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 كر والتقديرالش
 

هلل الحمد والشكر من قبل ومن َبعد.  فبعَد أن وفقني اهلل بانجاز هذه الدراسة، 

الدكتور غازي جمال  يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى أستاذي الفاضل األستاذ

رشادات وبما منحني من  خليفة الذي كان نعم الموجه والمشرف بما قدمه من توجيهات وا 

وقته الّثمين لتفضله باإلشراف على هذه الرسالة، كّل الشكر والتقدير لعطائك المتواصل، 

 وجهدك الدؤوب، أدعو اهلل أن يبارك في عمرك.

االستاذ الدكتور عدنان الجادري ,واالستاذ  وأتقدم بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة :

، وستكون مالحظاتهم هذه الرسالة,مناقشة الدكتور محمود الحديدي على تفضلهم لقبول 

 محط اهتمامي إلثراء هذا العمل المتواضع.

كما ال يفوتني أن أشكر األساتذة األفاضل في كلية العلوم التربوية في كلية العلوم 

رق األوسط بكل ما قدموه لنا من تجاربهم الغنية  وخبراتهم الّطويلة في التربوية في جامعة الشّ 

 مجال التربية والتعليم .
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 الخاصة األطفالوتعليمهم الشائعة من وجهة نظر معلمات رياض  األطفالاستراتجيات تعلم 

 إعداد

 جعفر عوض صالح

 إشراف

 الدكتور غازي خليفةاألستاذ 

لخصمال  
 

وتعليمهم الشائعة من وجهة نظر  األطفالاستراتجيات تعلم  إلىهدفت هذه الدراسة  التعرف   

ري يتم اختيار عينة عشوائية طبقية حسب متغ . ولتحقيق هدف الدراسةالخاصة األطفالمعلمات رياض 

   . وثباتها كد من صدقهاتم التأ استبانة أعدت(معلمة 390بلغ عدد أفرادها)المؤهل العلمي والتخصص 

واختبار شفية  األحاديوباستخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وتحليل التباين         

درجة بشيوعا جاءت  األكثروتعليمهم  األطفالجيات تعلم ياسترات أنظهرت النتائج أ للمقارنات البعدية 

وفي الرتبة الثانية مجال ، ة مرتفعةالقصة وبدرج جيةيإستراتمجال  األولىوجاء في الرتبة  ،متوسطة

كما كشفت  .ليميةالتع األركانمجال  األخيرةوفي الرتبة ، التعلم باللعب وبدرجة متوسطة جيةيإسترات

على تبعا لمتغير التخصص  جيةياإلستراتفي درجة شيوع  إحصائيةالدراسة وجود فروق ذات داللة 

 .فروق  أيالقصة لم تظهر ناء مجال الدرجة الكلية في جميع المجاالت باستث

( عند علوم انسانية( لصالح فئة )بالمجموعاتمجال )التعلم  لجاء الفرق في الدرجة الكلية و 

 ( عند مقارنتهاعلوم انسانيةمجال )التعلم باللعب( جاء الفرق لصالح فئة )، ولمقارنتها مع جميع الفئات



 ل
 

ي مجال )األركان التعليمية(عند مقارنتها مع لصالح جميع الفئات ف،و مع فئة )مواد علمية( وفئة )لغات(

( وفئة )علوم تربوية( علوم انسانيةفي مجال )لعب الدور( لصالح فئة ) جاء الفرق ،فئة )علوم تربوية(

  عند مقارنتها مع فئة )مواد علمية( وفئة )لغات(.

في مجالي  وة،للدرجة الكلي الؤهل العلميفروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير  وظهرت        

الدرجة  وجاء الفرق في)التعلم باللعب( و )األركان التعليمية(  بينما لم تظهر فروق في بقية المجاالت،

وفي مجال )التعلم باللعب( ،( عند مقارنتها مع فئة )بكالوريوس(دراسات علياالكلية  لصالح فئة )

وفي مجال )األركان ،وفئة )بكالوريوس(( دراسات عليا( عند مقارنتها مع فئة )دبلوم متوسطلصالح فئة )

  التعليمية( لصالح فئة ) دراسات عليا( وفئة )دبلوم متوسط( عند مقارنتها مع فئة )بكالوريوس(.
 

باستثناء مجالي)التعلم  في جميع المجاالتو  للدرجة الكلية فروق ذات داللة إحصائيةوظهرت    

 10الى    5من الفرق في الدرجة الكلية لصالح فئة ) جاءو ،  تبعا لمتغير الخبرة  ،باللعب( و )القصة(

)األركان التعليمية(  و)التعلم   يوفي مجال،سنوات 10من  أكثر( عند مقارنتها مع فئة )سنوات

سنوات( عند مقارنتها مع فئة  5(  وفئة )اقل من سنوات 10   إلى  5من التعاوني( لصالح فئة )

(  عند مقارنتها سنوات 10   إلى  5من دور( لصالح فئة )وفي مجال )لعب ال،سنوات( 10من  أكثر)

 سنوات( . 5مع فئة )اقل من 

  االستراتجيات الشائعة، تعلم األطفال وتعليمهم، رياض األطفال: الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 

 

This study aimed at investigating the common strategies of learning and teaching 

children from private kindergarten teachers’ point of view. 

The sample consisted of 390 female teachers, were chosen as stratified random sample 

according to their qualification and specialty. To achieve the goal of  the study, the 

researcher prepared a questionnaire ,it’s validity and reliability were assured.  

Using Means, standard deviations, one way ANOVA and Schiff test, the study 

revealed the following results: the most common learning and teaching kindergarten 

strategies were in a medium degree. The domain of (story) strategy was in the first rank 

while (Learning by playing) came in the second rank. The (Educational Staff) came at the 

last rank. The result also showed there were statistically significant differences due to the 

specialty in the degree of common strategies on the total score in all domains except the 

(story) domain. 



 ن
 

-  the difference in  group learning domain was in favor of (Humanities) category when 

compared with all categories, in (learning by playing) , the difference came in favor of  

the (Humanities)  when compared with the domain of scientific subjects category  and 

languages category ,and in (Role playing) in favor of (Humanities) and (Educational 

Sciences) when compared with scientific subjects   languages category. 

 

statistical significant differences have appeared according to the scientific degree in 

both domains; (learning by playing) strategy and (educational staff), whereas no differences 

have appeared in the other domains. The difference was in favor of (postgraduate) category 

when compared with (BA) category, and in the domain of (learning by playing) strategy the 

difference was in favor of (Diploma) category when compared with (postgraduate) and 

(BA) categories and in (Educational staff) domain the difference was in favor of 

(postgraduate) and (Diploma) categories when compared with (BA) category 

statistical significant differences have appeared according to the years of experience for 

the overall score that was taken into consideration in all domains except the domain of 

(learning by playing) strategy and (story). The difference was in favor of the (5-10) years of 

experience when compared with (more than 10 years) category ,in the domain of 

(Educational staff)  and the domain of (groups learning), in favor of (5-10) years and (less 

than 5 years) when compared with (more than 10 years) category, and in the domain of 

(Role playing) , in favor of (5-10) years when compared with (less than 5) years category.  

Key words:Common Strategies, learning and teaching children, kindergarten 

Teachers.
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها
 مقدمة

سواء من الناحية  األطفالسلوكية مرغوبة لدى إلى إحداث تغيرات  التعلم والتعليمتهدف عملية 

والتقدير،  من الناحيـة االنفعاليـة كالتـذوق ستنتا  والنقد، وطرق التفكير، أمالعقلية كالمعرفة، واال

 التعلم والتعليموتتوقف فعاليـة  ،حركية وما تشمله من المهارات النفس في الناحية واالستمتاع بالفنون أم

العديد  إلىالتعليم الجيد يحتا   إنفي االتجاه المرغوب.  األطفالرات في سلوك ما يحدث من تغيعلى 

التي يقع  (الطالب ،المنهج ،المعلم ،ؤسسة التعليميةالم)من الشروط في العملية التعليمية بكافة جوانبها 

بكل ي تؤثر ، والتلكونها تعد الحلقة الواصلة بين تلك الجوانب والتعليم علمفي صلبها طرق وأساليب الت

 بها.المنهج، وقدرات الطالب، وتتأثر  م، ومحتوى، وخبرات المعلؤسسة التعليميةمن إمكانات الم
 

وتتطور باستمرار؛ نتيجة لتغير متطلبات المجتمع، تتغير األهداف والغايات التعليمية التربوية ف

رات العصر، ومستجداته وظروفه االجتماعية، والثقافية، واالقتصادية، والسياسية وذلك في ضوء تغي

 األطفالرياض دفع األمر الذي ، السريعة، وتحوالته المتسارعة، وتوقعاته اآلنية، وتحدياته المستقبلية

من هذا  واالنتقالها التقليدي، ور بد واالرتقاءإلنتاجية والخدمية إلى اإلفادة من المؤسسات اإلجتماعية وا

عداد القوى البشرية، وعمل البحوث التي تساعد في دفع الدور إلى دور أكثر تأثيرا ينصب في تأهيل و  ا 

 األطفالرياض تأتي أهمية تنمية حيث  عجلة التعليم إلى األمام وتحسين العملية التعليمية التعلمية،

فيها، ونظرا  األطفالترتبط ارتباطا مباشرا بنوعية وكفاءة وقوة التعليم لتحقيق النجاح التنظيمي، ففاعلية 
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من خالل تنويع استراتيجيات  األطفالوارد في المؤسسات التعليمية تظهر أهمية تنمية لمحدودية الم

لتغير النظرة إلى طبيعة عملية التعلم والتعليم من جهة، والتحول إلى المدرسة البنائية من  التعليم تبعاً 

 (.2003جهة أخرى )زيتون،
 

في مسيرة العملية  )ر والتأثيراألث(يعد التعليم ظاهرة مركبة من عوامل وتفاعالت تبادلية 

بل إنه نشاط يتضمن العديد من المتغيرات التي تؤثر في  دالتربوية؛ فالتعليم ليس سلوكًا أحادي البع

سلوك المعلم، ومن ثم فإن التنبؤ بكفاءة وفاعلية المعلم ال تقاس ببساطة بقياسات مباشرة لمتغيرات كلها 

من المحتمل نفسها االستراتيجيات والوسائط التعليمية  دمونالذين يستخ مونلملموسة أو واضحة، فالمع

ية أن يحصلوا على درجات كفاءة مختلفة، ومن ثم فإنه على برامج إعداد المعلم وبرامج تنميته المهن

ليختار من بينها  التعليمية الحديثة والمتجددة،من االستراتيجيات  أثناء الخدمة أن تقدم له العدد الكافي

وطموحات  ،وبيئة التعلم التي يعمل فيهالشخصية،ورسالته، وخصائص تالميذه، اته اما يناسب سم

يتطلب من المعلم أن يجدد من استراتيجياته  مخرجات مؤسساته التعليمية، و المجتمع الذي يعول على

بل وفي ضوء خبراته، إذ أن اإلنسان ال يتعلم الخبرة، اإلمكانات المتاحة له، التعليم مستفيدًا من في 

التي يستخدمها المعلم والمطلوبة حاليًا في  واإلستراتيجية، اآلخرينخبرته الذاتية، وخبرات يتعلم من 

التي تقود إلى الجودة في التعليم في عصر الديناميكية والتعقد في كل  اإلستراتيجيةعالمنا العربي هي 

 .(2011)عبيد،  األطفالمظاهر الحياة بل وفي سلوك 
 

 

التـي تحقق أهـداف  عليمإلستراتيجية الت ه أحد دالئل جودة المعلم يتمثل في اختيار فإن  ،وبالتالي

يوجـــد العديـــد مـــن ، حيـــث ىمـــن ناحيـــة أخـــر طالبـــه احتياجـــات ومحتـــواه مـــن ناحيـــة، وتـــتالءم مـــع  تعلمالـــ
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تنفيـذ ، وقد يتشابه الـبعض منهـا فـي قد تتداخل فيما بينهافي الميدان التربوي  التعلم والتعليماستراتيجيات 

فــإن المعلــم الجيــد يمكنــه تطبيــق مزيجــًا مــن هــذه االســتراتيجيات معــا أو اســتخدام  ،لــذا .بعــض اإلجــراءات

 (.2011أحدها طبقا لطبيعة محتوي الدرس )شاهين، 

التي على تحسين تفكيرهم النقدي، وحل المشكالت  األطفال والتعليم استراتيجيات التعلم تساعد

مما  االيجابية نحو بيئتهم وعالمهم.وتنمية اتجاهاتهم لمتعلقة بحياتهم اواتخاذ القرارات يواجهونها 

من خالل تفاعلهم مع البيئة،   من التعرف على هيكلة المعرفة األطفاليمكن يستدعي وجود منها  

بما يساعد في  ,والمعلمين ضمن الهيكل السليم للعملية التعليمية التعلمية األطفالوتبديل األدوار بين 

 ,Isik & Gücüm) أساليب التعلم والتعليم المستخدمة .العديد من المهارات من خالل  تطوير 

2013 .) 
 

والتعاون الجماعي،  ،تنمي روح العمل الجماعي عندما والتعليم استراتيجيات التعلم تتضح أهمية

روق الفرديــة لفــتشــجع علــى تفريــد التعلــيم ومراعــاة ا الحــر الموجــه فــي المشــاريع الفرديــة، ووروح التنــافس 

علـى االسـتراتيجيات محـور العمليـة  يعد التعلم المبنـيبه التربية الحديثة. و  ما تنادي وهو ,بين المتعلمين

يقوم بترجمة مـا هيئته للحياة خار  أسوار المدرسة، لوت المتعلم إعداد خاصة عندما يتوجه نحو ,التربوية 

إلنتا . فالتعلم ال يؤدي أغراضه وأهدافه؛ إال إذا تعلمه نظريًا إلى واقع ملموس، ويشجعه على العمل واي

نمي عند ا هو أفضل أنواع التعلم، كما أنه ياستطاع الطالب ربط النواحي النظرية بالنواحي العملية، وهذ

وتحمـل المسـؤولية، وكـل مـا مـن   شـجعه علـى اإلبـداع واالبتكـار ، ويوحـب العمـل ،الطالب الثقة بـالنفس

تتضـمن اســتراتيجيات كمــا  (.(Williams & Sternberg,2004 العمليــةشـأنه مسـاعدته فــي حياتـه 
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مـــين علـــى تحقيـــق األهـــداف الـــتعلم عـــددا مـــن اإلجـــراءات لتقـــديم المحتـــوى التعليمـــي بشـــكل يســـاعد المتعل

 (.2012)عقل،وتتنوع تلك االستراتيجيات بتنوع األهداف التعليمية المطلوب تحقيقها  التعليمية،
 

 

الطالب وتهيئته للدراسة  مقدرات التعليم ألهميتها في تعزيزتعلم و الوضعت استراتيجيات 

واجهة التحديات والتعقيدات وخصوصا في الصفوف األولى في المرحلة األساسية، ولضمان استعداده لم

ز الطالب على يركت التعلمية ضمن االستراتيجيات التعليميةوتت ن يواجهها خالل دراسته.أمكن التي ي

تعميق المفاهيم و في استخدام التطبيقات الرياضية المعقدة،  لقراءة، وتوسيع قدراتهر مهارات اتطوي

والمفاهيم الالزمة لتكوين شخص فعال اق الدراسات للمهارات االجتماعية، توسيع نطو العلمية الرياضية، 

 (. Schiller&Willis,2008)  ومواطن صالح

 

بصورة خاصة  األطفال، ومعلمات رياض يتضح مما تقدم أنه ينبغي على المعلم بصورة عامة 

والمحتوى واألنشطة والخبرات التي  األطفالاالستراتيجيات المناسبة في ضوء أهداف رياض  يختارواأن 

وتعليمهم  األطفالاستراتيجيات تعلم تقصي لهذه الدراسة  ولهذا جاءت وضعت لتحقيق تلك األهداف 

 . اصةالخ األطفالمعلمات رياض  من وجهة نظرالشائعة
 

 مشكلة الدراسة 

لمجتمــــع بــــاألفراد وهــــم صــــغار ومــــا يصــــنعه ا المســــتقبلوكــــل  نصــــف الحاضــــر األطفــــال يشــــكل        

. ولكـي يكـون مسـتقبل انعكـاس لصـورة الحيـاة اليوميـة إالفشخصية الطفـل مـا هـي  ، وهم كبار ليخدمونه

تأمين الضمان االجتماعي لمستقبلهم و استراتيجيات تهتم برعاية الطفولة،  إعدادواعدًا ال بد من  األطفال
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 األطفـالعـد ريـاض وتحديـد اسـتراتيجيات تعلمهـم وتعلـيمهم. وتبالدراسة العلمية لوضعهم الـراهن،  المتمثل

ًا لاللتحــــاق وتـــأهيلهم تـــأهياًل ســـليم ،األطفـــالتتكفــــل برعايـــة مـــن المؤسســـات التربويـــة االجتماعيـــة التـــي 

ال تقـل أهميـة عـن  إذفـي حيـاة الطفـل، مراحـل التعليميـة الحاسـمة لـذلك تعتبـر مـن البالمدرسة االبتدائيـة، 

 لها فلسفتها وأهدافها التعليمية والتعلمية. فهي مرحلة متميزة  األخرىالمراحل 
 

 

وهنا يبرز أهداف التربية في المراحل األخرى،ال ينفصل عن  األطفالإن الدور التربوي لرياض  

العملية التعليمية وذلك بتوفير المناخ التعليمي المريح والبيئة دور المعلم فهو  يسعى جاهدًا لتسهيل 

اإلستراتيجية  األطفالما سبق،فهل تختار معلمة رياض التعلمية المناسبة ومستلزماتها وتأسيسها على 

بية ـسؤال تلـعن هذا ال اإلجابة وهل تشكل  ؟المنشودة لهمالتعلمية التعليمية المناسبة لتحقيق األهداف 

(  2020-2011نوات ) ـلوم التربوية للسـوالمتعلقة بقطاع الع األردنالعلمي في  الدراسةات ألولوي

 األطفالي استراتيجيات تعلم قصذه الدراسة لتولهذا جاءت ه ؟(2014 ,)المجلس األعلى للعلوم

 .الخاصة األطفالمعلمات رياض من وجهة نظر وتعليمهم الشائعة 

 هدف الدراسة وأسئلتها

 معلمات من وجهة نظر الشائعة وتعليمهم األطفالاستراتيجيات تعلم الدراسة إلى تعرف  ذهه هدفت    

 -جابة عن السؤالين التاليين:وذلك من خالل اإل الخاصة األطفال رياض

 األطفالمعلمات رياض  من وجهة نظر األكثر شيوعاً وتعليمهم  األطفالتعلم  استراتيجيات ما -1

 ؟ الخاصة
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معلمات  من وجهة نظر( α≤0.05عند مستوى الداللة )ذات داللة إحصائية هل توجد فروق  -2

وتعليمهم تعزى للمؤهل العلمي،والخبرة  األطفالشيوع استراتيجيات تعلم في درجة  األطفالرياض 

 ؟ والتخصص
 

 أهمية الدراسة
 

د منها بتزويد يمكن أن يستفا األطفالإن الممارسات واالستراتيجيات المستخدمة في مرحلة رياض       

بتوفير  ،لمناسبةشيوعا و التعرف على االستراتيجيات ا باالستراتيجيات األكثر األطفالمعلمات رياض 

العتبار عند بناء وتؤخذ بعين ا ،معلومات حول االستراتيجيات الشائعة في ضوء التجديد التربوي 

الذي يهتم بتنمية االستعداد  (EREFKEالمنهج وتدريب المعلمين عليها تماشيا مع المشروع التربوي ) 

 -في مرحلة ما قبل المدرسة ومن المؤمل أن تفيد هذه الدراسة : األطفالللتعلم من خالل تعليم 

شيوعًا في مرحلة رياض  األكثرستراتيجيات التسهم هذه الدراسة في تحديد ا من الناحية التطبيقية:

ضافتهاهذه االستراتيجيات عند بناء المنها   د تحدي فيالتربوي  ليستفيد منها صانع القرار  األطفال  وا 

 دليل المعلم . إلى

تأهيل وتدريب وتطوير معلمات رياض  يمكنهم االستفادة من نتائج الدراسة في  إذ:  المشرفون التربويون

 أثناء الخدمة . األطفال

 شيوعًا وتجريبها ميدانيًا . األكثراالستراتيجيات   إلى: التعرف  الباحثون
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في التخطيط  االعتبار ب سبة للموقف التعليمي لتأخذهاالمنا اإلستراتيجية إلىالتعرف :  علماتالم

 المنشودة . األهدافوالتدرب عليها في ضوء 

 وتعليمهم . األطفالاستراتيجيات تعلم  إلىنوعية  إضافةهذه الدراسة   تعد أنيمكن 

 حدود الدراسة 
 

 -: اآلتية سيتم تنفيذ هذه الدراسة  في ضوء الحدود

التابعة لمديرية التعليم الخاص في  الخاصة األطفالرياض  علىهذه الدراسة  اقتصرتالمكانية: 

 العاصمة عمان.
 

 ( 2016 / 2015)من العام الدراسي  ولتطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي األتم  :مانيةز لا

التابعة لمديرية التعليم الخاص في  الخاصة األطفالمعلمات رياض هذه الدراسة على  اقتصرت:البشرية

 العاصمة عمان.

 محددات الدراسة: 

 -باالتي:يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة 
 

هذه الدراسة على دراسة وصف واقع استراتيجيات التعلم والتعليم الشائعة في مرحلة رياض  اقتصرت-1

  .أخرىتعميم نتائجها على مجتمعات يمكن  وبالتالي ال,التابعة لمديرية التعليم الخاص,( kg2) األطفال

والمؤهل العلمي على  ,والتخصص ,هذه الدراسة على معرفة أثر كل من الخبرة اقتصرت -2

 أخرى. لتالي ال يمكن تعميمها على متغيراتوبا, األطفالفي رياض  المستخدمة اإلستراتيجية
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 . أخرىت ال يمكن تعميمها على سنوا ,في ضوء الحد الزماني لهذه الدراسة-3

 . اإلستبانة وثبات ,محدد بصدق الدراسةهذا  إن -4

ومدى تمثيل أفرادها  ةاألداالعينة على  أفراداستجابة و محدد بدقة وموضوعية  الدراسةهذا  إن -5

 للمجمتع الذي أخذت منه .

