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  ملخص
  

هتمام بدور رياض األطفال في هذه التربية، فقـد         في ضوء تزايد االهتمام بتربية الطفل واال         
ظهرت الحاجة إلى البحث في تقييم نمو طفل الروضة من أجل تهيئة الفرصـة لـه للتربيـة                  

وقد هدفت هذه الدراسة إلى وصف وضع التقييم الحالي في ريـاض األطفـال كمـا                . السليمة
ة ذي معـايير ومؤشـرات      تعكسه الممارسات الحالية، وكذلك طرح نموذج لتقييم طفل الروض        
وقـد اسـتخدم الباحـث      . دالة على هذه المعايير ومعرفة مدى موافقة أفراد الدراسة على ذلك          

فقرة، وقد تم   ) 64( ذات مؤشرات دالة عليها مكونة من        تقييميهاستبانه مؤلفة من سبعة معايير      
م تحليـل النتـائج     وت. مديرة ومعلمة ) 64(توزيع االستبانة على أفراد الدراسة والبالغ عددهم        

باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية واختبار تحليل التبـاين           
  .عادلة كرونباخ ألفا لحساب الثباتماألحادي و

 على نموذج التقييم المقترح من حيـث        دراسة   دلت نتائج الدراسة على موافقة جميع أفراد ال       
ولدى فحص الفرضيات تبين أنه ال توجد فـروق ذات داللـة            . يهامعاييره ومؤشراته الدالة عل   

بين تقييم المديرات والمعلمات للمعايير التقييمية والمؤشرات       ) α=0.05(إحصائية عند مستوى    
الدالة عليها تعزى لمتغيرات طبيعة العمـل والمؤهـل العلمـي وسـنوات الخبـرة والحالـة             

  .واالجتماعية
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Abstract 
 

      In the light of mounting interest in child education and the role of 
kindergartens in this education, the need has risen to investigate the 
evaluation of the growth of kindergarten children. This is in order to 
create an opportunity for proper education. This study aims at describing 
the recent evaluation as it is, developing a proposed model for the 
evaluation of children in kindergarten and knowing the extent of the 
acceptability of the model by the sample of the study. The researcher has 
used a questionnaire of seven evaluation criteria that have indicators 
pointing to them. The questionnaire consisted of 64 items and it was 
distributed among the sample population which totaled 64 headmistresses 
and teachers. To analyze the data, standard derivation, the means and 
ANOVA have been used.  
   The results of the study showed the agreement of the sample study on 
the proposed evaluative model, criteria and indicators referring to them, 
and the results also showed that there are no statistically significant 
differences at the point (α = 0.05) between the headmistresses' and 
teachers' evaluation attributed to the following variables: kind of work, 
academic qualification, years of experience and social status.  
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ات تقييم أطفال رياض األطفال من معايير ومؤشر
وجهة نظر مديرات ومعلمات هذه الرياض في 

 محافظة سلفيت
  

  :مقدمة
     تعتبر عملية التقييم ضرورة ملحة في جميع المراحل التعليمية، وقد شقت طريقهـا إلـى               

يب جميع ميادينها المتنوعة من أهدافها التربوية ومناهجها التعليمية وفعاليات معلميهـا وأسـال            
تدريـسها وتحـصيل تالميـذها، وفعاليـة أدواتهـا التعليميـة وكفـاءة أبنيتهـا المدرسـية          

، كل ذلك ألجل التوصل إلى التعرف الواعي لمدى فعاليـة البـرامج             )45ص  :1986مردان،(
المدرسية ودورها في ترجمة األهداف التربوية إلى مناشط سلوكية من أجـل خلـق موهبـة                

التعامل مع الحياة بصورة منتجة ومن أجل القدرة على اكتـساب           تربوية وتعليمية قادرة على     
  ).1ص:1995عناية،(خبرات بناءة مثمرة 

     ال تعتبر العملية التقييمية في مرحلة رياض األطفال مجرد جمع معلومات حول جوانـب              
نمو الطفل وإنما تتجاوز ذلك لتكون سجال حيا للتعرف على مدى نموه في أبعـاده المختلفـة                 

خصة الجوانب االيجابية بغية تعزيزها وواضعة اليد على نواحي الـضعف مـن أجـل               ومش
كما تساهم العملية التقييمية في مساعدة الطفل على حل مشكالته في ضوء تفهم واع              . معالجتها

  ).779ص:1976حسين، (لخصائص نموه وطبيعة مشكالته وعواملها النفسية واالجتماعية 
  :فل الروضة من خالل التقييم تحقق األهداف التالية     وهكذا فعملية متابعة ط

مساعدة اآلباء واألمهات والمعلمات على تفهم الطفل بصورة صحيحة ومتابعة نمـوه             .1
  .في أبعاده المختلفة

مساعدة المعلمة في توزيع األطفال في مجموعات متفاوتة في القدرات والمواهب مما             .2
  .لفروق الفرديةيؤدي إلى التقليل من المشاكل الناتجة عن ا

المساعدة في تقييم برامج رياض األطفال ومدى فعاليتها ومناسبتها لمستوى األطفـال             .3
 ).105ص:1983هندي وعليان، (

 .المساعدة في الكشف عن الحاالت الخاصة كاإلعاقة الجسمية .4

تزويد العيادات النفسية بالمعلومات والتقارير الصحيحة عن سلوك األطفال والتي لهـا             .5
 .ا يحصل لهم من مشاكل نفسيةأثر فيم

تعطي نتائج تقرير التقييم المرسلة إلى المدرسة االبتدائية صورة واضحة عن تطـور              .6
الطفل وقدراته ونمط شخصيته مما يساعد المدرس على االستفادة منهـا فـي تربيـة               

 .وتعليم الطفل
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رضـوان،  : (ية     وبهذا فإن أي برنامج تقييمي لطفل الروضة يجب أن يراعي األمور التال           
  ):126ص:1973
  .مالحظة خصائص األطفال وسلوكهم خالل فترات النشاط واللعب .1
  .دراسة استجاباتهم أثناء النشاطات التعليمية المختلفة .2
الحصول على تقارير من أولياء األمور تتعلق باهتماماتهم وقدراتهم ومستواهم العـام             .3

 .من حيث النمو في مختلف الجوانب

 .عليه معلمة الروضة في بطاقة خاصة لكل طفلتسجيل كل ما تحصل  .4

     وبما أن العملية التقييمية تهدف إلى إحداث تغيير في سلوك الطفل، فإن عملية التقييم ال بد                
 ):206ص:1981النجيجي، : (وأن تقوم على األسس التالية

  .عملية بحث التغيرات في سلوك الطفل ومعرفة اتجاهها .1
لى حدوث هذه التغيرات حتى يكون الحكم عليها مدعما         البحث عن األدلة الصحيحة ع     .2

  .باألسانيد العلمية الصحيحة
اقتراح الوسائل والطرق العلمية التي تضمن أن تكون هذه التغيرات في سلوك الطفـل               .3

 .مستقبال بما يتفق واألهداف التربوية المرسومة

هـا فـي المراحـل التعليميـة             وفي الحقيقة أن العملية التربوية التقييمية قد أثمرت نتائج        
المتنوعة من أساسية وثانوية وجامعية، وشملت جميع جوانبها خاصة فيما يتعلق بتقييم تالميذها             

باإلضافة إلى ظهور   ) P166 :1984،Butcher(في مختلف أبعاد نموهم وتحصيلهم الدراسي       
ليـة واجتماعيـة    االختبارات التقييمية الكثيرة من اختبارات تحصيلية واختبارات نفـسية وعق         

  ).115ص:1999هادي، (وغيرها 
     وعلى الرغم من شيوع أهمية التقييم في العملية التربوية في كافة المراحل التعليميـة، إال               
أنها لم تحظ باالهتمام الكافي في مرحلة رياض األطفال إال حديثا، حيث بدأت تأخذ دورها في                

 P485 :1975 ،Leeper(ة وأنشطتها المختلفة تقييم أهداف رياض األطفال وبرامجها التعليمي

and Others .(    وأخذت تظهر الدراسات التقييمية حول التربية الـصحية واالجتماعيـة فـي
عبـد  (والدراسات المسحية لواقع رياض األطفـال       ) 1986شحادة وآخرون، (رياض األطفال   

 األطفـال   والدراسات التقييمية لوضع الطفل التعليمـي فـي ريـاض         ) 3ص:1986الهادي،  
  ).1986النكالوي، (

     وبدأت أهمية تقييم طفل الروضة تظهر في برامج األطفال المعاصرة، وأصبحت جـزءا             
أساسيا من مناهجها التربوية، وكل هذا من أجل التعرف الـصحيح علـى فعاليـة البـرامج                 

مـدى  والنشاطات اليومية ومدى تفاعل األطفال معها وظهور آثارها في سـلوكهم، وبالتـالي              
نموهم في أبعاد النمو األساسية من جسمية وعقلية وانفعالية واجتماعية مما يسعد أولياء أمـور               
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األطفال ويبصرهم بأهمية مرحلة رياض األطفال ودور عملية التقييم فـي سـلوك أطفـالهم               
  ).144ص:1981مردان، (

ـ            اس وتقيـيم        وبهذا أصبحت عملية تقييم طفل الروضة عملية ضرورية ووسيلة هامة لقي
شخصية الطفل من جميع جوانب نموه ألنها تعطي قيمة تربوية نافعة إذا ما أحسن اسـتخدامها            
من قبل معلمة الروضة، فعملية تقييم طفل الروضة ليست عملية سهلة وعابرة، وإنما عمليـة               
ذكية تتطلب من معلمة الروضة دراية كافية بأبعاد النمو، ورغبة ملحة فـي تتبعهـا، وذكـاء                 

