصريوأما أنماط التواصل غیر اللفظي لمعلمات الروضة تحدیدًا فتشمل:   

ما یقوله الطفل، تستخدمه المعلمة لتحدید الطفل الذي ترغب في توجیه التفاعل إلیه، أو لتعزیز 

  وكذلك لضبط النظام داخل القاعة وجذب انتباه أطفالها لنشاط ما. 
  

التي تمثل دالالت مختلفة، فقد یكون  حركات الجسم واإلیماءات وتعبیرات الوجهباإلضافة إلى    

لهذه الحركات تأثیر إیجابي على أداء الطفل عندما ُتفسَّر من قبل الطفل على أنها إشارات تدل 

على التشجیع والتقدیر والتعزیز، بینما تكون ذات تأثیر سلبي على أداء الطفل إذا ما دلت على عدم 

والتحكم بها بما یناسب الموقف  شدته ونغمتهو  درجة الصوتاالهتمام أو الالمباالة. وكذلك 

التعلیمي أو النشاط المقدم، وكلما كان صوت المعلمة واضحًا كلما أدى إلى إیجابیة الطفل في 

الوقف التعلیمي أو النشاط المقدم، بینما المعلة السریعة أو البطیئة في الكالم، أو مرتفعة أو 

 اللمسعملیة التواصل مع األطفال. إلى جانب منخفضة في الصوت یكون لها تأثیر سلبي على 

الذي یؤثر تأثیرًا إیجابیًا وفعاًال على علیة التعلم، فالتربیت على الظهر أو الكتف أو المسح على 

شعر الرأس، ُیشعر الطفل باالهتمام، والتجاوب مع المعلمة واالطمئنان لها، ومن األنماط غیر 

لمحبة والود والتقبل الذي یحتاجه طفل هذه المرحلة بشكل دالة على اال االبتسامةاللفظیة أیضًا 

كبیر، فابتسامة معلمة الروضة لها أثر كبیر على تكوین مفهوم الذات اإلیجابي لدى الطفل، أما 

الذي  الفراغاستخدام المعلمة ألسلوب السخریة أو التهكم یؤدي إلى أثر سیئ على الطفل. وال ننسى 

بین الطفل والمعلمة في الموقف التعلیمي، والمساحة التي تتحرك فیها  ُیقصد به المسافة التي تفصل

، ٢٠٠٧(فهمي،  لمسافة تؤثر بشكل إیجابي أو سلبي.المعلمة في القاعة، حیث أن هذه ا

  )٢٣٠-٢٢٥ص
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المناخ العاطفي ألحد الصفوف شيء یصعب وصفه ولكن یمكن اإلحساس ونستطیع القول إن    

تجدر اإلشارة إلى أن (توفیر مناخ صفي قائم على عالقات فعالة به بمجرد دخول الصف، وهنا 

ة أخرى مطلب حیوي لتحقیق ة واألطفال من جهة، وبین األطفال أنفسهم من جهبین المعلم

األهداف التعلیمیة، فمن الصعب على المعلم أن یدیر صفًا ال تسوده عالقات إنسانیة سویة ومناخ 

  )٢٩٤-٢٩٣، ص٢٠٠٥(شریف،  والتراحم والوئام.نفسي واجتماعي یتسم بالمودة 
  

 :المحليضوًا متعاونًا في الروضة والمجتمع كون عت -٨-٤

التعاون مع أفراد عن أهمیة عمل الفریق، و  ةعرفه المعلمكز هذه الكفایة على ما ینبغي أن تتر   

فالها، وكذا زمالئها وأطفي إقامة جسور التعاون مع  ةفعله المعلمالروضة وأسالیبه، وما ینبغي أن ت

مسؤولیة إحاطة اآلباء علمًا  اء المجتمع المحلي. وعلى المعلماتوأعض مع أولیاء أمور األطفال

للبرامج التعلیمیة،  معاً  والممارسات التعلیمیة وبمدى نمو أبنائهم. كما تخطط المعلمات بالبرامج

عضوًا فعاًال في  ةون المعلمكتعلم. فعندما تن العوامل المؤثرة على البحیث یتبادلن الخبرات، ویدرس

، ٢٠٠٨(حسن، والسید محمود،  ا تشعر بالتواد واالنتماء.المحلي، فإنهوالمجتمع  الروضة كل من

 )١٣٠-١٢٩ص

    التنمیة المهنیة المستمرة: -٩-٤

مارسه ة المهنیة المستمرة، وما یجب أن تفعله وتلمتطلبات التنمی ةتهتم هذه الكفایة بفهم المعلم   

حالیًا بكم هائل من المتغیرات المستحدثة، سواء منها ما  ةواجه المعلما مهنیًا. تتنمیة ذاتهمن أجل 

یتعلق بالمناهج الدراسیة، وطرائق التدریس وتقویمها، أو ما یتعلق بأسالیب إدارة الصف ومهارات 

حرص ان أن تیمیة، لذا فمن األهمیة بمكالتواصل وتكنولوجیا التعلیم الالزمة إلثراء المواقف التعل

، فالتنمیة المهنیة تزود المعلمات بفرص مهنیًا تنمیة مستمرة طوال الحیاة اعلى تنمیة ذاته ةالمعلم

(حسن، والسید  نحو متزاید نماذج قویة لألطفال. ن وعلىلفحص وزیادة مهاراتهن، بحیث یصبح

 )١٢٢- ١٢١، ص٢٠٠٨محمود، 

نستطیع التركیز في كل المراحل التعلیمیة  یاءهناك سمات یتسم بها المعلمون األكف -١٠-٤

 علیها أثناء المالحظة، ومن هذه السمات:

 یعامل المتعلمین باحترام. -١- ١٠- ٤

 یبرز أهمیة وداللة المعلومات المطلوب من المتعلمین أن یكتسبوها. -٢- ١٠- ٤
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 یقدم شرحًا وافیًا وواضحًا لمحتوى الدرس. -٣- ١٠- ٤

 یجذب انتباه طالبه ویستحوذ على احترامهم. -٤- ١٠- ٤

 للتعلم النشط الذي یقوم فیه المتعلمون بالتجربة بأنفسهم.یوفر فرصًا  -٥- ١٠- ٤

 ینوع أسالیب تدریسه. -٦- ١٠- ٤

 یقدم تغذیة راجعة. -٧- ١٠- ٤

 یستخدم األسئلة السابرة. -٨- ١٠- ٤

 مواقف وممارسات الحیاة الیومیة. یثري الدرس بالعدید من األمثلة الواقعیة من -٩- ١٠- ٤

  )٣٣٣ص ،٢٠٠٨(حسن، والسید محمود،                                          

لتقوم بعملها،  على معلمة الروضة أن تمتلك الكفایات المهنیة الالزمة مما سبق نجد أنه یتوجب   

مستعدة للبقاء معهم  ، وأن تكوناألهم من ذلك كله هو أن تتحلى بحب األطفال وحب مهنتها ولكن

جسم والحواس، والتعامل معهم تالعبهم وتعلمهم وتستمع إلیهم، باإلضافة إلى أن تكون سلیمة ال

لغتها سلیمة ونطقها صحیح، وهذا قد یجعل األطفال یتقبلون المعلمة ویستمعون إلى نصائحها، 

ویقدرونها، ألنها أصبحت المثل والقدوة أمامهم، وبالتالي سیشعرون باألمن واألمان والطمأنینة 

  معها، مما یزید من دافعیتهم للتفاعل والعمل واإلنجاز. 

    خاتمة:     

من خالل العرض المفصل للكفایات وأسالیب اشتقاقها، وتحدیدًا الكفایات المهنیة لمعلمة    

الروضة، یتبین لنا مدى أهمیة امتالك المعلمة لها، لتكون أقدر على القیام بواجباتها على أكمل 

انب وجه، فطفل هذه المرحلة بحاجة إلى كثیر من اهتمام المعلمة ورعایتها وحبها وحنانها إلى ج

قدرتها على إكسابه خبرات المنهاج المختلفة، فالتعامل اإلنساني بین طفل الروضة ومعلمته، وبین 

األطفال أنفسهم تحت إشراف المعلمة، إلى جانب الخبرات التعلیمیة یؤثر بشكل كبیر على بناء 

مهارات  شخصیة الطفل بكافة جوانبها، ولیكون هذا التأثیر إیجابیًا ال بد من امتالك المعلمة

وكفایات مهنیة تساعدها على القیام بهذا الدور على أكمل وجه، وألن دورها ونواحي استخدامها 

وتوظیفها لكفایاتها المختلفة یشمل نواٍح عدیدة تصعب دراستها دفعًة واحدة، سیتناول الفصل التالي 

ئة من تأثیر على دورها في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة وذلك لما لهذه البی

 شخصیة الطفل ونموه.



٥١ 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  مقدمة.        

 .الصفیة البیئة عناصر: أوالً 

  استراتیجیات توزیع أطفال الروضة على قاعات النشاط.: ثانیاً 

 ة النشاط. قاعداخل األطفال نظیم أسالیب ت :ثالثاً 

  .األطفال ریاض في اآلمنة الصفیة البیئة خصائص :رابعاً 

  .الروضة لطفل آمنة صفیة بیئة تنظیم معوقات :خامساً 

  .للطفل االجتماعیة والحاجات الصفیة البیئة بین العالقةسادسًا: 

 للتفاعل المیسرة الصفیة البیئة تهیئة في المعلمة دورسابعًا: 

  .الروضة لطفل االجتماعي والنمو

  خاتمة.       

 

 الرابعالفصل 

 اآلمنة الصفیة البیئة 

 الروضة لطفل اجتماعیاً 
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  الفصل الرابع

  البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة 

  مقدمة:        

الروضــة هــي المؤسســة األولــى التــي یبــدأ فیهــا الطفــل مســیرته التعلیمیــة بعــد بیــت األســرة، ویؤكــد    

التربویــون أهمیـــة أن یتــوفر للطفـــل فیهــا بیئـــة ثریــة بـــالمثیرات الحســیة الجذابـــة تمنحــه المنـــاخ النفســـي 

فــي مجاالتــه المــریح الــذي یجعلــه یشــعر بالحریــة واألمــن والطمأنینــة إضــافة إلــى تیســیر نمــوه الســلیم 

المختلفـــة، وخاصـــة فـــي غرفـــة الصـــف التـــي غالبـــًا مـــا تـــتم العملیـــة التعلیمیـــة فیهـــا باســـتثناء األنشـــطة 

الحركیة التي تتم في فناء الروضة، وبذلك یكون األساس في العملیة التعلیمیة والتربویـة فـي الروضـة 

ضـــة أن تقـــدم خبـــرات هـــو قاعـــة النشـــاط، فقاعـــة النشـــاط هـــي المكـــان الـــذي تســـتطیع فیـــه معلمـــة الرو 

متنوعـــة، إلـــى جانـــب األمـــاكن األخـــرى كفنـــاء الروضـــة أو الـــرحالت وغیرهـــا... ولـــن یتحقـــق ذلـــك إال 

عنــدما تمتلـــك المعلمـــة المســـتوى المناســـب مـــن المعـــارف واالتجاهـــات والقـــیم والمهـــارات التـــي تجعلهـــا 

  وضة على نحو سلیم.قادرة على إدارة التفاعالت بینها وبین األطفال داخل قاعة النشاط في الر 

  عناصر البیئة الصفیة:أوًال:          

جمیع المتطلبات النفسیة واالجتماعیة والمادیـة لحـدوث عملیـة الـتعلم بصـورة  تشمل البیئة الصفیة    

فهي تتضمن بحسب ما أورده یوسف قطامي  في كتابـه "برنـامج التهیئـة التربویـة للمعلـم (البیئـة  فعالة

 اآلمنة):

التي تختلف من مرحلة عمریة إلى أخـرى حیـث تشـمل الخصـائص  المتعلمین:خصائص  -١-١

الجسمیة، والشخصیة، والسمات المزاجیة، والقدرات، والحالة النمائیة، باإلضـافة إلـى الخبـرات اللغویـة 

 وخبراتهم السابقة والحالیة في األسرة والمجتمع، وأسلوب التعلم المناسب، والعوامل الدافعیة.

بكــــل مكوناتــــه مــــن: حجــــم الصــــف والروضــــة وشــــكالهما  ف التعلیمــــيخصــــائص الموقــــ -٢-١

وظروفهمـــــا، واألثـــــاث، والســـــتائر، واإلضـــــاءة، باإلضـــــافة للمـــــواد واألدوات، وتـــــوافر مســـــببات الراحـــــة 

 والسالمة، والبناء اإلداري، والتوقعات اإلداریة لخبرات المتعلم.
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المجموعــات واألفــراد بكــل مــا یتضــمنه مــن: محتــوى ومنهــاج، وتنظــیم النشــاط التعلیمــي  -٣-١

(مجموعــات صــغیرة أو كبیــرة) باإلضــافة للمخططــات التدریســیة، والعــروض، والتــدریب القابــل للنقــل، 

والمجموعات المتعاونة والمتنافسة والنشاطات التعلیمیـة، وأنمـاط وصـور التفاعـل، والمـواد والتجهیـزات 

 .المتوافرة

بخصائصــــهم الجســــمیة، والشخصــــیة، الــــذین یختلفــــون فیمــــا بیــــنهم خصــــائص المعلمــــین  -٤-١

والســـمات المزاجیـــة، والقـــدرات، والحالـــة النمائیـــة، باإلضـــافة إلـــى الخبـــرات اللغویـــة وخبـــراتهم الســـابقة 

، ٢٠٠٧(قطـامي،  وب التعلـیم، وأسـالیب حـل المشـكالت.والحالیة في األسرة والمجتمع والتعلیم، وأسـل

ســنوات  أربــعلمــدة  األطفــالكلیــات ریــاض  فــي إعــدادهایــتم فمعلمــة الروضــة یجــب أن ) ١٥+١٤ص

الصـغار  للتقـدیم المعرفـة وتعلـیم األطفـا األطفـالروضـات  فـيللعمـل  وتربویـاً ، علمیـاً  لتأهیلهـا دراسـیة

، ٢٠١٠، آخــرون(الهــدلي و  ت.ســت ســنوا إلــىمــا بــین ثــالث ســنوات ونصــف  أعمــارهمتــراوح تالــذین 

ة غایــة فــي الحساســیة، وتحتــاج إلــى مهنــة معلمــة ریــاض األطفــال هــي مهنــ هــذا ألن .)٢٣-٢٢ص

خصـــائص شخصـــیة وتـــدریب وتأهیـــل معـــین ودقیـــق، فهـــي تشـــارك األســـرة فـــي بنـــاء شخصـــیة الفـــرد 

 المستقبلیة، والتي تتوقف على طبیعة الخبرات التي یمر بها في مرحلة الطفولة المبكرة.

  استراتیجیات توزیع أطفال الروضة على قاعات النشاط:: ثانیاً     

  العدید من األسالیب المتبعة لتنظیم األطفال وفقًا للفلسفة المتبعة في كل روضة، ومنها:هناك 

وهــذا التنظـــیم مــن أكثــر التنظیمـــات تنظــیم األطفــال حســـب فئــة الســـن (التوزیــع اآللـــي):    -١-٢

شیوعًا في الروضات حیث یتم توزیع األطفال على القاعات وفقًا للعمر الزمنـي حیـث ُیعتقـد بـأن ذلـك 

ن عنصــر الفــروق الفردیــة بــین األطفــال. هــذا التقــارب فــي العمــر الزمنــي لألطفــال فــي قاعــة یقلــل مــ

واحــدة یجعلهــم متقــاربین فـــي االهتمــام والحاجــات  واالنفعــاالت حیـــث نجــد أن األطفــال یقبلــون علـــى 

 ویتنـــازعون علیهـــا ویتنافســـون علـــى اهتمـــام المعلمـــة ویطلبـــون مســـاعدتها فـــي الوقـــت هانفســـاأللعـــاب 

 لذلك تفكر بعض الروضات في تنظیم آخر لتقسیم األطفال على القاعات.. هنفس
 

وهـــذا التقســـیم یتـــیح الفرصـــة لتوزیـــع األطفـــال مـــن أعمـــار مختلفـــة مـــا بـــین التقســـیم العـــائلي:  -٢-٢

الرابعـــة والسادســـة وكـــأنهم أطفـــال فـــي أســـرة واحـــدة بعضـــهم كبیـــر واآلخـــر صـــغیر. ومـــن ســـمات هـــذا 

التنظیم أن الصغار یتعلمون من األكبر منهم سنًا، والكبـار یمارسـون أدوار القیـادة ومسـاعدة الصـغار 



  رابع: البیئة الصفیة اآلمنةالفصل ال                                      الباب األول  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٤ 
 

ــ التعلم التعــاوني، حیــث یكــون التــوتر أقــل بــین األطفــال الكبــار والصــغار عنــد فــي الــتعلم بمــا یســمى ب

القیــام بنشــاط مــا. وهــذا التنظــیم یســاعد األطفــال الصــغار علــى التكیــف مــع جــو الروضــة وخاصــًة إذا 

كان معـه أحـد أقاربـه أو معارفـه أو شـقیقه حیـث یكـون بمثابـة حلقـة الوصـل بـین الطفـل واألسـرة وبـین 

ــــین األطفــــال  الطفــــل والروضــــة. ــــى اخــــتالف المســــتویات النهائیــــة ب إال أن التنظــــیم العــــائلي یــــؤدي إل

ـــد تكـــون غیـــر  وخاصـــة فـــي القـــدرات والعملیـــات العقلیـــة، فاألنشـــطة المناســـبة لألطفـــال األكبـــر ســـنًا ق

مناســبة لألطفــال الصــغار. لهــذا تحتــاج المعلمــة الســتخدام اســتراتیجیة الــتعلم الفــردي لمراعــاة الفــروق 

ومـــن ســـلبیات هـــذا التنظـــیم أننــــا  )١٦١، ص٢٠٠٧(فهمي،فـــي القـــدرات والعملیـــات العقلیــــة.الفردیـــة 

ســـیطرة الكبـــار علـــى الصـــغار، حیـــث نجـــد شخصـــیات تابعـــة وشخصـــیات متبوعـــة كمـــا  نالحــظ زیـــادة

    http://www.aoua.com    الصغار بسبب االتكال على الكبار. تضعف شخصیة
 

ـــوازي:  -٣-٢ ـــین تنظـــیم األطفـــال وفقـــًا للعمـــر الزمنـــي والتنظـــیم التنظـــیم المت وهـــذا التنظـــیم یجمـــع ب

العـائلي، حیـث یـتم إنشـاء قاعـات متوازیـة بمعنـى أن كـل قاعـة مـن قاعـات األطفـال یوازیهـا قاعـة مــن 

یـة قاعات األطفال األكبر سنًا. ویشارك األطفال الكبار مع األطفال الصـغار فـي بعـض األنشـطة الفن

والموسیقیة والریاضیة، وهذا ال یلغي انتماء كل طفل إلى قاعته ولكنه یتـیح لهـم فرصـة المشـاركة فـي 

األنشطة التي تتناسب وقدراتهم ومیولهم ومسـتوى نمـوهم فـي القاعـة المقابلـة لقـاعتهم، ممـا یـؤدي إلـى 

ـــة بـــین األطفـــال والتفاعـــل اإلیجـــابي بیـــنهم. ویمكـــن االســـ تفادة مـــن التنظـــیم دعـــم العالقـــات االجتماعی

المتوازي في تقسیم األطفال داخل القاعة الواحدة وخاصـة إذا كـان عـددهم كبیـرًا والفـروق الفردیـة بـین 

األطفــال واضــحة، ویتطلــب ذلــك أن تحــدد المعلمــة مســتوى األطفــال فــي المهــارات اللغویــة والمفــاهیم 

مســتویات مختلفــة تــوازي قــدرات  الریاضــیة والعلمیــة. ثــم تضــع اســتراتیجیة لتنمیــة هــذه المفــاهیم علــى

وٕامكانـات األطفــال المتفاوتــة. فمــثًال یشـارك طفــل مــا مجموعــة مــن األطفـال فــي نشــاط لغــوي ویشــارك 

 )١٦٢+١٦١، ص٢٠٠٧(فهمي،  في األنشطة الریاضیة أو العلمیة. مجموعة أخرى من األطفال

 

حیث یتم جمع األطفال المتقـاربین بمسـتوى الـذكاء معـًا، مـا یقلـل الفـروق  التقسیم المتجانس: -٤-٢

ــــى مجموعــــات ممتــــازة ومتوســــطة  ــــة، حیــــث ُیقســــم األطفــــال حســــب نتــــائج اختبــــارات الــــذكاء إل الفردی

ــــدیهم الشــــعور  ــــذكاء، ویعــــزز ل ــــین األطفــــال تقــــارب العمــــر ومســــتوى ال ــــد الفاعــــل ب وضــــعیفة، مــــا یزی

ـــــ ـــــة بســـــبب باالنتمـــــاء، مـــــا یســـــاعد المعلـــــم عل ـــــق التعلیمیـــــة التعلمی ـــــق النظـــــام وتطـــــویر الطرائ ى تحقی

http://www.aoua.com/
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خصائصهم العامة الجامعة بینهم، إال أن هذا التنظـیم یكلـف الدولـة كثیـرًا فهـو یحتـاج إمكانـات مادیـة 

وبشریة كبیرة، كما یحتاج إلى إعادة النظر بالمنـاهج الدراسـیة، واألهـم مـن ذلـك أن الـذكاء لـیس واحـد 

فقــد تتشــابه درجــات األطفــال ویكــون المجمــوع متقــارب إال أن توزیــع الــدرجات إنمــا لــه عــدة صــفات، 

یختلــف حیــث أن بعضــهم ضــعفاء فــي مــواد وممتــازون فــي مــواد أخــرى والمجمــوع متشــابه، فالقــدرات 

 والمهارات قد تختلف رغم تشابه الدرجات.
 

نـــات البالتقســـیم حســـب الجـــنس: البنـــات فـــي قاعـــة والصـــبیان فـــي قاعـــة، وأحیانـــًا خلـــیط مـــن  -٥-٢

   http://www.aoua.com     والصبیان في غرفة نشاط واحدة

 

ولكن سواٌء تم توزیع األطفال إلى قاعات طبقًا لفئة السـن أو علـى أسـاس تقسـیم عـائلي أو... فـإن    

مجموعة األطفال فـي أي قاعـة أو غرفـة نشـاط تعتبـر مجموعـة غیـر متجانسـة وینبغـي التعامـل معهـا 

یتمیــز كــل طفــل باهتماماتــه ومیولــه وقدراتــه واســتعداداته ومســتوى نمــوه فــي علـى هــذا األســاس، حیــث 

المجــاالت المختلفــة وهنــا یجــب أن نأخــذ بعــین االعتبــار عنــد توزیــع األطفــال، بــأي طریقــة كانــت، أن 

كل طفل هو فرد مستقل متمیز عـن األطفـال اآلخـرین فـي مجـال أو أكثـر مـن المجـاالت مهمـا كانـت 

القــول: إن طریقــة تنظــیم األطفــال المتبعــة تتوقــف إلــى حــد كبیــر علــى طبیعــة  صــلته بهــم. كمــا یمكننــا

  النشاط وعدد األطفال داخل القاعة.
  

  أسالیب تنظیم األطفال داخل قاعة النشاط: :ثالثاً 

  أسالیب لتنظیم األطفال داخل قاعة النشاط، منها:هناك عدة    

ـــي: -١-٣ وهـــو مـــن األســـالیب الشـــائعة، حیـــث یتمیـــز هـــذا األســـلوب بأنـــه یكســـب  األســـلوب الجمع

األطفـال الشـعور باالنتمـاء للجماعـة، مـا یتـیح لهـم فـرص المناقشـة والمشـاركة واكتسـاب حـد أدنـى مـن 

 المعلومات والخبرات.

الـــذي یتـــیح لكـــل طفـــل أن یمـــارس المهـــام واألعمـــال نفســـها حســـب قدرتـــه  األســـلوب الفـــردي: -٢-٣

 وسرعته.

حیـث یسـاعد  العمل في مجموعـات صـغیرة باألركـان التعلیمیـة داخـل قاعـة النشـاط:أسلوب  -٣-٣

هذا األسلوب األطفـال علـى الـتعلم بالمشـاركة، كمـا أنـه یسـاعد بطـيء الـتعلم مـن األطفـال فـي التغلـب 

على الشعور بالفشل، ویشجع األطفـال علـى االعتمـاد علـى الـنفس، والعمـل بالسـرعة الذاتیـة، كمـا أنـه 
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) ویمكـــن وصـــف قاعـــة ٢٩٢، ص٢٠٠٥(شـــریف،  م التعـــاون والمشـــاركة عنـــد األطفـــال.هیینمـــي مفـــا

تتشـكل مـن أجنحـة أو زوایـا بحیـث تخـتص كـل زاویـة ة على هیئة أركـان تعلیمیـة بأنهـا النشاط المنظم

كـل زاویــة أو ركــن فیهــا بمجــال محــدد، كمــا تكــون المـواد فــي كــل ركــن منظمــة بحیــث یــتمكن األطفــال 

الـــتعلم دون حاجـــة لتـــدخل المعلمـــة الـــدائم إذ تكـــون الرفـــوف منخفضـــة ومفتوحـــة مـــن ممارســـة أنشـــطة 

 طیع األطفال الوصول إلیها بسهولة.لحفظ األدوات المناسبة لألنشطة بحیث یست

   http://www.childhood.gov 

ا تنظـیم األطفـال داخـل قاعـة النشـاط، ولكـن مما سبق نالحظ تنوع األسالیب التي یمكن من خاللهـ   

أیــًا كانــت طریقــة جلــوس األطفــال المختــارة ال بـــد مــن أن یــتم تنظیمهــا حســب طبیعــة األنشــطة التـــي 

 یمارسها األطفال؛ فالجلسة المناسبة لممارسة نشاط معین ال تصلح لالستماع إلى قصة مثًال.

  ألطفال:رابعًا: خصائص البیئة الصفیة اآلمنة في ریاض ا    

عندما ترید المعلمة توفیر بیئة صفیة آمنـة علیهـا أن تـدرك أن التخطـیط للبیئـة الصـفیة هـو عملیـة    

مســتمرة ومرنـــة تتغیــر وفقـــًا للمواقــف والخبـــرات التعلیمیــة المقدمـــة لألطفــال فـــي أثنــاء العـــام الدراســـي، 

  وبناًء على ذلك علیها مراعاة ما یلي: 

تنویع طرائق تنظیم البیئـة الصـفیة بحیـث تجنـب األطفـال اإلصـابة بالملـل، وتحفـزهم لالهتمـام  -١- ٤

 بما یقدم لهم. 

تحقیق التكامل بین طرائق وأسـالیب تنظـیم البیئـة الصـفیة وبـین األهـداف المرجـوة مـن برنـامج  -٢- ٤

ن، وترتیـب الروضة، لكي تكون أكثر فاعلیة فـي إحـداث الـتعلم، وذلـك مـن خـالل طریقـة وضـع الخـزائ

 المقاعد والطاوالت واأللعاب.

زیــادة دافعیــة األطفــال للــتعلم والمشــاركة بإیجابیــة فــي الموقــف التعلیمــي مــن خــالل االهتمــام  -٣- ٤

بأســالیب تنظــیم البیئــة الصــفیة؛ حیــث تجعــل الطفــل محــور العملیــة التعلیمیــة، وتــوفر أســالیب التعزیــز 

 بیة في الموقف التعلیمي.المناسبة لزیادة دافعیته للتعلم والمشاركة بإیجا

تــوفیر ســبل النجــاح المتــدرج عــن طریــق قیــام الطفــل بسلســلة مــن األعمــال القصــیرة المتدرجــة  -٤- ٤

حتى یصل إلى النجاح، فتسیر بالطفل من خطوة إلى أخرى في سالسل متتابعة ومتدرجـة فـي حـدود 

 قدرات وٕامكانات الطفل حتى یكون باستطاعته إتمامها بنجاح.

http://www.childhood.gov/
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لتعلم التي تعتمد على تحلیل المهـام؛ بحیـث تكـون مـدة الـتعلم قصـیرة تراعـي استخدام طرائق ا -٥- ٤

 قدرة الطفل المحدودة على التركیز واالنتباه.

مراعاة الفروق الفردیة بین قدرات واستعدادات طفل الروضـة بحیـث تعطـي المعلمـة كـل طفـل  -٦- ٤

مــوه، فتســـتخدم أســالیب التعلـــیم وقتــًا واهتمامـــًا فردیــًا كافیـــًا یمكنهــا مـــن معرفــة قدراتـــه ومــدى تقدمـــه ون

الفــردي التــي تتــیح الفرصــة لكــل طفــل أن یســیر وفقــًا لســرعته وقدراتــه الخاصــة؛ فعوضــًا عــن مقارنــة 

 الطفل بغیره من األطفال، تتابع مقدار تقدمه بالنسبة ألدائه السابق نحو تحقیق أهداف البرنامج.

طفـل الروضـة یجعلـه یقبـل علـى  تلبیة حاجات طفل الروضة؛ فاهتمام البیئة الصفیة بحاجات -٧- ٤

األنشــطة بــدافع قــوي لبــذل مزیــد مــن الجهــد، كمــا أن إشــباع حاجــات األطفــال المختلفــة واالجتماعیــة 

منها بالتحدید یساهم في إكسـاب الطفـل العدیـد مـن المعـارف والمهـارات واالتجاهـات الحیاتیـة، وبـذلك 

ومـــن هــذه الحاجـــات حاجــة الطفـــل تتحقــق معظــم األهـــداف التــي تســـعى إلیهــا تربیـــة طفــل الروضــة، 

للنجـاح، وحاجتـه لالعتمـاد علـى الـنفس، وحاجتـه للتعبیـر عـن الـذات، فضـًال عـن حاجتـه للعـب الــذي 

 یعبر به عن أفكاره سواء كان هذا اللعب بمفرده مع األلعاب والمواد أو مع األطفال اآلخرین.

ألن الحــــواس هـــي المــــدخل االهتمـــام بتقـــدیم الخبــــرات الحســـیة المباشــــرة للطفـــل، وذلــــك نظـــرًا  -٨- ٤

الطبیعـــي لتعلـــیم الطفـــل، فتقـــدیم الخبـــرات الحســـیة المباشـــرة لطفـــل الروضـــة یعطـــي المعلومـــة معنـــًى 

واضحًا ودقیقـًا، وتثبـت فـي ذهـن الطفـل مـدة أطـول، كمـا تعطـي الطفـل دورًا إیجابیـًا فـي عملیـة الـتعلم 

 وتقلل من إحساسه بالملل.

لم؛ وذلــك مـــن خـــالل إشـــباع البیئـــة الصـــفیة لحاجـــات تحقیــق المتعـــة للطفـــل أثنـــاء عملیـــة الـــتع -٩- ٤

الطفل المختلفة وخاصـة حاجتـه للنجـاح، باإلضـافة إلـى تقـدیم أنشـطة بسـیطة وسـهلة یحتاجهـا الطفـل 

في تفاعله مع مواقف الحیاة الیومیة، ما یؤدي إلى جعل التعلم متعة لدیه، وذلـك مـن خـالل األلعـاب 

 ح العرائس.التعلیمیة والتمثیل ولعب األدوار ومسر 

توفیر السالمة واألمان أثناء ممارسة األنشطة، مـن خـالل االبتعـاد عـن الفوضـى واإلزعـاج  - ١٠- ٤

في تنظیم البیئة الصفیة، وحمایـة طفـل الروضـة مـن التعـرض لـألذى الجسـدي أو النفسـي، باإلضـافة 

 إلى تزویده بقواعد السالمة واألمان أثناء تطبیق األنشطة بما یجنبه التعرض للمخاطر.

اســتخدام طرائـــق وأســـالیب متنوعــة لتنظـــیم البیئـــة الصــفیة بشـــكل یســـاعد علــى تنفیـــذ بـــرامج  - ١١- ٤

تنمیـــة المهـــارات اللغویـــة (قـــراءة، كتابـــة، تحـــدث، اســـتماع) الضـــروریة لتفاعـــل الطفـــل مـــع مجتمعـــه، 
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والتعبیر عن احتیاجاته: فطفل الروضة لدیه مهارات لغویة محددة، وذلـك مـن خـالل تعزیـز التواصـل 

 عي (التواصل بین المعلمة واألطفال، التواصل بین األطفال).االجتما

تنمیــة المهـــارات الحیاتیـــة التـــي تســـاعد الطفــل علـــى التوافـــق البیئـــي والمجتمعـــي؛ فـــالمواقف  - ١٢- ٤

التعلیمیــة تصــبح ذات معنــى عنــدما تنطلــق مــن مواقــف فــي الحیــاة الیومیــة، فیكســب الطفــل المهــارات 

اعله في بیئته، ویمكن أن تـوفیر فـرص هـذا التفاعـل مـن خـالل الحیاتیة الوظیفیة التي تساعد على تف

 التمثیل ولعب األدوار، والتعلم من خالل اللعب، وخاصة بتوفیر أركان متعددة في غرفة النشاط.

تنمیة مهارات االعتماد على النفس لدى الطفل، فهي تسـاعده علـى االسـتقالل فـي ممارسـة  - ١٣- ٤

 متطلبات الحیاة الیومیة.

