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تقىيم مستىي أداء معلمات رياض األطفال حذيثات
التخرج يف ضىء الكفايات الرتبىية الالزمة للمنهح املطىر
واجتاههن حنى ممارسة املهنة
الممخص_ ىدؼ البحث إلى تحديد الكفايات التربكية الالزمة لتنفيذ

ابيا عمى شخصية
يؤسس في ىذه المرحمة ,سيككف مردكده إيج ن

منيج رياض األطفاؿ المطكر ,كمدل تكافرىا لدل معممات رياض

أيضا.
الفرد في الكبر ,كعمى مجتمعو الذم يعيش فيو ن

األطفاؿ حديثات التخرج كاتجاىيف نحك ممارسة المينة .كلغرض

كمف المؤشرات الميمة عمى حجـ كعمؽ االىتماـ بالتربية

البحث قامت الباحثة بإعداد :قائمة بالكفايات التربكية الالزمة لتنفيذ

المبكرة ما طالبت بو المنظمات الدكلية في كثير مف دكؿ العالـ

منيج رياض األطفاؿ المطكر ,كبطاقة مالحظة الكفايات التربكية,

مؤخر مف ضركرة تقديـ الرعاية التربكية ذات الجكدة العالية
نا

كمقياس االتجاه نحك ممارسة المينة ,كتصكر مقترح لبرنامج تدريبي.

لألطفاؿ منذ سف الثالثة ,ككذلؾ المطالبة بجعؿ مرحمة رياض

كجاءت نتائج البحث مكضحة أف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ

األطفاؿ مرحمة إلزامية [.[1

حديثات التخرج – أفراد مجمكعة البحث ( )25معممة – لـ يصؿ إلى

كانطالقنا مف ىذه األىمية فقد حرصت دكؿ العالـ عمى

حد الكفاية كالمحدد في ىذا البحث ب ( )%75مف الدرجة الكمية

تكفير جميع السبؿ الالزمة لرعاية أطفاليا كاالىتماـ بيـ ,كمف

لبطاقة مالحظة الكفايات التربكية ,كما جاءت النتائج مكضحة أف

ىذه الدكؿ ,المممكة العربية السعكدية ,حيث بدأ اىتماميا برياض

اتجاىات ىؤالء المعممات نحك ممارسة المينة غير مقبكلة مقارنة
بالنسبة التي حددىا البحث الحالي كىي أيضا ( ,)%75كذلؾ باستثناء

األطفاؿ عاـ 1386ق ,كتكالت جيكدىا في نشر الركضات إلى

نسبة أدائيف في المجاليف األكؿ كالثاني كىما؛ النظرة الشخصية نحك

أف بمغ عددىا ( )1392ركضة عاـ 1430ق تضـ

المينة ,كالنظرة نحك السمات الشخصية .كفي ضكء ىذه النتائج تـ

طفال ,كفى العاشر مف محرـ صدر األمر الممكي
( )103145ن

تقديـ تصكر مقترح لبرنامج تدريبي لتطكير مستكل أداء ىؤالء

(أ )2/بدمج الرئاسة العامة لتعميـ البنات بك ازرة المعارؼ [.[2

المعممات في الكفايات التربكية الالزمة لممنيج المطكر كرفع مستكل

كما قد خصصت كثيقة سياسة التعميـ في المممكة العربية

اتجاىيف نحك ممارسة المينة ,كما قدـ البحث في ضكء ىذه النتائج

عددا مف المكاد لتمؾ المرحمة  -رياض األطفاؿ كىذا
السعكدية ن

مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات.

يدلؿ عمى أىميتيا كضركرتيا ,كاف كانت ىذه المرحمة غير

الكممات المفتاحية :تقكيـ ,معممات رياض األطفاؿ ,الكفايات التربكية,

إلزامية ,كجاءت األىداؼ في الباب الثالث الخاص بأىداؼ

المنيج المطكر ,االتجاه نحك ممارسة المينة.

مراحؿ التعميـ ,كبالتحديد في الفصؿ األكؿ مف المادة - 63

 .1المقدمة

 ,71كتتمثؿ ىذه األىداؼ في ]:[3

ئيسا في البحكث
يحتؿ االىتماـ بالطفكلة المبكرة
مكقعا ر ن
ن

 -صيانة فطرة الطفؿ كرعاية نمكه في ظركؼ أسرية طبيعية

كالدراسات العممية ككذلؾ البرامج التربكية كالجيكد الكطنية؛

متجاكبة مع الديف اإلسالـ.

كيرجع ذلؾ لما تتركو ىذه التربية مف آثار بعيدة المدل عمى

 -تككيف االتجاه الديني القائـ عمى التكحيد المطابؽ لمفطرة.

جكانب النمك المختمفة لمطفؿ ,فكؿ دعامة كأساس تربكم سميـ

 أخػ ػ ػذ الطػ ػفػ ػؿ بػ ػآداب السػ ػم ػكؾ ,كتيس ػيػ ػر امتصاص ػ ػو لمفضائػ ػؿ75

التعمـ مف أجؿ التعمـ.

