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  أمهية الكفايات التعليمية األساسية وممارستها من وجهة

   الرياض يف مدينة تعزت نظر مربيا

  *آمال عبد الوهاب أمحد العريقي. د                                                           
 

ارسـتها مـن وجهـة    هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أمهية الكفايات التعليمية األساسـية ومم        
نظر مربيات الرياض يف مدينة تعز، ومعرفة العالقة اإلرتباطية بني درجة أمهية الكفايـات التعليميـة             
ودرجة ممارستها، كما هدفت إىل معرفة أثر كل من التخصص، ونـوع الريـاض، وسـنوات اخلـربة، وعـدد           

سـة مربيـات ريـاض األطفـال        الدورات التدريبية الـيت التحقـت ـا املربيـة علـى درجـة أمهيـة وممار                
  .للكفايات التعليمية

، للعام الدراسي )القاهرة، وصالة، واملظفر( مربية، للمديريات الثالث ) ٧٥: (تكونت عينة الدراسة من
من اتمـع األصـلي،    %) ٤٨(، وقد اختريت العينة بطريقة عشوائية بسيطة، وبنسبة         )٢٠٠٩ – ٢٠٠٨(

ولإلجابة علـى أسـئلة     . فقرة) ٤٨(باحثة استبانة مكونة من     ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت ال    
رافات نـحالدراسة استخدمت الباحثة التقنيات اإلحصائية اليت تتمثل يف املتوسطات احلسابية، واال          

  .، وحتليل التباين األحادي)ت(، واختبار)بريسون(املعيارية، والنسب املئوية، ومعامل االرتباط 
  -:تائج اآلتيةوقد خلصت الدراسة إىل الن

، حيـث بلـغ      تأن درجة أمهية الكفايات التعليمية من وجهـة نظـر املربيـا       •  كانـت مهمـة جـداً
  ).٢,٦٤(املتوسط احلسايب العام 

 كانت كبرية، حيـث بلـغ املتوسـط    تأن درجة ممارسة الكفايات التعليمية من وجهة نظرا ملربيا  •
  ).٢,٤٤(احلسايب العام 

  . األمهية واملمارسة كانت متوسطة وذات داللة إحصائيةأن درجة العالقة اإلرتباطية بني •
يف أمهيـة وممارسـة     ) ٠ ,٠٥ = α(عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة                •

الكفايات التعليمية األساسية من وجهة نظر املربيـات تعـزى ملـتغريات التخـصص، وسـنوات          
  . املربيةاخلربة، وعدد الدورات التدريبية اليت التحقت ا

يف ممارســة الكفايــات  ) ٠ ,٠٥ = α(وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة    •
 . التعليمية األساسية من وجهة نظر املربيات تعزى لصاحل الرياض األهلية

  .         وقد خرجت الدراسة وفقاً هلذه النتائج مبجموعة من التوصيات
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 تعد مرحلة الطفولة من املراحل اهلامة يف حيـاة اإلنـسان، ففيهـا تتحـدد معـامل شخـصيته                  

وتزداد قابليته للتأثري بالعوامل والظروف املختلفة اليت حتيط به، لذا جاء االهتمـام مبرحلـة الطفولـة             
  . باعتبارها أفضل مراحل التعليم واكتساب اخلربات
ائها يف مراحل التعليم املختلفة البد أن تم ذه  ولكي حتقق اتمعات تعلم أفضل ألبن    

املرحلة ألا أخصب املراحل التعليمية، بل هي األساس القوي يف السلم التعليمـي املعاصـر، حيـث     
تعد مرحلة تربوية وتعليمية ضرورية لتمهيد املسار للعمليـة التعليميـة الالحقـة، واجلـسر القـوي                  

جـو املدرسـة، كمـا أـا مرحلـة مهمـة وحامسـة يف تكـوين                إليصال األطفال مـن جـو األسـرة إىل          
استعداداته املهارية يف التعلم وتكوين املفاهيم، وبناء القدرات وامليول واالجتاهات، فهي خمترب فعال يف 
اكتشافاته وإبداعاته، فضالً على أا مدينة ألعاب مسلية ملـا فيهـا مـن أنـشطة حركيـة متنوعـة        

إنسانية فعالة، وممارسـات عمليـة يف التجريـب والبحـث واالستكـشاف،      وهادفة ومواقف اجتماعية و 
  ). ٢٠٠٤مردان وأخرون، (وأنشطة فنية وموسيقية ورياضية ممتعة تسلي يومه التعليمي 

 كما تعود أمهية هذه املرحلة باعتبارها مرحلة تـشكيل املالمـح األساسـية يف شخـصية            
 وترسم اخلطوط الكربى ملا سيكون عليه الطفـل        الطفل، حيث تظهر خالهلا القدرات واالستعدادات     

من املكتسبات الذهنية املتوافرة لدى املراهقني %) ٥٠(يف املستقبل فقد أكدت الدراسات النفسية أن      
منها تظهر فيما %) ٣٠(يف سن السابعة عشر من عمره حتصل يف السنوات األربع األوىل من عمره، وأن    

  ).  ١٩٩٨عوض، (ملتبقية تكتمل فيما بني سن الثامنة والسابعة عشر ا%) ٢٠(بني الرابعة والثامنة، وأن 
      ونظراً ألمهية هذه املرحلة وتأثريها الواضح على منو األطفال مـن مجيـع اجلوانـب جـاء االهتمـام           
باملربية باعتبارها أم أوالً ومعلمة ثانياً هلؤالء األطفال، لـذا فـإن االجتـاه الـسائد هـو أن يتـوىل العمـل               

لرياض مربيات مؤهالت ال مربني، ذلك أن املرآة أقرب من الرجل إىل الطفل بطبيعتها وخباصة يف هذه             با
املرحلة املبكرة من الطفولة، وهي أقرب من الرجل إىل فهمه والتفاهم معـه، كمـا أـا اقـدر حبكـم         

ي ألفـه يف   كثرياً عن اجلـو الـذ      هطبيعتها على معرفة األسلوب األنسب للتعامل معه بشكل ال يبعد         
البيت، لذا كان حبها لألطفـال، وقـدرا عـل تقبلـهم، وتفهمهـا الحتياجـام مـن أول مقوماـا           
لتتوىل هذه املهمة، باإلضافة إىل ضرورة معرفتها بسيكولوجية الطفولة بشكل ميكنها من التعرف  

تـوفر الرغبـة   على األطفال ومعرفة احتياجام وميوهلم للعمل على تلبيتها وإشباعها، فضالً عن         
فعليها تقع مسؤولية إجياد املناخ املناسب لتعلم ). ١٩٩٠مصلح، (الذاتية عندها للقيام ذا العمل     

األطفال مما يتطلب امتالكها صفات إنسانية تؤهلها لكـسب ثقـة األطفـال وحمبتـهم وتقـديرهم،              
ا تعـد مـن أكثـر    فاملربية كإنسانة خبصائصها الشخصية تؤثر وتتفاعل مع األطفال، فضالً على أ         

العوامل أمهية يف تعليم وتقدمي اخلربة لألطفال، فهي تقوم بدور أساسـي يف حتقيـق أهـداف الروضـة       
  ).٢٠٠٤مردان وأخرون، (ومناهجها، كما أا تعد حجر األساس يف العملية التعليمية التربوية 
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ت التعليمية األساسية اليت جتعلـها           ومما ال شك فيه أن املربية املتميزة ينبغي أن متتلك الكفايا        
قادرة على مساعدة األطفال على التكيف مع اتمع، ويئتهم للتغلب على صعوبات البيئـة مـن                 
حوهلم، وتنمية قدرام على التعامل مـع مـتغريات العـامل الـسريعة، إىل جانـب دورهـا يف اإلعـداد           

  ).٢٠٠٤ن وأخرون، مردا(األكادميي والتهيئة للتعليم النظامي يف املدرسة 
 يف ٢٠٠٣ياسـني،  (       وقد أجريت دراسات عديدة حول الكفايات التعليميـة ملربيـات ريـاض األطفـال             

، يف اليمن؛ اهلويل ٢٠٠٦ يف غزة؛ الشيباين،   ٢٠٠٥ يف مدينة مسقط؛ املزين وغراب،       ٢٠٠٥الرياض؛ حرب،   
سابقة إىل تدين مستوى أداء مربيات   وقد أشارت بعض الدراسات ال    )  يف الكويت  ٢٠٠٧وجوهر والقالف،   

رياض األطفال، وارجع الباحثون ذلك التدين إىل قصور برامج اإلعداد احلالية عن الوفـاء مبـا حتتـاج إليـه       
مربية رياض األطفال من كفايات؛ لذا جاءت هذه الدراسة لتحاول الكشف عن أمهية بعض الكفايات 

  .ملربياتالتعليمية األساسية وممارستها من وجهة نظرا
             تتمحور مـشكلة الدراسـة حـول االجابـة علـى الـسؤال الـرئيس يف هـذه

  الدراسة وهو ما درجة أمهية وممارسة الكفايات التعليمية األساسية من وجهة نظر مربيات الرياض؟
  تسعى الدراسة إىل االجابة على االسئلة الفرعية اآلتية:  

 لكفايات التعليمية األساسية من وجهة نظر املربيات؟ما درجة أمهية ا -
 ما درجة ممارسة الكفايات التعليمية األساسية من وجهة نظر املربيات؟ -
 هل هناك عالقة بني درجة أمهية الكفايات التعليمية األساسـية ودرجـة ممارسـتها؟ ومـا مـدى              -

 هذه العالقة؟
درجـة أمهيـة وممارسـة    يف ) ٠٥,٠ = α( ة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـ      -

: مربيـات ريــاض األطفــال للكفايــات التعليميــة األساســية تعــزى للمــتغريات املــستقلة اآلتيــة 
 ؟)التخصص، ونوع الرياض، سنوات اخلربة، عدد الدورات اليت التحقت ا املربية(

  دف هذه الدراسة إىل التعرف على:  
 .ات التعليمية األساسية من وجهة نظر املربياتدرجة أمهية الكفاي -١
 .درجة ممارسة الكفايات التعليمية األساسية من وجهة نظر املربيات -٢
 .العالقة بني درجة أمهية الكفايات التعليمية األساسية ودرجة ممارستها -٣
أثر كل من متغري التخصص، ونوع الرياض، وسنوات اخلربة، عدد الدورات الـيت التحقـت ـا          -٤

 .ربية على درجة أمهية وممارسة مربيات رياض األطفال للكفايات التعليمية األساسيةامل

  تربز أمهية الدراسة من خالل اآليت:  
أمهية مرحلة الطفولة املبكرة يف تـشكيل شخـصية الطفـل مـن خـالل حتديـد أمنـاط هـذه            -

  .الشخصية ومساعدته على النمو السليم



 

 
   
   

196 

ها أم ومعلمـة يف نفـس الوقـت، فالروضـة مهمـا كانـت مهيئـة وغنيـة         أمهية املربية باعتبار   -
 شيئاً  يمبرافقها ووسائطها التعليمية ووسائلها املتنوعة وفعاليتها املختلفة، فإن ذلك ال جيد          

مع غياب املربية الكفوءة املدربة والقادرة على التعامل مع هؤالء األطفال يف املواقف التعليمية 
 .املختلفة

ايات التعليمية ملربيات الرياض حيث سيكـشف هـذا البحـث مـدى أمهيـة هـذه         أمهية الكف  -
 .الكفايات لدى املربيات ومدى ممارستها هلذه الكفايات

االستفادة من أداة ونتائج هذه الدراسة من قبل املهـتمني يف إعـداد وتأهيـل مربيـات األطفـال،              -
   مة       وكذا إعداد الربامج التدريبية الالزمة للمربيات أثناء اخلد

  
 هي مؤسسات يلتحق ـا األطفـال منـذ الرابعـة مـن عمـرهم وحـىت الـسادسة،                 -:رياض األطفال 

وتسعى لتطبيق بعض املبادئ التربوية احلديثة يف تربية الطفل، تغرس فيه بعض الـصفات احلميـدة،               
متكاملـة مبنيـة علـى      وتعتمد على استخدام الوسائل السمعية والبصرية، وتقدم خدمات تربويـة           

  ).  ١٩٩٦اللقاين و اجلمل، (اللعب واخلربات السارة وتتيح له النمو يف مجيع جوانبه 
هي اليت تقوم بتربية الطفل يف مرحلة الروضة، وتسعى إىل حتقيق األهداف التربوية  -:مربية الروضة

ارة األنشطة وتنظيمهـا يف  اليت يتطلبها املناهج، مراعية اخلصائص العمرية لتلك املرحلة، وتقوم بإد       
غرفة النشاط وخارجها، وتتمتع مبجموعة من اخلـصائص الشخـصية واالجتماعيـة والتربويـة الـيت            

  .)٢٠٠١مرتضى، (متيزها عن غريها من معلمات املراحل الدراسية األخرى 
ها مـع  هي جمموعة القدرات واملهارات واالجتاهات اليت متلكهـا املربيـة ومتارسـ       : الكفايات التعليمية 

األطفال أثناء تعاملها معهم يف املواقف التعليمية املختلفة، لتحقيـق األهـداف التربويـة املنـشودة،        
ــرات أداة الدراســة      ــضمنتها فق ــسلوك الــيت ت ــة املختلفــة وأمنــاط ال ومتثــل باملمارســات التعليمي

  .املستخدمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة
  

  ).٢٠٠٩ -٢٠٠٨( مربيات رياض األطفال يف مدينة تعز للعام الدراسي اقتصرت هذه الدراسة على -
   -:مربية الروضة

      تناولت الكثري من الدراسات والكتابات التخصصية مربية الروضة بكثري من العناية، وأولتـها         
أمهية خاصة كوا حمور عمل الروضة وأساسه، فعليها تقع مسئولية ترمجة رسالة الروضة،             

ى جناحها يف واجباا ووظائفها جناح الروضـة يف حتقيـق غايتـها يف اإلسـهام بالتنميـة              ويترتب عل 
املتوازنة لشخصية الطفل، وغرس القيم يف عقله وقلبه، وتوجيه ممارساته مبا يـستقيم مـع هـذه          
الغاية بالتعاون مع أولياء األمور، وبعمل تكاملي مـع بقيـة أعـضاء اهليئـات العاملـة يف الروضـة         

سها اإلدارة التنفيذية، لذا فقد أكدت هذه الكتابات على مسألة اختيار املربيـة ووضـعتها    وعلى رأ 
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يف سلم األولويات اليت ينبغي على إدارة الروضة العنايـة ـا، ويـأيت التـدقيق والتحـري يف اختيـار           
ها يف املربية ليس فقط كوا مربية ذات مهمة مباشرة مع األطفال، بقدر مايايت ذلك اعترافا بدور           

  ). ٢٠٠٨املخاليف والصنعاين، (اإلدارة واإلشراف بعامة والتخطيط خباصة 
  :خصائص مربية الروضة

إىل إن مربية الروضة تتعامل مع فئة عمرية حساسة متثل أحرج مرحلة ) ٢٠٠٣(       يشري اخلوالدة  
لـها، وحـىت   من مراحل إمناء شخصية الطفل، لذا ينبغي احلرص على إعداد مربيـة الروضـة، وتأهي          

تـصبح املربيــة مؤهلــة للعمــل مــع أطفــال الروضـة فإــا حتتــاج إىل جمموعــة مــن اخلــصائص   
  )٢٠٠٥ و الناشف، ٢٠٠٣اخلوالدة، : ( والكفايات األساسية، وأهم هذه اخلصائص هي

، نظيفـة، خاليـة مـن العاهـات           (وتتمثل يف أن تكون املربية      : اخلصائص اجلسمية  -١ الئقة طبيـاً
 ســليمة احلــواس، أن تتمتــع باللياقــة البدنيــة، أن تتــوافر فيهــا احليويــة والعيــوب اجلــسمية،

  ).والنشاط، االهتمام باملظهر واهلندام بدون مبالغة، هدوء الصوت ووضوحه ولطف اللسان
ذكيـة، دقيقـة املالحظـة، لـديها القـدرة      (وتتمثـل يف أن تكـون املربيـة       : اخلصائص العقليـة    -٢

سية اليت متكنـها مـن إمنـاء شخـصيات األطفـال يف اـاالت               والقابلية إلدراك املفاهيم األسا   
املختلفة، معرفة وإتقان أساليب التفاعـل والتواصـل مـع األطفـال وأهلـيهم، القـدرة علـى                  

 ).االبتكار والتجديد املستمر يف اجلو التعليمي واملناخ التربوي، غزارة العلم وسعة اإلطالع
على درجة عاليـة مـن االتـزان        (أن تكون املربية    وتتمثل يف   : اخلصائص النفسية واالجتماعية   -٣

االنفعايل، حمبة لألطفال قادرة على العمل معهم بروح العطف والصرب، واثقة مـن نفـسها،       
متحمسة وخملصة لعملها، متصفة باملرح والدعابة واملرونة، قادرة على التواصل مع أهـايل    

 ).األطفال وتكوين صداقات وعالقات اجتماعية مع الزميالت
متقبلـة لقـيم اتمـع وعاداتـه، حمترمـة      (وتتمثـل يف أن تكـون املربيـة    : اخلصائص اخللقيـة   -٤

 ).ألخالقيات املهنة وتلتزم بقواعدها وتعتز باالنتماء إليها، قدوة حسنة يف كل تصرفاا
 ).بدون تاريخ(لنب : وتتمثل يف: اخلصائص املهنية -٥

 .القدرة على حتديد األهداف -
 .الترويح عنهم خالل العمل والنشاطالعفوية مع األطفال و -
التــدرج يف كــم : (التـدرج يف تقــدمي املعلومــات واملعــارف واألنـشطة التعليميــة وتــشمل   -

 ).املعلومات، التدرج يف الكيف، التدرج يف طريقة التدريس
 .حتقيق توازن أنشطة الربنامج اليومي لتليب شىت حاجات الطفولة املبكرة -
 .ذايتاالعتماد على مبدأ التعلم ال -
 .االعتماد على مبدأ احلرية وحتمل املسئولية -
 .القدرة على إثارة دافعية األطفال وجذب انتباههم -
 .املهارة يف طرح األسئلة وحسن استخدامها -
 .القدرة على تنمية القيم اخللقية يف سلوك األطفال -
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 .القدرة على تقييم عمل األطفال -
  -:ادوار املربية

