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 مقدمة

واتخاذ  اآلراء وتكوين   األفراد سلوك تشكيل   في ومحوريا   هاما دورا الذهنية   الصورة تلعب

مر  الذي الواقع تعكس فهي المختلفة، والقطاعات الجماعات تجاه تصرفاتهم في وتؤثر القرارات

اجه ال الذي اإلنسان العقل إلى عنه المعلومات وتحمل الفرد، بحيا ة تتم  وإنما مباشرة، الواقع يو 

 (2003،عجوة ؛2005،)خاطر الوصف على معتمدا مباشر غير بشكل المواجهة

 اتجاه هذه إلى معينة يشير جماعة أفراد بين شائع عقلي تصور والصورة الذهنية هي 

 وتعبر الفرد سلوك على تؤثر معرفية وانفعالية جوانب على معين وتقوم شخص نحو الجماعة

 اتجاهه عن

ويستخدم مصطلح الصورة الدهنة من وجهة النظر النفسية للتعبير عن األفكار التي يحملها 

فرد وتؤثر في سلوكه، وتشتمل على المعلومات واألفكار والمعانًي واالنطباعات المختزنة عن ال

موجودات معينة، سواء كانت متعلقة بذاته كشخص أو بالوسط المحيط به من أشخاص وتنظيمات 

 ( 2012وأفكار وأشياء  )زهران،   

ين ال تقوم على معرفة  حقي قتهم في الواقع، وإنما ما والصورة الذهنية تعنًي أن إدراكها لآلخر 

تحمله من أفكار وتصورات ذهن ية تنتج عنها عمليات استنتاج ال شعورية تمكنها من تشك يل 

 (.2013انطباعات عن اآلخر بناء على أدلة )صورة ذهن ية( محددة المعالم )الشطري ،

 مقياس الصورة الذهنية لمعلمة الروضة لدى أولياء أمور األطفال:

 المقياس:الهدف من 

 يهدف المقياس إلي معرفة الصورة الذهنية لمعلمة الروضة لدي أولياء أمور األطفال

 :التالية اإلجراءات على االستبانة بناء في اعتمدت الباحثة وقد

 في والمقاييس الخاصة الموضوع، بهذا يتعلق الذي والنفسي التربوي األدب مراجعة .1

 نظر وجهة معلمة الروضة من نحو لمرسومةا الذهنية والصور والتقديرات االتجاهات

 .والمعلمين المدراء

التربية  وزارة حددتها التي معلمة الروضة التربوية وأخالقيات مهام على االطالع .2

 .والتعليم

)الصحة النفسية واإلرشاد النفسي( حول عبارات المقياس  التدريس هيئة أعضاء استشارة .3

 ومكوناته.

 جزئين من االداة تكونتسات واألبحاث وفي ضوء ذلك، االطالع على العديد من الدار .4

 المتعلقة تتضمن المتغيرات والتي للدراسة المستقلة بالمتغيرات يتعلق األول الجزء

 –المهنة – الجنس – )العمر في ممثلة الدراسة ألفراد والوظيفية الشخصية بالخصائص

 االستبانة الثاني من الجزء اأم التعليمي( المستوى – الشهري الدخل – االجتماعية الحالة

 : وهما ثالث مكونات: فيتكون من

 ( عبارة.16المكون العقلي: ويتكون من ) .أ 

 ( عبارة. 16المكون العاطفي: ويتكون من ) .ب 
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 ( عبارة.20المكون السلوكي: ويتكون من ) .ج 

 الصدق: 

على لجنةة قامت الباحثة بعرض عبارات مكونات مقياس الصورة الذهنية لمعلمة الروضة          

من المحكمين من أساتذة علم النفس والصحة النفسية في كةل مةن جامعةة الكويةت، وجةامعتي عةين 

 شمس ، من أجل الحكم على صدق ب الصورة الذهنية لمعلمة الروضة. 