 مصطلحات الدراسة 

 -: اآلتيجرائيا على النحو مفاهيميًا وا  استخدام بعض المصطلحات في هذه الدراسة التي يمكن تعريفها  تم

   :والتعليم استراتيجيات التعلم

القواعـد والوسـائل التـي تجعـل مـن المـتعلم قـادرا علـى معالجـة المعلومـات واسـترجاعها،  :تعرف مفاهيميـاً 

 .(2002)الحيلة، والتفكير تفكيرا منطقيا مستقال

ــ لتحقيــق  األطفــالمعلمــة ريــاض ا التــي تســتخدمه واإلجــراءاتاألســاليب واألنشــطة بأنهــا :اً وتعــرف إجرائي

 .عدها الباحث لهذا الغرضها االستبانه التي أتوالتي ضمن أهداف الموقف التعليمي

 : األطفالرياض 

في السنوات الثالث التي تسبق  األطفالمؤسسة تربوية اجتماعية تقوم على رعاية  :تعرف مفاهيمياً 

، دراكية وانفعالية وا  موهم المختلفة من لغوية وبدنية دخولهم المرحلة االبتدائية، ويشمل اهتمامها نواحي ن

من النمو السليم المتوازن في هذه  همتوفير أفضل الظروف التي تمكنتهدف إلى اجتماعية ونفسية 

  .(2013شكناني،وا )سعادة النواحي
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة النظري اإلطار

السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ، وفيما يلي تفصيل  تناول هذا الفصل اإلطار النظري والدراسات

 لذلك:

 أواًل: اإلطار النظري 

 ,ومفهوم استراتيجيات  التعلم والتعليم ,األطفالتناول الباحث تحت هذا العنوان أهمية رياض 

 لك :وفيما يلي توضيح لذ ,وأنواع استراتيجيات التعلم والتعليم ,وأهداف استراتيجيات التعلم والتعليم

 األطفالأهمية رياض 

تقل أهمية عن المراحل ال مة التي من المراحل التعليمية المه األطفالتعتبر مرحلة رياض 

ويكتسب أنماطًا  ،التعليمية األخرى، فهي مرحلة أساسية في حياة اإلنسان، ففيها تتحدد معالم شخصيته

في هذه المرحلة هو محور العملية  فالطالب (.2010)طراونة,لقيم سلوكية، ويتعلم عادات واتجاهات،

التعليمية، ولهذا يجب أن تتكاثف الجهود جميعها لمساعدته على النمو الشامل في جميع جوانب 

في  األطفالشخصيته مما يحقق له التوافق النفسي والتكيف االجتماعي، وهنا يظهر دور معلمة رياض 

عن طريق ما تمتلكه  ,التفاعل االجتماعي لهموتحقيق  ,على بناء شخصيتهم المتوازنة األطفالمساعدة 

 (.2007محمود،) التعلم والتعليممن مهارات وكفاءات واستراتيجيات توظفها أثناء عملية 
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 ,التحرر من األسلوب النمطي القديم القائم على التقليد ,األطفالعلى معلمات رياض ولهذا، 

تبداله بنمط تعليمي إبداعي باعث على إثارة رغبة والشرح لخبرات النشاط تخطيطًا وتفاعاًل وتقويمًا، واس

مكانية طرح األسئلة  ,الطفل لالكتشاف جراء التجارب وفحص األشياء، وا  وحرية اللعب وتمثيل األدوار وا 

، وعالقاتهم االجتماعية بمرونة األطفالوتقبل المقترحات والتفاعل المستمر مع بيئة  ,التشعيبية

عطائهم الوقت الكافي للتقيي بشكل  األطفالقيق أهداف رياض م الذاتي كلها وسائل تساعد في تحوا 

 (.2000بدران، ) والمجتمع بشكل عام خاص،

 والتعليم التعلماستراتيجيات مفهوم   

 أصل إلىمن خالل الرجوع  التعلم والتعليمحاول بعض الباحثين تعريف مفهوم استراتجيات 

 أيكلمة مشتقه من الكلمة اليونانية التي تعني فن الحرب هذه ال أن إلى أشارواحيث  (, جيةيإستراتكلمة)

دارةالقدرة على وضع الخطط   أنها(حيث قال 2011القتال في ساحة المعركة ومنهم شاهين ) وا 

النقاش ( بهدف تحقيق  –التدريب  –التنـسيق  –مجموعة التحركات التي يقوم بها المعلم )العرض 

هما  ,تحتوي علي مكونين أساسيين عليمالي فإن إستراتيجية التأهداف تدريسية محددة مسبقًا . وبالت

أو ,درس معين  عليماللذين يشكالن معًا خطة كلية لت Procedureواإلجراء  Methodologyالطريقـة 

 دراسي. أو مقرر ,وحـدة دراسـية

افة ( بأنها خطة محكمة البناء ,مرنة التطبيق يتم من خاللها استخدام ك2013وعرفها القطامي)

لتحقيق كفاءة.وتتضمن اشكاال من التفاعل بين المتعلم  ,والوسائل المتاحة بطريقة مناسبة اإلمكانات
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,والمعلمين  األطفالالمناسبة هي التي تتطابق بين خصائص  فاإلستراتيجية, المعرفةوالمعلم وموضوع 

 وخصائص موضوع العلم في عالقة نظامية.

وتعزيز  ,في تطوير األطفاللمساعدة  ,على تعليمات مطورة التعلم والتعليمتعتمد استراتيجيات 

، وذلك من خالل تعليمهم مهارات واإلبداعية واألكاديميةوقدراتهم االجتماعية  ,وأدائهم ,مهاراتهم

ستراتيجيةتطوير مهارات القراءة و تحرير المهام والواجبات، و الدراسة،  التفكير. ومن استراتيجيات  وا 

تأطير الدروس، التي تستخدم لتقديم لمحة  إستراتيجية: األطفالرياض صفوف  التعليم المعتمدة في

يحتويها، حيث من الممكن أن تشمل الصور والرسومات عن الدرس وأهدافه والمفاهيم التي عامة 

أو لصق  ,أو أن يطلب المعلم من الطالب نسخ الدرس ,البيانية التي توضح من خالل استخدام السبورة

وتقوية  ,على موضوع الدرس، وأخذ المالحظات التي تساعد على تنظيم المعلومات الصور العائدة

التنظيمية التي تعتمد على تقنية تقسيم الوقت والكتب  اإلستراتيجيةذاكرة الطالب. وأيضا يستخدم المعلم 

، على تقوية الذاكرة أخذ المالحظات إستراتيجيةوتعمل واألنشطة التي تسهل الدراسة على الطالب. 

هل حفظها وتخزينها سبالتالي ي المهمة والمعلومات الضرورية التي النقاط إلىولفت انتباه الطالب 

 إستراتيجية فضاًل عنوالتعامل بها واستخدامها وربطها بالمعرفة السابقة.  ,واسترجاعها من الدماغ

دوات لشرح وتجربة مناسبة وطرق تدريسية جاذبة لالنتباه ووسائل وأالالتكيف مع البيئة التعليمية 

الطالب من ضروريات عملية التعلم  داءأل والتعزيزيعد استخدام المدح و ، المعلومات وتطبيقها عملياً 

 (.Christophersen and Van ,2002) واإلبداع ,للتفكير هوتحفيز  ,على تعزيز قدراته هالتي تساعد
 

لما لها  ,داخل الغرفة الصفية أساسيان استراتجيات التعلم والتعليم تعتبر محور  يرى الباحث

الن  ,التعلم باللعب تعتبر مهمة للطفل فإستراتجية ,وأدائه ,ومهاراته ,وسلوكه ,من تأثير على الطفل
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 ,لتالئم حاجاتهم ,في العملية التعلمية األلعابومن الضروري توظيف  ,لأللعابميالون  األطفال

ستراتجية .مما تساعد على تعلمهم ,وميولهم ورغبتهم في  ,األطفاللها اثر كبير في شد انتباه القصة  وا 

ستراتيجية,شكل كبير جدا في هذه الفئة العمريةب األطفالوهي تناسب  ,واألحاديث ,سماع القصص  وا 

تلم بالمباحث الدراسية  ,زوايا تعلمية أو,تعليمية  أركان إلىالتي تعنى بتقسيم الصف  باألركانالتعلم 

مجموعات صغيرة وكل  إلى األطفالعن طريق تقسيم  التعلم بالمجموعات إستراتيجيةوكذلك  ,المختلفة

لعب الدور  إستراتجية وأيضا ,المهمة أداءبحيث يكون لكل طفل دور في  ,مجموعة تمارس نشاطا معينا

 .مختلفة أشياءميل لتقليد  األطفالخاصة وان لدى  ,وهي تقوم على تقمص الطفل شخصيات مختلفة
 

 التعلم والتعليم أهداف استراتيجيات
 

من أي نواتج  ى هدف معين، كما إنها تقيهبوصول المتعلم إل التعلم والتعليمإستراتيجية  تهتم

لتعليم موضوع دراسي  االهتمام أو عدم الدقة أو الفشل أو فقدان الثقة، وهي مدخل عام :عدمسلبية مثل

 ية الفعلية لتطبيق هذا المدخل فيلعملستخدم مفهوم الطريقة ) طريقة التدريس( للتعبير عن ابينما ي،ما

واالبتعاد ، وابتكار طرائق جديدة،التعلم والتعليمالتنويع في استراتيجيات  موقف تعليمي معين . ويساعد

 األطفالعلى إثارة دافعية ة واحدة في تنفيذ المنها  المقرر، تدريسي أساليبعن الجمود في استخدام 

ة بينهم، وبالتالي يساعدهم على تحقيق األهداف التعليمية )عبد الكريم ويراعي الفروق الفردي ،نحو التعلم

 على  األطفالويرى الباحث أن التنوع في استراتجيات التعلم والتعليم تساعد  (.2011وعاشور وعبيد، 
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إثارة دافعيتهم وتشويقهم للمباحث الدراسية, وان المعلم النشط هو الذي يختار  التعلم وعلى

 المناسبة للموضوع أو المبحث . اإلستراتيجية
 

  التعلم والتعليمأنواع استراتيجيات 

لدعم عملية التعلم  األولىالمستخدمة في صفوف المرحلة  التعلم والتعليماستراتيجيات تستخدم 

 ، ومن هذه االستراتيجيات المستخدمة كما حددهااألطفالمهارات وقدرات  وتعزيز

(Lash,2000:) ستراتيجيةم باللعب التعل جيةيإستراتوهي ستراتيجيةالقصة  وا  التعليمية  األركان وا 

ستراتيجية ستراتيجية التعلم بالمجموعات وا   .وفيما يلي توضيح لهذه االستراتيجيات لعب الدور  وا 
 

 التعلم باللعب تراتيجيةإسأواًل :
 

لتنميـــــــة ســـــــلوكهم وقـــــــدراتهم العقليـــــــة  األطفـــــــالاللعـــــــب بأنـــــــه نشـــــــاط موجـــــــه يقـــــــوم بـــــــه ُيعـــــــّرف 

بأنــــــه  ،(2009)ويعرفــــــه الغامــــــدي ،(2005،والتسلية)شــــــبر المتعــــــةمــــــع تحقيــــــق  الجســــــمية والوجدانيــــــةو 

 .العلميــــــة آفــــــاقهموتوســــــيع  وتقريــــــب مبــــــاد  العلــــــم ، المعرفــــــةاللعــــــب فــــــي اكتســــــاب  أنشــــــطةاســــــتغالل 

بقصــــــد  الطفــــــلونشــــــاطات يقــــــوم بهــــــا  ،اللعــــــب مجــــــرد ممارســــــات أن إلــــــى(2004)عبــــــدالهادي وأشــــــار

حــــــرا بعيــــــدا عــــــن  إرادتــــــهمحــــــض ب ،وانــــــه نشــــــاط داخلــــــي تلقــــــائي يقــــــوم بــــــه الطفــــــل ،هوالترفيــــــ ،ةالتســــــلي

ــــــق ( ان اللعــــــب نشــــــاط هــــــادف يبــــــذل الالعبــــــون جهــــــدا كبيــــــر 2012وذكــــــر العبســــــي ) .اإلكــــــراه ا لتحقي

يخضــــعون لقــــوانين , أفــــرادينــــاقش هــــذا النشــــاط عــــدة  أنويمكــــن  .فــــي ضــــوء قــــوانين معينــــه ،هــــدف مــــا

الطفــــــــل للنمــــــــاء العقلــــــــي  غــــــــذاء بأنــــــــه(  2010رفــــــــه الحيلــــــــة )وع.لتحقيــــــــق الهــــــــدف المرجــــــــو  اللعبــــــــة
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ــــــى شــــــكل نشــــــاط حــــــر  و أواالجتمــــــاعي والخلقــــــي والجســــــمي يقــــــوم بــــــه كوســــــائل متعــــــددة المنــــــاحي عل

 .عمل حر 

ــــه  أن ويــــرى الباحــــث ــــوم ب ــــة ســــلوكهم األطفــــالاللعــــب نشــــاط موجــــه يق ــــه  ,لتنمي ــــدراتهم العقلي وق

متعــــــة والتســــــلية؛ وأســــــلوب الــــــتعلم باللعــــــب هــــــو ويحقــــــق فــــــي نفــــــس الوقــــــت ال والوجدانيــــــة  ,والجســــــمية

وتوســــــيع آفــــــاقهم  ,ألطفــــــاللوتقريــــــب مبــــــاد  العلــــــم  ,اســــــتغالل أنشــــــطة اللعــــــب فــــــي اكتســــــاب المعرفــــــة

 .التربوية من بيئة خصبة تساعد في نمو الطفل  األلعابلما توفره  المعرفية
 

 

 -أهمية اللعب في التعلم :
 

  -:يد من الباحثين كما ورد عن العد يمكن تلخيص أهمية اللعب

ض الــــــتعلم لغــــــر  ,تســــــاعد فــــــي إحــــــداث تفاعــــــل الفــــــرد مــــــع عناصــــــر البيئــــــة ,إن اللعــــــب أداة تربويــــــة1-
نماء الشخصية والسلوك  .وا 

 

 األشياءوتساعد في إدراك معاني  ,تقرب المفاهيم ,يمثل اللعب وسيلة تعليمية -2
 

وفقـــــًا  ,األطفـــــالوق الفرديـــــة وتعلـــــيم لمواجهـــــة الفـــــر  ,يعتبـــــر أداة فعالـــــة فـــــي تفريـــــد الـــــتعلم وتنظيمـــــه3- 
 إلمكاناتهم وقدراتهم.

 

يعتبــــــر اللعــــــب طريقــــــة عالجيــــــة يلجــــــأ إليهــــــا المربــــــون لمســــــاعدتهم فــــــي حــــــل بعــــــض المشــــــكالت 4- 
 (1998)مرعي ,.األطفالالتي يعاني منها بعض 

 
 

ومــــــــن وســــــــائل التفريــــــــغ عــــــــن االنفعــــــــاالت  األطفــــــــاليشــــــــكل اللعــــــــب أداة تعبيــــــــر وتواصــــــــل بــــــــين  -5
 (1987)بلقيس,.األطفالفة لدى المختل
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ــــــــــــدرات العقليــــــــــــة-6 ــــــــــــى تنشــــــــــــيط الق ــــــــــــدى  ,تعمــــــــــــل األلعــــــــــــاب عل ــــــــــــة ل وتحســــــــــــن الموهبــــــــــــة اإلبداعي
 (2004)عبدالهادي ,.األطفال

 

يكـــــون  أنهــــو ,الهــــام  األمــــريبقـــــى  ,اللعــــب أهميــــةظهــــر فيهــــا ت التـــــي مــــا تقــــدم ومــــن خــــالل 

يــــا فــــي الموقــــف الصــــفي لتحقيــــق الغايــــة وتوظيفهــــا عمل ,المناســــبة األلعــــابالمعلــــم قــــادرا علــــى اختيــــار 

 .منها
 

 :التعلم باللعب إستراتيجيةفوائد 

( 2009وقاسم) (2004عبدالهادي) كل من إليها أشار كما باللعب لدى الطفل يمكن حصر فوائد التعلم

 -بما يلي:( 2010والحيلة)

 من خالل التفوق على اآلخرين فرديًا وفي نطاق الجماعة. ,يؤكد ذاته 

 واحترام حقوق اآلخرين . ,عاونيتعلم الت 

 والقواعد ويلتزم بها . ,يتعلم احترام القوانين 

  انتمائه للجماعة .يعزز 

 والتخيل .  ,واإلدراك ,والتفكير ,يساعد في نمو الذاكرة 

 واالعتماد عليها ويسهل اكتشاف قدراته واختبارها . ,يكتسب الثقة بالنفس 

 ثير روح المنافسة مع الذات أو اآلخريني.  
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  شروط اللعبة 
 

 -: ، أهمها(2009) قاسمكما وضحها عدد من الشروط  إلىتستند اللعبة 

 . اختيار ألعاب لها أهداف تربوية محددة وفي نفس الوقت مثيرة وممتعة 

 . أن تكون قواعد اللعبة سهلة وواضحة وغير معقدة 

 . أن تكون اللعبة مناسبة لخبرات وقدرات وميول الطفل 

  ر الطفل واضحا ومحددا في اللعبة .أن يكون دو 

 . أن تكون اللعبة من بيئة التلميذ 

 . أن يشعر الطفل بالحرية واالستقاللية في اللعب  
 

بشكل متقن وفق ضوابط وشروط محددة كل يعرف دوره وعالقته  اللعبةتنفذ  أنوعليه يجب      

 . من اللعبة األهدافلتحقيق  باآلخرين

 

 التعلم بالقصة  استراتيجيهثانيًا:
 

 للقصـــة المقدمـــة للطفـــل طـــابع خـــاص يميزهـــا عـــن القصـــص األخـــرى المقدمـــة لمـــن هـــم أكبـــر       

، رغــــم اشــــتراكها معهــــا فــــي العناصــــر واألســــس البنائيــــة التــــي تقــــوم عليهــــا كــــل  منهــــا .وهــــي ا ً منــــه ســــن

  التـــــي مـــــن خاللهـــــا يـــــتعلم الطفـــــل فـــــن ,نـــــون األدب ، لـــــه خصائصـــــه وعناصـــــر بنائـــــهفـــــن مـــــن ف

  (2006، آخرونو .)سعادة الحياة
 

http://dnsh39.blogspot.com/2013/12/blog-post_7302.html
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القصــــــة هــــــي مــــــن الفنــــــون االدبيــــــة التــــــى عرفهــــــا االنســــــان  أن إلــــــى (2009الخطيــــــب ) وأشــــــار      

ــــــت فــــــي  للجميــــــع منــــــذ القــــــدم وهــــــي محببــــــه ــــــى اخــــــتالف اجناســــــهم وشــــــعوبهم واعمــــــارهم وقــــــد احتل عل

القصـــــة هـــــي قـــــدرة  أن( 2011شـــــاهين ) وأوضـــــح .الحـــــديث مكانـــــا مرموقـــــا فـــــي مجـــــال االدب رالعصـــــ

ــــه فــــي  ــــتعلم الــــى قصــــة باســــلوب شــــائق وممتــــع ويمكــــن االســــتفادة من ــــل موضــــوع ال ــــم علــــى تحوي المعل

 .الدروس تنفيذ

ــــــــابعون  أن ويســــــــتخلص الباحــــــــث  ــــــــة وتجعلهــــــــم يت ــــــــرة للطلب ــــــــون  األحــــــــداثالقصــــــــة مثي ويحلل

 األبناء .التي يتوخاها المجتمع من  تعليم القيم والمباد  والسلوكاتتحقق  وأنهاالشخصيات 
 

 أهمية القصة للطفل :
 

للقصة أهمية كبرى في حياة الطفل ، وهي من أحب أنواع األدب الذي يقبل عليه بشغف 

عجاب، منفًسا من خالله عما يعتريه من انفعاالت وضغوط نفسية ، ومفسًرا لما يدور في العالم حوله  وا 

كما تعد القصة من أقوى عوامل عه ورغبته الدائمة في االكتشاف .، مما ال يجد له إجابة ترضي تّطل

نما تجاوزه إلى تقليد ما  استثارة الطفل، والتأثير فيه تأثيرًا ال ينحصر على وقت سماعه أو قراءته لها ، وا 

في حياته اليومية  يجري فيها من أحداث ، وما تنطوي عليه من شخصيات ووقائع وسلوك وأخالق

ى تطور ايجابيا عل وتؤثروان سرد القصة بفتح مجاال واسعا للمشاركة بين المعلم والطفل  الواقعية 

 ( 2007)الشوارب ,. األطفالالمهارات اللغوية لدى 
 

لدعم النعلم بالقصص  ( ان الصور بوصفها معطيات تدريسيةluknes,2006لكنس ) ويرى

السرد القصصي يساعد  إثناءخدامها تاس أن إذفي تعليم المفردات اللغوية عليمية ثمينة تشكل أدوات ت
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ان استخدام المنحى التكاملي القائم على   (2003يقول المومني ) . الطفل على تكوين مفردات جديدة

 . مرحلة التمهيديفي  األطفالوبخاصة القصص افضل االستراتيجيات في تدريس  األطفالادب 
  

ان توظيف استراتيجية التوظيف في القصة يؤدي الى توفير بيئة صفية  (2008ات )البرك يرىو       

ما اتسمت به القصة ، وما ومن هنا يمكن القول ان   . األطفالدائمة في تنمية المهارات اللغوية لدى 

 ، وتلك المكانة المتصدرة األطفالتميزت به من مزايا هو الذي أكسبها تلك المنزلة العظمى في نفوس 

م من بين باقي األجناس األدبية ،واألساليب التربوية األخرى ، فهي تعطي الطفل فرصة لتحويل الكال

صورة ذهنية خيالية يتمثلها ، فيبحر معها ، وينطلق في أجوائها بمتعة وراحة نفسية ، المنطوق إلى 

ع النفس والكلمة ؛ كما أنها تتيح له فرصة الخلوة م تمكنه من تشرب القيم واألخالق بيسر وسهولة .

مما يعطيه فرصة للتفكير والتأمل الذاتي في الكالم المكتوب ، ومن ثم االقتناع به دون تدخل خارجي 

 واضح .

 

بحركتها المستمرة السارية فيها ، وبالتطور انتباهه  تجذبالقصة يستخلص الباحث مما سبق أن و       

من  -إلى حل نموذجي مثالي يكتسب الطفل التدريجي ألحداثها ، الذي ينجم عنه صراع يصل به 

الكبار تذى به ، من غير وعظ أو إرشاد من يح اً ، أو نموذًجا للتفكير ، أو سلوك أسلوًبا للحياة -خالله 

وتساعد المحيطين به ، والذين غالًبا ما يوجهونه بأسلوب قهري ينفره من معاني الخير ، وقيم الفضيلة، 

كثيرين ، وأشياء متنوعة ، وأزمنة وأماكن متعددة ، ومواقف وأحداث  على أن يتعرف على أناس الطفل

، موسًعا بذلك دائرة خبراته ، ومنمًيا من  ولغات ولهجات متباينة ، يتصل بها ، ويتفاعل معها مختلفة ،

برازها في صورة حية  خالل ذلك شخصيته في جوانب شتى. باإلضافة إلى تقريب المفاهيم االحرة ، وا 
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  صوًصا مفاهيم العقيدة اإلسالمية ، واألخالق الفاضلة ، بأسلوب يتناسب ومستوى إدراكمجسدة ، خ

 .الطفل واستيعابه لألمور
 

 األطفاللرياض  األركانالتعلم بإستراتيجية ثالثًا :
 

  

بقية مراحل عمره، فهى  افى حياته، حيث تبنى عليه الطفل لها أثر إن السنوات األولى من عمر      

واالجتماعية  له واستعداداته الجسمية والعقليةتعد الطفل وتنمى شخصيته وعاداته واتجاهاته وميو 

هدف تو   (2010)فهمي ، والنفسية والوجدانية تبعا لما توفره معلمة الروضة من البيئة المحيطة للطفل.

واالستقالل  الذاتيالضبط  المواقف الجديدة بثقة، وتنمي لديه األطفالركان إلى أن يواجه األإستراتيجية 

، واللغة  وتنمية الوعيمواجهة المشكالت وحلها، والضعف و  نقاط القوة  ولية  وفهم ؤ والشعور بالمس

 . األطفالوتشجيع التعاون بين 

  -غرفة النشاط : فيتوجد  التي االركانبعض 
 

: التعليمية التي تنفذ في غرفة النشاط ومنها اآلتياألركان  إلستراتيجيةن النماذ  يوجد عدد م
 (2000,صالح)

 ركن المكتبة :

 ه) القراءة والكتابة ( وتتعدد في هذا الركن مثير وممتع للطفل لمواجهة الفروق الفردية ويسمى بركن اللغة

 .نوعية العرض للقصة

http://dnsh39.blogspot.com/2013/12/blog-post_16.html
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 : مكونات ركن المكتبة

 

كتب مصورة تحتوى على جمل بسيطة  –جهاز تسجيل  –ملصقات  – األلوانهية مطبوعات زا

 –قصص  –صور من النباتات والحيوانات وغيرها  –وتكون مصنوعة من الورق المقوى او البالستك 

تراعي المشرفة ان تكون  أنجرائد . علي  –مجالت  – مخدة –حصيرة  - اقالم –سبورة  –لوح وبرية 

 أرفف ىضرورة وضع الكتب عل وأيضامريحة وهي مهمة في هذا الركن  األرضيةالمقاعد والوسائد 

رجاعهاتناولها  األطفاليسهل علي   أخرى.مره  وا 

 :دور المشرفة في ركن المكتبة

 :اآلتيللمشرفة دور في ركن المكتبة يتمثل في   

  الطفل علي المحافظة علي الكتب والقصص تعويد. 1

  تواجده في الركن أثناءوالهدوء  الطفل علي النظافة يدتعو  .2

  رغبات الطفل في اختيار الكتب ةمراعا. 3

 

  : ركن الفن

دوات الفنيـــــــة ســـــــواء يتـــــــاح للطفـــــــل حريـــــــة االختيـــــــار باســـــــتخدام المـــــــواد واألوفـــــــي هـــــــذا الـــــــركن        

ويعنـــــى هـــــذا الـــــركن  .الطباعـــــة واألشـــــغال اليدويـــــة والفنيـــــة التشـــــكيل والتكـــــوين أمكانـــــت فـــــي الرســـــم أم 

ـــــــل  ألنشـــــــطةبا ـــــــة التـــــــى تكســـــــب الطف ـــــــل االنشـــــــطة الفنيـــــــة والتعبيري ـــــــة الطفـــــــل مث االساســـــــية فـــــــي تربي
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ــــة  أساســــيةمهــــارات  الطفــــل مــــن  ا  مريحــــا للطفــــل مــــن خــــالل مــــا يكتشــــفه جــــو تعطــــي التــــى و ومفاهيمي

  (2000, صالح)خدام حواسه توتركيزه على اس ألوان

لصــال والقــص التشــكيل بالصن و كن عــن مشــاعره بالرســم والتلــوييعبــر الطفــل مــن خــالل هــذا الــر 

ان يمارس جميع الفنـون مـن خـالل  هذا الركن فيلطفل ل يمكنحيث  الفنية األعمالواللصق والطباعة و 

  ااإلنتو االبتكار و  الفنيلها ولهذا يمكن ان يطلق على هذا الركن ركن التعبير  إنتاجهتعبيره عنها و 

الصلصـال و  أعمـالل الرسم و التلـوين و الطباعـة و فل فى هذا الركن يمكن ان يعبر من خالــو الط .

