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 الرابع عشرالعدد 

برناهج تذريىب قائن على اسرتاتيجيت التعلن التعاونى 
لتذريب هعلواث احلضانت على ههارة انتاج واستخذام 

 الىسائل التعليويت
 ضمن مقتضيات الحصول عمى درجة الماجستير فى التربية )رياض األطفال(

 
 إعــذاد

 

 فاطوت حسني عبذ احللين .أ      
 

 د/ فاتن امحذ ربيع                                أ.د/ صفاء امحذ حموذ                     

   تهذرس بقسن العلىم الرتبىي                                                 كليت الرتبيت وعويذ استار       
   الرتبيت  للطفىلت املبكرة جاهعت الفيىم                      كليت                   للطفىلت املبكرة  جاهعت الفيىم                     

                                                                                                                     
 ةــــــدمــقـم

تزايد األىتماـ بقضية الطفؿ باعتبارىا قضية قومية تتصؿ في األساس لقد 
األوؿ بمستقبؿ المجتمع المصري وبخطة بنائو وتطوره وحيث اف االطفاؿ ىـ الثروة 
البشرية االساسية التي يعتمد عمييا المجتمع في بنائو وىي ال تقؿ عف الثروة المادية 

واماؿ في سبيؿ تربيتيـ واف نتعرؼ عمي  أىمية , لذا يجب بذؿ الجيد والوقت
الصعوبات والمشكالت التي قد تواجييـ لمحاولة ايجاد انسب حموؿ ليا , ومف 
الطبيعي أحقية الوالديف في تربية ورعاية اطفاليـ وتوجيييـ والبعد بيـ عف سمبيات 
ومخاطر الحياة , كما اف لممعممة الحؽ في تربية االطفاؿ ورعايتيـ حيث ال يقؿ 

نصار . دورىا اىمية عف دور الوالديف مما يوضح اىمية االعداد العممي لممعممة.)
 (2102محمد عبدالحميم 

وكذلؾ ال بد مف العمؿ عمي إكساب المعممة طرؽ التفكير العممي مع العمؿ عمي 
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 فاطمة حسين عبد الحميمأ.
 أ.د صفاء احمد    د فاتن احمد

تنمية قدرتيا عمي حؿ المشكالت والتفكير الناقد وتزويد  الممعمة بأحدث ما وصؿ 
ائؽ حتي يتيسر ليا القدرة عمي متابعة التقدـ العممي في المستقبؿ, اليو العمـ مف حق

ويقوـ االعداد الميني عمي ضرورة إلماـ المعممة بالدراسات التربوية والنفسية والنظرية 
والعممية كي تتمكف مف إتقاف المبادئ العممية الالزمة لمعممية التربوية , وييتـ االعداد 

ة مف الميارات العممية الفنية مثؿ االشغاؿ الفنية الفني بتزويد المعممة بمجموع
والميارات اليدوية وعمؿ المسرح وما يحويو مف عرائس ومجسمات 

 (2114,هالة عبدالرحمن حجاجيوأدوات.)
فالبد أف تمتمؾ العديد مف الميارات لكي تكوف مؤىمة لمعمؿ مع االطفاؿ 

سوؼ تقدـ الباحثة برنامج تدريبي منيا ميارة إنتاج واستخداـ الوسائؿ التعممية, ولذلؾ 
 لعينة مف معممات دور الحضانة يتضمف التدريب عمي ىذه الميارة .

 ثــكمة البحـــــمش
مف خالؿ زيارة الباحثة لمجموعة مف دور الحضانة وجود قصور شديد لدى 
معممات الحضانة فى ميارة انتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية , الافتقادىف التأىيؿ 
المينى أو التربوى وذلؾ لو أثر سمبى عمى األطفاؿ ويؤدى إلى وجود العديد مف 

 المشكالت مثؿ:
عدـ تفعيؿ األنشطة الحركية والفنية والعممية والموسيقية ,وقمة دافعية األطفاؿ لألنشطة 
المغوية والرياضية لعدـ وجود عامؿ البيجة والتشويؽ لجذب انتباه األطفاؿ ,حيث أف 

وسائؿ التعميمية فى تقديـ األنشطة لمطفؿ لو دور ىاـ فى تعميـ الطفؿ بشكؿ استخداـ ال
أفضؿ وأسرع مف طريقة التعميـ التقميدية التى تعتمد فييا المعممة عمى التمقيف وترديد 

دراسة عبير الطفؿ لممفاىيـ وعدـ استخداـ وسيمة تعميمية  وىذا ما تؤكد عميو دراسة 
اسة "فاعمية استخداـ الوسائؿ التعميمية فى اكساب وعنواف الدر ( 2110حسين عونى)

تالميذ مدارس التربية الفكرية بعض المفاىيـ العممية" وتؤكد نتائج ىذه الدراسة عمى 
ضرورة استخداـ الوسائؿ التعميمية مع األطفاؿ وضرورة االىتماـ بتدريب المعمميف 

سميمان جمعة والمعممات عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية , وأيضًا دراسة 
بعنواف " فعالية برنامج بالكمبيوتر لتنمية ميارات استخداـ بعض  (2110عوض)
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 الرابع عشرالعدد 

الوسائؿ التعميمية لدى طالب كميات التربية النوعية" وأكدت النتائج عمى أىمية 
 استخداـ الوسائؿ التعميمية أثناء تنفيذ األنشطة مع األطفاؿ.  

