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  متمیزة األداء ومنخفضة األداء  الروضة لمعلمة النفسیة الصفحة
  "دراسة مقارنة"

   الزیات محمود نهى. د
  المقدمة
 على یقع حیث الوطن، مستقبل صیاغة فى فاعلة قوة الروضة معلمة تعد        

نجاح الروضة أهداف تحقیق فى األكبر العبء عاتقها  لیس التعلیمیة العملیة وإ
 في تتشكل حیث األخرى، المراحل جمیع إلى ینتقل أثرها ولكن المرحلة، لهذه فقط

مكاناته قدراته وتتحدد الطفل لشخصیة األساسیة المالمح الروضة مرحلة   .وإ
 كثیرة مهاماً  وتؤدي ومتداخلة عدیدة بأدوار الروضة معلمة تقوم حیث       
 فإذا. وتفصیلي دقیق بشكل تحدیدها یصعب ةمختلف فنیة مهارات تتطلب ومتنوعة

طالب األخرى التعلیم مراحل في المعلم كان  معینة، علمیة مادة یتقن بأن مُ
 یتعلمه ما كل عن مسئولة األطفال روضة في المعلمة فإن الفصل، إدارة ویحسن

 مرحلة في أطفالها من طفل كل نمو عملیة توجیه مهمة جانب إلى األطفال،
  )١٧٣: ٢٠٠٥الناشف،.(تهمحیا من حساسة

ذا    بها المشتغلین من یتطلب التى المهن من تعد التدریس مهنة كانت وإ
 وتوافقهم عطائهم على تنعكس سلبیة آثار علیها یترتب قد وشاقة كثیرة مهاماً 

 ضغوط من تعانى خاصة بصفة األطفال ریاض معلمة فإن والمهنى، النفسى
 متعددة فأدوارها بها، تعمل التى حلةالمر  وطبیعة عملها لطبیعة نظراً  شتى

 تلك ذلك كل إلى یضاف األخرى، المراحل فى بالمعلمین مقارنة ومعقدة ومتداخلة
 لتأهیل الجودة معاییر لتطبیق والتعلیم التربیة وزارة الیها سعت التي المستجدات
 هوضبالن تنادى التى الحدیثة العالمیة لالتجاهات وفقاً  التربوى لالعتماد الروضات

  )٢٠١٠بخیت،. (التعلیمیة المنظومة بجودة
 نظراً  التقدم بسباق للحاق أدوارها وتعاظم أعبائها من زاد ذلك أن والشك  

 فتصاب المهام لهذه إنجازها تعوق قد والتي بقدراتها، تصطدم قد التى للمسئولیات
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 اداإلجه من وتعانى والمهنیة، النفسیة حالتها على ذلك وینعكس والتوتر بالقلق
 غیر یكون قد  وظیفي مناخ في وغموضها األدوار لتداخل نتیجة النفسى واإلنهاك

دارة مالئم  بأعباء لتكلیفها إضافة عملها، لطبیعة متفهمة غیر مدرسیة وإ
 النظرة عن فضالً  فیها، روضتها تكون التى االبتدائیة المدرسة ومسئولیات

 فریسة فتقع عطائها، فى شكیكوالت األخرى، المراحل معلمى من لمهنتها المتدنیة
 تتعرض التى الضغوط هذه لكل حتمیة نتیجة یكون الذى النفسى لالحتراق سهلة

  .عملها محیط فى لها
 الغضب إلى المؤدى لالنفعال ومثیرة شاقة المهنة هذه أن یرى من وهناك       
 ءأولیا مع للمعلمة مشكالت إلى األحیان من كثیر في یؤدى والذي كبیرة بدرجة
دارة األطفال، أمور  الضغوط من لمزید تتعرض یجعلها ما وهو المدرسة، وإ

  )١١٠:  ٢٠٠٨بدر،.  (مستمر بشكل واالحباطات
  :الدراسة مشكلة
 معلمة به تطلع الذي الدور وأهمیة قیمة من تعلي التي اآلراء تلك مع اتفاقاً      

 قد فإنها المتعددة األدواره تحقیقها سبیل في أنها من الرغم على وكذلك الروضة،
 في تواجهها التي الصعاب من العدید عن فضال ومهنیة، نفسیة لضغوط تتعرض
 هذه في القائم الطرح جوهر یظل العمل، في العادیة الیومیة الحیاة مفردات خضم

 بین من نجد الصعاب هذه كل من الرغم على انه إلى یشیر والذي الدراسة
 التحدي من كثیر فیه أداًء  ومبهرًا، متمیزاً  ومهنیاً  وظیفیاً  أداًء  یقدم من المعلمات

 واحتواء المشكالت وحل الصعاب لتذلیل یسعى أداًء  والصعاب، الظروف لكل
 اإلدارة مع التواصل في حتى أداء بأقصى والتمسك األدوار، كل وأداء المواقف

 ینضح باسم وجه ذلك كل ویعلو أنفسهم األطفال مع واألهم األمور أولیاء ومع
 تؤدي التي المعلمة تلك هي من السؤال ویبقى.. والتفاؤل واألمل والحب بالطاقة

    وتواجهها؟ فیها تعیش التي الصعاب كل من الرغم على متمیزاً  وظیفیاً  أداًء 
  :المشكلة اختیار مبررات
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 معلمة تناولت التي والدراسات الكتابات تلك في النظر یلفت ما أكثر لعل      
 لها تتعرض التي والمهنیة النفسیة للضغوط والمتعدد الشدید ركیزالت هو الروضة،
 ظهور عن فضالً  حصرها، یصعب التي والمشكالت النفسي واالحتراق المعلمة
 المتكرر واإلحباط العجز وأحاسیس الزائدة واالنفعاالت والتوتر القلق أعراض
 الذي األمر وهو رهاوتبر  وتفسرها تعددها الدراسات راحت التي والالمباالة والتشاؤم
  :التالي النحو على إیجازه الباحثة ستحاول

 إلى وتحتاج الحساسیة في غایة مهنة هي األطفال ریاض معلمة مهنة إن 
 تشارك الروضة معلمة أن حیث ودقیق، معین وتأهیل وتدریب شخصیة خصائص

 نلإلنسا األساسیة والمعرفیة النفسیة القاعدة بناء في رئیسي بشكل األسرة مع
 اإلنسان بها یمر التي الخبرات أهمیة إنكار منا أي یستطیع وال للمجتمع وبالتالي

  .المستقبلیة حیاته على وأثرها المبكرة الطفولة مرحلة في
  المسئولیات من تنشأ الروضة معلمة منها تعانى التى العمل ضغوط أن 

 بكفاءة لمدرسیةا البیئة فى للعمل أدائها دون فتحول عاتقها على الملقاة والقیود
 وكذلك المهنة زمالء مع االرتیاح لعدم والقلق والتوتر باإلحباط فتصاب وفاعلیة

 فیحدث والمضایقات، اإلزعاج لها تسبب التى المدرسیة اإلدارة عن الرضا عدم
 إلى ذلك فیؤدى العمل ومتطلبات التحمل على الفرد قدرة بین التوازن عدم

 للتهدید مصدراً  ویكون منه المطلوب العمل ةتأدی عن والقصور بالعجز اإلحساس
 التغییر ومقاومة والالمباالة التشاؤم من حالة وینتابه العصبى، والتوتر والضغط

 حسن له أشار ما وهذا ،(Tal, 2010) عمله مجال فى االبتكار على القدرة وعدم
 داخل یومیة إحباطات من تعاني األطفال ریاض معلمة بأن)  ٢٠٥:  ٢٠٠١(

 نحو التفاؤل عدم أو لدیها النفسیة الطمأنینة لعدم نتیجة ذلك كان سواء ضةالرو 
حساسها والضیق بالتوتر یشعرها وهذا الوظیفي مستقبلها   .بالفشل وإ

 مصادر لتعدد نتیجة الروضة لمعلمة فعل رد أو انعكاس النفسى االحتراق أن 
 النفسى اإلنهاك وأ لإلجهاد الیوم طوال فیعرضها عملها فى تواجهها التى الضغوط
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 یتولد وبالتالى بها، المنوطة الزائدة والمسئولیات العمل ألعباء نتیجة ینتابها الذى
 مع الحدیث وتجنب والتوتر والتعب بالذنب اإلحساس العمل ضغط من لدیها

  .(Zill, 2007) العمل شئون فى الزمالء
  أعراض تمثل بأنها) ٢٠٠٣( عسكر یشیر وكما النفسي االحتراق أعراض أن 

همال األداء، مستوى كتدنى – سلوكیة  التغییر، ومقاومة للجسم، العام المظهر وإ
 التحكم وعدم العمل، مهام تجاه فیه المبالغ القلق في االنفعالیة األعراض وتتمثل

 واالستعمال لآلخرین، السلبیة والنظرة بالذنب، المتكرر واإلحساس االنفعاالت، فى
 فى فتكمن الفسیولوجیة األعراض أما اآلخرین، جنبلت الدفاعیة للحیل المفرط

 الرأس وآالم القلب، ضربات وتسارع الدم ضغط وارتفاع الهضم، اضطرابات
  . والظهر

  وعدم الروضة، داخل بها تقوم التي األطفال ریاض معلمة أدوار تعدد أن 
 وجود وكذلك بمتطلباتهن، الدولة إیفاء وعدم عملهن عن المعلمات بعض رضا
 إلى عددهن وصل الالتي المتخصصات، غیر األطفال ریاض معلمات من عدد
ا% ٨٧  األمر العمل، في النجاح أو باإلنجاز شعورهن ضعف إلى ذلك أدى تقریبً

ا یولد أن أیًضا شأنه من الذي  ضغوطهن إلى باإلضافة علیهن بالضغط شعورً
  )٢٠١٠ ، السالم عبد. (والحیاتیة الشخصیة

