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 دراسة تقويمية: جودة البيئة المدرسية وتأثيرها على تربية الطفل

  2المجيد عبد محمد ممدوحو  1أبوالصفا رفعت محمد ماجدة،  1مروة عبد القادر حسيني

1
 مصر. –المنوفية  –جامعة مدينة السادات  -بمعهد الدراسات والبحوث البيئية  - مسوح الموارد الطبيعية للنظم البيئيةقسم 

 مصر. –المنوفية  –ة التربية  جامعة مدينة السادات كلي2

 

 ملخص ال

 
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير جودة البيئة المدرسية على تربية الطفل ويتفرع من هذا الهدف مجموعة من األهداف       

 -الفرعية هي:

 التعرف على معايير جودة البيئة المدرسية لرياض األطفال. .1

 تأثير تلك المعايير على تربية الطفل.التعرف على مدى  .2

 والمدارس التي لم تحصل عليه. المدرسيحصلت على االمتياز  التيالتعرف على واقع المدارس  .3

ولتحقيق أهداف تلك الدراسة قامت الباحثة بإعداد قائمة بأهم معايير جودة البيئة المدرسية الواجب توافرها في رياض األطفال       

لمدرسة، وكذلك إعداد اختبار تحصيل المفاهيم البيئية ألطفال ما قبل المدرسة، بطاقة مالحظة سلوكيات األطفال لمرحلة ما قبل ا

ومقياس االتجاهات البيئية ألطفال ما قبل المدرسة وتم تطبيقهم على عينة من أطفال رياض األطفال بمرحلة ما قبل المدرسة )من 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال بمرحلة ما قبل الدراسة سنوات( وكانت من أهم النتائج أنه  6:  5

بالمجموعة التجريبية )ممن تنطبق عليهم معايير جودة البيئة المدرسية( ومتوسط درجات األطفال بمرحلة ما قبل المدرسة 

يق التقويمى الختبار تحصيل المفاهيم البيئية بالمجموعة الضابطة )ممن ال تنطبق عليهم معايير جودة البيئة المدرسية( في التطب

لصالح المجموعة التجريبية وبطاقة مالحظة سلوكيات األطفال ومقياس االتجاهات البيئية  ألطفال ما قبل المدرسة لصالح 

 المجموعة التجريبية.

 

 مقدمةال

 

هى مرحلة االنتقال من الثبات و  ويشهد عالمنا اليوم العديد من أوجه التحول والتطور فى مرحلة تمثل أهمية بالغة

الجمود إلى دخول عصر جديد من التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية مما يؤثر على كافة نواحى الحياة 

فى المجتمعات المختلفة ومن هذه التحوالت والتحديات التى تواجه عالمنا اليوم أن أصبح القرن الحادى والعشرين عصر 

والمعلومات واالتصاالت، كما ساد االتجاه نحو العولمة بكل أبعادها اإليجابية والسلبية، ومن ثم فقد اتجهت الدول للمعرفة 

إلى تبنى مفاهيم تحرر المجتمعات وتبادل األفكار والمعلومات والتنافس فى المهارات، وما صاحب ذلك من طفرة هائلة فى 

ت، ونمو المعرفة والتغيرات االجتماعية وثورة المعلومات واإلنترنت. )رفعت االتصاال مجاالت تكنولوجيا المعلومات وثورة

 .(333م، ص2002عمر، خميس محمد 

والجودة نظام تتبناه المؤسسة لضمان وتحسين مستوى آدائها وبرامجها التعليمية وأى عناصر قد تؤثر فيها، وكذلك 

تطوير والتحسين والمراجعة المنهجية والتطوير المنتظم لعمليات تحديد أوجه القصور والعقبات ومتابعة األداء واقتراحات ال

إنشاء سياسات فعالة، وكذلك وضع استراتيجيات وأولويات لدعم التحسين المستمر، ويؤدى ذلك إلى نظام تعليمى عالى 

ض األطفال، حيث الجودة، وقد اصبح تطبيق الجودة الشاملة حقيقة ملموسة فى مؤسساتنا التعليمية، بما فيها مؤسسات ريا

اتسعت مظلة ضمان الجودة واالعتماد لتشمل هذه المؤسسات بكل مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها، وهى تعد أساسا لضمان 

الجودة واالعتماد التربوى وتجعل من الروضة مؤسسة ذات قدرة عالية على تنمية استعدادات األطفال لاللتحاق بالتعليم 

قدرة متميزة من الجودة ومعلمات أكفاء قادرات على توجيه األطفال وإرشادهم، قادرات على  االبتدائى من خالل مناهج على

القيام باألدوار والمهام المتوقعة منهن فى ظل التغيرات االجتماعية والثقافية والتكنولوجية الحادثة في المجتمع. ) لؤلؤة 

