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الدراسة احلالية إلى حتديد الكفايات التعليمية األساسية العامة لدى معلمات رياض األطفال 
بالروضات احلكومية بالعاصمة املقدسة، وإلى درجة توافرها يف كل معلمة من معلمات عينة 

) روضات حكومية بالعاصمة 7) معلمة يف عدد (78ة على (الدراسة، حيث شملت عينة الدراس
املقدسة طبقـت عليهن أداة الدراسة، وهي عبــارة عن بطاقــة مالحظة من تصميم الباحثة حيث احتوت على 

) مهارة روعي فيها أن تتميز بالدقة والوضوح يف حتديد األداء املرغوب وأن تكون قصرية وواضحة املعنى 58(
 واحدًا من السلوك ، وقد استخدمت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار (ت) وأن تصف مكونًا

واختبار حتليل التباين األحادي كأساليب إحصائية للحصول على النتائج التالية :  
-  معلمات رياض األطفال يف مدارس الروضات احلكومية يتمتعن بكفايات شخصية ممتازة وبدرجة عالية  1
مستوى أداء معلمات رياض األطفال للكفايات التدريسية ضعيف وحباجة إلى تدريب وإتقان جلميع  - 2

املهارات التدريسية كي يصلن إلى املستوى املنشود .  
درجة توافر الكفايات الشخصية لدى معلمات رياض األطفال ال ختتلف باختالف التخصص أو  - 3

املؤهل العلمي .  
ايات التعليمية األساسية العامة لدى معلمات رياض األطفال ال ختتلف باختالف درجة توافر الكف - 4

سنوات اخلربة أو عدد الدورات التدريبية التي التحقن بها .  
كما أوصت الدراسة باألتي :  

- عقد دورات تدريبية مكثفة ملعلمات رياض األطفال يف جمالي طرق التدريس وأساليب معاملة األطفال 1
لوكهم ، وذلك إلثراء أفكارهن بأمثلة وتدريبات وتطبيقات تربوية بسيطة ومثرية، وتزويدهن وتوجيه س

باألدوات واألجهزة الالزمة لكل تدريب، والعمل على حتضريها قبل القيام بها .  
- ضرورة تكثيف عملية اإلشراف على معلمات رياض األطفال وتزويدهن بكل جديد يف جمال 2

م أسلوب تبادل الزيارات وحضور الدروس النموذجية باستمرار ألهمية التخصص، وذلك باستخدا
ذلك يف طبيعة التعلم املكتسب ، حيث أن هناك عالقة وثيقة بني جودة التعلم ونشاط وإجيابية املتعلم 

الفرد .  
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Abstract 
 The current study aimed at defining the general educational 
competences for teachers working in Makkah and whether these competences 
are present in each of the teachers. This study consists of (78) teachers working 
in seven public preschools, meeting study criteria, which was set up by the 
investigator.  

 The questionnaire consists of (58) skills which very clearly punctually 
concentrated on performance. They were short, clear and described only one 
thing of the behavior.  

 The mean proportional, reoccurrence, percentage, mean and standard 
deviations and analysis of variance were used as statistical means to obtain the 
following results: 

-  Public pre-school teachers have excellent personal abilities.  

-  The performance level of pre-school teachers for educational 
competences are very weak and a lot of training and perfection to all 
teaching skills to reach the wanted level is needed. 

-  The degree of personal competences that the pre-school teachers have 
does not differ according to their specialization or their years of 
experiences or number of training course.  

-  The degree of general, main and educational qualifications of pre-school 
teachers does not differ with years of experience or the number of 
training courses, which they had.  

-  The study suggested that, having intensive training courses to preschool 
teachers in both teaching methods and in the way of dealing with 
children and directing their behavior. Doing this is to enrich teacher’s 
ideas with simple, educational and exciting examples and exercises.  
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صاحب مهنة، وهذه املهنة تفـرض عليـه        
أن ميتلك كفاءات خاصة، لتؤهله للقيام      
بأدواره التي مل نألفها يف نظامنـا الرتبـوي عامـة ويف          
مناهجنا خاصة، فاملعلم جمـرب وباحـث وصـاحب        
فلسفة ومنظم ومدير للمواقف التدريسـية، ومـديرًا        
للتفاعالت الصفية وغري الصفيــة، ومع ذلـك فهـو       

ارس هذه األدوار، ولكنه ميـارس دورًا واحـدًا         ال مي 
نعرفه جميعًا هو دور الناقـل للمعرفـة إلـى عقـول         
األبنــاء والتأكــد مــن احتفــاظهم بهــا حتــى يــوم 

وهذا ما يؤكد متامـًا بـأن مناهجنـا ال         . االمتحان  
تزال بعيدة عن كونها تنمـي اإلبـداع؛ ألن مسـألة           

ل من لـه  اإلبداع حتتاج إلى تهيئة فكرية ونفسية لك      
عالقة بعمليـة تربيـة األبنـاء كـي تصـبح مـدخًال             
لتطوير املناهج يف أي مرحلة من مراحل التعليم مبا         
يف ذلك كافة وسائط الثقافة مثل اإلذاعة والتلفزيون 

 . والصحافة وغريها 
فاملعلم البد أن يكون مبدعًا يف البداية لكي       
يكون قادرًا على تنفيذ املنهج علـى حنـو إبـداعي،           

يكون قادرًا علـى تنميـة مهـارات اإلبـداع لـدى            ول
وهذا ال يتأتى إال إذا كان املعلم قـادرًا         . األبناء  

على تبني اسـرتاتيجيات تنميـة الـتفكري اإلبـداعي          
والتي تؤكـد علـى أهميـة اسـتخدام العديـد مـن             
اسرتاتيجيات التدريس املناسبة ملا يوجد من فـروق      

ت اإلنسـانية   فردية بني التالميذ، ومراعاة التفـاعال     
التــي جيــب أن تســود مواقــف التــدريس مبختلــف 

، فاملناخ الصـفي التسـلطي      ..أنواعها ومستوياتها   
ال يساعد علـى التـدريس املبـدع وال يـؤدي إلـى           

اكتساب مهارات اإلبداع، ومـن ثـم فاحلاجـة إلـى           
املناخ الدميقراطي اإلنساني الذي يشعر فيه املـتعلم        

املعلــم علــى باحلــب واملــودة والصــداقة، وحــرص 
 . تعليمه وتربيته على حنو متميز 

لذا فإن التدريس احلديث ال يعتمد علـى         
حفظ املتعلم للمعلومـات، وال يعتمـد علـى خـربة           
املعلم مبهام التـدريس فحسـب، فهـو عمـل علمـي            
خمطط مسبقًا ويستهدف خمرجات تعليمية فهو حلقة     

 . تبدأ وتنتهي باألهداف املرغوب حتقيقها 
 جنــاح أي جمتمــع يف حتقيــق كمــا يتوقــف 

أهدافه ومتابعة منوه وتطوره على الكفاية اإلنتاجيـة        
وكفاية الفرد ال تتحقق إال . لكل فرد بال استثناء 

بوضع الفـرد يف املهنـة التـي تالئـم اإلطـار العـام              
لشخصيته وتتالءم أيضًا مـع اسـتعداداته وقدراتـه         
وميوله، فبقدر كفايته يف عمله وتكيفه فيـه، يـنجح          

لــذا كــان اختيـار األفــراد ملهنــة  . يف أداء رسـالته 
 . التدريس احلديث من أهم العمليات وأخطرها

وملا كان إعداد املعلمة أثناء اخلدمة يرمـي        
إلى تطوير عملها وجتديـده بصـورة جتعلهـا قـادرة           
على مواجهة مشكالت العمل، ومسايرة كل جديد       
يف املجال الرتبوي، ويف جمال ختصصها، عـن طريـق          

لتوجيه واإلرشـاد وإكسـابها خـربات جديـدة مبـا           ا
حتتويــه مــن ميــول واجتاهــات ومفــاهيم وأســاليب 
تفكري تؤدي إلى رفع مستوى أدائها املهنـي، كـان          
من الضـروري العمـل علـى رفـع مسـتوى الكفايـة             

 . لديها 
ومعلمة رياض األطفـال يف اململكـة العربيـة         
السـعودية حباجــة ماســة إلــى رفــع مســتوى األداء  

ــةال( ــديها ) كفاي ــداف  . ل ــق األه ــك ألن حتقي ذل
املرغوبة فيها يف تلك املرحلة مرهون بدرجـة كـبرية          
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 . بنوعية املعلمة واملنهج 
ويف الوقت نفسه مهما كـان املـنهج جيـدًا           

فسوف يصـبح عـديم اجلـدوى دون تـوافر املعلمـة            
القادرة على تنفيذه بشكل جيد ، إضافة إلى تعدد  

 املـؤهالت واخلـربات     مستويات املعلمات من حيث   
التدريسية وعـدد الـدورات التدريبيـة، كـل ذلـك           
يفرض تدريبًا مستمرًا أثنـاء اخلدمـة، ويسـتوجب         
تقوميًا مسـتمرًا إلدخـال التحسـينات علـى الواقـع           

 . التعليمي 
 : مشكلة الدراسة 

ومن خالل معايشة الباحثة لفرتة اإلشراف       
ــات   ــى الطالب ــاض  / عل ــدارس ري ــات يف م املعلم

طفــال الحظــت افتقــار بعــض معلمــات ريــاض األ
األطفال إلى بعض املهارات املهمة وضعفًا شـديدًا        
يف بعض جوانب األداء التدريسي املهمة على سبيل  
ــل     ــة الطف ــاة طبيع ــدم مراع ــر، ع ــال ال احلص املث
وخصائص منوه، وعدم مراعاة الظـروف املاديـة مـن     
أجهزة وأدوات وإمكانات، وتتساءل الباحثة، هـل       

ذلك إلى عدم توفري القـوى البشـرية املعـدة          يرجع  
واملؤهلة تربويـًا لرتبيـة الطفـل ؟ أم لعـدم مراعـاة             
الدقة عن اختيار معلمات رياض األطفال للمهنة ؟ 
أم ألســباب أخــرى ؟ وهــذا ممــا شــجع الباحثــة 
إلجراء الدراسة احلاليـة ومعرفـة واقـع املمارسـات          

 . الرتبوية لدى معلمات رياض األطفال 
حتديد مشـكلة الدراسـة يف األسـئلة        وميكن  

 : التالية 
ما الكفايات التعليميـة األساسـية العامـة         -١

 لدى معلمات رياض األطفال ؟ 
ــة     -٢ ــات التعليمي ــوافر الكفاي ــة ت ــا درج م

األساسية العامـة لـدى معلمـات ريـاض األطفـال           

ــمة     ـــة بالعاص ــال احلكومي ــاض األطف ــدارس ري مب
 املقدسة ؟ 
ــتالف يف   -٣ ــد اخ ــل يوج ــوافر  ه ــة ت  درج

الكفايات التعليمية األساسية العامة لدى معلمـات       
 رياض األطفال يعزى ملتغري التخصص لديهن ؟ 

ــوافر     -٤ ــة ت ــتالف يف درج ــد اخ ــل يوج ه
الكفايات التعليمية األساسية العامة لدى معلمـات       
ريــاض األطفــال يعــزى ملتغـــــري املؤهــل العلمــي 

 لديهن ؟ 
ــو    -٥ ــة ت ــتالف يف درج ــد اخ ــل يوج افر ه

الكفايات التعليمية األساسية العامة لدى معلمـات       
 رياض األطفال يعزى ملتغري اخلربة لديهم ؟

ــوافر     -٦ ــة ت ــتالف يف درج ــد اخ ــل يوج ه
الكفايات التعليمية األساسية العامة لدى معلمـات       
ــدورات     ــدد ال ــتغري ع ــزى مل ـــال يع ــاض األطف ري

 التدريبية ؟ 
 : أهداف الدراسة 

 :  ما يلي تسعى هذه الدراسة إلى
ــات     -١ ــوافر الكفاي ــة ت ــى درج ــرف عل التع

التعليمية األساسـية العامـة لـدى معلمـات ريـاض       
 . األطفال مبدينة مكة املكرمة 

معرفة ما إذا كانت هناك فروقـًا يف درجـة           -٢
توافر الكفايات التعليميـة األساسـية العامـة لـدى          
معلمات رياض األطفال تعزى إلى مؤهلهن العلمي       

ــربتهن أو عـــدد الـــدورات أو ختصصـــهن  أو خـ
 . التدريبية التي تم االلتحاق بها 

تقــديم التوصــيات، واملقرتحــات املناســبة  -٣
 . ملوضوع الدراسة يف ضوء ما تسفر عنه نتائجها 

 : أهمية الدراسة 
توفري معلومات ضرورية عن مدى امتالك  -١
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معلمات رياض األطفال للكفايات األساسية 
س، وبالتالي االستفادة من ذلك لقيامهم مبهنة التدري

يف حتسني وتطوير كفاياتهن التعليمية ووضع 
 . الربامج الالزمة بهذا اخلصوص 

تفيد نتائج هذه الدراسة كل من املعلمات        -٢
ــوة     ــواطن الق ــد م ــات يف حتدي ــرفات الرتبوي واملش
والضعف يف مستوى األداء التدريسي الذي يصعب       

 .  حتديده بشكل دقيق وتفصيلي 
تعترب هذه الدراسة خطـوة أولـى لتحسـني          -٣

مستوى االتقـان لكفايـات التـدريس واسـتخدامها         
   (Criterion Referenced)كمحك مرجعي للتقويم 

ــاء    -٤ ــر اآلب ــة نظ ــذه الدراس ــت ه ــد تلف  ق
واألمهات إلى حتديد مستوى قدرات الطفل يف هذه  
املرحلة والتعاون مـع املعلمـات لالرتقـاء مبسـتوى          

ــالهم ــدرات أطف ــات  ق ــد الكفاي ــن خــالل حتدي  م
 . املطلوبة 
ــر      -٥ ــة نظ ــذه الدراس ــائج ه ــت نت ــد تلف ق

املسؤولني والقائمني على تطوير برامج األطفـال يف        
حتديد املعايري وتطبيقها عند اختيار معلمة ريـاض        

 . األطفال 
ــداد    -٦ ــرامج إع ــن ب ــؤولني ع ــد املس  تزوي

معلمات رياض األطفال، وكـذلك القـائمني علـى         
ثنـاء اخلدمـة ببطاقـة مالحظـة ملهـارات      تـدريبهم أ 

التدريس مما قد يسهم يف االستعانة بها عند تقويم 
 . هذا اجلانب لدى املعلمات 

 : حدود الدراسة 
تم حتديد الفصـلني األول    : احلدود الزمانية   

 . هـ لتطبيق أداة الدراسة ١٤٢١والثاني من عام 
ــوعية   ــدود املوض ــة   : احل ــام الباحث ــم قي ت

يــة املالحظــة املباشـرة وللتأكــد مــن  شخصـيًا بعمل 

ــني    ــق علــى فرتت ــم التطبي ــق فقــد ت ســالمة التطبي
 . متباعدتني 

تم اختيار عينـة عشـوائية      : احلدود املكانية   
 .من مدارس رياض األطفال بالعاصمة املقدسة

اقتصـرت الدراســة علـى معلمــات ريــاض    
األطفال احلكومية فقط دون األهلية لكون املـدارس        

كمـنهج  ( يد بتنفيذ الربنامج احلـديث      احلكومية تتق 
 ) . مطور 

 : مصطلحات الدراسة 
 :  الكفايات التعليمية -١
هي األداء الفعلي لتنفيذ املهارات داخـل        

الصف، حيث تقوم املعلمة بتنفيـذ خطـة تدريسـية          
إضافة إلى حسن التصرف وسـرعة البديهـة، وقـوة          

 . املالحظة خالل التنفيذ للمهارة 
 : لشخصية  الكفايات ا-٢
ويقصد بها إجرائيًا يف هذه الدراسة واقـع         

مستوى األداء الفعلي ملعلمة رياض األطفال لتنفيذ 
 . كفاية داخل الصف ) ٢٥(عدد 

 :  الكفايات التدريسية -٣
ويقصد بها إجرائيًا يف هذه الدراسة واقـع         

مستوى األداء الفعلي ملعلمة رياض األطفال لتنفيذ 
 .  الصف كفاية داخل) ٣٣(عدد 

 Criterion التقويم ذي املحك املرجعـي  -٤

Refrenced Evaluation   
ــون    ــه زيت ــه ) م ٢٠٠١( عرف ــة " بأن عملي

إصدار احلكم على مسـتوى أداء املـتعلمني ومـدى       
إجنازهم وفاعلية تعلمهم من خالل النظر إلى مدى 
ــذه   ـــداف التدريســية، وأن ه ـــم لألهـــ حتقيقهـــ

 يسـتنري بهـا الشـخص    األهـــــداف تعـد حمكـات   
الذي يقوم بعمليـــــة التقويـــــم عنـد احلكـــم         
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  . ٤٨٠ص" على مدى تعلم املتعلمني 
 : التعريف اإلجرائي للمحك املرجعي 

ــتخدام     ــة اس ــذه الدراس ــه يف ه ويقصــد ب
الكفايات العلمية ملعلمات رياض األطفال كمعيار      
إلصدار احلكم على مستوى أداء املعلمـات ومـدى         

 . هن وإتقانهن للمهارات التدريسية املحددة إجناز
 :  بطاقة املالحظة -٥
وسـيلة  : بأنهـا   ) م  ٢٠٠٠( عرفها قنـديل     

تقومييــة أكثــر فاعليــة للمعلمــني مــن غريهــا مــن  
األساليب العتمادها على رصد سـلوك املـتعلم يف         
املواقف املختلفة والسلوك الفعلي أقوى داللة علـى        

  .شخصية املتعلم من أقواله 
 : التعريف اإلجرائي لبطاقة املالحظة 

ويقصد بها يف هـذه الدراسـة أداة حتتـوي           
على قائمة من الكفايات العلميـة ملعلمـات ريـاض          
األطفال وتم استخدامها كمحـك مرجعـي لقيـاس         
األداء التدريســي املهــاري لــدى معلمــات ريــاض 

 . األطفال 
 ) : التقدير الكمي : (  سلم التقدير -٦
لدرجات الرقمية ملقياس لكرت    هو جميع ا   

ــذه الدراســة   ــه يف ه ــدرج ويقصــد ب اخلماســي املت
حيـث   ) ٥ – ١مـن   ( التقدير الرقمي لكل مهارة     

درجة توافر الكفايـة العاليـة      ) ٥(ميثل التقدير رقم    
درجـة تـوافر    ) ٣(جدًا بينمـا ميثـل التقـدير رقـم          

 . الكفاية متوسط وهكذا
 :  املالحظة املباشرة -٧
قــوم الباحــث فيهــا مبالحظــة هــي التــي ي 

سلوك معني من خالل إتصاله املباشر باألشـخاص        
أو األشياء التي يدرسـها كمـا تتطلـب املالحظـة           

 : الناجحة اإلجراءات التالية 

ــا    -أ ــان مكانه ــة وبي ــال املالحظ ــد جم حتدي
 . وزمانها وفقًا ألهداف الدراسة 

 إعداد بطاقة مالحظـة ليسـجل الباحـث         -ب
التي يالحظها، أو أمناط السـلوك      عليها املعلومات   
 . املتوقع مالحظته 

التأكد من صـدق مالحظاتـه عـن طريـق           -ج
إعادة املالحظة أكثر من مرة وعلى فرتات متباعـدة      
أو عن طريق مقارنة ما يالحظـه مـع مـا يالحظـه             

 . باحث آخر يف نفس املجال
يتم تسجيل مـا يالحظـه الباحـث أثنـاء           -د

ل الباحث تسجيل مـا     املالحظة، وال جيوز أن يؤج    
عبيـدات  ( يالحظه إلى ما بعد انتهـاء املالحظـة         

 ) . ١٥١-١٥٠م، ص ص ١٩٩٣: وآخرون 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 : اإلطار النظري ويشمل : أوًال 
ــم -١ ــه  :  املعلــ ــداف تنميتــ أدواره وأهــ

 : وأخالقياته 
 :  أدوار املعلم -أ
علــى تعتمــد الطــرق التقليديــة يف الرتبيــة  

املربي وتتمحور حوله، فهـو الـذي يقـوم بتحضـري           
الدروس وتقدميها وإثارة األسـئلة واإلجابـة عنهـا         

