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 اإلىداء

 ليسقني قطرة حب ؛إلى مف جرع الكأس فارغاً 

 إلى مف حصد األشواؾ عف دربي

 ليميد لي طريؽ العمـ

 )والدي( رحمة اهلل...

 إلى مف أرضعتني الحب والحناف

 إلى رمز الحب وبمسـ الشفاء

 إلى ابتسامة حياتي

 .العزيزة( ..)والدتي 

 د العوف والمساعدة إلى رفيقة دربي وجماؿ بيتيإلى مف كانت لي ي

 ي(...)زوج

 إلى حشاشة قمبي وروح حياتي أوالدي

 .وزينب( ..)أنس ولياف 

 في عيونيـ ذكريات طفولتي إخوتي ىإلى مف أر 

 .خميؼ( ..)ىشاـ، زياد، 

 إلى تمؾ الروح التي اشتقت ليا صديقي

 )أحمد الغرايبة( رحمة اهلل...

 داعة والبراءة والحناف..إلى الطفولة رمز الو 
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 رالشكر والتقدي

واسمـ عمى النور الياد المبيف، أشرؼ ي أحمد اهلل حمد الشاكريف، وأشكره شكر الحامديف، وأصم

 وسمـ"، وعمى صحبة ومف وااله إلى يـو الديف. واهلل عمي ىمالخمؽ وخاتـ النبييف سيدنا محمد" ص

ير خ "وسمـ والحمد هلل الذي عمـ بالقمـ عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ، وجعؿ أمة محمد" صؿ اهلل عمي

ارس رياض مد التعمـ في رجديدة لتطويفاؽ آلضوء عمى ي اأف القِ  ه الرسالةاألمـ، فقد حاولت في ىذ

ذا كاف الشكر ترجماف النية، ولساف الطويةباألطفاؿ، عسى أف ينتفع  ، وشاىد يا المعممات والمتعمميف، وا 

نني وقد وفقني اهلل إلنجاز ىذا العمؿ ال أجد سبياًل إال أف أسجد هلل إف ؛اإلخالص وعنواف االختصاص

د مف أزري حتى أتممت ىذه الدراسة بع وتوفيؽ، وأنار بصيرتي وشدّ  ةشكرًا عمى ما وىبني مف عوف وطاق

 جيد شاؽ، وأنُو لنعـ المولى ونعـ النصير.

شكر وعظيـ االمتناف إلى أستاذي الفاضؿ األستاذ الدكتور بخالص ال أتقدـكما يطيب لي أف 

 ،الذي كاف عونًا لي والذي شرفني أف أكوف أحد الطمبة الذيف يشرؼ عمى رسائميـ ،أحمد إبراىيـ صوماف

فشكرًا وجزاه اهلل خير ما  ،خراج ىذه الرسالة عمى أكمؿ وجووالذي كاف لو الفضؿ الكبير بعد اهلل في إ

 يجزي بو الصالحيف.

بساـ عبداهلل إبراىيـ مف الكمية الجامعية  الدكتوراألستاذ وأتقدـ بوافر الشكر والتقدير إلى لجنة المناقشة 

 رسالة.تفضميما بقبوؿ مناقشة ىذه ال ىعممف جامعة اإلسراء  المستريحي فحسي والدكتور االنروا
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 قائمة المحتويات
 الصفحة الموضوع