  :باآليت) ٢٠٠٨(نوعة حيددها املخاليف والصنعاين تقوم املربية بأدوار عديدة مت
 على تلقني املعلومات بل أن هلـا أدوار متعـددة فهـي    رمبعىن أن دورها ال يقتص: بديل لألم  .١

بديلة لألم من حيث التعامـل مـع أطفـال تركـوا أمهـام ومنـازهلم ألول مـرة ووجـدوا          
       م علـى االنـسجام   أنفسهم يف بيئة جديدة غـري مألوفـة؛ لـذا فـأن مهمتـها مـساعد

 .والتوافق
وهنا يكون دورها دور املربية اخلبرية يف فن التدريس مع أطفال حيتـاجون            : التربية والتعليم  .٢

 .إىل الصرب واإلملام بطرق التدريس املختلفة
 حيث تكون مهمتها تنـشئة األطفـال تنـشئة اجتماعيـة مرتبطـة             :ممثلة لقيم اتمع   .٣

 .بقيم وتقاليد اتمع
 حبيث تستطيع مـن خـالل ذلـك اكتـشاف خـصائص           :ل بني املرتل والروضة   حلقة اتصا  .٤

األطفــال ومــساعدة الوالــدين يف حــل املــشكالت الــيت تعتــرض أبنــائهم يف مــسريم  
 .التعليمية

 حيث أن إدارة الصف من أساسيات العمل التربوي مع احلرية :إدارة الصف وحفظ النظام .٥
ر اخلـالق يف منـاخ يـسوده حـب الطاعـة            يف رياض األطفال بتشجيعهم على التعـبري احلـ        

 .وااللتزام
وذلك من خـالل إطالعهـا علـى كـل جديـد يف جمـال       : معلمة ومتعلمة يف نفس الوقت   .٦

 .التربية وعلم النفس، وتطوير قدراا وجتديد ثقافتها
وذلك من خالل حتديد قدرات األطفـال واهتمامـام وميـوهلم           : موجهة نفسية تربوية   .٧

ن مث حتديد األنشطة واألساليب املناسبة لـذلك، وحتديـد املـشكالت    وتوجيه طاقام، وم  
 .والتعاون مع املرشد النفسي يف عالج تلك املشكالت واختاذ التدابري الوقائية قبل ظهورها

 
        يعد اجتاه الكفايات التعليمية من أبرز االجتاهات احلديثة الـيت سـادت بـرامج إعـداد املعلمـني                  
وتدريبهم خالل العقود الثالث املاضية، فقد قام الكثري مـن التربـويني باعتمـاد الكفايـة بـدالً مـن                
املعرفة يف برامج تربية املعلمني، وقد بدأت يف اتمع األمريكي كحركة ثقافيـة يـتم فيهـا تقيـيم            

يـق املعلـم ملـادة    أداء املعلم من خالل سلوك املتعلم وحتصيله الدراسي، مث اهتمت بتقومي أداء وتطب  
أكثر مما يعرفه عن التخصص، مث أنتقل االهتمـام إىل تقـومي املعلـم مـن     "  عملههما ميكن "ختصصه  

خالل برامج إعداده وتدريبه، والذي اعتمد على تعزيز األسس التربوية والنفسية لديه، وقـد انتـشر               
 الكفايـات، وتقـوم   هذا االجتاه على شكل حركة واسعة عرفت حبركة إعداد املعلمـني علـى أسـاس        

على أساس فكرة ترى أن املعلم الكفء هو الذي ميتلك جمموعة مـن الكفايـات جتعلـة قـادراً علـى        
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اهلويل وجوهر (القيام باملهام املرتبطة بأدواره املختلفة، ويؤديها مبستوى معني من التمكن يف األداء    
  ). ٢٠٠٧والقالف، 

املعلمني املبنية على الكفايات أن لكل معلم إمكانية         ومن املبادئ اليت قامت عليها برامج إعداد        
الوصول إىل حتقيق األهداف، وأن معيـار النجـاح يف هـذه الـربامج هـو أظهـار القـدرة علـى القيـام            
باملهمة التدريسية وإعطاء فرصة أكرب للمـشاركني يف التخطـيط، والتوجيـه، وقيـادة اموعـات،            

ساس معايري مرتبطة باألهداف، واالستفادة املنظمـة مـن         وتطبيق عمليات التقومي باستمرار على أ     
التغذية الراجعة، ووضع األهـداف التعليميـة حبيـث تـصاغ بعبـارات سـلوكية واضـحة وحمـددة                 

  ).٢٠٠٥العمري، (للمتدربني 
     واألمهية الكفايات التعليمية يف إعـداد املعلمـني فقـد تطـرق الكـثري مـن البـاحثني التربـويني             

  : هذه التعريفاتلتعريفها، ومن
بأا جمموعة من املعارف واملفاهيم واملهارات واالجتاهات الـيت      ) "١٩٩٦اللقاين واجلمل،   (     تعريف  

يكتسبها املتعلم نتيجة إعداده يف برامج تعليم معني توجه سلوكه وترقـى يف أدائـه إىل مـستوى          
ا عبـارات سـلوكية تـصف       بأـ ) "١٩٩٧(ميكنه من ممارسة مهنته بسهولة ويسر، وعرفها النجـار          

 ممارسـتها يف  ىجمموعة من املعارف واملهارات واالجتاهات، اليت جيب أن ميتلكهـا املعلـم، ويقـدر علـ               
بأا تنفيذ العمل بأقـل وقـت   ) " ٢٠٠٠(، وعرفتها اخلطيب "املوقف التعليمي، وحتقيق تعليم فعال   

املعلم ومتكنه من أداء سـلوك معـني   بأا قدرة ) " ٢٠٠٢(، وعرفها احليلة    "وجهد وتكلفة مع الدقة   
يرتبط مبهامه التعليمية يف التدريس، وتتكون من معارف ومهارات واجتاهـات وقـيم معينـة تتـصل        
اتصاالً مباشراً بالتدريس، ويعرب عنها يف أقواله وأفعاله وتؤدى بدرجة مناسبة من اإلتقان مبا يضمن  

بأا قدرة املعلم على " فقد عرفها ) ٢٠٠٥(مري أما الع" حتقيق األهداف املنشودة من هذا التدريس    
القيام بأداء عمل أو سلوك أو تصرف معني يف املوقف التعليمي، سواء كان هذا العمل أو الـسلوك          
أو التصرف معرفياً أو وجدانياً أو أدائياً وبدرجـة مناسـبة مـن اإلتقـان وذلـك مـن أجـل الوصـل إىل                  

  ".النتائج املرغوب فيها وجبهد أقل
ا قدرة املربية على القيام مبهامها التربويـة ووظائفهـا   "عرف الباحثة الكفاية يف هذا البحث      وتبأ

  ". التعليمية على أكمل وجه وبأقل وقت وجهد، من أجل حتقيق األهداف املرجوة للمرحلة
  :وللكفايات أربعة أبعاد البد أن تتوافر يف املعلم الفعال، وهي كاآليت

 . يهتم بأخالقيات املهنة العامليةالذي: البعد األخالقي .١
ويضم الكفايات املعرفية الالزمة لتمكينه من ممارسة التدريس بفاعلية : البعد األكادميي .٢

 .واقتدار
يقترن باملقدرة على استخدام املفاهيم واالجتاهات وأنواع السلوك األدائـي      : البعد التربوي  .٣

 .يف التدريس بسهولة ويسر وإتقان لتحقيق األهداف
ويتفق معظم املهتمني باال التربوي على أن املعلم الكفء هو : بعد السلوكي املهاريال .٤

الذي حيدث التغريات املطلوبة يف إطار األهداف التربوية يف سلوك املتعلمني، ومن مث فإنه ال      
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تتحقق الكفاءة للمعلم إال بقدر ما حيدث من تغريات يف سلوك طالبـه، وهـذا ال يتـأتى إال     
متتعه مبجموعة من املهارات واألداء التدريسي اجليـد الـذي يعينـه علـى القيـام             من خالل   

 ).٢٠٠٧اهلويل وجوهر والقالف، (بأدواره املهنية 
أن األدبيات واألحباث اليت متت يف إطار الكفايات أخذت      ) ٢٠٠٢(         ويذكر اخلوالدة املشار إليه يف كرم       
  :يمية الالزمة ألداء تدريس فعال هيأربعة مناح؛ لغرض حتديد الكفايات التعل

ى أسلوب حتليل النظم، واستخدام تقنياته يف حتليـل نظـام العمليـة التعليميـة               نـحم -
 .الستخالص الكفايات الالزمة

ى مالحظة سلوك جمموعة من املعلمني الناني والناجحني يف عمليـة التـدريس     نـحم -
 .الفعال الشتقاق الكفايات الالزمة إلعداد املعلمني

ى البحوث التربوية اليت من شأا أن تكشف عن املتغريات، أو العوامل اليت تـؤثر             نـحم -
يف عملية التعليم بصور إجيابية؛ الشتقاق الكفايات التعليمية املطلوبة إلعـداد املعلـم       

 .الناجح
ى التعرف على آراء ووجهـات نظـر التربـويني املـشتغلني بإعـداد وتأهيـل املعلمـني              نـحم -

 . ايات التعليميةلتحديد الكف
   -:كفايات مربيات رياض األطفال

    حددت األدبيات جمموعة من الكفايات اليت جيب أن تتـوفر يف معلمـة الروضـة يف ضـوء عـدد مـن               
  )٢٠٠٥، يحممد واحلماد: ( القيم اإلسالمية هذه الكفايات هي

 حبيـث تـنعكس   ممارسة املعلمة للنظام القيمي القائم على اإلميان بوحدانيـة اهللا عـز وجـل          .١
هذه املمارسة على توازن شخصيتها من جهة وعلى تنمية العملية التعليميـة مـن جهـة       

 .أخرى
اكتساب املهارات املهنية الرئيسية مثل اكتشاف األطفال ذوي املواهـب اإلبداعيـة، وتقيـيم      .٢

 .العائد التربوي لكل موقف تعلمي داخل الفصل وخارجه
كل املواقف التعليمية وبصورة مالئمة، وحسن توجه       استخدام اللغة العربية السليمة يف       .٣

 املتوفرة يف تالطفل وإرشاده بشكل يساعد على إمناء شخصيته وتنسيق اجلهود واإلمكانيا
 . البيئة من حوله إلجناز تعلم فعال

االستفادة الواعية من األفكار اجلديدة واملستحدثة ومن نتائج التجارب التربوية اليت متت يف            .٤
 .لفة ومواجهة الصعوبات اليت تعترض الطفل وإجياد حلول عملية هلابيئات خمت

املشاركة يف مشروعات تنميـة البيئـة مـن خـالل اخلدمـة االجتماعيـة يف كـل مـستوياا               .٥
 .وأدواا، والقيام باألنشطة اليت تشبع حاجات الطفل وميوله ورغباته

 .مواصلة التعليم مدى احلياة لتحقيق النمو املهين املستمر .٦
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التخطيط لعملييت التعليم والتعلم، واالستفادة من اإلمكانات البشرية واملادية يف البيئـة      .٧
احمليطة، واإلحاطة باألهداف التعليمية املستهدفة، وتنظيم الوقت يف حتقيق املستهدف من 

 .عملية التعليم والتعلم
ا بـشكل هـادف،   مراعاة الترتيب املنطقي والسيكولوجي حملتوى الربامج التعليميـة وإثرائهـ         .٨

واالستفادة من األحداث اجلارية اليومية، ومراعاة الفـروق الفرديـة بـني األطفـال، واسـتخدام        
 .أساليب التعلم الذايت

اختيار األنشطة التعليمية املناسبة واملتنوعة الفردية واجلماعية، واستخدام أسلوب الثواب  .٩
 .عالة ومناسبةوالعقاب استخداماً رشيداً يثري عملية التعلم وجيعلها ف

التفاعل مع األطفال يف ضوء العالقات اإلنسانية الطيبـة، ومـن خـالل تـوفري اجلـو النفـسي                    .١٠
  .املناسب، وإدارة الصف بروح األمومة والتعاون بشكل ييسر عملية التعلم

إجراء العمليات التقوميية التكوينية واخلتاميـة لألطفـال واإلفـادة مـن التغذيـة الراجعـة يف              . ١١
  .اقف التعليمية املتعددة، ألغراض التقييم والعالجاملو

  
دراسة تقوميية لريـاض األطفـال يف اجلمهوريـة اليمنيـة يف            " دراسة بعنوان ) ١٩٩٩(      أجرت السمني   

هــدفت إىل تقــومي ريــاض األطفــال يف أمانــة العاصــمة،  " ضــوء احملــددات احملليــة والعربيــة والعامليــة
احثة ثالث استبانات وبطاقة مالحظة، وقد تكونـت عينـة الدراسـة مـن كـل جمتمـع           استخدمت الب 
مربيـة، وتوصـلت الدراسـة فيمـا يتعلـق بكفايـات       ) ٥٩(روضة، بلغ عدد املربيـات     ) ٦٤(البحث وعدده   

توافر عـدد مـن الكفايـات يف حـني مل تتـوافر كفايـات أخـرى مهمـة، فمـن          : املربيات إىل النتائج اآلتية   
تقوم بإثارة انتباه األطفال، تـستخدم كلمـات املـدح          : (يت توافرت يف جمال طرائق التدريس     الكفايات ال 

، )على سلوك الطفل اإلجيايب، حتسن اختيار الوسائل املرتبطة بالدرس، جتيد استخدام وسـائل التقـومي      
، العنايـة  تشجيع الطفل علـى املبـادرة  : (أما الكفايات غري املتوافرة يف جمال العالقات اإلنسانية فهي      

  ).باألطفال ذوي صعوبات التعلم، تعمل على كسب حب الطفل واحترامه هلا
مشكالت رياض األطفال يف اجلمهورية اليمنية من وجهـة      "دراسة بعنوان ) ٢٠٠١(      وأجرى الشيباين   

هدفت إىل التعرف على املشكالت الـيت تواجـه ريـاض األطفـال احلكوميـة واألهليـة يف             " نظر املربيات 
) ٧٥(مهورية اليمنية، من وجهة نظر مربيات الرياض، وقد استخدم الباحـث اسـتبانة مكونـة مـن      اجل

مربية، وقـد توصـلت   ) ١٣٣(فقرة، موزعة على مثان جماالت، طبقت األداة على عينة من املربيات بلغت      
 – ٢,٥٠(أن أكثر املشكالت أمهيـة هـي الـيت تراوحـت أوزاـا النـسبية بـني              : الدراسة للنتائج اآلتية  

منـها تركـزت حـول املـشكالت املتعلقـة مبوسـسات الدولـة        %) ٥٠(، حيث بلغت مثان مشكالت     )٢,٢٥
املعنية بتأهيل املربيات، كما تباينت ااالت الثمانية يف الترتيب من حيث أمهية املشكالت فيها كما               

جمـال التجهيـزات   جمال مؤسسات الدولة املعنيـة بتأهيـل املربيـات، جمـال العنايـة بالطفـل،           : (يلي
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وااللعاب، جمال املنهج واألنشطة التربويـة، جمـال الناحيـة املاليـة، جمـال املـبىن واملوصـالت، جمـال          
، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحـصائية  )األشراف التربوي، جمال إدارة الروضة وتنظيمها   

عنيـة بتأهيـل املربيـات، وجمـال     يف بعض املشكالت يف ستة جماالت، أما جمـاال موسـسات الدولـة امل          
التجهيزات واأللعـاب فلـم تظهـر النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـني الريـاض احلكوميـة               

  . واألهلية، وقد أوصى الباحث بضرورة وضع برامج تدريبية لتأهيل املربيات أثناء اخلدمة
ريــاض األطفــال بالعاصــمة تقــومي مهــارات معلمــات " دراســة بعنــوان ) ٢٠٠٣(        وأجــرت ياســني 

هدفت إىل حتديد الكفايات التعليميـة األساسـية العامـة لـدى معلمـات ريـاض األطفـال                  " املقدسة
مهـارة،  ) ٥٨(بالرياض احلكومية يف مدينة الرياض، استخدمت الباحثة بطاقة مالحظة احتـوت علـى              

يـة األساسـية،   جمـال الكفايـات الشخـصية، وجمـال الكفايـات التعليم          : قسمت على جمالني مها   
، وقـد  )الريـاض (روضـات حكوميـة بالعاصـمة املقدسـة      ) ٧(معلمـة يف    ) ٧٨(طبقت هذه األداة على     

  :توصلت الباحثة إىل النتائج اآلتية
  . أن مستوى أداء معلمات رياض األطفال للكفايات التدريسية ضعيف-
باختالف التخصص أو   ف أن درجة توافر الكفايات الشخصية لدى معلمات رياض األطفال ال ختتل           -

 .املؤهل
 باختالف سنوات اخلربة أو ف أن درجة توافر الكفايات التعليمية لدى معلمات رياض األطفال ال ختتل-

 .عدد الدورات اليت التحقن ا املعلمات
الكفايات األساسـية ملربيـات ريـاض األطفـال مـن           "دراسة بعنوان   ) ٢٠٠٥(             أجرى املزين وغراب    

هـدفت إىل حتديـد أهـم الكفايـات األساسـية ملربيـات ريـاض األطفـال                 " ظر مـديرات الريـاض    وجهة ن 
مبحافظة غزة من وجهة نظر مـديرات الريـاض، اسـتخدم الباحثـان االسـتبانة كـأداة جلمـع البيانـات                

جمال الكفايات املعرفية العقلية، جمال الكفايـات  : كفاية موزعة على أربعة جماالت) ٤٨(تكونت من   
عالية العاطفية، جمال الكفايات اجلسمية، جمـال الكفايـات املهنيـة، طبقـت االسـتبانة علـى               االنف

حصلت مجيع الكفايات علـى  : مديرة من مديرات الرياض، وقد توصلت الدراسة للنتائج اآلتية        ) ١٢٠(
الكفايـات اجلـسمية، الكفايـات      : نسبة مئوية عالية، وقد ترتبت جماالت الدراسـة تنازليـا كمـا يلـي             

 . ملهنية، الكفايات االنفعالية، الكفايات املعرفية العقليةا
االحتياجات التدريبية ملربيـات ريـاض األطفـال مـن     "دراسة بعنوان   ) ٢٠٠٥ (ي        أجرت حممد واحلماد  

هدفت إىل التعرف على واقع االحتياجات التدريبية ملربيـات الريـاض مـن     " وجهة نظر املربيات واملديرات   
 واملديرات يف مدينة تعز باجلمهورية اليمنية، كما هدفت إىل التعـرف علـى الفـروق    تبياوجهة نظر املر  