أمـا دور  . وهذا ما يسمى بـالتمركز علـى املعلـم     
التلميذ فيتغلب عليه الطـابع السـلبي، حيـث أنـه           
يتلقى املحاضـرات والتوجيهـات واإلرشـادات مـن         

التكـال  األساتذة، مما يؤدي إلى عـدم املبـادرة وا        
ولعالج هذه الظاهرة، البد من وضـع       . على الغري   

" التلميذ حمورًا للنشــاط الرتبوي وهذا ما يسمى        
وجعلـه أسـاس العمليـة    " التمركز علـى التلميـذ      

وهذا االجتاه احلديث يف الرتبيـة يهـدف     . التعليمية  
إلى جعل التلميـذ متحكمـًا يف تعلمـه معتمـدًا يف            
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 املعارف واستخالص   ذلك على املطالعة واستكشاف   
النتــائج واســتغالل اخلــربات الشخصــية يف عمليــة 
التعلم، أما دور املربي فينحصر يف تهيئة اجلو العام         
للدراسة حبيـث يكـون جـو ثقـة وتعـاون، ويكـون             
عضوًا مرنًا يف جماعة يهدف بـدوره إلـى الـتعلم،           
فهو ال يفرض آراءه وطرقه، وإمنا يكون دوره داخل 

اجلماعية، حيث يسـهل ويشـجع      يف إطار املشاركة    
الطلبة على االستفادة من املعلومات التـي ميلكهـا،         
ــرباتهم    ــن خ ــتعلم م ــدوره ي ــه ب ــا يشــعرهم أن كم

ــا  . وجتــاربهم  ــدد أدواره فمنه ــذلك تتع دور : وب
الباحث الذي يستخدم املالحظة والتجريب ويقـوم       
بالرتكيب والتحليل ومنها دور املرشد املهني الذي        

ق التلميذ ونـواحي ضـعفه، ودور       يدرك نواحي تفو  
اخلبري يف العالقـات اإلنسـانية الـذي يسـتمع آلراء         
ــذ    ــى التالمي ــو عل ــالءه وحين ــذه وحيــرتم زم تالمي
الصغار ويسأل عن زميل أو طالـب تغيـب بسـبب           
ــدم    ــذي يق ــوم ال ــوه، ودوره دور املق ــرض أو حن م
املساعدة اإلرشـادية لتالميـذه بنـاء علـى التقـويم           

ر املبـدع املجـدد الـذي يسـاير         املستمر، ودوره دو  
التطوير اجلديد يف جمـال ختصصـه وال يقـف عنـد            
حـدود أو طريقـة مـا، وإمنــا تدفعـه ثقتـه بثقافتــه      
وخربته وحداثته؛ ألن يبتكر وجيدد وجيرب، إضافة 
إلى أنه قائد اجتماعي وجسر تنتقـل عـربه القـيم           
االجتماعية اإلجيابية املتوارثة منها واجلديـدة وهـو        

اإلقنـاع حنـو االجتاهـات اإلجيابيـة والـذي          املعنى ب 
 . يعدل التفكري السلبي ويصلحه

إن هذه األدوار اجلديـدة للمعلـم جـاءت          
نتيجة فلسفة تربويـة تهـدف إلـى ربـط املؤسسـات            
الرتبوية باملجتمع وأصبح لزامًا على املؤسسـات أن        
ــاالت     ــف املج ــمل خمتل ــذي ش ــالتطور ال ــأثر ب تت

قافيــة وأصــبحت  االقتصــادية واالجتماعيــة والث 
خمرجاتها تسري يف خط التخصص والتنـوع ملواكبـة         
تطور احلياة االجتماعية واالقتصـادية إذ البـد مـن          
تــأهيلهم لالنــدماج يف مثــل هــذه احليــاة املتطــورة 

 . والتعامل حسب مقتضياتها 
 :  أهداف تنمية املعلم -ب

هــ،  ١٤١٦(ذكر كل من شوق وحممد سعيد،      
 :ملعلم هيأن أهداف تنمية ا) م ١٩٩٥
 حتقيق النمو للمعلمني لرفع مستوى أدائهم -١

املهنــي، وحتســني اجتاهــاتهم وصــقل مهــاراتهم     
التعلمية، وزيادة معارفهم، وزيـادة مقـدرتهم علـى         
اإلبداع والتجديـد، ومـن ثـم االرتقـاء باملسـتوى           
ــق     ــا حيق ــني مب ــايف للمعلم ــي والثق ــي واملهن العلم

هني جتاه  طموحهم واستقرارهم النفسي، ورضاهم امل    
 .عملهم وإخالصهم يف أداء رسالتهم

 تعميق األصول املهنية عـن طريـق زيـادة           -٢
فعالية املعلم ورفـع كفايتـه اإلنتاجيـة إلـى حـدها         
األقصى، وتصحيح عيوب الربنامج الذي تلقاه قبـل     

 . اخنراطه يف العمل 
جتديـــد معلومـــات املعلمـــني وتنميتهـــا  -٣

ــة يف   ــورات احلديث ــى التط ــافهم عل ــات وإيق  تقني
التعليم، وطرق التدريس واملحتوى الدراسـي وغـري        

 . ذلك من مكونات املنهج الدراسي 
إتاحة الفرصة إلقامـة حـوار بـني معلمـي           -٤

املعلمني الذين أشرفوا على إعدادهم واملعلمـني يف        
 . امليدان، أي إقامة حوار بني النظرية والتطبيق 

اإلطالع على أحـدث النظريـات الرتبويـة         -٥
ــيم    وا ــات التعل ــة، وتقني ــرق الفعال ــية، والط لنفس

احلديثة، واستخدام األساليب اجلديدة مثل التعليم      
ــذاتي،    ــيم ال ــغر، والتعل ــيم املص ــاجمي والتعل الربن
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 . وأسلوب حل املشكالت 
تاليف أوجـه الـنقص والقصـور يف إعـداد           -٦

املعلمني قبل التحاقهم باخلدمـة وإعطـاء نـوع مـن           
ــز ملؤسســات اإلعــدا ــاءة  التعزي ــة وكف د عــن نوعي

املعلمني املتخرجني منها حتى يتسنى لهـا مراجعـة         
خطط وبرامج اإلعداد على أساس إجرائي اختياري 

 أساسه، دراسة األداء الواقعي للخرجيني 
تبصري املعلمـني بـربامج الدولـة وخططهـا          -٧

لتطوير التعليم ودراسة أهداف املجتمع ومشـكالته       
ص ص  " م حيالهـا    املعاصرة وتعريفهم بدور املعلـ    

٢٣٤ – ٢٣٢ .  
 :  أخالقيات مهنة التعليم -ج
ــأن  ) ٩٤ م، ص ١٩٩٠( عرفهــا الغــانم   ب

املقصود بأخالقيات املهنة هو جمموعـة املبـادئ أو         
املعايري املتفق عليها التـي تضـبط سـلوك املنـتمني           
للمهنة، والتـي ميكـن اسـتخدامها يف نفـس الوقـت        

 . لتقويم هذا السلوك 
ــ   ــرض تص ــا ع ــات  كم ــذه األخالقي ورًا له

 : تتلخص يف اآلتي 
أخالقيــات تتعلــق مبســؤوليات املعلــم حنــو 

 . املهنة 
أخالقيــات تتعلــق مبســؤوليات املعلــم حنــو 

 . تالميذه 
أخالقيــات تتعلــق مبســؤوليات املعلــم حنــو 

 . أولياء أمور التالميذ 
أخالقيــات تتعلــق مبســؤوليات املعلــم حنــو 

 . زمالئه 
ؤوليات املعلــم حنــو أخالقيــات تتعلــق مبســ

 . البيئة واملجتمع 
ــعت بشــأن       ــورات وض ــي تص وفيمــا يل

أخالقيــات مهنــة التــدريس كــان االهتمــام فيهــا  
موجهًا حنو السلوك األمثل الذي جيـب أن يتحلـى        
به املعلم من أجل رفـع مسـتوى هـذه املهنـة بغـض           
النظر عن التكاليف التي يتكلفها املعلم إزاء ذلك، 

القي ينبغي أن ينبعـث مـن       حيث أن السلوك األخ   
داخل الفرد، وأن يتصـرف الفـرد وفقـًا لـه بـدون             
مقابل، وإال فإن السلوك ال ميكن أن يعترب أخالقيًا 

 : وقد استنتج ذلك . إذا كان باعثه املقابل املادي 
أخالقيــات تتعلــق مبســؤوليات املعلــم حنــو 

 ) .١٢١-١٢٠م ، ص ص١٩٩٠( الغانم : مهنته 
إلى مهنة التعليم على أنها  أن ينظر املعلم -١

 . أشرف املهن 
ــه  -٢ ــق عــن عقيدت  أن يلتــزم بكــل مــا ينبث

الدينية، وأن يستخدم علومه يف تعليم الناس اخلـري      
  . - صلى الله عليه وسلم –وجيعل قدوته النبي 

أن يعتز مبهنته كمعلم، ألن مهنة التدريس        -٣
 . تشرف كل من ينتمي إليها

، وأن يدفعه حبه على  أن يكون حمبًا ملهنته    -٤
أن يرغب يف االخنراط فيها كل من يرى أن يتصف          

 . مبيول ومواهب تؤهله للنجاح فيها 
أن يبتغــي مــن وراء عملــه رضــوان اللــه   -٥

 . تعالى قبل النفع املادي 
أن يقوم بواجبـه بشـكل تلقـائي علـى أن            -٦

جيعل الله رقيبًا عليه وال يقوم بواجبه نتيجـة رقابـة    
 . اآلخرين 
أن يهتم بإعداد نفسه مهنيًا وعلميـًا قبـل          -٧

اخلدمة ويف أثنائها وأن يواصل باستمرار االطـالع        
 على كل جديد يف جمال اختصاصه املهني والعلمي 

أن يدرك أهمية البحوث الرتبويـة يف رفـع          -٨
املستوى املهني، وأن يسـهم فيهـا قـدر اسـتطاعته،         
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 . وأن يسعى لالطالع على نتائجها 
ــلوكه   أن ي -٩ ــس س ــعه يف أن يعك ــذل وس ب

املهني املجاالت التي يعلمهـا بشـكل يتناسـب مـع      
قيم جمتمعه، وحبيث يكون قـدوة صـاحلة لتالميـذه           
يتعلمون منه بالقـدوة واملحاكـاة بشـكل يعـزز مـا            

 . يتعلمونه منه بالشرح وااليضاح 
ــى   -١٠ ــا إل ــة، وحيببه ــه العربي ــز بلغت أن يعت

جـرة الدراسـية    تالميذه، وأن يلتزم بهـا داخـل احل       
وخارجها إال يف احلاالت التي يقتضي فيها املوقف        
التعليمي استخدام لغـة أخـرى، وبالنسـبة ملـدرس          
اللغــات األجنبيــة عليــه أن يلتــزم باللغــة العربيــة 

 . الصحيحة خارج حجرة الدراسة 
أن يتحمل مسئولية ما يقوم به من أعمال        -١١

 . يف جمال مهنته 
 يصـدر عنـه يف       أن ينظر إلى كل تقصري     -١٢

أداء عمله أن ال يؤثر يف تالميـذه فحسـب، وإمنـا            
 . يؤثر يف جمتمعه أيضًا 

أن يكون مبتكرًا جمددًا يف آرائه يف جمـال         -١٣
 . اختصاصه املهني والعلمي 

أن يلتــزم بــالتفرغ التــام ملهنتــه ويكــرس -١٤
 . جميع جهوده للوفاء مبسؤولياته حنوها 

ــة أن يلتــزم باملحافظــة علــى كرا-١٥ مــة املهن
وسموها بسلوكه األمثل قوًال وعمـًال، وأال يـزاول      
 أي أعمال أو يتصرف أي تصرف قد تسيء إليها 

أن يكون واعيًا على املؤثرات التي تـؤثر        -١٦
يف صحته اجلسـمية والعقليـة والنفسـية، مـع زيـادة            
الوعي والرقابة النفسية التي حتصنه مـن أن يسـقط          

 تالميذه أو على ما يف نفسه من مؤثرات ضارة على     
 . غريهم 

ــأثري املعلــم علــى جنــاح طريقــة    ويــأتي ت

التدريـس أو اسرتاتيجيــة التدريس مـن مصـدرين        
 : هما 

 شخصـيته أو سـماته،      -٢.  مهارة املعلم    -١
وميكن تشبيه العالقـة بينهمـا باملثلـث الـذي متثـل            
أضــالعه مهــارات املعلــم، وشخصــية املعلــم، ثــم  

أن وجود هذه املكونـات     اسرتاتيجية التدريس، أي    
 . الثالثة معًا تؤدي إلى التدريس اجليد 

 
 
 
 

           اسرتاتيجية املعلم 
 )١٧٥م، ص ٢٠٠٠( مثلث التدريس اجليد قنديل 

ــم يشــكل أهــم   ــا يتضــح أن املعل ــن هن وم
ــاهيم أخــرى    ــف التدريســي وإن مف ــب املوق جوان
كطريقة التدريس أو األجهزة ال تعني شـيئًا بـدون          

لم، ونقصد هنا شخصية املعلم وسماته النفسـية      املع
 . وخصائصه البدنية إضافة إلى مهاراته التدريسية 

 :  تقويم املعلم -د
ومبا أن املعلـم طـرف حيـوي وأساسـي يف            

عملية التدريس فال يصح أن تنصب عملية التقويم 
يف التدريس على أداء الطالب فحسب، وإمنا جيب        

م إذ ال تكتمـل صـورة       االهتمام بتقويم أداء املعلـ    
تقويم التدريس دون تقويم املعلم جنب إلى جنب        

 . مع تقويم املتعلمني 
فإذا كان الهـدف مـن تقـويم املعلـم هـو             

إعادة تأهيله أو تطويره مهنيًا فقد أوضـح قنديـل         
 : بأن التقويم مير بأربعة مراحل هي ) م٢٠٠٠(

 .   مقابلة متهيدية مع املعلم -١"
لم يف غرفـة الصـف، وذلـك         مالحظة املع  -٢

مهارات 
 املعلم 

شخصية 
 املعلم
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 ١٢٤  جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية واإلنسانية    جملة

باستخدام بطاقة مالحظة حمـددة املضـمون تتضـمن         
الكفايــات التدريســية املطلوبــة ملعرفــة مــدى متكنــه 

 . منها
 .  حتليل نتائج املالحظة -٣
 وضع خطة بالتشاور مع املعلـم لتحديـد        -٤

 ) . ٢٠٧ص". (حماور التدريب يف وقت الحق 
وأنه البد أن يكـون لـدى املعلمـني فكـرة            

واضحة جدًا عن الدور الرتبـوي الـذي يقـع علـى            
عــاتقهم، وأهميــة تشــخيص حاجــاتهم التدريبيــة 
لالرتقاء مبهام عملهم ألداء هذا الدور على أفضل 

 . حنو ممكن 
 :  تقويم التدريس -٢
 :  مفهوم تقويم التدريس -أ
عملية :" ، بأنه )م  ٢٠٠١( وقد عرفه زيتون     

نظومــة منظوميــة يــتم فيهــا إصــدار حكــم علــى م
تدريس ما أو أحد مكوناتها أو عناصـرها، بغيـة          
إصدار قرارات تدريسية تتعلـق بإدخـال حتسـينات         
أو تعديالت علـى تلـك املنظومـة ككـل أو علـى             
بعض مكوناتها أو عناصرها ومبـا حيقـق األهـداف          

 ) . ٤٤٧ص" . (املرجوة من تلك املنظومة 
كما يتضمن تقويم التدريس العديـد مـن         

تقويم تعلم الطالب، تقويم    : أهمها  اجلوانب، من   
ــط    ــويم خط ــني، تق ــية للمعلم ــات التدريس الكفاي
التدريس، تقويم مصادر التعلم، تقويم بيئة الصف       

 . وغريها 
 :  تقويم الكفايات األدائية التدريسية -ب
مبعناهــا الواســـع  Competencyالكفايــة  

معرفة املادة العلميـة أو اكتسـاب املهـارات،         : هي  
ي قدرة الفـرد علـى ترجمـة مـا تعلمـه يف             كما تعن 

 .مواقف حياتية فعلية بعد انتهاء الدراسة

،  )١٠٣ص :م ٢٠٠٠(وقــد عرفهــا قنــديل  
بأنها املهارة يف األداء التدريسي، وتشمل املهـارات        
اخلاصة بتخطـيط التـدريس وتنفيـذه، ومـن حيـث           

 :املهارة يف تنفيذ األداء التدريسي وتشمل
 : وتتضمن : عل الصفي مهارات التفا: أوًال 

 .  التهيئة واإلثارة -١ 
 .  استخدام األسئلة -٢ 
 .  استخدام املواد واألجهزة التعليمية -٣ 
 .  حيوية املعلم -٤ 

 : مهارات إدارة الصف : ثانيًا 
 .  االنتباه لألحداث اجلارية -١ 
 .  معاملة الطالب -٢ 

 : مهارات التقويم وتشمل : ثالثًا 
 . رامج التقويم  ختطيط ب-١ 
 .  تنفيذ برامج التقويم -٢ 
 .  تنظيم نتائج التقويم وتلخيصها -٣ 
 :  الكفايات الشخصية -جـ
مفهـوم   ) ١٨٨ت، ص .د( أوضح زيـدان     

الكفايـات عامـة بأنهــا جمموعـة السـمات النفســية     
والدوافع والقدرات واالجتاهات تلعـب دورًا هامـًا        

فات لهــا يف حتديــد كفايــة املدرســني، وهــذه الصــ
عبارة عن بنـاءات افرتاضـية يف       : األول  : مظهران  

علم النفس تصف املدرس كنمـوذج ثابـت يف كـل           
وقت، كما أنها نفس السلوك يف عالقته باالستجابة        

 . للمواقف اخلارجية 
وقد خلصـتها عامــــــة سلـــوى زعـزوع        

 : يف اآلتي  ) ٤٦م ، ص ١٩٩٧( 
  ســالمة الصــحة وخلوهــا مــن األمــراض-١
 . املعدية 
 .  حسن املظهر -٢
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 ١٢٥ م٢٠٠٣ يناير -هـ ١٤٢٣ ذو القعدة – العدد األول –الد اخلامس عشر 

 .  الرفق يف معاملة التالميذ والصرب عليهم-٣
 .  جودة النطق ووضوح الصوت -٤
ــبل   -٥ ــهيل س ــيم وتس ــاة التعل ــى معان  الصــرب عل

 . املعلومات وتوصيلها إلى أذهان التلميذات
 .  العدل بني التالميذ -٦
 احلزم والكياسة، فال يكون ضيق اخللق وسـرعة         -٧

 . يف سلوك املعلمة الغضب 
 التحلي باألخالق احلميدة، كالصدق واألمانـة       -٨

 وأمر أهلك بالصـالة     : والصرب لقوله تعالى    
  . ١٣٢:  طهواصطرب عليها 

 . ضبط النفس واحللم  -٩
ــنب    ــاف لـــ  ) ٥٦ص :م ١٩٩٦( وأضـــ

الصفات العقلية التـي تتصـف بهـا معلمـة ريـاض            
 : األطفال وهي

 . طالع  غزارة العلم وسعة اال-١
 .  الوعي -٢
 .  االلتزام بضوابط الشرع والتفكري السليم-٣

وأما الكفـــايات املهنية فقد وصفها لـنب        
بأنها الصفات املهنيـة ملعلمـة      ) ٦٣م ، ص    ١٩٩٦( 

 : الروضة وهي 
 .  القدرة على حتديد األهداف -١
 العذوبـة مـع األطفـال والرتويـح عـنهم خـالل       -٢

 . العمل والنشاط 
 . تدرج  ال-٣
ــة يف حتديــد األســاليب  -٤  مراعــاة الفــروق الفردي

 . والوسائل 
 .  التمكن من العمل -٥
 .  االعتماد على مبدأ التعلم الذاتي -٦
ــة وحتمــل  -٧ ـــدأ احلري ــى مبـــ ـــاد عل  االعتمـــ