كیات العمـــل الجمـــاعي والتعـــاون بـــین األطفـــال، مـــن خـــالل تـــوفیر األنشـــطة االهتمـــام بســـلو  - ١٤- ٤

التـي تعطـي فرصـة كافیــة للعمـل بـروح الفریـق والتعــاون مـع تحدیـد المسـؤولیات لكــل طفـل مـن أطفــال 

ـــتعلم التعـــاوني، واأللعـــاب الجماعیـــة والتمثیـــل ولعـــب األدوار،  المجموعـــة، وذلـــك باســـتخدام طرائـــق ال

 )٧٣-٧٠، ص٢٠٠٧(فهمي،  والرحالت.

مراعاة البیئة الصفیة لحركة المعلمة وتنقلها بین األطفال وعملهـا معهـم بصـورة جماعیـة أو  - ١٥- ٤

فردیــة أو ضــمن مجموعــة صــغیرة، وأن یســمح هــذا التنظــیم للمعلمــة بالرؤیــة الشــاملة لجمیــع األطفــال 

لقـة الصـباحیة واألركان بنظرة سریعة ثاقبـة، مـع مراعـاة المسـاحات المفتوحـة لجلـوس األطفـال فـي الح

 وحلقة االسترجاع بتخطیط دقیق حتى ال یشعر األطفال بالضیاع في المساحات الواسعة.         

http://www.xps0ft.com/un/page10.htm 

  وبالتالي یمكن تحدید أبعاد البیئة الصفیة اآلمنة بالتالي: األمن، الثقة، التعزیز، اإلبداع.   

إال أن قــدرة المعلمــة علــى تــوفیر بیئــة صــفیة آمنــة لطفــل الروضــة تصــطدم بالعدیــد مــن المعوقــات    

  في الواقع بحیث تحول دون توفیرها، وهذا ما توضحه الفقرة التالیة. 

 عوقات تنظیم بیئة صفیة آمنة لطفل الروضة:خامسًا: م      

تــــوفیر بیئــــة صــــفیة آمنــــة لطفــــل الروضــــة یمكــــن  هنــــاك العدیــــد مــــن المعوقــــات التــــي تحــــول دون   

 تصنیفها وفق ما یلي:

 معوقات مرتبطة بإمكانات الروضة: -١- ٥

 قلة توافر معطیات السالمة واألمان في مباني الروضة أثناء تنفیذ األنشطة. -١-١- ٥

http://www.xps0ft.com/un/page10.htm
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المكـــان المناســـب لممارســــة األطفـــال األنشـــطة المتنوعـــة التـــي یتضــــمنها صـــعوبة تـــوفیر  -٢-١- ٥

 البرنامج، فغالبًا ال توجد أركان تعلیمیة في الروضة تسمح بتنفیذ أنشطة البرنامج.

صــعوبة تــوفیر الوقــت الكــافي لممارســة جمیــع األطفــال لألنشــطة التــي یتضــمنها برنــامج  -٣-١- ٥

 الروضة.

ة الالزمــة لتنفیــذ المــواد واألدوات والوســائل التعلیمیــمیزانیــة الروضــة قــد ال تســمح بتــوفیر  -٤-١- ٥

 )   ٦٥+٦٤، ص ٢٠٠٧(فهمي،  أنشطة البرنامج.

وهنا نجد أن میزانیة الروضة وكیفیة توزیعهـا لتـأمین احتیاجـات ومسـتلزمات الروضـة یسـهم بشـكل    

كبیــــر فــــي مــــدى األمــــان والســــالمة واألدوات المتــــوفرة لــــدى المعلمــــة الســــتخدامها فــــي تنفیــــذ برنــــامج 

 الروضة وتقدیم الخبرات واألنشطة لألطفال.

 معوقات مرتبطة بكفایات معلمة الروضة: -٢-٥

نظیم البیئة الصفیة التـي تسـمح باسـتخدام طرائـق ووسـائل وأنشـطة للـتعلم تناسـب صعوبة ت -١-٢- ٥

 قدرات واستعدادات طفل الروضة.

صعوبة التعرف على قدرات واستعدادات األطفال حتـى یتسـنى اختیـار الطریقـة واألسـلوب  -٢-٢- ٥

السـتعدادات المناسـبین لتنفیـذ برنـامج الروضـة، وذلـك یرجـع لعـدم تـوافر مقـاییس واختبـارات للقـدرات وا

 بالروضة، وعدم التدریب على استخدامها أو إعدادها.

صعوبة تحدید أهداف تنفیذ البرامج بدقة ووضوح، ما یؤدي إلى استخدام طرائـق وأسـالیب  -٣-٢- ٥

 تبتعد عن تحقیق األهداف المرجوة.

ــــین األطفــــال مــــن حیــــث القــــدرات واالســــتعدادات عنــــد  -٤-٢- ٥ صــــعوبة مراعــــاة الفــــروق الفردیــــة ب

 طة البرنامج، وصعوبة استخدام طرائق وأسالیب التعلم الفردي والتعاوني.توزیعهم على أنش

عـــدم االهتمـــام بتقـــدیم أنشـــطة متكاملـــة، واالكتفـــاء بتقـــدیم أنشـــطة لغویـــة وریاضـــیة وفنیـــة  -٥-٢- ٥

 وموسیقیة وحركیة، واالبتعاد عن النشاط المتكامل.

واالتجاهـات والقـیم  صعوبة استخدام الطرائق واألسالیب التي تهتم بتنمیة مهـارات التفكیـر، -٦-٢- ٥

 اإلیجابیة، والمهارات الحیاتیة أثناء تنفیذ البرنامج.
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صعوبة اختیار واستخدام الوسائط التعلیمیة الحدیثة وتكنولوجیا التعلـیم التـي تیسـر إحـداث  -٧-٢- ٥

 تعلم أفضل لطفل الروضة، ومن ثم تحقیق أهداف البرنامج.

 أهدافها.صعوبة قیاس فاعلیة تنفیذ برامج طفل الروضة في تحقیق  -٨-٢- ٥

عــــدم االهتمــــام باســــتمتاع الطفــــل بــــالطرائق واألســــالیب التــــي تســــتخدم فــــي تنفیــــذ بـــــرامج  -٩-٢- ٥

عـدم الروضة، حیث یوجد اهتمام بالحفظ والتردید، ما یؤدي إلى سلبیة الطفل فـي الموقـف التعلیمـي و 

 )٦٦+٦٥، ص٢٠٠٧(فهمي،  استمتاعه بتنفیذ هذه البرامج.

ـــد التخطـــیط للتـــدریس، حیـــث یقبـــل فغالبـــًا یتجاهـــل المعلمـــون إعـــداد «    وتنظـــیم البیئـــة التعلیمیـــة عن

المعلمــون علــى التركیــز علــى اســتراتیجیات التــدریس وكیفیــة إدارة الصــف، بینمــا یولــون أهمیــة قلیلــة 

    »للبیئة التعلیمیة المادیة والبصریة التي تحدث من خاللها عملیتي التعلم والتعلیم

                                                   )Morrow&McGee,2005,P24( 

كــل ذلــك قــد یعــود لعــدم تــوفر هــذه الكفایــات لــدى المعلمــة أو لعــدم قــدرتها علــى توظیفهــا وتطبیقهــا    

فـــي الواقـــع، ولربمـــا عـــدم إدراك أهمیـــة هـــذه الكفایـــات لحـــدوث الـــتعلم مـــع المتعـــة، والنمـــو المتكامـــل 

وازن لـدى الطفـل، وقـد نتجنـب ذلـك ،وبغــض النظـر عـن األسـباب، بتـوفیر دلیـل عمـل للمعلمــات والمتـ

لمسـاعدتها فــي تنظـیم البیئــة الصــفیة أو إقامـة ورش عمــل تدریبیـة مســتمرة لرفــع كفایاتهـا لتنفیــذ بــرامج 

  الروضة.

 معوقات مجتمعیة: -٣-٥

بـالقراءة والكتابــة  -بشـكل مباشـر –وهـي مرتبطـة بـرفض أولیــاء أمـور األطفـال ألي نشـاط ال یهــتم    

والحســاب. فهنــاك اعتقــاد خــاطئ لــدى أولیــاء أمــور األطفــال بــأن الهــدف مــن مرحلــة ریــاض األطفــال 

هــو تعلــیم الطفــل القــراءة والكتابــة والحســاب وٕاحــدى اللغــات األجنبیــة، األمــر الــذي یتنــافى مــع طبیعــة 

ــــرات الحیاتیــــة والمهــــارات العقلیــــة الروضــــة باعتبارهــــا مرحلــــة یكتســــب الطفــــل فیهــــا الكثیــــر مــــن ال خب

واالجتماعیــة والحركیــة عــن طریــق اللعــب والنشــاط واســتخدام الحــواس، لــذا یجــب توعیــة أولیــاء أمــور 

ـــد لقـــاءات دوریـــة لتفعیـــل  األطفـــال بأهمیـــة األنشـــطة التـــي تتضـــمنها بـــرامج الروضـــات مـــن خـــالل عق

    هداف البرامج المقدمة للطفل.ول ألالتعاون بین األسرة والروضة بما یحقق االتساق في الوص

  )٦٧+٦٦، ص٢٠٠٧(فهمي،                                                          
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وهنــا یــأتي دور اإلعــالم باإلضــافة إلــى تواصــل الروضــة مــع أولیــاء أمــور األطفــال لزیــادة الــوعي    

جوانبهــا ولــیس التركیــز علــى  بأهمیــة هــذه المرحلــة وضــرورة تنمیــة شخصــیة األطفــال واالهتمــام بكافــة

الجانـــب المعرفـــي دون ســـواه وتأكیـــد أن الریـــاض مؤسســـة تربویـــة ولیســـت مكانـــًا للعـــب األطفـــال دون 

 فائدة.

 الكثافة العالیة لألطفال في الروضة: -٤-٥

فالكثیر من الروضات تجد نفسها مرغمـة علـى تجـاوز أعـداد األطفـال المقبـولین نتیجـة لقلـة أعـداد    

ة فـي الحصــول علـى مزیــد مــن األربـاح، ویترتــب علـى ذلــك ارتفـاع كثافــة صــفوف الروضـات، أو رغبــ

الروضـة، وتـؤثر هـذه الكثافـة العالیــة علـى تنفیـذ بـرامج الروضـة، ومــن ثـم یقـل االهتمـام بتنظـیم البیئــة 

الصفیة، وتقلل من فاعلیة الطرائق واألسـالیب المسـتخدمة فـي تنفیـذ البرنـامج. مـا یـدعونا للبحـث عـن 

، ٢٠٠٧(فهمــي،  ذات األعــداد الكبیــرة مــن األطفــال. تــوفیر بیئــة صــفیة تناســب الروضــاتأســالیب ل

  ) ٦٧ص

مما سبق عرضه من معوقات لتوفیر بیئة صفیة آمنة للطفـل، ومـن ثـم تنفیـذ بـرامج طفـل الروضـة    

تتعلــق بطرائــق وأســالیب التنفیــذ، تظهــر الحاجــة الملحــة إلــى بــدائل غیــر تقلیدیــة ألســالیب تنظــیم هــذه 

لبیئــة. حیــث أنــه ال توجــد طریقـــة أو أســلوب واحــد یصــلح لتنظیمهـــا وتحقیــق جمیــع أنــواع األهـــداف ا

المرجــوة مـــن البـــرامج، كمـــا ال توجــد طریقـــة أو أســـلوب أفضـــل مـــن غیــره بشـــكل مطلـــق، وٕانمـــا هنـــاك 

طرائــق وأســـالیب أنســب مـــن غیرهـــا لتحقیــق أهـــداف محــددة لمرحلـــة نمائیـــة معینــة، كمـــا أن إمكانـــات 

لبشــریة والمادیــة تلعــب دورًا كبیــرًا فــي اســتخدام طرائــق وأســالیب تــوفیر هــذه البیئــة، ومــن ثــم الروضــة ا

تنفیــذ بــرامج الروضــة. كمــا أن هنــاك بعــض الطرائــق فــي تنظیمهــا یناســب تعلــم طفــل مــا، وال یناســب 

تعلـم طفــل آخــر. كمــا أنــه قــد یصــلح هــذا التنظـیم لتقــدیم نشــاط مــا ولكــن ال یصــلح لتقــدیم نشــاط آخــر 

فس الطفل نظرًا الختالف في طبیعـة النشـاط. وهـذا یـدل علـى الجهـد الكبیـر المطلـوب مـن المعلمـة لن

  لتقوم بتوفیر أفضل بیئة صفیة تناسب جمیع األطفال وفق اإلمكانیات المتاحة.  
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  سادسًا: العالقة بین البیئة الصفیة والحاجات االجتماعیة للطفل:     

 حاجات األطفال االجتماعیة: -١-٦

حاجـات األطفـال االجتماعیــة التـي یمكـن للمعلمــة أن تقـوم بإشـباعها عنـد تــوفیر بیئـة صـفیة آمنــة مـن 

 اجتماعیًا (وخاصة طفل الفئة العمریة الثانیة الذي نتناوله في البحث الحالي):

الحاجــة إلــى التقــدیر االجتمــاعي وتأكیــد الــذات: یحتــاج الطفــل أن ُیعاَمــل بــاحترام وتقــدیر؛  -١-١- ٦

تقدیر وقبول واعتـراف مـن اآلخـرین، كمـا یحتـاج إلـى الشـعور بأنـه كـفء یسـتطیع  فیشعر بأنه موضع

 تحقیق ذاته، والتعبیر عن نفسه.

الحاجة إلى النجـاح والتفـوق: الحـدیث عـن التقـدیر االجتمـاعي ال یكتمـل إال بـذكر النجـاح  -٢-١- ٦

المتعــددة،  والتفــوق؛ فالطفــل یحتــاج أن یكتشــف ویبــدع ویبتكــر ویشــعر بالســعادة مــن خــالل اكتشــافاته

 فالنجاح یولد مزیدًا من النجاح. 

الحاجــة إلـــى الحریـــة واالســتقالل: یحتـــاج الطفـــل إلـــى تحمــل بعـــض المســـؤولیة، ومعاملتـــه  -٣-١- ٦

على اعتبار أن له شخصیته المستقلة، وفي الوقت نفسه یجب تدریبـه علـى احتـرام حریـة وخصوصـیة 

 اآلخرین. 

 ه كافة في الحركة واللعب.یحتاج الطفل أن یستخدم حواسالحاجة إلى اللعب:  -٤-١- ٦

 للتوجیه واإلرشاد من قبل المعلمة.الحاجة إلى تقبل السلطة: یحتاج الطفل  -٥-١- ٦

http://www.emadtaman.com/vb3/showthread.php?t=16524 

  باإلضافة إلى حاجات اجتماعیة وتربویة أخرى:

 الحاجة للمحبة والرفق والرحمة. -٦-١- ٦

 باألمن واالطمئنان.الحاجة للتعلم في بیئة یسودها جو مفعم  -٧-١- ٦

 الحاجة لتكوین عالقات اجتماعیة سویة مع اآلخرین. -٨-١- ٦

 الحاجة للتعبیر تعبیرًا لغویًا سلیمًا. -٩-١- ٦

 السلیمة في بیئة آمنة من المخاطر.الحاجة لممارسة العادات الصحیة  -١٠-١- ٦

  )١٧٥-١٦٩، ص٢٠٠٦(الیاس، ومرتضى،                                   
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 االجتماعیة:أهمیة حاجات األطفال  -٢-٦

لحاجـــات األطفـــال االجتماعیـــة أهمیـــة كبـــرى عنـــد التخطـــیط لبیئـــة األطفـــال الصـــفیة، ویعـــود ذلـــك    

  ألسباب یوضحها عاطف عدلي فهمي كما یلي:

عــــدم إشــــباع الحاجــــات یــــؤدي إلــــى ظهــــور مشــــكالت، وهــــذه المشــــكالت تعــــوق العملیــــة  -١-٢- ٦

 التعلیمیة. 

 ت الضروریة للحیاة.إشباع هذه الحاجات یؤدي إلى اكتسابهم المهارا -٢-٢- ٦

م، كمــا یزیــد اهتمــام المعلمــة بحاجــات األطفــال االجتماعیــة یزیــد دافعیــتهم ونشــاطهم للــتعل -٣-٢- ٦

 )٨٦،ص٢٠٠٧(فهمي، من خبراتهم الحیاتیة.

  مظاهر اهتمام البیئة الصفیة بحاجات األطفال االجتماعیة: -٣-٦

  یظهر هذا االهتمام في النقاط التالیة:   

للقیام بأنشطة متنوعة جماعیة تـدور حـول حاجـاتهم المشـتركة إتاحة الفرص أمام األطفال  -١-٣- ٦

ــــى حاجــــات ومشــــكالت األطفــــال  ــــتم ذلــــك فــــي صــــورة وحــــدات قائمــــة عل وتعمــــل علــــى إشــــباعها، وی

 المشتركة.

عنــد قیــام األطفــال بأنشــطة إلشــباع حاجــاتهم، یمكــن تــوجیههم الكتســاب بعــض المهــارات  -٢-٣- ٦

 ة.األساسیة الضروریة المستخدمة في الحیاة الیومی

اهتمـام البیئـة الصـفیة اهتمامـًا كبیـرًا بـالطرائق التـي یتبعهـا األطفـال إلشـباع حاجـاتهم، ممـا  -٣-٣- ٦

یؤدي إلى تكوین عادات واتجاهات نحو كیفیة إشباع حاجاتهم، فالطفل تحـت تـأثیر الحاجـة أو المیـل 

العـــادة، یقـــوم بســـلوك معـــین إلشـــباعه، وبتكـــرار هـــذا الســـلوك وٕاحساســـه بمـــا یحققـــه لـــه تتكـــون لدیـــه 

كالحاجة إلى الطعام التي تظهر على شكل جوع ینتج عنه قیام الطفـل بسـلوك یهـدف الحصـول علـى 

طعـام، وتناولـه یشـبع حاجتــه، ودور الروضـة هـو إكســاب الطفـل الطریقـة الســلیمة لتنـاول الطعـام مثــل 

یمیـة واأللعـاب غسل الیدین قبل األكل وآداب المائدة (عادات سـلیمة)، ویمكـن أن تسـاهم األفـالم التعل

، واســـتخدام التـــي یقلـــد فیهـــا الطفـــل األشـــخاص األكبـــر منــه ســـنًَّا أو أطفـــاًال آخـــرین فـــي ســـنِّه التمثیلیــة

الحوافز والجوائز، في تكوین العادات الصـحیة والبیئیـة السـلیمة، وفـي الوقـت ذاتـه تسـاهم فـي محاربـة 

 العادات السیئة التي تضر بالطفل والبیئة.
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یة بإشـباع بعـض الحاجــات األساسـیة المرتبطـة بــالمجتمع مثـل الحاجــة اهتمـام البیئـة الصــف -٤-٣- ٦

إلى التقدیر االجتماعي والحاجة إلى التعبیر عن الذات وٕابداء الـرأي. ویمكـن أن یـتم ذلـك عـن طریـق 

إبداء كل طفل رأیه بصراحة وموضوعیة في األنشطة التي قاموا بأدائها. ومن خالل ذلـك یـتم التأكیـد 

ل احتـرام رأي اآلخـرین، وعـدم مقـاطعتهم فـي أثنـاء الكـالم، وعـدم اسـتعمال ألفـاظ علـى بعـض القـیم مثـ

 غیر مناسبة، وضبط النفس أثناء المناقشة.

مراعــاة البیئــة الصــفیة للفــروق الفردیــة بــین األطفــال، حتــى تتــاح لكــل طفــل الفرصــة لكــي  -٥-٣- ٦

طفـال مـن فـروق یصل إلـى أقصـى حـد ممكـن مـن التنمیـة فـي جمیـع الجوانـب، وٕان إغفـال مـا بـین األ

یعنــي فــرض النشــاط علــى جمیــع األطفــال بصــرف النظــر عــن قــدراتهم واســتعداداتهم ومیــولهم والبیئــة 

 )٢٢٣+٢٢١+٨٧+٨٦، ص٢٠٠٧(فهمي،  وهذا ما یؤثر سلبًا على األطفال. المحیطة بكل منهم،
  

میـة، حیـث یـتم انطالقًا مما تقدم یتضح أن طفل الروضة یعتبر المحور الرئیسي في العملیـة التعلی   

إعـــداد البیئـــة الصـــفیة مـــن أجلـــه، لـــذا البـــد مـــن اهتمـــام هـــذه البیئـــة بحاجـــات األطفـــال مـــا یـــؤدي إلـــى 

مساعدتهم على إشباع هـذه الحاجـات، وبالتـالي إكسـابهم المهـارات واالتجاهـات والقـیم، باإلضـافة إلـى 

 تكوین العادات السویة للطفل والمناسبة للبیئة والمجتمع الذي یعیش فیه.

سابعًا: دور المعلمة في تهیئة البیئة الصفیة المیسرة للتفاعـل والنمـو االجتمـاعي 

  :لطفل الروضة

النمو االجتماعي للطفـل یتـأثر بعالقتـه بمعلمتـه فـي الروضـة وبالبیئـة الصـفیة  یظهر مما سبق أن    

التي تقوم بتوفیرها، والتي یجـب أن تتضـمن فـي محتواهـا ألوانـًا مـن النشـاط االجتمـاعي بحیـث تسـاعد 

األطفــال علــى ســرعة نمــوهم واكتمــال نضــجهم، وتــوفر لهــم الفــرص التــي تســتلزم تعــاونهم ومناقشــاتهم 

فــي مشــروعات جماعیــة وفیمــا یلــي بعــض األمــور العملیــة التــي یمكــن أن تســاعدها فــي  وعملهــم معــاً 

  تحقیق ذلك:

 تبقى قریبة من األطفال، تجلس معهم، تستمع إلجاباتهم وآرائهم وتراقب أعمالهم. -١- ٧

 تشارك األطفال فرحهم وضحكهم وحزنهم. -٢- ٧

 توفر جوًا من الهدوء والمرح واألمان. -٣- ٧
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وة ألطفالهـــا ســـلوكًا وحـــدیثًا، كمـــا تتحلـــى بالصـــبر وســـعة تكـــون قـــدوة فـــي كـــل تصـــرفاتها، قـــد -٤- ٧

 الصدر والحزم واللطف بآن معًا.

تشـــارك األطفـــال ألعـــابهم وأنشـــطتهم المختلفـــة، وتحـــدثهم، وتتصـــرف وفقـــًا لألنمـــاط الســـلوكیة  -٥- ٧

 المرغوب اكتسابها من قبل األطفال.

والصـحیة، فیقلـدونها ویقتـدون  تشارك األطفال الوجبـة، وتمـارس أمـامهم آداب الطعـام السـلیمة -٦- ٧

 )١٧٠+١٦٩، ص٢٠٠٦(الیاس ومرتضى،  .بها
 

 تقسم األطفال إلى مجموعات صغیرة تسمح بمراعاة الفروق الفردیة فیما بینهم. -٧- ٧

تكلــف األطفــال بأعمــال بســیطة ومحــددة ومرتبــة تتابعیــًا، وفــي حــدود قــدراتهم، مــا یــؤدي إلــى  -٨- ٧

 )٢٣١، ص٢٠٠٧(فهمي،  دیتها.نجاحهم في تأ
 

تهــتم بكــل طفــل علــى أنــه فــرد مســتقل، وعلیهــا أن تعیــر اهتمامهــا لكــل طفــل ولــو لبضــع ثــوان  -٩- ٧

 كإلقاء التحیة صباحًا، لمسه، الربت على كتفه...

 تراعي الفروق الفردیة بین األطفال من حیث قدرتهم على التركیز والجلوس. - ١٠- ٧

امــل یختلــف عــن تتفــاهم مــع األطفــال علــى أنهــم أفــراد مســتقلون؛ لكــل مــنهم أســلوب فــي التع - ١١- ٧

 اآلخرین.

 تحترم رأي األطفال وتستمع لهم. - ١٢- ٧

تتیح الفرص لألطفال لیعبروا عما یجول فـي خـاطرهم مـن خـالل الرسـم واألشـغال واللصـق،  - ١٣- ٧

 والبناء، والتمثیل...

تعطي األطفال الفرصة لعرض أعمـالهم علـى زمالئهـم، وتشـجعهم علـى التفكیـر فـي طرائـق  - ١٤- ٧

 م وآرائهم.جدیدة ومختلفة للتعبیر عن أفكاره

تدرس خصائص مرحلة األطفال العمریة؛ لتـتمكن المعلمـة مـن تـوجیههم وٕارشـادهم، فـإذا مـا  - ١٥- ٧

 أظهر الطفل سلوكًا یتفق مع خصائص عمره تقبل تصرفاته بفهم وسعة صدر.

تلجأ إلى الحوار إلقناع األطفال بوجهـة نظرهـا أو تعلیماتهـا، وتحـثهم علـى اسـتخدام الحـوار  - ١٦- ٧

 ین.في تعاملهم مع اآلخر 

 تبتعد عن السخریة كما تبتعد عن إهانة أي طفل باللفظ أو السلوك. - ١٧- ٧



  رابع: البیئة الصفیة اآلمنةالفصل ال                                      الباب األول  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦٦ 
 

ـــد یـــؤدي إلـــى الضـــرر بالطفـــل نفســـه أو  - ١٨- ٧ تســـتخدم األســـلوب الحاســـم إلضـــعاف أي ســـلوك ق

ـــد بالعقـــاب.بزمالئـــه مـــع االبتعـــاد كلیـــًا عـــن اســـتعمال األلفـــاظ المهینـــة أو ا  لصـــوت المرتفـــع أو التهدی

 )١٧١+١٧٠، ص٢٠٠٦(الیاس، ومرتضى، 
 

تقـــوم بـــالتعزیز اإلیجـــابي لســـلوكیات الطفـــل الصـــحیحة، والثنـــاء علیـــه أمـــام أقرانـــه، بحیـــث « - ١٩- ٧

 »نه موضع اهتمام كقیمة في حد ذاتهیشعر بأ

  http://www.emadtaman.com/vb3/showthread.php?t=16524  
  

الخیـــارات واألنشــطة بحیـــث تخطــط ألســـالیب الــتعلم المختلفـــة التــي یظهرهـــا األطفـــال؛ تنــوع  - ٢٠- ٧

وذلــك لمراعــاة الفــروق الفردیــة الموجــودة بــین األطفــال، فتقــوم بإعــداد أنشــطة تمییــز بصــریة ولمســیة 

 وسماعیة.

تســتخدم أســالیب الشــرح والتوضــیح واإلقنــاع، كمــا تطــرح األســئلة بحــزم وجدیــة لیتســنى لكــل  - ٢١- ٧

 التعلیمات وااللتزام بالقوانین. طفل تقبل

 تحفز األطفال على الحوار والحدیث المبني على المنطق والتفكیر بعیدًا عن التردید. - ٢٢- ٧

تعــدُّ أنشـــطة وألعابـــًا تتطلـــب مشــاركة مجموعـــة مـــن األطفـــال فیتعلمــون كیـــف یتعـــاونون مـــع  - ٢٣- ٧

 بعضهم إلنجاز المهمة الموكلة إلیهم.

بـــة والصـــحیحة: التحیـــة، االســـتئذان عنـــد الـــدخول، تـــدربهم علـــى األنمـــاط الســـلوكیة المرغو  - ٢٤- ٧

 الكلمة الطیبة...

تعطــي كــل طفــل فرصــًا متعــددة لیعبــر عــن نفســه، كمــا تعطیــه الوقــت الكــافي لینهــي حدیثــه  - ٢٥- ٧

 دون أن تقاطعه أو تكمل عنه ما یرید قوله.

تـــذكر األطفـــال دائمـــًا بضـــرورة اســـتخدام اللغـــة المســـموعة بـــدًال مـــن اإلشـــارات الصـــامتة أو  - ٢٦- ٧

 حركات الجسمیة.ال

 تسرد علیهم یومیًا قصة بلغة سلیمة مبسطة. - ٢٧- ٧

 توفر عددًا من القصص المصورة. - ٢٨- ٧

توفر المستلزمات واألدوات المناسبة بشـكل یسـمح لألطفـال باللعـب والتحـرك والمـرح، بحیـث  - ٢٩- ٧

 یستعمل الطفل كل حواسه.

http://www.emadtaman.com/vb3/showthread.php?t=16524
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ا بحریـــة تعمـــل علـــى تـــوفیر أنـــواع مختلفـــة مـــن المـــواد التـــي یســـتطیع األطفـــال التعامـــل معهـــ - ٣٠- ٧

واســـتقاللیة، وتمكنـــه مـــن تجربـــة وســـائل متعـــددة كتـــوفیر: الـــورق األبـــیض والملـــون، ونســـیج بأنواعـــه، 

 صوف، أعواد، أزرار، خیوط، قطع بالستیك... 

 تزین جدران غرفة النشاط بالورق الملون والصور المالئمة ورسوم األطفال. - ٣١- ٧

 ترتب البیئة الصفیة بشكل یساعد على االتصال الجماعي. - ٣٢- ٧

 تب البیئة بشكل یسمح بالقیام بالعدید من األنشطة.تر  - ٣٣- ٧

 ترتب البیئة الصفیة بحیث تترك مساحات تسمح بحركة األطفال بحریة. - ٣٤- ٧

تهیـــئ بیئـــة حســـیة ومعنویـــة فـــي ظـــروف ســـلیمة لحمایـــة األطفـــال كمـــا تعمـــل علـــى تـــأمین  - ٣٥- ٧

 )١٧٦-١٦٩، ص٢٠٠٦سالمتهم وأمنهم من الحوادث واألمراض والمخاطر. (الیاس، ومرتضى، 

أهمیة فهم وٕادراك معلمة الروضة للمهام الموكلـة إلیهـا، حیـث ال بـد مـن التعـرف  كل ما سبق یؤكد   

علــــى قــــدرات واســـــتعدادات ومیــــول كـــــل طفــــل علـــــى حــــدة، وذلـــــك مــــن خـــــالل اســــتخدام االختبـــــارات 

والمقاییس، ثم تقوم باختیار الطرق واألسالیب المناسبة بعـد التخطـیط واإلعـداد لهـا ضـمن بیئـة صـفیة 

  لى تنمیة هذه القدرات واالستعدادات بما یحقق أهداف برامج الروضة.غنیة منظمة تعمل ع
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  خاتمة:      

ن البیئة في الروضة تعني أكثر من مجرد وجود بناء حـدیث وسـاحات واسـعة وهكذا یمكننا القول إ   

ـــم الصـــغار، فهـــي إضـــافًة إلـــى ذلـــك تعنـــي المنـــاخ المالئـــم مـــن أجـــل تلبیـــة مـــا یحتاجـــه  ومعـــدات تالئ

األطفال من حاجـات نمـوٍّ مختلفـة، وتشـجیع مـا یختارونـه مـن أنشـطة، ومشـاركة وجدانیـة الهتمامـاتهم 

وأنشـــطتهم وعـــالج مشـــكالتهم بطریقـــة التوجیـــه واإلرشـــاد والقـــدوة الحســـنة حتـــى یصـــبح جـــو الروضـــة 

ه، مشابهًا لجو البیـت، كمـا یجـب أن تتـیح للطفـل الفـرص لینمـي إمكاناتـه وقدراتـه فـي ضـوء اسـتعدادات

تمنحــه حریــة اختیــار المــواد المناســبة التــي یعمــل بهــا، وتنمــي فیــه المهــارات االجتماعیــة عــن طریــق 

األدوار التــي یقـــوم بهــا فـــي المشــاركة والتعـــاون مـــع بقیــة األطفـــال فــي أعمـــال البنــاء واللعـــب بالرمـــل، 

ى، فیشـعر بعــد فتـرة مــن والـرقص، والغنـاء أو الموســیقى، والقیـام بــدور القائـد أحیانــًا والتـابع أحیانـًا أخــر 

  الوقت بانتمائه لألطفال الموجودین في صفه.