  لبعض الفائق الوظیفي األداء یأتي أین من السؤال یبقى سبق ما ضوء في 
 عنه تتساءل لم الذي األمر وهو وتفسیره، فهمه یمكن وكیف الروضة معلمات

  .الحالیة الدراسة خالل من الباحثة وتطرحه السابقة الدراسات
  :اآلتیة التساؤالت في الدراسة مشكلة وتتلخص

 منخفضة والمعلمة فيالوظی األداء متمیزة المعلمة بین الفروق هي ما 
  النفسیة؟ المتغیرات لبعض بالنسبة وذلك الوظیفي األداء

  عن الوظیفي األداء متمیزات للمعلمات النفسیة الصفحة تختلفهل 
  .الوظیفي؟ األداء منخفضي المعلمات
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  :الدراسة أهمیة
  :هى اعتبارات عدة من الحالیة الدراسة أهمیة تبرز

 أهم تمثل التي األطفال ریاض معلمة هيو  الدراسة من المستهدفة الفئة أن 
 أثرها ینتقل والتى المبكرة التربویة العملیة إنجاح فى ودعائمه التربوى النظام شرائح
  .التالیة المراحل فى الطفل شخصیة على

 للمعلمات واالختیار االنتقاء عملیة ودور أهمیة على تؤكد الحالیة الدراسة أن 
 والوظیفیة المهنیة للممارسة تؤهل التى والتربویة یةوالنفس الشخصیة للمتغیرات وفقاً 
  .الطفل شخصیة تكوین في وتساعد تدعم التي

 للمعلمة النفسیة الخصائص تحدید في تساهم ربما الحالیة الدراسة  نتائج أن 
 صعوبات كل وجود ظل في متمیزاً  وظیفیاً  وأداًء  فاعالً  دوراً  تؤدي أن یمكن التي

  .المعروفة العمل
 الجهد وتقدیر األطفال ریاض معلمة عمل طبیعة فهم إلى االنتباه یلفت البحث 

 إیجابى اتجاه إلى المجتمع من الدونیة النظرة وتعدیل ، الروضة فى تبذله الذى
  .مهنتها نحو

 بالسمات األطفال ریاض مرحلة على والمشرفین المسئولین اهتمام 
 األكبر الدور ویلعب همیةاأل شدید متغیر باعتبارها للمعلمة النفسیة والخصائص

  .النفسي واالتزان التوافق حالة تحقیق في
  :الدراسة هدف

 األداء متمیزة المعلمة بین الفروق على التعرف إلى الحالیة الدراسة تهدف        
 النفسیة المتغیرات بعض ضوء في الوظیفي األداء منخفضة والمعلمة الوظیفي
 مقارنة الوظیفي األداء متمیزة للمعلمة یةالنفس الصفحة طبیعة على التعرف وكذلك

  .الوظیفي األداء منخفضة للمعلمة النفسیة بالصفحة
  :الدراسة مصطلحات

  Psycho Profile: النفسیة الصفحة
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)  ویشیر إلى ٢٠٠٩تتبنى  الباحثة في الدراسة الحالیة تعریف فرج طه (  
د على أكثر من أن الصفحة النفسیة هي رسم بیاني یوضح المستوى النسبي للفر 

اختبار أو أكثر من سمة أو استعداد نفسي أو عقلي، وال یمكن أن نقوم برسم 
الصفحة النفسیة لعدة اختبارات أو استعدادات نفسیة إال على أساس معیار موحد 
في أساس حسابه كالمئینیات فقط أو الدرجات التائیة فقط، حتى یمكن المقارنة 

االختبارات أو االستعدادت بناًء على تشابه بین هذه الدرجات على مختلف تلك 
وحدات المعیار في كل، هذا ویجوز أن تكون الصفحة النفسیة على هیئة جدول 

  )٦٩١:  ٢٠٠٩یعرض نفس البیانات. (طه، 
  األداء الوظیفي: متمیزةمعلمة الروضة 

تعرفها الباحثة إجرائیًا بأنها المعلمة الحاصلة على مؤهل تربوي عال في   
ة وتعمل بأحد الروضات الحكومیة أو الخاصة والحاصلة على المعلمة الطفول

المثالیة وفقًا للتقییم الوظیفي الذي تعده إدارة المدرسة وذلك عن العام الدراسي 
  األخیر.

  اإلطار النظري والدراسات السابقة:
: الصفحة النفسیة   أوًال

م بیاني ) إلى أن الصفحة النفسیة عبارة عن رس ٢٠٠١یشیر (العمري،   
یوضح المستوى النسبي للفرد على أكثر من اختبار أو أكثر من سمة أو استعداد 
نفسي أو عقلي، حتى نعلم في أیها یكون مرتفعًا وفي أیها یكون متوسطًا وفي أیها 
لى أي مدى یكون هذا االرتفاع أو االنخفاض ، ویمكن أن  یكون دون المتوسط وإ

  ن یصاحب التقریر الفردي الرسم البیاني.یعبر عنها في شكل تقریر فردي أو أ
) أن الصفحة النفسیة تمثل التحلیل الداخلي  ٢٠٠١وترى (عبد المنعم،   

لمستوى أداء الفرد على مختلف االختبارات أو ما یطلق علیه الفروق داخل الفرد 
كما أنها تیسر االنتقال من األداء على االختبارات ، إلى صفات وخصائص 

  المفحوصین.
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 ١١٥

) أن الصفحة النفسیة هي رسم بیاني لمجموعة  ٢٠٠٢ضیف (ثابت، وت  
  من الخصائص المحددة والمقاسة مثل سمات الشخصیة.

ویرى فرانكلین أن الصفحة النفسیة هي الصفات السلوكیة التي تمیز   
الشخص عن غیره، ولكن في بعض األحیان قد تتأثر هذه الصفات بمشاكل نفسیة 

ت ارتفاعها وانخفاضها بین األشخاص. (إبراهیم، مصاحبة تختلف معها معدال
٢٢:  ٢٠٠٨(  

والصفحة النفسیة عبارة عن مجموع الدرجات الخام التي یحصل علیها   
الفرد على االختبارات الفرعیة للمقیاس في نمط كلي بشكل بیاني یمثل توزیع 
الدرجات التي حصل علیها ، وذلك یترتب علیه معرفة مدى التشتت في األداء 

التوصل إلى نمط محدد لقدرات الفرد من خالل أدائه على المقیاس والذي یؤدي و 
بدوره إلى التوصل إلى بعض الدالالت الكیفیة التي تساعدنا في نتائج هذا 

  ) ٢٠٠٦البحث.( سید ، 
لذلك تخلص الباحثة إلى أن التعریفات السابقة للصفحة النفسیة تتضمن   

، فاتفقت جمیع التعریفات السابقة على أن بعضًا من أوجه التشابه واالختالف 
الصفحة النفسیة عبارة عن رسم بیاني یوضح مستوى أداء الفرد على عدد من 

  االختبارات بهدف تقییم هذا األداء والوقوف على جوانب القوة والضعف لدیه.
  
  

: معلمة الروضة   ثانیًا
علیها تعتبر معلمة ریاض األطفال من الركائز األساسیة التي یتوقف   

نجاح العملیة التربویة بالروضة. فهي مصدر معلومات الطفل ورعایته، وتحقیق 
نموه الشامل والمتكامل في جمیع الجوانب، وتحقیق تكیفه مع نفسه ومجتمعه 

  وتهیئته لدخول المدرسة. 
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ویشترط في معلمة ریاض األطفال أن تكون حاصلة على مؤهل عال في   
التربویة وفي حالة عدم توافر المؤهل یجوز  مجال الطفولة من إحدى الكلیات

تعیین الحاصالت على مؤهل عال تربوي بشرط الحصول على دبلوم في دراسات 
  ()الطفولة لمدة عام دراسي.

ویتضمن عرض األطار النظري لمعلمة الروضة ثالثة محاور رئیسیة،   
  باعتبار أن هذه المحاور هي مدخالت تحقیق األداء الوظیفي الفائق:

 لخصائص الشخصیة لمعلمة الروضةا  
 األدوار المختلفة لمعلمة الروضة  
 الكفایات المهنیة والشخصیة لمعلمة الروضة  

: الخصائص الشخصیة لمعلمة الروضة:   أوًال
وتلخص كارول كاترون صفات المعلمة الكفء في ریاض األطفال على   

  النحو التالي:
 ) االهتمامcaringة مهتمة بأطفالها ): والمقصود به أن تكون المعلم

  وبأسرهم وتتمتع بالدفء والرغبة في المساندة. 
 ) الكفاءةCompetence وذلك بتوظیف ما تعرفه المعلمة عن نمو :(

  األطفال وأنسب االستراتیجیات للتعامل معهم في قاعة النشاط. 
 ) االبتكارCreativity على معلمة الروضة أن تكون منفتحة على آراء :(

م األطفال، مرنة وقادرة على اإلبداع واالبتكار وترى اآلخرین بما فیه
  المواهب التي یتمتع بها كل واحد من أطفالها. 