ميمية باإلعداد المينى والتربوى وترتبط ميارة انتاج واستخداـ الوسائؿ التع
لمعممة دور الحضانة حيث أنيا ميارة أساسية ضمف الميارات التى تتدرب عمييا 
الطالبة المعممة خالؿ الدراسة فى كميات تربية الطفولة المبكرة , وال بد أف تتدرب 

 معممة الحضانة عمى ىذه الميارة اليامة .   
عداد معممات دور الحضانة بإنشاء تخصص إل  (4002وأوصت منى جاد)

لمفئة العمرية مف سف الميالد وحتى سف اإللتحاؽ برياض األطفاؿ واإلىتماـ بإعداد 
جاد , منى وتأىيؿ معممات دور الحضانة عمى المستوى المتخصص المناسب. )

 ( 2112عمى 
أنو بدوف امتالؾ معممة الحضانة لميارة انتاج واستخداـ ومما ال شك فيه 

والمسرحية ,عميمية ال تستطيع القياـ باالنشطة الفنية والعممية والحركية الوسائؿ الت
والتى ليا أىمية بالغة بالنسبة لمطفؿ وىذا ما أكدت عميو دراسة العيوطى , ريياـ 

(وعنوانيا  فاعمية برنامج ارشادى الستخداـ بعض األنشطة المسرحية 4004ربيع  )
الروضة ودراسة أحمد , ىبة أحمد   فى تنمية المسؤلية االجتماعية لدى أطفاؿ

(وعنوانيا مسرح العرائس كمدخؿ لتنمية السموؾ الحضارى لدى طفؿ الروضة 4000)
والتى تؤكد عمى أىمية استخداـ المسرح فى توصيؿ المفاىيـ المختمفة لمطفؿ ودراسة 

(وىى عف  فاعمية برنامج الكساب التسامح ألطفاؿ 4002محمد , داليا عبد الفتاح  )
قبؿ المدرسة باستخداـ القصة والتى تشير إلى أىمية اتقاف المعممة الستخداـ  ما

(عف فاعمية 4008القصة فى توصيؿ المفاىيـ لمطفؿ ودراسة حسيف , أمجد زكريا  )
برنامج مقترح لألنشطة الموسيقية الكساب أطفاؿ الروضة بعض مفاىيـ الرياضيات 

رة اىتماـ المعممة بالنشاط الموسيقى والتى تؤكد عمى أىمية الموسيقى لمطفؿ وضرو 
( عف فاعمية برنامج مقترح لممارسة أنشطة فنية 4004ودراسة عمى , أيمف سعيد  )

باستخداـ استراتجية التعمـ التعاونى وتؤكد عمى أىمية االنشطة الفنية لمطفؿ وتنمية 
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 فاطمة حسين عبد الحميمأ.
 أ.د صفاء احمد    د فاتن احمد

تتـ بدوف مواىبيـ الفنية  , ونجد أف كافة ىذه االنشطة التى تناسب طفؿ الحضانة ال 
 ميمية لتتمكف مف تنفيذ األنشطة .امتالؾ المعممة لميارة انتاج واستخداـ الوسائؿ التع

ومما سبؽ يتضح ضرورة تدريب معممات دور الحضانة عمى ميارة انتاج 
واستخداـ الوسائؿ التعميمية لتساعدىا فى تعميـ أطفاؿ دور الحضانة بشكؿ صحيح 

ف ىنا تتضح مشكمة البحث فى حاجة معممات يناسب طبيعة المرحمة العمرية , وم
دور الحضانة إلى التوجيو واإلرشاد مف قبؿ المتخصصيف لتوجيو المعممات لمطرؽ 
العممية الصحيحة فى التعامؿ مع األطفاؿ الصغار, وتدريب المعممات عمى مياراة 

لمقدمة انتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية,وقد الحظت الباحثة قمة األبحاث والبرامج ا
لدور الحضانة التابعة لمتضامف اإلجتماعى وعدـ وجود إشراؼ مف قبؿ المتخصصيف 
مف وزارة التربية والتعميـ أو وزارة التضامف األجتماعى مما أدى الباحثة لعمؿ بحث 
عف برنامج تدريبى قائـ عمى استراتيجية التعمـ التعاونى لتدريب معممات الحضانة 

 الوسائؿ التعميمية . عمى ميارة انتاج واستخداـ
 وتتحدد مشكمة البحث الحالية فى التساؤؿ الرئيسى التالى : 

س _ ما البرنامج التدريبى المقترح لتدريب معممات دور الحضانة التابعة لوزارة 
 التضامف االجتماعى ميارة انتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية ؟

 الفرعية التالية : وينبثؽ مف ىذا السؤاؿ الرئيسى مجموعة مف األسئمة
 _ ما مستوى مياراة انتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية لدى معممات الحضانة ؟0س
_ ما تأثير البرنامج التدريبى عمى مستوى ميارة انتاج واستخداـ الوسائؿ 4س

 التعميمية لدى معممات الحضانة ؟ 
 ثـــداف البحــــــأه

 ييدؼ البحث الحالى إلى: 
التعرؼ عمى مدى إتقاف معممات دور الحضانة ميارة انتاج واستخداـ  .0

 الوسائؿ التعميمية. 
تقديـ برنامج تدريبى قائـ عمى التعمـ التعاونى لتدريب معممات الحضانة عمى  .4

 ميارة انتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية . 
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  قياس تعاوف معممات الحضانة فى انتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية. .3
 ث ـــروض البحـــــف

  -يفترض البحث الحالى مجموعة مف الفروض التالية:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات العينة فى التطبيؽ القبمى  .0

والتطبيؽ البعدى بالنسبة لبطاقة مالحظة معممة الحضانة فى ميارة انتاج 
 واستخداـ الوسائؿ التعميمية لصالح التطبيؽ البعدى . 

 ث ـــة البحميـــــأه
 األهمية النظرية:

إلقاء الضوء عمى المشكالت التى تعانى منيا دور الحضانة التابعة لقطاع الشؤف  .0
 اإلجتماعية بوزارة التضامف االجتماعى 

حؿ المشكمة الخاصة بالندرة الكمية والكيفية لمدراسات التى تناولت تدريب  .4
 واستخداـ الوسائؿ التعميمية.معممات دور الحضانة عمى ميارة انتاج 

  األهمية التطبيقية:         
إعداد برنامج لمعممات دور الحضانة يساىـ فى اإلرتقاء بمستوى أدائيف المينى  .0

 فى تعميـ األطفاؿ والتعامؿ معيـ.
تنمية مياراة ىامة لدى معممات دورالحضانة الزمة لمعمؿ المينى مع الطفؿ وىى  .2

 وسائؿ التعممية. ميارة إنتاج واستخداـ ال
استخداـ استراتيجية التعمـ التعاونى فى تدريب المعممات عمى ميارة انتاج  .7

 واستخداـ الوسائؿ التعميمية . 
 ثـــأدوات البح

بطاقة مالحظة ميارة إنتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية لممعممات بدور الحضانة -
 التابعة لمتضامف االجتماعى )إعداد الباحثة( .
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 فاطمة حسين عبد الحميمأ.
 أ.د صفاء احمد    د فاتن احمد

 ثــة البحـــعين
 معممة مف معممات  دور الحضانة بمحافظة الفيوـ.  40
 ثـــدود البحــــح

 مجموعة مف دور الحضانة بمركز ابشواى بمحافظة الفيوـ :الحدود المكانية :
 ) حضانة زدنى عممًا,الصفوة , ىابى كيدز,بامبؿ كيدز( .

