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ابعاد التعلم ملارز انو وعالقته بأساليب ادارة االزمات ملعلمات الرياض

الباحثة .يامسني حسن حسني

أ.و.د.ضحى عادل حمنود

قسه رياض األطفال/كلية الرتبية للبنات /جامعة بغداد

ملخص البحث
أن مؤسسة تربوية مةمة ضريةةفض الطاةةفا بحفعة الةةت مفلمةةفت ذوات ضاةةف ة يمةةتلضن طرااة

ة تفلةةيمةن ل طاةةفا

ضطريقة ابفةةفد الةةتفلز لمةةفرز الةةو و يمةةتلضن اسةةفليب دارة االزمةةفت ألن المفلمة التة تمتلةةال تلضفالبفةةفد للةةتفلز تضسةةب
اطاةةفا الريةةفض المفر ة ويضةةون تفلةةز االطاةةفا لفام ةفً تلةةت المفلةةت والتضفمةةا ة مفلومةةفتةز .وأن المفلمةةفت الل ةوات

يضتسةةبن اسةةفليب دارة االزمةةفت تو رألطافاللريةةفض األمةةفن داخةةا المؤسسة التفليمية التة بةةدور ف تةةؤ ر تلةةت لمةةو
الطاا ولدراته ،وصحته العسمي ،والفقلي  ،واللاسي ...ومف الت ذلال ,ولد حددتأ داف البحث الحفل مفر :

 1ةةةة ابفةةفد الةةتفلز (لمةةفرز الةةوع لمفلمةةفت ريةةفض االطاةةفا تلةةت و ة االبفةةفد الخمسة االتية ( االتعف ةةفت واالدراضةةفت
االيعفبي لحو التفلز  ,اضتسفب المفر ة وتضفملةةف ,تفمية المفر ة وصةقلةف ,اسةتخداز المفر ة اسةتخدامفً ذا مفلةت ,

تفدات الفقا الملتج ع .

 2ةةةة اسةةفليب ادارة االزمةةفت لمفلمةةفت ريةةفض االطاةةفا تلةةت و ة االسةةفليب االربفة ارتية ( الدراسة المبداي ة ألبفةةفد
االزم  ,الدراس التحليلي ل زمفت  ,التخطيط الفلم للتففما مع االزم  ,التدخا الافل لمواعة االزم ع .
 -3الفالل بين ابففد التفلز لمفرز الو واسفليب وادارة االزمفت لمفلمفت ريفض االطافا .
ويتحةدد البحةث الحةةفل بريةفض االطاةفا الحضومية التفبفة لمةديريفت التربية السةت ة مديلة بكةداد بعفلبيةةف الضةةرخ
والرصف

و المفلمةفت المتواعةدات ة ريةفض االطاةفا ة مديلة بكةداد ة مةديريفت التربية السةت بعفلبيةةف الضةرخ

والرصف للففز الدراس (2516 -2515ع .
ولتحقي ة أ ةةداف البحةةث اختيةةرت تيل ة مةةن مفلمةةفت الريةةفض ة مديل ة بكةةداد بلكةةت (455ع مفلم لإلعفب ة تلةةت
المقيةةفس حيةةث تةةز اختيةةفر ز بفلطريق ة الفس ةوااي البسةةيط مةةن (51ع روض ة موزت ة تلةةت (6ع مةةديريفت للتربي ة ،
ولقيةةفس ابفةةفد الةةتفلز لمةةفرز الةةو وتاللتةةه بأسةةفليب ادارة االزمةةفت سةةفت البفح ة الةةت  :بلةةف مقيةةفس (ابفةةفد الةةتفلز
لمفرزالوعتلت و

(5ع ابففد

( االتعف فت واالدراضفت االيعفبي لحو الةتفلز  ,اضتسةفب المفر ة وتضفملةةف ,تفمية

المفر وصقلةف ,استخداز المفر استخدامفً ذا مفلت  ,تفدات الفقا الملةتج ع وبلةف مقيةفس أسةفليب ادارة االزمةفت

تلت و

(4ع أسفليب

( الدراس المبداي ألبففد االزم  ,الدراس التحليلي ل زمفت  ,التخطةيط الفلمة للتففمةا

مع االزم  ,التدخا الافل لمواعةة االزمة ع ,ولةد ترضةت ةذين المقيفسةين تلةت معموتة مةن الخبة ار مةن ذوي
االختصفص

ريفض االطافا والقيفس والتقةويز واالدارة التربوية ,امةف بةفت المقةفييس قةد اسةتخرعت البفح ة لضةا

مقيةةفس لةةوتين مةةن ال بةةفت قةةد بلةةا مففمةةا ال بةةفت لمقيةةفس ابفةةفد الةةتفلز لمةةفرزالو بطريقة اتةةفدة االختبةةفر (5,79ع
وبطريق الافضرولبفخ (5,86ع وبلا مففما ال بفت لمقيفس ألسفليب ادارة االزمةفت بطريقة اتةفدة االختبةفر (5,74ع
وطريقة الافضرولبةةفخ (5,84ع ,و ة ضةةو أ ةةداف البحةةث الحةةفل وبفةةد تطبية المقيةةفس تلةةت إ ةراد الفيل ة وتحليةةا
استعفبفتةز إحصفايفبفستخداز االختبفر التفا لفيل واحدة ومففما ارتبفط بيرسون ،توصا البحث إلت اللتفاج ارتي
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 -1أن مفلمةةفت الريةةفض يسةةتخدمن ابفةةفد الةةتفلز الخمسة الموعةةودة ة لمةةوذج مةةفرز الةةو (ألةةه يضةةز تةةدة لظريةةفت
تربوي ة

ة لموذعةةه م ةةا لظري ة بيفعيةةه ة التم يةةا والمواام ة والةةتفلز التفةةفول والةةتفلز المتمرضةةز حةةوا المسةةضالت

ولظري اوزبا ذو المفلت واستخدز المضف أة والتدريب والتكذي الراعف .
 -2أن عميع مفلمفت ريفض االطافا يستخدمن اسفليب ادارة االزمفت االربف بسضا تفز لتيع للظرف االملة ييةر
المسةةتقر الل ةوات يفيسةةن بةةه ة

ةةذا البلةةد  ,الةةذي يتطلةةب تفةةرف عميةةع اسةةفليب ادارة االزمةةفت داخةةا الروض ة أو

خفرعةف .
 -3أن المفلم ة الت ة تسةةتخدز ابفةةفد الةةتفلز الخمس ة لمةةفرز الةةو تمتلةةال ايض ةفً اسةةفليب ادارة االزمةةفت لتةةو ر العفلةةب
التاضير والمفر ذات المفلت الت تسفتد المفلمفت تلت ابتضةفر اسةفليب حدي ة

التحليل

لد تتفرض له المفلمفت
و

ضو

ة ادارة االزمةفت التة

داخا الروض أو خفرعةف .

ذه اللتفاعوضفت البفح

بفض التوصيفت و المقترحفت المةم .

اوالً :مسضل البحث )Research problemع-:
ان االزمفت

الريفض ض يرة ومتلوت ويمضن حصر ف ة لمطةين مةف االزمةفت الداخلية ضفلو ةفة المافعاة

ألحةةد االطاةةفا او حةةدوث الاعةةفر ة الصةةف او تصةةدع ة بلةةف الروض ة او تةةرويج لسةةلوضيفت ييةةر مقبول ة داخةةا
الصف  ,او ليفز احد المفلمفت بتصرف يير الا امفز االطافا  ,واالزمفت الخفرعي م ةا الفواصةف بسةبب االمطةفر
او تفرض الروض الت السرل او الت تةديد خفرع بسبب حدوث الاعةفر تبةوة او سةيفرة ماخخة او تةديةد بخطةف
احد االطافا (الزامل واخرون 68 :2558 ,ع .
أن مؤسس تربوي مةم ضريفض الطافا بحفع الت ان مفلمةفت ذوات ضاةف ة يمةتلضن طرااة

ة تفلةيمةن ل طاةفا

ضطريق ابففد التفلز لمفرز الو و يمةتلضن اسةفليب دارة االزمةفت ألن المفلمة التة تمتلةال تلةال االبفةفد للةتفلز تضسةب
اطاةةفا الريةةفض المفر ة ويضةةون تفلةةز االطاةةفا لفام ةفً تلةةت المفلةةت والتضفمةةا ة مفلومةةفتةز .وأن المفلمةةفت الل ةوات
يضتسبن اسفليب دارة االزمفت تو ر ألطافا الريفض األمفن داخا المؤسس التفليمية التة بةدور ف تةؤ ر تلةت لمةو
الطاةةةا ولدراتةةةه ،وصةةةحته العسةةةمي ،والفقليةةة  ،واللاسةةةي  ,فلحفع ملحةةة الن تمتلةةةال مفلمةةة الروضةةة
تسفتد ف

ابفةةةفد تفلةةةز

ادارة االزمفت وتمضلةفمن اسةتخداز التقليةفت الحدي ة ومواضبتةةف للتطةور الفلمة والتضلولةوع وتةتلخص

مسضل البحث الحفل

السؤاا ارت :

ا توعد تالل بين ابففد التفلز لمفرز الو و اسفليب ادارة االزمفت لمفلمفت ريفض االطافا ؟

فليفً :أ مي البحث (The Importance of Researchع-:
اصبحت االزمفت سم من سمفت ذا الفصر المتكير وعز اً من لسيج الحيفة االلسفلي

أي معتمةع ةال

توعد أي ملظم او مؤسس بفيدة تةن االزمةفت ( حةواش 16-15 :2555 ,ع حيةث يصةفحبةف االحسةفس بةفلخطر
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و قدان السيطرة وضذلال لقص المفلومفت وتدز دلتةف والكموض الذي يحيط بفلمولف و و بم فبة تحةدي سةف ر دارة
االزمةفت (  Megginson , 2000 ; 392- 393ع  ,ةددارة االزمة

ة ادارة تلمية رسةيدة تبلةت تلةت الفلةز

والمفر وتفما تلت حمفي وولفي المؤسس واالرتقف بأدااةف ومففلع أي سبب لةد يضةون مةن سةأله إحةداث بةوادر
ازم ة مسةةتقبلي (أحمةةد 45 :2551 ,ع ,واالزم ةفت ة الروض ة ض يةةرة ومتلوت ة ضةةفلموت الماةةفعو ألحةةد االطاةةفألو
حدوث الاعفر

بلف الروض ,او ليفز احدى المفلمفت بتصرف ييةر الاة امةفز االطاةفا ,

الصف  ,او تصدع

او بسةةبب الفواصةةف بسةةبب االمطةةفر  ,أو الفبةةث بممتلضفتةةةف  ,او تفرضةةةف للسةةرل  ,او حةةدوث اتتةةدا تلةةت احةةدى
المفلمفت خةفرج الروضة (الزاملة واخةرون 68 :2558 ,ع ,ويم ةا لمةوذج ابفةفد الةتفلز لمةوذج تفليمة يةةدف الةت
تةةدريب المفلمةةين والمتفلمةةين تلةةت التاضيةةر والفمليةةفت الفقلية أ لةةف المولةةف التفليمة و ة حةةدوث االزمة  ,ويةةرتبط
بتاسير تملية الةتفلز وذلةال تةن طرية تلمية الفمليةفت المفر ية والوعدالية  ,وتتطلةب ابفةفد الةتفلز حةدوث التافتةا
بين خمس المفط من التاضير مع التضفمةا بيةلةز و ة  :اتعف ةفت ومةدرضفت ايعفبية لحةو تملية التفلةيز  ,واضتسةفب
المفر وتضفملةف وتلفسقةف ,والتاضير وتوسيع مدرضفت المفر  ,والمفر ة والمفلةت  ,وتةفدات الفقةا الملتعة  ,ويفةد
لموذج ابففد التفلز اطف ارً تضفمليفً للتخطيط واتخفذ القةرار يمةف يتفلة بةفلتفليز و ةو تضةفمل بمفلةت الةه ياتةرض ان ضةا
فا يقوز به المفلز يدتز لوتفً من التاضير لدى المتفلز وذلال تن طري تلمي االمضفليةفت المفر ية والوعدالية التة
يتز تقديمةف تلت سضا تمليفت مفر ي

بصورة مبفسرة وصةريح ممةف ير ةع مةن ضاةف ة المفلةز والمةتفلز ة اضتسةفب

المفر و ةمةف ويزيد من لدرته تلةت اتخةفذ القةرار يمةف يواعةه ة حيفتةه اليومية داخةا حةدود المؤسسة التفليمية
وخفرعةف ( مف رز الو156 :1997 ,ع .