رعا في إدراكها وتناسقا واضحا مع سيكولوجية الطفولة المبكـرة، والتنـشئة االجتماعيـة              با
  ).110ص:1980عدس ومصلح، (الصالحة، والتطورات البيولوجية المعاصرة 

     وفوق ذلك فإن عملية التقييم تتطلب من المعلمة مهارة خاصة ومالحظات ذكية وقدرة في              
رة ومتابعة واعية لنشاطات األطفال وحيوية كبيـرة فـي          التقاط هذه المالحظات بصورة مستم    

  ).111ص:1980عدس ومصلح، (التعامل معهم وفي محاورتهم وأسئلتهم وفي نشاطاتهم 
     إن تسجيل هذه المالحظات بصورة منظمة وفي أوقاتها المناسـبة تمكـن المعلمـة مـن                

قادرة على المشاركة الفعالـة     التعرف على تطور نمو األطفال وتلبية حاجاتهم األساسية فتكون          
في نشاطات األطفال، وتكون بارعة في توفير البيئة المحفزة التـي تحـرك إبـداع األطفـال           

  ).135ص:1992الفرح، (واستكشافهم 
     ويعتقد الباحث أن واقع عملية التقييم الحالية في مجتمع الدراسة ما زال ينقـصها الكثيـر              

فإن عملية التقييم الحالية تتطلب أمورا أساسـية مـن أجـل            كالتنظيم والشمول والتعاون، لهذا     
تحسينها وتطويرها وبدون عملية التحسين هذه، فلن تستطيع الروضة تحقيق أهم أهدافها وهـو       

ومن هذا المنطلق، كان ال بد من البحث من أجل العمل           . تنمية الطفل من مختلف جوانب نموه     
بد من التركيز على أهمية وجود عملية تقييم شاملة         على تحسين عملية التقييم الحالية وكان ال        

ومستمرة لطفل الروضة، وإال سوف يبقى وضع الرياض مجرد مكان يلهو فيه الطفل لحـين               
 .عودة أمه من عملها خارج البيت أو لحين إنهاء واجباتها المنزلية

  
 :مشكلة الدراسة

ألطفال في عدة محافظـات فـي          ساعدت الزيارات الميدانية التي قام بها الباحث لرياض ا        
الضفة الغربية بصفته الوظيفية الرسمية في التربية والتعليم حيث اتضح للباحث مـن خـالل               
مالحظاته الميدانية ومراجعاته التربوية في مجال الفكر واألدب المتعلق برياض األطفـال أن             

ال، فقد تبـين    هناك قصورا واضحا وخطيرا تعاني منه هذه الرياض على مستوى تقييم األطف           
للباحث أنه ال يوجد نموذج خاص لتقييم أطفال الرياض، فوجد أن هذه الرياض تتبع أسـاليب                
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مختلفة في متابعة األطفال وتقييمهم والتي في غالبها تركز على قياس مدى تحصيل األطفـال               
من المعارف والمعلومات، ونادرا ما تجد في الرياض نموذج مصمم لتقييم األطفـال بحيـث               

يس مدى نمو الطفل من جوانبه المختلفة، ولهذا تتحدد مشكلة الدراسة فـي اإلجابـة علـى                 يق
  : السؤال التالي

ما هي المعايير التقييمية التي يجب أن يتضمنها نموذج التقييم المقترح حتى يكون أكثر شموال               
  ومتالفيا نقائص نماذج التقييم أو األدوات المطبقة حاليا في رياض األطفال ؟

  
  :ـداف الدراسـةأه

  :تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ما يلي
  .وصف وضع التقييم الحالي في رياض األطفال كما تعكسه الممارسات الحالية .1
دالة علـى   ) فقرات االستبانة (طرح نموذج لتقييم طفل الروضة ذي معايير ومؤشرات          .2

  .هذه المعايير
ير التقييمية والمؤشرات الدالة    التعرف على مدى موافقة أفراد عينة الدراسة على المعاي         .3

 .عليها
 

  :أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية المرحلة التي تعالجها، ويعتبر التقييم في هذه المرحلة جانباً               

  :وتبرز أهمية التقييم في األمور التالية من الجوانب الهامة ألطفال الرياض،
  

  .الخبرات والقدراتالتحقق من معرفة اكتساب الطفل للمهارات و .1
 . حياته معرفة مدى النمو الذي وصل إليه الطفل في مختلف جوانب  .2

 . سجال حيا للتعرف على الطفل ومدى نموه تعتبر عملية التقييم   .3

الجوانب اإليجابية لنمو الطفل بغية تعزيزها والجوانب       عملية التقييم    تشخص .4
 .السلبية بغية معالجتها

 هذه الدراسة على تحسين ممارسات معلمـات        من المتوقع أن تنعكس نتائج     .5
ـ       يم األطفـال لمراحـل نمـوهم       ومديرات رياض األطفال في مجاالت تقي

 .المختلف

 تحسين مناهج رياض األطفـال      فيمن المتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة         .6
، وذلك ألن الهدف المـشترك      لالرتباط القوي بين المنهاج والعملية التقييمية       

 .  شخصية الطفل من مختلف جوانبهاهو تنميةبينهما 
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ومن هذا المنطلق يرى الباحث أن تقييم طفل الروضة من أهم الـشؤون التـي               
  .ينبغي أن يتناولها التحديث والتطوير

  
  :مبـررات الدراسـة

ضرورة وجود عملية تقييم لطفل الروضة تتصف بالشمول بحيث يتم تالفي النقـائص              .1
  .الموجودة في طرق التقييم المتبعة

 سلبياتها وذلك لوضع الحلول المناسـبة       ةوصف ممارسات عملية التقييم الحالية لمعرف      .2
  .لها

التعرف على أداء معلمات ومديرات رياض األطفال فيمـا يتعلـق بعلميـة تقيـيمهن                .3
لألطفال بهدف التعرف على مناطق القوة وتعزيزها ومناطق الضعف ومعالجتها حيث           

 .ذه على قدرة ومهارة معلمة الروضةيعتمد نجاح تطبيق عملية التقييم ه

  
  :اقتصرت هذه الدراسة على  :حدود الدراسة

  .األطفال المديرات والمعلمات في جميع رياض أراء :الحد الموضوعي 
  .في فلسطين محافظة سلفيت :الحد المكاني

  .م 2007 /2006الفصل الدراسي الثاني للعام : الحد الزماني 
  

  :مسلمات الدراسـة
  : الدراسة في تحديد المشكلة وأهميتها وأهدافها  من المسلمات التاليةتنطلق هذه

  .تؤدي عملية التقييم الفعالة إلى تحسين وتطوير عمل التربية والتعليم .1
تزيد المشاركة الفعالة بين عناصر العملية التقييمية من فعالية وفائـدة هـذه العمليـة                .2

  .وإثراءها
 .ملة من فعالية التقييمتزيد عملية التقييم المستمرة والمتكا .3

 .أن عملية التقييم الناجحة الفعالة هي التي تكون عملية تشخيصية عالجية وتعاونية معا .4
 

  :فرضيات الدراسـة
بين تقييم المديرات   ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           .1

  .لمتغير طبيعة الوظيفةوالمعلمات للمعايير التقييمية والمؤشرات الدالة عليها تعزى 
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بين تقييم المديرات   ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           .2
  .والمعلمات للمعايير التقييمية والمؤشرات الدالة عليها تعزى لمتغير المؤهل العلمي

بين تقييم المديرات   ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           .3
 .المعلمات للمعايير التقييمية والمؤشرات الدالة عليها تعزى لمتغير سنوات الخبرةو

بين تقييم المديرات   ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           .4
 .والمعلمات للمعايير التقييمية والمؤشرات الدالة عليها تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

 
  :اإلطار النظري

  من أهم الوظائف التي تقوم بها مدارس رياض األطفال تنمية الطفل من جميع النـواحي                  
عبد الهادي،  (الجسمية والعقلية والخلقية واالجتماعية والنفسية، وذلك إلعداده لدخول المدرسة          

، حيث ينمي تعليم الرياض لدى الطفل مهارات استعداديه للتعليم الرسمي مثـل             )3ص:1986
  ).P95 : 1989 ,Freeman(ة والكتابة وفهم الحساب مهارة القراء

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف أو هذه الوظيفة الرئيسية ال بد من وجود عملية تقييم مستمرة                     
وشاملة لجميع نواحي نمو الطفل التي تقوم الروضة بتشخيـصها والمـساعدة علـى نموهـا                

تقييم طفل الروضة بصورة فعالـة      ، ومن أجل تنظيم عملية      )11ص:1995عناية،  (وتطويرها  
ومثمرة، ومن أجل الحصول على إجابات واضحة ومحددة لجميع فقرات وأبعاد نمـو الطفـل               
وبدرجات قابلة للقياس والتقييم والمالحظة والتسجيل يقتضي ذلك ضـرورة وجـود بطاقـات              

  ).221ص: 1980عدس، مصلح، ( لطفل الروضة تقييميه
مهمة لوالدي الطفل ولمعلمة الطفل في نفس الوقت حيث تـستخدم                تعتبر البطاقة التقييمية    

