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 شكر وتقدير

لهَآربَالعالمينَوالصالةَوالسالمَعلىَالمبعوثَرحمةَللعالمينَسيدناَمحمدَوعلىَ للَهَم دَ حَ ال

علمتناَإنكَأنتَالعليمَالحكيم،َاللهمَعلمناَماَينفعناَوانفعناَوصحبهَأجمعين،َاللهمَالَعلمَلناَإالَماَ

 .بماَعلمتناَوزدناَعلما

الكريمَصلىَاللَعليهَوسلمَفيَحديثهَالشريفَ"الَيشكرَاللَمنَالَيشكرَالناس"َ َاقتداءَبرسولنَا

َاذ الدكتورتاألسواألخَالصادقَألستاذيَالفاضل،َفإنيَأجدَلزاماَعليَأنَأتقدمَبوافرَالشكرَوالتقديرَ

لتكونَمنََويحفظكَ،،َأسالَاللَسبحانهَوتعالىَانَيباركَلكَوينفعكَبعلمكأحمد فتحي أُبو كريم

َسدنةَالعلمَوأهله.ََ

َالمحترمينَأعضاءَل ْجن ةَهكماَيطيبَليَانَأتقدمَبالشكرَوالتقديرَ َمهَهلجهودَهَةَهالمناقشَلألس اتذةه

ََوالذينَتشرفتَبوضعَأسمائهمَفيَالصفحاتَاألولىَللرسالة.َالمميزةه،

َأتوجهَ  ذ فواز األستا أبوكريم،األستاذ الدكتور أحمد َالجامعة،أساتذتيَفيََإل ىَبالشكرَهَك ما

والَأنسىَأنَأتقدمَبوافرَالشكرَوالتقديرَ، الشبولاألستاذ منذر  الدرادكة،األستاذ أمجد  شحادة،

َومساعدة.سداهَليَمنَنصحَأبماََستراكلألستاذ الدكتور رياض 
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َالعافية.(َأمدكَاللَبالصحةََوأمي الحبيبةصديقتيَوقدوتيَفيَالحياة،َالىَمثالَالقوةَوالتحديَ)إلىَ

وأسكنكَفسيحَجناتهَومنَكنتَأتمنىَانَتكونَمعيَألننيَاعلمََروح اختي الغالية رحمك اهللإلىَ

َأنكَتفخرينَبكلَماَأعمل.

َوأسكنكمَفسيحَجناتهَ.َأرواح أخوتي رحمكم اهللإلىَ

َأدامكمَاللَذخراَليَ.َإخوتي الغالين )أبوعلي / أبوعبداهلل(إلىَ

َ.العزيزجي زو الىَالحبيبَالغاليَوشريكَالحياة،َالىَمنَتسجلَجميعَانجازاتيَباسمهَ

َماللهّمَإرزقنيَبّرهأوالدي وأغال ما أملك )سعد، حمد، محمد، عبداهلل(.الىَمنَأرىَالحياةَبوجودهم،َ

َواجعلهمَمنَالذريةَالصالحةَيارب.َوارزقهمَالرضا

،َومنَكانتَليَعوناَفيَوزوجته أختي التي لم تلدها أميأخي والصديق الصادق )أبوسالم( إلىَ

َ(.َأمَفاطمةتفاصيلَاياميَفيَالغربةَ)َغربتي،َومنَشاركتنيَكل
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األمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصمةَعمانَمنَوجهةَنظرَ
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87َ َالوطنيةَ َللهيئة َاإلدارية َتطبيقَالمعايير َالفروقَلدرجة َداللة َالتباينَاألحاديَإليجاد تحليل
َلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَإدارةَرياضَاألطفال،َتبعاَلمتغيرَسنواتَالخدمة.األمريكيةَ
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الوطنيةَاألمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَإدارةَرياضَاألطفالَفيَالعاصمةَعمانَ
َ(َتبعاَلمتغيرَالوظيفة.T-Testمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات،َواختبارَ)
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َ َالحسابية َللهيئةََواالنحرافاتالمتوسطات َاإلدارية َالمعايير َمعيقاتَتطبيق َلدرجة المعيارية

الوطنيةَاألمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَإدارةَرياضَاألطفالَفيَالعاصمةَعمانَ
َمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات،َتبعاَلمتغيرَالمؤهلَالعلمي.
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َالفروقَل َداللة َالتباينَاألحاديَإليجاد َللهيئةَتحليل َاإلدارية َمعيقاتَتطبيقَالمعايير درجة

الوطنيةَاألمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَإدارةَرياضَاألطفال،َتبعاَلمتغيرَالمؤهلَ
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َمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات،َتبعاَلمتغيرَسنواتَالخدمة.َ
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درجة إمكانية تطبيق المعايير اإلدارية للهيئة الوطنية األمريكية لبرامج التعليم 
والرعاية المبكرة ومعيقات تطبيقها في إدارة رياض األطفال في العاصمة عمان من 

 وجهة نظر المديرات والمعلمات 
 إعداد

 صبيحة حسن عطية العبودي
 إشراف

َاألستاذ الدكتور أحمد فتحي أبو كريم
 الملخص

هدفتَالدراسةةةةةةةةةةةةةةةَللتعرفَإلىَدرجةَإمكانيةَتطبيقَالمعاييرَاإلداريةَللهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَ
َ،لبرامجَالتعليمَوالرعةةايةةةَالمبكرةَومعيقةةاتَتطبيقهةةاَفيَإدارةَريةةاضَاألطفةةالَفيَالعةةاصةةةةةةةةةةةةةةمةةةَعمةةان
نَمَولتحقيقَأهدافَالدراسةَتمَإستخدامَالمنهجَالوصفيَالمسحي،َعنَطريقَتطويرَاستبانةَمكونة

(َفقرةَ,َوتمَالتأكدَمنَصدقهاَوثباتها،َو و ّزعتَأداةَالدراسةَعلى25َ(َفقرةَ,َومعيقاتَالتطبيقَ)71)
(َمعلمة،74َ(َمديرةَو)44مديراتَرياضَاألطفالَوالمعلماتََفيَالعاصةةةةةةةمةَعمانَوالبال َعددهمَ)

ات،َوماَتمَ(َاسةةةةةةةةةةتبانةَمنَالمعلم67(َاسةةةةةةةةةةتبانةَمنَمديراتَرياضَاالطفال،َو)40وتمَاسةةةةةةةةةةتردادَ)
ََ.منَالمعلماتَ%91)(َمنَالمديراتَونسبةَ)%91استردادهَيعتبرَعينةَالدراسة،َويمثلَنسبةَ)

أنَدرجةَامكانّيةَتطبيقَمعاييرَالهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَوقدَبينتَنتائجَالدراسةةةةةةةةةةةةةةةةَ
(3.71َ)َإذَبل َالمتوسةةةةةةةةةةةةةةطَالحسةةةةةةةةةةةةةةةابيَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفالَكانتَمرتفعة،

(،َوجاءتَمعاييرَاألداةَجميعهاَبينَالدرجةَالمتوسةةةةةةةةةةةةةةطةَوالمرتفعة،َإذ1.02َواالنحرافَالمعياريَ)
وقدَأشارتَالنتائجَإلىَعدمَوجودَفروقَذاتََ(،4.39َ–3.04َتراوحتَالمتوسطاتَالحسابيةَبينَ)
تطبيقََمتوسةةةةةةةةةطاتَاالسةةةةةةةةةتجابةَلدرجةَإمكانية بينَ (α=0.05)داللةَإحصةةةةةةةةةائيةَعندَدرجةَالداللة

المعةةاييرَاالداريةةةَللهيئةةةَالوطنيةةةَاالمريكيةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةايةةةَالمبكرةَفيَادارةَريةةاضَاألطفةةالَ
ووجودَفروقَتعزىََالوظيفة لمتغير فيَالعاصةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلماتَتعزى

لصالحََسنواتَالخدمةلمتغيرَالمؤهلَالعلميَلصالحَمؤهلَالدكتوراة،َووجودَفروقَتعزىَإلىَمتغيرَ
َالعشرَسنواتَفأكثر.

درجةَتوافرَمعيقاتَتطبيقَمعاييرَالهيئةَالوطنّيةَاالمريكّيةَلبرامجَالتعليمَ وبينتَأيضةةةةةةةةةةةةةاَأن
والرعايةَالمبّكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةمةَعّمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلماتَكانتَ

(،َجاءتَفقراتَالمعيقات0.77َرافَالمعياريَ)(َواالنح2.99متوسةةطة،َإذَبل َالمتوسةةطَالحسةةابيَ)



 ن
 

(.3.79ََ-2.39َجميعهاَبينَالدرجةَالمتوسةةطةَوالمرتفعة،َإذَتراوحتَالمتوسةةطاتَالحسةةابيةَبينَ)
لدرجةَتوافرََ(α=0.05)وأشةةةةةةةةةارتَالنتائجَإلىَوجودَفروقَذاتَداللةَإحصةةةةةةةةةائيةَعندَدرجةَالداللةَ

دارةَةَاالمريكيةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةايةةةَالمبكرةَفيَاالمعةةاييرَاالداريةةةَللهيئةةةَالوطنيةةَمعيقةةاتَتطبيق
لمتغيرَالوظيفةَ ريةاضَاألطفةالَفيَالعةاصةةةةةةةةةةةةةةمةةَعمةانَمنَوجهةةَنظرَالمةديراتَوالمعلمةاتَتعزى

ولصةةةةةةةةةةالحَفئةَالدكتوراةَووجودَفروقَتعزىَلمتغيرََالمؤهلَالعلمي لمتغيرولصةةةةةةةةةةالحَوظيفةَالمعلمةَ
َواتَفأكثر.سنواتَالخدمةَولصالحَذويَالخبرةَعشرَسن

منَأهمَالتوصةةةياتَالتيَجاءتَفيَالدراسةةةةَانَتكونَالمديرةَالروضةةةةََوالمعلماتَبتخصةةةصَ
َرياضَأطفالَوضرورةَوجودَالروضةَفيَمبنىَمستقل.َ

  ، رياض األطفال.المعيقات، للهيئة الوطنية األمريكية المعايير اإلداريةَالكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The study seeks to determine the extent to which it would be possible to apply the 

administrative (management) standards of the National American Association for 

Education and Early Care Programs and the obstacles to implement them in managing 

kindergartens in the capital, Amman.  To achieve the objectives of the study the 

descriptive survey methodology was utilized, through developing a questionnaire 

consisting of (71) paragraphs and the obstacles of application (25) paragraphs, and their 

credibility and stability were ascertained, and the study tool was distributed to the 

kindergartens directors and teachers in the capital Amman numbering (44) principals and 

(74) teachers. Actually, (40) questionnaires were collected from the kindergartens 

principals, and (67) questionnaires from the teachers. What was recovered is considered 

the study sample, and represents 53% of the principals and 38% of the teachers.  

The findings of the study showed that the degree of the possibility of applying the 

standards of the National American Association for Education and Early Care Programs 

was high, where the arithmetic mean was (3.71) and the standard deviation was (1.02), 

and all the performance standards were between medium and high, whereby the 

arithmetic means were between (3.04-4.39) Moreover, the findings indicated that there 

are no statistically significant differentials at the significant degree between the averages 

of response to the degree of the possibility of apply the administrative standards of the 

National American Association of the Education and Early Care Programs in managing 

kindergartens in the capital Amman from the standpoint of the principals and teachers 

that are attributable to the position (job) variable, based on the (t) test pertaining to the 

variable of the possibility of applying the administrative standards which amounted to (-



 ع
 

1.85) and of a degree of significance (0.09), in addition to the lack of statistical 

significance insofar as all the standards.  

The results also showed that the degree of the presence of obstacles to applying the 

standards of the National American Association for Education and Early Care in 

kindergartens in the capital Amman from the standpoint of the principals and the teachers 

was medium, where the arithmetic mean amounted to (2.99) and the standard deviation 

(0.77), where all the obstacles were between medium and high, and the arithmetic means 

ranged between 2.39-3.79. Moreover, the results (findings) showed that the presence of 

statistically significant differentials at the significance degree (=0.05) for the presence 

of obstacles related to applying the administrative standards for the National American 

Association for Education and Early Care Programs in managing kindergartens in the 

capital Amman from the standpoint of principals and teachers which are attributable to 

the variable of educational credentials in favor of the position of the teacher for the 

variable of the academic credential and in favor of the doctoral segment, and the presence 

of credentials attributable to the variable of five years of service and in favor of those 

with an experience of ten years and more.  

Among the foremost recommendations of the study is for the headmistress of the 

kindergarten and the teachers to have a specialization in kindergarten coupled with the 

necessity for the kindergarten to have an independent building. 

Keywords: Administrative Standards of the National American Association of 

the educational and early care programs, Obstacles, Kindergartens. 
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 األول الفصل

 تهاوأهميّ  الدراسة ةخلفيّ 

 :ةمقدمّ 

اهاتَحديثةَجبدَمنَتطويرَاتََّالفسةةاتَالتربويةَتواجهَالمؤسةةََّراتَالحديثةَالتيفيَظلَالمتغيَّ

نَفيَوكونَالمرحلةَالتأسةةةةةةةةةةةةيسةةةةةةةةةةةةّيةَالتعليمّيةَللفردَتكَو،َالتعلمّيةتعملَعلىَتطويرَالعمليةَالتعليميةَ

َاألسةةةةةةرةقيامََأسةةةةةةاس وطفلَهالف،َلفطعدادَتربويَسةةةةةةليمَللإَبدَمنَالنظرَالىَفالَ،َالطفولةمراحلَ

نَإَذإ،َقيامَالدولةَأسةةاسَوهذاَالمجتمعَهكماَأنَ،َالمجتمعقيامََأسةةاسهيََاألسةةرةوهذهَ،َالصةةغيرة

مساعدةََبحاجةَالىَاألسرةصبحتَأف،َلوهوَالطفصغرَفردَفيهاَعلىَأَساسقيامَالدولةَقائمَفيَاأل

ىَاألطفةةالَالفةةأضةةةةةةةةةةةةةةحىَدخولَ،َوهيَفترةَالطفولةةةَأطفةةالهمهمَفترةَفيَحيةةاةَأعلميةةةَفيَتخطيَ

كماَأنَاالهتمامَبالتعليمَوتحسةةةةينَمخرجاتهَمنَ،َيَوليسَمنَالكمالياتأسةةةةاسةةةةَبهوَمطلالروضةةةةةَ

نَتكونَمخرجاتناَفيَالمراحلَالدراسةةةةيةَأردناَأفاذاَ،َهمَالعواملَالمسةةةةاهمةَفيَتقدمَالدولَوتطورهاأ

هيَرياضََوَالتعليميةَمراحلالَبأولىفيجبَعليناَاالهتمامََ،َمخرجاتَقويةَعلميااَواجتماعيااَونفسةةةياا

ََ.أصحابَاالختصاصَوالعلماءَالمنظرينَفيَهذاَالحقلراءَآقائمَعلىََ،َعلميااَاماطفالَاهتماأل

فيَالمانياَانشةةةةةةةئتَروضةةةةةةةةَفردريكَفنجدَيعودَاالهتمامَبرياضَاألطفالَالىَقرونَمضةةةةةةةت،َ

م،1840ََفيَالنصةفَاالولَمنَالقرنَالتاسةعَعشةرَالميالدي،َفيَعامFredrick Frobelََفروبلَ

بريطانياََ،َأماَفيالروضةهَنشأةَالطفلَفيهاَكنموَاألزهارَفيَوكانتَتسمى:َ"حديقةَالطفل"،َإذَشبَّ

م،َفيَايطالياَكانَلمارياَمونتيسوريَالفضلَفيَافتتاح1854َفأولَروضةَفيهاَتمَانشاؤهاَفيَعامَ

م،َالذيَكانَيعنىَفيَالبداية1907َالمعروفَ"نظامَالمونتيسةةةةةةةةةةةةةةوري"َعامََاولَروضةةةةةةةةةةةةةةةةَبنظامها

ثمَتطورَإلىَأنَاصةةةبحَيدّرسَلألطفالَالعاديين،َوكانتَتسةةةمىَروضةةةاتهاََاَاباألطفالَالمعاقينَعقلي
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"بيةةةتَاألطفةةةال"،َأمةةةاَفيَالواليةةةاتَالمتحةةةدةَاالمريكيةةةةَفقةةةدَانتقلةةةتَلهةةةاَريةةةاضَاألطفةةةالَعنَطريقَ

Wisconsinَقدَانشةةأتَسةةيدةَالمانيةَاولَروضةةةَاطفالَفيَمدينةَويسةةكونسةةينَالالجئينَااللمان،َف

م،َبعةةدهةةاَاصةةةةةةةةةةةةةةبحةةتَريةةاضَاألطفةةالَفيَبعضَالواليةةاتَاالمريكيةةةَجزءااَمنَالنظةةام1855َعةةامَ

ََ.(2002التعليميَالعامَ)الحريري،َ

"الطبَالنفسةةةةةةةةةةةةةيَللطفولةَيؤكدَاثرااَكبيرااَفيَتحديدَسةةةةةةةةةةةةةماتََ(َأن2002َ،9ويرىَالحريريَ)

،َنموااَمتكَلشةةةةةةةخصةةةةةةةيةَالفردَفيَكلَمراحلَحياته،َإذَمنَخاللَهذهَالمرحلةَالمبكرةَينموَالطف امالا

وقدَبسةةةطتَأمامهَاألمور،َوأتيحتَلهَشةةةتىَالفرصَلكيَينموَنموااَسةةةليمااَوتتوسةةةعَمداركهَوتصةةةقلَ

 َمهاراتهَمنَخاللَااللعابَواالنشطةَالمختلفة".َ

طفولةَوخصةةةةةةةائصةةةةةةةهاَومميزاتهاَوحاجاتهاَالنمائيةَيجعلناَنتعاملَمعَهذهَالفئةَمنَالفهمَََنَّإ

َقطَنستطيعفهناََ–يفكرونََحاجياتهم،َوبماذامنَخاللهََتصرفاتهم،َونعرففيهََعلمي،َنفسرموقعَ

الجهلَأنََاوالفالسفة،َكمنَرينَوالتربوييَّعلميَوندعمَماَينسجمَمعَتجاربَالمفكََّبأسلوبهمَنَنمدَّأ

َماووسةةةةةةةةةةةةةائل،َمدواتَأفيَغيابَخططََوَمتخبطةَاتَافعالهذهَاالمورَيجعلناَنتعاملَمعهمَبردَّفيَ

َ.(2004عيسى،َ)ةَغيرَسليمةَرَلهمَبيئةَنمائيَّتوفَّ

اءَإعطفيَمخرجاتَالعمليةَالتعليميةَلألطفالَيبدأَفيََاالهتمام(َإن2005َويرىَ)شةةةةةةةريفَ،

 ركنااَأسةةةاسةةةيااَفيَمجاالتَاالنتاجَاإلدارةحيثَتمثلَ،ََاالهتمامَالذيَتسةةةتحقهَإدارةَرياضَاألطفال

فيَأيَمؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةة،َكماَوتؤديَدورااَحيويااَفيَتوجيهَتلكَالمؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةَعلىَإختالفَمجاالتهاَ

وتخصةةةةةةةةصةةةةةةةةاتها،َوالحديثَعنَاإلدارةَفيَرياضَاألطفالَبدأَيأخذَقدرااَمنَاالهتمامَمنَصةةةةةةةةانعيَ

يهَدركواَأهميةَهذهَالمرحلةَاألسةةاسةةيةَفيَتوجالتعليميةَورجالَالتربيةَبشةةكلَعام،َحيثَاَالسةةياسةةات

العمليةَالتعليميةَفيَالمراحلَالالحقةَوالعملَعلىَاسةةةةةةةتوائها،َفرياضَاألطفالَتعدَاولىَاللبناتَمنَ
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الصةةةرحَالتعليميَبمراحلهَالمختلفة،َواذاَاحسةةةنَاالهتمامَبهاَوكانتَإدارتهاَإدارةَفاعلة،َالَشةةةكَمنَ

َةَعلىَالمراحلَالتعليميةَالالحقةَ.أنَذلكَسيكونَلهَتداعياتَإيجابي

غيرََأنَذجلية،َإالملتحقينَبهاََاألطفالعلىََالواضحوتأثيرهاََاألطفالأهميةَرياضََوتظهر

ََأكثريكونونََاألطفالالملتحقينَبرياضَ اَللمشةةةةةةةةةةةةةةكالتَالنفسةةةةةةةةةةةةةةيةَواالنفعاليةَواالجتماعيةَتعرضةةةةةةةةةةةةةةا

َألطفالانَالمشةةكالتَالنفسةةيةَلديَأَاألطفال،َكمارياضَالملتحقينَبَاألطفالومشةةكالتَالكالمَعنَ

مَأمافرصَتتيحَالَوبذلكَ.نياتَوالخدماتَالماديةَوالبشةةريةاالمكاَرياضَاألطفالتوافرتَفيََإذاتقلَ

لتيَتوفرَلهَااَفيَضةةةةةةةةةةةوءَبيئةَالطفلَللتعبيرَالذاتيَوالتدريبَعلىَكيفيةَالعملَوالحياةَمعَاَاألطفال

َ(.2011َ،َ)الجعفريوتطورهََهلتزيدَمنَنمَوَعنايةمختارةَبالبرامجَالمناهجََوالدواتََواال

الطفلَ،َفهيَالمفتاحَالذيَبهَنسةةةةةةةتخلصَمنَذلكَأنَرياضَاألطفالَمرحلةَمهمةَلتنشةةةةةةةئةََ

لحضةةةةةةاراتَمَتعتبرَقديمةَقدمَانسةةةةةةانيَمنظَّإكجهدََدارةاإلنَأرغمَ،َيفتحَبهَالطفلَبداياتهَالتعليميةَ

لمََ،َالذيالعلميللمنهجََيخضعنَبروزهاَكتخصصَمهنيَوكميدانَللبحثَوالدراسةَأَالإنسانية،َاإل

حيثَفرضَالتطورَفيَحجمَالمؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةاتَوتعقدَوتشةةةةةةةةةابكَ،َالعشةةةةةةةةةرينيتحققَاالَمنذَاوائلَالقرنَ

ضةةرورةَ،َةالمحيطوتعاملهاَمعَالبيئةَ،َوعالقاتهاَالخارجية،َانشةةطةعالقاتهاَالداخليةَفيماَتؤديهَمنَ

هذهََإدارةخرَضةةةةةةةةرورةَبمعنىَآَلمواردها،َأوكفلَكفاءةَاسةةةةةةةةتخدامَالمؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةاتَوجودَضةةةةةةةةماناتَت

َ.(2011،َماَيحققَهذاَالغرضَ)الجعفريالمؤسساتَب

مؤسةةةةةةةسةةةةةةةاتَتعليميةَخاصةةةةةةةََخاللفيَالمملكةَاالردنيةَالهاشةةةةةةةميةَمنََاألطفالَرياضبدأتَ

زدَعددَولمَي،َالماضةةيومؤسةةسةةاتَتطوعيةَفيَالخمسةةيناتَمنَالقرنَ،َوجمعياتَخيريةَألفرادتابعةَ

-6619فيَالعامَالدراسةةةةةةةيَ)َاألطفال(َمنَمجموعَعددَ%7لهذهَالفترةَعلىَ)َالمنتسةةةةةةةبينَاألطفال

عةةددَريةةاضََإزدادوبعةةدَذلةةكَ،َيزدادَبشةةةةةةةةةةةةةةكةةلَكبيرَاألطفةةالثمَاخةةذَاالقبةةالَعلىَريةةاضََ(م6719

(َشةةعبةَفي1117َ)اَالىَنَوصةةلَحاليَاأَلىإ،َ(221(َالىَ)1982-1981الخاصةةةَعامَ)َاألطفال
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نَاالردنَعرفَرياضَأمماَسةةةةةةةةةبقَيتضةةةةةةةةةحَلناَف،َروضةةةةةةةةةةَخاصةةةةةةةةةةَ(1857)،َالمدارسَالحكومية

َإليهَبعدَانَانتقلت،َكمؤسةةةةةةةسةةةةةةةاتَتربويةَتعليميةَفيَالنصةةةةةةةفَاالخيرَمنَالقرنَالعشةةةةةةةرينَاألطفال

َ،َية)المواضةةةةةةةةةَاألطفالالتربويةَالمعاصةةةةةةةةةرةَعنَأهميةَالعنايةَفيَمرحلةَرياضََاالفكارَواالتجاهات

نَمرحلةَالطفولةَالمبكرةَأب(َ"2008ََ،14طلبةَ)َرأتبشةةةةةةةةةةةكلَعامََ.(2013،َالمجاليَو،َالهويديَو

انتَللسةةةةةةةواءَكَأقربكانتََعليها،َفكلماوالقواعدَالتيَيتمَبناءَالشةةةةةةةخصةةةةةةةيةَالسةةةةةةةليمةََسةةةةةةةاسهيَاأل

َََََ.َ"الىَالسواءَوالعكسَبالعكسَأقربالشخصيةَفيَالمستقبلَ

شةةةةةةكَانََالوالتعليم،َفةَفيَمجالَالتربيةَمنَالدولَبتطبيقَالمعاييرَالعلميََّكثيرَواهتمتكماَ

انتَمرحلتهاَكَأياةَسةةةةةةَالتعليميَّداءَالمؤسةةةةةَّأفيَتحسةةةةةينََةَيسةةةةةهمَبشةةةةةكلَرئيسالتربويََّدارةتطويرَاإل

عتمدَفيَالمدرسةةةةَالتيَتَإدارةَفانََّالمجتمع،َلذلكةَالشةةةاملةَوتطويرَوخدمةَاهدافَالتعليمَفيَالتنميَّ

مَالتطويرَوبرامجهَفيَنظاعلىَتطبيقَسةةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةةةاتََالعلمية،َقادرةادائهاَالوظيفيَعلىَالمعاييرَ

 التعليم.

َ.َ(2009،َالتقريرَالوطنيَلنتائجَالتدقيقَاالداريَوالفنيَللجودةَفيَرياضَاألطفال(

عملَوكيفيةَالَاألطفالرياضََإدارةالقصةةةةةوىَلدراسةةةةةةََاألهمّيةيّتضةةةةةحَلناََسةةةةةبقَماَضةةةةةوءفيَ

َلوصةةةةةولالدولية،َلعلىَتطويرهاَمنَخاللَاتباعَالمعاييرَالعالميةَالتيَتجعلناَفيَصةةةةةفَالمنافسةةةةةةَ

َ.الىَالمستوىَالتعليميَالمطلوب

 :الدراسة مشكلة

،َمدرسيأدبياتَالتعليمَقبلَالتؤكدََوَللطفل،َكمالمستقبلَزاهرََساستمثلَرياضَاألطفالَاأل

تمتعَتَالطفولة،َلمامختلفَالدولَالمتقدمةَفيَعالمناَالمعاصةةةةةةةةةةةةرَعلىَاالهتمامَالمتزايدَبمرحلةََفي

ياضَالتركيزَعالميااَعلىََرَأصةةةةةةةةبحَالحقاا،َوعليهبهَهذهَالمرحلةَمنَاهميةَقصةةةةةةةةوىَفيَحياةَالفردَ

َدارياا.اَ لىَتطويرهاَعلميااَوفنيااََوإَاألطفال،َوالسعي
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المتمثّلةَ والمشةةةةةةةةةةكالت اتالتحديَّ المبّكرَفيَاالردنَالعديدَمنَعليمللتتواجهَالعملّيةَالتعليمّيةَ

وايجادَطرقَللوصةةةةةةةةةةةةةةولَالىَاألطفالَاالقلََ،َفيَزيادةَعددَرياضَاألطفالَوالحفاظَعلىَالجودة

ويرَلىَتطإالجودةَواالعتماد"َبأولوّيةَبينَالمفاهيمَالتيَتسةةةةةةةةةةةةةةعىََضةةةةةةةةةةةةةةبطويحظىَمفهومَ"ََ،َحظاَا

ّنَتمكينَاألطفالَمنَاالنتقالَمنَمرحلةََ،َإمكانياتَالفردَوقدراته ةَالمدرسةةةةةةةةةةةةةةةةَالىَمرحلَلماَقبوا 

وهذاََ،مرهونَبنوعيةَالرعايةَوالخدماتَالتيَتقّدمَلهمَوالخبراتَالتعليميةَالتيَيمرونَبهاَ،َالحقة

ةانَيتحّققَاالَمنَخاللَضةةةةةةةةةةةةةةمةةانََنالَيمك ةََنوعيةةّ فيَهةةذهََلألطفةةالالرعةةايةةةَوالخةةدمةةاتَالمقةةدمةةّ

َبدءااَمنَواضةةةةعيَالسةةةةياسةةةةاتَالتربويةَعلىَ،َوااللتزامَبمعاييرَتضةةةةبطَجودةَهذهَالبرامجَ،َالمرحلة

َالىَكلَالعاملينَفيَتلكَالبرامجَ)وثيقةَمعاييرَ دَرياضَعتماإمسةةةةةةةةةةةةةةتوىَالنظامَالتعليميَوصةةةةةةةةةةةةةةوالا

َ.(2016،َاألطفالَفيَالمملكةَاالردنيةَالهاشمية

 لىإ(2004َ)َمحاسةةةيس ودراسةةةة ،(2013) لعايدا دراسةةةةَمثل الدراسةةةات من الكثير دعتَو

 من ةللمعاييرَالعالميَّ لماَةفيَضةةةةةةةةةةةةةةوءَالمعاييرَالعالميََّاألطفالتقويمَالبرامجَالتعليميةَفيَرياضَ

َ.َالتعليمّيةةَوتحسينَالعمليََّةالتربويَّ ةالعمليَّ لها تسعى التي االهداف تحقيق في ةأهميَّ

ماَسةةةةاتَالتربيةَمؤسةةةةََّإدارةلىَتطويرَإَ(2009)خرىَمثلَدراسةةةةةَناصةةةةيفَأدراسةةةةاتَودعتَ

متحدةَةَمثلَ)الوالياتَالةَفيَضةةةةةةةةةةوءَالخبراتَالعالميَّةَالسةةةةةةةةةةوريَّةَالعربيَّالمدرسةةةةةةةةةةةَفيَالجمهوريََّلقب

يضةةاَدراسةةةَأ،َةةَالهاشةةميَّةَمثلَالمملكةَاالردنيَّلىَخبراتَدولَعربيَّإَباإلضةةافةَانكلترا(َ–االمريكيةَ

ةَةَالبرنامجَالتعليميَالقائمَعلىَالمعاييرَالتربويَّفاعليََّيَاثبتتَفيَدراسةةةةةةةةةةةةةةتهاالتََّ(2012)َابوحية

َ.المعاصرة

جَامكانّيةَتطبيقَالمعاّييرَاالدارّيةَللهيئةَالوطنّيةَاالمريكّيةَلبرامَنتبيََّدراسةةةةةةةةةةةةةةةاتَرةَتوفَّلقلََّو

رياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعّمانَمنَوجهةََإدارةالتعليمَوالرعاّيةَالمبّكرةَومعيقاتَتطبيقهاَفيَ

َةعلميَّ دراسةةةةةةةةةة من البد هأنَّ الباحثة وجدت،َحسةةةةةةةةةبَعلمَالباحثةَ–المديراتَفيهاَوالمعلماتَنظرَ
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ةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةايةةةَالمبّكرةَ ةَاالمريكيةةّ ةَللهيئةةةَالوطنيةةّ ةَتطبيقَالمعةةاّييرَاالداريةةّ تةةدرسَامكةةانيةةّ

اتَمرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةمةَعّمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلََّإدارةومعيقاتَتطبيقهاَفيَ

النجاحَ من عالية درجة قتحقَّ وتوصةةيات نتائج إلى الوصةةول بهدف محاور ةعدَّ خالل من وذلك،َ

 :اآلتي الرئيسي السؤال عن االجابة في الدراسة مشكلة لتتمثَّ لذا ،َاإلداري
الرعاية ة لبرامج التعليم و ة للهيئة الوطنية االمريكيّ ة تطبيق المعايير االداريّ امكانيّ  درجة ما

جهة نظر المديرات في العاصـــــــــمة عّمان من و  األطفالرياض  إدارةالمبّكرة ومعيقات تطبيقها في 

  ؟والمعلمات

 :وأسئلتها الدراسة فاهدأ

َجبراملَةةَللهيئةَالوطنيةَاالمريكيَّةَتطبيقَالمعاييرَاالداريَّامكانيَّ الىََالتعرف الدراسةةةة تهدف

بيقهاَومعيقاتَتطفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعمانََاألطفالرياضََإدارةبهدفَتطويرََالتعليمَوالرعايةَالمبكرة

 :التالية االسئلة عن اإلجابة خالل منوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلماتَفيهاَمنَ

لمبكرةَالتعليمَوالرعةايةةَاَالوطنيةةَاالمريكيةةَلبرامجَةَتطبيقَمعةاييرَالهيئةةامكةانيةََّدرجةةَمةا .1

 والمعلمات؟فيَالعاصمةَعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتََاألطفالفيَرياضَ

يَرياضَةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبّكرةَفةَاالمريكيَّماَمعيقاتَتطبيقَمعاييرَالهيئةَالوطنيَّ .2

 والمعلمات؟األطفالَفيَالعاصمةَعّمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَ

المتوسةةةطاتَالحسةةةابيةَ بين (a=0.05) مسةةةتوى عند إحصةةةائية داللة ذات فروق يوجد هل .3

لةةدرجةةةَامكةةانيةةةَتطبيقَالمعةةاييرَاالداريةةةَللهيئةةةَالوطنيةةةَاالمريكيةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةايةةةَ

المبكرةَفيَإدارةَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلماتَ

 ؤهلَالعلمي،َسنواتَالخدمة(؟اليَمتغّيراتَ)الوظيفة،َالمَىفيهاَتعَز
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طاتبينََ(a=0.05)فروقَذاتَداللةَإحصةةائّيةَعندَمسةةتوىََيوجدهلَ .4 الحسةةابيةََالمتوسةةّ

لمعيقاتَتطبيقَالمعاييرَاالداريةَللهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبّكرةَ

فيها،َفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعّمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعّلماتََاألطفالرياضََإدارةفيَ

َََ؟(الخدمةَ،َسنواتالمؤهلَالعلميالوظيفة،َ)إلىَمتغيراتََتعزي

 :الدراسة ةأهميّ 

َ،َلبرامجَالتعليمَةةَاالمريكيَّةَللهيئةَالوطنيَّبالمعاييرَاالداريَّعريفَةَالدراسةةةةةةةةةةَفيَالتَّتكمنَاهميَّ

لَعملهاَالحظةتَالبةاحثةةَخال،َةةَالتعليميةَّبهةدفَتطويرَالعمليةََّاألطفةالوفةائةدةَتطبيقهةاَفيَريةاضَ

عليمَةَلبرامجَالتمعاييرَالهيئةَاالمريكيَّةَتطبيقَهميَّأ،َاالنَوالىَعاما13َمديرةَروضةَخاصةَمنذَك

االمرَالذيَ ،األطفالومعيقاتَتطبيقهاَفيَرياضَوالبحثَالدائمَلمعالجةَاسةةةةةةةةبابَ،َرةوالرعايةَالمبكَّ

جةَمنَخاللَدراسةةةَدَرَاألطفالداراتَرياضَإداةَلتطويرَالعملَفيَاللَأَبإذنراسةةةَهذهَالدَّسةةيجعلَ

عيقاتَومَرامجَالتعليمَوالرعةايةةَالمبكرةباريةةَللهيئةةَالوطنيةةَاالمريكيةةَلامكةانيةةَتطبيقَالمعةاييرَاالد

 ذلكوك،َةَنظرَالمديراتَوالمعلماتَانَمنَوجهفيَالعاصمةَعمََّاألطفالرياضََإدارةتطبيقهاَفيَ

َ:يالنحوَاآلتفيَالجانبَالنظريَوالجانبَالتطبيقيَعلىَ الدراسة هذه ةأهميَّ لتتمثَّ
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 األهمّية النظرّية:  .أ

لمَيتمَتناولَتطبيقَالمعاييرََموضةةةةةةةةةوعها،َإذفيَالّدراسةةةةةةةةةةَمنَالدراسةةةةةةةةةاتَالرائدةَتعدَهذهَ .1

َاألطفاليةاضََرَإدارةرةَفيَالتعليمَوالرعةايةةَالمبكَّةَلبرامجَةَاالمريكيةَّاالداريةةَللهيئةةَالوطنيةَّ

 ۔حسبَعلمَالباحثةَ۔َةةَالهاشميَّفيَالمملكةَاالردنيَّ

عام،َ بشةةةةكل العربية للمكتبة جديدة ومعرفةعلمّية،َ إضةةةةافة الدراسةةةةة هذه تشةةةةكل أن يؤمل .2

  ص.خا بشكل األردنّية والمكتبة

 ةالتربويَّ سةةةةةاتالمؤسةةةةةَّ في جديدة ودراسةةةةةات ألبحاث منطلقاا الدراسةةةةةة هذه تكون أن ؤملي .3

  .الدراسة هذه اإليه لتتوصَّ أن يمكن التي النتائج ضوء في وذلكاألخرى،َ

 .البحث دواتأ مأوَاستخدا رأوَتطوي بناء طريق من االخرين الباحثين يستفيد أن يؤمل .4

 التطبيقّية:  األهمّية  .ب

ةَفيَرياضَأصةةةةةةةةةةحابَالقرارَفيَمديرّيةَالطفولةَالدراسةةةةةةةةةةةَ هذه تفيد أن يؤمل .1 المختصةةةةةةةةةةّ

 األطفالَفيَالمملكةَاالردنّيةَالهاشمّيةَوالدولَالعربيةَالمجاورة.

 لىإ فالتعرَّ فيعّمان،َ فيَالعاصةةمةمديراتَرياضَاألطفالَ الدراسةةة هذه تفيد أن يؤمل .2

ة ةَتطبيقَالمعةةاييرَاالداريةةّ للهيئةةةَالوطنيةةةَاالمريكيةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةايةةةَ درجةةةَامكةةانيةةّ

 .فيَالبرامجَالمتّبعةَلديهمالمبّكرةَ

ّيةََرواصةةةحابَالقرارَفيَمعالجةَمعيقاتَتطبيقَالمعاييرَاالداَنالمسةةةؤولييؤملَأنَيسةةةتفيدَ .3

ملكةَبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبّكرةَلرفعَالمستوىَالتعليميَفيَالمللهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَل

 االردنّيةَالهاشمية.َ

لىَتطبيقَإتدعواََالحديثة،َالتييؤملَأنَتسةةةةةهمَهذهَالدراسةةةةةةَفيَتحقيقَاالهدافَالتربويةَ .4

 التربوية.االداريةَفيَالمنظماتََالمعايير
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 ايير.المعلتبنيَهذهََاألطفالياضَتطبيقَهذهَالمعاييرَسيشّجعَالكثيرَمنَاداراتََر .5

ليمَوخاصةَلتعمسؤوليَاَيؤملَانَتسهمَنتائجَالدراسةَفيَدعمَوتعزيزَالجهودَالتيَيبذلها .6

 .األطفالمرحلةَرياضَ

َينعمّان،َوالمسؤولفيَالعاصمةََاألطفاليؤملَأنَيستفيدَمنَهذهَالدراسةَمعّلماتَرياضَ .7

 التدريس.دادَالخططَواستراتيجياتَبشكلَعامَفيَتنظيمَواع

 :راسةالدّ  مصطلحات

جرائيَّ اَامفاهيميَّ تعريفها تم التي المصةةةةطلحات من عدد على راسةةةةةالدَّ هذه شةةةةتملتإ  على اَاوا 

  :النحوَاآلتي

 المعايير: 

لقياسَدرجةَكفاءةَالشيءَ،َأوَإّنهاَعباراتَوصفيةَتحّددََالنماذجَالتيَيتمَاإلتفاقَعليهاهيَ

،َطيةةبالخ)َالصةةةةةةةةةةةةةةورةَالمثلىَالتيَيبنبغيَأنَتكونَمتوفرةَفيَاألمرَالةةذيَتوضةةةةةةةةةةةةةةعَلةةهَالمعةةاييرَ

لقياسََةوالمحليالحكومّيةََاالعتمادهيَالمسةةةةةتوياتَالحقيقّيةَالتيَتضةةةةةعهاَهيئاتَوأيضةةةةةاََ(.2006

سةةةةةةات،َلكيأداءَ َالمحلّيةَأوَالحكومةتتمّكنَمنَالحصةةةةةةولَعلىَشةةةةةةهادةَاالعتمادَمنَالهيئةََالمؤسةةةةةةّ

(Cushing, 1999َ.)ََ

سةةةةةَوتتمّثلَ نهابأ اً اجرائيّ  وتعّرفَالمعايير عباراتَتصةةةةفَالنتائجَالفعلّيةَالمطلوبةَمنَالمؤسةةةةّ

سةةةةةةةةةَ عنهاَبشةةةةةةةةكلَيجعلَمنََوأقسةةةةةةةةامها،َويعّبرإداراتهاََإلحدىَوأفيَاالهدافَالتخطيطّيةَللمؤسةةةةةةةةّ

ةَ يَ)وثيقةَاعتمادَرياضَاألطفالَفالممكنَاسةةةةةةةتخدامهاَلقياسَالتنفيذَالفعليَللمهّماتَالمخصةةةةةةةصةةةةةةةّ

َ(.2016َالهاشمية،َالمملكةَاالردنيةَ
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 :دارةاإل

هاَأنََّدارةاإلَ(2011فيَالجعفريَ)َإليهالمشةةةةةةةةةةةارStanley Vanceَ َسةةةةةةةةةةةتانليَفالسيعّرفَ

َجلَتحقيقَاهدافَمحدده.أةَمنَاتَاتخاذَالقرارَوالرقابةَعلىَاالنشطةَاالنسانيَّعمليَّ

 رياض األطفال: 

َإلىَتحقيقتهدفَإجتماعيةَرياضَاألطفالَبأّنهاَمؤسةةةةةةةسةةةةةةةةَتربويةَ(2011َ)الجعفري،ّرفَع

َ.النموَالمتكاملَوالمتوازنَلألطفالَمنَجميعَالنواحيَالجسميةَوالعقليةَوالنفسيةَواإلجتماعية

ااَبةةانهةةاَ"مرحلةةةَتربيةةةَوتعليمَوتضةةةةةةةةةةةةةةمَاطفةةالَتتراوحَاعمةةارهمَفَوتعرَّ ريةةاضَاألطفةةالَاجرائيةةّ

فيهاَتنمّيةَالمفاهيمَوالمهاراتَالمختلفةَلتحقيقَالتنميةَالشةةةةةةةةةةةةةةاملةََسةةةةةةةةةةةةةةنوات،َيتمَ(6۔4الزمنّيةَبينَ)

ةَ ةَفيَالقةةةدراتَواالسةةةةةةةةةةةةةةتعةةةداداتَاللغويةةّ والمتكةةةاملةةةةَلكةةةلَطفةةةلَمعَاالخةةةذَبةةةاالعتبةةةارَالفروقَالفرديةةةّ

،2016َ)وثيقةَمعاييرَاعتمادَرياضَاألطفالَفيَالمملكةَاالردنيةَالهاشةةةمية،َ والمسةةةتوياتَالنمائّية"

8).َ

 األطفال: رياض إدارة

قةَالتيَيقومَبهاَفريقَالعاملينَفيَالروضةةةةةةةةةةةةةةةَمنََإدارة رياضَاألطفالَهيَالجهودَالمنسةةةةةةةةةةةةةةّ

َإليهَهدفماَتةَداخلَالروضةةةةَمعَأجلَالوصةةةولَالىَاالهدافَالتربويََّوفنّيين،َمننَينَوتربوييَّإداريَّ

َ.َ(2005خلف،َ)ةَالدولةَفيَتربيةَاألطفالَتربيةَصحيحةَعلىَاسسَعلميَّ
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ة  ة االمريكيــّ  National Accreditation Commission for Earlyالهيئــة الوطنيــّ

Care and Education Programs (NAC): 

َالتعّلمَأَهيئةةةةةهيَ ةَقةةةةادة ةَتتبعَجمعيةةةةّ عليمَبمنحَاالعتمةةةةادَلبرامجَالتَالمبّكر،َوتعنىمريكيةةةةّ

،َألسةةةرةاَوالسةةةالمة،َودمجوالصةةةحةََ،دارةوهي:َاإلَمعاييرَرئيسةةةيةوالرعايةَالمبّكرةَعندَتحقيقهاَسةةةّتةَ

رَالمعاييَكلَمعيارَعلىَعددَمنَالمدرسةةةي،َويشةةةتملوصةةةحةَوسةةةالمةَالصةةةفَ،َوالتفاعل،َوالمنهج

َ(.www.NACCP.orgَالتيَتقيسَأداءَالمؤسسةَالتعليميةَ)َالفرعية

 المعيقات:

َأوحالهنهاَكلَموقفَبأالمعيقاتََخالفه،َوتعرفعاقهَالشةةةةةةةةةةةةةةيءَأيَ"ََالمخالفة"ََيلغة:َه

،َالشةةةهري)سةةةبابهاَألىَدراسةةةةَعلميةَمنَأجلَالتعرفَعلىَإتعرقلَتحقيقَاالهدافَالتربويةَوتحتاجَ

حتىَيمنعََلألصةةةةةةةل(َأيضةةةةةةةاَالمعيقاتَأنهاَمخالفةَاالمر2007َوقران،ََالعارفة)ويعرفانََ(.2005

َاستمرارهَفيَمجراهَالطبيعي.