 . املسؤولية 

ــاه  -٨ ــة وجــذب انتب ــارة الدافعي ــى إث  القــدرة عل
 . األطفال 

 .  املهارة يف طرح األسئلة -٩
 .  القدرة على تقييم عمل كل طفل على حده -١٠

 أساليب تطوير مهارات معلمـة ريـاض        -٣
 : األطفال 
من واقع خربة الباحثة يف تربية النشء ترى       

ــة ألي   ــة املطلوب ــتحكم يف املواصــفات النوعي أن ال
مهارة يؤدي إلى اتقانها، فهناك كثري مـن املبـادئ           

ت معلمـة   واألساليب التي تستخدم لتطـوير مهـارا      
رياض األطفال وهي وإن صح التعبري تـؤدي إلـى          

 : النجاح يف التعامل مع األطفال واألساليب هي
 : اكتساب أو استغالل دور املعلمة كمؤثر : أوًال 

ألن معلمة رياض األطفـال متـارس تـأثريًا          
بالغًا علـى منـو الطفـل باملقارنـة مبعلمـات املرحلـة             

 : الية الثانوية أو املتوسط لألسباب الت
ــني   -١ ــؤالء املعلم ــة له ــر عرض ــا أكث  ألنه

 . وتفاعًال معهم يف احلياة اليومية املدرسية 
 ألنها أكثر اسـتعداد لسـماعهم والتـأثر         -٢

 .بهم نتيجة عمليات الوعظ واإلرشاد املقننة غالبًا
ــياتهم  -٣ ــدًا لشخصـ ــر تقليـ ــا أكثـ  ألنهـ

 . وسلوكهم بعد األسرة مباشرة 
ران وتــأثرياتهم  ألنهــا أقــل عرضــة لألقــ-٤

ــذلك  باملقارنــة مبــا حيــدث يف املــدارس الثانويــة وب
 . يسهل عليها امتالك واستحواذ عقول الصغار 

 : استخدام احلركة النشطة يف التعلم : ثانيًا 
أي أن جتعل من اللعب واحلركة والنشـاط         

 . وسيلة للتعبري عن النفس وإبراز القدرات وامليول 
 : ة أو التعلم بالواقعاستخدام الواقعي: ثالثًا 

ألن واقع الطفل والبيئـة املحسوسـة حولـه      
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 ١٢٦  جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية واإلنسانية    جملة

 . هي أصلح املصادر وأجداها لرتبيته ومنوه 
 : استخدام فاعلية الطفل يف التعلم : رابعًا 

ــل     ــتعلم للطف ــة يف ال أي املشــاركة الفعال
واخنراطه يف أدوار فعالة يف التخطيط أو التنفيذ أو         

مل املسؤولية املتنوعة   التقويم يعلمه ويعوده على حت    
 .ومينحه الثقة بالنفس وبالتالي تقوى شخصيته

أسلوب التدرج االستقرائي ملهمات : خامسًا 
 : التعلم 

وهو أن تقـدم املعـارف واخلـربات للطفـل           
بصيغ وبعبارات متسلسلة تبدأ بسيطة سهلة وتنتهي       
حركية صعبة، وتبدأ واقعية حمسوسة وتنتهي نظريـة   

زويـد الطفـل باملفـاهيم األساسـية        وميكن ت . جمردة  
األولى لألشياء بتدرج من مرحلة أخرى، وال ميكن   
االنتقال من مرحلة إلى أخرى إال بعد االنتهاء من        

 . السابقة ومعرفتها وفهمها 
 : استخدام املعاملة احلانية خالل التعلم : سادسًا 

ذلــك ألنهــا أكثــر حســمًا لرتبيــة الطفــل  
ه للتعلم وحتركه لإلقبـال     لكونها تبنى بسهولة رغبت   

 . عليها
 : استخدام التنوع يف خربات التعلم : سابعًا 

التنويع كأسلوب يف تقديم اخلربات يعطـي        
لونًا آخـر ويرغـب يف عمليـة الـتعلم، كـأن تعـاد              
املعلومــة بٍأســلوب آخــر، فــال شــيء أقــدر علــى  

 . االستجابة ملتطلبات التنوع سوى التنوع 
 : ت اآلنية للتعلم البدء باخلربا: ثامنًا 

أي تبدأ مبا ميتلكه الطفل أوًال ثم التدرج         
يف تربيته بالبنـاء واإلضـافة حتـى اكتمـال جميـع            

 . السلوكيات املرغوبة 
 : استغالل مفهوم التجزئة ملهمات التعلم : تاسعًا 

أي تفتيت مهمة التعلم إلـى قطاعـات أو          

معارف وخربات جزئية ميكـن تناولهـا واسـتيعابها          
ولة أي اكتساب الـتعلم علـى شـكل جرعـات           بسه

صغرية دون معاناة خالل ذلك، فقد يناسـب طفـل          
تفتيت مهمة التعلم إلى عشر أجزاء، وقد يناسـب         
طفل آخر تفتيت املهمة إلى سـبعة، وكـل حسـب           

 . قدرته 
 : االهتمام بإنسانية الطفل : عاشرًا 

أي التعامل معه كإنسان بالتغاضي عن أية  
 .امل شخصية واجتماعية أخرىاعتبارات أو عو

ــن خــالل األســاليب العشــر الســالفة    وم
الذكر نستطيع ضبط نوعية الرتبية، ومن ثم تطـوير          
شخصيته الناجحة التي يرتتب عليها جمتمع نـاجح        

 . ننشده جميعًا 
ومن االجتاهات اإلجيابية املقرتحـة للمعلـم        

من أجل بناء عالقات إنسانية مع التالميذ والتـي         
 : ع بالعملية التعليمية إلى األمام هي سوف تدف

حسن معاملة التلميذ تشـعره بـاألمن وحـب          -١
 . املدرسة 

التوســط يف املعاملــة هــو األســاس يف إقامــة  -٢
العالقات السليمة فال ينافـــق طالبـه حتـى        
ــة   ــديهم، وال يف املثالي ــد مصــداقيته ل ال يفق

 . حتى ال ييأسوا من حماكاته 
يذه نظرة فوقيـة ورمبـا كـان        ال ينظر إلى تالم    -٣

ذلك ليخفي القصـور يف قدراتـه العلميـة أو          
الشخصية فسوف ينكشف ذلك ويفسد علـى       
التالميذ جو املدرسة مما يتسبب عنه بعـض        

 . املشكالت املتصلة بالسلوك العام للتالميذ 
حيتاج التالميذ إلى سياسة يف املعاملة قوامها  -٤

التفريط الصرب والنظام وسعة الصدر مع عدم       
 . يف أسلوب الضبط العام للفصل 
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إشعار التالميذ بالروح األبوية التي تسـتتبع        -٥
الكثري من الصـفات االجتماعيـة كالتضـحية        

 . والتقدير واإليثار واملودة 
ــى ممارســة األنشــطة   -٦ ــذ عل ــدفع التلمي أن ي

املختلفــة واملتعــددة، ســواء منهــا الفنيــة     
ــم أو الرياضــة كالكشــ  ــل والرس افة كالتمثي

ــة    ــات العلمي ــة كاجلمعي ــة أو العملي واجلوال
واالجتماعية واخلطابـة، والتـي تشـكل لديـه         
العالقات الطيبـة مـع اآلخـرين وتنمـي روح      

 . اجلماعة املشبعة باحلب والرضا 
وقد أكـد مفكـرو املسـلمني علـى أهميـة            

إقامة عالقات إنسانية بـني املعلـم وتالميـذه؛ ألن          
لتلميـذ عهـدة عنـد      العلم رحمة بني أهلـه؛ وألن ا      

.. املعلم عليه يتعهـده مبـا يصـلح يف دينـه وخلقـه         
) إحياء علـوم الـدين      ( ويذكر اإلمام الغزالي يف     

 : مثان وظائف يراها ضرورية يف صلة املعلم باملتعلم 
 . أن يكون شفوقًا باملتعلمني  -أ

أن يقتدي بصاحب الشرع صـلى اللـه عليـه           -ب
 وال يقصد وسلم فال يطلب على إفادة أجرًا،

جزاًء وال شكورًا، بل يعلم لوجه الله تعـالى         
 . دون ِمنة أو تفضل على أحد 

أن ينصح املتعلم ومينعـه مـن التصـدي لعلـم          -ج
قبل االستعداد لـه أو يتشـاغل بـاخلفي قبـل           
اجللي، على أن يكون غرضه من العلـم وجـه    

 . الله تعالى 
أن يستخدم مع املتعلم أسولب التعريض مـا         -د

نه، وأال يوخبه، ففي التوبيخ هتك حلجاب أمك
الهيئة، كما أنه يكسب اجلـرأة علـى احلاجـة          
 . باخلالف يف الرأي واحلرص على التمسك به

ــذه يف    -هـ ــدوة لتالمي ــون ق ــم أن يك ــى املعل عل

العالقات اإلنسانية فال يقبح أمامه من شـأن         
 . علم آخر 

 . أن يقتصر باملتعلم على ما يستوعبه عقله  -و
التلميذ حمدود الذكاء يتعلم بالقدر الالئـق        -ز

به، فيقدم له من املسائل أوضحها، وال يذكر 
له أن هناك أمورًا دقيقة وراء تلك املسـائل،         
فإن ذلك يفرت رغبته يف املسائل الواضحة بـل         

 . ويشوش عليه قلبه 
على املعلم أن يعمل بعلمه، فال يكذب قوله         -ح

 والعمــل فعلــه؛ ألن العلــم يــدرك بالبصــائر
 . يدرك باألبصار 

وحني يؤكد على إقامة العالقات اإلنسانية  
 : مل يفته على التلميذ 

 .  ضرورة تقديره ألستاذه وطاعته - 
 عــدم اللجــوء إلــى اللفــظ واجلــدل يف  - 

مسائل غـري مسـتعد لهـا، مبعنـى إبـداء الـرأي يف            
القضايا العلمية ليس حقًا مطلقـًا وإمنـا هـو حـق            

ملرء بالدراسة والغوص يف البحث     مكتسب يكتسبه ا  
  ) . ٦٥ – ٦٢ص ص :م ١٩٩٦احلقيل، ( العلمي 
من كل ما سبق يتأكـد لـدينا أن جهـود            

املعلمني يف هذا الشأن تسـري يف اجتـاهني مـتالزمني         
 . اجتاه املعرفة والكفاءة واجتاه األخالق : هما

 
 :الدراسات السابقة : ثانيًا 

 كفايـات   نظرًا لنـدرة الدراسـات يف جمـال        
ومهـــارات األداء التدريســـي يف مرحلـــة ريـــاض 
ــي    ــال أمكــن عــرض خالصــة للبحــوث الت األطف
أجريت حول موضوع الدراسة احلالية مصنفة إلـى        

 : جمموعتني 
 .  دراسات حول مهارات األداء التدريسي عامة -١
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 دراســات حــول مهــارات األداء التدريســي يف  -٢
 . رياض األطفال 

 : ت األداء التدريسي دراسات حول مهارا  -١
ــد    ــت لتحدي ــي أجري ــن الدراســات الت م

 . مهارات التدريس على عينات أجنبية 
ــب    ــد رجـ ــد وجـ أن ) : م ١٩٨٨( وقـ

ــرين    ــة يف البح ــة االبتدائي ــي املرحل ــتوى معلم مس
ضعيف يف مهارات إعـداد واسـتخدام االختبـارات         

 . التحصيلية 
ــي     ــدكور والت ــة م ــتهدفت دراس ــا اس كم

فحــص مــدى وضــوح ) : م ١٩٨٨(أجريــت عــام 
أهداف برنامج إعداد معلمـي كليـة اللغـة العربيـة           
وكلية الرتبية جبامعة امللـك سـعود وانعكـاس ذلـك           

ـــج   ـــونات الربنامـ ــى مكــ ــايف ( عل اللغــوي والثق
، وقـد طبقـت الدراسـة علـى عينـة مـن             )واملهني  

ــام    ـــني ع ــني واملتخرجـ ــالب واملعلم  / ١٤٠٦الط
 معلمـًا، وأشـارت     طالبـاً ) ٢٦(هـ وعـددهم    ١٤٠٧

من الطالب املعلمني يرون %) ٣١(النتائج إلى أن 
أن األهداف الثقافية لربنامج اإلعداد تتحقق بدرجة 

مـن  %) ٥٢(من األسـاتذة و     %) ٤٨(قليلة، وأن   
الطالب املعلمني يرون أن األهداف املهنية تتحقـق        
بدرجة متوسطة، أما األهـــداف األكادمييـة فـريى         

من الطالب املعلمـني    % ٢٥ و   من األساتذة % ٤٢
أنها تتحقق بدرجة قليلة، وقد فسر الباحـث ذلـك          
بغلبــة اجلوانــب النظريــة علــى اجلوانــب التطبيقيــة  
ــتلقني يف     ــاء وال ــى اإللق ــاد عل ــة، واالعتم العملي

 . التدريس 
والتي اهتمـت   ) : م  ١٩٩٠( دراسة الزراد    

بالكفاية العلمية واملهنية ملعلمي ومعلمات املرحلـة        
بتدائية واجتاهاتهم حنـو جتربـة الفصـول املميـزة           اال

 :باإلمارات العربية املتحدة والتي استنتجت أن
معلمي ومعلمات الفصول املميزة ليس لديهم       -١

خربة سابقة يف جمال تعلـيم التالميـذ الـذين          
ــية، أي أن   ــن مشـــكالت دراسـ ــانون مـ يعـ
دراستهم ال تـؤهلهم للتعامـل مـع التالميـذ          

 . صة ذوي احلاجات اخلا
ــبة  -٢ ــي  %) ٤٦(أن نسـ ــن معلمـ ــًا مـ تقريبـ

ــة   ــازوا دورات تدريبي ــة اجت ومعلمــات العين
ــرة بــالتخلف      ــة لهــا مباش ــة ال عالق تربوي

%) ٥٤(الدراسي أو صعوبات التعلم ونسبة      
من املعلمني واملعلمـات مل جيتـازوا أيـة دورة          

 . تدريبية تربوية 
أن نسبة كبــــرية من املعلمـــني واملعلمـات        -٣

ال تستخدم الوسـائل التعليميـة      %) ٣٥,١١(
 . يف تعليمهم 

من أهـم القضـايا التـي تتصـدر اهتمامـات            -٤
 : املعلم داخل الصف وهي 

 %) . ١٧,٩٩( ضعف الدافعية للتعليم  -أ
إهمـــــال الواجبـــات املدرسية املنزلية     -ب

)٩,٤٤ . (% 
عدم تعـــــاون األســـــرة مع املدرســة      -جـ

)٨,٨٥ (% . 
ازدحام الصف الدراسي بالتالميـذ تبلـغ        -د

 %).٧,٩٦(نسبة ذلك داخل الصف 
 %) . ٦,٤٩( بذل اجلهد دون حتسن -هـ

أن معلمي ومعلمات الفصول املميزة يرون يف        -٥
جتربة الفصول املميزة بعض املشاعر اإلجيابيـة       

 . واالجتاهات املوجبة 
) : م١٩٩١(كما أجـرى ملحـم والصـباغ         

 املهــارات الــالزم توافرهــا لــدى  دراســة لتحديــد
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املعلمات السعوديات يف تدريس املواد االجتماعيـة       
يف املرحلة الثانويـة، وتقـدير مـدى إتقـانهن لهـا،            
ــات    ــى الكفاي ــائم عل ــدريبي ق ــامج ت ــرتاح برن واق

وقـد  . التعليمية لتحسني مستواهن يف هذه املهارات     
معلمـة يف املرحلـة   ) ٧٩(تكونت عينة الدراسة مـن   

ــا    الثانو ــاريخ واجلغرافي ــن الت ــاض يدرس ــة بالري ي
واالجتماع وعلم الـنفس، وقـد تـم إعـداد قائمـة            

كفايـة تغطـي    ) ١٣٩(كفايات تدريسية تتكون من     
ــي    ــية ه ــة جمــاالت رئيس ــيط : أربع ، )٣١(التخط

، والعالقـات   )١٠(، والتقويم   )٦٢(وتنفيذ الدرس   
، وقد كان مـن نتـائج الدراسـة أن          )٣٦(اإلنسانية  

ء املعلمــات لهذه الكفايات مرتفعـة      متوسطات أدا 
 للتخطيط مـن    ٤,٥٨ للتقويم،   ٤,٥تراوحت بني   ( 
 وعلى العك،س من ذلك ) . وهي أقصى تقدير) ٥(

ـــالك     ـــاخ وبافــــــ ــون ايزنبــ ــة ف دراس
Von Esenbach & Pavlask )التـي  ) : م١٩٩٣

كفايـة تدريسـية معرفـة      ) ٢٧(توصلت إلى حتديد    
 عينة عشوائية مكونة مـن  إجرائيًا، وقد طبقت على  

معلمــًا يف اخلدمـة يف واليتـي        ) ٥٠(مديرًا و   ) ٥٠(
أالباما وبنسلفانيا بأمريكـا، ويـروا أنـه يتعـين أن           
يـــتمكن فيهـــا الطالـــب املعلـــم ملنحـــه شـــهادة  

تبني : البكالوريوس يف الرتبية، ومن هذه الكفايات 
وتنفيذ اسرتاتيجيات تدريسـية مالئمـة للتالميـذ،        

ــدرس، واســتخدام  واالســتخد ــت ال ــال لوق ام الفع
األسئلة بطريقة فعالة لدعم فهم التالميذ، وتصميم       
 أساليب تقويم فعالة، توفري فرصة التعلم التعاوني 

) م  ١٩٩٥(كما استهدفت دراسة البـابطني       
التعرف على الكفايات التعليمية الالزمـة للطـالب        
يف تسعة ختصصات دراسية، والتي طبقت على عينة        

طالبـًا  ) ١٨١(ب الرتبية امليدانيـة وعـددهم       من طال 

مشـرفًا علـى درجـة أسـتاذ مسـاعد          ) ٣٣(وعدد  
وحماضـر، وقد اســـتخلص الباحث قائمـة تشـمل        

إعداد الـدروس   : كفاية تغطي خمسة حماور   ) ٥٣(
، واملجـــال األكـادميي    )١١(، وتنفيذ الدروس    )٩(
ــات اإلنســانية وإدارة الصــف  )١٠( ، )١١(، والعالق

ــو ــى أن   )١٢(يم والتق ــث إل ــار الباح ــد أش ، وق
الطالب املعلمني يطبقـون هـذه الكفايـات بدرجـة          
ــور يف الكفــاءة      ــى قص ــري إل ــة ممــا يش منخفض

 . التدريسية خلرجيي كلية الرتبية 
إلى التعرف  ) م١٩٩٥(هدفت دراسة الهذلي    

ــى  ــي ( عل ــي والكم ــدر الكيف ــوافر  ) الق ــدى ت مل
جتماعيـة  الكفايات التعليمية لدى معلمي املواد اال     

يف املرحلة االبتدائية يف اململكـة العربيـة السـعودية،       
ــة    ــة الدراس ــون عين ــا املشــرفون الرتبوي ــا يراه كم

ــددهم  ــاطق   ) ٣٤(وع ــًا يف عشــر من مشــرفًا تربوي
ــب   ــة يف اململكــة، فوجــد الباحــث أن أغل تعليمي

ــية   ــات التدريس ــن (الكفاي ــة  ) ٣٣ – ٢١م كفاي
 الباحث ذلك ، ويرجع)أحيانًا ( ميارسها املعلمون 

إلـــى قصـــور يف برنـــامج إعـــداد معلـــم املـــواد 
 . االجتماعية
) : م١٩٩٧(وأجرى الشهراني والشـهراني      

دراسة للتعرف على وجهة نظر معلمي العلوم عينـة         
معلمًا باملرحلة باملتوسـطة    ) ١٢٨(الدراسة وعددهم   

ــادر     ــعودية، ملص ــة بالس ــري التعليمي ــة عس يف منطق
مــن خــالل اســتبانة مهــاراتهم التدريســية، وذلــك 