مؤشرا يساعد على معرفة مدى تقدم الطفل ونموه، وينبغي على المعلمة أن تتأكد مـن قـدرة                 
األطفال على تذكر الحقائق التي سبق تحصيلهم لها، وينبغي على المعلمة أيضا تسجيل النتائج              

 حتى تستطيع تكوين فكرة صحيحة عن مستوى كل         التي تحصل عليها أول بأول على بطاقات      
  ).72ص:1975إبراهيم، (طفل 

     وهناك اتجاه آخر في التقييم يقوم على التركيز في مجاالت التخصص الواحد، كـالتركيز              
على أخذ زمام المبادرة عند األطفال أو قدرة األطفال على استخدام المـواد طبقـا ألفكـارهم                 

ـ  وبما أن التغييرات التي تحدث في       ). 154ص:1993أبو ميزر،   (الخاصة    الطفـل   دالنمو عن
تحدث بشكل سريع ، لذا فإن وجود بطاقة لتسجيل هذا النمو أمر ضروري لعملية التخطيط من                

ومن الجوانب الهامة التـي يجـدر أن        . أجل استخدام أفضل البرامج والنشاطات لتعليم الطفل      
للغوية عند الطفل، القدرة على التحكم في العضالت،        مدى الطالقة ا  : تحتويها البطاقة التقييمية    
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, P487 : 1979(التفاعل واالندماج في اللعب، النشاطات واعتماد الطفل على ذاته واستقالليته           
Heeper and Others.(  

وبما أن الهدف الرئيسي الذي تدعو إليه رياض األطفال هو تنمية الطفـل مـن مختلـف                      
وهذه . لية التقييم ال بد وأن تكون عملية تقييم لهذه الجوانب من نموه           جوانب نموه، لهذا فإن عم    

الجوانب ال بد وأن تكون شاملة لنمو الطفل ومظاهر هذا النمو سواء النمو الجسمي والعقلـي                
ولهذا يمكن النظر إلى عملية تقييم طفل       . واالجتماعي واالنفعالي واللغوي واإلبداعي والصحي    

عايير التي ينبغي أن تقوم عليه هذه العملية من خالل زاوية أخـرى             الروضة والجوانب أو الم   
  .وهي زاوية أهداف الرياض

     تهدف رياض األطفال في ألمانيا إلى موضوع أساسي هو مراقبة نمو الطفـل وتزويـده               
بالبيئة المثيرة التي تساعده على هذا النمو، أما في انجلترا فتهدف رياض األطفال إلى تـدعيم                

لطفل إلى النمو االجتماعي حيث توفر الروضة فرصة للتعرف على األطفال بعـضهم             حاجة ا 
 إلـى    في كندا  وبينما تهدف رياض األطفال   . ببعض ومحاولة تهذيب السلوك االجتماعي للطفل     

تنمية القدرة اللغوية، التأكيد على الجانب الروحي عن طريق مظـاهره المختلفـة كالـصالة               
أما في بلجيكا فتهدف الريـاض إلـى        . عليمه التعاون مع زمالئه   الصباحية ومساعدة الطفل وت   

  ).P276 : 1976 ,Austin(اختبار وتقييم مدى تقدم األطفال في هذه الرياض 

     بينما نجد أهداف رياض األطفال تتشابه في معظم الدول العربية وهي تنمية الطفل مـن               
ثر األهداف وضوحا وشمولية كانـت      مختلف جوانب نموه وإعداده للمرحلة األساسية، ولعل أك       

  :أهداف رياض األطفال في الخليج العربي حيث تؤكد هذه الرياض على
تزويد الطفل بالمبادئ والقيم الخلقية بما يتناسب ومرحلته العمرية وتعزيـز مـشاعر              .1

  .االنتماء للوطن
  .تحقيق النمو االنفعالي السوي .2
ه علـى التفاعـل مـع األقـران         اكتساب الطفل االتجاهات االجتماعية التي تـساعد       .3

 .والراشدين

اكتساب الطفل المعارف والمهارات الحركية التي تساعده على استخدام أعضاء جسمه            .4
 .بشكل سليم

 .اكتساب المهارات اللغوية استعدادا لعملية القراءة والكتابة .5

 .اكتساب الطفل المفاهيم المالئمة لمستوى نموه العقلي ومهارات التفكير السليم .6

 .ية حواس الطفل لما يساعده على التفاعل مع البيئة المحيطة بهتنم .7

 ).210: 1993النكالوي، (تنمية الحس الجمالي والفني عند الطفل  .8
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     أما في فلسطين فإن برامج تطوير رياض األطفال التابعة التحاد الجمعيات الخيرية تدعو             
ات محددة، ويجـب أن تـشمل       إلى ضرورة تقييم األطفال على شكل تقارير واضحة ذات فقر         

كتابة هذه التقارير على نوعية النمو الذي عرفه الطفل ومقدار هذا النمو وقد اشـتملت هـذه                 
التقارير على جوانب النمو المعرفي واالجتماعي والنفسي والحركي باإلضـافة إلـى الحالـة              

مبكـرة فـي    أما مركز مصادر الطفولة ال    ). 1991اتحاد الجمعيات الخيرية،    (الصحية للطفل   
فلسطين فقد دعت برامجه لتطوير رياض األطفال عن طريق استخدام البطاقات في مجـاالت              

مركـز  (تقييم النمو الجسمي واالجتماعي واالنفعالي واللغوي باإلضافة إلى النمـو اإلبـداعي             
  ).1994مصادر الطفولة المبكرة، 

  
  :الدراسـات السابقـة

   تحت عنوان 1975     أجرى آدمز وكنزمان دراسة عام 
Chart of recording individual interests and progress in the kindergarten    

حيث كانت هذه الدراسة من ضمن أبحاث جامعة شيكاغو حول تقييم األطفال، وقامت الباحثتان              
بتصميم بطاقة تقييم لتسجيل ميول األطفال وتسجيل تطور نموهم في رياض األطفال، وقد تـم               

 استخدام هذه البطاقة في عدد من رياض األطفال حيث تم اعتمادها فيما بعد كأداة تقييم                تجربة
 :في الرياض والمدارس األساسية وقد اشتملت هذه البطاقة على خمس جوانب وهي

  .الميول الشخصية مثل المطالعة والتمثيل الدرامي .1
  .النمو االجتماعي مثل تحمل المسؤولية واالعتماد على النفس .2
 .نون اليدويةالف .3

 .المهارات المدرسية مثل الموسيقى والكتابة .4

 .النمو الجسمي مثل التحكم في الصوت والطاقة الحركية .5

     وقد أكدت هذه الدراسة بالرغم من قدمها على النمو اإلبداعي للطفل والمتمثل في الفنـون               
 .اليدوية والميول الشخصية والمهارات المدرسية

 حول تقويم محتوى استخدام البطاقـة   1985الخميسي والبيروتي عام         وفي دراسة أجراها    
المدرسية من وجهة نظر أعضاء الهيئات التدريسية في المدرسة االبتدائية والمتوسطة والثانوية            
في العراق، حيث هدفت هذه الدراسة إلى تقويم محتوى استخدام هذه البطاقة، وقد كشفت هـذه        

ف في البطاقة المدرسية المستخدمة، كما أظهـرت الدراسـة          الدراسة عن جوانب القوة والضع    
الصعوبات التي تعترض استخدام هذه البطاقة، وقد استخدم الباحثان استبانه في صورة أسـئلة              

  :لتحقيق هدف الدراسة، وأشارت نتائج هذه الدارسة إلى أن 
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ية صفحات البيانات األولية والحالة االجتماعيـة والنمـو الجـسمي والحالـة الـصح              .1
  .والمواظبة على الدوام تفي الغرض

  .مقياس تقرير الصفات الشخصية والميول المستخدم في البطاقة كان مقياسا مناسبا .2
 .محتويات البطاقة شاملة تؤلف صورة وافية عن التلميذ .3

     وكذلك أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن أهم الصعوبات التي تعترض استخدام البطاقـة              
ى المعلومات من أولياء األمور وعدم وجود الوقت الكافي للمعلـم لملـئ             صعوبة الحصول عل  

 .فقراتها

مجموعة من الدراسات تدور حول تعديل السلوك عند األطفـال فـي            ب قام فيوال الببالوي     و   
رياض األطفال بدولة الكويت وتعتبر هذه الدراسات برنامجا متكامال إلى حد ما، يهدف إلـى               

اق في سياق نشاط اللعب على تعديل السلوك االجتماعي عند األطفال في            بحث تأثير تدعيم الرف   
وقد استخدمت الباحثة بطاقة خاصة لتقييم األطفال مـن أجـل تـسجيل             . سن ما قبل المدرسة   

المالحظات عليها خالل انهماك األطفال في اللعب وفي النشاطات التعليميـة حيـث تـسجل               
عشرين يوما حيث يسجل على البطاقة نوع النـشاط         المالحظات مرتين في اليوم الواحد لمدة       

الذي يمارسه الطفل ووصف دقيق لسلوك الطفل وما يطرأ عليه من تعـديل نتيجـة لتـدعيم                 
  :أما الدراسات فهي كاآلتي. الرفاق

تأثير نوع اللعب على نمط التدعيم االجتماعي اإليجابي بين         "      الدراسة األولى تدور حول     
وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى عـدم وجـود          " طفال بدولة الكويت    األطفال في رياض األ   

فروق ذات داللة إحصائية بين تأثير مواقف اللعب التمثيلي ومواقف لعـب المنـضدة علـى                
  "التدعيم االجتماعي