 :الدراسة حدود

 :تيةتتحددَالدراسةَفيَالحدودَاآل
يَففيَالمدارسَالحكوميةََاألطفالمديراتَومعلماتَرياضََالدراسةَعلىَاقتصرتَة:الحدودَالبشريَّ

َعّمان.العاصمةَ

َ.عّمان العاصمة فيالحكوميةََاألطفالرياضَ على الدراسة هذه اقتصرتية:َالمكانالحدودَ

َ 2019/2018.الجامعي للعام الثاني الدراسي الفصل على اقتصرت :ةالزمانيودَالحد

موضةةةةةةةةوعّية:َدرجةَإمكانيةَتطبيقَالمعاييرَاالداريةَللهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَالحدودَال

 .توالمعّلمافيَالعاصمةَعمّانَمنَوجهةَنظرَالمديراتََاألطفالرياضََإدارةوالرعايةَالمبكرةَفيَ

http://www.naccp.org/
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 :الدراسة اتمحددّ 

 دقة مدى الى وثباتها،َباإلضافة الدراسة اةأد صدق مدى بدالالت الدراسة هذه نتائج دتتحدَّ

 لغرض المعدة االسةةةتبانات على اسةةةتجابتهم في ةالعلميَّ وأمانتهم العينة افراد اسةةةتجابة وموضةةةوعية

 والمجتمعات العينة منه ستسحب الذي المجتمع على إال يتم ال نتائجها تعميم أن كماالدراسة،َ هذه

 .لهاةَالمماثل
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 الفصل الثاني
 األدب النظري ودراسات سابقة
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 الثاني الفصل
 سابقة ودراسات النظري األدب

َةوالمعاييرَاالداريَاألطفالرياضََإدارةالمتعلقَبَالنظري لألدب عرضةةةةاَا الفصةةةةل هذا تضةةةةّمن

اَلدراسةةةاتَسةةةابقةَعربيةَوأجنبيةَذاتَالصةةةلةَبموضةةةوعََتطبيقها،َوتضةةةمنَالعالمية،َومعيقات عرضةةةا

 :يالنحوَالتالالدراسةَوعلىَ

 النظري أواًل: األدب

وبالمعاييرََاألطفالرياضََإدارةشةةةةةةةةةةةةةةتملَاألدبَالنظريَعلىَموضةةةةةةةةةةةةةةوعاتَتتعّلقَبأهميةَإ

 :َالنحوَاآلتيتطبيقهاَعلىََالعالمّية،َومعيقاتاإلدارّيةَ

 :Administration of Kindergartenاألطفال رياض  إدارة .أ

نَاالهتمامَبهاَمَأصةةةةةةةةبحاالهتمامَبدراسةةةةةةةةةَهذهَالمرحلةَليسَمنَالناحيةَاالجتماعيةَفقطَبلَ

تتقدمَالدولةََمبهَوالمستقبل،َبناةََهمَوالغد،َرجالََهمَاألطفالَوالسياسية،َفهؤالءالناحيةَاالقتصاديةَ

 .إليهنصبواََوبهمَنحققَما

َدارةعلىَاإلَالضةةةةوءسةةةةوفَنلقيََاألطفالرياضََإدارةَوالموضةةةةوعَوهقبلَانَنتطرقَلصةةةةلبَ

عالمياَأّولَمنَبدأَالكتابةَفيَمجالَاإلدارةَبصةةةةةةةةةةةةةةورةَعلميةَمنظمةَهوَالمهندسَ،َبشةةةةةةةةةةةةةةكلَعام

(،َوكةةانَمهنةةدسةةةةةةةةةةةةةةةةا1868َ۔1917)َ Frederick Winslow Taylorاالمريكيَفريةةدريةةكَتةةايلور

َعلىَمسةةةتوىَالعاملينَفيَالورشةةةة،َفيَنفسللصةةةلب،َوكانتَمالحظاتهَتنصةةةبَفيَتحسةةةينَالعملَ

(َالمهندسَالجيولوجيَيحاولَانَيضةةةةةعَاولَسةةةةةلسةةةةلة1841َ۔1925الوقتَتقريبااَكانَهنريَقايولَ)

َ(.2005مبادئَاإلدارةَفيَفرنساَ)شريف،َ
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أماَفيماَيتعّلقَبموضةةةةةوعناَفيَرياضَاألطفالَفكانتَاولَروضةةةةةةَاطفالَأنشةةةةةئتَفيَمنطقةَ

،َأنشةةأهاَجون1796َااللزاسَواللورينَوهيَمنطقةَشةةبهَجرداءَفيَالشةةمالَالشةةرقيَمنَفرنسةةاَعامَ

"َبهدفَمساعدةَسّكانَهذهَالمنطقةَالتيَتعانيَمنَالفقرJon Fredric Oberlinَفرديكَاوبرلينَ"َ

حوالَالصةةةةةةةحيةَواالقتصةةةةةةةادية،َوكانَاوبرلينَيؤكدَعلىَاهميةَالسةةةةةةةنواتَاالولىَفيَحياةَوسةةةةةةةوءَاال

األطفال،َفأنشةةةةأَفيَكلَبقعةَسةةةةكنيةَداراَمتسةةةةعةَالحجراتَوعّينَلهاَمديرةَومعلمتانَواحدةَتختصَ

بالتعليمَوالترفيهَواالخرىَتختصَبالتدريبَعلىَالمهاراتَاليدوية،َوكانَيدفعَلهمَاجورهمَمنَمالهَ

(،َوقةةةةامَبةةةةافتتةةةةاح1735َ۔1811)Robert Raikesَسَخةةةةاص،َوفيَانجلتراَظهرَروبرتَريكال

مدارسَاالحدَالتيَكانَالتعليمَبهاَيشملَالمبادئَاألساسيةَللقراءةَوالكتابةَوالحسابَوالتربيةَالدينيةَ

َباإلضافةَالىَالتقويمَاالخالقي،َوأيضاَهومنَكانَيدفعَلهمَأجورهمَمنَمالهَالخاص،َويعتبرَجون

منَأهمَالشةةةةخصةةةةياتَالتيَكّرسةةةةتَ (1746۔1827)Jon Henry Pestalozziَهنريَبسةةةةتالوزيَ

حياتهاَللتفكيرَوالتجريبَفيَميدانَتربيةَاألطفالَفيَسةةةةةةةةويسةةةةةةةةرا،َوكانتَاولَمدرسةةةةةةةةةَأنشةةةةةةةةأهاَفيَ

 Friedrichمزرعةةةَلتعليمَابنةةاءَالفقراء،َوكةةانَمنَالةةذينَتةةدربواَوعملواَمعةةهَفريةةدريةةكَوليةةامَفروبةةل

W.Frobel(1852َالةةذيَفتحَمةةدرسةةةةةةةةةةةةةةةةةَفيَبالكنبرج1782َ۔)blakenburgََفيَالمةةانيةةا،َوظهر

اَعلىَتلميذهَالذيَطّبقَأفكارهَالقائمةَعلىَأسةةةةسَفلسةةةةفيةَوسةةةةيكولوجية،َثمَحَاتأثيرَبسةةةةتالوزيَواضةةةة

إفتتحَروضةةةةةةَلألطفالَومدرسةةةةةةَألعدادَمعّلميَاألطفالَالذينَيرغبونَفيَمزاولةَمهنةَالتدريسَفيَ

َ.(2005طفالَ)خلف،َمرحلةَرياضَاأل

صةةةةةَلمرحلةَ إدارةَرياضَاألطفالَهيَإدارةَتربويةَوممكنَالقولَأيضةةةةاَإدارةَمدرسةةةةّيةَمتخصةةةةّ

تعليميةةةَمحةةّددة،َوبطبيعةةةَالحةةالَفةةانَهةةذهَاإلدارةَتتغيرَوتتطورَعلىَمرَالزمةةان،َوذلةةكَألهميتهةةاَ

ىَتحقيقَألطفالَتهدفَالكونهاَاألساسَالذيَترتكزَعليهَالمراحلَالتعليميةَالالحقة،َفإدارةَرياضَا

االغراضَالتربويةَالمناطةَإليهاَليكونَالطفلَعلىَأتمَاالسةةةةةةةةةتعدادَللوصةةةةةةةةةولَالىَالمرحلةَالتعليميةَ



17 
 

نَيكونَفرداَفعاالَمشةةةةةةةةةةةةةةةاركااَالَمتلقياَفقط،ََفرياضَاألطفالَذاتَمعالمَأالالحقةَوهوَقادرَعلىَ

،َالشةةةةةةاملة،َوالنموَالتدريجيَلألطفالمحددهَوواضةةةةةةحة،َولهاَبرامجَمقّننة،َتهدفَالىَتحقيقَالتنميةَ

كسةةةةةةابهمَصةةةةةةفاتَاجتماعيةَمحددةَحسةةةةةةبَالقيمَالسةةةةةةائدةَفيَمجتمعاتهم،َبماَيحققَلهمَاكبرَقدرَ وا 

ممكنَلنموهمَكأفرادَيعيشةةةةةةةةونَفيَإطارَاجتماعيَمحدد،َفالطفلَينتقلَمنَبيئتهَالىَالروضةةةةةةةةةَفيَ

مَيعيشَبه،َأوالَليشةةةةةةةعرَباأللفةَثَسةةةةةةةنَمبكرة،َلذاَيجبَأنَتكونَالروضةةةةةةةةَامتداداَللبيتَالذيَكان

َ(.2005ليكونَفرداَفيَالمجتمعَالذيَهوَمنهَ)شريف،َ

منََدارةاإلَنألىَإ(2009َفأشةةةةةةةةةةارَحامدَ)َدارةفقدَتنّبهَالباحثونَمنذَزمنَطويلَالىَأهميةَاإلَََََ

َبالحتمّيةَأيَأّنَانجازَاالعمالَفيَوتّتسةةةةةةةةةةةةةةم،َحيثَطبيعتهاَتعدَفرعااَمنَفروعَالعلومَاالنسةةةةةةةةةةةةةةةانية

َحيثَال،َهاتقبلَوفيهاَأَدارةنَترفضَوجودَاإلأَالمنظمةبذلكَالَتسةةةةةتطيعَ،َالَبهاإالمنّظماتَالَيتمَ

مجموعةةةةَمنَالوظةةةائفَوهيََدارةإلامنَحيةةةثَالوظةةةائفَفةةةَأمةةةا،َدارةوجودَللمنّظمةةةةَدونَوجودَاإل

ولكلََ،وتتشةةةةةةةةةةةةابكَهذهَالوظائفَمعَبعضةةةةةةةةةةةةهاَالبعضوتتداخلَ،َالتخطيطَوالتنظيمَوالتوجيهَوالرقابة

نَجميعَهةذهَالوظةائفَواالغراضَتجتمعَمعةاَوتسةةةةةةةةةةةةةةعىَأالَإ،َوظيفةةَطةابعَخةاصَوغرضَخةاص

َ.لتحقيقَاهدافَالمنظمة

ربعةَأنَيزيدَعَلىَالوراءَبماإرجعناََوحديثَلكنَلاللمَفَبالعي عرََّدارةنَالمفهومَالحاليَلإلإ

بحانهَوتعالىَسَبعاده،َفاللوأداريَمنّظمَولهَقوانيهَموجودَبأصولهَإعشرَقرناَلوجدناَانهَيوجدَعلمَ

فسةةةةةةةةبحانهَنّظمَفي٤٩ََ:(َالكهفأحصةةةةةةةةاها(َ))الَيغادرَصةةةةةةةةغيرةَوالَكبيرةَاالَّيقولَفيَكتابهَالعزيزَ

تسةةةةييرَامورناَفيَتنظيمََوَإليهبمثابةَالدسةةةةتورَلكلَمسةةةةلمَنرجعََوالّدنيا،َوجعلهينَورَالدَّمكتابهَكلَا

َ.َالمسّيرَووه،َالمدّبرَلكلَخلقهَواللَه،َاَدينيةمورَاأَواَدنيويةَأمورَاكانتَأَسواء
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َراسةةةةيةالدالتدريسَفيَرياضَاألطفالَلهاَأهميةَقصةةةةوىَكونهاَهيَاألسةةةةاسَفيَالحياةَمهنةَ

هتمَعليهَ،َلكنَهذاَالمعلمَيحتاجَالىَإدارةَواعيةَتللطفل،َفالطفلَيتأّثرَبالمعّلمَكونهَالمؤثرَاالولَ

ََالناحيةَالمهنيةَوالتدريبيةَ.بهَمنَ

فيَأمريكاَبدأتَرياضَاألطفالَتفقدَوجودهاَكجزءَمنفصةةةةةةةةةةةةةةلَعنَالنظامَالتعليميَالعامَفيَ

كثيرَمنَالوالياتَاالمريكية،َإذَأصةةةبحتَتمثلَرياضَاألطفالَجزءااَمنَوحدةَتجمعَبينَالحضةةةانةَ

والروضةةةةةةةةةَمعَالمدرسةةةةةةةةةَاالبتدائية،َففيَأكثرَالوالياتَنصةةةةةةةةتَالقوانينَعلىَاعتبارَمدارسَرياضَ

َ(.2011جزءااَمنَالنظامَالتعليميَالعامَ)بدر،َََاألطفال

مية،َالتعلييَمنَاركانَالعمليةَأسةةةةةةاسةةةةةةركنََتربوية،َوهيمدرسةةةةةةيةََإدارةهيََاألطفالفرياضَ

َوتينياا،َانماَرتعدَمجردَتسييرَشؤونَالروضةَتسييراََلها،َفلمالسنواتَاالخيرةَاتجاهاَجديداََشهدت

وحولَتوفيرَكلَالظروفَواالمكانياتَالتيَتسةةةةاعدَعلىَ،َصةةةةبحَمحورَالعملَبهاَقائمَعلىَالطفلأ

يضةةةةةاَتحقيقَاالهدافَاالجتماعيةَوالسةةةةةياسةةةةةيةَواالقتصةةةةةاديةَأَو،َتوجيهَنموهَالعقليَوالبدنيَوالروحي

 .(2015،َللدولةَ)الصمادي

 :(Standardsالمعايير ) .ب

وممكنَانَنسةةةةةةةةةةةةميهاََ،َالذيَيبنىَعليهاَالنظامَفيَجميعَالمنظماتَسةةةةةةةةةةةةاسالمعاييرَهيَاأل

Nation at Riskَتقريرََنشةةةةةةةةربدأَاالهتمامَبالمعاييرَبعدَ،َالدليلَاالسةةةةةةةةترشةةةةةةةةاديَلتطورَالمنظمة

(َشةةةةةةةةةةةةةةّكلَهذاَالتقريرَقلقَقويَورّكزَانتباهَأمريكاَعلىَمدارسةةةةةةةةةةةةةةها،1983َ"األمةَفيَخطر"َ)عامَ

عاييرَانخفاضَالمالتقريرَخلصَإلىَأنَأمريكاَتتخّلفَوراءَالدولَالصةةةةةةناعيةَاالخرىَوالسةةةةةةببَهوَ

 ,National Commission of Excellence in Education (Ed.)فيَالمدارسَالحكومّيةَ)

1983َ.)َ
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هيَالمسةةةةةةةةةةةةتوياتَالحقيقيةَالتيَ(َبأنهاCushing, 1999َمنَالناحيةَالتعريفيةَفيعرفهاَ)َأما

لقياسَاداءَالمؤسةةسةةةَللحصةةولَعلىَشةةهادةَاالعتمادََأوَالمحليةتضةةعهاَهيئاتَاالعتمادَالحكوميةَ

عي،َمؤسساتَالتعليمَالجامَعلىقتصرَاعتمادَالمؤسساتَفيَبدايةَظهورهَإ،َالحكومةَوأمنَالهيئةَ

(،َويتمDamme, 2000َلكنهَتوسةةةةةةةةةةةةةعَفيماَبعدَليشةةةةةةةةةةةةةملَالتعليمَقبلَالجامعيَبمراحلهَالمختلفةَ)

مسةةةتقلةَمتخصةةةصةةةة،َتقومَبالتحققَمنَتوافرَمعاييرَاعتمادَالمؤسةةةسةةةاتَالتعليميةَمنَخاللَهيئاتَ

محددهَفيَالمؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةةَالتيَتسةةةةةةةةعىَللحصةةةةةةةةولَعلىَاالعتمادَواالعترافَبهاَكمؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةةَتعليمية،َ

وببرامجهاَالمقّدمةَلطالبهاَالتيَتؤهلهمََليكونواَأعضةةاءَفاعلينَومنتجينَفيَمجتمعهم،َومسةةاهمينَ

َ(.Baker, 2002فيَرقّيهَونهضتهَ)

ظمَفانَالتحّديَالحقيقيَللن،َاالنَالحاصةةةةةةةةلةبعدَالثورةَالتكنولوجيةَ(َانه2011َ،َ)بدرَويذكر

نَهذاَالتعليمَمنَاَالتأكدنماَيتجاوزَذلكَالىَإ،َليسَفقطَفيماَتقدمهَمنَتعليم،َالتعليميةَالمعاصةةةةةرة

واالجتماعيةََ،والمتغيراتَاالقتصةةةةةةةةةةةةادية،َوالتكنولوجّية،َفالتغيراتَالمجتمعّية،َيّتسةةةةةةةةةةةةمَبالجودةَالعالية

فلنََ،جعلَالحاجةَالىَرفعَكفاءةَالتعليمَحتمية،َوايضةةةةةةاَالتغيرَالسةةةةةةريعَفيَسةةةةةةوقَالعمل،َوالعلمية

 .يَمجتمعَمنَمواجهةَتلكَالتغيراتَمالمَيكنَلديهَتعليمَعليَمستوىَعاٍلَمنَالجودةأيستطيعَ

منَقدرةَالمدرسةةةةةةَعلىَتحقيقََهوَالتحققَالمدرسةةةةةييَمنَاالعتمادَسةةةةةاسةةةةةالهدفَاألكماَأنَ

منَتحقيقهاَلمعاييرَاالعتمادَالمحّددةَالتيَتشةةةملَمختلفَعناصةةةرَالعمليةََالتأكدأهدافهاَمنَخاللَ

وايضةةةةةةةةةةةةةةةاَ،َبذلكَالمدخالتَوالعملياتَوالمخرجات وبما،َالتعليميةَوالجوانبَاالداريةَالمرتبطةَبها

معَتوفيرَمعلوماتَواضةةةةحةَ،َلدراسةةةةّيةيسةةةةعىَاالعتمادَالمدرسةةةةيَالىَتحقيقَضةةةةمانَجودةَالبرامجَا

سةةةةةةةةةَالتعليمّيةَالبرامجحولَأهدافَهذهَ ةَوالتأكدَمنَالتزامَالمؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةةَالتعليمي،َالتيَتقدمهاَالمؤسةةةةةةةةّ

واسةةةةةةتمرارهاَفيَالمحافظةَعلىَمسةةةةةةتوىَادائهاَ،َيةَلتحقيقَهذهَاالهدافَبفاعليةسةةةةةةاسةةةةةةبالشةةةةةةروطَاأل

(Advance ED, 2013.)َ
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 :(NACاالمريكية )معايير الهيئة الوطنية 

الهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَللبرامجَالتعليميةَوالرعايةَالمبكرةَوضةةةعتَسةةةتةَمعاييرَشةةةاملةَلتقييمَ

َ:تيةالجوانبَاآلَالبرامج،َتغطيأداءَ

َ،وانخراطهاَومشةةةةةةةةةاركتهاَفيَالعمليةَالتعليميةَاألسةةةةةةةةةرةَمعياراا،َودمج(20َوتتضةةةةةةةةةمنَ)َدارةاإل

الدراسةةةيةَوتشةةةملَعلىََمعياراا،َوالمناهج(24َوالسةةةالمةَوبهاَ)َمعياراا،َوالصةةةحة(11َوتحتويَعلىَ)

صحةَالفصولَالدراسيةََمعايير،َوأخيراَا(7َالتفاعلَبينَالمعلمَوالطالبَوبهاَ)َمعياراا،َوكذلك(20َ)

َ(.NACCP(َمعاييرَ)8وسالمتهاَويتفرعَمنهاَ)

 :(NACاالمريكية للبرامج التعليمية والرعاية المبكرة )عمليات هيئة االعتماد الوطنية 

َ:تتكونَعمليةَاالعتمادَمنَثالثَخطواتَكاآلتي

َ.الدراسةَالذاتية .1

َ.التصديق .2

َمراجعةَاللجان .3

 :(Obstaclesالمعيقات ) .ج

الحكوميةََالاألطفالتقريرَالوطنيَلنتائجَالتدقيقَاالداريَوالفنيَللجودةَفيَرياضََوردتَفي

(،َبعضَمنَالتوصةةةةةةةةةةةياتَالتيَتشةةةةةةةةةةةيرَإلىَوجود2017َ-2018)فيَالمملكةَاالردنيةَالهاشةةةةةةةةةةةميةَ

َاَباآلتي:إليهمعيقاتَإداريةَوتنظيميةَوفنيةَفيَرياضَاألطفالَويمكنَاإلشارةَ

،َمرافقَصةةةةةةةةةةةةةحية،َسةةةةةةةةةةةةةاحاتَخارجية،َ)غرفَصةةةةةةةةةةةةةفيةَاألطفالتوفيرَبيئةَماديةَآمنةَلرياضَ .1

...َ.مسةةةةةتقل،َمشةةةةةاربمطبخَ،َللسةةةةةاحاتَالخارجيةَولوازم،َمظالتَصةةةةةحية،َتجهيزاتتجهيزاتَ

 .الخ(

http://www.naccp.org/
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 .األطفالذويَاالعاقةَوقبولهمَفيَرياضََاألطفالوضعَتعليماتَتتالءمَمعَ .2

 .تخصيصَمشرفَرياضَاطفالَمتفرغَلكلَمديريةَتربيةَوتعليم .3
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  سابقة دراسات ثانًيا:

تطبيقََوَاألطفالرياضََإدارةحاولتَالباحثةَأنَتجدَأكبرَقدرَمنَالدراساتَالمتعلقةَبدراسةَ

تسلسلهاَوالتيَتمَعرضهاَوفقاَلَ،فيَالمملكةَاالردنيةَالهاشميةَاألطفالالمعاييرَالعالميةَفيَرياضَ

َ :مجموعتينَوهما في تصنيفها تم وقد األحدث إلى األقدم الزمنيَمن

 :األطفالرياض  إدارةب صلة ذات سابقة دراسات .1

 :عربيةراسات د .أ

أنموذجَتدريبيَلتطويرَالكفاياتَالفنيةَلمديراتََاقتراحدراسةَبهدفََ(2005)َقّدمتَصويص

تكونتََوَ،حركيَللطفلَواسةةةتقصةةةاءَاثرهَفيَاالردنَ–فيَمجالَتحسةةةينَالبعدَالنفسََاألطفالرياضَ

َواسةةةةةتخدمتَالباحثةَ،َوتمَاختيارهمَبالطريقةَالعشةةةةةوائيةَ،َمربية30َومديرةََ 20عينةَالدراسةةةةةةَمنَ

معتمدةَعلىَآراءََاالسةةةةةةةةةةةتبانةََأداةَالدراسةةةةةةةةةةةةَوقامتَالباحثةَبتطويرالمنهجَالوصةةةةةةةةةةةفيَالمسةةةةةةةةةةةحي،َ

وأظهرتََ،َومراجعةَاالدبَالنظريَوالدراسةةةةةةةةاتَالسةةةةةةةةابقةَالخدمةمنَذويَاالختصةةةةةةةةاصََوالمحكمينَ

يَللكفاياتَالفنيةَالمطلوبةَفَاألطفالمديراتَرياضَنتائجَالسةةةةةةةةةةةؤالَاالولَالمتعلقَبدرجةَممارسةةةةةةةةةةةةَ

حركيَللطفلَمنَوجهةَنظرَالمديراتَانفسةةةةةةةةهنَانَدرجةَالممارسةةةةةةةةةََ–مجالَتحسةةةةةةةةينَالبعدَالنفسَ

مجةةالََ:تياآلوَالكليةةةَلجميعَالمجةةاالتَجةةاءتَبةةدرجةةةَعةةاليةةةَمنَوجهةةةَنظرَالمةةديراتَعلىَالنح

ةَثمَللكفاياتَالفنيةَالمطلوبَاألطفالالمحتوىَمنَاكثرَالمجاالتَالتيَتمارسَفيهاَمديراتَرياضَ

مجالَالكفاياتََو،َاألطفالمجالَالتواصةةةةةةةةةةةةةةةلَمعَاالهلََوَو،َمجالَاالهداف،ََويليهَمجالَالتخطيط

تائجَتَنوأظهَرَ،َمجالَتنظيمَالسةةةةةةةةةجالتَوأخيراَمجالَالطرقَوالوسةةةةةةةةةائلَوَ،َالمعرفيةَفمجالَالتقويم

مجالََللكفاياتَالفنيةَالمطلوبةَفيَالسةةةةةةؤالَالثانيَالمتعلقَبوجهةَنظرَالمربياتَبممارسةةةةةةةَالمديرات

نَتوسةةةةةطةَممانَدرجةَممارسةةةةةةَالكليةَلجميعَالمجاالتَجادتَبدرجةَ،َلفحركيَللطَ–البعدَالنفسَ
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كفاياتَديراتَللوتبينَانَمجالَالمحتوىَاكثرَالمجاالتَالتيَتمارسَفيهَالم،َوجهةَنظرَالمربيات

فمجالَالكفاياتَالمعرفيةَفمجالَ،َفمجالَاالهداف،َاألطفالالفنيةَثمَمجالَالتواصةةةةةةةةةةةةةةةلَمعَاالهلََو

َ.فمجالَالسجالتَواخيراَمجالَالطرقَوالوسائلَواالنشطةَ،َالتقويم

لبعضَمهامهنََاألطفالتقويمَمسةةةةتوىَأداءَمديراتَرياضَإلىَ(2010َ)فالتهََهدفتَدراسةةةةة

منََ،االداريةَوالتربويةَمنَوجهةَنظرَالمعلماتَبمدينةَمكةَالمكرمةَفيَالمملكةَالعربيةَالسةةةةةةةةةةةعودية

بمدينةَمكةََاألطفالسةةةةةةةةةةةةةتجاباتَالمعلماتَحولَمسةةةةةةةةةةةةةتوىَأداءَمديراتَرياضَإالتعرفَعلىَخاللَ

ََ،داريةاالتصةةةةةةةاالتَاال،َالعالقاتَاالنسةةةةةةةانية،َالتنظيمَ،َالمتعلقةَبالتخطيطَاإلداريةالمكرمةَلمهامهنَ

راسةةةةةةَوكانتَعينةَالد،َلجمعَالبياناتسةةةةةتبانةَلمنهجَالوصةةةةةفيَالمسةةةةةحيَواالوقدَاسةةةةةتخدمتَالباحثةَا

اتَعلىَمسةةةةتوىَعاليَفيََرحصةةةةولَجميعَالمديَإلىالنتائجََشةةةةارت(َمعلمةَقدَا100البال َعددهاَ)

ََدارية.اإلاالتصاالتَ،َتنظيمَالعالقاتَاالنسانية،َمهامهنَاالداريةَمنَتخطيط

مقوماتَوممارساتَاالبداعَاالداريَمنََبهدفَالتعرفَعلى(َدراسة2012َقدمَبدحَوابوطهَ)

منَحيثَدرجةَتوافرَمقوماتهَ،َصةةةةةةةةةةمةَعمانالخاصةةةةةةةةةةةَفيَالعاَاألطفالوجهةَنظرَمديراتَرياضَ

َطفالاألفيَرياضَودرجةَممارسةةةةةةتهَمنَاجلَوضةةةةةةعَآليةَتفيدَفيَتفعيلَوممارسةةةةةةةَاالبداعَاالداريَ

ََ،اعتمدَالباحثانَلتحقيقَاهدافَالبحثَعلىَاالسلوبَالمسحيَالوصفيَ،َالخاصةَفيَمدينةَعّمان

رجةَجاءتَدَ:وكانتَنتائجَالدراسةةةةةةةةَتشةةةةةةةيرَالىَالنقاطَالتالية،َوتمَتصةةةةةةةميمَاسةةةةةةةتبانةَخاصةةةةةةةةَلذلك

اريَدوكلماَزادتَمقوماتَاالبداعَاال،َاألطفالمقوماتَاالبداعَاالداريَوممارستهَمرتفعةَفيَرياضَ

ََ.زادتَدرجةَممارسةَالمديراتَله

تصورَمقترحَلبرنامجَتدريبيَلرفعَالكفاءةَالمهنيةَ(َدراسةَبهدفَوضع2012َ)َقّدمتَالنقيب

َفالاألطعلىَواقعَتدريبَمعلماتَرياضََالتعرفأثناءَالخدمة،َمنَخاللََاألطفاللمعلماتَرياضَ

وتزويدَالمسةةةةةةةةةةةةةةؤولينَفيَقطاعَتدريبَالمعلمينَبقائمةَلالحتياجاتَالتدريبيةَلمعلماتَ،َأثناءَالخدمة
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َألطفالاووضةةعَتصةةورَمقترحَلبرنامجَتدريبيَلرفعَالكفاءةَالمهنيةَلمعلماتَرياضَ،َاألطفالرياضَ

يقَوتمَتطب،َالمسةةةةةةةةةةحيَالوصةةةةةةةةةةفيَهوَالمنهجكانَمنهجَالدراسةةةةةةةةةةةَ،َاثناءَالخدمةَووفقاَالحتياجاتهن

(َمعلمةَمنَمختلفَاالداراتَالتعليمية160َبلغتَ)َاألطفاللىَعينةَمنَمعلماتَرياضَاسةةةةةةتبانةَع

:َانَالقائمينَعلىَالتدريبَهمَاسةةةةةةاتذةَماَيليوقدَأظهرتَنتائجَالدراسةةةةةةةَ،َفيَمحافظةَاالسةةةةةةكندرية

فيَحينَاكدتَنسبةَ،َ(67%متخصصينَفيَمجالَالطفولةَفقدَأكدتَالمعلماتَعلىَذلكَبنسبةَ)

عنَدرجةَاالسةةةةةةتفادةَمنَالتدريبََأما،َعلماتَانَالمدربينَمنَغيرَالمتخصةةةةةةصةةةةةةين(َمنَالم%33)

(َمنَالمعلماتَاسةةتفادتهنَمنَالتدريبَبينماَاكدتَنسةةبة43َ%اكدتَنسةةبةَ):َتيفكانتَالنتائجَكاآل

منَحيثَاهميةَالتدريبَفيَمجالَتنميةََأما،َ(َمنَالمعلماتَعدمَاسةةةةةةةةةةةةةتفادتهنَمنَالتدريب%19)

،َهميةَهذاَالمجالأ(َمنَالمعلماتَعلى83,12َ%نسةةبةَ)َفأكدتَاألطفالالعالقاتَالفعالةَمعَأسةةرَ

وخاصةةَمنََاألطفالمؤسةسةاتَرياضََإدارةالمعلماتَعلىَمجالََن(َم95,62%كدتَنسةبةَ)أكماَ

(َمنَالمعلماتَعلى85َ%)َكدتَنسةةةةةةةةةةةةةةبةأكماَ،َقاربتَمنهنَعلىَالترقيَفيَالمسةةةةةةةةةةةةةةتوىَالوظيفي

دتَنسةةةةةةةبةَكأكماَ،َاالزماتَوالقيادةَفيَسةةةةةةةياقاتَالطفولةَالمبكرةَإدارةاحتياجهنَللتدريبَفيَمجاليَ

َ.األطفال(َمنَالمعلماتَعلىَاحتياجهنَللتدريبَفيَمجالَتصميمَبرامجَرياض%89,37َ)

فيَمحافظةَالطفيلةََاألطفالمشةةكالتَرياضََالتعرفَإلى(2017َالمحاسةةنةَ)َوهدفتَدراسةةة

َةمعرفهدفتَالدراسةةةةةةةةةةةةةةةَالىََ،بالمملكةَاالردنيةَالهاشةةةةةةةةةةةةةةميةَمنَوجهةَنظرَالمعلماتَالعامالتَفيها

نتَعينةَالدراسةةةةةةَتكَو،َفيَمحافظةَالطفيلةَمنَوجهةَنظرَالمعّلماتَفيهاَاألطفالمشةةةةةكالتَرياضَ

جَوكانتَنتائ،َالمشةةةةةةةاكلَلقياسَتلكَوهيَاالسةةةةةةةتبانةَطّورتَالباحثةَأداةَالدراسةةةةةةةة،َ(َمعّلمة60منَ)

شرافَوضعفَاال،َالدراسةَتشيرَالىَانَأبرزَالمشكالتَهيَتدنيَالراتبَالشهريَلمعّلمةَالروضة

اَذاتَداللةَاحصةةةةةةائيةَفيَتقديراتَالمعلماتَلمشةةةةةةكالتَكماَاظهرتَالنتائجَانَهناكَفروقَا،َالتربوي

عةَالتابَاألطفالتعزيَلمتغيرَالروضةةةةةةةةةةةةةةةَولصةةةةةةةةةةةةةةالحَالمعّلماتَالعامالتَفيَرياضََاألطفالرياضَ
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وعدةَوجودَفروقَذاتَداللةَاحصةةةةةةةةةةةائيةَفيَتقديراتَالمعلماتَلمشةةةةةةةةةةةكالتَرياضََ،للقطاعَالخاص

َ.تعزىَلمتغيريَالمؤهلَالعلميَللمعلمةَوسنواتَالخدمةَاألطفال

 أجنبية:دراسات  - ب

 A study of relationship among workبعنوانَ)ََ(Kim,2001دراسةةةةةَكيمَ)جاءتَ

motivation problems solving style ,leadership style and team climate on 

creativity behavior in the south koran work place )ََََ،َفيََالتأثيراتفحصَبهدف

وقدَ،َيةفيَكورياَالجنوبَاألطفالبيئةَالعملَوالخصةةةةةائصَالفرديةَعلىَالسةةةةةلوكَاالبداعيَفيَرياضَ

طويرَلَوكذلكَالمسةةاهمةَفيَالتمأسةةهمتَهذهَالدراسةةةَفيَفهمَالسةةلوكَاالبداعيَالفرديَفيَبيئةَالع

وتمَاسةةةةةةةةةةةتخدامَأداةَتضةةةةةةةةةةةمنتَ،َ(َمعّلمة945َوشةةةةةةةةةةةاركَفيَالدراسةةةةةةةةةةةةَ)َ،َاالداريَوبناءَفرقَالعمل

سلوكَروحَالفريقَوال،َلوبَالقيادةأس،َتفضيلَالعمل،َأسلوبَحلَالمشكالتمتعددةَمنها:َالمجاالتَ

،َكالتحلَالمشةةةَألسةةةلوبوجودَأثرَايجابيََاآلتية:وتوصةةةلتَالدراسةةةةَالىَالنتائجَ،َاالبداعيَالفردي

المناخََرتأثيوكانَ،َلألفرادوخصةةةةائصَالشةةةةخصةةةةيةَواسةةةةلوبَالقيادةَفيَالسةةةةلوكَاالبداعيَ،َوالدافعية

 .خصائصَالشخصيةَفيَالسلوكَاالبداعيَتأثيرفضلَمنَأالجماعيَ

 Training classroom andَ(بعنوان (Hundert, 2007نةةةدرتَ)وهةةةدفةةةتَدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةَه

resource preschool teachers to develop inclusive class intervention for 

children with disabilities)طفال،َاألفاعليةَالبرامجَالتدريبيةَلمعلميَرياضََالتعرفَعلىَ،َإلى

نةَالدراسةةةةةةةَعيَالبرامج،َوكانتالعالقةَبينَفاعليةَالبرامجَالتدريبيةَومسةةةةةةتوىَمخرجاتَهذهََودراسةةةةةةة

فيَأمريكا.َواسةةةةةةةةةةتخدمَالباحثَالمنهجََو(َروضةةةةةةةةةةةَفيَواليةَأوهاي13(َمعلماَفيَ)375تتكونَمنَ)

نَالمشةةةةةةةةةةةاركينَفيَالبرامجَيعتبرونَاالعدادَوالتخطيطَلهذهَأوأظهرتَالنتائجَالوصةةةةةةةةةةةفيَاالرتباطي،َ
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هماَاهمََدارةالىَانَالكفاءةَالذاتيةَودعمَاإلَعام،َباإلضةةةةةةةةةةةةةةةافةالبرامجَأثناءَالخدمةَمفيدةَبشةةةةةةةةةةةةةةكلَ

َ۔فاعليةَهذهَالبرامجَمؤشرات

 Guang_Lea Lee & Donald & Kyoung)كون َليَوَدونالدَوكيون هدفتَدراسةةةةةةةََ

 Kindergarten teacher’s professional training and their socialبعنوانَ)ََ(2009

status in Korea) َالةةذاتيةةةَوالوضةةةةةةةةةةةةةةعَاالجتمةةاعيَلمعلمةةاتَريةةاضََتةةأثيرَالكفةةاءةللتعرفَعلى

وتوصلتََ،(َمتدربا326وتكونتَعينةَالدراسةَمنَ)َ،فيَكوريايبَالمهنيَدَرالتَاألطفالَعلىَفاعلية

ربَوكفاءةَالمدَ،النتائجَالىَانَكفاءةَالمدربَووضةةةةةةةةةةةةةةعهَاالجتماعيَلهماَأثرَفيَفاعليةَالتدريب

طويرَوأوصةةةةةةتَالدراسةةةةةةةَبضةةةةةةرورةَتَ،ودعمَالمشةةةةةةرفينَوالتحفيزَلهمَأيضةةةةةةاَتأثيرَفيَفاعليةَالتدريب

سةةةةةةةةةةةةةةهامَفيَإلالدافعيةَلديَالمتدربينَوتشةةةةةةةةةةةةةةجيعهمَوخلقَمناخَتنظيميَجيدَاثناءَالعمليةَالتدريبيةَل

 فاعليةَالتدريب.

  :األطفالبمعايير اعتماد رياض  صلة ذات السابقة الدراسات .2

  :عربيةدراسات  -أ 

قويمَالمنهجَالوطنيَالتفاعليَالمنفذَلرياضَتهدفَإلىَتدراسةةةةةةةةةةةَ (2008أجرىَمحاسةةةةةةةةةةيسَ)

وتكّونَمجتمعَالدراسةةةةةةَمنَجميعَمعلماتَرياضََ،َفيَاالردنَفيَضةةةةةوءَالمعاييرَالعالميةَاألطفال

ديةَالوسةةةةةةةطىَالثالثةَوالرابعةَوالبا،َفيَمديرياتَالتربيةَوالتعليمَلمنطقةَعمانَاالولىَوالثانيةَاألطفال

والمالحظةةةَ،َحليةةلَالوثةةائقواختةةارَالبةةاحةةثَللةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةَأداتينَوهمةةاَ)ت،َمعّلمةةةَ(30البةةال َعةةددهنَ)

ينفذنََالاألطفنَمعلماتَرياضَأتمّثلتَفيَالتيَ،َمنَالنتائجَوخلصةةتَالدراسةةةَالىَعدد،َ(الصةةفية

المنهاجََالوطنيَالتفاعليَوفقاَلمعاييرَالرابطةَالوطنيةَاالمريكيةَفيَتنفيذَالمنهاجَوتوفيرَالوسةةةةةائلَ

فيََمرتفعةدرجةَالصةةةغارَبَاألطفالوفقااَلمعاييرَالرابطةَالوطنيةَاالمريكيةَلتعليمََالتعليميةَالمناسةةةبة
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وبدرجةَمتوسةةةةةطةََ،وتوفيرَالوسةةةةةائلَالتعليميةَالمناسةةةةةبةَ،َينَالتاليين:َالتخطيطَلتنفيذَالبرنامجالمجال

ََ.لطفلَوتعلمهاَووتقويمَنم،َوتنفيذَانشطةَالتعلم،َتنظيمَالبيئةَالتعليميةَ:فيَالمجاالتَالتاليةَ

تصورَمقترحَلضمانَجودةَالبيئةَالتربويةََتهدفَإلىَوضع(َدراسة2010َ)َأعّدتَصاصيال

َعرضَواقعَالبيئةَالتربويةَفيَرياضَمنَخاللَ،بالجمهوريةَالعربيةَالسةةةةةةةةةةةةةةوريةَاألطفالفيَرياضَ

ومنَثمَينطلقَالىَوضةةةةعَتصةةةةورَللبيئةَالتربويةَالمتعلقةَببناءَالروضةةةةةَ،َفيَمدينةَدمشةةةةقَاألطفال

َبةةةاالعتمةةةادَعلىَمتطلبةةةاتَبرامجَالتعليمَالمفتوحَوذلةةةك،َوتجهيزاتهةةةاَوفقةةةاَلمعةةةاييرَالجودةَالمطلوبةةةة

واستخدمتَالباحثةَ،َ(َمعلمة124وكانتَعينةَالدراسةَتتكونَمنَ)،َوبرامجَاالنشطةَوبرامجَاالركان

ناسةةةةةةبةَضةةةةةةعفَمَ:يحوَاآلتوظهرتَنتائجَالدراسةةةةةةةَعلىَالن،َوالدراسةةةةةةةَالتحليليةَالوصةةةةةةفيةَاسةةةةةةتبانة

مَتقديمَمقترحَكماَت،َاألطفالرَالجودةَالتربويةَفيَرياضَومواصفاتَبنادَالروضةَوتجهيزاتهاَلمعايي

لمعاييرَجودةَالبناءَوالتجهيزاتَاستندتَالىَمراعاةَخصائصَالطفلَفيَالروضةَواالهدافَالتربويةَ

َ.إضافةَالمعاييرَالجماليةَواالقتصادية،َومعاييرَالصحةَوالسالمةَ،األطفاللرياضَ

درجةَتوافرَمعاييرَجودةَالتنميةَالتعرفَإلىََهدفت(َدراسةةةةةةةةةةةةةةةة2011َمواضةةةةةةةةةةةةةةيةَ)الَتوأجَر

خدامَتمَاسةةةةتََ۔فيَالمملكةَاالردنيةَالهاشةةةةميةَمنَوجهةَنظرهنَاألطفالالمهنيةَلديَمعلماتَرياضَ

ةَجمعَالبياناتَمنَافرادَمجتمعَالدراسَواستمارةَمقابلةَمقننةَلتحقيقَهدفَالدراسةَوالغرضَمنهاَه

ةَاظهرتَنتائجَالدراسةةةةةَ۔الباحثةَالمنهجَالوصةةةةةفيَالتحليليَواسةةةةةتخدمت(َمعلمة131َوالبال َعددهمَ)

تاليَنَالمجالَالوأَ:النحوَالتاليانَالنسةةةةةةةةةبَالمئويةَلتقديراتَاسةةةةةةةةةتجابةَافرادَالمعلماتَجاءتَعلىَ

جاءتَالمجاالتَالتاليةَبدرجةَمتوسطةَ"َالتخطيطََ،َكما“المهنيةََالمسؤولياتجاءَبدرجةَمرتفعةَ"َ

روضة،َالَإدارةالوقتَ"َوجاءتَالمجاالتَالتاليةَبدرجةَضعيفةَ"ََالمجتمعية،َإدارةَالعملي،َالمشاركة

َ۔"الذاتي،َالتقويمَالتطوير
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دراسةَهدفتَالىَدرجةَفاعليةَمعاييرَالجودةَالشاملةَعندَتطبيقهاََ(2013كماَأجرتَسالمَ)

باحثةَعينةَالَاختارت،َودورهاَفيَتحسةةةةةةةةينَالعمليةَالتعليميةَفيَمحافظةَالمفرقَاألطفالفيَرياضَ

وأعّدتَََاالرتباطي.المنهجَالوصةةةةةةةةفيََواسةةةةةةةةتخدمتَتربوي،معلمةَومديرةَومشةةةةةةةةرفََ(242)مقدارهاَ

كماَأجرتَالباحثةَمقابلةََ،َمجالَ (12) فقرةََ(93تكونتَمنَقسةةةمينَو)َاسةةةتبانةَخاصةةةةَللدراسةةةة

معَعينةَمنَأولياءَاألمورَللتعرفَعلىَالمقترحاتَالتطوريةَالتيَيمكنَأنَتسةةةةةةةةةهمَتحسةةةةةةةةةينَفعاليةَ

تيَومنَأبرزَالنتائجَال،َوانعكاسةةةةةةةةةةةةةةهاَعلىَالعمليةَاألطفالمعاييرَالجودةَعندَتطبيقهاَفيَرياضَ

المسمىَالوظيفيََألثرتعزىََ(a=0.05)توصلتَلهاَالدراسةَعدمَوجودَفروقَذاتَداللةَاحصائيةَ

ينَحَمسةةةةةتوىَتحسةةةةةوكانتَنتائجَالقسةةةةةمَالثانيَمنَاالسةةةةةتبانةَوالذيَيوضةةةةة،َوالمؤهلَالعلميَالخدمةَو

المسةةةةمىَالوظيفيَفيََألثرتعزىََ(a=0.05)وجدتَفروقَذاتَداللةَإحصةةةةائيةَالعمليةَالتعليمية،ََو

َ.ومجالَالتقويم،َصالومجالَاالت،َفيَمجالَاالهدافَالخدمةَألثروكذلكَ،َجميعَالمجاالت

(َدراسةَتحليليةَمقارنةَبينَالتجربةَاالردنيةَوالمصريةَهدفتَالى2013َبينماَأجرتَالعايدَ)َو

يَاالردنَومصةةةةةةةةةةةةةةرَففيََالمدارسَالحكوميةَفيَالمطورَالمنفذَاألطفالمعرفةَتقويمَبرنامجَرياضَ

ولتحقيقَذلكَجرىَاختيارَعينةَمنَالبرنامجَالمطّورَالمنّفذَفيَرياضَ،َضةةةةةةةةةةةةةةوءَالمعاييرَالعالمية

يَضةةةةةةةةةةةةةةوءَالمعةاييرَالعةالميةةَللعةامَفيَالمةدارسَالحكوميةةَفيَكةلَمنَاالردنَومصةةةةةةةةةةةةةةرَفَاألطفةال

ققَتحَوتوصةةةةةةةةلتَالدراسةةةةةةةةةَالى،َواسةةةةةةةةتخدمتَالباحثةَالمنهجَالوصةةةةةةةةفيَالتحليلي،َ(2012۔2011)

رَالعالميةَوالمعايي،َفيَالبرنامجَالمطورَفيَاالردنَاألطفالالمعاييرَالعالميةَالخاصةَببرامجَرياضَ

الةَهناكَفروقَدكانََو،َلمَتتحققَفيَالبرنامجَالمطورَفيَمصةةةةةةةرَاألطفالالخاصةةةةةةةةَببرامجَرياضَ

رنامجَةَالباحصةةةةةةةةائياَفيَتحققَالمعاييرَالعالميةَفيَالبرنامجَالمطورَفيَاالردنَومصةةةةةةةةرَلمصةةةةةةةةلح

َ.َاالردني
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فيَالمملكةةةَالعربيةةةََاألطفةةالريةةاضََتطويردراسةةةةةةةةةةةةةةةةةَهةةدفةةتَالىََ(2013وأجرتَالكثيريَ) 

َوقدَاسةةةةةةةةةةةةةةتخدمتَالباحثةَالمنهجَ،السةةةةةةةةةةةةةةعوديةَبناءَعلىَالمعاييرَاالداريةَللهيئةَالوطنيةَاالمريكية

َ،َ(َروضة345بمنطقةَالرياضَوعددهاَ)َاألطفالوتكّونَمجتمعَالدراسةَمنَجميعَرياضَ،َالوصفي

(35َعينةَالبحثَفكانتَ)َأما،َعّلمةمَ(2177(َمديرةَو)126(َمشةةةةةةةةةةةةةةرفةَتربويةَو)39ويعملَبهاَ)

كانتَادواتَالدراسةةةةةةةةةةةةةةةةَهيَاالسةةةةةةةةةةةةةةتبانةَوالمقابلةَ،َ(َمعّلمة537(َمديرةَو)53مشةةةةةةةةةةةةةةرفةَتربويةَو)

َألطفالاوقدَأوصتَالدراسةَبعدةَتوصياتَمنَأهمهاَضرورةَانشاءَهيئةَوطنيةَلرياضَ،َالشخصية

فيَالمملكةَالعربيةَالسعوديةَتحتَوزارةَالتربيةَوالتعليمَولهاَهيكلَإداريَمتخصصَفيَمجالَتربيةَ

لَكلَماَتهتمَبتسجيَاألطفالأيضاَبإنشاءَقاعدةَمعلوماتَمستقبليةَخاصةَبمرحلةَرياضََ،َالطفل

منَ)تشةةةةةةةةريعاتاَمبانيااداراتاأنشةةةةةةةةطةامعلمات(َوجميعَالعاملينَبهاَلتكونََاألطفالقَبرياضَيتعل

ََ.قاعدةَمرجعيةَللمخططَوصانعَالقرار

 :أجنبيةدراسات  -ج 

َ،َدورَالمعلمَفيَاجراءاتَاالعتمةةةةادَبهةةةةدفَالتعرفَإلى(Mullen,2001َ)مولنَدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ

تمَطرحَمشةةةةروعَتعاونيَلوضةةةةعَالمعلمينَفيََ:يتنموذجينَمنَالمدارسَكاآلأوطبقتَالدراسةةةةةَعلىَ

لعكسَخبرتهمَفيَاالعتمادَالذيَتمَمنَخاللَمنظمةَاالعتمادَللمدارسََ،َكرسةةيَالسةةلطةَالمدرسةةية

وكانَرأيَالمعلمونَفيَنهايةَالمشةةةةةةةةةةةةةةروعَانَفيَاجراءاتَ،َ(SACSوالكلياتَالجنوبيةَفيَامريكاَ)

كماََ،وايضةةةةةاَامكانيةَاحداثَتغييرَايجابيَفيهاَ،َاالعتمادَآليةَمناسةةةةةبةَلدراسةةةةةةَبيئةَالمدرسةةةةةةَككل

ابدواَرايهمَفيَاهميةَمسةةاهمةَالمعلمينَمعَجهودَكاملَاعضةةاءَالمدرسةةةَالتخاذَقراراتَتتماشةةىَمعَ

وقدَتمَالتوصةةةةةةةةةةلَالىَنتائجَتبينَأهميةَإشةةةةةةةةةةراكَالمعلمينَفيَخطواتَ،َرؤيةَالمدرسةةةةةةةةةةةَواحتياجاتها

 َ.تَالمنظمةَلهاوحتىَفيَاعادةَالسياسا،َاالعتمادَوالتطوير
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تصةةةوراتَالمسةةةؤولينَوالمعلمينَ(َبهدفَالتعرفَعلى2011ََKristineَ,دراسةةةةَكريسةةةتينَ)

وأوليةةةاءَاألمورَومواقفهمَالمتعلقةةةةَبتجربةةةةَاالعتمةةةادَفيَمراكزَالطفولةةةةَالمبكرةَاَمرحلةةةةَمةةةاَقبةةةلَ

تأثيرَقرارَ.َوقدَركزتَدراسةةةةةةةةةةةَحالةَنوعيةَألحدَمراكزَاألطفالَماَقبلَالمدرسةةةةةةةةةةةَعلىَ المدرسةةةةةةةةةةة

السةةةةةةةةةةةةةعيَللحصةةةةةةةةةةةةةولَعلىَاالعتمادَوتنفيذَعمليةَالدراسةةةةةةةةةةةةةةَالذاتيةَللجمعيةَالوطنيةَلتعليمَاألطفالَ

الصةةةةةةةةةغارَعلىَاإلداريينَوالمعلمينَوأولياءَاألمور.َوقدَبحثتَالمقابالتَمعَالمسةةةةةةةةةؤولينَوالمعلمينَ

َلتعليمَاألطفالَوأولياءَاألمورَ)أ(َالقضةةةةةةةةةةةةةةةاياَالتيَحفزتَعلىَالسةةةةةةةةةةةةةةعيَإلعتمادَالجمعيةَالوطنية

الصةةةةةةةغارَاوَ)ب(َالمبادئَالتوجيهيةَللجمعيةَالوطنيةَلتعليمَاألطفالَالصةةةةةةةغارَوتجربتهمَفيَعمليةَ

الدراسةةةةةَالذاتيةَوتحسةةةةينَالجودةَاَوَ)ج(َتصةةةةورهمَللنتائجَبعدَعمليةَاالعتماد.َوقدَأظهرتَدراسةةةةةَ

َعيَللحصةةةةةةةولَعلىَاالعتمادالحالةَهذهَللجمعيةَالوطنيةَلتعليمَاألطفالَالصةةةةةةةغارَعواملَقرارَالسةةةةةةة

وتنفيذَتحسةةةةةةيناتَالجودةَالتيَتؤديَإلىَاعتمادَالجمعيةَالوطنيةَلتعليمَاألطفالَالصةةةةةةغار.َقدَتكونَ

هذهَالحالةَبمثابةَنموذجَلعمليةَاعتمادَناجحةَلتشةةةجيعَمراكزَالطفولةَالمبكرةَعلىَإجراءَتحسةةةيناتَ

َالوطنيةَلتعليمَاألطفالَالصغار.فيَالجودةَوالسعيَعلىَالحصولَعلىَاعتمادَوطنيَللجمعيةَ

هدفتَهذهَالدراسةةةةةةةةةةةةَإلىَتقييمَمدىَإعدادَإحدىَكلياتََ(,2013َFarhadدراسةةةةةةةةةةةةَفارهادَ)

اَلمعةةةاييرَاإلعةةةدادَ المجتمعَلطالبَالتعليمَفيَمرحلةةةةَالطفولةةةةَالمبكرةَللعمةةةلَفيَهةةةذاَالمجةةةالَوفقةةةا

ولةَطالبَمرحلةَالطفَتصةةةةةةةوراتالمهنيَللجمعيةَالوطنيةَلتعليمَاألطفالَالصةةةةةةةغاَومنَخاللَتحليلَ

عدادهمَلتلبيةَالمؤشةةةةراتَالرئيسةةةةيةَالت. وقدَافترضةةةةتَالدراسةةةةةَأنَهناكَعالقةَ المبكرةَوالخريجينَوا 

ونةَمنَمائةَالعينةَمكَكانتََبينَإعدادَالمعلمَونتائجَالطفلَفيَالتعليمَفيَمرحلةَالطفولةَالمبكرة.