 ) االلتزامCommitment من خالل إشباع حاجات األطفال ومساندتهم :(
في محاوالتهم لفهم العالم من حولهم ، ونحو التفوق في عملها مهما 

  كانت ظروف العمل صعبة. 
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 ) الشجاعةCourage من خالل قدرة المعلمة على الدفاع عن آرائها:(
: ٢٠٠٨(الناشف،.وممارساتها أمام اإلداریین والموجهین وأولیاء األمور

١١٠ -١٠٩(  
وقد أورد عدید من الّكتاب والباحثین مجموعة من السمات والخصائص   

  لشخصیة المعلمة، من بینها:
  قدر من األفكار الخصائص العقلیة: وتتمثل في القدرة على إنتاج أكبر

الجدیدة، والمرونة في التفكیر، والقدرة على تغییر اتجاه التفكیر؛ والقدرة على تنظیم 
األفكار في أنماط أوسع وأشمل من خالل التخیل، والتألیف، والتركیب، والبناء، 
عادة التنظیم، والخروج الدائم عن المألوف بتبني فكر كسر اإلطار،  والتحلیل، وإ

دراك العالقة المباشرة بین الطریقة التي ینظر والتفكیر بطری قة لماذا؟ وكیف؟ وإ
إلیها للمستقبل وبین ما سیكون علیه المستقبل فعًال، واالعتماد على التفكیر 
التباعدي، واالستقالل في التفكیر وحب القراءة واإلطالع، والمیل إلى البحث 

كار جدیدة، والقدرة على والتحقیق، واستخدام المعرفة الموجودة كأساس إلنتاج أف
  التعامل مع النظم الرمزیة واألفكار المجردة، وتنویع االهتمامات والهوایات.   

   الخصائص الشخصیة: وتتمثل في االتزان االنفعالي والتقبل والتعاطف
والمشاركة الوجدانیة، وتقبل الغموض، وعدم التقید بالتعلیمات واألنظمة، وكسر 

إلى الدعابة والمرح، وتحویل األزمات إلى فرص، واالهتمام  القیود الذاتیة؛ بالمیل
بإحراز النجاح أكثر من تجنب الفشل، وتحلیل احتماالت النجاح بدقة، والتمتع 
بشخصیة مبادرة، وااللتزام الشخصي القوي تجاه الروضة، وامتالك ضبط وتحكم 

تحمل المسؤولیة، داخلیین، واالهتمام باآلخرین وآرائهم، والتمتع بالثقة بالنفس، و 
والتحمس ألفكاره وتنفیذها في الواقع، واالنفتاح على الخبرات الجدیدة، وااللتزام 
بالعمل والتأمل، والقدرة على التكیف، والجرأة في إبداء اآلراء، وتقدیم المقترحات 

  الالزمة.
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١١٨  

، خلیل ٢٠٠٦، صوالحة ٢٠٠٥، جاد ٢٠٠١، حسن ١٩٩٨(أحمد   
  ) ٢٠١٠، النجار والزیات ٢٠٠٩، قاسم، ٢٠٠٨، الناشف٢٠٠٧

إال إنه من المالحظ إن شروط القبول للطالبات المعلمات بأقسام الطفولة   
وریاض األطفال بالكلیات لم یظهر فیها بصورة واضحة وجادة شروط قبول تتسم 
بالجدیة والحزم والتي تتفق مع أهمیة الدور الذي یؤهل هؤالء الطالبات للقیام به 

ني وأن معیار االختیار غالبًا ما یكون معدل الدرجات في مستقبلهن المه
التحصیلیة التي تحصل علیها الطالبة في المرحلة الثانویة، وقد توجد بعض 
االختبارات الشكلیة األخرى ولكنها ال تراعي معاییر اختیار معلمة الروضة. 

  )١٠٩: ٢٠٠٨(الناشف،
لبة بكلیات ومن هنا ترى الباحثة ضرورة التدقیق عند قبول أي طا  

وأقسام وشعب الطفولة وریاض األطفال وعدم قبولها إال بعد اجتیازها 
لالختبارات النفسیة والتربویة والطبیة بنجاح، عن طریق لجان متخصصة في 

  مجال تربیة األطفال.    
  ثانیا: األدوار والمهام التي تقوم بها معلمة الروضة: 

مجاالت العلوم المختلفة  في ضوء المستحدثات العلمیة المتتابعة في  
ومجال تربیة الطفولة المبكرة على وجه الخصوص تظهر الحاجة إلى معلمة 
شاملة واعیة ومثقفة ومتفتحة بأهمیة االطالع المستمر على التطورات العلمیة 
الحدیثة في مجال مهنتها وتخصصها. وكذلك التعامل مع المستحدثات 

ستخدامها في ریاض األطفال. ویمكنها التكنولوجیة المستخدمة أو التي یمكن ا
كذلك من المشاركة الفعالة في تطویر العملیة التعلیمیة بمقترحاتها ومالحظاتها 
البناءة. فهي مشجعة على التعلم واستمراره ومحفزة علیه ومرشده وموجهة 
ومخططة وغیر ذلك من األدوار التي تمكنها من تربیة أطفال قادرین على 

 رات العلمیة والتكنولوجیة في إطار بیئتهم األسریة والمجتمعیة.التعامل مع المتغی
  )١٣٧: ٢٠٠٥(جاد،
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) المهام العدیدة التي تؤدیها معلمة الروضة على ٢٠٠٧وتحدد الناشف (  
  النحو التالي:

  دور المعلمة كممثلة للمجتمع: -١
 ویتطلب منها هذا الدور أن تقوم بدور األم، تعزز القیم والمفاهیم والمواقف

اإلنسانیة السائدة في المجتمع وتسعى إلى تكریس العادات السلوكیة اإلیجابیة 
وتعطي القدوة الحسنة في المظهر والسلوك والمشاعر اإلنسانیة الصادقة، لینشأ 

  الطفل محبًا لمجتمعه متمثال لقیمه راغبًا في المساهمة في بنائه وتطویره. 
  دور المعلمة كمساعدة لعملیة النمو:  -٢

مكانات ت   تاحة فرص وإ حتاج عملیة نمو الطفل إلى توجیه ومؤازرة وإ
وتقویم مسار، وهذا ما یمكن أن تقوم به معلمة الروضة من خالل اإلجراءات 

  التالیة: 
  .توفیر المناخ النفسي الذي  یشعر الطفل باألمان والطمأنینة والثقة بالنفس  
  ًمعرفیًا ووجدانیًا مساعدة كل طفل على تحقیق أقصى قدر من النمو عقلیا/

  ونفسحركیًا من خالل ما تقدمه من مواقف وخبرات داخل الروضة.
  .االهتمام بتعزیز ثقة األطفال في أنفسهم وتنمیة مفهوم إیجابي عن ذواتهم  
  العمل على إشباع حاجات األطفال الجسمیة والعقلیة والنفسیة واالجتماعیة

  الطفولة المبكرة. ومساعدتهم على تحقیق مطالب النمو في مرحلة 
  مراعاة صحة األطفال الجسمیة والنفسیة ومساعدتهم على مواجهة مواقف

اإلحباط وحسن استخدام مهارات التعزیز اإلیجابي في سبیل تشجیع السلوك 
  المرغوب فیه وتثبیته. 

  دور المعلمة كمدیرة وموجهة لعملیات التعلم والتعلیم:  -٣
راحل العملیة التعلیمیة: التخطیط والتنظیم للمعلمة دور هام في كل مرحلة من م

  والتنفیذ والتقویم ویتضمن دورها هذا القیام باآلتي:
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١٢٠  

  إشراك األطفال في عملیة تخطیط أنشطة التعلیم وتشجیعهم على أخذ المبادرة
وتقدیم أفكار تفتح أمام األطفال مجاالت جدیدة واهتمامات تنمي مهاراتهم وتشبع 

  میولهم. 
 ة للتعلم من خالل التنویع في األنشطة والوسائل التعلیمیة والمواد إثارة الدافعی

والخدمات ومختلف مصادر التعلیم، وتوظیف كل اإلمكانات المادیة والبشریة 
المتاحة في البیئة من أجل إثراء العملیة التعلیمیة/التعلمیة وتوفیر عنصر التشویق 

  فیها. 
  الذاتي وتنمیة التفكیر االبتكاري مساعدة األطفال على اكتساب مهارات التعلم

لدیهم وتشجیعهم على التعبیر عن أفكارهم ومشاعرهم بشتى األسالیب والصور 
  الممكنة. 

  تنظیم غرفة النشاط بشكل یحقق االستفادة القصوى من إمكانات الفصل ویتیح
  لألطفال ممارسة واستخدام األدوات والمواد المتوافرة. 

 وفیر جو من الحریة المنظمة واحترام المعلمة حسن إدارة الصف ویتمثل في ت
  ألطفالها. 

  متابعة نشاط األطفال وتقویم أدائهم وما حققوه من نمو في شتى المجاالت
وعمل بطاقات متابعة أو سجالت تدون فیها المعلمة ما یخص كل طفل على حدة 

  واستخدام هذه السجالت لدفع عملیة.
  نسانیة: دور المعلمة في تدعیم العالقات اإل  -٤

  .التعاون مع الزمیالت في تخطیط وتنفیذ خبرات وأنشطة متنوعة  
  إقامة عالقات إیجابیة مع الهیئة العاملة في الروضة مثل البستاني

والممرضة واإلخصائیة االجتماعیة، وجمیع الفنیین واإلداریین العاملین 
  بالروضة. 
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  العمل، والتكیف إقامة عالقات عمل سویة مع اإلدارة والمسئولین لصالح
لمتطلبات العمل الفریقي، والمساهمة في األعمال الفنیة واإلداریة التي 

  تتطلب التعاون على مستوى الروضة.  
٥-  :   دور المعلمة في تنمیة ذاتها مهنیًا

باإلضافة إلى فرص النمو المهني التي یوفرها العمل الیومي مع األطفال، 
ى المعلمة أن تنمي معلوماتها وتطلع على وتبادل الخبرات مع زمالء المهنة، عل

االتجاهات الحدیثة في مجال تربیة طفل ما قبل المدرسة. وأن تجرب ما تقرأ عنه 
من اتجاهات واستراتیجیات حدیثة في عملها مع األطفال، وتتابع النتائج، وتقارن 
انعكاساتها على المتعلمین مع نتائج االستراتیجیات التي اعتادت العمل بها. 