أثر الفروق العمرية والجنس في مستوى التدعيم االجتماعي        "      الدراسة الثانية وتدور حول     
وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلـى       "  األطفال في رياض األطفال بدولة الكويت        اإليجابي لدى 

عدم وجود فروق في التدعيم اإليجابي الذي يتممه األطفال بعضهم لبعض يمكن أن يعزى إلى               
"  سـنوات  6-4سن ما قبل المدرسة مـن       "فروق العمر أو الجنس، ويعود هذا أن هذه الفترة          

ها األطفال خبرات متماثلة تقريبا فال يتضح معها فروق تذكر وفقا           يدة يعيش في  ق مرحلة م  عتبرت
  .لمتغير العمر أو الجنس

أثر التدعيم االجتماعي لعملية تفاعل متبادل بين األطفال في         "     الدراسة الثالثة وتدور حول     
ن وتشير نتائج هذه الدراسة إلى وجود عالقة وظيفية متبادلة بي         " رياض األطفال بدولة الكويت   

العطاء واألخذ للمدعمات االجتماعية في سياق التفاعل االجتماعي لألطفال فيما بينهم، أي بقدر             
العطاء يكون األخذ للمدعمات االجتماعية المعممة، وتؤكد مجمل هذه الدراسات على األهميـة             

  .الكبرى لتعديل السلوك االجتماعي للطفل
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 using young تحـت عنـوان   1987     وكذلك أجرى نارون ونوربارن دراسـة عـام   

children's writing samples in program evaluation حيث أجريت هذه الدراسة على 
عينة من أطفال رياض األطفال وتالميذ األول األساسي في مدارس والية تكساس، واسـتخدم              

 وهو برنامج صمم بهدف تطوير مهـارة       " W.T.Rالكتابة من أجل القراءة     "الباحثان برنامج   
القراءة والكتابة لدى طفل الروضة وطفل األول األساسي، وقد قـسم الباحثـان العينـة إلـى                 
مجموعتين ضابطة وتجريبية وهي التي جرى عليها تطبيق البرنامج حيث قام الباحثان بجمـع              

  .كتابات األطفال وتحليلها
 البرنـامج قـد          وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن المجموعة التجريبية التي طبق عليها          

حققت درجات أكثر من المجموعة الضابطة حيث أظهرت تقدما أفضل فـي مهـارة القـراءة               
والكتابة ومن توصيات هذه الدراسة ضرورة وجود برامج خاصة من أجـل إعـداد الطفـل                

  .للمرحلة األساسية وذلك من خالل تطوير مهارة القراءة والكتابة لديه
       األطفال رياض أطفال تقييم حول 1989ش وفريمان عام      وفي دراسة أخرى قام بها هات

     وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات التحليلية لبطاقات تقييم األطفال في رياض األطفال في             
أوهايو ومن أهداف هذه الدراسة معرفة كيفية تصميم بطاقات التقييم، وكيفية جمع المعلومـات              

وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى ما       .  أن يعرفوا ويتعلموا   وتسجيلها، وماذا يتوقع من األطفال    
  :يلي

يعتمد تصميم بطاقات التقييم على أساس التوجه األكاديمي لريـاض األطفـال تـأثرا               .1
  .بوجهة نظر السلوكيين

إن نظام التسجيل المتبع يعطي تقييما سلبيا لطفل الروضة مفترضـا أن الطفـل مـن                 .2
  .لسلوك المتوقع منهالممكن أن يفشل في المهارات وا

 يتوقع أن يتعلم الطفل مهارات محددة وأهمها المهارات األكاديمية كاالستعداد للقراءة            .3
 .وفهم الحساب وتؤكد هذه الدراسة أيضا على ضرورة إعداد الطفل للمرحلة األساسية

 Evaluation of the child بدراسة تحت عنـوان  1992    وقام هورن ونوجرد عام 

development project     وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مـدى فاعليـة التقـارير 
الوصفية في عملية تسجيل ومتابعة نمو األطفال، وقد أشارت نتائج هـذه الدراسـة إلـى                
اعتبار هذه التقارير بديال جيدا للبطاقات المدرسية التقليدية فـي عمليـة تقيـيم األطفـال                

 .ل حول تقدم نمو أطفالهموإعطاء المعلومات ألولياء أمور األطفا

 حول تسجيل وتطـوير النمـو       1989    وفي دراسة أخرى قام بها سولومون وآخرون عام         
االجتماعي لطفل الروضة حيث طور الباحثون برنامجا شامال وطويل المدى بمساعدة مدرسين            

ج علـى   وقام الباحثون بتطبيق البرنـام    . من المرحلة األساسية وبمساعدة أولياء أمور األطفال      
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عينة من األطفال في مدارس سان فرانسيسكو وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كـان                 
هذا البرنامج يعمل على تدعيم وتعزيز النمو االجتماعي للطفل، وقد قام البـاحثون بمالحظـة               

 .سلوك األطفال وتسجيلها خالل تطبيق البرنامج

رنامج في عدة مجاالت خاصة في مجال تقويـة              وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى تأثير الب      
  .وتعزيز النمو االجتماعي عند الطفل وبشكل خاص االهتمام باآلخرين

  
نموذج مقترح لتقييم طفل الروضة فـي       "  تحت عنوان  1995 عناية دراسة عام     وأجرت   كما  
 فـي    البحث إلىحيث هدفت هذه الدراسة     "  في لواء نابلس في الضفة الغربية        األطفالرياض  

 وصف وضع   إلىتقييم نمو طفل الروضة من اجل تهيئة الفرصة للتربية السليمة وكذلك هدفت             
 معرفة مدى موافقة عينة الدراسة علـى معـايير          إلى أيضا وهدفت   األطفالالتقييم في رياض    

  . ومؤشرات النموذج المقترح
 عليهـا  دالـة شـرات   ذات مؤتقييميه مؤلفة من سبعة معايير      استبانه   وقد استخدمت الباحثة    

  )105( عينة البحث والبالغ عددهم أفرادفقرة ، وقد تم توزيع االستبانة على ) 60(مكونة من 
وقد تـم اسـتخدام     .  في محافظة نابلس     األطفالمن المديرات والمشرفات والمعلمات لرياض      

  .لتحليل النتائج) ف(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
 العينة على نموذج التقييم المقترح مـن        أفراد موافقة جميع    إلىرت نتائج هذه الدراسة        وأشا

 إلىحيث معاييره ومؤشراته تعزى لمتغيري الوظيفة والمؤهل العلمي ، وأشارت النتائج كذلك             
 عينة البحث على نموذج التقييم المقترح تعزى لمتغيـر سـنوات            أفرادوجود فروق بين تقييم     

 تمكنهن  بدرجة األطفالوصيات هذه الدراسة العمل على تأهيل معلمات رياض         ومن ت . الخدمة
  .من القيام بعملية التقييم على الوجه السليم

دراسة بعنوان اإلساءة اللفظية ضد األطفال من       ) 2001(   وكذلك أجرى اشقيرات والمصري     
المتعلقة بالوالـدين،   قبل الوالدين في محافظة الكرك وعالقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية          

وهدفت هذه الدراسة إال مسح لأللفاظ التي تستعمل من قبل الوالدين في اإلساءة اللفظية ضـد                
) سنة14.5(طالب وطالة، ومتوسط أعمارهم     ) 1673(األطفال، حيث تكونت عينة الدراسة من       

اللفظية ضـد   من محافظة الكرك، وقد تم وضع األلفاظ المستعملة من قبل الوالدين في اإلساءة              
فئة، وذلك بناءا على نتائج عينة استطالعية بحيث تشمل كل فئـة األلفـاظ              ) 16(األطفال في   

الخاصة بنوع الفئة، وتم توزيع االستبانة التي تشمل هذه الفئات على عينة الدراسـة، بحيـث                
ـ                 اءة تكون إجابة الطالب أو الطالبة بأن يقدر شدة التأثر على كل فئة، وتكرار اسـتعمال اإلس

اللفظية بالنسبة لهم، وأشارت نتائج المسح إلى أن األلفاظ المستعملة من قبـل الوالـدين فـي                 
اإلساءة اللفظية لألبناء تشمل ألفاظا لها عالقة بالزجر والتوبيخ والتهديـد، وتقليـل القـدرات               
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 والدعوة  العقلية، وتشبيه الطفل بالجماد والحيوان، وألفاظا لها عالقة بالنظافة الشخصية للطفل،          
بالمرض، ورفض الطفل، وشتم الوالدين، وكرامة الطفل، وسلوكات أخرى مثل كثرة األكـل             

  . نوم، وألفاظا ذات مرجع جنسي، وألفاظا ذات عالقة بالذات اإللهيةوال
   كما أشارت النتائج إلى انه كلما زاد استخدام اإلساءة اللفظية ضد األطفال زادت شدة تأثرهم              

 أكثر تعرضا لتكرار اإلساءة اللفظية من اإلناث، وأن اإلنـاث أكثـر تـأثرا               بها، وان الذكور  
باإلساءة اللفظية من الذكور، كذلك أشارت النتائج إلى أن زيادة عدد أفراد األسرة يزيـد مـن                 

  .استخدام اإلساءة اللفظية، كما أن الوالدين ذوي الدخل المتدني أكثر استخداما لإلساءة
العالقة بـين خـصائص شخـصية األمهـات         "دراسة بعنوان   ) 2001(   كما أجرى توفيق    

حيث هدفت هـذه الدراسـة إلـى        " وإدراكهن للمشكالت السلوكية لألبناء في مرحلة الروضة        
التعرف على العالقة بين خصائص شخصية األمهات وإدراكهن بمشكالت األبناء في مرحلـة             