فل فً :أ داف البحث (Research Objectiveع - :
يسفت البحث مفر - :
أ – ابفةةةفدالتفلز (لمةةةفرز الوعلمفلمةةةفت ريةةةفض االطاةةةفا تلةةةت و ةةة االبفةةةفد الخمسةةة االتيةةة ( االتعف ةةةفت واالدراضةةةفت
االيعفبي لحو التفلز  ,اضتسفب المفر ة وتضفملةةف ,تفمية المفر ة وصةقلةف ,اسةتخداز المفر ة اسةتخدامفً ذا مفلةت ,
تفدات الفقا الملتع ع .
ب – اسةةفليب ادارة االزمةةفت لمفلمةةفت ريةةفض االطاةةفا تلةةت و ة االسةةفليب االربفة ارتية ( الدراسة المبداية ألبفةةفد
االزم  ,الدراس التحليلي ل زمفت  ,التخطيط الفلم للتففما مع االزم  ,التدخا الافل لمواعة االزم ع .
عة – الفالل بين ابففد التفلز لمفرز الو واسفليبفدارةاالزمفتلمفلمفت ريفض االطافا .
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رابففً :حدود البحث (Research Limitationع - :
يتحةةدد البحةةث الحةةفل بةةةريفض االطاةةفا الحضومية التفبفة لمةةديريفت التربية السةةت ة مديلة بكةةداد بعفلبيةةةف الضةةرخ
والرصةةةف

و المفلمةةةفت المتواعةةةدات ةةة ريةةةفض االطاةةةفا ةةة مديلةةة بكةةةداد ةةة مةةةديريفت التربيةةة السةةةت بعفلبيةةةةف

الضرخوالرصف للففز الدراس (2516 -2515ع .

خفمسفً  :تحديد المصطلحفت (Definition of the Termsع-:
يمف يأت تفريافً بفلمصطلحفت االسفسي الت وردت

البحث:

اوالً  :ابففد التفلز لمفرز الو:
تر ه ضا من-:
 1995 ( Roberet&Perkins -1ع :
لموذج للتفليز الصا يتضمن تدة خطوات اعرااي متتفبف ترضز تلت التافتا بين خمس المفط للتاضير متم لة

ة

التاضير المتضمن االدراضفت واالتعف فت االيعفبي تن التفلز و اضتسفب المفر ة وتضفملةةف  ,توسةيع المفر ة وصةقلةف
 ,اسةةتخداز المفر ة بسةةضا ذي مفلةةت  ,الفةةفدات الفقلي ة الملتعةة  ,الت ة تحةةدث خةةالا الةةتفلز وتسةةةز ة لعفحةةه
(Roberet& Perkins , 1990; 8ع.
 1992 ( Marzano -2ع :
و الموذج تفليم صا موعه للمفلز يتضمن ضياي التخطيط للدروس وتلايةذ ف وتصةميز المةلةج التفليمة وتقةويز
ادا المتفلز  ,ويقوز االلموذج تلت مسلم تلص تلت ان تملي التفلز تتطلب التافتا بين خمس ابفةفد مةن الةتفلز
 :االتعف فت واالدراضفت االيعفبي لحةو الةتفلز  ,اضتسةفب المفر ة وتضفملةةف  ,وتوسةيع المفر ة وتلقيتةةف وصةقلةف
وتضفملةف  ,واستخداز المفر بسضا ذي مفلت  ,واستخداز تفدات الفقا الملتع (  Marzano, 1992; 184ع .
 التفريف اللظري ال بففد التفلز (لمفرز الوع -:ولد تبلت البفح

تفريف (Marzano, 1992ع تفريافً لظريفً ألبففد التفلز وذلال -:

 -1اضد التفريف تلت ا مي التفلز للمفلز والمتفلز .
 -2اضد تلت تافتا أبففد التفلز الخمس

يمف بيلةف .

 -3اض ر وضوحفً وسمولي من التفريافت االخرى.
 التفريف االعراا -:الدرع الت تحصا تليةف مفلم الروضة تلةد اعفبتةةف تلةت مقيةفس ابفةفد الةتفلز لمةفرز الةو الةذي اتةد لقيةفس
ذا الكرض .
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فليفً  :اسفليب ادارة االزمفت-:
تر ةف ضا من-:
 1983( Little -1ع :
لظةةفز يسةةتخدز للتففمةةا مةةع االزمةةفت  ,مةةن اعةةا تعلةةب ولوتةةةف  ,والتخطةةيط للحةةفالت الت ة يصةةفب تعلبةةةف
بةدف التحضز

اللتفاج والحد من اال فر السلبي (Little, 1983; 37ع .

 1990 ( Moss -2ع :
توظيف الارد الستراتيعيفته التضياي مع المولف الضفيط حت يفيد اتزاله اللاسة واالعتمةفت ( Moss,
1990; 234ع .
التفريف اللظري :
ولد اتتمدت البفح

تفريف موس (Moss, 1990ع تفريافً لظريفً ألسلوب ادارة االزمفت وذلال:

 -1اضد التفريف تلت وعود ازم سببةف مولافً ضفيطفً .
 -2الحفع الت اتفدة االتزان اللاس واالعتمفت لمن يدير االزم .
 -3اض ر وضوحفً وسمولي من التففريف االخرى .
 التفريةةف االعراا :الدرعة التة تحصةةا تليةةةف مفلمة الروضة اعفبتةةةف تلةةت مقيةةفس اسةةفليب ادارة االزمةةفتالذي اتد لقيفس ذا الكرض .

فل فً  :مفلمفت ريفض االطافا-:
 مرتضت (  2551ع :السخصةةي االلسةةفلي الت ة تقةةوز بتربي ة واتةةداد الطالا ة مرحل ة الروض ة وتسةةفت الةةت تحقي ة اال ةةداف
التربوي الت تتطلبةف الملف ج مراتي الخصفاص الفمري لتلال المرحل و ة التة تقةوز بةددارة اللسةفط وتلظيمةه ة
ير اللسفط وخفرعةف اضف

الةت تمتفةةف بمعموتة مةن الخصةفاص السخصةي واالعتمفتية والتربوية التة تميز ةف

تن يير ف من مفلمفت المراحا الفمري االخرى (مرتضت 8 : 2551 ,ع .
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الاصا ال فل

االطفر اللظري ويسما -:

المحور االوا :ابففد التفلز لمفرزالو
 لموذج ابففد التفلز لمفرزالويستلد لموذج أبففد التفلز لمفرزالو الت تلز اللاس المفر

الذي يسير الةت أن المتفلمةين يحققةون الاةةز

حيلمف يضوَلون المفر ويبلولةف ,أي يقوز تلت الالسا البلفاي والت تاترض أن تملي التفلز اسفسةةف المةتفلز ومةف

يحدث بداخلةه مةن تاةفتالت  ,ةفلمتفلز ضةفان لسةط ة لظةر المفةر يين ويبةفدر الةت مففيلة الخبةرات التة تةؤدي الةت
الةةتفلز ويبحةةث تةةن المفر ة الت ة تمضلةةه مةةن حةةا المسةةضالت  ,ويفيةةد تلظةةيز مةةف لديةةه مةةن مفةةفرف ويقةةرر ويلتبةةه
ويسةتعيب اسةتعفبفت متلوتة لتحقية مةف يةةدف اليةه  ,إن مةةف يةةتز بةه المفر يةون ة تاسةير ز للةتفلز ومةف لةةدى
الاةةرد مةةن مفر ة و التةةأ يرات الت ة تترضةةةف ةةذه المفر ة تلةةت سةةلوال االلسةةفن ومةةف الةةتفلز تلةةد ز إال تفةةديا لةةةذه
المفر ة مةةن خةالا الخبةةرة ذلةال ِب َفة ّةد المفر ة تملية تقلية يصةةبا الاةرد بمقتضةةف ف واتيةفً ببياتةةه الداخلية والخفرعية
وتلت اتصفا مستمر بةف من خالا تمليفت التذضر و التاضير ) .(Penkone , 1997; 73ضمةف ان البلفاية توعةه
ا تمفز المتفلمين لالستيففب الفمي للمواد واستخداز االستراتيعيفت والمةداخا التة تةؤدي الةت الةتفلز ذي المفلةت ,

وتلت ذلال فلمتفلمين يقومون بتوظيف االستراتيعيفت م ا :التافتا مع االخرين وتطبية المفر ة بفلحيةفة اليومية (
 Wallace , etal, 2003 :998ع .
 -1مضولفت لموذج ابففد التفلز
البفد االوا  :االتعف فت وا دراضفت ا يعفبي لحو التفلز .
Positive Attitudes and perceptions about learning
االدراضةةفت واالتعف ةةفت تةةؤ ر تلةةت الةةتفلز سةةلبفً او ايعفبةفً وأن الفلفصةةر الماتفحية

ة الةةتفلز الافةةفا تضةةون

وترسخ اتعف فت وادراضفت ايعفبي تن التفلز لذلال يحدد مفرز الو عةفلبين يةتز مةن بةمةف تلمية االتعف ةفت االيعفبية
لحو التفلز مف :
أ -اتعف فت وادراضفت تتصا بملفخ الصف التفليم .
ب -اتعف فت وادراضفت تتصا بمةفز الصف التفليم .
(مفرزالو 23-13 :1997 ,ع .
البفد ال فل  :اضتسفب المفر وتضفملةف .
. Acquisition , and Integration of knowledge
تُ َفة ّةد تملي ة الةةتفلز تملي ة تافتلي ة أسفسةةةف بلةةف المفلةةت السخص ة مةةن المفلومةةفت المت ةوا رة (المحتةةوىع المولةةف
التفليم  ,ز تحقي تضفما تلال المفلومفت بمف يفر ه الارد مسبقفً لبلف مفر عديدة بف ضف إلت تمليةفت التاضيةر
واالستدالا الت تفتبر عز ال يتعة أز مةن مفر ة المحتةوى (البفلة 75:2553 ,ع  .و ة

ةذا البفةد يمضةن االسةتافدة

السةةيمف يمةةف يتفل ة بفلملظمةةفت المتقدم ة الت ة تسةةفتد تلةةت دمةةج المفلومةةفت العديةةدة بةةفلخبرات
مةةن ا ضةةفر اوزبةةا َ

565

العدد ( )54

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

التفليميةةةةةةةة حيةةةةةةةةث تصةةةةةةةةبا البياةةةةةةةة المفر يةةةةةةةة للاةةةةةةةةرد عةةةةةةةةز اً ال يتعةةةةةةةة أز ملةةةةةةةةه ويضةةةةةةةةون الةةةةةةةةتفلز ذا مفلةةةةةةةةت
(سليمفن  83-47 :2554 ,ع .