اإلحصائية بني تقديرات املربيات واملديرات هلـذه االحتياجـات تباعـاً للمؤهـل واخلـربة والتـدريب، وقـد                   
احتياجاً موزعة على ست جماالت، وخلصت الدراسـة  ) ٧٢(استخدمت الباحثتان استبانة مكونة من     

أن مجيع االحتياجات اليت غطتها االستبانة مثلت حاجة تدريبيـة ملربيـات الريـاض        : إىل النتائج اآلتية  
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 فروق ذات داللة دبإمجاع املديرات واملربيات على اختالف مؤهالن وخربان ومستوى تدريبهن، ال توج   
  . واخلربة والتدريبإحصائية بني تقديرات املربيات واملديرات تباعاً ملتغريات الدراسة املؤهل

الكفايات التدريسية الالزمة ملعلمات ما قبل املدرسة يف ضـوء          "دراسة بعنوان ) ٢٠٠٥(      أجرى حرب   
هـدفت إىل إعـداد قائمـة بالكفايـات التدريـسية كمـا         " تطوير مناذج املنهج للقرن الواحد والعـشرين      

 عمان لتقدير مدى حاجتـهن هلـذه   هدفت إىل اإلطالع على وجهات نظر املديرات واملربيات يف سلطنة        
الكفايات، وإىل معرفة هل ختتلف الكفايات التدريسية الرئيسة والفرعية الالزمـة ملعلمـات مـا قبـل           

كفايـة  ) ٨٥(املدرسة باختالف متغريات الوظيفة واملؤهل، وقد استخدم الباحث استبانة مكونـة مـن        
ملن يف القطاعني احلكـومي واخلـاص      معلمة ومديرة يع  ) ٤٨(موزعة على مخس جماالت، طبقت على       

مبدينة مسقط، وقد أظهرت الدراسة حاجة املعلمات املاسة جلميع الكفايـات التدريـسية املقترحـة،            
تصدرت كفايات ربط األفكار واملعلومات واستخدامها يف التعليم، وكفايات حـل املـشكالت والعمـل         

الكفايـات التدريـسية، وجـاءت كفايـات     ، وكفايات التخطيط وتنظيم األنـشطة، قائمـة   مع األخريني 
مجع وتنظيم البيانات وحتليلها، وكفايات استخدام التقانة يف ايـة قائمـة الكفايـات املقترحـة، ال             
يوجد أثر ملتغري الوظيفة يف تقدير الكفايات الالزمة للمعلمـات، وجـود أثـر ملـتغري املؤهـل العلمـي يف               

  . ت ما قبل املدرسةحتديد الكفايات التدريسية الالزمة ملعلما
 األدائية ملربيات رياض األطفال األهلية يف  تتقومي الكفاءا " دراسة بعنوان   ) ٢٠٠٦(        وأجرى لشيباين   

هدفت إىل التعـرف علـى درجـة ممارسـة     " مدينة تعز يف ضوء حمددات إستراتيجيات التعليم اإلبداعي      
ي، وقد استخدم الباحث أداة مالحظـة مكونـة     املربيات هلذه الكفايات أثناء قيامهن بأدائهن التعليم      

أن الكفـاءات  : كفاية موزعة على أربع جمـاالت، وقـد توصـلت الدراسـة إىل النتـائج التاليـة             ) ٥٠(من  
كفـاءات  :  التعليم اإلبداعي ترتبت تنازلياً كما يلي    تاملتوفرة يف أداء املربيات املعتمدة على استراتيجيا      

طيط، كفاءات جمال تنفيذ األسـاليب التدريـسية، كفـاءات جمـال      جمال التقومي، كفاءات جمال التخ    
التفاعل االجتماعي والتواصل اإلنساين، وقد أوصى الباحث بضرورة االهتمام مبربيات رياض األطفـال،          
والعمل على تأهيل غري املؤهالت تربوياً وعلمياً من خالل عقد دورات تدريبية قصري متخصـصة لرفـع            

  .جمال التعليم اإلبداعيالكفاءات األدائية يف 
الكفايـات الشخـصية واألدائيـة ملعلمـات        "دراسة بعنـوان    ) ٢٠٠٧(       أجرى اهلويل وجوهر والقالف     

هدفت إىل حتديد الكفايـات الشخـصية األدائيـة األساسـية     " رياض األطفال يف ضوء األسلوب املطور    
 سنوات خربا واملنطقـة التعليميـة   الالزمة ملعلمة الرياض بدولة الكويت، ومعرفة العالقة بني عدد      

ومتغريات أخرى عن العمل برياض األطفال وتوافر الكفايات األدائية األساسية لـديها، وقـد اسـتخدم                 
معلمـة، وقـد توصـلت    ) ٧٧(الباحثون بطاقات مالحظة مشلـت علـى سـبع جمـاالت، طبقـت علـى           

ات عالية، أما الكفايات األدائيـة    حصلت الكفايات الشخصية على تقدير    : الدراسة إىل النتائج اآلتية   
: األساسية الالزمة ملعلمة رياض األطفال فكانت أهم الكفايات اليت توصلت إليها الدراسة مـا يلـي           
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كفايات التخطيط للحلقـة التعليميـة، كفايـة تنفيـذ احللقـة التعليميـة، كفايـات تقـومي األركـان                    
، كفايـات  )املطعـم (ايات الوجبـة الغذائيـة    التعليمية، كفاية إدارة الصف والتفاعل مع األطفال، كف       

القصة مث كفايات اإلعداد لألنشطة الالصفية وهي تشمل احلركيـة واملكتبيـة واملطـبخ مث املرسـم،                 
، توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني              مجيع الكفايات التعليمية حصلت على نسبة توافر عالية جداً

) املطعـم (اعـدا اـال اخلـاص بالوجبـة الغذائيـة      درجات عينة الدراسة يف مجيع جمـاالت الدراسـة م   
لصاحل متغري اخلربة، وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـني املعلمـات فيمـا يتعلـق مبجـال الـصفات               
الشخصية لصاحل مستوى البكالوريوس، أما الكفايات األخرى فال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية           

  . بني املعلمات
هـدفت  " واقع رياض األطفال يف حمافظـة تعـز   "دراسة بعنوان ) ٢٠٠٨(نعاين          وأجرى املخاليف والص  

إىل إلقاء الضوء على واقع الرياض يف احملافظة لغرض اخلروج برؤية مستقبلية تساعد على رفع كفاءة 
الرياض وحتسني العملية التربوية و التعليمية فيها، وقد توصـلت الدراسـة إىل النتـائج اآلتيـة فيمـا          

  : رياض األطفال يف احملافظةخيص مربيات
 أن مربيـات ريـاض األطفـال يف احملافظـة بعيـدات عـن شـروط املؤهـل احملـدد                    -:ما خيـص املؤهـل    

منهن حيملن مؤهل الدبلوم، الثانوية، االبتدائية، ونفس النـسبة  %) ٥٠(بالبكالوريوس التربوي، حيث أن   
  .حلملة الليسانس والبكالوريوس

التخصصات بعيدة عن التخصص املطلوب يف رياض األطفـال،   أن غالبية  -:ما خيص التخصص  
 .تقريباً من محلة البكالوريوس املتخصصات يف رياض األطفال%) ٣٥ (هوأن ما نسبت

 نتقريباً ال ميلكـ %) ٥(، عدا )٢٥ – ١( أن غالبية املربيات لديهن خربة تتراوح ما بني   -:ما خيص اخلربة  
ن يف التـدريس يف املـدارس العامـة ولـيس العمـل يف مؤسـسات       اخلربة، واملؤكد أن هذه اخلربة قـد تكـو       

 .الرياض فقط
لديهن دورات اقلهن دورة تدريبيـة     %) ٧٥( توصلت الدراسة إىل أن      -:ما يتعلق بالدورات التدريبية   

تقريباً كانت للحاصالت على دورة إىل ثالث دورات،  %) ٦١(وأعالهن مخس دورات تدريبية، أن أعلى نسبة      
مل يتلقني أية دورة تدريبية، كما أن هذه الدورات يف جمملها ليست يف جمال رياض األطفـال   %) ٢٥(وأن  

حسب استجابات بعض املربيات، فضالً على أن بعض الدورات اليت حصلت عليها املربيات متت مببادرة        
 .من قبلهن وليس من قبل اجلهات املسئولة

 كانت حول عدم وجود - :أثناء عملهن يف الروضةما خيص الصعوبات واملشكالت اليت تواجه املربيات 
وسائل خاصة ببعض الدروس، عدم متابعة واهتمام أولياء األمـور بأطفـاهلم، ، املـشاكل الـسلوكية        
لألطفال كالعدوان وغريه، عدم تفاعل مكتب التربية مع مؤسسات الريـاض وتقـصريه يف الكـثري مـن      

  .  تسري دون موجه يوجه دفتها يف األجتاه الصحيحاملسؤوليات املنوطة به األمر الذي جعل الرياض
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  -:ويتضح من الدراسات السابقة
تـشخيص واقعهـن يف احملافظـة كمـا يف دراسـة      :       أا تناولت مربيات ريـاض األطفـال مـن حيـث       

، دراسة االحتياجات التدريبية للمربيات كمـا يف دراسـة حممـد واحلمـادي              )٢٠٠٨(املخاليف والصنعاين   
، تقـومي كفـاءن كمـا يف    )٢٠٠١( دراسة املشكالت اليت تواجههن كما يف دراسـة الـشيباين       ،)٢٠٠٦(

دراسـة الكفايـات االساسـية      ). ٢٠٠٦(، والـشيباين    )٢٠٠٣(، و ياسـني     )١٩٩٩(دراسات كل من السمان     
، حـرب   )٢٠٠٥(والتدريسية والشخصية واالدائية للمربيـات كمـا يف دراسـات كـل مـن املـزين وغـراب                   

  ).٢٠٠٧(، اهلويل وجوهر والقالف )٢٠٠٥(
أن بعض الدراسات السابقة استخدمت املالحظة كأداة جلمع البيانات ماعـدا دراسـات كـل مـن              

، الـشيباين  )٢٠٠٥(، حـرب  )٢٠٠٥(، املـزين وغـراب   )٢٠٠٦(، حممد واحلمـادي  )٢٠٠٨(املخاليف والصنعاين  
  .فقد استخدمت االستبانة كأداة جلمع البيانات) ٢٠٠١(

  -:شابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف اآليت وتت
  . تناوهلا ملوضوع الكفايات األساسية ملربيات الرياض-
  .  جمتمع الدراسة مربيات رياض األطفال-
 استخدام االستبانة كأداة جلمع البيانات كمـا يف دراسـات كـل مـن املخـاليف والـصنعاين                  -

  ).٢٠٠١(، الشيباين )٢٠٠٥(، حرب )٢٠٠٥(اب ، املزين وغر)٢٠٠٦(، حممد واحلمادي )٢٠٠٨(
  -:واختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف اآليت

 -:أن هذه الدراسة دف إىل الكشف عن
 .أمهية الكفايات التعليمية األساسية من وجهة نظر مربيات الرياض .١
 .ممارسة الكفايات التعليمية األساسية من وجهة نظر مربيات الرياض .٢

  -:قة واإلجراءاتالطري  
  -:جمتمع الدراسة

 -٢٠٠٨(  للعـام الدراسـي    تعـز مربيات رياض األطفال يف مدينةمجيع :      يتألف جمتمع الدراسة من  
 كما هـو مـبني   )القاهرة، صالة، املظفر(مديريات  حسب  ات، موزع مربية) ١٥٧ (ن، والبالغ عدده  )٢٠٠٩

  ).١(يف اجلدول رقم 
  .ض يف مدينة تعزتوزيع مربيات الريا )١(جدول 

  النسبة املئوية  عدد املربيات  املديرية  الرقم  

  %32 50  القاهرة  1
  %45  71  صالة  2
  %23  36  املظفر  3
  %100  157  ____  اموع
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  -:عينة الدراسة
، حبيث تكون هذه لبسيطة، مت متثيلهم بالطريقة العشوائية امربية) ٧٥(    تكونت عينة الدراسة من 

   الدراسـي للعـام  مربيات رياض األطفال يف مدينة تعز       تمع الدراسة الفعلي املكون من      العينة ممثلة  
  ).٢(كما هو مبني يف جدول رقم ) القاهرة، صالة، املظفر(مديريات  حسبات ، موزع)٢٠٠٩ -٢٠٠٨(

  .توزيع عينة مربيات رياض األطفال يف مدينة تعز )٢(جدول 

  ئويةالنسبة امل  عدد املربيات  املديرية  الرقم

  %32  24  القاهرة  1
  %45  36  صالة  2
  %23  17  املظفر  3
  %100  75  ____  اموع

% ) ٤٨(  إىل اتمـع األصـلي بلغـت    مربيات ريـاض األطفـال  أن نسبة عينة ) ٢(يتضح من اجلدول رقم   
 . مديرية املظفر يف منهن)١٧( ومديرية صالة ن يفمنه) ٣٤(و، يف مديرية القاهرة) ٢٤ (نمنه
  -:لدراسة ااةأد

مت تصميمها بعـد اإلطـالع علـى العديـد     . استخدمت الباحثة لتحقيق أهداف الدراسة استبانة 
، مقـسمة علـى   فقـرة ) ٤٨(من الدراسات واملراجع ذات العالقة ذا املوضوع وحتتوي االستبانة علـى        

 اـال  ،)١٥ - ١(أربع جماالت اال األول هو جمال إدارة الفصل والتفاعل مع األطفال ويشمل الفقرات  
، اـال الثالـث هـو جمـال العالقـات      )٣٠ – ١٦(الثاين وهو جمال مهـارات التـدريس ويـشمل الفقـرات      

، )٤٨ – ٤٠(، اال الرابع هو جمال النمو املهين ويشمل الفقرات )٣٩ – ٣١(اإلنسانية ويشمل الفقرات 
يـة الكفايـات، بينمـا يعـرب العمـود      وتتكون االستبانة من عمودين، العمود األمين يعـرب عـن درجـة أمه     

مهيـة  ووضـع أمـام كـل فقـرة مقيـاس تقـدير لدرجـة األ        األيسر عن درجة املمارسة هلذه الكفايات،       
، مهمة، غري مهمة    : (مكونة من ثالثة نقاط هي       نقـاط ثالثـة مكون من أو درجة املمارسة  ) مهمة جداً

علـى  ) ١، ٢، ٣(ا ميزانـاً تقـديرياً مـن    مـ ، وقد أعطـت الباحثـة هل   )متوسطة، قليلة  ،كبرية: (، هي أيضاً
  .التوايل

  -:صدق األداة 
فقرة على جمموعة ) ٥٥(للتأكد من صدق حمتوى االداة عرضت يف صورا األولية واملكونة من          

من احملكمني من ذوي اخلربة واالختصاص يف جامعة تعز؛ وبعد دراسة مقترحام وتعديالم أُجريـت            
فقـرة  ) ٤٨(أن خرجت االستبانة بصورا النهائية كما هـي اآلن واملكونـة مـن            التعديالت الالزمة إىل    
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 إىل تعديل وذلـك بنـاءً   احتاجتحيث مت حذف بعض الفقرات املكررة وكذلك تعديل البعض األخر اليت     
  . على إمجاع عدد كبري من احملكمني

  -:اة ثبات األد
جزئــة النــصفية، حيــث وزعــت اســتخدمت الباحثــة طريقــة التللتأكــد مــن ثبــات االســتبانة، 

مربية، مث حـسبت   ) ٢٥(االستبانة وطبقتها على عينة جتريبية من خارج عينة الدراسة والبالغ عددها            
حيث بلغ معامل االرتباط بني النصفني بالنـسبة جلانـب أمهيـة الكفايـات         ) بريسون(معامل االرتباط   

سـتبانة، مت حـساب معامـل الثبـات وفـق           ، وللتأكد من االتساق الداخلي لفقرات اال      )٠,٩٠(التعليمية  
،أما بالنسبة ملمارسة الكفايات التعليمية     )٠,٩١(، وكانت قيمة معامل الثبات      )كرونباخ إلفا (معادلة  

وللتأكـد مـن االتـساق       ،)٠,٩٤(فقد بلغ معامل ارتباط بريسون بني فقرات االستبانة الفردية والزوجية           
، وكانت قيمة معامل )كرونباخ إلفا(ل الثبات وفق معادلة الداخلي لفقرات االستبانة، مت حساب معام

  .مناسبة، وميكن االعتماد عليها ألغراض هذه الدراسة وتعد هذه القيم) ٠,٩٢(الثبات 
  
  -:املتغريات املستقلة

 ). غري تربوي تربوي،: ( فئتان مهاهول: التخصص .١
 .)حكومي، أهلي: (نوع الرياض وهلا فئتان مها .٢
ال يوجد، من دورة إىل ثالثـة دورات،     : (وهلا أربعة فئات هي   : عدد الدورات اليت التحقت ا املربية      .٣

 ).من أربع إىل مخس دورات، أكثر من مخس دورات
 ).٢٥ -٢١، ٢٠ -١٦، ١٥-١١، ١٠-٦، ٥ -١ال يوجد، : (وهلا ست فئات هي: عدد سنوات اخلربة .٤

  -:ة التابعاتاملتغري
 .التعليمية األساسيةدرجة أمهية الكفايات  -
 .درجة ممارسة الكفايات التعليمية األساسية -

  
بعد أن بنت الباحثة أداة الدراسة، عرضتها على جلنة احملكمني من أساتذة جامعـة تعـز، للتأكـد مـن             
صدق األداة، مث حصرت جمتمع الدراسة، واختارت منه عينة عـشوائية، وطبقـت عليـة أداة الدراسـة،        

ددت الفترة الزمنية الالزمة لتطبيق االستبانة على عينـة الدراسـة،          و سب معامل الثبات، وح من مث ح
بعـد ذلـك اختـارت الباحثـة      . يف ضوء العينة االستطالعية املستخدمة لقياس معامل الثبات لـألداة         

ة علـى  ، مث وزعـت الباحثـة أداة الدراسـ       %)٤٨(عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة بنـسبة        
، وقـد اسـتعانة   )٢٠٠٩ – ٢٠٠٨(عينة الدراسة املختارة، وذلك خالل شهر مـارس مـن العـام الدراسـي        