عمـل  فـياالشغال الفنية يتعاون اكثر من طفل  فييمكن ان يكون هناك عمل فردي. ولكن  و .العجين

تتـيح للطفـل اخـذ الوسـائل  التـي,المختلفـة  األرفـفما . و هذا الركن يحتا  الى منضدة و مجموعـة مـن 

بعد االنتهاء من عمله الحر فـى هـذا الـركن و يفضـل ان يوجـد بهـذا الى مكانها  إعادتهاو  ,منه بسهولة

رســوماتهم بالتنـاوب . ) يمكــن للمشــرفة ان تعـد حامــل للرســم للطفــل  األطفــال االـركن لوحــة يعــرض عليهـ

  (الــــــــــــــــــــذى يريــــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــــك و تعيــــــــــــــــــــده الــــــــــــــــــــى مكانــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــور االنتهــــــــــــــــــــاء

 

منهـا فـرش الرسـم المختلفـة ,  و  فـي الـركن مكونـات ووسـائل متعـددة يوجـد  :الفن ركنمكونات      

كانت المنضـدة غيـر مغطـاة بالفورومايكـا( ,  إذامفارش بالستيك )  , أقالمقص و لصق , ورق ملون , 

, مرايـا , األطـرافو يفضـل ان تكـون مسـتديرة  , , مقصـات متعـددة األحجـامو  األشـكالعلـب متنوعـة 

ـــاليلبســـها  أكمـــام ـــاء األطف ـــوين و الطـــالء و الطباعـــة  أثن ـــوان المـــاء , قطـــع ورق , التل ـــة الل  أقـــالم, بالت

 المفيـدة األشـياءمختلفـة , دقيـق , نشـا, و غيرهـا مـن  بأحجامرصاص ., دباسة , خرامة , براية , خرز 

 .للطفــــــــــــل لعملــــــــــــت علــــــــــــى جــــــــــــذب تفكيــــــــــــره و خيالــــــــــــه و تلبيــــــــــــة احتياجاتــــــــــــه أتيحــــــــــــتالتــــــــــــى لــــــــــــو 
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كورتين, بيض , علـب , ,متحرك يمكن ان توضع فى صندوق كبير  التي األخرىومن الوسائل        

و اللـون , ازرار , بكـر مقـوى , علـب  جوارب و احزمة , بقايا اقمشة و اصواف , خيوط مختلفة السـمك

زبادى بالستيك بعد غسلها و تنظيفها , مفاتيح , جرائد و مجالت , اوعية بالستيك , حبوب و بقوليات 

ــــــــــش الطيــــــــــور , قطــــــــــن , طوابــــــــــع مــــــــــن البر  ــــــــــات مــــــــــن ري ــــــــــة , عين  ., اســــــــــفنج , اصــــــــــدافيــــــــــد جاف

 

 

  : فندور المشرفة في ركن أعمال ال  

 -يلي: الفن بما أعماليتمثل دور المشرفة في ركن 

 

 .كل علي حدة علي مدار العام في دوسيه خاص بكل طفل وتحتفظ به األطفالرسومات  جمع -1

فل فقد تنذر بوجود الغريبة التي تبدو في رسوم الط األشكالالمشرفة رسومات الطفل أو  مالحظة -2

 . مشكلة

 . في اختيار االلوان والرسومات األطفال مساعدة -3
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ة البناء بالرمل والماء، مما ينمي لديه إمكانيات في الطفل كيفي ويتعلم منه:  ركن الرمل والماء

 ، كما يتبين بالصورة المرفقة .لعبهم الدرامى فيالرياضيات والعلوم واللغة واالتصال 

 

 

 

 

 

تقمص الطفل لشخصيات الكبار أو األشخاص اآلخرين،  فييتمثل  و:  والتمثيل اإليهاميركن اللعب 

 مما يجعل الطفل يدمج الخبرات الواقعية بالخيالية.
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 :  ركن األسرة 

و هـو مجـال خصـب لنمـو الطفـل و فيهـا  المهمة لتنمية خبرة الطفل األركانمن  األسرةيعتبر ركن      

 الوالدين . و استخدام الدمى ينمى و يشـجع هعاالت المكبوتة داخله و خاصة تجالطفل عن االنفينفس ا

 .  ستماعاللغة الشفوية و ينمى قدرات اال

 

دوالب  - كراسى –معجون  –فرشة اسنان  –تليفون لعبة  –مختلفة  بأنواع: دمى  مكونات الركن    

مالبـس  –سالسـل ( امشـاط شـعر  –حلقـان  –واتم خـ –زينة )عقـود  أدوات –مطبخ  أدوات –ثالجة  –

علبـة  –احذيـة قديمـة  –شـماعة  –مرتبـة اسـفنج  –شرطى ( مرايا كبيرة  –دكتور  –شخصيات ) فالح 

صـور  –صـناديق متعـددة االشـكال و االحجـام  – علبـة مكيـا  - بالسـتك مناديـل فواكـه و خضـروات

  .ورد بالستك –عائلية 

 : األسرةدور المشرفة فى ركن 

 يلي: بما األسرةيتمثل دور المشرفة في ركن 

 

هذا الركن تحرص المشرفة على ان يلعب كل طفل ببعض االلعاب فى شكل جماعى مع  في      

حيث يمثلون فيه حياتهم او بعض مواقف من حياتهم اليومية و هذا يساعد الطفل على  األطفالباقى 

النه يتطلب التخطيط و المشاركة و التعاون و القدرة  النمو و التفاعل االجتماعى و النضج االنفعالى

و الجماعية التى تواجههم اثناء تمثيل ادوارهم , و هذا النشاط يساعد  على حل المشكالت الفرعية
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الطفل على فهم االخرين من خالل تمثيل االدوار االجتماعية المختلفة فى الحياة اليومية , فالطفل 

 . و متخيال لها واقعية مختلفةصور  فييعكس حياته اليومية 
 

 يكتسب الطفل من خالل هذا عادات ومهارات واتجاهات تتمثل باالتي:

عادة التحية و الشكر عند االستضافة , و االستئذان  إكسابهمالترحيب بالضيوف و  األطفالتعلم  -

 . عند الخرو 

 . تعويد الطفل الصدق فى االقوال و االفعال -

 . تيار المالبس المناسبة لكل جنستعويد الطفل على اخ -

 . على النظافة الشخصية و اكساب العادات و االتجاهات السليمة للنظافة المحافظة تعويد الطفل -

 . التاكيد على اكتساب الطفل مفهوم ذاتى ايجابى -

التعرف على الظروف النفسية للطفل عن طريق قصص و احاديث و التطلع فى المراة الكبيرة و  -

 . يرةالصغ

تعويد الطفل المشاركة االجتماعية فى حاالت المرض .اعياد الميالد . االعياد بوجه عام سواء كانت  -

 . قومية أو دينية

 . تعويد الطفل المحافظ على نظافة المكان -
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 .والكباريالبناء مثل المنزل والجسر والنفق  في يخبرة مثيرة للتحدويقدم  : ركن البناء والهدم

 

 

 

 

 

أيضًا يتعرف و  ألدوار اعلى أسلوب البيع والشراء مع احترام  األطفال ويتعرف فيه ركن البيع والشراء :

 ، كما تشير الصورة المرفقة إلى ذلك.على النقود وقيمتها

 

 

 

 
 

البناء والهدم والتركيب من أهمية ويسمى هذا الركن بهذا المسمى لما لعمليتي  ركن الحل والتركيب :

ية وعلمية ولغوية في هذه المرحلة، ي تدريب وتعليم الطفل على عمليات اداركية رياضتربوية ف

  ويتضمن هذا الركن مكعبات خشبية او بالستيك باحجام مختلفة ، كما يتضمن أيضا كتل )بلوكات(

كما يزود هذا الركن بمكعبات خشبية بأشكال ووظائف مختلفة،  األشجارمن الخشب الطبيعي وفروع 
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مختلفة، كما يتضمن أيضا بلوكات من الخشب الطبيعي وفروع األشجار بأشكال  بأحجامتيك أو بالس

 ووظائف مختلفة.
 

( التي تصنع منها puzzles) كما يزود هذا الركن ببعض العاب التركيب المسطح مثل البازل

ركن ببعض األشكال التي تنمي القدرة على التطابق ، كذلك العاب الدومنيو.كما يمكن تزويد هذا ال

 اللعب الصغيرة مثل العربات أو الحيوانات او الشخصيات الستخدامها في نشاط لتكتمل صورة النشاط.

يزيد عن اثنين أو ثالثة لتوفير مساحة كافية للبناء  األطفالويفضل اال يشترك في هذا الركن عدد من 

 -التالية: األهدافتحقيق  إلىوالتركيب.ويهدف هذا الركن 
 

 وفهم العالقات الحجمية . –التسلسل  –قدرة الطفل على التطابق  تنمية -  1
 

تنمية قدرة الطفل على استيعاب بعض المفاهيم العلمية مثل مفهوم التوازن والثبات، وهو ما يتكون  -  2

 حين يبدأ الطفل في بناء الجسور.
 

يدعم مهارة ما قبل الكتابة الحركي البصري مما  والتآزرتنمية قدرة الطفل على التمييز البصري -    3

 والقراءة.
 

من عالمه،  متمكناتساعد عملية البناء والهدم والتشكيل على تنمية مفهوم الذات، فيرى نفسه قادرًا  -4

 يبني فيه ويهدم ويعيد البناء حسبما يراه مناسبًا فتزداد ثقته بنفسه .
 

 العمل. للطفل. ويكسبه االحساس  بقيمة لإلبداعة غنية ديقدم ما - 5 

 . تشمل أشكاال مقطعة للحل والتركيب والبازل وألعاب التطابق مثل الدومينو فهي 
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 انظر الصورة المرفقة .

 
 

 

 

 

 : ركن العلوم واالستكشاف 

ذهن يقظ و أساليب بار الفروض، واختبوضع التنبؤات، و يساعد الطفل على المناقشة،  الذي      

 مرفقة .، الحظ الصورة ال مالحظة علمية جيدة

  . يستخدم الطفل فيه حواسه الخمسة :اللمس , السمع , النظر , الشم , التذوق

 

ركن العلوم حاسة اللمس الكتشاف المواد و التعرف عليها من  في األطفالحاسة اللمس : يستخدم  -1

م . خالل لمسها وتحسسها . و تعد من المهارات المطلوبة فى مرحلة الروضة ) الملمس الخشن . الناع

 ( لفترة سواء كانت طويلة او قصيرة األشياءحمل 

 

و التمييز بين هذه  المختلفة األصواتلسماع  األذنفيها  األطفالحاسة السمع : يستخدم   -2

 . األصوات
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الموجودة من  األشياءهذا الركن لرؤية  ي( : يستخدم الطفل العين ف اإلبصارحاسة النظر : )  -3

  التذوق أوخالل اللمس حوله و التعرف عليها من 

 

المحيطة منه , حاسة الشم دائما فى التعرف على االشياء فى البيئة  األطفالحاسة الشم : يستخدم  -4

 . ان تتنوع االنشطة بحيث يتعرف الطفل على االنواع المختلفة من الروائح يعلى انه من الضرور 

 

متعة  األطفالشياء التى يألفونها و يجد هذه الحاسة فى تذوق اال األطفالحاسة التذوق : يستخدم  -5

 . فى تذوق االشياء للتعرف عليها

 

  : مكونات ركن العلوم

 

متعددة السعة , العدسات المكبرة , قواقع , اصداف , مرايا النعكاس الضوء , قطع مغناطيس ,  يوانأ

 ميزان ،بوصلة  ، متر ،فلين , ادوات نجارة , ادوات كهربائية , ادوات خاصة بالقياس مثل مسطرة 

  ..... ( , مواد لتنمية حاسة الشم , اشياء للغوص ، ملح، السعة , مواد التذوق ) سكر  متعددة أكواب

و الطفو . مسامير . ورق . رمل . زلط . اسفنج . , شمع , ريش , صور مختلفة من الطيور و 

للزراعة , تربة , شاش ,  الحيوانات , علب زبادى بالستيك نظيفة , اقمشة ناعمة . خشنة , حبوب

  . خامات بيئة متنوعة و متعددة
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  : ركن العلوم فيدور المشرفة 

 يلي: بما العلوميتمثل دور المشرفة في ركن 

 . خاصة بعمل بعض التجاربال األدواتتجهيز  -1

 . على نظافة المكان بعد التجارب األطفال ةساعدم  -2

 . دتهم فى الزرعو مساع األطفالزرع بعض البذور امام  -3

و اسئلتهم لتحديد االتجاه الذى يجب ان تأخذه المشرفة فى  األطفالباهتمام لتعليقات  اإلصغاء-4

 . األطفالتوجيه اكتشافات 

 . البيئة الخاصة به محاولة جذب الطفل و توجيه اهتماماته حول -5

  االكتشاف فيالطفل و تعويده على استخدام حواسه الخمسة  إثارة-6

 . اعدة الطفل على االكتشاف باستخدام الطريقة العلميةمس-7

 

 ركن المتحف:

بتـاريخ وطـنهم العريـق حتـى يشـبوا  األطفـالفى وسيلة لغرس روح االنتماء  ركن المتحف يعتبرو        

اذ انهــم  األطفــالان لهــذا الــركن تــاثير خــاص علــى .(2010)فهمي ,علــى احتــرام اآلثــار والحفــاظ عليهــا.

مـا بـداه االجـداد  الله على جـزء مـن تـاريخ اجـدادنا و طريقـة تفكيـرهم و كيـف طورنـا نحـنيتعرفون من خ

ــــــــــاريخ اجــــــــــداده ــــــــــف الطفــــــــــل علــــــــــى ت   مــــــــــن اعمــــــــــال . وهــــــــــدف هــــــــــذا الــــــــــركن هــــــــــو تعري
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بعض صور المواصالت  –تطور البيوت  –من قطع النقود المختلفة ) تطور النقود (  بعض :مكوناته

   تماثيل –لالهرامات مجسمات  –بعض الصور الفرعونية  –

 : الركن فيدور المشرفة 

 بمايلي: المتحفيتمثل دور المشرفة في ركن  

 

 )  وسائل المواصالت –عمل بعض المجسمات التى تساعد الطفل ) االهرامات  •

 

 توضيح المعلوماتشرح و   •
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 بالمجموعات التعلم إستراتيجيةرابعا:
 

 بالمجموعاتمفهوم  التعلم 

تستخدم المجموعات الصغيرة المتعاونة وتضم  إستراتيجية بالمجموعاتالتعلم  إستراتيجية تعتبر

تعليم متنوعة يبحث فيه الموضوع  أنشطةمن مستويات مختلفة القدرات يمارسون  األطفاالً كل مجموعة 

ولة و حول طا جنبًا إلى جنب في مقاعدهم بالجلوس األطفال,اذ يقوم (2010المراد تعليمه) شاهين ،

( 2006ويرى سعادة ) (.2002, الرفاعي)  مستديرة ويتحدثون لوحدهم وهم يقومون بنشاطات فردية.

التوجيهات من المعلم وهو يتطلب مشاريع  األطفالالفاعلة في التعليم النشط يتلقى  ساليباألأنه احد 

 .األطفالل مجموعات من اجل تسهيل عمل وتشك يةبحث
 

 

 بالمجوعاتالتعلم أن  يد من المواقف الصفيةدبرته ومالحظته للعمن خالل خ الباحثالحظ  لقد

اختزال عدد الطالب في مجموعات صغيرة  ىظيم البيئة الصفية، حيث يعتمد علمن إحدى وسائل تن

 متفاوتة القدرة و الخلفية العلمية ألداء عمل معين مشترك فيما بينهم بهدف تعلمهم من خالله .

فاهيم التي تعددت تعريفاتها وتنوعت بحسب اهتمامات الدارسين، من الم بالمجموعاتوالتعلم 

 -من كل هذه التعريفات التعريف التالي :الباحث ستخلص يواختالف رؤاهم له، ولكن يمكن أن 

صيغة من صيغ تنظيم البيئة الصفية في إطار محدد وفق استراتيجيات محددة واضحة المعالم        

طالب في حجرات الدراسة إلى مجموعات صغيرة يتسم أفرادها بتفاوت تقوم في أساسها على تقسيم ال

القدرات، ويطلب منهم العمل معا، والتفاعل فيما بينهم ألداء عمل معين، بحيث يعلم بعضهم بعضا من 
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خالل هذا التفاعل على أن يتحمل الجميع مسئولية التعلم داخل المجموعة وصوال لتحقيق األهداف 

 المعلم وتوجيهه .المرجوة بإشراف من 
 

  التعلم بالمجموعاتخصائص 
 

 (2015)الموسوي, :أهم الخصائص المميزة للتعلم بالمجموعات كما يراها الموسوي

    صيغة متعددة االستراتيجيات للتدريس تقوم على تنظيم الفصل الدراسي في  التعلم بالمجموعات (أ

         .صورة 

مميزة تساعد على وعات خاصية مميزة تجعل منه صيغة تعليمية لتفاعل بين الطالب داخل المجمل (ب

 (2010)االسطل,إنجاز األهداف في مستوى اإلتقان المطلوب .

  باالجتماعية في أداء أدوار التعلم، حيث يتم التعلم في سياق احتكاك  بالمجموعاتيتسم التعلم    (

 ا البعض، وبينهم وبين المعلم . اجتماعي متبادل بين أفراد المجموعات وبين المجموعات بعضه

على جهدي كل من المتعلم والمعلم، فلكل منهما أدوار في عملية التفاعل  بالمجموعاتد( يعتمد التعلم  

 التعليمي، يرتبط كل دور منها بتحقيق األهداف المنشودة من التعلم .

ة لهذا النوع من التعليم، تجعل التعاون وتقديم المعونة والمساعدة بين أفراد المجموعات سمة مميز  (ـه  

 ( 2015)الحيلة،منه صيغة من الصيغ الفريدة التي تعمل على تكامل خبرات المتعلمين.
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 ؟بالمجموعاتلماذا استخدام التعلم 

 : باالتي بالمجموعاتاستخدام التعلم  أسبابان  (2010) وآخرون قطامي يرى

للتدريس تقوم على تنظيم الفصل الدراسي في صيغة متعددة االستراتيجيات  بالمجموعات التعلم -1

 صورة مجموعات صغيرة.

تجعل منه صيغة  بالمجموعاتالتفاعل بين الطالب داخل المجموعات خاصية مميزة للتعلم  -2

 تعليمية مميزة تساعد على إنجاز األهداف في مستوى اإلتقان المطلوب .

ر التعلم، حيث يتم التعلم في سياق احتكاك باالجتماعية في أداء أدوا بالمجموعاتيتسم التعلم  -3

 . اجتماعي متبادل بين أفراد المجموعات وبين المجموعات بعضها البعض، وبينهم وبين المعلم

على جهدي كل من المتعلم والمعلم، فلكل منهما أدوار في عملية  بالمجموعاتيعتمد التعلم  -4

 داف المنشودة من التعلم.التفاعل التعليمي، يرتبط كل دور منها بتحقيق األه

التعاون وتقديم المعونة والمساعدة بين أفراد المجموعات سمة مميزة لهذا النوع من التعليم، تجعل  - 5

 . منه صيغة من الصيغ الفريدة التي تعمل على تكامل خبرات المتعلمين

 . وزيادة الثروة اللغوية لديهم األطفاليؤدي إلى رفع التحصيل األكاديمي لدى  -6
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 -:بالمجموعات مراحل التعلم

 يلي: بما بالمجموعات(مراحل التعلم 2015)الموسوي   أوجز

 .مرحلة التعارف 

 .تحديد معايير العمل الجماعي وتوزيع األدوار 

  ( .اإلنتاجيةالتعاون من قبل أفراد المجموعة إلنجاز العمل )المرحلة 

 ئية ( .كتابة تقرير عما توصلت إليه المجموعة )المرحلة النها 

 . مرحلة التغذية الراجعة من قبل المعلم للطالب  

 :بالمجموعاتدور المعلم في التعلم 

 -باالتي: بالمجموعاتيتمثل دور المعلم في التعلم 

دارته  -1  .اختيار الموضوع وتحديد األهداف وتنظيم الصف وا 

 ( 2010،وآخرون)قطامي تكوين المجوعات واختيار أشكالها. -2

 در التعلم واألنشطة المصاحبة.تحديد مصا -3

 اختيار منسق لكل مجموعة وتحديد دوره ومسئولياته. -4

 المالحظة الواعية ألفراد كل مجموعة. -5 

 التأكد من تفاعل أفراد المجموعة. -6 
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 , وتوضيح ما تعلمه التالميذ.بالمجموعات ربط األفكار بعد انتهاء العمل -7

 (2015) الحيلة، لواجبات الصفية.تقييم أداء المتعلمين وتحديد ا -8
 

 : بالمجموعاتالتعلم  إستراتيجيةأهمية 

 تتلخص باالتي : بالمجموعاتالتعلم  إستراتيجية أهمية إن (2009والعيد )(2015الموسوي)يرى  

 _ تنمية المهارات التعاونية والعمل بروح الفريق

والتعبير اللغوية االتصال_ تحسين مهارات   

لتفكير الناقد واإلبداعي_ تنمية مهارات ا  

ية التعلم وتبادل جميعا في عمل إشراكهمالمتفوقين والمتوسطين من خالل  األطفال_ تقليل الفجوة بين 

. األفكار  

من خالل التفاعل والتواصل  بالمجموعاتالتعلم  أهميةاجمعوا على  نيويالترب أنويرى الباحث 

وانه يقوم على انشطة بحيث يؤدي كل فرد دورا ويقوم  المجموعات االخرىبين افراد المجموعة الواحدة و 

 .المجموعةاالقوياء في المجموعه بتقديم العون والمساعده للطلبه الضعفاء في نفس 
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 :بالمجوعاتالتعلم  إستراتيجيةالمشكالت التي تواجه المعلم أثناء تطبيق 

عمل  اكل وصعوبات تواحهالحظ الباحث من خالل زياراته الى المؤسسات التعليمية ان هناك مش

وهي:المجموعات   

ضيق غرف الصفوف الدراسية في كثير من المدارس , ونقص التجهيزات المدرسية. -  

التنظيم التقليدي لجدول الدروس والحصص. -  

حاجة المعلمين إلي تدريب خاص يساعدهم علي اكتساب المهارات الالزمة. -  

 طالب.دم توفر المصادر التعليمية المناسبة للع -

 لعب الدور إستراتيجية خامسا:

يقوم التالميذ من خالله  ،يذ المسرحيات التعليمية نفنشاط يستخدم لت انه (2008) عفانة يرى      

ثيل الملتزم بحفظ النص مسبقا من قبل المتعلمين  مالت أنماطمن خالل   ،واألنشطةبتمثيل المواقف 

متاحة  بإمكانياتالمدرسة  أسواريذ وبذلك يكون داخل وتهيئة التالم اإلعدادويكون دور المعلم هو 

 .وبسيطة

، بافتراض دور ,ويشخصه داخل موقف  أثناءهتدريب يقوم الفرد  بأنه (2005) ويعرفه سليمان      

ويتطلب ذلك الوعي بخصائص ،دون الدخول في مشاكل الشخصية بالشكل الذي يكون عليه بالمسرح 

 عية.ومطالب الدور في الحياة الواق
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 أوتتضمن التمثيل التلقائي لموقف بواسطة فردين   األدوارطريقة تمثيل  (2003) ويعرفه زيتون     

ويقوم كل شخص من  ،ع الحوار من واقع المواقف الذي رتبتها التالميذ الذين يقومون بالتمثيل بوين أكثر

بدور كذلك ن بالتمثيل فأنهم يقومون التالميذ الذين يقومو  ؤالءه هالدور طبقا لما يشعر ب بأداءالممثلين 

 .المالحظين والناقدين وبعد التمثلية فان المجموعة تقوم بالمناقشة

 إحدىوتعتبر  ، غرفة الصفئي يقوم به الطفل في الباحث ان لعب الدور هو تمثيل تلقا عرفوي     

 .لدى الطفل والمتعةالطرق المهمة في تجسيد الواقع مما يدخل السرور 
 

 لعب الدور : أهداف

 أهدافقدرة الطالب على االرتجال فإنه ال بد ان يركز الطالب على  إلىلعب الدور يستند        

 :( كما يأتي2002الحيلة ) حددهاو  تعليمية

 ة روح التعاون والعمل في فريقتنمي -

التي  تماعيةالربط بين النطرية والتطبيق بتقريب المفاهيم المنهجية النظرية الى واقع الحياة االج -

 يعيشها الطالب 

وذلك من خالل التعرف  ،حياتية كثيرة أدواتعلى اكتساب فرصة للتدريب على  األطفالمساعدة  -

 والمعلمة  واألبمتعددة مثل الطبيب في العيادة  أنماطذات  إنسانيةعلى سلوكيات 

 والفكرية. توظيف المهارات اللغوية والحركية -

 ورغباتهم ومن ثم تعديلها األطفالف ميول مساعدة المعلم على اكتشا -
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 اآلخرينمساعدة الطفل على فهم ذاته وفهم  -

 .غوي حول موضوع معين او قضية معينة االستخدام الل إثراء -

 : فوائد لعب الدور

 . 2006))واآلخرونعند المربين ومنها ما ذكره سعادة  لقد ذكر العديد من فوائد لعب الدور

 أثنــاءبالنســبة للمعلومــات التــي يتــداولونها بيــنهم  األطفــالو المقارنــة لــدى  ات التحليــلتشــجع عمليــ 

 . األدوارلعب 

 وذلــك خــالل  األطفــالذات التــأثير االيجــابي فــي ســلوك  ،التركيــز علــى القــيم االجتماعيــة المتعــددة

قيــامهم بلعــب ادوار متنوعــة فــي القضــايا والمشــكالت االجتماعيــة التــي تتطلــب الــدفاع عــن القــيم 

 النظمة و القوانين التي تحمي المجتمع .وا
 

 فــــي لعــــب ادوار األخــــريين و الــــذين يخــــدمون  األطفــــالعلــــى رفــــع درجــــة الحماســــة لــــدى  العمــــل

 مجتمعهم و امتهم.