البفد ال فلث  :تفمي المفر وصقلةف Extending and Refining Knowledge:
أن الةدف من التفلز العيد و الذي ال يرضز تلت مةا الفقةا بفلمفلومةفت بةا يةةتز بضةرورة البحةث تةن
ةةذه المفلومةةفت وا ةةفرة التسةةفؤالت للتاضيةةر واتةةفدة صةةيفيتةف بسةةضا عيةةد  ,و ةةذا مةةف اسةةفر إليةةه مةةفرزالو بتأضيةةده تلةةت
ضرورة توعيه االسال المتلوت وبخفص الماتوح الت تتطلب من المةتفلز أن ياضةر تاضية ارً تحليليةفً وبمةف يةؤدي الةت

تكيةةر وتلمي ة المفر ة لةةدى المتفلمةةين مةةع ضةةرورة وضةةع ةةذه االسةةال

ة إطةةفر مةةن االلسةةط المفر ي ة (مةةفرزالو

واخةةرون 96 :1998ع ,ولةةد اضةةد بيفعيةةه تلةةت ضةةرورة تفمية المفر ة وصةةقلةف تلةةدمف تحةةدث تةةن التةوااز والتم يةةا
التفلز حيث ترف التواؤز بأله  :تكير البلف القفاز لتيع للتافتا مع الخبةرة العديةدة امةف التم يةا بفلةه :

ضمبدأين

تضفمةةةةةا الخبةةةةةرة العديةةةةةدة ةةةةة البلةةةةةف القةةةةةفاز ةةةةة تقةةةةةا المةةةةةتفلز ( تفسةةةةةور138 :2555 ,ع  ,وذضةةةةةر مةةةةةفرزالو
( Marzano,1992;68ع أن التةواؤز تلةةد بيفعيةةه ةةو الةةذي تلةةفوا البفةةد ال فلةةث ة لمةةوذج مةةفرزالو ألبفةةفد الةةتفلز
والذي يتضمن إتفدة تلظيز المفلومفت بمف يؤدي إلت التوصا لرؤية واسةتخدامفت عديةدة لةةف  .و ةذه المرحلة ياتقةد
اليةةةف التفلةةيز التقليةةدي ةةةو يقةةف تلةةد حةةد اضتسةةفب المةةتفلز للمفلوم ة وحاظةةةف ة الةةذاضرة ,ولةةد أسةةفر تقريةةر لعل ة
القيفس القوم للتقدز التربوي (مفرزالو واخرون 156 :2555 ,ع إلت ان المفلومةفت التة تقةدز للمتفلمةين الصةكفر
االسفس

اللظز التفليمي  ,وبفلتفل يدا ذلال تلت اال تمفز قط بفلمسةتويفت الةدليف وا مةفا المسةتويفت الفليةف

 ,ويلتة التقرير إلت التأضيد تلت الحفع المفس إلت اال تمفز بفأللسط التحليلي الت تتطلب تمة االسةتدالا ة
المحتوى واالمداد بفلخبرة والتدلي

يةف .

البفد الرابع  :االستخداز ذي المفلت للمفر :
Using Knowledge Meaningfully
يةتفلز المتفلمةون بصةورة ففلة تلةدمف يضولةوا لةةفدرين تلةت اسةتفمفا المفر ة ال لعةفز المةةفز والواعبةةفت
العفدة الت تتيا لةز استضسفف المصفلا الخفص والملف ع الذاتي (مفرزالو وآخرون 151 :1998 ,ع .
ويوعد خمس ألواع من الواعبةفت والمةةفز التة تسةعع تلةت اسةتخداز المفر ة اسةتخدامف ذا مفلةت تتم ةا
(Marzano , 1992; 106ع و(Huot, 1996; 5ع .
 -1اتخفذ القرارDecision Making :
الفملي الت تن طريقةف يتز التوصا إلت لرار لفاز تلت األدل الملطقي .
 -2االستقصف Investigation :
ة الفملية التة بواسةةطتةف يةةتز تحديةةد المبةةفدئ و ار الظةوا ر ووضةةع التلبةؤات حولةةةف واختبةةفر صةةح

ةةذه

التلبةةةؤات والتةةةرح (مةةةفرزالو173 :1999 ,ع اسةةةتخداز اسةةةتراتيعي المةةةةفز لتةةةدريب المتفلمةةةين تلةةةت االسةةةتخداز ذي
المفلةةت للمفر ة  ,وأن تضةةون المةةةفز التفليمي ة ذات بفةةد وظيا ة لةةدى المتفلمةةين  ,بف ضةةف

الةةت ضةةرورة مسةةفرض

المتفلمةةين ة بلةةف المةةةفز م ةةا :تحديةةد االسةةال الت ة يسةةفت للحصةةوا تلةةت إعفبةةفت تلةةةف ة الموضةةوتفت الت ة
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يدرسةف بفالسةتراال مةع المفلةز  ,ضمةف أسةفر مةفرزالو ( Marzano , 1992; 130ع إلةت أن اسةتخداز أسةلوب الةتفلز
التفةةفول يسةةتخدز ة ضةةا أبفةةفد لمةةوذج الةةتفلز  ,إال الةةه أض ةةر ارتبفط ةفً و فاةةدة يمةةف يتفل ة بفالسةةتخداز ذي المفلةةت
للمفلومفت والمةفز  ,وذلال ألن صةفوب

ةذه المةةفز تعفةا الةتفلز التفةفول وسةيل ملفسةب لتحقية الةتمضن والضاةف ة

واالتتمفد المتبفدا .
البفد الخفمس  :تفدات الفقا الملتع productive habits of Mind :
يةةرتبط ةةذا البفةةد مةةن أبفةةفد الةةتفلز بتلمي ة تةةفدات الفقةةا الملتع ة والت ة تةةفدة مةةف يسةةتخدمةف الماضةةرون
واللفلدون والملظمون لذواتةز  ,وتلت الريز من ا مي اضتسفب المحتوى ومفر تةه إال ان تلمية تةفدات تقلية تمضةن
األ راد من السيطرة تلت سلوضةز وتمليفتةز

التاضير ضمف تسفتد ز تلةت تفلةز اي خبةرة يحتفعولةةف ة المسةتقبا

(Marzano,1992 ; 181- 184ع  .وتةةفدات الفقةةا الملتعة

ة المةفط األدا الفقلة ال فبةةت والمسةةتمر ة

الفما من أعا التوصا إلت فا ذض وتقالل (  costa &Kelliek, 2007;38ع .
– الدراسفت السفبق
 دراس تفرلتون ( Tarleton, 1992ع(الموذج مفرزالو ألبففد التفلز

تدريس طالب عفمف لو ف (Nofaع وتدريبةز لتحسين تملي التفلز وتلمي

التاضير بألمفطه المختلا لدى الطالبع
اعريت ذه الدراس بوالية ضلةورادو ,ةد ت الةت اسةتخداز (المةوذج مةفرزالو ألبفةفد الةتفلز ة تةدريس طةالب
عفمف لو ف (Nofaع وتدريبةز لتحسين تملي التفلز وتلمي
الدراسةةة

التاضير بألمفطه المختلا لةدى الطالبع.وضفلةت تيلة

ريةةة مةةةن المدرسةةةين المتطةةةوتين بتعريةةةب اللمةةةوذج ,وتةةةدريبةز ,تلةةةت اسةةةتخداز االسةةةتراتيعيفت التفليميةةة

المختلا ة المتضةةمل

يةةه ,وضفلةةت المرحل ة االولةةت ة

ةةذه الدراس ة

ة الترضيةةز تلةةت مسةةفتدة ةؤال المدرسةةين

المتطةةوتين تلةةت تكيةةر سةةلوضيفت التةةدريس لةةديةز وتةةدريبةز تلةةت ممفرس ة السةةلوضيفت المتضةةمل للةةتفلز .والمرحل ة
ال فلي ة

ة

ةةذه الدراس ة

ة تقيةةيز تةةأ ير اسةةتخداز اللمةةوذج تلةةت تاضيةةر وتفلةةز الطةةالب ,أداة البحةةث اختبةةفر مقةةلن

واسةةتبيفن واسةةرط الايةةديو للحضةةز تلةةت ففلية اللمةةوذج .واسةةفرت لتةةفاج البحةةث الةةت ان المعموتة التعريبية التة
درست و

الموذج مفرز الو حققت تقدمف داال تلت ادوات ا لتقييز المختلا لللموذج ( Tarleton, 1992;78ع.

 -2دراس الرحيل (2515ع
(أ ةةر اسةةتخداز لمةةوذج مةةفرزالو ألبفةةفد الةةتفلز ة التحصةةيا وتلمي ة الةةذضف ات المتفةةددة لةةدى طفلبةةفت الصةةف ال ةةفل
المتوسةةط  ,د ت الدراس ة إلةةت مفر ة أ ةةر اسةةتخداز لمةةوذج مةةفرزالو ألبفةةفد الةةتفلز ة التحصةةيا وتلمي ة الةةذضف ات
المتفددة لدى طفلبفت الصف ال فل المتوسط ,لتحقي

دف الدراس استخدمت البفح ة المةلةج التعريبة  ,واختةفرت

تيل ة تس ةوااي بلكةةت (75ع طفلب ة مةةن الصةةف ال ةةفل المتوسةةط بفلمدرس ة الخفمس ة وال ال ةةون بفلمديل ة الملةةورة ,
ولتحقي أ داف الدراس استخدمت البفح

اختبفر تحصيليف

المستويفت المفر ي حسب تصةليف بلةوز وزمالاةه ,

وتةةةةز ليةةةةفس مسةةةةتوى الةةةةذضف ات المتفةةةةددة لةةةةدى الطفلبةةةةفت بفسةةةةتخداز مقيةةةةفس الةةةةذضف ات المتفةةةةددة مةةةةن اتةةةةداد
بةةرلتن,.Brantonحيةةث أظةةةرت لتةةفاج الدراس ة وعةةود ةةرو دالة إحصةةفايفً ة التحصةةيا ة مةةفدة الفلةةوز لصةةفلا
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المعموت التعريبي الت درست بفستخداز لموذج مفرز الو ألبففد التفلز  ,بيلمف أظةرت تدز وعةود داللة احصةفاي
الذضف ات المتفددة بين طفلبفت المعموتتين التعريبي والضفبط (الرحيل 35 :2515,ع .