 ثـــطمحات البحـــمص
ىو أساسيات وطرؽ لمساعدة المعممات لمعمؿ مع بعضيـ  مفهوم التعمم التعاونى: 

 George M.Jacobs) (2015البعض بفاعمية
: استخداـ كؿ المواد  وتعرف مهارة انتاج واستخدام الوسائل التعميمية إجرائيًا بأنها

والخامات المتاحة فى عمؿ أدوات مناسبة لعرض المحتوى التعميمى مع مراعاة كافة 
 انتاجيا واستخداميا مع األطفاؿ.   الشروط العممية فى

 دور الحضانة النهارية : 
( لقانوف الطفؿ دار الحضانة " بأنيا كؿ مكاف مناسب يخصص 30تحدد المادة )

لرعاية األطفاؿ الذيف لـ يبمغوا سف الرابعة وتخضع دار الحضانة إلشراؼ ورقابة 
  (2115الطفل") قانون وزارة التضامف طبقا الحكاـ ىذا القانوف .

   معممة دور الحضانة:
ىى التى تعمؿ فى مجاؿ رعاية طفؿ الحضانة ما بيف الميالد والروضة ذات تأىيال  

جامعيا تربويا متكامؿ لتصبح ذات كفاءة لمعمؿ مع االطفاؿ فى دور الحضانة 
لتحقيؽ النمو االمثؿ ليـ مف خالؿ تطوير وتنفيذ البرامج المختمفة الطفاؿ دور 

تسييؿ تنفيذ ىذه البرامج الالضافة الى الحضانة وتطوير وتنظيـ البيئة الفيزيقية ل
 تقديـ الخدمات األسرية فيما يتعمؽ برعاية أطفاليـ.                 

(Myers,VirginaL&Griffin,HaroldC&Others.2002) 
 أواًل : استراتيجية التعمم التعاونى 

رفية يعتبر مف أىـ أساليب التعميـ  حيث يعمؿ عمى اكتساب العديد مف الميارات المع
واالجتماعية أثناء العمؿ الجماعى ,وتكمف أىميتو فى تعزيز األفكار ويتيح فرصة 
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اإلفادة مف اآلخريف ويعزز القدرة عمى المناقشة والنقد والتعمـ مف اآلخريف ويساعد 
عمى بناء عالقات اجتماعية  ويسيـ فى تنمية ميارات االتصاؿ والتواصؿ مع 

, ويساعد عمى تنمية الميارات المغوية وميارات اآلخريف والشعور بتحمؿ المسؤلية 
 (2107رانيا عبدالمعز الجمال , . )حؿ المشكالت 

 Georgeىو أساسيات وطرؽ لمعمؿ الجماعى  بفاعمية أ(مفهوم التعمم التعاونى:
M.Jacobs) (2015) 

 ب( انماط لمتعمم التعاوني :  
ت غير متجانسة وقتراح المتعمميف فى مجموعا ويتـ فييا تنظيـمجموعات البحث : 

مشكمة ما ثـ متابعة سموؾ المتعمميف فيما بينيـ لتنمية ميارات التفكير المنطقى 
 واالستداللى ويكوف االعتماد فييا عمى الخبرات السابقة عف المشكمة المقترحة 

: ويتـ فيو تقسيـ المتعمميف إلى مجموعات غير متجانسة وتحدد المجموعات الصغيرة
ة كؿ متعمـ والمياـ المطموبة منو وتشجعيـ عمى المناقشة والخروج المعممة مسؤلي

 بعمؿ جماعى فى زمف محدد. 
: ويتـ فى ىذا النمط التعاوف بيف المجموعات باإلضافة شبكة المجموعات المتجانسة

إلى التعاوف بيف أعضاء كؿ مجموعة فيما بينيـ وتكوف كؿ مجموعة مسؤلة عف 
عات يتحقؽ اليدؼ مف التعاوف والناتج يعتمد عمى عمؿ معيف وبإتماـ عمؿ المجمو 

 (2102خمف , أمل(نجاح كؿ المجموعات . 
وىنا يتضح أىمية التعمـ التعاونى فى تعميـ الطفؿ ميارات التعاوف والعمؿ    

الجماعى , ويمكف استخدامو فى تدريب معممات الحضانة ميارة انتاج واستخداـ 
الوسائؿ التعميمية حيث يتـ تقسيـ المعممات عينة البحث إلى مجموعات فى ورش 

التعميمية بالتعاوف بيف أعضاء عمؿ وتقوـ كؿ مجموعة بانتاج مجموعة مف الوسائؿ 
بداء اآلراء حوؿ الوسيمة  المجموعة وعرض ما تـ انتاجو عمى باقى المجموعات وا 

 التعميمية وطريقة استخداـ المعممة ليا .
   دراسة بريهانومف الدراسات التى أكدت عمى أىمية التعمـ التعاونى 
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 فاطمة حسين عبد الحميمأ.
 أ.د صفاء احمد    د فاتن احمد

 (2116Perihan )  "التقييـ التجريبي آلثار التعمـ التعاوني عمى  وعنواف الدراسة
قدرة األطفاؿ في الرياضيات "وىدؼ ىذه الدراسة قياس آثارتطبيؽ برنامج  التعمـ 