وذلـك حبكـم نـزوهلن للتطبيـق امليـداين و          (الباحثة بطالبات قسم ريـاض األطفـال املـستوى الرابـع            
 يف توزيـع    ملـساعدا ) ملعرفتهن مبناطق توزيع الريـاض يف مدينـة تعـز ولـصلتهن املباشـرة باملربيـات               

االستبانة بعد أن وضحت هلن أهداف البحث وكيفية التعامل مع األداة، وقـد أعطـت املربيـة حريـة                
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وتشكر الباحثة كل الطالبات واملربيات الآليت تعاون معها    . "أخذ االستبانة وارجاعها بعد يوم أو يومني      
حثـة األوراق املرجتعـة، وحـذفت    وبعد االنتهاء من إجراءات التطبيق، فحـصت البا    " يف التطبيق امليداين  

األوراق اليت مل تكن صاحلة للتحليل لعدم اكتمال اإلجابات عليها، أو لنقص املعلومـات ـا، وكانـت       
من عينة الدراسة حتسباً لعملية اإلهدار أو نقص املعلومات %) ٥٥(الباحثة قد وزعت األداة على نسبة 

، ونتيجة لعدم اسـتعادة االسـتبانات كاملـة    )ستبانةا) ١١(حيث كان حجم األهدار حوايل    (واإلجابات،  
مـن عينـة الدراسـة ومـن مث     %) ٤٨( إىل نقص املعلومات يف بعضها اكتفت الباحثة بنـسبة    باإلضافة

يف ) SPSS(بوبت الباحثة االستبانات، واسـتخدمت بعـد ذلـك الـرزم اإلحـصائية للعلـوم اإلنـسانية                  
) ٧٥(اكرة احلاسوب سوى العينـة املختـارة البـالغ عـددها            معاجلة البيانات اإلحصائية، ومل تدخل يف ذ      

  .استبانة
  -):احملك(املعيار  

للكشف عن درجة أمهية الكفايات التعليمية األساسية للمربيات ودرجة ممارستها اعتمدت الباحثة    
ثالثة مستويات للتقدير التحليلي لفقرات األداة، وحددت هذه املستويات حسب املتوسطات احلسابية 

 فأكثر متثل مهمة جداً لدرجـة األمهيـة، وكـبرية لدرجـة املمارسـة، وهـو يعـادل مـا                 ٢,٤٠من  : لتاليةا
، متثل مهمة لدرجة األمهية، ومتوسطة لدرجة املمارسة، وهو يعادل ٢,١٠ – ٢,٣٩فأكثر، و% ٨٠نسبته 

درجة املمارسة،  أو أقل من ذلك ميثل غري مهمة لدرجة األمهية و قليلة ل٢,٠٩، و %٧٩ -% ٧٠ما نسبته 
  ). ٢٠٠٥العمري، (فما دون % ٦٩وهو يعادل ما نسبته 
  :املعاجلة اإلحصائية

، والنـسب  رافات املعياريـة نـح مت حساب املتوسطات احلسابية واال والثاين  لإلجابة على السؤال األول    -
  .املئوية

  .مت استخدام معامل االرتباط بريسون الثالث لإلجابة على السؤال - 
 .(anova   ، وحتليـل التبـاين األحـادي    (T. test) مت استخدام االختبـار ت الرابع ة على السؤال لإلجاب -

One way(  
  

لإلجابة عن أسئلة الدراسـة سـيتم عـرض شـامل لنتـائج حتليـل البيانـات حـسب ترتيـب                    
  :أسئلتها
  :ثاين وال األولنيالنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال: أوالً

 ما درجة أمهية الكفايات التعليمية األساسية من وجهة نظر املربيات؟ - ١
 ما درجة ممارسة الكفايات التعليمية األساسية من وجهة نظر املربيات؟ - ٢
رافات املعياريـة ألداء    نــح لالجابة على هذين السؤالني مت حساب املتوسـطات احلـسابية واأل           - ٣

 االستبانة، مقسمة علـى جمـاالت االسـتبانة    أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات       
، كما هو مبني يف جدول رقم   ).٣(األربعة، ومت ترتيبها تنازلياً
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رافات املعيارية والرتب، لتقدير مربيات رياض األطفال نـحاملتوسطات احلسابية واأل )٣(جدول 
  .لدرجة أمهية الكفايات التعليمية ودرجة ممارستهن هلذ الكفايات

  درجة ممارسة الكفايات  درجة أمهية الكفايات
  الفقرات  م

املتوسط   الرتبة
  احلسايب

راف نـحاال
املتوسط   الرتبة  املعياري

  احلسايب
راف نـحاال

  املعياري

يئة اجلو النفسي الذي يسمح للطفل بالتعبري عن دوافعه   1
  60.  2.48  25  27.  2.92  1  .وحاجاته

  58.  2.64  8  53.  2.73  15  األطفالمراعاة الفروق الفردية بني   2
  68.  2.16  42  55.  2.48  44  .إجياد الفرص لكل طفل لتحقيق ذاته وأقصى إمكاناته  3

يئة الفرص لألطفال لتكوين عالقات اجتماعية مع أقرام يف   4
  62.  2.55  19  51.  2.64  26  .لروضة اجمتمع

  65.  2.15  44  66.  2.20  47  .نظامالسماح لألطفال باحلركة داخل الفصل دون اإلخالل بال  5
  64.  2.45  26  50.  2.67  21  .العناية حباجات األطفال األساسية ومراعاة مطالب منوهم  6
  59.  2.39  29  60.  2.49  42  .مساعدة األطفال على االنضباط الذايت  7
  59.  2.63  11  52.  2.75  13  .احترام األطفال وإشعار كل واحد منهم بأمهيته  8
  51.  2.71  5 38.  2.83  5  .يف التعامل مع األطفالاملساواة   9

استخدام الطرق اإلجيابية لتوجيه منو األطفال وإثارة الدافعية   10
  64.  2.56  17  51.  2.65  22  .للتعلم

  43.  2.80  2  43.  2.81  6  .تعويد األطفال على نظافة الفصل  11
  63.  2.24  37  55.  2.56  35  .مراعاة ذوي احلاجات التربوية اخلاصة  12
  55.  2.52  21  46.  2.69  18  .إتاحة الفرص أمام األطفال للتعبري عن مشاعرهم ورغبام  13
  54.  2.61  13  54.  2.61  28  .تقبل أخطاء األطفال بصرب  14
  60.  2.33  35  53.  2.55  39  .تشجيع األطفال على أخذ املبادرة واالبتكار  15
  60.  1.83  48  65.  2.18  48  .تخطيط هلاإشراك األطفال يف اختيار موضوعات النشاط وال  16
  70.  2.12  45  57.  2.31  46  .القدرة على التخطيط للربامج وتنفيذها وإدارا  17
  59.  2.61  12  45.  2.77  8  . ملستويات وأعمار الطلبةةاختيار األنشطة املناسب  18
  .  3  2.91  .29  3  2.77  .48يئة جو يساعد على التعلم ويتسم باأللفة واحملبة  19
  69.  2.36  31  51.  2.64  24  .تنويع املواقف التعليمية حبيث تشمل البيئة الصفية والالصفية  20
  64.  2.43  27  52.  2.60  32  .تنظيم البيئة التعليمية بطريقة تثري دافعية األطفال للتعلم  21
  56.  2.65  7  47.  2.75  12  .تشجيع األطفال على االعتماد على النفس  22
  57.  2.61  14  52.  2.57  34  .فال يف تنفيذ األنشطةمشاركة األط  23
  70.  2.33  34  54.  2.39  45  .اختيار موضوعات النشاط من واقع حياة األطفال  24
  65.  2.24  38  58.  2.48  43  .وضوح االستراتيجيات املستخدمة يف تدريس األنشطة  25
  70.  2.21  39  60.  2.51  41  .حسن تنظيم وإدارة البيئة التعليمية التربوية  26

حسن تنظيم الوقت وتوزيعه مابني ممارسة األنشطة والراحة   27
  55.  2.53  20  44.  2.79  7  . األطفال باإلرهاق واملللرواهلدوء، حبيث ال يشع

  56.  2.64  9  46.  2.76  11  .تأكيد روح اجلماعة ونشر العمل التعاوين بني األطفال  28
  60.  2.49  24  52.  2.61  29  .ية املختلفة بني األطفالتنويع أساليب التقومي حبسب الفروق الفرد  29
  58.  2.51  23  59.  2.59  33  .التعزيز االجيايب الستجابات األطفال غري التقليدية  30
  48.  2.72  4  50.  2.68  20  .إقامة عالقات اجيابية مع الزمالء  31
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  62.  2.60  15  59.  2.63  27  .التفاعل مع أسر األطفال أثناء زيارام الروضة  32
  66.  2.52  22  47.  2.75  14  .العمل مع اإلدارة والزمالء بروح الفريق  33

التواصل املستمر مع أسر األطفال والتعاون معهم لتبادل   34
  73.  2.35  32.  59.  2.60  31  .املعلومات الشخصية عن األطفال

التفاعل مع مشكالت األطفال والعمل على مساعدم   35
  61.  2.64  10  36.  2.58  4  .ومشاركتهم وجدانياً

  55.  2.57  16  46.  2.69  17  .االندماج والتفاعل مع األطفال أثناء تقدمي اخلربات  36
  36.  2.85  1  27.  2.92  2  .التعامل مع األطفال بروح العطف والصرب  37
  46.  2.69  6  42.  2.77  9  .التمتع بقدر وايف من املرونة واملرح وروح الدعابة  38
  66.  2.55  18  51.  2.71  16  .ات الزميالت وتوجيهات املديرة واملشرفةاالستفادة من خرب  39
  73.  2.35  33  55.  2.68  19  .احلرص على متابعة كل جديد يف جمال العمل مع األطفال  40

اإلملام بكل التشريعات والتعليمات واألنظمة والقوانني اليت تنظم         41
  72.  2.07  46  60.  2.56  36  .العمل يف رياض األطفال

  66.  2.20  40  58.  2.55  38  .مواكبة املعلومات املستجدة املتعلقة خبصائص منو األطفال  42
  71.  2.15  43  58.  2.56  37  .اإلطالع الكامل حبقوق الطفل والقدرة على الدفاع عنها  43

ــة       44 ــربامج التعليمي ــستمر يف ال ــد امل ــار والتجدي ــة يف االبتك الرغب
  70.  2.41  28  58.  2.64  23  .التربوية

  70.  2.39  30  49.  2.76  10  .االبتكار والتنوع يف طرائق التعليم والتعلم  45
  ،69.  2.29  36  55.  2.60  30  .احلرص على االستفادة من الربامج اخلاصة بتربية الطفولة املبكرة  46

احلرص على جتديد املعلومات حول منهج النشاط يف الرياض   47
  80.  2.19  41  56.  2.64  25  .استراتيجياته وتطبيقاته التربوية

التعاون مع املؤسسات األخرى ذات العالقة بتربية الطفولة املبكرة   48
  82.  1.92  47  60.  2.52  40  .وتنسيق اجلهود لتطوير أفضل برامج تربوية لتعليم األطفال

  34.  2.44  __  24.  2.64  __  املتوسط العام

  :ما يلي) ٣(يبني اجلدول رقم 
، حيـث بلـغ   )مهمـة جـداً  (اض ملدى أمهيـة الكفايـات التعليميـة األساسـية           أن تقديرات مربيات الري    -

، وذلـك اعتمـاداً علـى املعيـار        ) ٢,٦٤(املتوسط العام جلميع فقرات االستبانة     وهي درجـة مهمـة جـداً
، )٢٠٠٥(اإلحصائي املستخدم يف هذه الدراسة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من املـزين وغـراب        

، وعنـد النظـر إىل فقـرات األمهيـة نالحـظ أن الفقـرات اخلمـس الـيت         )٢٠٠٧(الف اهلول وجوهر والق  
، )٩، ٣٥، ١٩، ٣٧، ١: ( حصلت على الرتب االوىل للمتوسطات احلسابية هي الفقرات ذات االرقام التالية

، )٢,٨٣، ٢,٨٥، ٢,٩١، ٢,٩٢، ٢,٩٢: (والــيت حــصلت علــى املتوســطات احلــسابية التاليــة علــى التــوايل 
 :الفقرات التاليةوتضمت 
يئة اجلو النفسي الذي يسمح للطفل بالتعبري عن دوافعـه وحاجاتـه، وتنتمـي هـذه                 .١

 .الفقرة إىل اال األول وهو اال املتعلق بإدارة الفصل والتعامل مع األطفال
التعامل مع األطفال بروح العطف والصرب، وتنتمي هذه الفقـرة إىل اـال الثالـث وهـو               .٢

 .علق العالقات اإلنسانيةاال املت
يئة جو يساعد على التعلم ويتسم باأللفة واحملبـة، وتنتمـي هـذه الفقـرة إىل اـال                 .٣

 .الثاين وهو اال املتعلق مبهارات التدريس
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، وتنتمي  .٤ التفاعل مع مشكالت األطفال والعمل على مساعدم ومشاركتهم وجدانياً
 .ل املتعلق بالعالقات اإلنسانيةهذه الفقرة إىل اال الثالث وهو اا

املساواة يف التعامل مع األطفال، وتنتمي هذه الفقرة إىل اال األول وهـو اـال املتعلـق          .٥
 . بإدارة الفصل والتعامل مع األطفال

وهذا يعين أن املربيات يعتـربن هـذه   ) مهمة جداً(حصلت مجيع الفقرات السابقة على درجة أمهية       
 الجناح عملـهن يف الروضـة ولتحقيـق أهـداف هـذه املرحلـة املهمـة مـن حيـاة           الكفايات مهمة جداً  

  .االنسان
أما بالنسبة للفقرات اخلمس اليت حـصلت علـى أدىن املتوسـطات فهـي الفقـرات ذات             -

: ، واليت حصلت على املتوسطات احلسابية التالية علـى التـوايل    )١٦،  ٥،  ١٧،  ٢٤،  ٣(األرقام  
  :، وتضمت الفقرات التالية)٢,١٨، ٢,٢٠، ٢,٣١، ٢,٣٩، ٢,٤٨(
 اجياد الفرص لكل طفل لتحقيق ذاته وأقصى إمكاناته، وتنتمي هـذه الفقـرة إىل اـال       .١

 . األول وهو اال املتعلق بإدارة الفصل والتعامل مع األطفال
اختيار موضوعات النشاط من واقع حياة األطفال، وتنتمي هذه الفقرة إىل اـال الثـاين           .٢

 .املتعلق مبهارات التدريسوهو اال 
القدرة على التخطيط للربامج وتنفيذها وإدارا، وتنتمي هذه الفقرة إىل اـال الثـاين               .٣

 .وهو اال املتعلق مبهارات التدريس
السماح لألطفال باحلركة داخل الفصل دون األخالل بالنظام، وتنتمـي هـذه الفقـرة إىل             .٤

 . رة الفصل والتعامل مع األطفالاال األول وهو اال املتعلق بإدا
إشراك االطفال يف اختيار موضوعات النشاط والتخطيط هلا، وتنتمي هذه الفقـرة إىل          .٥

 .اال الثاين وهو اال املتعلق مبهارات التدريس
، ومهمة(حصلت الفقرات السابقة على درجات أمهية تتراوح مابني      ، وهـذا يعـين   )مهمة جداً

لرغم من حصوهلا على أدىن املتوسطات احلسابية اال أـا تعتـرب مهمـة مـن           ان هذه الفقرات على ا    
وجهة نظر املربيـات، كمـا أن أغلـب الكفايـات الـيت اشـتملت عليهـا االسـتبانة قـد حـصلت علـى              
متوسطات عالية وذلك اعتماداً على املعيار اإلحصائي املستخدم يف هذه الدراسـة، ممـا يـدل علـى أن           

لكفايات مهمة، وقـد حاولـت االسـتبانة بـشقها الثـاين ان تكـشف عـن درجـة         املربيات يعتربن هذه ا   
أن ممارسـة  : أيـضاً يوضـح  ) ٤(ممارسة هذه الكفايات املهمة من قبل املربيات، لذا جنـد أن اجلـدول رقـم        

، حيـث بلـغ املتوسـط العـام جلميـع فقـرات       )كـبرية (مربيات الرياض للكفايات التعليمية االساسـية      
  .  وهي درجة كبرية، وذلك اعتماداً على املعيار اإلحصائي املستخدم يف هذه الدراسة)٢,٤٤(االستبانة 

وعنـد النظــر لفقــرات املمارســة جنــد  أن الفقـرات اخلمــس الــيت حــصلت علــى الرتــب االوىل   
، والـيت حـصلت علـى    )٩، ٣١، ١٩، ١١، ٣٧: ( للمتوسطات احلسابية هي الفقـرات ذات االرقـام التاليـة    

 :، وتضمت الفقرات التالية)٢,٧١، ٢,٧٢، ٢,٧٧، ٢,٨٠، ٢,٨٥: (ابية التالية على التوايلاملتوسطات احلس
التعامل مع األطفال بروح العطف والصرب، وتنتمي هذه الفقرة إىل اال الثالث وهـو اـال             .١

  .املتعلق العالقات اإلنسانية
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ول وهـو اـال املتعلـق    تعويد األطفال على نظافة الفصل، وتنتمي هذه الفقرة إىل اال األ           .٢
 . بإدارة الفصل والتعامل مع األطفال

يئة جو يساعد على التعلم ويتسم باأللفة واحملبة، وتنتمي هذه الفقرة إىل اـال الثـاين               .٣
 .وهو اال املتعلق مبهارات التدريس

ال املتعلـق  إقامة عالقات اجيابية مع الزمالء، وتنتمي هذه الفقرة إىل اـال الثالـث وهـو اـ                 .٤
  . بالعالقات اإلنسانية

املساواة يف التعامل مع األطفال، وتنتمي هذه الفقرة إىل اال األول وهو اال املتعلق بإدارة                .٥
  .  الفصل والتعامل مع األطفال

وهـذا يعـين أن املربيـات ميارسـن هـذه      ) كـبرية (حصلت مجيع الفقرات السابقة على درجـة ممارسـة      
، حصلن على الرتب العليا يف تقدير درجـة  )٩، ١٩،  ٣٧(ة، كما ان بعض الكفايات      الكفايات بدرجة كبري  

األمهية ودرجة املمارسة من قبل املربيات، ويعزى ذلك التوافق بني امهية هذه الكفايات وممارستها، إىل 
  .اتأن املربيات صادقات يف تقدير أمهية هذه الكفايات لذا جاءت درجة ممارستهن كبرية هلذه الكفاي
أما بالنسبة للفقرات اخلمس اليت حـصلت علـى أدىن املتوسـطات فهـي الفقـرات ذات          