ــة مــن  ــارة تدريســية، واســتنتج أن  ) ٧٦(مكون مه
الوزن النسبي كما حدده املعلمون إلسـهام برنـامج         
اإلعداد قبل اخلدمة إكسابهم هـذه املهـارات كمـا          

ملهارات استخدام الوسائل التعليمية، % ٢٣: يلي 
ملهــارات إدارة % ٢٠ملهــارات التقــويم، % ٢٧,٥



 تقويم مهارات معلمات رياض األطفال بالعاصمة املقدسة
 

 ١٣٠  جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية واإلنسانية    جملة

لعلمــي واملهنــي، ملهــارات النمــو ا% ٢٢الصــف، 
 . للمهارات العملية % ٣٣

دراسـة  ) هـ١٤٠٢(كما أجرى عبد احلميد      
يف دولة قطر عن تصرفات عينة من معلمات املرحلة         
االبتدائية باخلربة واملـؤهالت الدراسـية وتقـديرات        

 . املديرات واملوجهات 
 : واستنتج أن 

 ســـنوات اخلــربة والتدريــــس ال ترتبط -١
عرف يف املواقف الرتبوية ارتفاعًا بدرجات الت

ولعل ذلك يرجع إلى جتانس املجموعة . واخنفاضًا
 . من حيث اخلربة 

كمــــا أن الفــــرق بــــني املعلمــــات     
ــات    ــؤهالت يف درج ــري امل ــًا، وغ ــؤهالت تربوي امل
ــد     ــائيًا عن ــان داًال إحص ــة ك ــات الرتبوي املمارس

 ) . ٠,٠٢(مستوى 
ــن  -٢ ــة م ــنمط االســتجابي لهــذه العين  أن ال

املعلمـــات القطريـــات باملرحلـــة االبتدائيـــة يف    
ــدور    ــن ال ــرتب م ــة يق ــف الرتبوي ــرف يف املواق التع
املعاصــر للمعلمــة يف حــدود واقــع التعلــيم يف     
ــرف يف   ــي، وأن التعــ ــامل العربــ ــر، ويف العــ قطــ
ــن هــذه       ــاز التعلــيم م ــة إذا ج ــف الرتبوي املواق
العينة مرتفع، يتضـح ذلـك مـن متوسـط درجاتهـا            

 . ستخدم يف البحث على املقياس امل
ــوي والتــدريب     -٣ ــل الرتب ــادة التأهي إن زي

أثناء اخلدمـة ينمـي قـدرة املعلمـات علـى حسـن             
التصــرف يف املواقــف الرتبويــة، وهــذا واضــح مــن 
وجود فروق بـني حملـة املـؤهالت الرتبويـة وغـري            

 . الرتبوية 
 :  دراسات يف الطفولة -٢
) م ١٩٨٥(  دراســـــة مليـــــاء املنقـــــور -١

(Mangour, Lamya, ١٩٨٥ )  :  
ــوان   ــاب   : " بعنـ ــني اكتسـ ــة بـ العالقـ

مهـــارات االحتفـــاظ لـــدى األطفـــال اللبنـــانني  
املســلمني وبــني اجتاهــات الوالــدين حنــو أســاليب 

 ) . تنشئة األطفال 
 : وهدفت هذه الدراسة إلى  
ــال    -١ ــني أداء أطفــ ــة بــ ــث العالقــ حبــ

ــلمني يف جمــال    ــانني املس ــة اللبن ــدارس االبتدائي امل
ــتم ــات    الـ ــاظ واجتاهـ ــوم االحتفـ ــن مفهـ كن مـ

 . والديهم يف تنشئتهم 
ــبعض    -٢ ــك األداء ب ــأثر ذل ــدى ت ــد م حتدي

ــل   ــرى مثـ ــل األخـ ــذ،  : العوامـ ــنس التلميـ جـ
 . الصف الذي يدرس فيه 

ــن      ــة مـ ــة الدراسـ ــت عينـ ) ٨٠(وتكونـ
ــانني      ــدارس اللبن ــال امل ــن أطف ــذًا م ــانني تلمي مث
ــني   ــتخدمت أداتـ ــني واسـ ــن اجلنسـ ــلمني مـ املسـ

 : ا وهي عبارة عن لدراسته
 ا الحتفــاظ، – مقيــاس تقــويم املفــاهيم -١
 ) . أ ( منوذج 

Concept Assessment Kit-Conservation, 

Form A.  
 صــياغة معدلــة ألداة حبــث اجتاهــات    -٢
 .الوالدين 

Perental Attitude Research instrument .   
 : واستنتجت ما يلي 

 أداء توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني -١
األطفال يف مهام االحتفـــــاظ واجتاه الوالدين يف 

 . تنشئة أطفالهم 
يسهم عامل اجلنس بطريقة دالة إحصائيًا  -٢

يف التنبؤ باملتغـــري املحـــك وهو أداء التالميذ 
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 . يف مهام االحتفاظ 
 ساهم اجتاه الوالدين التســـلطي بنسبة  -٣

ذ يف مهام من التباين يف أداء التالميــــ% ٢٨
االحتفاظ، حيث وجد أنه كلمــــا ازداد تسلط 

كما . الوالدين أدى ذلك إلى تدني أداء التلميـذ 
وجد أن هذا االجتاه أكثر وضوحًا بالنسبة 
لإلناث، مما يدل على وجود عالقة دالة بني جنس 

 . التلميذ واجتاه والديه التسلطي 
من % ٣٥ساهمت سنة الدراسة بنسبة  -٤
 . يف أداء التالميذ يف مهام االحتفاظ التباين 
 اقرتحت الباحثــة أن حيتــوي النمـوذج  -٥

النهائي للتحصيل االحنداري للتنبؤ بأداء التلميذ 
جنس التلميذ، : يف مهام االحتفاظ على ما يلي

سنة الدراسة، اجتاه الوالدين التسلطي، التفاعل بني 
جنس التلميذ وهذا االجتاه، فقد ساهمت هذه 

من التباين يف % ٧٨العوامل التنبوئيـة بنسبـة 
 . األداء يف مهام االحتفاظ 

 ) : م١٩٩٠( دراسة الكرش -٢
وقد هدفت إلى معرفة بعض الكفايات  

املتطلبة ملعلمات رياض األطفال مبصر، وقد متثلت 
معلمــة من دور رياض ) ٣٢(عينـة الدراســــة يف 

 وقـــد قام .دور) ٩(األطفال والبالــغ عددهــا 
الباحث مبالحظة أداء كل معلمة خلمس مرات على 

أسابيع، ) ٨(فرتات متباعدة يف مدى زمني بلغ 
 : واستنتج اآلتي 

أن أداء املعلمات يف جمال األنشـطة كان  -١
وهي نسبة أقل من املتوسط، وأرجع ) ٤ من ١,٨(

ذلك إلى قصور يف إمكانات بعض معلمات رياض 
 . األطفال 
اء معلمات رياض األطفال يف جمال أن أد -٢

اســتخدام الطـرق التدريسية اخلاصــة يف تعليـــم 
وهي نسبة أقل من  ) ٤ من ١,٨(األطفال كان 

املتوسط، وأرجع ذلك إلى عدم تأهيل املعلمات 
تربويًا مما جعلهن يقومون بتعليم األطفال القراءة 
والكتابة وإعطاء واجبات منزلية يف هذه املرحلة 

 .  التعليم من
أن أداء معلمات رياض األطفال يف جمال  -٣

وهي  ) ٤ من ٢,٤( معاملة األطفال إنسانيًا كان 
نسبة أكرب من املتوسط، وأرجع ذلك إلى طبيعة 

 .املعلمات فهن أصًال أمهات ولديهن أطفال
 ,Tollefrud )م ١٩٩٣ دراسـة تـولفرد   -٣
١٩٩٣)  

ــوان  ــدد  : "بعنـ ــاظ بالعـ ــد واالحتفـ العـ
Counting and Number Conservation" 

هدفت الدراسة إلى تقييم مهارات تقـدير        
يف مهام ثابتة،   ) كالعد والتناظر   ( األطفال للعدد   

على األعـداد مـا     ) كما يف االحتفاظ    ( أو متغرية   
ثالثة وستة عشر، وتتضمن هـذه       ) ١٦ – ٣( بني  

املهام إضافة أو حـذف الوحـدات للسـيطرة علـى           
جابـات، كمـا توضـح متـي، وأيـن،       االحنياز يف اإل  

وكيف تستخدم مهارات التقدير الدقيق أثناء هذه       
 . املهام 

طفـًال  ) ١٤٨(وتكونت عينة الدراسـة مـن        
واسـتخدمت أداة   . سـنوات ) ٥-٤(من أطفال سـن     

للدراسة، عبارة عن كور غـزل مثبتـة علـى شـريط            
 . مطاط للتغيري يف املسافات 

كان هناك ): ظاالحتفا(يف املهمة املتغرية  -
اختبار بإضافـــة وحـــدة، واختبار حبذف وحدة، 
. واختبارين لالحتفاظ على كل عدد من األعداد 

ويعطـي الطفـــل يف هذه املهــام الفرصــة للعد 



 تقويم مهارات معلمات رياض األطفال بالعاصمة املقدسة
 

 ١٣٢  جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية واإلنسانية    جملة

كما ) كم عددها ؟(أو استخدام التناظر أو يسأل 
 .يطلب منه الشرح ملعرفة كيفية استنتاجه للعدد 

كان هـناك اختبار : ابتة يف املهمـــــة الث -
للمقارنة بني عددين متساويني من الكرات، وآخر 
للمقارنة بني عددين غري متساويني على كل عدد 

 . من األعداد 
 : واستنتجت الدراسة ما يلي 

تم تصنيف األطفال إلى ثالث فئات  -١
 :اعتمادًا على أدائهم يف مهام االحتفاظ كما يلي 

 األقل تفسريًا يعطون على: املحافظني -أ
 . واحدًا كافيًا يف مهام االحتفاظ 

ال يعطون تفسريًا كافيًا، ومع :  االنتقاليني-ب
دون استخدام (ذلك فهم يعطون حكمًا سريعًا 

 . على األقل % ٩٠وصحيحًا ) التقدير 
اليستطيعــون تقديم :  غري املحافظــني -ج

تفسري، باإلضافة إلى أنهم يعطون حكمًا خاطئًا أو 
 . يستخدمون التقدير للحصول على احلل الصحيح 

انتقاليًا، ) ٢٤(حمافظًا، و ) ٧١(كان هناك  
 . غري حمافظ ) ٥٣(و 

مل يظهر أي اختالف / يف املهمة الثابتة  -٢
جوهري يف تكرار استخدام التقدير بني املجموعات 

 . الثالثة 
طريقة التقدير يف املهمة الثابتة كانت إما  -٣

كعد صف (جراءات تقدير غري كاملة باستخدام إ
، أو استخدام العد أو التناظر بشكل )واحد فقط

 .مركب، أو استخدام العد أو التناظر بشكل عادي
يف مهمة االحتفاظ استخدم غري املحافظني  -٤

مهارات التقدير إلصدار احلكم، أما املجموعتني 
األخريان فقد استخدمتا مهارات التقدير لتقديم 

 . مهم تفسري حلك

ويستخدمــــون هذه املهــــارات، كالعد  
والتناظــــــر فيما بعد للوصـول ملفهوم االحتفاظ 

 .بالعدد
 : ملخص الدراسات السابقة ومناقشتها 

ــدكور    ــى ) م ١٩٨٨(ركــزت دراســة م عل
ــب    ــتفادة الطال ــدى اس ــداد   / م ــن اإلع ــم م املعل

األكادميي قبل اخلدمة يف األداء التدريسـي خـالل         
 الرتبية العمليـــة، كما ركــزت دراسة الـزراد        فرتة
على كفايات معلمات املرحلة االبتدائية،      ) م١٩٩٠(

وشاركتها يف نفس املرحلة التعليمية دراسة الهـذلي        
التي هدفت إلـى التعـرف علـى مـدى          ) م  ١٩٩٥( 

توفر الكفايات التعليميـة الالزمـة ملعلمـة املرحلـة          
) م١٩٩١(باغ  االبتدائية، كمـا اقـرتح ملحـم والصـ        

ــد    ــات لتحدي ــى الكفاي ــائم عل ــدريبي ق ــامج ت برن
املهارات الالزمة ملعلمـات املرحلـة الثانويـة، كمـا          

على التعرف على الكفايات ) م١٩٩٥(ركز البابطني 
التعليمية الالزمة لطالب الرتبيــة العمليــة، وقــد         

بالتعرف على  ) م١٩٩٧(اهتم الشهراني والشهـراني    
لالزمة ملعلمي املرحلة املتوسطة    املهارات التدريسية ا  

) م١٩٨١(مبنطقــة عســري، وقــد ركــز عبــد احلميــد 
اهتمامه على سـنوات اخلـربة واملـؤهالت الدراسـية      
وتقديرات املعلمات واملوجهات بـدرجات التعـرف       

 . يف املواقف الرتبوية ارتفاعًا واخنفاضًا 
ومبقارنة الدراسة احلالية بالدراسات السابقة  

من حيـث   : ف عنها يف أمور عديدة      جند أنها ختتل  
 . الزمان واملكان واملوضوعية 

فمن حيث الزمان فقـد أجريـت الدراسـة          
هــ ، بينمـا أجريـت جميـع         ١٤٢٢احلالية يف عـام     

الدراســات الســابقة قبــل تــاريخ إخــراج الدراســة 
 . احلالية 
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وكذلك من حيث املكــان فقــد أجريت  
 بينما أجريت الدراسة احلالية يف العاصمة املقدسة،

بعض من الدراســـات الســابقة يف مناطق أخرى 
يف ) م١٩٨٨(مدكور : باململكة مثل دراسة كل من 

يف منطقة ) م١٩٩٧(الرياض، والشهراني والشهراني 
، والبابطـــني )م١٩٩١(عسري، وملحـــم والصباغ 

والبعض اآلخر يف ) . م١٩٩٥(، والهذلي )م١٩٩٥(
بية السعودية مثل دراسة مناطق خارج اململكة العر

يف البحريـــن، ودراسة ) م١٩٨٨(كل من رجب 
يف قطر، ودراسة ملياء النقور ) م١٩٨١(عبد احلميد 

يف اإلمارات ) م١٩٩٠(يف أمريكا، والزراد ) م١٩٨٥(
 . يف مصر ) م١٩٩٠(العربية، والكرش 

ومن حيث املوضوعية فقد ركزت الدراسة       
ــاض األطفــا     ــة ري ــة علــى مرحل أمــا . ل احلالي

الدراسات السابقة فقد ركزت جميعها على مراحل       
ــة    ــة واملرحل ــة االبتدائي ــة كاملرحل ــيم املختلف التعل
: املتوسطة واملرحلة الثانوية ما عدا دراسة كل من         

وتـولفرد  ) م١٩٩٠(والكـرش   ) م١٩٨٥(ملياء النقور   
فقد ركزت على مرحلة رياض األطفـال،    ) م١٩٩٣(

ــس الوقـــت اختلفـــت معهـــا   يف الهـــدف ويف نفـ
 . وإجراءات الدراسة 

أما من حيـث تنـاول الدراسـات السـابقة        
ملفهوم املهارات التدريسـية والكفايـات التدريسـية        
فقد تباينت أهداف كل دراسـة وتنوعـت أغـراض          
وسبل حتقيقها وفقـًا الخـتالف املراحـل التعليميـة          
ومكــان وزمــان إجــراء الدراســة وبــذلك انفــردت 

ــالرتكي ــة ب ــارات  الدراســة احلالي ــويم مه ــى تق ز عل
معلمات رياض األطفال يف ضوء حتديد الكفايـات        

 .  الشخصية والكفايات التدريسية بالعاصمة املقدسة
 

 إجراءات الدراسة
 : جمتمع الدراسة 

يتكون جمتمع الدراسة من جميـع مـدارس         
ريــاض األطفــال التابعــة للرئاســة العامــة لتعلــيم  

 مدرسـة   )١٩(البنات بالعاصـمة املقدسـة وعـددها        
مل تفـتح بعـد   ) ١٨، ١٧، ١٥(غري أن املدارس رقـم     

.. مدرســة ) ١٦(فأصــبح جمتمــع الدراســة الفعلــي 
 .  معلمة ١٦٢وعدد معلماتها 

 : عينة الدراسة 
من مدارس ريـاض    %) ٤٣,٧(تم اختيار    

األطفال عن طريق القرعة العشـوائية وتـم اختيـار          
، ٦،  ٥،  ٢،  ١( مدارس وهــي الروضـة      ) ٧(عدد  

 معلمـة جـدول     ٧٨وعدد معلماتها    ) ١٤،  ١٠،  ٨
 . يوضح توزيع أفراد العينة ) ١(رقم 

 )١(جدول رقم 
 يوضح أسماء املدارس عينة الدراسة تبعًا ملواقعها

 
 املوقـــع الروضـــــة م
 حي الششة  الروضة األولى ١
 حي الزاهر الروضة الثانية ٢
 حي العزيزية الروضة اخلامسة ٣
حي شارع  سةالروضة الساد ٤

 املنصــور
 حي الزاهر  الروضة الثامنة ٥
حي شارع  الروضة العاشرة ٦

 املنصــور
 حي العزيزية الروضة الرابعة عشر ٧

أن الروضـات   ) ١(يتضح من اجلدول رقم     
التــي تــم اختيارهــا تقــع يف أحيــاء خمتلفــة يف 

 . العاصمة املقدسة ومل ترتكز يف حي واحد 
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 )٢(جدول رقم 
د أفراد عينة الدراسة وفقًا ألسماء يوضح عد

 مدارس رياض األطفال

 اسم الروضة م
عدد 
 املعلمات

 النسبة املئوية

 %١١,٥ ٩ الروضة األولى ١
 %١٠,٣ ٨ الروضة الثانية ٢
 %٢١,٨ ١٧ الروضة اخلامسة ٣
 %٢٥,٦ ٢٠ الروضة السادسة ٤
 %٩,٠ ٧ الروضة الثامنة ٥
 %١٢,٨ ١٠ الروضة العاشرة  ٦
 %٩ ٧ لروضة الرابعة عشرا ٧

 %١٠٠ ٧٨ املجموع  
عدد املعلمات عينة   ) ٢(يوضح اجلدول رقم    

الدراسة يف كل مدرسة من مدارس رياض األطفـال         
السبعة وقد تم أخذ جميع املعلمات املوجودات يف        

 . كل مدرسة دون استثناء 
 

 )٣(جدول رقم 
 يوضح توزيع عينة الدراسة وفقًا للمؤهل التعليمي

 ؤهــلامل م
عدد 
 املعلمات

النسبة 
 املئوية

 %٣,٨ ٣ بكالوريوس  ١

دبلوم رياض  ٢
 %٧٨,٢ ٦١ أطفال 

 %١٤,١ ١١ معهد ثانوي ٣
 %١,٣ ١ ثانوية عامة  ٤
 %١,٣ ١ كفاءة معلمات  ٥
 %١,٣ ١ معهد فني  ٦

 %١٠٠ ٧٨ املجموع  
 

توزيع أفـراد عينـة     ) ٣(يوضح اجلدول رقم    
ن الدراسية، حيث أن أغلب     الدراسة وفقًا ملؤهالته  

ــوم متوســط يف   ــى دبل املعلمــات حاصــــــالت عل
ــددهن    ـــال وع ــاض األطفـــ ــة أي ) ٦١(ري معلم

ـــة  ــبة   %)٧٨,٢(بنسبـــ ــلت نسـ ــا وصـ ، بينمـ
من %) ٣,٨(احلاصالت على درجة البكالوريوس     

 .العينة فقط
 )٤(جدول رقم 

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للتخصص
 التخصص م

عدد 
 املعلمات

 النسبة املئوية

 %٧٦,٩ ٦٠ رياض أطفال  ١

 %١٩,٢ ١٥ ثانوية عامة  ٢
 %٢,٦ ٢ دراسات إسالمية ٣
 %١,٣ ١ دعوة ٤

 %١٠٠ ٧٨ املجموع 
توزيع أفراد العينـة    ) ٤(يوضح اجلدول رقم    

حسب ختصصاتهن، ونالحظ أن أغلـب املعلمـات        
متخصصـــات يف جمال رياض األطـفـال بنسبــــة       