كــل ذلــك یتطلــب معلمــة ذات كفایــات مهنیــة قــادرة علــى تنظــیم البیئــة الصــفیة بحیــث تلبــي حاجــات    

أطفالهــا االجتماعیــة وغیرهــا مــن الحاجــات التــي یتوجــب إشــباعها لبنــاء شخصــیة متكاملــة قــادرة علــى 

  لقادمة باتزان ونجاح.تلبیة متطلبات المرحلة ا
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 المجتمع األصلي وعینة البحث. .٥

 إجراءات تطبیق أدوات البحث. .٦

 الصعوبات التي واجهت الباحثة. .٧
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   الخامسالفصل 

  وأدواته وٕاجراءاته البحث نهجم

یتناول الفصل الحالي التعریف بالمنهج الذي اتُّبـع فـي البحـث، ومتغیراتـه، وحـدوده، وأدواتـه وكیفیـة    

بنائها، والتحقق مـن صـدقها وثباتهـا. ومـا نـتج عـن تحكـیم األدوات والتعـدیالت التـي تمـت علیهـا، وقـد 

ــــى الشــــكل التــــالي ( ة موجهــــة بطاقــــة مالحظــــة خاصــــة بالمعلمــــات، اســــتبان كانــــت أدوات البحــــث عل

 )، فضًال عن عینة البحث ومجتمعه األصلي، وٕاجراءات البحث.لمعلمات ریاض األطفال

 :البحث نهجم  .١

وصـف طبیعـة الظـاهرة موضـع البحــث،  التحلیلـي الـذي یحـاول  ــــــــــ الوصـفي المـنهج البحـث اعتمـد   

فـالمنهج الوصـفي التحلیلـي یسـاعد علــى تفسـیر الظـواهر التربویـة الموجــودة، كمـا یفسـر العالقـات بــین 

هذه الظواهر، یضاف إلى ذلك أنه یساعد فـي الحصـول علـى أكبـر قـدر ممكـن مـن المعلومـات حـول 

  )١٢٥، ص٢٠١٣(سعید،  ظواهر استنادًا إلى حقائق الواقع.هذه ال

الــذي یــدرس المتغیــرات «) بــالمنهج Descriptive Researchویعــرف مــنهج البحــث الوصــفي (   

  »كما هي موجودة في حالتها الطبیعیة؛ لتحدید العالقات التي یمكن أن تحدث بین هذه المتغیرات

                                                  )Wiersma,2004,P15(  

األبحاث الوصفیة أكثـر مـن مشـروع لجمـع المعلومـات فهـي تصـف وتحلـل وتقـیس إن «وذكر لوكیش 

  ) Lokesh, 1933,P405(  »وتقارن وتفسر

 المعطیــات تجمــع ثــم ومــن. ونتائجهــا وأهمیتهــا أبعادهــا وتبــّین المدروســة، الظــاهرة توصــف حیــث   

ـــل خاصـــة، أدوات بوســـاطة الظـــاهرة، هـــذه واقـــع عـــن الالزمـــة والبیانـــات  إلـــى للوصـــول بیاناتهـــا وُتحّل

  .المطلوبة النتائج

  وقد اعتمدت الباحثة إجراءات البحث اآلتیة:   

 فــي الصــفیة والبیئــة الروضــة معلمــة كفایــات مفهــوم تناولــت التــي النظریــة المحــاور علــى الوقــوف .١

 مـــــن مجموعـــــة وحصـــــر الســـــتنتاج بالموضـــــوع، الصـــــلة ذات الســـــابقة والدراســـــات األطفـــــال، ریـــــاض

 آمنــة صــفیة بیئـة تــوفیر فـي المهنیــة كفایاتهـا بتوظیــف المعلمــة قیـام مــدى لمعرفـة الســلوكیة المؤشـرات

 الروضة. لطفل اجتماعیاً 
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إعداد الصورة األولیة لالسـتبانة وبطاقـة المالحظـة فـي ضـوء األدب النظـري واألبحـاث والدراسـات  .٢

 السابقة.

التـدریس المتخصصــین فــي عـرض الصــورة األولیـة ألداتــي البحــث علـى العدیــد مـن أعضــاء هیئــة  .٣

 تربیة الطفل والمناهج في ریاض األطفال.

 إعداد الصورة النهائیة ألداتي البحث. .٤

 التحقق من صدق أداتي البحث وثباتهما. .٥

 اختیار عینة البحث. .٦

، حیــث قامـت الباحثــة بتوضــیح  تطبیـق أداتــي البحـث فــي صــورتهما النهائیـة علــى العینـة المختــارة .٧

الهدف من البحث لكل من مدیرة الروضة التي تم التطبیق فیها ومعلمـات الفئـة الثانیـة اللـواتي ُیعلِّمـن 

فیها، ثـم تـم االتفـاق علـى أن تقـوم الباحثـة أو إحـدى زمیالتهـا بزیـارة كـل معلمـة فـي صـفها لیـوم واحـد 

امیرا الفیــدیو أثنــاء تنفیــذها ألربــع خبــرات: لغویــة، بحیــث تــتم مشــاهدة المعلمــة وتصــویرها باســتخدام كــ

ریاضــیة، علمیــة، اجتماعیــة (لقــد اســتعانت الباحثــة بمعلمتــین تحمــالن إجــازة فــي التربیــة اختصــاص 

معلم صف، وذلك بعد شرح وتوضیح الهدف مـن البحـث لكـل منهمـا) وبعـد المشـاهدة ُتعطـى المعلمـة 

، وتمــأل الباحثــة قیامهــا بكــل بنــد منهــا مــن وجهــة نظرهــا اســتبانة وُیطلــب إلیهــا أن تقــوم بتحدیــد درجــة

 بنود بطاقة المالحظة بعد مشاهدة الفیدیو الخاص بكل معلمة.

 إدخال البیانات إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائیًا وفقًا لألسالیب اإلحصائیة المناسبة. .٨

 .علیها بناءً  المقترحات بعض وتقدیم وتفسیرها، وتحلیلها النتائج استخالص .٩

 كتابة التقریر النهائي للبحث. .١٠
  

 متغیرات البحث: .٢

 وهي: :تصنیفیةالمتغیرات ال -١-٢

 .المؤهل التربوي: وله مستویان: (مؤهل تربوي، مؤهل غیر تربوي) -١-١- ٢

 ٥خبرة المعلمة: تبعًا لعدد سنوات خبرة المعلمة التعلیمیة وله مستویان: (أقل من  -٢-١- ٢

 .)وأكثر سنوات ٥سنوات، 

درجة قیام المعلمات بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة  :ولاأل  المتغیر -٢-٢

 ن.اجتماعیًا لطفل الروضة من وجهة نظره
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درجة قیام المعلمات بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة  المتغیر الثاني: -٣-٢

 .اجتماعیًا لطفل الروضة في الواقع
 

 حدود البحث: .٣

) سنوات في ریاض ٥-٤تتكون من معلمات أطفال الفئة العمریة الثانیة ( الحدود البشریة:  -١-٣

 .مدینة دمشق الرسمیة

  : وهي ریاض األطفال الرسمیة في مدینة دمشق.الحدود المكانیة -٢-٣

-٢٠١٢: قامت الباحثة بتطبیق أدوات البحث خالل العام الدراسي الحدود الزمانیة -٣-٣

 م.٢٠١٣

معلمة في توفیر البیئة الصفیة ال البحث أال وهو دورت بعنوان تلخصلحدود العلمیة: ا -٤-٣

 .كفایاتها المهنیةفي ضوء  ) سنوات٥- ٤من الفئة العمریة الثانیة ( اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة
 

 أدوات البحث: .٤

  تم إجراء البحث باستخدام األداتین التالیتین: -١-٤

السلوكیة، لمعرفة واقع تحتوي عددًا من المؤشرات من إعداد الباحثة  بطاقة مالحظة -١-١-٤

ل، وذلك طفلبتوظیف كفایاتها المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا ل قیام معلمة الروضة

 .التعلیمیة في ریاض األطفال خبرتهاعدد سنوات ي، و تربو مؤهلها الباختالف 

من إعداد الباحثة موجهة لمعلمات ریاض األطفال الرسمیة في مدینة دمشق  استبانة -٢-١-٤

المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة  نبتوظیف كفایاتهللكشف عن آرائهن حول مدى قیامهن 

 .لطفلاجتماعیًا ل

 :مر إعداد أداتي البحث بالمراحل التالیةمراحل إعداد أدوات البحث:  -٢-٤

بالموضــوع، حیــث لــم  الصــلة ذات الســابقة والدراســات النظریــة، المحــاور علــى الوقــوف -١-٢-٤

تجد الباحثة أیًا من الدراسات السـابقة قـد تناولـت البیئـة الصـفیة اآلمنـة مـن الناحیـة االجتماعیـة لطفـل 

الروضــة، مــا دفــع الباحثــة للعــودة إلــى أدبیــات البحــث والتــي تناولــت كفایــات المعلمــة المهنیــة محاَولــًة 

 بتوظیـف المعلمـة قیـام مـدى لمعرفـة السـلوكیة المؤشـرات من مجموعة حصرو  منها لتحلیلها واستنتاج

، حیــث حصــلت الباحثــة علــى الروضــة لطفــل اجتماعیــاً  آمنــة صــفیة بیئــة تــوفیر فــي المهنیــة كفایاتهــا
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الروضـة، فعمـدت  لمعلمـة المهنیـة الكفایـات ضـوء في صیاغتها قائمة طویلة جدًا من المؤشرات تمت

تـم  الـذي الروضـة لطفـل اجتماعیـاً  اآلمنـة الصـفیة البیئـة تعریف وفق محاور إلى تقسیمها الباحثة إلى

 معلمتـــه مـــع اإلیجـــابي الروضــة طفـــل تفاعـــل علــى تحـــرص التـــي البیئـــة: (وهــو البحـــث، اعتمــاده فـــي

 والتقالیــد والعــادات الجماعــة قــوانین واحتــرام الجمــاعي، كاللعــب اجتماعیــة مهــارات وامتالكــه ورفاقــه،

 مـن وذلـك الجماعـة، بـروح والتحلـي واالسـتقاللیة المبـادرة جانـب إلـى اجتماعیـاً  فیـه وبالمرغـ والسلوك

 االجتماعیـة حاجاتـه مراعـاة إلـى إضـافةً  المتنوعـة، الصـفیة األنشـطة فـي وٕاشـراكه اهتمامـه إثارة خالل

حیـث نتجـت سـتة محـاور  )واإلجبـار. والقسـر والضـجر، الملـل عـن بعیـداً  العمریـة مرحلتـه وخصـائص

باالستناد إلى التعریف السابق، وتضمن كل محور عددًا من البنود، وكانت البنود نفسـها فـي كـل مـن 

بطاقــــة المالحظــــة واالســــتبانة مــــع تغییــــر صــــیغة البنــــد (غائــــب فــــي بطاقــــة المالحظــــة، ومــــتكلم فــــي 

 ) بندًا موزعین على النحو التالي:١٩٨االستبانة)،وقد بلغ عدد البنود (
 

 ) بندًا.٣١دور المعلمة في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي معها: ( -

 ) بندًا.١٨دور المعلمة في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي مع رفاقه: ( -

دور المعلمة في امتالك طفل الروضة مهارات اجتماعیة كاللعب الجماعي واحترام قوانین  -

 ) بندًا.٤٠اجتماعیًا: (الجماعة والعادات والتقالید والسلوك المرغوب فیه 

 ) بندًا.٣٧دور المعلمة في تنمیة المبادرة واالستقاللیة والتحلي بروح الجماعة: ( -

 ) بندًا.٢٩دور المعلمة في إثارة اهتمام الطفل وٕاشراكه في األنشطة الجماعیة: ( -

 ) بندًا.٤٣دور العلمة في مراعاة حاجات الطفل االجتماعیة وخصائص مرحلته العمریة: ( -

/) ١٢٨/ ص/٨هذا تم الحصول على الصورة األولیة لبطاقة المالحظة (انظر الملحق رقم /وب

   /)١٣٨/ ص/١٠والصورة األولیة لالستبانة (انظر الملحق رقم/

الصورة األولیة ألداتي البحث على عدد من أعضاء هیئة التدریس المتخصصین  عرض -٢-٢-٤

)  ٨تربیة بجامعة دمشق إذ بلغ عددهم (في كلیة الفي تربیة الطفل والمناهج في ریاض األطفال 

ه إلى كل منهم خطاب مرفق بأداتي ١٢١/ ص/١محكمین تربویین (انظر الملحق رقم/ /)، وقد ُوجِّ

ح فیه الغرض وذلك بهدف:   البحث وضِّ

كبیر  خاصًة أن عدد البنود االسترشاد بآرائهم حول ما تضمنته بطاقة المالحظة واالستبانة -

ف دون أن تفقد أي منهما صدق المحتوى، مع األخذ بعین االعتبار أن جدًا بحاجة لدمج وحذ
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الباحثة لم تعثر على أي مقیاس یقیس البیئة الصفیة االمنة اجتماعیًا لطفل الروضة لتحذو حذوه، 

 فنظمت كل ما حصلت علیه ضمن ستة محاور.
 

 التأكد من مالءمة بنودهما لألهداف المرجوة منهما. -

 المرافقة لالستبانة.تقویم التعلیمات  -

 التأكد من سالمة اللغة ووضوحها. -

 اقتراح ما یرونه مناسبًا من تعدیالت. -
 

الباحثة باألخذ بمعظم مالحظات السادة المحكمین سواء أكان ذلك في إضافة  قامت -٣-٢-٤

بعض المفردات والبنود أم حذفها أم تعدیل صیاغتها، ومدى ارتباط كل منها بالمحور الذي تخصه، 

 المحاور، فبرزت أهم مالحظات السادة المحكمین على النحو التالي: وحتى دمج
 

 دمج المحاور لتصبح ثالثة فقط بدًال من ستة. -

 حذف بعض البنود من بطاقة المالحظة وٕابقاؤها في االستبانة ألنه تصعب مالحظتها. -

 حذف بعض البنود الغامضة. -

 تدقیق لغوي للبنود. -

 استجابة المعلمات أكثر مصداقیة. تخفیض عدد البنود في كل محور لتكون -

جمیع البنود بغض النظر عن المحاور ضمن سلسلة ترقیم واحدة من بدایة االستبانة  وضع -

 آلخرها، وكذلك بنود بطاقة المالحظة، وذلك لتسهیل العمل اإلحصائي.
 

األدوات في ضوء مالحظات السادة المحكمین، وبسبب التعدیالت الكثیرة التي تعدیل  -٤-٢-٤

) محكمین ٩الباحثة قامت بعرضها مرة أخرى على السادة المحكمین وقد بلغ عددهم هنا (أجرتها 

/)، وبعد الموافقة أصبحت األدوات بصورتها النهائیة على الشكل ١٢٢/ ص/٢(انظر الملحق رقم /

 التالي:

 

/)، وقـد تألفـت ١٣٦/ ص/٩/ بطاقة المالحظة بصورتها النهائیة (انظـر الملحـق رقـم -١-٤-٢-٤

 من جزأین:
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الجــزء األول: یتضــمن بیانــات أساســیة وهــي: اســم الروضــة، اســم المعلمــة، ومتغیــرات البحــث التــي    

  تم االعتماد علیها: (المؤهل التربوي، عدد سنوات خبرة المعلمة التعلیمیة في ریاض األطفال)
  

ر المحــاور الثالثــة األساســیة، بحیــث تضــمن كــل محــو  تغطــي) بنــدًا، ٣٢( یتضــمن الجــزء الثــاني:    

 عددًا من البنود كما یلي:

  بنود). ١٠دور المعلمة  في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي معها ( -

  بنود). ١٠دور المعلمة في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي مع رفاقه ( -

دور المعلمــة فــي إكســاب طفــل الروضــة مهــارات اجتماعیــة كاللعــب الجمــاعي والســلوك  -

 بندًا). ١٢المرغوب فیه اجتماعیًا (
  

تحدد الباحثة بعد المشاهدة درجة ممارسة المعلمة لكل بنـد وفـق المقیـاس الثالثـي (درجـة كبیـرة، حیث 

)  ١-٢-٣درجة متوسـطة، درجـة ضـعیفة) ولتمثیـل هـذه الـدرجات رقمیـًا أعطتهـا الباحثـة القـیم التالیـة (

 على التوالي.

فـت مـن /)، وقـد تأل١٥٢/ / ص١١/ بصـورتها النهائیـة (انظـر الملحـق رقـم االستبانة -٢-٤-٢-٤

 جزأین:

یتضــمن مقدمــة توضــح هــدف االســتبانة، باإلضــافة إلــى بیانــات أساســیة وهــي: اســم الجــزء األول:    

الروضــة، اســم المعلمــة، ومتغیــرات البحــث التــي تــم االعتمــاد علیهــا: (المؤهــل التربــوي، عــدد ســنوات 

  خبرة المعلمة التعلیمیة في ریاض األطفال)

) بنــدًا، غطــت المحــاور الثالثــة األساســیة، بحیــث تضــمن كــل محــور ٤٠( یتضــمن الجــزء الثــاني:   

 عددًا من البنود على النحو التالي:

 بندًا). ١٥دور المعلمة  في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي معها ( -

 بندًا). ١٣دور المعلمة في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي مع رفاقه ( -

اجتماعیـــة كاللعـــب الجمـــاعي والســــلوك دور المعلمـــة فـــي إكســـاب طفـــل الروضـــة مهـــارات  -

 بندًا). ١٢المرغوب فیه اجتماعیًا (
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٧٧ 
 

حیــث تقـــدر المعلمـــة درجـــة ممارســـتها لكـــل بنـــد مــن بنـــود االســـتبانة باختیارهـــا واحـــد مـــن الخیـــارات    

الثالثــة الموزعـــة علـــى الشـــكل التـــالي: (درجـــة كبیـــرة، درجـــة متوســـطة، درجـــة ضـــعیفة)، ولتمثیـــل هـــذه 

 ) على التوالي.١-٢-٣تها الباحثة القیم التالیة (الدرجات رقمیًا أعط

  لكل من أداتي البحث. صدق المحتوىومن خالل الخطوة السابقة تم التحقق من    

، وهو للصدق البنیويلكل من أداتي البحث كمؤشر  التحقق من التجانس الداخليتم  -٥-٢-٤

العالیة بین مجموع الدرجات یبین االرتباط بین المجموع الكلي والمحاور الفرعیة، فاالرتباطات «

 ,Gronuld( »السمة نفسها، تدعم الصدق وتؤكده الكلي للمقیاس، والمحاور الفرعة التي تقیس

1971, P12 حیث تم حساب معامل االرتباط بین متوسط درجات أفراد العینة في كل محور من (

وتم حساب معامل  محاور بطاقة المالحظة وبین متوسطات درجاتهم في بطاقة المالحظة كاملة،

االرتباط بین متوسطات درجات أفراد العینة بكل محورین من محاور بطاقة المالحظة، والجدول 

  :التالي یبین قیم معامالت االرتباط المحسوبة

في  متوسطات درجات أفراد العینةیبین قیم معامالت االرتباط بین  )٣جدول رقم: (ال

متوسطات درجاتهم في بطاقة المالحظة  كل محور من محاور بطاقة المالحظة وبین

 وبین متوسطات درجاتهم في كل محورین من محاور البطاقة ،كاملة

    

  

  

  

         
  

 ٠,٨٧٣یالحــظ مــن الجــدول الســابق أن ارتبــاط المجمــوع الكلــي مــع المحــاور الفرعیــة تــراوح بــین (   

  )، وهو ارتباط مرتفع ما یدل على أن بطاقة المالحظة متجانسة في قیاس السمة المقیسة. ٠,٩٥٦و

 
 محور

معلمةال  

 محور

طفالاأل  

 محور

مھاراتال  

الدرجة 

كلیةال  

معلمةالمحور   1 .683** .749** .873** 

طفالاأل محور  .683** 1 .861** .924** 

مھاراتال محور  .749** .861** 1 .956** 

كلیةالدرجة ال  .873** .924** .956** 1 

  /١٥٥/ ص/١٢انظر الملحق رقم/للتوسع 



  لخامس: منھج البحث وأدواتھ وإجراءاتھالفصل ا                     ثانيالباب ال  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧٨ 
 

وحــت كــذلك بالنســبة لجمیــع األبعــاد نالحــظ أن جمیــع معــامالت االرتبــاط ذات قــیم مرتفعــة وقــد ترا   

جمیــع معــامالت االرتبــاط ذات داللــة إحصــائیة  ) ، باإلضــافة إلــى أن٠,٨٦١و ٠,٦٨٣قیمهــا بــین (

    بدرجة مرتفعة. لبطاقة المالحظة وهذا یدل على الصدق البنیوي )٠.٠١(عند 

كمــا تــم حســاب معامــل االرتبــاط بــین متوســطات إجابــات أفــراد العینــة علــى كــل محــور مــن محــاور    

االســـــتبانة وبـــــین متوســـــطات إجابـــــاتهم علـــــى االســـــتبانة كاملـــــة، وتـــــم حســـــاب معامـــــل االرتبـــــاط بـــــین 

متوســطات إجابــات أفــراد العینــة علــى كــل محــورین مــن محــاور االســتبانة، والجــدول التــالي یبــین قــیم 

  ت االرتباط المحسوبة:معامال

كل متوسطات إجابات أفراد العینة على یبین قیم معامالت االرتباط بین  )٤الجدول رقم: (

متوسطات  ، وبینمتوسطات إجاباتهم على االستبانة كاملةمحور من محاور االستبانة وبین 

  كل محورین من محاور االستبانة إجابات أفراد العینة على

  

 

  

  

  

  

  
  

 ٠,٨٣٢یالحــظ مــن الجــدول الســابق أن ارتبــاط المجمــوع الكلــي مــع المحــاور الفرعیــة تــراوح بــین (   

  )، وهو ارتباط مرتفع ما یدل على أن االستبانة متجانسة في قیاس السمة المقیسة. ٠,٩٢٢و

كــذلك بالنســبة لجمیــع األبعــاد نالحــظ أن جمیــع معــامالت االرتبــاط ذات قــیم مرتفعــة وقــد تراوحــت    

جمیـــع معـــامالت االرتبـــاط ذات داللـــة إحصـــائیة  )، باإلضـــافة إلـــى أن٠,٩٢٢و ٠,٨٣٢یمهـــا بـــین (ق

    لالستبانة بدرجة مرتفعة. وهذا یدل على الصدق البنیوي )٠.٠١(عند 

  

 
 محور

معلمةال  

 محور

طفالاأل  

 محور

مھاراتال  

الدرجة 

كلیةال  

محور 

معلمةال  
1 .777** .618** .918** 

 محور

طفالاأل  
.777** 1 .687** .922** 

 محور

مھاراتال  
.618** .687** 1 .832** 

كلیةالدرجة ال  .918** .922** .832** 1 

/١٥٦/ ص/١٣انظر الملحق رقم/للتوسع   



  لخامس: منھج البحث وأدواتھ وإجراءاتھالفصل ا                     ثانيالباب ال  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧٩ 
 

 كل من أداتي البحث، من خالل:  التحقق من ثباتتم  -٦-٢-٤

ق األداة مـــرة إجـــراء اختبـــار ألفـــا كرونبـــاخ الـــذي یســـتخدم فـــي حـــال عـــدم القـــدرة علـــى تطبیـــ -

 أخرى.

 التحقق من ثبات التجزئة النصفیة لكل من األداتین. -

 

وكانــت تــم حســاب قیمــة ألفــا كرونبــاخ لبطاقــة المالحظــة،  ثبــات بطاقــة المالحظــة: -١-٦-٢-٤

 النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:

  یبین نتیجة اختبار ألفا كرونباخ لبطاقة المالحظة )٥الجدول رقم: (

 

 

  

  

  

  

  

  

)، مـا یـدل علـى ثبـات بطاقـة ٠,٧٥مرتفعـة (أعلـى مـن  یتضح من الجدول أن جمیع قیم ألفا كرونبـاخ

  المالحظة، األمر الذي یجعلها صالحة لالستخدام. 

  

  

  

 Reliability Statistics إحصائیات الثبات 

Cronbach's 

Alpha 
 بطاقة المالحظة عدد البنود

المعلمةمحور  10 782,  

األطفال محور 10 809,  

المھارات محور 12 846,  

 الدرجة الكلیة 32 926.

 /١٥٧/ ص/١٤انظر الملحق رقم/للتوسع 



  لخامس: منھج البحث وأدواتھ وإجراءاتھالفصل ا                     ثانيالباب ال  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٠ 
 

كمـــا قامـــت الباحثـــة بحســـاب قـــیم ألفـــا كرونبـــاخ و معـــامالت االرتبـــاط (ســـبیرمان بـــراون) و(جتمـــان    

نتـــائج كمـــا للتنصــیف) عنـــد التحقـــق مــن ثبـــات بطاقـــة المالحظــة بطریقـــة التجزئـــة النصــفیة، وكانـــت ال

  یشیر إلیها الجدول التالي:

  یبین قیم إحصائیات الثبات لبطاقة المالحظة )٦الجدول رقم: (

Reliability Statistics  إحصائیات الثبات  

  بطاقة المالحظة
عدد كل 

  البنود

Cronbach's Alpha   

  ألفا كرونباخ

معامل ارتباط 

  سبیرمان

-Spearman

 Brown

Coefficient  

 جتمانمعامل ارتباط 

  للتنصیف

Guttman Split-

Half 

Coefficient  

  النصف الثاني  النصف األول

عدد 

  البنود
  القیمة

عدد 

  البنود
  القیمة

المعلمةمحور   10 5a  .719  5b  .586  .743  .734  

األطفال محور  10 5a  .548  5b  .745  .850  .842  

المھارات محور  12 6a  .750  6b  .704  .856  .854  

  16a  .834  16b  .885  .932  .927 32 الدرجة الكلیة

/١٥٧/ ص/١٤انظر الملحق رقم/للتوسع   

  

للتنصــیف) مرتفعــة،  إن جمیــع قــیم ألفــا كرونبــاخ ومعــامالت االرتبــاط (ســبیرمان بــراون) و(جتمــان   

) ما یدل على ثبـات بطاقـة المالحظـة، األمـر الـذي یجعلهـا صـالحة ٠,٠٥ودالة عند مستوى الداللة (

  لالستخدام.

وكانــت النتــائج كمــا هـــو تــم حســاب قیمــة ألفــا كرونبــاخ لالســتبانة،  ثبــات االســتبانة: -٢-٢-٦-٤

    موضح في الجدول التالي:

  یبین نتیجة اختبار ألفا كرونباخ لالستبانة )٧الجدول رقم: (

  

  

  

  

  

 Reliability Statistics إحصائیات الثبات 

Cronbach's Alpha االستبانة عدد البنود 

المعلمةمحور  15 713.  

طفالاأل محور 13 806.  

مھاراتال محور 12 816.  

كلیةالدرجة ال 40 720.  

/١٥٩/ ص/١٥انظر الملحق رقم/للتوسع   



  لخامس: منھج البحث وأدواتھ وإجراءاتھالفصل ا                     ثانيالباب ال  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨١ 
 

)، مـا یـدل علـى ثبـات ٠,٧٥أن جمیع قیم ألفا كرونباخ مرتفعة (أعلى مـن  السابق من الجدول یتضح

  االستبانة، األمر الذي یجعلها صالحة لالستخدام. 

كمـــا قامـــت الباحثـــة بحســـاب قـــیم ألفـــا كرونبـــاخ و معـــامالت االرتبـــاط (ســـبیرمان بـــراون) و(جتمـــان    

یقـة التجزئـة النصـفیة، وكانـت النتـائج كمـا یشـیر إلیهـا للتنصیف) عند التحقـق مـن ثبـات االسـتبانة بطر 

  الجدول التالي: 

  یبین قیم إحصائیات الثبات االستبانة )٨الجدول رقم: (

للتنصــیف) مرتفعــة،  إن جمیــع قــیم ألفــا كرونبــاخ و معــامالت االرتبــاط (ســبیرمان بــراون) و(جتمــان  

) مــــا یــــدل علـــى ثبــــات االســــتبانة، األمـــر الــــذي یجعلهــــا صــــالحة ٠,٠٥ودالـــة عنــــد مســــتوى الداللـــة (

  لالستخدام.

 المجتمع األصلي وعینة البحث: .٥

) ٥٦) سنوات البالغ عددهن (٥- ٤معلمات أطفال الفئة العمریة الثانیة ( المجتمع األصليیضم    

دینة دمشق الرسمیة البالغ ) الالتي یعملن في ریاض م/١٢٧/ص/٧/معلمة (انظر الملحق رقم 

طریقة ). وقد تم اختیار العینة ب/١٢٥/ص /٥/) روضة رسمیة (انظر الملحق رقم ٣١(عددها 

سمیت عنقودیة ألنها تشبه عناقید العنب، إذ یقسم المجتمع والتي ( العینة العنقودیة المقصودة

Reliability Statistics  إحصائیات الثبات  

  بطاقة المالحظة
عدد كل 

  البنود

Cronbach's Alpha معامل ارتباط   ألفا كرونباخ

  سبیرمان

-Spearman

 Brown

Coefficient  

  معامل ارتباط جتمان

  للتنصیف

Guttman Split-

Half 

Coefficient  

  النصف الثاني  النصف األول

عدد 

  البنود
  القیمة

عدد 

  البنود
  القیمة

المعلمةمحور   15 8a  .798  7 b  .654  .833  .752  

األطفال محور  13 7a  .758  6 b  .744  .611  .578  

المھارات محور  12 6a  .701  6b  .708  .780  .778  

  20a  .511  20b  .867  .598  .561 40 الدرجة الكلیة

/١٥٩/ ص/١٥انظر الملحق رقم/للتوسع   



  لخامس: منھج البحث وأدواتھ وإجراءاتھالفصل ا                     ثانيالباب ال  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٢ 
 

وتكون وحدة السحب مجموعة ولیست مفردة، وقد یتم األصلي إلى عدة شرائح تسمى بالعناقید، 

حیث تم تطبیق أدوات البحث  )٣، ص٢٠١١سحبها عشوائیًا أو بشكل مقصود) (درویش، ورحمة، 

في جمیع ریاض األطفال الرسمیة التي استطاعت الباحثة الوصول إلیها. بلغ عدد أفراد عینة 

نا تم اعتبار وحدة السحب هي الروضة، %)، ه٦٠,٧١) معلمة، وبلغت نسبة التمثیل (٣٤البحث (

وذلك بعد تقسیم مدینة دمشق إلى منطقة شرقیة، وغربیة، وشمالیة، وجنوبیة، ثم تم سحب أكثر من 

تم  البحث ینةع ختیاروال، بشكل مقصود حسب إمكانیة وصول الباحثة إلیها روضة من كل منطقة

  :التالیة اإلجرائیةالخطوات  اتباع
 

  ) /١٢٧/ص /٧/(انظر الملحق رقم  ) معلمة،٥٦األصلي ( تحدید حجم المجتمع -١- ٥

 ) معلمة. ٣٢تحدید حجم العینة المرغوب ( -٢- ٥

معلمة في كل  ٢تقریبًا=  ١,٨٠=  ٣١ ÷ ٥٦متوسط عدد المعلمات في الریاض =  -٣- ٥

 روضة.

 روضة. ١٦=  ٢ ÷ ٣٢عدد العناقید المختارة (الریاض) =  -٤- ٥

الریاض التي استطاعت الباحثة ) روضة ( جمیع ٥٦() روضة من ١٦تم اختیار ( -٥- ٥

 الوصول إلیها)

 ) معلمة.٣٤حجم العینة هو جمیع المعلمات في الریاض المختارة وقد بلغ حجمها ( -٦- ٥

  ) یوضح الخطوات السابقة:٩والجدول رقم (

  یبین عینة الریاض وعینة المعلمات المسحوبة منها وطریقة السحب للعینات) ٩الجدول رقم: (

  المنطقة             

  العدد         

منطقة 

  شرقیة

منطقة 

  غربیة

منطقة 

  شمالیة

منطقة 

  جنوبیة

مدینة 

  دمشق

  ٣١  ٧  ١١  ٧  ٦  عدد الریاض الكامل

  ١٦  ٥  ٤  ٤  ٣  عدد الریاض المسحوب

  ٥٦  ١٠  ٢١  ١٧  ٨  عدد المعلمات الكامل

  ٣٤  ٧  ١٠  ١٣  ٤  عدد المعلمات المسحوب

  /١٢٦/ ص/٦انظر الملحق رقم/للتوسع 
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  ) یبین توزع أفراد العینة بحسب التأهیل:١٠(والجدول رقم 

  یبین توزع أفراد عینة البحث بحسب التأهیل التربوي:) ١٠الجدول رقم: (

  تأھیل تربوي

  النسبة%  المجموع

  تأھیل غیر تربوي

معھد   النسبة%  المجموع

صف 

  خاص

تعمیق 

تأھیل 

  تربوي

معلم 

  صف

ریاض 

  أطفال

شھادة 

  ثانویة

معھد 

  متوسط

إجازة 

  جامعیة

٤٧.١  ١٦  ٤  ٧  ٥  ٥٢.٩  ١٨  ١  ٧  ٥  ٥  

%) مــن معلمــات الریــاض لــدیهن تــأهیًال  تربویــًا أي  ٥٢,٩یالحــظ مــن الجــدول الســابق أن نســبة (   

یحملــن شــهادة (معهــد صــف خــاص، تعمیــق تأهیــل تربــوي، معلــم صــف، ریــاض أطفــال)، وأن نســبة 

ــــة، معهــــد  ٤٧,١( ــــن شــــهادة (ثانوی ــــدیهن تــــأهیًال غیــــر تربــــوي أي یحمل %) مــــن معلمــــات الریــــاض ل

  معیة)، والشكل التالي یوضح ذلك:متوسط، إجازة جا

  

 

47.1%                                                                                

                                        52.9 %   

    

  یبین توزع أفراد عینة البحث بحسب التأهیل التربوي) ٩الشكل رقم: (

  

  سنوات الخبرة التعلیمیة في ریاض األطفال: توزع أفراد العینة بحسب عدد) یبین ١١والجدول رقم (

  عدد سنوات الخبرة التعلیمیة في ریاض األطفال یبین توزع أفراد عینة البحث بحسب) ١١الجدول رقم: (

  

  

  النسبة %  سنوات وأكثر ٥  النسبة %  سنوات ٥أقل من 

٣٨.٢  ١٢  % ٧٢.٨  ٢٢ %  
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سنوات) خبرة  ٥%) من المعلمات لدیهن أقل من(٧٢,٨نسبة (یالحظ من الجدول السابق أن 

سنوات فما فوق) خبرة تعلیمیة في  ٥%) من المعلمات لدیهن(١٢تعلیمیة في ریاض األطفال، وأن(

  ریاض األطفال، والشكل اآلتي یوضح ذلك:

              

       

                                                      38.2%  

                                                       72.8%  

  

یبین توزع أفراد عینة البحث بحسب عدد سنوات الخبرة التعلیمیة ) ١٠الشكل رقم: (

  في ریاض األطفال

  

 إجراءات تطبیق أدوات البحث: .٦

تطبیقهما على أفراد بعد التأكد من صدق أداتي البحث ظاهریًا وبنیویًا، وثبات كل منهما، تم    

عینة البحث، حیث قامت الباحثة بالحصول على موافقة وزیر التربیة على تسهیل مهمة تطبیق 

)، باإلضافة إلى موافقة السید /١٢٣/في ص /٣/(انظر الملحق رقم  أدوات البحث من قبل الباحثة

)، ومن ثم عملت الباحثة /١٢٤/في ص /٤/مدیر التربیة في محافظة دمشق(انظر الملحق رقم 

على توضیح الهدف من البحث لكل من مدیرة الروضة التي تم التطبیق فیها ومعلمات الفئة الثانیة 

اللواتي ُیعلِّمن فیها، ثم تم االتفاق على أن تقوم الباحثة أو إحدى زمیالتها بزیارة كل معلمة في 

ألربع خبرات: لغویة، ریاضیة، علمیة،  صفها لیوم واحد بحیث تتم مشاهدة المعلمة أثناء تنفیذها

اجتماعیة (لقد استعانت الباحثة بمعلمتین تحمالن إجازة في التربیة اختصاص معلم صف، وذلك 

بعد شرح وتوضیح الهدف من البحث، حیث تقوم كل منهما بتصویر المعلمة أثناء تنفیذها الخبرات 

علمة استبانة وُیطلب إلیها أن تقوم بتحدید مع أطفالها في قاعة النشاط) وبعد المشاهدة ُتعطى الم

ل من وجهة نظرها، طفلالمهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا ل ابتوظیف كفایاتهمدى قیامها 

وهنا تم التأكید والتأكد من أن كل معلمة قامت بملء بنود االستبانة جمیعها؛ وذلك بهدف عدم 
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أفراد العینة، وقد تم تطبیقها خالل الفترة الواقعة بین  استبعاد أي استبانة وبالتالي استبعاد أحد

ثم قامت الباحثة بملء بطاقة المالحظة لكل معلمة بعد  م)٢٠١٣//٤//٣٠م ولغایة ٢٠١٣//٢//١(

مشاهدة الفیدیو، وأخیرًا، تم استخالص النتائج وتحلیلها وتفسیرها، وتقدیم بعض المقترحات بناًء 

  علیها.