قييـ التعاوني عمى الميارات والسموكيات االجتماعية  ألطفاؿ رياض األطفاؿ وت
وجيات نظر المعمميف حوؿ تطبيؽ البرنامج. وأثبتت النتائج تطورات كبيرة في قدرات 
األطفاؿ فى أنشطة الرياضيات ألطفاؿ المجموعة التجريبية التي تستخدـ التعمـ 

 التعاوني.
 ثانيًا : مهارة انتاج واستخدام الوسائل التعميمية

 أ(مفهوم الوسائل التعيمية:
" أى شئ يستخدـ فى العممية التعميمية بيدؼ  التعميمية هىالمقصود بالوسائل 

مساعدة المتعمـ عمى بموغ األىداؼ بدرجة عالية مف االتقاف وىى جميع المعدات 
والمواد واألدوات التى يستخدميا المعمـ لنقؿ محتوي الدرس إلى مجموعة مف الدارسيف 

وزيادة فاعميتيا دوف داخؿ غرفة الصؼ وخارجيا بيدؼ تحسيف العممية التعميمية 
االستناد إلى األلفاظ وحدىا" ولكف يوجد تعريؼ أكثر شمواًل واتساعًا لموسائؿ 
التعميمية"كؿ ما يستخدمو المعمـ مف أجيزة ومواد وأدوات وغيرىا ,داخؿ غرفة الصؼ 
وخارجيا ,لنقؿ خبرات تعميمية محددة إلى المتعمـ بسيولة ويسر ووضوح,مع االقتصاد 

 (  2102) الحيمة, محمد محمود لجيد المبذوؿ ." فى الوقت وا
 ب(أنواع الوسائل التعميمية:

 الوسائؿ التعميمية إلى:   محمد محمود الحيمةيصنؼ 
وىى التى يستخدميا متعمـ واحد فقط وتتيح لو االحتكاؾ المباشر مع  وسائل فردية :

 الوسيمة حتى يتعمـ ما يريد 
يمكف استخداميا لتعميـ وتعمـ مجموعة مف : وتشمؿ الوسائؿ التى وسائل جماعية

 المتعمميف فى وقت ومكاف واحد.
وىى التى تستخدـ لتعميـ عدد كبير مف المتعمميف فى وقت واحد وسائل جماهيرية: 
  ( 2102) الحيمة, محمد محمود فى أماكف متفرقة. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035510000273#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035510000273#!


   جامعت الفيوم                                     –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

  

 

 
 

 

 

- 772 - 

 الرابع عشرالعدد 

 الوسائؿ التعميمية إلى:     م 2116سهام محمد بدروتصنؼ 
المحسوسات الموجودة فى البيئة الطبيعية واالجتماعية مف بشر : وىى وسائل حسية
 وكائنات حية

لوحات أو األشكاؿ أو  وىى نماذج مجسمة لكائنات أو صوروسائل شبه حسية:  
   (2116بدر , سهام محمد  )المجسمة والمصغرة لألشياء المحسوسة . 

التعميمية حتى  فال بد أف تتقف معممة الحضانة ميارة انتاج واستخداـ الوسائؿ
تساعدىا فى تنفيذ النشاط إلى جانب اختيار المحتوي واالستراتيجية وتؤكد سميرة ابو 
زيد , سحر توفيؽ , ىدي الناشؼ عمي ضرورة اختيار االدوات المناسبة مع أىداؼ 
النشاط واستخداـ خامات البيئة في انتاج الوسيمة المناسبة حتي تحقؽ المعممة اليدؼ 

 (2114) ابوزيد , سميرة,  توفيق ,سحر  ؿ قدر مف التكاليؼ .مف النشاط بأق
 ج( الشروط الواجب توافرها فى الوسيمة التعميمية:    

 تمخص ىدى الناشؼ ىذه الشروط كاآلتى:
مكانية إنتاجيا مف خامات البيئة .-  قمة التكمفة,وا 
 يمكف استخداميا أكثر مف مرة وفى أكثر مف موقؼ تعميمى.-
 سيولة االستخداـ والصيانة ,وال تحتاج مساحات كبيرة لحفظيا . -

 تتحمؿ تداوؿ األطفاؿ المستمر ليا وآمنة عمى األطفاؿ.- 

 مشوقة ومبتكرة ,وتتوفر فييا شروط األمف والسالمة.-
 .تنمى العديد مف الميارات المعرفية والوجدانية والحركية ,وتتحدى ذكاء األطفاؿ-

ومف الدراسات التى أكدت عمى أىمية استخداـ   ( 2114ود ) الناشف , هدى محم
وعنواف الدراسة "فاعمية استخداـ ( 2110دراسة عبير حسين عونى)الوسائؿ التعميمية 

الوسائؿ التعميمية فى اكساب تالميذ مدارس التربية الفكرية بعض المفاىيـ العممية" 
التعميمية مع األطفاؿ وضرورة وتؤكد نتائج ىذه الدراسة عمى ضرورة استخداـ الوسائؿ 

 االىتماـ بتدريب المعمميف والمعممات عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية .
بعنواف " فعالية برنامج بالكمبيوتر لتنمية  (2110سميمان جمعة عوض)وأيضًا دراسة 
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 فاطمة حسين عبد الحميمأ.
 أ.د صفاء احمد    د فاتن احمد

ميارات استخداـ بعض الوسائؿ التعميمية لدى طالب كميات التربية النوعية" وأدت النتائج 
 أىمية تدريب الطالب عمى استخداـ الوسائؿ  عمى

 التعميمية أثناء تنفيذ األنشطة مع األطفاؿ.
 ث ـــأدوات البح

 مقدمة: 
عرضًا لإلجراءات المنيجية التى تـ اتباعيا لتحقيؽ أىداؼ البحث  وىنا نتناوؿ

والتحقؽ مف صحة أو عدـ صحة الفروض ومف ثـ يتضمف أيضًا منيج البحث 
 وفروض البحث واألدوات التى استخدمتيا الباحثة فى جمع البيانات . 