 (7:  6م، ص 2011الكبيسى 

 ً ً وعربيا اعتباراً من الثمانينات بجودة التعليم والتى اعتبرها البعض بأنها مايجعل التعليم متعة  وقد تزايد االهتمام عالميا

وبهجة فالمؤسسة التعليمية التى تقدم تعليما يتسم بالجودة هى التى تجعل طالبها متشوقين لعملية التعليم والتعلم، مشاركين فيه 

م النابعة من استعداداتهم وقدراتهم الملبية لحاجاتهم ومطالب بشكل إيجابى نشط ومحققين من خالله اكتشافاتهم وإبداعاته

نموهم، والمؤسسات التعليمية بحاجة إلى التطوير من وقت آلخر حتى تقابل المتغيرات الجديدة، ولقد بات واضحا للتربويين 

. )حصة الصادق أن إدارة الجودة الشاملة نمط إدارى جديد يستحق االهتمام به وتجربته حتى تتحسن جودة التعليم

 (550م،ص2003

لعل ما يبرر االهتمام بالجودة فى التعليم هو أن منتج المؤسسة التعليمية يعتبر أغلى منتج فى أى مجتمع من المجتمعات، 

وعليه تحظى دراسة الجودة لمنتج العملية التعليمية ألهمية كبيرة تفوق دراسة أى منتج آخر فى المجتمع وذلك ألن نجاح 

 لغير تعليمية فى تحقيق أهدافها ال يمكن أن يتحقق إال بعد نجاح النظم التعليمية فى حسن إعداد وتأهيل أفرادالمنظمات ا
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 جيدا، ولذا فإن تقدم المجتمع يتوقف بدرجة كبيرة على مدى جودة المنتج التعليمي فيه. المجتمع تأهيال
 (88م ،ص 2003)سميرالخويت،عبدالرؤوف بدوى 

 

 مشكلة الدراسة

 ت مشكلة الدراسة فى التساؤالت التالية:وتجل

 ما أهم معايير جودة البيئة المدرسية؟-1

 ما تأثير تطبيق جودة البيئة المدرسية على تنمية تحصيل المفاهيم البيئية ؟-2

 ما تأثير تطبيق جودة البيئة المدرسية على تنمية السلوكيات البيئية ؟-3

 أهداف الدراسة

 ى التعرف على جودة البيئة المدرسية وتأثيرها على تربية الطفل.تهدف هذه الدراسة إل      

 أهمية الدراسة

تتناول الدراسة تأثير جوودة البيئوة المدرسوية لريواض األطفوال لتوضويح العالقوة بوين الجوودة كأحود متطلبوات العصور الهاموة  .1

 وكيفية تأثيرها على تربية الطفل.

 تساعد فى ضمان تحسن البيئة التربوية فى رياض األطفال. تحديد أسس وقواعد .2

 منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة المنهج المسحى نظراً لمالئمة هذا المنهج لمثل هذه الدراسات من خالل جمع وتصنيف البيانات 

ضابطة واالختبارات القبلية والمعلومات وتفسيرها. كما استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبى ذو المجموعتين التجريبية وال

 والبعدية.

 عينة الدراسة:

  اقتصرت هذه الدراسة على: 

 عينة مقصودة من رياض األطفال فى ضوء برنامج االمتياز المدرسى للجودة. -

 عينة من األطفال بإحدى رياض األطفال األخرى. -

 حدود الدراسة: 

 رياض أطفال بمدرسة السادات التجريبية     ومدرسة خالد بن  حدود مكانية: تم تطبيق هذه الدراسة على عينة من أطفال

 بمدينة السادات. KG2الوليد االبتدائية مستوى ثانى 

 (سنوات مستوى ثانى رياض 6( إلى )5حدود بشرية: اقتصرت الدراسة على عينة من أطفال رياض األطفال من )

 أطفال.

 2013-2013ى الثانى حدود زمنية: تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراس. 

 

 :النتائج ومناقشتها

 

حساب قيمة "ت" وحجم التأثير ومقياس مربع إيتا لدرجات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في التطبيق التقويمي 

 .لمقياس االتجاهات البيئية ألطفال ما قبل المدرسة

 المجموعة
 عدد

 األطفال

 المتوسط

 الحسابى

 درجات

 الحرية

 "ت" قيمة

 سوبةالمح

 مستوى

 الداللة

 اإلحصائية

 مربع مقياس

 إيتا
 التأثير حجم

 المستوى القيمة الداللة القيمة

 42,61 62 التجريبية
14 6,62 

 عند دالة

6,64 
 مرتفع ,4,6 دالة 6,,6

 3,99 61 الضابطة

 
 وفي ضوء نتائج الجدول السابق يتضح:

  عند مستوى داللة  38لدرجات حرية  2266تها الجدولية والتي تبلغ متجاوزة قيم 7226بلغت قيمة "ت" المحسوبة