، وقــد مثلــت أعلــى نســبة مــن أفــراد %)٧٦,٩(
 .العينة

 )٥(جدول رقم 
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لسنوات اخلربة

  املئويةالنسبة  املعلماتعدد سنوات اخلربة  م
 %٥١,٣ ٤٠  سنوات٥ – ١من  ١
 %٢٨ ٢٢  سنوات١٠ – ٦من  ٢
 %٢٠,٧ ١٦  سنوات١٠أكثر من  ٣

 %١٠٠ ٧٨ املجموع  

توزيع أفراد العينـة    ) ٥(جلدول رقم   يوضح ا 
ــات     ــب املعلم ــظ أن أغل ــربة ويالح ــنوات اخل لس

أعـوام وميـثلن   ) ٥(تراوحت خرباتهن بني عام إلى      



 نوال حامد ياسني.  د
 

 ١٣٥ م٢٠٠٣ يناير -هـ ١٤٢٣ ذو القعدة – العدد األول –الد اخلامس عشر 

من أفراد العينـة، بينمـا تباينـت بقيـة          %) ٥١,٣(
منهن يتمـتعن خبـربة     %) ٢٠,٧(اخلربات حيث أن    

 . سنوات ) ١٠(تزيد عن عشرة 
 )٦(جدول رقم 

 العينة وفقًا لعدد الدورات يوضح توزيع أفراد
 التدريبية التي تلقينها

 
الدورات  م

 التدريبية
 عدد

 املعلمات
 النسبة
 املئوية

 %٣٤,٦ ٢٧ بدون دورة  ١
 %٤٤,٩ ٣٥ دورة واحدة  ٢
 %٢٠,٥ ١٦ أكثر من دورة  ٣

 %١٠٠ ٧٨ املجموع  
أن أعلــى نســبة ) ٦(يوضــح اجلــدول رقــم 

والتـي  %) ٤٤,٩(حتصلت عليها أفراد العينة هـي       
تدل على أن معلمـــات رياض األطفال وعـددهن        

معلمة تلقني دورة واحدة فقـط حتـى تـاريخ          ) ٣٥(
مـنهن  %) ٣٤,٦(إجراء هذه الدراسة، بينما نسبة   

ــنهن    ـــة مـ ــبة قليلــ ــتلقني أي دورة، وأن نسـ مل يـ
تلقــني أكثــر مــن دورة   %) ٢٠,٥٠(حــــــوالي 

 . معلمة فقط ) ١٦(وعددهن 
 : أداة الدراسة 

عبارة عن بطاقة مالحظة من تصميم الباحثة       
 .وذلك من واقع أدبيات الدراسة 

 : بناء بطاقة املالحظة 
إعداد بطاقة املالحظة بـاخلطوات اإلجرائيـة       
ــاء نظــام املالحظــة وهــي    ــي تســتخدم يف بن : الت

 حتديـد أسـلوب     -التعرف على الهدف من البطاقة      
ضـبط   – التقدير الكمي ألداء املعلمة      –املالحظة  

البطاقة للتأكد من صدقها وثباتها، وميكن توضـيح    
 : ذلك على النحو التالي 

 :  الهدف من البطاقة -أ
هدفت البطاقة التي تم إعدادها إلى قيـاس        
مستوى أداء معلمات رياض األطفال لكـل مهـارة         
ــذلك     ــية وك ــية والتدريس ــات الشخص ــن الكفاي م
ــني مــتغريات   الكشــف عــن الفــروق إذا وجــدت ب

 .الدراسة
 :  حتديد أسلوب املالحظة -ب
ــو      ــالرموز ه ــة ب ــلوب املالحظ ــرب أس يعت

األنسب يف هذه الدراسة نظرًا لقدرتها علـى حتقيـق       
 . الهدف من املالحظة 

 :  صياغة بنود بطاقة املالحظة -ج
ــوز تقســيم    ــب األخــذ بأســلوب الرم تطل

كفايــات : الكفايــات التدريســية إلــى جممــوعتني 
 وأمـام كـل جمموعـة       شخصية وكفايات تدريسـية،   

رئيسية مكوناتها السلوكية التي تعرب عـن جوانـب         
ثم مستويات كـل  ) يف صور بنود ( األداء الفرعية  

) ٥٨(مكون سـلوكي، وقـد بلـغ عـدد الكفايـات            
كفاية روعي أن تتميز بالدقة والوضوح يف حتديـد          
األداء املرغوب، وأن تكون قصرية وواضحة املعنـى        

 . ن السلوك وأن تصف مكونًا واحدًا م
 :  التقدير الكمي لألداء -د

تم حتديد طريقة أداء املعلمة، وذلك بتقسيم       
) ٥-١(كل مكون سلوكي إلى خمســة مستويــات         

حتدد درجـة تـوافر الكفايـة لـدى املعلمـة ووضـع             
 :أمام أحد الدرجات كما يلي ) √( إشارة 

 .  درجات ٥= عالية جدًا 
 .  درجات ٤= عاليــــــة 
 .  درجات ٣= ة متوســــط

 . درجتان = منخفضـــة 
 . درجة واحدة = منخفضة جدًا 
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إذا مل يصـدر السـلوك      ) ١(حيث تعرب خانة    
 . من املعلمة على اإلطالق 

 :  ضبط بطاقة املالحظة -هـ
 : مرت عملية الضبط مبرحلتني 

 ) : املرحلة األولى : ( صدق األداة 
هي التأكد من صدق البطاقة، وللتأكد مـن        

ك تم عرضها على جمموعـة مـن املحكمـني مـن            ذل
ذوي اخلربة يف جمال املناهج وطرق التدريس وجمـال         
علم النفس وجمال اإلشـراف الرتبـوي علـى ريـاض           
األطفــال إلبــداء الــرأي فيهــا مــن حيــث اختيــار 
مفرداتها والصـياغة اإلجرائيـة للمفـردات، ومـدى         
ــي تصــف األداء، وســالمة   ــارات الت وضــوح العب

مي، وقد أبدى املحكمون رأيهم حبذف      التقدير الك 
بعض العبارات وإضـافة عبـارات أخـرى، وأيضـًا          
تعديل بعض املفردات، وقد راعت الباحثة كل هذه    

 ) . ٢(، )١(املالحظات مرفق رقم 
 ) : املرحلة الثانية : ( ثبات األداة 

وهي التأكد من ثبات البطاقـة، وقـد تـم            
" اخ  ألـف كرونبـ   " حساب ثبـات األداة بطريقـة       

وذلك إلجياد تبـاين درجـات البطاقـة، حيـث بلـغ            
وهو ) ٠,٩٥(معامل الثبات املستخرج بهذه الطريقة 

 . معامل ثبات مرتفع يفي بأغراض هذه الدراسة
 : تطبيق أداة الدراسة 

ــة    ــى عين ــق األداة عل ــة بتطبي ــت الباحث قام
الدراسة شخصيًا، حيث كان التطبيق علـى فرتتـني         

الزيارة ( املالحظة األولى   على التوالي وقد كانت     
خالل الفصل الدراسي األول ) األولى لكل معلمة  

الزيـارة  ( وكانت املالحظـة الثانيـة      . هـ١٤٢١لعام  
خالل الفصل الدراسي الثاني    ) الثانية لكل معلمة    

 . هـ ١٤٢١لعام 

وبعـــد االطـــالع علـــى األدب الرتبـــوي  
والدراســات الســابقة يف هــذا املجــال تــم اعتمــاد 

ــوافر  النســب ــة يف حتديــد درجــة الت ــة التالي  املئوي
 . وتفسري النتائج 

 فما فوق درجة توافر عالية جدًا % ٩٠من 
درجـة تـوافر    % ٩٠إلى أقل من    % ٨٠من  

 . عالية 
درجـة تـوافر   % ٨٠إلى أقل من   % ٧٠من  
 . متوسطة 

درجـة تـوافر    % ٧٠إلى أقل من    % ٦٠من  
 . منخفضة 

  . درجة توافر منخفضة جدًا% ٦٠أقل من 
 : األسلوب اإلحصائي املستخدم 

بعد حساب متوسط درجة األداء للزيـارتني       
ــات   ــابية واالحنراف ــم اســتخدام املتوســطات احلس ت
ــات الشخصــية   ــة مــن الكفاي ــة لكــل كفاي املعياري
والكفايات التدريسية يف بطاقة املالحظة لكـل فـرد         
من أفراد العينة، وترتيب الكفايات تنازليًا حسـب        

ا واقعيًا من أعلى متوسط إلى أدنى       درجة ممارسته 
متوسط لكل كفاية ومقارنتها بسلم التقدير، وذلك       

 . بهدف اإلجابة عن السؤال الثاني 
ولإلجابة على السؤالني الثالث والرابع تم       

، وذلك بسـبب صـغر حجـم        )ت(استخدام اختبار   
العينة وتشتتها يف متغري التخصص، حيث تم دمـج         

 ليكون متغري التخصـص     الفئات الصغرية مع بعضها   
ــتني  ــات   ( فئ ــال، التخصص ــاض األطف ــوم ري دبل

، وأيضًا متغري املؤهل التعليمـي، حيـث        )األخرى  
تم دمج الفئات الصغرية مع بعضـها ليكـون مـتغري           

دبلوم متوسـط، مـؤهالت     ( املؤهل التعليمي فئتني    
 ) . أخرى 
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ولإلجابة على السؤالني اخلـامس والسـادس       
اين الختبـار مـا إذا كـان        تم استخدام حتليل التبـ    

هنــاك فــــروق بــني أفــراد العينــة حســب مــتغريي 
 ) . سنوات اخلربة والدورات التدريبية (

 
 عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها

: لإلجابة عن السؤال األول والذي نصـه         
ما الكفايات التعليميـة األساسـية العامـة لـدى          " 

 " . معلمات رياض األطفال ؟ 
جابـة عـن هـذا السـؤال        لقد ساعد يف اإل    

الرجوع إلى األدبيات الرتبوية، والتي يف ضوئها تم 
تكوين بطاقـة املالحظـة، وأمكـن بعـد إخضـاعها           

ملحق رقم  (للتحكيم والثبات صالحيتها للتطبيق،     
ــات    )٢ ــولها للكفاي ــة أن وص ــربت الباحث ، وأعت

الشخصية والتدريسية التي تـم إدراجهـا يف بطاقـة          
 ) ٥٨( نهائية وبلغ عددها    املالحظة يف صورتها ال   

كفاية، وتم تطبيقها على عينة الدراسة حيـث هـي          
 . اإلجابة عن السؤال األول 

ولإلجابـة علـى التسـاؤل الثـاني والـذي          
ــة  : " نصــه  ــوافر الكفايــات التعليمي مــا درجــة ت

األساسـية العامــة لــدى املعلمــات مبــدارس ريــاض  
  ".األطفال احلكومية مبدينة العاصمة املقدسة ؟

) ٧(قامت الباحثـة بعمـل جـدولني رقـم           
موضــحة فيهمــا املتوســطات احلســابية  ) ٨(ورقــم 

واالحنرافات املعيارية لواقع ممارسة معلمات رياض      
ــات الشخصــية   ــة مــن الكفاي األطفــال لكــل كفاي
والتدريسية، ورتبت تنازليًا حسب درجة ممارستها      

احلقـل  : وقسمت كل جدول إلـى خمسـة حقـول          
ــى   األول يضــم الرت ــب أعل ــة حس ــل كفاي ــة لك ب

املتوسطات، واحلقل الثاني يضم رقم املفردة الكفاية       

حسب تسلسلها يف بطاقـة املالحظـة، فعلـى سـبيل           
ــال  ــم  : املث ــردة رق ــم  ) ٣(املف ــة رق ) ٣(أي كفاي

حتصلت على أعلى متوسط حسابي، وبذلك أخذت 
، واحلقل الثالث يوضح نوع   ) ١(الرتبة األولى رقم    
الرابع رصد فيه املتوسط احلسابي،     الكفاية، واحلقل   

واحلقل اخلامس رصد فيه االحنراف املعياري للكفاية 
 .املعنية وهكذا 
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 )٧(جدول رقم 
 يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لواقع ممارسات معلمات رياض األطفال

  الكفايات الشخصيةومرتبة تنازليًا حسب درجة ممارستها لكل كفاية من

 الرتبة
رقم 
 املفردة

 الكفايات الشخصية
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 ٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ .االهتمام باملظهر اجليد البسيط واملحتشم ٣ ١
 ٥,٦٦١ ٤,٩٩٣٦ . سالمة احلواس وخلوها من العاهات  ١ ٢
 ٠,١٣٧٢ ٤,٩٧٤٤ . هم اللياقة البدنية التي متكنها من مشاركة األطفال يف أنشطت ٢ ٣
 ٠,٦٣٠٣ ٤,٦٢١٨ . االلتزام باآلداب اإلسالمية قوًال وسلوكًا كونها قدوة  ١٠ ٤
 ٠,٧٧٩٦ ٤,٥٥١٣ . الصوت الواضح مع النربات املتزنة  ١٢ ٥

اإلملــام بشــروط األمــن والســالمة يف كــل مــا يتصــل مبمارســة  ١٩ ٦
 ٠,٩٩٩٣ ٤,٤٦١٥ .األنشطة

 ٠,٧١٧٩ ٤,٤٣٥٩ . الهادئ يف التحدث والصوت احلازماستخدام الصوت احلنون ١٥ ٧

معقوليــة احلركــة داخــل غرفــة النشــاط للمتابعــة والــتحكم يف  ١٤ ٨
 ٠,٨٨٣٠ ٤,٤٢٣١ .العمل

 ٠,٨٣١٠ ٤,٣٩٧٤ . العدالة يف االهتمام برعاية األطفال على حد سواء  ٢٣ ٩
 ١,٠٩٨٩ ٤,٣٢٠٥ . تعويد األطفال على النظام  ٢١ ١٠
 ٠,٩٩١٠ ٤,٣٠٧٧ . رة على جذب انتباه األطفال القد ١٣ ١١
 ١,٠٢٦٧ ٤,٣٠١٣ . القدرة على السيطرة والتحكم يف غرفة النشاط  ٢٠ ١٢
 ٠,٧٢٤٠ ٤,٢٦٢٨ .استخدام األساليب الرتبوية يف التوجيه بدل من صيغة النهي ١٦ ١٣
 ٠,٩٦٦١ ٤,٢٣٧٢ . االنتباه وقوة املالحظة  ٨ ١٤
 ١,٠١٤٥ ٤,١٦٠٣ .  مع األطفال بروح العطف والصربالقدرة على التعامل ٤ ١٥
 ٠,٩١٦٥ ٤,١٠٢٦ . التحفر واإلعداد املسبق لألنشطة واملهارات  ٢٤ ١٦

تعويد األطفـال عـل النظافـة الدائمـة لغرفـة النشـاط وحسـن                ٢٢ ١٧
 ٠,٩٨٠٣ ٤,٠٥٧٧ .ترتيبها

 ١,٠٤٣٢ ٤,٠٥١٣ . الدقة يف املواعيد  ٧ ١٨
 ٠,٩٤٥٢ ٤,٠٥١٣ . ات املستخدمة يف تدريس األنشطة وضوح االسرتاتيجي ٢٥ ١٩
 ٠,٨٤٢٠ ٣,٩٥٥١ . القدرة على التحكم يف الذات وحفظ النفس  ١١ ٢٠
 ٠,٩٠٢٢ ٣,٩٣٥٩ . سرعة البديهة وحسن التصرف يف املواقف املفاجئة  ٥ ٢١
 ٠,٩٤٤٦ ٣,٥٨٣٣ . التمتع بقدر واف من املرونة واملرح وروح الدعابة  ٩ ٢٢

غبة يف االبتكـار مـع التجديـد املسـتمر يف املنـاخ التعليمـي        الر ٦ ٢٣
 ١,٠٣٩٦ ٣,٢٠٥١ .والرتبوي

 ٠,٨٢٠٢ ١,٧١٧٩ . القدرة على التعامل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة  ١٧ ٢٤
 ٠,٨٧٨٤ ١,٦٧٣١ . القدرة على التعامل مع األطفال املوهوبني  ١٨ ٢٥
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 ١٣٦  جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية واإلنسانية    جملة

ـــم   ــن اجلــدول رقـ أن عــدد ) ٧(يتضــح م
ــوع   )١٩( ــن جمم ــية م ــة شخص ــة ) ٢٥( كفاي كفاي

ــوافر     ــة ت ــى درج ــلت عل ــية حص ــة(شخص ) عالي
كفايـــات شخصـــية فقـــط ) ٦(وحصـــلت علـــى 

ــوافر   ــة ت ــى درج ــطة(عل ــل ) متوس ويتضــح . فأق
االهتمـــام (وهـــي ) ٣(أيضـــًا أن كفايـــة رقـــم 

حتصـلت علـى    ) باملظهر اجليـد البسـيط واملحتشـم      
ــى متوســـط حســـابي    أي بدرجـــة ) ٥,٠٠(أعلـ

وهــذا دليــل  %) ١٠٠) (ليــة جــدًا  عا(توافـــر 
علـــى التـــزام األســـتاذات الفاضـــالت بالنظـــام 
ــالزي اإلســالمي املحتشــم وهــو شــيء مشــرف   وب

ــم     ــة رق ــلت كفاي ــا حص ــه، بينم ــر ب ) ١٨(ويفتخ
القـــدرة علـــى التعامــل مـــع األطفـــال  ( وهــي  

ــوبني ــوافر  ) املوه ــل درجــة ت ــى أق ) منخفضــة(عل
 أو بدرجة منعدمة جدًا 

ــط حسابـــــي  ــذا ) ١,٦٧٣١(ومبتوســ وهــ
يدل على عدم متكـن املعلمـات مـن هـذه الكفايـة             

وعــدم قــدرتهم علــى التعامــل مــع األطفــال ذوي 
احلاجات اخلاصـة بصـفة عامـة، واملوهـوبني بصـفة           
خاصـــة، ويؤكـــد ذلـــك علـــى افتقـــارهن إلـــى 
ــوض    ــة النهـ ــال وكيفيـ ــذا املجـ ــدريب يف هـ التـ

 . باألطفال ملستوى اإلبداع والتميز 
ــة هــذه ال نتيجــة إلــى عــدم وتعــزى الباحث

ــادميي    ــداد األك ــة اإلع ــايف يف مرحل ــدريب الك الت
قبــل اخلدمــة وأثنــاء اخلدمــة وعــدم التعــرض أو  
ــع     ــل م ــيات التعام ــة أساس ــة ملعرف ــى املحاول حت
الفئات اخلاصـة، وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتيجـة             

ــزراد   ــن ال ـــة كــل م ، والكرشــي )م١٩٩٠(دراســـ
والتــــي ) م١٩٨١(، وعبــــد احلميــــد  )م١٩٩٠(

ت أن زيـادة التأهيـل الرتبـوي أثنـاء اخلدمــة     أثبتـ 
ــن التصــرف يف    ــى حس ــات عل ــدرة املعلم ينمــي ق
املواقف الرتبويـة، كمـا ختتلـف هـذه النتيجـة مـع             

، )م١٩٨٨(نتيجــــة دراســــــة كــل مــن مدكـــور 
 ) . م ١٩٨٨(ورجب 

 



 نوال حامد ياسني.  د
 

 ١٣٧ م٢٠٠٣ يناير -هـ ١٤٢٣ ذو القعدة – العدد األول –الد اخلامس عشر 

 )٨(جدول رقم 
 مات رياض األطفاليوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لواقع ممارسات معل

 مرتبة تنازليًا حسب ممارستها لكل كفاية من الكفايات التدريسية
 
رقم  الرتبة

 الكفايات التدريسية املفردة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

القدرة على استخدام األساليب الرتبوية عند توجيـه بعـض التعليمات  ٣٢ ١
 . اللفظية حول العمل املطلوب 

٠,٦٣٦٨ ٤,٥١٩٢ 

القدرة على إظهار االهتمام اليومي بكل طفل من خالل احلديث أو النظر  ٥٦ ٢
 . إليه عند االستماع له 