 بلعـب  األطفـالالـذي ركـز عليـه الغزالـي وديـون فعنـدما يقـوم  ،التطبيق الفعلـي لمبـدأ الـتعلم بالعمـل

 ن الكثير عن مهنة كل واحد منهم بطريقة عملية .دور المهندس او المزارع فانهم يتعلمو 

 . استطاعة المعلم مراعاة الفردية من خالل هذا األسلوب 

  األطفالنقاط الضعف ونقاط القوة في تستطيع المعلمة الوقوف على . 

  على التعامل الجماعي و التعاون مع األخريين . األطفالقدرة 

  به اآلخرون من ادوار في الحياة . للطلبة على فهم ما يقوم األسلوبتشجيع هذا 
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 . ينمي مهارة لعب ادوار اآلخرين وتقمص شخصيات الكثيرين 

 استخدامها في مختلف المواد الدراسية ومختلف الفئات العمرية . إمكانية 

 : شروط استخدام طريقة لعب الدور

 هذا النوع:تي ينبغي مراعاتها في وط الر الش أهممن  أن (2008( وعفانة )2002) يرى الحيلة
 

مثيــل ادوار محــدده لهــم فــي شــكل يقــوم بــه المشــاركون بت أســلوبلعــب الــدور هــو  أســلوبان يعلــم ان  - 

 .وذلك كمحاكاة للواقع جماعي

 لهاالتي سيتم تمثي األدواراريو ويحدد يكتب  السين -

 ة السيناريوبكتاببالمشاركين  االستعانةيمكن  -

 ثيلالذين يقومون بالتم األفراداختيار  -

تحديد المشكلة او القضية المراد تمثيلها من قبـل الطـالب ، بحيـث تكـون مرتبطـة بموضـوع الـدرس  -

 وان ال تكون جدلية او ذات حساسية وتتصف بالبساطة .
 

 . األدوارمحددة يراد تحقيقها من التمثيل ولعب  أهدافوضع  -

 ، وقيام كل طالب بدراسة دوره . األطفالعلى  األدوارتوزيع  -

 اسئلة تطرح على الطالب المشاهدين في نهاية التمثيل .اعداد  -

 تحضير االلبسة والتجهيزات البسيطة اذا توفرت واال فال. -

 تجريب ما سوف يمثل . -
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 بتأدية الدور المطلوب منه امام زمالئه بشكل بسيط ال تكلف فيه  فليقوم كل ط -

لعبـارات بنفسـه مـن غيـر ال يطلب من الطالب حفظ واسـتظهار عبـارات محـددة بـل يمكنـه صـياغة ا -

 تكلف او استخدام عبارات مدونة على ورقه .

 يشجع الطالب على االلتزام باستخدام اللغة العربية السلمية . -
 

 يفتح بها باب المناقشة مع الطالب . األسئلةيطرح المعلم بعض  -

 مون بأدوارهم هم عندما كانوا يقو المشاهدين في التمثيل بالتعبير عن مشاعر  ألطفاليسمح المعلم لال -

 المشاركين . األطفالالمشاهدين بطرح أسئلة على  األطفاليفتح المجال امام  -

 كان الممثلون قد أتقنوا أدوارهم ام ال ؟ إذاالمشاهدين عن رأيهم فيما  األطفاليسأل المعلم  -

 .وبين الحدث الحقيقي يسأل المعلم طالبه على عرض مقارنات بين ما تم تمثيله ، -

 تقرير نهائي عن النتائج التي تم التوصل اليها . إعدادفي  يشارك الجميع -

 . الدراسات السابقة 2

فيما يلـي أبـرز الدراسـات التـي تمكـن الباحـث مـن اإلطـالع عليهـا مرتبـة حسـب التسلسـل الزمنـي 

  .األحدث إلى من األقدم

رياض  لتحري مـدى فعالية منظمات األطفالبمدارس رياض  دراسته( 2002فقد نفذ المالكي )

الحكومية واألهلية في تحقيق أهدافها، ومدى رضا المستفيدين منها، والهيئة اإلدارية في هذه  األطفال

ا تحت مظلة الرعاية االجتماعية الشاملة. تكون مجتمع الدراسة من منظمات تهالمنظمة التي تقدم خدما

     كأداة لجمع البيانات.  اإلستبانةالحكومية واألهليـة بمدينـة الرياض، استخدمت الدراسة  األطفالرياض 

منها قلة  األطفالأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عدد من المعوقات التي تعوق فعالية منظمات رياض 



42 
 

 

عدد المعلمات والهيئة اإلدارية في الرياض، إضافة إلى أن عددًا كبيرًا من المعلمات والمديرات غير 

ا تهالتي حدد األطفالتحقق أهداف منظمات رياض  ،لاألطفامؤهالت تأهياًل متخصصًا في رياض 

  الرئاسة العامة لتعليم البنات.

معرفة أثر  إلىدراسة هدفت  (Coyle & Valcarcel, 2002وأجرى كويل وفالكارسيل )

في الصفوف األولى ودورها في تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتطوير أدائهم  األطفالاستراتيجيات تعلم 

ماعي والوجداني.أجريت الدراسة في اسبانيا، وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي األكاديمي واالجت

سنوات. وقد  01الى  8في الصفوف األولى تتراوح أعمارهم بين  األطفالحيث تكونت العينة من 

 توصلت نتائج الدراسة الى أن استراتيجيات التعلم التي تم اتباعها في المرحلة األساسية تشمل التعلم ما

وراء المعرفة، والتعلم االجتماعي والوجداني والتقني.ومن أجل تطبيق استراتيجيات التعلم بأريحية البد 

في المرحلة األساسية، حيث أن  األطفالمن توفير بيئة تعليمية مناسبة تدعم وتعزز قدرات ومهارات 

ومات في مناهجهم في استيعاب وفهم المعل األطفالاستراتيجيات التعلم تساهم في تنمية قدرات 

الدراسية. كما أظهرت النتائج أن استراتيجية التعبير عن الذات تعزز ثقة الطفل بنفسه وتمنحه القدرة 

بداعاته.   على اطالق مواهبه وا 

ان المعلمين يجب أن يدمجوا استراتيجيات التعلم بالمناهج الدراسية  إلىوقد أوصت الدراسة 

واستخدامها ودمجها والتعامل معها بطريقة بديهية مما يجعل  فهم المعلومات ألطفالبحيث يمكن لال

 عملية التعلم والتعليم أكثر فاعلية. 
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لتهدف إلى معرفة االستراتيجيات التي يستخدمها معلمو   (Lau ,2006) "لو"وجاءت دراسة 

. الاألطففي تعزيز االبداع الموسيقي لدى  األطفالكيف يفكر ويتصرف معلم رياض و   األطفالرياض 

أجريت الدراسة في هونغ كونغ في الصين، وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكونت 

 األطفال. توصلت نتائج الدراسة الى أن معلمي رياض األطفالالعينة من ثالثة معلمين في رياض 

ها ايجابي التي كان أثر  األطفاليستخدمون استراتيجية اللعب في تطوير وتنمية االبداع الموسيقي لدى 

استخدموا استراتيجية عرض  األطفالعلى تعزيز االبداع الموسيقي. باإلضافة الى أن معلمي رياض 

ساعد على توجيه أدائهم في المسار الصحيح. وأيضا القت ت تيال األطفاليوهات الموسيقية على الفيد

انها الى تعزيز االبداع عن النوتات الموسيقية واستكشافها وتوظيفها في مك األطفالاستراتيجية بحث 

على خلق نوتات موسيقية  األطفالالموسيقي لديهم. وتبين أن استراتيجية استخدام الخيال يساعد 

جديدة. ولتطبيق هذه االستراتيجيات يتطلب توفر بيئة مناسبة لممارسة األنشطة الموسيقية وتحفيز 

 االبداع والخيال.

ام استراتيجيات النقاشات التعاونية عن بعد بين باستخد(  kim  ,2007عام ) ةدراس ميكوأجرى 

 نقاشية معتمدًا على نص معد مسبقاً خالل جلسة  األطفالحيث فحص عشر مجموعات من  األطفال

دامها من قبل أغلب حركات بالغية مختلفة أو خدع جدلية تم استخ 8وعند تحليل المحادثات تبين أن 

 ن قبل مجموعة واحدة. استخدمت م أخرىمراوغات  3 المجموعات بينما

ان استخدام المراوغات الجدلية تتضاعف حال دخول حالة من الجدل والنقاش والذي يؤدي الى 

أها والخدع بدأت باالنتشار عندما بد أغلب الحيل .في المجموعات االخرى ينجذب أشخاص اخر 
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قدر ممكن  اكبر ركة مشاوا متشوقين في كان  األطفال .اخرون لكن ليس عندما قدمها الكبار األطفال

 ة في الصفوف االفتراضية البعيدة.وتقديم أكبر قدر من النقاش مع شركائهم على الشبك

العنكبوتية تطوير طريقة أو اسلوب النقاش التعاوني عن طريقة الشبكة  هذه الخالصات تقترح 

 والتفسير.لمهارات التفكير  األطفال)عن بعد( والذي يطور تعليم فعال من خالل تطوير تعليم 

 األساسي األولتصورات معلمي الصف التي هدفت التعرف الى ( 2008وفي دراسة البركات )

القصة في تهيئة بيئة صفية داعمة لتنمية المهارات اللغوية وممارساتهم الصفية  إستراتيجيةلتوظيف 

 األولف لهذه التصورات، وتكونت عينة الدراسة من ثالثة وستين معلمًا ومعلمة  من معلمي الص

( Semi-structured interviewالمقننة ) المقابلة شبه أسئلة، من خالل استجاباتهم على  األساسي

الدراسة الذين  عينة أفرادخمس وثالثين حصة صفية متلفزة مختلفة، تم تسجيلها لبعض  إلى باإلضافة

التي صممت في تمت مقابلتهم ، بقصد الكشف عن ممارستهم الصفية، باستخدام بطاقة المالحظة 

ن وجود تصورات وممارسات تدريسية تقليدية لدى غالبية النتائج ع أسفرتضوء نتائج المقابلة. وقد 

 األطفالعينة الدراسة، وهي ممارسات غير قادرة على توفير بيئات صفية تسهم في مساعدة  أفراد

فان تلك النتائج  أخرىرة القصة. وبعبا إستراتيجيةالصغار على تطوير مهاراتهم اللغوية خالل توظيف 

لكيفية استخدام وتوظيف  -وليس لديهم الدراية التامة –عينة الدراسة غير مدركين  أفرادغالبية  أنتؤكد 

، وهذا مؤشر  األطفالالقصة لخلق بيئة صفية قادرة على ان تنمي مهارات اللغة لدى  إستراتيجية

صفية تصورات واضحة تهدف الى توفير بيئة واضح على أن الغالبية العظمى من المعلمين ال تمتلك 

ة.كما كشفت النتائج ان عدم تبلور تلك التصورات كان له اثر مباشر تسهم بتطوير المهارات اللغوي

التدريسي للمعلم في الغرفة الصفية . وبالرغم مما توصلت اليه النتائج من وجود ضعف في  األداءعلى 
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عن وجود نخبة قليلة الدراسة كشفت  إن إالرساتهم التدريسية عينة الدراسة ومما أفرادتصورات غالبية 

القصة لتهيئة بيئات صفية  إستراتيجيةبشان توظيف  إبداعيةمن المشاركين في الدراسة لديهم تصورات 

 . األطفالتدعم تنمية المهارات اللغوية وتعززها لدى 

دمها معلمات رياض ( دراسة لمعرفة االستراتجيات التي تستخ2008القادر ) عبد وأجرت

( معلمة 111و) ,( روضة 28عينة الدراسة من ) تكونت ,في تعليم المفاهيم العلمية األردنيين األطفال

والمالحظة بينت نتائج  اإلستبانةلجمع البيانات وهما  أداتانتم اختيارهن بطريقة عشوائية , استخدمت 

 أمااستخداما  األقلكانت  اإللقاء إستراتجيةن استخداما لدى المعلمات وأ األكثرالقصة هي  إنالدراسة 

في درجة استخدام  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إلى أشارت األحادينتائج تحليل التباين 

في درجة  إحصائيةوعدم وجود فروق ذات داللة  ,المعلمات لالستراتجيات التدريسية تعزى للتخصص

والحوار والمناقشة ( تعزى  ,واالستقراء ,واإللقاء الكتشاف,استخدام المعلمات لالستراتجيات التدريسية )ا

القصة  إلستراتجيةفي درجة استخدام المعلمات  إحصائيةللمؤهل العلمي ,ولكن توجد فروق ذات داللة 

ت وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام المعلما ,تعزى للمؤهل العلمي 

ولكن توجد فروق ذات  ,تعزى للخبرة لل ( واالستقراء والحوار والمناقشة ء,اإللقالالستراتجيات التدريسية ) 

 داللة إحصائية في درجة استخدام المعلمات للقصة واالكتشاف تعزى للخبرة

استكشاف العالقة بين  إلىعلى دراسة هدفت (  Leonida, 2010وعمل ليونيدا )

في مرحلة ما قبل المدرسة. أجريت  األطفالاالستراتيجيات التي يستخدمها معلمو الرياضيات و أداء 

الدراسة في نيروبي في كينيا، وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكونت العينة العشوائية 

. وقد توصلت نتائج الدراسة األطفالطفاًل في رياض  768معلمًا لمرحلة ما قبل المدرسة، و 68من 
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تحفز وتعزز مهارات االستكشاف  األطفالالمعلمون في رياض  الى أن استراتيجيات التعليم التي يتبعها

، واستيعاب المفاهيم الرياضية. حيث أن من االستراتيجيات التي يستخدمها المعلمون لفت األطفاللدى 

انتباه الطفل والتأكد من إدماجه في النشاطات، وذلك من خالل مدحه واإلشادة بأدائه، ومكافأته على 

الذكور  األطفالة. ووجدت نتائج الدراسة أن هنالك فارق ذو داللة إحصائية لصالح السلوكيات االيجابي

في االستجابة الستراتيجيات التعلم واالندما  في النشاطات واستيعاب المفاهيم الرياضية. وكان من 

 الذكور واإلناث في استخدام أدوات ألطفالتوصيات الدراسة أن على المعلمين اعطاء فرص متكافئة لال

ومحاولة جذبهم للتعلم من خالل االنشطة التعليمية  األطفالالتعلم. وأن على المعلمين االنتباه أكثر الى 

 وأسلوب الثناء والمدح. 

واستراتيجيات  األطفالالمعلمون لمستوى تعليم هدفت تعرف بدراسة (  Boulton ,2011) وقام

  : الدراسةفي نقاط رئيسية  4وتم تحديد  معلماً  11 الدراسة على أجريتالتعليم في المرحلة المبكرة حيث 

   األخالقي.تعريفات للسلوك 1

  ألطفال.فهم لتعلم لال2

   األخالقي.نظريات تربوية للتعلم 3 

 األخالقي. المصدر المعرفي لنظريات التعلم 4 

قضايا عرضية وسياقية وتسعة على أنها  األطفالم يحيث وصف خمسة معلمين عملية تعل

ار الى استخدام النظريات التربوية الى التركيز على استخدام النقاش في سياقات مختلفة منهم أش
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أن مصدر معرفتهم بالنظريات التربوية جاء من  إلىن أشار غالبية المعلمي .األطفالكطريقة لتعلم 

هم المشاهدات والممارسات ولم يكن هناك أي عالقة واضحة بين النظريات التي قدمها المعلمون والف

 ومصدر المعرفة. األطفاللعملية تعليم 

ء تعليم النمو االخالقي على أن يتم استهدافه أثنا إلىالحاجة الملحة وتقترح هذه الدراسة 

 .هذا الهدفالتدريس والعمل على ايجاد الطرق الفاعلة لتحقيق 

في اختيار فاعلية طريقتين مختلفتين  إلىهدفت  ته التي دراسب (Hong ,2012)وعمل هونج

لبعض المفاهيم العلمية والمفردات المرتبطة بمواضيع الطفو  األطفالالتعليم المصمم لتسهيل تعليم 

العلمي في حل المشكالت وهما التعليم سريع االستجابة ومزيج من  األسلوبوالغرق ومهارات استخدام 

ذكور(  51) ألطفالا 104والصريح واشتملت الدراسة على  لتعليم الواضحالتعليم سريع االستجابة وا

يتعلمون  األطفالأن  إلىوتم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة وخلصت الدراسة  5-4أعمارهم بين 

سريع االستجابة عند استخدام التعليم سريع االستجابة أو التعليم  أفضللمفاهيم العلمية والمفردات ا

 الواضح والصريح.والتعليم 

استراتيجيات التعليم المبتكر على  استكشاف إلىهدفت بدراسة  2012) ) اريصوقام خورشيد وأن      

أباد، وقد استخدمت المنهج  إسالمفي الصف األول في مادة العلوم. أجريت الدراسة في  األطفالأداء 

مجموعتين كل  إلىطالب وطالبة تم تقسيمهم  50الوصفي التحليلي، حيث تكونت العينة العشوائية من 

طالب. وقد توصلت الدراسة الى أن نتائج امتحان العلوم للمجموعة األولى  25لى مجموعة تحتوي ع

)الضابطة( كانت أقل من نتائج المجموعة الثانية )التجريبية( وذلك يعود الى ان معلمي المجموعة 
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أكثر الثانية اتبعوا استراتيجية التعليم المبتكر. وذلك يشير الى أن استراتيجيات التعليم المبتكر فعالة 

 ويتفوق على التعليم التقليدي، وقد ظهرت النتائج االيجابية على الطالب كفرد وعلى المجموعة ككل. 

وضع  أهميةدراسة في مينامار، هدفت إلى معرفة (  Hardman ,2012) هاردمانوأجرت 

مينامار، استراتيجيات وطنية للتعليم وأثرها على تأهيل المعلمين وتطويرهم مهنيا. أجريت الدراسة في 

أن االستراتيجيات التعليمية تساعد في تأهيل  إلى. وقد توصلت الدراسة الوصفيوقد استخدمت المنهج 

المعلمين وتطوير قدراتهم المهنية وتعزيز أدائهم التدريسي. وقد أظهرت الدراسة أن استراتيجيات التعليم 

وخاصة في مراحل التعليم الوطنية تعمل على إحداث إصالحات جذرية في المؤسسات التعليمية 

(، وتساهم استراتيجيات التعليم على إعداد معلمين ذوي كفاءة األطفالاألساسي والسنوات األولى)رياض 

 األطفالفي المراحل األساسية ومرحلة رياض  األطفالتنعكس ايجابيا على أداء وقدرات  مهنية عالية،

تنفيذ استراتيجيات التعليم  إلىمينامار يحتا  .وقدمت الدراسة توصيات منها أن النظام التعليمي في 

عادة النظر في  لمدة طويلة األمد للحصول على النتيجة المرضية، وأيضا يتطلب إحداث تغييرات وا 

 برامج إعداد المعلم بناًء  على استراتيجيات التعليم الوطنية.  

ات ريــــاض هــــدفت إلـــى تعــــرف درجــــة تطبيــــق معلمــــالتــــي ( 2013) أشــــكنانيســــعادة و دراســـة و 

ــة الكويــت لعناصــر الــتعلم النشــط. وقــد تــم اختيــار عينــة الدراســة بطريقــة مقصــودة مــن  األطفــال فــي دول

( معلمــة. ولتحقيــق هــذا الغــرض قــام الباحثــان بتطــوير بطاقــة 250بلــغ عــددها ) األطفــالمعلمــات ريــاض 

فـي دولـة  ألطفالاتطبيق عناصر التعلم النشط من قبل معلمات رياض  مالحظة. أظهرت نتائج الدراسة

الكويــت بدرجــة مرتفعــة علــى جميــع العناصــر، وعــدم وجــود فــروق تعــزى للمؤهــل العلمــي، ووجــود فــروق 

  تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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 تعليق على الدراسات السابقة

المستخدمة في تدريس  التعلم والتعليمفي استراتجيات  ةمن خالل مراجعة الدراسات السابق

االيجابي لهذه االستراتجيات في تنمية قدرات  األثر إلىاغلب الدراسات  رتأشا األطفالمرحلة رياض 

وتحفيز وتعزيز مهارات ( Coyle,2002عاب وفهم المعلومات كدراسة كويل)يفي است األطفال

عابهم المفردات ي( واستLeonida,2010ليوندا ) ةابهم المفاهيم الرياضية كدراساالكتشاف واستيع

  (2012) وأنصاريزيادة تحصليهم كدراسة خورشيد ( و Hong,2012اسة هونج)كدر  العلميةوالمفاهيم 

( وتنمية المهارات Hardman,2012)هاردمانوزيادة كفاءة المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم مهنيا كدراسة 

ومعرفة االستراتجيات المستخدمة في تدريس  (2008كدراسة البركات) األطفالاللغوية وتعزيزها لدى 

 .(2008عبد القادر) علمية كدراسةالمفاهيم ال
 

ينها لفحص فاعليتها كدراسة السابقة ركزت على إستراتيجية محددة بعالدراسات  معظم أنكما 

ودراسة كم في مادة العلوم  األطفالعلى  وأثرهاالتي اهتمت بالتعليم المبكر  (2012) وأنصاريخورشيد 

(Kim,2007) التي  (2008ودراسة البركات) األطفالى أداء باستخدام النقشات التعاونية  وأثرها عل

ودراسة  األطفالاهتمت بإستراتجية القصة في تهيئة بيئة صفية داعمة لتنمية المهارات اللغوية لدى 

 األطفالعب وأثرها في تطوير وتنمية اإلبداع الموسيقي لدى ل( التي اهتمت بالتعلم بالLau, 2006لو)

اكتشاف العالقة بين االستراتجيات التي يستخدمها  إلىي هدفت (التLeonida, 2010ودراسة ليوندا )

( التي 2013ودراسة سعادة واشكناني ) المدرسة قبلفي مرحلة ما  األطفال وأداءمعلمو الرياضيات 

 هاردمان لعناصر التعلم النشط ودراسة األطفالتعرف درجة تطبيق معلمات رياض  إلىهدفت 
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(Hardman,2013 التي اهتمت باالس) وتطوريهم  المعلمين تأهيلعلى  وأثرهاتراتجيات الوطنية للتعليم

 مهنيا .
 

