
 نظر وجهة من مونتيسوري منهج وفق األطفال رياض طمبة لدى االجتماعية الكفاءة مستوى

 قطر في معّمميهم

 إعداد 

 سمية نصري األحمد

 إشــراف 

 أبو سنينة  دعودة عبد الجواأ.د. 

 ممخصال

مستوى الكفاءة االجتماعية لدى طمبة رياض األطفال وفق منهج  إلى لمتعرف هدفت الدراسة

طمبة رياض األطفال التي من  تكونت عينة الدراسة .في قطر معمميهمنتيسوري من وجهة نظر و م

( طالًبا 56والمنهج االعتيادي وعددهم )( طالًبا وطالبة، 53عددهم )و  تتبع منهج مونتيسوري

 اتبعت .(2020/2021) عاممن  ثانيالالدراسي لمفصل  ،قصديةبالطريقة التم اختيارهم وطالبة، 

( 30) فقراتهوبمغ عدد ، الكفاءة االجتماعية مقياسوتم تطوير المنهج الوصفي المقارن، الدراسة 

له وهي صدق المحتوى والثبات الخصائص السيكومترية  ستخراجاالنهائية، وتم  فقرة بصورته

 . وصدق البناء 

 مونتيسوريأن مستوى الكفاءة االجتماعية لدى طمبة رياض األطفال وفق منهج  النتائجوأظهرت    

( 3(، واحتمت الفقرة )4.53-3..3إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين)، مرتفعجاء بمستوى 

( التي تنص عمى 23وحصمت الفقرة ) ،اآلخرين" المرتبة األولى كاتممتموالتي تنص عمى " يحترم 

 ودج" عمى المرتبة األخيرة ، كما أظهرت و في المواقف المختمفة " يعبر عن انفعاالته بطريقة مناسبة

ا تبعً  لألطفال في منهج مونتيسوريفي مستوى الكفاءة االجتماعية ذات داللة إحصائية فروق 



لى عدم وجود  ،اإلناث، وتبًعا لمتغير مهنة األم ولصالح األم العاممةر الجنس ولصالح لمتغي وا 

فروق دالة إحصائًيا تبًعا لمتغير التحصيل العممي لألم . أما في المنهج االعتيادي تبّين عدم وجود 

، مهنة األم، والتحصيل العممي لألم(، كما أشارت الجنسرات )ا لمتغيتبعً فروق ذات داللة إحصائية 

تبًعا  لدى طمبة رياض األطفالاالجتماعية ود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الكفاءة وج إلى

في األردن وصت الدراسة بإجراء دراسات مماثمة أو سوري. ينتو منهج م المنهج ولصالح لمتغير

 ة.مونتيسوري ومقارنتها برياض األطفال االعتياديالتي تتبع منهج وتطبيقها عمى رياض األطفال 
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Abstract 

This study aimed to identify The Level of Social Competence among 

Kindergarten Students According to Montessori Curriculum from their 

Teacher’s viewpoint in Qatar. The study sample consisted of kindergarten 

students who follow the Montessori curriculum numbering)53) students, 

and the kindergarten students who follow the normal curriculum, 

numbering (56) students. They were selected by purposive sample, for the 

second semester of the year (2020/2021). The comparative descriptive 

approach was used, a scale of social competence was developed, and its 

psychometric properties were verified.  

The results showed that the level of social competence among kindergarten 

students according to the Montessori curriculum came at a high level, as 

the arithmetic averages ranged between (3.98-4.58). Paragraph (8), which 

states "respects the property of others", ranked first, And paragraph (28), 

which states that “he expresses his emotions in an appropriate manner in 

different situations” ranked last, There were statistically significant 

differences in the level of social competence of children in the Montessori 

curriculum according to the variable of gender in favor of females, And 

according to the variable of the mother's profession in favor of the working 



mother, And to the absence of statistically significant differences according 

to the variable of mother's educational attainment. In the normal 

curriculum, there were no statistically significant differences according to 

the variables (gender, mother's profession, and mother's educational 

attainment). There were statistically significant differences in the level of 

social competence among kindergarten students according to the 

curriculum variable and in favor of the Montessori curriculum. The study 

recommended conducting similar studies in Jordan and applying them to 

Montessori kindergartens and comparing them with the normal 

kindergartens. 