: ، واليت حصلت علـى املتوسـطات احلـسابية التاليـة علـى التـوايل              )١٦،  ٤٨،  ٤١،  ١٧،  ٥(األرقام  
  :، وتضمت الفقرات التالية)١,٨٣، ١,٩٢، ٢,٠٧، ٢,١٢، ٢,١٥(

الل بالنظام، وتنتمي هذه الفقرة إىل اـال    السماح لألطفال باحلركة داخل الفصل دون األخ       .١
 . األول وهو اال املتعلق بإدارة الفصل والتعامل مع األطفال

القدرة على التخطيط للربامج وتنفيذها وإدارا، وتنتمي هذه الفقرة إىل اال الثاين وهـو              .٢
 .اال املتعلق مبهارات التدريس

نظمة والقوانني اليت تنظم العمل يف رياض األطفال، اإلملام بكل التشريعات والتعليمات واأل  .٣
 . وتنتمي هذه الفقرة إىل اال الرابع وهو اال املتعلق بالنمو املهين

التعاون مع املؤسسات األخرى ذات العالقة بتربية الطفولة املبكرة وتنسيق اجلهود لتطـوير              .٤
ىل اال الرابع وهو اال املتعلـق  أفضل برامج تربوية لتعليم األطفال، وتنتمي هذه الفقرة إ      

 .بالنمو املهين
إشراك االطفال يف اختيار موضوعات النشاط والتخطيط هلا، وتنتمي هذه الفقرة إىل اال  .٥

 .الثاين وهو اال املتعلق مبهارات التدريس
، كما ان بعـض  )متوسطة، وقليلة(حصلت الفقرات السابقة على درجات ممارسة تتراوح مابني     

، حصلت على الرتب األدىن يف تقدير درجـة األمهيـة ودرجـة املمارسـة مـن قبـل           )١٧،  ١٦،  ٥(الكفايات  
ضـيق الفـصول الدراسـية وزيـادة عـدد األطفـال داخـل        : املربيات، وقد يعزى ذلك لعدة أسـباب منـها        

بيـة مـن   الفصل الواحد هذا يعيق املربية واألطفال من احلركة حبرية داخل الفصل، كما أنه يعيـق املر         
متابعة األطفال كالً على حدى، ضعف األشراف والتوجيه التربوي جيعل املربيـة تـسري يف عملـها دون                
معرفة األجتاه الصحيح ملسارها، أخرياً قلة الدورات التدريبية حيرم املربية من اكتساب املهارات الالزمة     

  . يف جمال عملها
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، أن معظـم   )٣(يظهرهـا جـدول رقـم        كما هو واضح من خـالل املتوسـطات احلـسابية الـيت             
، وذلـك اعتمـاداً علـى    )كبرية(الكفايات اليت اشتملت عليها االستبانة قد حصلت على درجة ممارسة  

املعيار اإلحصائي املستخدم يف هذه الدراسة، وهذا يعين أن املربيـات ميارسـن هـذه الكفايـات بدرجـة         
هة نظر املربيات لذا جاء تقديرهن لدرجة ممارسة كبري، ورمبا يعود ذلك إىل أمهية هذه الكفايات من وج         

  ).كبرية(هذه الكفايات 
رفات املعيارية والنسب املئويـة لكـل فقـرة مـن     نـح وقد مت استخراج املتوسطات احلسابية واأل  

  :فقرات األستبانة يف كل جمال من جماالت الدراسة كما يلي
املتوسـطات احلـسابية    ) ٤(ول رقـم    يبني اجلد  -: جمال إدارة الفصل والتفاعل مع األطفال      -١

  .رافات املعيارية والنسب املئوية والرتب لفقرات هذا االنـحواال
رافات املعيارية والنـسب املئويـة والرتـب، لتقـدير مربيـات ريـاض             نـحاملتوسطات احلسابية واأل   )٤(جدول  

دارة الفــصل إ(األول األطفـال لدرجــة أمهيــة الكفايــات التعليميــة ودرجــة ممارســتها بالنــسبة للمجــال  
  )والتفاعل مع األطفال

  درجة املمارسة  درجة األمهية
املتوسط   الفقرات  م

  احلسايب
راف نـحاال

  املعياري
النسبة 
املتوسط   الرتبة  املئوية

  احلسايب
راف نـحاال

  املعياري
النسبة 
  الرتبة  املئوية

1   يئـة اجلــو النفــسي الــذي يــسمح
2.92  .هللطفل بالتعبري عن دوافعه وحاجات .27 97.3 1 2.48 .60 82.7 9 

2 2.73  مراعاة الفروق الفردية بني األطفال .53 91 5 2.64 .58 88 3 

3      إجياد الفرص لكل طفل لتحقيق ذاته
2.48  .وأقصى إمكاناته .55 82.7 14 2.16 .68 72 14 

4 
ــوين     ــال لتك ــرص لألطف ــة الف يئ
ــرام يف   عالقــات اجتماعيــة مــع أق

  .لروضة اجمتمع
2.64 .51 88 9 2.55 .62 85 7 

5     ــل ــة داخ ــال باحلرك ــسماح لألطف ال
2.20  .الفصل دون اإلخالل بالنظام .66 73.3 15 2.15 .65 71.7 15 

6       العناية حباجات األطفـال األساسـية
2.67  .ومراعاة مطالب منوهم .50 89 7 2.45 .64 81.7 10 

7   ــضباط مــساعدة األطفــال علــى االن
2.49  .الذايت .60 83 13 2.39 .59 79.7 11 

8   احتـرام األطفــال وإشــعار كــل واحــد
2.75  .منهم بأمهيته .52 91.7 4 2.63 .59 87.7 4 

9  2.83  . األطفالبنياملساواة يف التعامل .38 94.3 2 2.71 .51 90 2 

10      استخدام الطرق اإلجيابية لتوجيه منو
2.65  .أطفال وإثارة الدافعية للتعلم .51 88.3 8 2.56 .64 85.3 6 

11 2.81  .تعويد األطفال على نظافة الفصل .43 93.7 3 2.80 .43 93.3 1 
12 2.56  .مراعاة ذوي احلاجات التربوية اخلاصة .55 85.5 11 2.24 .63 74.3 13 

13         إتاحة الفرص أمام األطفـال للتعـبري
2.69  .عن مشاعرهم ورغبام .46 89.7 6 2.53 .55 84.3 8 

2.61  .أخطاء األطفال بصربتقبل  14 .54 87 10 2.61 .54 87 5 

15          تشجيع األطفـال علـى أخـذ املبـادرة
2.55  .االبتكار .53 85 12 2.33 .60 77.7 12 

2.64  املتوسط العام للمجال 0.25 88 2 2.48 0.31 82.7 2 
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ل مـع   أن تقـديرمربيات الريـاض ألمهيـة كفايـات إدارة الفـصل والتفاعـ             ) ٤(يوضح اجلدول رقـم     
الـيت  ) ٥(األطفال مهمة جداً بالنسبة جلميع الفقرات، واملتوسط العام للمجال، ماعدا الفقـرة رقـم      

) ١(حصلت على تقدير مهمة، وعند النظر إىل فقرات األمهية نالحظ أن أعالها تقديراً الفقرات رقـم         
والـيت  " تـه يئة اجلو النفـسي الـذي يـسمح للطفـل بـالتعبري عـن دوافعـه وحاجا              "اليت تنص على  

الـيت تـنص   ) ٩(، والفقرة رقم    )٠,٢٧(راف معياري بلغ    نـح، وا )٢,٩٢(حصلت على متوسط حسايب بلغ      
راف نــح وا) ٢,٨٣(واليت حصلت على متوسـط حـسايب بلـغ      "  املساواه يف التعامل بني األطفال    "على  

والـيت  " الفـصل تعويد األطفـال علـى نظافـة    "اليت تنص على   ) ١١(، والفقرة رقم    )٠,٣٨(معياري بلغ   
، ويعزى ذلـك إىل ادراك املربيـة       )٠,٤٣(راف معياري بلغ    نـح، وا )٢,٨١(حصلت على متوسط حسايب بلغ      

ألمهية يئة اجلو النفسي للطفل داخل الفصل الذي يـسمح لـه بـالتعبري عـن دوافعـه وحاجاتـه                
 ينعكس هـذا اجلـو علـى    وحيس من خالل هذا اجلو أنه يف أسرته وعند أمه فال خياف من املربية، وبالتايل       

تقبل الطفل للذهاب يومياً إىل الرياض فال خيشى من الذهاب إىل الرياض، أما بالنسبة للمساواه بـني           
األطفال أثناء تعامل املربية معهم فهذه الكفاية تدل علـى أدراك املربيـة ألمهيـة أن يـشعر الطفـل                 

التألف بينهم دون متيز ألحدهم على اآلخـر،  داخل الرياض باملساواه فيما بينهم لتخلق نوع من احملبة و        
من خالل هذا اجلو تستطيع أن تغرس فيهم بعض القيم اهلامة ومنها احملافظة على نظافـة املكـان                 

مـساعدة األطفـال   "اليت تنص علـى  ) ٧(الذي جيمعهم، أما أدىن الفقرات تقديراً فكانت الفقرات رقم    
، )٠,٦٠(راف معياري بلـغ  نـح، وا)٢,٤٩( حسايب بلغ واليت حصلت على متوسط" على األنضباط الذايت  

الـيت  " إجياد الفـرص لكـل طفـل لتحقيـق ذاتـه وأقـصى إمكاناتـه       "، اليت تنص على )٣(والفقرة رقم  
الـيت تـنص   ) ٥(، والفقرة رقم    )٠,٥٥(راف معياري بلغ    نـح، وا )٢,٤٨(حصلت على متوسط حسايب بلغ      

والـيت حـصلت علـى متوسـط     " دون األخـالل بالنظـام  السماح لألطفال باحلركة داخل الفصل "على  
،  ويعزى ذلك إىل أن رياض األطفال املنتشرة يف مدينـة  )٠,٦٦(راف معياري بلغ نـح، وا)٢,٢٠(حسايب بلغ   

تعز أغلبها رياض أهلية ال تنطبق عليها معايري وشروط هذه املؤسسة اهلامة هلذه الفئـة العمريـة،    
، أن الفصول الدراسـية يف      )٢٠٠٨(صة دراسة املخاليف والصنعاين     فقد اثبتت الدراسات السابقة وخا    

هذه الرياض ضيقة جداً تعيق املربية واألطفال عن احلركة حبرية، الن أغلب الرياض األهلية عبـارة عـن              
شقق سكنية، فضالً عن أزدحام هذه الفصول باألطفال وهذا حسب أعتقاد الباحثة جيعـل املربيـة ال       

ذه الكفايات اهلامة لصعوبة ممارستها يف هذه الرياض واليت منـها االهتمـام   تعطي أمهية كبرية هل   
بكل طفل على حدى، واتاحة الفرص لكل منهم لتحقيق ذاته واقصى امكاناتـه، الـسماح لألطفـال     

  .باحلركة داخل الفصل دون األخالل بالنظام
ه أن درجـة ممارسـة      أما بالنسبة لدرجة ممارسة املربيـات هلـذه الكفايـات فيظهـر اجلـدول نفـس               

املربيات ألغلب هذه الكفايات كانت كبرية، كما حصل املتوسط العام للمجال على هذه الدرجة،  
، أمـا  )١٥، ٥،١٢، ٣(أما الفقرات اليت حصلت على درجة ممارسـة متوسـطة فهـي الفقـرات رقـم       
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ى نظافـة   تعويـد األطفـال علـ     "اليت تنص علـى     ) ١١(أعلى الفقرات تقديراً فكانت الفقرات رقم       
) ٠,٤٣(راف معيـاري بلـغ      نــح ، وا )٢,٨٠(، واليت حصلت علـى متوسـط حـسايب قيمتـه            "الفصل

، واليت حصلت على متوسط "املساواة يف التعامل بني األطفال "اليت تنص على    ) ٩(والفقرة رقم   
مراعـاة  "والـيت تـنص علـى      ) ٢( والفقـرة رقـم     ) ٠,٥١(راف معياري بلـغ     نـح، وا )٢,٧١(حسايب بلغ   

، )٠,٥٨(رافها املعيـاري   نــح ، وا )٢,٦٤(حيث بلغ متوسط هذه الفقرة      " روق الفردية بني األطفال   الف
ويالحظ أن هناك توافق بني الفقرات اليت احتلت أعلى راتب األمهيـة والـيت أحتلـت أعلـى راتـب            

ات املمارسة، مما يدل على أدراك املربيات ألمهية هذه الكفايات، لذا جاءت ممارسـتها هلـذ الكفايـ           
مراعـاة ذوي  "والـيت تـنص علـى     ) ١٢(أما أقل الفقرات تقديراً فكانت الفقرات رقم        . بدرجة عالية 

راف معياري بلـغ  نـحوا) ٢,٢٤(واليت حصلت على متوسط حسايب بلغ       " احلاجات التربوية اخلاصة  
إجيـاد الفـرص لكـل طفـل لتحقيـق ذاتـه وأقـصى              "والـيت تـنص علـى       ) ٣(، والفقرة رقم    )٠,٦٣(

، والفقرة رقم )٠,٦٨(راف معياري نـح، وا)٢,١٦(حيث حصلت على متوسط حسايب بلغ   " هإمكانات
حيـث بلـغ   " السماح لألطفال باحلركة داخـل الفـصل دون اإلخـالل بالنظـام      "اليت تنص على    ) ٥(

، ويالحظ أن هناك توافق بـني الفقـرات الـيت    )٠,٦٥(راف املعياري  نـح، واال )٢,١٥(املتوسط احلسايب   
 راتب األمهية وتلك اليت أخذت أدىن راتب املمارسة، وهذا يعزز ماذهبـت اليـه الباحثـة            أخذت ادىن 

من أن عدم التزام الرياض األهلية مبعايري وشروط املبىن املؤهل هلذه الفئة العمرية يعيـق املربيـة    
  .من ممارسة بعض الكفايات اهلامة

رافات نــح ت احلـسابية واال املتوسـطا ) ٥(يوضـح اجلـدول رقـم       -: جمال مهارات التـدريس    -٢ 
  .املعيارية والنسب املئوية والرتب لفقرات هذا اال

رافات املعيارية والنسب املئوية والرتب، لتقدير مربيات رياض نـحاملتوسطات احلسابية واأل )٥(جدول 
  )ريسمهارات التد( للمجال الثاين األطفال لدرجة أمهية الكفايات التعليمية ودرجة ممارستها بالنسبة

  درجة املمارسة  درجة األمهية
املتوسط   الفقرات  م

  احلسايب
راف نـحاال

املتوسط   الرتبة  %  املعياري
  احلسايب

راف نـحاال
  الرتبة  %  املعياري

16    ــار موضــوعات ــال يف اختي إشــراك األطف
2.18  .النشاط والتخطيط هلا .65 72.7 15 1.83 .60 61 15 

17    فيـذها  القدرة على التخطيط للربامج وتن
2.31  .وإدارا .57 77 14 2.12 .70 70.7 14 

18   ــار األنــشطة املناســب  ملــستويات  ةاختي
2.77  .وأعمار الطلبة .45 92.3 3 2.61 .59 87 4 

19          يئة جو يساعد علـى الـتعلم ويتـسم
2.91  .باأللفة واحملبة .29 97 1 2.77 .48 92.3 1 

20    تنويـع املواقــف التعليميـة حبيــث تــشمل
2.64  .ة الصفية والالصفيةالبيئ .51 88 6 2.36 .69 78.6 10 

21     تنظـيم البيئـة التعليميــة بطريقـة تــثري
2.60  .دافعية األطفال للتعلم .52 86.7 8 2.43 .64 81 9 
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22    ــى ــاد عل ــى االعتم ــال عل ــشجيع األطف ت
2.75  .النفس .47 91.7 5 2.65 .56 88.3 2 

23 2.57  .مشاركة األطفال يف تنفيذ األنشطة .52 85.7 10 2.61 .57 87 3 

24        اختيار موضوعات النشاط من واقع حيـاة
2.39  .األطفال .54 79.7 3 2.33 .70 77.7 11 

25    ــستخدمة يف ــتراتيجيات امل وضــوح االس
2.48  .تدريس األنشطة .58 82.7 12 2.24 .65 74.7 12 

26   ــة حــسن تنظــيم وإدارة البيئــة التعليمي
2.51  .التربوية .60 83.7 11 2.21 .70 73.7 13 

27 
ــابني     ــه م ــت وتوزيع ــيم الوق ــسن تنظ ح
ممارسة األنشطة والراحة واهلـدوء، حبيـث       

  . األطفال باإلرهاق واملللرال يشع
2.79 .44 93 2 2.53 .55 84.3 6 

28      تأكيد روح اجلماعة ونشر العمل التعـاوين
2.76  .بني األطفال .46 92 4 2.64 .56 88 3 

29 ــع أســاليب ا ــروق  تنوي ــومي حبــسب الف لتق
2.61  .الفردية املختلفة بني األطفال .52 87 7 2.49 .60 83 8 

30      التعزيز االجيايب السـتجابات األطفـال غـري
2.59  .التقليدية .59 86.3 9 2.51 .58 83.7 7 

2.59  املتوسط العام للمجال .26 86.3 4 2.42 .37 80.7 3 

  
لرياض ألمهية كفايات مهارات التدريس مهمـة جـداً بالنـسبة       أن تقديرمربيات ا  )  ٥(يبني اجلدول رقم    

اليت حصلت على تقدير ) ٢٤، ١٧،  ١٦(ملعظم الفقرات، واملتوسط العام للمجال، ماعدا الفقرات رقم         
الـيت تـنص   ) ١٩(مهمة، وعنـد النظـر إىل فقـرات األمهيـة نالحـظ أن أعالهـا تقـديراً الفقـرات رقـم           

واليت حصلت على متوسط حسايب بلـغ  "  ويتسم باأللفة واحملبةيئة جو يساعد على التعلم   "على
حسن تنظيم الوقت وتوزيعه "اليت تنص على ) ٢٧(، والفقرة رقم    )٠,٢٩(راف معياري بلغ    نـح، وا )٢,٩١(

والـيت حـصلت علـى    "  مابني ممارسة األنشطة والراحة واهلدوء، حبيث اليشعر األطفال باإلرهاق وامللل 
اختيـار  "اليت تـنص علـى   ) ١٨(، والفقرة رقم )٠,٤٤(راف معياري بلغ  نـحوا) ٢,٧٩(متوسط حسايب بلغ    