من األمهات ممن لديهم طفل واحد      ) 52(الروضة، وقد أجريت هذه الدراسة على عينة قوامها         
 بـانحراف   30.5على األقل في مرحلة الروضة وكان متوسط األعمـار الزمنيـة لألمهـات              

  . 1.6معياري قدره 
   واستخدم الباحث في هذه الدراسة قائمة من المشكالت الـسلوكية ألطفـال الروضـة مـن       

ة ترجمة وإعداد أحمـد عبـد       للشخصيإعداده، واختبار االنبساط والعصابية من اختبار أيزنك        
الخالق، والقائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم من إعداد أحمد عبد الخالق، وتم تطبيق هذه األدوات              
على عينة الدراسة في جلسات فردية، وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج من أهمها أن مـن                 

بية، في حين ارتـبط     الخصائص التي ارتبطت إيجابا بإدراك مشكالت األبناء التشاؤم والعصا        
كل من التفاؤل واالنبساط سلبا بإدراك األمهات لمشكالت األبناء، وقد تم تفسير نتـائج هـذه                

      .الدراسة في ضوء األدبيات والدراسات السابقة
    

  تعقيب عام على الدراسات السابقة
  : يلي ونتائج كل دراسة يتضح ماوأهدافبعد االطالع على الدراسات السابقة وعناوينها 

 ودورها فـي نمـو      األطفال مرحلة رياض    أهميةأكدت معظم الدراسات السابقة على       .1
 . من جميع النواحي الجسمية والعقلية والخلقية واالجتماعية والنفسيةاألطفال

التقويم المستعملة لتقويم أطفال الرياض في معظمها غير شاملة وتحتاج إلى            أساليب إن .2
 .تطوير

التي تسعى إليها الدراسات محققاً باالستناد إلى النتائج التي         كان كل هدف من األهداف       .3
 .توصل إليها الباحثون
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أكدت معظم الدراسات السابقة على تأهيل معلمات رياض األطفال بدرجة تمكنهم مـن              .4
 .القيام بعملية التقييم

أشارت معظم الدراسات السابقة إلى أهمية التنويع بطرائق التعليم في الروضة وكذلك             .5
 .يع األنشطة التعليمية مما يساعد في زيادة فعالية عملية تقييم طفل الروضةتنو

  
  الطريقة واإلجراءات
 على وصف لكل من منهج الدراسـة ومجتمـع الدراسـة            واإلجراءات      تشتمل الطريقة   

وعينتها إضافة إلى وصف خطوات بناء أداة الدراسـة وإجـراءات تطبيقهـا، والتحلـيالت               
  .متاإلحصائية التي ت

  
  :منهج الدراسة

  .      لقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي الميداني نظراً لمالءمته ألغراض الدراسة
  

  :مجتمع الدراسة
      تكون مجتمع الدراسة من معلمات ومديرات رياض األطفال في محافظة سلفيت، وبلـغ             

 العـام الدراسـي     مديرة ومعلمة خالل الفـصل الدراسـي الثـاني مـن          ) 64(عددهن الكلي   
  .  مديرية التربية والتعليم في محافظة سلفيتإحصائيةم كما ورد في 2006/2007

  
  :عينة الدراسة

مـديرة ومعلمـة، بنـسبة      ) 64(لدراسة على جميع مجتمع الدراسة البالغ        عينة ا  اشتملت     
من مجتمع الدراسـة، خـالل الفـصل الدراسـي الثـاني مـن العـام الدراسـي                  %) 100(

  . م2006/2007
  .توزيع العينة حسب متغير طبيعة العمل) 1(    ويوضح الجدول  

  )1(الجدول 

  توزيع العينة حسب متغير طبيعة العمل
 النسبة العدد ملطبيعة الع

 %56.2 36 مديرة

 %43.8 28 معلمة

 %100 64 المجموع
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وذلك لوجود ثماني من    ) 28(وعدد المعلمات   ) 36(ان عدد المديرات    ) 1(يتضح من الجدول    
  .رياض االطفال تعمل فيها المربية كمعلمة ومديرة في نفس الوقت

  
  ).2(دول أما توزيع العينة حسب متغير المؤهل العلمي فيبينه الج

  )2(الجدول 

  توزيع العينة حسب متغير المؤهل العلمي
 النسبة العدد المؤهل العلمي

 %15.6 10 توجيهي

 %43.8 28 دبلوم

 %40.6 26 بكالوريوس فأعلى

 %100 64 المجموع

  
  ).3(أما توزيع العينة حسب متغير سنوات الخبرة فيبينه الجدول 

  )3(الجدول 

  نوات الخبرةتوزيع العينة حسب متغير س
 النسبة العدد سنوات الخبرة

 %56.3 36  سنوات5-1من 

 %17.2 11  سنوات10-5من 

 %26.5 17  سنوات فأكثر10

 %100 64 المجموع

  
  ).4(أما توزيع العينة حسب متغير الحالة االجتماعية فيبينه الجدول 

  )4(الجدول 

  توزيع العينة حسب الحالة االجتماعية
 النسبة العدد الحالة االجتماعية

 %17.2 11 عزباء

 %76.5 49 متزوجة

 %6.3 4 مطلقة أو أرملة

 %100 64 المجموع
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  :أداة الدراسة

وذلك بعد االطـالع علـى المعلومـات        ) االستبانة(      قام الباحث بتطوير أداة الدراسة      
لباحث، قـام  وبناًء على المعلومات التي توفرت لدى ا. المتصلة بها والدراسات ذات العالقة    

وقد روعي فـي    . فقرة) 64(بإعداد االستبانة بشكلها النهائي ،  وقد بلغ عدد الفقرات فيها            
بناء االستبانة مدى مناسبتها للعينة من حيث الصياغة اللغوية، ووضوح مـا تـسأل عنـه                

  .وقد اعتمد الباحث على هذه االستبانة في التوصل إلى نتائج البحث الحالي. الفقرات

الخماسي حيث وزعت الدرجات    ) ليكرت( تدريج االستبانة بشكل خماسي حسب نظام         وقد تم 
  :على الفقرات كاآلتي

  ). درجات5( موافق بشدة -
  ). درجات4( موافق -
  ). درجات3( محايد -
  ). درجة2( معارض -
  ). درجة1( معارض بشدة -
  

  :صدق األداة
وقام الباحث بنـاًء    .  من المتخصصين      تم عرض األداة بعد بنائها من قبل الباحث على عدد         

على رأي المحكمين باألخذ بالمالحظات والتعديالت لفقرات االسـتبانة، سـواء مـن حيـث               
واعتمد الباحـث علـى رأي المحكمـين        . الصياغة اللغوية أو حذف بعض الفقرات أو تعديلها       

  .وإجماعهم كمؤشر على صدق محتوى االستبانة
مين، تم إعداد االستبانة بشكلها النهائي، وقـد أصـبح عـدد                وبعد األخذ بمالحظات المحك   

  .فقرة) 64(فقراتها 
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  :ثبات األداة

فرداً لـم   ) 15( استخدمت معادلة كرونباخ الفا على عينة مكونة من          األداةمن أجل تحديد ثبات     
, نةلالسـتال  لكل مجال من المجاالت نظراً لعدم وجود درجة كلية           األصليةيتم تضمينها بالعينة    

  .يبين ذلك) 5(والجدول رقم 
  )5(الجدول 

   ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ الفا
  )15=ن(

  معدل الثبات  المجال

  ,82  مدى النمو الحركي والجسمي عند الطفل
  ,84  مدى النمو العقلي عند الطفل
  ,88  مدى النمو اللغوي عند الطفل
  ,83  مدى النمو النفسي عند الطفل

  ,87  النمو االجتماعي للطفلمدى 
  ,85  حالة الطفل الصحية

  ,89  مهارات الطفل اإلبداعية
-,82(أن معامالت الثبات على مجاالت االستالنة تراوحت بـين          ) 5(يتضح من الجدول رقم     

  .وجميعها جيدة تفي بأغراض الدراسة) ,89
 

  :     إجراءات التطبيق وخطواته3:7

  : وفق اإلجراءات والخطوات اآلتيةقام الباحث بإجراء البحث     
  . االطالع على المعلومات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث-1
  . بناء وتصميم أداة الدراسة من جانب الباحث، وصياغة فقراتها-2
  . إيجاد الصدق لألداة من خالل عرضها على المحكمين المتخصصين-3
  . استبانه) 64(ح العدد النهائي القابل للتحليل  توزيع األداة على عينة الدراسة، وأصب-4
  . حساب معامل الثبات ألداة الدراسة-5
  . تحليل البيانات من خالل الحاسوب-6
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  :المعالجات اإلحصائية

 من أجل معالجة البيانـات     )SPSS(    استخدم الباحث البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية       
  :  اإلحصائية اآلتيةإحصائياً، وذلك باستخدام المعالجات

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية السـتجابات أفـراد عينـة             -1
  . الدراسة على االستبانة ككل وعلى كل فقرة من فقراتها

  ).ANOVA( اختبار تحليل التباين األحادي -2
 .لحساب الثبات) آرونباخ ألفا( معادلة -3
  

  نتائج الدراسة

  :لمتعلقة بالسؤال الرئيس للدراسةالنتائج ا

 ما مدى موافقة عينة الدراسة علـى معـايير          :وينص السؤال الرئيس على اآلتـي           
من وجهة نظر مديرات ومعلمات ريـاض األطفـال فـي           ومؤشرات تقييم طفل الروضة     

