
 

 

 جـامعــة اإلســـراء

 كمية العموم التربوية

 قسم الدراسات العميا
 

 إلسراءجامعة ا
Isra University 

 

نحو                                                اتجاىات معم مات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري

 التعميم          التعم م و                           استخدام األدوات الحس ية في 

 
Attitudes of Kindergarten Teachers in 

Montessori Schools Towards the Use of Sensorial 

Materials in Teaching and Learning 
 

 إعداد

 نبيمو إبراىيم بيدس

 إشراف

 األستاذ الدكتورة زىرية إبراىيم عبدالحق

 اجستير الحصول عمى درجة الماستكماال لمتطمبات  الرسالة هىذ تقدم

 في رياض األطفال

2018 



 
 

 

 جـامعــة اإلســـراء

 كمية العموم التربوية

 قسم الدراسات العميا
 

 إلسراءجامعة ا
Isra University 

 

نحو                                                اتجاىات معم مات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري
 التعميمو         التعم م                           استخدام األدوات الحس ية في 

 
Attitudes of Kindergarten Teachers in 

Montessori Schools Towards the Use of Sensorial 

Materials in Teaching and Learning 
 

 إعداد

 نبيمو إبراىيم بيدس

 إشراف

 األستاذ الدكتورة زىرية إبراىيم عبدالحق

 قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير 

 في رياض األطفال

2018







 ج 
 

 

 داءـاإلى

    ً  خالصا  وا    ً حبا   ينضح الذي قمبي من وقطعة ومربيتي وصديقتي حبيبتيأمي  إلى
في  وقدوتي فخري ىو الذي اهلل رحمو الحبيبوالدي إلى .. اهلل بداخمي رحميا تعيش التيو 

 .والعطاء والتسامح واالحسان التواضع
المستقبل  أرىبحبكم كتير..  )كريمو عمر، و نادين، وقرة عيني ) الثالث حياتي زىور إلى

 ، المتواضع عممي لكم أىدي...مكوفي. ..مكوب... مكالمشرق ل
 العمي القدير أن تنالوا من العمم الكثير وتحصموا عمى أعمى المراتب.وأدعو اهلل 

الدكتور/ مكرم القطب الذي  الحبيبكما أىدي بكل الحب ثمرة جيدي إلى رفيق دربي زوجي 
 دون                                                               ً       ً    كمما تظم مت الطريق أمامي لجأت إليك فأنرتيا لي وكنت وما زلت سندا  وداعما  لي

 .فيو شاركنيت مستقبل أفضل قلتحقيلي  كتشجيع عمى كوأشكر  شكوى،
وكان لك بصمة  وعممي عممي خطوات في ساندتني ما      ً كثيرا   التي ة/ ناريمانالحبيب أختي إلى

إلى إخواني األعزاء/نبيل ونائل ..                                                      واضحة في إعداد رسالتي لك مني كل  الحب والشكر والتقدير
 رحميما اهلل.                            المذان ىما سندي بعد والدي  

م ميدي وسومة الذين تمقيت منكم الدعم أإلى أىل زوجي األحباء عمو أبو ميدي وخالتو 
بمثابة عائمتي  موما زلت مونيل العمم، وكنت االرتقاءالمتواصل وكانت لديكم الثقة بقدرتي عمى 

 الثانية لكم مني الشكر والحب واالمتنان.
الفاضمة/ نورىان ذىني حبيبتي ومديرتي كما أتقدم بالشكر والعرفان والتقدير لسعادة األستاذة 

                                                                              لقد كان ومازال لك األثر األكبر في وضع بصمة واضحة في حياتي منذ سنوات حيث دفعت ني 
                                                                               وشجعت ني كما قد مت  لي المساعدات والتسييالت عمى دراسة الماجستير، وأحطت ني بعممك 

  الدراسة. وخبرتك وسعة صدرك، فكنت نعم المرشد والمعين في عممي وطوال فترة
                                                                                  وأتقدم بخالص االمتنان إلى زميالتي المعم مات المواتي ساىمن باإلجابة عمى أسئمة المقياس 

 وعمى ما أبدوه من تعاون دائم لي ، فمكم مني كل الشكر والحب.
 الباحثة: نبيمو إبراىيم بيدس
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 شكر وتقدير

فيو، ملء السموات وملء األرض، وملء ما شئت من        ً مباركا       ً طيبا        ً كثيرا                      ً الميم لك الحمد حمدا  
أحمدك عمى أن يسرت و شيء بعد، أىل الثناء والمجد، أشكرك ربي عمى نعمك التي ال تعد، 

  .لي إتمام ىذا البحث عمى الوجو الذي أرجو أن ترضى بو عني
لحبيبة ثم أتوجو بالشكر إلى من رعتني طالبة في برنامج الماجستير منذ البداية، مشرفتي ا

عمى البحث  -بعد اهلل تعالى -الدكتورة/ زىرية عبدالحق، التي ليا الفضل الفاضمة األستاذ
. فكانت نعم السند لي في      ً وبحثا                                                         ً والباحثة منذ كان الموضوع عنوانا وفكرة إلى أن صار رسالة  