 تدريج حسبويستجيب المفحوص على كل عبارة من عبارات المقياس وفق تدريج خماسي 

 :وهي ليكرت،

 .بشدة موافق .1

 .موافق .2

 .ترددم .3

 أرفض .4

 .بشدة أرفض .5

 أرفض ، (3( متردد )4،) موافق (5بشدة) موافق :التالية العالمات الموجبة الفقرات أعطيت

 (،1) بشدة موافق :التالية العالمات الفقرات السالبة أعطيت حين ( ،في1بشدة ) أرفض (،2)

 .(5) أرفض بشدة ، (4أرفض ) ( ،3) (،متردد2) موافق

 

 (1جدول )

 د لمكونات مقياس الصورة الذهنية لمعلمة الروضةتوزيع البنو

 العدد العبارات أبعاد المقياس

 العبارات السالبة العبارات الموجبة

-37-30-22-16 -7 -6-5-3 -2 المكون العقلي
38-43-40-48- 

1 -4- 47 16 

-32-27-19-18-17-12-10 المكون العاطفي
36-39-41-44-49-52 

23-24-33 16 

-29-28-25-15-13-11 -9 -8 كيالمكون السلو
31-34-35-42-45-46-51 

14-20-21-26-50 20 

 52 العدد الكلي

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

تةةم حسةةاب الخصةةائص السةةيكومترية لمقيةةاس الصةةورة الذهنيةةة لمعلمةةة الروضةةة علةةى النحةةو 

 التالي:

 الصدق العاملي:
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ذهنية لمعلمة الروضة لدى أولياء أمور تم حساب الصدق العاملي لعبارات مقياس الصورة ال  

( باستخدام طريقة المكونات  75×  75االطفال وذلك من خالل حساب المصفوفة اإلرتباطية ) 

 .Hottellingاألساسية من اعداد هوتلينج 

( العوامل المستخرجة للمصفوفة االرتباطية لعبارات مقياس الصورة الذهنية 2ويوضح جدول )

 لدرجة األولى بعد التدوير المائل.لمعلمة الروضة من ا

 

 

 

 (2جدول )

( لعبارات  العامل األول  المكون العقلي  75×  75العوامل المستخرجة للمصفوفة االرتباطية ) 

 للصورة الذهنية لمقياس الصورة الذهنية من الدرجة األولى بعد التدوير المائل

 التشبع العبارة م

 ،619 عانيها معلمة الروضة.أقدر حيداً الضغوط المهنية التي ت  .1

 .469 أعتقد أن معلمة الروضة تعاني من تدني النظرة االجتماعية  .2

من وجهة نظري يجب على جميع أفراد المجتمع احترام شخصية معلمة   .3

 الروضة من أجل أن يحترمها أطفال الروضة

436. 

 .675 أعتقد أن على الحكومة منح معلمة الروضة أعلى الرواتب.  .4

 .575 .)س(ر أن معلمة الروضة تفتقد إلي التدرب العلمي الواجب لمهنتهاأتصو  .5

 .428 من وجهة نظري أرى أن اإلسالم قدر دور معلمة األطفال.  .6

 468 أعتقد أن رواتب معلمات الروضة غير مناسبة لمجهوداتهم.  .7

أعتقد أنه يجب اختيار معلمة الروضة وفقاً لما تتمته به من قدرات عقلية   .8

 ة تمكنها من التعامل مع الطفل.عالي

427. 

 ،600 أعتقد أن بصمة معلمة الروضة على شخصية الطفل ال تمحو مع الزمن  .9

 ،617 )س(من وجهة نظري معلمة الروضة تفتقد إلي اإلعداد السليم  .10

أن البعد التدريبي المستمر في شخصية معلمة الروضة  من وجهة نظري  .11

 مهمل إلي أبعد الحدود)س(

371. 

  أعتقد أن جهود معلمات الروضة مشتتة بين بيوتهم وعملهن.  .12

 .659 أعتقد أن اهتمام معلمة الروضة بعملها يعد اهتماماً مظهرياً وليس حقيقياً.  .13

 .514 االحظ أن العالقة بين معلمة الروضة وأولياء أمور الطفل ليست إيجابية.  .14

 .403 ة.أعتقد أن هناك أخطاء أسرية تعرقل عمل معلمة الروض  .15

 .382 أعتقد أن معلمة الروضة ال يعدو دورها خادمة األطفال.  .16

 7.13 الجذر الكامن

( 16وقد تشبع بهذا العامل ) 9،514( ونسبة التباين المفسرة لهذا العامل  7.13الجذر الكامن )

 عبارة تقيس المكون العقلي للصورة الذهنية.