  ؟محافظة سلفيت
ـ              اً والخاصـة   ومن أجل تفسير النتائج اعتمدت المتوسطات الحـسابية اآلتيـة المعتمـدة علمي

  :باالستجابة على الفقرات كاآلتي
  .فأكثر درجة أثر كبيرة جداً%) 80(-
  .درجة أثر كبيرة%) 79.99-%70من (-
  .درجة أثر متوسطة%) 69.99-%60من (-
  .درجة أثر قليلة%) 59.99-%50من (-
  .درجة أثر قليلة جداً%) 50أقل من (-

  .جاالت الدراسة السبعةوفيما يأتي نتائج فقرات االستبانة مقسمة على م  
  :مدى النمو الحركي والجسمي عند الطفل: النتائج المتعلقة بالمجال األول

لإلجابة على السؤال فقد استخدم الباحث المتوسطات الحسابية لكل فقرة وعلى الدرجـة                   
  .يبين ذلك) 6( والجدول أفراد الدراسةالكلية لهذا المجال عند 

  )6(الجدول 

سابية ودرجة األثر للفقرات والدرجة الكلية للمجال األول لتقييم طفل الروضـة            المتوسطات الح 
  من وجهة نظر مديرات ومعلمات رياض األطفال في محافظة سلفيت
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 الفقرات الرقم
االنحراف 
 المعياري

ــط  متوس
 االستجابة

ــسبة  نـ
 االستجابة

درجـــة 
 األثر

كبيرة جداً %89.6 4.48 0.56 .استخدامه عضالت يديه ورجليه في القفز 1

كبيرة جداً %86.4 4.32 0.50 .قدرته على قذف الكرة ومسكها بسهولة 2

3 
قدرته على االحتفاظ بتوازن جسمه عند السير على الخـط          

 كبيرة %78.4 3.92 0.69 .المستقيم

كبيرة جداً %86.2 4.31 0.55 .قدرته على مسك القلم بطريقة سليمة 4

 كبيرة %77.8 3.89 0.73 .الخرزقدرته على إدخال الخيوط في  5

 متوسطة %68.6 3.43 0.70 .قدرته على الوقوف بثبات على رؤوس أصابعه 6

كبيرة جداً %83.6 4.18 0.61 .قدرته على استخدام أصابعه في الرسم والتلوين 7

 كبيرة %78.6 3.93 0.70 .قدرته على ربط حذائه 8

كبيرة جداً %83 4.15 0.83 .استخدامه لألرجوحة بنفسه 9

 كبيرة %74.2 3.71 1.13 .قدرته على استخدام المقص لقص الورق 10

 كبيرة %75.8 3.79 0.89 .قدرته على تزرير مالبسه بنفسه 11

 كبيرة %71.8 3.59 0.84 .قدرته على التحكم في استخدام الماوس للحاسوب 12

 كبيرة %79.6 3.98 0.42 الدرجة الكلية لفقرات المجال األول

  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة * 
  

، 4،  2،  1(أن متوسط االستجابة كبيرة جداً على الفقرات        ) 6(      يظهر من الجدول السابق     
وكانت %). 89.6-%83( بين   أفراد الدراسة ، وتراوح متوسط االستجابة عليها من قبل        )9،  7

 متوسط االستجابة عليهـا     ، وتراوح )12،  11،  10،  8،  5،  3(االستجابة كبيرة على الفقرات     
) 6(وكانت االستجابة متوسطة على الفقـرة       %). 78.6-%71.8( بين   أفراد الدراسة من قبل   

  %).68.6 (أفراد الدراسةفقط، وبلغ متوسط االستجابة عليها من قبل 
  %). 79.6(وكانت نسبة االستجابة على الدرجة الكلية للمجال األول كبيرة وبلغت 
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  :مدى النمو العقلي عند الطفل : بالمجال الثانيالنتائج المتعلقة

لإلجابة على السؤال فقد تم استخدام المتوسطات الحسابية لكل فقرة وعلى الدرجة الكلية                   
  .يبين ذلك) 7( والجدول أفراد الدراسةلهذا المجال عند 

  )7(الجدول 

الثاني لتقييم طفل الروضـة     المتوسطات الحسابية ودرجة األثر للفقرات والدرجة الكلية للمجال         
  من وجهة نظر مديرات ومعلمات رياض األطفال في محافظة سلفيت

 الفقرات الرقم
االنحراف 
 المعياري

ــط  متوس
 االستجابة

ــسبة  نـ
 االستجابة

درجـــة 
 األثر

كبيرة جداً %85.2 4.26 0.59 .قدرته في التعبير عن تخيالته وأفكاره 1

كبيرة جداً %82.8 4.14 0.61 .تيب، المقابلة والتكملةإمكانيته في ألعاب التصنيف، التر 2

كبيرة جداً %82.4 4.12 0.62 .تقديره لقيمة األعداد ومفهومها 3

4 
إدراكه لبعض المفاهيم العلمية البـسيطة مثـل األحجـام،          

كبيرة جداً %80.8 4.04 0.64 .األشكال، األلوان، األبعاد، األوقات

كبيرة جداً %80 4.00 0.81 كيف؟ لماذا؟: قدرته على طرح األسئلة مثل 5

كبيرة جداً %85 4.25 0.73 .اهتمامه بالظواهر الطبيعية المحيطة به 6

كبيرة جداً %84 4.20 0.69 .قدرته على تذكر الحوادث والمناسبات التي يعيشها 7

 كبيرة %75 3.75 0.79 .قدرته على تشغيل الحاسوب والتعامل معه 8

كبيرة جداً %81.8 4.09 0.38 لفقرات المجال الثانيالدرجة الكلية 
  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة * 
  

، 3،  2،  1(أن متوسط االستجابة كبيرة جداً على الفقرات        ) 7(      يظهر من الجدول السابق     
%). 85.2-%80( بين   أفراد الدراسة ، وتراوح متوسط االستجابة عليها من قبل        )7،  6،  5،  4

أفـراد  فقط، وبلغ متوسط االستجابة عليها مـن قبـل     ) 8(ستجابة كبيرة على الفقرة     وكانت اال 
  %). 75  (الدراسة

  %). 81.8( الثاني كبيرة جداً وبلغت جالوكانت نسبة االستجابة على الدرجة الكلية للم
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  :مدى النمو اللغوي عند الطفل :النتائج المتعلقة بالمجال الثالث

ل فقد استخدم الباحث المتوسطات الحسابية لكل فقرة وعلى الدرجـة           لإلجابة على السؤا        
  .يبين ذلك) 8( والجدول أفراد الدراسةالكلية لهذا المجال عند 

  )8(الجدول 

لتقييم طفل الروضة   للمجال الثالث   المتوسطات الحسابية ودرجة األثر للفقرات والدرجة الكلية        
  في محافظة سلفيتمن وجهة نظر مديرات ومعلمات رياض األطفال 

 الفقرات الرقم
االنحراف 
 المعياري

ــط  متوس
 االستجابة

ــسبة  نـ
 االستجابة

درجـــة 
 األثر

كبيرة جداً %89 4.45 0.58 .قدرته على نطق الحروف بصورة سليمة 1

 كبيرة %72 3.60 0.63 .قدرته على نطق الكلمات الفصحى 2

كبيرة جداً %80.2 4.01 0.80 .قدرته على نطق الجمل بصورة صحيحة 3

كبيرة جداً %92.4 4.62 0.51 .قدرته على حفظ األناشيد 4

كبيرة جداً %89 4.45 0.71 .قدرته على فهم القصة المسموعة 5

 كبيرة %78.6 3.93 0.58 .حبه للكلمات المكتوبة والكتب 6

 متوسطة %68.6 4.43 0.63 .قدرته على التحدث بسهولة 7

كبيرة جداً %87.4 4.37 0.54 .كلمات والصور المختلفةقدرته على التمييز بين ال 8

كبيرة جداً %82.4 4.12 0.78 .قدرته على االستماع واإلنصات 9

كبيرة جداً %85 4.25 0.56 .قدرته على التحدث عن القصص المصورة 10
كبيرة جداً %84.4 4.22 0.37 الدرجة الكلية لفقرات المجال الثالث

  .درجات) 5(بة أقصى درجة لالستجا* 
  

، 4،  3،  1(أن متوسط االستجابة كبيرة جداً على الفقرات        ) 8(      يظهر من الجدول السابق     
-%80.2( بـين    أفـراد الدراسـة   ، وتراوح متوسط االستجابة عليها من قبل        )10،  9،  8،  5

، وتراوح متوسط االستجابة عليهمـا      )6،  2(وكانت االستجابة كبيرة على الفقرتين      %). 92.4
فقط، ) 7(وكانت االستجابة متوسطة على الفقرة      %). 78.6-%72( بين   أفراد الدراسة ن قبل   م

  %).68.6 (أفراد الدراسةوبلغ متوسط االستجابة عليها من قبل 
  %). 84.4(وكانت نسبة االستجابة على الدرجة الكلية للمجال الثالث كبيرة جداً وبلغت 
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  :نمو النفسي عند الطفلمدى ال :النتائج المتعلقة بالمجال الرابع
لإلجابة على السؤال فقد استخدم الباحث المتوسطات الحسابية لكل فقرة وعلى الدرجـة                   