  

 الباحثة:الصعوبات التي واجهت  .٧

 الحصول على البیانات المتعلقة بإحصاءات ریاض األطفال الرسمیة. -١- ٧

إقناع المعلمات بضرورة تصویرهن وسریة العمل وعدم استخدامه إال ألغراض علمیة  -٢- ٧

 وحسب.

عدم قدرة الباحثة على الوصول إلى جمیع الریاض الرسمیة في مدینة دمشق، ما اضطرها  -٣- ٧

 الستعانة بزمیلتین لها لتطبیق أداتي البحث.إلى سحب عینة عنقودیة مقصودة، وا

صعوبات بسبب انقطاع التیار الكهربائي ما أدى لعطل بجهاز الحاسب وحذف ملفات  -٤- ٧

كثیرة تخص البحث وعدم القدرة على استرجاعها، باإلضافة إلى انقطاع شبكة االنترنت وصعوبة 

 الحصول على مراجع تخص البحث. 

بب عدم قدرة الباحثة على إیجاد أي مقیاس لقیاس صعوبات في بناء أدوات البحث بس -٥- ٧

 البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا، سواء أكان لطفل الروضة أو لتلمیذ في مرحلة عمریة أخرى.
  

  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في البحث: .٨

قامت الباحثة بتصحیح أدوات البحث حیث تتم اإلجابة عن كل بند من بنود االستبانة من خالل    

مفتاح التصحیح الثالثي، وهو مكون من ثالثة احتماالت (بدرجة كبیرة، بدرجة متوسطة، بدرجة 

) على الترتیب، وكذلك بالنسبة لبطاقة ١، ٢، ٣ضعیفة)، ویقابل هذه اإلجابات درجات (

  ة.المالحظ

قامت بإدخال البیانات إلى  أدوات البحث بعد انتهاء الباحثة من تطبیقها،وللحصول على نتائج    

 ) SPSSالحاسوب تمهیدًا لمعالجتها والحصول على النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي ال( 

  حیث تم استخدام مجموعة من القوانین:

 المتوسط الحسابي. -
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 االنحراف المعیاري. -

 اختبار (ت) ستودنت لداللة الفروق بین متوسطي عینتین مستقلتین. -

 المتوسط الموزون. -

  اختبار (ت) ستودنت لداللة الفروق بین متوسطي عینتین مرتبطتین (العینة نفسها). -

 

 

 

 

 

 

 

 

   



٨٧ 
 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 
 

 ما حققه البحث من أهداف. .١

 .ملخص نتائج الدراسة المیدانیة .٢

  مقترحات البحث. .٣

 
 

 :السادسالفصل 

عرض نتائج البحث 
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  السادسالفصل 

  عرض نتائج البحث وتفسیرها

نتائجـه ومـا حققـه مـن أهـداف، مـن فیـه عـرض  یشمل هذا الفصـل الجانـب العلمـي للبحـث إذ سـیتم   

خـالل التحقـق مــن فرضـیات البحـث ومناقشــة نتائجهـا وتفسـیرها، ومــن ثـم عـرض نتــائج البحـث بشــكل 

 مختصر، وبعدها عرض مقترحات البحث.

 أهداف:ما حققه البحث من  .١

یهــدف البحــث الحــالي إلــى معرفــة دور المعلمــة فــي تــوفیر البیئــة الصــفیة اآلمنــة اجتماعیــًا لطفــل    

  دمشق الرسمیة في ضوء كفایاتها المهنیة. ریاض مدینة سنوات) في ٥-٤الفئة العمریة الثانیة من (

مــدى تحققهــا تــم لتحقیــق هــذا الهــدف قامــت الباحثــة بتحلیلــه إلــى أهــداف محــددة أكثــر، وللتأكــد مــن و 

  القیام بما یلي:

قائمة مؤشرات سلوكیة لمعرفة مدى قیام وضع ، أال وهو: لمعرفة مدى تحقق الهدف األول -١-١

، قامت الباحثة بتوظیف كفایاتها المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة المعلمة

بالعودة إلى الدراسات السابقة وأدبیات البحث التي تتعلق بكفایات معلمة الروضة المهنیة، والبیئة 

الصفیة اآلمنة في ریاض األطفال، حیث توصلت إلى قائمة مؤشرات سلوكیة لمعرفة مدى قیام 

مبین في الجدول رقم المعلمة بدورها في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة كما هو 

)١٢ :(  
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بتوظیف كفایاتها المهنیة یبین قائمة مؤشرات سلوكیة لمعرفة مدى قیام المعلمة ) ١٢(الجدول رقم: 

  في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیاً لطفل الروضة  الرقم

  المعلمة  في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي معھاأوالً: دور 

  تعّزز سلوك الطفل المرغوب فور حدوثھ.  ١

  كِمل إجابتھ.تستمع باھتمام للطفل حتى یُ   ٢

  توّزع نظراتھا على جمیع األطفال.  ٣

  تبتعد عن التأفف من األطفال.  ٤

  تنادي الطفل المجیب باسمھ.  ٥

  تبتعد عن إھانة األطفال.  ٦

  حازمة تجاه السلوك المؤذي للطفل.تكون   ٧

  تشجع مبادرة األطفال لإلجابة دون خوف أو خجل.  ٨

  تشجع األطفال على التعبیر بحریة عن أفكارھم من خالل الرسم واألشغال وبقیة األنشطة.  ٩

  توفر مواد متنوعة آمنة یستطیع األطفال التعامل معھا بحریة واستقاللیة ( ورق، أزرار، معجون..)  ١٠

  ثانیاً: دور المعلمة في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي مع رفاقھ

  تستخدم طرائق تفاعلیة متنوعة.  ١١

  تقّسم األطفال للعمل ضمن مجموعات.  ١٢

  تحّدد المسؤولیات الملقاة على عاتق كل طفل من أطفال المجموعة.  ١٣

  توظف األحداث والمناسبات الجاریة لتعزیز التفاعل بین األطفال.  ١٤

  ترّتب البیئة الصفیة بشكل یساعد على االتصال الجماعي بین األطفال.  ١٥

  تشجع األطفال على استخدام لغة الحوار في تعاملھم مع بعضھم.  ١٦

  توجھ األطفال إلى احترام حدیث اآلخرین وعدم مقاطعتھم.  ١٧

  تتیح الفرصة لألطفال لعرض أعمالھم على رفاقھم.  ١٨

  رائھم بأعمال رفاقھم بعیداً عن السخریة.آتشجع األطفال على التعبیر عن   ١٩

  تشجع الطفل على أن یعیر أغراضھ للطفل المحتاج.  ٢٠

ثالثاً: دور المعلمة في إكساب طفل الروضة مھارات اجتماعیة كاللعب الجماعي والسلوك 

 ً   المرغوب فیھ اجتماعیا

  األنشطة والخبرات.تتیح للطفل استخدام لغتھ في   ٢١

  توفر أنشطة متنوعة آمنة لیعمل األطفال بروح الجماعة.  ٢٢

  توّجھ األطفال كي یتجنبوا السلوكیات الخاطئة.  ٢٣

  تستخدم تقنیات منوعة ( أفالم، ألعاب، جوائز...) لتكوین عادات سلیمة عند الطفل.  ٢٤

  من خالل األنشطة والخبرات. تؤّكد على بعض القیم ( الصدق، احترام رأي اآلخرین...)  ٢٥

  تشجع األطفال على استخدام تعبیرات إیجابیة لطیفة مع بعضھم.  ٢٦

  توظف المناسبات واألحداث الجاریة لتقویة العالقات االجتماعیة بین األطفال.  ٢٧

  تنّمي لدى األطفال احترام قوانین الجماعة من خالل األلعاب الجماعیة ولعب األدوار.  ٢٨

  تعلیماتھا بحزم لیتسّنى لكل طفل تقّبلھا وااللتزام بھا.تعطي   ٢٩

  تستخدم مھارات الحوار إلقناع األطفال بالتعلیمات.  ٣٠

  تنّمي لدى األطفال احترام حریة وخصوصیة اآلخرین (االستئذان قبل استخدام أشیاء اآلخرین)  ٣١

  تثني على الطفل أمام رفاقھ عند قیامھ بسلوكیات صحیحة.  ٣٢
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٩٠ 
 

آراء معلمـات ریـاض  الفـروق بـین الكشف عن، أال وهو: لمعرفة مدى تحقق الهدف الثاني -٢-١

األطفــال حــول مــدى قیــامهن بتوظیــف كفایــاتهن المهنیــة فــي تــوفیر بیئــة صــفیة آمنــة اجتماعیــًا لطفــل 

تــم اختبــار صــحة الفرضــیتین  ،التعلیمیــة نالتربــوي، وعــدد ســنوات خبــرته نمــؤهله ، بــاختالفالروضــة

 لثانیة:او األولى 

) بین متوسطات ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (: الفرضیة األولى

بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر البیئة الصفیة  حول مدى قیامهن درجات آراء معلمات الروضة

  لمتغیر المؤهل التربوي للمعلمة.اآلمنة اجتماعیًا للطفل تعود 

للتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب داللة الفروق بین إجابات أفراد عینة    

البحث في االستبانة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي: (مؤهل تربوي، مؤهل غیر تربوي) وذلك باستخدام 

   اختبار (ت) ستودنت، وجاءت النتائج كما یشیر إلیها الجدول التالي:

ین نتائج اختبار(ت) للفروق بین متوسطات درجات آراء المعلمات یب) ١٣الجدول رقم: (

  حول كل محور من محاور االستبانة، وفق متغیر المؤهل التربوي للمعلمة

  

) 0.963) ومستوى داللتها (0.047(باستخدام اختبار (ت) ستودنت نجد أن قیمة ت هي     

وهو أكبر من مستوى الداللة االفتراضي وهذا یؤكد صحة الفرضیة الصفریة؛ أي ال توجد فروق بین 

محاور 

 االستبانة

 المتغیر

 المؤھل
 العدد

عدد 

البنود

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

 الحریة

فرق 

 المتوسط

قیمة 

 (ت)

 داللة (ت)

Sig. 
 القرار

محور 

 المعلمة

 16 غیر مؤھل
15 

39.6875 4.8265 
32 .07639  .047 .963 

غیر دال 

 عند

 4.7296 39.6111 18 مؤھل )0.05(

محور 

 األطفال

مؤھل غیر  16 
13 

35.0625 3.3360 
32 2.3402  1.795 .082 

غیر دال 

 عند

 4.1558 32.7222 18 مؤھل )0.05(

محور 

 المھارات

مؤھلغیر   16 

12 

33.5 2.6331 

32 1.8888  1.754 .089 

غیر دال 

 عند

 3.5169 31.6111 18 مؤھل )0.05(

الدرجة 

 الكلیة

 16 غیر مؤھل

40 

108.25 9.7604 

32 4.3055  1.187 .244 

غیر دال 

 عند

 11.2064 103.944 18 مؤھل )0.05(
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 في محور دور المعلمة في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي معها متوسطات درجات آراء المعلمات

  . غیر المؤهل التربوي للمعلمةلمتتعود 
  

) 0.082) ومستوى داللتها (1.795(وباستخدام اختبار (ت) ستودنت نجد أن قیمة ت هي    

وهو أكبر من مستوى الداللة االفتراضي وهذا یؤكد صحة الفرضیة الصفریة؛ أي ال توجد فروق بین 

الروضة اإلیجابي مع  في محور دور المعلمة في تفاعل طفل متوسطات درجات آراء المعلمات

  لمتغیر المؤهل التربوي للمعلمة.تعود  رفاقه
  

) وهو 089.) ومستوى داللتها (1.754(وباستخدام اختبار (ت) ستودنت نجد أن قیمة ت هي    

أكبر من مستوى الداللة االفتراضي وهذا یؤكد صحة الفرضیة الصفریة؛ أي ال توجد فروق بین 

في محور دور المعلمة في امتالك طفل الروضة مهارات  متوسطات درجات آراء المعلمات

اجتماعیة كاللعب الجماعي واحترام قوانین الجماعة والعادات والتقالید والسلوك المرغوب فیه 

  لمتغیر المؤهل التربوي للمعلمة.تعود  اجتماعیاً 
  

) وهو 0.244) ومستوى داللتها (1.187(أن قیمة ت هي  نجد وبالنظر إلى الجدول السابق   

؛ أي ال توجد فروق بین یؤكد صحة الفرضیة الصفریةأكبر من مستوى الداللة االفتراضي وهذا 

بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر البیئة  ول مدى قیامهنمتوسطات درجات آراء المعلمات ح

  ي للمعلمة.لمتغیر المؤهل التربو تعود  (في الدرجة الكلیة لالستبانة) الصفیة اآلمنة اجتماعیًا للطفل

) بین متوسطات درجات ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (النتیجة: 

بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر البیئة الصفیة  حول مدى قیامهن آراء معلمات الروضة

  لمتغیر المؤهل التربوي للمعلمة. اآلمنة اجتماعیًا للطفل تعود 

) بین متوسطات ٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (ال  :فرضیة الثانیةلا

بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر البیئة الصفیة  حول مدى قیامهن درجات آراء معلمات الروضة

  لمتغیر عدد سنوات خبرة المعلمة التعلیمیة في ریاض األطفال.اآلمنة اجتماعیًا للطفل تعود 
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٩٢ 
 

للتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب داللة الفروق بین إجابات أفراد عینة    

سنوات وأكثر)،  ٥سنوات،  ٥البحث في االستبانة تبعًا لمتغیر عدد سنوات خبرة المعلمة: (أقل من 

  وذلك باستخدام اختبار (ت) ستودنت، وجاءت النتائج كما یشیر إلیها الجدول التالي:

یبین نتائج اختبار(ت) للفروق بین متوسطات درجات آراء المعلمات حول ) ١٤رقم: (الجدول 

  كل محور من محاور االستبانة، وفق متغیر عدد سنوات خبرة المعلمة التعلیمیة
  

  

) وهو 0.3006) ومستوى داللتها (1.052(باستخدام اختبار (ت) ستودنت نجد أن قیمة ت هي     

أكبر من مستوى الداللة االفتراضي وهذا یؤكد صحة الفرضیة الصفریة؛ أي ال توجد فروق بین 

 في محور دور المعلمة في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي معها متوسطات درجات آراء المعلمات

  .لمتغیر عدد سنوات خبرة  المعلمةتعود 
  

) وهو 0.6617) ومستوى داللتها (0.441(وباستخدام اختبار (ت) ستودنت نجد أن قیمة ت هي    

بین أكبر من مستوى الداللة االفتراضي وهذا یؤكد صحة الفرضیة الصفریة؛ أي ال توجد فروق 

في محور دور المعلمة في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي مع  متوسطات درجات آراء المعلمات

  لمتغیر عدد سنوات خبرة  المعلمة.تعود  رفاقه

محاور 

 االستبانة

 المتغیر

 الخبرة
 العدد

عدد 

 البنود

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

 الحریة

فرق 

 المتوسط

قیمة 

 (ت)

 داللة (ت)

Sig. 
 القرار

محور 

 المعلمة

٥أقل من  22 

15 

40.2727 4.4312 

32 1.7727  1.052 0.3006 

غیر دال 

 عند

وأكثر ٥ )0.05(  12 38.5 5.1610 

محور 

 األطفال

٥أقل من  22 

13 

34.0454 3.9818 

32 0.6287 0.441 0.6617 

غیر دال 

 عند

وأكثر ٥ )0.05(  12 33.4166 3.9418 

محور 

 المھارات

٥أقل من  22 

12 

33.0909 3.2057 

32 1.6742 1.469 0.1515 

غیر دال 

 عند

وأكثر ٥ )0.05(  12 31.4166 3.1176 

الدرجة 

 الكلیة

٥أقل من  22 

40 

107.409 10.697 

32 4.0757 1.071 0.2917 

غیر دال 

 عند

وأكثر ٥ )0.05(  12 103.333 10.395 
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) وهو 0.1515) ومستوى داللتها (1.469(وباستخدام اختبار (ت) ستودنت نجد أن قیمة ت هي    

الفرضیة الصفریة؛ أي ال توجد فروق بین  أكبر من مستوى الداللة االفتراضي وهذا یؤكد صحة

في محور دور المعلمة في امتالك طفل الروضة مهارات  متوسطات درجات آراء المعلمات

اجتماعیة كاللعب الجماعي واحترام قوانین الجماعة والعادات والتقالید والسلوك المرغوب فیه 

  لمتغیر عدد سنوات خبرة  المعلمة.تعود  اجتماعیاً 
  

) وهو أكبر 0.2917) ومستوى داللتها (1.187(أن قیمة ت هي  نجد ظر إلى الجدول السابقوبالن   

؛ أي ال توجد فروق بین یؤكد صحة الفرضیة الصفریةمن مستوى الداللة االفتراضي وهذا 

بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر البیئة  ول مدى قیامهنمتوسطات درجات آراء المعلمات ح

لمتغیر عدد سنوات خبرة  تعود  (في الدرجة الكلیة لالستبانة) الصفیة اآلمنة اجتماعیًا للطفل

  المعلمة.
  

) بین متوسطات درجات ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (النتیجة: 

بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر البیئة الصفیة  حول مدى قیامهن آراء معلمات الروضة

   لمتغیر عدد سنوات خبرة المعلمة التعلیمیة في ریاض األطفال.اآلمنة اجتماعیًا للطفل تعود 
    

  المناقشة:   

قیم متوسطات درجات آراء المعلمات  ارتفاعاألولى والثانیة نالحظ من مناقشة صحة الفرضیتین    

في إجاباتهن على محاور االستبانة، وهذا یدل على أن معظم المعلمات (أفراد العینة) یقمن بدورهن 

في توظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیة لطفل الروضة، وذلك من وجهة 

تربوي وعدد سنوات الخبرة، فروق ظاهریة لم نظرهن، كما نجد أن الفروق بینها، من حیث المؤهل ال

تصل إلى مستوى الفروق الجوهریة، ویمكن عزو ذلك إلى التأثرات الذاتیة ألفراد العینة، فعادًة ال 

 تتمیز اآلراء الشخصیة بالدقة الكافیة إلظهار الفروق الحقیقیة بین األفراد.

 التــي یشــیر إلیهــا الواقــع فــيالفــروق  معرفــة ، أال وهــو: لمعرفــة مــدى تحقــق الهــدف الثالــث -٣-١

مــدى قیــام المعلمــة بتوظیــف كفایاتهــا المهنیــة فــي تــوفیر بیئــة صــفیة آمنــة اجتماعیــًا لطفــل الروضــة، 

الثالثـــة  ، تـــم اختبـــار صـــحة الفرضـــیتین بـــاختالف مؤهلهـــا التربـــوي، وعـــدد ســـنوات خبرتهـــا التعلیمیـــة

 الرابعة:و 
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٩٤ 
 

) بین متوسطات ٠,٠٥إحصائیة عند مستوى داللة (توجد فروق ذات داللة  ال :الفرضیة الثالثة

بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة  مدى قیامهن في درجات معلمات الروضة

  لمتغیر المؤهل التربوي للمعلمة.عود ت بطاقة المالحظة كما تشیر إلیهللطفل اجتماعیًا 

للتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــیة قامــت الباحثــة بحســاب داللــة الفــروق بــین درجــات المعلمــات فــي    

كــل محــور مــن محــاور بطاقــة المالحظــة وفــي البطاقــة ككــل، تبعــًا لمتغیــر المؤهــل التربــوي: (مؤهــل 

تربــوي، مؤهــل غیــر تربــوي) وذلــك باســتخدام اختبــار (ت) ســتودنت، وجــاءت النتــائج كمــا یشــیر إلیهــا 

  ول التالي:الجد

تشیر إلیه بطاقة یبین نتائج اختبار(ت) للفروق بین متوسطات درجات المعلمات كما ) ١٥الجدول رقم: (

  وفي البطاقة ككل وفق متغیر المؤهل التربوي للمعلمة البطاقةفي كل محور من محاور  المالحظة 

   

  من الجدول السابق نجد أنه:  

محاور 

 االستبانة

 المتغیر

 المؤھل
 العدد

عدد 

 البنود
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

 الحریة
 قیمة (ت) فرق المتوسط

 داللة (ت)

Sig. 
قرارال  

محور 

 المعلمة

 16 غیر مؤھل

10 

18.0625 2.719 

32 -5.65972-  -5.818- .000 
دال عند 

)0.05( 
 2.926 23.7222 18 مؤھل

محور 

 األطفال

غیر 

 مؤھل
16 

10 

15.3125 2.574 

28.68 -4.63194-  -3.936- .000 
دال عند 

)0.05( 
 4.179 19.9444 18 مؤھل

محور 

 المھارات

غیر 

 مؤھل
16 

12 

19.6875 3.177 

32 -7.20139- -5.919- .000 
دال عند 

)0.05( 
 3.833 26.8889 18 مؤھل

الدرجة 

 الكلیة

غیر 

 مؤھل
16 

32 

53.0625 6.884 

32 -17.49306- -5.996- .000 
دال عند 

)0.05( 
 9.690 70.5556 18 مؤھل
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٩٥ 
 

في محور دور المعلمة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات المعلمات -

 لصالح المعلمات ذوات المؤهل التربوي. في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي معها

في محور دور المعلمة  داللة إحصائیة بین متوسطات درجات المعلماتتوجد فروق ذات  -

 في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي مع رفاقه لصالح المعلمات ذوات المؤهل التربوي.

في محور دور المعلمة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات المعلمات -

جماعي واحترام قوانین الجماعة والعادات في امتالك طفل الروضة مهارات اجتماعیة كاللعب ال

 لصالح المعلمات ذوات المؤهل التربوي. والتقالید والسلوك المرغوب فیه اجتماعیاً 

بتوظیف كفایاتهن المهنیة  ول مدى قیامهنتوجد فروق بین متوسطات درجات المعلمات ح -

لصالح  طاقة المالحظة)(في الدرجة الكلیة لب في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا للطفل

 المعلمات ذوات المؤهل التربوي.

یتبین من الجدول السابق أن جمیع قیم اختبار (ت) لمقارنة الفروق بین المتوسطات في  -

)، وهذه الفروق ٠,٠٥المحاور جمیعها، وفي الدرجة الكلیة، ذات داللة إحصائیة عند مستوى (

وُتقبل ، ُترفض الفرضیة الصفریةبالتالي جمیعها لصالح المعلمات ذوات المؤهل التربوي، و 

  . الفرضیة البدیلة

) بین متوسطات درجات ٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (النتیجة:    

بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة  مدى قیامهن في معلمات الروضة

لمتغیر المؤهل التربوي للمعلمة لصالح تعود  المالحظةتشیر إلیه بطاقة كما اجتماعیًا للطفل 

المعلمات ذوات المؤهل التربوي (معهد صف خاص، تعمیق تأهیل تربوي، إجازة معلم صف، إجازة 

  ریاض أطفال).

  

) بین متوسطات ٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( ال الفرضیة الرابعة:

بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة  قیامهن مدى في درجات معلمات الروضة

لمتغیر عدد سنوات خبرة المعلمة التعلیمیة في تعود  تشیر إلیه بطاقة المالحظةكما اجتماعیًا للطفل 

  ریاض األطفال.
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٩٦ 
 

للتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــیة قامــت الباحثــة بحســاب داللــة الفــروق بــین درجــات المعلمــات فــي    

كــل محــور مــن محــاور بطاقــة المالحظــة وفــي البطاقــة ككــل، تبعــًا لمتغیــر عــدد ســنوات خبــرة المعلمــة 

) وذلـك باسـتخدام اختبـار (ت) سـنوات ٥سنوات، أكثر مـن  ٥أقل من التعلیمیة في ریاض األطفال: (

  ودنت، وجاءت النتائج كما یشیر إلیها الجدول التالي:ست

تشیر یبین نتائج اختبار(ت) للفروق بین متوسطات درجات المعلمات كما ) ١٦الجدول رقم: (

وفي البطاقة ككل وفق متغیر عدد  كل محور من محاور البطاقة في إلیه بطاقة المالحظة

  سنوات خبرة المعلمة التعلیمیة في ریاض األطفال

  

  من الجدول السابق نجد أنه:   

في محور دور المعلمة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات المعلمات -

 سنوات وأكثر). ٥لصالح المعلمات ذوات الخبرة ( في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي معها

في محور دور المعلمة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات المعلمات -

 سنوات وأكثر). ٥في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي مع رفاقه لصالح المعلمات ذوات الخبرة (

محاور 

 االستبانة

 المتغیر

 المؤھل
 العدد

عدد 

 البنود

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

 الحریة

 فرق

المتوسط   
  قیمة (ت)

 داللة (ت)

Sig. 
قرارال  

محور 

 المعلمة

٥أقل من  22 

10 

19.7273 3.08887 

32 -3.77273- -2.911-  .007 
دال عند 

)0.05( 
وأكثر ٥  12 23.5000 4.44154 

محور 

 األطفال

٥أقل من  22 

10 

16.5000 3.83902 

32 -3.58333- -2.582- .015 
دال عند 

)0.05( 
وأكثر ٥  12 20.0833 3.91868 

محور 

 المھارات

٥أقل من  22 

12 

21.9091 4.93683 

32 -4.50758- -2.719- .010 
دال عند 

)0.05( 
وأكثر ٥  12 26.4167 3.94181 

الدرجة 

 الكلیة

٥أقل من  22 

32 

58.1364 10.7051 

32 -11.86364- -3.031- .005 
دال عند 

)0.05( 
وأكثر ٥  12 70.0000 11.2815 

/١٦٤/ ص/١٩انظر الملحق رقم/للتوسع   
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٩٧ 
 

في محور دور المعلمة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات المعلمات -

في امتالك طفل الروضة مهارات اجتماعیة كاللعب الجماعي واحترام قوانین الجماعة والعادات 

 سنوات وأكثر). ٥لصالح المعلمات ذوات الخبرة ( والتقالید والسلوك المرغوب فیه اجتماعیاً 

بتوظیف كفایاتهن المهنیة  ول مدى قیامهنمتوسطات درجات المعلمات ح توجد فروق بین -

لصالح  (في الدرجة الكلیة لبطاقة المالحظة) في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا للطفل

 سنوات وأكثر). ٥المعلمات ذوات الخبرة (

یتبین من الجدول السابق أن جمیع قیم اختبار (ت) لمقارنة الفروق بین المتوسطات في  -

)، وهذه الفروق ٠,٠٥المحاور جمیعها، وفي الدرجة الكلیة، ذات داللة إحصائیة عند مستوى (

، ُترفض الفرضیة الصفریةسنوات وأكثر)، وبالتالي  ٥جمیعها لصالح المعلمات ذوات الخبرة (

  یة البدیلةوُتقبل الفرض

) بین متوسطات درجات ٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( النتیجة:   

بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة  مدى قیامهن في معلمات الروضة

التعلیمیة لمتغیر عدد سنوات خبرة المعلمة تعود  تشیر إلیه بطاقة المالحظةكما اجتماعیًا للطفل 

  .سنوات وأكثر) ٥في ریاض األطفال لصالح المعلمات ذوات الخبرة (
  

  المناقشة:  

الثالثة والرابعة نجد أن الواقع یشیر إلى وجود فرق جوهري بین  من مناقشة صحة الفرضیتین   

المعلمات في مدى قیامهن بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا یعود 

ختالف تأهیل المعلمة التربوي والختالف عدد سنوات خبرتها التعلیمیة في ریاض األطفال، وأن ال

) ٥هذا الفرق لصالح المعلمات المؤهالت تربویًا وذوات الخبرة التعلیمیة في ریاض األطفال مدة (

لمة ) حیث بینت أهمیة المؤهل العلمي للمع٢٠٠٨سنوات وأكثر، وهذا ما أكدته دراسة (أحمیدة، 

 Pianta(وعدد سنوات خبرتها في إعداد بیئة تعلیمیة مناسبة لألطفال، وكذلك دراسة بیانتا وآخرون  

& Others, 2005(  أكدت أهمیة خبرة المعلم وتدریبه ورغبته في تعلیم األطفال، وهذا قد یفسر

إضافة اختصاص ریاض األطفال إلى االختصاصات التي ُتَدرَّس في كلیات التربیة قبل بضع 

سنوات، ألن المعلمة التي تمتلك معلومات نظریة وعملیة في كیفیة التعامل مع األطفال إضافة إلى 
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٩٨ 
 

ون أقدر على اختیار واستخدام الطرائق والوسائل األنسب للطفل بحسب مرحلته الخبرة في ذلك، تك

العمریة، كما تنوع في تنظیم البیئة الصفیة ما یساعدها على مراعاة الفروق الفردیة بین قدرات 

األطفال واستعداداتهم وحاجاتهم ومیولهم، بحیث تعطي كل طفل وقتًا واهتمامًا كافیًا یمكنها من 

تقدمه ونموه، مع توفیر سبل النجاح المتدرج وتحقیق المتعة أثناء التعلم، كما توفر  معرفة مدى

أسالیب التعزیز المناسبة لزیادة دافعیته للتعلم والمشاركة بإیجابیة في الموقف التعلیمي، فهي تكون 

 على اطالع بمبادئ علم نفس نمو الطفل وحاجاته وخصائص نموه، ما یساعدها على تلبیة حاجاته

المختلفة، (فإشباع حاجات الطفل والتي تتمثل في حاجته للنجاح، وحاجته لالعتماد على النفس، 

وحاجته للتعبیر عن الذات، فضًال عن حاجته للعب، یؤدي إلى اكتساب الطفل المعارف والمهارات 

مي، واالتجاهات الحیاتیة، وبذلك تتحقق معظم األهداف التي تسعى إلیها تربیة طفل الروضة) (فه

)، كما تتوفر لدیها معلومات ومهارات تساعدها على تنمیة المهارات الحیاتیة التي ٧١، ص٢٠٠٧

تساعد الطفل على التوافق البیئي والمجتمعي، فهي تهتم بسلوكیات العمل الجماعي والتعاون بین 

  األطفال.