المحور ال فل  - :أسفليب ادرة االزمفت .
 -أسفليب إدارة االزمفت:

تختلةةةف االزمةةةفت مةةةن حيةةةث سةةةدتةف ولوتةةةةف وأسةةةبفبةف  ,والةةةةدف مةةةن مواعةةةة األزمةةةفت ةةةو السةةةف
بف مضفليفت البسةري والمفدية المتةو رة إلةت ادارة المولةف وذلةال تةن طرية ولةف التةد ور والخسةفار والسةيطرة تلةت
ة ا صةالح والتطةور ودراسة االسةبفب

حرض االزمفت والقضف تليةف  ,واالستافدة مةن المولةف اللةفتج تةن األزمة

والفواما الت أدت ل زم  ,التخفذ إع ار ات الولفية لملةع تضرار ةف أو حةدوث أزمةفت مسةفبة لةةف ( ةالا :2554 ,
115ع  ,ويم ا أسلوب ادارة األزمفت من أ ز الفواما المؤ رة
أ ز األسفليب المستخدم

 -اللظريفت الت

ادارة االزمفت يمضن توضيحةف

سرت اسفليب ادارة االزمفت.

تطور األزمفت والخسفار أو القضف تليةةف ,ومةن
تدة اسضفا تلت اللحو التفل :

 -2لموذج االزم لموس )Moss,1986ع :
يفةد مةةوس  1986الفةفلز المؤسةةس الةةذي ارتةبط اسةةمه بلمةوذج االزمةةفت ة وضةفةف الة ار ن  ,ويفتقةةد
موس اله بفلقدر الذي يحتفج يه الارد الت تحقي االتزان الفضوي  ,يحتةفج ايضةفً الةت االتةزان اللاسة واالعتمةفت

ولةت االزمةفت  ,فلةدمف يواعةه الاةرد حةد فً ضةفيطفَ يةؤدي الةت اضةطراب السةلوال والفاللةفت

 ,وتزداد ذه الحفع

والفمليةفت المفر ية  ,فلةةه يلعةةأ الةت توظيةةف اسةةتراتيعيفته التضياية مةةع المولةةف الضةةفيط حتةةت يفةةفد اتزالةةه اللاسة

واالعتمةةفت (Moss ,1990; 234ع  ,واسةةفر مةةوس ( Mossع الةةت ان تمليةةفت التضيةةف ومواعة ة االزمةةفت
تتضمن العةود السلوضي والمفر ي الت يبذلةف الارد ا لف تففمله مع االحداث الضفيط (Moss,1990; 257ع
وحدد موس ال
المبضر لالزمفت و

مراحا  ,وضةا مرحلة تسةما تةدة توامةا متافتلة

ة

ةذا اللمةوذج والتة تةؤ ر ة رد الافةا

:

المرحل االولت  :وتسما -:
 -1الفواما الديموع ار يف والسخصي للارد  :ويدخا ة اطفر ةف الفمةر والعةلس  ,والحفلة االلتصةفدي واالعتمفتية ,
واللضج المفر

والوعدال  ,ولةوة الةذات  ,وال قة بةفللاس ,والمفتقةدات الالسةاي والديلية  ,وخبةرات الاةرد السةفبق

مواعة االحداث الضفيط .
 -2توامةةا تتفلة بطبيفة الحةةدث الضةةفيط  :ولةةد تةةز تحديةةد خمسة ابفةةفد اسفسةةي يمضةةن ة ضةةواةف تميةةز الحةةدث
الضةةفيط و ة لةةوع الحةةدث ةةا يرعةةع الةةت الظةةروف الطبيفية ضةةفلزالزا از يرعةةع الةةت االلسةةفن ضةةفلحروب  ,والفلةةف
اللاس ة واالحةةداث االعتمفتي ة از يرعةةع الةةت توامةةا بيولوعي ة ضةةفلمرض والمةةوت  ,واحتمةةفا تولةةع الاةةرد للحةةدث او
عفايتةةه ,ومةةدى تفةةرض الاةةرد ال خطةةفر الحةةدث وا ةةفره  ,ومةةدى ولةةوع االحةةداث س ةوا ان ضفلةةت لصةةيرة از طويل ة ,
وامضفلي مواعة الحدث والتحضز

ا فره (السلطفل 23 :1994,ع .
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 -3توامةا تتفلة بفلبياية االعتمفتية والايزيقية وتسةما  :مةدى تمفسةال المعتمةع  ,والبةفا اال ةراد تلةت التفةفون ,
والفاللةفت االعتمفتية بةين اال ةراد واسةةر ز  ,والفمةا التطةةوت لمسةفتدة االخةةرين  ,وامضفليةةفت تسةفتد تلةةت مواعةة
الحةةدث الضةةفيط ,و ةةذه اللقةةفط الة الث مةةن الفوامةةا التة يوعةةد بيلةةةف لةةدر مةةن التافتةةا تم ةةا المرحلة االولةةت لتلقة
الضةةكوط  ,وتةةؤ ر بفةةةد ذلةةال تلةةةت ادراال الاةةرد للحةةدث الضةةةفيط واسةةفليب مواعةتةةةه ولةةدرة الاةةرد تلةةةت تحمةةا ا ةةةفره
(السلطفل 24 :1994,ع .
المرحل ال فلي وتسما :
 -1ادراال الاةةرد لمفلةةت الحةةةدث الضةةفيط وداللتةةه السخصةةةي بفللسةةب لةةةه  ,و ةةذا االدراال يبةةدأ بفةةةد صةةدم الحةةةدث
الضفيط بصورة يفمض

ز تزداد مالمحه تقاللي ووالفية بصةورة تدريعية  ,بحيةث تتضةا ابفةفده وتتطةور لتفاعةه

المحتمل ممف يسةا تلت الارد التففما مفه بفألسفليب المالام
 -2االتمةةفا الت ة تة ة

الاةةرد للتوا ة مةةع الحةةدث الضةةفيط  ,ويتم ةةا ذلةةال ة المحف ظ ة تلةةت تاللةةفت سخصةةي

و يق مع ا ةراد االسةرة واالصةدلف ومختلةف اال ةراد والةياةفت الةذين يمضةن ان يسةفتدوا ة مواعةة الحةدث الضةفيط
والتكلب تلت ا فره  ,وان يحتاظ الارد بفتزاله االلاففل ويةتحضز ة المسةفتر السةلبي التة خلاةةف ةذا الحةدث  ,وان
يستفيد قته بلاسه واحسفسه بضاف ته ولدرته تلت السيطرة تلةت المولةف  ,وم ةا ةذه االمةور مةن سةألةف ان تةو ر
للاةةةةةةرد المسةةةةةةفلدة االعتمفتيةةةةةة والوعداليةةةةةة وتفةةةةةةده لاسةةةةةةيفً لمواعةةةةةةة متطلبةةةةةةفت المولةةةةةةف والحةةةةةةدث الضةةةةةةفيط

(السلطفل 25 :1994 ,ع .
 -3مةفرات التوا

او استراتيعيفت التوا

اذ ترضز مةفرات التوا

:

تلةت تقةويز الحةدث واضتسةفف لمةط مةن المفلةت  ,وتفتمةد تلةت االسةلوب االيعةفب

ة

حا المسضل تلد مواعة المولف ’ ولد تتعه الت التخايف او التخلص من االلاففالت الحفدة الت خلاةةف الحةدث ,
لضة يسةةتفيد الاةةرد اتزالةةه اللاسة ,ويمضةةن للاةةرد ان يسةةتخدز اسةةلوبف واحةةدا او اض ةةر مةةن ةةذه االسةةفليب ال ال ة

ة

التضفما مع المولف  ,وبذلال تم ا المرحل ال فلي من ذا اللمةوذج الفمليةفت المختلاة لحسةد طفلةفت الاةرد المفر ية
والوعدالي لمواعة المولف الضفيط .
المرحل ال فل

 :وتسما-:

لتفاج الحدث الضفيط وا فره تلت الارد وتفد محصل لتافتا عميع الفلفصةر السةفبق وتفبةر تةن مةدى توا ة
الارد

مواعة المولف  ,ولد يضون ذلال

صورة توا

لفعا  ,بحيث يستايد الاةرد مةن الخبةرات التة مةرت بةه

ة ا لةةف الحةةدث ة مواصةةل حيفتةةه او تطور ةةف  ,ولةةد ياسةةا الاةةرد ة تحقي ة التوا ة
واالضطرابفت الت تؤ ر

صحته اللاسي والعسمي

( Moss , 1986 ; 205ع.

د -الدراسفت الت تلفولت أسفليب ادارة االزمفت
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الدراسفت السفبق -:

 -1دراس روال (Rock , 2000ع -:

(التخطيط الاففا دارة االزمفت ع

ةةد ت الدراس ة الةةت وضةةع اسةةتراتيعي تففولي ة للتخطةةيط الافةةفا دارة االزمةةفت  ,مفر ة الفوامةةا الت ة
تسةةةفتد تلةةةت تلايةةةذ خطةةةط إدارة األزمةةةفت باففليةةة  ,مةةةن اعةةةا تفزيةةةز ادا المفلمةةةين الةةةذين يتفةةةفملون مةةةع الطةةةالب
المسفيبين

مةدارس امريضةف ,واسةتخدز المةلةج الوصةا الو ةفاق  ,بفالتتمةفد تلةت الضتةب والدراسةفت ذات الفاللة

بموضةةوع الدراس ة ولةةد توصةةلت الدراسة الةةت تةةدد مةةن اللتةةفاج ا مةةةف ان التخطةةيط الافةةفا دارة االزمةةفت يتم ةةا ة
مفر ة (متةةتع تحةةدث االزم ة  ,لتحديةةد السةةلوضيفت والمؤس ةرات ذات الصةةل بفألزم ة واالحةةداث الت ة تلسةةو السةةلوال
المةرتبط بفألزمةةفت  ,ووصةةاةف بمصةةطلحفت دليقة ولفبلة للقيةةفس والمالحظة  ,وتحديةةد (مةةنع الةةذي سةةوف يسةةتعيب
لحدوث االزم بتسضيا ري تما مضون من (8-4ع أ راد يتميةزون بفلمرولة والقةدرة تلةت االسةتعفب الاورية
تدريبةز تلت تقليفت التدخا ا لف ولوع االزم  ,وتحديد (ضيةفع يةتز اسةتخداز التقلية

يةتز

ة اسةتدتف اتضةف الارية

ا لةةةف ولةةةوع االزمةةة بتأسةةةيس سةةةبض لالتصةةةفالت تتضةةةمن  :العةةةوالت  ,اللةةةدا االلةةة  ,اللةةةدا الةةةداخل  ,االتصةةةفا
أدوار ومسؤوليفت ضا تضةو مةن اتضةف الارية بدلة تلةد ولةوع االزمة ,

الالسلض  ,الةفتف  ,ووصف ( مفع

ةر ات المرتبطة بفالسةةتعفبفت السةةلوضي المتولفة مةةن ضةةا اتضةةف
وتوضةةيا السيفسةةفت واالعة ا

رية االزمة مسةةبقفً ,

وتوضةةيا (ايةةنع سةةيتز التةةدخا ة االزم ة  ,ألن مضةةفن التةةدخا يختلةةف تبف ةفً لولةةت ومضةةفن حةةدوث االزم ة  ,والتقيةةيز

(لمفذاع حد ت االزم تن طري مراعف السةعالت  ,والمقةفبالت  ,والمففيلةفت الوظياية  ,وتحةوا االزمة الةت رصة