 المجتمع وعينة البحث : 
حضانة التابعة لمتضامف يتمثؿ مجتمع البحث الحالى فى جميع معممات دور ال 

( معممة مف معممات  دور 40االجتماعى , وقد تكونت عينة البحث الحالى مف )
الحضانة التابعة لمتضامف االجتماعى بمحافظة الفيوـ حيث تـ اختيار مجموعة مف 

, ـ وىى:) حضانة زدنى عممًا,الصفوةدور الحضانة مف مركز أبشواى بمحافظة الفيو 
 ز( .ىابى كيدز,بامبؿ كيد

 مبررات اختيار العينة : 
 تـ اختيار عينة البحث لعدة مبررات ىى : 
تناسب المؤىالت التعميمية لممعممات فمعظميف حاصالت عمى دبموـ فنى والقميؿ  -

 منيف حاصالت عمى ليسانس دار عموـ 
 االنضباط فى الحضور .  -
ؿ لحضور قرب المعممات مف مكاف التدريب عمى البرنامج مما سيؿ عمييف اإلقبا -

 كؿ أنشطة البرنامج التدريبى . 
احتياج ىؤالء المعممات التدريب عمى ميارة انتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية  -

 المتضمنة فى البرنامج التدريبى .
احتياج المعممات لمتدريب عمى عمؿ ورش عمؿ والتعاوف مع بعضيف فى انتاج  -

 واستخداـ الوسائؿ التعميمية.
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 الرابع عشرالعدد 

المعممات حضور البرنامج التدريبى لتحسيف مستوى أدائيف مع قبوؿ ىؤالء  -
 األطفاؿ .
 منهج البحث:

استخدـ البحث الحالى المنيج شبو التجريبى ذو المجموعة الواحدة يطبيؽ 
القياس القبمى والقياس البعدى عمييا وذلؾ لمناسبتو مع موضوع البحث ,ألنو يقـو 

لمؤثرة فييا ,حيث يقوـ ىذا المنيج عمى بتحميؿ الظواىر وفيميا ومعرفة العوامؿ ا
أساس جمع البيانات بطريقة تسمح باختبار عدد مف الفروض والتأكد مف صحتيا أو 
عدـ صحتيا,لذا وجدت الباحثة أف المنيج شبو التجريبى ىو أنسب المناىج ليذا 
البحث والذى يعتمد عمى التصميـ التجريبى باستخداـ المجموعة الواحدة مع 

 لمقياس القبمى والقياس البعدى . إخضاعيا 
 أدوات البحث: 

استخدـ البحث بطاقة مالحظة ميارة انتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية 
لمعممة الحضانة وذلؾ فى التقييـ القبمى والتقييـ النيائى لمبرنامج إلى جانب استمارة 

لقياس ميارة انتاج تقييـ اليوـ التدريبى واستمارة تقييـ البرنامج فى التقييـ النيائى 
 واستخداـ الوسائؿ التعميمية باستخداـ استراتيجية التعمـ التعاونى لدى المعممات.

أواًل:بطاقة مالحظة مهارة إنتاج واستخدام الوسائل التعميمية لمعممة دور الحضانة 
 )إعداد الباحثة(

 الهدف من بطاقة المالحظة : 
يطبؽ البحث الحالى بطاقة مالحظة ميارة انتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية لقياس  

مدى تطبيؽ استراتيجية التعمـ التعاونى فى انتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية 
 لمعممات الحضانة . 

 مصادر إعداد بطاقة بطاقة المالحظة: 
ع عمييا فى بعض  تـ إعداد بطاقة المالجظة فى ضوء األدوات التى تـ االطال

(  "متطمبات االعداد واألىيؿ الجامعى لمشرفات دور 4009كدراسة ىياـ ياقوت )
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 فاطمة حسين عبد الحميمأ.
 أ.د صفاء احمد    د فاتن احمد

الحضانة فى ضوء خبرات بعض الدوؿ األجنبية"  و دراسة دعاء منير سعد 
( وعنوانيا "تقويـ دور الحضانات اإليوائية لرعاية األطفاؿ المحروميف مف 4002)

 الرعاية األسرية " . 
 

 حظة مهارة انتاج واستخدام الوسائل التعميمية لمعممة الحضانةبطاقة مال
 

 البيانات
 األسػػػـ /                                                المؤىؿ/

 سنوات الخبرة/                                  دار الحضانة/       
 غالباً  العبارة م

7 
أحيانًا 

2 
نادرًا   

0 

المعممة مع زميالتيا لالتفاؽ عمى مواعيد ورش عمؿ تجتمع  0
 النتاج الوسائؿ التعميمية

   

    تشارؾ المعممة فى ورش عمؿ النتاج الوسائؿ التعميمية 4

تقترح المعممة أفكار لموسائؿ التعميمية عمى زميالتيا  3
 المعممات

   

تتعاوف المعممة مع زميالتيا المعممات فى انتاج الوسائؿ  2
 التعميمية 

   

تبادر المعممة فى تقديـ نماذج لوسائؿ تعميمية خالؿ ورش  2
 العمؿ 

   

تعرض طريقة استخداـ الوسيمة التعميمية لزميالتيا خالؿ  6
 ورش العمؿ 
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 الرابع عشرالعدد 

الوسيمة  تقدـ التغذية الراجعة لزميالتيا المعممات عند استخداـ 7
 التعميمية مع األطفاؿ

   

تقيـ المعممة زميمتيا بعد استخداـ الوسيمة التعميمية مع   8
 األطفاؿ 

   

تقدـ المعممة التعديالت الالزمة لزميالتيا المعممات فى  9
 الوسيمة التعميمية 

   

تعيد المعممة استخداـ الوسيمة التعميمية مع األطفاؿ بعد  00
 االستفادة مف آراء زميالتيا 

   

 
رة انتاج واستخدام الوسائل التعميمية الخصائص السيكومترية لبطاقة مالحظة مها

 لمعممة دور الحضانة :   
 صدق االتساق الداخمي :

التعميمية بالدرجة الكمية لمبطاقة تـ حساب معامؿ ارتباط بنود انتاج واستخداـ الوسائؿ 
 كما يمى :
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 فاطمة حسين عبد الحميمأ.
 أ.د صفاء احمد    د فاتن احمد