  )٣٣٤-٣٣٣: ٢٠٠١(الناشف، 
: كفایات معلمات ریاض األطفال:   ثالثًا

المعلمة هي عنصر أساسي في العملیة التربویة، فهي التي تتعامل مع   
األطفال، وهى التي تنفذ المنهج وتكیف الموقف التعلیمي وتختار طریقة التعلیم 

ر كفایات معینة في المناسبة وتثري موقف الخبرة باستخدام التقنیات التربویة، وتواف
  معلمة الروضة یساعدها كثیرًا على النجاح في أدائها لعملها على الوجه األكمل.

  وهناك أربعة أنواع من الكفایات المهنیة وهي:
   Cognitive Competenciesالكفایات المعرفیة  -١

وتشیر إلى المعلومات والمهارات العقلیة الضروریة ألداء الفرد (المعلم)   
  التعلمي). –مجاالت عمله (التعلیمي في شتى 

  Affective Competenciesالكفایات الوجدانیة  -٢
وتشیر إلى استعدادات الفرد (المعلم) ومیوله واتجاهاته وقیمه ومعتقداته،   

وهذه الكفایات تغطي جوانب متعددة مثل: حساسیة الفرد (المعلم) وثقته بنفسه 
  واتجاهه نحو المهنة (التعلیم).

  Performance Competenciesفایات األدائیة الك -٣
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وتشیر إلى كفاءات األداء التي یظهرها الفرد (المعلم) وتتضمن المهارات   
جراء العروض العملیة.. إلخ)  النفس حركیة (كتوظیف وسائل وتكنولوجیا التعلیم وإ
وأداء هذه المهارات یعتمد على ما حصله الفرد (المعلم) سابقًا من كفایات 

  ة.معرفی
  Consequence or Product Competenciesالكفایات اإلنتاجیة  -٤

تشیر إلى أثر أداء الفرد (المعلم) للكفاءات السابقة في المیدان (التعلیم)،   
أي أثر كفایات المعلم في المتعلمین، ومدى تكیفهم في تعلمهم المستقبلي أو في 

  )Kelimeler, 2010(مهنهم. 
  الدراسات السابقة: 

اإلشارة في هذا السیاق إلى أنه وفي ضوء اطالع الباحثة على  یجدر  
كثیر من الدراسات السابقة التي تناولت معلمة الروضة، لم یكن من بینها في 
حدود اطالع الباحثة أي دراسة تتناول موضوع الدراسة الحالیة وهو الصفحة 

راسات حاولت األداء الوظیفي، بل وأكثر من ذلك أن الد متمیزةالنفسیة للمعلمة 
التركیز على مدخالت تحقیق األداء الوظیفي الفائق، حیث لم یرد األداء الوظیفي 
الفائق في أي دراسة سابقة، ومن ثم فإن عرض الدراسات السابقة سیكون بمثابة 
عرض للمؤشرات المحققة لألداء الوظیفي الفائق وخاصة تلك الدراسات التي 

من خالل فكر التدریب المستمر، علمًا بأن تناولت تحقیق معدالت جودة األداء 
استعراض الدراسات سیكون عرضًا جشتالطیًا في مضمونه أكثر من التركیز على 

  التفاصل التي قد ال تفید وال تضیف عند مناقشة نتائج الدراسة الحالیة. 
: الدراسات التي تناولت متغیرات نفسیة    أوًال

لتي هدفت إلى تحدید السمات ) وا١٩٩٨( أحمدأول هذه الدراسات دراسة 
الشخصیة الواجبة فى معلمة ریاض األطفال فى جمیع الجوانب وتكونت العینة 

معلمة ریاض أطفال من محافظة المنیا وتوصلت النتائج إلى: تم  ١٨٢من 
سمة  ١٦) سمة ینبغى توافرها فى معلمة ریاض األطفال منها ٢٥التوصل إلى (
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الل قائمة السمات الشخصیة كان ترتیبها حسب ومتغیر قام الباحث بقیاسها من خ
 –حب األطفال  –التفاؤل  –أهمیتها على النحو التالى: االستعداد المهنى 

  العالقة الشخصیة. –السیطرة  –المسئولیة 
) عن الرضا المهني لمعلمات ریاض األطفال في ضوء ٢٠٠٠( السرسيدراسة  

برة ومحل اإلقامة (ریف/ حضر) بعض المتغیرات كالحالة االجتماعیة وسنوات الخ
معلمة بریاض األطفال في المدارس  ٣٠٦، وعمر المعلمة ، وشملت العینة 

الرسمیة ، وتوصلت نتائجها إلى عدم وجود اختالفات من أي درجة بین رضا 
معلمات ریاض األطفال نحو مهنتهن وبیئة اإلقامة، والحالة االجتماعیة، وعمر 

فات في درجات الرضا لدى المعلمات طبقًا لمتغیري المعلمات، بینما توجد اختال
  المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة لصالح األكثر خبرة.

والتي هدفت إلى التعرف على مستویات  )٢٠٠٠قاسم ( كذلك  نجد دراسة
الضغوط النفسیة المهنیة لمعلمة الروضة وعالقتها ببعض سمات الشخصیة 

نتائج الدراسة إلى انتشار الضغوط وبعض المتغیرات الدیموجرافیة. وأشارت 
النفسیة المهنیة لمعلمات ریاض األطفال شأنهن شأن مدرسي المراحل التعلیمیة 
األخرى، كما أسفرت النتائج عن أن ما یزید عن ثماني معلمات من كل عشرة 
تعانین من الضغوط النفسیة المهنیة التي تتراوح من ضغوط متوسطة إلى شدیدة، 

  بشكل دال.وهي نسبة عالیة 
) إلى تنمیة كفایات تعلیم التفكیر اإلبداعي ٢٠٠٣(المشرقي بینما هدفت دراسة  

لدى الطالبات المعلمات بكلیة ریاض األطفال جامعة اإلسكندریة، حیث تكونت 
طالبة من طالبات الفرقة الثالثة. واستخدمت الباحثة بطاقة  ٢٠العینة من 

للطالبات المعلمات واختبار التفكیر  مالحظة كفایات تعلیم التفكیر اإلبداعي
اإلبداعي ألطفال الطالبات المعلمات وأشارت النتائج إلى فاعلیة البرنامج المقترح 

  في تنمیة كفایات تعلیم التفكیر اإلبداعي لدى الطالبات المعلمات وأطفالهن. 
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) إلى التعرف على مستوى ٢٠٠٥( الخرابشة وعریباتبینما هدفت دراسة 
لنفسي لدى المعلمین بالمملكة األردنیة الهاشمیة ، حیث بلغت مجموعة االحتراق ا
) معلمًا ومعلمة، وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة ١٦٦الدراسة (

إحصائیة وفقًا لمتغیر الجنس لصالح اإلناث، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة 
لصالح ذوي الخبرة ممن لدیهم على أبعاد االحتراق النفسى بالنسبة لمتغیر الخبرة 

خمس سنوات فأكثر، كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن االحتراق النفسى عالیًا لدى 
  معلمات الروضة.

) فهدفت إلى التعرف على العالقة بین كل من ٢٠٠٥، Robinson(أما دراسة 
االحتراق النفسى والرضا الوظیفى واإلنهاك العاطفى لدى مجموعة من المعلمین 

) فى مراحل مختلفة من بینهما مرحلة الروضة، والمرحلة االبتدائیة، ١٨٤(بلغت 
واستخدمت الدراسة مقیاس الرضا الوظیفى ومقیاس االحتراق النفسى، ومقیاس 
جودة الحیاة المهنیة ومقیاس تأثیر األحداث، وقد أسفرت النتائج وجود ارتباط دال 

جموعات الدراسة، كما أشارت بین االحتراق النفسى واإلنهاك العاطفى بین كل م
  النتائج أن عدد سنوات الخبرة لم یكن منبئًا على اإلنهاك العاطفى.

) بدراسة كشفت عن عالقة الرضا الوظیفى ٢٠٠٦( صوالحةبینما قام       
ببعض المتغیرات كالمؤهل الدراسي، الخبرة التدریسیة، الحالة االجتماعیة والسلطة 

) معلمة ، ٥٨طفال باألردن وبلغ عددهن (المشرفة لدى معلمات ریاض األ
وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن معلمات الروضة التى تعمل فى مدارس خاصة 
أكثر رضا عن المعلمات التى تعمل فى المدارس الحكومیة، كما أن المعلمات 
الحاصالت على المؤهل العلمى األعلى أقل رضا عن المعلمات الحاصالت على 

  المؤهل المتوسط.
) التي هدفت للكشف عن مستویات ٢٠٠٩( الفریحات والربضىما دراسة  أ

االحتراق النفسى لدى معلمات ریاض األطفال فى محافظة عجلون، وأثر كل من 
متغیرات نوع الروضة (حكومیة / خاصة) ، ورواتب المعلمة، وسنوات الخبرة، 
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لنفسى والمؤهل العلمى، وعدد األطفال في الصف على مستویات االحتراق ا
) معلمة، وطبق الباحثان مقیاس ١٢٠للمعلمة، وتكونت عینة الدراسة من (

ماسالش لالحتراق النفسى، وأسفرت نتائج الدراسة على أن معلمات ریاض 
األطفال فى محافظة عجلون یعانین من االحتراق النفسى بدرجة كبیرة، كما 

من المتغیرات  أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى ألى
التالیة نوع الروضة (حكومیة / خاصة) وسنوات الخبرة، المؤهل العلمى للمعلمة، 

  وعدد األطفال فى الصف، وقلة الراتب لدیها.
: دراسات تناولت متغیرات تربویة   ثانیًا

والتي هدفت إلى تحدید المتطلبات  )٢٠٠٢خلیفة وشریف (فنجد دراسة       
ها  في معلمة ریاض األطفال، والتعرف على مدى (الخصائص) التي یجب توافر 

