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  ملخص الدراسة باللغة العربیة
  

  :مقدمة 
  

ة   دارةاإل ة  معملی ات     ھم ع التنظیم ا جمی اج إلیھ رد والجماعة وتحت ة للف ان  موالزم ا ك ھم
ي و ،نوعھا ونشاطھا  وأ اإل    ف ة    دارةعصرنا الحدیث تتب ة مھم ي مكان ة     ف ات المتمدن اة المجتمع حی

یً  اتلعب دوًرو ي  ارئیس ا و  ف ا تطورھ ي و ،رقیھ ال ت   ف اض األطف ذ اإل ری ا   ؛اخاصً  اطابعً  دارةتخ لم
ة   ،حیاة الطفل فيلھذه المرحلة من أھمیة بالغة  لذا یجب االھتمام بإعداد المعلمة القائمة على تربی

ذلك   ،اعشوائًی افلم یعد اختیار معلمة الروضة أمًر ،وتعلیم الطفل باعتبارھا مدیرة لحجرة النشاط ل
  .ھذه المرحلة المھمة فيالكوادر المؤھلة للعمل  فقد أولت الدول المتقدمة جل عنایتھا بإعداد

روط  م الش ن أھ يوم ا  الت ب توافرھ يیج ة ال ف ى  معلم ادرة عل ون ق ة أن تك  إدارةروض
طة األ ة إدارةنش ات     ،فعال دى الطالب ور ل ود قص ة وج ة العملی الل التربی ة خ ت الباحث د الحظ وق

ذ  ،التنظیم  ،التخطیط ،ھدافتحدید األ(النشاط كمھارة  إدارةممارسة مھارات  فيالمعلمات   ،التنفی
ة  ،التقویم ،التوجیھ ال      ) المتابع ا جاءت فكرة البحث الح ن ھن دى    ی تق يوھ  يوم ارات ل ذه المھ یم ھ

  .فیھا يالطالبة المعلمة للتعرف على مستواھم الحال
  

  :مشكلة الدراسة 
ة  ة الحالی كلة الدراس ددت مش يتح اؤل الرئیس ف ال يالتس توى ا:  يالت و المس ا ھ الم  يلح

  وكیف یمكن تقویم ھذه المھارة لدیھا ؟  ،النشاط إدارةمھارة  فيللطالبة المعلمة 
  

  :أھداف الدراسة 
  : يتھدف ھذه الدراسة إلى ما یل

  .النشاط إدارةمھارة  فيللطالبة المعلمة  يالتعرف على المستوى الحال -١
 .لبة المعلمةالطایم أداء یضوئھا تق فيالنشاط ویتم  إدارةإعداد قائمة بمعاییر  -٢
 .النشاط إدارةلمھارات  يكنموذج تطبیق يإعداد نشاط مسرح -٣
ي التعرف على أھم الصعوبات  -٤ ة      الت رات العالمی ق الخب ي تحول دون تطبی  إدارةمجال   ف

 .روضاتنا المصریة فيالنشاط 
  
  

  :حدود الدراسة 
  :تحددت الدراسة بالحدود التالیة 

  .كلیة ریاض األطفال جامعة الفیوم ←  الحدود الجغرافیة 
  .طالبات الفرقة الرابعة بكلیة ریاض األطفال ←    الحدود البشریة 
  يواحد للعام الجامع يدراس فصلاستغرقت ھذه الدراسة فترة  ←    الحدود الزمنیة 

 ٢٠٠٩/٢٠١٠.  
  

  :منھج الدراسة 
  .سةوذلك لمناسبتھ لھذه الدرا يالتحلیل فياتبعت الباحثة المنھج الوص

  
  :عینة الدراسة 

  .جامعة الفیوم ،طالبة معلمة بكلیة ریاض األطفال  ٦٠تكونت عینة الدراسة من 
  

  :أدوات الدراسة 



 ٣

  :دوات التالیة استخدمت الباحثة األ
 )إعداد الباحثة(                النشاط إدارةاستمارة كفایات  -١
  )إعداد الباحثة(                النشاط  إدارةاستمارة معاییر  -٢
 )إعداد الباحثة(              النشاط إدارةارة تقییم مھارات استم -٣
 )إعداد الباحثة(    .الباحثة إدارةلمھارات  يالمقترح كنموذج تطبیق يالنشاط المسرح -٤

  
  :إجراءات الدراسة 

  :ا للخطوات التالیة تم إجراء الدراسة وفًق
  .للدراسة يطار النظروإعداد اإل ،االطالع على الدراسات السابقة -١
 .داد استمارة الكفایات وحساب صدقھا وثباتھا واختیار العینةإع -٢
 .عداد استمارة المعاییر وحساب صدقھاإ -٣
 .وثباتھا صدقھاالنشاط وحساب  إدارةإعداد استمارة تقییم مھارات  -٤
 .تطبیق استمارة التقییم -٥
 .حصائیة للبیاناتالمعالجة اإل -٦
 .التوصل لنتائج الدراسة وكتابة التوصیات والمقترحات -٧

  
  :حصائیة المستخدمة األسالیب اإل

  :حصائیة التالیة تم استخدام األسالیب اإل
 .(SPSS11)حصائى برنامج التحلیل اإل -١
 .معادلة كوبر لحساب ثبات استمارة التقییم -٢

  
  :نتائج الدراسة 

ائج   م النت ن أھ يم عف    الت ود ض ة وج ا الدراس لت إلیھ يتوص ات   ف توى أداء الطالب مس
ارات   اط  إدارةلمھ ات    ،النش ى أن الطالب دل عل ا ی يمم ذه     ف ى ھ دریب عل ى ت ة إل ة ماس حاج
  .المھارات

 
    

  
    