 (0جدول )
 معامل ارتباط بنود انتاج واستخدام الوسائل التعميمية بالدرجة الكمية لمبطاقة

 

 العبارة م
معامل ارتباط كل بند 

بالدرجه الكمية 
 لمبطاقة

مستوي 
 الداللة

تجتمع المعممة مع زميالتيا لالتفاؽ عمى مواعيد  0
 النتاج الوسائؿ التعميميةورش عمؿ 

1.570 
1.10 

تشارؾ المعممة فى ورش عمؿ النتاج الوسائؿ  2
 التعميمية

1.570 
1.10 

تقترح المعممة أفكار لموسائؿ التعميمية عمى  7
 زميالتيا المعممات

1.627 
1.10 

تتعاوف المعممة مع زميالتيا المعممات فى انتاج  2
 الوسائؿ التعميمية

1.642 
1.10 

تبادر المعممة فى تقديـ نماذج لوسائؿ تعميمية  2
 خالؿ ورش العمؿ

1.604 
1.10 

تعرض طريقة استخداـ الوسيمة التعميمية  3
 لزميالتيا خالؿ ورش العمؿ

1.425 
1.10 

تقدـ التغذية الراجعة لزميالتيا المعممات عند  4
 استخداـ الوسيمة التعميمية مع األطفاؿ

1.461 
1.10 
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 العبارة م
معامل ارتباط كل بند 

بالدرجه الكمية 
 لمبطاقة

مستوي 
 الداللة

المعممة زميمتيا بعد استخداـ الوسيمة تقيـ   5
 التعميمية مع األطفاؿ

1.507 
1.10 

تقدـ المعممة التعديالت الالزمة لزميالتيا  6
 المعممات فى الوسيمة التعميمية

1.507 
1.10 

تعيد المعممة استخداـ الوسيمة التعميمية مع  01
 األطفاؿ بعد االستفادة مف آراء زميالتيا

1.642 
1.10 

(, وعند 1.222( تساوى ) 1.12) ر ( الجدولية عند مستوى داللة ) *قيمة 
 ( .1.230( تساوى )1.10مستوى داللة )

يتضح لنا مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ ارتباط كؿ بند بالدرجة الكمية لبطاقة 
 ( . 0.00انتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية جميعيا دالة عند مستوي ) 

 البرنامج التدريبى
 اواًل : مفيوـ البرنامج التدريبي                  

 ثانيًا : األىداؼ العامة والخاصة لمبرنامج التدريبي          
 ثالثًا :محتوى البرنامج                       

 رابعًا :تقويـ البرنامج التدريبي
 أواًل:مفهوم البرنامج التدريبى : 

تدريبى بأنو ":مجموعة مف اإلجراءات واألنشطة تعرؼ الدراسة الحالية البرنامج ال   
المخططة والمنظمة التى تيدؼ إلى تنمية مجموعة مف الميارات لدى المعممة بما 
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 فاطمة حسين عبد الحميمأ.
 أ.د صفاء احمد    د فاتن احمد

 يساىـ فى تحسيف أدائيا فى تعميـ وتربية الطفؿ". 
 ثانيًا: أهداف البرنامج: 

 العممية.أف تتعاوف المعممة مع زميالتيا فى انتاج  وسائؿ تعميمية مطابقة لمشروط -
 أف تجمع المعممة خامات البيئة مع زميالتيا النتاج الوسائؿ التعميمية. -
 أف تكتسب المعممة ميارة انتاج الوسائؿ التعميمية فى صورة مجموعات.-
 أف تعرض المعممة الوسيمة التعميمية لممعممات خالؿ ورش العمؿ .-

 ثالثًا: محتوى البرنامج: 
مف األنشطة فى صورة محاضرات وورش عمؿ  يتضمف محتوى البرنامج مجموعة

 وزيارات موضحة فى الجدوؿ التالى:
 (2جدول )

 يوضح محتوى البرنامج
 

 النشاط عدد الجمسات الموضوع

انتاج واستخداـ 
 الوسائؿ التعميمية

00 

 زيارة لمدرسة وقاعات رياض األطفاؿ -
نشاط عف أىمية انتاج واستخداـ الوسائؿ -

 التمعيمية
 نشاط عف استراتيجية التعمـ التعاونى -
 ورشة عمؿ النتاج الوسائؿ التعميمية -
 ورشة عمؿ لموسائؿ الخاصة بالمفاىيـ المغوية  -
ورشة عمؿ لموسائؿ الخاصة بالمفاىيـ  -

 الرياضية
 ورشة عمؿ خاصة بالوسائؿ الحركية  -
ورشة عمؿ لموسائؿ التعميمية الخاصة  -

 بالمفاىيـ العممية 
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 رابعًا: تقويم البرنامج: 
 استخدمت الباحثة أساليب التقويـ التالية:

: قامت الباحثة بالتطبيؽ القبمى  لبطاقة مالحظة ميارة انتاج واستخداـ  تقويم قبمى
الوسائؿ قبؿ البدء فى البرنامج التدريبى ,وذلؾ لتحديد مدى تطبيؽ المعممات التعمـ 
التعاونى فى انتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية ,وتـ تجميع البيانات واالستفادة منيا 

 ى . فى وضع أنشطة البرنامج التدريب
وىو التقويـ المصاحب لعممية تنفيذ النشاط وىو التقويـ التشخيصي ,   تقويم بنائي :

وقد تـ عف طريؽ مالحظات الباحثة لممعممات أثناء تنفيذ أنشطة البرنامج وعف 
طريؽ تطبيؽ استمارة تقييـ اليوـ التدريبى لمتعرؼ عمى رأى المعممات فى طريقة 

حيث تسجؿ بيا كؿ معممة االيجابيات  دة منيا ,تنفيذ أنشطة البرنامج واالستفا
 والسمبيات التى تراىا فى المدرب وأنشطة البرنامج التدريبى .