 (3جدول )
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( لعبارات  العامل الثاني المكون العاطفي  75×  75اطية ) العوامل المستخرجة للمصفوفة االرتب

 للصورة الذهنية من الدرجة األولى بعد التدوير المائل

 التشبع العبارة م

 ،347 من وجهة نظري تفتقد معلمة الروضة إلي الشعور بخطورة الدور الذي تقوم به.  .1

 .350 أقدر معاناة معلمة الروضة داخل الفصل.  .2

الذي تلعبه معلمه الروضة في ترسيخ القيم األخالقية والدينية  أقدر الدور  .3

 واالجتماعية لدى الطفل

554. 

 .464 من وجهة نظري أن تربية وتنشئة األطفال أصعب من مهمة تسلق الجبال.  .4

 .501 في قرارة نفسي أكرة التعامل مع معلمة الروضة. )س(  .5

بالبهجة والسرور داخل  أشعر أن لمعلمة لروضة دور كبير في شعور الطفل  .6

 الروضة.

522. 

 464 أشعر أن معلمة الروض تفتقد إلي الوسائل الحديثة للتعامل مع الطفل.  .7

 .532 تفتقد شخصية معلمة الروضة إلي الجاذبية والمرح.  .8

 ،463 أراعى ضيق معلمة الروضة من كثرة تساؤالت أطفال الروضة  .9

 ،340 لروضة ليس على ما يرام. )س(أشعر أن تعامل معلمة الروضة مع أطفال ا  .10

 .494 يسود الشك والريبة العالقة بين معلمة الروضة وأسرة الطفل إلي حد كبير  .11

أشعر أن أعلب معلمات الروضة بفتقدن إلي مشاعر االمومة والحنان نحو أطفال   .12

 الروضة

377. 

 .487  تحتاج معلمة الروضة إلي العاطفة أكثر من العقل في تعاملهن مع الطفل  .13

أشعر أن التكامل بين معلمة الروضة والوالدين أساسي لنجاح عمل روضة   .14

 األطفال.

443. 

 .451 تعاني معلمة الروضة من ضعف الشخصية)س(   .15

عر بالتعاطف مع معلمة الروضة من زاوية تدبير احتياجاتها الخاصة بين   .16

 الروضة ومنزلها.

550، 

 5.871 الجذر الكامن  

( 16وقد تشبع بهذا العامل ) 7،838( ونسبة التباين المفسرة لهذا العامل 5.871)الجذر الكامن 

 عبارة تقيس المكون العاطفي للصورة الذهنية.

 (4جدول )

( لعبارات  العامل الثالث  المكون  75×  75العوامل المستخرجة للمصفوفة االرتباطية ) 

 ر المائلالسلوكي للصورة الذهنية من الدرجة األولى بعد التدوي

 التشبع العبارة م

 ،570 من وجهة نظري أرى أن تعليم األطفال فن وليس علم.  .1

 .338 سلوكيات معلمات الروضة يوضح أنهم دخلوا إلي تخصصهم بغير رغبة.  .2

أشعر أن السلوكيات المتبعه أن الروضة الحكومية تفتد إلي جوانب اإلدارة   .3

 الحازمة

593. 

ة الروضة باعتبارها النموذج السلوكي الوحيد يجب االهتمام بأعداد معلم  .4

 الذي يقتدى به الطفل خالل مرحلة الطفولة.

431. 
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 التشبع العبارة م

من وجهة نظري األوضاع داخل الروضة الحكومية سيئة بالمقارنة   .5

 بالروضة الخاصة.

536. 

تفتقد معلمة الروضة إلي السلوكيات الضرورية لجذب الطفل إلي   .6

 الروضة)س(

630. 

 ،442 طفلي على االلزام بتعليمات معلمة الروضة عادةً ما أشجع  .7

 .302 أجاهد نفسي كي ال أسخر من معلمة الروضة أمام طفلي.  .8

يبدو لي الطفل يكون اتجاهه سلباً أو إيجاباً نحو المعلمة بناءاً على ردود   .9

 فعل أبوية.

605، 

يحب على الدولة أن تُفعل حوافز لتشجيع معلمة الروضة على أداء   .10

 .دورها

 

500، 

يجب تنمية قدرات معلمة الروضة على االستجابة بشكل جيد لمطالب   .11

 أطفال الروضة.