اَفيَبرنامجَالتعليمَ يَفيَمرحلةَالطفولةَالمبكرةَفيَكليةَمجتمعَفوسةةةةةةةةةةةبعةَوعشةةةةةةةةةةةرينَطالبااَوخريجا

جنوبَشةةةةةةرقَالوالياتَالمتحدة.َوقدَكانَمنَأهمَماَتوصةةةةةةلتَإليهَهذهَالدراسةةةةةةةَهوَأنَالمشةةةةةةاركينَ
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اعتبرواَأنفسةةةةةةةةةهمَ"مسةةةةةةةةةتعدينَجيداا"َللوفاءَبمعاييرَاإلعدادَالمهنيَالخمسةةةةةةةةةةَلمعهدَللجمعيةَالوطنيةَ

 ة.لتعليمَاألطفالَالصغارَلبرامجَدرجةَالزمال

 :ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

بعدَمحاوالتَالبحثَواالطالعَوفيَحدودَعلمَالباحثةَيمكنَاعتبارَهذهَالدراسةةةةةةةَالحاليةَهيَ

المملكةَاالردنيةَالهاشةةةةةةةةةةميةَالتيَاهتمتَبدراسةةةةةةةةةةةَومعرفةَامكانيةَتطبيقََالرائدةَفياتَالدراسةةةةةةةةةةمنَ

رياضََإدارةفيََ (NAC)المعاييرَاالداريةَللهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرة

َ،المعيقاتَالتيَتحولَدونَتطبيقهاَالتعرفَعلىَو،َوتحديدَاهميتها،َعّمانفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةََاألطفال

ََ:تياآلَوعلىَالنحوسنعرضَأهمَالنقاطَالتيَتتعلقَبموقعَالدراسةَالحاليةَمنَالدراساتَالسابقةَ

عمدتَالباحثةَالىَانَتكونَجميعَالدراسةةةةةةاتَالسةةةةةةابقةَالمتناولةَفيَهذهَالدراسةةةةةةةَتختصَفيَ

َلتكونَالدراسةةةةَقريبةَالىَمجتمعَ،َوذلكعربيةَوعالميةَايضةةةاََأمسةةةواءَكانتَمحليةََاألطفالرياضَ

ََ.الدراسةَوتتناولَمشكالتَووقائعَقريبةَالىَبعض

السةةةةةةابقةَاالسةةةةةةتبانةَمثلَدراسةةةةةةةََالدراسةةةةةةاتَمعظممعََاألداةفيَاسةةةةةةتخدامَهذهَالدراسةةةةةةةََتتفق

(2013َ)َ(َوسةةةةةةةةةةالم2012)َ(َوالنقيب2010(َوفالتةَ)2012(َوبدحَوابوطهَ)2005)َالصةةةةةةةةةةويص

 .(2012)والكثيريََو(2010َ)َصاصيالَو

المشةةةكالتَالتيَتواجهَفيَمناقشةةةةَ(2017َالمحاسةةةنةَ)َمعَدراسةةةةالحاليةََاتفقتَالدراسةةةةكماَ

وبدحََ(2010(َوفالتةَ)2005أيضةةةةةةةاَمعَدراسةةةةةةةةَالصةةةةةةةويصَ)َاالردن،َوالتقتفيََاألطفالرياضَ

كمةةةاَتطرقةةةتََ.األطفةةةالأداءَمةةةديراتَريةةةاضََوتطويرَوتقييم(َفيَاالبةةةداعَاالداري2012َطةةةهَ)َوواب

(َفيَتقويمَالمنهجَالوطنيَفي2013َ(َوالعايدَ)2008محاسةةةةةةةةةيسَ)العديدَمنَالدراسةةةةةةةةةاتَكدراسةةةةةةةةةةَ

 ۔ضوءَالمعاييرَالعالمية
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َودراسةةةة(2013َدراسةةةةَسةةةالمَ)َالسةةةابقةَمثلوتوافقتَالدراسةةةةَالحاليةَمعَالكثيرَمنَالدراسةةةاتَ

معرفةَدرجةَترافرَمعاييرَالجودةَفيَرياضََو(َفيَضةةةمان2010َ)َوصةةةاصةةةيال(2011َالمواضةةةيةَ)

اريةَللهيئةَ(َفيَتطبيقَالمعاييرَاالد2013تتفقَالدراسةةةةةةةةةةةَالحاليةَمعَدراسةةةةةةةةةةةَالكثيريَ)َوَ۔َاألطفال

َ.األطفالبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَالوطنيةَاالمريكيةَل

يئةَالوطنيةَللهَاإلداريةتختلفَالدراسةةةةةَالحاليةَعنَجميعَالدراسةةةةاتَالسةةةةابقةَبتناولهاَالمعاييرَ

حسةةةةةبَ–فيَالمملكةَاالردنيةَالهاشةةةةةميةََاألطفالبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَلاالمريكيةَ

األولىَالتيَتحدثتَعنَالمعاييرََاتالدراسةةةةةةةةةةمنَحيثَتميزتَهذهَالدراسةةةةةةةةةةةَعلىَأنهاَ،َعلمَالباحثة

حسةةةةةةةةبَعلمَالباحثة،َمماَتولدَلدىَالباحثةَضةةةةةةةةرورةََ–االداريةَللهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَفيَاالردنَ

برامجَلمكانيةَتطبيقَالمعاييرَاالداريةَللهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَاجراءَدراسةةةةةةةةةةةةةةةةَبهدفَالتعرفَإلىَإ

وسةةةتكونََ،َ(َروضةةةة164وعددهاَ)،َالعاصةةةمةَعمانَفيَاألطفالالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَ

باسةةةتخدامَاالسةةةتبانةََ،َ(َمعلمة265(َوالمعلماتَ)164وعددهنَ)َاألطفالالعينةَمنَمديراتَرياضَ

َفيَهنظريَعلميَيمكنَالرجوعَإليةةةةَبةةةةأدب،َممةةةةاَيثرىَالمكتبةةةةةَاألردنيةةةةةَلجمعَالمعلومةةةةاتَكةةةةأداة

برامجَالتعليمَللهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَالدراسةةةةةةةةةةةةةةاتَالالحقةَلتكونَانطالقةَلتطبيقَالمعاييرَاالداريةَل

َوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاالطفالَفيَاالردن.َ
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 الثالث الفصل
 واإلجراءات الطريقة

ا وعينتها، الدراسة ومجتمع الدراسة لمنهج عرضاَا الفصل هذاتناولَ ألداةَالدراسةَالتيَ وعرضا

ا ضةةمنوتَاألداةَوثباتها،َكما صةةدق من التحقق كيفية مع الباحثة طورتها الدراسةةة،َ إلجراءات عرضةةا

 :يأتي كما وذلك للبيانات اإلحصائية والمعالجة

 :الدراسة منهج

 هذه مثل ألجراء المناسةةةةةةةةب المنهج لكونه الوصةةةةةةةةفيَالمسةةةةةةةةحي المنهج الباحثة سةةةةةةةةتخدمتإ

  الدراسة.

  الدراسة: مجتمع

مديراتَومعلماتَرياضَاألطفالَالحكوميةَفيَالعاصةةةةةةةةمةَ جميع من الدراسةةةةةةةةة مجتمع تكّون

مركزََاحصةةةةةةةائيات(َروضةةةةةةةةَحسةةةةةةةب163َ(َمعّلمةَفيَ)265(َمديرةَو)163عّمانَويبل َعددهّنَ)

(1َ)َالجدولَوَبتوجيهَمنَوزارةالتربية2019َلسةةنةَالملكةَرانياَالعبداللَلتكنولوجياَالتعليمَوالمعلوماتَ

َيوضحَذلك:َ

 ( مجتمع الدراسة1جدول )
 المجموع عدد المعلمات عدد المديرات اللواء
19َ31َ50ََالموقر
33َ39َ72ََالجيزة
18َ32َ50ََناعور

12َ18َ30ََواديَالسير
18َ31َ49ََماركا
18َ35َ53ََسحاب
19َ37َ56ََقويسمة

5َ14َ19ََقصبةَعمان
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21َ29َ50ََالجامعة
 428 265 163 المجموع

 :الدراسة عينة

 :طريق عن منَالمديراتَوالمعّلمات عينة أخذ تم

وقصةةةةةةةةةةبةََماركا،إذَتمَمنَخاللهاَإختيارَثالثةَألويةَوهيَلواءَعنقوديةَال العشةةةةةةةةةةوائية العينة .1

 َعمانَولواءَالجامعة.

بال َعددهمَوالالنسةةةبيةَمنَالمديراتَوالمعلماتَفيَرياضَاألطفالَالعينةَالعشةةةوائيةَالطبقيةَ .2

وفقاَلجدولَتحديدَحجمَالعينةَمنَحجمَالمجتمعَالذيَبحسةةةةةةةةةةةةةةةبَمتغيرَالوظيفة.ََ(.118)

(2َالجدولَ)كماَهوَموضحَفيََ.( ,1970Krejcie & Morganأعدهَكريسيَومورجانَ)

 أدناه.َ

 ( عينة الدارسة2جدول )
 المجموع عدد المعلمات عدد المديرات اللواء
18َ31َ49ََماركا

5َ14َ19ََقصبةَعمان
21َ29َ50ََالجامعة
 118 74 44 المجموع

َ

  (َادناه:3استبانةَحسبَالجدولَ)107َوتمَاستردادَ
 ينة الدارسة( أفراد ع3)جدول 

 اللواء
عدد 

 )المستردة(المديرات
عدد 

 )المستردة(المعلمات

المجموع  المجموع)المسترد(
)الغير 
 مسترد(

17َ28َ45َ4ََماركا
5َ13َ18َ1ََقصبةَعمان
18َ26َ44َ6ََالجامعة
 11 107 67 40 المجموع
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 :أداة الدراسة

 السةةابق التربوي األدب اَعلىَمسةةحَتمَاسةةتخدامَأداةَالدراسةةةَاعتمادَا الدراسةةة، أهداف لتحقيق

 القياس، أداة بناء في منه واإلفادةإمكانيةَتطبيقَالمعاييرَاالداريةَلهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَ المتعلق

،ََ(2013)الكثيري دراسةةةةة مثل الدراسةةةةة بموضةةةةوع الصةةةةلة ذات السةةةةابقة الدراسةةةةات إلى الرجوع تم إذ

امكانيةَتطبيقََدرجة لدراسةةةة اسةةةتبانةوهيَ (2013) ،َوالعايد(2013)وسةةةالم ،(2008)ومحاسةةةيسَ

َإدارةيَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَومعيقاتَتطبيقهاَفَبرامجالمعاييرَاالداريةَللهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَل

17َ،َوتكونتَاألداةَمنَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعّمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعّلمات

َ(َفقرةَلدراسةَالمعيقات.25َ(َفقرةَلدراسةَدرجةَإمكانيةَالتطبيقَو)71معيارَو)

 :الدراسة أداة صدق

َالباحثةَباستخدامَنوعينَمنَالصدق،َكاآلتي:وللتحققَمنَصدقَاألداة،َقامتَ

 الصدق الظاهري ألداتي الدارسة: .1

 نةاالسةةتبا فقرات بعرض وذلك الظاهري الصةةدق باسةةتخدام الدراسةةةَةصةةدقَأدا من التحقق تم

 منَبرةالخ وذوي المختصةةةةةةةةةةةةين من المحكمين من مجموعة على(1َبصةةةةةةةةةةةةيغتهاَاألوليةَ)الملحقَ

محكماَ(15َفيَالجامعاتَاألردنّيةَوعددهمَ)َالتربوية العلوم أسةةةةةةةةةةاتذة من التدريس هيئة أعضةةةةةةةةةةاء

 أكثر،فَالمحكمين من (80%) بنسبة موافقة(،َوقدَتمَاألخذَبالفقراتَالتيَحصلتَعلى2َ)الملحقَ

،َوأصةةةبحتَاالسةةةتبانةَحذفها أو صةةةياغتها إعادة أو تعديلها اقترح التي الفقرات مع الالزم إجراء وتم

ََ(.3الملحقَ)َبصيغتهاَالنهائيةَكماَفي
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 الصدق البنائي )صدق االتساق الداخلي(:   .2

بعدَالتحققَمنَالصةةةدقَالظاهريَألداةَالدراسةةةة،َقامتَالباحثةَبتطبيقهاَعلىَمجتمعَالدراسةةةةَ

للتعرفَعلىَمدىَصةةةةةةةةةةدقَاالتسةةةةةةةةةةاقَالداخليَلألداةَومدىَإسةةةةةةةةةةهامَالفقراتَالمكونةَللمعيار،َوذلكَ

(4َ،َويوضةةةحَالجدولَ)(Pearson Correlation Coefficientبحسةةةابَمعاملَإرتباطَبيرسةةةونَ)

تحليلَمعاملَاالرتباطَلفقراتَالمعيارَفيَالقسةةةةمَاألولَلقياسَدرجةَإمكانيةَتطبيقَالمعاييرَاإلداريةَ

َللهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرة.ََ

علق فيما يت إليهمعامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمجال المنتمي  (4جدول )
 بدرجة إمكانية تطبيق المعايير اإلدارية للهيئة االمريكية

 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة  المعيار

َ.الرؤيةَوالرسالةَواألهداف
 0.87 0.80 0.85 0.85 0.85 0.88 0.87 معامل االرتباط
0.00َ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

َلتوظيفاَعندَالتمييزَوعدمَالتنوعَبمعيارَااللتزام
نهاءَاألطفال،َوقبول غالَالموظفينَخدمةَوا  َقوا 
َ.األطفالَملفات

   0.84 0.67 0.70 0.83 0.85 معامل االرتباط

   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

َ.موظفَلكلَمحدثةَسريةَسجالتَتوفر
   0.94 0.81 0.90 0.88 0.91 معامل االرتباط
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

َكللَمكتوبةَبالمؤسسةَتعريفيةَخطةَتوفر
َ.موظف

   0.80 0.77 0.78 0.85 0.69 معامل االرتباط
ََ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

َنالموظفيَلشؤونَلوائحَالروضةَلدىَتتوفر
َلمتعلقةاَوالتوقعاتَالشروطَتبينَمكتوبةَبصيغة
َحقوقَتبينَكماَالتوظيفَعندَالعملَبأداء

َ.الوظيفيةَومزاياهنَومسؤولياتهنَالموظفات

َ   0.97 0.98 0.99 معامل االرتباط
َ

ََ   0.00 0.00 0.00 درجة الداللة
َظفاتللمَوَتبينَمكتوبةَتشغيلَإجراءاتَتوفر

َمتعلقةَمحددةَمهامَألداءَمفصلةَتوجيهات
َ.بعملهن

ََ   0.95 0.92 0.87 معامل االرتباط

ََ   0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

َتوفرَمزاياَللموظفاتَ
   0.95 0.88 0.64 0.97 0.89 معامل االرتباط
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

َمؤهالتَالمديرة
   0.91 0.86 0.88 0.80 0.82 معامل االرتباط
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

   0.32 0.93 0.47 0.44 0.30 معامل االرتباطَمؤهالتَالموظفات
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َ

والرسةةةةالةَواألهدافَ(َأنَقيمَمعامالتَارتباطَالفقراتَفيَمعيارَالرؤية4َنالحظَمنَالجدولَ)

َ(α=0.05)(َوقدَكانتَجميعَالقيمَدالةَإحصةةةةةةةةةةةةائيااَعندَدرجةَالداللة0.88ََ–0.80تراوحتَبينَ)

 وهذاَيدللَعلىَوجودَدرجةَمنَصدقَاالتساقَالداخليَبينَفقراتَالمعيارَاألول.َ

َالتوظيفَندعَالتمييزَوعدمَالتنوعَبمعيارَوأنَقيمَمعامالتَارتباطَالفقراتَفيَمعيارَااللتزام

نهاءَاألطفال،َوقبول غالقَالموظفينَخدمةَوا  (َوقد0.85ََ–0.67األطفالَتراوحتَبينَ)َملفاتَوا 

وهذاَيدللَعلىَوجودَدرجةَمنََ(α=0.05)كانتَجميعَالقيمَدالةَإحصةةةةةةةةةةةةةةةائيااَعندَدرجةَالداللةَ

َصدقَاالتساقَالداخليَبينَفقراتَالمعيارَالثاني.

ََ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

َالتدريبَالسنوي
َََ 0.87 0.90 0.74 0.88 معامل االرتباط
    0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

َللمعلماتتقويمَاألداءَالوظيفيَ
ََ  0.98 0.98 0.99 0.99 معامل االرتباط
ََ  0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

َالمهنيَ َللتطوير َمكتوبة َسنوية َخطة توفر
َللموظفات

ََ  0.98 0.98 0.97 0.96 معامل االرتباط
ََ  0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

َجياتباالستراتيبتزويدَالمعلماتََدارةاإللتزامَاإل
والدعمَالالزمَللتعاملَمعَالمواقفَالتعليميةَفيَ

ََ.الصفَالدراسيَوالتواصلَمعَاولياءَاألمور

ََ   0.98 0.96 0.97 معامل االرتباط

ََ   0.00 0.00 0.00 درجة الداللة
قنواتَتواصلَمعَالموظفاتَلنقلََدارةلدىَاإل

َ.المعلوماتَالمهمةَبشكلَدوريَوسريع
ََ   0.97 0.97 0.97 معامل االرتباط
ََ   0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

َجماعيَ َبشكل َالموظفات َمع َالمديرة تعمل
ََ.للتدريبَوتخطيطَالبرامجَووضعَاألهداف

ََ   0.95 0.94 0.90 معامل االرتباط
ََ   0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

َ.تعطيَالمعلماتَالفرصةَلتجويدَالبرنامج
ََ   0.98 0.98 0.99 معامل االرتباط
ََ   0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

يتمَتنفيذَالخطةَالماليةَومراقبتهاَومراجعتهاَفيَ
َلزمنيَالمطلوب.إطارهاَا

ََ  0.73 0.73 0.85 0.60 معامل االرتباط
ََ  0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة
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يَمعيارَتوفرَسةةةةةةةةةةةةةةجالتَسةةةةةةةةةةةةةةريةَمحدثةَلكلَموظفَوجاءتَقيمَمعامالتَارتباطَالفقراتَف

َ(α=0.05)(َوقدَكانتَجميعَالقيمَدالةَإحصةةةةةةةةائيااَعندَدرجةَالداللة0.94ََ–0.81َتراوحتَبينَ)

َوهذاَيدللَعلىَوجودَدرجةَمنَصدقَاالتساقَالداخليَبينَفقراتَالمعيارَالثالث.

وظفَسةةةةةةةةسةةةةةةةةةَمكتوبةَلكلَموقيمَمعامالتَارتباطَالفقراتَفيَمعيارَتوفرَخطةَتعريفيةَبالمَؤ

َ(α=0.05)(َوقدَكانتَجميعَالقيمَدالةَإحصةةةةةةةةائيااَعندَدرجةَالداللة0.85ََ–0.69َتراوحتَبينَ)

َوهذاَيدللَعلىَوجودَدرجةَمنَصدقَاالتساقَالداخليَبينَفقراتَالمعيارَالرابع.َ

َموظفينالَلشةةةةةةؤونَلوائحَالروضةةةةةةةَلدىَوجاءتَقيمَمعامالتَارتباطَالفقراتَفيَمعيارَتتوفر

َحقوقَتبينَكمةةاَالتوظيفَعنةةدَالعمةةلَبةةأداءَالمتعلقةةةَوالتوقعةةاتَالشةةةةةةةةةةةةةةروطَتبينَمكتوبةةةَبصةةةةةةةةةةةةةةيغةةة

(َوقدَكانتَجميعَالقيمَدالة0.99ََ–0.97َالوظيفيةَتتراوحَبينَ)َومزاياهنَومسةةؤولياتهنَالموظفات

وهذاَيدللَعلىَوجودَدرجةَمنَصدقَاالتساقَالداخليَبينََ(α=0.05)إحصائيااَعندَدرجةَالداللةَ

َفقراتَالمعيارَالخامس.

َتبينَكتوبةمَتشغيلَإجراءاتَتوفرَبمعيارَوأنَقيمَمعامالتَارتباطَالفقراتَفيَمعيارَااللتزام

(َوقد0.95ََ–0.87بعملهنَتراوحتَبينَ)َمتعلقةَمحددةَمهامَألداءَمفصةةةةةةةةةةةةةةلةَتوجيهاتَللموظفات

وهذاَيدللَعلىَوجودَدرجةَمنََ(α=0.05)يمَدالةَإحصةةةةةةةةةةةةةةةائيااَعندَدرجةَالداللةَكانتَجميعَالق

َصدقَاالتساقَالداخليَبينَفقراتَالمعيارَالسادس.َ

حتَبينَمزاياَللموظفاتَتراَوَتوفرَبمعيارَرتباطَالفقراتَفيَمعيارَااللتزامإوأنَقيمَمعامالتَ

وهذاَيدللََ(α=0.05)(َوقدَكانتَجميعَالقيمَدالةَإحصةةةةةةةةةةةةةةةائيااَعندَدرجةَالداللة0.97ََ–0.64)

َعلىَوجودَدرجةَمنَصدقَاالتساقَالداخليَبينَفقراتَالمعيارَالسابع.َ



41 
 

مؤهالتَالمةةةديرةَتراوحةةةتَبينََبمعيةةةارَوأنَقيمَمعةةةامالتَارتبةةةاطَالفقراتَفيَمعيةةةارَااللتزام

وهذاَيدللََ(α=0.05)إحصةةةةةةةةةةةةةةةائيااَعندَدرجةَالداللةَ(َوقدَكانتَجميعَالقيمَدالة0.91ََ–0.80)

َعلىَوجودَدرجةَمنَصدقَاالتساقَالداخليَبينَفقراتَالمعيارَالثامن.َ

نَمؤهالتَالموظفةةاتَتراوحةةتَبيَبمعيةةارَوأنَقيمَمعةةامالتَارتبةةاطَالفقراتَفيَمعيةةارَااللتزام

وهذاَيدللََ(α=0.05)(َوقدَكانتَجميعَالقيمَدالةَإحصةةةةةةةةةةةةةةةائيااَعندَدرجةَالداللة0.93ََ–0.30)

َعلىَوجودَدرجةَمنَصدقَاالتساقَالداخليَبينَفقراتَالمعيارَالتاسع.َ

نَالتةةدريةةبَالسةةةةةةةةةةةةةةنويَتراوحةةتَبيَبمعيةةارَوأنَقيمَمعةةامالتَارتبةةاطَالفقراتَفيَمعيةةارَااللتزام

وهذاَيدللََ(α=0.05)(َوقدَكانتَجميعَالقيمَدالةَإحصةةةةةةةةةةةةةةةائيااَعندَدرجةَالداللة0.90ََ–0.74)

َدرجةَمنَصدقَاالتساقَالداخليَبينَفقراتَالمعيارَالعاشر.َعلىَوجود

اتَتقويمَاالداءَالوظيفيَللمعلمةةَبمعيةةارَوأنَقيمَمعةةامالتَارتبةةاطَالفقراتَفيَمعيةةارَااللتزام

َ(α=0.05)(َوقدَكانتَجميعَالقيمَدالةَإحصةةةةةةةةةةةةائيااَعندَدرجةَالداللة0.99ََ–0.98تراوحتَبينَ)

َاالتساقَالداخليَبينَفقراتَالمعيارَالحاديَعشر.َوهذاَيدللَعلىَوجودَدرجةَمنَصدقَ

طويرَتوفرَخطةَسةةةنويةَمكتوبةَللتَبمعيارَوأنَقيمَمعامالتَارتباطَالفقراتَفيَمعيارَااللتزام

(َوقدَكانتَجميعَالقيمَدالةَإحصةةةةةةةةةةةةةةةائيااَعندَدرجة0.98ََ–0.96المهنيَللموظفاتَتراوحتَبينَ)

منَصةةةةةةةةةةةةدقَاالتسةةةةةةةةةةةةاقَالداخليَبينَفقراتَالمعيارََوهذاَيدللَعلىَوجودَدرجةَ(α=0.05)الداللةَ

َالثانيَعشر.َ

لمةةةاتَبتزويةةةدَالمعَدارةالتزامَاإلَبمعيةةةارَوأنَقيمَمعةةةامالتَارتبةةةاطَالفقراتَفيَمعيةةةارَااللتزام

باالسةةتراتيجياتَوالدعمَاالزمَللتعاملَمعَالمواقفَالتعليميةَفيَالصةةفَالدراسةةيَوالتواصةةلَمعَأولياءَ

(َوقدَكانتَجميعَالقيمَدالةَإحصةةةةةةائيااَعندَدرجةَالداللة0.98ََ–0.96أمورَاألطفالَتراوحتَبينَ)
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(α=0.05)َفقراتَالمعيارَالثالثََوهذاَيدللَعلىَوجودَدرجةَمنَصةةةةةةةةةةةةدقَاالتسةةةةةةةةةةةةاقَالداخليَبين

َعشر.َ

َمعَلتواصةةةةةةةةةةةةةةةَقنواتَدارةاإلَلدىَبمعيارَوأنَقيمَمعامالتَارتباطَالفقراتَفيَمعيارَااللتزامَ

(َوقدَكانتَجميعَالقيمَدالة0.97َوسةةةةةةةريعَجاءتَ)َدوريَبشةةةةةةةكلَالمهمةَالمعلوماتَلنقلَالموظفات

وهذاَيدللَعلىَوجودَدرجةَمنَصدقَاالتساقَالداخليَبينََ(α=0.05)إحصائيااَعندَدرجةَالداللةَ

َفقراتَالمعيارَالرابعَعشر.

َبشةةةكلَالموظفاتَمعَالمديرةَتعملَبمعيارَوأنَقيمَمعامالتَارتباطَالفقراتَفيَمعيارَااللتزام

(َوقدَكانتَجميع0.95ََ–0.90َاألهدافَتراوحتَبينَ)َووضعَالبرنامجَوتخطيطَللتدريبَجماعي

وهذاَيدللَعلىَوجودَدرجةَمنَصةةةةةدقَاالتسةةةةةاقََ(α=0.05)إحصةةةةةائيااَعندَدرجةَالداللةََالقيمَدالة

َالداخليَبينَفقراتَالمعيارَالخامسَعشر.َ

َةالفرصةةةةةةةةةةةةةةةةَالمعلمةةاتَتعطىَبمعيةةارَكمةةاَأنَقيمَمعةةامالتَارتبةةاطَالفقراتَفيَمعيةةارَااللتزام

(َوقدَكانتَجميعَالقيمَدالةَإحصةةةةةةةةةةةةةةةائيااَعندَدرجة0.99ََ–0.98َالبرنامجَتراوحتَبينَ)َلتجويد

وهذاَيدللَعلىَوجودَدرجةَمنَصةةةةةةةةةةةةدقَاالتسةةةةةةةةةةةةاقَالداخليَبينَفقراتَالمعيارََ(α=0.05)الداللةَ

َالسادسَعشر.َ

َومراقبتهاَيةالمالَالخطةَتنفيذَيتمَبمعيارَوأنَقيمَمعامالتَارتباطَالفقراتَفيَمعيارَااللتزام

(َوقدَكانتَجميعَالقيمَدالة0.85ََ–0.60َالمطلوبَتراوحتَبينَ)َلزمنياَإطارهاَفيَومراجعتها

وهذاَيدللَعلىَوجودَدرجةَمنَصدقَاالتساقَالداخليَبينََ(α=0.05)إحصائيااَعندَدرجةَالداللةَ

َفقراتَالمعيارَالسابعَعشر.َ

ألمريكيةَللهيئةَالوطنيةَاَاإلداريةتحليلَمعاملَاالرتباطَلفقراتَلمعيقاتَتطبيقَالمعاييرََأما

َ(.5َفيوضحهاَالجدولَ)
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ات فيما يتعلق بمعيق إليهمعامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمجال المنتمي  (5جدول )
 تطبيق المعايير اإلدارية للهيئة الوطنية األمريكية

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة  المحور 

معيقات 
تطبيق 
المعايير 
 االدارية

 0.62 0.61 0.66 0.74 0.70 0.68 0.77 0.68 0.68 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

 18 17 16 15 14 13 12 11 10 الفقرة 
 0.55 0.54 0.59 0.42 0.49 0.60 0.52 0.64 0.56 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

َ  25 24 23 22 21 20 19 الفقرة 
   0.35 0.39 0.74 0.70 0.77 0.61 0.68 معامل االرتباط
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

(َوقد0.77ََ–0.35 الفقراتَتراوحتَبينَ)َارتباطَت(َأنَقيمَمعامال5نالحظَمنَالجدولَ)

وهذاَيدللَعلىَوجودَدرجةَمنََ(α=0.05)كانتَجميعَالقيمَدالةَإحصةةةةةةةةةةةةةةةائيااَعندَدرجةَالداللةَ

َصدقَاالتساقَالداخليَبينَفقراتَمعيقاتَتطبيقَالمعاييرَاإلداريةَللهيئةَالوطنيةَاألمريكية.

 :الدراسة أداة ثبات

ولَاكماَهوَموضحَبالجدَ،الثبات من نوعين باستخدام قامتَالباحثة األداة، ثبات من للتحقق

َدناهَوهيَكاآلتي:أ(6َ،7َ)

عادة االختبار طريقة .1 َمقدارها عينة اختيار خالل من وذلك (test-retest) االختبار وا 

 أسبوعان.َ مقداره زمني بفاصل الدراسة عينة خارج من المديراتَوالمعلمات منَ(25)

الدراسة.َ(Cronbach Alpha) ألفَا كرونباخ معامل باستخدام الداخلي االتساق طريقة .2  لعينَة
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ة بطريق األمريكيةمعامالت ثبات استبانة درجة امكانية تطبيق المعايير االدارية للهيئة  (6جدول )
عادة االختبار وطريقة كرونباخ ألفا   االختبار وا 

 ريكيةاألمامكانية تطبيق المعايير االدارية للهيئة َاستبانةَثباتَمعامالتَ(6)َالجدولَيظهر

عةةادةَاالختبةةارَبطريقةةة معةةامةةلَثبةةاتَكةةانََوأعلى(0.95ََ–0.79َ)َبينَتراوحةةتَحيةةثَاالختبةةارَوا 

 المعيار الرقم
 معامل الثبات
 –االختبار 

 إعادة االختبار

 معامل ثبات
 كرونباخ ألفا

0.84َ0.91ََالرؤيةَوالرسالةَواألهداف1َ

2َ
نهاءَال،األطفَوقبولَالتوظيفَعندَالتمييزَوعدمَالتنوعَبمعيارَااللتزام َوا 
غالقَالموظفينَخدمة َ.األطفالَملفاتَوا 

0.95َ0.87َ

0.82َ0.95ََ.موظفَلكلَمحدثةَسريةَسجالتَتوفر3َ
0.87َ0.96ََ.موظفَلكلَمكتوبةَبالمؤسسةَتعريفيةَخطةَتوفر4َ

5َ
َالشروطَبينتَمكتوبةَبصيغةَالموظفينَلشؤونَلوائحَالروضةَلدىَتتوفر

َلموظفاتاَحقوقَتبينَكماَالتوظيفَعندَالعملَبأداءَالمتعلقةَوالتوقعات
َ.الوظيفيةَومزاياهنَومسؤولياتهن

0.89َ0.87َ

َمهامَألداءَلةمفصَتوجيهاتَللموظفاتَتبينَمكتوبةَتشغيلَإجراءاتَتوفر6َ
َ.بعملهنَمتعلقةَمحددة

0.81َ0.92َ

0.91َ0.85ََتوفرَمزاياَللموظفات7َ
0.84َ0.92ََمؤهالتَالمديرة8َ
0.88َ0.81ََمؤهالتَالموظفات9َ
0.86َ0.91ََالتدريبَالسنوي10َ
0.79َ0.83ََتقويمَاألداءَالوظيفيَللمعلمات11َ
0.91َ0.97ََ.للموظفاتَالمهنيَللتطويرَمكتوبةَسنويةَخطةَتوفر12َ

13َ
َللتعاملَمعََدارةالتزامَاإل َاالزم َالمعلماتَباالستراتيجياتَوالدعم بتزويد

َالمواقفَالتعليميةَفيَالصفَالدراسيَوالتواصلَمعَأولياءَأمورَاألطفال.
0.83َ0.91َ

َكلبشَالمهمةَالمعلوماتَلنقلَالموظفاتَمعَتواصلَقنواتَدارةاإلَلدى14َ
َ.وسريعَدوري

0.87َ0.94َ

15َ
َامجالبرنَوتخطيطَللتدريبَجماعيَبشكلَالموظفاتَمعَالمديرةَتعمل

َ.األهدافَووضع
0.89َ0.88َ

0.84َ0.93ََ.البرنامجَلتجويدَالفرصةَالمعلماتَتعطى16َ
0.83َََ.المطلوبَالزمنيَإطارهاَفيَومراجعتهاَومراقبتهاَالماليةَالخطةَتنفيذَيتم17َ

َ 0.81 الكلية
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َوهي(0.81َ)َالكليةةةةَللةةةدرجةةةةَالثبةةةاتَمعةةةامةةةلَوكةةةان،َلمعيةةةارَاإللتزامَبمعيةةةارَالتنوعَوعةةةدمَالتمييز

(،0.97ََ–0.81َ)َبينَوتراوحتَكرونباخَألفاَبطريقةَالثباتَمعاملَالجدولَيظهرَوكذلكَمرتفعة،

عيارَتوفرَخطةَسةةةةةةةةةةةةنويةَللتطويرَالمهني،َوهذهَالنتائجَتدلَعلىَوجودَدرجةَوأعلىَمعاملَثباتَلم

ََمنَالثباتَالمقبولة.َ

( معامالت ثبات معيقات تطبيق المعايير اإلدارية للهيئة الوطنية األمريكية بطريقة االختبار 7جدول ) 
عادة االختبار وطريقة كرونباخ ألفا  وا 

 المجال الرقم
 معامل الثبات

 إعادة االختبار –االختبار 
 معامل ثبات كرونباخ ألفا

0.91َ0.86ََمعيقات تطبيق المعايير االدارية1َ

معيقاتَتطبيقَالمعاييرَاإلداريةَللهيئةَالوطنيةََاسةةةةةةةةةةةةةةتبانةَثباتَمعامالتَ(7)َالجدولَيظهر

عادةَاالختبارَاألمريكيةَبطريقة َمرتفعة،َوهي(0.91َ)َالكليةَللدرجةَالثباتَمعاملَوكانَاالختبارَوا 

 (.0.86َكرونباخَألفاَوكانتَ)َبطريقةَالثباتَمعاملَالجدولَيظهرَوكذلك
 :الدراسة متغيرات

  الدراسةَعلىَكلَمنَالمتغيراتَاآلتية:َشملت

َالمتغيراتَالتابعة: .1

 َللهيئةَالوطنيةَاالمريكية.امكانيةَتطبيقَالمعاييرَاالدارية َ

 .معيقاتَتطبيقَالمعاييرَاالداريةَللهيئةَالوطنيةَاالمريكية ََََ 

 المتغيراتَالمستقّلة: .2

 )الوظيفةَ)مديرة،َمعّلمة.َ

 (بكالوريوس،َماجستير،َدكتوراه)َالمؤهلَالعلمي.َ
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 َسةنوات،َخمسَسةنواتَالىَعشةرََسةنوات،َمنسةنواتَالخدمةَ)اقلَمنَخمس

َ.منَعشرَسنوات(َأكثر

 :اإلحصائية المعالجة

 المعيارية واالنحرافات الحسةةابية المتوسةةطات اسةةتخدام تم ،الثانيَو ولاال السةةؤالين عن لإلجابة .1

 .والدرجة والرتبة

 عن لإلجابة مسةةةةتقلتين لعينتين ،(t) اختبار اسةةةةتخدام تم الرابعَو الثالثالسةةةةؤالينَ عن لإلجابة .2

المؤهلَ رمتغي عن لإلجابة األحادي التباين تحليل اختبار اسةةةةةةةةةتخدام تم كماالوظيفة،َ متغير

للمقارناتَالبعديةَلتحديدَ(Scheffe) شةةةةةةةةيفيهَاختبارَوتمَاسةةةةةةةةتخدامَ.َسةةةةةةةةنواتَالخدمة ،علميال

 الداللة.

عادة االختبار طريقة استخدام تم .3  .األداة ثبات إليجاد (test – retest) االختبار وا 

 الداخلي االتسةةةةةةةةاق معامل إليجاد (Cronbach Alpha) ألفا كرونباخ معامل اسةةةةةةةةتخدام تم .4

  لألداة.

(َإليجادَمدىPearson Correlation Coefficientَبيرسةةةونَ) االرتباط معامل اسةةةتخدام تم .5

 َصدقَاالتساقَالداخليَلألداتين.

 معادلةَاآلتية:للَاالمريكيةَوفقااتمَتحديدَدرجةَامكانيةَتطبيقَالمعاييرَاإلداريةَللهيئةَالوطنيةَ .6

1.33 =
4

3
=

1 − 5

3
=

القيمة الدنيا للبديل − القيمة العليا للبديل
عدد المستويات

 

َ(2.33ََ۔1َوبذلك:َتكونَالدرجةَالمنخفضةَمنَ)

َ(3.67ََ۔2.34َتكونَالدرجةَالمتوسطةَمنَ)ََ

 (5ََ-3.68َتكونَالدرجةَالمرتفعةةةةةةةَمنَ)

َوتمَإستخدامَذلكَللحكمَعلىَالمعيقات.
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 :الدراسة إجراءات

 :اآلتية اإلجراءات وفق الدراسة تنفيذ تم

 .وعينتها الدراسة مجتمع أفراد تحديد .1

 .وثباتها صدقها من والتحقق الدراسة أداة إعداد .2

 رؤسةاء الى موجه األوسةط الشةرق جامعة رئيس من الباحثة مهمة تسةهيل كتب على الحصةول .3

 .العينة أفراد على الدراسة أداة تطبيق لتسهيل عّمان العاصمة في األردنّيةَالخاّصة الجامعات

 .العينة على أداةَالدراسة تطبيق .4

 .(SPSS) اإلحصائية الرزمة باستخداماإلحصائيةَ البيانات تحليل .5

 .ومناقشتها وعرضها وتحليلها النتائج رصد .6

 .نتائج من إليه التوصل ماَسيتم على بناءَا والمقترحات التوصيات تقديم .7
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 رابعال الفصل
 نتائج الدراسة 

َللنتائجَالتيَتوصلتَ ا َالفصلَعرضا َالدراسةَبهدفَالتعرفَإلىَدرجإليهتناولَهذا َهذه ةَا

تطبيقَالمعاييرَاإلداريةَللهيئةَالوطنيةَاألمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضََإمكانية

 األطفالَفيَالعاصمةَعمان،َمنَخاللَاإلجابةَعنَاألسئلةَاآلتية:َ
 

امكانّية تطبيق معايير الهيئة الوطنية االمريكية لبرامج التعليم  درجة ماالســـــــــ ال األول: 

 رياض األطفال في العاصمة عمان من وجهة نظر المديرات والمعلمات؟والرعاية المبكرة في 

لإلجابةَعنَهذاَالسؤالَتمَحسابَالمتوسطاتَالحسابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَامكانّيةَتطبيقَ

فيَرياضَاألطفالَفيَالعاصمةَعمانَ والرعايةَالمبكرَة معاييرَالهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليَم

لمديراتَوالمعلماتَبشكلَعامَولكلَمعيارَمنَمعاييرَأداةَالدراسة،َويظهرَذلكَفيَمنَوجهةَنظرَا

َ(َذلك.8الجدولَ)

امكانّية تطبيق معايير الهيئة الوطنية  ودرجةالحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  المتوسطات( 8) جدول
 تنازلًيا. مرتبة نظر المديرات والمعلمات االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في رياض األطفال من وجهة

المتوسط  عيارالم الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 درجة االمكانية الرتبة المعياري

 مرتفعة 1 0.62 4.39َ.موظفَلكلَمحدثةَسريةَسجالتَتوفر3َ

َقبولَوَالتوظيفَعندَالتمييزَوعدمَالتنوعَبمعيارَااللتزام2َ
نهاءَاألطفال، غالقَالموظفينَخدمةَوا  َ.األطفالَملفاتَوا 

 مرتفعة 2 0.63 4.26

13َ
بتزويدَالمعلماتَباالستراتيجياتَوالدعمَاالزمََدارةالتزامَاإل

فيَالصفَالدراسيَوالتواصلَ للتعاملَمعَالمواقفَالتعليميَة
َمعَأولياءَأمورَاألطفال.