، )٢,٧٧(والـيت حـصلت علـى متوسـط حـسايب بلـغ       " األنشطة املناسبة ملـستويات وأعمـار الطلبـة       
، ويعزى ذلك إىل وعي املربية خبصائص األطفال ذه املرحلة الـيت حتتـاج        )٠,٤٥(راف معياري بلغ    نـحوا

تعليمي خاص يتسم باأللفة واحملبة، كما حيتـاج إىل حـسن توزيـع الوقـت مـابني ممارسـة       إىل توفري جو   
األنشطة والراحة واهلـدوء لكـي ال يـشعر األطفـال بامللـل، فـضالً عـن اختيـار األنـشطة املناسـبة                       

الـيت تـنص علـى      ) ٢٤(ملستويات األطفال وأعمارهم، أما أدىن الفقرات تقديراً فكانـت الفقـرات رقـم              
، )٢,٣٩(واليت حصلت على متوسط حسايب بلـغ   "  موضوعات النشاط من واقع حياة األطفال      اختيار"
القـدرة علـى التخطـيط للـربامج     "، اليت تـنص علـى   )١٧(، والفقرة رقم    )٠,٥٤(راف معياري بلغ    نـحوا

، )٠,٥٧(راف معيـاري بلـغ   نــح ، وا)٢,٣١(اليت حصلت علـى متوسـط حـسايب بلـغ     " وتنفيذها وإدارا 
" إشراك األطفال يف اختيار موضـوعات النـشاط والتخطـيط هلـا    "اليت تنص على   ) ١٦( رقم   والفقرة
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،  وترجع الباحثة حصول )٠,٦٥(راف معياري بلغ نـح، وا)٢,١٨(واليت حصلت على متوسط حسايب بلغ 
وي هذه الكفايات اهلامة على الرتب األدىن إىل قلة الدورات التدريبية، وغياب األشراف والتوجيـه التربـ      

، )٢٠٠٨(، ودراسـة املخـاليف والـصنعاين    )٢٠٠٦(والذي أكدته الدراسات السابقة مثل دراسة الشيباين  
حيث يؤدي ذلك إىل حرمان املربيات من األطالع على كل جديد يف جمال عملهن، فضالً عـن حرمـان             

 التخـصص  من بعض املهارات الالزمة لنجاح عملهن يف الرياض، وخاصة أن بعـض املربيـات الحيملـن               
التربوي الذي يؤهلهن للعمل كمربيات، كما أن غيـاب األشـرايف والتوجيـه التربـوي مـن قبـل مكتـب                    

  . التربية يعيق املربية من معرفة األجتاه الصحيح ملسارها
أما بالنسبة لدرجة ممارسة املربيات هلذه الكفايات فيظهر اجلـدول نفـسه أن درجـة ممارسـة املربيـات       

كانت كبرية، كما حصل املتوسط العام للمجال على هذه الدرجة، أما الفقرات لبعض هذه الكفايات 
، بينمـا حـصلت   )١٧،٢٠،٢٤،٢٥،٢٦(اليت حصلت على درجـة ممارسـة متوسـطة فهـي الفقـرات رقـم         

الـيت  ) ١٩(على درجة ممارسة قليلة، أما أعلى الفقرات تقديراً فكانت الفقـرات رقـم        ) ١٦(الفقرة رقم   
، والـيت حـصلت علـى متوسـط     " يساعد على التعلم ويتـسم باأللفـة واحملبـة   يئة جو "تنص على   

تـشجيع  "الـيت تـنص علـى    ) ٢٢(والفقـرة رقـم   ) ٠,٤٨(راف معيـاري بلـغ   نـح، وا )٢,٧٧(حسايب قيمته   
راف معياري بلغ نـح، وا)٢,٦٥(، واليت حصلت على متوسط حسايب بلغ "األطفال على االعتماد النفس

" تأكيد روح اجلماعة ونشر العمل التعـاوين بـني األطفـال        "واليت تنص على    ) ٢٨( والفقرة رقم   ) ٠,٥٦(
، ويالحظ أن هناك توافق بني الفقرة      )٠,٥٦(رافها املعياري   نـح، وا )٢,٦٤(حيث بلغ متوسط هذه الفقرة      

اليت أحتلت أعلى الراتب لألمهية واملمارسة مما يدل على أمهية  يئة جو يـسوده األلفـة              ) ١٩(رقم  
احملبة بإعتبار هذا اجلو ميثل املناخ اخلصب للتعلم، كما أن هذا اجلو يشعر األطفـال بـأم بـني أفـراد                و

أسرهم، مما حيببهم بالرياض والينفـرهم منـها، وتـستطيع املربيـة مـن خـالل هـذا املنـاخ أن تـشجع                     
ل التعاوين بني األطفال على األعتماد على النفس، كما تستطيع أيضاً تأكيد روح اجلماعة ونشر العم      

حـسن تنظـيم وإدارة   "والـيت تـنص علـى    ) ٢٦(أما أقل الفقرات تقديراً فكانت الفقرات رقم        . األطفال
راف معيـاري بلـغ     نــح وا) ٢,٢١(واليت حصلت على متوسط حـسايب بلـغ         " البيئة التعليمية التربوية  

حيـث  " تنفيذها وإدارـا القدرة على التخطيط للربامج و"واليت تنص على ) ١٧(، والفقرة رقم    )٠,٧٠(
اليت تنص على ) ١٦(، والفقرة رقم )٠,٧٠(راف معياري نـح، وا)٢,١٢(حصلت على متوسط حسايب بلغ 

، )١,٨٣(حيث بلغ املتوسـط احلـسايب   " إشراك األطفال يف اختيار موضوعات النشاط والتخطيط هلا     "
يت أخذت ادىن راتب األمهية وتلك الـيت  ، وجند أن هناك توافق بني الفقرات ال     )٠,٦٠(راف املعياري   نـحواال

أخذت أدىن راتب املمارسة، كما أن الفقرات اليت حصلت هنا على أدىن الرتـب هـي فقـرات تـدل علـى               
غياب التوجية واألشـراف التربـوي الـذي يـصحح مـسار املربيـة، فـضالً علـى قلـة الـربامج التـدريب             

  . للمربيات أثناء اخلدمة
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رافات نــح املتوسـطات احلـسابية واال    ) ٦(يوضح اجلدول رقم     -:جمال العالقات اإلنسانية   - ٤
  .والنسب املئوية والرتب لفقرات هذا اال املعيارية 
رافات املعيارية والنسب املئوية والرتب، لتقدير مربيات رياض األطفال نـحاملتوسطات احلسابية واأل )٦(جدول 

  )العالقات اإلنسانية(بة للمجال الثالث لدرجة أمهية الكفايات التعليمية ودرجة ممارستها بالنس
  درجة املمارسة  درجة األمهية

املتوسط   الفقرات  م
  احلسايب

راف نـحاال
املتوسط   الرتبة  %  املعياري

  احلسايب
راف نـحاال

  الرتبة  %  املعياري

31 2.68  .إقامة عالقات اجيابية مع الزمالء .50 89.3 7 2.72 .48 90.7 2 
32 م التفاعل مع أسر األطفال أثناء زيارا

2.63  .الروضة .59 87.7 8 2.60 .62 86.7 5 
33 2.75  .العمل مع اإلدارة والزمالء بروح الفريق .47 91.7 4 2.52 .66 84 8 

34 
التواصل املـستمر مـع أسـر األطفـال         
ــات    ــادل املعلوم ــم لتب ــاون معه والتع

  .الشخصية عن األطفال
2.60 .59 86.7 9 2.35 .73 78.3 9 

35  التفاعل مع مشكالت األطفال والعمل
2.85  .على مساعدم ومشاركتهم وجدانياً .36 95 2 2.64 .61 88 4 

36  االندماج والتفاعل مع األطفال أثناء تقدمي
2.69  .اخلربات .46 89.7 6 2.57 .55 85.7 6 

37      التعامـل مـع األطفـال بـروح العطــف
2.92  .والصرب .27 97.3 1 2.85 .36 95 1 

38  التمتع بقدر وايف من املرونة واملرح وروح
2.77  .الدعابة .42 92.3 3 2.69 .46 89.7 3 

39  االستفادة من خربات الزميالت وتوجيهات
2.71  .املديرة واملشرفة .51 90.3 5 2.55 .66 85 7 

2.73  املتوسط العام للمجال .26 91 1 2.61 .37 87 1 
 الريـاض ألمهيـة كفايـات العالقـات اإلنـسانية  مهمـة جـداً              أن تقـديرمربيات  )  ٦(يبني اجلـدول رقـم      

بالنسبة جلميع الفقرات، واملتوسط العام للمجال، وعند النظر إىل فقرات األمهية نالحـظ أن أعالهـا      
والـيت حـصلت   " التعامل مع األطفال بروح العطف والصرب"اليت تنص على ) ٣٧(تقديراً الفقرات رقم    

الـيت تـنص علـى    ) ٣٥(، والفقـرة رقـم   )٠,٢٧(راف معياري بلغ    نـح، وا )٢,٩٢(على متوسط حسايب بلغ     
واليت حصلت على "  التفاعل مع مشكالت األطفال والعمل على مساعدم ومشاركتهم وجدانياً"

التمتـع  "اليت تنص علـى  ) ٣٨(، والفقرة رقم )٠,٣٦(راف معياري بلغ    نـحوا) ٢,٨٥(متوسط حسايب بلغ    
راف نــح ، وا )٢,٧٧(واليت حصلت على متوسط حسايب بلـغ        " رح وروح الدعابة  بقدر وايف من املرونة وامل    

، ويعزى ذلك إىل أن جناح املربية يف عملها مع األطفال يتطلب منها التعامل معهم       )٠,٤٢(معياري بلغ   
بروح العطف والصرب، والتفاعل مع مشكالم والعمل على مساعدم ومشاركتهم، فـضالً عـن         

اليت ) ٣٢(أما أدىن الفقرات تقديراً فكانت الفقرات رقم  . ل واشاعة روح املرح والدعابة    املرونة يف التعام  
واليت حصلت على متوسط حسايب بلغ " التفاعل مع أسر األطفال أثناء زيارام الروضة"تنص على  

سـر  التواصل املـستمر مـع أ  "، اليت تنص على )٣٤(، والفقرة رقم  )٠,٥٩(راف معياري بلغ    نـح، وا )٢,٦٣(



 

 
   
   

219 

الـيت حـصلت علـى متوسـط     " األطفال والتعاون معهم لتبادل املعلومات الشخصية عـن األطفـال         
، ورمبـا يعـزى ذلـك إىل قلـة زيـارة األسـر ألطفـاهلم        )٠,٥٩(راف معيـاري بلـغ     نـح، وا )٢,٦٠(حسايب بلغ   

،  بالروضة، وكذلك عدم وضع بعض أولياء األمور لعناوينهم يف الرياض، حبيث  يـتم التواصـل معهـم             
فضالً عن عدم وعي بعض أولياء األمور ألمهية هذه املرحلة وضرورة التواصـل املـستمر مـع املربيـات         

  . لتفقد أحوال أطفاهلم
أما بالنسبة لدرجة ممارسة املربيات هلذه الكفايات فيظهر اجلـدول نفـسه أن درجـة ممارسـة املربيـات       

 للمجـال علـى هـذه الدرجـة، ماعـدا      ملعظم هذه الكفايات كانت كبرية، كما حصل املتوسط العـام        
اليت حصلت على درجة ممارسة متوسطة، أما أعلى الفقرات تقديراً فكانت الفقرات ) ٣٤(الفقرة رقم 

، واليت حصلت علـى متوسـط   "التعامل مع األطفال بروح العطف والصرب    "اليت تنص على    ) ٣٧(رقم  
إقامـة عالقـات   "الـيت تـنص علـى    ) ٣١(قم  والفقرة ر ) ٠,٣٦(راف معياري بلغ    نـح، وا )٢,٨٥(حسايب بلغ   

) ٠,٤٨(راف معيـاري بلـغ   نــح ، وا )٢,٧٢(، واليت حصلت على متوسط حـسايب بلـغ          "إجيابية مع الزمالء  
حيـث بلـغ   " التمتـع بقـد وايف مـن املرونـة واملـرح وروح الدعابـة             "واليت تنص على    ) ٣٨( والفقرة رقم   

، ويالحظ أن هناك توافـق بـني الفقـرات الـيت          )٠,٤٦ (رافها املعياري نـح، وا )٢,٦٩(متوسط هذه الفقرة    
أحتلت أعلى الراتب لألمهية واملمارسة مما يدل على صدق املربيـات يف حتديـد أمهيـة الكفايـات، لـذا                 

) ٣٣(أما أقـل الفقـرات تقـديراً فكانـت الفقـرات رقـم          . جاءت ممارستهن هلذه الكفايات بدرجة كبرية     
واليت حـصلت علـى متوسـط حـسايب بلـغ      "  والزمالء بروح الفريقالعمل مع اإلدارة"واليت تنص على   

التواصل املـستمر مـع أسـر    "واليت تنص على  ) ٣٤(، والفقرة رقم    )٠,٦٦(راف معياري بلغ    نـحوا) ٢,٥٢(
حيـث حـصلت علـى متوسـط       " األطفال والتعاون معهم لتبادل املعلومات الشخصية عن األطفـال        

، ويعزى ذلك إىل ضعف العالقة بني الرياض وأسر األطفال )٠,٧٣(راف معياري نـح، وا )٢,٣٥(حسايب بلغ   
اليت قد تعود ألمهال بعـض أسـر األطفـال متابعـة أمـور أطفـاهلم داخـل هـذه املوسـسة اهلامـة،             

  .فالبعض منهم قد ال يترك عنوانه أو رقم تليفونه ليتم التواصل معه عند احلاجة
رافات املعياريـة والنـسب   نــح توسطات احلـسابية واال امل) ٧( يوضح اجلدول رقم -:جمال النمو املهين 

  .املئوية والرتب لفقرات هذا اال
رافات املعيارية والنسب املئوية والرتب، لتقدير مربيات رياض نـحاملتوسطات احلسابية واأل )٧(جدول 

  )املهينالنمو (بة للمجال الرابع األطفال لدرجة أمهية الكفايات التعليمية ودرجة ممارستها بالنس
  درجة املمارسة  درجة األمهية

املتوسط   الفقرات  م
  احلسايب

راف نـحاال
املتوسط   الرتبة  %  املعياري

  احلسايب
راف نـحاال

  الرتبة  %  املعياري

40      احلـرص علـى متابعــة كـل جديـد يف جمــال
2.68  .العمل مع األطفال .55 89.3 2 2.35 .73 78.3 3 

41 
ــشريعات والتعلي   ــل التـ ــام بكـ ــات اإلملـ مـ

واألنظمة والقوانني الـيت تـنظم العمـل يف         
  .رياض األطفال

2.56 .60 85.9 6 2.07 .72 69 8 

42     ــة ــستجدة املتعلق ــات امل ــة املعلوم مواكب
2.55  .خبصائص منو األطفال .58 85 8 2.20 .66 73.3 5 
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43       اإلطالع الكامل حبقوق الطفل والقدرة على
2.56  .الدفاع عنها .58 85.3 7 2.15 .71 71.7 7 

44   ــستمر يف ــد امل الرغبــة يف االبتكــار والتجدي
2.64  .الربامج التعليمية التربوية .58 88 3 2.41 .70 80.3 1 

45 2.76  .االبتكار والتنوع يف طرائق التعليم والتعلم .49 92 1 2.39 .70 79.7 2 

46      احلرص على االستفادة من الـربامج اخلاصـة
2.60  .بتربية الطفولة املبكرة .55 0 0 2.29 .69 76.3 4 

47 
احلرص على جتديـد املعلومـات حـول منـهج        
ــتراتيجياته   النـــــشاط يف الريـــــاض اســـ

  .وتطبيقاته التربوية
2.64 .56 88 4 2.19 .80 73 6 

48 

التعاون مع املؤسسات األخـرى ذات العالقـة     
بتربيــة الطفولــة املبكــرة وتنــسيق اجلهــود 
ــة لتعلــيم      ــرامج تربوي ــضل ب ــوير أف لتط

  .طفالاأل

2.52 .60 84 9 1.92 .82 64 9 

2.61  املتوسط العام للمجال .38 87 3 2.22 .51 74 4 

أن تقديرمربيات الرياض ألمهية كفايات النمو املهين كانت مهمة جداً بالنسبة         )  ٧(يبني اجلدول رقم    
الهـا تقـديراً   جلميع الفقرات، واملتوسط العام للمجال، وعند النظر إىل فقـرات األمهيـة نالحـظ أن أع    

والـيت حـصلت علـى    " االبتكار والتنوع يف طرائق التعليم والـتعلم "اليت تنص على ) ٤٥(الفقرات رقم   
احلـرص  "اليت تنص علـى  ) ٤٠(، والفقرة رقم )٠,٤٩(راف معياري بلغ نـح، وا)٢,٧٦(متوسط حسايب بلغ    

) ٢,٦٨( حسايب بلغ واليت حصلت على متوسط "  على متابعة كل جديد يف جمال العمل مع األطفال        
الرغبة يف االبتكار والتجديد املستمر  "اليت تنص على    ) ٤٤(، والفقرة رقم    )٠,٥٥(راف معياري بلغ    نـحوا

راف معياري بلغ نـح، وا)٢,٦٤(واليت حصلت على متوسط حسايب بلغ   " يف الربامج التعليمية التربوية   
نياً من خالل االبتكار والتجديد يف الـربامج   ، ويعزى ذلك إىل  سعى املربية إىل تطوير نفسها مه          )٠,٥٨(

وقـد يكـون   . التعليمية والتربوية وطرائق التعليم، واحلرص على متابعة كـل جديـد يف جمـال عملـها              
السبب أن معظم الرياض يف مدينة تعز هي رياض أهلية، لذا تسعى املربية إىل حتسني وتطوير عملها     

، ولتحافظ على مكاا يف الريـاض ثانيـاً  يف الرياض لتحصل على رضا األدارة يف الري        أمـا أدىن   .اض اوالً
مواكبـة املعلومـات املـستجدة املتعلقـة     "اليت تنص علـى  ) ٤٢(الفقرات تقديراً فكانت الفقرات رقم   

، )٠,٥٨(راف معياري بلـغ  نـح، وا)٢,٥٥(واليت حصلت على متوسط حسايب بلغ " خبصائص منو األطفال  
التعاون مع املؤسسات األخرى ذات العالقة بتربية الطفولة املبكرة "ص على ، اليت تن)٤٨(والفقرة رقم 