626. 

االحظ أن هناك من معلمات الروضة الالئي يستخدمن الضرب في تعاملهم   .12

 مع الطفل بكثرة)س(

491. 

يجب على معلمة الروضة استخدام نظام جيد للعقاب لتعديل سلوك طفل   .13

 لعقابالروضة بدالً من ا

488. 

 .634 يجب على معلمة الروضة جذب ميول األطفال قبل عقولهم.  .14

من وجهة نظري أن معلمات الروضة غير ملتزمات سلوكياً مع األطفال.   .15

 )س(

307. 

 588 في سلوكيات معلمة الروضة نسبة ال بأس بها من اإلهمال.  .16

وة من وجهة نظري أن معلمة الروضة في العصر الحالي ليست بالقد  .17

 الحسنة للطفل.

583، 

أعتقد أن سلوك معلمة الروضة نحو أطفال الروضة ال يخلو من المجاملة   .18

 أحياناً.

626، 

أعتقد أن صورة معلمة الروضة تقليدية وال تتناسب مع طبيعة متغيرات   .19

 العصر الحالي.

651، 

هناك الكثير من األسر التي تسود فيها السخرية من معلمة الروضة أمام   .20

 فل.الط

619، 

 3.799 الجذر الكامن 

( 20وقد تشبع بهذا العامل ) 10،399( ونسبة التباين المفسرة لهذا العامل 3.799الجذر الكامن )

 عبارة تقيس المكون السلوكي للصورة الذهنية.

( عن وجود ثالثة عوامل عوامل من الدرجة األولى ) الجذر 3،2، 1أسفرت النتائج في الجداول )

ر من الواحد الصحيح (، بعد التدوير المائل باستخدام طريقة المكونات األساسية الكامن أكب

لهوتلينج. وقد تشبع على كل من العامل األول العبارات الخاصة بالمكون العقلي للصورة الذهنية 

% (، والعامل الثاني العبارات الخاصة 9.514، نسبة التباين =  7.13) الجذر الكامن = 

% (، 7.838، نسبة التباين =  5.871ي للصورة الذهنية ) الجذر الكامن = بالمكون العاطف

،  3.799والعامل الثالث العبارات الخاصة بالمكون السلوكي للصورة الذهنية ) الجذر الكامن = 

 ( .%10.399نسبة التباين = 

 االتساق الداخلي:  -
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ل تطبيقةةه علةةى عينةةة تةةم حسةةاب االتسةةاق الةةداخلي لمقيةةاس الصةةورة الذهنيةةة وذلةةك مةةن خةةال

مكونة من أولياء أمور االطفال. وقد تةم حسةاب معامةل االرتبةاط بةين درجةة كةل عبةارة ومجمةوع 

درجات كل مكون، إضةافة إلةى هةذا، تةم حسةاب معامةل االرتبةاط بةين درجةة كةل مكةون والدرجةة 

ل عبةارة ( معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية بةين درجةة كة5الكلية للمقياس. ويوضح جدول )

 والدرجة الكلية للبعد.

 

 

 

 

 (5جدول )

 معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية 

 لكل مكون من مكونات مقياس الصورة الذهنية

 المكون السلوكي المكون العاطفي المكون العقلي

 رقم

 العبارة

معامل 

 االرتباط

 رقم

 العبارة

معامل 

 االرتباط

 رقم

 العبارة

معامل 

 االرتباط

1 0.73** 10 0.71** 8 0.69** 

2 0.74** 12 0.69** 9 0.67** 

3 0.76** 17 0.68** 11 0.65** 

4 0.67** 18 0.65** 13 0.66** 

5 0.71** 19 0.64** 14 0.70** 

6 0.68** 23 0.67** 15 0.71** 

7 0.63** 24 0.66** 20 0.68** 

16 0.64** 27 0.72** 21 0.67** 

22 0.67** 32 0.73** 25 0.69** 

30 0.65** 33 0.70** 26 0.71** 

37 0.64** 36 0.69** 28 0.72** 

38 0.71** 39 0.72** 29 0.69** 

43 0.72** 41 0.73** 31 073** 

47 0.69** 44 0.74** 34 0.66** 

48 0.67** 49 0.76** 35 0.74** 

  52 0.64** 40 0.66** 

    42 0.72** 

    45 0.71** 

    46 0.68** 

    50 0.69** 

    51 0.74** 

 ( إلى ما يلي:5أشارت النتائج في جدول )
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؛ 0.76إلةةى  0.63تراوحةةت معةةامالت االرتبةةاط لعبةارات المكةةون العقلةةي مةةن المكوون العقلووي:  -