على  بناءً  األطفالالدراسة الحالية شملت جميع االستراتجيات الشائعة لدى رياض  أنفي حين 

 .الدراسة استبانهحصص صفية مصورة استخدمت لبناء 
 

 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 
 

على حد علم  األردنمن نوعها في  األولىراسة الحالية عن الدراسات السابقة كونها تميزت الد

بقطاع العلوم التربوية  ةوالمتعلق ,األردن العلمي في الدراسة,  والتي جاءت تلبية ألولويات الباحث

شيوعا لدى معلمات رياض  األكثر التعلم والتعليمعن استراتجيات  للكشفو  (,2020-2011للسنوات )

تدعم وتحسن من العملية  أنوالتي من شأنها  وعالقة ذلك بالخبرة والمؤهل العلمي والتخصص األطفال

 . المرسومةومواكبة التغيرات والمستجدات العصرية تحقيقا لألهداف  األطفالالتعلمية في رياض 
 

مس خالدراسة الحالية ركزت على  السابقة على استراتجيات محددة وأمالقد ركزت الدراسات 

 أكثرها إلىللوصول  هناألطفالفي تدريس  األطفالمعلمات رياض  تستخدمها استراتيجيات شائعة 

 . شيوعا واستخداماً 
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 لفصل الثالثا

 الطريقة واإلجراءات
 

جراءاتها يتناول هذا الفصل منهجية الدراسة ومجتمعها وعينتها وأداتها        فضاًل عن  متغيراتها وا 

 -التي سيتم استخدامها لإلجابة عن أسئلة الدراسة ، وفيما يلي توضيح لذلك : والمعالجة اإلحصائية

 الدراسة ية منهج

 تبع المنهج الوصفي لمناسبته ألهداف الدراسة  .ت لتيا ةالمسحي الدراسةالباحث  اعتمد
 

 مجتمع  الدراسة
 

الخــاص فــي محافظــة التعلــيم  إلدارةالتابعــة  األطفــاليتكــون مجتمــع الدراســة مــن مؤسســات ريــاض      

( معلمـــة تتـــوزع 3215( روضـــة تضـــم )812ويبلـــغ عـــددها )،  2015/2016دراســـي العاصـــمة للعـــام ال

( دراســـات عليـــا، كمـــا 292( بكـــالوريوس، و)1124و) ( دبلـــوم متوســـط،1799مـــؤهالتهم العلميـــة بـــين )

لمـة، (مع1779معلمـة، وعلـوم تربويـة )(1082مجموعات هي:لغـات ) أربع إلىيتوزع حسب التخصص 

المسجلين فيها والمعنيين بهذه  األطفال( ويبلغ أعمار 223علمية )( معلمة، ومواد 131) إنسانيةوعلوم 

كمـا هـو مبـين بشـكل تفصـيلي فـي  سـنوات. 5-4 (kg2) األطفـالالدراسة ومن المستوى الثـاني لريـاض 

 (2015)وزارة التربية والتعليم،  (.4الُملحق )
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 عينة الدراسة 

 (krijcic & Morgan ,1970حجـم العينـة حسـب الجـداول االحتماليـة الختيـار العينـة )تـم تحديـد     
تغيـري المؤهـل العلمـي ، حسـب متناسـبية ( معلمة، ثم تم اختيار عينة عشوائية طبقية 390والذي بلغ ) 
 عينة الدراسة حسب هذين المتغيرين. إلى( يشير 1والجدول )والتخصص 

 (1جدول )

 سب متغير المؤهل العلمي للمعلمة وتخصصها األكاديمي .توزيع عينة الدراسة ح

 التخصص

 المؤهل العلمي
 المجموع لغات مواد علمية علوم إنسانية علوم تربوية

 218 73 15 9 121 دبلوم متوسط

 136 46 9 6 75 بكالوريوس

 36 12 3 1 20 دراسات عليا

 390 131 27 16 216 المجموع
 

 الدراسة : اةأد

( 15( حصـــة صـــفية )صـــوت وصـــورة( فـــي )40بإعـــداد اســـتبانة وذلـــك بتصـــوير )الباحـــث  قـــام

الدراســة لتســجيل مالحظــات مباشــرة حــول اســتراتيجيات الــتعلم  مجتمــعمــن  األطفــالمــن ريــاض  روضــة

ومــــن ثــــم تحليــــل محتواهــــا بالتعــــاون مــــع ذوي الخبــــرة  األطفــــالوالتعلــــيم الشــــائعة لــــدى معلمــــات ريــــاض 

الشـائعة فــي مــدارس  الـتعلم والتعلــيماســتراتيجيات  إلـىالمبكـرة للوصــول واالختصـاص فــي ميـدان الطفولــة 

 .وفقراتها  اإلستبانةلتشكل مجاالت  األطفالرياض 
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فــي خمــس مــدارس مــن مــدارس  أوليــةمشــاهدة  وقــد قــام الباحــث بمشــاهدة عشــرة حصــص صــفية

مـــع بقـــاء   اإلســـتبانةتضـــمها اســـتراتيجيات رئيســـية  خمـــس حصـــرها فـــي ( وأمكنـــهkg2) األطفـــالريـــاض 

صـورة، وهـذه االسـتراتيجيات كما سيكشف عنها تحليـل الحصـص الم أخرىالمجال مفتوحًا الستراتيجيات 

 هي: الخمس

 م بالقصةلاستراتيجية التع-أ

 م باألركانلاستراتيجية التع-ب

 إستراتيجية التعلم بالمجموعات- 

 علم باللعبلتاستراتيجية ا -د

  م بلعب الدورلعتاستراتيجية ال -هـ

بصـورتها األوليـة  اإلسـتبانة إعـداد تـمبعد االنتهاء من عملية تحليل محتـوى الحصـص المصـورة 

 -:اآلتيالتدريج الخماسي  بإتباعم مجاالتها وفقراتها نظيلت

بدرجة كبيرة جدًا، شائعة بدرجة كبيرة ، شائعة بدرجة متوسطة ،شائعة بدرجة قليلة، شائعة بدرجة شائعة 

 قليلة جدًا .

 :ستبانةاإل صدق 

علــى مجموعــة مــن المحكمــين مــن ذوي الخبــرة  (2ملحــق) بصــورتها األوليــة اإلســتبانةعــرض  تــم

ــيم الخــاص مــن المعلمــات مــن  ذوات الخبــرة الطويلــة ومــن المشــرفين علــى  إدارةواالختصــاص فــي  التعل

 اإلســـتبانة، ومـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي الجامعـــات األردنيـــة للتأكـــد مـــن صـــالحية األطفـــالريـــاض 
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المحكمــين حيــث أصــبحت  آراءبنــاًء علــى  واإلضــافةقــام الباحــث بالحــذف والتعــديل و ، بمجاالتهــا وفقراتهــا

 .  (3في صورتها النهائية )الملحق  اإلستبانة

 :اإلستبانةثبات 
عادة االختبارستبانهثبات أداة اال من للتأكد         – test ، استخدم الباحث طريقة االختبار وا 

retest)من خار  عّينة معلمة ( 30استطالعية مكونة من) عينة على األداة م الباحث بتطبيق(، إذ قا
معامل الثّبات باستخدام معامل  بفاصل زمني مدته أسبوعان بين مرتي التطبيق وتم حساب الّدراسة

( 2, والجدول)(Cronbach Alpha)ارتباط بيرسون، كما استخدم طريقة االتساق الداخلي كرونباخ الفا
 على النحو اآلتي:  اإلستبانةمعامالت ثبات  يبين

 ( 2رقم ) جدول 

 األطفالوتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض  األطفالاستراتيجيات  تعلم  معامالت ثبات أداة

 معامل ارتباط بيرسون كرونباخ الفا اإلستراتيجية الرقم

 0.78 0.90 التعلم باللعب 1

 0.77 0.79 القصة 2

 0.78 0.86 األركان التعليمية 3

 0.85 0.82 بالمجموعاتالتعلم   4

 0.80 0.86 لعب الدور 5

 0.87 0.94 الدرجة الكلية
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وتعليمهم األكثر  األطفالاستراتيجيات  تعلم ثبات أداة  معامالت (  2من الجدول ) يالحظ 

(، للدرجة 0.87) بيرسونكان  معامل ارتباط  فقد ، األطفالشيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض 

 ( وتعد هذه القيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية. 0.94الكلية، ومعامل كرونباخ الفا بلغ )

 متغيرات الدراسة 

 -:اآلتيةستشتمل الدراسة على المتغيرات 

 .المؤهل العلمي وله ثالثة مستويات هي:1

 دبلوم متوسط -

 بكالوريوس -

 دراسات عليا -

 ربعة مستويات هي:. التخصص وله أ2

 علوم تربوية -

 علوم انسانية -

 مواد علمية -

 لغات -

 .سنوات الخبرة وله ثالثة مستويات :3
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 سنوات   5أقل من  -

 سنوات  10-5 -

 سنوات 10أكثر من  -

 . إعدادهاتم التي  اإلستبانةنة الدراسة على حددها أفراد وعيكما ي اإلستراتيجية. درجة شيوع 4

 ائيةلمعالجة اإلحصا

( في التحليل اإلحصائي SPSSتم االعتماد على برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )    

 باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:

اعتمادًا على المعيار  اإلستراتيجيةودرجة شيوع  تبةواالنحرافات المعيارية والر  المتوسطات الحسابية1- 

 : اآلتي اإلحصائي

 درجة شيوع منخفضة.     2.33-1

 درجة شيوع متوسطة 2.34 – 3.67

 درجة شيوع مرتفعة5 - 3.68  

 .وجود فروق يتم استخدام اختبار شيفيهفي حال  األحاديتحليل التباين  2-  

 .اإلستبانةلتأكد من ثبات 1معامل ارتباط بيرسون ل3- 

 معامل كرونباخ الفا للتأكد من االتساق الداخلي لالستبانة. - 4
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 راءات الدراسةإج
 

 . األطفالروضة من رياض  15حصة صفية فيديو صوت وصورة في  40تم تصوير  - 1

 االطالع على األدب النظري والدراسات ذات العالقة بالدراسة. -2

 والتأكد من صدقها وثباتها. اإلستبانةإعداد  - 3

 تحديد مجتمع الدراسة وعينتها. 4- 

 م بالدراسة الميدانية من جميع الجهات ذات العالقة.أخذ الموافقات الالزمة للقيا  5 -

أما متغير سنوات الخبرة فقد  (1على عينة الدراسة حسب توزيعها في الجدول ) اإلستبانةتطبيق  6- 

 .اإلستبانةتم تحديده بواسطة 

 تحليل النتائج ومناقشتها واقتراح التوصيات . - 7
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

صل عرضًا للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة من خالل اإلجابة عن يتضمن هذا الف
 أسئلتها، وعلى النحو اآلتي: 

وتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض  األطفالما استراتيجيات  تعلم السؤال األول: 
 ؟ األطفال

رافات المعيارية الستراتيجيات  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحاألول السؤال لإلجابة عن       
بشكل عام ولكل مجال  األطفالوتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض  األطفالتعلم 

 ( ذلك.3) رقم ويظهر الجدول  ،من مجاالت أداة الدراسة

 (3الجدول )

عليمهم األكثر وت األطفالالستراتيجيات  تعلم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 
 مرتبة تنازلياً  األطفالشيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض 

المتوسط  اإلستراتيجية الرقم
 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الرتبة

درجة 
 الشيوع

 مرتفعة 1 0.57 3.79 القصة 2

 متوسطة 2 0.48 3.56 التعلم باللعب 1

 متوسطة 3 0.60 3.46 لعب الدور 5

 متوسطة 4 0.85 3.42 بالمجموعاتالتعلم  4

 متوسطة 5 0.98 2.96 األركان التعليمية 3

 متوسطة 0.37 3.44 الدرجة الكلية
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وتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة  األطفالاستراتيجيات  تعلم ( أن 3يالحظ من الجدول )

( بانحراف 3.44كانت بدرجة متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) األطفالنظر معلمات رياض 

(، وجاءت مجاالت األداة في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات 0.37ياري )مع

( 3.79"القصة"، بمتوسط حسابي ) استراتيجية(، وجاء في الرتبة األولى 2.96 -3.79الحسابية بين )

اللعب"بمتوسط "إستراتيجية التعلم ب توفي الرتبة الثانية جاءوبدرجة مرتفعة, (، 0.57بانحراف معياري )

 استراتيجية األخيرةوجاء في الرتبة قبل ( وبدرجة متوسطة، 0.48( بانحراف معياري )3.56حسابي )

، وجاء في ( وبدرجة متوسطة0.85( وبانحراف معياري)3.42بمتوسط حسابي ) "بالمجموعات"التعلم 

( 0.98راف معياري)( وبانح2.96"األركان التعليمية"بمتوسط حسابي ) استراتيجية األخيرة الرتبة

 وبدرجة متوسطة.

 -أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي:

 القصة:ب استراتيجية التعلم .1

 األطفالالستراتيجيات  تعلم تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  

( 4لفقرات هذا المجال، والجدول ) ،الاألطفوتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض 

 يوضح ذلك.
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 (4الجدول )

وتعليمهم األكثر  األطفالالستراتيجيات  تعلم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 
 مرتبة تنازلياً القصة  استراتيجيةفي  األطفالشيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض 

 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

 حرافاالن

 المعياري

 الدرجة  الرتبة

احرص على القراءة التعبيرية مصطحبة بالصوت  14
 والحركة.

 مرتفعة 1 1.23 4.12

 مرتفعة 2 0.79 4.08 وتشويقهم . األطفالاستخدم  القصة الثارة انتباه  10

 مرتفعة 3 0.52 3.94 اختار قصصًا لها أهداف محددة. 8

قصص وما يتعلق أجري حوارًا حول األحداث في ال 13
 بموضوع الدروس العلمية .

 مرتفعة 4 1.45 3.83

اختار قصصًا تحوي مفاهيم علمية مرتبطة بما يراد  9
 تعليمه.

 مرتفعة 5 0.69 3.81

متوسط 6 1.57 3.67 اربط بين القصص العلمية والبيئة  المحيطة بهم. 12
 ة

متوسط 7 1.45 3.60 استخدم القصص لتوسيع خيال الطفل 15
 ة

بتقليد شخوص القصة بين  ألطفالاعطي فرصة لال 11
 الحين واالخر

متوسط 8 1.65 3.27
 ة

 مرتفعة 0.57 3.79 الدرجة الكلية
 

وتعليمهم األكثر  األطفالتعلم  كأحد استراتجيات القصة ةإستراتيجي( أن 4يالحظ من الجدول )

( 3.79لمتوسط الحسابي )كانت مرتفعة، إذ بلغ ا األطفالشيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض 

في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، إذ  ستراتيجيةالا(، وجاءت فقرات هذا 0.57بانحراف معياري )
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( التي تنص 14(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )3.27 -4.12تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

( بانحراف 4.12سط حسابي )على"احرص على القراءة التعبيرية مصطحبة بالصوت والحركة"، بمتو 

( التي تنص على"استخدم  10( وبدرجة مرتفعة،  وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )1.23معياري )

( وبدرجة 0.79( بانحراف معياري )4.08وتشويقهم"بمتوسط حسابي ) األطفالانتباه  إلثارةالقصة 

لى"استخدم القصص لتوسيع خيال ( التي تنص ع15مرتفعة، وجاءت في الرتبة  قبل االخيرة الفقرة )

(، وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة 1.45( بانحراف معياري )3.60الطفل"بمتوسط حسابي )

بتقليد شخوص القصة بين الحين  ألطفالفرصة ل أعطي( التي تنص على"11الفقرة ) األخيرة

  ( وبدرجة متوسطة.1.65( بانحراف معياري )3.27"بمتوسط حسابي )رواآلخ

 التعلم باللعب: ستراتيجيةا .2

 األطفالالستراتيجيات  تعلم تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  

، والجدول  ستراتيجيةاال هلفقرات هذ ،األطفالوتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض 

 ( يوضح ذلك.5)
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 (5الجدول )

وتعليمهم األكثر شيوعًا من  األطفالالستراتيجيات  تعلم ات المعيارية والرتب المتوسطات الحسابية واالنحراف
 مرتبة تنازلياً التعلم باللعب  استراتيجيةفي  األطفالوجهة نظر معلمات رياض 

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 مرتفعة 1 0.70 4.31 بة.الحرية واالستقاللية في اختيار اللع األطفالامنح  5

 مرتفعة 2 0.97 3.90 وقدراتهم . األطفالاستخدم  العابًا تناسب أعمار  3

احرص على أن يؤدي الطفل دوره في التفاعل مع  6
 أقرانه .

 متوسطة 3 1.20 3.49

أراعي أن تكون األلعاب مستمدة من بيئتهم  4
 وخبراتهم.

 متوسطة 4 1.26 3.48

قواعد اللعبة سهلة وواضحة احرص على ان تكون  2
 ومحددة.

 متوسطة 5 1.27 3.36

 متوسطة 6 1.13 3.31 اختار ألعابا لها أهداف تربوية محددة 1

 متوسطة 7 1.20 3.07 أستخدم ألعابًا الكترونية 7

 متوسطة 0.48 3.56 الدرجة الكلية
 

وتعليمهم  األطفالعلم ت التعلم باللعب كأحد استراتجيات جيةإستراتي( أن 5يالحظ من الجدول )

كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي  األطفالاألكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض 

(، وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، إذ 0.48( بانحراف معياري )3.56)

( التي تنص 5ى الفقرة )(، وجاءت في الرتبة األول3.07 -4.31تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

( بانحراف معياري 4.31الحرية واالستقاللية في اختيار اللعبة"، بمتوسط حسابي ) األطفالعلى"امنح 

( التي تنص على"استخدم  العابًا تناسب 3( وبدرجة مرتفعة،  وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )0.70)

( وبدرجة مرتفعة، وجاءت 0.97ف معياري )بانحراو  (3.90وقدراتهم"بمتوسط حسابي ) األطفالأعمار 

( التي تنص على"اختار ألعابا لها أهداف تربوية محددة"بمتوسط 1الفقرة ) األخيرةفي الرتبة  قبل 
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( 7الفقرة ) األخيرة(، وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة 1.13( بانحراف معياري )3.31حسابي )

( وبدرجة 1.20( بانحراف معياري )3.07ط حسابي )التي تنص على"أستخدم ألعابًا الكترونية"بمتوس

  متوسطة.

 لعب الدور: استراتجية .3

 األطفالالستراتيجيات  تعلم تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  
( 6لفقرات هذا المجال، والجدول ) ،األطفالوتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض 

 .يوضح ذلك

 (6الجدول )

وتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض  األطفالالستراتيجيات  تعلم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 
 مرتبة تنازلياً لعب الدور  استراتجيةفي  األطفال

 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الدرجة الرتبة
 مرتفعة 1 1.06 3.68 على استخدام لغة سليمة الاألطفأشجع  40
 متوسطة 2 0.98 3.67 اعمل على تجهيز وتوفير األلبسة المناسبة لكل دور. 38
للقيام بتمثيل دور او ادوار محددة وفق السيناريو  األطفالاختار  37

 المعد.
 متوسطة 3 0.71 3.62

اسة حيث يقوم كل طالب بدر  األطفالأوزع  األدوار على  36
 دوره.

 متوسطة 4 0.79 3.61

المشاهدين بمناقشة المشاركين  ألطفالأفسح المجال لال 42
 بالتمثيل بأدوارهم  وتمثيلهم.

 متوسطة 5 1.07 3.59

 متوسطة 6 1.07 3.57 غير المشاركين في نهاية التمثيل. األطفالاعد اسئلة تطرح على  41
 متوسطة 7 1.04 3.53 .اعمل على تجريب الدور قبل التمثيل 39

 متوسطة 8 1.23 3.15 محددة وواضحة لتمثيل الدور او السيناريو  المعد. أهدافاً أضع  33

 متوسطة 9 1.23 3.15 بطريقة مناسبة األطفالاكتب السيناريو المناسب للغة  34
 متوسطة 10 1.25 3.03 احدد اآللية المناسبة لكل دور . 35

 متوسطة 0.60 3.46 الدرجة الكلية
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وتعليمهم  األطفالتعلم   ية لعب الدور كأحد استراتجيات( أن استراتيج6يالحظ من الجدول )

في مجال لعب الدور كانت متوسطة، إذ بلغ  األطفالاألكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض 

(، وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين 0.57( بانحراف معياري )3.79المتوسط الحسابي )

(، وجاءت في الرتبة األولى 3.03 -3.68عة والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )المرتف

( 3.68على استخدام لغة سليمة"، بمتوسط حسابي ) األطفال( التي تنص على"أشجع 40الفقرة )

( التي تنص 38( وبدرجة مرتفعة،  وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )1.06بانحراف معياري )

( بانحراف معياري 3.67ل على تجهيز وتوفير األلبسة المناسبة لكل دور"بمتوسط حسابي )على"اعم

( التي تنص على"اكتب السيناريو 34( وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة  قبل االخيرة الفقرة )0.89)

(، وبدرجة 1.23( بانحراف معياري )3.15بطريقة مناسبة"بمتوسط حسابي ) األطفالالمناسب للغة 

( التي تنص على"احدد اآللية المناسبة لكل دور"بمتوسط 35توسطة، وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة )م

  ( وبدرجة متوسطة.1.25( بانحراف معياري )3.03حسابي )

 :بالمجموعاتالتعلم   استراتيجية .4

 طفالاألالستراتيجيات  تعلم تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  

( 7، والجدول )االستراتجية هلفقرات هذ ،األطفالوتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض 

 يوضح ذلك.
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 (7الجدول )

وتعليمهم األكثر  األطفالالستراتيجيات  تعلم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 
 مرتبة تنازلياً  بالمجموعاتالتعلم   اتيجيةاستر في  األطفالشيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

الضعاف في  األطفالاطلب من كل مجموعة تشجيع  30
 المجموعات ومعاونتهم.

 مرتفعة 1 1.35 3.84

اختيار قائد  لكل مجموعة يتولى توزيع المهام والحوار  26
 فراد المجموعة .بين أ

 متوسطة 2 1.39 3.63

الى مجموعات غير متجانسة لتنفيذ مهام  األطفالاقسم  25
 محددة.

 متوسطة 3 1.12 3.56

احرص على التفاعل والتواصل والحوار والمناقشة عند  29
 عرض المجموعات ألعمالها.

 متوسطة 4 1.05 3.41

 أتأكد من أن كل فرد في المجموعة يشارك بتنفيذ 27
 المهمة.

 متوسطة 5 1.06 3.33

التعاون في ما بينهم النجاز  األطفالاحرص على تعويد  24
 المهمات.

 متوسطة 6 1.19 3.31

 أمامأتيح الفرصة لكل مجموعة يعرض عملها  28
 . األخرىالمجموعات 

 متوسطة 6 1.18 3.31

انظم البيئة الصفية )استخدم الطاوالت المستديرة لكل  32
 يجلس كل منهم جلسة صحية مناسبة.( مجموعة بحيث

 متوسطة 8 1.52 3.22

في  األطفالاعمل على تنمية  مفهوم التعاون لدى  31
 حياتهم اليومية.

 متوسطة 9 1.53 3.13

 متوسطة 0.85 3.42 الدرجة الكلية

 

 األطفالتعلم   ة التعلم بالمجموعات كأحد استراتجيات( أن استراتيجي7يالحظ من الجدول )

كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط  األطفاليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض وتعل



66 
 

 

(، وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين المرتفعة 0.85( بانحراف معياري )3.42الحسابي )

(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 3.13 -3.84والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

الضعاف في المجموعات ومعاونتهم"،  األطفالتي تنص على"اطلب من كل مجموعة تشجيع ( ال30)

( وبدرجة مرتفعة،  وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة 1.35( بانحراف معياري )3.84بمتوسط حسابي )

( التي تنص على"اختيار قائد  لكل مجموعة يتولى توزيع المهام والحوار بين أفراد 26)

( وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة  1.39( بانحراف معياري )3.63سط حسابي )المجموعة"بمتو 

( التي تنص على"انظم البيئة الصفية )استخدم الطاوالت المستديرة لكل مجموعة 32الفقرة ) األخيرةقبل 

(، 1.52( بانحراف معياري )3.22بحيث يجلس كل منهم جلسة صحية مناسبة.("بمتوسط حسابي )

( التي تنص على"اعمل على تنمية  مفهوم 31ة، وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة )وبدرجة متوسط

( وبدرجة 1.53( بانحراف معياري )3.13في حياتهم اليومية"بمتوسط حسابي ) األطفالالتعاون لدى 

  متوسطة.

 األركان التعليمية: استراتيجية .5

 األطفالالستراتيجيات  تعلم رتب تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وال 

، والجدول هذه االستراتيجيةلفقرات  ،األطفالوتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض 

 ( يوضح ذلك.8)
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 (8الجدول )

وتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة  األطفالالستراتيجيات  تعلم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 مرتبة تنازلياً األركان التعليمية  استراتيجيةفي  األطفالمعلمات رياض  نظر

 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الدرجة الرتبة

أن يعيدوا المواد واألدوات الى أماكنها   األطفالاعود  22
 بعد استخدامها.

 متوسطة 1 1.22 3.18

المستمدة من  حول المفاهيم ألطفالاوجه أسئلة لال 23
 الركن.

 متوسطة 2 1.17 3.12

 متوسطة 3 1.68 3.01 اختار الركن المناسب لألهداف المحددة . 16

للتنقل بين األركان وتبادل األدوار  ألطفالاتيح المجال لال 21
 بينهم .

 متوسطة 4 1.12 2.98

ومتابعتهم لتقديم  األطفالاعمل على  التنقل بين  20
 متى ظهرت الحاجة لذلك . التغذية الراجعة لهم

 متوسطة 5 1.67 2.93

 ألطفالاحرص على ترتيب االركان بصورة مشوقة لال 17
 تناسب البيئة الصفية.

