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ألن الروضة ،علمةوفھم الطفل للخبرات التي تقدمھا م
وأن یكون لدیھا 

ّمعدإھذه الجوانب ال تتحقق  ًإة ُ ً
ن إذ إإ

.عداد أجیالھا المستقبلیة واالعداد أھمیة كبیرة في إ
) الكرخ –الرصافة ( قتصر البحث على معلمات ریاض االطفال في مدینة بغداد آ

لمة وعدد مع) ١٦٠( تكونت عینة البحث من , ) ٢٠١٠- ٢٠٠٩( للعام الدراسي 
من ریاض % ) ١٠( بة بنسًختارت الباحثة عشوائیا وآ, طفل ) ١٦٠(االطفال 

معلمات ) ١٠(ًختارت الباحثة قصداا,دیریة ولجانبي الكرخ والرصافةاالطفال لكل م
لباحثة من وجود المشكلة من خالل وتأكدت ا, من كل روضة مختارة  ) مرشدات ( 
فقد وات البحث أداما, فال وأھالي االطفال ستبانة وزعت على مدیرات ریاض االطآ

ناء مقیاسین االول لخصائص معلمة الروضة والثاني لخبرات الطفل قامت الباحثة بب
للمدیرات ستبانة مفتوحة یة لبناء المقاییس من حیث توجیھ آعلى وفق الخطوات العلم
جراءات خضاعھا إلالدبیات والدراسات السابقة وبعد إمسح اومعلمات الریاض ومن 

شملت أداة خصائص إذلنھائیةالصدق والثبات تكونت أداتي البحث بصورتھا ا
فقرة لخبرات الطفل من ) ٦١( فقرة و) ٦٠( من أصل فقرة )٥٠( المعلمة على 

النھائیة بصورتھ) مقیاس الخصائص ( بتوزیع ثم قامت الباحثة , فقرة ) ٦٥( أصل 
أما , لتطبیقھا على عینة البحث من المعلمات على مدیرات الریاض وأھالي االطفال

الباحثة على عینة البحث من االطفال ُبصورتھ النھائیة طبقتھ) ت امقیاس الخبر( 
وبعد تحلیل العامة ،مدیریات حصلت علیھا من البموجب كتب تسھیل المھمة التي 

-:ستخدام االختبار التائي ومعامل أرتباط بیرسون تبین ًالبیانات إحصائیا  بآ
.ّن معلمات ریاض االطفال تمتعن بخصائص متعددة إ- ١
. من الخبرات على مختلف مجاالتھاأن أطفال الریاض كانت لدیھم مجموعةظھر- ٢
كتساب الطفل طردیة بین خصائص معلمة الروضة وآھناك عالقةتبین أن- ٣

.للخبرات 
كتساب اصیة من خصائص معلمات الروضة مع آھناك عالقة بین كل ختبین أن- ٤

المرتبة االولى تلیھا الخصائص العقلیة حتلت الخصائص المھنیة ذ آإالطفل للخبرات 
.ًوالنفسیة وأخیرا الخصائص الجسمیة واالجتماعیة 



ت
-:وعلى ضوء ھذه النتائج قامت الباحثة بجملة من التوصیات منھا 

١ -

آ

.لریاض االطفال 

و- ٢

ل

ّفال الذي یعد بیر في تربیة االطك .ھو أساس المجتمع ُ

-:كذلك قامت الباحثة بجملة من المقترحات منھا

. جراء دراسة أخرى متشابھة لشرائح أخرى من المجتمع إ-١

إ-٢

.خبرات التربویة المتكاملة كتساب الطفل لكل الوعالقتھا بآ

جراء دراسة عن معرفإ-٣

.الروضة 