وعي الطالبات المعلمات بكلیات ریاض األطفال بهذه المتطلبات حالیًا، وكذلك 
وبلغت  تطویر مستوى وعي الطالبات المعلمات بكلیة ریاض األطفال بهذه المتطلبات،

مجال، خبیرًا من أعضاء هیئة التدریس والمهتمین بال٢٠معلمة،  ٦٠عینة الدراسة 
ائج الدراسة إلى تحدید المتطلبات الواجب توافرها مدیرة مدرسة، وأشارت نت٢٠و

المتطلبات العقلیة  –في معلمة ریاض األطفال وهي (المتطلبات الجسمیة 
المتطلبات  –المتطلبات النفسیة واالجتماعیة  –المتطلبات اإلداریة  –والمعرفیة 

  متطلبات العالقات اإلنسانیة).  –الخلقیة 
والتي هدفت إلى التعرف على الوضع  )٢٠٠٢( عبد الحلیمكذلك دراسة       

الراهن لبرامج تدریب معلمات ریاض األطفال في أثناء  الخدمة، ومدى فاعلیتها، 
ونقدها وكذلك تحلیل الخبرات الحدیثة في مجال تدریب معلمات ریاض األطفال 

الوالیات المتحدة األمریكیة)، وتوصلت  –إنجلترا  –في الدول المتقدمة (الیابان 
ذه الدراسة إلى تصمیم نظام مقترح لتطویر برامج تدریب معلمي ریاض األطفال ه

  في مصر. 
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هدفت الدراسة إلى التعرف على حیث ) ٢٠٠٣النقیب ( بینما في دراسة      
واقع إعداد معلمات ریاض األطفال فى مصر وتشخیص أهم مشكالت الواقع 

جب توافرها لدى معلمة وكذلك التوصل إلى قائمة بالكفایات المهنیة التى ی
الروضة ثم اقتراح تصور إلعداد معلمة ریاض األطفال فى مصر، تكونت عینة 
الدراسة من أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم، ومن الطالبات بكلیة ریاض 
األطفال باإلسكندریة، و دمنهور واإلسماعیلیة وطنطا ودمیاط. وتوصلت نتائج 

مقننة تطبق على كافة الطالبات  الدراسة إلى عدم وجود أداة موضوعیة
المتقدمات، وكذلك عدم وجود ارتباط بین ما یدرس فى كلیات وأقسام وشعب 
ریاض األطفال وبین الواقع المیدانى، كما أظهرت اختالف أسالیب التقویم وعدم 

  تناسبها مع المخرجات المرغوبة.
ف على آراء والتي هدفت إلى التعر  Brown (2005)براون  وكذلك دراسة       

المتخصصین لمعرفة احتیاجاتهم التدریبیة باإلضافة إلى تقویم فعالیة البرامج 
التدریبیة المقدمة للمتخصصین فى الطفولة المبكرة.واستخدمت الدراسة المنهج 
الوصفى التحلیلى وكانت أدواتها عبارة عن مقابالت شخصیة، واستمارة استطالع 

ئج أهمها: قلة اهتمام البرامج التدریبیة رأى. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتا
باحتیاجات العاملین مع األطفال كذلك محتوى البرامج التدریبیة ال تحتاج إلیه 

  المعلمات فى عملهن.
والتي هدفت إلى دراسة تقویمیة لبرامج التدریب  )٢٠٠٦حنفي (ودراسة       

طفال، واقتصر أثناء الخدمة في ضوء االحتیاجات التدریبیة لمعلمات ریاض األ
البحث على البرامج التدریبیة المقدمة لمعلمات ریاض األطفال والتي تنظمها أو 
تشرف علیها وزارة التربیة والتعلیم سواء كانت برامج تدریبیة طویلة أو برامج 

عد ( ُ تم التطبیق على عینة من معلمات ریاض )، وVideo Conferenceالتدریب عن ب
والالتي ال تقل سنوات خبراتهن عن خمس سنوات بمجال  األطفال المؤهالت تربویاً 
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وانتهت نتائج الدراسة إلى تحدید قائمة ریاض األطفال وحضرن البرامج التدریبیة.
  .االحتیاجات التدریبیة لمعلمات ریاض األطفال

والتي تناولت التنمیة المهنیة المستدامة  )٢٠٠٨إبراهیم (وأیضا دراسة       
ل في مصر في ضوء بعض الخبرات الدولیة، وهدفت لمعلمة ریاض األطفا

الوقوف على أهم مالمح الوضع الحالي للتنمیة المهنیة لمعلمة الدراسة إلى 
وضع تصور مقترح للتنمیة المهنیة المستدامة ریاض األطفال في مصر، و

لمعلمة ریاض األطفال في مصر في ضوء بعض تحدیات مهنة تربیة الطفل، 
من أعضاء هیئة  ٥٠معلمة ریاض أطفال، و ٢٠٠ة من وتكونت عینة الدراس

برامج التنمیة المهنیة التدریس بالجامعات المصریة. وأكدت نتائج الدراسة على أن 
ال تعالج نواحي المقدمة لمعلمات ریاض األطفال ال تتمیز بأن لها سیاسة واضحة، و

اد الجامعي، القصور العلمیة والمهنیة الناتجة عن بعض القصور في برامج اإلعد
ال تشارك المتدربة في تخطیط البرنامج من حیث الموضوعات والمحاور كذلك 

  تتغاضى عن االحتیاجات الفعلیة للمعلمات المتدربات.المقترحة، وأخیرا أنها 
والتي هدفت إلى الوقوف على الحاجات  )٢٠٠٩(العواد بینما في دراسة        

األطفال فى مجال المنهج وهى: األهداف، التدریبیة أثناء الخدمة لمعلمات ریاض 
والمحتوى، والخبرات التعلیمیة والتقویم. وتمثلت عینة البحث فى معلمات ریاض 
األطفال الالتى یعملن فى المدارس الحكومیة والالتى یعملن فى مدارس أهلیة 

معلمة وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود بعض الحاجات  ٩٠والبالغ عددهن 
روریة لمعلمات الروضة أثناء الخدمة (طرق وأسالیب تقدیم التدریبیة الض

المحتوى)، والتنوع فى االستراتیجیات المستخدمة، والتدرج المنطقى عند تقدیم 
شباع میولهم، واالستغالل  المفاهیم والمعلومات المركبة وكیفیة تحفیز األطفال، وإ

  ل أثناء تقدیم األنشطة. األمثل لإلمكانات المتاحة، ومراعاة الفروق الفردیة لألطفا
) والتي هدفت إلى تقییم برنامج إعداد ٢٠١٠( عزامبینما في دراسة        

معلمات ریاض األطفال ومخرجاته وفقا لمعاییر الجودة  بكلیة ریاض األطفال 
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جامعة القاهرة، وأشارت النتائج إلى تحدید أوجه القصور فى برنامج إعداد 
یاض األطفال جامعة القاهرة، وتحدید المواصفات معلمات ریاض األطفال بكلیة ر 

القیاسیة لخریجة كلیة ریاض األطفال، وكذلك إعداد برنامج لتأهیل معلمة ریاض 
  األطفال طبقا للمواصفات القیاسیة .

) والتي هدفت إلى تصمیم ٢٠١٠( زناتي وعزام وحسنوأخیرا دراسة      
فى ضوء الجودة الشاملة، برنامج تدریبى لرفع أداء معلمات ریاض األطفال 

وأشارت نتائج الدراسة إلى التحقق من فاعلیة البرنامج التدریبى المقترح لرفع أداء 
معلمات الروضة وفقًا الحتیاجاتهم الفعلیة فى ممارسة األنشطة الداخلیة والخارجیة 
والزیارات المیدانیة والفنون األدائیة الخاصة بثقافة الطفل وتعدیل مشكالت 

السلوكیة بأسالیب تربویة واستخدام التكنولوجیا الحدیثة فى العملیة  األطفال
التعلیمیة بصورة مبتكرة ومتطورة وفقًا لمتطلبات الجودة الشاملة إلى جانب التحقق 

  من مدى استمراریة فعالیة البرنامج من خالل الدراسة التتبعیة.   
  تعقیب على الدراسات السابقة:

  ولت متغیرات نفسیة لمعلمة الروضة إلى أجمعت الدراسات التي تنا
ارتفاع حدة اإلحساس بالضغوط النفسیة والمهنیة واالحتراق النفسي لدى 
معلمات الروضة، كما أشارت إلى عدم وجود أي فروق دالة إحصائیًا 

حكومیة) وعدد  –بالنسبة للعدید من المتغیرات مثل نوع الروضة (خاصة 
وسنوات الخبرة، األمر الذي یشیر  األطفال في الصف والمؤهل الدراسي

إلى وجود متغیرات نفسیة یمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا في أداء المعلمة 
  لدورها الوظیفي أو المهني في الروضة.

  أشارت نتائج الدراسات التي تناولت متغیرات تربویة إلى حاجة معلمة
ء في الروضة إلى تحدید االحتیاجات التدریبیة ووجود خطط لتطویر األدا

ظل وجود معاییر األداء الوظیفي والمهني، األمر الذي یحمل اتفاقًا على 
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وجود قصور في األداء الوظیفي العام للمعلمة في ظل مفهوم الجودة 
  الشاملة والتنمیة المستدامة.

  فرض الدراسة:
  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط رتب درجات المعلمات

معلمات منخفضي األداء الوظیفي وذلك على األداء الوظیفي وال متمیزي
اختبار  - بطاریة االختبارات ( اختبار ستانفورد بینیه الصورة الرابعة

 -مقیاس جودة الحیاة - تورانس للتفكیر االبتكاري باستخدام األشكال
اختبار مفهوم الذات) المستخدمة في  -اختبار الضغوط النفسیة المهنیة

  األداء الوظیفي. متمیزيمات الدراسة الحالیة لصالح المعل
  األداء الوظیفي عن الصفحة  متمیزيتختلف الصفحة النفسیة للمعلمات

 متمیزيالنفسیة للمعلمات منخفضي األداء الوظیفي في اتجاه المعلمات 
  األداء الوظیفي.    