 مرتفعة 3 0.99 4.01

 مرتفعة 4 0.70 3.97َ.موظفَلكلَمكتوبةَبالمؤسسةَتعريفيةَخطةَتوفر4َ
 مرتفعة5َ 0.77 3.90َالرؤيةَوالرسالةَواألهداف1َ
 مرتفعة6َ 1.86 3.88َمؤهالتَالموظفات9َ
 مرتفعة7َ 0.96 3.85َتقويمَاألداءَالوظيفيَللمعلمات11َ
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َللتدريبَجماعيَبشكلَالموظفاتَمعَالمديرةَتعمل15َ
َ.األهدافَووضعَالبرنامجَوتخطيط

 مرتفعة 8 0.97 3.80

 متوسطة 9 1.08 3.64َ.البرنامجَلتجويدَالفرصةَالمعلماتَتعطى16َ

5َ

َمكتوبةَغةبصيَالموظفينَلشؤونَلوائحَالروضةَلدىَتتوفر
َدعنَالعملَبأداءَالمتعلقةَوالتوقعاتَالشروطَتبين

َومسؤولياتهنَالموظفاتَحقوقَتبينَكماَالتوظيف
َ.الوظيفيةَومزاياهن

 متوسطة10َ 0.96 3.60

َتالمعلوماَلنقلَالموظفاتَمعَتواصلَقنواتَدارةاإلَلدى14َ
َ.وسريعَدوريَبشكلَالمهمة

َمتوسطة 11 1.08 3.55

َمتوسطة 12 1.04 3.53َمؤهالتَالمديرة8َ

6َ
َوجيهاتتَللموظفاتَتبينَمكتوبةَتشغيلَإجراءاتَتوفر

َ.بعملهنَمتعلقةَمحددةَمهامَألداءَمفصلة
 متوسطة13َ 0.99 3.49

َمتوسطة 14 1.08 3.48َ.اتللموظفَالمهنيَللتطويرَمكتوبةَسنويةَخطةَتوفر12َ
 متوسطة15َ 1.09 3.37َتوفرَمزاياَللموظفات7َ
 متوسطة16َ 0.99 3.30َالتدريبَالسنوي10َ

َإطارهاَيفَومراجعتهاَومراقبتهاَالماليةَالخطةَتنفيذَيتم17َ
َ.المطلوبَالزمني

 متوسطة17َ 1.54 3.04

 مرتفعة  1.02 3.71 الدرجة الكلية

ةَتطبيقَمعةةاييرَالهيئةةةَالوطنيةةةَاالمريكيةةةَلبرامجَالتعليمََ(َأنَدرجةةة8يظهرَالجةةدولَ) امكةةانيةةّ

نحرافَاال(ََو3.71،َإذَبل َالمتوسةةةةةةةةةطَالحسةةةةةةةةةابيَ)رتفعةكانتَمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفال

َالمرتفعةة،َإذَتراوحتالمتوسةةةةةةةةةةةةةةطةةََوالةدرجةةََبيناألداةَجميعهةاََمعةايير(،َوجةاءت1.02َمعيةاريَ)ال

َسةةةةريةَسةةةةجالتَمعيارَتوفر،َوجاءَفيَالرتبةَاألولىَ(4.39َ–3.04َالمتوسةةةةطاتَالحسةةةةابيةَبينَ)

،َوفيَة(َوبدرجةَمرتفع0.62(َوانحرافَمعياريَ)4.93،َبمتوسةةةةةةةةةةةةطَحسةةةةةةةةةةةةابيَ)موظفَلكلَمحدثة

نهاءَطفةال،األَوقبولَالتوظيفَعنةدَالتمييزَوعةدمَالتنوعَبمعيةارَمعيةارَااللتزامالرتبةةَالثةانيةةَجةاءَ َوا 

غالقَالموظفينَدمةخ (0.63َمعياريَ)َوانحراف(4.26َاألطفالَبمتوسةةةةةةةةةةةةةةطَحسةةةةةةةةةةةةةةةابيَ)َملفاتَوا 

الدعمَبتزويدَالمعلماتَباالسةةةةةةةةةةةةتراتيجياتََوَدارةوبدرجةَمرتفعة،َوالرتبةَالثالثةَجاءتَلمعيارَالتزامَاإل

االزمَللتعاملَمعَالمواقفَالتعليميةَفيَالصةةفَالدراسةةيَوالتواصةةلَمعَأولياءَأمورَاألطفالَبمتوسةطَ
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َخطةةةَ(َوبةةدرجةةةَمرتفعةةة،َوالرتبةةةَالرابعةةةَلمعيةةارَتوفر0.99معيةةاريَ)َوانحراف(4.01َحسةةةةةةةةةةةةةةةةابيَ)

(َوبدرجة0.70َمعياريَ)َوانحراف(3.97َ)َموظفَبمتوسةةطَحسةةابيَلكلَمكتوبةَبالمؤسةةسةةةَتعريفية

َمرتفعة.َ

(3.90َالرتبةَالخامسةةةةةةةةةةَجاءتَلمعيارَالرؤيةَوالرسةةةةةةةةةالةَواألهدافَبمتوسةةةةةةةةةطَحسةةةةةةةةةابيَ)َأما

َوانحراف(3.88َ(َوبدرجةَمرتفعة،َوالرتبةَالسةةةةةةةادسةةةةةةةةَبمتوسةةةةةةةطَحسةةةةةةةابيَ)0.77معياريَ)َوانحراف

(َبدرجةَمرتفعةَلمعيارَمؤهالتَالموظفات،َوجاءتَالرتبةَالسةةةةةةةةةةةةةةةابعةَلمعيارَتقويم1.86َمعياريَ)

(َوبدرجةَمرتفعة،0.96َمعياريَ)َوانحراف(3.85َاألداءَالوظيفيَللمعلماتَبمتوسةةةةةةةةةةةةطَحسةةةةةةةةةةةةابيَ)

والرتبةَالثامنةَلمعيارَتعملَالمديرةَمعَالموظفاتَبشةةةةكلَجماعيَللتدريبَوتخطيطَالبرنامجَووضةةةةعَ

َ(َوبدرجةَمرتفعة.0.97َمعياريَ)َوانحراف(3.80َالهدافَبمتوسطَحسابيَ)ا

معياريََوانحراف(3.64َللدرجاتَالمتوسةةةةةةةةةةطةَجاءتَالرتبةَالتاسةةةةةةةةةةعةَبمتوسةةةةةةةةةةطَحسةةةةةةةةةةابيَ)

(َللمعيارَتعطيَالمعلماتَالفرصةةةةةةةةةةةَلتجويدَالبرنامج،َوالرتبةَالعاشةةةةةةةةةةرةَجاءتَلمعيارَتتوفر1.08َ)

صةةةةيغةَمكتوبةَتبينَالشةةةةروطَوالتوقعاتَالمتعلقةَبأداءَالعملَشةةةةؤونَالموظفينَبحَلدىَالروضةةةةةَلوائ

(3.60َعندَالتوظيفَكماَتبينَحقوقَالموظفاتَومسؤولياتهنَومزاياهنَالوظيفيةَبمتوسطَحسابيَ)

َقنواتَتواصلَدارة(َوبدرجةَمتوسطة،َوالرتبةَالحاديةَعشرَلمعيارَلدىَاإل0.96معياريَ)َوانحراف

نقلَالمعلوماتَالمهمةَبشةةةةةةةةةةكلَدوريَوسةةةةةةةةةةريع،َبمتوسةةةةةةةةةةطَحسةةةةةةةةةةابيَمعَالموظفاتَلنقلَالمعلوماتَل

َ(.1.08َمعياريَ)َوانحراف(3.55َ)

معياريََوانحراف(3.53َالرتبةَالثانيةَعشةةةةةةرَلمعيارَمؤهالتَالمديرةَبمتوسةةةةةةطَحسةةةةةةابيَ)َأما

(0.99َمعياريَ)َوانحراف(3.49َ(َوبدرجةَمتوسطة،َوالرتبةَالثالثةَعشرَبمتوسطَحسابيَ)1.04)

سةةطةَلمعيارَتوفرَاجراءاتَتشةةغيلَمكتوبةَتبينَللموظفاتَتوجيهاتَمفصةةلةَألداءَمهامَوبدرجةَمتَو

محددةَمتعلقةَبعملهن،َوالرتبةَالرابعةَعشةةةةةةةةةةةةةةرَلمعيارَتوفرَخطةَسةةةةةةةةةةةةةةنويةَمكتوبةَللتطويرَالمهنيَ
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(َوبدرجةَمتوسةةةطة،َوالرتبةَالخامسةةةة1.08َمعياريَ)َوانحراف(3.48َللموظفاتَبمتوسةةةطَحسةةةابيَ)

(َوبدرجة1.09َمعياريَ)َوانحراف(3.37َفرَمزاياَللموظفاتَبمتوسةةةةةةةطَحسةةةةةةةابيَ)عشةةةةةةةرَلمعيارَتَو

(3.30َمتوسةةةةطة،َوالرتبةَالسةةةةادسةةةةةَعشةةةةرَوقبلَاالخيرةَلمعيارَالتدريبَالسةةةةنويَبمتوسةةةةطَحسةةةةابيَ)

َوانحراف(3.04َ(َوبدرجةَمتوسةةةةةةةةطة،َوالرتبةَاالخيرةَبمتوسةةةةةةةةطَحسةةةةةةةةابيَ)0.99معياريَ)َوانحراف

لمطلوبَاَالزمنيَإطةارهةاَفيَومراجعتهةاَومراقبتهةاَالمةاليةةَالخطةةَتنفيةذَ(َلمعيةارَيتم1.54معيةاريَ)

َوبدرجةَمتوسطة.ََ

ََفكانتَالنتائجَعلىَالنحوَاآلتي:َعيارمبالنسبةَلفقراتَكلََأما

 :موظف لكل محدثة سرية سجالت توفرَ .1

امكانّيةَإمكانيةَتطبيقَ ودرجةتمَحسةةةابَالمتوسةةةطاتَالحسةةةابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَوالرتبَ

تطبيقَمعةةةاييرَالهيئةةةةَالوطنيةةةةَاالمريكيةةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةةايةةةةَالمبكرةَفيَريةةةاضَاألطفةةةالَفيَ

َ(َيوضحَذلك.9ََوالجدولَ)َالمعيار،لفقراتَهذاََالعاصمةَعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

امكانّية تطبيق معايير الهيئة  ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  (9جدول )
 الوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان لمعيار توفر

 مرتبة تنازلًيا. موظف لكل محدثة سرية سجالت

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 االمكانية

الروضةَبعملَسجالتَخاصةَباألداءََإدارةتقومَ .17
َمرتفعة4.45َ0.72َ1ََالوظيفي.

َمرتفعة4.39َ0.66َ2ََ.آمنَمراعاةَلسريةَالبياناتَمكانَفيَالوثائقَتحفظ .15
َالخاصةَالبياناتَتحديثَعلىَالروضةَإدارةَتحرص .16

َمرتفعة4.39َ0.69َ2ََ.بالموظفات

َالبياناتَاألطفالَرياضَإدارةَتلتزم .13 َةالخاصَبتدوين
 مرتفعة4َ 0.75 4.37َ.لتوثيقهاَبالموظفة

 مرتفعة5َ 0.68 4.36َالروضةَبسجلَخاصَلكلَموظفة.َإدارةتحتفظَ .14
 مرتفعة  0.62 4.39 الدرجة الكلية
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إمكانيةَتطبيقَامكانّيةَتطبيقَمعاييرَالهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَ درجةَأنَ(9يالحظَفيَالجدولَ)

المبكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَ

يَ،َإذَبل َالمتوسةةطَالحسةةابةمرتفعَتكانَموظفَلكلَمحدثةَسةةريةَسةةجالتَلمعيارَتوفرَوالمعلمات

،َإذَتراوحتَبدرجةَمرتفعةجميعهاََعيار(،َوجاءتَالفقراتَهذاَالم0.62(َوانحرافَمعياريَ)4.39)

والتيَتنصَ(17َ(،َوجاءَفيَالرتبةَاألولىَفقرةَرقمَ)4.45َ–4.36َالمتوسةةةةةةةةطاتَالحسةةةةةةةةابيةَبينَ)

َوانحراف(4.45َالروضةَبعملَسجالتَخاصةَباألداءَالوظيفي"َبمتوسطَحسابيَ)َإدارةعلىَ"تقومَ

الروضةةةةةةةةةةةةةةةََإدارة(َوالتيَتنصَعلىَ"تحتفظ14َ(َوبالرتبةَاألخيرةَجاءتَالفقرةَرقمَ)0.72معياريَ)

َ(.0.68َالمعياريَ)َوانحراف(4.36َحسابيَ)َبسجلَخاصَلكلَموظفة"َبمتوسط

يار االلتزام .2 هاء األطفال، وقبول التوظيف عند التمييز وعدم التنوع بمع ن  ينالموظف خدمة وا 

غالق  .األطفال ملفات وا 

إمكانيةَتطبيقَامكانّيةَ ودرجةتمَحسةةةابَالمتوسةةةطاتَالحسةةةابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَوالرتبَ

الوطنيةةةةَاالمريكيةةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةةايةةةةَالمبكرةَفيَريةةةاضَاألطفةةةالَفيَتطبيقَمعةةةاييرَالهيئةةةةَ

يوضةةةةةةةةةةحََ(10،َوالجدولَ)المعيارلفقراتَهذاََالعاصةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

 .ذلك

 امكانّية تطبيق معايير الهيئة الوطنية ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ( 10جدول )
 التنوع بمعيار االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان لمعيار االلتزام

نهاء األطفال، وقبول التوظيف عند التمييز وعدم غالق الموظفين خدمة وا   مرتبة تنازلًيا.األطفال  ملفات وا 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

درجة 
 االمكانية

َفيَلطفولةاَإدارةَتعليماتَوفقَلتسجيلهمَاألطفالَقبولَيتم .10
َمرتفعة4.55َ0.58َ1ََ.والتعليمَالتربيةَوزارة

َعلىَيحتويَخاصَسجلَالروضةَإدارةَلدىَيتوفر .9
َمرتفعة4.35َ0.88َ2ََ.معلمةَلكلَيةساساألَالمعلومات
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َمرتفعة4.35َ0.60َ2ََ.عملهاَلوائحَتنظمَالروضةَإدارةَلدىَتتوفر .11
 مرتفعة4َ 0.82 4.28َ.أفرادهاَبينَالتفرقةَعدمَعلىَالروضةَإدارةَتحرص .8

َياسةسَوالتعليمَالتربيةَوزارةَفيَالطفولةَإدارةَلدىَيوجد .12
 مرتفعة5َ 1.10 3.79َ.الاالطفَلرياضَالبشريةَالمواردَكفاءةَلضمانَتوظيف

 مرتفعة  0.63 4.26 الدرجة الكلية

ةَتطبيقَمعةةاييرَالهيئةةةَالوطنيةةةَاالمريكيةةةَلبرامجَ درجةةة(َأن10َيالحظَفيَالجةةدولَ) امكةةانيةةّ

َوعدمَتنوعالَبمعيارَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةمةَعمانَلمعيارَااللتزام

نهاءَاألطفال،َوقبولَالتوظيفَعندَالتمييز غالقَالموظفينَخدمةَوا  َمرتفعة،َكانتاألطفالََملفاتَوا 

جميعهاََعيارهذاَالمفقراتَ(،َوجاءت0.63َ(َوانحرافَمعياريَ)4.26إذَبل َالمتوسةةةةةةطَالحسةةةةةةابيَ)

،َوجاءَفيَالرتبةَ(4.55َ-3.79،َإذَتراوحتَالمتوسةةةةةةةةةةةةةةطاتَالحسةةةةةةةةةةةةةةابيةَبينَ)ةالمرتفعفيَالدرجةَ

َلطفولةاَإدارةَتعليماتَوفقَلتسةةةةةةةةةجيلهمَاألطفالَقبولَيتمَتنصَعلىَ"َوالتيَ(10الفقرةَرقمَ)َاألولى

،َوفيَةبدرجةَمرتفعَ(0.58(َوانحرافَمعياريَ)4.55"،َبمتوسةةةطَحسةةةابيَ)والتعليمَالتربيةَوزارةَفي

(َوالتي1.10َمعياريَ)َوانحراف(3.79َبمتوسةةةةةةةةةطَحسةةةةةةةةةابيَ)َ(12الفقرةَرقمَ)َجاءتَاالخيرةالرتبةَ

َالمواردَفاءةكَلضةةمانَتوظيفَسةةياسةةةَوالتعليمَالتربيةَوزارةَفيَالطفولةَإدارةَلدىَتنصَعلىَ"َيوجد

َاالطفال"َوبدرجةَمرتفعة.ََلرياضَالبشرية

بتزويد المعلمات باالســـتراتيجيات والدعم االزم للتعامل مع المواقف التعليمية في  دارةالتزام اإل .3

 الصف الدراسي والتواصل مع أولياء أمور األطفال.

إمكانيةَتطبيقَامكانّيةَ ودرجةتمَحسةةةابَالمتوسةةةطاتَالحسةةةابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَوالرتبَ

تطبيقَمعةةةاييرَالهيئةةةةَالوطنيةةةةَاالمريكيةةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةةايةةةةَالمبكرةَفيَريةةةاضَاألطفةةةالَفيَ

يوضةةةةةةةةةةحََ(11،َوالجدولَ)المعيارلفقراتَهذاََالعاصةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

َذلك.ََ
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امكانّية تطبيق معايير الهيئة  ودرجة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 11دول )ج
 الوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان لمعيار االلتزام

ف مع المواقف التعليمية في الص بتزويد المعلمات باالستراتيجيات والدعم االزم للتعامل دارةالتزام اإل بمعيار
 مرتبة تنازلًيا.الدراسي والتواصل مع أولياء أمور األطفال 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 االمكانية
َناسبةالمَباالستراتيجياتَالمعلماتَالمديرةَتزود .57

َمرتفعة4.03َ1.06َ1ََ.األداءَلتحسين
َلالطالعَالصفيةَالغرفَالروضةَمديرةَتزور .56

َمرتفعة2َ 0.98 4.02َ.المعلماتَأداءَعلى
َمرتفعة1.02َ3َ 3.99َ.تمرمسَبشكلَاألمورَأولياءَمعَالمديرةَتتواصل .58

 مرتفعة  0.99 4.01 الدرجة الكلية

ةَتطبيقَمعةةاييرَالهيئةةةَالوطنيةةةَاالمريكيةةةَلبرامجَ درجةةة(َأن11َيالحظَفيَالجةةدولَ) امكةةانيةةّ

يدَالمعلماتَبتزَوَدارةالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصمةَعمانَلمعيارَالتزامَاإل

باالسةةتراتيجياتَوالدعمَاالزمَللتعاملَمعَالمواقفَالتعليميةَفيَالصةةفَالدراسةةيَوالتواصةةلَمعَأولياءَ

(،َوجاءت0.99َيَ)(َوانحرافَمعياَر4.01إذَبل َالمتوسةةطَالحسةةابيَ)َأمورَاألطفالَكانتَمرتفعة،

َ-3.99،َإذَتراوحتَالمتوسةةةةةةةةةةةطاتَالحسةةةةةةةةةةةابيةَبينَ)ةالمرتفعفيَالدرجةَجميعهاََعيارهذاَالمفقراتَ

َرقمَ)َ،َوجةةةةةاءَفيَالرتبةةةةةةَاألولى(4.03 َالمعلمةةةةةاتَالمةةةةةديرةَتزودَتنصَعلىَ"َوالتيَ(57الفقرة

َ(1.06ريَ)(َوانحرافَمعيا4.03"،َبمتوسةةةةةةطَحسةةةةةةابيَ)األداءَلتحسةةةةةةينَالمناسةةةةةةبةَباالسةةةةةةتراتيجيات

َوانحراف(3.99َبمتوسةةةةةةةةةةةةةةطَحسةةةةةةةةةةةةةةةابيَ)َ(58الفقرةَرقمَ)َجاءتَاالخيرة،َوفيَالرتبةَةبدرجةَمرتفع

مسةةةةةةةةةةةةتمر"َوبدرجةََبشةةةةةةةةةةةةكلَاألمورَأولياءَمعَالمديرةَ(َوالتيَتنصَعلىَ"تتواصةةةةةةةةةةةةل1.02معياريَ)

َمرتفعة.
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 :موظف لكل مكتوبة بالم سسة تعريفية خطة توفر .4

إمكانيةَتطبيقَامكانّيةَ ودرجةتمَحسةةةابَالمتوسةةةطاتَالحسةةةابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَوالرتبَ

تطبيقَمعةةةاييرَالهيئةةةةَالوطنيةةةةَاالمريكيةةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةةايةةةةَالمبكرةَفيَريةةةاضَاألطفةةةالَفيَ

يوضةةةةةةةةةةحََ(12،َوالجدولَ)المعيارلفقراتَهذاََالعاصةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

َذلك.ََ

إمكانية تطبيق امكانّية تطبيق  ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ( 12جدول )
معايير الهيئة الوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان من 

 ًيا.مرتبة تنازل موظف لكل مكتوبة بالم سسة تعريفية خطة توفر وجهة نظر المديرات والمعلمات لمعيار

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 االمكانية
َبكلَالجددَاألعضاءَالروضةَإدارةَتزود .18

َمرتفعة1َ 0.80 4.24َ.العملَلسيرَيحتاجونهاَالتيَالتعليمات
َظفاتللمَوَاللوائحَالوظيفيةَالروضةَإدارةَتوفر .20

َمرتفعة3.97َ0.84َ2ََ.الجدد

يتمَاطالعَالموظفاتَعلىَالخطةَاالستراتيجيةَ .21
َمرتفعة3.93َ0.94َ3ََللروضة.

َالستفادةَخطةَالروضةَإدارةَلدىَتتوفر .19
 مرتفعة4َ 0.92 3.86َ.خبرةَاألكثرَزميالتهنَمنَالجددَالمعلمات

َالتنفيذيةَ .22 َالخطة َعلى َالموظفات َاطالع يتم
 مرتفعة5َ 1.02 3.85َللروضة.

 مرتفعة  0.70 3.97 الدرجة الكلية
ةَتطبيقَمعةةاييرَالهيئةةةَالوطنيةةةَ انَدرجةةة(12َيالحظَفيَالجةةدولَ) إمكةةانيةةةَتطبيقَامكةةانيةةّ

االمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَ

إذَبل ََعة،تَمرتفكانموظفََلكلَمكتوبةَبالمؤسةةةسةةةةَتعريفيةَخطةَتوفرَالمديراتَوالمعلماتَلمعيار

فيَجميعهاََالمعيارهذاََفقرات(،َوجاءت0.70َ(َوانحرافَمعياريَ)3.97المتوسةةةةةةةةةةةةةطَالحسةةةةةةةةةةةةةابيَ)

(َوالتيَتنص18َ(،َفكةةانةةتَالرتبةةةَاألولىَللفقرةَ)4.24َ–3.85َالةةدرجةةةَالمرتفعةةةَإذَتراوحةةتَمنَ)

وسةةةةةطَالعمل"َبمتَلسةةةةةيرَيحتاجونهاَالتيَالتعليماتَبكلَالجددَاألعضةةةةةاءَالروضةةةةةةَإدارةَعلىَ"َتزود
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(َوالتي22َ(َوبدرجةَمرتفعة،َوالرتبةَاألخيرةَللفقرةَرقمَ)0.80معياريَ)َوانحراف(4.24َحسةةةةةةةةةةةابيَ)

َوانحراف(3.85َتنصَعلىَ"يتمَاطالعَالموظفاتَعلىَالخطةَالتنفيذيةَللروضة"َبمتوسطَحسابيَ)

َ(َوبدرجةَمرتفعة.1.02َمعياريَ)

َ:واألهداف والرسالة الر ية. 5

إمكانيةَتطبيقَامكانّيةَتطبيقَ ودرجةتمَحسةةابَالمتوسةةطاتَالحسةةابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَوالرتبَ

معاييرَالهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَ

َيوضحَذلك.َََ(13،َوالجدولَ)المعيارلفقراتَهذاََعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

إمكانية تطبيق امكانّية تطبيق  ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  (13جدول ) 
والرعاية المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان معايير الهيئة الوطنية االمريكية لبرامج التعليم 

 مرتبة تنازلًيا. واألهداف والرسالة الر ية من وجهة نظر المديرات والمعلمات لمعيار

(َ َالجدول َفي 13َيالحظ َدرجة( َالوطنيةَ أن َالهيئة َمعايير َتطبيق َامكانّية َتطبيق إمكانية

َفيَ َالمبكرة َوالرعاية َلبرامجَالتعليم َنظرَاالمريكية رياضَاألطفالَفيَالعاصمةَعمانَمنَوجهة

المتوسطَالحسابيَ)َتَمرتفعة،كانَواألهدافَوالرسالةَالرؤيةَالمديراتَوالمعلماتَلمعيار بلَ  (3.90َإَذ

فيَالدرجةَالمرتفعةَإذَتراوحتَمنَجميعهاََالمعيارهذاََفقرات(،َوجاءت0.77َوانحرافَمعياريَ)

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 االمكانية
َمرتفعة4.04َ0.89َ1ََ.معلنةَرسالةَالروضةَلدىَيوجد 2
َمرتفعة3.99َ0.88َ2ََ.األطفالَتعليمَالتفصيليةَكيفيةَاألهدافَتعكس 4
َمرتفعة3.96َ0.94َ3ََ.معلنةاستراتيجيةََأهدافَالروضةَلدىَيوجد 3
 مرتفعة4َ 0.94 3.95َ.معلنةَرؤيةَالروضةَلدىَيوجد 1
 مرتفعة 5 0.80 3.92 تعقدَالروضةَاجتماعاتَدوريةَلمراجعةَمستوىَاألداء. 7
 مرتفعة6َ 0.87 3.77 .مستوىَأداءَالرسالةَلمراجعةَدوريةَاجتماعاتَالروضةَإدارةَتعقد 6

5 
َدرجةََالروضةَإدارةَتستخدم َتحديد َمن َتمكنها َأداء مؤشرات

 .نجاحهاَفيَتحقيقَأهدافها
3.70 1.06 7َ

 مرتفعة

 مرتفعة  0.77 3.90 الدرجة الكلية
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َرسالةَالروضةَلدىَ(َوالتيَتنصَعلىَ"َيوجد2للفقرةَ)(،َفكانتَالرتبةَاألولى4.04ََ–3.70َ)

(َوبدرجةَمرتفعة،َوالرتبةَاألخيرةَللفقرةَرقم0.89َمعياريَ)َوانحراف(4.04َمعلنة"َبمتوسطَحسابيَ)

مؤشراتَأداءَتمكنهاَمنَتحديدَدرجةَنجاحهاَفيََالروضةَإدارةَ(َوالتيَتنصَعلىَ"َتستخدم5)

َ(َوبدرجةَمرتفعة.1.06َمعياريَ)َوانحراف(3.70َتحقيقَأهدافها"َبمتوسطَحسابيَ)

 :الموظفات .م هالت6

إمكانيةَتطبيقَامكانّيةَ ودرجةتمَحسابَالمتوسطاتَالحسابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَوالرتبَ

فيَرياضَاألطفالَفيَالعاصمةَ المبكرَة والرعايَة لبرامجَالتعليَم االمريكيَة الوطنيَة تطبيقَمعاييرَالهيئَة

َيوضحَذلك.َََ(14،َوالجدولَ)المعيارلفقراتَهذاََنظرَالمديراتَوالمعلماتعمانَمنَوجهةَ

إمكانية تطبيق امكانّية تطبيق  ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  (14جدول )
 معايير الهيئة الوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان

 مرتبة تنازلًيا.م هالت الموظفات  من وجهة نظر المديرات والمعلمات لمعيار

(َ َالجدول َفي 14َيالحظ َدرجة( َالوطنيةَ أن َالهيئة َمعايير َتطبيق َامكانّية َتطبيق إمكانية

َ َنظرَاالمريكية َفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصمةَعمانَمنَوجهة َالمبكرة َوالرعاية لبرامجَالتعليم

(3.88َإذَبل َالمتوسطَالحسابيَ)َتَمرتفعة،كانَمؤهالتَالموظفاتَالمديراتَوالمعلماتَلمعيار

بينَالدرجةَالمتوسطةَوالمرتفعةَإذَجميعهاََالمعيارهذاََفقرات(،َوجاءت1.89َوانحرافَمعياريَ)

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 االمكانية

َمرتفعة4.51َ1.05َ1ََ.فالاألطَأعدادَمعَالمتناسبَالمعلماتَمنَالعددَالمناسبَتوظيفَيتم .42

َالروضةَوظفاتمَبتعيينَوالتعليمَالتربيةَوزارةَفيَالطفولةَإدارةَتلتزم .39
َمرتفعة2َ 0.95 3.96َ.المطلوبةَالمؤهالتَوفق

َمرتفعة3َ 1.08 3.81َ.الروضةَسياسةَتعيينَلضمانَكفاءةَمواردهاَالبشريةَإدارةتطبقَ .40

َالقدَ)المؤهالتَحسبَالموظفاتَعلىَالمسئولياتَتوزيعَيتم .41 َرةا
َمتوسطة1.19َ4َ 3.67َ.االخبرة(

َدارةإَلشروطَوفقاَاَالمدخالتَالبشريةَمؤهالتَكفاءةَمنَالتأكدَيتم .43
 متوسطة5َ 1.15 3.45َ.والتعليمَالتربيةَوزارةَفيَالطفولة

 مرتفعة3.88َ1.86َََالدرجة الكلية 
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َتوظيفَيتمَ(َوالتيَتنصَعلىَ"42(،َفكانتَالرتبةَاألولىَللفقرةَ)4.51َ–3.45َنَ)تراوحتَم

بمتوسطَحسابيَ)األطفالَأعدادَمعَالمتناسبَالمعلماتَمنَالعددَالمناسب معياريََوانحرافَ(4.51َ"

َكفاءةَمنَالتأكدَيتمَ(َوالتيَتنصَعلىَ"43(َوبدرجةَمرتفعة،َوالرتبةَاألخيرةَللفقرةَرقمَ)1.05)

َبمتوسوالتعليمَالتربيةَوزارةَفيَالطفولةَإدارةَلشروطَوفقاَاَالمدخالتَالبشريةَمؤهالت طَحسابيَ"

 (َوبدرجةَمتوسطة.1.15َمعياريَ)َوانحراف(3.45َ)

 :للمعلمات الوظيفي األداء تقويم .7

إمكانيةَتطبيقَامكانّيةَ ودرجةتمَحسابَالمتوسطاتَالحسابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَوالرتبَ

لبرا االمريكيَة الوطنيَة فيَرياضَاألطفالَفيمتطبيقَمعاييرَالهيئَة المبكرَة والرعايَة العاصمةََجَالتعليَم

َيوضحَذلك.َََ(15،َوالجدولَ)المعيارلفقراتَهذاََعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

امكانّية تطبيق إمكانية تطبيق  ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  (15جدول )
معايير الهيئة الوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان 

 مرتبة تنازلًيا.تقويم األداء الوظيفي للمعلمات  من وجهة نظر المديرات والمعلمات لمعيار

االمريكيةَ أنَدرجةَ(15يالحظَفيَالجدولَ)َ الوطنيَة تطبيقَمعاييرَالهيئَة تطبيقَامكانّيَة إمكانيَة

َالمديراتَ َنظر َعمانَمنَوجهة َفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصمة َالمبكرة َوالرعاية َالتعليم لبرامج

(3.85َإذَبل َالمتوسطَالحسابيَ)َتَمرتفعة،كانَلمعيارَتقويمَاألداءَالوظيفيَللمعلماتَوالمعلمات

فيَالدرجةَالمرتفعةَإذَتراوحتَمنَجميعهاََالمعيارهذاََفقرات(،َوجاءت0.96َوانحرافَمعياريَ)

 االمكانيةدرجة  الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم

َاتالمعلمَأداءَبمتابعةَالروضةَإدارةَتقوم .49
َمرتفعة3.91َ0.97َ1ََ.أدائهنَتحسينَفيَيسهمَبشكل

َمرتفعة2َ 0.97 3.90َ.المعلماتَأداءَلتقويمَمعاييرَتتوفر .48

َالمتعلقَمناقشةَللموظفةَتتاح .51 َالتقرير
َمرتفعة3َ 0.96 3.80َ.لتقويمهَبأدائها

َمرتفعة1.01َ4َ 3.77َ.ملفَانجازَمنظمَلكلَمعلمةَيوجد .50
 مرتفعة  0.96 3.85 الدرجة الكلية
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َبمتابعةَالروضةَإدارةَ(َوالتيَتنصَعلىَ"َتقوم49(،َفكانتَالرتبةَاألولىَللفقرةَ)3.91َ–3.77َ)

(0.97َمعياريَ)َوانحراف(3.91َأدائهن"َبمتوسطَحسابيَ)َتحسينَفيَيسهمَبشكلَالمعلماتَأداء

لكلَمعلمةَملفَانجازََ(َوالتيَتنصَعلىَ"َيوجد50وبدرجةَمرتفعة،َوالرتبةَاألخيرةَللفقرةَرقمَ)

َ(َوبدرجةَمرتفعة.1.01معياريَ)َوانحراف(3.77َمنظم"َبمتوسطَحسابيَ)

 :األهداف ووضع البرنامج وتخطيط للتدريب جماعي بشكل الموظفات مع المديرة تعمل .8

إمكانيةَتطبيقَامكانّيةَ ودرجةتمَحسةةةابَالمتوسةةةطاتَالحسةةةابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَوالرتبَ

تطبيقَمعةةةاييرَالهيئةةةةَالوطنيةةةةَاالمريكيةةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةةايةةةةَالمبكرةَفيَريةةةاضَاألطفةةةالَفيَ

يوضةةةةةةةةةةحََ(16،َوالجدولَ)المعيارلفقراتَهذاََنظرَالمديراتَوالمعلماتالعاصةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَ

َذلك.ََ

إمكانية تطبيق امكانّية تطبيق  ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  (16دول )ج
 معايير الهيئة الوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان

 وتخطيط للتدريب جماعي بشكل الموظفات مع المديرة تعمل من وجهة نظر المديرات والمعلمات لمعيار
 مرتبة تنازلًيا. األهداف ووضع البرنامج

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 االمكانية

َعلىَتحافظ 63 َلتخطيطَدوريةَاجتماعاتَعقدَالمديرة
َمرتفعة3.90َ0.98َ1ََ.البرنامج

َمرتفعة3.79َ1.07َ2ََ.روضةالَإدارةبَالعملَلتسييرَمكتوبةَسياساتَتطبق 64

َالفريقَالموظفاتَمعَالمديرةَتعمل 62 َلتحديدَبروح
َمرتفعة3َ 1.08 3.70َ.التدريبيةَاالحتياجات

 مرتفعة  0.97 3.80 الدرجة الكلية
ةَتطبيقَمعةةاييرَالهيئةةةَالوطنيةةةَإمكةةانيةةةَتطبيقَ أنَدرجةةة(16َيالحظَفيَالجةةدولَ) امكةةانيةةّ

االمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَ

َبرنامجالَوتخطيطَللتدريبَجماعيَبشةةةةةةةةةةةةةةكلَالموظفاتَمعَالمديرةَالمديراتَوالمعلماتَلمعيارَتعمل

(،0.97َ(َوانحرافَمعياريَ)3.80يَ)إذَبل َالمتوسةةةةةةةةةةطَالحسةةةةةةةةةةابَتَمرتفعة،كاناألهدافََووضةةةةةةةةةةع
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(،َفكانت3.90ََ–3.70َفيَالدرجةَالمرتفعةَإذَتراوحتَمنَ)جميعهاََالمعيارهذاََفقراتوجاءتَ

َلتخطيطَدوريةةةةَاجتمةةةاعةةةاتَعقةةةدَالمةةةديرةَعلىَ(َوالتيَتنصَعلىَتحةةةافظ63الرتبةةةةَاألولىَللفقرةَ)

جةَمرتفعة،َوالرتبةَاألخيرةَللفقرةَ(َوبدَر0.98معياريَ)َوانحراف(3.90َالبرنامج"َبمتوسةةطَحسةةابيَ)

"َبمتوسةةةةةةةطَالتدريبيةَاالحتياجاتَلتحديدَبروحَالفريقَالموظفاتَمعَالمديرةَتعملَ(َوالتيَتنصَعلىَ"62رقمَ)

 (َوبدرجةَمرتفعة.1.08معياريَ)َوانحراف(3.70َحسابيَ)

 :البرنامج لتجويد الفرصة المعلمات تعط  .9

إمكانيةَتطبيقَامكانّيةَتطبيقَ ودرجةتمَحسةةابَالمتوسةةطاتَالحسةةابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَوالرتبَ

معاييرَالهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَ

َذلك.ََيوضحََ(17،َوالجدولَ)المعيارلفقراتَهذاََعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

إمكانية تطبيق امكانّية تطبيق  ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  (17دول )ج
معايير الهيئة الوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان 

 مرتبة تنازلًيا. لتجويد البرنامجتعط  المعلمات الفرصة  من وجهة نظر المديرات والمعلمات لمعيار

ةَتطبيقَمعةةاييرَالهيئةةةَالوطنيةةةَ أنَدرجةةة(17َيالحظَفيَالجةةدولَ) إمكةةانيةةةَتطبيقَامكةةانيةةّ

فيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفالَ

ل َإذَبَتَمتوسةةةةةةةةةةةةةةطة،كانَتعطىَالمعلماتَالفرصةةةةةةةةةةةةةةةةَلتجويدَالبرنامجَالمديراتَوالمعلماتَلمعيار

فيَجميعهاََالمعيارهذاََفقرات(،َوجاءت1.08َ(َوانحرافَمعياريَ)3.64المتوسةةةةةةةةةةةةةطَالحسةةةةةةةةةةةةةابيَ)

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

درجة 
 االمكانية

َقلتحقيَالالزمةَاإلجراءاتَفيَالمعلماتَإشراكَيتم .65
َمتوسطة1َ 1.11 3.66َ.األهداف

َيةالتدريبَاالحتياجاتَلتحديدَالمعلماتَإشراكَيتم .66
َمتوسطة2َ 1.03 3.65َ.الالزمة

َبالتطويرََاجتماعاتَفيَالمعلماتَإشراك .67 متعلقة
َمتوسطة1.17َ3َ 3.61َ.للمناقشة

 متوسطة  1.08 3.64 الدرجة الكلية



62 
 

(َوالتيَتنص65َلفقرةَ)(،َفكانتَالرتبةَاألولىَل3.66َ–3.61َالدرجةَالمتوسةةةةةةةةطةَإذَتراوحتَمنَ)

(3.66َاألهداف"َبمتوسةةةةةةةةةةةطَحسةةةةةةةةةةةابيَ)َلتحقيقَالالزمةَاإلجراءاتَفيَالمعلماتَإشةةةةةةةةةةةراكَعلىَ"يتم

(َوالتيَتنصَعلىَ"67َ(َوبدرجةَمتوسةةةةةةةةةةةةةةطة،َوالرتبةَاألخيرةَللفقرةَرقمَ)1.11معياريَ)َوانحراف

َوانحراف(3.61َإشةةةةةةةةراكَالمعلماتَفيَاجتماعاتَمتعلقةَبالتطويرَللمناقشةةةةةةةةة"َبمتوسةةةةةةةةطَحسةةةةةةةةابيَ)

 (َوبدرجةَمتوسطة.1.17معياريَ)

 قعاتو والت الشـــروط تبين مكتوبة بصـــيغة الموظفين لشـــ ون لوائح الروضـــة لدى تتوفر .10

 نومزاياه ومســـــــــ ولياتهن الموظفات حقوق تبين كما التوظيف عند العمل بأداء المتعلقة

 :الوظيفية

إمكانيةَتطبيقَامكانّيةَ ودرجةتمَحسةةةةةابَالمتوسةةةةةطاتَالحسةةةةةابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَوالرتبََ

ألطفةةةالَفيَاَتطبيقَمعةةةاييرَالهيئةةةةَالوطنيةةةةَاالمريكيةةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةةايةةةةَالمبكرةَفيَريةةةاض

يوضةةةةةةةةةةحََ(18،َوالجدولَ)المعيارلفقراتَهذاََالعاصةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

 ذلك.ََ

إمكانية تطبيق امكانّية تطبيق  ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  (18دول )ج
المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان معايير الهيئة الوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية 

 توبةمك بصيغة الموظفين لش ون لوائح الروضة لدى تتوفر من وجهة نظر المديرات والمعلمات لمعيار
 تهنومس وليا الموظفات حقوق تبين كما التوظيف عند العمل بأداء المتعلقة والتوقعات الشروط تبين

 مرتبة تنازلًيا. الوظيفية ومزاياهن

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 االمكانية

َبالوضعََإدارةَتوفر .25 َخاصة َسجالت الروضة
َمتوسطة3.62َ1.05َ1ََاإلداريَللمواردَالبشرية

24. َ َمتاحةََإدارةتوفر َالوظيفية َاألنظمة الروضة
َمتوسطة3.61َ0.95َ2ََللجميع

َمتوسطة3َ 0.94 3.55َريةوظيفيةَللمواردَالبشَلوائحَالروضةَإدارةَتوفر .23
 متوسطة  0.96 3.60 الدرجة الكلية
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ةَتطبيقَمعةةاييرَالهيئةةةَالوطنيةةةَ أنَدرجةةة(18َيالحظَفيَالجةةدولَ) إمكةةانيةةةَتطبيقَامكةةانيةةّ

االمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَ

َالشروطَبينتَمكتوبةَبصيغةَالموظفينَلشؤونَلوائحَالروضةَلدىَتتوفرَوالمعلماتَلمعيارالمديراتَ

َمزاياهنَوَومسةةةةةةةةةةةةةةؤولياتهنَالموظفاتَحقوقَتبينَكماَالتوظيفَعندَالعملَبأداءَالمتعلقةَوالتوقعات

(،َوجاءت0.96َ(َوانحرافَمعياريَ)3.60إذَبل َالمتوسةةةةةةةطَالحسةةةةةةةابيَ)َتَمتوسةةةةةةةطة،كانَالوظيفية

(،َفكانتَالرتبة3.61ََ–3.55َفيَالدرجةَالمتوسةةةةةةةةةةةةطةَإذَتراوحتَمنَ)جميعهاََالمعياراَهذَفقرات

الروضةةةةَسةةةجالتَخاصةةةةَبالوضةةةعَاإلداريَللمواردََإدارةَ(َوالتيَتنصَعلىَ"توفر25األولىَللفقرةَ)

(َوبدرجةَمتوسطة،َوالرتبةَاألخيرةَللفقرة1.05َمعياريَ)َوانحراف(3.62َالبشرية"َبمتوسطَحسابيَ)

وظيفيةَللمواردَالبشةةةةةرية"َبمتوسةةةةةطَحسةةةةةابيََلوائحََالروضةةةةةةَإدارةَ(َوالتيَتنصَعلىَ"توفر23رقمَ)

 (َوبدرجةَمتوسطة.0.94معياريَ)َوانحراف(3.55َ)

 :وسريع دوري بشكل المهمة المعلومات لنقل الموظفات مع تواصل قنوات دارةاإل لدى .11

إمكانيةَتطبيقَامكانّيةَ ودرجةتمَحسةةةابَالمتوسةةةطاتَالحسةةةابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَوالرتبَ

تطبيقَمعةةةاييرَالهيئةةةةَالوطنيةةةةَاالمريكيةةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةةايةةةةَالمبكرةَفيَريةةةاضَاألطفةةةالَفيَ

يوضةةةةةةةةةةحََ(19،َوالجدولَ)المعيارلفقراتَهذاََالعاصةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

َذلك.ََ
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إمكانية تطبيق امكانّية تطبيق  ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  (19دول )ج
معايير الهيئة الوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان 

 المعلومات لنقل الموظفات مع تواصل قنوات دارةاإل لدى من وجهة نظر المديرات والمعلمات لمعيار
 مرتبة تنازلًيا.وسريع  دوري بشكل المهمة

ةَتطبيقَمعةةاييرَالهيئةةةَالوطنيةةةَ أنَدرجةةة(19َيالحظَفيَالجةةدولَ) إمكةةانيةةةَتطبيقَامكةةانيةةّ

االمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَ

َشةةةةكلبَالمهمةَالمعلوماتَلنقلَالموظفاتَمعَتواصةةةةلَقنواتَدارةاإلَلدىَالمديراتَوالمعلماتَلمعيار

تَ(،َوجاء1.08(َوانحرافَمعياريَ)3.55إذَبل َالمتوسطَالحسابيَ)َتَمتوسطة،كانَوسريعَدوري

(،َفكانتَالرتبة3.65ََ–3.42َفيَالدرجةَالمتوسةةةةةةةةةةةةطةَإذَتراوحتَمنَ)جميعهاََالمعيارهذاََفقرات

لياتهن"َبمسؤَوَالمتعلقةَبالمعلوماتَافرادهاَالروضةَإدارةَ(َوالتيَتنصَعلىَ"َتزود59األولىَللفقرةَ)

(َوبدرجةَمتوسةةةةةةةطة،َوالرتبةَاألخيرةَللفقرةَرقم1.08َمعياريَ)َوانحراف(3.65َبمتوسةةةةةةةطَحسةةةةةةةابيَ)

سةةةةةةةةةطَفوري"َبمتَوَبشةةةةةةةةةكلَأدائهنَعنَراجعةَبتغذيةَالموظفاتَدارةاإلَ(َوالتيَتنصَعلىَ"َتزود61)

َ(َوبدرجةَمتوسطة.1.17معياريَ)َوانحراف(3.42َحسابيَ)

 :المديرة . م هالت12

إمكانيةَتطبيقَامكانّيةَ ودرجةتمَحسةةةةةابَالمتوسةةةةةطاتَالحسةةةةةابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَوالرتبََ

تطبيقَمعةةةاييرَالهيئةةةةَالوطنيةةةةَاالمريكيةةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةةايةةةةَالمبكرةَفيَريةةةاضَاألطفةةةالَفيَ

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 االمكانية

َةالمتعلقَبالمعلوماتَافرادهاَالروضةَإدارةَتزود .59
َمتوسطة1َ 1.08 3.65َ.بمسؤولياتهن

َينبَلتبادلهاَالمعلوماتَلنقلالروضةََإدارةَتطبق .60
َمتوسطة2َ 1.09 3.57َ.األعضاء

َنأدائهَعنَراجعةَبتغذيةَالموظفاتَدارةاإلَتزود .61
َمتوسطة1.17َ3َ 3.42َ.فوريَبشكل

 متوسطة  1.08 3.55 الدرجة الكلية
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يوضةةةةةةةةةةحََ(20،َوالجدولَ)المعيارلفقراتَهذاََالعاصةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

َذلك.ََ

إمكانية تطبيق امكانّية تطبيق  ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  (20)دول ج
معايير الهيئة الوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان 

 تنازلًيا.مرتبة م هالت المديرة  من وجهة نظر المديرات والمعلمات لمعيار

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 االمكانية

َنمَالروضةَمديرةَيمكنَوظيفيَوصفَيوجد .38
َمتوسطة3.67َ1.16َ1ََ.مهامهاَأداء

َصناعةََفيَالموظفات المديرةَتشرك .37 عملية
َمتوسطة3.58َ1.18َ2ََ.القرارات

َمنَنهاتمكَكافيةَبسلطةَالروضةَمديرةَتتمتع .36
َمتوسطة3.55َ1.22َ3ََ.أهدافهاَلتحقيقَالروضةَقيادة

َلىعَالبكالوريوسَشهادةَالروضةَمديرةَتحمل .35
َمتوسطة3.52َ1.23َ4ََ.الروضةَإدارةَفيَدوراتَمعَاألقل

َالمؤهالتَرتوفَفيَوالتعليمَالتربيةَوزارةَتلتزم .34
َمتوسطة5َ 1.28 3.34َ.للمديرةَالمطلوبة

 متوسطة  1.04 3.53 الكليةالدرجة 

ةَتطبيقَمعةةاييرَالهيئةةةَالوطنيةةةَ أنَدرجةةة(20َيالحظَفيَالجةةدولَ) إمكةةانيةةةَتطبيقَامكةةانيةةّ

االمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَ

(3.53َإذَبل َالمتوسةةةةةةةةطَالحسةةةةةةةةابيَ)َتَمتوسةةةةةةةةطة،كانَمؤهالتَالمديرةَالمديراتَوالمعلماتَلمعيار

فيَالدرجةَالمتوسةطةَإذَتراوحتَمنَجميعهاََالمعيارهذاََفقرات(،َوجاءت1.04َوانحرافَمعياريَ)

َيمكنَوظيفيَوصةةةفَ(َوالتيَتنصَعلىَ"َيوجد38(،َفكانتَالرتبةَاألولىَللفقرةَ)3.67َ–3.34َ)

(َوبدرجة1.16َمعياريَ)َوانحراف(3.67َمهامها"َبمتوسةةةةةةةةةةةةطَحسةةةةةةةةةةةةابيَ)َأداءَمنَالروضةةةةةةةةةةةةةَمديرة

َوفرتَفيَوالتعليمَالتربيةَوزارةَ(َوالتيَتنصَعلىَ"َتلتزم34متوسةةةةةةةةةةةةةةطة،َوالرتبةَاألخيرةَللفقرةَرقمَ)

َ(َوبدرجةَمتوسطة.1.28معياريَ)َوانحراف(3.34َللمديرة"َبمتوسطَحسابيَ)َالمطلوبةَالمؤهالت
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 تعلقةم محددة مهام ألداء مفصلة توجيهات للموظفات تبين مكتوبة تشغيل إجراءات توفر .13

 :بعملهن

إمكانيةَتطبيقَامكانّيةَ ودرجةتمَحسةةةابَالمتوسةةةطاتَالحسةةةابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَوالرتبََ

تطبيقَمعةةةاييرَالهيئةةةةَالوطنيةةةةَاالمريكيةةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةةايةةةةَالمبكرةَفيَريةةةاضَاألطفةةةالَفيَ

يوضةةةةةةةةةةحََ(21،َوالجدولَ)المعياراتَهذاَلفقَرَالعاصةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

َذلك.ََ

إمكانية تطبيق امكانّية تطبيق  ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  (21دول )ج
معايير الهيئة الوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان 

 توجيهات للموظفات تبين مكتوبة تشغيل إجراءات توفر والمعلمات لمعيارمن وجهة نظر المديرات 
 مرتبة تنازلًيا.بعملهن  متعلقة محددة مهام ألداء مفصلة

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

درجة 
 االمكانية

َمتوسطة3.62َ0.99َ1ََ.المدرسيَالعملَلتسييرَلوائحَتوجد .27
َمتوسطة3.55َ1.14َ2ََ.المهامَلتوزيعَآليةَتوجد .28
َنتبيَتشغيلَخططَالروضةَإدارةَلدىَتوجد .26

َمتوسطة3َ 1.12 3.30َ.المواردَالبشريةَمهام

 متوسطة  0.99 3.49 الدرجة الكلية

ةَتطبيقَمعةةاييرَالهيئةةةَالوطنيةةةَ أنَدرجةةة(21َيالحظَفيَالجةةدولَ) إمكةةانيةةةَتطبيقَامكةةانيةةّ

التعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَاالمريكيةَلبرامجَ

َألداءَصةةةةةةةةلةمفَتوجيهاتَللموظفاتَتبينَمكتوبةَتشةةةةةةةةغيلَإجراءاتَتوفرَالمديراتَوالمعلماتَلمعيار

(َوانحرافَمعياري3.49َإذَبل َالمتوسةةةةةةطَالحسةةةةةةابيَ)َتَمتوسةةةةةةطة،كانَبعملهنَمتعلقةَمحددةَمهام

َ–3.30َفيَالةةدرجةةةَالمتوسةةةةةةةةةةةةةةطةةةَإذَتراوحةةتَمنَ)جميعهةةاََالمعيةةارهةةذاََتفقرا(،َوجةةاءت0.99َ)

َالمدرسةةةةةةةي"َالعملَلتسةةةةةةةييرَلوائحَ(َوالتيَتنصَعلىَ"َتوجد27(،َفكانتَالرتبةَاألولىَللفقرةَ)3.62

(َوبدرجةَمتوسةةةةةةةطة،َوالرتبةَاألخيرةَللفقرةَرقم0.99َمعياريَ)َوانحراف(3.62َبمتوسةةةةةةةطَحسةةةةةةةابيَ)
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توسطَالمواردَالبشرية"َبمَمهامَتبينَتشغيلَخططَالروضةَإدارةَلدىَجد(َوالتيَتنصَعلىَ"َتَو26)

َ(َوبدرجةَمتوسطة.1.12معياريَ)َوانحراف(3.30َحسابيَ)

 :للموظفات المهني للتطوير مكتوبة سنوية خطة توفر .14

إمكانيةَتطبيقَامكانّيةَ ودرجةتمَحسةةةابَالمتوسةةةطاتَالحسةةةابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَوالرتبََ

معةةاييرَالهيئةةةَالوطنيةةةَاالمريكيةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةايةةةَالمبكرةَفيَريةةاضَاألطفةةالَفيَتطبيقَ

يوضحََ(22،َوالجدولَ)المعيارلفقراتَهذاََالعاصمةَعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

 ذلك.ََ

امكانّية تطبيق إمكانية تطبيق  ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  (22دول )ج
معايير الهيئة الوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان 

تبة مر للموظفات  المهني للتطوير مكتوبة سنوية خطة توفر من وجهة نظر المديرات والمعلمات لمعيار
 تنازلًيا.