 متوسطة 6 1.67 2.92

استخدام المواد واألدوات تحت   األطفالاطلب من  19
 إشرافي.

 متوسطة 7 1.60 2.76

ء استخدم المواد واألدوات المناسبة للركن  بأشيا 18
 مستمدة من بيئة  الطفل.

 متوسطة 8 1.59 2.75

 متوسطة 0.98 2.96 الدرجة الكلية
 

 األطفالتعلم   ية االركان التعليمية كأحد استراتجيات( أن استراتيج8يالحظ من الجدول )        

كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط  األطفالوتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض 

جميعها في الدرجة  هذه االستراتيجية(، وجاءت فقرات 0.98( بانحراف معياري )2.96بي )الحسا

(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 2.75 -3.18المتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )
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سط أماكنها بعد استخدامها"، بمتو  إلىأن يعيدوا المواد واألدوات   األطفال أعود( التي تنص على"22)

 ( التي تنص على23(،  وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )1.17( بانحراف معياري )3.12حسابي )

( بانحراف معياري 4.08حول المفاهيم المستمدة من الركن"بمتوسط حسابي ) ألطفاللالأسئلة  أوجه"

استخدام   األطفال( التي تنص على"اطلب من 19الفقرة ) األخيرة(، وجاءت في الرتبة  قبل 0.79)

(،، وجاءت في الرتبة 1.60( بانحراف معياري )2.76المواد واألدوات تحت إشرافي"بمتوسط حسابي )

( التي تنص على"استخدم المواد واألدوات المناسبة للركن  بأشياء مستمدة من بيئة  18الفقرة ) األخيرة

  (.1.59( بانحراف معياري )2.75الطفل"بمتوسط حسابي )

من وجهة نظر ( α≤0.05ل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): هالسؤال الثاني

تعزى  األطفالوتعليمهم رياض  األطفالفي درجة شيوع استراتيجيات تعلم  األطفالمعلمات رياض 

 ؟للمؤهل العلمي، والخبرة، والتخصص

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي: 

ب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستراتيجيات  تعلم تم حسا  متغير التخصص: - 1

، تبعا لمتغير التخصص، األطفالوتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض  األطفال

 ( ذلك. 9 ويظهر الجدول )
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 (9  الجدول )

عليمهم األكثر شيوعًا من وت األطفالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستراتيجيات  تعلم 
  التخصص ، تبعا لمتغير األطفالوجهة نظر معلمات رياض 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص المجال

إستراتيجية التعلم 
 باللعب

 0.46 3.65 216 علوم تربوية
 0.53 3.75 16 علوم انسانية
 0.49 3.43 27 مواد علمية

 0.46 3.42 131 لغات
 0.48 3.56 390 المجموع

 القصة

 0.50 3.78 216 علوم تربوية
 0.37 4.08 16 علوم انسانية
 0.67 3.93 27 مواد علمية

 0.66 3.75 131 لغات
 0.57 3.79 390 المجموع

 األركان التعليمية

 1.11 2.76 216 علوم تربوية
 0.76 3.32 16 علوم انسانية
 0.75 3.12 27 مواد علمية

 0.72 3.21 131 لغات
 0.98 2.96 390 المجموع

 بالمجموعاتالتعلم  

 0.95 3.35 216 علوم تربوية
 0.67 4.06 16 علوم انسانية
 0.56 3.46 27 مواد علمية

 0.69 3.44 131 لغات
 0.85 3.42 390 المجموع

 لعب الدور

 0.59 3.58 216 علوم تربوية
 0.81 3.67 16 علوم انسانية
 0.51 3.27 27 مواد علمية

 0.57 3.27 131 لغات
 0.60 3.46 390 المجموع

 الكلي

 0.39 3.42 216 علوم تربوية
 0.42 3.78 16 علوم انسانية
 0.32 3.43 27 مواد علمية

 0.32 3.41 131 لغات
 0.37 3.44 390 المجموع
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لحسابية الستراتيجيات  تعلم ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات ا9يالحظ من الجدول )  
، تبعا لمتغير التخصص، األطفالوتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض  األطفال

 أصحاب(، وجاء 3.78( على أعلى متوسط حسابي بلغ )إنسانيةفئة )علوم  أصحابإذ حصل 
لمتوسط الحسابي ( وأخيرًا جاء ا3.43فئة)مواد علمية( بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية 3.41( إذ بلغ )لغاتلفئة)
(، One way ANOVA( تم  تطبيق تحليل التباين األحادي )α≤0.05عند مستوى داللة )

 -(:10وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول  )
 (10الجدول )

وتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر  األطفالالستراتيجيات  تعلم داللة الفروق  إليجادالتباين األحادي تحليل 
 التخصص  ، تبعا لمتغير األطفالمعلمات رياض 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

إستراتيجية التعلم 
 باللعب

 0.000* 8.717 1.876 3 5.627 مجموعاتبين ال
   0.215 386 83.055 داخل المجموعات

    389 88.682 المجموع
 0.097 2.125 0.686 3 2.057 بين المجموعات القصة

   0.323 386 124.562 داخل المجموعات
    389 126.619 المجموع

 0.000* 7.156 6.606 3 19.819 بين المجموعات األركان التعليمية
   0.923 386 356.329 داخل المجموعات

    389 376.148 المجموع
التعلم 

 بالمجموعات
 0.014* 3.569 2.509 3 7.526 بين المجموعات

   0.703 386 271.275 داخل المجموعات
    389 278.801 المجموع

 0.000* 9.490 3.253 3 9.759 بين المجموعات لعب الدور
   0.343 386 132.315 موعاتداخل المج
    389 142.074 المجموع

 0.002* 4.857 0.657 3 1.971 بين المجموعات الكلي
   0.135 386 52.227 داخل المجموعات

    389 54.198 المجموع
 (α ≤0.05* دال عند مستوى ) 
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( α≤0.01ى )( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو 10تشير النتائج في الجدول ) 

تبعا  ،األطفالوتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض  األطفالالستراتيجيات  تعلم 

(، وبمستوى 4.857ف( المحسوبة إذ بلغت ))للدرجة الكلية، استنادًا إلى قيمة  لمتغير التخصص 

ولمعرفة فروق، في جميع المجاالت باستثناء مجال )القصة( لم تظهر فيه  ( وايضا0.002داللة )

عائدية الفروق في الدرجة الكلية وفي المجاالت التي ظهرت فيها فروق تم استخدام اختبار شيفيه  

 للمقارنات البعدية:

 (11الجدول )

وتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة  األطفالتعلم   للمقارنات البعدية بين استراتيجياتاختبار شيفيه 
 لمتغير التخصص ، تبعا األطفالنظر معلمات رياض 

المتوسط  التخصص المجال
 الحسابي

 لغات مواد علمية علوم تربوية علوم انسانية
3.75 3.65 3.43 3.42 

إستراتيجية 
التعلم 
 باللعب

 0.31* 0.32* 0.10 - 3.75 علوم انسانية
 0.21 0.22 -  3.65 علوم تربوية
 0.01 -   3.43 مواد علمية

 -    3.42 لغات

ن األركا
 التعليمية

المتوسط  التخصص
 الحسابي

علوم  مواد علمية لغات علوم انسانية
 2.76 3.12 3.21 3.32 تربوية

 0.56* 0.20 0.11 - 3.32 علوم انسانية
 *0.45 0.09 -  3.21 لغات

 *0.36 -   3.12 مواد علمية
 -    2.76 علوم تربوية

المتوسط  التخصصالتعلم  
 ابيالحس

علوم  لغات مواد علمية علوم انسانية
 3.35 3.44 3.46 4.06 تربوية
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 بالمجموعات

 

 0.71* 0.58* 0.60* - 4.06 علوم انسانية
 0.11 0.02 -  3.46 مواد علمية

 0.09 -   3.44 لغات
 -    3.35 علوم تربوية

 لعب الدور

المتوسط  التخصص
 الحسابي

 غاتل مواد علمية علوم تربوية علوم انسانية
3.67 3.58 3.27 3.27 

 0.40* 0.40* 0.09 - 3.67 علوم انسانية
 *0.31 0.31* -  3.58 علوم تربوية
 0.00 -   3.27 مواد علمية

 -    3.27 لغات

 الكلي

المتوسط  التخصص
 الحسابي

علوم  مواد علمية علوم انسانية
 تربوية

 لغات
3.78 3.43 3.42 3.41 

 0.35* 0.36* 0.35* - 3.78 علوم انسانية
 0.02 0.01 -  3.43 مواد علمية
 0.01 -   3.42 علوم تربوية

 -    3.41 لغات

 (α ≤ 0.05عند مستوى )  إحصائيا*الفرق دال     

 السابق أن الفرق جاء: (11) يظهر من الجدول

( عند لوم انسانيةع( جاء الفرق لصالح فئة )بالمجموعاتفي الدرجة الكلية وفي مجال )التعلم   -

 مقارنتها مع جميع الفئات.

( عند مقارنتها مع علوم انسانيةوفي مجال )إستراتيجية التعلم باللعب( جاء الفرق لصالح فئة ) -

 فئة )مواد علمية( وفئة )لغات(.
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وفي مجال )األركان التعليمية( جاء الفرق لصالح جميع الفئات عند مقارنتها مع فئة )علوم  -

 تربوية(.

( وفئة )علوم تربوية( عند مقارنتها علوم انسانيةجال )لعب الدور( جاء الفرق لصالح فئة )وفي م -

 مع فئة )مواد علمية( وفئة )لغات(.
 

 :المؤهل العلميمتغير  -2
وتعليمهم  األطفالتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستراتيجيات  تعلم          

( 12، ويظهر الجدول )المؤهل، تبعا لمتغير األطفالنظر معلمات رياض  األكثر شيوعًا من وجهة

 ذلك. 

 (12الجدول )

وتعليمهم األكثر شيوعًا من  األطفالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستراتيجيات  تعلم 
   المؤهل العلمي، تبعا لمتغير األطفالوجهة نظر معلمات رياض 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي لعددا المؤهل العلمي المجال

 إستراتيجية التعلم باللعب

 0.46 3.62 218 دبلوم متوسط

 0.50 3.49 136 بكالوريوس

 0.49 3.51 36 دراسات عليا

 0.48 3.56 390 المجموع

 القصة

 0.53 3.79 218 دبلوم متوسط

 0.61 3.79 136 بكالوريوس

 0.68 3.81 36 دراسات عليا

 0.57 3.79 390 المجموع
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 األركان التعليمية

 1.02 3.13 218 دبلوم متوسط

 0.89 2.63 136 بكالوريوس

 0.77 3.17 36 دراسات عليا

 0.98 2.96 390 المجموع

 بالمجموعاتالتعلم 

 0.91 3.38 218 دبلوم متوسط

 0.79 3.43 136 بكالوريوس

 0.63 3.61 36 دراسات عليا

 0.85 3.42 390 المجموع

 لعب الدور

 0.61 3.47 218 دبلوم متوسط

 0.59 3.48 136 بكالوريوس

 0.67 3.34 36 دراسات عليا

 0.60 3.46 390 المجموع

 الكلي

 0.39 3.47 218 دبلوم متوسط

 0.33 3.37 136 بكالوريوس

 0.37 3.48 36 دراسات عليا

 0.37 3.44 390 المجموع

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الستراتيجيات  تعلم 12) يالحظ من الجدول      

، إذ العلمي المؤهل، تبعا لمتغير األطفالوتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض  األطفال

فئة)دبلوم  أصحاب(، وجاء 3.48فئة )دراسات عليا( على أعلى متوسط حسابي بلغ ) أصحابحصل 

( إذ بلغ بكالوريوس( وأخيرًا جاء المتوسط الحسابي لفئة)3.47الثانية بمتوسط حسابي بلغ )متوسط( بالرتبة 

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 3.37)

(α≤0.05( تم  تطبيق تحليل التباين األحادي )One way ANOVA وجاءت نتائج تحليل التباين ،)

 (:13النحو الذي يوضحه الجدول  )على 
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 (13الجدول )

وتعليمهم األكثر شيوعًا  األطفالالستراتيجيات  تعلم داللة الفروق  إليجادتحليل التباين األحادي 
   المؤهل العلمي، تبعا لمتغير األطفالمن وجهة نظر معلمات رياض 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 عاتالمرب

مستوى  قيمة ف
 الداللة

إستراتيجية التعلم 
 باللعب

 0.033* 3.434 0.773 2 1.546 بين المجموعات
   0.225 387 87.135 داخل المجموعات

    389 88.682 المجموع

 القصة
 0.971 0.030 0.010 2 019. بين المجموعات
   0.327 387 126.600 داخل المجموعات

    389 126.619 المجموع

 األركان التعليمية
 0.000* 12.312 11.251 2 22.501 بين المجموعات
   0.914 387 353.646 داخل المجموعات

    389 376.148 المجموع
التعلم 

 بالمجموعات
 0.304 1.194 0.855 2 1.710 بين المجموعات
   0.716 387 277.091 داخل المجموعات

    389 278.801 المجموع

 لدورلعب ا
 0.450 0.799 0.292 2 584. بين المجموعات
   0.366 387 141.490 داخل المجموعات

    389 142.074 المجموع

 الكلي
 0.031* 3.492 0.480 2 961. بين المجموعات
   0.138 387 53.238 داخل المجموعات

    389 54.198 المجموع
 (α ≤0.05* دال عند مستوى ) 

 

( α≤0.05( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )13في الجدول ) تشير النتائج  

تبعا  ،األطفالوتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض  األطفالالستراتيجيات  تعلم 
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(، 3.492ف( المحسوبة إذ بلغت ))للدرجة الكلية، استنادًا إلى قيمة  لمتغير الدرجة العلمية 

في المجالين)إستراتيجية التعلم باللعب( و )األركان التعليمية(  بينما  ( وايضا0.031وبمستوى داللة )

ولمعرفة عائدية الفروق في الدرجة الكلية وفي المجاالت التي لم تظهر فروق في بقية المجاالت، 

 ظهرت فيها فروق تم استخدام اختبار شيفيه  للمقارنات البعدية:

 (14الجدول )

وتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض  األطفالراتيجيات  تعلم اختبار شيفيه الست
  المؤهل العلمي، تبعا لمتغير األطفال

 بكالوريوس دراسات عليا دبلوم متوسط المتوسط الحسابي  المؤهل العلمي المجال
3.62 3.51 3.49 

إستراتيجية 
التعلم 
 باللعب

 0.13* 0.11* - 3.62 دبلوم متوسط
 0.02 -  3.51 دراسات عليا
 -   3.49 بكالوريوس

األركان 
 التعليمية

 بكالوريوس دبلوم متوسط دراسات عليا المتوسط الحسابي الدرجة العلمية 
3.17 3.13 2.63 

 0.54* 0.04 - 3.17 دراسات عليا
 0.50* -  3.13 دبلوم متوسط
 -   2.63 بكالوريوس

 الكلي

 بكالوريوس دبلوم متوسط دراسات عليا متوسط الحسابيال الدرجة العلمية 
3.48 3.47 3.37 

 0.11* 0.01 - 3.48 دراسات عليا
 0.10 -  3.47 دبلوم متوسط
 -   3.37 بكالوريوس

 (α ≤ 0.05*الفرق دال احصائيًا عند مستوى )     
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 يظهر من الجدول السابق أن الفرق جاء:

 ( عند مقارنتها مع فئة )بكالوريوس(.دراسات علياق لصالح فئة )في الدرجة الكلية جاء الفر  -

( عند مقارنتها مع دبلوم متوسطوفي مجال )إستراتيجية التعلم باللعب( جاء الفرق لصالح فئة ) -

 ( وفئة )بكالوريوس(.دراسات عليافئة )

متوسط( عند  وفي مجال )األركان التعليمية( جاء الفرق لصالح فئة ) دراسات عليا( وفئة )دبلوم -

  مقارنتها مع فئة )بكالوريوس(.
 

 

 متغير الخبرة:3 -
وتعليمهم  األطفالتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستراتيجيات  تعلم          

 ( ذلك. 15، تبعا لمتغير الخبرة، ويظهر الجدول )األطفالاألكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض 
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 (15الجدول )

وتعليمهم األكثر شيوعًا من  األطفالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستراتيجيات  تعلم 
 الخبرة ، تبعا لمتغير األطفالوجهة نظر معلمات رياض 

 (15جدول )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة المجال

 إستراتيجية التعلم باللعب

 0.48 3.49 100 سنوات 5اقل من 

 0.47 3.60 221 سنوات 10الى     5من 

 0.50 3.56 69 سنوات 10اكثر من 

 0.48 3.56 390 المجموع

 القصة

 0.55 3.79 100 سنوات 5اقل من 

 0.60 3.79 221 سنوات 10الى     5من

 0.49 3.80 69 سنوات 10اكثر من 

 0.57 3.79 390 المجموع

 األركان التعليمية

 0.96 2.99 100 سنوات 5 اقل من

 0.74 3.20 221 سنوات 10الى     5من 

 1.23 2.13 69 سنوات 10اكثر من 

 0.98 2.96 390 المجموع

 بالمجموعاتالتعلم 

 0.89 3.32 100 سنوات 5اقل من 

 0.72 3.59 221 سنوات 10الى     5من 

 0.99 3.00 69 سنوات 10اكثر من 

 0.85 3.42 390 المجموع

 لعب الدور

 0.49 3.25 100 سنوات 5اقل من 

 0.65 3.54 221 سنوات 10الى     5من 

 0.55 3.51 69 سنوات 10اكثر من 

 0.60 3.46 390 المجموع

 0.33 3.36 100 سنوات 5اقل من  الكلي
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 0.36 3.54 221 سنوات 10الى     5من 

 0.35 3.20 69 سنوات 10اكثر من 

 0.37 3.44 390 المجموع

 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الستراتيجيات  تعلم 15يالحظ من الجدول )      

، تبعا لمتغير الخبرة، إذ حصل األطفالوتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض  األطفال

 أصحاب (، وجاء3.54سنوات( على أعلى متوسط حسابي بلغ ) 10   إلى  5فئة )من  أصحاب

( وأخيرًا جاء المتوسط الحسابي 3.36سنوات( بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ) 5فئة)اقل من 

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة 3.20( إذ بلغ )سنوات 10من  أكثرلفئة)

(، One way ANOVA( تم  تطبيق تحليل التباين األحادي )α≤0.05إحصائية عند مستوى داللة )

 (:16وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول  )

 (16 ) الجدول 

وتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر  األطفالالستراتيجيات  تعلم داللة الفروق  إليجادتحليل التباين األحادي 
 الخبرة  ، تبعا لمتغير األطفالمعلمات رياض 

 مصدر التباين المجال
وع مجم

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

إستراتيجية التعلم 

 باللعب

 0.204 1.596 0.363 2 726. بين المجموعات

   0.227 387 87.956 داخل المجموعات

    389 88.682 المجموع

 القصة

 0.986 0.014 0.005 2 009. بين المجموعات

   0.327 387 126.610 داخل المجموعات

    389 126.619 المجموع
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 األركان التعليمية

 0.000* 36.972 30.170 2 60.341 بين المجموعات

   0.816 387 315.807 داخل المجموعات

    389 376.148 المجموع

التعلم  

 بالمجموعات

 0.000* 14.641 9.805 2 19.611 بين المجموعات

   0.670 387 259.190 داخل المجموعات

    389 278.801 المجموع

 لعب الدور

 0.000* 8.676 3.048 2 6.097 بين المجموعات

   0.351 387 135.977 داخل المجموعات

    389 142.074 المجموع

 الكلي

 0.000* 28.587 3.488 2 6.976 بين المجموعات

   0.122 387 47.222 داخل المجموعات

    389 54.198 المجموع

 (α ≤0.05* دال عند مستوى ) 

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 16تشير النتائج في الجدول )     

(0.01≥α ) وتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض  األطفالالستراتيجيات  تعلم

وبة إذ بلغت ف( المحس)للدرجة الكلية، استنادًا إلى قيمة  تبعا لمتغير الخبرة  ،األطفال

)إستراتيجية  في جميع المجاالت باستثناء المجالين ( وايضا0.000(، وبمستوى داللة )28.587)

ولمعرفة عائدية الفروق في الدرجة الكلية التعلم باللعب( و )القصة(  حيث لم تظهر فروق فيهما، 

 بعدية:وفي المجاالت التي ظهرت فيها فروق تم استخدام اختبار شيفيه  للمقارنات ال
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 ( 17الجدول )

وتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض  األطفالاختبار شيفيه الستراتيجيات  تعلم 
 ، تبعا لمتغير الخبرة األطفال

 الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

الى     5من 
 سنوات 10

 سنوات 10اكثر من  سنوات 5اقل من 

3.20 2.99 2.13 

األركان 
 يةالتعليم

 1.07* 0.21 - 3.20 سنوات 10   إلى  5من 
 0.86* -  2.99 سنوات 5اقل من 
 -   2.13 سنوات 10اكثر من 

التعلم  
 بالمجموعات

 الخبرة
المتوسط 
 الحسابي

الى    5من 
 سنوات 10

 سنوات 10اكثر من  سنوات 5اقل من 

3.59 3.32 3.00 
 0.59* 0.27 - 3.59 سنوات 10   إلى  5من 

 0.32* -  3.32 سنوات 5اقل من 
 -   3.00 سنوات 10من  أكثر

 لعب الدور

 الخبرة
المتوسط 
 الحسابي

الى     5من 
 سنوات 10

 10اكثر من 
 سنوات

 سنوات 5اقل من 

3.54 3.51 3.25 
 0.29* 0.03 - 3.54 سنوات 10   إلى  5من 

 0.26 -  3.51 سنوات 10اكثر من 
 -   3.25 سنوات 5اقل من 

 الكلي

 الخبرة
المتوسط 
 الحسابي

الى     5من 
 سنوات 10

 سنوات 10اكثر من  سنوات 5اقل من 

3.54 3.36 3.20 
 0.34* 0.18 - 3.54 سنوات 10الى     5من 

 0.16 -  3.36 سنوات 5اقل من 
 -   3.20 سنوات 10اكثر من 

 (α ≤ 0.05*الفرق دال احصائيًا عند مستوى )     
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 يظهر من الجدول السابق أن الفرق جاء:

( عند مقارنتها مع فئة )اكثر سنوات 10الى     5من في الدرجة الكلية جاء الفرق لصالح فئة ) -

 سنوات(. 10من 

الى     5من وفي مجال )األركان التعليمية(  ومجال )التعلم  التعاوني( جاء الفرق لصالح فئة ) -

 (.سنوات 10اكثر من عند مقارنتها مع فئة ) (سنوات 5اقل من (  وفئة )سنوات 10

(  عند مقارنتها مع فئة سنوات 10الى     5من وفي مجال )لعب الدور( جاء الفرق لصالح فئة ) -

 ( .سنوات 5اقل من )
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة

ة عن يتضمن هذا الفصل مناقشة للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة من خالل اإلجاب

 : ي أسئلتها، وعلى النحو اآلت

وتعليمهم األكثر شيوعًا من  األطفالما استراتيجيات  تعلم :  مناقشة نتائج السؤال األول والذي نّصه
 ؟ األطفالوجهة نظر معلمات رياض 

 
وتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر  األطفال( أن استراتيجيات  تعلم 3 يالحظ من الجدول )      

وقد تعزى هذه النتيجة إلى عدم تمكن معلمات رياض ،  كانت بدرجة متوسطة األطفالت رياض معلما

جراءاتمن تلك االستراتيجيات بمستوى مرتفع من حيث مفاهيمها  األطفال تنفيذ تلك االستراتيجيات  وا 

ا بشكل من استخدامه المعلمات بحاجة إلى تدريب على هذه االستراتيجيات بشكل يمكنهنّ  أنّ مما يعني 

،  وجاءت مجاالت األداة في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة .األطفالفي رياض  األطفالفاعل مع 

القصة واستخدامها مع  أسلوب ة"، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أنّ وجاء في الرتبة األولى مجال"القصّ 

كونها شيقة وجاذبة  في مثل هذه المرحلة األطفال إلىالمحببة  األساليبعد من ي األطفالطلبة رياض 

بها واستخداما لها ولذلك جاءت في المستوى المرتفع من حيث  قاالتصا أكثرولذلك كانت المعلمات 

، وقد تعزى هذه  "إستراتيجية التعلم باللعب" وبدرجة متوسطة جالموفي الرتبة الثانية جاء  االستخدام.

في هذه المرحلة ولذلك استخدمتها المعلمات  فالألطلالالمحببة  األمورالتعلم باللعب من  النتيجة إلى أنّ 

 وجاءتلم يكن بمستوى عال  اإلستراتيجيةتمكن المعلمات من هذه  أنّ  إالالقصة  لثانية بعدبالدرجة ا
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، وقد " وبدرجة متوسطةبالمجموعات مجال"التعلم األخيرةوجاء في الرتبة قبل في الدرجة المتوسطة. 