 .0.01وكلها معامالت دالة إحصائية عند مستوى 

؛ 0.76إلةى  0.64تراوحت معامالت االرتباط لعبارات المكون العاطفي من المكون العاطفي:  -

 .0.01ت دالة إحصائية عند مستوى وكلها معامال

إلةةى  0.65تراوحةةت معةةامالت االرتبةةاط لعبةةارات المكةةون السةةلوكي مةةن المكووون السوولوكي:  -

 .0.01؛ وكلها معامالت دالة إحصائية عند مستوى 0.74

( معامالت االرتباط، وداللتها اإلحصائية بين درجة كةل 6وإلى جانب هذا، يوضح جدول )

 لمقياس الصورة الذهنية لمعلمة الروضة.مكون والدرجة الكلية 

 

 (6جدول )

 معامالت االرتباط وداللتها

 اإلحصائية لمكونات مقياس الصورة الذهنية لمعلمة الروضة

 معامل االرتباط مكونات مقياس الصورة الذهنية لمعلمة الروضة

 **0.73 المكون العقلي

 **0.74 المكون العاطفي

 **0.69 المكون السلوكي

( أن معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية لمقياس الصورة 6ت النتائج في جدول )أوضح

( المكةةون 0.74( المكةةون العقلةةي ؛ )0.73الذهنيةةة لمعلمةةة الروضةةة بلغةةت علةةى النحةةو التةةالي: )

 .0.01( المكون السلوكي وكلها معامالت دالة إحصائية عند مستوى 0.69العاطفي ؛ )

 صدق المقارنة الطرفية:

وإلةةى جانةةب هةةذا، تةةم حسةةاب صةةدق المقارنةةة الطرفيةةة لمقيةةاس الصةةورة الذهنيةةة لمعلمةةة 

الروضة ، وذلك من خالل حسةاب الفةروق فةي مكونةات المقيةاس بةين الربيعةي األعلةى والربيعةي 

( المتوسةةطات الحسةةابية، واالنحرافةةات المعياريةةة، وقيمةةة 6األدنةةى للةةدرجات. ويوضةةح جةةدول )

 بين المجموعتين الطرفيين. "ت"، وداللتها اإلحصائية

 (7جدول )

 وقيمة "ت"، وداللتها اإلحصائية بين المجموعتين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 الطرفيين على مكونات مقياس الصورة الذهنية لمعلمة الروضة

 أبعاد

 المقياس

مجموعة الربيعي األعلى 

 (40)ن=

 مجموعة الربيعي األدنى 

 قيمة (40)ن=

 ""ت

 الداللة

 اإلحصائية
 العدد

 المتوسطات 

 الحسابية

 االنحرافات 

 المعيارية
 العدد

 المتوسطات 

 الحسابية

 االنحرافات 

 المعيارية

 0.01 5.23 3.75 24.25 40 3.67 26.46 40 المكون العقلي
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 0.01 4.79 3.22 25.67 40 3.91 29.55 40 المكون العاطفي

 0.01 4.31 3.15 25.71 40 3.11 28.77 40 المكون السلوكي

 0.01 6.13 7.01 128.12 40 6.77 143.08 40 الدرجة الكلية

 ( عما يلي:7أسفرت النتائج في جدول )

توجد فروق ذات داللة إحصائية في المكون العقلي بين مرتفعي الدرجات )م = المكون العقلي:  -

(، وقد بلغت قيمةة 3.75، ع = 24.25(، ومنخفضي الدرجات )م = 3.67، ع = 26.46

 .0.01(؛ وهي دالة إحصائية عند مستوى 5.23ت )

توجد فروق ذات داللة إحصائية في المكةون العةاطفي بةين مرتفعةي الةدرجات المكون العاطفي:  -

(، وقد بلغت 3.22، ع = 25.67(، ومنخفضي الدرجات )م = 3.91، ع = 29.55)م = 

 .0.01(؛ وهي دالة إحصائية عند مستوى 4.79قيمة ت )