ن هــو كــائن مــ الكشــف عــن الفــروق بــین مــاأال وهــو:  :لمعرفــة مــدى تحقــق الهــدف الرابــع -٤-١

وجهة نظر معلمات ریاض األطفال، وبین ما تشـیر إلیـه بطاقـة المالحظـة حـول مـدى قیـام المعلمـات 

، تـــم بـــأدوارهن فـــي توظیـــف كفایـــاتهن المهنیـــة فـــي تـــوفیر بیئـــة صـــفیة آمنـــة اجتماعیـــًا لطفـــل الروضـــة

 الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة: اختبار صحة الفرضیات
 

) بـین متوسـطات ٠,٠٥ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة (الفرضیة الخامسة: 

، وبــین مــا تشــیر إلیــه بطاقــة المالحظــة حــول مــدى المــؤهالت تربویــاً  معلمــات الروضــة آراءدرجــات 

  .بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة هنقیام
 

ة قامـت الباحثــة بحسـاب قیمــة المتوسـط الــوزني لـدرجات المعلمــات للتحقـق مـن صــحة هـذه الفرضــی   

المؤهالت تربویًا في كل محور مـن محـاور االسـتبانة وبطاقـة المالحظـة باإلضـافة إلـى الدرجـة الكلیـة 

لكـــل منهمـــا؛ وذلـــك ألن عـــدد بنـــود االســـتبانة یختلـــف عـــن عـــدد بنـــود بطاقـــة المالحظـــة، ثـــم قامـــت 

؛ حیـث داللة الفروق بین متوسـطي عینتـین مـرتبطتین (العینـة نفسـها)اختبار (ت) ستودنت ل باستخدام

تم حساب قیمـة (ت) لداللـة الفـروق بـین المتوسـطات الوزنیـة لـدرجات المعلمـات المـؤهالت تربویـًا فـي 
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كــل محــور مــن محــاور بطاقــة المالحظــة واالســتبانة وفــي البطاقــة واالســتبانة ككــل، وجــاءت النتــائج 

  كالتالي:

یبین نتائج اختبار(ت) للفروق بین المتوسطات الوزنیة لدرجات المعلمات ) ١٧الجدول رقم: (

  المؤهالت تربویًا في كل محور من محاور بطاقة المالحظة واالستبانة وفي البطاقة واالستبانة ككل

  
عدد 

  البنود

المتوسط 

  الوزني

فرق 

  المتوسط

 عدد

 المعلمات

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

 الحریة

قیمة 

  (ت)

 (ت)داللة

Sig.  
  قرارال

محور 

  المعلمة

 2.6407  15 استبانة

دال عند  0.0087 2.960  17 0.3849 18 0.2685

)0.05(  
 2.3722  10  مالحظة

محور 

  األطفال

 2.5171  13 استبانة

دال عند  0.000 5.666  17  0.3913 18 0.5226

)0.05( 
 1.9944 10  مالحظة

محور 

  المهارات

 2.6343 12 استبانة

دال عند  0.000 4.665  17  0.3579 18 0.3935

)0.05( 
 2.2407 12  مالحظة

الدرجة 

  الكلیة

 2.5986  40 استبانة

دال عند  0.000 5.206  17  0.3208 18 0.3937

)0.05( 
 2.2049  32  مالحظة

/١٦٥/ ص/٢٠انظر الملحق رقم/للتوسع   

  

یظهر من الجدول أن جمیع قیم (ت) المحسوبة تدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین    

المتوسطات الوزنیة لدرجات المعلمات المؤهالت تربویًا في كل محور من محاور بطاقة المالحظة 

ة واالستبانة وفي البطاقة واالستبانة ككل، وهذا الفرق لصالح درجات آراء المعلمات في االستبان

  .ُترفض الفرضیة الصفریة وُتقبل الفرضیة البدیلةومحاورها، وبالتالي 
  

) بین متوسطات درجات ٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( النتیجة:   

 هن، وبین ما تشیر إلیه بطاقة المالحظة حول مدى قیامالمؤهالت تربویاً  معلمات الروضة آراء

آراء  ، لصالحبتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة

  .المعلمات في االستبانة ومحاورها
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) بین متوسطات ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (الفرضیة السادسة: 

ما تشیر إلیه بطاقة المالحظة ، وبین المؤهالت تأهیًال غیر تربوي معلمات الروضة آراءدرجات 

  .بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة هنحول مدى قیام

  

للتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب قیمة المتوسط الوزني لدرجات المعلمات    

المؤهالت تأهیًال غیر تربوي في كل محور من محاور االستبانة وبطاقة المالحظة باإلضافة إلى 

ثم  الدرجة الكلیة لكل منهما؛ وذلك ألن عدد بنود االستبانة یختلف عن عدد بنود بطاقة المالحظة،

اختبار (ت) ستودنت لداللة الفروق بین متوسطي عینتین مرتبطتین (العینة  قامت باستخدام

؛ حیث تم حساب قیمة (ت) لداللة الفروق بین المتوسطات الوزنیة لدرجات المعلمات نفسها)

المؤهالت تأهیًال غیر تربوي في كل محور من محاور بطاقة المالحظة واالستبانة وفي البطاقة 

  تبانة ككل، وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:واالس
  

یبین نتائج اختبار(ت) للفروق بین المتوسطات الوزنیة لدرجات المعلمات ) ١٨الجدول رقم: (

المؤهالت تأهیًال غیر تربوي في كل محور من محاور بطاقة المالحظة واالستبانة وفي 

  البطاقة واالستبانة ككل

  

یظهر من الجدول أن جمیـع قـیم (ت) المحسـوبة تـدل علـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین    

في كـل محـور مـن محـاور بطاقـة  تأهیًال غیر تربويالمتوسطات الوزنیة لدرجات المعلمات المؤهالت 

  
عدد 

  البنود

المتوسط 

  الوزني

فرق 

 المتوسط

عدد 

 المعلمات

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  الحریة
  قیمة (ت)

 داللة (ت)

Sig. 
  قرارال

محور 

المعلمة

 2.6458  15 استبانة
دال عند   0.000 8.341  15 0.4026 16 0.8395

 1.8063  10  مالحظة  )0.05(

محور 

 األطفال

 2.6971  13 استبانة
دال عند  0.000 14.200  15  0.3284  16 1.1658

 1.5312  10  مالحظة )0.05(

محور 

المهارات

 2.7917 12 استبانة
دال عند  0.000 11.771  15  0.3911  16 1.1510

 1.6406 12  مالحظة )0.05(

الدرجة 

 الكلیة

 2.7063  40 استبانة
دال عند  0.000 12.394  15  0.3382  16 1.0480

 1.6582  32  مالحظة )0.05(

  /١٦٦/ ص/٢١انظر الملحق رقم/للتوسع 
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المالحظــة واالســتبانة وفــي البطاقــة واالســتبانة ككــل، وهــذا الفــرق لصــالح درجــات آراء المعلمــات فــي 

  .ُترفض الفرضیة الصفریة وُتقبل الفرضیة البدیلةاالستبانة ومحاورها، وبالتالي 
  

) بین متوسطات درجات ٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( النتیجة:   

، وبین ما تشیر إلیه بطاقة المالحظة حول المؤهالت تأهیًال غیر تربوي معلمات الروضة آراء

، بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة هنمدى قیام

  لصالح آراء المعلمات في االستبانة ومحاورها.

  

) بین متوسطات ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (: لسابعةالفرضیة ا

، وبین ما سنوات وأكثر) ٥الخبرة التعلیمیة في ریاض األطفال لمدة (ذوات  معلماتال آراءدرجات 

بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة  هنتشیر إلیه بطاقة المالحظة حول مدى قیام

  .الروضة اجتماعیًا لطفل

  

للتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب قیمة المتوسط الوزني لدرجات المعلمات    

سنوات وأكثر) في كل محور من محاور  ٥ذوات الخبرة التعلیمیة في ریاض األطفال لمدة (

االستبانة وبطاقة المالحظة باإلضافة إلى الدرجة الكلیة لكل منهما؛ وذلك ألن عدد بنود االستبانة 

اختبار (ت) ستودنت لداللة الفروق بین  ختلف عن عدد بنود بطاقة المالحظة، ثم قامت باستخدامی

؛ حیث تم حساب قیمة (ت) لداللة الفروق بین متوسطي عینتین مرتبطتین (العینة نفسها)

سنوات  ٥المتوسطات الوزنیة لدرجات المعلمات ذوات الخبرة التعلیمیة في ریاض األطفال لمدة (

في كل محور من محاور بطاقة المالحظة واالستبانة وفي البطاقة واالستبانة ككل، وجاءت  وأكثر)

  النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:
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یبین نتائج اختبار(ت) للفروق بین المتوسطات الوزنیة لدرجات المعلمات ) ١٩الجدول رقم: (

وأكثر) في كل محور من محاور  سنوات ٥ذوات الخبرة التعلیمیة في ریاض األطفال لمدة (

  بطاقة المالحظة واالستبانة وفي البطاقة واالستبانة ككل

  
  

یظهــر مــن الجــدول أن جمیــع قــیم (ت) المحســوبة تــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة      

 سـنوات وأكثـر) ٥ذوات الخبـرة التعلیمیـة فـي ریـاض األطفـال لمـدة (المتوسطات الوزنیة لدرجات المعلمات بین 

فــي كــل محــور مــن محــاور بطاقــة المالحظــة واالســتبانة وفــي البطاقــة واالســتبانة ككــل، وهــذا الفــرق 

ــل ُتــرفض الفرضــیة الصــفریلصــالح درجــات آراء المعلمــات فــي االســتبانة ومحاورهــا، وبالتــالي  ة وتُقب

  .الفرضیة البدیلة
  

) بـین متوسـطات درجـات ٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة ( النتیجة:   

، وبـین مـا تشـیر سـنوات وأكثـر) ٥ذوات الخبرة التعلیمیة في ریـاض األطفـال لمـدة ( معلماتال آراء

بتوظیـف كفایـاتهن المهنیـة فـي تـوفیر بیئـة صـفیة آمنـة  هنإلیه بطاقة المالحظة حـول مـدى قیـام

  آراء المعلمات في االستبانة ومحاورها. ، لصالحاجتماعیًا لطفل الروضة

  
عدد 

 البنود

المتوسط 

  الوزني

فرق 

 المتوسط

عدد 

 المعلمات

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

  الحریة

قیمة 

  (ت)

 داللة (ت)

Sig.  
  قرارال

محور 

 المعلمة

 2.5667  15 استبانة

دال عند   0.024 1.9727  11 0.3804  12 0.2166

)0.05(  
 2.3500  10  مالحظة

محور 

 األطفال

 2.5705  13 استبانة

دال عند   0.001 4.2811  11  0.4548  12 0.5621

)0.05( 
 2.0083  10  مالحظة

محور 

 المهارات

 2.6181 12 استبانة

دال عند  0.007 3.2839  11  0.4395  12 0.4166

)0.05( 
 2.2014 12  مالحظة

الدرجة 

 الكلیة

 2.5833  40 استبانة

دال عند   0.003  3.7536  11  0.3653  12 0.3958

)0.05( 
 2.1875  32  مالحظة

  /١٦٧/ ص/٢٢انظر الملحق رقم/للتوسع 
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) بین متوسطات ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (الفرضیة الثامنة: 

، سنوات) ٥األطفال لمدة (أقل من الخبرة التعلیمیة في ریاض ذوات  معلمات الروضة آراءدرجات 

بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر بیئة  هنوبین ما تشیر إلیه بطاقة المالحظة حول مدى قیام

  .صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة

  

للتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب قیمة المتوسط الوزني لدرجات      

سنوات) في كل محور من  ٥یة في ریاض األطفال لمدة (أقل من المعلمات ذوات الخبرة التعلیم

محاور االستبانة وبطاقة المالحظة باإلضافة إلى الدرجة الكلیة لكل منهما؛ وذلك ألن عدد بنود 

اختبار (ت) ستودنت لداللة  االستبانة یختلف عن عدد بنود بطاقة المالحظة، ثم قامت باستخدام

؛ حیث تم حساب قیمة (ت) لداللة الفروق تبطتین (العینة نفسها)الفروق بین متوسطي عینتین مر 

بین المتوسطات الوزنیة لدرجات المعلمات ذوات الخبرة التعلیمیة في ریاض األطفال لمدة (أقل من 

سنوات) في كل محور من محاور بطاقة المالحظة واالستبانة وفي البطاقة واالستبانة ككل،  ٥

  في الجدول التالي:وجاءت النتائج كما هو موضح 

  

یبین نتائج اختبار(ت) للفروق بین المتوسطات الوزنیة لدرجات المعلمات ) ٢٠الجدول رقم: (

سنوات) في كل محور من محاور  ٥ذوات الخبرة التعلیمیة في ریاض األطفال لمدة (أقل من 

  بطاقة المالحظة واالستبانة وفي البطاقة واالستبانة ككل

  

یظهر من الجدول أن جمیـع قـیم (ت) المحسـوبة تـدل علـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین    

 )سـنوات ٥أقـل مـن ذوات الخبـرة التعلیمیـة فـي ریـاض األطفـال لمـدة (المتوسطات الوزنیة لدرجات المعلمات 

  
عدد 

 البنود

المتوسط 

 الوزني

فرق 

 المتوسط

عدد 

 المعلمات

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  الحریة
  قیمة (ت)

 داللة (ت)

Sig.  
  القرار

محور 

  المعلمة

 2.6848  15 استبانة
0.7121 22  0.4479 21  7.4558 0.000  

دال عند 

 1.9727  10 مالحظة  )0.05(

محور 

  األطفال

 2.6189  13 استبانة
0.9688 22  0.4453  21  10.204  0.000  

دال عند 

 1.6500  10 مالحظة )0.05(

محور 

  المھارات

 2.7576 12 استبانة
0.9318 22  0.4951  21  8.8276  0.000 

دال عند 

 1.8258 12 مالحظة )0.05(

الدرجة 

  الكلیة

 2.6852  40 استبانة
0.8684 22  0.4303  21  9.4643  0.000  

دال عند 

 1.8168  32 مالحظة )0.05(

  /١٦٨/ ص/٢٣انظر الملحق رقم/للتوسع 
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فــي كــل محــور مــن محــاور بطاقــة المالحظــة واالســتبانة وفــي البطاقــة واالســتبانة ككــل، وهــذا الفــرق 

ــل لصــالح درجــات آراء المعلمــات فــي االســتبانة ومحاورهــا، وبالتــالي  ُتــرفض الفرضــیة الصــفریة وتُقب

  .الفرضیة البدیلة

  

) بـین متوسـطات درجـات ٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة ( النتیجة:   

، وبـین سـنوات) ٥الخبرة التعلیمیة في ریـاض األطفـال لمـدة (أقـل مـن ذوات  معلمات الروضة آراء

بتوظیــف كفایــاتهن المهنیــة فــي تــوفیر بیئــة  هنمــا تشــیر إلیــه بطاقــة المالحظــة حــول مــدى قیــام

  .   لصالح درجات آراء المعلمات في االستبانة ومحاورها  لطفل الروضةصفیة آمنة اجتماعیًا 

             

  المناقشة:   

الخامســة والسادســة والســابعة والثامنــة، نالحــظ وجــود فــرق جــوهري  مــن مناقشــة صــحة الفرضــیات   

بین آراء المعلمات حول مدى قیامهن بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر بیئـة صـفیة آمنـة اجتماعیـًا 

فــي بطاقــة المالحظــة، وهــذا الفــرق لصــالح آراء  تشــیر إلیــه بطاقــة المالحظــةلطفــل الروضــة وبــین مــا 

تبانة ومحاورهــا، ویمكــن تفســیر ذلــك بــأن اآلراء غالبــًا مــا تكــون شخصــیة، ال المعلمــات فــي بنــود االســ

تتمیز بالدقـة لمحاولـة بعـض المعلمـات إظهـار الوجـه اإلیجـابي للعمـل الـذي یُقمـَن بـه، أمـا الواقـع فهـو 

الــذي یعبــر عمــا هــو كــائن بدقــة، كمــا یتمیــز بمصــداقیة عالیــة، حیــث نالحــظ ارتفــاع تقــدیر المعلمــات 

توظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنـة اجتماعیـًا لطفـل الروضـة سـواء أكـان لعملهن في 

) ســـنوات كمـــا ٥تـــأهیلهن تربویـــًا أو غیـــر ذلـــك، وســـواء أكانـــت خبـــرتهن التعلیمیـــة أقـــل أو أكثـــر مـــن (

عبــرن عــن ذلــك فــي إجابــاتهم علــى بنــود االســتبانة، فــي حــین أن الواقــع یشــیر إلــى أن درجــة توظیــف 

ت لكفایاتهن المهنیة فـي تـوفیر هـذه البیئـة منخفضـة بالنسـبة للمعلمـات غیـر المـؤهالت تربویـًا، المعلما

) ســــنوات، ورغــــم وجــــود فــــرق جــــوهري بــــین ٥أو المعلمــــات ذوات الخبــــرة التعلیمیــــة التــــي تقــــل عــــن (

المعلمــات فــي مــدى تــوظیفهن لكفایــاتهن المهنیــة فــي هــذه البیئــة الفــرق لصــالح المعلمــات المــؤهالت 

) ســـنوات وأكثـــر، إال أننـــا وبـــالعودة إلـــى ٥ویـــًا وذوات الخبـــرة التعلیمیـــة فـــي ریـــاض األطفـــال مـــدة (ترب

) نالحـــظ أن متوســـط درجـــات المعلمـــات المـــؤهالت أو ذوات الخبـــرة ١٦) ورقـــم (١٥الجـــدولین رقـــم (

فیر التعلیمیة فـي بطاقـة المالحظـة جیـد ولكنـه لـیس مرتفعـًا لدرجـة القـول: أنهـن یقمـن بـأدوارهن فـي تـو 

هــذه البیئــة علــى أكمــل وجــه. وقــد یعــود ذلــك إلــى االهتمــام بالجانــب التعلیمــي للطفــل أكثــر مــن تنمیتــه 
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تنمیة متكاملة ومتوازنة بحیث یطغى على أسـلوبهن تنمیـة الجانـب المعرفـي للطفـل علـى بـاقي جوانـب 

رة والجهــات شخصـیة الطفـل، ومنهـا الجانـب االجتمــاعي وهنـا تجـب اإلشـارة إلــى ضـرورة أن تقـیم الـوزا

ــــیَن علــــى تواصــــل مــــع آخــــر  المعنیــــة بالطفولــــة دورات إرشــــادیة وتدریبیــــة مســــتمرة للمعلمــــات لكــــي یبَق

المستجدات التربویة ولـیُكنَّ أقـدر علـى القیـام بـأدوارهن بالصـورة األمثـل، بحیـث تـوفر للمعلمـات فرصـًا 

لمعلمـات الخبــرات والمعــارف لتعزیـز معلومــاتهم وخبــراتهم النظریـة بورشــات عمــل تدریبیـة تتبــادل فیهــا ا

دراســة و  )Kim, 2000(المتصــلة بالتعامــل مــع طفــل الروضــة، وهــذا مــا أكدتــه كــًال مــن دراســة كــیم 

حیـث بینـت حاجـة معلمـي األطفـال إلـى التـدریب  )Kirsti & Others, 2005وآخـرون (كریسـتي، 

اعـاة حاجـات المتعلمــین قبـل الخدمـة وأثناءهـا، باإلضـافة إلـى أهمیـة تزویــدهم بكفایـات تعیـنهم علـى مر 

، وال ننسى العدد الكبیر لألطفال داخل القاعة بإشراف معلمة واحدة، وهـذا مـا قـد یـؤثر علـى وٕاشباعها

أدائها وقدرتها على التفاعل معهم واالهتمـام ومراعـاة الفـروق الفردیـة بیـنهم، فهـي ملتزمـة بتقـدیم كامـل 

طفـال وحجـم الصـف والمـواد المتـوفرة بـین یـدیها، وهـذا المنهج والخبرات الُمَقدَّمة فیه، أیـًا كـان عـدد األ

مــا یســتدعي تــدخل وزارة التربیــة بتحدیــد عــدد األطفــال داخــل القاعــة بحیــث تكــون المعلمــة قــادرة علــى 

توظیــف كفایاتهــا بالشــكل األمثــل فــي التعامــل معهــم، باإلضــافة إلــى ضــرورة تــوفیر الوســائل الالزمــة 

  .ل یتناسب مع عدد األطفال فیهاللمنهج الُمطبَّق في كل روضة وبشك

 ملخص نتائج الدراسة المیدانیة: .٢

) بـین متوسـطات درجـات آراء ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللـة ( -١- ٢

بتوظیـــف كفایـــاتهن المهنیـــة فـــي تـــوفیر البیئـــة الصـــفیة اآلمنـــة  حـــول مـــدى قیـــامهن معلمـــات الروضـــة

 لتربوي للمعلمة.لمتغیر المؤهل ااجتماعیًا للطفل تعود 

) بـین متوسـطات درجـات آراء ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللـة ( -٢- ٢

بتوظیـــف كفایـــاتهن المهنیـــة فـــي تـــوفیر البیئـــة الصـــفیة اآلمنـــة  حـــول مـــدى قیـــامهن معلمـــات الروضـــة

 .لمتغیر عدد سنوات خبرة المعلمة التعلیمیة في ریاض األطفالاجتماعیًا للطفل تعود 

ــــة ( -٣- ٢ ــــد مســــتوى دالل ــــة إحصــــائیة عن ) بــــین متوســــطات درجــــات ٠,٠٥توجــــد فــــروق ذات دالل

بتوظیـــف كفایـــاتهن المهنیـــة فـــي تـــوفیر البیئـــة الصـــفیة اآلمنـــة  مـــدى قیـــامهن فـــي معلمـــات الروضـــة

لمتغیـــر المؤهـــل التربـــوي للمعلمـــة لصـــالح تعـــود  تشـــیر إلیـــه بطاقـــة المالحظـــةكمـــا اجتماعیـــًا للطفـــل 
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ل التربوي (معهد صف خاص، تعمیق تأهیـل تربـوي، إجـازة معلـم صـف، إجـازة المعلمات ذوات المؤه

 ریاض أطفال).

ــــة ( -٤- ٢ ــــد مســــتوى دالل ــــة إحصــــائیة عن ) بــــین متوســــطات درجــــات ٠,٠٥توجــــد فــــروق ذات دالل

بتوظیـــف كفایـــاتهن المهنیـــة فـــي تـــوفیر البیئـــة الصـــفیة اآلمنـــة  مـــدى قیـــامهن فـــي معلمـــات الروضـــة

لمتغیــر عــدد ســنوات خبــرة المعلمــة التعلیمیــة تعــود  ه بطاقــة المالحظــةتشــیر إلیــكمــا اجتماعیــًا للطفــل 

 سنوات وأكثر). ٥في ریاض األطفال لصالح المعلمات ذوات الخبرة (

 آراء) بــین متوســطات درجــات ٠,٠٥توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة ( -٥- ٢

بتوظیـف  هنحظة حـول مـدى قیـام، وبین ما تشیر إلیه بطاقة المالالمؤهالت تربویاً  معلمات الروضة

، لصــالح آراء المعلمــات فــي كفایــاتهن المهنیــة فــي تــوفیر بیئــة صــفیة آمنــة اجتماعیــًا لطفــل الروضــة

 .االستبانة ومحاورها

 آراء) بــین متوســطات درجــات ٠,٠٥توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة ( -٦- ٢

ا تشــیر إلیــه بطاقــة المالحظــة حــول مــدى ، وبــین مــالمــؤهالت تــأهیًال غیــر تربــوي معلمــات الروضــة

، لصـالح آراء بتوظیف كفایاتهن المهنیة فـي تـوفیر بیئـة صـفیة آمنـة اجتماعیـًا لطفـل الروضـة هنقیام

 .المعلمات في االستبانة ومحاورها

 آراء) بــین متوســطات درجــات ٠,٠٥توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة ( -٧- ٢

، وبــین مــا تشــیر إلیــه ســنوات وأكثــر) ٥یمیــة فــي ریــاض األطفــال لمــدة (ذوات الخبــرة التعل معلمــاتال

بتوظیـف كفایـاتهن المهنیـة فـي تـوفیر بیئـة صـفیة آمنـة اجتماعیـًا  هنبطاقة المالحظة حول مدى قیام

 ، لصالح آراء المعلمات في االستبانة ومحاورها.لطفل الروضة

 آراء) بــین متوســطات درجــات ٠,٠٥توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة ( -٨- ٢

، وبــین مـــا ســنوات) ٥ذوات الخبــرة التعلیمیــة فـــي ریــاض األطفــال لمــدة (أقـــل مــن  معلمــات الروضــة

بتوظیف كفایاتهن المهنیة فـي تـوفیر بیئـة صـفیة آمنـة  هنتشیر إلیه بطاقة المالحظة حول مدى قیام

 .لصالح درجات آراء المعلمات في االستبانة ومحاورها اجتماعیًا لطفل الروضة 
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  مقترحات البحث: .٣

لتحســـین جوانـــب  اســـتنادًا إلـــى النتـــائج التـــي توصـــل إلیهـــا البحـــث، یمكـــن وضـــع المقترحـــات التالیـــة   

 لطفل الروضة: اجتماعیاً  اء المعلمات لتوفیر بیئة صفیة آمنةفي أد وتعزیز جوانب القوة القصور

انتقـــاء معلمـــات ریـــاض األطفـــال وفقـــًا لمعـــاییر خاصـــة مـــن حیـــث التأهیـــل والخبـــرة ومراعـــاة  - ١-١٦

 الرغبة بالتعامل مع األطفال، وذلك لحساسیة هذه المرحلة ودور المعلمة الرئیسي فیها.

یــــث یأخـــذ ُبعــــد ترتیــــب البیئــــة المادیــــة إعـــادة النظــــر فــــي بــــرامج إعـــداد معلمــــة الروضــــة بح - ٢-١٦

 وٕاغنائها باألدوات والمواد والمثیرات حیزًا أكبر.

ضرورة تعیین مربیة مساعدة أو تخفیف عدد األطفال ضمن القاعـة الواحـدة لتكـون المعلمـة  - ٣-١٦

 قادرة على االهتمام بجمیع األطفال على حد سواء.

ضرورة تعیین أخصـائیة اجتماعیـة فـي كـل روضـة مهمتهـا مسـاعدة المعلمـة لحـل مشـكالت  - ٤-١٦

ســوء التكیــف لــدى األطفــال مـــع الصــغار والكبــار فــي الروضــة، كمـــا تقــوم باالتصــال بأســر األطفـــال 

 لمعرفة وضعهم االجتماعي، وأسالیب تنشئتهم، كما تقوم بحل مشكالتهم السلوكیة. 

نشــطة الفنیــة لمســاعدة المعلمــات علــى ابتكــار وٕابــداع تعیــین معلمــات متخصصــات فــي األ - ٥-١٦

 أفكار فنیة یستطیع األطفال المشاركة فیها.

أن تقــــوم وزارة التربیــــة ممثلــــة بمدیریــــة التــــدریب المســــتمر بــــإجراء دورات إرشــــادیة وتدریبیــــة  - ٦-١٦

التــدریب لمعلمــات الروضــة لتكــون ردیفــًا لتــأهیلهم، ولزیــادة خبــراتهم النظریــة والعملیــة، بحیــث یصــبح 

 جزءًا من حیاتهم المهنیة.

إجــراء دورات تدریبیــة لمعلمــات الریــاض لتــدریبهن علــى تنظــیم البیئــة المادیــة فــي الروضــة،  - ٧-١٦

 وعلى اكتساب مفاهیم التعلم الذاتي، وعلى استخدام الخامات البیئیة لصناعة وسائل تعلیمیة.

ســاعدة المعلمــة فــي تــوفیر زیــادة میزانیــة الریــاض الرســمیة بحیــث تكــون اإلدارة قــادرة علــى م - ٨-١٦

 مستلزمات األنشطة الصفیة في الروضة، والتي تلزم لتوفیر بیئة صفیة آمنة لألطفال.

وضــع خطــة منهجیــة تربویــة جدیــدة هــدفها تنظــیم البیئــة التربویــة علــى هیئــة أركــان تعلیمیــة،  - ٩-١٦

هـــا مكانـــًا األمـــر الـــذي یســـاعد الطفـــل علـــى اختبـــار مواقـــف الحیـــاة المختلفـــة داخـــل الروضـــة وال یجعل

 لتعلیمه كیفیة القراءة والكتابة والغناء وحسب.
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ـــص فـــي كـــل روضـــة قاعـــة متعـــددة األغـــراض واألنشـــطة تحتـــوي مســـرحًا  -١٠-١٦ یجـــب أن ُتخصَّ

للعـرائس، وقـد ُتســتخدم كقاعـة مخصصــة لألركـان لمختلــف الفئـات فـي حــال عـدم تــوفر مسـاحة كافیــة 

 في قاعة النشاط.