٠,٨٦٢٢ ٤,٥٠٦٤ 

تعويد األطفال على النظام داخل غرفة النشاط من خالل تعريفهم باحلدود  ٣٨ ٣
 . والضوابط والتمسك بها 

٠,٨٧٧٥ ٤,٤٤٨٧ 

ل التعليمات والقواعد العامة اخلاصة بالنشاط اإلملام بطرق إكساب األطفا ٥٠ ٤
 . وتفسريها 

٠,٦٤٢٩ ٤,٣٩١٠ 

 ٠,٩٨٢٧ ٤,٢٣٧٢ . االستماع إلى اقرتاحات األطفال وتقبلها منهم  ٥٥ ٥
 ٠,٧٧٣٩ ٤,١٩٢٣ .القدرة على اختيار األنشطة املناسبة ملستويات وأعمار األطفال  ٣٠ ٦
 ٠,٩٠٢٠ ٤,١٥٣٨ . القدرة على حتديد األهداف  ٢٦ ٧
 ١,٠٢٠٤ ٤,١٠٢٦ . املهارة يف طرح األسئلة وحسن استخدامها  ٢٧ ٨
 ١,٠٥١٨ ٤,٠٦٤١ . القدرة على تقويم مهارات الطفل احلسية والسمعية والبصرية واللغوية  ٣٥ ٩
القدرة على استغالل الوقت املناسب للتعزيز والتشجيع للسلوك املرغوب  ٣٩ ١٠

 . ناء القيام باألنشطة وإهمال السلوك الغري مرغوب أث
٠,٩٤٣١ ٤,٠١٢٨ 

القدرة على إشراك األطفال يف التخطيط لألنشطة التعليمية وتشجيعهم على  ٤٩ ١١
 . أخذ املبادرة 

١,٠٨٥٦ ٣,٩٩٣٦ 

إعطاء الثقة الدائمة بكل طفل بتشجيعه بإعادة املحاولة وحتقيق النجاح أو  ٤٥ ١٢
 . التفوق 

٠,٨٩٥٥ ٦,٩٩٣٦ 

لى التدرج لألنشطة التعليمية من خالل تعلم املهارات املطلوبة القدرة ع ٣١ ١٣
 . وتقسيم تدريبها إلى مراحل 

٠,٨٩١٤ ٣,٩٣٥٩ 

مراعاة االستمرار والتتابع والتكامل يف وحدة املعرفة يف تنظيم الوحدات  ٥٤ ١٤
 . التعليمية 

٠,٩٤٦٠ ٣,٨٢٦٩ 

للعب احلر الهادف يف القدرة على تنمية فردية الطفل وذاتيته من خالل ا ٣٧ ١٥
 . األركان التعليمية املعدة مسبقًا 

١,٣٧٠٤ ٣,٨٠٧٧ 

 ١,٠٠٥٥ ٣,٧٦٩٢ . إبداء اإلعجاب باألعمال االبتكارية التي يقوم بها الطفل  ٥٣ ١٦
القدرة على تقويم الطفل من خالل املالحظة املنظمة لسلوكه اليومي  ٢٩ ١٧

 . وتدوينها 
٠,٩١٤٣ ٣,٧٤٣٦ 
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 ١٣٨  الرتبوية واالجتماعية واإلنسانية    جملة جامعة أم القرى للعلوم

 )٨ (تابع جدول رقم
 يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لواقع ممارسات معلمات رياض األطفال

 مرتبة تنازليًا حسب ممارستها لكل كفاية من الكفايات التدريسية
الرت
 بة

رقم 
املتوسط  الكفايـــات التدريسية املفردة

 احلسابي
االحنراف 
 املعياري

 ٠,٩١٠٠ ٣,٧١١٥ النشاط مهما كانت ضئيلــة أو حمدودة تقدير جهود الطفل املبذولة يف  ٤٠ ١٨
القدرة على متابعة الطفل بعد الطلب منه بالقيام بأي عمل والتأكد من  ٤٣ ١٩

 . تنفيذه 
٠,٩٢١١ ٣,٦٦٦٧ 

اإلملام بطرق استخدام األجهزة واألدوات والوسائل التعليمية وتوظيفها  ٥٢ ٢٠
 . لتحقيق األهداف الرتبوية املنشودة 

١,٢٠١٨ ٣,٦٢٨٢ 

حسن استقبال األطفال يف الصباح األمر الذي يعكس أمره على  ٥٧ ٢١
 . األطفال طوال اليوم 

١,٢٠٨٥ ٣,٥٢٥٦ 

ارة الدافعية للتعلم من خالل التنويع يف األنشطة  ٤٨ ٢٢ القدرة على إث
 . والوسائل واخلامات البيئية 

١,٢٠٥٨ ٣,٤٧٤٤ 

ل العقلية من حيث املطابقة بني األشياء القدرة على تقويم مهارات الطف ٣٣ ٢٣
 .وتصنيفها وترتيبها وتكملة الناقص، وإدراك الكل من اجلزء

٠,٩٦٦٩ ٣,٤٤٢٣ 

القدرة على تقويم مهارات الطفل النفسحركية من خالل أنشطة تعمل  ٣٤ ٢٤
 . على تنمية العضالت الغليظة والدقيقة 

١,١٣٢١ ٣,٤٣٥٩ 

اب بأشكالها املختلفة وإعداد البيئة اجليدة القدرة على اختيار األلع ٥٨ ٢٥
 . التي تساعد على ممارسة األنشطة احلركية 

١,٠٨١٤ ٣,٤٢٣١ 

تقدير اللعب اإليهامي أو اخليالي داخل غرفة النشاط والضحـــك  ٣٦ ٢٦
 . لألطفال وليس عليهم 

١,٢٠٠٢ ٣,٣٢٦٩ 

سها وفكها تشجيع األطفال على تفحص األشياء املوجودة أمامهم ومل ٤١ ٢٧
 . وتركيبها 

١,٠٤٨٦ ٣,٠٣٢١ 

 ١,٢٤٦٩ ٣,٠١٩٢ . مراعاة الفروق الفردية بني األطفال  ٢٨ ٢٨
نســيان : التمكن من تعديل مظاهر السلوك السلبية الشائعة مثل  ٤٤ ٢٩

 .تناول الوجبة ، أو خطف األدوات من أيدي اآلخرين: البسملة مثل 
١,١٧١٨ ٣,٠١٩٢ 

املحافظة على األشياء املوجودة يف الروضة وعدم تعويد األطفال  ٤٢ ٣٠
 .إتالفها

٠,٩٣٢٥ ٢,٩٧٤٤ 

 ١,١٠٤٢ ٢,٥٣٨٥ . اإلملام خبصائص منو األطفال الوجداني  ٥١ ٣١
القدرة على مساعدة الطفل يف إجياد متنفس طبيعي لتصرف مشاعره  ٤٦ ٣٢

 . الغاضبة 
١,٠٢٧٢ ٢,٥٠٦٤ 

 ١,١٠٠٥ ١,٧٨٨٥  .القدرة على مقارنة الطفل بنفسه  ٤٧ ٣٣
كفايـة تدريسـية    ) ٣٣(كفايات تدريسية فقـط مـن جمموعـة         ) ١٠(أن عدد   ) ٨(يتضح من اجلدول رقم     

، )متوسـطة  ( كفاية تدريسية حتصلت علـى درجـة تـوافر    ) ١٩(، وأن عدد )عالية  (حتصلت على درجة توافر     
وقـد حظيـت الكفايـة      . العينة  لدى أفراد   ) منخفضة  ( كفايات تدريسة حتصلت على درجة توافر       ) ٤(وعدد  
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القـدرة علـى اسـتخدام األسـاليب     ( وهـي  ) ٤,٥١٩٢(بالرتبة األولـى وبأعلـى متوســط حسابــي        ) ٣٢(رقم  
ـــات    ــض التعليمــــ ــه بعـ ــد توجيـ ــة عنـ الرتبويـ

ــوب   ـــل املطل ـــية حــول العمـ ــا ) اللفظـــ ، بينم
القــدرة علــى مقارنــة ( وهــي ) ٤٧(الكفايــة رقــم 
ت على أدنى متوسط حسـابي      حتصل) الطفل بنفسه   

). منخفضة جداً (أي بدرجة توافر    ) ١٧٨٨٥(وهو  
وتعني هذه النتيجـة أن معلمـات ريـاض األطفـال           
ميتلكهن املهارات الالزمة لتوجيه األطفـال وتنفيـذ        
التعليمات اللفظية حول العمـل املطلـوب جبـدارة،         
ويف نفــس الوقــت يفتقــرن إلــى تشــجيع األطفــال 

هـذا يـدل علـى نقـص يف         وغرس الثقة بـالنفس، و    
اإلعداد املهني أثناء اخلدمة، حيث إنه من الناحية        
النفسية ال يصح مقارنة الطفل بغريه، وجيب مقارنـة         
الطفل بنفسه وإشعاره بتقدمـه امللحـوظ بـني اليـوم           
واألمس، وحتفيـزه للمزيـد مـن التقـدم مسـتقبًال،           
ويدل ذلـك أيضـًا علـى ضـعف معلمـات ريـاض             

ألداء التدريسي، وأنهن حباجة األطفال يف مهارات ا
إلى تدريب إلتقان املهارات التدريسية كي يصـلن        

 . إلى املستوى املنشود 
ــة     ــى قل ــذه النتيجــة إل ــة ه ــزي الباحث وتع
التدريب أثنـاء اخلدمـة، وعـدم االطـالع املسـتمر       
ــؤدي إلــى حداثــة األســاليب التدريســية   ــذي ي ال

وسالستها وإلى نقص واضح يف اإلعداد األكادميي       
سيما وأن أعلى نسـبة مـن أفـراد العينـة حيملـن         ال

دبلوم متوسط يف جمال رياض األطفال وأقـل نسـبة           
 . منهن من حملة البكالوريوس واملاجستري

ــع نتيجــة    ــة م ــذه الدراس ــق نتيجـــة ه وتتف
والبابطيــن  ) م١٩٨٨(دراســــــة كل مـن رجـب     

والتي أثبتت أن ) م١٩٨١(، وعبد احلميد )م١٩٨٥(
 املعلمـات املـؤهالت تربويـًا وغـري         هناك فرق بـني   

 . املؤهالت تربويًا يف درجة املمارسات الرتبوية 
ــع نتيجــة   ــذه الدراســة م وختتلــف نتيجــة ه

، وملحم والصـباغ  )م١٩٩٠(دراسـة كل من الكرش  
والتي أثبتت أن أداء املعلمات للكفايات ) م١٩٩١(

 . كان مرتفعًا 
 : ولإلجابة على السؤال الثالث والذي نصه 

ــوافر    "  ــة ت ــتالف يف درج ــد اخ ــل يوج ه
الكفايات التعليمية األساسية العامة لدى معلمـات       

" رياض األطفال يعزى ملتغري التخصص لـديهم ؟         
موضـحة فيـه    ) ٩(قامت الباحثة بعمل جدول رقم      

للمقارنة بني متوسطات درجات عينـة      ) ت(اختبار  
دبلـوم ريـاض    ( الدراسة حسب مـتغري التخصـص       

 ). خرى أطفال، ختصصات أ
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 ١٣٩ م٢٠٠٣ يناير -هـ ١٤٢٣ ذو القعدة – العدد األول –الد اخلامس عشر 

 )٩(جدول رقم 
 للمقارنة بني متوسطات درجات عينة الدراسة حسب متغري التخصص) ت(نتائج اختبار 
  )٧٨= ن ( حيث )  ختصصات أخرى –دبلوم رياض أطفال ( 

 

 املتغري املجال
العدد 

 )ن(
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 )ت(قيمة 
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

متوسط 
ااالختالف

 ت
 الكفايات
 الشخصية

دبلوم رياض 
 األطفال

 ختصصات أخرى

٦٠ 
١٨ 

١٠١,٧٦٦ 
١٠١,٨٣٣ 

١١,٨٩٤ 
٧٦ ٠,٠٢١ - ١١,٠٤٢ 

٠,٩٨٣ 
 غري دال

٠,٠٦٦ 

الكفايات 
 التدريسية

 دبلوم رياض أطفال
 ختصصات أخرى

٦٠ 
١٨ 

١٢٠,٣٦٦ 
١١٩,٦٩٤ 

١٩,٩٤٧ 
١٥,٩٧٠ 

٧٦ ٠,١٣١ 
٠,٨٩٦ 
 غري دال

٠,٦٧٢ 

 جمموع
 الكفايات

ياض دبلوم ر
 األطفال

 ختصصات أخرى

٦٠ 
١٨ 

٢٢٢,١٣٣ 
٢٢١,٥٢٧ 

٣٠,٥٠٤ 
٧٦ ٠,٠٧٦ ٢٦,٢٥٨ 

٠,٩٤٠ 
 غري دال

٠,٦٠٥ 

) ت(أن قيمـة    ) ٩(يتضح من اجلدول رقم      
) ٧٦(ودرجــة احلريـــة تســـاوي ) ٠,٠٢١(تســاوي 

أي غــري دال، وهــذا ) ٠,٩٨٣(ومســتوى الداللــة 
يعني أن درجـة تـوافر الكفايـات الشخصـية لـدى          

ــ  ــات ري ــاختالف  معلم ــف ب ــال ال ختتل اض األطف
التخصص فنجـد أن املعلمـة املتخصصـة يف جمـال           
رياض األطفال ال ختتلف قـدراتها الشخصـية عـن          

 . املعلمة التي حتمل ختصص غري رياض األطفال 
وهذا التفسـري ينطبـق أيضـًا علـى درجـة            

) ت(تـوافر الكفايـات التدريســية حيـث أن قيمــة    
ــاوي  ــة  ) ٠,١٣١(تس ــة حري ــتوى )٧٦(درج  ومس
أي غري دال، وتفسر الباحثة هذه  ) ٠,٨٩٦(الداللة  

النتيجة بأنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية           
بـني أداء معلمـات ريـاض األطفـال املتخصصـات      

 . والغري متخصصات يف جمال رياض األطفال
وتعزى الباحثة هذه النتيجـة إلـى ضـعف          

 اإلعداد األكـادميي يف برنـامج الـدبلوم املتوسـط يف          
رياض األطفال، حيث تساوت خمرجات التعلـيم يف     
ختصص ريـاض األطفـال مـع خمرجـات التعلـيم يف       

وتتفق نتيجة الدراسة احلالية مـع    . ختصصات أخرى 
، والكـرش  )م ١٩٩٠( نتائج دراسـة كل من الـزراد   

، كما ختتلـف هـذه النتيجــة مـع نتيجـة            )م١٩٩٠(
، وملحم والصـباغ    )م  ١٩٨١( دراسة عبد احلميـد    

 ) . م١٩٩١(
: ولإلجابة عن السؤال الرابع والذي نصه        

هل يوجـد اخـتالف يف درجـة تـوافر الكفايـات            "
التعليميــة األساســية العامــة لــدى معلمــة ريــاض  

" األطفال يعزى ملـتغري املؤهـل العلمـي لـديهم ؟      
موضحة فيـه   ) ١٠(قامت الباحثة بعمل جدول رقم      

ة للمقارنة بني متوسطات درجات عينـ    ) ت(اختبار  
دبلــوم ( الدراســة حســب مــتغري املؤهــل العلمــي  

 ) . متوسط، مؤهالت أخرى 
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 ١٤١ م٢٠٠٣ يناير -هـ ١٤٢٣ ذو القعدة – العدد األول –الد اخلامس عشر 

 )١٠(جدول رقم 
 للمقارنة بني متوسطات درجات عينة الدراسة حسب متغري) ت ( نتائج اختبار 

  )٧٨= ن ( حيث )  مؤهالت أخرى –دبلوم متوسط ( املؤهل العلمي 
 

 املتغري املجـال
العدد 

 )ن(
املتوسط 
 احلسابي

راف االحن
 املعياري

قيمة 
 )ت(

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

متوسط 
 االختالفات

 الكفايات
الشخصية 
والتدريسية 

 معًا

 دبلوم متوسط
مؤهالت 

 أخرى

٦١ 
١٧ 

٢٢٣,٠٧ 
٢١٨,١١٧ 

٣٠,٤٣٨ 
٧٦ ٠,٦١٢- ٢٥,٨٧٥ 

٠,٥٤٢ 
غري 
 دال

-٤,٩٥٦ 

أن اختبـار   ) ١٠(يتضح من اجلـدول رقـم        
ــدر  ) ت( ــطات ال ــني متوس ــة ب ــي للمقارن جات الت

حتصلت عليها عينة الدراسة ال ختتلـف مـن حيـث           
الكفايات الشخصية والتدريسـية معـًا حيـث قيمـة          

) ٠,٥٤٢(ومستوى الداللة يسـاوي     ) ٠,٦١٢-) (ت(
وهذا غري دال، وهذا يعني أن مسـتوى الكفايـات          
ــف    ــية ال خيتلـ ــات التدريسـ ــية والكفايـ الشخصـ

ت باختالف املؤهل التعليمي، أي أن أداء املعلمـا       
احلاصالت على دبلوم متوسـط يف ريـاض األطفـال        
هو نفس أداء املعلمات احلاصـالت علـى درجـات          
ــأثر    ــات ال يت ــرى، أي أن أداء املعلم ــة أخ علمي

 . باختالف املؤهالت التعليمية 
وتعزي الباحثة هذه النتيجـة إلـى ضـعف          

اإلعداد األكادميي وقلة الـدورات التنشـيطية التـي         
 رأس العمـل السـيما      تعطى للمعلمات وهـن علـى     

 . وأن البيئة متجانسة والله أعلم 

ــع نتيجـــة    ـــة م ــذه النتيجـــ ـــق ه وتتفــ
، ورجـب  )م١٩٩٠(م، والكرش   ١٩٩٠(دراسة الزراد   

 ) .م ١٩٨٨(واملدكور ) م١٩٨٨(
وختتلف نتيجـة هـذه الدراسـة مـع نتيجـة            

والتي أثبتت أن هناك ) م١٩٨١(دراسة عبد احلميد 
املؤهالت تربويًا وغري املؤهالت فروق بني املعلمات   

 . تربويًا يف درجة املمارسات الرتبوية
 :       ولإلجابة على التساؤل اخلامس والذي نصه

ــوافر    "  ــة ت ــتالف يف درج ــد اخ ــل يوج ه
الكفايات التعليمية األساسية العامة لدى معلمـات       

". رياض األطفال يعـزى ملـتغري اخلـربة لـديهم ؟            
موضـحة فيـه   ) ١١( رقم قامت الباحثة بعمل جدول 

ــني      ــرق ب ــار الف ــادي الختب ــاين األح ــل التب حتلي
متوسطات درجات أفراد العينة حسب متغري اخلبـرة    

 ) .  سنوات١٠، أكثر من ١٠ – ٦، ٥أقل من (
 

 
 
 
 



 تقويم مهارات معلمات رياض األطفال بالعاصمة املقدسة
 

 ١٤٢ اإلنسانية    جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية و

 
 )١١(جدول رقم 

 نتائج حتليل التباين األحادي الختبار الفرق بني متوسطات درجات أفراد العينة
  )٧٨= ن (حيث )  سنوات ١٠، أكثر من ١٠ – ٦، ٥أقل من ( ة متغري سنوات اخلرب

 
متوسط  جمموع املربعات مصادر التباين املتغريات

 املربعات
درجة 
 احلرية

 مستوى )ف(قيمة 
 الداللة

 الكفايات الشخصية

 بني املجموعات
 داخل املجموعات

 املجموع

٢٣٧,٨٨٨ 
١٠١٨٢,٤٠٧ 
١٠٤٢٠,٢٩٥ 

١١٨,٩٤٤ 
١٣٥,٧٦٥ 

٢ 
٧٥ 
٧٧ 

٠,٨٧٦ 
٠,٤٢١ 
 غري دال

 الكفايات التدريسية

 بني املجموعات
 داخل املجموعات

 املجموع

٢٠٠٢,٥١٨ 
٢٥٨١٦,٧٤٢ 
٢٧٨١٩,٢٦٠ 

١٠٠١,٢٥٩ 
٣٤٤,٢٢٣ 

٢ 
٧٥ 
٧٧ 

٢,٩٠ 
٠,٠٦١ 
 غري دال

 جمموع الكفايات

 بني املجموعات
 داخل املجموعات

 املجمـوع

٣٦٢٠,٧٧٢ 
٦٣٠٠٧,٤٧٥ 
٦٦٦٢٨,٢٤٧ 

١٨١٠,٣٨٦ 
٨٤٠,١٠٠ 

٢ 
٧٥ 
٧٧ 

٢,١٥ 
٠,١٢٣ 
 غري دال

 
عـدم وجـود    ) ١١(يتضح مـن اجلـدول رقـم        

فروق ذات داللة إحصائية يف درجة توافر الكفايات        
ــتغري    ــع مل ــية ترج ــات التدريس ــية والكفاي الشخص