توجد فروق ذات داللة إحصائية في المكون السلوكي بةين مرتفعةي الةدرجات المكون السلوكي:  -

(، وقد بلغت 3.15، ع = 25.71(، ومنخفضي الدرجات )م = 3.11، ع = 28.77)م = 

 .0.01(؛ وهي دالة إحصائية عند مستوى 4.31قيمة ت )

الدرجةةة الكليةةة لمقيةةاس الصةةورة الذهنيةةة توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةي الدرجووة الكليووة:  -

(، ومنخفضةةةةي 6.77، ع = 143.08لمعلمةةةةة الروضةةةةة بةةةةين مرتفعةةةةي الةةةةدرجات )م = 

(؛ وهةي دالةة إحصةائية 6.13(، وقد بلغت قيمة ت )7.01، ع = 128.12الدرجات )م = 

 .0.01عند مستوى 

 الثبات:

 لى النحو التالي:تم حساب ثبات مقياس الصورة الذهنية لمعلمة الروضة بطريقتين ع

 طريقة إعادة االختبار: -

تم حساب ثبات مقياس الصورة الذهنية لمعلمة الروضة بطريقةة إعةادة التطبيةق علةى عينةة 

( معامالت االرتباط بين 7أم ( بفاصل زمني قدره أسبوعين. ويوضح جدول ) 40أب،40قوامها )

 التطبيقين، والداللة اإلحصائية.

 (8جدول )

 ط، وداللتها اإلحصائية بين التطبيقين الصورة الذهنية لمعلمة الروضةمعامالت االرتبا

 معامل االرتباط أبعاد المقياس

 0.78 المكون العقلي

 0.79 المكون العاطفي

 0.77 المكون السلوكي
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 0.81 الدرجة الكلية

( إلةى أن معةامالت االرتبةاط بةين التطبيقةين لمقيةاس الصةورة 8أشارت النتائج فةي جةدول )

( المكةون العةاطفي، 0.79( المكون العقلةي، )0.78لذهنية لمعلمة الروضة وصلت إلى ما يلي: )ا

( للدرجة الكليةة للمقيةاس، وكلهةا معةامالت دالةة إحصةائية عنةد 0.81( المكون السلوكي، )0.77)

 .0.01مستوى 

 معادلة ألفا لكرونباخ: -

 (9جدول )

 طبيقين الصورة الذهنية لمعلمة الروضةبين الت معامالت االرتباط، وداللتها اإلحصائية

 معامل الفاكرونباخ أبعاد المقياس

 0.76 المكون العقلي
 0.75 المكون العاطفي
 0.77 المكون السلوكي

 0.80 الدرجة الكلية

 

تم حساب معامل ثبات مقياس الصورة الذهنية لمعلمة الروضة بواسطة استخدام معادلة ألفا 

( للمكةون 0.75( المكةون العقلةي ، )0.76الثبات على النحو التةالي: ) لكرونباخ، فبلغت معامالت

 ( للدرجة الكلية.0.80( للمكون السلوكي ، )0.77العاطفي ، )

 والخالصة أن مقياس الصورة الذهنية لمعلمة الروضة يتوفر فيه شرطا الصدق والثبات.
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 المراجع:

 -بحوث العمل-االستراتيجيات -ات المحلية) االتجاهات(.تنمية المجتمع2005أحمد خاطر) .1

 تشخيص المجتمع(. اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.

( . االعالن التليفزيوني ودورة في تكوين الصورة الذهنية. ُعمان: 2013حامد الشطري) .2

 دار أسامة للنشر والتوزيع.

حيح الصورة الذهنية ( فاعلية برنامج معرفي سلوكي في تص2012سناء حامد هران) .3

للمعالج النفسي لدى عينة من طالب الجامعة غير المتخصصين. دراسات 

 414-369، ص ص 2،ع18تربوية واجتماعية. القاهرة، مج 

 القاهرة: عالم الكتب.الذهنية العالقات العامة والصورة (.2003علي عجوة) .4
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 (1ملحق )

 روضةمقياس الصورة الذهنية لمعلمة ال

 تعليمات:

 ( عبارة تتعلق جميعها بمعلمة روضة األطفال.52يحتوي المقياس في صورته األولية إلي عدد )

المطلوب من سيادتكم قراءتها بعناية واالستجابة بوضع عالمة )  ( وفقاً للمدرج الخماسي 

 الموجود أمام كل عبارة.