 أ التفويض
 ب قرار لجنة المناقشة

 ج  إقرار السالمة المغوية
 د إلىداءا

 ه والتقدير الشكر
 و قائمة المحتويات
 ح قائمة الجداوؿ
 ط قائمة المالحؽ

 ؾ الممخص بالمغة العربية

 ألول: خمفية الدراسة وأىميتياالفصل ا
 1 المقدمة

 3 وأسئمتيا مشكمة الدراسة

 5 أىداؼ الدراسة
 5 أىمية الدراسة

 11 حدود الدراسة ومحدداتيا

 11 مصطمحات الدراسة

 الفصل الثاني: اإلطار النظري، والدراسات السابقة 
 11 أواًل: اإلطار النظري

 11 رياض األطفاؿ

 11 فاؿأىداؼ رياض األط

 13 نشأة رياض األطفاؿ في األردف

 15 مديرة رياض األطفاؿ

 01 مياـ مديرة رياض األطفاؿ

 01 مديرة رياض األطفاؿ المشرفة المقيمة

 02 الوظائؼ اإلدارية والتربوية لمديرة رياض األطفاؿ

 02 معممات رياض األطفاؿ

 05 كفايات معممة رياض األطفاؿ

 21 ألطفاؿمسؤوليات معممة رياض ا

 20 ثانيًا: الدراسات السابقة
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 الصفحة الموضوع
 11 التعقيب عمى الدراسات السابقة

 10 االستفادة مف الدراسات السابقة
 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات

 11 منيج الدراسة

 11 مجتمع الدراسة 
 11 عينة الدراسة

 12 أداة الدراسة

 14 صدؽ أداة الدراسة

 15 دراسةال أداة ثبات 

 11 صحيح المقياست

 11 إجراءات الدراسة

 10 المعالجة اإلحصائية

 الفصل الرابع: نتائج الدراسة ومناقشتيا
 11 السؤاؿ األوؿاإلجابة عف النتائج المتعمقة ب

 12 السؤاؿ الثانياإلجابة عف النتائج المتعمقة ب

 15 السؤاؿ الثالثاإلجابة عف النتائج المتعمقة ب

 21 السؤاؿ الرابعاإلجابة عف بالنتائج المتعمقة 

 21 السؤاؿ الخامساإلجابة عف النتائج المتعمقة ب

 23 السؤاؿ السادساإلجابة عف النتائج المتعمقة ب

 31 مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرىا

 33 االستنتاجات

 33 التوصيات

 34 المراجعقائمة المصادر و 

 34 العربية أواًل: المراجع

 42 جنبيةاأل ثانيًا: المراجع

 42 المالحؽ

 110 نجميزيةاإل الممخص بالمغة
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 قائمة الجداول

 الصفحة عنواف الجدوؿ الرقـ

 11 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات سنوات الخبرة والمؤىؿ العممي. 1

 15 (.Cronbach's Alpha)أالت الدراسة بطريقة كرو نباخ الفقيـ ثبات مجا 2

ولممجاؿ  ت المعيارية لجميع فقرات مجاؿ التخطيطالمتوسطات الحسابية واالنحرافا 3

 ككؿ.

11 

استراتيجيات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجاؿ  4

 .ولممجاؿ ككؿ التدريس

13 

ولممجاؿ  ويـالتقمجاؿ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات  5

 . ككؿ

21 

 إدارة الصؼمجاؿ ة واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات المتوسطات الحسابي 6

 .ولممجاؿ ككؿ

20 

لمساىمة مديرات رياض األطفاؿ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  7

كمشرفات مقيمات في تحسيف أداء معممات رياض األطفاؿ مف وجية نظرىف وفقًا 

 لمتغير سنوات الخبرة.

21 

( لمكشؼ عف الفروؽ بيف المتوسطات MONOVAالمتعدد )نتائج تحميؿ التبايف  8

ات مقيمات في تحسيف أداء الحسابية مدى مساىمة مديرات رياض األطفاؿ كمشرف

 سنوات مف وجية نظر المعممات أنفسيف تعزى لمتغير معممات رياض األطفاؿ

 الخبرة.

22 
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 الصفحة عنواف الجدوؿ الرقـ

األطفاؿ  لمساىمة مديرات رياض المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 9

وفقًا  كمشرفات مقيمات في تحسيف أداء معممات رياض األطفاؿ مف وجية نظرىف

 لمتغير المؤىؿ العممي.