للتحسةةين  ,ضمةةف بيلةةت الدراسةة أن الفوامةةا الت ة تسةةفتد تلةةت تلايةةذ خطةةط إدارة االزمةةفت باففلي ة  :تلايةةذ الخطةةط
بأسةةلوب تفةةفول بةةين المةةديرين والمسةةفتدين والمفلمةةين واوليةةف االمةةور و ري ة األزمةةفت  ,واالحتاةةفظ بسةةعا دااةةز
لتسةةعيا خطةةط األزمةةفت  ,وتوزيةةع الخطةةط تل ةت االتضةةف  ,واعتمةةفع ري ة االزمةةفت تلةةت اسةةفس عةةدوا وبرلةةفمج
زمل محدد بصا دوري (Rock, 2000; 248- 264ع .
 -2دراس (المةدي و يب 2552,ع -:
(الممفرسفت السلوضي لمديري المدارس

التففما مع االزمفت داخا المدرس ع

د ت الدراس الت مفر االزمفت التة تتفةرض لةةف مةدارس التفلةيز الفةفز ة مصةر داخةا المدرسة مةن
وعة لظر ز  ,والضسف تن والع الممفرسفت السلوضي لمديري المدارس  ,والتففما مع االزمةفت داخةا المدرسة مةن
وعة لظر ز  ,والتوصا الةت االسةلوب االم ةا ة التففمةا مةع االزمةفت ة مةدارس التفلةيز الفةفز  ,ولةد اسةتخدمت
الدراس الملةج الفلم اال لوع ار

 ,واستخدز البفحث بطفل المالحظة ضةأداة للدراسة لاةةز اسةفليب العمفتةفت مةن

خالا مفر ا ضفر ز وليمةز وسلوضةز  ,وتز اختيفر الفيل تسواايف من مةديرات ومةديرين البةفلا تةدد ز (75ع مةدير
ومةةديرة  ,واسةةتخدز البفحةةث تةةدة مقةةفبالت سخصةةي مةةع المةةديرين للتفةةرف تلةةت اسةةلوبةز ة التففمةةا مةةع االزمةةفت
ومفر ة ا ع ة ار ات الت ة يمضةةن ان يتخةةذو ف ضمةةديرين لبةةا  ,و ة ا لةةف  ,وبفةةد حةةدوث االزم ة .ولةةد توصةةلت لتةةفاج
الدراس الةت الةه ال توعةد ةرو دالة إحصةفايفً ة عميةع محةفور االسةتبفل ال ال ة مةن حيةث الممفرسةفت السةلوضي
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التففما مع االزمفت (لبا  ,و

ا لف  ,وبفدعحةدوث االزمة  ,تفةزى للمتكيةرات التفلية

(العلس  ,المرحل التفليمي  ,لوع المدرس (بلين  ,بلفت  ,مختلطع  ,المؤ ا الدراسة (بضةفلوريوس او ليسةفلس ,
دبلوز تفل ع  ,لوع االتداد (تربوي  ,يير تربويع  ,سلوات الخدم  ,تدد الدورات

معةفا االدارة بصةا تفمة ,

تدد الةدورات ة معةفا إدارة االزمةفت  ,وضةذلال اعمةع ا ةراد الفيلة تلةت ضةرورة تةو ير بةرامج وخطةط ضفملة وعةف زة
دارة االزمفت داخا المدرس  ,والفما تلت مراعفتةف وتطوير ف بفستمرار ( المةدي و يب 221-143 :2552,ع
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الاصا ال فلث

ملةعي البحث واع ار اته:
استخدمت البفح

الملةج الوصا

تحقي أ داف بح ةف والذي يةدف الت عمع أوصفف دليقة وتلمية

لظف رة موضوع البحث (المصري 155: 2515 ،ع .ويتضمن ذا الاصا ترضفً عة ار ات البحةث الحةفل مةن حيةث

تحديةةد معتمةةع البحةةث ،واختيةةفر تيلتةةه ،واع ة ار ات بلةةف المقيفسةةين (ابفةةفد الةةتفلز لمةةفرزالو وتاللتةةه بأسةةفليب ادارة
االزمفت لمفلمفت ريفض االطافاع  ،ضال تن ذضر الوسفاا ا حصفاي المستفمل

اوال :معتمع البحث

يه وتلت اللحو االت :

يتضون معتمةع البحةث مةن مفلمةفت ريةفض االطاةفا ة مديلة بكةداد  ،للفةفز الدراسة (  2516-2515ع
والبةةفلا تةةدد ن (  1931ع مفلم ة موزتةةفت تلةةت (  171ع روض ة حضةةوم

ة المةةديريفت الففم ة لتربي ة بكةةداد

/الست .

فليفً :تيل البحث

اختفرت تيل من معتمع البحث بفلطريق الفسوااي البسيط  ،اذ بلكت تيل البحةث (455ع مفلمة مةن

مفلمةةفت الريةةفض ة مديلة بكةةداد ومةةن مةةديريفتةف السةةت  ,وتم ةةا تةةدد المفلمةةفت ة تيلة البحةةث لسةةب (%25ع
تقريبفً من الفدد الضل

فل فً :اداتف البحث

ضا مديري من مديريفت الففم لتربي بكداد الست .

مةةن أعةةا ليةةفس متكي ةرات البحةةث و ة ابفةةفد الةةتفلز لمةةفرزالو وأسةةفليب ادارة االزمةةفت ،ولفةةدز ت ةوا ر ادوات
لفمةت البفح ة ببلةف اداة لضةا متكيةر مةن متكيةرات الدراسة ،

القيفس الملفسب لمتكيرات البحث تلت حد تلز البفح
و يمف يأت ترض لضا اداة من االدوات .

 -1مقيفس ابففد التفلز لمفرزالو :
اتبفت البفح

الخطوات ارتي

بلف المقيفس :ة

 عمع قرات المقيفس :بفةةد االطةةالع تلةةت األطةةر اللظري ة واألدبيةةفت والدراسةةفت السةةفبق الت ة بح ةةت موضةةوع ابفةةفد الةةتفلز
وبفالتتمةةفد تلةةت لظرية مةةفرزالو (  1992ع الةةذي تبلتةةه البفح ة

ة بلةةف المقيةةفس والتفةةرف تلةةت اعفبةةفت مفلمةةفت

الريةةفض تلةةت السةؤاا الماتةةوح الةةت تيلة تسةوااي تضولةةت مةةن (55ع مفلمة موزتة تلةةت (4ع ريةةفض تةةز اختيةةفر ز
تسةواايفً و ة (روضة الضرامة  ,روضة السةةموس  ,روضة الز ةةور  ,روضة السةةيدي عمةةن معتمةةع البحةةث وضفلةةت
االعفب (االتتمفد تلت تدة لظريفت تربوية ولاسةي وليسةت لظرية محةددة ع وبةذلال تمةت صةيفي الاقةرات بصةورته

االولي وتدد ف (96ع موزت تلت خمس معفالت حدد ف األلموذج واللظري
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المعةةةفا االوا (االتعف ةةةفت واالدراضةةةفت االيعفبيةةة لحةةةو التفلزع,المعةةةفا ال فل (اضتسةةةفب المفر ةةة وتضفملةةةةف ,المعةةةفا
ال فلةةةةث( تفميةةةة المفر ةةةة وصةةةةقلةفع ,المعةةةةفا الرابع(اسةةةةتخداز المفر ةةةة اسةةةةتخدامفً ذا مفلةةةةت ع المعةةةةفا الخةةةةفمس
(تفدات الفقا الملتع ع ,

 :2أسفليب ادارة االزمفت:
اتبفت البفح

بلف المقيفس الخطوات االتي :

-عمع قرات المقيفس :لفمةةت البفح ة ببلةةف مقيةةفس (أسةةفليب ادارة االزمةةفتع وذلةةال لفةةدز تةةو ر مقيةةفس عةةف ز تلةةت حةةد تلةةز
البفح

.تن طري توعيه (سؤاا ماتوحع الت تيل تسوااي تضولةت مةن (55ع مفلمة موزتة تلةت (4ع ريةفض تةز

اختيفر ز تسواايف و  (:الضرام  ,السةموس ,الز ةور  ,السةيدي عمن معتمةع البحةث  ،وضفلةت االعفبة
امراض وبفاي (ضفلضولي ار او الطفتون ع  ,تسمز الميفه  ,تسمز االيذي  ,حري

ة ( التسةفر

مطبخ الروضة  ,ضةوارث طبيفية

(زالزاع  ,الح ار ةةفت اخاللي ة تلةةد المفلمةةفت  ,الح ار ةةفت اخاللي ة تلةةد االطاةةفا  ,التةديةةد بتاعيةةر الروض ة  ,التةديةةد
بقتا االطافا  ,تمفس ضةربفا  ,عوز التحةفري  ,يةر الروضة مةن ميةفه االسةل ع ,وبفةد تحليةا اعفبةفت السةؤاا
الماتةةوح و االطةةالع تلةةت األطةةر اللظري ة واألدبيةةفت والدراسةةفت السةةفبق التة بح ةةت موضةةوع أسةةفليب ادارة االزمةةفت
وبفالتتمفد تلت لظري موس (  1992ع الذي تبلته البفح
تلت اربع معةفالت حةددتةف اللظرية

بلف المقيفس وبذلال بليةت قةرات المقيةفس موزتة

ة دراسة أسةفليب ادارة االزمةفت تةز صةيفي الاقةرات بصةورتةف االولية وتةدد ف

(67ع موزت تلت اربع معفالت حددتةف اللظري والسؤاا الماتوح ة دراسة اسةفليب ادارة االزمةفت و ة  :المعةفا
االوا( الدراس المبداي ألبففد االزم ع ,المعفا ال فل ( الدراس التحليلي لالزمفتع ,المعفا ال فلث( التخطةيط الفلمة
للتففما مع االزم ع ,المعفا الرابع( التدخا الافل لمواعة االزم ع
 صد المقيفسينيفةد الصةد مةن الخصةةفاص األسفسةي الالزمة

ة بلةف المقةفييس التربوية واللاسةي

صةد االختبةةفر

يتفل بفلةدف الذي بلت االختبفر من اعله وبفلقرار الذي يتخذ استلفدا الت درعفتةه (تةالز 186 :2552 ،ع ويقصةد
بصد أداة القيفس ان تقيس فال مف وضفت لقيفسه )Thorndike, 1977: 657ع .واسةتخرعت البفح ة صةد
المقيفسةةيين  ,إذ ترضةةت قةةرات األداة (ابفةةفد الةةتفلز لمفرزالوعبصةةيكتةف االوليةة البفلك ة (96ع قةةرة مةةع المعةةفالت
الخمس الت تستخدمةف المفلمفت ة ابفةفد الةتفلز (لمةفرزالوع تلةت معموتة المحضمةين مةن الخبة ار والمتخصصةين
التربي وتلز اللاس وضفن تدد ز (25ع محضز بين خبير ومخةتص ولةد اسةارت مالحظةفت وا ار الخبة ار اسةتبففد
(25ع قةةرة مةةن المقيةةفس  ،أللةةةف لةةز تحصةةا تلةةت لسةةب اتاةةف (%85ع امةةف بقية الاقةرات قةةد حصةةلت تلةةت لسةةب
اتاةةف (%85ع ،امةةف ق ةرات (اسةةفليب ادارة االزمةةفتع أذ ترضةةت ق ةرات األداة بصةةيكتةف االولي ة البفلك ة (67ع قةةرة
تلت معموت المحضمين من الخبة ار والمتخصصةين ة التربية وتلةز الةلاس واالدارة التربوية