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 االمكانية
َلمهنياَللتطويرَخطةَالروضةَإدارةَلدىَتتوفر .52

َمتوسطة1َ 1.09 3.58َ.الروضةَلموظفات
هنيَالتطويرَالمَأثرالروضةَبقياسََإدارةتقومَ .55

َمتوسطة3.48َ1.15َ2ََعلىَموظفاتها.
َلمهنياَالتطويرَأثرَبمتابعةَالروضةَإدارةَتقوم .54

َمتوسطة3.43َ1.11َ3ََ.موظفاتهاَعلى
َرأثَلقياسَنماذجَالروضةَإدارةَلدىَيتوفر .53

َمتوسطة4َ 1.07 3.41َ.التدريب

 متوسطة  1.08 3.48 الدرجة الكلية
ةَتطبيقَمعةةاييرَالهيئةةةَالوطنيةةةَ أنَدرجةةة(22َيالحظَفيَالجةةدولَ) إمكةةانيةةةَتطبيقَامكةةانيةةّ

األطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرََاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياض

إذََتوسةةطة،تَمكانَللموظفاتَالمهنيَللتطويرَمكتوبةَسةةنويةَخطةَتوفرَالمديراتَوالمعلماتَلمعيار

فيَجميعهاََالمعيارهذاََفقرات(،َوجاءت1.08َ(َوانحرافَمعياريَ)3.48بل َالمتوسةةةةطَالحسةةةةابيَ)
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(َوالتيَتنص52َنتَالرتبةَاألولىَللفقرةَ)(،َفكا3.58َ–3.41َالدرجةَالمتوسةةةةةةةةطةَإذَتراوحتَمنَ)

(3.58َالروضة"َبمتوسطَحسابيَ)َلموظفاتَالمهنيَللتطويرَخطةَالروضةَإدارةَلدىَعلىَ"َتتوفر

(َوالتيَتنصَعلى53َ(َوبةةدرجةةةَمتوسةةةةةةةةةةةةةةطةةة،َوالرتبةةةَاألخيرةَللفقرةَرقمَ)1.09معيةةاريَ)َوانحراف

معياريََوانحراف(3.41َالتدريب"َبمتوسةةةةةةطَحسةةةةةةابيَ)َأثرَلقياسَنماذجَالروضةةةةةةةَإدارةَلدىَ"يتوفر

َ(َوبدرجةَمتوسطة.1.07)

 :للموظفات المزايا توفر .15

إمكانيةَتطبيقَامكانّيةَتطبيقَ ودرجةتمَحسةةابَالمتوسةةطاتَالحسةةابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَوالرتبَ

العاصةةةةةةةةةةةةةةمةََاألطفالَفيمعاييرَالهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَ

 يوضحَذلك.َََ(23،َوالجدولَ)المعيارلفقراتَهذاََعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

إمكانية تطبيق امكانّية تطبيق  ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  (23دول )ج
 في رياض األطفال في العاصمة عمان معايير الهيئة الوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة

 مرتبة تنازلًيا.للموظفات  المزايا توفر من وجهة نظر المديرات والمعلمات لمعيار

ةَتطبيقَمعةةاييرَالهيئةةةَالوطنيةةةَ أنَدرجةةة(23َيالحظَفيَالجةةدولَ) إمكةةانيةةةَتطبيقَامكةةانيةةّ

االمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَ

إذَبل َالمتوسةةةةةةةةةةةةطَالحسةةةةةةةةةةةةابيََتَمتوسةةةةةةةةةةةةطة،كانَللموظفاتَالمزاياَتوفرَالمديراتَوالمعلماتَلمعيار

فيَالدرجةَالمتوسةةةةةةةةةةةةةةطةَإذَجميعهاََالمعيارهذاََفقرات(،َوجاءت1.09َ(َوانحرافَمعياريَ)3.37)

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

درجة 
 االمكانية

َمتوسطة3.58َ1.22َ1ََ.منظمةَإنجازَملفاتَالمعلماتَلدىَيوجدَ.31
َمتوسطة3.40َ1.23َ2ََ.موظفاتَالروضةَرضاَمدىَعنَدوريةَاستطالعاتَالروضةَإدارةَتوفرَ.32
َمتوسطة3َ 1.14 3.36َ.الموظفاتَلتحفيزَسياسةَالروضةَإدارةَلدىَيوجدَ.29
َمتوسطة3.35َ1.41َ4ََ.لموظفاتهاَالوظيفيَنمااألَالروضةَإدارةَتوفرَ.33
َمتوسطة5َ 1.29 3.18َتوجدَلدىَالروضةَسياسةَلترقيةَالموظفات.َ.30

 متوسطة  1.09 3.37 الدرجة الكلية



69 
 

َلةةةدىَ(َوالتيَتنصَعلىَ"يوجةةةد31(،َفكةةةانةةةتَالرتبةةةةَاألولىَللفقرةَ)3.58َ–3.18َتراوحةةةتَمنَ)

(َوبدرجة1.22َمعياريَ)َوانحرافَ(3.58منظمة"َبمتوسةةةةةةةةةةةةةةطَحسةةةةةةةةةةةةةةةابيَ)َإنجازَملفاتَالمعلمات

(َوالتيَتنصَعلىَ"َتوجدَلدىَالروضةةةةةةةةَسةةةةةةةياسةةةةةةةةَلترقية30َمتوسةةةةةةةطة،َوالرتبةَاألخيرةَللفقرةَرقمَ)

َ(َوبدرجةَمتوسطة.1.29معياريَ)َوانحراف(3.18َالموظفات"َبمتوسطَحسابيَ)

 :السنوي التدريب .16

إمكانيةَتطبيقَامكانّيةَتطبيقَ ودرجةتمَحسةةابَالمتوسةةطاتَالحسةةابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَوالرتبَ

معاييرَالهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَ

 يوضحَذلك.َََ(24،َوالجدولَ)المعيارلفقراتَهذاََعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

إمكانية تطبيق امكانّية تطبيق  ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  (24دول )ج
معايير الهيئة الوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان 

 مرتبة تنازلًيا.التدريب السنوي  من وجهة نظر المديرات والمعلمات لمعيار

المتوسط  لفقرةا الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 االمكانية

َلتدريبيةاَالدوراتَوالتعليمَللموظفاتَالجددَالتربيةَوزارةَتوفر .45
َمتوسطة3.48َ1.10َ1ََ.احتياجاتهنَمعَيتناسبَبما

اءَعلىَأدَالمهنيَالتدريبَأثرَبمتابعةَالروضةَإدارةَتقوم .47
َمتوسطة3.47َ1.09َ2ََ.المعلماتَلقياسه

َمتوسطة3َ 1.15 3.22َ.للمدخالتَالبشريةَالمهنيَللتطويرَخطةَالروضةَإدارةَلدى .44

َمتوسطة1.34َ4َ 3.04َ.ميزانيتهاَللتطويرَمنَجزءاَاَالروضةَإدارةَتخصص .46
 متوسطة  0.99 3.30 الدرجة الكلية

ةَتطبيقَ أنَدرجةةة(24َيالحظَفيَالجةةدولَ) معةةاييرَالهيئةةةَالوطنيةةةَإمكةةانيةةةَتطبيقَامكةةانيةةّ

االمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَ

إذَبل َالمتوسةةةةةةةةةةطَالحسةةةةةةةةةةابيََتَمتوسةةةةةةةةةةطة،كانَالتدريبَالسةةةةةةةةةةنويَتوفرَالمديراتَوالمعلماتَلمعيار

درجةَالمتوسةةةةةةةةةةةةةةطةَإذَفيَالجميعهاََالمعيارهذاََفقرات(،َوجاءت0.99َ(َوانحرافَمعياريَ)3.30)

َوزارةَ(َوالتيَتنصَعلىَ"توفر45(،َفكةةةانةةةتَالرتبةةةةَاألولىَللفقرةَ)3.48َ–3.04َتراوحةةةتَمنَ)
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طَحسةةةةةةةةةابيَاحتياجاتهن"َبمتوسةةةةةةةةةَمعَيتناسةةةةةةةةةبَبماَالتدريبيةَالدوراتَوالتعليمَللموظفاتَالجددَالتربية

(َوالتيَتنص46َرقمَ)(َوبدرجةَمتوسةةةةةةةةةةةطة،َوالرتبةَاألخيرةَللفقرة1.10َمعياريَ)َوانحراف(3.48َ)

َوانحراف(3.04َميزانيتهاَللتطوير"َبمتوسةةةةةةةةطَحسةةةةةةةةابيَ)َمنَجزءاَاَالروضةةةةةةةةةَإدارةَعلىَ"تخصةةةةةةةةص

َ(َوبدرجةَمتوسطة.1.34معياريَ)

 :المطلوب الزمني إطارها في ومراجعتها ومراقبتها المالية الخطة تنفيذ يتم .17

إمكانيةَتطبيقَامكانّيةَ ودرجةتمَحسةةةابَالمتوسةةةطاتَالحسةةةابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَوالرتبَ

تطبيقَمعةةةاييرَالهيئةةةةَالوطنيةةةةَاالمريكيةةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةةايةةةةَالمبكرةَفيَريةةةاضَاألطفةةةالَفيَ

يوضةةةةةةةةةةحََ(25،َوالجدولَ)المعيارلفقراتَهذاََالعاصةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

 ذلك.ََ

إمكانية تطبيق امكانّية تطبيق  ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  (25دول )ج
معايير الهيئة الوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان 

 اإطاره في جعتهاومرا ومراقبتها المالية الخطة تنفيذ يتم من وجهة نظر المديرات والمعلمات لمعيار
 مرتبة تنازلًيا. المطلوب الزمني

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 االمكانية

َالماليةَردالمواَفيهاَتوزعَسنويةَميزانيةَالروضةَإدارةَلدىَيوجد .69
َمتوسطة3.36َ1.14َ1ََ.الروضةَأهدافَتحقيقَفيَيساعدَمناسبَبشكل

َنهاشؤَوَدارةإلَوموثقةَواضحةَسياسةَالروضةَإدارةَلدىَيوجد .71
َمتوسطة2.97َ1.25َ2ََ.ومراجعتهاَالمالية

َمتوسطة3َ 1.34 2.88َ.الماليةَمواردهاَلتنميةَخطةَالروضةَإدارةَلدىَتوجد .68

َثابتةَمصادرَبتوفيرَالممولَأوَوالتعليمَالتربيةَوزارةَتقوم .70
َمتوسطة1.28َ4َ 2.86َ.الروضةَالحتياجاتَوكافية

 متوسطة  1.54 3.02 الدرجة الكلية

ةَتطبيقَمعةةاييرَالهيئةةةَالوطنيةةةَ أنَدرجةةة(25َيالحظَفيَالجةةدولَ) إمكةةانيةةةَتطبيقَامكةةانيةةّ

االمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَ

المطلوبََمنيالَزَإطارهاَفيَومراجعتهاَومراقبتهاَالماليةَالخطةَتنفيذَيتمَالمديراتَوالمعلماتَلمعيار
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هذاََفقرات(،َوجاءت1.54َ(َوانحرافَمعياريَ)3.02إذَبل َالمتوسةةةةطَالحسةةةةابيَ)َتَمتوسةةةةطة،كان

(،َفكانتَالرتبةَاألولىَللفقرة3.36ََ–2.86َفيَالدرجةَالمتوسةةطةَإذَتراوحتَمنَ)جميعهاََالمعيار

َشةةةةةةةكلبَالماليةَالمواردَفيهاَتوزعَسةةةةةةةنويةَميزانيةَالروضةةةةةةةةَارةإدَلدىَ(َوالتيَتنصَعلىَ"َيوجد69)

(1.14َمعياريَ)َوانحراف(3.36َالروضةةةةة"َبمتوسةةةةطَحسةةةةابيَ)َأهدافَتحقيقَفيَيسةةةةاعدَمناسةةةةب

َوأَوالتعليمَالتربيةَوزارةَ(َوالتيَتنصَعلىَ"َتقوم70وبدرجةَمتوسةةةةةةةةةةةةةطة،َوالرتبةَاألخيرةَللفقرةَرقمَ)

معياريََوانحراف(2.86َالروضة"َبمتوسطَحسابيَ)َالحتياجاتَوكافيةَثابتةَمصادرَبتوفيرَالممول

َ(َوبدرجةَمتوسطة.1.28)

م ة لبرامج التعلية االمريكيّــ مــا معيقــات تطبيق معــايير الهيئــة الوطنيّــ الســـــــــ ال الثــاني: 

 والرعاية المبّكرة في رياض األطفال في العاصمة عّمان من وجهة نظر المديرات والمعلمات؟

لإلجابةَعنَهذاَالسؤالَتمَحسابَالمتوسطاتَالحسابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَوالرتبَودرجةَ

َ َالوطنيَّتوافر َالهيئة َاالمريكيَّمعيقاتَتطبيقَمعايير َفية َالمبّكرة َوالرعاية َالتعليم َلبرامج رياضََة

َ.ََ(َذلك26،َويظهرَالجدولَ)األطفالَفيَالعاصمةَعّمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات
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 ةمعيقات تطبيق معايير الهيئة الوطنيّ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  (26جدول )
ة لبرامج التعليم والرعاية المبّكرة في رياض األطفال في العاصمة عّمان من وجهة نظر المديرات االمريكيّ 

 مرتبة تنازلًيا. والمعلمات

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة  الرتبة
 توافر

 مرتفعة3.79َ1.17َ1ََ.الدراسيةَالسنةَعلىَاألقلَخاللَواحدةَمرةَالمعلماتَتقييمَيتم 21

 متوسطة3.67َ1.11َ2ََ.سريةَملفاتَفيَالموظفاتَتقييماتَحفظ 22

َمالحظات 20 َالشاملََأولياءَتؤخذ َالتقويم َاجراء َعند َاالعتبار َفي األمور
 متوسطة3َ 1.31 3.55َ.للروضة

 متوسطة4َ 1.16 3.40َ.للمعلماتَالروحَالمعنويةَرفعَعلىَالروضةَمديرةَحرص 11

 متوسطة5َ 1.31 3.34َ.لةالطفَوَلبرامجَالتطويرَخطةَبتطبيقَالروضةَمديرةَقيامَمنَالتأكد 25

 متوسطة6َ 1.50 3.30َ.المعلماتَتعيينَفيَالروضةَلمديرةَدورَوجودَعدم 16

 متوسطة7َ 1.14 3.26َ.األداءَمستوىَلتحسينَمواضيعَتتضمنَالمعلماتَتدريبَخطة 23

 متوسطة8َ 1.19 3.15َ.لجيدةاَالمهنيةَللمعاييرَوفقاَللمراقبةَالواضحةَالماليةَالخطةَوجودَعدم 13

 متوسطة9َ 1.24 3.12َ.روضةالَإدارةبَصلةَذاتَمواضيعَتشتملَعلىَالروضةَمديرةَتدريبَخطة 24

 متوسطة10َ 1.35 3.04َ.ليالتحصيَاألطفالَلتقدمَالتقويمَالمستمرَعلىَالروضةَمديرةَحرص 14

َالحديثةَالعلميةَللمعاييرَوفقاَمهنياَتأهيالَاإلداريةَالكوادرَتأهيلَضعف 7
 متوسطة11َ 1.27 3.03َ.الروضةَإدارةَفي

وجود 10  متوسطة12َ 1.33 3.02َ.لروضةاَإدارةَفيَللمعلماتَالمهنيَللتطويرَمكتوبةَسنويةَخطةَعدَم

 متوسطة13َ 1.36 2.98َ.الروضةَإدارةَفيَخبرةَلديهاَالروضةَمديرة 19

 متوسطة14َ 1.32 2.86َ.األطفالَاحتياجاتَعلىَبناءَاألداءَتقويمَعلىَالروضةَمديرةَحرص 17

 متوسطة15َ 1.13 2.80َ.للبرنامجَرؤيةَوجودَمنَالروضةَخلو 1

 متوسطة2.73َ1.27َ16ََ.البرنامجَاهدافَوضوحَضعف 3

عدمَتوفرَهامشَمناسبَلمشاركةَالموظفاتَفيَعمليةَصناعةَالقراراتَ 12
 متوسطة2.77َ1.21َ17ََ.المتعلقةَبالبرنامج

 متوسطة2.75َ1.23َ18ََ.المطلوبَالمهنيَاألسلوبَوفقَعملهاَأداءَعلىَالمديرةَمقدرةَضعف 8

 متوسطة2.72َ1.34َ19ََ.الموظفاتَلمهامَواضحَوظيفيَوصفَاالفتقارَالىَوجود 6

 متوسطة20َ 1.15 2.71َ.الحاليةَالتدريبَبرامجَمستوىَضعف 18

 متوسطة21َ 1.29 2.68َ.العلميةَراتللمتغيَوفقاَالطفولةَبرامجَبتحسينَالروضةَمديرةَاهتمامَضعف 15

 متوسطة22َ 1.24 2.67 .للبرنامجَمكتوبةَرسالةَوجودَعدم 2

 متوسطة23َ 1.34 2.63 .للمعلماتَالوظيفيَاألداءَبتقييمَاالهتمامَخلو 9

 متوسطة24َ 1.24 2.49َ.الجددَللمعلماتَمكتوبةَتعريفيةَخطةَتوفرَضعف 5

 متوسطة25َ 1.23 2.39َ.موظفةَلكلَمحدثةَسريةَسجالتَتوفرَعدم 4

 متوسطة  0.77 2.99 الدرجة الكلية
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لبرامجََةةَاالمريكيَّمعاييرَالهيئةَالوطنيََّمعيقاتَتطبيقدرجةَتوافرَ (َأن26يظهرَالجدولَ)

َالتعليمَوالرعايةَالمبّكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةمةَعّمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

جاءتَفقراتَ(،0.77َالمعياريَ)َواالنحراف(2.99َكانتَمتوسةةةةةةةطة،َإذَبل َالمتوسةةةةةةةطَالحسةةةةةةةابيَ)

َ-2.39ََ،َإذَتراوحتَالمتوسطاتَالحسابيةَبينَ)عةبينَالدرجةَالمتوسطةَوالمرتفَجميعهاَالمعيقات

علىََواحةةدةَمرةَالمعلمةةاتَتقييمَ(َوالتيَتنصَ"َيتم21)َ(،َوجةةاءَفيَالرتبةةةَاألولىَفقرةَرقم3.79

(َوبدرجةَمرتفعة،1.17َالمعياريَ)َوانحراف(3.79َالدراسةةية"َبمتوسةةطَحسةةابيَ)َالسةةنةَاألقلَخالل

(َوالتيَتنص1.11َمعياريَ)َوانحراف(3.67َسةةةةةةةةةةةطَحسةةةةةةةةةةةابيَ)(َبمتَو22والرتبةَالثانيةَللفقرةَرقمَ)

سةةةةةةةةةةةةةةرية"َوبدرجةَمتوسةةةةةةةةةةةةةةطة،َوجاءتَفيَالرتبةَالرابعةََملفاتَفيَالموظفاتَتقييماتَعلىَ"حفظ

َمكتوبةةةَتعريفيةةةَخطةةةَتوفرَ(َوالتيَتنصَعلىَ"ضةةةةةةةةةةةةةةعف5والعشةةةةةةةةةةةةةةرونَوقبةةلَاألخيرةَللفقرةَرقمَ)

الرتبةََأما(َوبدرجةَمتوسةةةةطة،1.24َمعياريَ)َوانحراف(2.49َالجدد"َبمتوسةةةةطَحسةةةةابيَ)َللمعلمات

موظفة"َوجاءتََلكلَمحدثةَسةةةةةةةةةةةةةةريةَسةةةةةةةةةةةةةةجالتَتوفرَ(َوالتيَتنصَعلىَ"عدم4األخيرةَللفقرةَرقمَ)

َ(َوبدرجةَمتوسطة.1.23َمعياريَ)َوانحراف(2.39َبمتوسطَحسابيَ)

المتوســطات  بين (a=0.05) مســتوى عند إحصــائية داللة ذات فروق هناك هل: ثالثالســ ال ال

الحســابية لدرجة امكانية تطبيق المعايير االدارية للهيئة الوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية 

ي ال ىرياض األطفال في العاصــمة عمان من وجهة نظر المديرات والمعلمات تعز  إدارةالمبكرة في 

 ، سنوات الخدمة؟الم هل العلميمتغّيرات الوظيفة، 

َتمتَاإلجابةَعنَهذاَالسؤالَعلىَالنحوَاآلتي:َ

 الوظيفة: .1
لَ واالنحرافاتَالمعياريَة حسابَالمتوسطاتَالحسابيَة ادرجَةتَم تطبيقَالمعاييَر الداريةَامكانيَة

لعاصمةَرياضَاألطفالَفيَاَإدارةللهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَ
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(َتبعااَلمتغيرَالوظيفة،َكماt-testَتَوالمعلماتَوتمَتطبيقَاختبارَ)عمانَمنَوجهةَنظرَالمديرا

َ(.27َيظهرَذلكَبالجدولَ)

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة إمكانية تطبيق المعايير االدارية للهيئة 27جدول )
رياض األطفال في العاصمة عمان من وجهة  إدارةالوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في 

 ( تبًعا لمتغير الوظيفةt-testنظر المديرات والمعلمات، واختبار )

المتوسط  العدد الوظيفة المعيار 
 الحسابي

االنحراف 
درجة  tقيمة  المعياري

 الداللة

َالرؤيةَوالرسالةَواألهداف
0.44َ 0.78- 67َ3.86َ0.65 معلمة
40َ4.04َ1.05َََ مديرة

َلتوظيفاَعندَالتمييزَوعدمَالتنوعَبمعيارَااللتزام
نهاءَاألطفال،َوقبول غالقَالموظفينَخدمةَوا  َوا 
َ.األطفالَملفات

0.03َ 2.24-67َ4.18َ0.65َ معلمة

40َ4.51َ0.50َََ مديرة

َ.موظفَلكلَمحدثةَسريةَسجالتَتوفر
67َ4.44َ0.65َ1.31َ0.20َ معلمة
ََ 40َ4.27َ0.52 مديرة

َ.موظفَللكَمكتوبةَبالمؤسسةَتعريفيةَخطةَتوفر
0.53َ0.60َ-67َ3.95َ0.76َ معلمة
40َ4.03َ0.53َََ مديرة

َالموظفينَلشؤونَلوائحَالروضةَلدىَتتوفر
َلمتعلقةاَوالتوقعاتَالشروطَتبينَمكتوبةَبصيغة
َحقوقَتبينَكماَالتوظيفَعندَالعملَبأداء

َ.الوظيفيةَومزاياهنَومسؤولياتهنَالموظفات

0.88َ0.38َ 0.95 67َ3.65 معلمة

ََ 1.00 40َ3.44 مديرة

َاتللموظفَتبينَمكتوبةَتشغيلَإجراءاتَتوفر
َمتعلقةَمحددةَمهامَألداءَمفصلةَتوجيهات
َ.بعملهن

1.74َ0.09َ- 1.06 67َ3.39 معلمة
ََ 0.65 40َ3.79 مديرة

َتوفرَمزاياَللموظفاتَ
1.63َ0.11َ- 1.10 67َ3.27 معلمة
ََ 1.03 40َ3.68 مديرة

َمؤهالتَالمديرة
1.90َ0.06َ- 1.11 67َ3.41 معلمة
ََ 0.67 40َ3.88 مديرة

َمؤهالتَالموظفات
0.37َ0.71َ- 1.14 67َ3.84 معلمة
ََ 0.47 40َ4.00 مديرة

َالتدريبَالسنوي
2.72َ0.01َ- 1.04 67َ3.14 معلمة
ََ 0.64 40َ3.67 مديرة
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المتوسط  العدد الوظيفة المعيار 
 الحسابي

االنحراف 
درجة  tقيمة  المعياري

 الداللة

َتقويمَاألداءَالوظيفيَللمعلمات
0.74َ0.46َ- 1.04 67َ3.81 معلمة
ََ 0.70 40َ3.98 مديرة

َالمهنيَ َللتطوير َمكتوبة َسنوية َخطة توفر
َللموظفات

0.26َ0.80َ- 1.12 67َ3.46 معلمة
ََ 0.95 40َ3.52 مديرة

َاإل ََدارةاإللتزام َالمعلمات َياتباالستراتيجبتزويد
َفيَ َالمواقفَالتعليمية َللتعاملَمع َالالزم والدعم

َالصفَالدراسيَوالتواصلَمعَاولياءَاألمورَ

0.19َ0.85َ 1.07 67َ4.02 معلمة

ََ 0.73 40َ3.99 مديرة

َاإل َلنقلََدارةلدى َالموظفات َمع َتواصل قنوات
َالمعلوماتَالمهمةَبشكلَدوريَوسريع

2.61َ0.01َ- 1.20 67َ3.38 معلمة

ََ 0.66 40َ4.03 مديرة
َجماعيَ َبشكل َالموظفات َمع َالمديرة تعمل

َللتدريبَوتخطيطَالبرامجَووضعَاألهدافَ
1.02َ0.32َ- 0.96 67َ3.74 معلمة
ََ 0.99 40َ3.97 مديرة

َتعطيَالمعلماتَالفرصةَلتجويدَالبرنامج
2.85َ0.01َ- 1.19 67َ3.47 معلمة
ََ 0.79 40َ4.17 مديرة

َفيَ َومراجعتها َالماليةَومراقبتها َالخطة َتنفيذ يتم
َإطارهاَالزمنيَالمطلوبَ

0.20َ0.84َ- 1.19 67َ3.03 معلمة
ََ 1.00 40َ3.08 مديرة

 إمكانية التطبيق الكلية
 0.09 -1.85 0.89 67َ3.65 معلمة
   1.12 40َ3.89 مديرة

فروقَذاتَداللةَإحصةةةةةةةةائيةَعندَوجودَعدمََإلى(27َتشةةةةةةةةيرَالنتائجَالتيَتظهرَفيَالجدولَ)

إمكانيةَتطبيقَالمعاييرَاالداريةَللهيئةََدرجةلاالسةةةةةةةةتجابةََمتوسةةةةةةةةطات بين (α=0.05)الداللةَدرجة

َرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَإدارةالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَ

(َالمحسةةةةةةةةةةةةةوبةَلمتغيرtَاسةةةةةةةةةةةةةتنادااَإلىَقيمةَ)،َوظيفةال لمتغير تعزىَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

جودَداللةَعدمََووكذلكَ،َ(0.09(َوبدرجةَداللةَ)1.85-)إذَبلغتَإمكانيةَتطبيقَالمعاييرَاالداريةَ

َالمعاييرَماَعداَالمعاييرَاآلتي:ََمعظمإحصائيةَفيَ
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نهاءَاألطفال،َوقبولَالتوظيفَعندَالتمييزَوعدمَالتنوعَبمعيارَااللتزام - َموظفينالَخدمةَوا 

غالق  .األطفالَملفاتَوا 

 التدريبَالسنوي -

 قنواتَتواصلَمعَالموظفاتَلنقلَالمعلوماتَالمهمةَبشكلَدوريَوسريع.ََدارةلدىَاإل -

َتعطيَالمعلماتَالفرصةَلتجويدَالبرنامج -

 :الم هل العلمي .2

هيئةَامكانيةَتطبيقَالمعاييرَاالداريةَللدرجةَتمَحسابَالمتوسطاتَالحسابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَل

َرياضَاألطفالَفيَالعاصمةَعمانَمنَإدارةالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَ

 (.28َ،َكماَيظهرَذلكَبالجدولَ)المؤهلَالعلميتبعااَلمتغيرََوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امكانية تطبيق المعايير االدارية للهيئة 28جدول )
رياض األطفال في العاصمة عمان من وجهة  إدارةالوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في 

 الم هل العلمينظر المديرات والمعلمات، تبًعا لمتغير 

المتوسط  العدد العلميالم هل  المعيار 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

َالرؤيةَوالرسالةَواألهداف
 0.14 76َ3.86 بكالوريوس
26َ3.99َ0.86َ ماجستير
5َ3.88َ0.79َ دكتوراه

َوظيفالتَعندَالتمييزَوعدمَالتنوعَبمعيارَااللتزام
نهاءَاألطفال،َوقبول غالقَالموظفينَخدمةَوا  َوا 
َ.األطفالَملفات

76َ3.37َ0.21َ بكالوريوس
26َ4.27َ0.69َ ماجستير
5َ4.36َ0.59َ دكتوراه

َ.موظفَلكلَمحدثةَسريةَسجالتَتوفر
76َ4.51َ0.62َ بكالوريوس
26َ4.20َ0.51َ ماجستير
5َ4.45َ0.65َ دكتوراه

َ.وظفمَلكلَمكتوبةَبالمؤسسةَتعريفيةَخطةَتوفر
76َ3.03َ0.53َ بكالوريوس
26َ3.87َ0.51َ ماجستير
5َ4.11َ0.70َ دكتوراه
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َصيغةبَالموظفينَلشؤونَلوائحَالروضةَلدىَتتوفر
َالعملَأداءبَالمتعلقةَوالتوقعاتَالشروطَتبينَمكتوبة
َالموظفاتَحقوقَتبينَكماَالتوظيفَعند

َ.الوظيفيةَومزاياهنَومسؤولياتهن

 0.95 76َ2.71 بكالوريوس
 0.64 26َ3.56 ماجستير
 1.01 5َ3.71 دكتوراه

َللموظفاتَتبينَمكتوبةَتشغيلَإجراءاتَتوفر
َ.هنبعملَمتعلقةَمحددةَمهامَألداءَمفصلةَتوجيهات

 0.53 76َ3.43 بكالوريوس
 1.20 26َ2.76 ماجستير
 0.81 5َ3.76 دكتوراه

َتوفرَمزاياَللموظفاتَ
 1.07 76َ2.63 بكالوريوس
 1.26 26َ2.64 ماجستير
 0.85 5َ3.71 دكتوراه

َالمديرةمؤهالتَ
 0.88 76َ2.89 بكالوريوس
 1.26 26َ3.00 ماجستير
 0.87 5َ3.79 دكتوراه

َمؤهالتَالموظفات
 0.83 76َ2.86 بكالوريوس
 0.31 26َ3.74 ماجستير
 1.20 5َ4.04 دكتوراه

َالتدريبَالسنوي
 1.06 76َ2.61 بكالوريوس
 0.80 26َ3.31 ماجستير
 1.03 5َ3.38 دكتوراه

َاألداءَالوظيفيَللمعلماتتقويمَ
 0.38 76َ3.86 بكالوريوس
 0.64 26َ3.41 ماجستير
 1.06 5َ4.01 دكتوراه

للتطويرَالمهنيَللموظفات مكتوبَة سنويَة َتوفرَخطَة
 0.83 76َ2.86 بكالوريوس
 0.48 26َ3.60 ماجستير
 1.23 5َ3.50 دكتوراه

َاإل ََدارةاإللتزام َالمعلمات َتباالستراتيجيابتزويد
َفيَ َالتعليمية َالمواقف َمع َللتعامل َالالزم والدعم

َالصفَالدراسيَوالتواصلَمعَاولياءَاألمورَ

 0.63 76َ3.10 بكالوريوس
 0.65 26َ3.79 ماجستير
 1.05 5َ4.20 دكتوراه

َاإل َلنقلََدارةلدى َالموظفات َمع َتواصل قنوات
َالمعلوماتَالمهمةَبشكلَدوريَوسريع

 1.24 76َ2.67 بكالوريوس
 0.56 26َ3.41 ماجستير
 1.16 5َ3.69 دكتوراه

 0.53 76َ3.42 بكالوريوس



78 
 

تعملَالمديرةَمعَالموظفاتَبشكلَجماعيَللتدريبَ
َوتخطيطَالبرامجَووضعَاألهدافَ

 0.68 26َ3.69 ماجستير
 1.08 5َ3.88 دكتوراه

َتعطيَالمعلماتَالفرصةَلتجويدَالبرنامج
 1.45 76َ2.48 بكالوريوس
 0.97 26َ3.24 ماجستير
 0.96 5َ2.92 دكتوراه

َفيَ َومراجعتها َومراقبتها َالمالية َالخطة َتنفيذ يتم
َإطارهاَالزمنيَالمطلوبَ

 1.60 76َ2.29 بكالوريوس
 1.02 26َ2.33 ماجستير
 1.58 5َ3.37 دكتوراه

 إمكانية التطبيق الكلية
 0.67 3.09 76 بكالوريوس
 0.60 3.46 26 ماجستير
 0.66 3.87 5 دكتوراه

َوجودَفروقَذاتَداللةَإحصةةةةةائيةَعندَدرجةَإلى(28َتشةةةةةيرَالنتائجَالتيَتظهرَفيَالجدولَ)

الكليةَإلمكانيةَتطبيقَالمعاييرَاالداريةَللهيئةَدرجةَالمتوسةةةةطاتَاالسةةةةتجابةَ (َبينα=0.05)الداللة

َرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَإدارةالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَ

َالمؤهلَالعلمياصةةةةةةةةحابََ،َإذَحصةةةةةةةةلالمؤهلَالعلمي لمتغير تعزىَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

وبل َالمتوسةةةطَالحسةةةابيَماجسةةةتيرَ(َوبالرتبةَالثانية3.87َأعلىَمتوسةةةطَحسةةةابيَبل َ)علىََدكتوراه

فيماََولتحديد(،3.09َإذَبل َ)بالرتبةَاألخيرةَللبكالوريوسَ(َوأخيرااَجاءَالمتوسةةةةةةةطَالحسةةةةةةةابي3.46َ)

َالتباينَتحليةلَتطبيقَتمَ،(α=0.05)ذاَكةانةتَالفروقَذاتَداللةةَإحصةةةةةةةةةةةةةةةائيةةَعنةدَدرجةةَالةداللةةَإ

ََ(.29)َالجدولَيوضحهَالذيَاآلتيَالنحوَعلىَالنتائجَوجاءتَ،(one way ANOVA)َاألحادي
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( تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة تطبيق المعايير االدارية للهيئة الوطنية 29جدول )
  الم هل العلميرياض األطفال، تبًعا لمتغير  إدارةاالمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في 

مجموعات  مصدر التباين المعيار
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
درجة  قيمة ف المربعات

 الداللة

َالرؤيةَوالرسالةَواألهداف
 0.85 0.17 0.10 2 0.20 بين المجموعات

   0.61 104 54.41 داخل المجموعات
    106 54.62 المجموع

َعندَيزالتميَوعدمَالتنوعَبمعيارَااللتزام
نهاءَاألطفال،َوقبولَالتوظيف َدمةخَوا 
غالقَالموظفين َ.األطفالَملفاتَوا 

 0.00 9.13 3.09 2 6.18 بين المجموعات

   0.34 104 30.15 داخل المجموعات
    106 36.33 المجموع

َلكلَمحدثةَسريةَسجالتَتوفر
َ.موظف

 0.24 1.47 0.56 2 1.11 بين المجموعات

   0.38 104 33.65 داخل المجموعات
    106 34.76 المجموع

َكتوبةمَبالمؤسسةَتعريفيةَخطةَتوفر
َ.موظفَلكل

 0.00 9.05 3.81 2 7.61 المجموعاتبين 

   0.42 104 37.42 داخل المجموعات
    106 45.04 المجموع

َلشؤونَلوائحَالروضةَلدىَتتوفر
َلشروطاَتبينَمكتوبةَبصيغةَالموظفين
َندعَالعملَبأداءَالمتعلقةَوالتوقعات
َالموظفاتَحقوقَتبينَكماَالتوظيف

َ.الوظيفيةَومزاياهنَومسؤولياتهن

 0.03 3.59 3.14 2 6.27 المجموعاتبين 

   0.88 104 77.85 داخل المجموعات

    106 84.12 المجموع

َينتبَمكتوبةَتشغيلَإجراءاتَتوفر
َهاممَألداءَمفصلةَتوجيهاتَللموظفات

َ.بعملهنَمتعلقةَمحددة

 0.00 9.95 8.15 2 16.31 بين المجموعات

   0.82 104 72.91 داخل المجموعات
    106 89.22 المجموع

َتوفرَمزاياَللموظفاتَ
 0.00 12.05 11.58 2 23.16 بين المجموعات

   0.96 104 85.50 داخل المجموعات
    106 108.66 المجموع

َمؤهالتَالمديرة
 0.00 7.00 6.68 2 13.36 بين المجموعات

   0.95 104 84.90 داخل المجموعات
    106 98.26 المجموع

َالموظفاتمؤهالتَ
 0.26 1.36 4.71 2 9.42 بين المجموعات

   3.46 104 308.02 داخل المجموعات
    106 317.44 المجموع

َالتدريبَالسنوي
 0.15 1.93 1.87 2 3.74 بين المجموعات

   0.97 104 86.21 داخل المجموعات
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    106 89.94 المجموع

َتقويمَاألداءَالوظيفيَللمعلمات
 0.04 3.30 2.92 2 5.85 المجموعاتبين 

   0.89 104 78.80 داخل المجموعات
    106 84.64 المجموع

َللتطويرَ َمكتوبة َسنوية َخطة توفر
َالمهنيَللموظفات

 0.27 1.33 1.53 2 3.07 بين المجموعات

   1.15 104 102.32 داخل المجموعات
    106 105.38 المجموع

َاإل َالمعلماتََدارةاإللتزام بتزويد
َللتعامَباالستراتيجيات َالالزم لَوالدعم

َالصفَ َفي َالتعليمية َالمواقف مع
َالدراسيَوالتواصلَمعَاولياءَاألمورَ

 0.01 5.09 4.56 2 9.12 بين المجموعات

   0.90 104 79.75 داخل المجموعات
 106 88.87 المجموع

   

َاإل َمعََدارةلدى َتواصل قنوات
َالمهمةَ َالمعلومات َلنقل الموظفات

َبشكلَدوريَوسريع

 0.05 3.21 3.59 2 7.19 بين المجموعات

   1.12 104 99.39 داخل المجموعات
    106 106.57 المجموع

َبشكلَ َالموظفات َمع َالمديرة تعمل
َالبرامجَ َوتخطيط َللتدريب جماعي

َووضعَاألهدافَ

 0.39 0.95 0.90 2 1.80 بين المجموعات

   0.94 104 83.97 داخل المجموعات
    106 85.77 المجموع

َلتجويدَ َالفرصة َالمعلمات تعطي
َالبرنامج

 0.00 8.83 8.87 2 17.73 بين المجموعات

   1.00 104 89.34 داخل المجموعات
    106 107.07 المجموع

َومراقبتهاَ َالمالية َالخطة َتنفيذ يتم
الزمنيَالمطلوبَ فيَإطارهَا َومراجعتهَا

 0.01 5.09 11.04 2 22.07 بين المجموعات

   2.17 104 193.09 داخل المجموعات
    106 215.16 المجموع

 إمكانية التطبيق الكلية
 0.00 6.70 2.83 2 5.65 بين المجموعات

ََ 0.42 104 37.54 داخل المجموعات

َََ 106 43.19 المجموع

َالةةداللةةةَدرجةةةَعنةةدَإحصةةةةةةةةةةةةةةةةائيةةةَداللةةةَذاتَفروقَوجودَإلى(29َ)َالجةةدولَفيَالنتةةائجَتبين

(α=0.05)ََإلمكةةةانيةةةةَتطبيقَالمعةةةاييرَاالداريةةةةَللهيئةةةةَالوطنيةةةةَاالمريكيةةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةةايةةةة

 تعزىَفيَالعةاصةةةةةةةةةةةةةةمةةَعمةانَمنَوجهةةَنظرَالمةديراتَوالمعلمةاتَاألطفال ريةاضََإدارةالمبكرةَفيَ

(0.00َ(َوبدرجةَداللةَ)6.70(َالمحسةةةةةةوبةَإذَبلغتَ)F)َقيمةَإلىَاسةةةةةةتنادااَ،المؤهلَالعلمي لمتغير
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اَلمتغيرَوجودَفروقََللدرجةَالكلية،َوكذلك لمؤهلَافيَبعضَالمعاييرَولمعرفةَعائديةَالفروقَتبعا

َ(.30يفيهَللفروقَوالذيَيوضحهَالجدولَ)تمَاستخدامَاختبارَشَالعلمي

( اختبار شيفيه للفروق في درجة إمكانية تطبيق المعايير االدارية للهيئة الوطنية االمريكية 30جدول )
رياض األطفال في العاصمة عمان من وجهة نظر المديرات  إدارةلبرامج التعليم والرعاية المبكرة في 

 العلميالم هل  لمتغير تعزى والمعلمات

المتوسط  الم هل العلمي المعيار
 الحسابي

َدكتوراهَماجستيرَبكالوريوس
3.37َ4.27َ4.36َ

َتوظيفالَعندَالتمييزَوعدمَالتنوعَبمعيارَااللتزام
نهاءَاألطفال،َوقبول غالقَالموظفينَخدمةَوا  َوا 
 .األطفالَملفات

 *0.99 0.90َ-3.37َ بكالوريوس
0.09ََ-4.27ََ ماجستير
َ-4.36َََ دكتوراه

َ.موظفَلكلَمكتوبةَبالمؤسسةَتعريفيةَخطةَتوفر

 الم هل العلمي
المتوسط 
3.03َ3.87َ4.11َ الحسابي

َ*0.84َ1.08َ-3.03َ بكالوريوس
0.24ََ-3.87ََ ماجستير
َ-4.11َََ دكتوراه

َصيغةبَالموظفينَلشؤونَلوائحَالروضةَلدىَتتوفر
َأداءبَالمتعلقةَوالتوقعاتَالشروطَتبينَمكتوبة
َالموظفاتَحقوقَتبينَكماَالتوظيفَعندَالعمل

َ.الوظيفيةَومزاياهنَومسؤولياتهن

المتوسط  الم هل العلمي
2.71َ3.56َ3.71َ الحسابي

 *0.85َ1.00َ-2.71َ بكالوريوس
0.15ََ-3.56ََ ماجستير
َ-3.71َََ دكتوراه

َاتللموظفَتبينَمكتوبةَتشغيلَإجراءاتَتوفر
َمتعلقةَمحددةَمهامَألداءَمفصلةَتوجيهات
َ.بعملهن

المتوسط  الم هل العلمي
2.76َ3.43َ3.76َ الحسابي

 *0.67َ1.00َ-2.76َ بكالوريوس
0.33ََ-3.43ََ ماجستير
َ-3.76َََ دكتوراه

َتوفرَمزاياَللموظفاتَ

المتوسط  الم هل العلمي
2.63َ2.64َ3.71َ الحسابي

 *0.01َ1.08َ-2.63َ بكالوريوس
1.07ََ-2.64ََ ماجستير
َ-3.71َََ دكتوراه

َمؤهالتَالمديرة
المتوسط  الم هل العلمي

2.89َ3.00َ3.79َ الحسابي

 *0.11َ0.9َ-2.89َ بكالوريوس
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0.79ََ-3.00ََ ماجستير
َ-3.79َََ دكتوراه

َتقويمَاألداءَالوظيفيَللمعلمات

المتوسط  الم هل العلمي
3.41َ3.86َ4.01َ الحسابي

 *0.45َ0.60َ-3.41َ بكالوريوس
0.15ََ-3.86ََ ماجستير
َ-4.01َََ دكتوراه

َاإل ََدارةاإللتزام َالمعلمات َاتباالستراتيجيبتزويد
َفيَ َالمواقفَالتعليمية َمع َللتعامل َالالزم والدعم

َالصفَالدراسيَوالتواصلَمعَاولياءَاألمورَ

المتوسط  الم هل العلمي
3.10َ3.79َ4.20َ الحسابي

 *0.69َ1.10َ-3.10َ بكالوريوس
0.41ََ-3.79ََ ماجستير
َ-4.20َََ دكتوراه

َاإل َلنقلََدارةلدى َالموظفات َمع َتواصل قنوات
َالمعلوماتَالمهمةَبشكلَدوريَوسريع

 الم هل العلمي
المتوسط 
2.67َ3.41َ3.70َ الحسابي

 *0.78َ1.44َ-2.67َ بكالوريوس
0.68ََ-3.41ََ ماجستير
َ-3.70َََ دكتوراه

َتعطيَالمعلماتَالفرصةَلتجويدَالبرنامج

المتوسط  الم هل العلمي
2.48َ3.24َ3.92َ الحسابي

 *0.78َ1.03َ-2.48َ بكالوريوس
0.68ََ-3.24ََ ماجستير
َ-3.92َََ دكتوراه

َفيَ َومراجعتها َومراقبتها َالمالية َالخطة َتنفيذ يتم
َإطارهاَالزمنيَالمطلوبَ

 المتوسط الم هل العلمي
2.29َ2.33َ3.37َ الحسابي

 *0.04َ1.08َ-2.29َ بكالوريوس
1.04ََ-2.33ََ ماجستير
َ-3.37َََ دكتوراه

 إمكانية التطبيق الكلية

المتوسط  الم هل العلمي
3.09َ3.46َ3.87َ الحسابي

 *0.37َ0.78َ-3.09َ بكالوريوس
0.41ََ-3.46ََ ماجستير
َ-3.86َََ دكتوراه

 (α=0.05) درجة عند إحصلئًيل الدا  الفرق *       

َ.َالدكتوراهفئةَ(َأنَالفرقَكانَلصالح30َ)َالجدولَفيَيالحظ
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 :سنوات الخدمة .3

تطبيقَالمعاييرَاالداريةَدرجةَتمَحسةةةةةةةةابَالمتوسةةةةةةةةطاتَالحسةةةةةةةةابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَلَ

ظرَريةةاضَاألطفةةالَمنَوجهةةةَنَإدارةللهيئةةةَالوطنيةةةَاالمريكيةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةايةةةَالمبكرةَفيَ

َ(.31َ،َكماَيظهرَذلكَبالجدولَ)عددَسنواتَالخدمة لمتغير تبعااَالمديراتَوالمعلمات

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق المعايير االدارية للهيئة الوطنية 31جدول )
 رياض األطفال، تبًعا لمتغير سنوات الخدمة  إدارةاالمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في 

 العدد سنوات الخدمة  المعيار 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

َالرؤيةَوالرسالةَواألهداف
 0.52 20َ3.48َسنواتَوأقل5َ

24َ4.05َ0.98ََسنوات10ََسنواتَوأقلَمن5ََمنَ
63َ3.99َ0.73ََسنواتَوأكثر10َ

َوقبولَالتوظيفَعندَالتمييزَوعدمَالتنوعَبمعيارَااللتزام
نهاءَاألطفال، غالقَالموظفينَخدمةَوا  َملفاتَوا 
َ.األطفال

20َ4.16َ0.47ََسنواتَوأقل5َ
24َ4.22َ0.78ََسنوات10ََسنواتَوأقلَمن5ََمنَ

63َ4.31َ0.63ََسنواتَوأكثر10َ

َ.موظفَلكلَمحدثةَسريةَسجالتَتوفر
20َ4.54َ0.63ََسنواتَوأقل5َ

24َ4.33َ0.63ََسنوات10ََسنواتَوأقلَمن5ََمنَ
63َ4.37َ0.61ََسنواتَوأكثر10َ

َ.موظفَلكلَمكتوبةَبالمؤسسةَتعريفيةَخطةَتوفر
20َ3.69َ0.46ََسنواتَوأقل5َ

24َ4.22َ0.78ََسنوات10ََسنواتَوأقلَمن5ََمنَ
63َ3.97َ0.72ََسنواتَوأكثر10َ

َيغةبصَالموظفينَلشؤونَلوائحَالروضةَلدىَتتوفر
َعندَلعملاَبأداءَالمتعلقةَوالتوقعاتَالشروطَتبينَمكتوبة