 %.100بنسبه  في حالة موافق جداً هذا يعني موافقتك على مضمون العبارة -

 %.70في حالة موافق هذا يعني موافقتك على مضمون العبارة بنسبه  -

 في حالة متردد فهذا يعني أنك غير متأكد من أجابتك. -

 %.70في حالة أرفض فهذا يعني أنك ترفض مضمون العبارة بنسبه  -

 في حالة أرفض بشدة فهذا يعني أنك غير موافق بالمرة على مضمون العبارة ، -

 علم أنه ال توجد عبارة صحيحة وأخرى خاطئة.برجاء ال

 هذا المقياس يستخدم فقط في البحث العلمي وال يطلع عليه أحد،

 شكراً لحسن تعاونكم                                                     

 الباحثة                                                                           
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 بيانات )أم/أب( الطفل

 ال يعمل:            الحالة : يعمل        

 العمر: .............................................................................

 الحالة االجتماعية: متزوج          منفصل

 .............................عدد سنوات الزواج: .................................

 عدد األطفال: .....................................................................

 ترتيب ض طفل الروضة بين األطفال:

 عمر طفل الروضة: ..............................................................

 الروضةمقياس الصورة الذهنية لمعلمة 

أوافق  أوافق العبارة م

 بشدة

أرفض  أرفض متردد

 بشدة

من وجهة نظري معلمة الروضة تفتقد إلي   .1

 اإلعداد السليم

     

أقدر حيداً الضغوط المهنية التي تعانيها معلمة   .2

 الروضة.

     

أعتقد أن معلمة الروضة تعاني من تدني   .3

 النظرة االجتماعية

     

ة تفتقد إلي التدرب أتصور أن معلمة الروض  .4

 العلمي الواجب لمهنتها.

     

من وجهة نظري يجب على جميع أفراد   .5

المجتمع احترام شخصية معلمة الروضة من 

 أجل أن يحترمها أطفال الروضة

     

أعتقد أن على الحكومة منح معلمة الروضة   .6

 أعلى الرواتب.
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أوافق  أوافق العبارة م

 بشدة

أرفض  أرفض متردد

 بشدة

من وجهة نظري أرى أن اإلسالم قدر دور   .7

 طفال.معلمة األ

     

من وجهة نظري أرى أن تعليم األطفال فن   .8

 وليس علم.

     

       

أعتقد أن أغلب معلمات الروضة دخلوا إلي   .9

 تخصصهم بغير رغبة.

     

من وجهة نظري تفتقد معلمة الروضة إلي   .10

 الشعور بخطورة الدور الذي تقوم به.

     

أعتقد أن معلمة الروضة الحكومية تفتد إلي   .11

 جوانب اإلدارة الحازمة

     

من وجهة نظري أن تربية وتنشئة األطفال   .12

 أصعب من مهمة تسلق الجبال.

     

يجب االهتمام بأعداد معلمة الروضة باعتبارها   .13

النموذج السلوكي الوحيد الذي يقتدى به الطفل 

 خالل مرحلة الطفولة.

     

تفتقد معلمة الروضة إلي السلوكيات الضرورية   .14

 ذب الطفل إلي الروضةلج

     

من وجهة نظري األوضاع داخل الروضة   .15

 الحكومية سيئة بالمقارنة بالروضة الخاصة.

     

أعتقد أن رواتب معلمات الروضة غير مناسبة   .16

 لمجهوداتهم.

     

أشعر أن لمعلمة لروضة دور كبير في شعور   .17

 الطفل بالبهجة والسرور داخل الروضة.

     

لمة الروض تفتقد إلي الوسائل أشعر أن مع  .18

 الحديثة للتعامل مع الطفل.

     

أعتقد أن معلمة الروضة تحتاج إلي العاطفة   .19

 أكثر من العقل في تعاملهن مع الطفل بكثرة.

     

أعتقد أن هناك من معلمات الروضة الالئي   .20

 يستخدمن الضرب في تعاملهم مع الطفل بكثرة

     

الروضة غير  من وجهة نظري أن معلمات  .21

 ملتزمات سلوكياً مع األطفال.