  اإلجراءات المنهجیة للدراسة:
  منهج الدراسة:

ج الوصفي المقارن والذي استخدمت الباحثة في الدراسة الحالیة المنه  
  یمكن من خالله التحقق من صحة الفرض العلمي وتحقیق أهداف الدراسة.

  عینة الدراسة:
 ١٠معلمة مقسمین إلى مجموعتین ( ٢٠تكونت عینة الدراسة من   
معلمات منخفضي األداء الوظیفي) والتي  ١٠ - األداء الوظیفي متمیزيمعلمات 

 -صة، هي (مدرسة فضل الخاصةتم الحصول علیها من خمس مدارس خا
مدرسة جمال عبد  –مدرسة رویال أكادیمي الخاصة  –مدرسة المستقبل الخاصة 

مدرسة األوقاف التجریبیة) بمعدل أربع معلمات من كل  -الناصر التجریبیة
اثنتین من المعلمات  -األداء الوظیفي متمیزيمدرسة (اثنتین من المعلمات 

تم تحدید مجموعتي الدراسة بناء على التقریر منخفضي األداء الوظیفي) وقد 
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السنوي الذي تعده مدیرة الروضة عن األداء الوظیفي للمعلمة خالل العام الدراسي 
  والذي یشمل تقییم ألدائها خالل العام الماضي.
  الخصائص العامة للمعلمات في عینة الدراسة:

  ریاض أن جمیع المعلمات من الحاصلین على بكالوریوس التربیة في
  األطفال من جامعتي القاهرة وحلوان.

   سنة، حیث لم تتجاوز خبرة  ٢٧-٢٣تراوحت أعمار المعلمات ما بین
  المعلمات أكثر من خمس سنوات في العمل كمعلمة في ریاض األطفال.

  أدوات الدراسة:
  استخدمت الباحثة في الدراسة الحالیة االختبارات اآلتیة:

  الذكاء الصورة الرابعة تعریب وتقنین اختبار ستانفورد بینیه لقیاس
  ٢٠٠٣مصري حنورة 

ریشاردسون) للدرجة العمریة المعیاریة علي  –: استخدمت معادله (كودر الثبات
وفي ٠,٧٣عینات متعددة وأتت معامالت مرتفعة تراوحت  معامالت الثبات من 

وفي ثني وقطع الورق وارتفعت معامالت االرتباط  ٠,٩٤تذكر األشیاء إلى 
  ٠,٨ومعامل ثبات االستدالل اللفظي فوق ٠,٩١– ٠,٩٠لدرجة المركبة بین ل

: أجریت دراسات صدق متنوعة منها التحلیل العاملي وأسفرت التحلیالت الصدق
عن وجود تشبعات في العامل العام في كل االختبارات وكانت أعلى االختبارات 

)  ٠,٧٦فردات () ثم الم٠,٧٨) ثم االختبار الكمي (٠,٧٩سالسل اإلعداد (
) واستخدمت طریقة صدق المحك الخارجي فقد طبق  ٠,٧٥والمصفوفات ( 

اختبار الصورة الرابعة ومقیاس وكسلر للذكاء وبلغ معامل االرتباط بین الدرجتین 
  .٠,٧٣ومع الدرجة العملیة  ٠,٧٨مع الدرجة اللفظیة  ٠,٧٣
  عداد وتقنین من إاختبار تورانس للتفكیر االبتكاري باستخدام األشكال

فؤاد أبو حطب وعبد الرحمن سلیمان، والذي یتكون من ثالثة أنشطة 
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هي: تكوین الصورة وتكملة األشكال والدوائر، ویقیس األصالة والمرونة 
  والطالقة ومعرفة التفاصیل والدرجة الكلیة.

استخدم في حساب الثبات إعادة االختبار وتراوحت معامالت االرتباط ما الثبات: 
  .٠,٧٣إلى  ٠,٦٠بین 

استخدم في التحقق من صدق المقیاس عن طریق صدق المحك  الصدق:
 ٠,٤٥الخارجي مع مقیاس جلیفورد لإلبداع وتراوحت معامالت الصدق ما بین 

  .٠,٨١إلى 
  ٢٠٠٨اختبار الضغوط النفسیة والمهنیة تعریب وتقنین أنسي قاسم  

وقام أنسي قاسم   Fontana (1993)  &Abouserieوالذي أعده في األصل كل من 
، اختیار من متعدد،  ٤٥بنقله إلى العربیة، ویتكون المقیاس من  ٢٠٠٨ بندًا

تغطي معظم جوانب الحیاة المهنیة للمعلم، وهو یعطي درجة كلیة للضغوط 
درجة تعبر عن أربعة مستویات من  ٦٨- النفسیة المهنیة تتراوح من صفر

  الضغوط على النحو التالي: 
 (مستوى ضغط منخفض).  ١٧-الدرجة صفر  
  (مستوى ضغط متوسط).  ٣٤- ١٨الدرجة  
  (مستوى ضغط خطیر).  ٥١- ٣٥الدرجة  
  (مستوى ضغط شدید الخطورة).  ٦٨- ٥٢الدرجة  
 بحساب الثبات عن طریق التقسیم ٢٠٠٨: قام أنسي قاسم (الثبات (

) وهو معامل ٠,٥٨١النصفي للمقیاس باستخدام معادلة سبیرمان براون (
مما یدعو إلى االطمئنان إلى ثبات المقیاس  ٠,٠١ستوى دال عند م

  واستخدامه في الدراسة الحالیة.
 حیث تم استخدام صدق المحك الخارجي باستخدام قائمة الصدق :

) ١٩٩٨الضغوط النفسیة والتي أعدها طلعت منصور وفیوال الببالوي (
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لنا ، األمر الذي یجع٠,٦٢حیث بلغت معامالت االرتباط بین المقیاسین 
  نطمئن إلى صدقه واستخدامه في الدراسة الحالیة.

    مقیاس تنسي لمفهوم الذات: إعداد: ولیام فیتس ، وترجمة: صفوت
  )٢٠٠٨فرج وسهیر كامل (

وصف المقیاس: یتكون االختبار من مائة عبارة ، ویقیس مفهوم الذات   
الذات  -میة بصورته الشاملة المتضمنة للمقاییس الفرعیة للذات مثل: الذات الجس

الذات االجتماعیة ، وكذلك  –الذات األسریة  -الذات الشخصیة  –األخالقیة 
 –الذهانیة  –سوء التوافق  –مقاییس إكلینیكیة أساسیة: الدفاعات الموجبة 

تكامل الشخصیة ، هذا باإلضافة إلى  –العصابیة  –اضطراب الشخصیة 
  الحصول على تقدیر دقیق لعدد من أبعاد الشخصیة.

تتراوح معامالت الثبات لدرجات المقیاس بطریقة إعادة االختبار  الثبات:  
  ).٠,٩٢،  ٠,٦٠بعد أسبوعین بین    (

: للمقیاس في صورته األصلیة معامالت صدق مرتفعة من بینها الصدق  
حساب صدق المضمون على أساس إجماع المحكمین على صحة تصنیف البند، 

قاییس أخرى مثل بطاریة مینسوتا متعددة والصدق التمییزي، واالرتباطات بم
األوجه للشخصیة وقائمة التفضیل الشخصي إلدواردز واختبارات أخرى للشخصیة 

  ).  ٠,٥٠،  ٠,١٥وكانت معظم معامالت االرتباط تتراوح ما بین (
 ) ٢٠١٠مقیاس جودة الحیاة إعداد محمود منسي وتعدیل وردة حسن (  

ویتكون من ستة أبعاد هى: جودة الصحة عبارة  ٥٩وصف المقیاس: یحتوى على 
جودة   - جودة العمل -جودة الحیاة االجتماعیة  - جودة الحیاة األسریة -العامة

  جودة المستوى االقتصادى (الدخل). - العواطف وجودة الصحة النفسیة
كرونباخ لدرجات كل محور من محاور المقیاس  -تم حساب معامل ألفاالثبات:

، وللمقیاس ككل ٠,٨٥ -٠,٨٢مالت الثبات بین الستة ، قد تراوحت معا
)٩١.(.،  
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تم الحصول على مؤشر لهذا النوع عند عرضه على ستة من المحكمین  الصدق:
-٨٣فى مجال القیاس النفسى والطب النفسى ، واتفاقهم بنسب تراوحت بین 

% على أن فقرات مقیاس جودة الحیاة تقیس مكونات جودة الحیاة، كما تم ١٠٠
بمستوى  ٢,٢٣دق عن طریق المقارنة الطرفیة حیث بلغت قیمة "ت" حساب الص
  .٠,٠٥داللة عند 

  أسالیب المعالجة اإلحصائیة:
 SPSSاستخدمت الباحثة برنامج التحلیل اإلحصائي المعروف اختصارًا   

  لتحقیق أهداف الدراسة والتحقق من الفروض واستخدمت المعالجات اآلتیة:
 فروق الالبارامتریة بین متوسطات رتب اختبار مان ویتني لداللة ال

  المجموعتین
 الرسم البیاني للصفحة النفسیة  

  نتائج الدراسة:
  الفرض األول: 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط رتب درجات المعلمات   
األداء الوظیفي والمعلمات منخفضي األداء الوظیفي وذلك على بطاریة  متمیزي

اختبار تورانس للتفكیر  -فورد بینیه الصورة الرابعةاالختبارات ( اختبار ستان
اختبار الضغوط النفسیة  -مقیاس جودة الحیاة - االبتكاري باستخدام األشكال