  :يبين ذلك) 9( والجدول أفراد الدراسة عند جالالكلية لهذا الم
  )9(الجدول 

روضة لتقييم طفل ال  للمجال الرابع   المتوسطات الحسابية ودرجة األثر للفقرات والدرجة الكلية        
  من وجهة نظر مديرات ومعلمات رياض األطفال في محافظة سلفيت

 الفقرات الرقم
االنحراف 
 المعياري

ــط  متوس
 االستجابة

ــسبة  نـ
 االستجابة

درجـــة 
 األثر

كبيرة جداً %89 4.45 0.64 ثقته بنفسه عند أداء أعماله وألعابه 1

 كبيرة  %75.2 3.76 0.83 التزامه بالنصائح الموجهة إليه 2

كبيرة جداً %80.6 4.03 0.53 مبادرته في تنفيذ نشاطاته وألعابه 3

كبيرة جداً %82.8 4.14 0.73 مدى رضاه عن ألعابه وأعماله 4

 كبيرة  %73.6 3.68 0.85 مدى قبوله للنظام والقواعد في النشاطات 5

كبيرة جداً %85.6 4.28 0.51 مدى اندماجه مع األطفال للعب والنشاط 6

كبيرة جداً %86.2 4.31 0.68  على التعبير عن أالمه وأحزانهقدرته 7

 كبيرة  %77.4 3.87 0.82 شعوره آلالم اآلخرين من األطفال 8

 متوسطة %68.6 3.43 1.28 ميله للعنف للحصول على حاجاته 9

كبيرة جداً %83 4.15 0.78 مقابلته الفشل بالمحاولة من جديد 10

 كبيرة  %77 3.85 0.85 تخدام الحاسوبمدى قبوله وميله نحو اس 11

كبيرة جداً %80 4.00 0.34 الدرجة الكلية لفقرات المجال الرابع
  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة * 

، 4،  3،  1(أن متوسط االستجابة كبيرة جداً على الفقرات        ) 9(      يظهر من الجدول السابق     
%). 89-%80.6( بـين    أفراد الدراسة  قبل   ، وتراوح متوسط االستجابة عليها من     )10،  7،  6

، وتراوح متوسط االستجابة عليها مـن       )11،  8،  5،  2(وكانت االستجابة كبيرة على الفقرات      
فقـط،  ) 9(وكانت االستجابة متوسطة على الفقرة    %). 77.4-%73.6( بين   أفراد الدراسة قبل  

  %).68.6 (أفراد الدراسةوبلغ متوسط االستجابة عليها من قبل 
  %). 80(انت نسبة االستجابة على الدرجة الكلية للمجال الرابع كبيرة جداً وبلغت وك
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  :مدى النمو االجتماعي للطفل: النتائج المتعلقة بالمجال الخامس

لإلجابة على السؤال فقد استخدم الباحث المتوسطات الحسابية لكل فقرة وعلى الدرجـة                   
  :يبين ذلك) 10(والجدول  أفراد الدراسةالكلية لهذا المجال عند 

  )10(الجدول 

لتقيـيم طفـل    للمجـال الخـامس     المتوسطات الحسابية ودرجة األثر للفقرات والدرجة الكلية        
  من وجهة نظر مديرات ومعلمات رياض األطفال في محافظة سلفيتالروضة 

 الفقرات الرقم
االنحراف 
 المعياري

ــط  متوس
 االستجابة

ــسبة  نـ
 االستجابة

درجـــة 
 األثر

كبيرة جداً %86.2 4.31 0.66 .هاره العادات االجتماعية الحسنة مثل شكرا، من فضلكإظ 1

كبيرة جداً %82.8 4.14 0.61 .تعاطفه مع زمالئه األطفال 2

كبيرة جداً %91.2 4.56 0.53 .تجاوبه وحبه لمعلمته 3

كبيرة جداً %81.2 4.06 0.63 .احترامه حقوق اآلخرين في النشاطات واللعب 4

كبيرة جداً %83.4 4.17 0.60 .قدرته على قيادة زمالئه األطفال في اللعب 5

 كبيرة %78.4 3.92 0.84 .تجاوبه مع البالغين بجرأة وثبات 6

كبيرة جداً %86.2 4.31 0.50 .مبادرته في تقديم المساعدة لزمالئه األطفال 7
ة جداًكبير %84.2 4.21 0.38 الدرجة الكلية لفقرات المجال الخامس

  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة * 
  

، 2،  1(أن متوسط االستجابة كبيرة جداً على الفقـرات         ) 10(      يظهر من الجدول السابق     
-%81.2( بـين    أفـراد الدراسـة   ، وتراوح متوسط االستجابة عليها من قبـل         )7،  5،  4،  3

سط االستجابة عليها من قبل     فقط، وبلغ متو  ) 6(وكانت االستجابة كبيرة على الفقرة      %). 91.2
  %). 78.4 (أفراد الدراسة

  %). 84.2(وكانت نسبة االستجابة على الدرجة الكلية للمجال الخامس كبيرة جداً وبلغت 
  

  :حالة الطفل الصحية: النتائج المتعلقة بالمجال السادس

لى الدرجـة   لإلجابة على السؤال فقد استخدم الباحث المتوسطات الحسابية لكل فقرة وع                
  :يبين ذلك) 11( والجدول أفراد الدراسةالكلية لهذا المجال عند 
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  )11(الجدول 

لتقييم طفل الروضة   للمجال السادس   المتوسطات الحسابية ودرجة األثر للفقرات والدرجة الكلية        
  من وجهة نظر مديرات ومعلمات رياض األطفال في محافظة سلفيت

 الفقرات الرقم
االنحراف 
 المعياري

ــط  متوس
 االستجابة

ــسبة  نـ
 االستجابة

درجـــة 
 األثر

كبيرة جداً %88.6 4.43 0.53 . صحته الجسمية بصورة عامة 1

كبيرة جداً %85.6 4.28 0.57 .مدى شهيته واستهالكه لألكل 2

كبيرة جداً %86.2 4.31 0.58 .مدى اهتمامه لنظافة مالبسه 3

كبيرة جداً %86.4 4.32 0.59 .مدى اهتمامه بنظافة جسمه 4

 كبيرة %74.2 3.71 0.65 .مدى انسجامه مع الطبيب 5

 كبيرة %76.8 3.84 0.73 .مدى استجابته للعالج 6

كبيرة جداً %84.2 4.21 0.65 .مدى التزامه بالعادات الصحية في األكل والشرب 7

 كبيرة %77 3.85 0.63 .مدى تخوفه من المرض 8

كبيرة جداً %82.4 4.12 0.39 دسالدرجة الكلية لفقرات المجال السا
  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة * 
  

، 2،  1(أن متوسط االستجابة كبيرة جداً على الفقـرات         ) 11(      يظهر من الجدول السابق     
%). 88.6-%84.2( بـين  أفراد الدراسة، وتراوح متوسط االستجابة عليها من قبل    )7،  4،  3

، وتراوح متوسط االستجابة عليها من قبـل        )8،  6،  5(رات  وكانت االستجابة كبيرة على الفق    
  %). 77-%74.2( بين أفراد الدراسة

  %). 82.4(وكانت نسبة االستجابة على الدرجة الكلية للمجال السادس كبيرة جداً وبلغت 
  

  :مهارات الطفل اإلبداعية: النتائج المتعلقة بالمجال السابع

 الباحث المتوسطات الحسابية لكل فقرة وعلى الدرجـة         لإلجابة على السؤال فقد استخدم          
  :يبين ذلك) 12( والجدول أفراد الدراسةالكلية لهذا المجال عند 
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  )12(الجدول 

لتقييم طفل الروضة   للمجال السابع   المتوسطات الحسابية ودرجة األثر للفقرات والدرجة الكلية        
  ة سلفيتمن وجهة نظر مديرات ومعلمات رياض األطفال في محافظ

 الفقرات الرقم
االنحراف 
 المعياري

ــط  متوس
 االستجابة

ــسبة  نـ
 االستجابة

درجـــة 
 األثر

كبيرة جداً %86.2 4.31 0.61 .نشاطه اإلبداعي الذاتي في العمل واللعب 1

2 
مهاراته في صنع ألعابه من الخامات األولية الموجودة في         

كبيرة جداً %82.8 4.14 0.81 .الروضة

كبيرة جداً %81.2 4.06 0.70 .ستخدام بعض األدوات الموسيقيةمهارته في ا 3

كبيرة جداً %91.8 4.59 0.58 .مهارته في ألعاب الماء والرمل والطين 4

كبيرة جداً %89 4.45 0.64 .مهارته في الحركات الرياضية 5

كبيرة جداً %83.6 4.18 0.61 .مهارته في اإللقاء والتمثيل 6

كبيرة جداً %90 4.50 0.75 . التركيب والبناء والتحليلمهارته في ألعاب 7

 كبيرة %77 3.85 0.90 .مهارته في استخدام الحاسوب 8

كبيرة جداً %85.2 4.26 0.39 الدرجة الكلية لفقرات المجال السابع
  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة * 
  

، 2،  1(ة جداً على الفقـرات      أن متوسط االستجابة كبير   ) 12(      يظهر من الجدول السابق     
-%81.2( بـين    أفراد الدراسـة  ، وتراوح متوسط االستجابة عليها من قبل        )7،  6،  5،  4،  3

فقط، وبلغ متوسط االستجابة عليها من قبل       ) 8(وكانت االستجابة كبيرة على الفقرة      %). 91.8
  %). 77(أفراد الدراسة 