مبسـتوى  ) ٢,١٥(تسـاوي   ) ف(سنوات اخلربة قيمـة     
وهذا غري دال،وزيـادة يف التوضـيح       ) ٠,١٢٣(داللة  

خصية لدى أفراد جند أن درجة توافر الكفايات الش
العينة ال ختتلـف بـاختالف عـدد سـنوات اخلـربة،            

، ومســتوى )٠,٨٧٦(تســــاوي ) ف(حيــث قيمــة 
غري دال وهذا يعنـي أن شخصـية   ) ٠,٤٢١(الداللة  

معلمة رياض األطفال ال تتغري بزيادة عدد سـنوات         
 . اخلربة 

ــوافر     ــة ت ــال صــحيح أيضــًا يف درج واحل
تســاوي  ) ف (الكفايات التدريسي،،ة حيـث قيمـة   

غـــري دال ) ٠,٠٦١(ومســـتوى الداللـــة  ) ٢,٩٠(
ويقتـرب قليـــًال إلى مستــوى الداللــة املطلـوب      

، وهـــذا يعنـــي أن األداء التدريســـي يف )٠,٠٥( 
مدارس رياض األطفال ال خيتلف من معلمة ألخرى 
رغم اختالف سنوات اخلربة، وهذه النتيجة ختتلـف        

خـربة زاد إتقانـه     عن املنطق؛ ألنه كلما زاد املـرء        
للمهارات التدريسية وقـد اقـرتب مسـتوى الداللـة          

، وترجع الباحثة ذلك األمر إلى عدم )٠,٠٦١(إلى 
تطوير مهارات املعلمات جميعـًا وعـدم إطالعهـن         
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على أي جديد، حيث تسـاوت املفـاهيم واحتـدت          
القيم وغلب الروتني على أداء املعلمــــات حيـث     

داث، وال يوجـد    ال يوجد تطوير مبني على اسـتح      
تقييم ذاتي لدى املعلمـات، وال يوجـد نقـد بنـاء            
ولــيس هنــاك تبــادل خــربات أو زيــارات ميدانيــة 
ملؤسسات أخرى ملعرفة اجلديـد واكتسـاب املفيـد،         
وتتفق نتيجـــة الدراســة مـع نتيجــــة دراســــة          

، )م١٩٨٨(، ورجــب )م١٩٩٠(كــل مــن الــزراد   
ــدكور  ــف نتيجــة هــ ) . م١٩٨٨(وم ــا ختتل ذه كم

، )م١٩٨١(الدراسة مع نتيجة دراسـة عبـد احلميـد          

 ) . م١٩٩١(وملحم والصباغ 
: ولإلجابة عن السؤال السادس والذي نصه       

هل يوجد اخـتالف يف درجـة تـوافر الكفايـات           " 
التعليمية األساسـية العامـة لـدى معلمـات ريـاض       

قامــت " األطفــال يعــزى ملــتغري عــدد الــدورات ؟
موضحة فيه حتليـل    ) ١٢(الباحثة بعمل جدول رقم     

التباين األحادي الختبـار الفـروق بـني متوسـطات          
ــدورات     ــتغري ال ــب م ــة حس ــراد العين ــات أف درج

بــدون دورة، دورة واحـدة، أكثــر مــن  ( التدريبيـة  
 ) دورة 

 )١٢(جدول رقم 
 نتائج حتليل التباين األحادي الختبار الفرق بني متوسطات درجات أفراد العينة حسب متغري

  )٧٨= ن (حيث ) بدون دورة، دورة واحدة، أكثر من دورة ( لتدريبية الدورات ا
 

متوسط  جمموع املربعات مصادر التباين املتغريات
 املربعات

درجة 
 احلرية

 مستوى  )ف(قيمة 
 الداللة

الكفايات 
 الشخصية

 بني املجموعات
 داخل املجموعات

 املجموع

٢٤٨,٩٧٢ 
١٠١٧١,٣٢٣ 
١٠٤٢٠,٢٩٥ 

١٢٤,٤٨٦ 
١٣٥,٦١٨ 

 

٢ 
٧٥ 
٧٧ 

٠,٩١٨ 
٠,٤٠٤  
 غري دال

الكفايات 
 التدريسية

 بني املجموعات
 داخل املجموعات

 املجموع 

٨٠٣,٥٩١ 
٢٧٠١٥,٦٦٩ 
٢٧٨١٩,٢٦٠ 

٤٠١,٧٩٥ 
٣٦٠,٢٠٩ 

٢ 
٧٥ 
٧٧ 

١,١١٥ 
٠,٣٣٣ 
 غري دال 

 جمموع الكفايات

 بني املجموعات
 داخل املجموعات

 املجمـوع

١٩٣٣,٩٢٠ 
٦٤٦٩٤,٣٢٧ 
٦٦٦٢٨,٢٤٧ 

٩٦٦,٩٦٠ 
٨٦٢,٥٩١ 

٢ 
٧٥ 
٧٧ 

١,١٢١ 
٠,٣٣١ 
 غري دال

  
) ف(أن قيمة ) ١٢(يتضح من اجلدول رقم 

ومستوى الداللة ) ١,١٢١(جلميع الكفايات تساوي 
وهذا يعني أن مستوى . غري دال) ٠,٣٣١(يساوي 

الكفايات الشخصية والتدريسية ودرجة توافرهــا 



 نوال حامد ياسني.  د
 

 

 ورات التدريبية التي التحقن بها  باختالف عدد الدلدى معلمــات الرياض بصفــة عامــة الخيتلف 
 :ويتضح ذلك يف اآلتي 

للكفايــــــات الشخصيـــــة  ) ف(أن قيمــــــة -
ـــاوي  ــة ) ٠,٩١٨(تسـ ــتوى الداللـ ) ٠,٤٠٤(ومسـ

ــروق    ــد ف ــه ال توج ــي أن ــذا يعن ــري دال وه أي غ
ــات     ــطات درج ــني متوس ــائية ب ــة إحص ذات دالل
ــدروات    ــدد ال ــًا الخــتالف ع ــة وفق ــة الدراس عين

ــتحقن   ــي ال ــا الت ــوافر  . به ــة ت ــذلك يف درج وك
تـــاوي ) ف(الكفايــات التدريســية حيــث قيمــــة 

ــة  ) ١,١١٥( ــتوى الداللــ ــري ) ٠,٣٣٣(ومســ غــ
ــي    ــتوى األداء التدريس ــي أن مس ــذا يعن دال، وه
ــي    ــدورات التـ ــدد الـ ــاختالف عـ ــف بـ ال خيتلـ

 . التحقن بها 
وتعزي الباحثـة هـذه النتيجـة إلـى عـدم            

بهــا، وإلــى فعاليــة الــدورات التــي تــم االلتحــاق 
عــدم وجــود حــوافز كمحــرك لعجلــة التطــوير يف 
جمال التدريس، والبـد مـن وجـود تقـويم تتـابعي            
ــتوى       ــدير مس ــدورات لتق ــن ال ــاء م ــد االنته بع
ــن    ــيم م ــات التعل ــي خمرج ــة وه ــاءة اخلارجي الكف
الـــربامج التدريبيـــة أو الـــدورات التدريبيـــة،    
ـــة   ــة دراسـ ــع نتيجـ ــة مـ ــة الدراسـ ــق نتيجـ وتتفـ

، )م١٩٨٨( ورجــــــــب ،)م١٩٨٨(مدكــــــــور 
ــزراد    ــة الــ ــة دراســ ــي ) . م١٩٩٠(ونتيجــ التــ

أوضــحت أن الــدورات التــي اجتازهــا املعلمــون  
ــي    ـــلف الدراس ــا بالتخـ ــة له ــات ال عالق واملعلم
أو صـــعوبات الـــتعلم، كمـــا ختتلـــف نتيجــــــة 
هذه الدراسة مـع نتـائج دراســــــة عبـد احلميـد            

، )م١٩٩١(، وملحــــــم والصبـــــــاغ  )م ١٩٨١(

ـــن  ــرش  )م١٩٩٥(والبابطي ــة الك ـــة دراس ، ونتيجـ
ــات  ) م١٩٩٠( ــي أوضــــحت أن أداء معلمــ التــ

ــال    ــة األطفـ ــال معاملـ ــال يف جمـ ــاض األطفـ ريـ
إنسانيًا كـان أعلـى مـن املتوسـط، وأرجـع ذلـك             

 . ألنهن أمهات ويشعرن بإحساس األمومة 
 

 : خالصة النتائج 
بعـــد عـــرض الباحثـــة لنتـــائج الدراســـة  

هــذه النتــائج احلاليــة ومناقشــتها، ميكــن تلخــيص 
 :فيما يلي
ــدارس   -١ ــال يف م ــاض األطف ــات ري  معلم

ــات شخصــية   ــة يتمــتعن بكفاي الروضــات احلكومي
 . ممتازة وبدرجة عالية 

ــاض  -٢ ــات ريـــ ــتوى أداء معلمـــ  مســـ
األطفــال للكفايــات التدريســية ضــعيف جــدًا     
ــارات    ــع امله ــان جلمي ــدريب وإتق ــى ت وحباجــة إل

  .التدريسية كي يصلن إلى املستوى املنشود 
 درجـــة تـــوافر الكفايـــات الشخصـــية -٣

ــف    ــال ال ختتلـ ــاض األطفـ ــات ريـ ــدى معلمـ لـ
 . باختالف التخصص أو املؤهل العلمي 

ــة   -٤ ــات التعليميـ ــوافر الكفايـ ــة تـ  درجـ
األساسية العامـة لـدى معلمـات ريـاض األطفـال           
ال ختتلــف بــاختالف ســنوات اخلــربة أو عــدد     

 . الدورات التدريبية التي التحقن بها 
  : التوصيات

ــات  -١ ــة ملعلم ــة مكثف ــد دورات تدريبي  عق
ــدريس    ــرق التـ ــالي طـ ــال يف جمـ ــاض األطفـ ريـ
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ــلوكهم،     ــه س ــال وتوجي ــة األطف ــاليب معامل وأس
ــدريبات    ــة وتـ ــارهن بأمثلـ ــراء أفكـ ــك إلثـ وذلـ
وتطبيقـــات تربويـــة بســـيطة ومـــثرية وتزويـــدهن 
ــدريب   ــل تـ ــة لكـ ــزة الالزمـ ــاألدوات واألجهـ بـ

 . والعمل على حتضريها قبل القيام بها
 ضــرورة تكثيــف عمليــة اإلشــراف علــى -٢

ــل    ــدهن بكـ ــال وتزويـ ــاض األطفـ ــات ريـ معلمـ
ــتخدام     ــك باس ــص؛ وذل ــال التخص ــد يف جم جدي
أســـلوب تبـــادل الزيـــارات وحضـــور الـــدروس 
النموذجيــة باســتمرار ألهميــة ذلــك يف طبيعــة     
الــتعلم املكتســب، حيــث أن هنــاك عالقــة وثيقــة 
بـــني جـــودة الـــتعلم ونشـــاط وإجيابيـــة املـــتعلم 

 . فردال
ــداد  -٣ ــرامج إعــ ــر يف بــ  إعــــادة النظــ

معلمـــات ريـــاض األطفـــال وحتســـينها، حيـــث 
ــدوى درجــة       ــدم ج ــة ع ــة احلالي ــت الدراس أثبت
ــة     ــري كافي ــي غ ــال، فه ــاض األطف ــدبلوم يف ري ال
ــرتاتيجيات    ــرة الس ــة ومبتك ــة متمكن ــل معلم لتأهي
ــالمية    ــة إسـ ــل تربويـ ــاليب تعامـ ــة وأسـ حديثـ

اليوميـة  وتوظيفها يف الـتعلم مـن خـالل األنشـطة           
 .يف الروضة 

  
 : البحوث والدراسات املقرتحة 

ــرتح  -١ ــادي مق ــامج إرش ــة برن ــدى فاعلي  م
ــاض      ــات ري ــدى معلم ــوتر ل ــدة الت ــف ح لتخفي

 . األطفال بالعاصمة املقدسة 
 دراســة العالقــة بــني مواقــف احليـــاة     -٢

ــاض     ــات ري ــا معلم ــرض له ــي تتع الضــاغطة الت
 . األطفال واألداء التدريسي املتميز 

ــاليب   أ-٣ ــتخدام أســـــ ــر اســـــ ثـــــ
واســرتاتيجيات جديــدة علــى اكتســاب بعــض     
املفــاهيم الرتبويــة لــدى األطفــال مبــدارس ريــاض 

 . األطفال مبدينتي مكة وجدة التعليمية 
ــرتاتيجيات  -٤ ــض اسـ ــتخدام بعـ ــر اسـ أثـ

ــض    ــاب بعـ ــى اكتسـ ــحركية علـ ــة النفسـ التنميـ
املهـــارات اليدويـــة لـــدى األطفـــال يف مـــدارس 

ــة و  ــال األهلي ــاض األطف ــمة  ري ــة بالعاص احلكومي
 . املقدسة 



 تقويم مهارات معلمات رياض األطفال بالعاصمة املقدسة
 

 ١٤ اإلنسانية    جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية و

 قائمــة املراجـع
البــابطني، عبــد العزيــز عبــد الوهــــــــاب   -١

ــات التعليميــة الالزمــة   ) : م١٩٩٥(  الكفاي
للطالــــب املعلــــم وتقصــــي أهميتهــــا    
وتطبيقاتهــا مــن وجهــة نظــره ونظــر املشــرف 

 جامعـــة امللـــك –عليـــه يف كليـــة الرتبيـــة 
 سـعود جملـة جامعـة امللـك       سعود بالريـاض،    

ــالمية    (  ــات اإلس ــة والدراس ــوم الرتبوي العل
  . ٢٤٨ – ٢٠١املجلد السابع، ص ص ) 

احلقيــل، سليــــــــمان بــن عبــد الرحمــــن  -٢
ــات  ) : م١٩٩٦( ــوي للعالقـ ــق الرتبـ التطبيـ

 ) . ٣(، ط اإلنسانية يف املجال املدرسي
ــطفى  -٣ ــب، مصــ ــتوى ) : م١٩٨٨(رجــ مســ

ــارا    ــم يف االختب ــة للمعل ــات املهني ت الكفاي
دراســـة مســـحية علـــى معلمـــي : الرتبويـــة

ــرين،    ــة البح ــدائي بدول ــيم االبت ــة التعل جمل
، ١٦، املجلــد الرابــع، العــدد جامعــة دمشــق

  . ١٧٩ – ٧٧ص ص 
ــري   -٤ ــد خـ ــل حممـ ــزراد، فيصـ ) : م١٩٩٠(الـ

ــي   ــة ملعلمــ ــة واملهنيــ ــات العلميــ الكفايــ
ــات املرحلــة االبتدائيــة واجتاهــاتهم     ومعلم

املجلـة العربيــة   حنـو جتربــة الفصـول املميــزة،  
ـــة  ــوث الرتبوي ـــد للبح ــدد )١٠(، املجل ، الع

  . ٧٢ – ٣٨م، ص ١٩٩٠يناير ) ١(
) : م ١٩٩٧(زعــزوع، ســلوى صــالح حممــد   -٥

كفايـــات معلمــــات العلــــوم الدينيــــة يف  
، حتديــدها وقياســها : املرحلــة االبتدائيــة  

فهرسة مكتبـة امللـك فهـد الوطنيـة، اململكـة           
 . العربية السعودية 

ــو -٦ ــني  زيت ــن حس ــميم ) : م٢٠٠١(ن، حس تص
ــدريس  ــة، سلســلة أصــول  : الت ــة منظوم رؤي

ــاني  التـــدريس، ــاب الثـ  املجلـــد – الكتـ

  . ٢الثاني، عامل الكتب، ط
ــد مصــطفى   -٧ ــدان، حمم ــل ) : ت .د(زي عوام

ــة ــة يف الرتبي ــة االنتاجي ، دار الشــروق، الكفاي
 . جدة 

ــد    -٨ ــليم والشــهراني حمم ــامر س الشــهراني، ع
ــعيد  ــية  : ) م١٩٩٧(سـ ــارات التدريسـ املهـ

لــدى معلمــي العلــوم باملرحلــة املتوسطــــــة 
ومصــادرها ودرجــة الــتمكن ) منطقــة عســري(

منشــورات مركــز البحــوث بكليــة    منهــا، 
 . الرتبية، جامعة امللك خالد أبها 

تطــوير ) : م ١٩٩٥( شــوق، حممــود أحمــد  -٩
، دار عــــامل الكتــــب، املنــــاهج الدراســــية

  . ١الرياض، ط
ــرش، -١٠ ــد   الك ــد حمم ــد أحم ) : م١٩٩٠( حمم

ــة   ــة املتطلبــ ــات التعليميــ ــض الكفايــ بعــ
ملعلمــات ريـــاض األطفــال، املــؤمتر العلمــي 

الرتاكميــــات : الثـــاني إلعــــداد املعلــــم  
ــكندرية  ــديات باالســ  - ٢٤ – ٢١( والتحــ

ــة  ـــ ١٤١٠ذو احلجــ ــو ١٨ – ١٥/ هــ  يونيــ
ــاهج   ، )م ١٩٩٠ ــرية للمن ــة املص ــة اجلمعي جمل

د الثالــــــث، ، املجلـــوطـــرق التدريــــــس
  . ١١٣٨ – ١١٢٧ص 

ــابر   -١١ ــد، جـــ ــد احلميـــ ) : م ١٩٨١( عبـــ
ــة    ــات املرحلـ ــن معلمـ ــة مـ ــرفات عينـ تصـ
ــية   ــؤهالت الدراسـ ــاخلربة واملـ ــة بـ االبتدائيـ

  . وتقديرات املديرات واملوجهات
عبيــــدات وعـــدس وعبـــد احلـــق، ذوقـــان  -١٢ 

، )م١٩٩٣(وعبـــــد الـــــرحمن، وكايـــــد 
ــي ــث العلمــ ــه، : البحــ ــه، أدواتــ مفهومــ

ــاليبه،أ ــع،  سـ ــر والتوزيـ ــامة للنشـ  دار أسـ
 . الرياض 

ــد العزيــــــز  -١٣ ) : م١٩٩٠(الغــــــانم، عبــــ
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ــبط     ــايري لض ــيم مع ــة التعل ــات مهن أخالقي
جملــة دراســات اخللــيج ســلوكيات املعلمــني، 

ــة ــرة العربيـ ــدد واجلزيـ ــنة )٦٢(، العـ ، السـ
 -هــــ ١٤١٠ رمضـــان –السادســـة عشـــر  

  ) . ١٢٧ – ٨٧ص (م، ١٩٩٠إبريل، 
) : م ٢٠٠٠( س عبــد الرحمــــن قنــديل، يــ -١٤

، دار النشـــر وإعـــداد املعلـــم: التـــدريس 
  . ٣الدولي، الرياض، ط

مرشـــد ) : م ١٩٩٦(لـــنب، علـــي أحمـــد،  -١٥
 . ، سفري، القاهرة املعلمة برياض األطفال

ــي أحمــد   -١٦ ــدكور، عل ــات ) : م١٩٩١(م نظري
ــة ــاهج العام ــد،  املن ــرع أرب ــان، ف ، دار الفرق

  .مقابل جامعة الريموك 
ملحم، سامي حممـد والصـباغ، ميـاز خليـل           -١٧

ــدريب  ) : م ١٩٩١(  ــرتح لتــ ــامج مقــ برنــ
ــامالت يف    ــة الع ــواد االجتماعي ــات امل معلم
املرحلــــة الثانويــــة باململكــــة العربيــــة    

، جملـــة جامعـــة امللـــك ســـعودالســـعودية، 
ــة   ــوم الرتبويـ ــد ) ٢(العلـ ، ص ص ٣املجلـ

٦٦٨ – ٦٠٩ .  
) م١٩٩٥(الهــذلي، عبــد اللــه حمســن حســن  -١٨

مـــدى تـــوافر الكفايـــات التعليميـــة لـــدى 
ــة     ــة يف املرحلـ ــواد االجتماعيـ ــي املـ معلمـ
ــرفني      ــن وجهـــة نظـــر املشـ ــة مـ االبتدائيـ

ــويني،  ــة الرتب ــة الرتبوي ــر  املجل ــس النش ، جمل
ــدد    ــت، العـ ــة الكويـ ــي جبامعـ ، ٣٥العلمـ

  . ١٧٣ –١٤٥املجلد التاسع، ص ص 
١٩- Mangour, Lamya (١٩٨٥); The 

relationship between conservation 

skills of Lebanese Moslem children 

and Learning attitudes. Unpub -

lished ED. Dissertation, University 

of Northern Colorado, Greely, 

Colorado, U.S.A. 