َومسؤولياتهنَالموظفاتَحقوقَتبينَكماَالتوظيف
َ.الوظيفيةَومزاياهن

 0.79 20َ3.78َسنواتَوأقل5َ
 0.75 24َ4.02َسنوات10ََسنواتَوأقلَمن5ََمنَ

 1.03 63َ3.41َسنواتَوأكثر10َ

َوجيهاتتَللموظفاتَتبينَمكتوبةَتشغيلَإجراءاتَتوفر
َ.بعملهنَمتعلقةَمحددةَمهامَألداءَمفصلة

 0.89 20َ3.08َسنواتَوأقل5َ
 1.77 24َ3.15َسنوات10ََسنواتَوأقلَمن5ََمنَ

 0.51 63َ3.73َسنواتَوأكثر10َ

َتوفرَمزاياَللموظفاتَ
 1.08 20َ3.45َسنواتَوأقل5َ

 1.61 24َ3.09َسنوات10ََسنواتَوأقلَمن5ََمنَ
 0.88 63َ3.44َسنواتَوأكثر10َ

َمؤهالتَالمديرة
 0.41 20َ3.65َسنواتَوأقل5َ

 1.67 24َ3.29َسنوات10ََسنواتَوأقلَمن5ََمنَ
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 0.91 63َ3.58َسنواتَوأكثر10َ

َمؤهالتَالموظفات
 0.65 20َ3.20َسنواتَوأقل5َ

 1.17 24َ3.41َسنوات10ََسنواتَوأقلَمن5ََمنَ
 1.19 63َ4.23َسنواتَوأكثر10َ

َالتدريبَالسنوي
 0.67 20َ3.06َسنواتَوأقل5َ

 1.25 24َ2.93َسنوات10ََسنواتَوأقلَمن5ََمنَ
 0.86 63َ3.49َسنواتَوأكثر10َ

َتقويمَاألداءَالوظيفيَللمعلمات
 0.85 20َ3.71َسنواتَوأقل5َ

 1.37 24َ3.00َسنوات10ََسنواتَوأقلَمن5ََمنَ
 0.63 63َ4.17َسنواتَوأكثر10َ

َتوفرَخطةَسنويةَمكتوبةَللتطويرَالمهنيَللموظفات
 0.99 20َ3.18َسنواتَوأقل5َ

 1.43 24َ3.35َسنوات10ََسنواتَوأقلَمن5ََمنَ
 0.96 63َ3.61َسنواتَوأكثر10َ

َاإل َالمعلماتََدارةاإللتزام الدعمََوَباالستراتيجياتبتزويد
الالزمَللتعاملَمعَالمواقفَالتعليميةَفيَالصفَالدراسيَ

َوالتواصلَمعَاولياءَاألمورَ

 0.77 20َ4.16َسنواتَوأقل5َ
 1.34 24َ3.37َسنوات10ََسنواتَوأقلَمن5ََمنَ

 0.79 63َ4.18َسنواتَوأكثر10َ

قنواتَتواصلَمعَالموظفاتَلنقلَالمعلوماتََدارةلدىَاإل
َالمهمةَبشكلَدوريَوسريع

 0.70 20َ3.55َسنواتَوأقل5َ
 1.38 24َ2.91َسنوات10ََسنواتَوأقلَمن5ََمنَ

 1.00 63َ3.75َسنواتَوأكثر10َ

َللتدريبَ َجماعي َبشكل َالموظفات َمع َالمديرة تعمل
َوتخطيطَالبرامجَووضعَاألهدافَ

 0.41 20َ3.67َسنواتَوأقل5َ
 1,17 24َ3.00َسنوات10ََسنواتَوأقلَمن5ََمنَ

 0.79 63َ4.09َسنواتَوأكثر10َ

َتعطيَالمعلماتَالفرصةَلتجويدَالبرنامج
 0.44 20َ3.39َسنواتَوأقل5َ

 1.16 24َ3.52َسنوات10ََسنواتَوأقلَمن5ََمنَ
 1.08 63َ3.76َسنواتَوأكثر10َ

يتمَتنفيذَالخطةَالماليةَومراقبتهاَومراجعتهاَفيَإطارهاَ
َالزمنيَالمطلوبَ

 0.31 20َ3.24َسنواتَوأقل5َ
 1.16 24َ2.24َسنوات10ََسنواتَوأقلَمن5ََمنَ

 1.32 63َ3.24َسنواتَوأكثر10َ

 إمكانية التطبيق الكلية
 0.42 3.59 20 سنوات وأقل 5

 0.87 3.42 24 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 
 0.66 3.84 63 سنوات وأكثر 10

تطبيقَدرجةَل(َوجودَفروقَظاهريةَبينَالمتوسةةةةةةةةةةةةةةطاتَالحسةةةةةةةةةةةةةةةابية31َ)َالجدولَمنَيالحظ
يةةاضَاألطفةةالََرَإدارةالمعةةاييرَاالداريةةةَللهيئةةةَالوطنيةةةَاالمريكيةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةايةةةَالمبكرةَفيَ



85 
 

10َذوَخبرةَ،َإذَحصةةةةةةةةةةةةةةلَعددَسةةةةةةةةةةةةةةنواتَالخدمة،َتبعااَلمتغيرَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات
وبل َسةةنواتَوأقل5ََذوَخبرةَ(َوبالرتبةَالثانية3.84َعلىَأعلىَمتوسةةطَحسةةابيَبل َ)سةةنواتَوأكثرَ

10َمنَ سةةةةنواتَوأقل5َلذوَخبرةَمنَ(َوأخيرااَجاءَالمتوسةةةةطَالحسةةةةابي3.59َالمتوسةةةةطَالحسةةةةابيَ)
ذاَكانتَالفروقَذاتَداللةَإحصةةةةةةةةةةةائيةَعندَإفيماََولتحديد(،3.42َإذَبل َ)بالرتبةَاألخيرةََسةةةةةةةةةةةنوات

َوجةةاءتَ،(one way ANOVA)َاألحةةاديَالتبةةاينَتحليةةلَتطبيقَتمَ،(α=0.05)درجةةةَالةةداللةةةَ
ََ(.32)َالجدولَيوضحهَالذيَاآلتيَالنحوَعلىَالنتائج

( تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة تطبيق المعايير االدارية للهيئة الوطنية 32جدول )
 رياض األطفال، تبًعا لمتغير سنوات الخدمة  إدارةاالمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في 

مجموعات  مصدر التباين المعيار
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
درجة  قيمة ف المربعات

 الداللة

َالرؤيةَوالرسالةَواألهداف
 0.04 3.34 1.91 2 3.82 بين المجموعات
   0.57 104 50.80 داخل المجموعات

    106 54.62 المجموع

َوقبولَالتوظيفَعندَالتمييزَوعدمَالتنوعَبمعيارَااللتزام
نهاءَاألطفال، غالقَالموظفينَخدمةَوا  َ.لاألطفاَملفاتَوا 

 0.68 0.39 0.16 2 0.31 بين المجموعات
   0.41 104 36.02 داخل المجموعات

    106 36.33 المجموع

َ.موظفَلكلَمحدثةَسريةَسجالتَتوفر
 0.60 0.61 0.24 2 0.47 بين المجموعات
   0.39 104 34.28 داخل المجموعات

    106 34.76 المجموع

َ.موظفَلكلَمكتوبةَبالمؤسسةَتعريفيةَخطةَتوفر
 0.08 2.548 1.22 2 2.44 المجموعاتبين 

   0.48 104 42.60 داخل المجموعات
    106 45.04 المجموع

َغةبصيَالموظفينَلشؤونَلوائحَالروضةَلدىَتتوفر
َعندَلعملاَبأداءَالمتعلقةَوالتوقعاتَالشروطَتبينَمكتوبة

َومسؤولياتهنَالموظفاتَحقوقَتبينَكماَالتوظيف
َ.الوظيفيةَومزاياهن

 0.04 3.30 2.90 2 5.80 المجموعاتبين 
   0.88 104 78.32 داخل المجموعات

    106 84.12 المجموع

َوجيهاتتَللموظفاتَتبينَمكتوبةَتشغيلَإجراءاتَتوفر
 .بعملهنَمتعلقةَمحددةَمهامَألداءَمفصلة

َ

 0.01 4.46 4.07 2 8.13 بين المجموعات
   0.91 104 81.08 داخل المجموعات

    106 89.22 المجموع

َتوفرَمزاياَللموظفاتَ
 0.47 0.76 0.91 2 1.82 بين المجموعات
   1.20 104 106.84 داخل المجموعات

    106 108.66 المجموع
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َمؤهالتَالمديرة
 0.53 0.64 0.70 2 1.40 بين المجموعات
   1.09 104 96.87 داخل المجموعات

    106 98.26 المجموع

َمؤهالتَالموظفات
 0.07 2.79 9.36 2 18.72 بين المجموعات
   3.36 104 298.71 داخل المجموعات

    106 317.44 المجموع

َالتدريبَالسنوي
 0.06 2.92 2.77 2 5.53 بين المجموعات
   0.95 104 84.41 داخل المجموعات

    106 89.94 المجموع

َتقويمَاألداءَالوظيفيَللمعلمات
 0.00 12.94 9.54 2 19.07 بين المجموعات
   0.74 104 65.57 داخل المجموعات

    106 84.64 المجموع

َتوفرَخطةَسنويةَمكتوبةَللتطويرَالمهنيَللموظفات
 0.31 1.20 1.39 2 2.78 بين المجموعات
   1.15 104 102.61 داخل المجموعات

    106 105.38 المجموع
َاإل َالمعلماتََدارةاإللتزام الدعمََوَباالستراتيجياتبتزويد

الالزمَللتعاملَمعَالمواقفَالتعليميةَفيَالصفَالدراسيَ
َوالتواصلَمعَاولياءَاألمورَ

 0.01 5.19 4.65 2 9.29 بين المجموعات
   0.89 104 79.58 داخل المجموعات

    106 88.87 المجموع

قنواتَتواصلَمعَالموظفاتَلنقلَالمعلوماتََدارةلدىَاإل
َالمهمةَبشكلَدوريَوسريع

 0.01 4.45 4.84 2 9.68 بين المجموعات
   1.09 104 96.89 داخل المجموعات

    106 106.57 المجموع

َللتدريبَ َجماعي َبشكل َالموظفات َمع َالمديرة تعمل
َوتخطيطَالبرامجَووضعَاألهدافَ

 0.00 10.63 8.27 2 16.54 بين المجموعات
   0.78 104 69.23 داخل المجموعات

    106 85.77 المجموع

َتعطيَالمعلماتَالفرصةَلتجويدَالبرنامج
 0.41 0.90 1.07 2 2.13 بين المجموعات
   1.18 104 104.94 داخل المجموعات

    106 107.07 المجموع

يتمَتنفيذَالخطةَالماليةَومراقبتهاَومراجعتهاَفيَإطارهاَ
َالزمنيَالمطلوبَ

 0.05 3.21 7.25 2 14.49 بين المجموعات
   2.26 104 200.67 داخل المجموعات

    106 215.16 المجموع

 إمكانية التطبيق الكلية
 0.05 3.05 1.39 2 2.77 بين المجموعات
   0.45 104 40.42 داخل المجموعات

    106 43.19 المجموع
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َالةةداللةةةَدرجةةةَعنةةدَإحصةةةةةةةةةةةةةةةةائيةةةَداللةةةَذاتَفروقَوجودَإلى(32َ)َالجةةدولَفيَالنتةةائجَتبين

(α=0.05)َتطبيقَالمعاييرَاالداريةَللهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَدرجةَل

اَلمتغيرَرياضَاألطفالَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلماتَإدارةفيَ َعددَسةةةةةةةةةةةةةةنواتَالخدمة،،َتبعا

(َللدرجةَالكلية،َوكذلك0.05َ(َوبدرجةَداللةَ)3.05(َالمحسةةةةةةةةةةوبةَإذَبلغتَ)F)َقيمةَإلىَاسةةةةةةةةةةتناداا

عائديةَالفروقَتبعااَلمتغيرَسةةةةةةةةةةةةةنواتَالخدمةَتمَاسةةةةةةةةةةةةةتخدامََالمعاييرَولمعرفةفيَبعضَوجودَفروقَ

َ(.33اختبارَشيفيهَللفروقَوالذيَيوضحهَالجدولَ)

( اختبار شيفيه للفروق في درجة إمكانية تطبيق المعايير االدارية للهيئة الوطنية االمريكية 33جدول )
رياض األطفال في العاصمة عمان من وجهة نظر المديرات  إدارةلبرامج التعليم والرعاية المبكرة في 

 سنوات الخدمة لمتغير تعزى والمعلمات

 سنوات الخدمة المعيار
المتوسط 
 الحسابي

واتَسن5َ
 وأقل

5َمنَ
سنواتَوأقلَ

10َمنَ
 سنوات

سنوات  10
 وأكثر

3.48َ3.99َ4.05َ

 الرؤيةَوالرسالةَواألهداف

 *0.57 0.51َ-3.48َ سنواتَوأقل5َ
سنواتَوأقل5ََمنَ

0.06ََ-3.99َََسنوات10ََمنَ

َ-4.05ََََسنواتَوأكثر10َ

َينالموظفَلشؤونَلوائحَالروضةَلدىَتتوفر
َوالتوقعاتَالشروطَتبينَمكتوبةَبصيغة
َبينتَكماَالتوظيفَعندَالعملَبأداءَالمتعلقة
َومزاياهنَومسؤولياتهنَالموظفاتَحقوق

َ.الوظيفية

 سنوات الخدمة
المتوسط 
3.41َ3.78َ4.02َ الحسابي

 *0.37َ0.61َ-3.41َ سنواتَوأقل5َ
سنواتَوأقل5ََمنَ

0.24ََ-3.78َََسنوات10ََمنَ

َ-4.02ََََسنواتَوأكثر10َ

َموظفاتللَتبينَمكتوبةَتشغيلَإجراءاتَتوفر
َمتعلقةَمحددةَمهامَألداءَمفصلةَتوجيهات
َ.بعملهن

المتوسط  سنوات الخدمة
3.08َ3.15َ3.73َ الحسابي

 *0.07َ0.65َ-3.08َ سنواتَوأقل5َ
سنواتَوأقل5ََمنَ

0.58ََ-3.15َََسنوات10ََمنَ

َ-3.73ََََسنواتَوأكثر10َ
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َللمعلماتتقويمَاألداءَالوظيفيَ

المتوسط  سنوات الخدمة
3.00َ3.71َ4.17َ الحسابي

 *0.71َ1.17َ-3.00َ سنواتَوأقل5َ
سنواتَوأقل5ََمنَ

0.56ََ-3.71َََسنوات10ََمنَ

َ-4.17ََََسنواتَوأكثر10َ

َاإل َالمعلماتََدارةاإللتزام بتزويد
َمعََباالستراتيجيات َللتعامل َالالزم والدعم

َالدراسيَ َالصف َفي َالتعليمية المواقف
َوالتواصلَمعَاولياءَاألمورَ

المتوسط  سنوات الخدمة
3.37َ4.16َ4.18َ الحسابي

 *0.71َ0.81َ-3.37َ سنواتَوأقل5َ
سنواتَوأقل5ََمنَ

0.02ََ-4.16َََسنوات10ََمنَ

َ-4.18ََََسنواتَوأكثر10َ

قنواتَتواصلَمعَالموظفاتَلنقلََدارةلدىَاإل
َالمعلوماتَالمهمةَبشكلَدوريَوسريع

المتوسط  سنوات الخدمة
2.91َ3.55َ3.75َ الحسابي

 *0.64َ0.84َ-2.91َ سنواتَوأقل5َ
سنواتَوأقل5ََمنَ

0.20ََ-3.55َََسنوات10ََمنَ

َ-3.75ََََسنواتَوأكثر10َ

معَالموظفاتَبشكلَجماعيَللتدريبَ تعملَالمديرَة
َوتخطيطَالبرامجَووضعَاألهداف

المتوسط  سنوات الخدمة
3.00َ3.67َ4.09َ الحسابي

 *0.67َ1.09َ-3.00َ سنواتَوأقل5َ
سنواتَوأقل5ََمنَ

0.42ََ-3.67َََسنوات10ََمنَ

َ-4.09ََََسنواتَوأكثر10َ

َومراجعتهاَ َومراقبتها َالمالية َالخطة َتنفيذ يتم
َفيَإطارهاَالزمنيَالمطلوب

المتوسط  الخدمةسنوات 
2.24َ3.23َ3.24َ الحسابي

 *0.99َ1.00َ-2.24َ سنواتَوأقل5َ
سنواتَوأقل5ََمنَ

0.01ََ-3.23َََسنوات10ََمنَ

َ-3.24ََََسنواتَوأكثر10َ

 إمكانية التطبيق الكلية

 سنوات الخدمة
المتوسط 
3.42َ3.59َ3.84َ الحسابي

 *0.17َ0.42َ-3.42َ سنواتَوأقل5َ
سنواتَوأقل5ََمنَ

0.25ََ-3.59َََسنوات10ََمنَ

َ-3.84ََََسنواتَوأكثر10َ
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 (α=0.05) درجة عند إحصلئًيل الدا  الفرق *       

َسنواتَوأكثر.10ََذوَالخبرةَ(َأنَالفرقَكانَلصالح33َ)َالجدولَفيَيالحظ

َ

بين المتوّسطات  (a=0.05)الس ال الرابع: هل هناك فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

الحســـــــابية لمعيقات تطبيق المعايير االدارية للهيئة الوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية 

رياض األطفال في العاصمة عّمان من وجهة نظر المديرات والمعلمات، تعزي  إدارةالمبّكرة في 

 ، سنوات الخدمة؟  الم هل العلميإل  متغيرات الوظيفة، 

َنَهذاَالسؤالَعلىَالنحوَاآلتي:َتمتَاإلجابةَع

 :الوظيفة .1
َدرجةَلمعيقاتَتطبيقَالمعاييرَاالداريةَللهيئةلتمَحسابَالمتوسطاتَالحسابيةَواالنحرافاتَ

نَرياضَاألطفالَفيَالعاصمةَعّمانَمَإدارةالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبّكرةَفيَ

الوظيفة،َكماَيظهرَذلكََ(َتبعااَلمتغيرt-testوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلماتَوتمَتطبيقَاختبارَ)

 (.34َبالجدولَ)

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة معيقات تطبيق المعايير االدارية للهيئة 34جدول )
رياض األطفال في العاصمة عّمان من وجهة  إدارةالوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبّكرة في 

 ( تبًعا لمتغير الوظيفةt-testنظر المديرات والمعلمات، واختبار )

تطبيق المعايير معيقات 
  االدارية

المتوسط  العدد الوظيفة
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الداللة tقيمة  المعياري

3.10َ0.80َ2.45َ0.02َ 67 معلمة
40َ2.71َ0.61َََ مديرة

َوجودَفروقَذاتَداللةَإحصةةةةةائيةَعندَدرجةىَإل(34َتظهرَفيَالجدولَ)َالتيتشةةةةةيرَالنتائجَ

درجةَمعيقاتَتطبيقَالمعاييرَاالداريةَللهيئةَالوطنيةَاالسةةتجابةَلمتوسةةطاتَ (َبينα=0.05)الداللة
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رياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعّمانَمنَوجهةََإدارةاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبّكرةَفيَ

إذََالمعيقات(َالمحسوبةَلمتغيرtَ،َاستنادااَإلىَقيمةَ)وظيفةال لمتغير تعزىَنظرَالمديراتَوالمعلمات

ََ،َوكانَالفرقَلصالحَوظيفةَالمعلمةَ.َ(0.02وبدرجةَداللةَ)َ(2.45بلغتَ)

 :الم هل العلمي .2

ََ َالمعيارية َواالنحرافات َالحسابية َالمتوسطات َحساب َالمعاييرَلتم َتطبيق َمعيقات درجة

َفيَ َالمبّكرة َوالرعاية َالتعليم َلبرامج َاالمريكية َالوطنية َللهيئة طفالَفيَرياضَاألَإدارةاالدارية

َلمتغيرt-testَالعاصمةَعّمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلماتَوتمَتطبيقَاختبارَ) َتبعاا )

َ(.35َ،َكماَيظهرَذلكَبالجدولَ)المؤهلَالعلمي

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة معيقات تطبيق المعايير االدارية للهيئة 35جدول )
رياض األطفال في العاصمة عّمان من وجهة  إدارةالوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبّكرة في 

 الم هل العلمينظر المديرات والمعلمات، تبًعا لمتغير 

المعايير معيقات تطبيق 
 االدارية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الم هل العلمي
76َ2.57َ1.10َ بكالوريوس
26َ2.73َ0.53َ ماجستير
5َ3.14َ0.77َ دكتوراه

َوجودَفروقَذاتَداللةَإحصةةةةةائيةَعندَدرجةَإلى(35َتشةةةةةيرَالنتائجَالتيَتظهرَفيَالجدولَ)

الكليةَلمعيقاتَتطبيقَالمعاييرَاالداريةَللهيئةَدرجةَالمتوسةةةةطاتَاالسةةةةتجابةَ (َبينα=0.05)الداللة

َرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَإدارةالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيَ

َالمؤهلَالعلمياصةةةةةةةةحابََ،َإذَحصةةةةةةةةلالمؤهلَالعلمي لمتغير تعزىَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

وبل َالمتوسةةةطَالحسةةةابيَماجسةةةتيرَ(َوبالرتبةَالثانية3.14َأعلىَمتوسةةةطَحسةةةابيَبل َ)علىََدكتوراه

فيماََولتحديد(،2.57َإذَبل َ)بالرتبةَاألخيرةَللبكالوريوسَ(َوأخيرااَجاءَالمتوسةةةةةةةطَالحسةةةةةةةابي2.73َ)
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َالتباينَتحليةلَتطبيقَتمَ،(α=0.05)ذاَكةانةتَالفروقَذاتَداللةةَإحصةةةةةةةةةةةةةةةائيةةَعنةدَدرجةةَالةداللةةَإ

َ(.36)َالجدولَيوضحهَالذيَاآلتيَالنحوَعلىَالنتائجَوجاءتَ،(one way ANOVA)َاألحادي

( تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة معيقات تطبيق المعايير االدارية للهيئة 63جدول )
الم هل العلميرياض األطفال، تبًعا لمتغير  إدارةالوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في   

معيقات تطبيق المعايير 
 االدارية

مجموعات  مصدر التباين
درجة  قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية المربعات

 الداللة
 0.03 3.58 2.02 2 4.03 بين المجموعات
   0.56 104 50.13 داخل المجموعات

    106 54.16 المجموع

(َإلىَوجودَفروقَذاتَداللةةةَإحصةةةةةةةةةةةةةةةةائيةةةَعنةةدَدرجةةةَالةةداللةةة36َتبينَالنتةةائجَفيَالجةةدولَ)

(α=0.05)َتطبيقَالمعةةةاييرَاالداريةةةةَللهيئةةةةَالوطنيةةةةَاالمريكيةةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةةايةةةةََإلمكةةةانيةةةة

 رياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلماتَتعزىَإدارةالمبكرةَفيَ

(0.03َ(َوبدرجةَداللةَ)3.58(َالمحسةةةةةةوبةَإذَبلغتَ)Fلىَقيمةَ)،َاسةةةةةةتنادااَإالمؤهلَالعلمي لمتغير

فيهَللفروقَتمَاسةةةتخدامَاختبارَشةةةيَالمؤهلَالعلميالفروقَتبعااَلمتغيرََعائديهللدرجةَالكلية،َولمعرفةَ

َ(.37والذيَيوضحهَالجدولَ)

( اختبار شيفيه للفروق في درجة معيقات تطبيق المعايير االدارية للهيئة الوطنية االمريكية 37جدول )
رياض األطفال في العاصمة عمان من وجهة نظر المديرات  إدارةلبرامج التعليم والرعاية المبكرة في 

 الم هل العلمي لمتغير تعزى والمعلمات

 معيقات تطبيق المعايير االدارية

 المتوسط الحسابي العلميالم هل 
 دكتوراه ماجستير بكالوريوس

2.57َ2.73َ3.14َ
 *0.57 0.16َ-2.57َ بكالوريوس
0.41ََ-2.73ََ ماجستير
َ-3.14َََ دكتوراه

َ.الدكتوراهفئةَ(َأنَالفرقَكانَلصالح37َ)َالجدولَفيَيالحظ
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 :سنوات الخدمة .3
ريةَدرجةَمعيقاتَتطبيقَالمعاييرَاالدالتمَحسابَالمتوسطاتَالحسابيةَواالنحرافاتَالمعياريةَ

اصةةمةَعّمانَرياضَاألطفالَفيَالعَإدارةللهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبّكرةَفيَ

َ(.38َعددَسنواتَالخدمة،َكماَيظهرَ)َلمتغير منَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلماتَتبعاا

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة معيقات تطبيق المعايير االدارية للهيئة 38جدول )
رياض األطفال في العاصمة عّمان من وجهة  إدارةالوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبّكرة في 

 نظر المديرات والمعلمات تبًعا لمتغير سنوات الخدمة

 تطبيق المعايير االداريةمعيقات 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخدمة
20َ3.28َ0.32ََسنواتَوأقل5َ
سنواتَوأقل5ََمنَ

َسنوات10ََمنَ
24َ2.65 0.48َ

63َ3.02َ0.90ََسنواتَوأكثر10َ

درجةَمعيقاتَ(َوجودَفروقَظاهريةَبينَالمتوسةةةةةةةةةةةةةطاتَالحسةةةةةةةةةةةةةابيةَل38)َالجدولَمنَيالحظ

ريةةاضََدارةإتطبيقَالمعةةاييرَاالداريةةةَللهيئةةةَالوطنيةةةَاالمريكيةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةايةةةَالمبّكرةَفيَ

َ،عددَسةةةةةنواتَالخدمةتبعااَلمتغيرََاألطفالَفيَالعاصةةةةةمةَعّمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات

جاءَالمتوسةةةةةطَيليهاَ(ََو3.28علىَأعلىَمتوسةةةةةطَحسةةةةةابيَبل َ)سةةةةةنواتَوأقل5ََذوَخبرةَإذَحصةةةةةلَ

5َوفيَالمرتبةَاألخيرةَلذوَالخدمةَمنَ(،3.02َإذَبل َ)سةةةةةةةنواتَوأكثر10ََلذوَخبرةَمنَالحسةةةةةةةابيَ

ذاَكانتَالفروقَذاتَداللةَإفيماََ(َولتحديد2.65سةةةةةنواتَبمتوسةةةةةطَحسةةةةةابيَ)10َسةةةةةنواتَوأقلَمنَ

 one way)َاألحةةةاديَالتبةةةاينَتحليةةةلَتطبيقَتمَ،(α=0.05)إحصةةةةةةةةةةةةةةةةةائيةةةةَعنةةةدَدرجةةةةَالةةةداللةةةةَ

ANOVA)،َ(.39)َالجدولَيوضحهَالذيَاآلتيَالنحوَعلىَالنتائجَوجاءتَ 
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( تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة معيقات تطبيق المعايير االدارية للهيئة 39جدول )
رياض األطفال في العاصمة عّمان من وجهة  إدارةالوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبّكرة في 

 نظر المديرات والمعلمات، تبًعا لمتغير سنوات الخدمة 

معيقات تطبيق 
 المعايير االدارية

مجموعات  مصدر التباين
درجة  قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية المربعات

 الداللة
 0.05 3.13 1.78 2 3.56 بين المجموعات

   0.57 104 50.60 داخل المجموعات
    106 54.16 المجموع

َالةةداللةةةَدرجةةةَعنةةدَإحصةةةةةةةةةةةةةةةةائيةةةَداللةةةَذاتَفروقَوجودَإلى(39َ)َالجةةدولَفيَالنتةةائجَتبين

(α≤0.05)َدرجةَمعيقاتَتطبيقَالمعاييرَاالداريةَللهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَل

متغيرَتبعااَلَرياضَاألطفالَفيَالعاصمةَعّمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلماتَإدارةالمبّكرةَفيَ

،َ(0.05(َوبدرجةَداللةَ)3.13(َالمحسةةةةةةةوبةَإذَبلغتَ)F)َقيمةَإلىَاسةةةةةةةتنادااَعددَسةةةةةةةنواتَالخدمة،

يوضحهََتمَاسةتخدامَاختبارَشةيفيهَللفروقَوالذيَالمؤهلَالعلميالفروقَتبعااَلمتغيرََعائديهولمعرفةَ

َ(.39ولَ)الجد

( اختبار شيفيه للفروق في درجة معيقات تطبيق المعايير االدارية للهيئة الوطنية االمريكية 40جدول )
رياض األطفال في العاصمة عمان من وجهة نظر المديرات  إدارةلبرامج التعليم والرعاية المبكرة في 

 سنوات الخدمة لمتغير تعزى والمعلمات

 ةاالداريمعيقات تطبيق المعايير 

المتوسط  سنوات الخدمة
 الحسابي

سنوات5ََ
 وأقل

سنوات5ََمنَ
10َوأقلَمنَ
 سنوات

سنوات  10
 وأكثر

2.65َ3.02َ3.28َ
 *0.63 0.37َ-2.65َ سنواتَوأقل5َ
سنواتَوأقلَمن5ََمنَ

0.26ََ-3.02َََسنوات10ََ

َ-3.28ََََسنواتَوأكثر10َ

َسنواتَوأكثر.10َََذوَالخبرةَ(َأنَالفرقَكانَلصالح40َ)َالجدولَفيَيالحظ
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

اَلمناقشةَنتائجَالدراسةَفيَضوءَاألسئلةَالموضوعة،َكماَتضمنََتضمن هذاَالفصلَعرضا

َاَفيَضوءَهذهَالنتائجَوموضحهَكاآلتي:َإليهالتوصياتَالتيَتمَالتوصلَ

 امكانّية تطبيق معايير الهيئة الوطنية درجة مامناقشةَنتائجَالسؤالَاألولَوالذيَينصَعلىَ"

االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان من وجهة نظر 

 "المديرات والمعلمات؟

(َأنَدرجةَامكانّيةَتطبيقَمعاييرَالهيئةَالوطنيةَاالمريكية8َأوضحتَالنتائجَفيَالجدولَ)

َ َفيَرياضَاألطفال َالمبكرة َوالرعاية َالتعليم َالمديراتََفيلبرامج َنظر َعمانَمنَوجهة العاصمة

(َواالنحرافَالمعياري3.71َوالمعلماتَكانتَمرتفعةَحيثَبل َالمتوسطَالحسابيَللدرجةَالكليةَ)

بينَالدرجةَالمتوسطةَوالمرتفعة،َإذَتراوحتَالمتوسطاتَالحسابيةَ(،َوجاءتَجميعَاألبعاد1.02َ)

علىَأنهاَ (،َربماَتعزوَالباحثةَهذهَالنتيجة4.39(َوحدَأعلىَبمقدارَ)3.04بينَحدَأدنىَمقدارهَ)

نتيجةَطبيعيةَكونَالعينةَالمستجيبةَللدراسةَتمثلتَمنَمعلماتَومديراتَرياضَاألطفالَوجميعَ

هنَومسؤولياتهن،َإضافةَإلىَأنَالعينةَتميلَإلىَاالستجابةَالمرتفعةَتجاوزااَالمعاييرَتتحدثَعنَمهام

أليَتحدياتَقدَتطرأَعلىَإدارتهنَنتيجةَلنتائجَهذهَالدراسة،َعالوةَعلىَأنَالمعلماتَيتخوفنَمنَ

اَمماَقدَيؤثرَسلبااَعلىَتقييماتهنَالسنويةَوترقياتهن،َأيضاَتوضحَلناطالعَاإلدارةَعلىَاستجابتهنَ

َهَالنتيجةَمدىَأهميةَالمعاييرَاإلداريةَفيَإدارةَرياضَاألطفال.َهذ
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ةَالتفصيليةَلدرجةَإمكانيةَتطبيقَالمعاييرَالهيئةَاألمريكيَاالستبانةوعندَالرجوعَإلىَمعاييرَ

حصلََ"توفرَسجالتَسريةَمحدثةَلكلَموظفَ"لبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَيالحظَأنَمعيارَ

وهذاَيدللَعلىََ(َوبدرجةَمرتفعة،0.62معياريَ)َوانحرافَ(4.39بمتوسطَحسابيَ)علىَأعلىَرتبةَ

َهنالك َتقييماتَوترقياتَملفَ أن َمن َبالمعلم َالبياناتَالمتعلقة َموظفَيحويَجميع خاصَلكل

ليهاَإالَمنَعَاالطالعوكشوفاتَالحضورَوالغيابَوالحوافزَوتكونَبمنتهىَالسريةَوالَيمكنَللجميعَ

)َالسلطةَالرسمية، رقَم الرجوعَإلىَفقراتَالمعيارَيتبينَأنَالفقرَة حصلتَعلىَالرتبةَاألولى17َوعنَد )َ

بمتوسطَحسابيَ)َإدارةوالتيَتنصَعلىَ"تقوَم الوظيفيَ" باألداَء بعملَسجالتَخاصَة (4.45َالروضَة

(َوهذاَيؤكدَتوفرَسجالتَخاصةَبالمعلمَويشملَكافةَالتفاصيلَالمتعلقة0.72َمعياريَ)َوانحراف

َالتقييماتَباألدا َإلى َباإلضافة َالتعيينَوالحوافز َوتاريخ َترقياتَوكشوفاتَحضور َالوظيفيَمن ء

َالدوريةَوالسنوية.َ

(0.68َمعياريَ)َوانحراف(4.36َ(َجاءتَبالرتبةَاألخيرةَبمتوسطَحسابيَ)14الفقرةَرقمَ)َأما

الروضةَبسجلَخاصَلكلَموظفة"َوهيَدرجةَمرتفعةَومرضيةَحيثَيؤكدََإدارةوالتيَتنصَ"تحتفظَ

حصلتَعلىَالرتبةَألخيرةَلتوفرَممارساتَجاءتَبدرجاتَأعلىَضمنَ-توفرَهذهَالسجالتَوربماَ

َنفسَالمعيار.َ

جاءَمعيارَااللتزام نهاءَاألطفالَوقبولَالتوظيفَعندَالتمييزَوعدمَالتنوعَ"بمعيارَبينمَا َخدمةَوا 

غالقَالموظفين َ)َ"األطفالَملفاتَوا  َحسابي َبمتوسط َالثانية َالرتبة 4.27َفي معياريََوانحراف(

(َوبدرجةَمرتفعةَوتعزيَالباحثةَذلكَربماَإلىَأنَمعيارَالتنوعَوعدمَالتمييزَوقبولَاألطفال0.63َ)

المدرسيةَوكانتَمعظمَاالستجاباتَمنَمديرةَالمدرسةَنفسها،َباإلضافةَإلىََدارةيعتبرَمنَمهامَاإل

أنَالمعلماتَالمستجيباتَلالستبانةَيتخوفنَمنَإطالعَالمديرةَعليهاَمماَأدىَإلىَارتفاعَالدرجة.َ

(َ َرقم َالرجوعَإلىَفقراتَالمعيارَنالحظَأنَالفقرة (َحصلتَعلىَالرتبةَاالولىَبمتوسط10َوعند
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4.55َحسابيَ) َوفق0.58َمعياريَ)َوانحراف( َقبولَاألطفالَلتسجيلهم َوالذيَينصَعلىَ"يتم )

الطفولةَفيَوزارةَالتربيةَوالتعليم"َوترىَالباحثةَهذهَالنتيجةَطبيعيةَكونَاالجراءاتََإدارةعليماتَت

والتعليماتَلقبولَاالطفالَتتمَمنَخاللَسلطةَمركزيةَوتعممَوتنفيذَتحتَرقابةَرسميةَمماَأثرَعلىَ

الطفولةَفيَوزارةَالتربيةََإدارة(َوالتيَتنصَعلىَ"يوجدَلدى12َالفقرةَرقمَ)َأمااستجابةَأفرادَالعينة،َ

(3.79َوالتعليمَسياسةَتوظيفَلضمانَكفاءةَالمواردَالبشريةَلرياضَاألطفال"َوبمتوسطَحسابيَ)

(َوبدرجةَمرتفعةَإالَأنهاَحصلتَعلىَالرتبةَاالخيرةَوهذاَيوضحَأنَسياسة1.10َمعياريَ)َوانحراف

علىََناءبتقويمَحيثَيتمَالتوظيفَالتوظيفَلرياضَاألطفالَفيَوزارةَالتربيةَوالتعليمَبحاجةَإلىَ

ديوانَالخدمةَالمدنيةَوبحسبَاألقدميةَدونَاالخذَبعينَاالعتبارَإلىَكفاءةَالمواردَالبشريةَوبناءَ

لىَتخوفَسابقااَربماَيعودَإَتمَالتفسيربدرجةَمرضيةَوذلكَكماََتقدراتهمَوتخصصاتهمَإالَانهاَجاء

َعلىَاالستجابة.ََدارةالمعلماتَمنَإطالعَاإل

بتزويدَالمعلماتَباالستراتيجياتَوالدعمَالالزمَللتعاملََدارةالتزامَاإلَ"وعندَالرجوعَإلىَمعيار

لرتبةَوالحاصلَعلىَا"َمعَالمواقفَالتعليميةَفيَالصفَالدراسيَوالتواصلَمعَأولياءَأمورَاألطفالَ

دةَمنَخاللَ(َويتمَذلكَعا0.99معياريَ)َوانحراف(4.01َالثالثةَوبدرجةَمرتفعةَبمتوسطَحسابيَ)

االشرافَالتربويَمنَقبلَالمشرفَالمقيمَوهوَمديرَالمدرسةَأوَاشرافَاألقرانَواالشرافَالتربويَمنَ

قبلَالوزارةَمماَيؤكدَعلىَتعزيزَالمواقفَالتعليميةَااليجابيةَوالعملَعلىَتطويرَالمواقفَالتعليميةَ

المعلماتَ فيَعمَوَباالستراتيجياتالتيَتحتاجَإلىَتعديلَمنَخاللَتزويَد التعليم.َاالساليبَالحديثَة ليَة

(َحصلتَعلىَالرتبةَاالولىَوالتيَتنص57َوعندَالرجوعَإلىَفقراتَالمعيارَنجدَأنَالفقرةَرقمَ)

َوانحراف(4.03َ"تزودَالمديرةَالمعلماتَباالستراتيجياتَالمناسبةَلتحسينَاألداء"َبمتوسطَحسابيَ)

مشرفَالمقيمَوهوَمديرَالمدرسةَعلىَعمليةَ(َوبدرجةَمرتفعةَوهذاَيؤكدَتطبيقَاشرافَال1.06)

َاالستراتيجياتبتقويمَاألداءَللمعلمَأثناءَالمواقفَالتعليميةَويقومَالمديرَخاللَذلكَبتزويدَالمعلماتَ
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(َالرتبةَاألخيرة58َواالساليبَلتحسينَاالداءَفيَالمواقفَالتعليمية.َفيَحينَحصلتَالفقرةَرقمَ)

والتيَتنصَعلىَ"تتواصلَالمديرة1.02َاريَ)معيَوانحرافَ(3.99بمتوسطَحسابيَ) مرتفعَة وبدرجَة )َ

معَأولياءَاألمورَبشكلَمستمر"َوهذاَيدللَعلىَأنَالتواصلَمعَاولياءَاالمورَيتمَولكنَبشكلَغيرَ

مرضيَمماَأدىَإلىَحصولهَعلىَالرتبةَاالخيرةَإالَانهاَبدرجةَايجابيةَومرتفعةَوذلكَأنَاالجابةَ

َعلىَاالستجابة.ََدارةوَمنَالمعلماتَاللواتيَيتخوفنَمنَاطالعَاإلجاءتَمنَالمديرةَنفسهاَأ

كلَتوفرَخطةَتعريفيةَبالمؤسسةَمكتوبةَلَ"المعيارَالحاصلَعلىَالرتبةَالرابعةَوهوَمعيارَأما

َموظفَ "(َ َالجدول َفي َالنتائج َبمتوسطَحسابي12َفتشير َالمرتفعة َالدرجة َعلى َعلىَحصوله )

ربماَمعرفةَضمنيةَمنََوهذاَيدللَعلىَتوفرَخطةَتعريفيةَاو(0.70َمعياريَ)َوانحراف(3.97َ)

للموظفَبكافةَتفاصيلَالعملَمماَأدىَإلىَاستجابتهمَالضمنية،َوعندَالرجوعَإلىَفقراتََدارةقبلَاإل

ضةَالرَوَإدارة(َوالحاصلةَعلىَالرتبةَاألولىَوالتيَتنصَعلىَ"تزود18َالمعيارَيتبينَأنَالفقرةَرقمَ)

َبكلَ َالجدد َبمتوسطَحسابيَ)األعضاء َالعمل" َلسير 4.24َالتعليماتَالتيَيحتاجونها َوانحراف(

َاإل0.80معياريَ) َبها َتقوم َطبيعية َنتيجة َمرتفعةَوهذه َوبدرجة َبالتوضيحَلجمَدارة( يعَالمدرسية

رتبةَاألخيرةَالَأماالموظفينَالتعليماتَالتيَيجبَالتقيدَبهاَوممكنَأنَيحتاجونهاَفيَبيئةَالعمل،َ

َ)َفجاءتَللفقرة َللروضة"22َرقم َالتنفيذية َإطالعَالموظفاتَعلىَالخطة َوالتيَتنصَعلىَ"يتم )

(َوبدرجةَمرتفعة،َوتعزوَالباحثة1.02َمعياريَ)َوانحراف(3.85َوحصلتَعلىَمتوسطَحسابيَ)

ومعلماتَالروضةَلالطالعَعلىَالخطةََدارةذلكَعلىَتوفرَاجتماعاتَولقاءاتَدوريةَمنَقبلَاإل

َوهذاَماَيؤكدَحصولهاَعلىَالدرجةَالمرتفعةَوربماَدارةالتنفيذيةَأوَنشرهاَعلىَلوائحَاالعالناتَباإل

َعلىَالخطةَ َاطالعهم َرضىَالمعلماتَعنَطريقة َيدللَعلىَعدم َاألخيرة َعلىَالرتبة حصولها

َاخرى.ََألساليبالتنفيذيةَوربماَيحتاجونَ
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معي َوالحاصلَعلىَالرتبةَالخامسةَلمعاييرَاإلداريةَللهيئةَ"الرؤيةَوالرسالةَواألهدافَ"ارَوبينمَا

َبمتوسطَحسابيَ) َالمرتفعة َالدرجة َعلى َوحصولها 3.90َاألمريكية (،0.77َمعياريَ)َوانحراف(

(4.04َ(َالتيَتنصَعلىَ"يوجدَلدىَالروضةَرسالةَمعلنة"َبمتوسطَحسابيَ)2فحصلتَالفقرةَرقمَ)

علىَوضوحَرسالةَالروضةَلجميعَالعاملين0.89َعياريَ)مَوانحراف يدللَربمَا (َوبدرجةَمرتفعةَوهذَا

(َوالتيَتنصَعلىَ"تستخدمَالروضة5َالفقرةَرقمَ)َأماومعلنةَبمكانَيمكنَللجميعَاالطالعَعليه،َ

بمتوسطَ األخيرَة فحصلتَعلىَالرتبَة فيَتحقيقَاهدافهاَ" نجاحهَا درجَة منَتحديَد مؤشراتَأداءَتمكنهَا

(َودرجةَمرتفعةَوهذاَيدلَعلىَتوفرَادواتَتقويمَتقيس1.06َمعياريَ)َوانحراف(3.70َحسابيَ)

َ َبتحققها َفيعودَلعدمََلألهدافمؤشراتَاالداءَوتربطها َعلىَالرتبةَاألخيرة المرجوةَوربماَحصولها

فنََواداركَجميعَالعاملينَبمؤشراتَاألداءَالتيَتقاسَلتحقيقَاألهدافَوكانتَاجاباتهمَمرتفعةَتخ

الىَأنَهناكَاهتمامَكبيرَمنَوزارةَالتربيةَوالتعليمَعليها.ََدارةمنَإطالعَاإل وتعزوَالباحثةَذلكَأيضَا

هميةَعلىَالتأكيدَعلىَأَجاللتهجاللةَالملكَعبداللَالثانيَحيثَاكدتَتوجيهاتََواهتمامَخاصَمن

َراسَالمالَالبشريَاألتنميةَاالنس َالعبداللَانَباعتباره َالملكةَرانيا َمحطَاهتمامَجاللة َأيضا ثمن،

َ َالركيزة َباعتبارها َالمبكرة وزيرََلتحقيقَالتنميةَالبشريةَالمستدامة،َوشددَاألساسيةبمرحلةَالطفولة

تحضيرَللمستقبلَوالَلإلعداداَأساسالتربيةَوالتعليمَالسيدَالرزازَبضرورةَاالهتمامَبالطفولةَالتيَتعدَ

َاطال َاالجتماعيةَوصندوقَالتشغيلَوالتدريبَوقالَفيَيوم َالتنمية َوزارة َالتيَشاركَبها قَمبادرة

والتعليمَالمهنيَوالتقنيَوصندوقَالتنميةَوالتشغيلََنسعىَلجعلَمرحلةَرياضَاألطفالَضمنَمراحلَ

َََ.2025-2016التعليمَااللزاميَ،َوذلكَتطبيقاَلبنودَاستراتيجيةَتنميةَالمواردَلبشريةَ

(َوحصل14َبالرتبةَالسادسةَكماَتشيرَالنتائجَفيَالجدولَ)َ"مؤهالتَالموظفات"وجاءَمعيارَ

َيدللَعلىَالخبرة1.86َمعياريَ)َوانحراف(3.88َعلىَمتوسطَحسابيَ) َالمرتفعةَمما َوالدرجة )

والمؤهالتَوالكفاءاتَالتيَتتمتعَبهنَموظفاتَرياضَاالطفال،َفحسبَشريحةَالعينةَكانَنسبةَ
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(َوالتيَتنصَ"يتمَالتأكد43َالفقرةَرقمَ)َأمامرتفعةَمنهمَذوَخبرةَعاليةَومؤهالتَأكاديميةَمرتفعة،َ

سطَالطفولةَفيَوزارةَالتربيةَوالتعليم"َبمتَوَإدارةمنَكفاءةَمؤهالتَالمدخالتَالبشريةَوفقااَلشروطَ

يرةَوتعزوَ(َوبدرجةَمتوسطةَوحصلتَعلىَالرتبةَاألخ1.15معياريَ)َوانحراف(3.45َحسابيَ)

إلىَأنَتوظيفَالمعلماتَتتمَعلىَأسسَغيرَواضحةَ شائريةَباإلضافةَإلىَالعَتماماالباحثةَذلكَربمَا

َفيَالتوظيفَوالمصالحَالشخصيةَلذكَحصلتَعلىَالرتبةَاألخيرةَإالَانهاَبدرجةَمرضية.َ

بمتوسطَحسابيَأماة السابعَة األداءَالوظيفيَللمعلماتَفحصلَعلىَالرتبَة (3.85َ)َمعيارَتقويَم

َمنَقبل0.96َمعياريَ)َوانحراف َأدواتَتقويمَموحدة َوبدرجةَمرتفعةَوتعزوَالباحثةَذلكَوجود )

السلطةَالمركزيةَوهيَوزارةَالتربيةَوالتعليمَولديهاَمعاييرَمحددَونموذجَواضحَويتمَبناءَعليهاَالتقييمَ

وعَإلىَتقويم،َوعندَالرجالسنويَللمعلماتَمعَوجودَإثباتاتَللدرجاتَالمرتفعةَأوَالمنخفضةَفيَال

(َعلىَالرتبةَاألولىَوالتيَتنصَعلىَ"تقوم49َ(َإلىَحصولَالفقرةَرقمَ)15)َالجدولالفقراتَفيشيرَ

وجاءتَبمتوسطَحسابيَ)َإدارة فيَتحسينَأدائهنَ" المعلماتَبشكلَيسهَم أداَء بمتابعَة (3.91َالروضَة

َهذه0.97َمعياريَ)َوانحراف َبمثل َيقمن َمن َالمديراتَهن َإلىَأن َيعود َوهذا َمرتفعة َوبدرجة )

االجراءاتَومنَالطبيعيَتكونَاستجابتهنَعاليةَباإلضافةَإلىَانَالمعلماتَيميلنَإلىَاالستجابةَ