(، مما يدل على وجود فرق حقيقي بينمتوسطي درجات األطفال مجموعتي البحث التجريبية 0201إحصائية )

 والضابطة في التطبيق التقويمي لمقياس االتجاهات البيئية ألطفال ما قبل المدرسة لصالح المجموعة التجريبية.
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 المدرسة قبل ما ألطفال البيئية االتجاهات مقياس في والضابطة التجريبية المجموعتين لنتائج إيتا مربع قيمة غتوبل 

 والتي والنفسية التربوية البحوث في اإلحصائية للنتائج التربوية األهمية على الدالة القيمة تتجاوز قيمة وهي( 6,,6)

 قبل ما األطفال رياض في المدرسية البيئة جودة معايير لتوافر يرةالكب الفاعلية إلي يشير مما ،(,6,4) بـ تقدر

 . المدرسة

  وهو مستوى تأثير كبير )مرتفع(، حيث يعتبر حجم التأثير كبير إذا كانت قيمته أكبر من أو  1205وبلغ حجم التأثير

نشطة التقويم لمعايير جودة البيئة (، مما يدل على الداللة العملية والتربوية لنتائج البحث وارتفاع تأثير أ028تساوي )

المدرسية التي يتعرض لها أطفال المجموعة التجريبية وفاعليتها في تنمية الجوانب المعرفية للمفاهيم البيئية 

 المستهدفة بالبحث.

 

 ومن ثم تشير النتائج السابقة إلي رفض الفرض الصفري وصحة الفرض البديل، أي:  

( بين متوسطي درجات األطفال بمرحلة ما قبل المدرسة بالمجموعة 0201ائية عند مستوى )"ال يوجد فرق ذو داللة إحص   

التجريبية )ممن تنطبق عليهم معايير جودة البيئة المدرسية(ودرجات األطفال بمرحلة ما قبل المدرسة بالمجموعة الضابطة 

 ي لمقياس االتجاهات البيئية ألطفال ما قبل المدرسة."البيئة المدرسية( في التطبيق التقويم ةمعايير جود)ممن ال تنطبق عليهم 

 

 :التوصيات

 
 :العمليالتي يمكن أن تأخذ بنتائج الدراسة إلى مجال التطبيق  تالتوصيافيما يلى بعض 

تثقيف وتوعية أولياء األمور بمفاهيم الجودة الشاملة والمعايير التي يتم على أساسها اختيارهم للروضة التي سيتم  -

 طفالهم بها، وضرورة مشاركتهم في العملية التربوية التعليمية.إلحاق أ

وجود نشرات علمية تصدر بشكل دوري لتتضمن نتائج تطبيقات نظام الجودة في مؤسسات رياض األطفال. تكوين  -

 فرق عمل للجودة الشاملة في كل إدارة لمتابعة تطبيق إدارة الجودة الشاملة على المدارس ورفع تقارير دورية.

 ياغة فلسفة وأهداف محددة لمؤسسة رياض األطفال مشتقة من طبيعة المرحلة.ص -

 االهتمام بنشر ثقافة الجودة في مؤسسات رياض األطفال بأنواعها. -

 

  :المقترحات

 تصميم وتجريب بطاقات أو كتب دراسية للطفل في الروضة من خالل األقراص المضغوطة وشبكات المعلومات. -

 ذات جودة عالية لرياض األطفال. مشاركة اآلباء في برامج -

 أثر نشر ثقافة الجودة الشاملة لطالبات كلية رياض األطفال على أدائهم الوظيفي. -

  وضع تصور مقترح لمعايير الجودة الشاملة وشخصية الطفل. -

 دراسة أثر استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية برياض األطفال. -
 

 المراجع

خميس: تقويم برنامج إعداد معلمة رياض األطفال بكليات التربية في ضوء معايير  رفعت عمرعزوز،خميس محمد -

 الرابع،كلية رياض األطفال،جامعة القاهرة. السنويالجودة،المؤتمر 

(: أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في رياض األطفال، رسالة ماجستير في إدارة 2011لؤلؤة محمد الكبيسى ) -

 ة البريطانية العربية، قطر.الجودة الشاملة، الجامع

(: إمكانية تطوير بعض مقومات البحث التربوى 2001سمير عبد الوهاب الخويت ،عبدالرؤوف محمد بدوى) -

 ، رابطة التربية الحديثة ،القاهرة .5للجودة الشاملة ،مجلة عالم التربية،ع

استطالعية على عينة من أعضاء  (:مدى توافر قيم ثقافة الجودة فى جامعة قطر "دراسة2003حصة محمد الصادق) -

جديدة  أللفية العربيالمعلم بالوطن  إعداد فيعشر "الجودة الشاملة  الحادي السنوي العلميهيئة التدريس"،المؤتمر 

 مارس ،كلية التربية ،جامعة حلوان .12-13"

 

 