٢٠- Tollefrud- Aderson, Linda (١٩٩٣); “ 

Counting and number conser -

vation”, Paper Presented at the 

Biennial meting of the society for 

research in Child development, 

New Orleans, LA, March . ٢٨ – ٢٥.  

٢١- Von Eschenbach, John F.& Pavlak, 

Stephen, A. (١٩٩٣); Importance and 

affainment of teacher certi -

fication competencies as perceived 

by principals and teachers. Paper 

presented at the annual meeting 

of Eastern Educational Research 

conference Clearwater, Florida, 
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 تقويم مهارات معلمات رياض األطفال بالعاصمة املقدسة
 

 ١٢ اإلنسانية    جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية و

 )١(ملحق رقم 
 بطاقة املالحظة يف صورتها املبدئية

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ الكفايات مستوى األداء مستوى األداء
 الكفايات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 الكفايات الشخصية : أوًال 
 . سالمة احلواس وخلوها من العاهات -١
 اللياقة البدنية التي متكنها من مشاركة -٢

 . األطفال يف أنشطتهم 
ط  االهتمــــام باملظــــهر اجليـــد البسي-٣

 . واملحتشـم
 القدرة على التعامل مع األطفال بروح -٤

 العطف والصرب 
 سرعة البديهـــــة وحسن التصــرف يف -٥

 . املواقف املفاجئة 
 الرغبة يف االبتكار والتجديد املستمر يف -٦

 املناخ التعليمي والرتبوي 
 .  الدقة يف املواعيد -٧
 .  االنتباه وقوة املالحظة -٨
قدر واف من املرونـــة واملرح وروح  التمتع ب-٩

الدعابة لتتمكن من مواجهة متطلبات 
 . العمل ومشكالته 

 االلتزام باآلداب اإلسالميــــــة قوًال -١٠
 . وسلوكًا، كونها قدوة حسنة 

 القدرة على التحكم يف الذات وضبط -١١
النفس واالبتعاد عن الثورة والغضب 

 . ال وجتنب االنفعال احلاد أمام األطف
 .  الصوت الواضح والنربات املتزنة -١٢
 .  القدرة على جذب انتباه األطفال -١٣
 معقولية احلركة داخل غرفة النشاط -١٤

 . للمتابعة والتحكم يف العمل 
 استخدام الصوت احلنون الهادي يف -١٥

 .التحدث والصوت احلازم عند التوجيه
 استخدام األساليب الرتبوية يف التوجيه -١٦

 . دًال من صيغة النهي ب
 القدرة على التعامل مع األطفال ذوي -١٧

 . االحتياجات اخلاصة 
 القدرة على التعامل مع األطفال املوهوبني  -١٨
 اإلملام بشروط األمن والسالمة يف كل ما -١٩

 . يتصل مبمارسة األنشطة 
 القدرة على السيطرة والتحكم يف غرفة -٢٠

 . النشاط
 . فال على النظام  تعويد  األط-٢١
 تعويد األطفال على النظافة الدائمة لغرفة -٢٢

 .النشاط وحسن ترتيبها 
 العدالة يف االهتمام برعاية األطفال على -٢٣

 . حد سواء 
 التحفز واإلعداد املسبق لألنشطة واملهارات -٢٤

     

 وضــــــوح االسرتاتيجيــــات -٢٥ 
 . املستخدمة يف تدريس األنشطة 

 الكفايات التدريسية: ثانيا
 .  القدرة على حتديد األهداف -٢٦
 طرح األسئلة وحسن  املهارة يف-٢٧

 . استخدامها 
  مراعاة الفروق الفردية بني األطفال-٢٨
 القدرة على تقويم الطفل من خالل -٢٩

املالحظة املنظمة لسلوكه اليومي 
 .وتدوينها

 القدرة على اختيار األنشطة املناسبة -٣٠
 .ملستويات وأعمار األطفال 

 القدرة على التدرج لألنشطة التعليمية -٣١
ل تعلم املهارات املطلوبة من خال

 . وتقسيم تدريبها إلى مراحل 
 القدرة على استخدام األساليب الرتبوية -٣٢

عند توجــــه بعض التعليمات اللفظية 
 . حول العمل املطلوب 

 القدرة على تقويم مهارات الطفل -٣٣
العقلية من حيث املطابقة بني األشياء 
وتصنيفها وترتيبها وتكملة الناقص ، 

 . دراك الكل من اجلزء وإ
 القدرة على تقويم مهارات الطفل -٣٤

النفسحركية ، من خالل أنشطة تعمل 
 .على تنمية العضالت الغليظة والدقيقة

 القدرة على تقويم مهارات الطفل احلسية -٣٥
 . والسمعية والبصرية واللغوية 

 تقدير اللعب اإليهامي أو اخليالي داخل -٣٦
ألطفال وليس غرفة النشاط والضحك ل

 . عليهم 
 القدرة على تنمية فردية الطفل وذاتية -٣٧

من خالل اللعب احلر الهادف يف 
 . األركان التعليمية املعدة مسبقًا

 تعويد األطفال على النظام داخل غرفة -٣٨
النشاط ، من  خالل تعريفهم باحلدود 

 .والضوابط والتمسك بها
 القدرة على استغالل الوقت املناسب -٣٩

للتعزيز والتشجيع للسلوك املرغوب 
وإهمال السلوك الغري مرغوب أثناء 

 .القيام باألنشطة 
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 ) ١(تابع ملحق رقم 
مستوى  مستوى األداء

 الكفايات األداء
١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

 الكفايات
١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

 تقدير جهود الطفل املبذولة يف النشاط مهما -٤٠
 . كانت ضئيلة أو حمدودة 

 تشجيع األطفال على تفحص األشياء املوجودة -٤١
 أمامهم وملسها وفكها وتركيبها

 األطفال على املحافظة على األشياء  تعويد-٤٢
 .املوجودة يف الروضة وعدم إتالفها

 القدرة على متابعة الطفل بعد الطلب منه القيام -٤٣
 .بأي عمل والتأكد من تنفيذه

 القدرة على إعداد تقرير عن كل طفل بعد -٤٤
 . االنتهاء من كل وحدة تعليمية

 التمكن من تعديل مظاهر السلوك السلبية -٤٥
تناول : نسيان البسملة مثل : لشائعة مثل ا

 و خطف األدوات من أيدي اآلخرين الوجبة ، أ
 إعطاء الثقة الدائمة لكل طفل بتشجيعه بإعادة -٤٦

 .املحاولة وحتقيق النجاح أو التفوق
 القدرة على مساعدة الطفل يف إجياد متنفس -٤٧

 .طبيعي لتصرف مشاعره الغاضبة
 . الطفل بنفسه  القدرة على مقارنة -٤٨
 القدرة على إثارة الدافعية للتعلم من خالل -٤٩

 التنويع يف األنشطة والوسائل واخلامات البيئية 
 القدرة على إشراك األطفال يف التخطيط لألنشطة -٥٠

 . التعليمية وتشجيعهم على أخذ املبادرة 
 اإلملام بطرق إكساب األطفال التعليمات -٥١

 . بالنشاط وتفسريهاوالقواعد العامة اخلاصة
 . اإلملام خبصائص منو األطفال الوجداني-٥٢
 اإلملام بطرق استخدام األجهزة واألدوات -٥٣

والوسائل التعليمية وتوظيفها لتحقيق األهداف 
 .الرتبوية املنشودة 

 القدرة على غرس مبدأ االهتمام باجلانبني الديني -٥٤
 . واخللقي 

بتكارية التي يقوم  إبداء اإلعجاب باألعمال اال-٥٥
 . بها الطفل 

 مراعاة االستمرار والتتابع والتكامل يف وحدة -٥٦
 . املعرفة يف تنظيم الوحدات التعليمية 

  االستماع إلى اقرتاحات األطفال وتقبلها منهم  -٥٧
 القدرة على إظهار االهتمام اليومي بكل طفل -٥٨

من خالل احلديث أو النظر إليه عند االستماع 
 له 

 حسن استقبال األطفال يف الصباح، األمر الذي -٥٩
 . ينعكس أمره على األطفال طوال اليوم 

 القدرة على اختيار األلعاب بأشكالها املختلفة -٦٠
وإعداد البيئة اجليدة التي تساعد على ممارسة 

 . األنشطة احلركية 

 : يات االجتماعية الكفا: ثالثًا      
 .  التعاون والتفاعل مع الزميالت -٦١
 .  املشاركة اإلجيابية يف أنشطة املدرسة -٦٢

 حسن التصرف والقدرة على حل -٦٣
 . املشكالت مع إدارة املدرسة 

 التعاون مع إدارة املدرسة يف تطبيق األنظمة -٦٤
 . واللوائح املدرسية 

لزميالت  االستفادة من خربات اآلخرين كا-٦٥
واملعلمات واملشرفات ومديرة املدرسة لتحسني 

 . األداء املهني 
 التفاعل مع البيئة املحلية مبا يف ذلك أولياء -٦٦

 . األمور 
 تقبل آراء املشرفات الرتبويات ومناقشتها -٦٧

 . بهدوء ورحابة صدر 
 تعويد األطفال على مساعدة زمالئهم -٦٨

 . الضعاف يف الصف 
مل اجلماعي إلى جانب الوقت  تشجيع الع-٦٩

 . املخصص للعمل الفردي 
 القدرة على توطيد العالقة بني األطفال -٧٠

 . والكبار املحيطني بهم 
 القدرة على تعزيز القيم واملفاهيم اإلنسانية -٧١

 . السائدة يف املجتمع 
 معرفة أساليب االتصال بني املدرسات -٧٢

 . واألمهات 
 .ة التي تتسم بالتدعيم اإلملام بصفات البيئ-٧٣
 . اإلملام بثقافة املجتمع وتراثه وتقبله لقيمه-٧٤
 إتاحة الفرصة للطفل بالتعبري عن ذاته لفظيًا -٧٥

 . أو حركيًا أو عاطفيًا 
 االهتمام باألنشطة التي تشجع الطفل اخلجول -٧٦

 . على التفاعل مع اآلخرين 
 القدرة على غرس مبادئ السلوك اإلسالمي -٧٧

خالقيات االجتماعية احلميدة من خالل واأل
 . أساليب التعبري واحلوار املقبولة 

 القدرة على مناداة الطفل باسمه وتشجيع -٧٨
األطفال على التعامل مع بعضهم البعض من 
خالل استخدام أسماءهم بدًال من استخدام 

 . األلقاب أو الكنية 
 القدرة على تقديم املساعدة للطفل اخلائف أو -٧٩

 . ملريض أو الغضبان داخل غرفة النشاط ا
 القدرة على غرس مبدأ احلرية والتعاون -٨٠

 .واملشاركة واإليثار 
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 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ لكفاياتا ١ ٢ ٣ ٤ ٥ الكفايات مستوى األداء مستوى األداء
 : الكفايات الشخصية : أوًال 
 .  سالمة احلواس وخلوها من العاهات -١
ــن مشــاركة   -٢ ــا م ــي متكنه ــة الت ــة البدني  اللياق

 . األطفال يف أنشطتهم 
 . االهتمام باملظهر اجليد البسيط واملحتشم-٣
ــروح   -٤ ــال ب ــع األطف ــل م ــى التعام ــدرة عل  الق

 . العطف والصرب 
لبديهـة وحسـن التصـرف يف املواقـف      سـرعة ا -٥

 . املفاجئة 
ــتمر يف   -٦ ــد املس ــار والتجدي ــة يف االبتك  الرغب

 . املناخ التعليمي والرتبوي 
 .  الدقة يف املواعيد -٧
 .  االنتباه وقوة املالحظة -٨
 التمتع بقـدر واف مـن املرونـة واملـرح وروح            -٩

الدعابة لتتمكن من مواجهة متطلبات العمل      
  .ومشكالته 

 اإللتزام بـاآلداب اإلسـالمية قـوًال وسـلوكًا،      -١٠
 . كونها قدوة حسنة 

 القدرة على التحكم يف الذات وضبط الـنفس         -١١
ــب     ــورة والغضــب وجتن ــن الث ــاد ع واالبتع

 . االنفعال احلاد أمام األطفال 
 .  الصوت الواضح والنربات املتزنة -١٢
 .  القدرة على جذب إنتباه األطفال -١٣
ية احلركة داخل غرفة النشاط للمتابعـة        مقعول -١٤

 . والتحكم يف العمل 
 استخدام الصوت احلنون الهادي يف التحدث       -١٥

 . والصوت احلازم عند التوجيه 
 استخدام األساليب الرتبوية يف التوجيه بدًال        -١٦

 . من صيغة النهي 
ــال ذوي   -١٧ ــع األطف ــل م ــى التعام ــدرة عل  الق

 . االحتياجات اخلاصة 
 .قدرة على التعامل مع األطفال املوهوبني  ال-١٨

 اإلملام بشروط األمن والسالمة يف كل ما        -١٩     
 . يتصل مبمارسة األنشطة 

 القدرة على السـيطرة والـتحكم يف غرفـة       -٢٠
 . النشاط 

 .  تعويد األطفال على النظام -٢١
 تعويد األطفـال علـى النظافـة الدائمـة          -٢٢

 .  وحسن ترتيبها لغرفة النشاط
ــال  -٢٣ ــة األطف ــة يف االهتمــام برعاي  العدال

 . على حد سواء 
 التحفـــز واإلعـــداد املســـبق لألنشـــطة -٢٤

 . واملهارات 
ــرتاتيجيات املســتخدمة يف  -٢٥  وضــوح االس

 . تدريس األنشطة 
 : الكفايات التدريسية : ثانيًا 
 .  القدرة على حتديد األهداف -٢٦
ــرح األ-٢٧ ــارة يف طـ ــن   املهـ ــئلة وحسـ سـ

 . استخدامها 
 .  مراعاة الفروق الفردية بني األطفال -٢٨
 القدرة على تقـويم الطفـل مـن خـالل           -٢٩

املالحظــة املنظمـــة لســلوكه اليـــومي   
 .وتدوينها

 القدرة علـى اختيـار األنشـطة املناسـبة          -٣٠
 . ملستويات وأعمار األطفال 

 القدرة على التدرج لألنشـطة التعليميـة        -٣١
ــالل ت  ــن خ ــة  م ــارات املطلوب ــم امله عل

 . وتقسيم تدريبها إلى مراحل 
 القدرة على استخدام األساليب الرتبوية      -٣٢

عند توجيـه بعـض التعليمـات اللفظيـة       
 . حول العمل املطلوب 

ــل  -٣٣ ــارات الطف ــويم مه ــى تق ــدرة عل  الق
العقلية من حيث املطابقة بـني األشـياء        
وتصنيفها وترتيبها وتكملـة النـاقص ،       

 .  لكل من اجلزء وإدراك ا
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 ١ ٣٢ ٤ ٥  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
 القدرة على تقويم مهارات الطفـل النفسـحركية ،       -٣٤

من خالل أنشـطة تعمـل علـى تنميـة العضـالت            
 .الغليظة والدقيقة

ــارات الط  -٣٥ ــويم مه ــى تق ــدرة عل ــية   الق ــل احلس ف
 .والسمعية والبصرية واللغوية

 تقدير اللعب اإليهـامي أو اخليـالي داخـل غرفـة            -٣٦
 . النشاط والضحك لألطفال وليس عليهم 

 القدرة على تنمية فردية الطفل وذاتية من خـالل          -٣٧
اللعب احلر الهادف يف األركـان التعليميـة املعـدة          

 . مسبقًا 
ل غرفة النشاط ،     تعويد األطفال على النظام داخ     -٣٨

من خالل تعريفهم باحلدود والضـوابط والتسـمك        
 .بها 

 القدرة علـى اسـتغالل الوقـت املناسـب للتعزيـز            -٣٩
والتشجيع للسلوك املرغوب وإهمال السلوك الغري      

 . مرغوب أثناء القيام باألنشطة 
 تقــدير جهــود الطفــل املبذولــة يف النشــاط مهمــا -٤٠

 . كانت ضئيلة أو حمدودة 
تشجيع األطفال على تفحـص األشـياء املوجـودة          -٤١

 .أمامهم وملسها وفكها وتركيبها
 تعويــد األطفــال علــى املحافظــة علــى األشــياء          -٤٢

 .املوجودة يف الروضة وعدم إتالفها
 القدرة على متابعة الطفل بعد الطلب منـه القيـام           -٤٣

 .بأي عمل والتأكد من تنفيذه
السلوك السلبية الشائعة    التمكن من تعديل مظاهر      -٤٤

تناول الوجبـة ، أو     : نسيان البسملة مثل    : مثل  
 . خطف األدوات من أيدي اآلخرين 

 إعطاء الثقة الدائمة لكل طفـل بتشـجيعه بإعـادة           -٤٥
 . املحاولة وحتقيق النجاح أو التفوق

 القدرة على مساعدة الطفل يف إجيـاد        -٤٦     
ــاعره     ــرف مش ــي لتص ــنفس طبيع مت

 . الغاضبة
 .  القدرة على مقارنة الطفل بنفسه -٤٧
 على إثارة الدافعية للتعلم من       القدرة -٤٨

خالل التنويع يف األنشطة والوسـائل      
 . واخلامات البيئية 

 القــدرة علــى إشــراك األطفــال يف    -٤٩
ــة   ــطة التعليميــ ــيط لألنشــ التخطــ

 . وتشجيعهم على أخذ املبادرة 
 اإلملـــام بطـــرق إكســـاب األطفـــال -٥٠

التعليمات والقواعد العامـة اخلاصـة      
 . بالنشاط وتفسريها 

ــال   -٥١ ــو األطفـ ــائص منـ ــام خبصـ  اإلملـ
 .الوجداني

 اإلملــام بطــرق اســتخدام األجهــزة    -٥٢
واألدوات والوســـــائل التعليميـــــة 
وتوظيفها لتحقيق األهداف الرتبويـة      

 . املنشودة 
 إبداء اإلعجاب باألعمال االبتكاريـة     -٥٣

 . التي يقوم بها الطفل 
 مراعاة االستمرار والتتـابع والتكامـل       -٥٤

عرفة يف تنظـيم الوحـدات      يف وحدة امل  
 . التعليمية 

 االســتماع إلــى اقرتاحــات األطفــال -٥٥
 . وتقبلها منهم 

 القدرة على إظهار االهتمـام اليـومي        -٥٦
بكــل طفــل مــن خــالل احلــديث أو 

 . النظر إليه عند االستماع له 
 حسن استقبال األطفال يف الصباح ،       -٥٧

ــى     ــره عل ــنعكس أم ــذي ي ــر ال األم
 . وم األطفال طوال الي

ــاب  -٥٨ ــار األلعـ ــى اختيـ ــدرة علـ  القـ
بأشكالها املختلفـة ، وإعـداد البيئـة        
اجليــدة التــي تســاعد علــى ممارســة 

 . األنشطة احلركية 

     

 
 