وتجهيز ووقت وقد  إعداد إلىيحتا  من المعلمة  بالمجموعاتالتعلم  أسلوب تعزى هذه النتيجة إلى أنّ 

 أو اإلستراتيجيةمنها عدم توفر المعرفة الكافية لهذه  أسبابة غير متيسرة للمعلمة لعدّ  األمورتكون هذه 

 .بالمجموعات ر على التعلمثّ أ. كل ذلك  األطفالعدم توفر الظروف المناسبة في رياض 

. وقد تعزى هذه النتيجة  وبدرجة متوسطة  "األركان التعليمية" مجال خيرةاألوجاء في الرتبة 

وتجهيز ووقت وقد تكون هذه  إعداد إلىيحتا  من المعلمة  أيضااألركان التعليمية  أسلوب إلى أنّ 

عدم توفر  أو اإلستراتيجيةمنها عدم توفر المعرفة الكافية لهذه  أسبابغير متيسرة للمعلمة لعدة  األمور

 .األخيرفي المستوى   اإلستراتيجيةر على جعل هذه ثّ أ. كل ذلك  األطفالظروف المناسبة في رياض ال

حيث جاء استخدام المعلمات لإلستراتجية  (2008واتفقت هذه الدراسة مع دراسة عبد القادر)

 .القصة بنسبة مرتفعه وجاءت في المرتبة األولى من حيث االستخدام

أّن المعلمات و  نتائجها أشارتالتي ( 2002دراسة المالكي )الدراسة مع و كذلك تتفق هذه         

 . مؤهالت تأهيال متخصصا في رياض األطفال المديرات غير

( حيث أظهرت أّنه من Quel & Falkarsil  2002, دراسة كويل وفالكارسيل ) و تتفق مع         

ز قدرات الطفل ، و ير بيئة مناسبة تدعم و تعزّ ة ال بّد من توفم بأريحيّ أجل تطبيق استراتيجيات التعلّ 

على إطالق مواهبه و  ̋ه عند تعبير الطفل عن ذاته يعزز ثقته بنفسه و يصبح قادراأظهرت أنّ 

 إبداعاته.



85 
 

 

من األمور  أّن التعلم باللعب نتائجها حيث أظهرت( lau,2006دراسة لو ) و تتفق مع          

تطوير و تنمية اإلبداع لدى الطفل ، و بّينت أّنه ال بّد من توفير حيث تسهم في  المحببة لدى األطفال

عب بالدرجة حيث جاء التعلم باللّ  ، تحفيز الخيال و اإلبداعالبيئة المناسبة لممارسة األنشطة المختلفة و 

 الثانية في الدراسة الحالية .

النقاش  أسلوبيقة أو تطوير طر حيث أظهرت أّن (  kim, 2007دراسة كيم )و تتفق مع           

عليم فعال من خالل تطوير تعليم التعاوني عن طريق الشبكة العنكبوتية )عن بعد( والذي يطّور ت

وهذا ما ،  لمهارات التفكير والتفسير و هذا غير متوفر حيث أّنه بحاجة إلى وقت من المعلمة األطفال

 سطة ألّنه بحاجة لوقت من المعلمة .جاء بالدراسة الحالية حيث جاء التعلم بالمجموعات بدرجة متو 

حيث توّصلت نتائج الّدراسة إلى أّن (   Leonida ,2010ليونيدا )و تتفق مع دراسة         

ز وتعزز مهارات االستكشاف لدى تحفّ  تي يتّبعها المعّلمون في رياض األطفالاستراتيجيات التعليم الّ 

ومحاولة  لى المعلمين االنتباه أكثر إلى األطفالّنه ع، واستيعاب المفاهيم الرياضية و أظهرت أاألطفال

وتتفق مع الدراسة الحالية بضرورة  ، التعليمية وأسلوب الثناء والمدح األنشطةجذبهم للتعلم من خالل 

 تدريب على استخدام االستراتجيات المناسبة .ال

التركيز ارت إلى حيث أش  Bolton & Lwies ,2011)بولتون و لويس ) و تتفق مع دراسة       

 .األطفالقاش في سياقات مختلفة كطريقة لتعلم على استخدام النّ 

الستراتيجيات متنوعة من  األطفالبينت الدراسات التي تم ذكرها أن مستوى تطبيق معلمات رياض      

 التعليم كانت بشكل عام متوسطة.
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 أنجها التي بينت في نتائ( و 2008البركات )وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة عن نتائج دراسة 

غالبية المعلمين ليس لديهم الدراية التامة بكيفية استخدام وتوظيف استراتيجيه القصة , مما يعني أن 

 .المعلمين ال يمتلكون تصورات واضحة حول كيفية تطوير المهارات اللغوية باستخدام القصة 

كشفت عن وجود نخبة قليلة من  واتفقت مع نتائج هذه الدراسة مع دراسة البركات نفسها التي

المشاركين في دراسة البركات لديهم تصورات إبداعية بشأن توظيف إستراتيجية القصة لتهيئة بيئة 

( في lua,2006.وكذلك اختلفت مع دراسة لو)المهارات اللغوية وتعززها لدى األطفال صفية تدعم تنمية

ستراتجية درجة الشيوع والتي كانت نتيجتها ايجابية بالنسبة لإل  الدراسةستراتيجية لعب الدور وا 

لى حدّ  ستراتجية الخيال . وا   عن النوتات الموسيقية مكانها في ما القت إستراتجية بحث األطفال وا 

ركن الفنون حاز على درجة مرتفعه من بين االستراتجيات  إلى أنّ  تعزيز اإلبداع الموسيقي في إشارة

تختلف عن نتيجة الدراسة الحالية التي جاءت فيها إستراتجية  المستخدمة في دراسة لو . و هذه نتيجة

 األركان التعليمية بالدرجة األخيرة .

( حيث أظهرت نتائج 2013ني ناسعادة واشك)مع دراسة  ̋و اختلفت هذه الدراسة أيضا           

درجة مرتفعة في دولة الكويت ب األطفالالّدراسة تطبيق عناصر التعلم النشط من قبل معّلمات رياض 

على جميع العناصر، وعدم وجود فروق تعزى للمؤهل العلمي، ووجود فروق تعزى لمتغّير سنوات 

 الخبرة.
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 -مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي: أما بالنسبة لفقرات كلّ 

 القصة:مجال  -  1

من وجهة نظر وتعليمهم األكثر شيوعًا  األطفالم استراتيجيات  تعلّ  ( أنّ (3يالحظ من الجدول 

( التي 14ة كانت مرتفعة، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )في  مجال القصّ  األطفالمات رياض معلّ 

وذلك لكون تنص على"احرص على القراءة التعبيرية مصطحبة بالصوت والحركة"، وبدرجة مرتفعة، 

الحركة والصوت وتعابير ة استخدام القراءة التعبيرية من خالل استخدام بأهميّ  المعلمات على دراية  

مات ولهذا السبب استخدمت المعلّ  ,األطفالفي مرحلة رياض  األطفال أمامة قصّ  أيالوجه عند سرد 

ة على"استخدم  القصّ  ( التي تنّص 10بشكل كبير.وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ) القراءة التعبيرية

التشويق  أسلوب استخدام أنّ  إلىهذه النتيجة  تعزى ووتشويقهم" وبدرجة مرتفعة،  األطفالانتباه  إلثارة

توصلها لهم  أناجل جلب انتباههم للمفاهيم التي تريد  في هذه المرحلة من األطفالمع  مةالمعلّ من قبل 

( التي تنص على"استخدم القصص 15الفقرة ) األخيرةوجاءت في الرتبة  قبل  ,ةمن خالل القصّ 

مة ة واستخداماتها تتيح للمعلّ القصّ  أنّ  إلىتيجة تعزى هذه النّ لتوسيع خيال الطفل" وبدرجة متوسطة، و 

ه يحتا  من من استخدام الخيال الذي بدوره يقوم على فهم المضمون والفكرة ولكنّ  األطفالفي رياض 

مخيلة الطفل األمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان على المعلمة  إلىالقدرة على الوصول  إلىمة المعلّ 

بتقليد  فرصة لألطفال أعطي( التي تنص على"11الفقرة ) األخيرةوجاءت في الرتبة  ع فيه.تتوسّ  أن

التقليد بحاجة من المعلمة  أنّ  إلىوقد يعزى ذلك  " وبدرجة متوسطة.واآلخرة بين الحين شخوص القصّ 

مما  ,ة بشكل يتناسب معهاات والتعبير عن هذه الشخصيّ على تقمص الشخصيّ  األطفالتدريب  إلى
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, طةن بصورة كافية من ذلك لذلك جاءت بدرجة متوسّ بهذه السن التمكّ  األطفالن الصعب على يجعل م

 لعب الدور. إستراتجيةخوص إلى وقد يترك تقليد الشّ 

 عب:التعلم باللّ مجال  .2

وتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر  األطفالم استراتيجيات  تعلّ  ( أنّ 3يالحظ من الجدول )    

عب كانت متوسطة، وجاءت فقرات هذا المجال في في مجال التعلم باللّ  األطفال مات رياضمعلّ 

 األطفالامنح  ( التي تنص على"5تبة األولى الفقرة )رجتين المرتفعة والمتوسطة، وجاءت في الرّ الدّ 

حرية ال إعطاء ةمة بأهميّ المعلّ  إلدراك، وذلك  "، وبدرجة مرتفعة الحرية واالستقاللية في اختيار اللعبة

في هذه المرحلة فإنها تكثر من استخدامه معهم لما له من  األطفالاللعب في تعلم  أثناءة واالستقالليّ 

. وفي الرتبة الثانية األطفالعب في تدريس المنشودة من استخدام اللّ  األهدافتتمثل في تحقيق فوائد 

تعزى  وأيضا" ،   وقدراتهم الاألطفتناسب أعمار  ألعاباً استخدم   ( التي تنص على"3جاءت الفقرة )

التي تتناسب مع قدرات  األلعابات ومستويات لنوعيّ  األطفالمعرفة معلمات رياض  إلىتيجة هذه النّ 

الب المناسب ولذلك جاءت عب المناسب مع الطّ يخترن اللّ  في هذه المرحلة وهذا جعلهنّ  األطفال

( التي تنص على"اختار ألعابا لها أهداف 1)الفقرة  األخيرةتبة  قبل وبدرجة مرتفعة. وجاءت في الرّ 

ال  األحيانبعض المعلمات في بعض  أنّ  إلىتربوية محددة" وبدرجة متوسطة وقد تعزى هذه النتيجة 

يخترن لعبة تتناسب مع الهدف  األحيانلعبة ولذلك في بعض  اة من كلّ التربوية المتوخّ  األهدافيدركن 

الفقرة  األخيرةالتربوية، وجاءت في الرتبة  األهدافتتناسب مع يخترن لعبة ال  األحيانالتربوي وبعض 

 أنّ  إلىالنتيجة  وقد تعزى هذه " وبدرجة متوسطة. أستخدم ألعابًا الكترونية على" ( التي تنّص 7)

في هذه المرحلة فقد تكون هناك العاب  األطفاللتعليم  ̋االلكترونية ليس جميعها مناسبا األلعاب
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و يشكل صعوبة على المعلمة باختيار اللعبة االلكترونية المناسبة  ,األطفالمستوى من  أعلىالكترونية 

 ومستواه العقلي. الطفللعمر 

 لعب الدور:مجال  .3

وتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة  األطفالم استراتيجيات  تعلَ  ̋( أن3يالحظ من الجدول )

طة، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة في  مجال لعب الدور كانت متوس األطفالنظر معلمات رياض 

 إلى"، وبدرجة مرتفعة، وقد يعزى ذلك  على استخدام لغة سليمة األطفالأشجع  ( التي تنص على"40)

محدود من حيث المساحة  األطفالفي رياض  األطفالمة مع لعب الدور الذي تستخدمه المعلَ  أنَ 

.  وفي األطفالدور يقوم به  في كلَ  ةالسليمغة اللَ مة من استخدام المعلَ  األمرلذلك يمكن هذا  واألدوار

( التي تنص على"اعمل على تجهيز وتوفير األلبسة المناسبة لكل دور" 38الرتبة الثانية جاءت الفقرة )

عدم توفر المالبس والتجهيزات الكاملة لكل دور ممكن  إلىوبدرجة متوسطة،  وقد تعزى هذه النتيجة 

المعلمة في اختيار كل ما هو  أمامل عائقا وهذا يشكَ  اإلستراتيجيةتنفيذ هذه  أثناء األطفاليقوم به  أن

( التي تنص على"اكتب السيناريو 34الفقرة ) األخيرةمناسب لكل دور . وجاءت في الرتبة  قبل 

ناريو يكتابة الس نَ أبطريقة مناسبة" وبدرجة متوسطة، وقد تعزى هذه النتيجة  األطفالالمناسب للغة 

مة في بعض وقد تكون المعلَ  جيةاإلستراتي التي تمثل هذه السيناريوهاتمتخصص في كتابة  لىإتحتا  

 أخرى وأحياناالتي تتناولها  الموضوعاتلسهولة  السيناريوهاتقادرة على كتابة بعض هذه  األحيان

 أنَ ير ال تتمكن من كتابتها بشكل صحيح ويؤكد هذا التفس هافإنَ عندما تكون الموضوعات فيها صعوبة 

وبدرجة متوسطة  األخيرةد اآللية المناسبة لكل دور"وجاءت في الرتبة على"احدَ  ( التي تنَص 35الفقرة )
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متخصص لديه القدرة على  إلىالسيناريو الذي تحتاجه المعلمة لتحديد دور كل فرد يحتا   أنَ مما يعني 

  ذلك.

 :بالمجموعاتالتعلم  مجال  .4

وتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر  األطفالتيجيات  تعلم ( أن استرا3يالحظ من الجدول )

في  مجال التعلم  التعاوني كانت متوسطة، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة  األطفالمعلمات رياض 

عاف في المجموعات ومعاونتهم"، الضَ  األطفالعلى"اطلب من كل مجموعة تشجيع  ( التي تنَص 30)

يقوم به كل  أنتنظيمي يجب  إجراءهو  اإلجراءهذا  أنَ  إلىتيجة النَ  هذهوبدرجة مرتفعة، وقد تعزى 

بمساعدة بعضهم بعضا. وفي الرتبة  األطفالمعرفة كونه عبارة عن طلب من  إلىيحتا   وال ممعلَ 

على"اختيار قائد  لكل مجموعة يتولى توزيع المهام والحوار بين  ( التي تنَص 26الثانية جاءت الفقرة )

 ألحدترتيبي  إجراء أيضاً هذا الجزء هو  أنَ  إلىعة" وبدرجة متوسطة، وقد يعود السبب أفراد المجمو 

جهد كبير جدا ولكن قد تخفق بعض المعلمات  إلىوال يحتا   بالمجموعاتالتعلم  إستراتيجيةخطوات 

ص ن( التي ت32الفقرة ) األخيرةفي اختيار القائد المناسب لكل مجموعة . وجاءت في الرتبة  قبل 

ة )استخدم الطاوالت المستديرة لكل مجموعة بحيث يجلس كل منهم جلسة م البيئة الصفيَ لى"انظَ ع

ر الطاوالت المستديرة لكل روضة من صحية مناسبة.(" وبدرجة متوسطة، وقد يعزى هذا لعدم توفَ 

الوقت المخصص للحصص ال يسعف المعلمة في كثير من  أنَ موضوع الدراسة كما  األطفالرياض 

 ( التي تنَص 31الفقرة ) األخيرة. وجاءت في الرتبة ةاإلستراتيجيَ تنفيذ بعض جوانب هذه  اناألحي

وقد يكون  في حياتهم اليومية" وبدرجة متوسطة. األطفالعلى"اعمل على تنمية  مفهوم التعاون لدى 
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 خار  الروضة األطفالتتابع  أنمة ال تستطيع المعلَ  نَ أ تبة األخيرةبالرَ  الفقرة مجيء هذهبب في السَ 

نَ   .في داخلها ماوا 

 األركان التعليمية:مجال  .5

وتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر  األطفالم استراتيجيات  تعلَ  ( أنَ 3يالحظ من الجدول )    

تبة األولى الفقرة في مجال األركان التعليمية كانت متوسطة، وجاءت في الرَ  األطفالمات رياض معلَ 

أماكنها بعد استخدامها"، وقد تعزى  إلىأن يعيدوا المواد واألدوات   األطفال أعود"على ( التي تنَص 22)

 باألدواتعملية الترتيب واالهتمام  األطفالحرص بعض المعلمات على تعليم  إلىهذه النتيجة 

عادتهاالمستخدمة في التعليم من حيث جلبها  ضيق الوقت في بعض الحصص قد  أنَ  إاَل  أماكنها إلى وا 

األمر الذي يجعل إستراتجية األركان  اإلجراءتقوم مع طلبتها بذلك  أنصعب على المعلمة  يكون

أسئلة  هأوجَ على" ( التي تنَص 23وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ) .التعليمية تأتي بالرتبة األخيرة 

 ( التي تنَص 19الفقرة ) األخيرةة من الركن" وجاءت في الرتبة  قبل حول المفاهيم المستمدَ  لألطفال

( 18الفقرة ) األخيرةاستخدام المواد واألدوات تحت إشرافي" ، وجاءت في الرتبة  األطفالعلى"اطلب من 

ستخدم المواد واألدوات المناسبة للركن  بأشياء مستمدة من بيئة  الطفل". وقد تعزى أعلى" التي تنَص 

التعليمية بشكل صحيح وطرح  األركانل يحاولن تفعي األطفالمات في رياض المعلَ  أنَ  إلى األمورهذه 

ة لكل ركن للطلبة مع لتتحقق من وصول المفاهيم الخاصَ  األركانركن من  المناسبة لكلَ  األسئلة

هي المسؤولة في النهاية عن  هاألنَ مة مباشر من المعلَ  إشرافتحت  األركانالحرص على استخدام تلك 

خالل  ات تفعيل المواد من بيئة الطفل واالستفادة بهمامحاولة بعض المعلَ  إلى باإلضافة األمورتلك 

 مه.تعلَ 
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مناقشة نتائج السؤال الثاني والذي نّصه: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(α≤0.05)   مات رياض وتعليمهم من وجهة نظر معل   األطفالم في درجة شيوع استراتيجيات تعل

 الخبرة، والتخصص؟تعزى للمؤهل العلمي، و  األطفال

 ؤال على النحو اآلتي: ت اإلجابة عن هذا السّ تمّ 

 ر التخصص:متغيّ  -  1

( α≤0.01( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )9تائج في الجدول )تشير النّ 

 ،األطفالوتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلمات رياض  األطفالم الستراتيجيات  تعلّ 

ة( لم في جميع المجاالت باستثناء مجال )القصّ  وأيضاً ة، للدرجة الكليّ  ر التخصص يّ لمتغ ̋تبعا

الفرق في الدرجة الكلية وفي مجال )التعلم   ، يظهر من الجدول السابق أنّ تظهر فيه فروق

( عند مقارنتها مع جميع الفئات. وفي مجال إنسانية( جاء لصالح فئة )علوم بالمجموعات

( عند مقارنتها مع فئة )مواد إنسانيةم باللعب( جاء الفرق لصالح فئة )علوم )إستراتيجية التعل

علمية( وفئة )لغات(. وفي مجال )األركان التعليمية( جاء الفرق لصالح جميع الفئات عند مقارنتها 

( وفئة )علوم إنسانيةمع فئة )علوم تربوية(. وفي مجال )لعب الدور( جاء الفرق لصالح فئة )علوم 

 أصحاب ة( وفئة )لغات(. وقد تعزى هذه النتيجة إلى أنّ ( عند مقارنتها مع فئة )مواد علميّ تربوية

 األخرىاالختصاصات  أصحابوالتصاقا من  ̋قربا أكثروالتربوية  اإلنسانيةتخصص العلوم 

 حول دراستهم يأخذون مساقات تتناول موضوعات أثناء هموأنَ ة ات التدريس خاصّ جيّ يباسترات

 أصحابمهنية تخصصا من  أكثر اتدريب نو يتلقّ  همأنّ  إلى باإلضافةت التعليم ااستراتيجيّ 
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ات التدريس ة لها عالقة باستراتيجيّ مساقات تربويّ  ةأيّ  او لم يتلقّ  يكونواالتخصصات األخرى الذين قد 

 أصحابمن  ̋قد يكون اقل نضجا األموروا تدريبا فإن فهمهم لهذه وكيفية تفعيلها وحتى لو تلقّ 

التخصص فقد  ة تبعا لمتغيرسبة لعدم وجود فروق في مجال القصّ بالنّ  أما  .األخرىصات التخص

مع جميع التخصصات سهلة  هاأنّ  إلى باإلضافةها مناسبة للجميع ة بأنّ طبيعة القصّ  إلىيكون عائدا 

ر المالكي حسب متغيّ  راسة مع دراسةميع وهذه من طبيعة البشر. وتتفق هذه الدّ ويستسيغها  الج

ة بالمقارنة مع تخصص ة هم تخصص علوم  إنسانيّ للقصّ  ̋لتخصص حيث كان األكثر استخداماا

من العلوم التربوية  ̋أكثر تخصصا ̋ون تدريباعلوم تربوية كون أصحاب العلوم اإلنسانية يتلقّ 

ت غير مؤهاّل  األطفالمات في رياض عددا كبيرا من المعلّ  حيث أشار المالكي في دراسته إلى أنّ 

 دراسة المالكي نفسها في أن التخصص الوتختلف مع  األطفالفي رياض  ̋متخصصا ̋التأهي

 ̋الت تأهيالمات غير المؤهّ المعلّ  حيث أظهر المالكي أنّ  اإلستراتجيةر على درجة شيوع يؤثّ 

( 2008. كذلك اختلفت مع دراسة عبد القادر)األطفالمات رياض أهداف منظّ  يحققن ̋متخصصا

 تعزى للتخصص . إحصائيةدم وجود فروق ذات داللة والتي أشارت إلى ع
 

 :المؤهل العلميمتغير  -   2
( α≤0.01( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )12تائج في الجدول )تشير النَ 

 ،األطفالمات رياض وتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلَ  األطفالم الستراتيجيات  تعلَ 

في المجالين)إستراتيجية التعلم باللعب( و  وأيضاً ة، للدرجة الكليَ   ل العلميالمؤهلمتغير  ̋تبعا

الفرق  ابق أنَ يظهر من الجدول السَ  ة المجاالت، )األركان التعليمية(  بينما لم تظهر فروق في بقيَ 

 جاء:
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وقد ( عند مقارنتها مع فئة )بكالوريوس(. دراسات عليارجة الكلية جاء الفرق لصالح فئة )في الدَ  -

راية والوعي باستخدام راسات العليا لديهم في المجمل الدَ الدَ  أصحاب أنَ  إلىتعزى هذه النتيجة 

وها قة التي تلقَ من غيرهم نتيجة المساقات التعليمية المتخصصة والمتعمَ  أكثردريس ات التَ استراتيجيَ 

م باللعب( راتيجية التعلَ الت األخرى .وفي مجال )إستالمؤهَ  أصحابدراساتهم العليا مقارنة مع  أثناء

( وفئة )بكالوريوس(. وقد دراسات عليا( عند مقارنتها مع فئة )دبلوم متوسطجاء الفرق لصالح فئة )

مؤهل دبلوم   أصحابمن قبل  األطفالفي رياض  األطفالتدريس فئة  أنَ  إلىتعزى هذه النتيجة 

معرفة  أكثربلوم الدَ  أصحاب هذا المستوى سهل ولذلك كان فل وذلك ألنَ قربا وفهما للطَ  أكثر

خريجيها من حملة  أكثر األطفالتخصصات رياض  ة وأنَ ة المناسبة له خاصَ التعليميَ  باأللعاب

ط. وفي مجال )األركان التعليمية( جاء الفرق لصالح فئة )دراسات عليا( وفئة )دبلوم بلوم المتوسَ الدَ 

 أكثرفئة دبلوم  أصحاب أنَ تيجة إلى ذه النَ وقد تعزى ه ط( عند مقارنتها مع فئة )بكالوريوس(.متوسَ 

وا هذا القرب من خالل المساقات الدراسات العليا عوضَ  أصحاب وانّ  لألطفالومعرفة  ̋قربا

 وها خالل دراساتهم العليا.ة التي تلقَ والمعرفة العلميَ 

ذات عدم وجود فروق  إلى أشارت( التي 2013) واشكنانيراسة مع دراسة سعادة وتختلف هذه الدَ 

 إلى أشارت التي( 2008وكذلك اختلفت مع دراسة عبد القادر) داللة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي . إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة 

 متغير الخبرة:3 - 
( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 15تائج في الجدول )تشير النَ     

(0.01≥α )مات رياض وتعليمهم األكثر شيوعًا من وجهة نظر معلَ  األطفالم تراتيجيات  تعلَ الس
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 في جميع المجاالت باستثناء المجالين وأيضاً للدرجة الكلية،  لمتغير الخبرة  ̋تبعا ،األطفال

 يظهر من الجدول السابق أنَ ة(  حيث لم تظهر فروق فيهما، م باللعب( و )القصَ ة التعلَ )إستراتيجيَ 

( عند مقارنتها مع فئة سنوات 10 إلى  5من ة جاء الفرق لصالح فئة )جاء: في الدرجة الكليَ  الفرق

 سنوات(. 10من  أكثر)

  5من الح فئة )ـــرق لصــال )التعلم  التعاوني( جاء الفـوفي مجال )األركان التعليمية(  ومج  

وفي  . سنوات( 10من  كثرأسنوات( عند مقارنتها مع فئة ) 5(  وفئة )اقل من سنوات 10   إلى

(  عند مقارنتها مع فئة )اقل سنوات 10   إلى  5من مجال )لعب الدور( جاء الفرق لصالح فئة )

(  سنوات 10   إلى  5من )الخبرات من  أصحاب . وقد تعزى هذه النتيجة إلى أنَ سنوات(  5من 

عمليا وخبرة عملية على  في رياضهم ولذلك تلقوا تدريبا األطفالمعظمهم من الذين تعاملوا مع 

 أصحاب من غيرهم وذلك ألنَ  أكثربنوع من االحتراف  األطفالكيفية التعامل مع هذه الفئة من 

سبة رت للفئة السابقة. وأما بالنَ لم يتوفر لديهم من الخبرة التي توفَ سنوات(  5)اقل من الخبرة 

 باألساليب متمسكةزالت فقد تكون هذه الفئة ما سنوات(. 10من  أكثر)الخبرة من  ألصحاب

اته الحديثة والتي منها استراتيجيات التعليم واستراتيجيَ  بأساليبكها من تمسَ  أكثرة التعلمية التقليديَ 

 التعليم الحديثة.