وضةفن تةدد ز (16ع

محضز بين خبير ومختص ولد اسةارت مالحظةفت وا ار الخبة ار اسةتبففد (15ع قةرة مةن المقيةفس  ،أللةةف لةز تحصةا
تلت لسب اتاف (%85ع امف بفل الاقرات قد حصلت تلت لسب اتاف االيلبي .
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ب -وضوح التفليمفت:
مفر مدى وضوح التفليمفت الم ار ق لاقرات المقيفسين ووضوح لكتةف ومحتوا ةف ،تةز تطبية المقيةفس
تلةت تيلة تسةوااي مضولة مةن (55ع مفلمة مةةن الريةفض ( اللسةور  ,االتظمية  ,الةورود ,الفسةاع  ،اذ تبةةين ان
تفليمفت المقيفسين و قراتةمف واضح عميفةف وماةوم من حيث المفلت والصيفي 5
عة – مؤسرات صد البلف :
التحليا االحصفا Item analysis
من المتطلبفت لبلف أداة القيةفس ةو التحليةا االحصةفا للاقةرات اذ يضسةف بدلة تةن الاقةرات التة تقيةيس
المحتةوى المةراد ليفسةه  5ويسةةفت التحليةا االحصةةفا للاقةرات حسةفب القةةوة التمييزية وتاللة درعة الاقةةرة بفلمعةةفا
(حسن 56 :2558 ،ع.

 -1تمييز الاقرات للمقيفسين :
ولد لفمت البفح

بفستخراج تمييز الاقرة بفستفمفا االختبفر التفا لفيلتين مستقلتين تز حسفب تمييز ضا قةرة مةن

قرات المقيفسين ضون البدااا (1 ,2 ,3ع ولد توصلت البفح ة بةأن عميةع لاقةرات مميةزة ودالة احصةفايفَ للمقيفسةين

تلد مستوى دالل (5,55ع ودرع حري ( 398ع .

-2تالل الاقرة بفلدرع الضلي للمقيفسين

يعفد الفالل بين درع الاقرة والدرع الضلي الت تةن طريقةةف يةتز التوصةا الةت صةد البلةف  ،لفمةت
بحسفب مففما ارتبفط بيرسون بين ضةا قةرة مةع الدرعة الضلية لفيلة التحليةا البفلكة (  455ع للمقيفسةيين

البفح

وتبين ان عميع الاقرات دال احصفايفً تلد مستوى دالل (5,55ع ودرع حري (389ع .

د -بفت المقيفس Reliability

يفةةد ال بةةفت مةةن السةةروط المةم ة ل ة داة العيةةدة ،وال بةةفت يفل ة االتسةةف

ة اللتةةفاج ( Marshal,

1972:104ع .ولفل بةف التوصا الت اللتةفاج لاسةةف تلةد تطبية االختبةفر ة مةدتين مختلاتةين و ة حةدود زمةن
يت ةراوح بةةين أسةةبوع او أسةةبوتين (داود و تبةةد الةةرحمن122 :1995 ،ع .ويفبةةر تةةن ال بةةفت بصةةورة ضمي ة بمففمةةا
ال بةةفت (Reliability coefficientع ,وان األداة ال فبتة

ة التة تفطة لتةةفاج متسةةفبة

ة حفلة تضةرار ليةةفس

الظف رة تلت اال راد الاسةز تحةت الظةروف لاسةةف (Adams, 1964: 85ع .ولةد اسةتخرج ال بةفت بأتبةفع الطرااة
االتي :

أ -طريق إتفدة االختبفر
تحسةةب درعةةفت الماحوصةةين تلةةت االختبةةفر ة المرحل ة االولةةت ودرعةةفتةز ة ال فلي ة  ،ةةز يحسةةب مففمةةا
االرتبةةفط بةةين درعةةفتةز ة المةةرتين ،ةةدذا ضةةفن مففمةةا االرتبةةفط تفلي ةفً امضةةن القةةوا أن االختبةةفر يتمتةةع بدرع ة بةةفت

ملفسةةب (تبيةةدات وآخةةرون 155: 1996،ع .ويسةةمت مففمةةا االرتبةةفط المسةةتخرج بمففمةةا االسةةتقرار
( coefficientالسفيب155 :2559 ،ع.
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ومةةن اعةةا اسةةتخراج ال بةةفت بأسةةلوب اتةةفدة االختبةةفر طبقةةت البفح ة األداة تلةةت تيلة مةةن (155ع مفلمة مةةن
مفلمفت الريفض والت تم ا (%21ع مةن حعةز الفيلة تةز اختيةفر ز بصةورة تسةوااي بسةيط وبفةد مةرور اسةبوتين
من التطبي االوا اتيةد تطبية األداة تلةت الفيلة لاسةةف وتةز اسةتخداز مففمةا ارتبةفط بيرسةون يعةفد الفاللة بةين
درعةفت التطبية االوا وال ةفل ووعةةد ان مففمةا بةفت مقيةةفس ابفةفد الةتفلز يسةةفوي (5,79ع ومففمةا بةفت مقيةةفس
اسفليب ادارة االزمفت (5,74ع ويتضا ان المقيفسين يتمتفن ب بفت عيد  ،و ةذا يةدا تلةت ان مففمةا ال بةفت عيةد إذ
يسير (دوران 1985 ،ع الت ان مففما ال بفت الذي يتراوح بين (5,95 - 5,75ع يفد مؤس ار عيةدا لالختبةفر ال فبةت
(دوران133 :1985،ع.

ب  -طريق الافضرولبفخ
ان مففما ال بفت المحسةوب بةةذه الطريقة يسةمت بمففمةا االتسةف الةداخل للمقيةفس ( ورلةدايال و ةيعن ،
78 :1989ع .ويسمت ايضفً مففما التعفلس 5دذا ضفلت ليم مففما (الافع مرتاف

أن ذا يدا بفلافا تلةت بةفت

درعةةفت االختبةةفر (تةةالز 166-165: 2552،ع.ولةةد اسةةتخرعت البفح ة ال بةةفت للمقيةةفس بةةةذه الطريق ة وبفةةد ان
طبقت مففدل الافضرو لبفخ  ،وعد ان مففما بفت لمقيةفس ابفةفد الةتفلز لمةفرزالو تسةفوي (5,86ع ومففمةا ال بةفت
ألسفليب ادارة االزمفت (5,84ع ويتضا ان المقيفس الحفل يتمتع ب بةفت عيةد ويؤضةد ضرولبةفخ (cronbachعتلةت

ان المقيفس الذي له مففما بفت عيد و مقيفس دلي )cronbach,1984;63ع.

ة -مففيير التصحيا:

من (76ع قرة و تضةز (5ع معةفالت مةن ابفةفد الةتفلز

يتضون مقيفس ابففد التفلز لمفرزالو بصورته اللةفاي

وضا معفا يفط تلد التصحيا (1,2,3ع  ،لذلال أن اتلت درع يمضن ان تحصا تليةف المسةتعيب (288ع درعة
والا درع (76ع والمتوسةط الارضة (152ع امةف مقيةفس اسةفليب ادارة االزمةفت بصةورته اللةفاية يتضةون مةن (52ع
قرة و تضز (4ع معفالت مةن أسةفليب ادارة االزمةفت وضةا معةفا يفطة تلةد التصةحيا (1,2,3ع  ،لةذلال ةأن اتلةت
درع يمضن ان تحصا تليةف المستعيب (156ع درع والا درع (52ع والمتوسط الارض (154ع..

و -التطبي اللةفا :
طبقت البفح

المقيفس بصيكته اللةفاي تلت الفيل البفلكة (455ع مفلمة مةن مفلمةفت أطاةفا الريةفض

مديل بكداد للمدة من (2516/3/ 1 - 2516/1/ 1ع.
رابففً -الوسفاا االحصفاي :
استفملت البفح

الوسفاا االحصفاي الملفسب

البحث الحفل بفالستففل (بفلبرلةفمج االحصةفا spssع

وضفالت :
 -1االختبةةفر التةةفا لفيلتةةين السةةتخراج تمييةةز الاق ةرات مفر ة الاةةرو

ة المتكي ةرات والاةةرو

للتخصص .

ة المعةةفالت تبف ةفً

 .2مففما ارتبفط بيرسون لحسفب الفالل بين الاقرة والدرعة الضلية والفاللة بةين المعةفالت وحسةفب مففمةا ال بةفت
بطريق اتفدة االختبفر ولحسفب الفالل بين المتكيرين(ربيع85: 2513،ع .
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 -3مففدل ألاف ضرولبفخ لالتسف الداخل استفملت الستخراج ال بفت (تالز165 :2552،ع.
 -4المتوسط الارض للتفرف تلت الارو .
المتوسط الارض =

مجموع اوزان البدائل
عدد اوزان البدائل

× تدد قرات المقيفس

 -5االختبفر التةفا لفيلة واحةدة للتفةرف تلةت داللة الاةر
الارض .

ة االبفةفد واالسةفليببين المتوسةط الحسةفب والمتوسةط

الاصا الرابع

لتفاج البحث وملفلستةف -:

يتضمن ذا الاصا ترضفً لللتفاج الت توصا إليةف البحث،تلت و

تن تاسير تلال اللتفاج وملفلستةف

بمعموت من التوصيفت والمقترحفت

اوالً -:ترض اللتفاج:

أ دا ه الت ترضةةف ة الاصةا األوا ،ضةالً

ضو ا طفر اللظري ،والدراسفت السةفبق التة الب قةت تلةه ،ومةن ةز الخةروج
ضو تلال اللتفاج.

الةدف األوا

أ -ابفةةفد الةةتفلز (لمةةفرز الةةوع لمفلمةةفت ريةةفض االطاةةفا تلةةت و ة االبفةةفد الخمس ة االتي ة ( االتعف ةةفت واالدراضةةفت
االيعفبي لحو التفلز  ,اضتسفب المفر ة وتضفملةةف ,تفمية المفر ة وصةقلةف ,اسةتخداز المفر ة اسةتخدامفً ذا مفلةت ,

تفدات الفقا الملتع ع

للتحق من الةدف االوا تز استفما االختبفر التفا لفيلة واحةةةةدة ,وأظةةرت اللتةفاج أن القيمة التفاية
المحسةةةوب (95,745ع اتلةةةت مةةةن القيمةةة التفايةةة العدوليةةة (1,96ع تلةةةد مسةةةتوى داللةةة (5,55ع ودرعةةة حريةةة
(399ع أي توعةةد ةةرو عو ري ة وليسةةت لفسةةا تةةن الصةةد

ولصةةفلا المتوسةةط الحسةةفب لمقيةةفس (ابفةةفد الةةتفلز

لمفرزالو ,والعدوا (1ع يوضا ذلال .
العدوا (1ع
لتفاج االختبفر التفا لفيل واحدة لمقيفس (ابففد التفلز لمفرزالوع
المتكير

مقيةةةةةةةةفس ابفةةةةةةةةفد

التفلز لمفرزالو

الفدد

455

المتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط

الحسفب

214,12

االلحراف

المفيفري

13,692

المتوسةةةةةةةةةةةةط

الارض

152

القيم التفاي
المحسوب
95,745

الداللةةةةةةةةةةةةةةةةةة

العدولي
1,96

االحصفاي

دال

*القيم التفاي العدولي تسفوي (1,96ع تلد مستوى دالل (5,55ع وبدرع حري (399ع (السفيب 169 :2559 ,ع.