فیــه األطفـال طعــامهم بإشـراف المعلمــة،  ضـرورة تخصــیص فـي كــل روضـة مطعــم یتنـاول -١١-١٦

ویجـــــب أن تكـــــون الموائـــــد والمقاعـــــد مالئمـــــة لألطفـــــال، وأن تســـــتثمر المعلمـــــات هـــــذه الفتـــــرة لغـــــرس 

 السلوكیات الصحیحة آلداب تناول الطعام عند األطفال.
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  العربیة باللغة البحث ملخص                          

دور المعلمــة فــي تــوفیر البیئــة الصــفیة اآلمنــة اجتماعیــًا لطفــل الروضــة فــي عنــوان البحــث: "

دراسة میدانیة على معلمـات ریـاض األطفـال الرسـمیة فـي مدینـة دمشـق ، ضوء كفایاتها المهنیة

  "سنوات) ٥-٤للفئة العمریة الثانیة من (

  الباب األول: نظري، والباب الثاني: میداني.یتألف البحث من بابین:    

  أربعة فصول:على  الباب النظريتوى اح

 التعریف بالبحث حیث تضمن:تناول الفصل األول:  -

 البحث. مقدمة 

 والتي تلخصت بالسؤال الرئیس التالي:: البحث مشكلة 

الفئـة العمریـة الثانیـة مـن  ما دور المعلمة في توفیر البیئـة الصـفیة اآلمنـة اجتماعیـًا لطفـل

 ؟دمشق في ضوء كفایاتها المهنیة مدینةفي الرسمیة األطفال ریاض  في  سنوات) ٥-٤(

 ـــة تلخصـــت أهمیـــة البحـــث بأنـــه یلقـــي الضـــوء علـــى دور المعلمـــة ومـــدى قیامهـــا : البحـــث أهمی

بتوظیف كفایاتها المهنیة في تـوفیر بیئـة صـفیة آمنـة اجتماعیـًا لطفـل الروضـة، ومـدى اخـتالف هـذا 

تعلیمیــة فــي ریــاض األطفــال، وذلــك ألهمیــة الــدور بــاختالف مؤهــل المعلمــة وعــدد ســنوات خبرتهــا ال

 أثر هذه البیئة باإلضافة إلى أهمیة دور المعلمة في بناء شخصیة الطفل ونموه المتكامل والمتوازن

 دور المعلمـة فـي تـوفیر البیئـة الصـفیة اآلمنـة  یـتلخص هـدف الدراسـة فـي تعـرف: البحث أهداف

دمشـق الرسـمیة فـي ضـوء  ریاض مدینة سنوات) في ٥-٤اجتماعیًا لطفل الفئة العمریة الثانیة من (

 .  كفایاتها المهنیة

 البحث:  أسئلة 

 فــي المهنیــة كفایــاتهن بتوظیــف قیــامهن مــدى حــول األطفــال ریــاض معلمــات آراء بــین الفــروق مــا .١

 خبــرتهن ســنوات وعــدد التربــوي، مــؤهلهن بــاختالف الروضــة، لطفــل اجتماعیــاً  آمنــة صــفیة بیئــة تــوفیر

 التعلیمیة؟

 بیئـة تـوفیر فـي المهنیـة كفایاتهـا بتوظیـف المعلمـة قیـام مـدى فـي الواقع إلیها یشیر التي الفروق ما .٢

 التعلیمیة؟ خبرتها سنوات وعدد التربوي، مؤهلها باختالف الروضة، لطفل اجتماعیاً  آمنة صفیة
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 إلیــه تشــیر مـا وبــین األطفـال، ریــاض معلمـات نظــر وجهـة مــن كـائن هــو مـا بــین فـروق هنــاك هـل .٣

 بیئــة تــوفیر فــي المهنیــة كفایــاتهن توظیــف فــي بــأدوارهن المعلمــات قیــام مــدى حــول المالحظــة بطاقــة

  الروضة؟ لطفل اجتماعیاً  آمنة صفیة

 فرضیات البحث بما یلي:تتلخص البحث:  فرضیات 

 آراء درجـــات متوســـطات بـــین) ٠,٠٥( داللـــة مســـتوى عنـــد إحصـــائیة داللـــة ذات فـــروق توجـــد ال .١

 اآلمنـــة الصـــفیة البیئـــة تـــوفیر فـــي المهنیـــة كفایـــاتهن بتوظیـــف قیـــامهن مـــدى حـــول الروضـــة معلمـــات

 خبـرة سـنوات للمعلمـة، عـدد التربـوي تبعًا لكل متغیر من المتغیـرین التـالیین: (المؤهـل للطفل اجتماعیاً 

 األطفال) ریاض في التعلیمیة المعلمة

 معلمــات درجـات متوســطات بـین) ٠,٠٥( داللـة مســتوى عنـد إحصـائیة داللــة ذات فـروق توجـد ال .٢

 للطفـل اجتماعیـاً  اآلمنـة الصـفیة البیئـة تـوفیر فـي المهنیة كفایاتهن بتوظیف قیامهن مدى في الروضة

للمعلمــة،  التربــوي تبعــًا لكــل متغیــر مــن المتغیــرین التــالیین: (المؤهــل المالحظــة بطاقــة إلیــه تشــیر كمــا

 )األطفال ریاض في التعلیمیة المعلمة خبرة سنوات عدد

 آراء درجـــات متوســـطات بـــین) ٠,٠٥( داللـــة مســـتوى عنـــد إحصـــائیة داللـــة ذات فـــروق توجـــد ال .٣

 المهنیـة كفایـاتهن بتوظیـف قیـامهن مـدى حـول المالحظة بطاقة إلیه تشیر ما وبین ،الروضة معلمات

 تبعـًا لكـل متغیـر مـن المتغیـرین التـالیین: (المؤهـل الروضـة لطفـل اجتماعیاً  آمنة صفیة بیئة توفیر في

  )األطفال ریاض في التعلیمیة المعلمة خبرة سنوات للمعلمة، عدد التربوي

 هو المنهج الوصفي التحلیلي.البحث منهج : 

 ٥-٤: ُطبقــت أدوات البحــث علــى عینـة مــن معلمــات أطفــال الفئــة العمریــة الثانیــة (البحــث حــدود (

-٢٠١٢م الدراســي ســنوات فــي ریــاض األطفــال الرســمیة فــي مدینــة دمشــق خــالل الفصــل الثــاني للعــا

 م.٢٠١٣

 تألفت عینة الدراسة المسحوبة بالطریقـة العنقودیـة المقصـودة مـن البحث وعینة األصلي المجتمع :

) ســنوات فــي ریــاض األطفــال الرســمیة ٥-٤) معلمــة مــن معلمــات أطفــال الفئــة العمریــة الثانیــة (٣٤(

 %)   ٦٠,٧١) معلمة، حیث بلغت نسبة التمثیل (٥٦في مدینة دمشق البالغ عددهن (

 بنـدًا  ٤٠) بنـدًا، واسـتبانة تضـمنت (٣٢تضـمنت ( : وهي عبارة عن بطاقة مالحظةالبحث أدوات (

تفاعـل طفـل الروضـة اإلیجـابي  دور المعلمـة  فـيوكل منهما مقسـمة إلـى ثالثـة محـاور رئیسـة هـي: (
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دور المعلمـــة فــي إكســـاب طفـــل ، دور المعلمـــة فــي تفاعـــل طفــل الروضـــة اإلیجــابي مـــع رفاقــه معهــا،

كـل بنـد مقیـاس  اجتماعیًا) ویقابـلوك المرغوب فیه الروضة مهارات اجتماعیة كاللعب الجماعي والسل

 /)١/، درجة ضعیفة /٢/، درجة متوسطة /٣/ ثالثي كما یلي: (درجة كبیرة

 تم تعریف المصطلحات التالیة: (الـدور، معلمـة اإلجرائیة:  والتعریفات النظریة البحث مصطلحات

للطفــل، الكفایــة، الكفایــات المهنیــة لمعلمــة الروضــة، البیئــة الصــفیة، البیئــة الصــفیة اآلمنــة اجتماعیــًا 

 الروضة)

ـــاني الفصـــلوتضـــمن  - العربیـــة واألجنبیـــة، باإلضـــافة إلـــى تعلیـــق علـــى  الســـابقة الدراســـات: الث

 بـه یختلـف مـا، و السـابقة الدراسات من الحالي الدراسات السابقة، وما استفادت منه الباحثة في البحث

 .السابقة الدراسات عن الحالي البحث

 ها،اشــتقاق أســالیب هــا،(تعریف الروضــة لمعلمــة المهنیــة الكفایــات: الثالــث الفصــلكمــا تضــمن  -

 )المهنیة هاكفایاتو الروضة  معلمة

الروضة؛ حیث وضح  لطفل اجتماعیاً  اآلمنة الصفیة البیئة فقد تناول :الرابع أما الفصل -

 تنظیم النشاط، وأسالیب قاعات على الروضة أطفال توزیع الصفیة، واستراتیجیات البیئة عناصر

األطفال،  ریاض في اآلمنة الصفیة البیئة النشاط، باإلضافة إلى خصائص قاعة داخل األطفال

 الصفیة البیئة بین الروضة، كما بّین العالقة لطفل آمنة صفیة بیئة تنظیم وكذلك معوقات

 للتفاعل المیسرة ةالصفی البیئة تهیئة في المعلمة للطفل، إلى جانب دور االجتماعیة والحاجات

 .الروضة لطفل االجتماعي والنمو

  فصلین رئیسین هما:المیداني  الباباحتوى 

 مــنهجو  ،حیــث تنــاول هــذا الفصــل المجتمــع األصــلي للبحــث وعینتــه وحــدوده :الخــامس الفصــل -

بشــــكل مفصــــل، باإلضــــافة إلــــى إجــــراءات تطبیــــق أدوات البحــــث، والصــــعوبات التــــي  وأدواتــــه البحـــث

 الباحثة، واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في البحث.واجهت 

تناول هذا الفصل مـا حققـه البحـث مـن أهـداف مـن خـالل اختبـار الفرضـیات  :السادس الفصل -

 ومناقشة نتائجها، وقد كانت النتائج التي توصل إلیها البحث كالتالي:
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درجــات آراء  ) بــین متوســطات٠,٠٥ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة ( .١

بتوظیـــف كفایـــاتهن المهنیـــة فـــي تـــوفیر البیئـــة الصـــفیة اآلمنـــة  حـــول مـــدى قیـــامهن معلمـــات الروضـــة

 لمتغیر المؤهل التربوي للمعلمة، أو لعدد سنوات خبرتها.اجتماعیًا للطفل تعود 

) بــین متوســطات درجــات معلمــات ٠,٠٥توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة ( .٢

بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر البیئـة الصـفیة اآلمنـة اجتماعیـًا للطفـل  مدى قیامهن في الروضة

لمتغیـــر المؤهــــل التربـــوي للمعلمــــة لصـــالح المعلمــــات ذوات تعــــود  تشــــیر إلیـــه بطاقــــة المالحظـــةكمـــا 

)، المؤهل التربوي (معهد صف خاص، تعمیق تأهیل تربـوي، إجـازة معلـم صـف، إجـازة ریـاض أطفـال

لمتغیـر عـدد سـنوات خبـرة المعلمـة التعلیمیـة فـي ریـاض األطفـال لصـالح المعلمـات ذوات ًا تبعـوكذلك 

 )سنوات وأكثر ٥الخبرة (

 آراء درجــــات متوســــطات بــــین) ٠,٠٥( داللــــة مســـتوى عنــــد إحصــــائیة داللــــة ذات فــــروق توجـــد .٣

 المهنیـة كفایـاتهن بتوظیـف قیـامهن مدى حول المالحظة بطاقة إلیه تشیر ما وبین ،الروضة معلمات

 .لصالح آراء المعلمات في االستبانة ومحاورها ،الروضة لطفل اجتماعیاً  آمنة صفیة بیئة توفیر في

  تم اقتراح مقترحات أهمها: وبعدها

انتقــاء معلمــات ریــاض األطفــال وفقــًا لمعــاییر خاصــة مــن حیــث التأهیــل والخبــرة ومراعــاة الرغبــة  .١

 .ل مع األطفالبالتعام

 .مساعدة أو تخفیف عدد األطفال ضمن القاعة الواحدةضرورة تعیین مربیة  .٢

 .ضرورة تعیین أخصائیة اجتماعیة في كل روضة .٣

إجـراء دورات تدریبیـة لمعلمـات الریـاض لتـدریبهن علـى تنظـیم البیئـة المادیـة فـي الروضـة، وعلـى  .٤

 .اكتساب مفاهیم التعلم الذاتي، وعلى استخدام الخامات البیئیة لصناعة وسائل تعلیمیة

ادة میزانیــــة الریــــاض الرســــمیة بحیــــث تكــــون اإلدارة قـــادرة علــــى مســــاعدة المعلمــــة فــــي تــــوفیر زیـــ .٥

 .مستلزمات األنشطة الصفیة في الروضة، والتي تلزم لتوفیر بیئة صفیة آمنة لألطفال

ــــم عــــرض    ــــرًا ت ــــة للبحــــثملخــــٍص  وأخی ــــاللغتین العربیــــة  باإلضــــافة إلــــى ،باللغــــة العربی المراجــــع ب

) ملحقــًا، وانتهـــى ٢٣التـــي بلغــت ( عــرض المالحــقثــم تـــم   واألجنبیــة، ومراجــع المواقـــع اإللكترونیــة،

  .اللغة اإلنكلیزیةالبحث بملخٍص للبحث ب
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  :المراجع قائمة

 العربیة: المراجع .١
  

): "درجة تقدیر معلمات ریاض األطفال لممارساتهن في إعداد بیئة ٢٠٠٨أحمیدة، فتحي، ( .١

مجلة جامعة النجاح لألبحاث تعلیمیة لتطویر مهارتي القراءة والكتابة لدى األطفال في الروضة"، 

 )، الزرقاء، األردن.٥)، عدد (٢٢مجلد ( (العلوم اإلنسانیة)،
 

، كلیة التربیة، منشورات المناهج في ریاض األطفال): ٢٠٠٦الیاس، أسما، ومرتضى، سلوى ( .٢

 امعة دمشق.ج
 

الكفایات التدریسیة الالزمة لمعلمي الصف في ضوء االتجاهات ): "٢٠٠٩بدران، دالیا، ( .٣

 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة دمشق.التربویة المعاصرة"
 

االعتماد المهني للمعلم مدخل تطویر ): ٢٠٠٨( حسن، أحالم الباز، والسید محمود، الفرحاتي .٤

 ، دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة، مصر.التعلیم
 

 .، منشورات جامعة دمشق، دمشقأصول البحث في علم النفس): 2008حمصي، أنطون ( .٥
 

): "الكفایات التدریسیة لدى معلمات ٢٠١٠خزعلي، قاسم محمد، ومومني، عبد اللطیف ( .٦

المرحلة األساسیة الدنیا في المدارس الخاصة في ضوء متغیرات المؤهل العلمي وسنوات الخبرة 

 .، دمشق٣، العدد ٢٦، المجلد مجلة جامعة دمشقوالتخصص"، 
  

 ، دمشق.منشورات جامعة دمشق ،كلیة اآلداب، سیكولوجیة الشخصیة): ١٩٧٨داؤود، لیلى ( .٧

): اإلحصــاء التحلیلــي فــي علــم الــنفس، كلیــة التربیــة، ٢٠١١درویــش، رمضــان، ورحمــة، عزیــزة ( .٨

 منشورات جامعة دمشق، دمشق.
 

ــــة الصــــفیة فــــي ریــــاض األطفــــال الحكومیــــة بمكــــة ٢٠٠٠زمزمــــي، فضــــیلة أحمــــد ( .٩ ): "تقــــویم البیئ

ــزیة"، المكرمــة فــي المملكــة العربیــة الســعود ــك عبــد العزی ــة جامعــة المل ، العلــوم التربویــة، مجلــد مجل

 )، جدة.١٣(
 

ـــداء( .١٠ "شـــروط تنظـــیم البیئـــة المادیـــة فـــي ریـــاض األطفـــال مـــن وجهـــة نظـــر  ):٢٠١٣ســـعید، غی

 معلمات ریاض األطفال"، رسالة ماجستیر، جامعة دمشق.
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ــا): ٢٠٠٥شــریف، الســید عبــد القــادر ( .١١ ــال وتطبیقاته ، دار المســیرة،  ١، طإدارة ریــاض األطف

 ، األردن.عمان
 

"االحتیاجـات التكوینیـة لمعلـم التعلـیم األساسـي فـي ضـوء التحـدیات  ):٢٠٠٥صاصیال، رانیة ( .١٢

 )، دمشق.٢)، العدد (٢١، المجلد (مجلة جامعة دمشق للعلوم التربویة المعاصرة"،
 

األطفـال فـي  تصور مقتـرح لضـمان جـودة البیئـة التربویـة فـي ریـاض"): ٢٠١٠صاصیال، رانیة ( .١٣

 .، دمشق)٣(، العدد )٢٦(، المجلدللعلوم التربویة مجلة جامعة دمشق"، الجمهوریة العربیة السوریة
 

الكفایات الرئیسة لمعلم الصف في ضوء المعاییر الوطنیة للمنـاهج ): "٢٠٠٩عویجان، مریم ( .١٤

 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة دمشق.التربویة"
 

ـــل المدرســـة): ٢٠٠٦فـــتح اهللا، عبـــد الكـــریم ( .١٥  ،مكتبـــة دار طــــالس، ١ط، تربیـــة أطفـــال مــــا قب

 .دمشق
 

 ، عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع.تنظیم بیئة تعلم الطفل): ٢٠٠٧فهمي، عاطف عدلي ( .١٦
 

مدركات الطلبة لبیئة التعلم اآلمنة وعالقتها ): ٢٠٠٩نایفة محمد، والعساف، ماجد ( قطامي، .١٧

 متوفر على الموقع. بدافعیتهم للتعلم

http://www.arab- 

cgt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=184%3A2010-

05-23-08-59-25&catid=52&Itemid=33 
 

 دیبونـو دار )،برنـامج تهیئـة البیئـة التربویـة للمعلـم (البیئـة اآلمنـة): ٢٠٠٧قطامي، یوسف ( .١٨

 .عمان ،للنشر والتوزیع
 

درجة تحقیق مؤسسات ریـاض األطفـال للتربیـة المتكاملـة لطفـل ): ٢٠١١لبابنة، أحمد حسن ( .١٩

 األردن. ، كلیة إربد الجامعیة،ما قبل المدرسة، جامعة البلقاء التطبیقیة
 

، منشـــورات )٢مـــدخل إلـــى ریـــاض األطفـــال (): ٢٠٠٤مرتضـــى، ســـلوى، وأبـــو النـــور، حســـناء ( .٢٠

 كلیة التربیة، جامعة دمشق.جامعة دمشق، التعلیم المفتوح، 
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 ) قائمة بأسماء المحكمین للصورة األولیة ألداتي البحث.): ١الملحق رقم 

 ) المحكمین للصورة النهائیة ألداتي البحث. قائمة بأسماء): ٢الملحق رقم 

 ) موافقة وزیر التربیة على تسهیل مهمة الباحثة.): ٣الملحق رقم 

 ) موافقة مدیر تربیة دمشق على تسهیل مهمة الباحثة.): ٤الملحق رقم 

 ) قائمة بأسماء الریاض الرسمیة في مدینة دمشق.): ٥الملحق رقم 

 ) الریاض الرسمیة التي ُطبِّق فیها البحث، تدعم الجدول رقـم قائمة بأسماء ): ٦الملحق رقم

)٩.( 
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 ) ٣إحصائیات التجانس الداخلي لبطاقة المالحظة، تدعم الجدول رقم (): ١٢الملحق رقم.( 

 ) ٤إحصائیات التجانس الداخلي لالستبانة، تدعم الجدول رقم (): ١٣الملحق رقم.( 

 ) والجـدول رقـم ٥تـدعم الجـدول رقـم (إحصائیات ثبات بطاقة المالحظة، ): ١٤الملحق رقم (

)٦.( 

 ) ٧) والجدول رقم (٥إحصائیات ثبات االستبانة، تدعم الجدول رقم (): ١٥الملحق رقم (

 ).٨والجدول رقم (

 ) ١٣إحصائیات الفرضیة األولى تدعم الجدول رقم (): ١٦الملحق رقم.( 

 ) ١٤(إحصائیات الفرضیة الثانیة تدعم الجدول رقم ): ١٧الملحق رقم.( 

 ) ١٥إحصائیات الفرضیة الثالثة تدعم الجدول رقم (): ١٨الملحق رقم.( 
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 ) ١٦إحصائیات الفرضیة الرابعة تدعم الجدول رقم (): ١٩الملحق رقم.( 

 ) ١٧( إحصائیات الفرضیة الخامسة تدعم الجدول رقم): ٢٠الملحق رقم.( 
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 ) ١٩( إحصائیات الفرضیة السابعة تدعم الجدول رقم ):٢٢الملحق رقم.( 

 ) ٢٠( إحصائیات الفرضیة الثامنة تدعم الجدول رقم ):٢٣الملحق رقم.( 
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 د. جالل السناد.أ.  .٢

 د. علي النحیلي.أ.  .٣

 د. فاتن بركات. .٤

 رانیا صاصیال. د. .٥

  وائل النابلسي. د. .٦

 بثینة عرفة. د. .٧

 ریما حربات. د. .٨
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  قائمة بأسماء المحكمین للصورة النهائیة ألداتي البحث:

 

 د. سلوى مرتضى.أ.   .١

 د. جالل السناد.أ.   .٢

 علي النحیلي. د.أ.   .٣

 فاتن بركات. د.  .٤

 محمد صلیبي. د.  .٥
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 موافقة وزیر التربیة على تسهیل مهمة الباحثة:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  لسادس: عرض نتائج البحث وتفسیرھاالفصل ا                       ثانيالباب ال  
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١٢٤ 
 

  )٤الملحق رقم (

 موافقة مدیر تربیة دمشق على تسهیل مهمة الباحثة:
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١٢٥ 
 

  

  )٥الملحق رقم (

 قائمة بأسماء الریاض الرسمیة في مدینة دمشق:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



  لسادس: عرض نتائج البحث وتفسیرھاالفصل ا                       ثانيالباب ال  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢٦ 
 

  

  )٦الملحق رقم (

  ):٩قائمة بأسماء الریاض الرسمیة التي ُطبِّق فیها البحث، تدعم الجدول رقم (

  المنطقة  العنوان  اسم الروضة  الرقم

  شمالیة  ساحة الشهبندر  نیسان أزهار روضة  ١

  شمالیة  مهاجرین العفیف  المستقبل روضة أزهار  ٢

  شمالیة  شیخ محي الدین  روضة العفاف  ٣

  شمالیة  توسع مشروع دمر  روضة عبیر الطفولة  ٤

  شرقیة  القصور  آذار براعم روضة  ٥

  شرقیة  شاغور_ بستان الدور  الشام روضة نجوم  ٦

  شرقیة  شاغور جراح  المغردة الطیور روضة  ٧

  جنوبیة  معصرة كفرسوسة  المعرفة روضة رواد  ٨

  جنوبیة  میدان جسر الزاهرة  الشام یاسمین روضة  ٩

  جنوبیة  میدان جزماتیة  الطفولة روضة حدائق  ١٠

  جنوبیة  میدان جزماتیة  البیلسان روضة  ١١

  جنوبیة  دویلعة  الربیع ورد روضة  ١٢

  غربیة  مزة سومریة  الباسل روضة  ١٣

  غربیة  الحرسالعرین_ مساكن   صالح عدنان أوس الشهید روضة  ١٤

  غربیة  حي الورود  المنیرة روضة الكواكب  ١٥

  غربیة  مزة جبل  الطفولة شراع روضة  ١٦
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١٢٧ 
 

  )٧الملحق رقم (

 إحصائیات عدد شعب الفئة الثانیة في الریاض الرسمیة:

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  



  لسادس: عرض نتائج البحث وتفسیرھاالفصل ا                       ثانيالباب ال  
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١٢٨ 
 

  )٨الملحق رقم (

 الصورة األولیة لبطاقة المالحظة:

  جامعة دمشق

  كلیة التربیة

  تربیة الطفلقسم 

  : ..........................  ... الدكتور ⁄ ...األستاذ
  

  تحیة طیبة:   

تقـــوم الباحثـــة بإعـــداد بحـــث علمـــي لنیـــل درجـــة الماجســـتیر فـــي التربیـــة، بإشـــراف األســـتاذ الـــدكتور    

اجتماعیــًا لطفــل الروضــة فــي  معلمــة فــي تــوفیر البیئــة الصــفیة اآلمنــةال دورســمیر مــراد، بعنــوان: 

 دمشــق دینـةمالرسـمیة فـي  لطفـااألدراسـة میدانیـة علـى معلمـات ریـاض ، ضـوء كفایاتهـا المهنیـة

 .سنوات) ٥-٤للفئة العمریة الثانیة من (
  

المؤشرات  هذه السلوكیة، المؤشرات من عدد على تحتوي مالحظة بطاقة قامت الباحثة بإعداد  

الكفایات المهنیة لمعلمة الروضة، كما تم تقسیمها إلى محاور وفق تعریف تمت صیاغتها في ضوء 

البیئة التي البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة الذي اعتمدته الباحثة في البحث، وهو: (

وامتالكه مهارات اجتماعیة كاللعب  اإلیجابي مع معلمته ورفاقه، طفل الروضة تحرص على تفاعل

إلى جانب  ،والسلوك المرغوب فیه اجتماعیاً  ترام قوانین الجماعة والعادات والتقالید، واحالجماعي

، وذلك من خالل إثارة اهتمامه وٕاشراكه في األنشطة المبادرة واالستقاللیة والتحلي بروح الجماعة

ل الصفیة المتنوعة، إضافة إلى مراعاة حاجاته االجتماعیة وخصاص مرحلته العمریة بعیدًا عن المل

) وذلك لمعرفة مدى قیام المعلمة بتوظیف كفایاتها المهنیة في توفیر بیئة والضجر، والقسر واإلجبار

   صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة.

الرجـاء التكـرم بـاالطالع علـى هـذه األداة من خبـرة ومعرفـة فـي هـذا المجـال،  ونظرًا لما عرف عنكم  

  التي ستساعد الباحثة في بحثها.
  

یرجى إعطاء الرأي حـول هـذه المؤشـرات، مـن حیـث الصـیاغة اللغویـة السـلیمة، ومـدى مناسـبة هـذه   

  المؤشرات للمحور الذي تندرج تحته. 

  مع فائق الشكر والتقدیر  

  الباحثة: سناء أیوب بركات



 

                                                                    

١٢٩ 

  اسم الروضة: .......................      

  بیانات المعلمة:

  تربوي: ...........................المؤهل ال    

  : .............................خبرة المعلمة    

  البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضةدور المعلمة في توفیر   الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  تعدیل مقترح

        ل طفل الروضة اإلیجابي معهافي تفاع دور المعلمة  أوًال:

        تعّزز سلوك الطفل المرغوب فور حدوثه.  ١

        توفر جوًا تعلیمیًا یسمح بالتفاعل بینها وبین األطفال.  ٢

        وقتًا كافیًا للتفكیر قبل سماع اإلجابة.تترك   ٣

        تستمع باهتمام للطفل حتى یكِمل إجابته.  ٤

       توّزع نظراتها على جمیع األطفال.  ٥

       تلون صوتها عند حدیثها مع األطفال.  ٦

        هادفة ومدروسة.تتحرك بین األطفال حركة   ٧

        تعامل مع األطفال بصبر.ت  ٨

        بلغة صحیحة ومفهومة من قبل األطفال.تخاطب األطفال   ٩

        تنادي الطفل المجیب باسمه.  ١٠

        تشارك األطفال في إیجاد الحلول المناسبة لمشكالتهم.  ١١

        تشارك األطفال فرحهم وضحكهم وحزنهم.  ١٢



 

                                                                    

١٣٠ 

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة  الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  تعدیل مقترح

        ل طفل الروضة اإلیجابي معهافي تفاع دور المعلمة  أوًال:

        تراعي الفروق الفردیة بین األطفال.  ١٣

        تبتعد عن إهانة األطفال.  ١٤

        تتعامل مع األطفال بحزم ولطف بآٍن معًا.  ١٥

        :في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي مع رفاقه ثانیًا: دور المعلمة

        تنوع الطرائق التفاعلیة.  ١

        توفر جوًا تعلیمیًا یسمح بالتفاعل بین األطفال.  ٢

        تُبعد األشیاء المؤذیة بالطفل أو برفاقه.  ٣

        توفر أنشطة متنوعة للعمل بروح الجماعة.  ٤

        طفل من أطفال المجموعة.تحّدد المسؤولیات الملقاة على عاتق كل   ٥

        تستغل األحداث والمناسبات الجاریة لتعزیز التفاعل بین األطفال.  ٦

        تتبادل األدوار بینها وبین األطفال في طرح األسئلة.  ٧

        تستخدم األسلوب الحازم إلضعاف أي سلوك قد یؤذي الطفل أو زمالئه.  ٨

        معاقبة الطفل. تبتعد عن استخدام األلفاظ المهینة عند  ٩

        تبتعد عن الصراخ عند معاقبة الطفل.  ١٠

        تبتعد عن التهدید عند معاقبة الطفل.  ١١

        ترّتب البیئة الصفیة بشكل یساعد على االتصال الجماعي بین األطفال.  ١٢

        تعد أنشطة تتطلب مشاركة مجموعة من األطفال.   ١٣

        مجموعة من األطفال.تعد ألعابًا تتطلب مشاركة   ١٤



 

                                                                    

١٣١ 

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  تعدیل مقترح

        :في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي مع رفاقه ثانیًا: دور المعلمة

بدًال من اإلشارات الصامتة تذكر األطفال دائمًا بضرورة استخدام اللغة المسموعة   ١٥

  أو الحركات الجسمیة.

      

واحترام قوانین  طفل الروضة مهارات اجتماعیة كاللعب الجماعي دورها في امتالك ثالثًا:

  :والسلوك المرغوب فیه اجتماعیاً الجماعة والعادات والتقالید 

      

        توظف األنشطة الصفیة في مواقف حیاتیة.  ١

        الضروریة لتفاعله مع مجتمعه.تنمي لغة الطفل   ٢

        توفر أنشطة متنوعة للعمل بروح الجماعة.  ٣

        تحّدد المسؤولیات الملقاة على عاتق كل طفل من أطفال المجموعة.  ٤

        تقوم بتوجیه األطفال وٕارشادهم عند الحاجة.  ٥

لتكوین عادات تستخدم  األفالم التعلیمیة، واأللعاب التمثیلیة، والحوافز والجوائز   ٦

  صحیة وبیئیة سلیمة.

      

        تعمل على توجیه الطفل لیبتعد عن ممارسة العادات السیئة.  ٧

تؤّكد على بعض القیم مثل: الصدق، احترام رأي اآلخرین، عدم مقاطعتهم أثناء   ٨

  الحدیث.

      

        تشجع األطفال على استخدام تعابیر إیجابیة لطیفة مع بعضهم.  ٩

األطفال دائمًا بضرورة استخدام اللغة المسموعة بدًال من اإلشارات الصامتة تذكر   ١٠

  أو الحركات الجسمیة.

      



 

                                                                    

١٣٢ 

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  تعدیل مقترح

واحترام قوانین  طفل الروضة مهارات اجتماعیة كاللعب الجماعي دورها في امتالك ثالثًا:

  :والسلوك المرغوب فیه اجتماعیاً الجماعة والعادات والتقالید 

      

        توظف المناسبات واألحداث الجاریة لتقویة العالقات االجتماعیة بین األطفال.  ١١

        تنبه إلى السلوك الجید وتعززه بطق مختلفة.  ١٢

لدى األطفال احترام قوانین الجماعة من خالل األلعاب الجماعیة وتمثیل تنّمي   ١٣

  األدوار.

      

        تحث األطفال على استخدام الحوار في تعاملهم مع اآلخرین.  ١٤

        تطرح األسئلة بحزم وجدیة لیتسنى لكل طفل تقبل التعلیمات وااللتزام بالقوانین.  ١٥

        المبادرة واالستقاللیة والتحلي بروح الجماعة:رابعًا: دور المعلمة في تنمیة 

        تستخدم الطرائق التي تتخذ من المتعلم محورًا للعملیة التعلیمیة.  ١

        توجه بعض اإلرشادات التي تشجع األطفال على اإلجابة دون خوف أو خجل.  ٢

        تشجع األطفال على طرح األسئلة.  ٣

        زجر وال تأنیب.تتلقى اإلجابات الخاطئة من غیر   ٤

        تشجع األطفال على التعبیر بحریة عن أفكارهم من خالل الرسم واألشغال...  ٥

        تمارس دور المیّسر ولیس المسیطر داخل الصف.  ٦

        تبتعد عن مقارنة الطفل بغیره من األطفال.  ٧

        توفر أنشطة متنوعة للعمل بروح الجماعة.  ٨

        الملقاة على عاتق كل طفل من أطفال المجموعة.تحّدد المسؤولیات   ٩

        تدرب األطفال على احترام حریة وخصوصیة اآلخرین.  ١٠



 

                                                                    

١٣٣ 

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  تعدیل مقترح

        واالستقاللیة والتحلي بروح الجماعة:رابعًا: دور المعلمة في تنمیة المبادرة 

        تحترم فردیة كل طفل وقیمه وأفكاره.  ١١

١٢  
تعمل على توفیر أنواع مختلفة من المواد التي یستطیع األطفال التعامل معها 

  بحریة واستقاللیة ( ورق، نسیج، أزرار، أعواد...)

      

        تعطي األطفال الفرصة لعرض أعمالهم على زمالئهم.  ١٣

        تشجع األطفال على التعبیر عن أرائهم بأعمال ومالئهم بعیدًا عن السخریة.  ١٤

١٥  
تعطي الطفل الوقت الكافي لینهي حدیثه دون مقاطعة أو إكمال ما یرید قوله بدًال 

  منه.

      

        تثني على الطفل أمام زمالئه عند قیامه بسلوكیات صحیحة.  ١٦

        وٕاشراكه في األنشطة الجماعیة:خامسًا: إثارة اهتمام الطفل 

        تنوع الطرائق التفاعلیة.  ١

        تنتقي مواقف تعلیمیة تسمح بمشاركة فعالة.  ٢

        تعزز السلوك المرغوب فور حدوثه.  ٣

        تشجع األطفال على طرح األسئلة.  ٤

        توزع المهام بین األطفال بعدالة مع مراعاة الفروق الفردیة بینهم.  ٥

        تخطط یومیًا بشكل جید.  ٦

        تنوع أسالیب التهیئة.  ٧

        تنادي الطفل المجیب باسمه.  ٨

        تشجع األطفال على المشاركة في المسرحیات والتمثیلیات الهادفة.  ٩



 

                                                                    

١٣٤ 

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  مقترح تعدیل

        خامسًا: إثارة اهتمام الطفل وٕاشراكه في األنشطة الجماعیة:

        ترتب البیئة بشكل یسمح بالقیام بالعدید من األنشطة.  ١٠

        تزین جدران الصف بالورق الملون والصور المالئمة ورسوم األطفال.  ١١

        واستقاللیة.توفر األثاث المناسب لیتسنى لكل طفل استعماله بسهولة   ١٢

توفر المستلزمات واألدوات المناسبة بشكل یسمح لألطفال باللعب والتحرك والمرح   ١٣

  بحیث یستعمل الطفل كل حواسه.

      

تهیئ بیئة حسیة ومعنویة في ظروف سلیمة لحمایة األطفال من الحوادث   ١٤

  واألمراض والمخاطر.

      

        نظرها أو تعلیماتها.تلجأ إلى الحوار إلقناع األطفال بوجهة   ١٥

        سادسًا: دور المعلمة في مراعاة حاجات الطفل االجتماعیة وخصائص مرحلته العمریة:

        تنوع الطرائق التفاعلیة.  ١

        توظف األنشطة في مواقف حیاتیة.  ٢

        تتلقى اإلجابات الخاطئة من غیر زجر وال تأنیب.  ٣

        حدوثه.تعّزز سلوك الطفل المرغوب فیه فور   ٤

        تستخدم تعزیزًا متناسبًا مع نوع االستجابة سواء أكان لفظیًا أو مادیًا أو معویًا.  ٥

        تبتعد عن مقاطعة الطفل عند اإلجابة عن األسئلة.  ٦

        تبتعد عن مقارنة الطفل بغیره من األطفال.   ٧

        تعطي األطفال الفرصة لعرض أعمالهم على زمالئهم.  ٨

        تشجع األطفال على التعبیر عن أرائهم بأعمال ومالئهم بعیدًا عن السخریة.  ٩



 

                                                                    

١٣٥ 

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  تعدیل مقترح

        العمریة:سادسًا: دور المعلمة في مراعاة حاجات الطفل االجتماعیة وخصائص مرحلته 

تشجع األطفال لیبدي كل طفل رأیه بصراحة وموضوعیة في األنشطة التي قاموا   ١٠

  بها.

     

        تنّمي لدى األطفال احترام رأي اآلخرین.  ١١

        تنّمي لدى األطفال احترام حدیث اآلخرین وعدم مقاطعتهم أثناء الكالم.  ١٢

        قدراته واستعداداته.تحدد مهمة كل طفل في النشاط بما یتناسب مع   ١٣

        توفر جوًا من الهدوء والمرح واألمان داخل الصف.  ١٤

        تقوم بإعداد أنشطة تمییز بصریة ولمسیة وسماعیة.  ١٥

تهیئ بیئة حسیة ومعنویة في ظروف سلیمة لحمایة األطفال من الحوادث   ١٦

  واألمراض والمخاطر.
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١٣٦ 
 

  )٩الملحق رقم (\

 الصورة النهائیة لبطاقة المالحظة:

  بطاقة مالحظة صفیة

  اسم الروضة: .......................