اليت حـصلت علـى متوسـط حـسايب      " وتنسيق اجلهود لتطوير أفضل برامج تربوية لتعليم األطفال       
، ورغـم حـصول هـذه الفقـرات علـى الرتـب األخـرية إال أـا         )٠,٦٠(راف معياري بلغ   نـح، وا )٢,٥٢(بلغ  

،  وترجع الباحثة ذلك إىل غياب اجلانب األشرايف  يف مكتب التربية الذي حصلت على تقدير مه مة جداً
ينسق  بني الرياض واملؤسسات األخرى ذات العالقة بتربية الطفولة املبكرة، ويعمل على أقامة جسور     

  .تعاون بني هذه املؤسسات لتطوير برامج تربية وتعليم األطفال
ت هلذه الكفايات فيظهر اجلـدول نفـسه أن درجـة ممارسـة املربيـات      أما بالنسبة لدرجة ممارسة املربيا 

لبعض هذه الكفايات كانت متوسطة، وكذا املتوسط العـام للمجـال حـصل علـى نفـس التقـدير،                    
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فقد حـصلتا علـى   ) ٤٨، ٤١(اليت حصلت على تقدير كبرية، أما الفقرات رقم ) ٤٤(ماعدا الفقرة رقم   
الرغبـة يف االبتكـار   "اليت تنص على  ) ٤٤(ديراً فكانت الفقرات رقم     تقدير قليلة، أما أعلى الفقرات تق     

، والـيت حـصلت علـى متوسـط حـسايب قيمتـه       "والتجديد املستمر يف الربامج التعليميـة التربويـة     
االبتكـار والتنـوع يف طرائـق    "الـيت تـنص علـى    ) ٤٥(والفقرة رقم ) ٠,٧٠(راف معياري بلغ  نـح، وا )٢,٤١(

) ٠,٧٠(راف معيـاري بلـغ   نــح ، وا )٢,٣٩(ليت حصلت على متوسـط حـسايب بلـغ          ، وا "التعليم والتعلم 
" احلرص على متابعة كـل جديـد يف جمـال العمـل مـع األطفـال       "واليت تنص على ) ٤٠( والفقرة رقم  

، ويالحـظ أن هنـاك توافـق بـني          )٠,٧٣(رافها املعيـاري    نــح ، وا )٢,٣٥(حيث بلغ متوسـط هـذه الفقـرة         
لى الراتب لألمهية واملمارسة مما يدل علـى حـرص املربيـة علـى ممارسـة هـذه       الفقرات اليت أحتلت أع   

التعـاون مـع   "واليت تنص على ) ٤٨(أما أقل الفقرات تقديراً فكانت الفقرات رقم  . الكفايات المهيتها 
" املؤسسات األخرى ذات العالقة بتربية الطفولة املبكرة وتنسيق اجلهود لتطوير أفضل برامج تربويـة              

واليت ) ٤١(، والفقرة رقم )٠,٨٢(راف معياري بلغ نـحوا) ١,٩٢(حصلت على متوسط حسايب بلغ   واليت  
االملام بكل التـشريعات والتعليمـات واألنظمـة والقـوانني الـيت تـنظم العمـل يف ريـاض                  "تنص على   

، ونالحظ أن الفقرة )٠,٧٢(راف معياري نـح، وا)٢,٠٧(حيث حصلت على متوسط حسايب بلغ " األطفال
أخذت الرتبة األخرية يف تقدير املربيات لدرجة األمهية ودرجة املمارسة، ممـا يـدل علـى غيـاب           ) ٤٨(قم  ر

التوجية واألشراف التربوي الذي ينسق بني املوسسات األخرى ذات العالقـة بتربيـة الطفولـة املبكـرة،           
  . وحيث املربية ويوجهها إىل ممارسة هذه الكفاية

ض لدرجـة أمهيـة الكفايـات التعليميـة ودرجـة ممارسـتها بالنـسبة لـألداة         وملعرفة تقدير مربيات الريا 
رافات املعياريـة والنـسب املئويـة    نــح كاملة وجماالا األربعة، مت استخراج املتوسـطات احلـسابية واال       

، كما هو مبني يف اجلدول رقم    )٨(والرتب لكل جمال من جماالت الدراسة ومت ترتيبها تنازلياً
رافات املعيارية لتقديرمربيات رياض األطفال لدرجة أمهية نـحسطات احلسابية واألاملتو )٨(جدول 

  .ودرجة ممارستهن هلذه الكفايات مرتبة تنازلياً حسب جماالت الدراسة الكفايات التعليمية 
  درجة املمارسة  درجة األمهية

عدد   أسم اال  م
املتوسط   الفقرات

  احلسايب
راف نـحاال

  املعياري
 النسبة
املتوسط   الرتبة  املئوية

  احلسايب
راف نـحاال

  املعياري
النسبة 
  الرتبة  املئوية

1      إدارة الفصل والتفاعل مع
15  .األطفال 2.64 .25 88 2 2.48 .31 82.7 2 

2 15  .مهارات التدريس 2.59 .26 86.3 4 2.42 .37 80.7 3 
3 9  .العالقات اإلنسانية 2.73 .26 91 1 2.61 .37 87 1 
4 9  .و املهينالنم 2.61 .38 87 3 2.22 .51 74 4 

48  اموع الكلي 2.64 .24 88  2.44 .34 81.3  
مهمـة  (أن درجة تقدير مربيات الرياض ألمهية الكفايات التعليمية كانـت   ) ٨(يتضح من اجلدول رقم     

، )كـبرية (ات كانـت  بالنسبة لألداة كاملة أو جماالا األربعة، وأن درجة ممارستهن هلـذه الكفايـ         ) جداً
، أمـا اـال الرابـع فقـد حـصل علـى درجـة             )األول والثاين والثالث  (بالنسبة لألداة كاملة أو جماالا      

، وذلك اعتماداً على املعيار اإلحصائي املستخدم يف هذه الدراسة، إذ بلغ املتوسط             )متوسطة(ممارسة  
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راف معياري بلـغ  نـح، وا)٢,٦٤(ية الكفايات  احلسايب ألداء املربيات على األستبانة كاملة بالنسبة ألمه       
رف معياري بلغ نـح، وا)٢,٤٤(، بينما بلغ املتوسط احلسايب لدرجة ممارسة املربيات هلذه الكفايات    )،٢٤(
، يف حــني بلغــت املتوســطات احلــسابية ألداء املربيــات علــى اــاالت الفرعيــة األربعــة بالنــسب  )،٣٤(

، وقد احتل اال الثالث وهو اال املتعلق بالعالقات اإلنسانية        )٢,٥٧(،  )٢,٦١(،  )٢,٦٤(،  )٢,٧٣: (لألمهية
املرتبة األوىل، ويليه اال األول وهو اال املتعلق بإدارة الفصل والتفاعل مـع األطفـال، مث اـال الرابـع      

  .املتعلق مبهارات التدريسوهو اال املتعلق بالنمو املهين، ويف الرتبة األخرية اال الثاين وهو اال 
أما بالنسبة ملمارسة الكفايات التعليمية من قبل املربيات، فقـد بلغـت املتوسـطات احلـسابية ألداء              

، وقد حدث توافق يف ترتيب جماالت )٢,٢٢(، )٢,٤٢(،  )٢,٤٨(،  )٢,٦١: (املربيات على ااالت الفرعية األربعة    
مهية، حيث احتل اال الثالث واـال األول املراتـب االوىل   الدراسة بالنسبة لدرجة املمارسة ودرجة األ 

على الترتيب، ويعزى ذلك إىل تطابق اجابات املربيات حيث تعترب املربيات ان الكفايات املتعلقـة ـذان              
ااالن على درجة مهمة جداً لذا فإن درجة املمارسة جـاءت كـبرية بالنـسبة هلـذه الكفايـات، بينمـا            

الني الرابع والثاين، حيث جاء باملرتبة الثالثـة اـال الثـاين، بينمـا احتـل اـال الرابـع          اختلف ترتيب ا  
املرتبة األخرية يف املمارسة، ويعزى ذلك إىل أن املربيات ترى أن النمو املهين مهم جداً للمربيات، لذا اخذ   

يات املتعلقة ذا اال متوسطة، هذا اال املرتبة الثالثة يف جدول األمهية، لكن درجة ممارسة الكفا
وقد يرجع ذلك إىل صعوبات ومعوقات تعيق املربيات عن ممارسة هذه الكفايات املهمـة بـشكل جيـد،           

  . لذا فقد احتل هذا اال الرتبة األخرية يف جدول املمارسة
  :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث: ثانياً

بني درجة أمهية الكفايات التعليمية ودرجة ممارسة املربيـات هلـا؟ ومـا          هل هناك عالقة ارتباطية ما      
مدى هذه العالقة؟ لإلجابة على هذا السؤال مت حساب معامل االرتبـاط بريسـون للكـشف عـن قـوة                
العالقة اخلطية بني أمهية الكفايات وبني درجة ممارستها على مستوى األداة كاملة وجماالا األربعة، 

  ).٩( اجلدول رقم كما هو مبني يف
معامل االرتباط بريسون بني أمهية الكفايات التعليمية ودرجة ممارسة مربيات الرياض هلا  )٩(جدول 

  .بالنسبة لألداة كاملة وجماالا الفرعية
قيمة   اـــــــــــــــال

  العالقة
مستوى 
  الداللة

يـات إدارة الفـصل   ممارسـة كفا × أمهية كفايات إدارة الفصل والتعامل مع األطفـال       
196.  والتعامل مع األطفال .093 

476.  ممارسة كفايات مهارات التدريس× أمهية كفايات مهارات التدريس  .000 
522.  ممارسة كفايات العالقات اإلنسانية × أمهية كفايات العالقات اإلنسانية  .000 

448.  ممارسة كفايات النمو املهين  × أمهية كفايات النمو املهين  .000 
476.  ممارسة الكفايات الكلية× أمهية الكفايات الكلية  .000 
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أن طبيعة العالقة األرتباطيـة بـني مقيـاس أمهيـة الكفايـات التعليميـة              ) ٩(يالحظ من اجلدول رقم     
الثـاين، والثالـث،    (ودرجة ممارسة املربيات هلا كانت متوسطة القوة بالنسبة لألداة كاملة وجماالـا             

وذات داللة إحصائية، بإستثناء العالقة االرتباطيـة اخلاصـة باـال األول وهـو اـال املتعلـق                  ،  )والرابع
بكفايــات إدارة الفــصل والتفاعــل مــع األطفــال وممارســة املربيــات هلــذه الكفايــات، فقــد اتــسمت  

ج بالضعف، وعدم الداللة اإلحصائية مقارنة بغريها من العالقات األخرى، وذلك حسب مقياس التدري        
  ).١٠(املطلق الوارد يف جدول رقم 

  التدرج املطلق للعالقة االرتباطية )*١٠(جدول 
  نطاق العالقة  قوة العالقة

0.01–0.33  عالقة ضعيفة 
0.34–0.66  عالقة متوسطة 
0.67–1.00  عالقة قوية 

  ).٢٠٠٥(العمري، * 
 علـى أمهيـة الكفايـات    ويعزى الداللة اإلحصائية بالنسبة لـألداة كاملـة ومعظـم جماالـا       

التعليمية للمربيات لذا فقد كانـت ممارسـتها كـبرية هلـذه الكفايـات ممـا يـدل علـى وعـي املربيـات                       
للكفايات التعليمية الالزمة المتام عملها يف الرياض علـى أكمـل وجـه فتمارسـها مـن أجـل حتقيـق                

ذا اـال املرتبـة الثانيـة بـني     األهداف املنشودة، أما بالنسبة للمجال األول فعلى الرغم من احتالل هـ        
، حيث بلـغ املتوسـط   )٨(جماالت الدراسة يف جانيب األمهية و املمارسة كما هو واضح يف جدول رقم        

، وهي )٢,٤٨(، بينما بلغ املتوسط احلسايب ملمارستة من قبل املربيات    )٢,٦٤(احلسايب ألمهية هذا اال     
بالنسبة لتقدير املمارسة، وذلـك اعتمـاداً       ) كبرية(ية، و بالنسبة لتقدير األمه  ) مهمة جداً (متثل درجة   

على املعيار اإلحصائي املستخدم يف هذه الدراسة، فقد كانت العالقة االرتباطية بـني درجـة األمهيـة      
هلذا اال ودرجة املمارسة له ضعيفة، مـع عـدم وجـود داللـة إحـصائية، وتعـد هـذه النتيجـة غـري              

ناك عالقة قوية بني درجة أمهية كفايات هذا اال ودرجة ممارستها مـن          متوقعة، إذا يتوقع أن تكون ه     
  .  قبل املربيات

  :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع: ثانياً
درجـة أمهيـة وممارسـة    يف ) ٠٥,٠ = α( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة       -

: األساســية تعــزى للمــتغريات املــستقلة اآلتيــةمربيـات ريــاض األطفــال للكفايــات التعليميــة  
 ؟)التخصص، نوع الرياض، سنوات اخلربة، عدد الدورات اليت التحقت ا املربية(

 – One way)، وحتليل التبـاين األحـادي   )T-test(لالجابة على هذا السؤال مت استخدام اختبار ت  -
anova) . 

كما هو موضح يف جدول ) ت(تبار  ملعرفة أثر متغري التخصص مت استخدام اخ   -:التخصص -١
 ).١١(رقم 
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الستجابات مربيات الرياض على أمهية  للمقارنة بني املتوسطات احلسابية) ت(نتائج اختبار  )١١ (جدول
  .الكفايات التعليمية وممارستهن هلا، لكل جمال من جماالت الدراسة واموع الكلية حسب متغري التخصص

  درجة املمارسة  درجة األمهية
مستوى   اـــــال

املتوسط   عددال  املتغري
  احلسايب

راف نـحاال
  املعياري

قيمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

املتوسط 
  احلسايب

راف نـحاال
  املعياري

قيمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

53  تربوي 39.74 3.85 37.62 4.74  إدار الفصل  
والتفاعـــل  
  مع األطفال

22  غري تربوي 39.23 3.32 
.541 .590 

36.27 4.36 
1.148 .255 

53  تربوي 39.15 3.68 36.36 5.67  ــارات  مهــــ
22  غري تربوي  التدريس 38.14 4.26 

1.04 .303 
36.31 5.32 

.029 .977 

53  تربوي 24.71 2.23 23.57 3.29  ــات  العالقــ
22  غري تربوي  اإلنسانية 24.32 2.50 

.681 .498 
23.32 3.48 

.292 .771 

53  بويتر 23.62 3.16 20.51 4.59    النمو املهين
22  غري تربوي 23.22 4.10 

.450 .654 
18.64 4.54 

1.61 .111 

53  تربوي 127.3 11.16 118.06 16.29  امـــــــوع 
22  غري تربوي  الكلي 124.9 12.64 

.787 .434 
114.55 16.19 

.851 .397 

  :ما يلي) ١١(يوضح اجلدول رقم 
املربيـات لفقـرات   السـتجابات  ) ٠٥,٠ = α(إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة       -

 بالنسبة لألداة  كاملة التخصص، وفقاً ملتغري االستبانة بشقيها درجة األمهية ودرجة املمارسة    
أمهية الكفايات التعليمية وممارسـتها عنـد املربيـات        وهذا يدل على    األربعة،  وجماالا الفرعية   

ذا كانت املربية حتمل ختصص تربوي أو غري تربوي، ورمبا تعود هذه النتيجـة إىل  بغض النظر عن ما إ   
، %)٧١(مربية، أي بنسبة ) ٥٣(عدد املربيات الآليت حيملن املؤهل التربوي والذي بلغ يف هذه الدراسة   

مربيـة،  ) ٢٢(مربية وتعترب نسبة كبرية مقابل اآليت الحيملـن املؤهـل التربـوي والـيت بلـغ عـددهن            
  ).٢٠٠٣(، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ياسني%)٢١(نسبة وب
كمـا هـو موضـح يف                             ) ت( ملعرفة أثر متغري نوع الريـاض مت اسـتخدام اختبـار             -:نوع الرياض  -٢

  ).١٢(جدول رقم 
مهية للمقارنة بني املتوسطات احلسابية الستجابات مربيات الرياض على أ) ت(نتائج اختبار  )١٢(جدول 

  .الكفايات التعليمية وممارستهن هلا، لكل جمال من جماالت الدراسة واموع الكلية حسب متغري نوع الرياض
  درجة املمارسة  درجة األمهية

مستوى   اال
املتوسط   العدد  املتغري

  احلسايب
راف نـحاال

  املعياري
قيمة 

  )ت(
مستوى 
  الداللة

املتوسط 
  احلسايب

راف نـحاال
  املعياري

يمة ق
  )ت(

مستوى 
  الداللة

18  حكومي 38.89 4.28 35.67 5.08  إدار الفـــــــصل 
ــع  ــل مـ والتفاعـ

57  أهلي  األطفال 39.80 3.49 
 
.920 .361 

37.72 4.44 
 
1.65 .103 

18  حكومي 37.28 4.11 33.28 5.84    مهارات التدريس
57  أهلي 39.35 3.67 

 
2.03 .046 

37.32 5.11 
 
2.83 .006 

18  حكومي 23.61 2.45 21.22 2.92  ــات ال عالقــــــــ
57  أهلي  اإلنسانية 24.91 2.18 

 
2.14 .036 

24.21 3.14 
 
3.58 001 
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18  حكومي 22.61 3.44 18.17 5.01    النمو املهين
57  أهلي 23.79 3.42 

 
1.27 .208 

20.53 4.39 
 
1.92 .059 

18  حكومي 122.4 12.82 108.33 17.04    اموع الكلي
57  أهلي 127.9 10.59 

 
1.77 

.080 
119.77 15.10 

 
2.72 .008 

   
  : ما يلي) ١٢(يوضح اجلدول رقم 

املربيـات لفقـرات   السـتجابات  ) ٠٥,٠ = α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       -
داة  كاملـة وجماالـا    بالنـسبة لـأل  الريـاض   نـوع ، وفقـاً ملـتغري  االستبانة بشقها درجة األمهية 

) ٠٥,٠ = α( عند مـستوى الداللـة   ، كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية     )األول، والرابع (الفرعية  
 بالنـسبة  الريـاض   نوع، وفقاً ملتغرياملربيات لفقرات االستبانة بشقها درجة املمارسة  الستجابات  