  %). 85.2(لسابع كبيرة جداً وبلغت وكانت نسبة االستجابة على الدرجة الكلية للمجال ا
ذات العالقة باالستبانة أن أكبر متوسـطات لالسـتجابة         ) 12-6(ويظهر من الجداول السابقة     

وبدرجة كبيرة جداً، وبلغ متوسط االستجابة عليها       ) قدرته على حفظ األناشيد   (كانت على الفقرة    
مهارتـه  (تلتها الفقرة   . ال الثالث وهي الفقرة الرابعة من المج    %) 92.4(من قبل أفراد الدراسة     

وهي الفقرة الرابعة من المجـال الـسابع، وبلـغ متوسـط            ) في ألعاب الماء والرمل والطين    
وهـي  ) تجاوبه وحبه لمعلمته  (تلتها الفقرة   %). 91.8(االستجابة عليها من قبل أفراد الدراسة       
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ـ           ن قبـل أفـراد الدراسـة       الفقرة الثالثة من المجال الخامس، وبلغ متوسط االستجابة عليها م
ذات العالقة باالستبانة أن أقل متوسطات      ) 12-6(كما يظهر من الجداول السابقة      %). 91.2(

قدرته على الوقوف بثبات على رؤوس      (لالستجابة كانت على الفقرة السادسة من المجال األول         
، وعلى الفقـرة  )قدرته على التحدث بسهولة(، وعلى الفقرة السابعة من المجال الثالث     )أصابعه

وبدرجـة متوسـطة ونـسبة    ) ميله للعنف للحصول على حاجاتـه (التاسعة من المجال الرابع    
  . للفقرات الثالث%) 68.6(

  %). 82.51(وكانت نسبة االستجابة على الدرجة الكلية لجميع االستبانة كبيرة جداً وبلغت 
  

  : ومناقشتهانتائج فرضيات الدراسة

  : األولىالنتائج المتعلقة بالفرضية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى       : "      وتنص الفرضية األولى على اآلتي    
بين تقييم المديرات والمعلمات للمعايير والمؤشرات الدالة عليهـا تعـزى           ) α =0.05(الداللة  

  ".لمتغير طبيعة العمل
مـوعتين مـستقلتين    لمج) T-test) (ت(      لفحص الفرضية األولى استخدم الباحث اختبار       

كما يوضحه الجدول   . لداللة الفروق على الدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعاً لمتغير طبيعة العمل          
)12.(  

  )13(الجدول 

لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق على الدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعـاً           ) ت(نتائج اختبار   
  لمتغير طبيعة العمل

 معلمة مديرة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 *الداللة )ت(

 الدرجة الكلية لألداة

4.08 0.27 4.16 0.37 0.91 0.362 
  ).α=0.05( دال إحصائياً عند مستوى * 
   

السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى            ) 13(     يتضح من الجدول    
وبالتالي فقد تم قبول    . طبيعة العمل تغير  على الدرجة الكلية للدراسة تبعاً لم     ) α =0.05(الداللة  

ى بالنسبة للعينة في هذه الدراسة؛ ويعود ذلك ألن المديرة في معظـم الريـاض               الفرضية األول 



29 
 

تمارس نفس عمل المعلمة حيث أن معظم مديرات رياض األطفال يعملن كمعلمات باإلضـافة              
  .إلى القيام بالمهام اإلدارية 

  
  :الثانيةالنتائج المتعلقة بالفرضية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى          : "      وتنص الفرضية الثانية على اآلتي    
 الدالة عليهـا تعـزى      توالمؤشرابين تقييم المديرات والمعلمات للمعايير      ) α =0.05(الداللة  

  ".لمتغير المؤهل العلمي
للدرجة الكلية ألداة الدراسة          لفحص الفرضية الثانية استخدم الباحث المتوسطات الحسابية        

  ).14(كما يوضحه الجدول . تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
  )14(الجدول 

  المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
 بكالوريوس فأعلى دبلوم توجيهي

 الدرجة الكلية لألداة
3.98 4.12 4.15 

  
 )ANOVA(فرضية الثانية باسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي                 وتم أيضاً فحص ال   

أفـراد  الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير المؤهل العلمـي عنـد               
  .يبين ذلك) 15(والجدول . الدراسة

  )15(الجدول 

 لـألداة    الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية      )ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي     
  أفراد الدراسةتبعاً لمتغير المؤهل العلمي عند 

 مصدر التباين
ــوع  مجم
 المربعات

درجات 
 الحرية

ــط  متوس
 المربعات

 ف
  مستوى

*  الداللة 
 0.109 2 0.21 بين المجموعات

ــل  داخــــ
 المجموعات

6.04 61 9.90 

ــة   ــة الكلي الدرج
 لألداة

 --- 63 6.26 المجموع

1.10 0.338 

  ).α=0.05( ائياً عند مستوى دال إحص* 
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة               ) 15(       يتبين من الجدول    
)α= 0.05 (     وبالتالي فقـد تـم قبـول       .  المؤهل العلمي  على الدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير
ـ           الف ات يمـتلكن مهـارات     رضية الثانية في الدراسة الحالية، ويعود ذلك إلى أن معظم المعلم

تربوية متشابهة لحصولهن على نفس الدورات التدريبية خالل العمل من قبـل وزارة التربيـة     
  .والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني 
  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى          : "      وتنص الفرضية الثالثة على اآلتي    
بين تقييم المديرات والمعلمات للمعايير والمؤشرات الدالة عليهـا تعـزى           ) α =0.05(الداللة  

  ".لمتغير سنوات الخبرة
   لفحص الفرضية الثالثة استخدم الباحث المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسـة            

  ).16(كما يوضحه الجدول . تبعاً لمتغير سنوات الخبرة
  )16(الجدول 

  حسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخبرةالمتوسطات ال
  سنوات فأكثر10  سنوات10-5من   سنوات5-1من 

 الدرجة الكلية لألداة
4.14 4.01 4.11 

 )ANOVA(      وتم أيضاً فحص الفرضية الثالثة باسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي              
أفـراد   لألداة تبعاً لمتغير سـنوات الخبـرة عنـد           الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية     

  .يبين ذلك) 17(والجدول . الدراسة
  )17(الجدول 

 الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية لـألداة         )ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي     
  أفراد الدراسةتبعاً لمتغير سنوات الخبرة عند 

 مصدر التباين
مجمـــوع 

 لمربعاتا

درجــات 

 الحرية

ــط  متوسـ

 المربعات
 ف

  مستوى

 *  الداللة 

 6.83 2 0.13 بين المجموعات

 0.10 61 6.12 داخل المجموعات

 الدرجة الكلية لألداة

 --- 63 6.26 المجموع

0.68 0.510 

  ).α=0.05( دال إحصائياً عند مستوى * 
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توى الداللـة       عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـس         ) 17(      يتبين من الجدول    

)α= 0.05 (     وبالتالي فقـد تـم قبـول       .  سنوات الخبرة  على الدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير
رضية الثالثة في الدراسة الحالية، ويعود ذلك إلى أن معظم المعلمات لديهن سنوات خبـرة               الف

  . متقاربة 
  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى         : " على اآلتي        وتنص الفرضية الرابعة  
بين تقييم المديرات والمعلمات للمعايير والمؤشرات الدالة عليهـا تعـزى           ) α =0.05(الداللة  

  ".لمتغير الحالة االجتماعية
  

      لفحص الفرضية الرابعة استخدم الباحث المتوسطات الحـسابية للدرجـة الكليـة ألداة             
  ).18(كما يوضحه الجدول . عاً لمتغير الحالة االجتماعيةالدراسة تب

  
  
  )18(الجدول 

  المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية
 مطلقة أو أرملة متزوجة عزباء

 الدرجة الكلية لألداة
4.12 4.13 3.89 

 )ANOVA(تحليـل التبـاين األحـادي            وتم أيضاً فحص الفرضية الرابعة باسـتخدام        
أفـراد  الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية عنـد              

  .يبين ذلك) 19(والجدول . الدراسة
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  )19(الجدول 

 الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية لـألداة         )ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي     
  أفراد الدراسةلمتغير الحالة االجتماعية عند تبعاً 

  

 مصدر التباين
ــوع  مجم
 المربعات

درجات 
 الحرية

ــط  متوس
 المربعات

 ف
  مستوى

*  الداللة 
 0.108 2 0.21 بين المجموعات

ــل  داخــــ
 المجموعات

6.04 61 9.90 

ــة   ــة الكلي الدرج
 لألداة

 --- 63 6.26 المجموع

1.09 0.341 

  ).α=0.05(  مستوى دال إحصائياً عند* 
    

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة                ) 19(      يتبين من الجدول    
)α= 0.05 (     وبالتالي فقد تـم قبـول      .  الحالة االجتماعية  على الدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير
ماعي متشابه إذ  أن     رضية الرابعة في الدراسة الحالية، ويعود ذلك إلى أن لديهن وضع اجت           الف

  .معظم المعلمات متزوجات 
  

  التوصيات

  :  التي حصل عليها الباحث فإنه يوصي بما يليج   في ضوء النتائ
  .تطبيق نموذج التقييم المقترح في رياض األطفال .1
 نشاطات تربوية متنوعة للمناهج التربوية في رياض األطفال والتي من           إدخال .2

 . تقييم طفل الروضةشأنها أن تزيد من فعالية عملية

 .تأهيل معلمات رياض األطفال وتدريبهن في مجال الحاسوب  .3
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