  بیانات المعلمة:     

  اسم المعلمة: ........................

  تربوي: ..........................ال العلمي: ...........................، المؤهلالمؤهل 

  : .............................في ریاض األطفالالتعلیمیة  خبرة المعلمةعدد سنوات 

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة  الرقم

  درجة الممارسة

  بدرجة

  كبیرة

  بدرجة

  متوسطة

  بدرجة

  ضعیفة

        معهال طفل الروضة اإلیجابي في تفاع دور المعلمة  أوًال:

        تعّزز سلوك الطفل المرغوب فور حدوثه.  ١

        تستمع باهتمام للطفل حتى یكِمل إجابته.  ٢

        توّزع نظراتها على جمیع األطفال.  ٣

        تبتعد عن التأفف من األطفال.  ٤

        تنادي الطفل المجیب باسمه.  ٥

        تبتعد عن إهانة األطفال.  ٦

        المؤذي للطفل.تكون حازمة تجاه السلوك   ٧

        تشجع مبادرة األطفال لإلجابة دون خوف أو خجل.  ٨

٩  
تشجع األطفال على التعبیر بحریة عن أفكارهم من خالل الرسم واألشغال وبقیة 

  األنشطة.
      

١٠  
توفر مواد متنوعة آمنة یستطیع األطفال التعامل معها بحریة واستقاللیة ( ورق، 

  أزرار، معجون..)
      

        في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي مع رفاقه ثانیًا: دور المعلمة

        تستخدم طرائق تفاعلیة متنوعة.  ١١

        تقّسم األطفال للعمل ضمن مجموعات.  ١٢

        تحّدد المسؤولیات الملقاة على عاتق كل طفل من أطفال المجموعة.  ١٣

        بین األطفال.توظف األحداث والمناسبات الجاریة لتعزیز التفاعل   ١٤

        ترّتب البیئة الصفیة بشكل یساعد على االتصال الجماعي بین األطفال.  ١٥

        تشجع األطفال على استخدام لغة الحوار في تعاملهم مع بعضهم.  ١٦
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١٣٧ 
 

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة  الرقم

  درجة الممارسة

  بدرجة

  كبیرة

  بدرجة

  متوسطة

  بدرجة

  ضعیفة

        في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي مع رفاقه ثانیًا: دور المعلمة

        توجه األطفال إلى احترام حدیث اآلخرین وعدم مقاطعتهم.  ١٧

        تتیح الفرصة لألطفال لعرض أعمالهم على رفاقهم.  ١٨

        بأعمال رفاقهم بعیدًا عن السخریة. تشجع األطفال على التعبیر عن أرائهم  ١٩

        تشجع الطفل على أن یعیر أغراضه للطفل المحتاج.  ٢٠

 طفل الروضة مهارات اجتماعیة كاللعب الجماعي دور المعلمة في إكساب ثالثًا:

  والسلوك المرغوب فیه اجتماعیاً 
      

        تتیح للطفل استخدام لغته في األنشطة والخبرات.  ٢١

        أنشطة متنوعة آمنة لیعمل األطفال بروح الجماعة.توفر   ٢٢

        توّجه األطفال كي یتجنبوا السلوكیات الخاطئة.  ٢٣

٢٤  
تستخدم تقنیات منوعة ( أفالم، ألعاب، جوائز...) لتكوین عادات سلیمة عند 

  الطفل.
      

٢٥  
تؤّكد على بعض القیم ( الصدق، احترام رأي اآلخرین...) من خالل األنشطة 

  والخبرات.
      

        تشجع األطفال على استخدام تعبیرات إیجابیة لطیفة مع بعضهم.  ٢٦

        توظف المناسبات واألحداث الجاریة لتقویة العالقات االجتماعیة بین األطفال.  ٢٧

٢٨  
تنّمي لدى األطفال احترام قوانین الجماعة من خالل األلعاب الجماعیة ولعب 

  األدوار.
      

        تعلیماتها بحزم لیتسّنى لكل طفل تقّبلها وااللتزام بها.تعطي   ٢٩

        تستخدم مهارات الحوار إلقناع األطفال بالتعلیمات.  ٣٠

٣١  
تنّمي لدى األطفال احترام حریة وخصوصیة اآلخرین (االستئذان قبل استخدام 

  أشیاء اآلخرین)
      

        صحیحة.تثني على الطفل أمام رفاقه عند قیامه بسلوكیات   ٣٢
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١٣٨ 
 

  )١٠الملحق رقم (

 الصورة األولیة لالستبانة:

  جامعة دمشق

  كلیة التربیة

  قسم تربیة الطفل

    : ..........................  ... الدكتور ⁄ ...األستاذ

  تحیة طیبة:   

تقـــوم الباحثـــة بإعـــداد بحـــث علمـــي لنیـــل درجـــة الماجســـتیر فـــي التربیـــة، بإشـــراف األســـتاذ الـــدكتور    

اجتماعیــًا لطفــل الروضــة فــي  معلمــة فــي تــوفیر البیئــة الصــفیة اآلمنــةال دورســمیر مــراد، بعنــوان: 

 دمشــق دینـةمالرسـمیة فـي  لطفـااألدراسـة میدانیـة علـى معلمـات ریـاض ، ضـوء كفایاتهـا المهنیـة

 .سنوات) ٥-٤للفئة العمریة الثانیة من (
  

تحتـوي علـى عـدد مـن المؤشـرات السـلوكیة،  قامت الباحثة بإعداد استبانة موجهة لمعلمة الروضة،   

هــذه المؤشــرات تمــت صـــیاغتها فــي ضــوء الكفایـــات المهنیــة لمعلمــة الروضــة، كمـــا تــم تقســیمها إلـــى 

محاور وفق تعریف البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفـل الروضـة الـذي اعتمدتـه الباحثـة فـي البحـث، 

وامتالكـه مهـارات  یجـابي مـع معلمتـه ورفاقـه،اإل طفـل الروضـة البیئة التي تحرص على تفاعـل(وهو: 

والســــلوك المرغــــوب فیــــه  ، واحتــــرام قــــوانین الجماعـــة والعــــادات والتقالیــــداجتماعیـــة كاللعــــب الجمــــاعي

، وذلــك مــن خــالل إثــارة اهتمامــه إلــى جانــب المبــادرة واالســتقاللیة والتحلــي بــروح الجماعــة ،اجتماعیــاً 

افة إلــى مراعــاة حاجاتــه االجتماعیــة وخصــاص مرحلتــه وٕاشــراكه فــي األنشــطة الصــفیة المتنوعــة، إضــ

وذلــك للكشــف عــن آرائهــن حــول مــدى قیــامهن  )العمریــة بعیــدًا عــن الملــل والضــجر، والقســر واإلجبــار

 بتوظیف كفایاتهن المهنیة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل الروضة. 
  

لرجـاء التكـرم بـاالطالع علـى هــذه األداة ونظـرًا لمـا عـرف عـنكم مـن خبـرة ومعرفـة فــي هـذا المجـال، فا

  التي ستساعد الباحثة في بحثها.
  

یرجــى إعطــاء الــرأي حــول هــذه المؤشــرات، مــن حیــث الصــیاغة اللغویــة الســلیمة، ومــدى مناســبة هــذه 

  المؤشرات للمحور الذي تندرج تحته. 
  

  مع فائق الشكر والتقدیر  

 الباحثة: سناء أیوب بركات



 

١٣٩ 

  

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة  الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  تعدیل مقترح

        أوًال: دورها في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي مع المعلمة:

        الطرائق التي تتخذ من المتعلم محورًا للعملیة التعلیمیة.تستخدم   ١

        .تراعي الفروق الفردیة بین األطفال في المستویات االجتماعیة واالقتصادیة  ٢

        تعزز السلوك المرغوب فور حدوثه.  ٣

        تستجیب إلیماءات األطفال.  ٤

        األطفال.توفر جوًا تعلیمیًا یسمح بالتفاعل بینها وبین   ٥

        توجه السؤال إلى جمیع األطفال بلغة واضحة ومفهومة.  ٦

        تترك وقتًا كافیًا للتفكیر قبل سماع اإلجابة.  ٧

        تستمع باهتمام للطفل المجیب حتى یكمل إجابته.  ٨

          توزع نظراتها على جمیع األطفال.  ٩

        تلون صوتها عند حدیثها مع األطفال.  ١٠

        عالقات اجتماعیة طیبة مع األطفال.تكون   ١١

        تشارك األطفال في األنشطة المختلفة.  ١٢

        تتحرك بین األطفال حركة هادفة ومدروسة.  ١٣

        االنفعالي داخل الصف. اتزانهاتحافظ على   ١٤

        تتعامل مع األطفال بصبر.  ١٥

        تخاطب المتعلمین بلغة صحیحة ومفهومة من قبل األطفال.  ١٦

        تنظم اإلجابات الجماعیة.  ١٧



 

١٤٠ 

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة  الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  تعدیل مقترح

        أوًال: دورها في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي مع المعلمة:

        تنادي الطفل المجیب باسمه.  ١٨

        وجهها عند تعاملها مع األطفال. تحافظ على بشاشة  ١٩

        توفر جوًا من الحریة الموجهة في الموقف الصفي.  ٢٠

        تتعرف مشكالت األطفال.  ٢١

        .تشارك األطفال في إیجاد الحلول المناسبة لمشكالتهم   ٢٢

        تتبادل األدوار مع األطفال في طرح األسئلة.  ٢٣

        وحزنهم.تشارك األطفال فرحهم وضحكهم   ٢٤

        تعمل على إقامة عالقة صداقة بینها وبین األطفال .  ٢٥

        تتبادل الثقة مع أطفالها.  ٢٦

        .تتصف العالقة بینها وبین األطفال باالحترام المتبادل   ٢٧

        تبتعد عن السخریة من األطفال.  ٢٨

        تبتعد عن إهانة أي طفل.  ٢٩

        بآن معًا.تتعامل مع األطفال بحزم ولطف   ٣٠

٣١  
تحفز األطفال على الحوار والحدیث المبني على المنطق والتفكیر بعیدًا عن 

  التردید والتلقین.

      

        :ثانیًا: دورها في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي مع رفاقه

        . التفاعلیة تنوع الطرائق   ١

        توفر جوًا تعلیمیًا یسمح بالتفاعل بین األطفال.  ٢



 

١٤١ 

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  تعدیل مقترح

        ثانیًا: دورها في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي مع رفاقه:

        تبعد األشیاء المؤذیة بالطفل أو برفاقه.  ٣

        تشجع األطفال على المنافسة والحوار.  ٤

        التعلم التعاوني. تشجع  ٥

        تحقق التعاون والمشاركة بین األطفال.  ٦

        توفر أنشطة كافیة للعمل بروح الجماعة.  ٧

        تحدد المسؤولیات الملقاة على عاتق كل طفل من أطفال المجموعة.  ٨

        األحداث والمناسبات الجاریة لتقویة العالقات بین األطفال.تستغل   ٩

        األدوار بینها وبین األطفال في طرح األسئلة.تتبادل   ١٠

        تستخدم األسلوب الحازم إلضعاف أي سلوك قد یؤذي الطفل أو زمالئه.  ١١

        تبتعد عن استخدام األلفاظ المهینة عند معاقبة الطفل.  ١٢

        تبتعد غن الصراخ عند معاقبة الطفل.  ١٣

        تبتعد عن التهدید عند معاقبة الطفل.  ١٤

        ترتب البیئة الصفیة بشكل یساعد على االتصال الجماعي.  ١٥

        تعد أنشطة تتطلب مشاركة مجموعة من األطفال.  ١٦

        تعد ألعابًا تتطلب مشاركة مجموعة من األطفال.  ١٧

١٨  

تذكر األطفال دائمًا بضرورة استخدام اللغة المسموعة بدًال من اإلشارات الصامتة 

  الجسمیة.أو الحركات 

  

      



 

١٤٢ 

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  تعدیل مقترح

ثالثًا: دورها في امتالك طفل الروضة مهارات اجتماعیة كاللعب الجماعي واحترام قوانین 

  :والتقالید والسلوك المرغوب فیه اجتماعیاً  الجماعة والعادات

      

        توظیف األنشطة الصفیة في مواقف حیاتیة.  ١

        تشعر األطفال باالنتماء للروضة.  ٢

        تهتم بتنمیة مهارات الطفل المستخدمة في حیاة الطفل الیومیة.  ٣

٤  
 تنمي لغة الطفل الضروریة لتفاعله مع مجتمعه من خالل تعزیز التواصل

  االجتماعي.

      

        تنمي لغة الطفل التي تعبر عن احتیاجاته.  ٥

        تعد الموقف التعلیمي بحیث ینطلق من مواقف الحیاة الیومیة.  ٦

        تهتم بسلوكیات العمل الجماعي والتعاون بین األطفال.  ٧

        توفر أنشطة تعطي فرصة كافیة للعمل بروح الفریق.  ٨

        على عاتق كل طفل من أطفال المجموعة. تحدد المسؤولیات الملقاة  ٩

        تهتم بتنمیة قدرة الطفل على تكوین عالقات اجتماعیة سویة مع اآلخرین.  ١٠

        تقوم بتوجیه األطفال وٕارشادهم عند الحاجة.  ١١

        لعادات الصحیة السلیمة.ا مارست  ١٢

        المائدة)تكسب الطفل الطرق السلیمة إلشباع حاجاته المختلفة (آداب   ١٣

        تعمل على توجیه الطفل لیبتعد عن ممارسة العادات السیئة.  ١٤

١٥  
تستخدم األفالم التعلیمیة واأللعاب التمثیلیة والحوافز والجوائز لتكوین عادات 

  صحیة وبیئیة سلیمة.

      



 

١٤٣ 

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  تعدیل مقترح

ثالثًا: دورها في امتالك طفل الروضة مهارات اجتماعیة كاللعب الجماعي واحترام قوانین 

  الجماعة والعادات والتقالید والسلوك المرغوب فیه اجتماعیاً:

      

١٦  
تؤكــد علــى بعــض القــیم مثــل: الصــدق، احتــرام رأي اآلخــرین، عــدم مقــاطعتهم أثنــاء 

  الكالم.

      

        تبتعد عن استعمال األلفاظ النابیة مع األطفال.  ١٧

        تضبط النفس أثناء مناقشة األطفال.  ١٨

        تستغل المناسبات واألحداث الجاریة.  ١٩

        تنبه إلى السلوك الجید وتعززه بطرق مختلفة.  ٢٠

        تنمي لدى األطفال التعاون فیما بینهم.  ٢١

        األطفال القدرة على استخدام اللغة الفصیحة.تنمي لدى   ٢٢

        تنمي لدى األطفال احترام العلم والعلماء.  ٢٣

٢٤  
تنمي لدى األطفال احترام قوانین الجماعة من خالل األلعاب الجماعیة وتمثیل 

  األدوار.

      

        تنمي لدى األطفال استثمار الوقت وترشیده.  ٢٥

٢٦  
ـــة، شـــكر اهللا  ـــة مثـــل: أداء التحی ـــدى األطفـــال العـــادات االجتماعیـــة المرغوب تنمـــي ل

  تعالى، المعایدة. 

      

        تشجع األطفال على المشاركة في المسرحیات واأللعاب واألنشطة الجماعیة.  ٢٧

        ئة الصفیة بشكل یسمح بالقیام بالعدید من األنشطة.ترتب البی  ٢٨

        بین األطفال من حیث قدرتهم على التركیز والجلوس.تراعي الفروق الفردیة   ٢٩



 

١٤٤ 

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  تعدیل مقترح

ثالثًا: دورها في امتالك طفل الروضة مهارات اجتماعیة كاللعب الجماعي واحترام قوانین 

  والعادات والتقالید والسلوك المرغوب فیه اجتماعیاً:الجماعة 

      

        تستخدم أسالیب الشرح والتوضیح واإلقناع إلكساب األطفال العادات الصحیحة.  ٣٠

        تطرح األسئلة بحزم وجدیة لیتسنى لكل طفل تقبل التعلیمات وااللتزام بالقوانین.  ٣١

        تعامل األطفال بصبر.  ٣٢

        بحزم ولطف بآن معًا. تعامل األطفال  ٣٣

        تلجأ إلى الحوار إلقناع األطفال بوجهة نظرها أو تعلیماتها.  ٣٤

        تحث األطفال على استخدام الحوار في تعاملهم مع اآلخرین.  ٣٥

        تشارك األطفال ألعابهم وأنشطتهم المختلفة.  ٣٦

        تعد أنشطة وألعابًا تتطلب مشاركة مجموعة من األطفال.  ٣٧

٣٨  
تذكر األطفال دائمًا بضرورة استخدام اللغة المسموعة بدًال من اإلشارات الصامتة 

  أو الحركات الجسمیة

      

        توفر عددًا من القصص المصورة الهادفة.  ٣٩

        تسرد علیهم یومیًا قصة هادفة بلغة سلیمة بسیطة.  ٤٠

        والتحلي بروح الجماعة:رابعًا: دور المعلمة في تنمیة المبادرة واالستقاللیة 

        تستخدم الطرائق التي تتخذ من المتعلم محورًا للعملیة التعلیمیة.  ١

        تنتقي مواقف تعلیمیة تسمح بمشاركة فعالة.  ٢

        توجه بعض اإلرشادات التي تشجع األطفال على اإلجابة دون خوف أو خجل.  ٣

        تشجع األطفال على طرح األسئلة.  ٤



 

١٤٥ 

  المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة دور الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  تعدیل مقترح

        رابعًا: دور المعلمة في تنمیة المبادرة واالستقاللیة والتحلي بروح الجماعة:

        تبتعد عن مقاطعة الطفل عند اإلجابة عن األسئلة.  ٥

        الخاطئة من غیر زجر وال تأنیب.تتلقى اإلجابات   ٦

        تبتعد عن مقارنة الطفل بغیره من األطفال عند تقویم قدرته على اإلنجاز.  ٧

        تشجع األطفال على التعبیر بحریة عن أفكارهم من خالل الرسم واألشغال...  ٨

        تؤكد على تحمل الطفل المسؤولیة الفردیة عند إنجاز المهام الموكلة إلیه.  ٩

        تؤكد على تحمل الطفل المسؤولیة الجماعیة عند إنجاز المهام الموكلة إلیه.  ١٠

        تسحب من أمام الطفل توقعات الفشل في اإلنجاز.  ١١

        تمارس دور المیسر ولیس المسیطر داخل الصف.  ١٢

        تحترم فردیة كل طفل.  ١٣

        تتیح الفرصة لألطفال للتعبیر عن ذواتهم.  ١٤

        تنمي القدرة لدى الطفل على تحمل المسؤولیة.  ١٥

        توفر سبل النجاح المتدرج في حدود قدرات وٕامكانات الطفل.  ١٦

١٧  
تعطي كل طفل وقتًا واهتمامًا فردیًا كافیًا لمعرفة قدرات كل طفل ومدى تقدمه 

  ونموه.

      

        تبتعد عن مقارنة الطفل بغیره من األطفال.  ١٨

        بسلوكیات العمل الجماعي والتعامل بین األطفال.تهتم   ١٩

        توفر أنشطة تعطي فرصة كافیة للعمل بروح الفریق.  ٢٠

        تحدد المسؤولیات الملقاة على عاتق كل طفل من أطفال المجموعة.  ٢١



 

١٤٦ 

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة الرقم
عبارة 

  مناسبة

غیر  عبارة

  مناسبة
  تعدیل مقترح

        رابعًا: دور المعلمة في تنمیة المبادرة واالستقاللیة والتحلي بروح الجماعة:

        تعامل األطفال على اعتبار أن كل طفل لدیه شخصیته المستقلة.  ٢٢

        تدرب األطفال على احترام حریة وخصوصیة اآلخرین.  ٢٣

        إجابته بنفسه إن لزم.تعطي فرصة للطفل لتعدیل أو تصحیح   ٢٤

        توفر جوًا من الحریة الموجهة في الموقف الصفي.  ٢٥

        توفر الحریة واالستقاللیة للطفل في العمل أثناء النشاط.  ٢٦

        تحترم فردیة كل طفل وقیمه وأفكاره.  ٢٧

٢٨  
تعمل على توفیر أنواع مختلفة من المواد التي یستطیع األطفال التعامل معها 

  بحریة واستقاللیة ( ورق، نسیج، أزرار، أعواد...)

      

        تحترم رأي األطفال وتستمع لهم.  ٢٩

        تعطي األطفال الفرصة لعرض أعمالهم على زمالئهم.  ٣٠

        تشجع األطفال على التعبیر عن أرائهم بأعمال زمالئهم بعیدًا عن السخریة.   ٣١

        جدیدة ومختلفة للتعبیر عن آرائهم.تشجع األطفال على التفكیر في طرائق   ٣٢

        تلجأ إلى الحوار إلقناع األطفال بوجهة نظرها أو تعلیماتها.  ٣٣

        تعطي كل طفل فرصًا لیعبر عن نفسه.  ٣٤

٣٥  
تعطي الطفل الوقت الكافي لینهي حدیثه دون مقاطعة أو إكمال ما یرید قوله بدًال 

  منه.

      

        الفردي لیسیر كل طفل وفقًا لسرعته وقدراته الخاصة.تستخدم أسالیب التعلیم   ٣٦

        تثني على الطفل أمام زمالئه عند قیامه بسلوكیات صحیحة.   ٣٧



 

١٤٧ 

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  تعدیل مقترح

        وٕاشراكه في األنشطة الجماعیة:خامسًا: إثارة اهتمام الطفل 

        تراعي عند التخطیط مبنى الروضة وترتیب المكان وسعته.  ١

        تراعي عند اختیار الطرائق الفروق الفردیة بین األطفال.   ٢

        تستخدم الطرائق التفاعلیة .  ٣

        تستخدم أنشطة تعلیمیة تعلمیة متنوعة.  ٤

        بمشاركة فعالة.تنتقي مواقف تعلیمیة تسمح   ٥

        تعزز السلوك المرغوب فور حدوثه.  ٦

        تستغل كل دقیقة من وقت األطفال بنشاط هادف.  ٧

        تشجع األطفال على طرح األسئلة.  ٨

        توزع المهام بین األطفال بعدالة مع مراعاة الفروق الفردیة بینهم.  ٩

        تخطط یومیًا بشكل جید.  ١٠

        الطفل توقعات الفشل في اإلنجاز.تسحب من أمام   ١١

        تحقق التعاون والمشاركة بینها وبین األطفال.  ١٢

        تحقق التعاون والمشاركة بین األطفال.  ١٣

        توائم التعلیم لحاجات واهتمامات األطفال.   ١٤

        تغیر ترتیب الصف من فترة ألخرى.  ١٥

        تحلیل المهام.تعتمد الطرائق واألسالیب التي تعتمد على   ١٦

        تستخدم أسالیب التعلیم الفردي لیسیر كل طفل وفقًا لسرعته وقدراته الخاصة.  ١٧

        تنوع أسالیب التهیئة.  ١٨



 

١٤٨ 

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  تعدیل مقترح

        اهتمام الطفل وٕاشراكه في األنشطة الجماعیة:خامسًا: إثارة 

        تنادي الطفل المجیب باسمه.  ١٩

        تشجع األطفال على المشاركة في المسرحیات والتمثیلیات الهادفة.  ٢٠

٢١  
تعمل على توفیر أنواع مختلفة من المواد التي یستطیع األطفال التعامل معها 

  بحریة واستقاللیة (ورق، نسیج، أزرار)
      

        ترتب البیئة بشكل یسمح بالقیام بالعدید من األنشطة.  ٢٢

        تلجأ إلى الحوار إلقناع األطفال بوجهة نظرها أو تعلیماتها.  ٢٣

        تزین جدران الصف بالورق الملون والصور المالئمة ورسوم األطفال.   ٢٤

        بحریة.ترتب البیئة الصفیة بحیث تترك مساحات تسمح بحركة األطفال   ٢٥

        توفر األثاث المناسب لیتسنى لكل طفل استعماله بسهولة واستقاللیة.  ٢٦

٢٧  
توفر المستلزمات واألدوات المناسبة بشكل یسمح لألطفال باللعب والتحرك والمرح 

  بحیث یستعمل الطفل كل حواسه.

      

٢٨  
تهیئ بیئة حسیة ومعنویة في ظروف سلیمة لحمایة األطفال من الحوادث 

  واألمراض والمخاطر.

      

        تثني على الطفل أمام زمالئه عند قیامه بسلوكیات صحیحة.  ٢٩

        سادسًا: دور المعلمة في مراعاة حاجات الطفل االجتماعیة وخصائص مرحلته العمریة:

        تراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین عند التخطیط.  ١

        تستخدم الطرائق التفاعلیة.  ٢

        تستخدم أنشطة تعلیمیة تعلمیة متنوعة.  ٣



 

١٤٩ 

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  تعدیل مقترح

        سادسًا: دور المعلمة في مراعاة حاجات الطفل االجتماعیة وخصائص مرحلته العمریة:

        حیاتیة. توظف األنشطة في مواقف  ٤

        تعزز السلوك المرغوب فیه فور حدوثه.  ٥

        تنوع التعزیز.  ٦

        تراعي الفروق الفردیة عند تقدیم التعزیز.  ٧

        تستخدم تعزیزًا متناسبًا مع نوع االستجابة.  ٨

        تتجنب التعزیز السلبي.  ٩

        بینهم.توزع المهام بین األطفال بعدالة مع مراعاة الفروق الفردیة    ١٠

        تتلقى اإلجابات الخاطئة من غیر زجر وال تأنیب.  ١١

        تبتعد عن مقاطعة الطفل عند اإلجابة عن األسئلة.  ١٢

        تبتعد عن مقارنة الطفل بغیره من األطفال عند تقویم قدرته على اإلنجاز.  ١٣

        تشعر األطفال باألمن واألمان.  ١٤

        الفشل في اإلنجاز.تسحب من أمام الطفل توقعات   ١٥

        تحترم فردیة كل طفل.   ١٦

        تتیح الفرصة لألطفال للتعبیر عن ذواتهم.  ١٧

        تنمي القدرة لدى الطفل على تحمل المسؤولیة.  ١٨

        توائم التعلیم لحاجات واهتمامات األطفال.  ١٩

        تغیر ترتیب الصف من فترة ألخرى.  ٢٠

        التي تعتمد على تحلیل المهام. تعتمد الطرائق واألسالیب  ٢١



 

١٥٠ 

  دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  تعدیل مقترح

        سادسًا: دور المعلمة في مراعاة حاجات الطفل االجتماعیة وخصائص مرحلته العمریة:

        حدود قدرات وٕامكانات الطفل. توفر سبل النجاح المتدرج في  ٢٢

٢٣  
تعتمد مدة تعلم قصیرة لألطفال بما یتناسب مع القدرة المحدودة لطفل الروضة 

  على التركیز واالنتباه.
      

٢٤  
تستخدم األنشطة المختلفة وخاصة اللعب (اللعب بین األطفال أو اللعب مع 

  األدوات) إلشباع حاجة الطفل للنجاح.
      

٢٥  
األنشطة المختلفة وخاصة اللعب (اللعب بین األطفال أو اللعب مع تستخدم 

  األدوات) إلشباع حاجة الطفل لالعتماد على النفس.
      

٢٦  
تستخدم األنشطة المختلفة وخاصة اللعب(اللعب بین األطفال أو اللعب مع 

  األدوات) إلشباع حاجة الطفل للتعبیر عن الذات.
      

        إلشباع حاجة الطفل إلى التقدیر االجتماعي.تستخدم األنشطة المختلفة   ٢٧

        تشجع األطفال على التعبیر عن آرائهم بأعمال زمالئهم بعیدًا عن السخریة.    ٢٨

        تعطي األطفال الفرصة لعرض أعمالهم عن زمالئهم.  ٢٩

٣٠  
تشجع األطفال لیبدي كل طفل رأیه بصراحة وموضوعیة في األنشطة التي قاموا 

  بها.

      

        تنمي لدى األطفال احترام رأي اآلخرین.  ٣١

        تنمي لدى األطفال احترام حدیث اآلخرین وعدم مقاطعتهم أثناء الكالم.  ٣٢

        تصوغ أسئلة متنوعة تراعي الفروق بین األطفال.  ٣٣

        تهتم بإجابات األطفال جمیعها.  ٣٤



 

١٥١ 

  اجتماعیًا لطفل الروضةدور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة  الرقم
عبارة 

  مناسبة

عبارة غیر 

  مناسبة
  تعدیل مقترح

        سادسًا: دور المعلمة في مراعاة حاجات الطفل االجتماعیة وخصائص مرحلته العمریة:

        تستخدم التعزیز بأنواعه (مادي، معنوي، لفظي).  ٣٥

        واستعداداته.تحدد مهمة كل طفل في النشاط بما یتناسب مع قدراته   ٣٦

        توفر جوًا من الهدوء والمرح واألمان داخل الصف.  ٣٧

        تهتم بكل طفل على أنه فرد مستقل.  ٣٨

٣٩  
تنوع الخیارات واألنشطة بحیث  تخطط ألسالیب التعلم المختلفة التي یظهرها 

  األطفال.

      

        تقوم بإعداد أنشطة تمییز بصریة ولمسیة وسماعیة.  ٤٠

٤١  
المستلزمات واألدوات المناسبة بشكل یسمح لألطفال باللعب والتحرك والمرح توفر 

  بحیث یستعمل الطفل كل حواسه.

      

٤٢  
تهیئ بیئة حسیة ومعنویة في ظروف سلیمة لحمایة األطفال من الحوادث 

  واألمراض والمخاطر.

      

        تثني على الطفل أمام زمالئه عند قیامه بسلوكیات صحیحة.  ٤٣
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١٥٢ 
 

  )١١الملحق رقم (

 الصورة النهائیة لالستبانة:

  جامعة دمشق

  كلیة التربیة

  قسم تربیة الطفل
  

  ،زمیلتي المعلمة        

  تحیة طیبة، 

معلمة في ال دورتقوم الباحثة بإعداد دراسة لنیل درجة الماجستیر في التربیة، تحت عنوان:   

دراسة میدانیة اجتماعیًا لطفل الروضة في ضوء كفایاتها المهنیة،  توفیر البیئة الصفیة اآلمنة

  سنوات). ٥-٤للفئة العمریة الثانیة من ( دمشق دینةمالرسمیة في  لطفااألعلى معلمات ریاض 
  

بین یدیك استبانة تتصل بنودها بدور المعلمة في توفیر بیئة صفیة آمنة اجتماعیًا لطفل    

الروضة في ضوء كفایاتها المهنیة؛ لذا ُیرجى منك ملء البیانات األساسیة الشخصیة المتعلقة 

  .تقدیر مدى ممارستك لهذا البند جى قراءة كل بند بدقة وعنایة، ثمبك، كما ُیر 

  

ل وضع إشارة ( / ) في الحقل المناسب في الصفحات التالیة، علمًا أن كل ما وذلك من خال   

تذكرینه سیبقى سریًا، ولن ُیسمح ألحد باالطالع علیه إال للمهتمین بالبحث التربوي، ولن 

  . (............) بإشراف (...........)الباحثة ُیستخدم إال ألغراض البحث العلمي الذي تقوم به 

الشكر واالمتنان....مع خالص   
 

 الباحثة                
  

  بیانات أساسیة:

  اسم الروضة: .........................

  اسم المعلمة: ..........................

  ...................................................، المؤهل التربوي:المؤهل العلمي:...........

  في ریاض األطفال: .............................التعلیمیة عدد سنوات الخبرة 
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 دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة الرقم

  لممارسةدرجة ا

  بدرجة

  كبیرة

  بدرجة

  متوسطة

  بدرجة

  ضعیفة

     أوًال: دور المعلمة  في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي معها

    الطفل المرغوب فور حدوثه.أعّزز سلوك  ١

    أنوع أسالیب تعزیز سلوك األطفال (ابتسام، عبارات لفظیة، جوائز...) ٢

    أستمع باهتمام للطفل حتى یكِمل إجابته. ٣

    أوّزع نظراتي على جمیع األطفال. ٤

     أنّوع في نبرات صوتي عند حدیثي مع األطفال. ٥

    أتعامل مع األطفال بصبر. ٦

    أنادي الطفل المجیب باسمه. ٧

    أراعي الفروق الفردیة بین األطفال. ٨

    أبتعد عن إهانة األطفال (باللفظ، بالسلوك) ٩

    أكون حازمة تجاه السلوك المؤذي للطفل. ١٠

    أتجنب الصراخ عند التعامل مع الطفل. ١١

    أشجع مبادرة األطفال لإلجابة دون خوف أو خجل. ١٢

    أتلقى اإلجابات الخاطئة من األطفال دون زجر أو تأنیب. ١٣

أشجع األطفال على التعبیر بحریة عن أفكارهم من خالل الرسم واألشغال وبقیة  ١٤

 األنشطة.

   

أوفر مواد متنوعة آمنة یستطیع األطفال التعامل معها بحریة واستقاللیة ( ورق،  ١٥

 أزرار، معجون ..)