الةدف ال فل

اسفليب ادارة االزمفت لمفلمفت ريفض االطافا تلت و

االسفليب االربف ارتي ( الدراسة المبداية ألبفةفد االزمة ,

الدراس التحليلي ل زمفت  ,التخطيط الفلم للتففما مع االزم  ,التدخا الافل لمواعة االزم ع
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للتحق ة مةةن الةةةدف ال ةةفل تةةز اسةةتفما االختبةةفر التةةفا لفيل ة واحةةةةةدة ,وأظةةةرت اللتةةفاج أن القيم ة
التفاي ة المحسةةوب (113,373ع اتلةةت مةةن القيم ة التفاي ة العدولي ة (1,96ع تلةةد مسةةتوى دالل ة (5,55ع ودرع ة
حري (399ع ,أي توعد رو عو رية وليسةت لفسةا تةن الصةد

ولصةفلا المتوسةط الحسةفب لمقيةفس (اسةفليب

ادارة االزمفت ع والعدوا (2ع يوضا ذلال .
العدوا (2ع
لتفاج االختبفر التفا لفيل واحدة ألسلوب (الدراس المبداي ألبففد االزم ع
الفدد

المتكير

المتوسةةةةةةةةةةةةط

االلحراف

المتوسةةةةةةةةةةةةط

القيم التفاي

الحسفب

المفيفري

الارض

المحسوب

الداللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
االحصفاي *

العدولي

مقيةةةةةفس اسةةةةةفليب
455

ادارة االزمفت

223,49

21,585

154

113,373

دال

1,96

*القيم التفاي العدولي تسفوي (1,96ع تلد مستوى دالل (5,55ع وبدرع حري (399ع (السفيب 196 :2559 ,ع.

الةدف ال فلث
الفالل بين ابففد التفلز لمفرز الو واسفليب وادارة االزمفت لمفلمفت ريفض االطافا .
لحسفب الفالل بين متكيرين البحث استفملت البفح

 ،مففمةا ارتبةفط بيرسةون و لةد أظةةرت اللتةفاج ضمةف

العدوا (  3ع .
العدوا (  3ع
مففما ارتبفط بيرسون بين متكيرين البحث(ابففد التفلز لمفرز الو واسفليب ادارة االزمفت ع
المتكيرات

ابففد التفلز لمفرز الو

اسفليب ادارة االزمفت

ابففد التفلز لمفرز الو

ةةةةةةةةة

5,745
ةةةةةةةة

اسفليب ادارة االزمفت

إذ تسير مففما االرتبفط

العةدوا (3ع الةت وعةود تاللة ايعفبية تفلية بةين ابفةفد الةتفلز لمةفرز الةو

واسفليب ادارة االزمفت لمفلمفت ريفض االطافا إذ بلكت ليم مففمةا االرتبةفط المحسةوب (5,745ع و ة اتلةت مةن
القيم العدولي البفلك (5,598ع تلد مستوى دالل (5,55ع ودرع حري ( 398ع .

فليفً  :تاسير اللتفاج وملفلستةف -:

1ة الةدف االوا :سيتز ملفلس لتفاعه تلت و

ا دا ه:

مةةن العةةدوا (1ع اتضةةا ان الاةةر داا احصةةفايفً إذ ان مفلمةةةفت ريةةفض االطاةةفا يسةةتخدمن ابفةةفد الةةةتفلز

الخمس الموعودة ضمن لموذج ابففد التفلز لمفرز الو دون ان يفر وا اسمه ويرعع ذلةال الةت أن الخبةرة المةلية
معفا تملةن سفتدتةن

ة

اضتسفب ا ضفر تلمية حدي ة تلةد تقةديمةن للخبةرة التفليمية ألطاةفا الريةفض إذ تتطلةب

المفر بأبففد التفلز حدوث التافتا بين ذه االبففد الخمس والتضفما يمف بيلةف و
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االيعفبي ة لحةةو تملي ة الةةتفلز واضتسةةفب المفر ة وتضفملةةةف وتلفسةةقةف والتاضيةةر وتوسةةيع مةةدرضفت المفر ة واضتسةةفب
المفر ة ذات المفلةةت وتةةفدات الفقةةا الملتع ,و ةةذا مةةف أضةةد تليةةه لمةةوذج مةةفرز الةةو  ,بةةأن المفر ة بدبفةةفد اللمةةوذج
يستدت الخبرات السفبق للطاا بفستخداز ضف

المفلومفت الت يفر ولةف والت تو ر لةديةز التةرابط بةين المفلومةفت

السفبق والالحق ويعفا الخبرات ذات مفلت تلةد ز (مةفرزالو158 -156 :1992 ,ع .و ةذه اللتيعة تتاة مةع مةف
توصلت اليه دراس (  Tarleton, 1992ع
 -2الةدف ال فل  :سيتز ملفلس لتفاعه تلت و

ان التدريس و
لتفاج ا دا ه:

الموذج مفرز الو يحق تقدمفً داالً .

من العةدوا (2ع اتضةا ان الاةر داا احصةفايفً أذ إن مفلمةفت ريةفض االطاةفا يسةتخدمن اسةفليب ادارة

االزمفت االربف بسضا تفز و

( الدراس المبداي ألبففد االزمة  ,والدراسة التحليلية ل زمةفت  ,والتخطةيط الفلمة

للتففما مع االزم  ,والتدخا الافل لمواعةة االزمة ع  .ويرعةع ذلةال للظةروف االملية ييةر المسةتقرة التة يفيسةةف
ا ةراد المعتمةةع بسةةضا تةةفز والمفلمةةفت بسةةضا خةةفص  ,ممةف يتطلةةب الدراسة وتفلةةز ضياية ادارة االزمةةفت ة أي مضةةفن
تتفةةرض يةةه الةةت االزمةةفت  ,ضمةةف أن الت قيةةف االتالمة الموعةةود ة التلاةةفز سةةف ز بسةةضا ييةةر مبفسةةر ة اضسةةفب
مفلمفت الريفض بأسةفليب ادارة االزمةفت ة داخةا الروضة وخفرعةةف  ,و ةذا مةف أضةد تليةه ( مةوس 1986 ,ع ة
لظريتةةه الةةت أن تمليةةفت التضيةةف ومواعة ة االزمةةفت تتضةةمن العةةةود السةةلوضي والمفر ي ة الت ة يبةةذلةف الاةةرد ا لةةف
تففمله مع االحداث الضفيط ( . ( Moss, 1990; 257
ضمف تتا

ةذه اللتةفاج مةع مةف توصةلت إليةه دراسة روال ( Rock, 2000ع ة أن التخطةيط الافةفا يةتز

تلدمف يضون لفلال أسلوب تففول بين الففملين

المدرس .

الةدف ال فلث -:
أتضا من لتيع الةدف السفبع ة العةدوا (3ع وعةود تاللة تفلية بةين ابفةفد الةتفلز لمةفرز الةو واسةفليب
ادارة االزمةةفت لمفلمةةفت ريةةفض االطاةةفا و ةةذا يفل ة أن المفلم ة الت ة تسةةتخدز ابفةةفد الةةتفلز لمةةفرز الةةو تمتلةةال ايض ةفً
اسفليب ادارة االزمفت  ,و ذا مف تبين

الةد ين (االوا ,وال ةفل ع ويرعةع ذلةال الةت تفةرض عميةع سةرااا المعتمةع

الفرال بسضا تفز والمفلمفت بسضا خفص الت ازمفت تديدة ممف د فت المفلمفت لحو تفلةز اسةفليب حدي ة
االزمفت من اعا مواعة أي ظرف طفرئ تتفرض له الروض سوا

فل فً  :االستلتفعفت -:

استلفداً الت اللتفاج الت توصا اليةف البحث استلتعت البفح

ة ادارة

داخلةف او خفرعةف .
مف يأت :

 -1أن مفلمةةفت الريةةفض يسةةتخدمن ابفةةفد الةةتفلز الخمسة الموعةةودة ة لمةةوذج مةةفرز الةةو أللةةه يضةةز تةةدة لظريةةفت
تربوي ة

ة لموذعةةه م ةةا لظري ة بيفعيةةه ة التم يةةا والمواام ة والةةتفلز التفةةفول والةةتفلز المتمرضةةز حةةوا المسةةضالت

ولظري اوزبا ذو المفلت واستخدز المضف أة والتدريب والتكذي الراعف .
 -2أن عميع مفلمفت ريفض االطافا يستخدمن اسفليب ادارة االزمفت االربف بسضا تفز لتيع للظرف االملة ييةر
المسةةتقر الل ةوات يفيسةةن بةةه ة

ةةذا البلةةد  ,الةةذي يتطلةةب مفر ة عميةةع اسةةفليب ادارة االزمةةفت داخةةا الروض ة أو

خفرعةف .
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 -3أن المفلم ة الت ة تسةةتخدز ابفةةفد الةةتفلز الخمس ة لمةةفرز الةةو تمتلةةال ايض ةفً اسةةفليب ادارة االزمةةفت لتةةو ر العفلةةب
التحليل

التاضير والمفر ذات المفلت الت تسفتد المفلمفت تلت ابتضةفر اسةفليب حدي ة

لد تتفرض له المفلمفت

رابففً  :التوصيفت -:

ة ادارة االزمةفت التة

داخا الروض أو خفرعةف .

ضو لتفاج البحث الحفل توص البفح

بفرت :

 -1تلت وزارة التربي تلظيز دورات تدريبي وورش تما لمفلمفت ريفض االطافا وتدريبةن تلت اسةتخداز وتوظيةف
لموذج مفرز الو ألبففد التفلز تلد تقديمةن الخبرات التفليمي لطاا الروض .
 -2تلت وزارة التربي توظيف لموذج ابففد التفلز لمفرز الةو ة الفملية التفليمية والتدريسةي لمةف لةه أ ةر ة ادارة
االزمفت من لبا المفلمفت خفص والففملين

الروض تفم .

السةيمف بمةف يتفلة بفةفدات
 -3تلت واضف الملف ج تفزيةز ملةةفج ريةفض االطاةفا بمعةفالت ابفةفد الةتفلز لمةفرزالو
َ
الفقا الملتع .
 -4تلت وزارة التربي الفم اللدوات والورش للفما تلت سرح اسفليب ادارة االزمفت

الريفض .

 -5تلةةت وزارة التربية طبةةع ضتيبةةفت وتوزيفةةةف تلةةت المفلمةةفت ة الريةةفض تظةةز سةةرحفً تلةةت اسةةفليب ادارة االزمةةفت
وطر مواعةتةف بسضا صحيا و ففا .