لبطاقة مالحظة مياراة انتاج  وقد تـ عف طريؽ التطبيؽ البعدىتقويم نهائي : 
واستخداـ الوسائؿ التعميمية واستمارة تقييـ البرنامج التدريبى عمى المعممات بعد 

وذلؾ إلعطاء صورة كاممة عف مدى ء مف تنفيذ أنشطة البرنامج التدريبى , االنتيا
 تحسف أداء المعممات وزيادة معرفتيـ بورش العمؿ النتاج الوسائؿ التعميمية . 

 ثـــج البحــــائـنت
 اختبار صحة فرض البحث:

توجد فروق ذات بالنسبة لمفرض الخاص بالبحث و الذي ينص عمى ما يمي : " 
حصائية بين متوسطى رتب درجات التطبيق القبمي والتطبيق البعدي داللة إ

لممجموعه التجريبية فى مهارة انتاج واستخدام الوسائل التعميمية لصالح التطبيق 
 " .البعدي 

"  الختبار ويمكوكسوف   Zلمتحقؽ مف صحة الفرض قامت الباحثة باستخداـ قيمة " 
Wilcoxon   وداللتيا اإلحصائية بيف متوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية

في التطبيؽ القبمي والبعدي فى ميارة انتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية , ويتضح 
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 ذلؾ مف الجدوؿ التالي :
 (2جدول )

وداللتها اإلحصائية بين متوسطى   Wilcoxon"  الختبار ويمكوكسون   Zقيمة " 
عة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي فى مهارة انتاج واستخدام رتب درجات المجمو 

 الوسائل التعميمية
 

 العدد الرتب
مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

درجة 

 الحرية

( Zقيمة )

 (Zقيمة) الجدولية

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

قوة العالقة 

الختبار 

 ويمكوكسون

 (T)ق

داللة 

قوة 

 1.10 1.12 العالقة

الرتب 

ذات 

االشارة 

 السالبة

1 1 1 

 كبيرة 0 1.10 7.622 2.25 0.63 06
الرتب 

ذات 

االشارة 

 الموجبة

21 201 01.21 

الرتب 

 المتعادلة
1     

( Z( وقيمة )3.924( المحسوبة )Zيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )
( عند مستوى ثقة 4.28وتساوي ) 0.02( عند مستوى ثقة 0.96)الجدولية تساوي 

 ( .09عند درجة حرية ) 0.00
( الجدولية مما Z( المحسوبة أكبر مف قيمة )Zمما سبؽ يتضح أف قيمة )
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يدؿ عمى وجود فرؽ ذي داللة إحصائية لصالح التطبيؽ البعدي , أي وجود فرؽ داؿ 
طبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لدى إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات كؿ مف الت

" , وىى   Zالمجموعة التجريبية وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي , حيث كانت قيمة " 
, وىذا يعنى أف مستوى ميارة انتاج واستخداـ الوسائؿ  0.00دالة عند مستوى 

 التعميمية قد ارتفع لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج عمييـ .
الباحثة بحساب حجـ تأثير البرنامج المقترح باستخداـ معادلة كما قامت   

قوة العالقة الختبار ويمكوكسوف وأتضح أف داللة قوة العالقة بيف المتغير المستقؿ 
والتابع كبيرة  حيث أنيا تساوي الواحد الصحيح . وبناء عمى ماسبؽ يتـ قبوؿ الفرض 

ين متوسطى رتب درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بالموجو , ونصو : 
التطبيق القبمي والتطبيق البعدي لممجموعه التجريبية فى مهارة انتاج واستخدام 

 الوسائل التعميمية لصالح التطبيق البعدى .
عبير حسين واتقفت ىذه النتيجة مع بعض الدراسات السابقة مثؿ دراسة 

والتى تؤكد عمى ضرورة استخداـ الوسائؿ التعميمية مع األطفاؿ ( 2110عونى)
وضرورة االىتماـ بتدريب المعمميف والمعممات عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية, 

وأدت النتائج عمى أىمية تدريب  (2110سميمان جمعة عوض)وأيضًا دراسة 
 المعممات عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية أثناء تنفيذ النشاط.

 ثـج البحــام عمى نتائــميق عــــعـت
وجود فروق ذات أثبت البحث صحة الفرض الخاص بالبحث والذى ينص عمى  - 

داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات التطبيق القبمي والتطبيق البعدي 
لممجموعه التجريبية فى مهارة انتاج واستخدام الوسائل التعميمية لصالح 

  "التطبيق البعدي 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية فى درجات المعممات  أظير تحميؿ النتائجحيث 

قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج لصالح التقييـ البعدى ,حيث اختمفت درجات العينة فى 
التقييـ البعدى ويظير ذلؾ مف خالؿ درجات المعممات فى العبارات الموجودة فى 
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التعاونى فى انتاج واستخداـ بطاقة المالحظة والتى تصؼ مظاىر استخداـ التعمـ 
الوسائؿ التعميمية مما يدؿ عمى فاعمية البرنامج, واتقفت ىذه النتيجة مع بعض 

والتى تؤكد عمى ضرورة ( 2110عبير حسين عونى)الدراسات السابقة مثؿ دراسة 
استخداـ الوسائؿ التعميمية مع األطفاؿ وضرورة االىتماـ بتدريب المعمميف والمعممات 

وأدت  (2110سميمان جمعة عوض)داـ الوسائؿ التعميمية, وأيضًا دراسة عمى استخ
النتائج عمى أىمية تدريب المعممات عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية أثناء تنفيذ 

 النشاط. 
التقييـ التجريبي آلثار  وعنواف الدراسة"  ( 2116Perihan)   ودراسة بريهان

 التعمـ التعاوني عمى قدرة رياض األطفاؿ في الرياضيات "
وىدؼ ىذه الدراسة قياس آثارتطبيؽ برنامج  التعمـ التعاوني عمى الميارات 
والسموكيات االجتماعية  ألطفاؿ رياض األطفاؿ وتقييـ وجيات نظر المعمميف حوؿ 

طفؿ  07برنامج. واستخدمت الدراسة المنيج التجريبى وتـ اختيار تطبيؽ ال
طفؿ مجموعة ضابطة , تـ طبقت برنامج  يعتمد عمى  07كمجموعة تجريبية و

أنشطة باستخداـ استراتجية  التعمـ التعاوني فى مجاؿ الرياضيات. وأثبتت النتائج 
المجموعة التجريبية تطورات كبيرة في قدرات األطفاؿ فى أنشطة الرياضيات ألطفاؿ 

 التي تستخدـ التعمـ التعاوني.