24 

( لمكشؼ عف الفروؽ بيف المتوسطات MONOVAنتائج تحميؿ التبايف المتعدد ) 10

الحسابية مدى مساىمة مديرات رياض األطفاؿ كمشرفات مقيمات في تحسيف أداء 

 جية نظر المعممات أنفسيف تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.المعممات مف و 
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 قائمة المالحق

 الصفحة عنوان الممحق الرقم

 43 .األولية ااالستبانة بصورتي 1

 51 .أسماء السادة المحكميفقائمة  2

 51 االستبانة بصورتيا النيائية 3
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من  رياض األطفال معمماتمقيمات في تحسين أداء  كمشرفات مدى مساىمة مديرات رياض األطفال"

 وجية نظر المعممات أنفسين"

 إعداد

 بشار سممان خميف الزبون

 إشراف

 أ.د أحمد إبراىيم صومان

 الممخص

كمشرفات مقيمات في  ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى مدى مساىمة مديرات رياض األطفاؿ

( 80وتكونت عينة الدراسة مف ) ،ات أنفسيفالمعمممف وجية نظر رياض األطفاؿ  تأداء معمماتحسيف 

ية في مدينة معممة تـ اختيارىف بالطريقة العشوائية مف رياض األطفاؿ التابع لوزارة التربية والتعميـ الحكوم

لمناسبتو  ؛ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي ؛ـ2019/2018عماف لمعاـ الدراسي 

 ألغراض ىذه الدراسة.

)التخطيط، ت قسمت إلى أربعة مجاال ،( فقرة61اـ الباحث بتطوير استبانة تكونت مف )ق

، إدارة الصؼ(، وقد تـ تطبيؽ أداة الدراسة بعد التحقؽ مف صدقيا وثباتيا ويـ، التق استراتيجيات التدريس

 عمى عينة الدراسة.

فات ياض األطفاؿ كمشر أف مدى مساىمة مديرات ر  وخمصت الدراسة إلى جممة مف النتائج أىميا:

 مف وجية نظر المعممات أنفسيف في مجاؿ التخطيط ،رياض األطفاؿمعممات  مقيمات في تحسيف أداء

في تحسيف أداء  كمشرفات مقيمات مساىمة مديرات رياض األطفاؿواف  .رتفعةجاءت بدرجة موافقة م

 جاءت بدرجة يات التدريساستراتيجفي مجاؿ  مف وجية نظر المعممات أنفسيف معممات رياض األطفاؿ



 

 ل
 

رياض  معمماتكمشرفات مقيمات في تحسيف أداء  مساىمة مديرات رياض األطفاؿ وأفمرتفعة. موافقة 

مساىمة  وأف مرتفعة. جاءت بدرجة موافقة ويـالمعممات أنفسيف في مجاؿ التق مف وجية نظر األطفاؿ

ياض األطفاؿ مف وجية نظر مديرات رياض األطفاؿ كمشرفات مقيمات في تحسيف أداء معممات ر 

 مرتفعة.موافقة  جاءت بدرجة المعممات أنفسيف في مجاؿ إدارة الصؼ

 حوؿ ،(α≤0.05)إحصائية عند مستوى الداللة ةذات دالل أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽو 

 رياض األطفاؿ مف وجية نظرمعممات ؿ كمشرفات مقيمات في تحسيف أداء مساىمة مديرات رياض األطفا

 .(والمؤىؿ العممي ،سنوات الخبرة:)وفقًا لمتغيري ،المعممات أنفسيف

 ،ضرورة عقد دورات تدريبية لمديرات رياض األطفاؿبتوصي الدراسة  ؛وفي ضوء نتائج الدراسة

يا تا الوظائؼ التي تناولوالسيم ،التعممية بطريقة عممية منظمة -بأداء الوظائؼ اإلدارية التعميمية تتصؿ

 .دراسةىذا ال

 .أداء المعممات، الكممات المفتاحية: مديرات رياض األطفال، رياض األطفال، معممات رياض األطفال

 

 

 

 

 

 

  