(َجاءتَبمتوسطَحسابي50َالفقرةَرقمَ)َأماتخوفااَمنَاطالعهمَعلىَاالستبانات.ََألدارتهنالمرتفعةَ

(َوبدرجةَمرتفعةَوبرتبةَاالخيرةَوالتيَتنصَعلىَ"يوجدَلكلَمعلمة1.01َمعياريَ)َوانحراف(3.77َ)

وتعزوَالباحثةَذلكَإلىَتخوفَالمعلماتَمنَاطالعَ علىَالرتبَمدراءهمملفَإنجازَمنظمَ" ةَوحصولهَا

َاألخيرةَربماَيعودَإلىَعدمَرضىَالمعلماتَعنَملفَاالنجازَلكلَمعلمة.َ

المديرةَمعَالموظفاتَبشكلَجماعيَللتدريبَوتخطيطَالبرنامجَووضعََتعمل"َوجاءَمعيارَ

(َوبدرجةَمرتفعةَمما0.97َمعياريَ)َوانحراف(3.80َبالرتبةَالثامنةَبمتوسطَحسابيَ)"االهدافَ

صورةَالمدرسةَبَإدارةبالعملَضمنَفريقَوالعملَالجماعيَللقيامََألسلوبيدللَعلىَتبنىَالمديرةَ
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(َبالرتبةَاألولىَوالتيَتنصَعلى63َ،َوجاءتَالفقرةَرقمَ)المرجوةالهدافَجماعيةَتكامليةَلتحقيقَا

(َ َبمتوسطَحسابي َالبرامج" َلتخطيط َاجتماعاتَدورية َعلىَعقد َالمديرة 3.90َ"تحافظ َوانحراف(

يدللَعلىَتبنيَاإل0.98معياريَ) ممَا مرتفعَة وبدرجَة الطالعَألسلوبَدارةَ( االجتماعاتَالدوريَة َعقَد

(َإلىَحصولَالفقرةَرقم16َططَوالعملَبشكلَجماعي،َوتشيرَالنتائجَفيَالجدولَ)العاملينَعلىَالخ

َلتحديد62َ) َالفريق َبروح َالموظفات َمع َالمديرة َ"تعمل َتنصَعلى َوالتي َاألخيرة َالرتبة َعلى )

االحتياجاتَالتدريبية"َوهذاَيعززَتقويمَاالداءَالذيَيتمَبشكلَدوريَويتمَخاللهَتحديدَاالحتياجاتَ

َالفريقَ َإلىَالمشاركة َخَآرائهمالتدريبيةَباإلضافة َأثرَعلواحتياجاتهم َما ىَاللَاالجتماعاتَوهذا

َ(َوبدرجةَمرتفعة.1.08َمعياريَ)َوانحراف(3.70َاالستجابةَالتيَجاءتَبمتوسطَحسابيَ)

البرنامجَ"فيَحينَحصولَمعيار ةَوبدرجةَعلىَالرتبةَالتاسعََ"تعطيَالمعلماتَالفرصةَلتجويَد

(َ َالحسابي َالمتوسط َفجاء 3.64َمتوسطة َ)َوانحراف( َي1.08معياري َوهذا َمشاركةَ( َعلى دلل

َ َاإلَدارةلإلالمعلمات َوتبني َالجماعي َالدرجةََدارةوالعمل َعلى َوحصوله َالفريق َوعمل للمشاركة

المتوسطةَلعدمَرضاَالمعلماتَمنَمشاركتهنَلعمليةَتجويدَالبرامجَكونهاَتأتيَبصورةَرسميةَمنَ

ءتَبالرتبةَاألولىَالتيَ(َجا65(َانَالفقرةَرقمَ)17قبلَالسلطةَالرسمية.َفتشيرَالنتائجَفيَالجدولَ)

(3.66َتنصَعلىَ"يتمَإشراكَالمعلماتَفيَاالجراءاتَالالزمةَلتحقيقَاألهداف"َبمتوسطَحسابيَ)

إلىَتبنيَاإل1.11معياريَ)َوانحراف ذلكَربمَا وتعزوَالباحثَة متوسطَة وبدرجَة لمعلماتَاَألشراكَدارةَ(

رقمَ)َأماَالمرجوةفيَاالجراءاتَالالزمةَلتحقيقَاالهدافَالتعليميةَوالمدرسيةَ (َحصلتَعلى67َالفقرَة

الرتبةَاالخيرةَوالتيَتنصَعلىَ"إشراكَالمعلماتَفيَاجتماعاتَمتعلقةَبالتطويرَللمناقشة"َبمتوسطَ

َألسلوبَدارة(َوبدرجةَمتوسطةَوهذاَيدللَعلىَتبنيَاإل1.17(َواالنحرافَالمعياريَ)3.61حسابيَ)

المشاركةَفيَاالجتماعاتَوالخططَوغيرهاَوجاءتَبدرجةَمرضيةَإالَانهاَبالرتبةَاالخيرةَربماَبسببَ

َعدمَرضىَافرادَالعينةَمنَمشاركتهمَبالتطويرَللبرامجَالتعليمية.َ
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َ َمعيار َوجاء َالشروطَ" َتبين َمكتوبة َبصيغة َالموظفين َلشؤون َلوائح َالروضة َلدى تتوفر

َال َبأداء َتبينَحقوقَالموظفاتَومسؤولياتهنَومزاياهنَوالتوقعاتَالمتعلقة َالتوظيفَكما عملَعند

َالوظيفية (َوبدرجةَمتوسطة0.96َمعياريَ)َوانحراف(3.60َبالرتبةَالعاشرةَوبمتوسطَحسابيَ)َ"

َيتعلقَ وهذهَنتيجةَايجابيةَومرضيةَلتوفرَلوائحَلشؤونَالموظفينَمعممةَمنَالسلطةَالرسميةَبما

اتَالموظفينَوجاءتَبالرتبةَالعاشرةَربماَبسببَعدمَوضوحهاَللجميعَالعملَوحقوقَومسؤوليَبأداء

(َوالذيَيشيرَإلىَان18َ)َالجدولبصيغتهاَالمكتوبةَلكلَموظف،َوعندَالرجوعَلفقراتَالمعيارَفيَ

الروضةَسجالتَخاصةََإدارة(َحصلتَعلىَالرتبةَاألولىَوالتيَتنصَعلىَ"توفر25َالفقرةَرقمَ)

ا اإلداريَللموارَد بمتوسطَحسابيَ)بالوضَع متوسطة1.05َمعياريَ)َوانحرافَ(3.62لبشريةَ" وبدرجَة )َ

َكافةَ َتسعى َالتي َاإلداري َاالداريَوالتسلسل َبالوضع َالسجالتَالخاصة َعلىَوضوح َيدلل وهذا

المعلماتَللعملَعلىَتطويرَذواتهنَللترقيةَبناءَعلىَسجالتَالمواردَالبشريةَوهيَنتيجةَمرضيةَ

(23َالفقرةَرقمَ)َأماماتَعنَوضوحَالسجالتَعلىَالرغمَمنَتوفرها.َولكنَربماَلعدمَرضاَالمعل

الثالثَةَإدارةوالتيَتنصَعلىَ"توفرَ حصلتَعلىَالرتبَة البشريةَ" للموارَد لوائحَوظيفيَة األخيرةََوالروضَة

ووضوحَاللوائحَللمعلماتََ(0.94وانحرافَمعياري)َ(3.55بمتوسطَحسابيَ) رضَا يدللَعلىَعدَم ممَا

َمماَأثرَعلىَاستجابتهنَعلىَاالستبانةَإالَانهاَبدرجةَمرضية.َ

قنواتَتواصلَمعَالموظفاتَلنقلَالمعلوماتَالمهمةَبشكلََدارةوأشارتَنتائجَمعيارَلدىَاإل

علىَالرتبةَالحاديةَعشرَبمتوسطَحسابيَ) (1.08َعياريَ)مَوانحرافَ(3.55دوريَوسريعَبحصولهَا

لَتتبنىَتطويرَمهاراتَالتواصلَبينَفريقَالعمَدارةوبدرجةَمتوسطة،َوتعزوَالباحثةَذلكَإلىَانَاإل

هاَإلىَانَبيئةَالعملَفيَالمدرسةَتمتازَببيئةَإنسانيةَويسودَباإلضافةوتوفيرَقنواتَاتصالَمتعدد،َ

درجةَجابةَافرادَالعينةَفجاءتَبعالقاتَاجتماعيةَقويةَوتتعددَبهاَقنواتَالتواصلَمماَأثرَعلىَاست

(َحصلتَعلىَالدرجة59َمرضيةَومتوسطة،َوعندَالرجوعَإلىَفقراتَالمعيارَتجدَانَالفقرةَرقمَ)
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َإدارة(َوتنصَعلىَ"تزود1.08َمعياريَ)َوانحراف(3.65َالمتوسطةَوالرتبةَاالولىَبمتوسطَحسابيَ)

يدل ممَا بمسؤولياتهنَ" بالمعلوماتَالمتعلقَة افرادهَا عَإدارةلَعلىَتوفرَالروضَة تقوَم لىَالتشاركيةَقياديَة

(َعلىَالرتبةَاالخيرةَوالتيَتنص61َبينَالفريقَوتوضحَللمعلماتَمسؤولياتهن،َوحصلتَالفقرةَرقمَ)

الموظفاتَبتغذيةَراجعةَعنَأدائهنَبشكلَفوري"َوجاءتَبدرجةَمتوسطةَبمتوسطََدارةعلىَ"تزودَاإل

عزوَالباحثةَحصولهاَعلىَالرتبةَاالخيرةَربماَلعدمَ(َوت1.17معياريَ)َوانحراف(3.42َحسابيَ)

طويرَجلساتَاالشرافيةَالتيَتتمَلتالمنَخاللََألدائهنرضاَالمعلماتَعماَيتمَمنَتقديمَتغذيةَراجعةَ

َالعمليةَالتعليميةَمعَانهاَحصلتَعلىَدرجةَمرضية.َ

َلمعيارجاَو َعشر َالثانية ََ"ءتَبالرتبة َالمديرة َ)"مؤهالت َحسابي 3.53َبمتوسط َوانحراف(

لَمستقلةَلرياضَاالطفاَإدارة(َوبدرجةَمتوسطة،َوتعزوَالباحثةَذلكَربماَلعدمَوجود1.04َمعياريَ)

رةَرياضَاالطفالَمفقودةَوغيرَمتوفَدارةإلمنَالمهامََوالكثيرفتجدَمديرةَالمدرسةَهيَمديرةَالروضةَ

َدارةعَاإلمنَإطالَاولكنهاَبدرجةَمرضيةَتخوفَمماَأثرَعلىَاستجابتهنَبماَيتعلقَبمؤهالتَالمديرة

إلىَانَالمديراتَيمثلنَجزءَمنَافرادَالعينة،َوعندَالرجوعَإلىَفقراتََباإلضافةعلىَاستجاباتهنَ

(َوالتيَتنصَعلىَ"يوجدَوصف38َ(َإلىَانَالفقرةَرقمَ)19المعيارَفتشيرَالنتائجَفيَالجدولَ)

وهذاَيعودَإلىَتوفرَبعضَالمهامَوالمسؤولياتَعلىََوظيفيَي مكنَمديرةَالروضةَمنَأداءَمهامها"

روضةَاالطفالَفجاءتَبدرجةَمتوسطةَومرضيةَوبمتوسطَحسابيََإدارةبمديرةَالمدرسةَللقيامَبدورهاَ

(3.67َ 1.16َمعياريَ)َوانحراف( َاألولى، َوبالرتبة َ)َأما( َرقم َفجاءتَالفقرة َاألخيرة (34َالرتبة

(َوالتيَتنصَعلىَ"تلتزمَوزارةَالتربيةَوالتعليمَفي1.28َ)َمعياريَوانحراف(3.34َبمتوسطَحسابيَ)

توفرَالمؤهالتَالمطلوبةَللمديرة"َوهذاَيعودَلعدمَتوفرَمديرةَمستقلةَلرياضَاالطفالَفتجدَالتربيةَ

رتبةَافرادَالعينةَوجاءتَبالَاستجابةمديرةَالروضةَمماَأثرَعلىََبأعمالتعينَمديرةَللمدرسةَوقائمةَ

َمَمنَحصولهاَعلىَدرجةَمتوسطةَومرضية.َاالخيرةَعلىَالرغ
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توفرَإجراءاتَتشغيلَمكتوبةَتبينَللموظفاتَتوجيهاتََ"والرتبةَالثالثةَعشرَجاءتَلمعيار

َبعملهن َمتعلقة َمحددة َمهام َألداء َ)َ"مفصلة 3.49َبمتوسطَحسابي (0.99َمعياريَ)َوانحراف(

وبدرجةَمتوسطةَوتعزوَالباحثةَحصولهاَعلىَالرتبةَالثالثةَعشرَربماَلعدمَتوفرَاجراءاتَتشغيلَ

مكتوبةَعلىَالرغمَمنَأنهاَدرجةَمتوسطةَومقبولةَوربماَيعودَذلكَلوجودَاجراءاتَموضحةَمنَقبلَ

لمديراتَفرادَالعينةَيمثلونَامماَأثرَعلىَاستجابتهمَولكنهاَغيرَمكتوبة،َوربماَكونَجزءَمنَاَدارةاإل

اللواتيَتقعَعلىَمسؤولياتهنَتوفيرَهذهَاالجراءاتَاوَتعميمهاَبشكلَواضحَللمعلمات،َوحصلتَ

معياريََوانحراف(3.62َ(َعبىَالرتبةَاألولىَوبدرجةَمتوسطةَوبمتوسطَحسابيَ)27الفقرةَرقمَ)

نَيوضحَوجودَلوائحَربماَع(َوالتيَتنصَعلىَ"توجدَلوائحَلتسييرَالعملَالمدرسي"َوهذا0.99َ)

توضحَالبرامجَالتعليميةَوالحصصَوايَاعالناتَلتسييرََدارةطريقَالئحةَاعالناتَفيَمكاتبَاإل

لفقرةَاَأمامعلومة،ََأليالمدرسيةَلسهولةَالوصولََدارةالعملَالمدرسيَوهذاَربماَماَيتبناهَأغلبَاإل

يَلَتبينَمهامَالمواردَالبشرية"َوالتالروضةَخططَتشغيَإدارة(َوالتيَتنصَعلىَ"توجدَلدى26َرقمَ)

(َوربماَيعودَذلكَإلىَعدم1.12َمعياريَ)َوانحراف(3.30َجاءتَبدرجةَمتوسطةَبمتوسطَحسابيَ)

َماماتمستقلةَلمعظمَرياضَاالطفالَعلىَالرغمَمنَوجودهاَولكنهاَبصورةَغيرَواضحةََإدارةوجودَ

َرىَالباحثةَأنَتجربةَرياضَاألطفالَمازالتوترياضَاالطفال.ََدارةالمدرسةَإلَإدارةوتأتيَمنَتكليفَ

كمراحلَالتعليَم يةَوبالتاليَمازالتَإداراتَرياضَاألطفالَتستهينَبالخططَالتشغيلَاألخرى،غيرَالزاميَة

َََالمهام.عالوةَعلىَعدمَتوفرَالكوادرَالبشريةَلمثلَهذهََالبشرية،لمهامَالمواردَ

عةَعشرَعلىَالرتبةَالرابَ"توفرَخطةَسنويةَمكتوبةَللتطويرَالمهنيَللموظفاتَ"وحصلَمعيار

(َوبدرجةَمتوسطةَوهذاَيدلَعلىَعدم1.08َمعياريَ)َوانحراف(3.48َوالذيَجاءَبمتوسطَحسابيَ)

وجودَخططَسنويةَخاصةَبالتطويرَالمهنيَللموظفاتَلعدمَتوفرَمخصصاتَماليةَسنويةَخاصةَ

نَوجدَي َالمجالَوا  كونَبقلةَوغيرَمكتوبَوموثقَكخطةَسنوية،َوعندَالرجوعَإلىَنتائجَفيَهذا
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َإدارة(َجاءتَبالرتبةَاألولىَوالتيَتنصَعلىَ"تتوفرَلدى52َ(َنجدَأنَالفقرةَرقمَ)22)َالجدول

بمتوسطَحسابيَ) (َوربما1.09َمعياريَ)َوانحرافَ(3.58الروضةَخطةَللتطويرَلموظفاتَالروضةَ"

ستَسنويةَأوَانَاالجابةَكانتَمرضيةَلتخوفَالمعلماتَيربماَليعودَذلكَإلىَوجودَخططَولكنَ

َتأتيَمنَقبلَاإل َبتطويرَالمعلم َالنَوضعَالخططَواالهتمام َالمنخفضةَأوَربما َدارةمنَاالجابة

الفقرةََماأالمدرسيةَوهيَتمثلَجزءَمنَافرادَالعينةَفجاءتَبدرجةَمرضيةَومتوسطةَوبالرتبةَاألولى،َ

الروضةَنماذجَلقياسَأثرَالتدريب"َوبمتوسطَحسابيََإدارة"يتوفرَلدىََ(َوالتيَتنصَعلى53رقمَ)

(َوبدرجةَمتوسطةَوهذاَيدلَعلىَعدمَوجودَمخصصاتَمالية1.07َمعياريَ)َوانحراف(3.41َ)

خاصةَبتطويرَالمعلمَوتدريبهَمماَالَيستدعيَلوجودَأداةَلقياسَأثرَالتدريب،َوربماَجاءتَنتيجةَ

ءَالعملَمنَقبلَالمشرفَالتربويَأوَإشرافَاألقرانَالذيَيعملَعلىَمرضيةَلتدريباتَالمعلمَأثنا

دخالَاساليبَتعليميةَجديدةَوباستخدامَنماذجَاإلشرافَالتربويَوهذاَ تقويمَوتطويرَالعمليةَالتعلميةَوا 

َماَأثرَعلىَاالستجابةَوجاءتَبدرجةَمرضية.َ

َ َنتائج َإلى َالرجوع 23َ)َالجدولوعند َلمعيار )"َ َالمزايا َبالرتبةََ"للموظفاتتوفر والذيَجاء

َحصلَعلىَمتوسطَحسابيَ) َأنه َعشرَنجد 3.37َالخامسة َودرجة1.09َمعياريَ)َوانحراف( )

متوسطةَوذكَلعدمَتوفرَحوافزَومزاياَللموظفاتَغيرَتوفيرَبيئةَوظيفيةَمناسبة،َوجاءتَبالرتبَ

َالت َالتيَتقدمَتحتَظلَوزارة َالعينةَعنَالمزايا َلعدمَرضىَافراد أكانواََربيةَوالتعليمَسواءاألخيرة

معلماتَأمَمديرات،َإالَأنهاَجاءتَبدرجةَمرضيةَكونَالبيئةَالمدرسيةَتمثلَأفضلَبيئاتَالعملَ

(َوالتيَتنصَعلىَ"يوجدَلدى31َمماَأثرَعلىَاالستجابة،َوجاءتَالفقرةَرقمَ)َواجتماعياانسانيااَ

بمتوسطَحسابيَ) (َوبدرجةَمتوسطة1.22َمعياريَ)َوانحراف(3.58َالمعلماتَملفاتَإنجازَمنظمةَ"

(َلوجودَملفَإنجازَمنظمَلكلَمعلمَلذلك15َوهذاَماَيؤكدَماَرأتهَالباحثةَمنَنتائجَفيَجدولَرقمَ)

(َوالتيَحصلتَعلىَالرتبةَاالخيرةَبمتوسطَحسابي30َالفقرةَرقمَ)َأماحصلتَعلىَالرتبةَاألولى،َ
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(َوبدرجةَمتوسطةَوالتيَتنصَعلىَ"توجدَلدىَالروضةَسياسة1.29َمعياريَ)َوانحراف(3.18َ)

لترقيةَالموظفات"َوترىَالباحثةَحصولهاَعلىَالرتبةَاألخيرةَيعودَلعدمَرضاَالموظفاتَعنَسياسةَ

أثرَعلىَ لعدمَوضوحهَوالنتشارَالعشائريةَوالمصالحَالمشتركَفيَالحوافزَوالترقيةَممَا الترقياتَوربمَا

َة.َاالستجاب

علىَالرتبةَالسادسةَعشرَوقبلَاالخيرةَبمتوسطَحسابيََ"التدريبَالسنوي"َوحصلَمعيارَ

(3.30َ َسياسةَواضحة0.99َمعياريَ)َوانحراف( َوجود َيدللَعلىَعدم َمتوسطةَومما َوبدرجة )

جراءاتَمكتوبةَخاصةَبالتدريبَورفعَالكفاءةَللموظفاتَوهذاَماَأشارتَ ابقة،َوعندَالنتائجَالسَإليهوا 

(3.48َ(َحصلتَعلىَالرتبةَاألولىَبمتوسطَحسابيَ)45جوعَإلىَالفقراتَنجدَأنَالفقرةَرقمَ)الَر

(َوبدرجةَمتوسطةَوالتيَتنصَعلىَ"توفرَوزارةَالتربيةَوالتعليمَللموظفات1.10َمعياريَ)َوانحراف

َيتناسبَمعَاحتياجاتهن"َوترىَالباحثةَأنَهذهَاالجابةَجاءتَبال تبةََرالجددَالدوراتَالتدريبيةَبما

األولىَلتخوفَالمديراتَوالمعلماتَمنَإطالعَاالداراتَفيَوزارةَالتربيةَوالتعليمَباالستجابةَمماَقدَ

يؤثرَعليهنَسلباا،َأوَربماَالنهمَيجدونَتوفرَلبعضَالتدريباتَمنَقبلَالوزارةَضمنَاالحتياجاتَ

الروضةََإدارة"تخصصَ(َوالتيَتنصَعلى46َالفقرةَرقمَ)َأماالتدريبيةَمماَأنعكسَعلىَاالستجابة،َ

َيزانيةمللتطوير"َويعودَذلكَربماَلماَمتعارفَعليهَفيَعمليةَالتخطيطَوتوفيرََميزانيتهاجزءااَمنَ

خاصةَبرفعَالكفاءةَولكنَلعدمَوجودَمخصصاتَماليةَكافةَلدىَوزارةَالتربيةَوالتعليمَتأتيَبالرتبةَ

وبمتوسطَحسابي ومرضيَة متوسطَة جاءتَبدرجَة إالَأنهَا َ(.1.34َمعياريَ)َوانحرافَ(3.04)َاألخيرَة

َمعيار َجاء َاألخيرة َالرتبة َالزمنيََ"وفي َإطار َفي َومراجعتها َمراقبتها َالمالية َالخطة تنفيذ

(َوبدرجةَمتوسطةَوبعودَذلكَعدم1.54َمعياريَ)َوانحراف(3.04َوبمتوسطَحسابيَ)َ"المطلوب

َتهاَومراجعتهاَإالَأنهاَجاءتخطةَماليةَومراقبَلتفعيلوجودَإمكانيةَماليةَلدىَالوزارةَأوَالمدرسةَ

(َحصلتَعلى69َ(َفيشيرَإلىَأنَالفقرةَرقمَ)25ةَمرضية،َوعندَالرجوعَلنتائجَجدولَرقمَ)بدرج
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(1.14َمعياريَ)َوانحراف(3.36َالرتبةَاالولىَوبدرجةَمتوسطةَوحصلتَعلىَمتوسطَحسابيَ)

َالمواردَالماليةَبشكلَمناسبَالروضةَميزانيةَسنَوَإدارةوالتيَتنصَعلىَ"يوجدَلدىَ يةَتوزعَفيها

علىَتحقيقَاالهدافَولكنَ ويعودَذلكَلوجودَميزانيةَسنويةَتساعَد يساعدَفيَتحقيقَاهدافَالروضةَ"

(َوالتيَتنصَعلىَ"تقوم70َالفقرةَرقمَ)َأمالعدمَوجودَمخصصاتَجاءتَضمنَأقلَالمعاييرَرتبةا،َ

رتبةَادرَثابتةَوكافيةَالحتياجاتَالروضة"َحصلتَعلىَالوزارةَالتربيةَوالتعليمَأوَالممولَبتوفيرَمص

(َودرجةَمتوسطةَويعودَذلكَبسببَعدم1.28َمعياريَ)َوانحراف(2.86َاالخيرةَبمتوسطَحسابيَ)

َ َالتيَتوضعَتكونَللمدرسةََاحتياجاتوجودَمخصصاتَماليةَتعملَعلىَسد الروضةَفالميزانية

َبشكلَعامَأنَتوفرت.َ

حيثَتوصلتَالدراسةَالىََ(2008،َ)محاسيسَمعَنتائجَدراسةَحدَماىَإلالنتيجةََوتتفقَهذه

أنَالمنهاجَالوطنيَالتفاعليَوفقاَلمعاييرَالهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَفيَتنفيذَالمنهاجَوتوفيرَالوسائلَ

التعليميةَالمناسبةَوفقاَلمعاييرَالرابطةَاالمريكيةَالوطنيةَاالمريكيةَلتعليمَاألطفالَالصغارَ)االسمَ

(السا والرعايةَالمبكرَة تتفقَمعَدراسةَوأي،َبدرجةَعاليةََبقَللهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليَم ضَا

أداءَمديراتَرياضَاألطفالَفيَمدينةَمكةَالمكرمةَحيثَتوصلتَالدراسةَالىَأنَ(2010)فالتةَ

والعالقاتَ واالتصاالتَاإلداريةَ، ،َ بالتخطيطَوالتنظيَم المتعلقَة اإلداريَة بمستوىَاإلنسانيلمهامهَن كاَن َة

(َباقتراحَانموذجَلتطويرَالكفاياتَالفنيةَلمديراتَرياض2005َعالَ،َبينماَجاءتَدراسةَ)صويص

األطفالَفيَاألردنَحيثَجاءتَالدراسةَبنتيجةَمتوسطةَمنَحيثَدرجةَالممارسةَالكليةَللمديرةَ

جاءتَبدرجةَعا َ،َنةَنظرَالمديراتَأنفسهليةَمنَوجهلجميعَالمجاالتَمنَوجهةَنظرَالمربياتَبينمَا

(َحيثَتوصلتَالدراسةَالىَالمعلمMullen,2001َبينماَاختلفتَالدراسةَالحاليةَمعَدراسةَمولنَ)

لهَاألهميةَالكبرىَفيَخطواتَاالعتمادَوالتطويرَوأيضاَفيَإعادةَالسياساتَالمنظمةَلهاَ،َبينماَ

اتَفيَاإلجراءاتَالالزمةَلتحقيقَفيَاشراكَالمعلمأوضحتَالدراسةَالحاليةَانَللمعلمَدورَمتوسطَ
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األهدافَ،َوفيَاشراكهنَلتحديدَاالحتياجاتَالتدريبيةَوأيضاَفيَاشراكهنَفيَاالجتماعاتَالمتعلقةَ

َبالتطويرَللمناقشة.

َالثانيَوالذيَينصَعلى َالسؤال َنتائج  ةما معيقات تطبيق معايير الهيئة الوطنيّ " مناقشة

المبّكرة في رياض األطفال في العاصمة عّمان من وجهة نظر ة لبرامج التعليم والرعاية االمريكيّ 

 "المديرات والمعلمات؟

ةَةَاالمريكيَّمعيقاتَتطبيقَمعاييرَالهيئةَالوطنيَّدرجةَتوافرَ (َأن26)َالجدولتشةةةةةةةةةةةةةةيرَنتائجَ

لبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبّكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعّمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَ

جاءتَ(،0.77َالمعياريَ)َواالنحراف(2.99َكانتَمتوسطة،َإذَبل َالمتوسطَالحسابيَ)َوالمعلمات

َ،َإذَتراوحتَالمتوسةةةةةةةةطاتَالحسةةةةةةةةابيةَبينبينَالدرجةَالمتوسةةةةةةةةطةَوالمرتفعةَجميعهاَالمعيقاتفقراتَ

َمرةَالمعلمةةاتَتقييمَ(َوالتيَتنصَ"َيتم21)َ(،َوجةةاءَفيَالرتبةةةَاألولىَفقرةَرقم3.79َ-2.39ََ)

(1.17َالمعياريَ)َوانحراف(3.79َالدراسةةةةةةةةية"َبمتوسةةةةةةةةطَحسةةةةةةةةابيَ)َالسةةةةةةةةنةَلىَاألقلَخاللعَواحدة

وبدرجةَمرتفعةَوهذاَيدللَعلىَتنفيذَالتقييمَالسةةةنويَالذيَيتمَضةةةمنَاجراءاتَوتعليماتَوزارةَالتربيةَ

والتعليمَوهذهَنتيجةَطبيعيةَلحصولهاَعلىَالرتبةَاالولىَوبدرجةَمرضيةَإالَانهاَتحتوىَعلىَبعضَ

(3.67َ(َبمتوسةةةةةةةةطَحسةةةةةةةةابيَ)22الرتبةَالثانيةَللفقرةَرقمَ)َأماالمعيقاتَمنَعمليةَالتقييمَالسةةةةةةةةنوي.َ

سةةةةةةةةةةةةةةرية"َوبدرجةََملفاتَفيَالموظفاتَتقييماتَ(َوالتيَتنصَعلىَ"حفظ1.11معياريَ)َوانحراف

متوسةةةطةَوتعزوَالباحثةَحصةةةولهاَعلىَدرجةَمرضةةةيةَلوجودَملفاتَسةةةريةَخاصةةةةَبكلَموظفةَوهذاَ

ةَلكلَموظفَعلىَالرتبَمحدثةهَنتائجَالسةةةةةؤالَاألولَبحصةةةةةولَمعيارَتوفرَسةةةةةجالتَسةةةةةريةَماَيؤكد

(َعلىَالرتبةَالرابعةَوالعشةةةةةةةةةةةةةرونَوقبلَاألخيرة5َاألولىَوبدرجةَمرتفعة،َفيَحينَجاءتَالفقرةَرقمَ)

(2.49َالجدد"َبمتوسةةةةةةةطَحسةةةةةةةابيَ)َللمعلماتَمكتوبةَتعريفيةَخطةَتوفرَوالتيَتنصَعلىَ"ضةةةةةةةعف

(َوبدرجةَمتوسةةةةةةةةةةةةةةطة،َوهذاَيعودَإلىَعدمَرضةةةةةةةةةةةةةةاَافرادَالعينةَمنَالخطط1.24َريَ)معياَوانحراف
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التعريفيةةةَللمعلمةةاتَأوَربمةةاَتكونَغيرَمكتوبةةةَوتعتبرَمنَوجهةةةَنظرهنَمنَالمعيقةةاتَاألقةةلَتةةأثرااَ

َتوفرَ(َوالتيَتنصَعلىَ"عةةدم4الرتبةةةَاألخيرةَللفقرةَرقمَ)َأمةةاوبةةذلةةكَجةةاءتَبةةالرتبةةةَقبةةلَاألخيرة،َ

(1.23َمعياريَ)َوانحراف(2.39َموظفة"َوجاءتَبمتوسةةةةةةطَحسةةةةةةابيَ)َلكلَمحدثةَسةةةةةةريةَسةةةةةةجالت

وبدرجةَمتوسطةَوهذاَيؤكدَنتيجةَالسؤالَاالولَبحصولهاَعلىَالرتبةَاألولىَوبدرجةَمرتفعةَكدرجةَ

امكانيةَتطبيقَبينماَعندماَذكرتَكمعيقَحصةةةةةةلتَعلىَالرتبةَاألخيرةَوجاءتَبدرجةَمرضةةةةةةيةَربماَ

َعينةَعلىَاالستجابةَماَبينَالمتوسطَوالمرتفع.َلحرصَافرادَال

(َحيثَكانتَنتائجَالدراسةةةةةةةَلمعيقاتَتطبيق2018َهذهَالدراسةةةةةةةَمعَدراسةةةةةةةَالعجرمي)اتفقتَ

َمتوسطة.َعمانَبدرجةفيَالمدارسَالخاصةَفيََمعاييرَاالعتمادَالمدرسي

َ  
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 عند إحصـــائية داللة ذات فروق هناك هل" مناقشةةةةةَنتائجَالسةةةةؤالَالثالثَوالذيَينصَعلى

المتوســــطات الحســــابية لدرجة امكانية تطبيق المعايير االدارية للهيئة  بين (a=0.05) مســــتوى

رياض األطفال في العاصـــمة عمان من  إدارةالوطنية االمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبكرة في 

 سنوات الخدمة؟، الم هل العلميالي متغّيرات الوظيفة،  ىوجهة نظر المديرات والمعلمات تعز 

(َإلىَعدمَوجودَفروقَذوَداللةَإحصةةةةةةةةةةةةةةائيةَلدرجةَامكانية27َ)َالجدولتشةةةةةةةةةةةةةةيرَالنتائجَفيَ

ريةةاضََدارةإتطبيقَالمعةةاييرَاالداريةةةَللهيئةةةَالوطنيةةةَاالمريكيةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةايةةةَالمبكرةَفيَ

األطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةةمةَعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلماتَتعزىَلمتغيرَالوظيفة،َووجودَ

َاألطفةةةال،َوقبولَالتوظيفَعنةةةدَالتمييزَوعةةةدمَالتنوعَبمعيةةةارَفروقَفيَبعضَالمعيةةةارَمثةةةلَااللتزام

نهاء غالقَالموظفينَخدمةَوا  وعدََنوعاألطفال،َوترىَالباحثةَذلكَيعودَإلىَانَمعيارَالتَملفاتَوا 

التمييزَيمثلَمنَاخالقياتَالقياديَومنَضةةةةةةةمنَمهامهَومسةةةةةةةؤولياتهَمماَأثرَعلىَاسةةةةةةةتجابةَالمديرةَ

معيارَالتدريبَالسةةةةةةةةةةةةةةنويَفتعزوَالباحثةَانَالمديرةَهيَمنَتطالبَبمثلَهذهَالتدريباتََأماعليها،َ

هاَعلىَتنسةةيبَىَقدرتوعلىَاطالعَمباشةةرَمعَوزارةَالتربيةَوالتعليمَلتوفرَالتدريباتَالسةةنويَوربماَإل

اَفيَولسةةةةدَنقاطَالضةةةةعفَلديهَكفاءتهننفسةةةةهاَأوَمعلماتَأخرياتَللمشةةةةاركةَفيَتدريباتَترفعَمنَ

قنواتَتواصةةةةةةلَمعَالموظفاتَلنقلَالمعلوماتَالمهمةَبشةةةةةةكلََدارةمعيارَلدىَاإلَأماالروضةةةةةةة.ََإدارة

الشةةةةةةةةخصَالمسةةةةةةةةؤولَعنَتوفيرَمثلَهذهََألنهادوريَوسةةةةةةةةريع،َكانَذوَداللةَيعودَلصةةةةةةةةالحَالمديرةَ

معيارَتعطيَالمعلماتَالفرصةةةةةةةةةَلتجويدَالبرنامج،َترىَالباحثةََاالقنواتَفيَادارتهاَالمدرسةةةةةةةةية،َبينم

ذلكَيعودَربماَلمسةةةةةؤوليةَالمديرةَعنَتوفيرَهذاَالمعيارَومهامهَوتمثلَمنَضةةةةةمنَقيادتهاَالتوجيهيةَ

 مماَأثرَعلىَاستجابتها.

(َإلىَوجود28َ،29َ،30َفتشةةةةةةةةةيرَالنتائجَفيَالجداولَ)َالمؤهلَالعلميَبماَيتعلقَبمتغيرَأما

َكتوراهدَالمؤهلَالعلميفروقَذوَداللةَإحصةةةةةةةةائيةَللدرجةَالكليةَوبعضَالمعاييرَويعودَذلكَإلىَفئةَ
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والمفةةاهيمََالمفرداتلةةديهمَالمقةةدرةَعلىَالتمييزَبينََالةةدكتوراهوترىَالبةةاحثةةةَذلةةكَيعودَإلىَأنَفئةةةَ

المدرسةةةةةةةةةيةَإضةةةةةةةةةافةَإلىَمعرفتهمَبهاَوبالمعاييرَاالداريةَالمختلفةَالتيَأثرََدارةجالَاإلالحديثةَفيَم

َعلىَاستجابتهمَلالستبانة.َ

(30َ،31َ،32َوعندَالرجوعَالىَنتيجةَمتغيرَسةةةةةةةةنواتَالخدمة،َتشةةةةةةةةيرَالنتائجَفيَالجداولَ)

خبرتهنَالعاليةَسةةةةةنواتَفأكثرَويعودَذلكَإلى10ََإلىَوجودَفروقَذوَداللةَإحصةةةةةائيةَلصةةةةةالحَفئةَ

إلىَاطالعهنَعلىَاالمورَاالداريةَالمتعلقةََباإلضةةةةةةةةةةةةةةافةالمدرسةةةةةةةةةةةةةةيةَوالمواقفَالتعليميةََدارةفيَاإل

بةةالمعةةاييرَاالداريةةةَالمختلفةةةَومعرفتهمَلمفةةاهيمهةةاَوحتىَأنَلمَتكنَتحةةتَمسةةةةةةةةةةةةةةمىَمعةةاييرَالهيئةةةَ

لمختلفةَمماَأثرَهيمَوالمفرداتَااالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيسةةةةةةتطعنَالتمييزَبينَالمفا

َعلىَاستجابتهن.ََ

"هل هناك فروق ذات داللة إحصـــــائّية عند  مناقشةةةةةةةةةَنتائجَالسةةةةةةةةؤالَالرابعَوالذيَينصَعلى

طات الحســابية لمعيقات تطبيق المعايير االدارية للهيئة الوطنية  (a=0.05)مســتوى  بين المتوســّ

رياض األطفال في العاصــــــــمة عّمان من وجهة  إدارةاالمريكية لبرامج التعليم والرعاية المبّكرة في 

 ، سنوات الخدمة؟"  الم هل العلميإل  متغيرات الوظيفة،  والمعلمات، تعزينظر المديرات 

(َإلىَوجودَفروقَذوَداللةَإحصةةةائيةَعندَدرجةَتوافرَمعيقات34َ)َالجدولفيََتشةةةيرَالنتائج

ريةةاضََدارةإتطبيقَالمعةةاييرَاالداريةةةَللهيئةةةَالوطنيةةةَاالمريكيةةةَلبرامجَالتعليمَوالرعةةايةةةَالمبّكرةَفيَ

األطفالَفيَالعاصةةةةةةةةةةةةةمةَعّمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلمات،َوكانتَلصةةةةةةةةةةةةةالحَالمعلمةَوترىَ

الباحثةَذلكَنتيجةَطبيعيةَعندَالحديثَعنَالمعيقاتَكونهنَعلىَدرايةَمباشةةةةةةةةةةةةةةرةَبماَيعيقَالعمليةَ

جةةابةةَالتعليميةةةَوتحقيقَاهةةدافهةةاَولكنهةةاَجةةاءتَنتيجةةةَمرضةةةةةةةةةةةةةةيةةةَوايجةةابيةةةَالبتعةةادَالمعلمةةاتَعنَاال

َالمنخفضةَعلىَفقراتَاالستبانةَتخوفااَمنَإطالعَالمديرةَعليها.َ
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(َإلىَوجود35َ،36َ،37َفتشةةةةةةةةةيرَالنتائجَفيَالجداولَ)َالمؤهلَالعلميبماَيتعلقَبمتغيرََأما

فروقَذوَداللةَإحصةةةائيةَعندَدرجةَتوافرَمعيقاتَتطبيقَالمعاييرَاالداريةَللهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَ

رياضَاألطفالَفيَالعاصمةَعّمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتََإدارةوالرعايةَالمبّكرةَفيََلبرامجَالتعليم

َلدكتوراهاوترىَالباحثةَذلكَيعودَإلىَأنَفئةََدكتوراهَالمؤهلَالعلميوالمعلماتَويعودَذلكَإلىَفئةَ

افةَإلىَالمدرسةةةةةةةةةيةَإضةةةةةةةةةَدارةوالمفاهيمَالحديثةَفيَمجالَاإلَالمفرداتلديهمَالمقدرةَعلىَالتمييزَبينَ

َمعرفتهمَبهاَوبالمعاييرَاالداريةَالمختلفةَالتيَأثرَعلىَاستجابتهمَلالستبانة.َ

(38َ،39َ،40َوعندَالرجوعَالىَنتيجةَمتغيرَسةةةةةةةةنواتَالخدمة،َتشةةةةةةةةيرَالنتائجَفيَالجداولَ)

سةةةةةنواتَفأكثرَويعودَذلكَإلىَخبرتهنَالعالية10ََإلىَوجودَفروقَذوَداللةَإحصةةةةةائيةَلصةةةةةالحَفئةَ

إلىَاطالعهنَعلىَاالمورَاالداريةَالمتعلقةََباإلضةةةةةةةةةةةةةةافةالمدرسةةةةةةةةةةةةةةيةَوالمواقفَالتعليميةََرةدافيَاإل

بةةالمعةةاييرَاالداريةةةَالمختلفةةةَومعرفتهمَلمفةةاهيمهةةاَوحتىَأنَلمَتكنَتحةةتَمسةةةةةةةةةةةةةةمىَمعةةاييرَالهيئةةةَ

ماَأثرَماالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَفيسةةةةةةتطعنَالتمييزَبينَالمفاهيمَوالمفرداتَالمختلفةَ

 علىَاستجابتهن.ََ
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 التوصيات:
َ:توصياتَوهيوبعدَالبحثَالميدانيَتوصلتَالباحثةَالىَعدةََالدراسةفيَضوءَنتائجَ

رامجَالتعليمَلبَاالمريكيةمعاييرَالهيئةَالوطنيةَدرجةَإمكانيةَتطبيقَانَتشيرَنتائجَالدراسةَ -1

والرعايةَالمبكرةَفيَرياضَاألطفالَفيَالعاصمةَعمانَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلماتَ

 التوصيات:كانتَمرتفعةَوبذلكَتكونَ

 أنَتكونَمديرةَالروضةَبتخصصَرياضَاألطفال. -أ

 شؤونهاَالخاصة.َدارةأنَتكونَللروضةَموظفاتَإل -ب

 َ.يجبَأنَتكونَمعلماتَالروضةَبتخصصَرياضَأطفال -ت

لتوصياتَوبهذاَتكونَاأشارتَنتائجَمعيقاتَتطبيقَالمعاييرَالىَانهاَمتوفرةَبدرجةَمتوسطةَ -2

 التالي:فيَهذاَالمجالَعلىَالنحوَ

 الواحد.ضرورةَمراعاةَتناسبَعددَاألطفالَمعَعددَالمعلماتَفيَالفصلَ -أ

َمنَوالتأكدضرورةَتواجدَمساعدةَفيَالفصلَلمساعدةَاألطفالَفيَدخولَالحمامَ -ب

 الفصل.ةَنظاف

 ثابتة.ضرورةَإيجادَميزانيةَ -ت

 َمستقل.ضرورةَانَتكونَالروضةَذاتَبناءَ -ث

َ  
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وفيَضوءَالنتائجَتوصيَالدراسةَبمقترحاتَلدراساتَمستقبليةََلدراساتَمستقبلية:مقترحاتَ

َوكماَيليَ:

اجراءَدراسةةةةةةةةةةةةةةةةَمطابقةَلدرجةَإمكانيةَتطبيقَمعاييرَالهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَ -1

مملكةَرياضَاألطفالَعلىَمسةةةتوىَالَإدارةالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَومعيقاتَتطبيقهاَفيَ

 الهاشمية.األردنيةَ

المعاييرََاسةةةةةةةةةتخدامهنمعلماتَرياضَاألطفالَفيَضةةةةةةةةةوءََألداءاجراءَدراسةةةةةةةةةةَتقويميةَ -2

ََالمبكرة.يةَللهيئةَالوطنيةَاالمريكيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَاإلداَر
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َالقرآنَالكريم.

َأيار،َوزارةَالتربيةَوالتعليم،القصيم،16ََ-15،َللفترةَمنَ)جستن(، الجودة في التعليم العام

قائم عل  المعايير التربوية المعاصـــرة فاعلية برنامج تعليمي .َ(2012)َأبوحية،َسةةةةةهيرَإسةةةةةماعيل
)رسةةةةةةةةةةةةةةةالةَدكتوراهَغيرََفي اكتســـــــــاب مهارات اللغة العربية لدي طلبة مرحلة رياض األطفال

َمنشورة(،َجامعةَعمانَالعربية،َكليةَالعلومَالتربويةَوالنفسية.

 مقوماتَوممارسةةةةةةةةةةةةةاتَاالبداعَاالداريَمنَوجهة(.2012َ)أحمدَمحمدَوأبوطه،َمروةَمحمدَ،َبدح
(،3َ،َ)14،َمجلة العلوم التربوية والنفســـــية.َظرَمديراتَرياضَاألطفالَالخاصةةةةةةةةةَفيَعّمانن

470-445.َ

َ.1.َالقاهرة:َالمكتبةَاالكاديمية،َطأصول البحث العلمي ومناهجه(.2011َبدر،َأحمدَنورَ)

َ.يةالمعرفةَالجامعدارََالقاهرة،َمصر:.َإدارة رياض األطفال(،2011َ)َممدوحَعبدالرحيم،َالجعفري

َ.1.َعمان،َاالردن:َدارَأسامةَللنشر،َطاإلدارة التربوية المعاصرة(.2009َحامد،َسليمانَ)

دارة رياض األطفال من المنظور االســــالمي والعلمي(.2002َالحريري،َرافدةَ) .َالرياض:َنشــــأة وا 
َ.1َمكتبةَالعبيكان،َط

عمانَاالردن:َدارَالرايةَ.َالتدريب االداري: المفاهيم واالســـــاليب(.2013َحمدي،َرضةةةةةةةةاَهاشةةةةةةةةمَ)
َ.1َللنشرَوالتوزيع،َط

 ،َعمان:َعالمَالكتابَالحديث.إدارة الجودة الشاملة تطبيقات تربوية(.2006َالخطيب،َأحمد)

َ.1عالمَالكتبَللنشرَوالتوزيعَط:َالقاهرةَ.مدخل ال  رياض األطفال(.2005َ)خلف،َأملَ

الجودة الشــــاملة عند تطبيقها في رياض درجة فاعلية معايير .َ(2013)َسةةةةةةالم،َمهاَعليَحسةةةةةةين
)رسةةةةةةةةةةةالةَماجسةةةةةةةةةةةتيرَغيرََاألطفال ودورها في تحســـــــين العملية التعليمية في محافظة المفرق

َإدارةَتربوية.َ–جامعةَاليرموك،َكليةَالعلومَالتربويةََمنشورة(،

َ  
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 المعوقات التي تواجه المشرف التربوي ومدير المدرسة كمشرف (.2005َ)َالشهري،َمحمدَصالح

ََمقيم في تطوير الكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي المرحلة الثانوية وسبل عالجها.

َ)رسالةَماجستيرَغيرَمنشورة(،َكليةَالتربية،َجامعةَالملكَخالد،َأبها،َالمملكةَالعربيةَ

 السعودية.

:َدارَالمسةةةةيرةَ.َعّمان،َاألردنإدارة رياض األطفال وتطبيقاتها(.2005َ)السةةةةيدَعبدَالقادر،َشةةةةريف
1َََ.ط

تصةةةةةةةةورَمقترحَلضةةةةةةةةمانَجودةَالبيئةَالتربويةَفيَرياضَاألطفالَفيَ(.2010َ)رانيةَ،َصةةةةةةةةاصةةةةةةةةيال
 .235-280(،3َ،َ)26،َمجلة جامعة دمشقَالجمهوريةَالعربيةَالسورية.