   

    دور المعلمة في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي مع رفاقهثانیًا: 

    أتیح لألطفال من خالل األنشطة التفاعل فیما بینهم. ١٦

    أقّسم األطفال للعمل ضمن مجموعات. ١٧

    أحّدد المسؤولیات الملقاة على عاتق كل طفل من أطفال المجموعة. ١٨

    أوزع األدوار على جمیع األطفال. ١٩

    أوظف األحداث والمناسبات الجاریة لتعزیز التفاعل بین األطفال. ٢٠

    أرّتب البیئة الصفیة بشكل یساعد على االتصال الجماعي بین األطفال. ٢١

    أشجع األطفال على استخدام لغة الحوار في تعاملهم مع بعضهم. ٢٢

    یعضهم.أشجع األطفال على استخدام تعبیرات إیجابیة لطیفة مع  ٢٣

    أتیح الفرصة لألطفال لعرض أعمالهم على رفاقهم. ٢٤

    أشجع األطفال على التعبیر عن أرائهم بأعمال رفاقهم بعیدًا عن السخریة. ٢٥

    أنّمي لدى األطفال احترام رأي اآلخرین. ٢٦
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 دور المعلمة في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة اجتماعیًا لطفل الروضة الرقم

  لممارسةدرجة ا

  بدرجة

  كبیرة

  بدرجة

  متوسطة

  بدرجة

  ضعیفة

     ثانیًا: دور المعلمة في تفاعل طفل الروضة اإلیجابي مع رفاقه

    أوجه األطفال إلى احترام حدیث اآلخرین وعدم مقاطعتهم أثناء الكالم. ٢٧

    أشجع الطفل على أن یعیر أغراضه للطفل المحتاج. ٢٨

المعلمة في إكساب طفل الروضة مهارات اجتماعیة كاللعب الجماعي والسلوك ثالثًا: دور 

 المرغوب فیه اجتماعیاً 

   

    أتیح للطفل استخدام لغته في األنشطة. ٢٩

    أوفر أنشطة متنوعة آمنة لیعمل األطفال بروح الجماعة. ٣٠

    أوّجه األطفال كي یتجنبوا السلوكیات الخاطئة. ٣١

تقنیات منوعة ( أفالم، ألعاب، جوائز...) لتكوین عادات سلیمة عند أستخدم  ٣٢

 الطفل.

   

أؤّكد على بعض القیم ( الصدق، احترام رأي اآلخرین...) من خالل األنشطة  ٣٣

 والخبرات.

   

    عضهم.بأشجع األطفال على استخدام تعبیرات إیجابیة لطیفة مع  ٣٤

أوظف المناسبات واألحداث الجاریة لتقویة العالقات االجتماعیة بین األطفال  ٣٥

 م، مرض أحد األطفال...)األ(عید میالد أحد األطفال، عید 

   

أنّمـي لـدى األطفـال احتــرام قـوانین الجماعـة مـن خــالل األلعـاب الجماعیـة ولعــب  ٣٦

  األدوار.

   

    تقّبلها وااللتزام بها.أعطي التعلیمات بحزم لیتسّنى لكل طفل  ٣٧

    أستخدم مهارات الحوار إلقناع األطفال بالتعلیمات. ٣٨

    أنّمي لدى األطفال احترام حریة وخصوصیة اآلخرین. ٣٩

    أثني على الطفل أمام رفاقه عند قیامه بسلوكیات صحیحة. ٤٠
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  )١٢الملحق رقم (

 )٣المالحظة، تدعم الجدول رقم (إحصائیات التجانس الداخلي لبطاقة 

 
 
 
 
 
 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=كلیة مھارات أطفال معلمة 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Correlations 
 

 

Correlations 

 كلیة مھارات أطفال معلمة 

 **Pearson Correlation 1 .683** .749** .873 معلمة

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 34 34 34 34 

 **Pearson Correlation .683** 1 .861** .924 أطفال

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 34 34 34 34 

 **Pearson Correlation .749** .861** 1 .956 مھارات

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 34 34 34 34 

 Pearson Correlation .873** .924** .956** 1 كلیة

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 34 34 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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  )١٣الملحق رقم (

 )٤إحصائیات التجانس الداخلي لالستبانة، تدعم الجدول رقم (

  

 

CORRELATIONS 
  /VARIABLES=كلیة المھارات األطفال المعلمة 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
 

Correlations 
 

 
 

Correlations 

 كلیة المھارات األطفال المعلمة 

Pearson Correlation 1 .126 .222 .638 المعلمة
**
 

Sig. (2-tailed)  .477 .207 .000 

N 34 34 34 34 

Pearson Correlation .126 1 .413 األطفال
*
 .636

**
 

Sig. (2-tailed) .477  .015 .000 

N 34 34 34 34 

 المھارا

تات  

Pearson Correlation .222 .413* 1 .832** 

Sig. (2-tailed) .207 .015  .000 

N 34 34 34 34 

Pearson Correlation .638 كلیة
**
 .636

**
 .832

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 34 34 34 34 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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  )١٤الملحق رقم (

 )٦) والجدول رقم (٥إحصائیات ثبات بطاقة المالحظة، تدعم الجدول رقم (

    RELIABILITY 
  /VARIABLES=9س 8س 7س 6س 5س 4س 3س 2س 1س 
 10س
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=SPLIT. 

  

 

 
     RELIABILITY 
  /VARIABLES=16س 15س 14س 13س 12س 11س 
 20س 19س 18س 17س
  /SCALE('ALL VARIABLES') AL 

                     /MODEL=ALPHA. 
 

    RELIABILITY 
  /VARIABLES=27س 26س 25س 24س 23س 22س 21س 
 32س 31س 30س 29س 28س
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

                     /MODEL=ALPHA. 
 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=9س 8س 7س 6س 5س 4س 3س 2س 1س 
 19س 18س 17س 16س 15س 14س 13س 12س 11س 10س
 29س 28س 27س 26س 25س 24س 23س 22س 21س 20س
 32س 31س 30                   س

                     /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
                     /MODEL=SPLIT. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .719 

N of Items 5a 

Part 2 Value .586 

N of Items 5b 

Total N of Items 10 

Correlation Between Forms .592 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .743 

Unequal Length .743 

Guttman Split-Half Coefficient .734 

a. The items are: 5س ,4س ,3س ,2س ,1س. 

b. The items are: 10س ,9س ,8س ,7س ,6س. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.782 10 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.809 10 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.846 12 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.926 32 
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١٥٨ 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .548 

N of Items 5
a
 

Part 2 Value .745 

N of Items 5b 

Total N of Items 10 

Correlation Between Forms .739 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .850 

Unequal Length .850 

Guttman Split-Half Coefficient .842 

a. The items are: 15س ,14س ,13س ,12س ,11س. 

b. The items are: 20س ,19س ,18س ,17س ,16س. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .750 

N of Items 6
a
 

Part 2 Value .704 

N of Items 6b 

Total N of Items 12 

Correlation Between Forms .749 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .856 

Unequal Length .856 

Guttman Split-Half Coefficient .854 

a. The items are: 26س ,25س ,24س ,23س ,22س ,21س. 

b. The items are: 32س ,31س ,30س ,29س ,28س ,27س. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
 

 

Part 1 Value .834 

N of Items 16
a
 

Part 2 Value .885 

N of Items 16b 

Total N of Items 32 

Correlation Between Forms .872 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .932 

Unequal Length .932 

Guttman Split-Half Coefficient .927 

a. The items are: 12س ,11س ,10س ,9س ,8س ,7س ,6س ,5س ,4س ,3س ,2س ,1س, 

 .16س ,15س ,14س ,13س

b. The items are: 26س ,25س ,24س ,23س ,22س ,21س ,20س ,19س ,18س ,17س, 

 .32س ,31س ,30س ,29س ,28س ,27س
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١٥٩ 
 

  )١٥الملحق رقم (

 )٨) والجدول رقم (٧) والجدول رقم (٥إحصائیات ثبات االستبانة، تدعم الجدول رقم (

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=11س 10س 9س 8س 7س 6س 5س 4س 3س 2س 1س 
 15س 14س 13س 12س
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 

 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=23س 22س 21س 20س 19س 18س 17س 16س 
 28س 27س 26س 25س 24س
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 

 

 
 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=36س 35س 34س 33س 32س 31س 30س 29س 
 40س 39س 38س 37س
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=SPLIT. 

 

 
 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=11س 10س 9س 8س 7س 6س 5س 4س 3س 2س 1س 
 23س 22س 21س 20س 19س 18س 17س 16س 15س 14س 13س 12س
 31س 30س 29س 28س 27س 26س 25س 24س
 40س 39س 38س 37س 36س 35س 34س 33س 32س    

                         /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
                         /MODEL=SPLIT. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .798 

N of Items 8a 

Part 2 Value .654 

N of Items 7
b
 

Total N of Items 15 

Correlation Between Forms .781 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .832 

Unequal Length .833 

Guttman Split-Half Coefficient .752 

a. The items are: 8س ,7س ,6س ,5س ,4س ,3س ,2س ,1س. 

b. The items are: 15س ,14س ,13س ,12س ,11س ,10س ,9س ,8س. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.713 15 

Reliability Statistics 

  Cronbach's Alpha N of Items 

.806 13 

Reliability Statistics 

 Cronbach's Alpha N of Items 

.816 12 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.720 40 



  لسادس: عرض نتائج البحث وتفسیرھاالفصل ا                          ثانيالباب ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     

١٦٠ 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .758 

N of Items 7
a
 

Part 2 Value .744 

N of Items 6b 

Total N of Items 13 

Correlation Between Forms .439 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .610 

Unequal Length .611 

Guttman Split-Half Coefficient .578 

a. The items are: 22س ,21س ,20س ,19س ,18س ,17س ,16س. 

b. The items are: 28س ,27س ,26س ,25س ,24س ,23س ,22س. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .701 

N of Items 6
a
 

Part 2 Value .708 

N of Items 6b 

Total N of Items 12 

Correlation Between Forms .639 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .780 

Unequal Length .780 

Guttman Split-Half Coefficient .778 

a. The items are: 34س ,33س ,32س ,31س ,30س ,29س. 

b. The items are: 40س ,39س ,38س ,37س ,36س ,35س. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .511 

N of Items 20
a
 

Part 2 Value .867 

N of Items 20b 

Total N of Items 40 

Correlation Between Forms .426 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .598 

Unequal Length .598 

Guttman Split-Half Coefficient .561 

a. The items are: 12س ,11س ,10س ,9س ,8س ,7س ,6س ,5س ,4س ,3س ,2س ,1س, 

 .20س ,19س ,18س ,17س ,16س ,15س ,14س ,13س

b. The items are: 30س ,29س ,28س ,27س ,26س ,25س ,24س ,23س ,22س ,21س, 

 .40س ,39س ,38س ,37س ,36س ,35س ,34س ,33س ,32س ,31س
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١٦١ 
 

  )١٦الملحق رقم (

 )١٣إحصائیات الفرضیة األولى تدعم الجدول رقم (

T-Test 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean المؤھل 

 1.20664 4.82658 39.6875 16 غیرمؤھل المعلمة

 1.11478 4.72962 39.6111 18 مؤھل

 83401. 3.33604 35.0625 16 غیرمؤھل األطفال

 97955. 4.15587 32.7222 18 مؤھل

 65828. 2.63312 33.5000 16 غیرمؤھل المھارات

 82896. 3.51700 31.6111 18 مؤھل

 2.44012 9.76046 108.2500 16 غیرمؤھل كلیة

 2.64139 11.20647 103.9444 18 مؤھل

 

Independent Samples Test 

 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal variances المعلمة

assumed 

.032 .858 .047 32 .963 .07639 1.64076 -3.26573- 3.41851 

Equal variances 

not assumed 

  
.046 31.369 .963 .07639 1.64278 -3.27249- 3.42526 

 Equal variances األطفال

assumed 

.227 .637 1.795 32 .082 2.34028 1.30348 -.31483- 4.99539 

Equal variances 

not assumed 

  
1.819 31.701 .078 2.34028 1.28650 -.28121- 4.96177 

 Equal variances المھارات

assumed 

.112 .740 1.754 32 .089 1.88889 1.07678 -.30443- 4.08221 

Equal variances 

not assumed 

  
1.784 31.158 .084 1.88889 1.05854 -.26958- 4.04736 

 Equal variances كلیة

assumed 

.017 .898 1.187 32 .244 4.30556 3.62605 -3.08046- 11.69158 

Equal variances 

not assumed 

  
1.197 31.991 .240 4.30556 3.59599 -3.01931- 11.63042 
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١٦٢ 
 

 

  )١٧الملحق رقم (

 )١٤إحصائیات الفرضیة الثانیة تدعم الجدول رقم (

T-Test 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الخبرة 

٥أقل من المعلمة  22 40.2727 4.43129 .94475 

وأكثر ٥  12 38.5000 5.16104 1.48986 

٥أقل من األطفال  22 34.0455 3.98183 .84893 

وأكثر ٥  12 33.4167 3.94181 1.13790 

٥أقل من المھارات  22 33.0909 3.20578 .68348 

وأكثر ٥  12 31.4167 3.11764 .89999 

٥أقل من كلیة  22 107.4091 10.69784 2.28079 

وأكثر ٥  12 103.3333 10.39522 3.00084 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal variances المعلمة

assumed 

.070 .793 1.052 32 .301 1.77273 1.68488 -1.65926- 5.20472 

Equal variances 

not assumed 

  
1.005 19.936 .327 1.77273 1.76416 -1.90800- 5.45345 

 Equal variances األطفال

assumed 

.058 .811 .442 32 .662 .62879 1.42404 -2.27189- 3.52946 

Equal variances 

not assumed 

  
.443 22.931 .662 .62879 1.41968 -2.30854- 3.56611 

 Equal variances المھارات

assumed 

.087 .770 1.469 32 .152 1.67424 1.13969 -.64722- 3.99571 

Equal variances 

not assumed 

  
1.482 23.289 .152 1.67424 1.13009 -.66193- 4.01042 

 Equal variances كلیة

assumed 

.072 .790 1.072 32 .292 4.07576 3.80215 -3.66898- 11.82049 

Equal variances 

not assumed 

  
1.081 23.306 .291 4.07576 3.76922 -3.71582- 11.86733 
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١٦٣ 
 

  )١٨الملحق رقم (

 )١٥إحصائیات الفرضیة الثالثة تدعم الجدول رقم (

T-Test 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean المؤھل 

 67988. 2.71953 18.0625 16 غیرمؤھل معلمة

 68982. 2.92666 23.7222 18 مؤھل

 64368. 2.57472 15.3125 16 غیرمؤھل أطفال

 98509. 4.17939 19.9444 18 مؤھل

 79435. 3.17739 19.6875 16 غیرمؤھل مھارات

 90348. 3.83312 26.8889 18 مؤھل

 1.72112 6.88446 53.0625 16 غیرمؤھل كلیة

 2.28411 9.69064 70.5556 18 مؤھل

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 Equal variances معلمة

assumed 

.123 .728 -5.818- 32 .000 -5.65972- .97287 -7.64139- -3.67806- 

Equal variances 

not assumed 

  
-5.843- 31.926 .000 -5.65972- .96855 -7.63278- -3.68667- 

 Equal variances أطفال

assumed 

6.945 .013 -3.830- 32 .001 -4.63194- 1.20928 -7.09516- -2.16873- 

Equal variances 

not assumed 

  
-3.936- 28.689 .000 -4.63194- 1.17675 -7.03979- -2.22409- 

 Equal variances مھارات

assumed 

.286 .597 -5.919- 32 .000 -7.20139- 1.21663 -9.67957- -4.72320- 

Equal variances 

not assumed 

  
-5.986- 31.863 .000 -7.20139- 1.20302 -9.65227- -4.75050- 

 Equal variances كلیة

assumed 

1.717 .199 -5.996- 32 .000 -17.49306- 2.91761 -23.43604- -11.55007- 

Equal variances 

not assumed 

  
-6.117- 30.604 .000 -17.49306- 2.85996 -23.32905- -11.65706- 
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١٦٤ 
 

  )١٩الملحق رقم (

  )١٦إحصائیات الفرضیة الرابعة تدعم الجدول رقم (

T-Test 

Group Statistics 

 الخبرة 

N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

٥أقل من معلمة  22 19.7273 3.08887 .65855 

وأكثر ٥  12 23.5000 4.44154 1.28216 

٥أقل من أطفال  22 16.5000 3.83902 .81848 

وأكثر ٥  12 20.0833 3.91868 1.13123 

٥أقل من مھارات  22 21.9091 4.93683 1.05254 

وأكثر ٥  12 26.4167 3.94181 1.13790 

٥أقل من كلیة  22 58.1364 10.70512 2.28234 

وأكثر ٥  12 70.0000 11.28152 3.25669 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal variances معلمة

assumed 

1.526 .226 -2.911- 32 .007 -3.77273- 1.29604 -6.41268- -1.13277- 

Equal variances 

not assumed 

  
-2.617- 16.951 .018 -3.77273- 1.44140 -6.81447- -.73098- 

 Equal variances أطفال

assumed 

.209 .651 -2.582- 32 .015 -3.58333- 1.38760 -6.40979- -.75688- 

Equal variances 

not assumed 

  
-2.566- 22.327 .017 -3.58333- 1.39628 -6.47658- -.69009- 

 Equal variances مھارات

assumed 

.748 .394 -2.719- 32 .010 -4.50758- 1.65763 -7.88406- -1.13109- 

Equal variances 

not assumed 

  
-2.908- 27.377 .007 -4.50758- 1.55005 -7.68596- -1.32919- 

 Equal variances كلیة

assumed 

.022 .884 -3.031- 32 .005 -11.86364- 3.91409 -19.83637- -3.89090- 

Equal variances 

not assumed 

  
-2.983- 21.715 .007 -11.86364- 3.97682 -20.11735- -3.60992- 
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١٦٥ 
 

  )٢٠رقم (الملحق 

  )١٧( إحصائیات الفرضیة الخامسة تدعم الجدول رقم

T-Test 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 ٢معلمة وزني  2.6407 18 .31531 .07432 

١معلمة وزني   2.3722 18 .29267 .06898 

Pair 2 ٢أطفال وزني  2.5171 18 .31968 .07535 

١أطفال وزني  1.9944 18 .41794 .09851 

Pair 3 ٢مھارات وزني  2.6343 18 .29308 .06908 

١مھارات وزني  2.2407 18 .31943 .07529 

Pair 4 ٢كلیة وزني  2.5986 18 .28016 .06603 

١كلیة وزني  2.2049 18 .30283 .07138 

Pair 5 82896. 3.51700 18 31.6111 مھارات رأي 

واقعمھارات   26.8889 18 3.83312 .90348 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 ١& معلمة وزني  ٢معلمة وزني  18 .200 .426 

Pair 2 ١& أطفال وزني ٢أطفال وزني  18 .463 .053 

Pair 3 ١& مھارات وزني ٢مھارات وزني  18 .319 .196 

Pair 4 ١وزني& كلیة  ٢كلیة وزني  18 .396 .104 

Pair 5 196. 319. 18 مھارات رأي & مھارات واقع 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t Df 

Sig.  

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

 -  ٢معلمة وزني

١معلمة وزني   

.26852 .38492 .09073 .07710 .45994 2.960 17 .009 

Pair 

2 

 -  ٢أطفال وزني

١أطفال وزني  

.52265 .39133 .09224 .32805 .71725 5.666 17 .000 

Pair 

3 

 - ٢مھارات وزني

١مھارات وزني  

.39352 .35792 .08436 .21553 .57151 4.665 17 .000 

Pair 

4 

 - ٢كلیة وزني

١وزنيكلیة   

.39375 .32087 .07563 .23418 .55332 5.206 17 .000 

Pair 

5 

 -مھارات رأي 

 مھارات واقع

4.72222 4.29508 1.01236 2.58633 6.85812 4.665 17 .000 
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  )٢١الملحق رقم (

  )١٨( إحصائیات الفرضیة السادسة تدعم الجدول رقم

T-Test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 ٢معلمة وزني  2.6458 16 .32177 .08044 

١معلمة وزني   1.8063 16 .27195 .06799 

Pair 2 ٢أطفال وزني  2.6971 16 .25662 .06415 

١أطفال وزني  1.5312 16 .25747 .06437 

Pair 3 ٢مھارات وزني  2.7917 16 .21943 .05486 

١مھارات وزني  1.6406 16 .26478 .06620 

Pair 4 ٢كلیة وزني  2.7063 16 .24401 .06100 

١كلیة وزني  1.6582 16 .21514 .05378 

Pair 5 65828. 2.63312 16 33.5000 مھارات رأي 

 79435. 3.17739 16 19.6875 مھارات واقع

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1  ١& معلمة وزني  ٢وزنيمعلمة  16 .088 .746 

Pair 2 ١& أطفال وزني ٢أطفال وزني  16 .184 .495 

Pair 3 ١& مھارات وزني ٢مھارات وزني  16 -.299- .261 

Pair 4 ١& كلیة وزني ٢كلیة وزني  16 -.082- .764 

Pair 5 261. -299.- 16 مھارات رأي & مھارات واقع 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t Df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 ٢معلمة وزني  - 

١معلمة وزني   

.83958 .40262 .10066 .62504 1.05413 8.341 15 .000 

Pair 2 ٢أطفال وزني  - 

١وزنيأطفال   

1.16587 .32841 .08210 .99087 1.34086 14.200 15 .000 

Pair 3 ٢مھارات وزني - 

١مھارات وزني  

1.15104 .39113 .09778 .94262 1.35946 11.772 15 .000 

Pair 4 ٢كلیة وزني - 

١كلیة وزني  

1.04805 .33822 .08456 .86782 1.22827 12.395 15 .000 

Pair 5  مھارات رأي- 

 مھارات واقع

13.81250 4.69352 1.17338 11.31150 16.31350 11.772 15 .000 
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  )٢٢الملحق رقم (

 )١٩( إحصائیات الفرضیة السابعة تدعم الجدول رقم

T-Test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 ٢معلمة وزني  2.5667 12 .34407 .09932 

١معلمة وزني   2.3500 12 .44415 .12822 

Pair 2 ٢أطفال وزني  2.5705 12 .30322 .08753 

١أطفال وزني  2.0083 12 .39187 .11312 

Pair 3 ٢مھارات وزني  2.6181 12 .25980 .07500 

١مھارات وزني  2.2014 12 .32848 .09483 

Pair 4 ٢كلیة وزني  2.5833 12 .25988 .07502 

١وزنيكلیة   2.1875 12 .35255 .10177 

Pair 5 89999. 3.11764 12 31.4167 مھارات رأي 

 1.13790 3.94181 12 26.4167 مھارات واقع

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 ١& معلمة وزني  ٢معلمة وزني  12 .559 .059 

Pair 2 ١& أطفال وزني ٢أطفال وزني  12 .162 .614 

Pair 3 ١& مھارات وزني ٢مھارات وزني  12 -.104- .747 

Pair 4 ١& كلیة وزني ٢كلیة وزني  12 .319 .313 

Pair 5 747. -104.- 12 مھارات رأي & مھارات واقع 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 ٢معلمة وزني  - 
١معلمة وزني   

.21667 .38046 .10983 -.02506- .45840 1.973 11 .024 

Pair 2 ٢أطفال وزني  - 
١أطفال وزني  

.56218 .45489 .13131 .27316 .85120 4.281 11 .001 

Pair 3 ٢مھارات وزني - 
١مھارات وزني  

.41667 .43952 .12688 .13741 .69593 3.284 11 .007 

Pair 4 ٢كلیة وزني - 
١كلیة وزني  

.39583 .36530 .10545 .16373 .62794 3.754 11 .003 

Pair 5  مھارات رأي- 
 مھارات واقع

5.00000 5.27429 1.52256 1.64887 8.35113 3.284 11 .007 
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  )٢٣الملحق رقم (

 )٢٠( الفرضیة الثامنة تدعم الجدول رقمإحصائیات 

T-Test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 ٢معلمة وزني  2.6848 22 .29542 .06298 

١معلمة وزني   1.9727 22 .30889 .06585 

Pair 2 ٢أطفال وزني  2.6189 22 .30629 .06530 

١أطفال وزني  1.6500 22 .38390 .08185 

Pair 3 ٢مھارات وزني  2.7576 22 .26715 .05696 

١مھارات وزني  1.8258 22 .41140 .08771 

Pair 4 ٢كلیة وزني  2.6852 22 .26745 .05702 

١كلیة وزني  1.8168 22 .33453 .07132 

Pair 5 68348. 3.20578 22 33.0909 مھارات رأي 

 1.05254 4.93683 22 21.9091 مھارات واقع
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 ١& معلمة وزني  ٢معلمة وزني  22 -.099- .662 

Pair 2 ١& أطفال وزني ٢أطفال وزني  22 .182 .417 

Pair 3 ١& مھارات وزني ٢مھارات وزني  22 -.021- .928 

Pair 4 ١& كلیة وزني ٢كلیة وزني  22 -.010- .965 

Pair 5 928. -021.- 22 مھارات رأي & مھارات واقع 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig.  

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 ٢معلمة وزني  - 

١وزني معلمة   

.71212 .44799 .09551 .51349 .91075 7.456 21 .000 

Pair 2 ٢أطفال وزني  - 

١أطفال وزني  

.96888 .44535 .09495 .77142 1.16634 10.204 21 .000 

Pair 3 ٢مھارات وزني - 

١مھارات وزني  

.93182 .49511 .10556 .71230 1.15134 8.828 21 .000 

Pair 4 ٢كلیة وزني - 

١وزنيكلیة   

.86847 .43040 .09176 .67764 1.05929 9.464 21 .000 

Pair 5  مھارات رأي- 

 مھارات واقع

11.18182 5.94127 1.26668 8.54761 13.81603 8.828 21 .000 
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and between what the note card beckons to it about the extent of the female 

teacher exploits her professional competencies in providing a socially safe 

classroom environment for the kindergarten's child for in favor of the views 

of the female teachers in the questionnaire and its axis. 

After that, proposals were suggested, the most importance of them: 

1. Selection of female teachers of kindergarten in accordance with special 

norms; (qualifications, experience and deference desire to work with 

children) 

2. Necessary to appointment an auxiliary nanny help or reduction the 

number of children per room. 

3. Necessary to appointment specialist of Social per kindergarten. 

4.  procedure training courses for the female  teachers to train them on the 

Organization of the physical environment in kindergarten, and attaining for 

them concepts of Self-Learning, and using of environmental raw materials 

to make teaching implements. 

5. Increase of the budget of the official kindergarten so that management 

can assist in providing requisites for the activities into room in the 

kindergarten, which is required for providing a safe classroom environment 

for children. 

 Finally, summary of research in Arabic was displayed, in addition to 

Arabic references, foreign references, and references of websites. Next, the 

accessories were displayed which are (23) accessories. Research was 

finished by summary of research in English. 
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The Field Section contains two main chapters: 

- Chapter 5 included: The original community of search and its 

sample and limits, and methodology of search and its tools by details, as 

well as procedures of the application of search tools, and the difficulties 

encountered by the researcher, and the statistical methods which were used 

in search.    

- Chapter 6 included: The objectives were  achieved by the search  

through hypothesis testing and discussion of their results, the findings of 

the research are as follows: 

1. There aren’t statistic significant differences in the level indication (0.05) 

between averages of views' grades of the female teachers of kindergarten 

about the extent of the female teacher exploits her professional 

competencies in providing a socially safe classroom environment for the 

kindergarten's child by varying their educational qualification, or the 

number of years of their experience of teaching. 

2. There are statistic significant  differences in the level indication (0.05) 

between grades' averages of the female teachers of kindergarten about the 

extent of the female teacher exploits her professional competencies in 

providing a socially safe classroom environment for the  kindergarten's 

child, like which the note card  beckons to it by varying their educational 

qualification, in favor of the female teachers which have educational 

qualification; (Institute of Special Row, Deepening The Educational 

Qualification, License of Teaching, License of Kindergarten) Also by 

varying a variable number of years of their experience of teaching 

kindergarten for in favor of the female teachers which have an experience 

(5 years and more) 

3. There are statistic significant differences in the level indication (0.05) 

between averages of views' grades of the female teachers of kindergarten,  
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child social skills such as team play and socially desirable behavior) and 

every item corresponds to  ternary scale as follows: (high/3/,medium/2/, 

and weak/1/) 

 Search terms (Theoretical and procedural definitions): The following 

terms are defined:( role, the female teachers of kindergarten, classroom 

environment, classroom environment of socially safe for child, 

competency, professional competences for the female teachers of 

kindergarten)   

- Chapter 2 included: Previous studies (Arabic and Foreign), as well 

as to comment on them, and what the researcher has benefited in current 

search of previous studies, and what the current search varies from 

previous studies. 

- Chapter 3 included: The professional competences for the female 

teacher of kindergarten (their definition, methods of  derivation them, the 

female teacher of kindergarten and her professional competences) 

- Chapter 4 included: A socially safe classroom environment for the  

kindergarten's child; elements of the classroom environment, and strategies 

of distribution children on meeting activity rooms in kindergarten, methods 

of organizing children inside activity room, in addition to the properties 

safe classroom environment in kindergartens, as well as obstacles to 

organizing safe classroom environment for kindergarten's child, and the 

relationship between the classroom environment and social needs of the 

child, the role of the female teacher in providing a socially safe classroom 

environment for the  kindergarten's child. 
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2. There aren’t statistic significant differences in the level indication (0.05) 

between grades' averages of the female teachers of kindergarten about the 

extent of the female teacher exploits her professional competencies in 

providing a socially safe classroom environment for the kindergarten’s 

child, like which the note card beckons to it by varying their educational 

qualification, or the number of years of their experience of teaching. 

3. There aren’t statistic significant differences in the level indication (0.05) 

between averages of views' grades of the female teachers of kindergarten 

and between what the note car d beckons to it about the extent of the 

female teacher exploits her professional competencies in providing a 

socially safe classroom environment for the kindergarten’s child by varying 

their educational qualification, or the number of years of their experience 

of teaching. 

 Methodology of search : A descriptive analytical 

 Search limits: The search tools was applied on sample of the female 

teachers of the second age group children (4-5) years in the official  

kindergarten in Damascus during the second semester of the academic year 

2012-2013. 

 The original community and sample of search: The study sample is 

clustered purposive sample. It consisted of (34) female teachers of the 

female teachers of the second age group children (4-5) years in the official 

kindergarten in Damascus which their number is (56) female teachers with 

percentage (60, 71%) 

 search tools: They are a note card included (32) items, and a questionnaire 

included (40) items, and each is divided into three main axis: ( role of the 

female teacher in the positive interaction of kindergarten child  with her, 

role of the female teacher in the positive interaction of kindergarten child  

with his comrades, role of the female teacher in providing kindergarten's  
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 second age group children (4-5) years in the official kindergarten in the 

city of Damascus in light of her professional competencies. 

 

 The search questions: 

1. What are the differences between the views of the female teachers of 

kindergarten about the extent of the female teachers exploit their 

professional competencies in providing a socially safe classroom 

environment for the kindergarten's child, depending on their educational 

qualification, and the number of years of their experience of teaching? 

 

2.  What are the differences which the actuality beckons to them about the 

extent of the female teacher exploits her professional competencies in 

providing a socially safe classroom environment for the kindergarten’s 

child, depending on their educational qualification, and the number of years 

of their experience of teaching? 

 

3. Are there differences between what is an object from the standpoint of 

the female teachers of kindergarten, and between what the note card 

beckons to it about the extent of the female teacher exploits her 

professional competencies in providing a socially safe classroom 

environment for the kindergarten’s child? 

 

 The hypotheses of search: they are summarized as follows: 

1. There aren’t statistic significant differences in the level indication (0.05) 

between averages of views' grades of the female teachers of kindergarten 

about the extent of the female teacher exploits her professional 

competencies in providing a socially safe classroom environment for the 

kindergarten's child by varying their educational qualification, or the 

number of years of their experience of teaching.  
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Search summary 

Title: "The role of the female teacher in providing a socially safe classroom 

environment for the children in kindergarten in light of her professional 

Competencies. Field study for female teachers in the official kindergarten 

in the city of Damascus for the second age group children (4-5) years" 

Search consists of two Sections: Section1: Theoretical, 

                                        and Section 2: Field. 

The theoretical Section contains four chapters: 

- Chapter 1: The definition of the search which included: 

 Introduction of search. 

 Problem of search: It has been abstracted in the next central question. 

What is the role of the female teacher in providing a socially safe 

classroom environment for the second age group children (4-5) years 

in the official kindergarten in the city of Damascus in light      of her 

professional competencies? 

 The importance of research: It has been abstracted in its highlighting 

the role of the female teacher. And how she exploits her professional 

competencies in providing a socially safe classroom environment for the 

kindergarten's child. And Exploring to what extent this role differs by 

varying qualified of the female teacher and the number of years of her 

experience of teaching in kindergarten, because of the importance of the 

environment, as well as the importance of the role of the female teacher in 

the building of the child's personality and his growth of integrated and 

balanced. 

 The search objectives: It has been abstracted in knowing the role of the 

female teacher in providing a socially safe classroom environment for the  
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