مالت يف الريـاض احلكوميـة أو الريـاض    ان املربيـات العـا  وهذا يدل علـى   ،  )األول، والرابع (للمجالني  
األهلية يتفقن يف درجة أمهيـة الكفايـات ودرجـة ممارسـتها وخاصـة فيمـا يتعلـق باـال األول                     
وهواال املتعلق بكفايات إدارة الفصل والتفاعل مع األطفال، أو اال الرابع وهـو اـال املتعلـق             

  .بكفايات النمو املهين
املربيـات لفقـرات    السـتجابات   ) ٠٥,٠ = α(صائية عند مـستوى الداللـة       توجد فروق ذات داللة إح     -

، )الثـاين، والثالـث  (للمجـالني   بالنـسبة  الرياض  نوع، وفقاً ملتغرياالستبانة بشقها درجة األمهية   
لصاحل الرياض األهلية، حيث بلغ متوسط أداء مربيات الرياض األهلية بالنسبة للمجـال الثـاين             

، بينمـا بلـغ متوسـط أداء مربيـات الريـاض        )٣٩,٣٥(كفايات مهارات التـدريس     وهو اال املتعلق ب   
، أمـا اـال الثالـث وهـو اـال املتعلـق بكفايـات العالقـات              )٣٧,٢٨(احلكومية على نفـس اـال       

، بينما بلغ متوسط أداء مربيـات  )٢٤,٩١(اإلنسانية، فقد بلغ متوسط أداء مربيات الرياض األهلية   
 ). ٢٣،٦١(ة على نفس اال الرياض احلكومي

املربيـات لفقـرات   السـتجابات  ) ٠٥,٠ = α( عند مـستوى الداللـة    توجد فروق ذات داللة إحصائية   -
الثاين، ( لألداة كاملة وجماالته  بالنسبةالرياض  نوع، وفقاً ملتغرياالستبانة بشقها درجة املمارسة  

املربيـات العـامالت يف الريـاض األهليـة      ، لصاحل الرياض األهلية، حيث بلغ متوسط أداء         )والثالث
، أمـا  )١٠٨,٣٣(، بينما بلغ متوسط أداء مربيات الرياض احلكوميـة          )١١٩,٧٧(بالنسبة لألدة كاملة    

بالنسبة للمجال الثاين وهو اـال املتعلـق بكفايـات مهـارت التـدريس، فقـد بلـغ متوسـط أداء          
، أمـا  )٣٣,٢٨(اء مربيـات الريـاض احلكوميـة    ، بينما بلغ متوسط أد)٣٧,٣٢(مربيات الرياض األهلية    

بالنسبة للمجال الثالث وهو اال املتعلـق بكفايـات العالقـات اإلنـسانية، فقـد بلـغ املتوسـط            
، بينما بلغ املتوسط احلسايب ملربيـات الريـاض احلكوميـة        )٢٤,٢١(احلسايب ملربيات الرياض األهلية     

 املربيات، كما أن بعض الرياض األهلية تتوفر فيها ، وتدل هذه النتيجة على تطابق اجابات  )٢١,٢٢(
إمكانات غري متوفرة يف الرياض احلكومية، وبالتـايل تـساعد هـذه اإلمكانـات املربيـة علـى تنويـع         
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األنشطة واستخدام الوسائل اإليضاحية، واإلبتكار والتجديد، فضالً عن متابعة اإلدارة للمربيات       
رياض األهلية عن املربيـات اآليت ال يـنجحن يف حتقيـق أهـداف     وتقوميها املستمر، إذ قد تستغين ال  

هذه املرحلة، ونتيجة حلرص املربية على االستمرار بالعمل يف الروضة بسبب الظـروف املعيـشة               
الصعبة، وقلة الوظائف، حترص مربية الرياض األهلية على اجناح عملها بالرياض، لذا فقد جـاءت    

 .ن لصاحل الرياض األهليةالكفايات املتعلقة ذان ااال
 ملعرفة أثر متغري سنوات اخلربة مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي كما -:سنوات اخلربة - ٥

 ).١٣(هو موضح يف جدول رقم 
حتليل التباين األحادي ثنائي االجتاه لتقديرات درجة أمهية الكفايات التعليمية ودرجة  )١٣(جدول 

  . ملتغري سنوات اخلربة، على األداة كاملة وجماالا األربعةممارسة املربيات هلا، وفقاً
اــــــــــــا  درجة املمارسة  درجة األمهية

جمموع   مصدر التباين  ل
  املربعات

متوسط 
  املربعات

قيمة 
  ف

مستوى 
  الداللة

جمموع 
  املربعات

متوسط 
  املربعات

قيمة 
  ف

مستوى 
  الداللة

21.26   اموعاتبني 5.314 115.6 28.89  ــصل  إدار الفـ
والتفاعل مـع   

984.9  داخل اموعات  األطفال 14.07 .378 .824 
1481.6 21.17 1.37 .255 

45.58  بني اموعات 11.39 244.8 61.02  ــارات  مهــــــ
1055  داخل اموعات  التدريس 15.08 .755 .558 

201.89 28.84 2.12 .088 

2.957  بني اموعات .739 43.69 10.92  ــات  العالقــــ
389.0  داخل اموعات  اإلنسانية 5.558 .133 .970 

775.06 11.07 .986 .421 

22.12  بني اموعات 5.530 134.39 33.59    النمو املهين
854.6  داخل اموعات 12.21 .453 .770 

144.85 20.69 1.62 .178 

251.7  بني اموعات 62.93 .774 .194    اموع الكلي
9670  داخل اموعات 138.2 .456 .768 

7.64 .109 1.78 .144 

    : ما يلي) ١٣(يوضح اجلدول رقم 
املربيات لفقرات  الستجابات  ) ٠٥,٠ = α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           -

بالنـسبة لـألداة     سـنوات اخلـربة      ، وفقـاً ملـتغري    االستبانة بشقيها درجة األمهية ودرجة املمارسة     
األربعة، وهذه نتيجة غري معقولة، النه كلما زادت خربة الفرد زاد اتقانه كاملة وجماالا الفرعية  

للمهارات اليت تتصل بعمله، وتعزو الباحثـة هـذه النتيجـة إىل عـدم جتديـد معلومـات وخـربات            
ن بكـل جديـد يف جمـال    ومهارات املربيات من خالل التدريب املستمر هلن أثناء اخلدمـة، وإمـداده          

التخصص، كما اليتم التعـاون مـع املوسـسات األخـرى ذات العالقـة بتربيـة الطفولـة املبكـرة                     
والـيت تـنص   ) ٤٨(لتطوير برامج تربوية لتعليم األطفل، ويؤيد هذه النتيجة حصول الفقرة رقم           

ق اجلهود لتطوير التعاون مع املؤسسات األخرى ذات العالقة بتربية الطفولة املبكرة وتنسي" على 
على الرتبة األخرية بني رتـب أمهيـة الكفايـات التعليميـة      " أفضل برامج تربوية لتعليم األطفال    
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وممارستها، أخرياً ضعف األشراف والتوجيه التربوي هلـذه املرحلـة ممـا يـؤدي إىل ختـبط املربيـة يف           
فـق هـذه النتيجـة مـع     عملها لعدم وجود املوجه واملرشد هلا الذي يوجهها االجتاه الصحيح، تت     

 ).٢٠٠٣(دراسة ياسني
 ملعرفة أثر متغري عدد الدورات التدريبية، مت استخدام اختبار حتليل -: عدد الدورات التدريبية  - ٦

 ).١٤(التباين األحادي كما هو موضح يف جدول رقم 
ة ودرجة ممارسة حتليل التباين األحادي ثنائي االجتاه لتقديرات درجة أمهية الكفايات التعليمي )١٤(جدول 

  .املربيات هلا، وفقاً ملتغري عدد الدورات التدريبية، على األداة كاملة وجماالا األربعة
  درجة املمارسة  درجة األمهية

جمموع   مصدر التباين  ــــــالاــــ
  املربعات

متوسط 
  املربعات

قيمة 
  ف

مستوى 
  الداللة

جمموع 
  املربعات

متوسط 
  املربعات

قيمة 
  ف

مستوى 
  لداللةا

68.87  بني اموعات 22.96 106.1 1.68  إدار الفـــصل  
والتفاعل مـع   

  األطفال
94.32  داخل اموعات 13.20 

1.74 .167 
1491 21.00 

1.68 .178 

62.15  بني اموعات 20.71 57.02 19.01  ــارات  مهــــــ
1039  داخل اموعات  التدريس 14.46 

1.42 .245 
2206 31.07 

.612 .610 

30.48  بني اموعات 2.45 57.26 19.09  العالقـــــــات 
361.5  داخل اموعات  اإلنسانية 10.16 

1.99 .122 
761.49 10.72 

1.78 .159 

47.15  بني اموعات 15.72 36.93 12.32    النمو املهين
829.2  داخل اموعات 11.68 

1.34 .267 
1545.9 21.77 

.566 .639 

675.4  بني اموعات 225.1 .399 .133    اموع الكلي
9922  داخل اموعات 130.2 

1.73 .169 
8.01 .113 

1.18 .324 

    : ما يلي) ١٤(يوضح اجلدول رقم 
املربيات لفقرات  الستجابات  ) ٠٥,٠ = α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           -

عدد الـدورات الـيت التحقـت ـا           وفقاً ملتغري  ملمارسةاالستبانة بشقيها درجة األمهية ودرجة ا     
األربعة، وتعزى هذه النتيجـة إىل عـدم فعاليـة      بالنسبة لألداة  كاملة وجماالا الفرعية       املربية  

الدورات التدريبية اليت التحقت ا املربيات، وذلك الن معظم الدورات اليت تعقد للمربيات التتم 
 علـى أن هـذه الـدورات ال يـتم تقوميهـا ملعرفـة مـستوى الكفـاءة          وفق احتياجات املربيات، فضالً   

اخلارجية الناجتة من الدورات التدريبية، أو قد تكون الدورات اليت حصلت عليه املربيات يف جماالت      
 ).٢٠٠٣(أخرى ال تتعلق مبجال ختصصهن، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ياسني 
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  -:يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج ميكن استخالص االستنتاجات اآلتية
أن درجة أمهية الكفايات التعليمية األساسية من وجهة نظر املربيات جاءت مهمة جـداً            §

 .وفقاً إلجابات مربيات الرياض على أداة الدراسة
نظر املربيات جاءت كبرية وفقـاً   أن درجة ممارسة الكفايات التعليمية األساسية من وجهة          §

 .إلجابات مربيات الرياض على أداة الدراسة
أن طبيعة العالقة اإلرتباطية بني درجة أمهية الكفايات التعليمية ودرجة ممارسة املربيات              §

 .هلا كانت متوسطة القوة وذات داللة إحصائية
ت التعليمية األساسية ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية يف أمهية وممارسة الكفايا    §

  .من وجهة نظر املربيات تعزى ملتغريات التخصص، وسنوات اخلربة، وعدد الدورات التدريبية
 وجود فروق ذات داللة إحصائية يف ممارسة الكفايات التعليمية األساسية من وجهة نظـر     §

 .املربيات تعزى لصاحل الرياض األهلية

  
  : توصي الباحثة مبا يليمن خالل هذه الدراسة

اإلفادة من الكفايات التعليمية األساسية يف تصميم برامج إعـداد مربيـات ريـاض األطفـال، ويف       -
 .ختطيط برامج تدريبهن أثناء اخلدمة

 :بسبب حصول بعض الكفايات على درجة أمهية ودرجة ممارسة متدنية توصي الدراسة ب -
 تـراخيص لفـتح   نــح ن تتوفر يف مباين الرياض، وعدم م التاكيد على املعايري والشروط اليت جيب أ    •

 . رياض خاصة إال بعد التأكد من التزامها بتلك املعايري والشروط
  .تفعيل دور االشراف والتوجيه التربوي يف جمال رياض االطفال •
عقد دورات تدريبية ملربيات الرياض وفق االحتياجات، ليـتم امـدادهن باملهـارات الالزمـه يف جمـال                    •

 . ملالع
توعية أولياء األمور بأمهية مرحلة الرياض، ووظيفتها باعتبارها مرحلة يـئ األطفـال للـدخول       •

 .ملرحلة التعليم األساسي، وأن دورهم فيها مهم النه يساعد على حتقيق أهداف الرياض
 .  إجراء دراسة مماثلة للمراحل التعليمية املختلفة -
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  .دار امسرية: ، عمان٢، طتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية).٢٠٠٢.( احليلة، حممد-  
  .دار األمل للتوزيع والنشر:  إربداإلدارة واإلشراف التربوي،). ٢٠٠٠.( اخلطيب، رداح-
 :عمـان  ١طاملنهاج اإلبداعي الشامل يف تربية الطفولة املبكـرة،         ). ٢٠٠٣.( اخلوالدة، حممد حممود   -

  .دار املسرية
دراسة تقوميية لرياض األطفال يف اجلمهورية اليمنية يف ضوء احملددات     ). ١٩٩٩.(ثىن السمني، درة م   -

  . أطروحة دكتوراه، غري منشورة، كلية التربية، جامعة اجلزيرة، السوداناحمللية  والعربية واألجنبية،
ات،  مشكالت رياض األطفال يف اجلمهورية اليمنية من وجهة نظر املربي          ).٢٠٠١.( الشيباين، حلمي  -

  .، جامعة بغداد)أبن رشد(رسالة ماجيستر غري منشورة، كلية التربية 
تقومي الكفاءات األدائية ملربيات رياض األطفال األهلية يف مدينة تعـز يف           ). ٢٠٠٦.( الشيباين، حلمي  -

 منـاهج التعلـيم وبنـاء       – املؤمتر العلمي الثامن عـشر       ضوء حمددات استراتيجيات التعليم إلبداعي،    
  .٧٢١ – ٦٨٩، ٢٠٠٦ يوليو، ٢٦ – ٢٥، اجلمعية املصرية، املنعقد يف ٢ العريب، ماإلنسان

الكفايـات التعليميـة الالزمـة ملعلمـي مبحـث احلاسـوب يف             ). ٢٠٠٥.( العمري، حممد عبد القادر    -
جملـة مؤتـه للبحـوث والدراسـات     املرحلة الثانوي ومدى   ممارستهم هلا مـن وجهـة نظـر املعلمـني،           

  .١١١ – ٨٥، )٢٠(، ٧، )ردنجامعة مؤته األ(
فـة يف املنـاهج وطـرق       ). ١٩٩٦.( اللقاين، أمحد واجلمـل، علـي    - معجـم املـصطلحات التربويـة املعر

  .عامل عامل الكتب للنشر والتوزيع: القاهرةالتدريس، 
يف عبـد  . واقع رياض األطفـال يف حمافظـة تعـز   ). ٢٠٠٨.( املخاليف، صادق والصنعاين، عبده سعيد     -

دراسـة ميدانيـة يف مـديريات    "، واقع التعليم العام ومشكالته يف حمافظـة تعـز   )حمرراً(فاين  اهللا الذي 
 .اجلمهورية اليمنيةمركز البحوث ودراسات اجلدوى، : تعز". مدينة تعز

الكفايات األساسية ملربيات رياض األطفال مـن وجـة نظـر        ). ٢٠٠٥.( املزين، سليمان وغراب، هشام    -
، "الطفل الفلسطيين بني حتديات الواقع وطموحـات املـستقبل      " التربوي الثاين    املؤمترمديرات الرياض،   

  . ، كلية التربية، اجلامعة اإلسالمية٢٠٠٥، نوفمرب، ٢٣ -٢٢املنعقد يف الفترة من 
  .دار الفكر العريب: ، القاهرة٤طرياض األطفال، ). ٢٠٠٥.( الناشف، هدى-
لكفايـات التقنيـة التعليميـة لـدى معلمـي مرحلـة       مدى توافر ا ). ١٩٩٧.( النجار، حسن عبد اهللا    -

رسالة ماجيـستر غـري   التعليم األساسي يف األردن وممارستهم هلا من وجهة نظر املعلمني أنفسهم،          
  .منشورة، كلية التربية، جامعة الريموك، إربد، األردن

علمات ريـاض   الكفايات الشخصية واألدائية مل   ). ٢٠٠٧.( اهلويل، عبري وجوهر، سلوى والقالف نبيل      -
  .١٢١ – ٥٩، ١٠٥رسالة اخلليج العريب، األطفال يف ضوء االسلوب املطور، 
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الكفايات التدريسية الالزمة ملعلمات مرحلة ما قبل املدرسة يف ضـوء      ). ٢٠٠٥.( حرب، حيي حسني   -
مؤمتر األطفال والشباب يف مدن الشرق األوسـط ومشـال   تطوير مناذج املنهج للقرن احلادي والعشرين،     

  .٨٧ – ٥٢، ٢٠٠٥ ابريل، ١٩ – ١٧افريقيا، املنعقد يف ديب يف الفترة من 
دراسة مقارنة لنظم رياض األطفال يف مصر والـسعودية والبحـرين      ). ١٩٩٨.( عوض، حممد أمحد   -

  .٢٥ – ١٧، اجليزة، )١(، ١ جملة التربية، يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة،
دى إتقان معلم املواد اإلجتماعية مبدارس التعليم العـام بدولـة     ما م ). ٢٠٠٢.( كرم، إبراهيم حممد   -

جملـة العلـوم   ، "دراسة استطالعية آلراء املـوجهني واملدرسـني األوائـل       "الكويت للكفايات التدريسية    
  .١٦٣ – ١٢٣، )٣( ،٤، )كلية التربية جامعة البحرين(التربوية والنفسية 

  .شركة السفري: القاهرةمة برياض األطفال،  مرشد املعل).بدون تاريخ.( لنب، علي أمحد-
االحتياجات التدريبية ملربيات رياض    ). ٢٠٠٥.(حممد، جناح عبد الرحيم واحلمادي، سارة عبد الرحيم        -

مؤمتر الطفولة األول من أجـل شخـصية متوازنـة للطفـل     األطفال من وجهة نظر املربيات واملديرات،      
  .٤٤٢ – ٤٠٤، مركز التأهيل والتطوير التربوي، ٢٠٠٥ مايو ١٨ -١٦ومحايته وتنمية قدراته، املنعقد يف 

 ،٨جملــة الطفولــة العربيــة، املكانــة األجتماعيــة ملعلمــة الروضــة، ). ٢٠٠١.( مرتــضى، ســلوى-
  .٥١ – ٢٩، )اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية(
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