اختبار مفهوم الذات) المستخدمة في الدراسة الحالیة لصالح المعلمات  -المهنیة
  األداء الوظیفي. متمیزي

فروق بین متوسطات رتب ): نتائج اختبار مان ویتني لداللة ال١جدول (
  المجموعات

  المجموعات
 األبعــــاد

 متمیزيالمعلمات 
  األداء الوظیفي

  )١٠(ن = 
  مج الرتب

المعلمات منخفضي األداء 
  الوظیفي

  )١٠(ن = 
 مج الرتب

 قیمة "ي"
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  المجموعات
 األبعــــاد

 متمیزيالمعلمات 
  األداء الوظیفي

  )١٠(ن = 
  مج الرتب

المعلمات منخفضي األداء 
  الوظیفي

  )١٠(ن = 
 مج الرتب

 قیمة "ي"

 ٣,٧٩ ٥٥ ١٥٥ االستدالل اللفظى

 ٣,٧٨ ٥٥ ١٥٥ االستدالل البصري

 ٢,٧٣ ٦٩ ١٤١ االستدالل الكمي

 ٢,٣٤ ٧٤ ١٣٦ رةالذاك

 ٣,٤٩ ٥٩ ١٥١ نسبة الذكاء

 ٣,٥٢ ٥٨,٥ ١٥١,٥ التفكیر االبتكاري

 ٣,٠٢ ٦٥ ١٤٥ جودة الحیاة

 ٠,٨٣ ١١٦ ٩٤ الضغوط النفسیة المهنیة

 ٣,٦٣ ٥٧ ١٥٣ مفهوم الذات

تشیر نتائج الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة احصائیة بین   
المعلمات منخفضي األداء الوظیفي على األداء الوظیفي و  متمیزيالمعلمات 

االستدالل  -معظم االختبارات المستخدمة في الدراسة الحالیة (االستدالل اللفظي
 -جودة الحیاة -التفكیر االبتكاري - نسبة الذكاء -االستدالل الكمي -البصري

األداء  متمیزيالمعلمات  لصالح  ٠,٠٠١مفهوم الذات) وذلك عند مستوى داللة 
لصالح  ٠,٠١كما وجدت فروق في جودة الحیاة عند مستوي داللة ، الوظیفي

عند مستوي داللة  ، وبالنسبة لالستدالل الكمياألداء الوظیفي متمیزيالمعالمات 
، في حین أشارت النتائج إلى األداء الوظیفي متمیزيلصالح المعلمات  ٠,٠٥

اء الوظیفي األد متمیزيعدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین المعلمات 
  لضغوط النفسیة المهنیة.ا فيوالمعلمات منخفضي األداء الوظیفي 

وبالتدقیق في نتائج الجدول السابق نجد أننا أمام تباین كبیر بین نمط   
األداء الوظیفي من حیث سماتها وخصائصها وأدائها  متمیزةشخصیة المعلمة 

درات عقلیة مرتفعة على االختبارات المختلفة، حیث أننا أمام شخصیة تتسم بق
ونسب ذكاء مرتفعة بمعدل فارق ودال بشكل جوهري، فضال عن قدرات ابتكاریة 
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حساس مرتفع بجودة الحیاة، ویضاف إلى كل ذلك مفهوم ذات ایجابي،  متمیزة وإ
في حین نجد أن نمط شخصیة المعلمات منخفضي األداء الوظیفي بال أي مالمح 

اعل مع الضغوط النفسیة المهنیة أو سمات أو خصائص إیجابیة سوى التف
واالستجابة لها ومن ثم نجد شخصیة مصدره للقلق والتوتر واالنفعال وتفتقد 
اإلحساس بجودة الحیاة وتتعثر طاقتها وقدرتها االبتكاریة أمام مشكالت الحیاة 

  الیومیة وأمام متطلبات ومهام الدور المنوط بها أداؤه.
كد على األهمیة المطلقة لتحدید سمات وتأتي نتائج الدراسة الحالیة لتؤ   

وخصائص وقدرات المعلمة عند االلتحاق بكلیات وأقسام وشعب ریاض األطفال 
في الجامعات المصریة لما تحدثه هذه الخصائص والسمات من أثر عند الخروج 

، فالعمل مع لضغوط ومتطلبات العمل مع األطفالإلى الحیاة العملیة ومواجهة ا
صائص ومواصفات أكدت علیها نتائج الدراسة الحالیة بل األطفال یتطلب خ

ویزداد التأكید عند التحاق المعلمة بالعمل في الروضات، فكلما توافرت السمات 
حداث نقلة كیفیة من  والخصائص المتطلبة أدى ذلك إلى دفع بالعملیة التعلیمیة وإ

ت العمل وبین خالل نمط شخصیة المعلمة القادرة على إحداث التوازن بین متطلبا
  الصعوبات والضغوط المتضمنة فیه.

) في ١٩٩٨ولعل نتائج الدراسة تأتي مؤكدة على ما ذهب إلیه أحمد (  
دراسته عن ضرورة تحدید سمات وخصائص المعلمة وتؤكد الباحثة على ضرورة 
توافر الحد األقصي من السمات والخصائص المتطلبة ولیس االكتفاء فقط بتوافر 

یمكن أن تتفق نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة السرسي  قدر منها، كما
ن كان الرضا المهني ٢٠٠٠( یمكن تحقیقه ) بالتأكید على عامل الرضا المهني وإ
ن خالل نمط شخصیة قویة قادرة من خالل سماتها وخصائصها وقدراتها على م

تي تحقیق أقصى أداء وظیفي ممكن في ظل كل الصعوبات وأشكال الضغوط ال
) من حیث ٢٠٠٣تتعرض لها، كما تتفق نتائج الدراسة تماما مع دراسة المشرقي (

اعتبار أن القدرات االبتكاریة واحدة من أهم سمات وخصائص المعلمة، بینما 
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) ودراسة ٢٠٠٠تختلف نتائج الدراسة الحالیة تماما مع دراسة كل من قاسم (
ودراسة الفریحات والریضي  )Robinson 2005) ودراسة ٢٠٠٥الخرابشة وعریبات (

) من حیث أن جمیع معلمات ریاض األطفال لدیهن ضغوط نفسیة ٢٠٠٩(
ومهنیة مرتفعة ویعانین من حالة شدیدة من االحتراق النفسي الذي قد یؤدي إلى 

  ظهور كثیر من االضطرابات واألعراض المرضیة لدیهن.
حصائیا بین وتؤكد الباحثة في هذا السیاق أن عدم وجود فروق دالة ا  

األداء الوظیفي والمعلمات منخفضي األداء الوظیفي بالنسبة  متمیزيالمعلمات 
للضغوط النفسیة المهنیة یؤكد بصورة كبیرة على أن جمیع المعلمات قد تتعرض 
لنفس الضغوط ولكن یبقى الفارق الجوهري في نمط الشخصیة التي تعمل في 

و أداء وظیفي فائق، حیث تكون حالة تحدى لكل تلك الضغوط ویكون الناتج ه
الضغوط بمثابة تحدي لقدرات المعلمة یعمل على تحفیز واستثارة دافعیتها نحو 
األداء الوظیفي المثالي وهذا هو النمط المتطلب في العمل مع األطفال تحت 

  الضغوط ورغم كل الظروف.
  الفرض الثاني:

ي عن الصفحة األداء الوظیف متمیزيتختلف الصفحة النفسیة للمعلمات   
األداء  متمیزيالنفسیة للمعلمات منخفضي األداء الوظیفي في اتجاه المعلمات 

  الوظیفي.
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تشیر النتائج السابقة والمتضمنة في الرسم البیاني للصفحة النفسیة   

األداء الوظیفي والمعلمة منخفضة األداء الوظیفي إلى  متمیزةلمعلمة الروضة 
في معظم عناصر المقارنة، حیث جاءت الصفحة وجود اختالفات كبیرة وكثیرة 

مسجلة ارتفاعًا وتفوقًا داًال في جمیع االختبارات باستثناء  متمیزةالنفسیة للمعلمة ال
الضغوط النفسیة المهنیة، وهو المتغیر الذي یكون أیضا في صالح المعلمة 

التفوق في  بعد محاولة تفسیره من الباحثة باعتباره دافعًا محفزًا لتحقیق متمیزةال
األداء الوظیفي، وهو ما یؤكد على تحقق الفرض الذي أشارت إلیه الباحثة في 

  الدراسة الحالیة.
وأخیرًا تؤكد الباحثة على أن تحقیق أعلى مستویات األداء في الجودة   

الشاملة والتنمیة المستدامة یتحقق باالختیار الدقیق للمعلمة أكثر من السعي لرفع 
األداء الوظیفي والتي  متمیزةالتدریب فقط، فتدریب المعلمة الكفاءة عن طریق 

یتوفر لدیها الحد األقصى من السمات والخصائص المتطلبة في شخصیة المعلمة 
  التمیز. متمیزةسیدفع باألداء إلى مستویات 

  توصیات الدراسة:
  وتوجزها الباحثة على النحو التالي:  
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 ت وأقسام وشعب ریاض األطفال التدقیق في االختیار عند االلتحاق بكلیا
  بالجامعات المختلفة.

  عادة التحقق من توافر الحد األقصى من السمات والخصائص التدقیق وإ
  عند االلتحاق بالعمل كمعلمة لریاض األطفال في الروضات المختلفة.

 هو تحقیق التمیز  بالنسبة لمعلمات الروضة أن یكون هدف التدریب
  .ألداءولیس االكتفاء بحدود جودة ا
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  المراجع
  الصفحة النفسیة لألطفال ذوي الحاالت البینیة في ٢٠٠١(العمري أحمد .(

 القدرات العقلیة. رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة عین شمس.