 -6تلةةت وزارة ال قف ة واالتةةالز تقةةديز ب ةرامج ت ةن اسةةفليب ادارة االزمةةفت تةةن طري ة القل ةوات الاضةةفاي التفليمي ة
الخفص بوزارة التربي .
 -7تلت وزارة التربي تخصيص مبةفلا مفلية لضةا روضة لكةرض رصةد االحتيفعةفت المفدية الضةروري تلةد تفةرض
الروض الت اي ازم محتمل

خفمسفً  :المقترحفت -:
الفلم

ظا الظروف ال ار ل .

بلةةف ً تلةةت لتةةفاج الدراس ة الترحةةت البفح ة بفةةض القضةةفيف البح ي ة المسةةتقبلي لمواصةةل مسةةيرة البحةةث
ذا المعفا و ضمف يأت :

 -1إع ار دراس حوا تالل لموذج ابففد التفلز لمفرز الو بفلتلظيز االدراض لدى اطافا الريفض.
 -2ا ر استخداز لموذج مفرز الو
 -3ا ر لموذج مفرز الو ألبففد التفلز

تلمي حا المسضالت تلد اطافا الريفض .
تلمي الذضف ات المتفددة لدى اطافا الريفض.

 -4إع ار دراس حوا تالل اسفليب ادارة االزمفت بفللزت الوظياي لمفلمفت ريفض االطافا .
 -5إع ار دراس حوا تالل اسفليب ادارة االزمفت بمةفرات مف و ار المفر لدى مفلمفت ريفض االطافا .
 -6اع ار دراس مسفبة تلت مراحا تفليمي متقدم .
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The dimensions forMarzano of learning and its relation with crisis management
for teachers Kindergartens
YASMEEN HASANHUSSEIN Al-AMERI
Supervised by
Assist.Prof. Dr. DHUHA Adel Mahmoud

Abstract
importumt educational institution as (kindergartens) need teachers which qualified ownes
modalities in their education for children , as Marzanu method in a way of learning
and own methods of crisis management, because the teachers that own those styles of
learning ginekindergarten children knowledge and the childrenIeaving based on
theMeaing and knowledge and integration of their information, And teachers that earn
methods of crisis management provide for the children of the kindergarten security within
the educational institution which in turn affect the growth and development of the Child
and then abilities, health physical, mental, psychological …etc.., The aims of the current
research have identified to recognize:
1- the dimensions for Marzanuof learningfor kindergartenteachers according to the five
dimensions (trends positive and perceptions toward learning, knowledge acquisition and its
integration, deepening the knowledge and refined meaningful, use of the knowledge, habits
ofproductive mind).
2-the methods of crisis management for kindergarten teachers according to the four
methods (initial study of the dimensions of the crisis, the analytical study of the crises,
scientific planning to deal with the crisis, the actual intervention to face the crisis).
3. The relationship between the dimensions of learning for Marzanumethods in crisis
management for kindergartenteachers .
The current research Is defined by :
1.the governmentkindergarten related to the six educationdirectordes in Baghdad city
both side (Al Karakh and Al rosafa).
2. The teachers exited in a kindergarten in the city of Baghdad in the sixdirectorates of the
education both (Al Karakh and Al rosafa).
3. The Academic Year (2015- 2016).
In order to achieve the objectives of the search the sample of kindergarten
teachers in the city of Baghdad is cosist of (400), the teacher to answer the gauge
babysitting where they selected randomly simple way form (51)kindergarten distributed
in six Education directorates, and to measure learning dimensions for Marzanuand its
relationship to the methods of crisis management researcher sought to : building Measure
mat (dimensions of Marzanulearning)according to five dimensions (trends positive and
perceptions toward learning, knowledge acquisition integration, deepening the knowledge
and refined meaningful, use the of knowledge, habits of mind) and building et methods of
crisis management in product four methods are ( the initial study of the dimensions of the
crisis, the analytical study of the crises, scientific planning to deal with the crisis, the actual
intervention to face the crisis), These twomeasurementexperts a group of twenty two
experts with scientific in kindergarten and measurement and evaluation and educational
administration for the two measurement to demonstrate the validity of the paragraphs of
the measurement and the researcher used two indicators of the truth, (the apparent
Trueness and trueness of construction) whilemeasurement the stability standards of had
extracted by researcher for each measurement of two types of stability the coefficient of
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stability the measurement of dimensions of MR1 learning in a re-testing is (0.79)andAlfa
Cronbachmanner is (0.86) andstability of the measurement methods of crisis
management in a manner re-testing (0,74)and the way Alfa Cronbach(0,84).
In the measurement objectives of the current research after the application of the to
the sample and analysis of their responses statistically using Ttest onesamples and Pearson
correlation coefficient and the research conclue the following results:
1. The teachers of the kindergarten using the dimensions of the five learning in the MR
model (that includes several educational theories in its model such as Piaget theory
representation in harmonizing the Cooperative Learning based on problems OZBELtheory
is on and use the reward and training and feedback.
2. All the teachers of the kindergarten this country the four methods of management of the
crises in general way as a result of the circumstance of unstable security, which requires
know all methods of management of crises within the kindergarten or outside it.
3. The teachers that use the dimensions of the five learning MR also have the methods of
crisis management because of availability of analytical side of thought and knowledge
related on that help the teachers to reinvent modern methods in the management of the
crises that may bethe teachers exposed within the kindergarten or outside it.
In light of these results, the researcher putsomeimportant andrecommendationssuggests.
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المصادر

اَالً  -المصادر العزبٕت
القزآن الكزٔم
 .1أبووُ يلٕووم م (مو ُ )2001قووم و ٔزْ و ارص الاعلووٕم االطاطووٓ ووه بعووط ا س وواث َالا ووٕظ
لمُاجٍاٍا مالزٔاض-الظعُدٔت م المجلت العزبٕت لل راطاث اال ىٕت َالا رٔب .
 .2أحم و م ربووزإٌم  )2001ردارة ا س ووت الاعلٕمٕووت ىعووُر ووالمٓ م ط1ماإلطووكى رٔتم المكاووب العلمووٓ
للكمبُٕتز َالىشز َالاُسٔع .
 .3البعلووٓ م ربووزإٌم  )2003فعالٕووت اطووا او ومووُز ووارس اوووُ بعوواد الوواعلم فووٓ ت و رٔض العلووُو فووٓ
الا(صٕم َتىمٕت بعط ملٕاث العلم ل ِ تال ٕذ الصم الثاوٓ اإل و ادْ م و 46م القواٌزة – صوزم
جلت الازبٕت العلمٕت .
 .4ثُرو أك م رَبزث ٌَٕجه مرلٕشابٕث  )1191القٕاص َالاقُٔم فٓ لم الىفض َالازبٕوت مط 1م موان
– االردن م تزجمت ب هللا سٔ الكٕالوٓ َ ب الزحمه صم زكش الكاب االردوٓ .
 .5جابزم ب ال(مٕ َكاظم م احم يٕزْ  )1172ىاٌ الب(ث فوٓ الازبٕوت َ لوم الوىفض م القواٌزة –
صز م دار الىٍضت العزبٕت .
 .6حظه م طالب يلم  )2009أطالٕب الاعا م ع اإلجٍاد َ القاٍا بالص(ت الىفظٕت ل ِ العا لٕه فوٓ
الشزكت العا ت للصىا اث الكٍزبائٕت م كلٕت الازبٕت م الجا عت المظاىصزٔت .
 .7الزحٕلٓم زٔم  )2010أثز اطا او ومُز ارس اوُ بعواد الواعلم فوٓ تو رٔض العلوُو فوٓ الا(صوٕم
َتىمٕت الذكاءاث الماع دة ل ِ طالباث الصم الثاوٓ اُطظ رطالت دكاُرايم كلٕت الازبٕت مجا عوت او
القزِ .
 __________ .9م  )2009االس وواث الم رطووٕت َأطووالٕب الاعا ووم عٍووا فووٓ و ارص طوول ىت مووان م
المجل  )9الع د  3م جلت العلُو الازبُٔت َالىفظٕت .
 .1الظل اوٓ م واجح كزٔم يضز  )1114الضغُط الىفظٕت الاوٓ ٔاعلول لٍوا المزاٌول العزاقوٓ َ القاٍوا
بعمزي َجىظً َ فٍُو الذاث َ زكش الظٕ زة م أطزَحت دكاُراي م كلٕت الازبٕت م جا عت بغ اد .
.10طوولٕمان م (مووُد جووالن الو ٔه  )2004أثووز الاو رٔب لووّ أبعوواد الوواعلم فووٓ ا داء الا رٔظووٓ لل ووال
المعلمٕه بشعبت اللغت العزبٕت م الع د  )39جلت القزاءة َالمعزفت .
.11الشووأب ع بو ال(وواف  )2001اطووض الب(ووث الازبووُْ ؛ط 1ع مووان – االردن ع دار المظووٕزة للىشووز
َالاُسٔع.
 .12اشووُر م راتووب َ قوو ادْ م (موو ف ووزْ  )2005المٍوواراث القزائٕووت الكاابٕووت طزائوول ت رٔظووٍا
َاطازاتٕجٕاتٍا ) م مان – االردن م دار المٕظزة للىشز َالاُسٔع .
 .13بٕ اث م وُفان َ ص م ب الزحمه َ ب ال(ل م كأ  )1116الب(ث العلمٓ فٍُ وً م أطوالٕبً
م ادَاتً ) م مان – االردن م دار الفكز للىشز َالاُسٔع .
 .14ووالو م حووالد الو ٔه (مووُد  )2002القٕوواص َالاقوؤُم الىفظووٓ َالازبووُْ م القوواٌزة – صووز م دار
الفكز العزبٓ .
.15الق( وواوٓ م شووو(مٓ  )2003دَر رداراث العالقووواث العا وووت فوووٓ الاعا وووم وووع ا س ووواث َالكوووُار م
الزٔاض – الظعُدٔت م أكادٔمٕت اال ٕز وأم العزبٕت للعلُو ا ىٕت م رطالت اجظإز .
 .16ارساوُ م  )1117رطوار للمىواٌ َالاعلوٕم قوزاءاث فوٓ ٍواراث الافكٕوز الىاقو َالافكٕوز االباكوارْ م
القاٌزة – صز م تزجمت فٕصم ُٔوض م دار الىٍضت العزبٕت .
 )1119 __________.17تقوؤُم االداء بعوواد الوواعلم م تزجمووت حووفاء ا ظووز َآيووزَن م القوواٌزة –
صز م دار الىٍضت العزبٕت
 __________.19م  )2000تقوؤُم االداء باطووا او ومووُز ابعوواد الوواعلم م القوواٌزة – صووز م تزجمووت
حفاء ا ظز م جابز ب ال(مٕ م وادٔت شزٔم م دار غزٔب لل با ت َالىشز َالاُسٔع .
 .11زتضوّ ع طولُِ ع َأبووُ الىوُر ع حظووىاء  )2005ع و يم رلووّ رٔواض ا طفووان ع ىشوُراث جا عووت
د شل .
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) الممارطواث الظولُكٕت لمو ٔزْ المو ارص فوٓ الاعا وم وع2002 المٍ ْ م طوُسان ٌَٕبوت م حظواو.20
.  م جلت كلٕت الازبٕت َ لم الىفض4 م الجشء26 ا س اث دايم الم رطت م الع د
 م القوواٌزة – صووز م زكووش ت وؤُز4) ٍوواراث ادارة االس وواث م ط2003 ٌٓووالن م (م و ب و الغىوو.21
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