دارَ:َعّمان.َواإلدارة التربوية التطبيق والمبادئ اإلدارة المدرســية(.2015َ)ودادَاحمدََالصةةةمادي،
َ.يافاَللنشرَوالتوزيع

أنموذج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات الفنية لمديرات رياض (.2005َ)َصةةةةةةةةةةةةةةويص،َمهاَيعقوب
اهَ.َ)رسةةةةةةالةَدكتوَرحركي الطفل واســــتقصــــاء أثره في االردن –األطفال في مجال تحســــين البعد 

َجامعةَعمان،َقسمَاإلدارةَالتربوية.َ۔غيرَمنشورة(َ

دارَالمسةةةةةةةةةةةيرةَللنشةةةةةةةةةةةرَ:َعّمانَ.المهارات الحركية لطفل الروضـــــــة(.2008َ)َابتهاجَمحمود،َطلبة
َ.1والتوزيعَط

َ(.َمعوقاتَتطبيقَالجودةَفيَالتعليم2007َالعارفة،َعبداللطيفَعبدَاللَوقران،َاحدَعبدَالل)

 م تمر اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية العام.َ

تقويم برنامج رياض األطفال المطور في كل من االردن .َ(2013)َالناَسةةةةةةةةةةةةةةليمانَبخيت،َالعايد
َومصـــــر في ضـــــوء المعايير العالمية "دراســـــة تحليلية مقارنة بين التجربة االردنية والمصــــرية

منشةةةةةةةةةةورة(،َجامعةَالعلومَاالسةةةةةةةةةةالمية،َكليةَالعلومَالتربويةَقسةةةةةةةةةةمَالمناهجََ)رسةةةةةةةةةةالةَدكتوراهَغير
َوالتدريس.

احمدَحسةةةةةةةةةةةةةةينَاحمدَ.َ)ترجمة(:َمدخل ال  التعليم في الطفولة المبكرة(.2004َ)َايفال،َعيسةةةةةةةةةةةةةةى
 .َدارَالكتابَالجامعي:َغزة،َفلسطين،َالشافعي
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األطفالَلبعضَمهامهنَاإلداريةَتقويمَمسةةةةةةةةتوىَأداءَمديراتَرياضَ(.2012َ)َعائشةةةةةةةةةَبكرَفالته،
(،1ََ)،26َ،َجامعةَاسيوط،َمجلة كلية التربيةَوالتربويةَمنَوجهةَنظرَالمعلماتَبمكةَالمكرمة.

238-280. 

تطوير إدارة رياض األطفال بمدينة الرياض في ضوء .َ(2013)َخلودَبنتَراشةةدَبنَحمدَالكثيري،
ية العتماد برامج التعليم والرعاية المبكرة: في ضـــــــــوء المعايير االدارية للهيئة الوطنية االمريك

جامعةَالملكَسةةةةعود،َكليةَالتربيةَتخصةةةةصَإدارةََ)رسةةةةالةَدكتوراهَغيرَمنشةةةةورة(،َأنموذج مقترح
 التعليمَالعام.

مشةةةةةةةةكالتَرياضَاألطفالَفيَمحافظةَالطفيلةَالمملكةَاالردنيةَ(.2017َ)رناَفاضةةةةةةةةلَ،َالمحاسةةةةةةةةنة
ســــلســــلة العلوم ، م تة للبحوث والدراســــات.َامالتَفيهاالهاشةةةةةةميةَمنَوجهةَنظرَالمعلماتَالع

 .11ََ-45،َالمجلدَالثامنَوالعشرون،َالعددَالسادس،َصاالنسانية واالجتماعية

تقويم المنهاج الوطني التفاعلي المنفذ لرياض األطفال .َ(2008)َمحاسيس،َساميَسليمانَمحمد
 الجامعةَاالردنية،َكليةَ)رسةةةةةةالةَدكتوراهَغيرَمنشةةةةةةورة(،َفي االردن في ضــــوء المعايير العالمية
َالدراساتَالعلياَقسمَالمناهجَوالتدريس.

مكتبةَ،َعّمان:َاإلدارة مفاهيمها وأنواعها وعملياتها(.2000َ)َمحمدَيابراهيمَعبدَالهاد،َمليجيال
َ.الجامعةَاالردنية

 المملكةَالعربيةَالسعودية.

درجةَتوافرَمعاييرَجودةَالتنميةَالمهنيةَلديَمعلماتَرياضَ(.2011َ)َالمواضةةةةةةية،َرضةةةةةةاَسةةةةةةالمة
ةَالسةةةةةةةةةةةةةةنَ،رابطة التربية الحديثة. مجلة األطفالَبالمملكةَاالردنيةَالهاشةةةةةةةةةةةةةةميةَمنَوجهةَنظرهن

 .75ََ–46َ(،2َ)13َالرابعة.َ

عّمان،َ.َمدخل ال  رياض األطفال(.2013َ)َوالهويدي،َزيد نجود رضةةةةةةةةةةةاَوالمجالي،،َالمواضةةةةةةةةةةةية
َ.1ارَوائلَللنشرَوالتوزيعَطدَ:االردن

مقترح لتطوير إدارة م ســـــســـــات التربية ماقبل المدرســـــة في . نظام (2009)ناصةةةةةةةةيف،َإبتسةةةةةةةةامَ
َالجمهورية العربية الســـــــــورية في ضـــــــــوء خبرات كل من الواليات المتحدة األمريكية وانكلترا

َالتربيةَالمقارنة.كليةَالتربيةَقسمََ،دمشق)رسالةَدكتوراةَغيرَمنشورة(.َجامعةَواألردن

تصةةةةةةةورَمقترحَلبرنامجَتدريبيَلرفعَالكفاءةَالمهنيةَلمعلماتَ(.2012َ)النقيب،َايمانَالعربيَمحمدَ
 .190-147(،4َ،َ)10،َمجلة الطفولة والتربيةَرياضَاألطفالَأثناءَالخدمة.
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َضَاألطفال.َاوزارةَالتربيةَوالتعليم،َالتقريرَالوطنيَلنتائجَالتدقيقَاالداريَوالفنيَللجودةَفيَري

َوزارةَالتربيةَوالتعليم،َمركزَالملكةَرانياَلتكنلوجياَالمعلوماتَوالتعليم.

ََ.فيَالمملكةَاالردنيةَالهاشميةَاعتمادَرياضَاألطفالمعاييَر،َوثيقةَ(2016)َوزارةَالتربيةَوالتعليم
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 (1لملحق )ا
 أداة الدراسة بصورتها األولية  

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم                        
 

 تحكيم استبانة                  

 
 سعادة األستاذ الدكتور الفاضل: ................................................ وفقه اهلل 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد  
 

ماجستيرَبعنوانَ: رسالَة الباحثَة ة ّية للهيئة الوطنيامكانّية تطبيق المعايير االدار  درجة ماتعَد
والرعاية المبّكرة ومعيقات تطبيقها في ادارة رياض األطفال في العاصمة برامج التعليم االمريكّية ل

 امكانّيةَتطبيقَالمعايير إلى التعرف الى الدراسة تهدفَ.عّمان من وجهة نظر المديرات والمعلمات
االدارّيةَللهيئةَالوطنيةَاالمريكّيةَلبرامجَالتعليمَوالرعايةَالمبكرةَبهدفَتطويرَادارةَرياضَاألطفالَ

  .يَالعاصمةَعمانَومعيقاتَتطبيقهاَمنَوجهةَنظرَالمديراتَوالمعلماتف
 من خبرات ولما عرف عنكم الغرض،ولتحقيق هدف الدراسة طورت الباحثة استبيان لهذا    

 رائكم عن وضوح كلآوقدرات عالية في مجال البحث العلمي، نأمل من سعادتكم التكرم بإبداء 
ومالحظاتكم عن محاور االستبانة ومدى وضوح كل منها وانتمائها لبعضها كما أمل التفضل  ،عبارة

 بإضافة ما ترونه مناسًبا من عبارات ومقترحات.
 بشدة،فق : )أواالنحو اآليت اخلملسي علىسوف تكون وفق سلم ليكرت  أداة الدراسةفقرات  عنأرجو العلم بأن اإلجلبة 

  أوافق بشدة( ال أوافق،ال  حمليد، أوافق،
 االسم 

 الرتبة االكاديمية وتاريخها 

 التخصص 

 / الكلية( )الجامعةجهة العمل  

 اسم الباحثة : صبيحة حسن العبودي                             أبوكريم د.د. احماسم المشرف: أ
          0795526089هاتف:                                                           

                                                                            sabahleadership73@gmail.com 

 المملكة األردنية الهاشمية

 وزارة التعليم العالي

 جـامعــة الشرق األوسط

العلوم التربويةكـلـيــة   

 

 

 

 ية

تربويةقسمَالعةةلومَال  

mailto:sabahleadership73@gmail.com
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 .ةبيانات شخصية عن أفراد مجتمع الدراسالقسم األول: 

 ( في المكان المناسب: يرجى وضع عالمة ) القسم األول: البيانات الشخصية:

 

 الوظيفة -1

 )  ( معلمة. 

 )  ( مديرة مدرسة.

 

 :المؤهل العلمي-2

 )  ( دكتوراة.

 )  ( ماجستير.

 )  ( بكالوريوس.

 (.)  ( آخر يذكر من فضلك:  )دبلوم, ثانوي

 

  سنوات الخدمة : -3

 سنوات 5أقل من )  ( 

 سنوات  10سنوات الى  5)  ( من 

 سنوات  10)  ( أكثر من 
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القسم الثاني: درجة تطبيق المعايير اإلدارية للهيئة الوطنية األمريكية لبرامج التعليم والرعاية 

 المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان:

 
 مالرق

 
 الفقرات

الفقرة مدى انتماء 
 للمجال

دقة الصياغة اللغوية 
التعديل  وسالمتها

غير  منتمية المقترح
غير  مناسبة منتمية

 مناسبة
 واألهداف والرسالة الر ية :األول المعيار
     َ.ومعلنةَمكتوبةَرؤيةَالروضةَلدىَيوجد  .1
      .ومعلنةَواضحةَرسالةَالروضةَلدىَيوجد  .2
      .ومعلنةَمكتوبةَمحددةَأهدافَالروضةَلدىَيوجد  .3
      .األطفالَوتعليمَتعلمَكيفيةَاألهدافَتعكس  .4
َديدتحَمنَتمكنهاَواضحةَعمليةَإجراءاتَالروضةَإدارةَتستخدم  .5

 .أهدافهاَتحقيقَفيَنجاحهاَدرجة
     

َواألهدافَالرسالةَلمراجعةَدوريةَاجتماعاتَالروضةَإدارةَتعقد  .6
َ.األداءَومستوى

     

نهاء األطفال، وقبول التوظيف عند التمييز وعدم التنوع بمعيار االلتزام: الثاني المعيار  موظفينال خدمة وا 
غالق  .األطفال ملفات وا 
     َ.دهاأفراَبينَوالتفرقةَالتحيزَعدمَعلىَالروضةَإدارةَتحرص  .7
َالمعلوماتَعلىَيحتويَخاصَسجلَالروضةَإدارةَلدىَيتوفر  .8

َ.معلمةَلكلَاألساسية
     

َعلمياَاَالمؤهالتَالمعلماتَتعيينَعلىَالروضةَإدارةَتحرص  .9
َ.الكفاءةَوذوات

     

َوزارةَفيَةالطفولَإدارةَتعليماتَوفقَوتسجيلهمَاألطفالَقبولَيتم  .10
َ.والتعليمَالتربية

     

     َ.هاعملَتنظمَولوائحَوأنظمةَعملَأدلةَالروضةَإدارةَلدىَتتوفر  .11
َتوظيفَةسياسَوالتعليمَالتربيةَوزارةَفيَالطفولةَإدارةَلدىَيوجد  .12

َ.االطفالَلرياضَالبشريةَالمواردَكفاءةَلضمانَواضحة
     

 .موظف لكل محدثة سرية سجالت توفر: الثالث المعيار
َلخاصةاَوالبياناتَالمعلوماتَبتدوينَاألطفالَرياضَإدارةَتلتزم  .13

َ.وتوثيقهاَبالموظفة
     

     َ.آمنَمكانَفيَالوثائقَوتحفظَالبياناتَسريةَمراعاةَتتم  .14
     َ.اتبالموظفَالخاصةَالبياناتَتحديثَعلىَالروضةَإدارةَتحرص  .15
 .موظف لكل مكتوبة بالم سسة تعريفية خطة توفر: الرابع المعيار
َالتيَالتعليماتَبكلَالجددَاألعضاءَالروضةَإدارةَتزود  .16

َ.العملَلسيرَيحتاجونها
     

َلجدداَالمعلماتَالستفادةَواضحةَخطةَإدارةَالروضةَلدىَتتوفر  .17
َ.خبرةَاألكثرَزميالتهنَمن

     

َتاحةومَمكتوبةَالوظيفيةَواألنظمةَاللوائحَالروضةَإدارةَتوفر  .18
َ.الجددَللموظفات
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 مالرق

 
 الفقرات

الفقرة مدى انتماء 
 للمجال

دقة الصياغة اللغوية 
التعديل  وسالمتها

غير  منتمية المقترح
غير  مناسبة منتمية

 مناسبة
 وقعاتوالت الشــــروط تبين مكتوبة بصــــيغة الموظفين لشــــ ون لوائح الروضــــة لدى تتوفر: الخامس المعيار
 .الوظيفية ومزاياهن ومس ولياتهن الموظفات حقوق تبين كما التوظيف عند العمل بأداء المتعلقة
َللمعلماتَولوائحَوأنظمةَعملَأدلةَالروضةَإدارةَتوفر  .19

َ.والموظفات
     

     َ.للجميعَومتاحةَمكتوبةَالوظيفيةَواألنظمةَاللوائح  .20
َالمعلماتَبمؤهالتَمكتوبةَإجراءاتَالروضةَإدارةَتوفر  .21

َ.استقالتهنَأوَفصلهنَأوَبالوظيفةَوالتحاقهن
     

 محددة مهام ألداء مفصـــــــلة توجيهات للموظفات تبين مكتوبة تشـــــــغيل إجراءات توفر: الســـــــادس المعيار
 .بعملهن متعلقة
     َ.منسوباتهاَمهامَتبينَتشغيلَخططَالروضةَإدارةَلدىَتوجد  .22
     َ.المدرسيَالعملَلتسييرَولوائحَأنظمةَتوجد  .23
     َ.وتفويضهاَالمهامَلتوزيعَآليةَتوجد  .24
 .للموظفات المزايا توفر: السابع المعيار
     َ.نوترقيتهَالمعلماتَلتحفيزَسياسةَالروضةَإدارةَلدىَيوجد  .25
     َ.منظمةَإنجازَملفاتَالمعلماتَلدىَيوجد  .26
َمنسوباتَرضاَمدىَعنَدوريةَاستطالعاتَالروضةَإدارةَتوفر  .27

َ.الروضة
     

     َ.لمنسوباتهاَالوظيفيَاألمانَالروضةَإدارةَتوفر  .28
 .المديرة م هالت: الثامن المعيار
     َ.للمديرةَوبةالمطلَالمؤهالتَتوفرَفيَوالتعليمَالتربيةَوزارةَتلتزم  .29
َاتدوَرَمعَاألقلَعلىَالبكالوريوسَشهادةَتحملَالروضةَمديرة  .30

َ.الروضةَإدارةَفي
     

َضةالرَوَقيادةَمنَتمكنهاَكافيةَبسلطةَالروضةَمديرةَتتمتع  .31
َ.أهدافهاَلتحقيق

     

     َ.القراراتَاتخاذَفيَالمنسوباتَالمديرةَتشرك  .32
َاءأدَمنَالروضةَمديرةَيمكنَومحددَواضحَوظيفيَوصفَيوجد  .33

َ.مهامها
     

 .الموظفات م هالت: التاسع المعيار
َموظفاتَنبتعييَوالتعليمَالتربيةَوزارةَفيَالطفولةَإدارةَتلتزم  .34

َ.المطلوبةَالمؤهالتَوفقَالروضة
     

َجيدَكلبشَوتطبقَواضحةَتعيينَسياسةَالروضةَإدارةَلدىَيوجد  .35
َ.البشريةَمواردهاَكفاءةَلضمان

     

َالقدرةَوَالمؤهالتَحسبَالموظفاتَعلىَالمسئولياتَتوزيعَيتم  .36
َ.والخبرة

     

     َ.األطفالَأعدادَمعَيتناسبَالمعلماتَمنَكافَعددَتوظيفَيتم  .37
َفقاَاَوَواإلدارياتَالمعلماتَمؤهالتَومناسبةَكفاءةَمنَالتأكدَيتم  .38

َوالتعليم.َالتربيةَوزارةَفيَالطفولةَإدارةَلشروط
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 مالرق

 
 الفقرات

الفقرة مدى انتماء 
 للمجال

دقة الصياغة اللغوية 
التعديل  وسالمتها

غير  منتمية المقترح
غير  مناسبة منتمية

 مناسبة
 السنوي. التدريب: العاشر المعيار
َللمعلماتَالمهنيَوالتطويرَللتدريبَخطةَالروضةَإدارةَلدى  .39

َ.واإلداريات
     

َالدوراتَالجددَوالموظفاتَللمعلماتَوالتعليمَالتربيةَوزارةَتوفر  .40
َ.احتياجاتهنَمعَيتناسبَوبماَالتدريبية

     

َللتطويرَومواردهاَميزانيتهاَمنَجزءاَاَالروضةَإدارةَتخصص  .41
َ.والتدريب

     

َعلىَيالمهنَوالتطويرَالتدريبَأثرَبمتابعةَالروضةَإدارةَتقوم  .42
َ.وقياسهَالمعلماتَأداء

     

 للمعلمات الوظيفي األداء تقييم: عشر الحادي المعيار
     َ.المعلماتَأداءَلتقييمَمعاييرَتتوفر  .43
َفيَسهميَبشكلَالمعلماتَأداءَومتابعةَبمراقبةَالروضةَإدارةَتقوم  .44

َ.أدائهنَتحسين
     

     َ.منظمةَانجازَملفاتَالمعلماتَلدىَيوجد  .45
     َ.ومراجعتهَتقييمهاَمناقشةَللموظفةَتتاح  .46
 .للموظفات المهني للتطوير مكتوبة سنوية خطة توفر: عشر الثاني المعيار
َلموظفاتَالمهنيَللتطويرَخطةَالروضةَإدارةَلدىَتتوفر  .47

َ.الروضة
     

     َ.التدريبَأثرَلقياسَنماذجَالروضةَإدارةَلدىَيتوفر  .48
َلىعَالمهنيَالتطويرَأثرَوقياسَبمتابعةَالروضةَإدارةَتقوم  .49

َ.موظفاتها
     

المعيار الثالث عشـــــــــر: التزام اإلدارة بتزويد المعلمات باالســـــــــتراتيجيات والدعم االزم للتعامل مع المواقف 
 التعليمية في الصف الدراسي والتواصل مع أولياء أمور األطفال.

     َ.ماتالمعلَأداءَعلىَلالطالعَالصفيةَالغرفَالروضةَمديرةَتزور  .50
     َ.األداءَنلتحسيَالمناسبةَباالستراتيجياتَالمعلماتَالمديرةَتزود  .51
     َ.مستمرَبشكلَاألمورَأولياءَمعَالمديرةَتتواصل  .52
 .يعوسر  دوري بشكل المهمة المعلومات لنقل الموظفات مع تواصل قنوات اإلدارة لدى: عشر الرابع المعيار
َهنبمسؤولياتَالمتعلقةَبالمعلوماتَافرادهاَالروضةَإدارةَتزود  .53

َ.وصالحياتهن
     

َالمعلوماتَلنقلَومحددةَواضحةَإجراءاتَالروضةَإدارةَتطبق  .54
َ.األعضاءَبينَوتبادلها

     

َريفَوَبشكلَأدائهنَعنَراجعةَبتغذيةَالموظفاتَاإلدارةَتزود  .55
َ.وسريع

َ
َ
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 مالرق

 
 الفقرات

الفقرة مدى انتماء 
 للمجال

دقة الصياغة اللغوية 
التعديل  وسالمتها

غير  منتمية المقترح
غير  مناسبة منتمية

 مناسبة
 ووضــــــع البرنامج وتخطيط للتدريب جماعي بشـــــــكل الموظفات مع المديرة تعمل: عشـــــــر الخامس المعيار
 .األهداف
َاالحتياجاتَلتحديدَجماعيَبشكلَالموظفاتَمعَالمديرةَتعمل  .56

َ.التدريبية
     

َطلتخطيَدوريةَاجتماعاتَعقدَعلىَوالموظفاتَالمديرةَتحافظ  .57
َ.األهدافَوضوحَمنَوالتأكدَالبرنامج

     

َدارةبإَالعملَلتسييرَمكتوبةَوسياساتَولوائحَأنظمةَتطبق  .58
َ.الروضة

     

 .البرنامج في للتأثير الفرصة المعلمات تعط : عشر السادس المعيار
     َ.األهدافَلتحقيقَالالزمةَاإلجراءاتَفيَالمعلماتَإشراكَيتم  .59
     َ.ةالالزمَالتدريبيةَاالحتياجاتَلتحديدَالمعلماتَإشراكَيتم  .60
     َ.والتطويرَللمناقشةَاالجتماعاتَفيَالمعلماتَإشراكَيتم  .61
 .الرسميات المعلمات إحدى من مباشر إشراف تحت يعملن الروضة في المتطوعات: عشر السابع المعيار
     َ.مستمرَبشكلَمتطوعاتَالروضةَفيَيوجد  .62
     َ.الروضةَوأنظمةَبلوائحَالمتطوعاتَتعريفَيتم  .63
     َ.األطفالَإلىَالمعلماتَنسبةَضمنَالمتطوعاتَتحتسبَال  .64
 .البرنامج جوانب كافة التأمين يغطي: عشر الثامن المعيار
     َ.للموظفاتَشاملَتأمينَبرنامجَالروضةَلدىَيتوفر  .65
     َ.البرنامجَتنفيذَجوانبَكافةَالتأمينَيغطي  .66
     َ.الروضةَفيَالنقلَوسائلَالتامينَيغطي  .67
 .المطلوب الزمني إطارها في ومراجعتها ومراقبتها المالية الخطة تنفيذ يتم عشر: التاسع المعيار
     َ.الماليةَمواردهاَلتنميةَواضحةَخطةَالروضةَإدارةَلدىَتوجد  .68
َلماليةاَالمواردَفيهاَتوزعَسنويةَميزانيةَالروضةَإدارةَلدىَيوجد  .69

َ.الروضةَأهدافَتحقيقَفيَيساعدَمناسبَبشكل
     

َوكافيةَابتةثَمصادرَبتوفيرَالممولَأوَوالتعليمَالتربيةَوزارةَتقوم  .70
َ.الروضةَالحتياجات

     

َشؤونهاَإلدارةَوموثقةَواضحةَسياسةَالروضةَإدارةَلدىَيوجد  .71
َ.ومراجعتهاَالمالية

     

 :وهي الفقرات بعض إضافة أقترح

...............................................................................................
 ...............................................................................................

............................................................................................... 
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 التعليم لبرامج األمريكية الوطنية للهيئة اإلدارية المعايير تطبيق من تحد التي المعيقات: ثالثاً 

 عمان: العاصمة في األطفال رياض في المبكرة والرعاية

 
 مالرق

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 للمجال

دقة الصياغة اللغوية 
التعديل  وسالمتها

غير  منتمية المقترح
غير  مناسبة منتمية

 مناسبة
     َ.للبرنامجَرؤيةَوجودَمنَالروضةَخلو 7 .1
      .للبرنامجَمكتوبةَرسالةَوجودَندرة 8 .2
      .البرنامجَاهدافَوضوحَضعف 9 .3
     َ.موظفةَلكلَمحدثةَسريةَسجالتَتوفرَندرة  .4
     َ.ددالجَللمعلماتَمكتوبةَتعريفيةَحطةَتوفرَضعف  .5
     َ.الموظفاتَلمهامَواضحَوظيفيَوصفَوجودَعدم  .6
َوفقاَمهنياَتأهيالَاإلداريةَالكوادرَتأهيلَضعف  .7

َالروضة.َإدارةَفيَالحديثةَالعلميةَللمعايير
     

َاألسلوبَوفقَعملهاَأداءَعلىَالمديرةَقدرةَضعف  .8
َ.المطلوبَالمهني

     

     َ.للمعلماتَالوظيفيَاألداءَبتقييمَاالهتمامَخلو  .9
َيالمهنَللتطويرَمكتوبةَسنويةَخطةَتوفيرَضعف  .10

َالروضة.َإدارةَفيَللمعلمات
     

َالمعنويةَالروجَرفعَعلىَالروضةَمديرةَحرص  .11
َ.للمعلمات

     

َمتعلقةَقراراتَاتخادَفيَالموظفاتَاشراكَندرة  .12
َ.بالبرنامج

     

َأوَللمراقبةَخاضعةَواضحةَماليةَخطةَوجودَعدم  .13
َالجيدة.َالمهنيةَللمعاييرَوفقاَالمراجعة

     

َلتقدمَالمستمرَالتقييمَعلىَالروضةَمديرةَحرص  .14
َ.التحصيليَاألطفال

     

َلةالطفَوَبرامجَبتحسينَالروضةَمديرةَاهتمامَضعف  .15
َ.العلميةَوالتطوراتَالمتغيراتَوفق

     

     َ.المعلماتَتعيينَفيَالروضةَلمديرةَدورَوجودَعدم  .16
َعلىَبناءَاألداءَتقويمَعلىَالروضةَمديرةَحرص  .17

َ.األطفالَاحتياجات
     

     َ.الحاليةَالتدريبَبرامجَمستوىَضعف  .18
     َ.الروضةَإدارةَفيَجيدةَخبرةَلديهاَالروضةَمديرة  .19
جراءاتَالتطويرَخطةَتنفيذَاثناء  .20 َملالشاَالتقويمَوا 

َ.األمورَأولياءَمالحظاتَاالعتبارَفيَتؤخذ
     

َنةالسَخاللَواحدةَمرةَاألقلَعلىَالمعلماتَتقييمَيتم  .21
َ.الدراسية

     

     َ.سريةَملفاتَفيَالموظفاتَتقييماتَحفظ  .22
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 مالرق

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 للمجال

دقة الصياغة اللغوية 
التعديل  وسالمتها

غير  منتمية المقترح
غير  مناسبة منتمية

 مناسبة
َستوىمَلتحسينَمواضيعَتحتويَالمعلماتَتدريبَخطة  .23

َ.األداء
     

َلةصَاتذَمواضيعَتحتويَالروضةَمديرةَتدريبَخطة  .24
َ.الروضةَبإدارة

     

َرالتطويَخطةَبتطبيقَالروضةَمديرةَقيامَمنَالتأكد  .25
َ.الطفولةَلبرامجَوالتحسين

     

َ
 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

...............................................................................................

............................................................................................... 
............................................................................................... 

 
َ
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(2الملحق )  
 أسماء المحكمين

 

 

  

 الجامعة التخصص اسم المحكم الرقم

هانيَعبدالرحمنَالطويلدََ.أ 1  الجامعةَاألردنية إدارةَتربوية 

 جامعةَالشرقَاالوسط مناهجَواساليبَتدريسَالعلوم .َدَعايشَزيتونأ 2

 الجامعةَاألردنية تخطيطَتربويَأنمارَكيالنيدََ.أ 3

 جامعةَالشرقَاألوسط تخطيطَتربوي دَرياضَستراكَأ. 4

 جامعةَالشرقَاألوسط إدارةَإستراتيجيةَومواردَبشريةَأ.َدَأحمدَعليَصالح 5

 جامعةَالبلقاءَالتطبيقية إدارةَتربويةَدَعمرَالخرابشةَأ. 6

 الجامعةَاألردنية إدارةَتربويةَصالحَأحمدَعبابنةدََ.أ 7

 الجامعةَاألردنية إدارةَتربويةَخالدَعليَالسرحاندََ.أ 8

 الجامعةَاألردنية أصولَالتربيةَعبدالسالمَفهدَالعوامرةدََ.أ 9

 الجامعةَاألردنية إدارةَجامعاتَبسامَالعمريدََ.أ 10

 جامعةَالشرقَاألوسط إدارةَتربوية الدرادكةَامجدَد. 11

الشرقَاألوسطجامعةَ مناهجَوطرقَتدريس فوازَشحادةَد. 12  

طجامعةَالشرقَاألوس قيادةَواالدارةَالتعلمية ينالحمادَد.َخالد 13  

 جامعةَالحسينَبنَطالل رياضَاطفالَرابعةالظَد.َانتصار 14

 جامعةَالشرقَاألوسط مناهجَوطرقَتدريسَد.تغريدَالمومني 15
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 (3الملحق )
 أداة الدراسة بصورتها النهائية

 

 

 ستبانةا
 حضرة المديرة / المعلمة ..................................................الفاضلة 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد  
ّية للهيئة امكانّية تطبيق المعايير االدار  درجةتقومَالباحثةَباجراءَرسالةَماجستيرَبعنوان:َ

والرعاية المبّكرة ومعيقات تطبيقها في ادارة رياض األطفال في برامج التعليم الوطنية االمريكّية ل
َدرجةَعلىَالحصولَلمتطلباتَاستكماالَاَوذلكَ.العاصمة عّمان من وجهة نظر المديرات والمعلمات

 .َاألوسطَالشرقَجامعةَفيَالتربويةَوالقيادةَاإلدارةَفيَالماجستير
االدارّيةَللهيئةَالوطنيةَاالمريكّيةَالعتمادَبرامجََامكانّيةَتطبيقَالمعايير درجة االستبانة وتتضمن   

 ولثقتي فقرة( 25) من وتتكون ومعيقات التطبيق ، فقرة( 71) من وتتكون التعليمَوالرعايةَالمبّكرة
  فقرة كل  أمام (√)  إشارة ووضع اإلستبانة فقرات قراءة يرجى التربوي، الميدان في وخبرتكم بعلمكم
 كاآلتي(Likert)  الخماسي ليكرت سلم ضمن ستكون الفقرات على اإلجابة بأن علما مناسبة؛ ترونها

 (.جدا متدنية متدنية، متوسطة، عالية، جدا، عالية)
 الحكومّية ماداإلعت هيئات تضعها التي الحقيقّية المستويات هي: علما انه تم تعريف المعايير    

 ةالهيئ من االعتماد شهادة على الحصول من تتمّكن لكي  المؤّسسات، أداء لقياس أوالمحلّية
 National Accreditation Commission for Early Care االمريكّية الوطنّية المحلّية. وعرفت الهيئة أوالحكومة

and Education Programs (NAC:) االعتماد منحب وتعنى  المبّكر، التعّلم قادة جمعّية تتبع امريكّية هيئة هي 
 ودمج  المة،والس والصحة االدارة: وهي معايير سّتة تحقيقها عند المبّكرة والرعاية التعليم لبرامج
 البعادا من عدد على معيار كل  ويشتمل  المدرسي، الصف وسالمة وصحة والتفاعل والمنهج االسرة

 (.www.NACCP.org) التعليمية المؤسسة أداء تقيس التي

وتأملَالباحثةَأنَتنالَاالستبانةَاهتمامكمَواستجابتكمَالسريعةَمعَتوخيَالدقةَوالموضوعيةَفيَاإلجابة،َمؤكدااََََََ
َلكمَأنَالمعلوماتَالمقدمةَستعاملَبسريةَتامةَوألغراضَالبحثَالعلميَفقط.َ

حسن العبودي                                                                        اسم الباحثة : صبيحة                             ابوكريم د.د. احماسم المشرف: أ
 0795526089هاتف:

                               sabahleadership73@gmail.com 

mailto:sabahleadership73@gmail.com
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 ( في المكان المناسب: يرجى وضع عالمة ) البيانات الشخصية:القسم األول: 

 

 المسمى الوظيفي :-1

 )  ( معلمة. 

 )  ( مديرة مدرسة.

 

 المؤهل الدراسي:-2

 )  ( دكتوراة.

 )  ( ماجستير.

 )  ( بكالوريوس.

 

  سنوات الخدمة : -3

 سنوات 5أقل من )  ( 

 سنوات  10سنوات الى  5)  ( من 

 فأكثرسنوات  10)  ( 
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ليم برامج التعارية للهيئة الوطنية األمريكية لتطبيق المعايير اإلد إمكانيةالقسم الثاني: درجة 

 والرعاية المبكرة في رياض األطفال في العاصمة عمان:

 الفقرات مالرق
عالية 
متدنية  متدنية متوسطة عالية جدا

 جدا
 واألهداف والرسالة الر ية :األول المعيار
     َ.معلنةَرؤيةَالروضةَلدىَيوجد  .1
      .معلنةَرسالةَالروضةَلدىَيوجد  .2
      .استراتيجيةَمعلنةَأهدافَالروضةَلدىَيوجد  .3
      .الاألطفَتعليمَالتفصيليةَكيفيةَاألهدافَتعكس  .4
مؤشراتَأداءَتمكنهاَمنَتحديدََالروضةَإدارةَتستخدم  .5

 .درجةَنجاحهاَفيَتحقيقَأهدافها
     

مستوىََلمراجعةَدوريةَاجتماعاتَالروضةَإدارةَتعقد  .6
َ.َأداءَالرسالة

     

     َتعقدَالروضةَاجتماعاتَدوريةَلمراجعةَمستوىَاألداء.  .7

نهاء األطفال، وقبول التوظيف عند التمييز وعدم التنوع بمعيار االلتزام: الثاني المعيار  موظفينال خدمة وا 
غالق  .األطفال ملفات وا 
     َ.اأفرادهَبينَالتفرقةَعدمَعلىَالروضةَإدارةَتحرص  .8
َعلىَيحتويَخاصَسجلَالروضةَإدارةَلدىَيتوفر  .9

َ.معلمةَلكلَاألساسيةَالمعلومات
     

َالطفولةَةإداَرَتعليماتَوفقَلتسجيلهمَاألطفالَقبولَيتم  .10
َ.والتعليمَالتربيةَوزارةَفي

     

     َ.عملهاَلوائحَتنظمَالروضةَإدارةَلدىَتتوفر  .11
َسياسةَموالتعليَالتربيةَوزارةَفيَالطفولةَإدارةَلدىَيوجد  .12

َ.طفالاالَلرياضَالبشريةَالمواردَكفاءةَلضمانَتوظيف
     

 .موظف لكل محدثة سرية سجالت توفر: الثالث المعيار
َالخاصةَاألطفالَرياضَإدارةَتلتزم  .13 َالبيانات َبتدوين

َ.لتوثيقهاَبالموظفة
     

     َبسجلَخاصَلكلَموظفةَ.تحتفظَإدارةَالروضةَ  .14
     َ.آمنَمراعاةَلسريةَالبياناتَمكانَفيَالوثائقَتحفظ  .15
َالخاصةَالبياناتَتحديثَعلىَالروضةَإدارةَتحرص  .16

َ.بالموظفات
     

َباألداءَ  .17 َخاصة َسجالت َبعمل َالروضة َإدارة تقوم
َالوظيفي.

     

 .موظف لكل مكتوبة بالم سسة تعريفية خطة توفر: الرابع المعيار
َلتياَالتعليماتَبكلَالجددَاألعضاءَالروضةَإدارةَتزود  .18

َ.العملَلسيرَيحتاجونها
     

َلجدداَالمعلماتَالستفادةَخطةَإدارةَالروضةَلدىَتتوفر  .19
َ.خبرةَاألكثرَزميالتهنَمن
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 الفقرات مالرق
عالية 
متدنية  متدنية متوسطة عالية جدا

 جدا
     َ.لجدداَللموظفاتَاللوائحَالوظيفيةَالروضةَإدارةَتوفر  .20
اطالعَالموظفاتَعلىَ  .21      َالخطةَاالستراتيجيةَللروضة.يتَم
     َيتمَاطالعَالموظفاتَعلىَالخطةَالتنفيذيةَللروضة.  .22
 وقعاتوالت الشــــروط تبين مكتوبة بصــــيغة الموظفين لشــــ ون لوائح الروضــــة لدى تتوفر: الخامس المعيار
 .الوظيفية ومزاياهن ومس ولياتهن الموظفات حقوق تبين كما التوظيف عند العمل بأداء المتعلقة
     َ.وظيفيةَللمواردَالبشريةَلوائحََالروضةَإدارةَتوفر  .23
     َتوفرَإدارةَالروضةَاألنظمةَالوظيفيةَمتاحةَللجميعَ.  .24
َاإلداريََإدارةَتوفر  .25 َبالوضع َخاصة َسجالت الروضة

َ.للمواردَالبشرية
     

 محددة مهام ألداء مفصـــــــلة توجيهات للموظفات تبين مكتوبة تشـــــــغيل إجراءات توفر: الســـــــادس المعيار
 .بعملهن متعلقة
مواردَالَمهامَتبينَتشغيلَخططَالروضةَإدارةَلدىَتوجد  .26

َ.البشرية
     

     َ.المدرسيَالعملَلتسييرَلوائحَتوجد  .27
     َ.َالمهامَلتوزيعَآليةَتوجد  .28
 .للموظفات المزايا توفر: السابع المعيار
     َ.الموظفاتَلتحفيزَسياسةَالروضةَإدارةَلدىَيوجد  .29
     َتوجدَلدىَالروضةَسياسةَلترقيةَالموظفات.  .30
     َ.منظمةَإنجازَملفاتَالمعلماتَلدىَيوجد  .31
َرضاَمدىَعنَدوريةَاستطالعاتَالروضةَإدارةَتوفر  .32

َ.موظفاتَالروضة
     

     َ.لموظفاتهاَالوظيفيَاألمانَالروضةَإدارةَتوفر  .33
 .المديرة م هالت: الثامن المعيار
َالمطلوبةَتالمؤهالَتوفرَفيَوالتعليمَالتربيةَوزارةَتلتزم  .34

َ.للمديرة
     

َمعَاألقلَعلىَالبكالوريوسَشهادةَالروضةَمديرةَتحمل  .35
َ.الروضةَإدارةَفيَدورات

     

َيادةقَمنَتمكنهاَكافيةَبسلطةَالروضةَمديرةَتتمتع  .36
َ.أهدافهاَلتحقيقَالروضة

     

  المديرةَتشرك  .37
َ.عمليةَصناعةَالقراراتَفيَالموظفات

     

َأداءَمنَالروضةَمديرةَيمكنَوظيفيَوصفَيوجد  .38
َ.مهامها

     

 .الموظفات م هالت: التاسع المعيار
39.  

َتعيينبَوالتعليمَالتربيةَوزارةَفيَالطفولةَإدارةَتلتزم
َ.المطلوبةَالمؤهالتَوفقَالروضةَموظفات

َ
َ
َ
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 الفقرات مالرق
عالية 
متدنية  متدنية متوسطة عالية جدا

 جدا
اردهاَكفاءةَمَوتطبقَإدارةَالروضةَسياسةَتعيينَلضمانَ  .40

َ.البشرية
     

َؤهالت)المَحسبَالموظفاتَعلىَالمسئولياتَتوزيعَيتم  .41
َ.االخبرة(َاَالقدرة

     

َعمَالمتناسبَالمعلماتَمنَالعددَالمناسبَتوظيفَيتم  .42
َ.األطفالَأعداد

     

َقاَاوفَالمدخالتَالبشريةَمؤهالتَكفاءةَمنَالتأكدَيتم  .43
َ.والتعليمَالتربيةَوزارةَفيَالطفولةَإدارةَلشروط

     

 .السنوي التدريب: العاشر المعيار
للمدخالتََالمهنيَللتطويرَخطةَالروضةَإدارةَلدى  .44

َ.البشرية
     

َالجددَالتربيةَوزارةَتوفر  .45 َللموظفات َلدوراتاَوالتعليم
َ.احتياجاتهنَمعَيتناسبَبماَالتدريبية

     

     َ.للتطويرميزانيتهاََمنَجزءاَاَالروضةَإدارةَتخصص  .46
لىَأداءَعَالمهنيَالتدريبَأثرَبمتابعةَالروضةَإدارةَتقوم  .47

َ.المعلماتَلقياسه
     

 للمعلمات الوظيفي األداء تقويم: عشر الحادي المعيار
     َ.المعلماتَأداءَلتقويمَمعاييرَتتوفر  .48
َسهميَبشكلَالمعلماتَأداءَبمتابعةَالروضةَإدارةَتقوم  .49

َ.أدائهنَتحسينَفي
     

     َ.لكلَمعلمةَملفَانجازَمنظمَيوجد  .50
     َ.مهالتقريرَالمتعلقَبادائهاَلتقويَمناقشةَللموظفةَتتاح  .51
 .للموظفات المهني للتطوير مكتوبة سنوية خطة توفر: عشر الثاني المعيار
َموظفاتلَالمهنيَللتطويرَخطةَالروضةَإدارةَلدىَتتوفر  .52

َ.الروضة
     

     َ.التدريبَأثرَلقياسَنماذجَالروضةَإدارةَلدىَيتوفر  .53
َلىعَالمهنيَالتطويرَأثرَبمتابعةَالروضةَإدارةَتقوم  .54

َ.موظفاتها
     

َعلىَ  .55 َالمهني َالتطوير َاثر َبقياس َالروضة َإدارة تقوم
َموظفاتها.

     

 مع المواقفالمعيار الثالث عشـــــــــر: التزام اإلدارة بتزويد المعلمات باالســـــــــتراتيجيات والدعم االزم للتعامل 
 التعليمية في الصف الدراسي والتواصل مع أولياء أمور األطفال.

َداءأَعلىَلالطالعَالصفيةَالغرفَالروضةَمديرةَتزور  .56
َ.المعلمات

     

َتحسينلَالمناسبةَباالستراتيجياتَالمعلماتَالمديرةَتزود  .57
َ.األداء

     

َ َ.مستمرَبشكلَاألمورَأولياءَمعَالمديرةَتتواصل  .58
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 الفقرات مالرق
عالية 
متدنية  متدنية متوسطة عالية جدا

 جدا
 .يعوسر  دوري بشكل المهمة المعلومات لنقل الموظفات مع تواصل قنوات اإلدارة لدى: عشر الرابع المعيار
َالمتعلقةَبالمعلوماتَافرادهاَالروضةَإدارةَتزود  .59

َ.َبمسؤولياتهن
     

َالروضةَإدارةَتطبق  .60 َنبيَلتبادلهاَالمعلوماتَلنقلَ
َ.األعضاء

     

َكلبشَأدائهنَعنَراجعةَبتغذيةَالموظفاتَاإلدارةَتزود  .61
َ.فوري

     

 ووضــــــع البرنامج وتخطيط للتدريب جماعي بشـــــــكل الموظفات مع المديرة تعمل: عشـــــــر الخامس المعيار
 .األهداف
َالفريقَالموظفاتَمعَالمديرةَتعمل  .62 َلتحديدَبروح

َ.التدريبيةَاالحتياجات
     

َعلىَتحافظ  .63 َلتخطيطَدوريةَاجتماعاتَعقدَالمديرة
َ.البرنامج

     

     َ.وضةالَرَبإدارةَالعملَلتسييرَمكتوبةَسياساتَتطبق  .64
 .البرنامج لتجويد الفرصة المعلمات تعط : عشر السادس المعيار
َلتحقيقَالالزمةَاإلجراءاتَفيَالمعلماتَإشراكَيتم  .65

َ.األهداف
     

َالتدريبيةَاالحتياجاتَلتحديدَالمعلماتَإشراكَيتم  .66
َ.الالزمة

     

َبالتطويرََاجتماعاتَفيَالمعلماتَإشراك  .67 متعلقة
َ.للمناقشة

     

 .المطلوب الزمني إطارها في ومراجعتها ومراقبتها المالية الخطة تنفيذ يتم:  االسابع عشر المعيار
     َ.الماليةَمواردهاَلتنميةَخطةَالروضةَإدارةَلدىَتوجد  .68
َالمواردَفيهاَتوزعَسنويةَميزانيةَالروضةَإدارةَلدىَيوجد  .69

َ.روضةالَأهدافَتحقيقَفيَيساعدَمناسبَبشكلَالمالية
     

َثابتةَصادرمَبتوفيرَالممولَأوَوالتعليمَالتربيةَوزارةَتقوم  .70
َ.الروضةَالحتياجاتَوكافية

     

َإلدارةَوموثقةَواضحةَسياسةَالروضةَإدارةَلدىَيوجد  .71
َ.ومراجعتهاَالماليةَشؤونها
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 التعليم برامجل األمريكية الوطنية للهيئة اإلدارية المعايير تطبيق من تحد التي المعيقات: ثالثاً 

 : عمان العاصمة في األطفال رياض في المبكرة والرعاية

 
 مالرق

 
 الفقرات

عالية 
 جدا

 متدنية جدا متدنية  متوسطة عالية

     َ.للبرنامجَرؤيةَوجودَمنَالروضةَخلو 7 .1
      .للبرنامجَمكتوبةَرسالةَوجودَعدم 8 .2
      .البرنامجَاهدافَوضوحَضعف 9 .3
     َ.موظفةَلكلَمحدثةَسريةَسجالتَتوفرَعدم  .4
     َ.ددالجَللمعلماتَمكتوبةَتعريفيةَحطةَتوفرَضعف  .5
َلمهامَواضحَوظيفيَوصفَاالفتقارَالىَوجود  .6

َ.الموظفات
     

َوفقاَمهنياَتأهيالَاإلداريةَالكوادرَتأهيلَضعف  .7
َ.َالروضةَإدارةَفيَالحديثةَالعلميةَللمعايير

     

َااالسلوبَوفقَعملهاَأداءَعلىَالمديرةَمقدرةَضعف  .8
َ.المطلوبَالمهني

     

     َ.للمعلماتَالوظيفيَاألداءَبتقييمَاالهتمامَخلو  .9
َالمهنيَللتطويرَمكتوبةَسنويةَخطةَعدمَوجود  .10

َ.َالروضةَإدارةَفيَللمعلمات
     

َالروحَالمعنويةَرفعَعلىَالروضةَمديرةَحرص  .11
َ.للمعلمات

     

عدمَتوفرَهامشَمناسبَلمشاركةَالموظفاتَفيَعمليةَ  .12
َ.صناعةَالقراراتَالمتعلقةَبالبرنامج

     

َوفقاَللمراقبةَالواضحةَالماليةَالخطةَوجودَعدم  .13
َ.َالجيدةَالمهنيةَللمعايير

     

َلتقدمَالتقويمَالمستمرَعلىَالروضةَمديرةَحرص  .14
َ.التحصيليَاألطفال

     

َلةالطفَوَبرامجَبتحسينَالروضةَمديرةَاهتمامَضعف  .15
َ.العلميةَللمتغيراتَوفقا

     

     َ.المعلماتَتعيينَفيَالروضةَلمديرةَدورَوجودَعدم  .16
َعلىَبناءَاألداءَتقويمَعلىَالروضةَمديرةَحرص  .17

َ.األطفالَاحتياجات
     

     َ.الحاليةَالتدريبَبرامجَمستوىَضعف  .18
     َ.الروضةَإدارةَفيَخبرةَلديهاَالروضةَمديرة  .19
األمورَفيَاالعتبارَعندَاجراءََأولياءَتؤخذَمالحظات  .20

َ.التقويمَالشاملَللروضة
     

َنةالسَعلىَاألقلَخاللَواحدةَمرةَالمعلماتَتقييمَيتم  .21
َ.الدراسية

     

     َ.سريةَملفاتَفيَالموظفاتَتقييماتَحفظ  .22
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 مالرق

 
 الفقرات

عالية 
 جدا

 متدنية جدا متدنية  متوسطة عالية

َلتحسينَمواضيعَتتضمنَالمعلماتَتدريبَخطة  .23
َ.األداءَمستوى

     

َاتذَمواضيعَتشتملَعلىَالروضةَمديرةَتدريبَخطة  .24
َ.الروضةَبإدارةَصلة

     

َرالتطويَخطةَبتطبيقَالروضةَمديرةَقيامَمنَالتأكد  .25
َ.الطفولةَلبرامج
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(4الملحق )  
والتعليمكتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط إل  وزارة التربية   
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(5الملحق )  
 كتاب تسهيل المهمة من وزارة التربية والتعليم إل  مركز الملكه رانيا العبداهلل
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(6الملحق )  
 كتاب تسهيل المهمة من وزارة التربية والتعليم إل  مديري التربية والتعليم في محافظة العاصمة
  



142 
 

(7الملحق )  
إل  مديري ومديرات المدارس الحكومية كتاب تسهيل المهمة من مديرية لواء الجامعة  
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(8الملحق )  
إل  مديري ومديرات المدارس الحكومية  ماركاكتاب تسهيل المهمة من مديرية لواء   
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(9الملحق )  
ومديرات المدارس الحكومية مديريإل   قصبة عمانمديرية لواء كتاب تسهيل المهمة من   
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(10الملحق )  
 البراءة البحثية
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(11) الملحق  
 معايير إعتماد رياض األطفال
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(12الملحق )  

 الحكومية األطفال رياض للجودة في والفني اإلداري التدقيق الوطني لنتائج التقرير
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