 
  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035510000273#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035510000273#!
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 عـــــــة المراجـــمــائــق
 واًل: المراجع العربية أ
(:دليؿ المعممة ألنشطة رياض األطفاؿ , 4007أبو زيد, سميرة, توفيؽ, سحر ) .0

 .4القاىرة, دار الفكر العربي , ط
(: إدارة الحضانة ورياض االطفاؿ 4008أبو طالب , تغريد , الصايغ , ليمى  ) .4

 , جامعة القدس المفتوحة , الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ والتوريدات . 
(:مسرح العرائس كمدخؿ لتنمية السموؾ الحضارى لدى 4000أحمد, ىبة أحمد ) .3

 ية جامعة طنطا . طفؿ الروضة , رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية الترب
( : المرجع في رياض االطفاؿ , القاىرة , مكتبة 4002بدر, سياـ محمد  ) .2

 الفالح .
( : اتجاىات الفكر التربوي في مجاؿ الطفولة , 4009بدر, سياـ محمد ) .2

 .0القاىرة ,االنجمو المصرية ,ط

(:ورقة عمؿ إعداد معممات رياض األطفاؿ فى الجامعات 4002جاد, منى عمى ) .6
الواقع والطموحات,المجمس األعمى لمجامعات المجنة الخاصة  -صريةالم

الدائرة المستديرة,واقع المؤسسات التربوية  -بدراسات الطفولة ورياض األطفاؿ
 لطفؿ ما قبؿ المدرسة فى مصر وسبؿ النيوض بيا,القاىرة.

(:ورقة عمؿ إعداد معممات رياض األطفاؿ فى الجامعات 4002جاد, منى عمى ) .7
الواقع والطموحات,المجمس األعمى لمجامعات المجنة الخاصة  -يةالمصر 

الدائرة المستديرة,واقع المؤسسات التربوية  -بدراسات الطفولة ورياض األطفاؿ
 لطفؿ ما قبؿ المدرسة فى مصر وسبؿ النيوض بيا,القاىرة.

( : مناىج رياض االطفاؿ , القاىرة , دار المسيرة , 4000جاد, مني عمي ) .8
 .  4ط

نتاج الوسائؿ التعميمية التعممية,4002لحيمة, محمد محمود )ا .9  (: تصميـ وا 
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 .8األردف,دار المسيرة ,ط
(: اعداد برامج طفؿ الروضة , القاىرة , عالـ الكتب , 4002خمؼ , أمؿ  ) .00

 . 0ط
(:متطمبات اإلعداد والتأىيؿ الجامعى لمشرفات 4009السطوحى, ىياـ ياقوت) .00

خبرات بعض الدوؿ األجنبية,رسالة دكتوراه دور الحضانة فى مصر فى ضوء 
 ,جامعة القاىرة.

(:تطوير برامج دور الحضانة التابعة لمشؤف 4006شنودة, سامية سمعاف ) .04
 اإلجتماعية بمحافظة األسكندرية,جامعة األسكندرية. 

 –(: اساليب التعمـ الذاتي 4009طو , حسيف , عمراف , خالد عبدالمطيؼ ) .03
, كفر الشيخ , دار العمـ وااليماف رؤي تربوية معاصرة ,التعاوني  –االلكتروني 

 . 0ط
(: دور معممة رياض االطفاؿ في ضوء 4007عبد الرحمف, ىالو حجاجي ) .02

 المتغيرات المعاصرة , القاىرة,العمـ وااليماف لمنشر .
(: دور معممة رياض االطفاؿ في ضوء 4007عبد الرحمف, ىالو حجاجي ) .02

 القاىرة,العمـ وااليماف لمنشر .المتغيرات المعاصرة , 
(: فاعمية برنامج مقترح لممارسة أنشطة فنية 4004عمى, أيمف سعيد ) .06

باستخداـ استراتجية التعمـ التعاونى , رسالة ماجستير غير منشورة , كمية تربية 
 طفولة , جامعة القاىرة . 

 (: فعالية برنامج بالكمبيوتر لتنمية ميارات4000عوض, سميماف جمعة ) .07
استخداـ بعض الوسائؿ التعميمية لدى طالب كميات التربية النوعية,رسالة 

 ماجستير,كمية الدراسات التربوية,جامعة القاىرة. 
(:  فاعمية استخداـ الوسائؿ التعميمية فى اكساب 4000عونى, عبير حسيف ) .08

تالميذ مدارس التربية الفكرية بعض المفاىيـ العممية, رسالة ماجستير غير 
 ة,كمية الدراسات العميا لمتربية,جامعة القاىرة.منشور 

(: فاعمية برنامج ارشادى الستخداـ بعض 4004العيوطى, ريياـ ربيع ) .09
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األنشطة المسرحية فى تنمية المسؤلية االجتماعية لدى أطفاؿ الروضة , رسالة 
 ماجستير ,مجمة رياض االطفاؿ جامعة بورسعيد. 

مية برنامج الكساب التسامح ألطفاؿ ما (: فاع4002محمد, داليا عبد الفتاح ) .40
قبؿ المدرسة باستخداـ القصة, رسالة دكتوراه غير منشورة ,معيد دراسات 

 الطفولة ,جامعة عيف شمس.
( : البحوث العممية والدراسات الميدانية 4002نصار, حناف محمد عبدالحميـ ) .40

لكتاب في مجاالت الطفولة اعداد وتدريب معممة االطفاؿ ,القاىرة, دار ا
 الحديث  .

( : البحوث العممية والدراسات الميدانية 4002نصار, حناف محمد عبدالحميـ ) .44
في مجاالت الطفولة اعداد وتدريب معممة االطفاؿ ,القاىرة, دار الكتاب 

 الحديث  .
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