  الرضا المهني لمعلمات ریاض األطفال في ضوء  .)٢٠٠٠السرسي (أسماء
السنوي، مركز دراسات الطفولة،  بعض المتغیرات. بحوث المؤتمر العلمي

 جامعة عین شمس.

  دراسة مقارنة في عالقة الصفحة النفسیة للذكاء ٢٠٠٦( سیدآمال .(
بأسالیب مواجهة الضغوط بین األطباء وضباط الشرطة. رسالة دكتوراه، 

  كلیة اآلداب، جامعة عین شمس.
  إعداد وتدریب معلمات ریاض األطفال بجمهوریة). ٢٠٠٠قناوى (أمل 

مصر العربیة فى ضوء بعض االتجاهات العالمیة المعاصرة. رسالة 
  دكتوراه، كلیة التربیة، فرع بني سویف، جامعة القاهرة.

  الضغوط النفسیة المهنیة لمعلمة الروضة: ٢٠٠٩قاسم (أنسي .(
مستویاتها وعالقاتها ببعض سمات الشخصیة وبعض المتغیرات 

  .٨٦-٣٤ول، الدیموجرافیة. مجلة الطفولة، العدد األ
  فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة كفایات تعلیم ٢٠٠٣المشرقي (إنشراح.(

التفكیر اإلبداعي لدى الطالبات المعلمات بكلیة األطفال. رسالة دكتوراه، 
  كلیة التربیة، جامعة اإلسكندریة.

  واقع ومستقبل إعداد معلمة ریاض األطفال فى ). ٢٠٠٣النقیب (إیمان
  الة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة اإلسكندریة.مصر وسبب تطویره. رس

  فعالیة برنامج إرشادي قائم على بعض مهارات ٢٠١٠خمیس (إیمان .(
علم النفس االیجابي لخفض االحتراق النفسى وتحسین جودة الحیاة النفسیة 

  .٨٧-٣٧، )٧(لدى معلمات ریاض األطفال. مجلة الطفولة، العدد 
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  برنامج تدریبى لرفع أداء ٢٠١٠( حسن عال عزام، جیهان ،زناتيإیمان .(
معلمات ریاض األطفال فى ضوء الجودة الشاملة. المؤتمر الدولي الخامس 

 .١٥٥-١٠٧للبحوث العلمیة وتطبیقاتها، جامعة القاهرة، 

 قائمة ببعض السمات الشخصیة الواجبة فى ١٩٩٨(حمد إیهاب أ .(
سات العلیا للطفولة، معلمات ریاض األطفال. رسالة ماجستیر، معهد الدرا

  جامعة عین شمس.
  فعالیة حقیبة مقترحة للتنمیة المهنیة لمعلمات ریاض ). ٢٠٠٤على (بثینة

األطفال فى مجال األنشطة الخارجیة. رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، 
  جامعة حلوان.

  فعالیة برنامج تدریبى إلكساب معلمة الروضة ). ٢٠٠٥جوده (جیهان
ارى للمشكلة وتأثیره على اكتساب الطفل لتلك مهارات الحل االبتك

 المهارات. رسالة دكتوراه، معهد الدراسات التربویة، جامعة القاهرة.

  تقییم برنامج إعداد معلمات ریاض األطفال ٢٠١٠عزام (جیهان .(
ومخرجاته وفقا لمعاییر الجودة بكلیة ریاض األطفال جامعة القاهرة. مجلة 

  .٥٥٥-٥٢٣الطفولة، العدد الخامس، 
  نظم تكوین معلم ریاض األطفال فى مصر فى ٢٠٠٤( إبراهیمحسام .(

ضوء االتجاهات الحیویة المعاصرة، دراسة تحلیلیة مقارنة. رسالة 
  ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة المنصورة.

  التنمیة المهنیة المستدامة لمعلمة ریاض األطفال ٢٠٠٨إبراهیم (حسام .(
ات الدولیة. رسالة دكتوراه، كلیة ریاض في مصر في ضوء بعض الخبر 

  االطفال، جامعة القاهرة.
  االبتكار لدى األطفال. القاهرة: ٢٠١٠الزیات (نهي  ،النجارخالد .(

  حورس للطباعة والنشر.
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  االحتراق النفسي لدى معلمات ریاض األطفال في ٢٠٠٩صدیـق (رحاب .(
 )،٢(العدد  لة،. مجلة الطفو ظل نظام الدمج التربوي "دراسة تشخیصیة"

٤٨٦-٤٤٢ .  
  العالقة بین صراع الدور والرضا المهنى لدى ). ٢٠٠٥إبراهیم (سامیة

معلمات ریاض األطفال. المؤتمر السنوى الثانى عشر، مركز االرشاد 
  .٩٤٢-٨٩٥، )٢(النفسي، جامعة عین شمس، المجلد 

  تطویر نظم تدریب معلمي ریاض األطفال في ٢٠٠٢(عبد الحلیم طارق .(
دراسة مستقبلیة". رسالة  –صر في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة م

  دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة حلوان.
  األنشطة في ریاض األطفال. القاهرة: دار الفكر ). ٢٠٠٧خلیل (عزة

  .العربي
  الصفحة المعرفیة في ستافورد بینیه الصورة ٢٠٠١(عبد المنعم عصمت .(

. رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة ٧٠الرابعة لدى المسنین في سن 
  عین شمس.

  ضغوط الحیاة وأسالیب مواجهتها: الصحة النفسیة  ).٢٠٠٢عسكر (على
 والبدنیة فى عصر التوتر والقلق. القاهرة: دار الكتاب الحدیث.

  مسـتویات االحتـراق النفسـى لـدى  ).٢٠٠٩الربضـى ( ، وائلالفریحاتعمار
ــــــال فــــــى محاف ــــــاح علــــــى الموقــــــع ظــــــة عجلــــــون. معلمــــــات ریــــــاض األطف مت

  .http//www.najah.edu/researches/683.pdf-36k االلكتروني:
  االحتراق النفسى لدى المعلمین ٢٠٠٥(عربیات ، أحمد الخرابشةعمر .(

العاملین مع الطلبة ذوى صعوبات التعلم فى غرف المصادر. مجلة جامعة 
)، ٢)، العدد (١٧، المجلد (أم القرى للعلوم التربویة واالجتماعیة واإلنسانیة

٣٣١ -٢٩٢.  
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 عالقة الخبرات االنفعالیة المرتبطة بمواقف الغضب  ).٢٠٠٨( بدر متمیزة
بالصالبة النفسیة لدى معلمات المرحلة المتوسطة، المجلة المصریة 

 .١٣٣-١٠٧)، ٥٨)، العدد (١٩للدراسات النفسیة، المجلد (

  حتراق النفسى لدى ). ضغوط العمل وعالقته باال٢٠١٠(بخیت ماجدة
  .٣٦-١معلمات ریاض األطفال. مجلة الطفولة، العدد السادس ، 

  المتطلبات الواجب توافرها في معلمة ٢٠٠٢(شریف ، السید خلیفةمحمد .(
ریاض األطفال ومدى وعي الطالبة المعلمة بكلیة ریاض األطفال بها. المؤتمر 

العربي، كلیة ریاض  العلمي الثاني، الطفل أفضل استثمار لمستقبل الوطن
  .٣١٣ – ٢٤٥األطفال، جامعة القاهرة، 

  الرضا الوظیفى لدى معلمات ریاض األطفال  ).٢٠٠٦صوالحة (محمد
فى األردن فى ضوء بعض المتغیرات مجلة العلوم التربویة والنفسیة، 

 .٨٧- ٦١)، ٢)، العدد (٧البحرین، المجلد (

  ال المصابین بالشلل ). الصفحة المعرفیة لدى األطف٢٠٠٢(ثابت مریم
الدماغي المعاقین عقلیا وغیر العادیین. رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، 

  جامعة عین شمس.
  الحاجات التدریبیة أثناء الخدمة لمعلمات ریاض ٢٠٠٩العواد (مني .(

األطفال فى مجال المنهج. رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة الملك 
  سعود.

  عالقتها  –ریاض األطفال (إعدادها ). معلمة ٢٠٠٥جاد (مني
  بالمستحدثات التكنولوجیة). القاهرة: كلیة ریاض األطفال.

  رؤیة مستقبلیة إلعداد معلمة الروضة فى ضوء ٢٠٠٣البسیونى (مها  .(
تقییم مشكالت الواقع. المؤتمر العلمى السنوى الثانى، رؤى مستقبلیة 

المعاصرة، كلیة البنات، لتطویر التعلیم قبل الجامعى فى ضوء التحدیات 
  .٢٣٦- ٢٠٧جامعة عین شمس، 
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  كیف تكونین معلمة متمیزة. القاهرة: عالم الكتب. ).٢٠٠٨البسیونى (مها  
  األداء الوظیفى لدى معلمة ریاض األطفال والتربیة  ).٢٠٠١حسن (نبیل

الخاصة وعالقته بمتغیرات العملیة التعلیمیة. مجلة اإلرشاد النفسى، العدد 
  .٢٢٦-١٨١)، ٩سنة ()، ال١٣(

  استراتیجیات التعلم والتعلیم في الطفولة المبكرة. ٢٠٠١(الناشف هدي .(
  القاهرة: دار الفكر العربي.

  معلمة الروضة. عمان: دار الفكر للطباعة ٢٠٠٧(الناشف هدي .(
  والنشر.

  تصمیم البرامج التعلیمیة ألطفال ما قبل المدرسة. ٢٠٠٨(الناشف هدي .(
 الكتاب الحدیث.القاهرة: دار 

  دراسة تقویمیة لبرامج التدریب أثناء الخدمة في ضوء ٢٠٠٦حنفي (والء .(
االحتیاجات التدریبیة لمعلمات ریاض األطفال. رسالة ماجستیر، معهد 
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