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 11: يةآالمجادلة                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج 
 

 

 

 جامعة اإلسراء

 التفويض

 

 

أو  ًاأفوض جامعة اإلسراء بتزويد نسخة من رسالتي ورقّي، أنا روان محمد عبد العزيز الوخيان

 أو األشخاص عند طلبها . ،أو الهيئات ،إلى المؤسسات إلكترونيًا

 االسم : روان محمد عبد العزيز الوخيان .

 التوقيع:

 2/6/2019التاريخ:
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 اإلهداء

 

 إلى روح تسكن روحي إلى من أفتقدٌه في كل لحظة ...........إلى أخي

 )عودة ( رحمة اهلل

 يت................ إلى صديقهإلى الروح البريئة  الطاهر

 )عرين اللبابدة ( رحمها اهلل

 يرفعون أيديهم في كل صاله ويسألون اهلل لي التوفيق والسداد اإلى من كانو

 والدي ووالدتي ىإل

إليك أهدي هذه الكلمات يا من أنت أغلى من نفسي وأحب إلي من روحي يا من عنده سعة الصدر 

 ولين الجانب وتحميني من نوائب الدهر وأوجاعه 

 والدي العزيز

 

 إخوانية وعزوتي ومصدر قوتي إلى  من أعطاني األمل في إكمال مسيرة التعليم يإلى سند

 سلطان، سندياسر، تيسير، أحمد، 

 إلى ذوات القلوب الطيبة وحاضنات أسراري ونبع أفكاري 

 أخواتي

 

 إلى أخوات أنجبتها هذه الدرب صديقاتي وزميالتي وكل من عرفني

 

 

 روان محمد الوخيان                                                                                  
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 الشكر والتقدير

الحمد هلل رّب العالمين على ما َمن به علّي من إتمام هذه الرسالة، والصالة والسالم على            

أشرف الخلق والمرسلين نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد، فانه يسعدني أن أتقدم بالشكر 

 الجزيل إلى من سهلت علّي عناء درب العلم، وفتحت لي خزائن علمها، ووقفت على المنابر،

وقدمت لي من حصيلة فكرها؛ ألكمل الدرب، وأكون عند حسن ظنها؛ لنوصل هذه الرسالة 

الجزيل األستاذ الدكتورة هناء حسين الفلفلي، التي قامت باإلشراف،  رالسامية أتقدم لها بالشك

فجزاها اهلل ّعنا كل خير، ومني لكي كل الشكر، والتقدير، ، ، والنصح إلتمام هذه الرسالةموالتقيي

 واالحترام .

كذلك أتقدم بالشكر إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم الدعوة           

 للمشاركة في مناقشة رسالتي .

الموصول إلى الدكتور أيمن القرالة عميد كلية العلوم التربية وجميع  ركما أتقدم بالشك          

 من مشورة علمية . أعضاء الهيئة التدريسية إلى ما قدموا لي

، أبو ركما أخص بالذكر إلى من كانوا لهم أعمق الجهود في تحقيق نجاحي إخواني ياس          

 عوده وتيسير على دعمهم المتكامل ومواقفهم الذي ال تنسى .

سيف عودة  المهندسو الدكتور جميل الوخيان العمومة اءبنأوأتقدم بالشكر الموصول إلى 

 على ما قدمه لي من آراء حكيمة ومساندة علمية . الوخيان

وفي الختام أشكر جميع أفراد أسرتي كال بأسمه و كل من ساندني وأعانني على انجاز هذه 

 الرسالة .
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 الفاعلية الذاتية لدى معلمات الروضة وعالقتها بمستوى

 جودة الروضة

 أعداد

 الوخيان عبد العزيز روان محمد

 إشراف

 الفلفليحسين ءهنا األستاذ الدكتورة

 ملخص

على مستوى الفاعلية الذاتية لدى معلمات التعرف هدفت الدراسة الحالية           

تكونت عينة الدراسة ، بمستوى جودة الروضة االرياض الخاصة والحكومية وعالقته

( روضة حكومية وخاصة في محافظة 23عشوائيا من ) ا( معلمة اختيرو60من )

في ، منخفضة، متوسطة، وقد تم تصنيف الرياض إلى ثالثة مستويات :مرتفعة، مأدبا

 رض .غضوء استمارة جودة الروضة المعدة لهذا ال

واستخدمت  ولإلجابة على أسئلة الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي االرتباطي          

ا مبوصفه، ةواستبيان الفاعلية الذاتي، الدراسة استمارة تحديد مستوى جودة الروضة

 أداتي الدراسة .

وأظهرت نتائج الدراسة أن معلمات الرياض الخاصة لديهن فاعلية ذاتية            

في حين كانت فاعلية معلمات الرياض الحكومية متوسطة،كما أظهرت نتائج ، مرتفعة

الدراسة وجود فروق في الفاعلية الذاتية لدى معلمات الروضة تعزى لنوع الروضة 

وفي بعض ، الخاصة في الدرجة الكليةخاص ( ولصالح معلمات الرياض ، )حكومي

 . العمل مع االهل()مشاركة األطفال، الفاعلية الشخصية،  مجاالت الفاعلية الذاتية

وأشارت النتائج أن مستوى الفاعلية الذاتية كان مرتفعا لدى معلمات الرياض            

اتية لدى ومرتفعا في بعض مجاالت الفاعلية الذ، ذات المستوى المرتفع في الجودة

أما معلمات الرياض ذات ، معلمات الرياض ذات المستوى المتوسط في الجودة

، المستوى المنخفض في الجودة فقد حصلن على مستوى متوسط في الفاعلية الذاتية

وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في درجات الفاعلية الذاتية تبعا لمستوى 

 ذات المستوى األعلى . جودة الروضة ولصالح معلمات الرياض



 م 
 

وأشارت النتائج وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين الفاعلية الذاتية ومستوى            

جودة الرياض الخاصة، وكذلك وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين بعض مجاالت 

 الفاعلية الذاتية ومستوى جودة الرياض الحكومية.

الروضة، معلمات الروضة، الرياض  : الفاعلية الذاتية، جودةلمفتاحيهاالكلمات 

 الحكومية والخاصة.

 