  .مواقف كثيرة، فميا مني كل الشكر والتقدير والعرفان
مدادي  ألنكدكتور/ أحمد صومان                 ً           وأرى أن أقف شاكرة  ألستاذي ال                                  لم تألوا جيدا في توجييي وا 

                                                                                  بما احتجت إليو من معمومات قي مة، وقد نيمت من عممك الكثير فكنت نعم المعين والموجو، 
  .                 ً فجزاك اهلل عني خيرا  

                                                                                    كما أتوجو بالشكر إلى الدكتورة/ ىناء الفمفمي والتي استنرت باألخذ عنيا معمومات قي مة.
بشكري الجزيل في ىذا اليوم إلى أساتذتي في لجنة المناقشة والمتمثمة برئيسيا وأتقدم 

وأعضاء المجنة ، كميتي اآلداب والعموم األستاذ الدكتورة/ زىرية عبدالحق عميدة
       ً داخميا                                                       ً صومان، عميد كمية العموم التربوية بجامعة اإلسراء وعضوا   الدكتور/أحمد

        ً خارجيا                                       ً العموم التربوية بجامعة الزرقاء وعضوا  المواضية، عميد كمية  /رضاروالدكتو 
بداء مالحظاتيم التي  عناء                                   بقبول مناقشة ىذه الرسالة، وتحم ميم              لتفضميم عمي                                   مراجعتيا، وا 

  ستسيم في إثراء ىذا العمل.
فميم في  ىذا البحث والشكر موصول لكل من وقف بجانبي ومن أسيم وساعد عمى إنجاز

ن لم يسعف المقام لذكرىم، فيم أىل لمفضل والخير والشكر            ً النفس منزلة     .                                                       وا 
وة لمباحثين والمختصين والتربويين.                                                                                  وأطمب من اهلل أن تقد م ىذه الدراسة الفائدة المرج 
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                                               اتجاىات معم مات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري

                                               نحو استخدام األدوات الحس ية في التعم م والتعميم

 إعداد

 نبيمو إبراىيم بيدس

 إشراف

 زىرية إبراىيم عبدالحق أ. د.

 الممخص

                                               اتجاىات معم مات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري  إلىالتعرف  الدراسةىذه  تىدف

          المعم مات الدراسة من جميع       عي نة تن                                                      نحو استخدام األدوات الحس ية في التعم م والتعميم، وتكو  

مدارس مونتيسوري الحديثة التابعة لمتعميم الخاص رياض أطفال ما قبل المدرسة في في العامالت 

( سنوات وذلك 2 – 3) والذين تتراوح أعمار األطفال فييا من                                   في وزارة التربية والتعميم في عم ان 

وبمغ عدد ،                              تعميميم بواسطة األدوات الحس يةويتم (، 8154 – 8153خالل العام الدراسي )

  ( معممة.01)          المعم مات

( فقرة 31بإعداد أداة الدراسة )االستبانة( والمكونة من ) راسة قامت الباحثةولتحقيق أىداف الد

.                                                                                 لقياس اتجاىات معم مات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات الحس ية

                                                           أن درجة اتجاىات معم مات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو  أظيرت نتائج الدراسةو 

                               ً                                         س ية في عممية التعميم جاء مرتفعا ، نتيجة إلى أن المعممات يجدن أن استخدام استخدام األدوات الح

والحركية واالجتماعية،                                                                           األدوات الحس ية ليا أىمية كبيرة وفاعمية في تنمية القدرات المعرفية والمغوية 

فروق ذات داللة  بينما ال يوجد.                          ً                           عند األطفال مما يؤثر إيجابا  في المراحل الالحقة لمتعم مواالنفعالية 



 ل 
 

 

)05.0( عند مستوى الداللةإحصائية    اتجاىات معم مات رياض األطفال في بين متوسطات                               

إلى عدم وجود  الدراسةوأظيرت نتائج                                                        مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات الحس ية في التعميم.

)05.0(عند مستوى الداللةفروق ذات داللة إحصائية    بين متوسطات اتجاىات معم مات رياض                                 

مؤىل ال            إلى متغي ر       ت عزى                                                                األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات الحس ية في التعميم 

                                                                                      العممي، وىذا يعني أن جميع المعم مات يمتمكن تصورات واحدة نحو استخدام األدوات الحس ية في 

أظيرت بموم أم بكالوريوس أم دراسات عميا. كما التعميم بغض النظر عن المؤىل سواء أكان د

)05.0(عند مستوى الداللة            ً                                 النتائج أيضا  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية    بين متوسطات

                                                                                     اتجاىات معم مات رياض األطفال في مدارس مونتيسوري نحو استخدام األدوات الحس ية في التعميم 

مات يتشابين في التصورات بغض النظر عن           أن المعم   ي، مما يعنسنوات الخبرة       متغي ر ل      ت عزى

 سنوات الخبرة سواء أكانت خبرتين طويمة أم قصيرة.

 

 .              األدوات الحس ية –                    معم مات رياض األطفال  –مونتيسوري الكممات المفتاحية: 