( بوجود فروق ذات داللة Boulton-lewis,2011واتفقت هذه الدراسة مع دراسة بولتون)

المعلمين مصدر معرفتهم بالنظريات التربوية جاء  غالبية إحصائية تعزى للخبرة حيث أشار إلى أنَ 

 من المشاهدات والممارسات .
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  أظهرت التي( 2008واختلفت مع دراسة عبد القادر)

 للخبرة .

 وجود فروق تعزى لمتغير أظهرت( والتي 2013ني )نافق هذه الدراسة مع دراسة سعادة واشكوتتَ 

 الخبرة.  

 :لتوصياتا

 الدراسة فان الباحث يوصي باآلتي: إليهافي ضوء النتائج التي توصلت  

القصة والتي ظهرت بدرجة مرتفعة في هذه  إستراتيجيةفي  األطفالتعزيز المعلمات في رياض  -  1

المعلمات بدورات  إلحاقالدراسة وتقوية بقية االستراتيجيات التي ظهرت بدرجة متوسطة من خالل 

 .األطفالة تتناول مفاهيم واليات تفعيل هذه االستراتيجيات في الغرف الصفية مع تدريبي
 

 األطفالالقصة في تعليم  إستراتيجيةاستخدام  أثناءالخيال  أسلوبضرورة تركيز المعلمات على 2 - 

 والتي ظهرت بدرجة متوسطة.
 

بالمفاهيم ن همية وتزويداالختصاصات العل اتن ذو المعلمات م األطفالتراعي رياض  أنضرورة  - 3

من خالل استخدام االستراتيجيات الواردة في هذه الدراسة بحيث  األطفالالالزمة لكيفية التعامل مع 

 مختلف الخبرات من المعلمات. أيضاتراعي 
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والمستلزمات التعليمية الالزمة في تفعيل هذه  باألدوات األطفالن تعمل رياض أضرورة 4- 

عند تنفيذ هذه  األطفالتوفير الوقت المناسب لمعلمة رياض  إلى ةباإلضافاالستراتيجيات 

 االستراتيجيات.

دراسة مسحية مشابهة لهذه الدراسة  استراتيجيات مستخدمة في هذه الدراسة وغيرها من  إجراء5- 

في مختلف مناطق المملكة  األطفالاالستراتيجيات لتعرف مدى تطبيقها من قبل معلمات رياض 

 اشمية.اله األردنية

 

جيات المتصلة باستراتي األطفالالقيام بدراسة حصرية لتحديد االحتياجات التدريبية لمعلمات رياض 6- 

 المرحلة. في هذه لألطفال التدريس المتنوعة والمناسبة
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية

الب أثــر تطبيــق اســتراتيجيتين للــتعلم النشــط فــي تحصــيل طــ(. 2010األســطل، محمــد زيــاد، ) -

، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، الصــف التاســع فــي مــادة التــارية وفــي تنميــة تفكيــرهم الناقــد

 جامعة الشرق األوسط، عمان: األردن.
 

، القــاهرة: الــدار االتجاهــات الحديثــة فــي تربيــة طفــل مــا قبــل المدرســة ،(2000بــدران، شــبل ) -

 المصرية اللبنانية.
 

 التـــدريس بالقصـــة فـــي تـــوفير بيئـــة صـــفية داعمـــة ةإســـتراتيجيتوظيـــف ،(2008) ,البركـــات، علـــي -

( 3)4،  فـــي العلـــوم التربويـــة دراســـة األردنيـــةالمجلـــة ،األطفـــاللتنميـــة المهـــارات اللغويـــة لـــدى 

:203-189 
 

 ، عمان: االردن، دار الفرقان الميسر في سيكو لوجية اللعب(،1987بلقيس، احمد ،) -
 

ــــدريس وا ,(2002حمــــد محمــــود، )مالحيلــــة،  - ــــق الت دولــــة اإلمــــارات العربيــــة  ســــتراتيجياته،طرائ

 المتحدة، العين: دار الكتاب الجامعي.
 

 ,عمان:االردن,دار المسيرةااللعاب التربويةوتقنيات انتاجها(,2010الحيلة,محمد محمود,)  -
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، غرفة المصادر لبديل تربوي لذوي االحتياجات الخاصة,(2009), عبد اهللالخطيب، عاكف  -

 يثة .اربد ، عالم الكتب الحد
 

الصم في  األطفال(. أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تحصيل 2002الرفاعي، عالية، ) -

 جامعة األردنية.ال، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياضيات وتفاعالتهم االجتماعية

 القاهرة: عالم الكتب. التدريس نماذجه ومهاراته،(. 2003زيتون، كمال ) -

,عمـــان : األردن, دار  الـــتعلم النشـــط بـــين النظريـــة والتطبيـــق(,2006,)ســـعادة جـــودت وآخـــرون  -

 الشروق.

لعناصـر الـتعلم  األطفـال(. درجة تطبيق معلمات رياض 2013سعادة، جودت، واشكناني، شيماء، ) -

  1161 (. ص41)4الجامعة األردنية،  مجلة دراسات العلوم التربوية،النشط في دولة الكويت، 
 

ــم (,2005ســليمان,نايف احمــد,) - ــالتعل ــون التشــكيلية األطف ,دار والموســيقى الدرامــه والمســرح والفن

 الصفاء .عمان:االردن

 ,دار المناهج,عمان:االردناساسيات التدريس(,2005) إبراهيمشبر,خليل  -

ستراتيجيات الـتعلم وأنمـاط الـتعلم(. 2011شاهين، عبدالحميـد ) - ،  إستراتيجيات التدريس المتقدمة وا 

 .اإلسكندرية، جامعة  ير منشورهرسالة ماجستير غ

 اثـــر برنـــامج مقتـــرح لتعلـــيم التفكيـــر فـــي تحســـين مســـتوى الحـــوار الصـــفي،(2007) أســـيلالشـــوارب،  -

 ، جامعة اليرموك.األردن: مؤتمر كلية التربية السابع،  الروضة األطفالومستوى االفكار لدى 
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       ، الــــــتعلم الــــــذاتي وبيئــــــة األطفــــــاللتعليميــــــة فــــــي ريــــــاض ا األركــــــان( ،2000صــــــالح،ماجدة ) -

 :مصر ، المكتب العلمي للنشر والتوزيع. اإلسكندرية
 

البيئــة التعليميــة فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة فــي األردن : الواقــع  ،(2010طراونــة، ســاهرة ) -

 . ، عمان: مجمع اللغة العربية األردنيوالمأمول

 األطفـالخدمها معلمـات ريـاض االستراتجيات التدريسية التي تست(, 2008عبد القادر, جمانة,) -

 األردنية,رسالة ماجستير غير منشور,الجامعة في تعليم المفاهيم العلمية
 

فاعليـة تطبيـق إسـتراتيجيات التـدريس (. 2011عبد الكريم، منذر وعاشور، محمد وعبيد، كامـل ) -

 .444 -888، واألربعونالعدد السابع  مجلة الفتح،، األطفالمن وجهة نظر 

 ,دار وائلاألردن,عمان:األطفالفي تعلم  وأثرهاسيكولوجية اللعب (,2004يل)عبدالهادي,نب -

 ، األردن: دار المسيرة.في سياق ثقافة الجودة التعلم والتعليماستراتيجيات (. 2011عبيد، وليم ) -   

 ,دار المسيرة.األردن,عمان :والتفكير في الرياضيات األلعاب,(2012العبسي,محمد مصطفى,)-   

            التعليم في هدفيه رؤيةالتدريس الممسرح )( ,2007,اللوح ,احمد حسن ) إسماعيل,عزو عفانه -

 ,دار المسيرة األردن,عمان : 

    فاعليــة اســتراتيجة الــتعلم بالمشــاريع االلكترونيــة فــي تنميـــة (.  2012عـقـــل، مجــدي ســعيد، )-    

الجامعـة  ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـوره، ميةمهارات تصميم عناصر التعلم لـدى طلبـة الجامعـة اإلسـال

 اإلسالمية، غزة.
 

ستراتيجية المؤسسة دراسة ميدانية لمؤسسة (. 2009العيد، ختيم، ) - إدارة الجودة الشاملة وا 
  ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر.سولنلغاز
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 ، السعودية.يةالحكمة االلكترونالعنكبوتية:  الشبكة(، التعلم باللعب، 2009الغامدي، فهد ) -

 , عمان:االردن,دار المسيرة تنظيم بيئة تعلم الطفل (,2010),فهمي ,عاطف عدلي -

 .عمان: االردن، المكتبة الوطنيةتنظيم بيئة التعلم الصفي،  ،(2009)قاسم،وفاء مصطفى ، -

 ، دار وائل األردن،عمان:علم النفس التربوي ,( 2010)وآخرون،قطامي  -

 ,دار المسيرة األردن,عمان:يات التعلم والتعليم المعرفيةاستراتج(, 2013قطامي,يوسف,) -

ــة الدراســةأولويــات ,2014)),للعلــوم  األعلــىالمجلــس  - ــوم التربوي  العلمــي والمتعلــق بقطــاع العل

 األردن,عمان : 2121-2111للسنوات 

فــي تحقيــق أهــدافها  األطفــالمــدى فعاليــة منظمــات ريــاض  ,(2002المــالكي، نــوف حســن، )  -

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملـك سعود. ية في مدينة الرياض،"دراسة ميدان

 ، عمان: األردن، دار المسيرة   (، طرائق التدريس العامة2015) ,الحيلة ، محمد توفيق ،،  مرعي-    

 ، عمان : االردن ، دارالفكرتفريد التعليم(، 1998)مرعي، توفيق,  -    
 

فاعليـة برنـامج تـدريبي فـي تنميـة الكفـاءات األدائيـة لـدى معلمـات  ,(2007),محمود، جمال الدين  -   

بعـــض المهـــارات االجتماعيـــة وتعـــريفهم بالمناســـبات  األطفـــال إكســـابالروضـــة الالتـــي تســـاعدهن علـــى 

 ، جامعة قناة السويس.  ورقة بحثيةالوطنية، 
 

 ان,دار الرضو  األردن,عمان:التعلم التعاوني(,2015,)عبدا هللالموسوي ,نجم  -

 قـراءة القصـص ومناقشـتها فـي مـدى اسـتيعاب طلبـة الصـف الثالـثاثر ,( 2003), إبراهيمالمومني،  -

  14-27( ،1) 30، العلوم التربوية  األردنيةالجامعة  اتدراسمجلة ،  االساسي للمفاهيم العلمية

 ، عمان ، األردن الدليل اإلحصائي،  (2015وزارة التربية والتعليم،) -
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 ( 1ملحق )

اإلستبانةحكمي أسماء م    
 

 مكان العمل التخصص أسماء المحكمين الرقم
د.محمود الحديديأ.  1 ريسمناهج وطرق تد   جامعة الشرق األوسط 
الحافظ سالمة د.عبدأ.  2  جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا تعليم 
اإلسالميةجامعة العلوم  مناهج وطرق تدريس د.ياسين علي محمد المقوسي 3  
ناعور كلية العلوم التربوية/ علم النفس التربوي د.نافز القصيفي  4  
ناعور ية العلوم التربوية/كل أساليب التدريس د.ماهر معروف النداف 5  
سيد.بالل عبدالحفيظ الرنتي 6 /مدربمناهج وطرق تدريس  اهللمركز الملكة رانيا العبد   
خد.فضل خليل ابراهيم الشي 7 عربيةتدريس اللغة ال أساليب  ناعوركلية العلوم التربوية/   
اإلسالميةجامعة العلوم  مناهج وطرق تدريس د.صالح حسن الداهري 8  
طف أبو حميد الشرماند.عا 9  جامعة الشرق األوسط  تكنولوجيا التعليم 
ليفلد.لطفية محمود عبدالقادر ف 10 األطفالتخصص رياض   ة/مشرفتربية لواء ماركا   
حجات إبراهيمهلل ا د.عبد 11 تدريس  أساليب  اإلسالميةجامعة العلوم    
معالي إبراهيمد. 12 ةاإلسالميجامعة العلوم  مناهج وطرق تدريس   
يتمد.شريف سالم ال 13 ديةالمملكة العربية  السعو  مناهج وطرق تدريس   
األطفالمشرف رياض  االستاذ فوزي الطبال 14  مدارس الناصر الحديثة 
 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس د.طالل أبو عمارة  15
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 ( 2 ملحق )

انة في صورتها األوليةســـــتباإل  

يةاإلستراتيج الرقم فقرةال   

 مستوى أداء المهمة

بدرجة 

كبيرة 

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

ة بدرجة قليل

 جدا  

1 

ية
ج
تي
را
ست
إ

 
لل
با
م 
عل
لت
ا

ب
ع

لها أهداف تربوية محددة ألعابااختار         

2 
ة تكون قواعد اللعبة سهل أناحرص على  

 وواضحة ومحددة.

     

3 
 األطفالر تناسب أعما ألعابااستخدم   

 وقدراتهم .

     

4 
تهم أن تكون األلعاب مستمدة من بيئ أراعي

وحاجاتهم . وخبراتهم  

     

5 
 الحرية واالستقاللية في األطفالامنح 

ة.اللعباختيار   

     

6 
دوره في الطفل احرص على أن يؤدي 

أقرانه .التفاعل مع   
     

األطفالعلى تلبية احتياجات  أحرص 7       

8 

صة
لق
 ا

      اختار قصصًا لها أهداف محددة.

9 
بطة اختار قصصًا تحوي مفاهيم علمية مرت

 بما يراد تعليمه.

     

10 
 األطفالانتباه  إلثارةاستخدم  القصة 

.وتشويقهم   

     

11 
ص بتقليد شخو ألطفالفرصة لال أعطي

واآلخرالقصة بين الحين   

     

12 
 البيئة ربط بين القصص العلمية وأ

 المحيطة بهم.

     

13 
أجري حوارًا حول األحداث في القصص 

 وما يتعلق بموضوع الدروس العلمية .

     

14 
بة حرص على القراءة التعبيرية مصطحأ

 بالصوت والحركة.
     

متكررةاستخدم القصة بصورة  15       

16 

ن
كا
ألر

ا
 

مي
لي
تع
ال

ة
. اختار الركن المناسب لألهداف المحددة        

17 
بصورة  األركاناحرص على ترتيب 

فية.تناسب البيئة الص ألطفالمشوقة لال  

     

18 
  ركنالمناسبة للاستخدم المواد واألدوات 

ة من بيئة  الطفل.دبأشياء مستم  
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19 

استخدام المواد   األطفالاطلب من 

 واألدوات تحت إشرافي.

 

     

20 

عتهم ومتاب طفالاألاعمل على  التنقل بين 

 لتقديم التغذية الراجعة لهم متى ظهرت

 الحاجة لذلك .

     

21 
ألركان للتنقل بين ا ألطفالالمجال لال أتيح

 وتبادل األدوار بينهم .

     

22 
المواد واألدوات  واأن يعيد  األطفال أعود

أماكنها بعد استخدامها. إلى  

     

23 
هيم حول المفا ألطفالأوجه أسئلة لال

 المستمدة من الركن.

     

24 

ت
عا

مو
ج
لم

با
  

لم
تع

 ال

ي ما التعاون ف األطفالاحرص على تعويد 

 بينهم النجاز المهمات.

     

25 
ة إلى مجموعات غير متجانس األطفالاقسم 

 لتنفيذ مهام محددة.

     

26 
ع اختيار قائد  لكل مجموعة يتولى توزي

.المهام والحوار بين أفراد المجموعة   

     

27 
ك أتأكد من أن كل فرد في المجموعة يشار

 بتنفيذ المهمة.

     

28 
ها أتيح الفرصة لكل مجموعة يعرض عمل

 أمام المجموعات األخرى .

     

29 
مفهوم التعاون في  األطفالانمي لدى 

 حياتهم اليومية

     

لمساعدة غيرهم. األطفالأحاول تشجيع  30       

31 
نمية  مفهوم التعاون لدى اعمل على ت

في حياتهم اليومية. األطفال  
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 الرقم

ج
تي
را

ست
إل
ا

ية
 

 الفقرة
   مستوى أداء المهمة

بدرجة 

كبيرة 

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

ا  قليلة جد  

ة استخدم الطاوالت المستديرة لكل مجموع  32
بة.بحيث يجلس كل منهم جلسة صحية مناس  

     

33 

ر
دو

 ال
ب

لع
 

أضع أهدافاً محددة وواضحة لتمثيل 
 الدور او السيناريو  المعد.

     

 فالاألطاكتب السيناريو المناسب للغة  34
 بطريقة مناسبة

     

المناسبة لكل دور . اآللية احدد 35       

 محيث يقو األطفالاألدوار على  أوزع  36
 كل طالب بدراسة دوره.

     

او  للقيام بتمثيل دور األطفالار ختا 37
 ادوار محددة وفق السيناريو المعد.

     

ة .اساعد على تجهيز وتوفير االلبس 38       

.يلقبل التمث اعمل على تجريب الدور 39       

يمةعلى استخدام لغة سل األطفالأشجع  40       

غير  األطفالاسئلة تطرح على  اعد 41
ية التمثيل.المشاركين في نها  

 

     

المشاهدين  ألطفالأفسح المجال لال 42

وارهم  بمناقشة المشاركين بالتمثيل بأد

 وتمثيلهم.
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 ( 3 ملحق )

انة في صورتها النهائيةتبســـــاإل  
 

يةاإلستراتيج الرقم  الفقرة 
 مستوى أداء المهمة

بدرجة 

كبيرة 

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة
 بدرجة قليلة

لة بدرجة قلي

 جدا  

1 

ية
ج
تي
را
ست
إ

 
لل
با
م 
عل
لت
ا

ب
ع

لها أهداف تربوية محددة ألعابااختار         

2 
ة احرص على ان تكون قواعد اللعبة سهل 

 وواضحة ومحددة.

     

3 
 األطفالتناسب أعمار  ًااستخدم  العاب 

 وقدراتهم .

     

4 
تهم أن تكون األلعاب مستمدة من بيئ أراعي

 وخبراتهم.

     

5 
 الحرية واالستقاللية في األطفالامنح 

ة.اللعباختيار   

     

6 
دوره في الطفل احرص على أن يؤدي 

أقرانه .التفاعل مع   
     

      أستخدم ألعابًا الكترونية  7

8 

صة
لق
 ا

      اختار قصصًا لها أهداف محددة.

9 
بطة اختار قصصًا تحوي مفاهيم علمية مرت

يمه.بما يراد تعل  

     

10 
 األطفالثارة انتباه الاستخدم  القصة 

.وتشويقهم   

     

11 
 بتقليد شخوص ألطفالاعطي فرصة لال

 القصة بين الحين واالخر

     

12 
لمحيطة ا البيئة اربط بين القصص العلمية و

 بهم.

     

13 
أجري حوارًا حول األحداث في القصص 

. وما يتعلق بموضوع الدروس العلمية  

     

14 
بة احرص على القراءة التعبيرية مصطح

 بالصوت والحركة.
     

      استخدم القصص لتوسيع خيال الطفل 15

16 

ن
كا
ألر

ا
ية 
يم
عل
لت
 ا

 اختار الركن المناسب لألهداف المحددة .

 

     

17 

احرص على ترتيب االركان بصورة 

فية.تناسب البيئة الص ألطفالمشوقة لال  
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18 
  ركنالمناسبة للاستخدم المواد واألدوات 

ة من بيئة  الطفل.دبأشياء مستم  

     

19 

استخدام المواد   األطفالاطلب من 

 واألدوات تحت إشرافي.

 

     

20 

عتهم ومتاب األطفالاعمل على  التنقل بين 

 لتقديم التغذية الراجعة لهم متى ظهرت

 الحاجة لذلك .

     

21 
ألركان للتنقل بين ا ألطفالالاتيح المجال ل

 وتبادل األدوار بينهم .

     

22 
المواد واألدوات  واأن يعيد  األطفالاعود 

 الى أماكنها بعد استخدامها.

     

23 
حول المفاهيم  ألطفالاوجه أسئلة لال

 المستمدة من الركن.

     

24 

ت
عا

مو
ج
لم

با
  

لم
تع

 ال

ي ما التعاون ف األطفالاحرص على تعويد 
 بينهم النجاز المهمات.

     

25 
ة الى مجموعات غير متجانس األطفالاقسم 

 لتنفيذ مهام محددة.

     

26 
ع اختيار قائد  لكل مجموعة يتولى توزي
 المهام والحوار بين أفراد المجموعة .

     

27 
ك أتأكد من أن كل فرد في المجموعة يشار

 بتنفيذ المهمة.

     

28 
ها ل مجموعة يعرض عملأتيح الفرصة لك

 امام المجموعات االخرى .

     

29 
ر احرص على التفاعل والتواصل والحوا

والمناقشة عند عرض المجموعات 
 ألعمالها.

     

30 
 األطفالاطلب من كل مجموعة تشجيع 

 الضعاف في المجموعات ومعاونتهم.

     

اعمل على تنمية  مفهوم التعاون لدى   31
اتهم اليومية.في حي األطفال  
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 الرقم

ج
تي
را

ست
إل
ا

ية
 

 الفقرة
   مستوى أداء المهمة

بدرجة 

كبيرة 

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

ا  قليلة جد  

 استخدم الطاوالتانظم البيئة الصفية )  32
ل المستديرة لكل مجموعة بحيث يجلس ك

(منهم جلسة صحية مناسبة.  

     

33 

 ال
ب

لع
ر
دو

 

أضع أهدافاً محددة وواضحة لتمثيل 
 الدور او السيناريو  المعد.

     

 فالاألطاكتب السيناريو المناسب للغة  34
 بطريقة مناسبة

     

35 
المناسبة لكل دور . اآللية احدد  

     

 محيث يقو األطفالاألدوار على  أوزع  36
 كل طالب بدراسة دوره.

     

او  قيام بتمثيل دورلل األطفالار اخت 37
 ادوار محددة وفق السيناريو المعد.

     

اعمل على تجهيز وتوفير األلبسة  38
 المناسبة لكل دور.

     

39 
.يلقبل التمث اعمل على تجريب الدور  

     

40 
يمةعلى استخدام لغة سل األطفالأشجع   

     

غير  األطفالأسئلة تطرح على  اعد 41
ية التمثيل.المشاركين في نها  

 

     

المشاهدين  ألطفالأفسح المجال لال 42

وارهم  بمناقشة المشاركين بالتمثيل بأد

 وتمثيلهم.
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 ُملحق (4)
 أعداد معلمات مجتمع الدراسة حسب التخصص والمؤهل العلمي
 م2016/2015كما وردت في الدليل اإلحصائي إلدارة التعليم الخاص في عَمان للعام الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص
 المؤهل العلمي

 المجموع لغات مواد علمية علوم إنسانية علوم تربوية

 1799 603 124 74 998 دبلوم متوسط
 1124 381 75 49 619 بكالوريوس
 292 98 24 8 162 دراسات عليا
 3215 1082 223 131 1779 المجموع
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 ( 4 ملحق )
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