     

أعتقد أنه يجب اختيار معلمة الروضة وفقاً لما   .22

تتمته به من قدرات عقلية عالية تمكنها من 

 التعامل مع الطفل.

     

في قرارة نفسي أكرة التعامل مع معلمة   .23

 الروضة.

     

أشعر أن تعامل معلمة الروضة مع أطفال   .24

 ى ما يرام.الروضة ليس عل

     

يحب على الدولة أن تُفعل حوافز لتشجيع   .25

 معلمة الروضة على أداء دورها.

     

     أعتقد أن سلوك معلمة الروضة نحو أطفال   .26
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أوافق  أوافق العبارة م

 بشدة

أرفض  أرفض متردد

 بشدة

 الروضة ال يخلو من المجاملة أحياناً.

      أقدر معاناة معلمة الروضة داخل الفصل.  .27

يجب تنمية قدرات معلمة الروضة على   .28

 ة بشكل جيد لمطالب أطفال الروضة.االستجاب

     

يجب على معلمة الروضة استخدام نظام جيد   .29

للعقاب لتعديل سلوك طفل الروضة بدالً من 

 العقاب

     

أعتقد أن بصمة معلمة الروضة على شخصية   .30

 الطفل ال تمحو مع الزمن

     

يجب على معلمة الروضة جذب ميول األطفال   .31

 قبل عقولهم.

     

در الدور الذي تلعبه معلمه الروضة في أق  .32

ترسيخ القيم األخالقية والدينية واالجتماعية 

 لدى الطفل

     

أعتقد أن أسوأ سمات معلمات رياض األطفال   .33

 هو ضعف الشخصية.

     

أعتقد أن سلوكيات معلمة الروضة يشوبها   .34

 نسبة ال بأس بها من اإلهمال.

     

ضة في العصر من وجهة نظري أن معلمة الرو  .35

 الحالي ليست بالقدوة الحسنة للطفل.

     

تفتقد شخصية معلمة الروضة إلي الجاذبية   .36

 والمرح.

     

من وجهة نظري أن البعد التدريبي المستمر   .37

في شخصية معلمة الروضة مهمل إلي أبعد 

 الحدود.

     

أعتقد أن اهتمام معلمة الروضة بعملها يعد   .38

 س حقيقياً.اهتماماً مظهرياً ولي

     

أعتقد أن أعلب معلمات الروضة بفتقدن إلي   .39

 مشاعر االمومة والحنان نحو أطفال الروضة

     

أعتقد أن جهود معلمات الروضة مشتتة بين   .40

 بيوتهم وعملهن.

     

أراعى ضيق معلمة الروضة من كثرة تساؤالت   .41

 أطفال الروضة

     

وال  أعتقد أن صورة معلمة الروضة تقليدية  .42

 تتناسب مع طبيعة متغيرات العصر الحالي.

     

االحظ أن هناك سوء توافق بين معلمة الروضة   .43

 وأولياء أمور الطفل.

     

من وجهة نظري أن الشك والريبة تسود   .44

 العالقة بين معلمة الروضة وأسرة الطفل.

     

عادةً ما أشجع طفلي على االلزام بتعليمات   .45

 معلمة الروضة

     

أجاهد نفسي كي ال أسخر من معلمة الروضة   .46

 أمام طفلي.
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أوافق  أوافق العبارة م

 بشدة

أرفض  أرفض متردد

 بشدة

أعتقد أن معلمة الروضة ال يعدو دورها خادمة   .47

 األطفال.

     

أعتقد أن هناك أخطاء أسرية تعرقل عمل   .48

 معلمة الروضة.

     

أشعر أن التكامل بين معلمة الروضة والوالدين   .49

 أساسي لنجاح عمل روضة األطفال.

     

الكثير من األسر التي تسود فيها  هناك  .50

 السخرية من معلمة الروضة أمام الطفل.

     

أعتقد أن الطفل يكون اتجاهه سلباً أو إيجاباً   .51

 نحو المعلمة بناءاً على ردود فعل أبوية.

     

أشعر بالتعاطف مع معلمة الروضة من زاوية   .52

تدبير احتياجاتها الخاصة بين الروضة 

 ومنزلها.
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