اإلسالمية مف خالؿ القدكة الحسنة.
 -إيالؼ الطفؿ الجك المدرسي ,كتييئتو لمحياة المدرسية ,كنقمو

 -منيج نشاط ذاتي محكره الطفؿ حيث تتجو عممية التعمـ مف

برفؽ مف الذاتية المركزية إلى الحياة االجتماعية المشتركة مع

داخؿ الطفؿ إلى الخارج.

أترابو كلذاتو.

 -منيج منكع كمنظـ حيث يعتمد عمى التعمـ المنظـ كالمكجو

 تزكيد الطفؿ بثركة مف التعابير الصحيحة كالمعمكماتالمناسبة لسنو كالمتصمة بما يحيط بو.

جنبا إلى جنب مع التعمـ الحر.
ن

 -منيج متدرج تبنى خبراتو في صكرة محققة لالستمرار كالتتابع.

 -تدريب الطفؿ عمى الميارات الحركية كتعكيده العادات

 -منيج تعمـ يؤكد عمى مبدأ التعمـ بالممارسة كالمراف كربط

الصحيحة كتربية حكاسو.

التعمـ بالعمؿ.

 -تشجيع نشاطو االبتكارم كتعيد ذكقو الجمالي ,كاتاحة الفرصة

 -منيج تعمـ يؤكد عمى مبدأ الحرية كاالختيار حيث يكفر لمطفؿ

أماـ حيكيتو لالنطالؽ المكجو.

بدائؿ كخيارات في البرنامج اليكمي ليختار منيا ما يحب القياـ

 -الكفاء بحاجات الطفكلة ,كاسعاد الطفؿ كتيذيبو في غير تدليؿ

بو.

كال إرىاؽ.

 منيج تعمـ يراعي مبدأ الفركؽ الفردية بيف األطفاؿ مف خالؿالمحتكل المفتكح الذم يناسب التنكع في قدرات األطفاؿ

منيجا
كلتحقيؽ ىذه األىداؼ ,فقد كضعت ك ازرة التربية
ن

لألطفاؿ منذ كقت مبكر سنة 1427ق ,كقامت بتعديمو كتطكيره

كاستعداداتيـ المختمفة.

أكثر مف مرة في كقت قصير ,كشكمت لجاف متعددة ليذه

 -منيج يعتمد عمى التعمـ مف خالؿ المعب باعتباره أداة الفيـ

الغايات ,لمكصكؿ إلى ما أسمتو الك ازرة باسـ (منيج التعمـ

كاإلدراؾ ,ككسيمة نمك الطفؿ.

الذاتي) [ .]4كيقكـ ىذا المنيج عمى مجمكعة منظمة مف

كبنظرة فاحصة ليذا المنيج المطكر يتضح أنو يتكجو

الخبرات التربكية التي تراعي عقيدة اإلسالـ ,كثقافة المجتمع
السعكدم ,كخصائص النمك اإلنساني لطفؿ ىذه المرحمة,

خصيصا لمعممة الركضة ,فيخاطب المعممة أثناء الخدمة ,كما
ن

يتضح مف خصائصو أنو يراعى فيو االىتماـ بصكرة رئيسة

كيصاغ عمى شكؿ كحدات تعميمية يتـ تنفيذىا ضمف برنامج

بتنمية الطفؿ في جميع جكانبو الجسمية كالعقمية كاالجتماعية,

يكمي ,كعبر أنشطة مختمفة كالتالي :الحمقة ,المعب الحر في

تمشيا مع المبدأ األساسي ألنشطة رياض األطفاؿ ,كىك
كذلؾ
ن

الخارج ,الكجبة ,المعب الحر في األركاف ,فترة المقاء األخير,

تنمية االستعداد لمتعميـ ,كأف التعمـ الحقيقي يتـ في ىذه المرحمة

كىي الفترة التي تجتمع فييا المعممة باألطفاؿ في نياية اليكـ؛

مف خالؿ المعب كالنشاط كاألناشيد كالقصص ,حيث يعد المعب

السترج اع أعماؿ ذلؾ اليكـ كما مر فيو مف أنشطة كأفكار ,إلى

حاجة مف حاجات الطفؿ كالنكـ كاألكؿ ,كالطفؿ ليس بحاجة إلى

جانب عرض أعماؿ األطفاؿ ,كالقاء األناشيد كعرض القصص

تعمـ المعب كلكنو بحاجة إلى تنظيـ الغاية مف المعب ,كالمشاركة

[.[5

الفعالة في جميع أنشطة كمياـ التعمـ.

كحكؿ ىذا المنيج تشير تحسيف [ ]6أف منيج رياض األطفاؿ

كلكي يحقؽ ىذا المنيج األىداؼ التربكية المنشكدة منو,

المطكر يقكـ عمى التعمـ الذاتي الذم يحمؿ المالمح الفنية

فإنو مرىكف بدرجة كبيرة بنكعية المعممة المسؤكلة عف تنفيذه,

التالية:

جيدا فسكؼ يصبح عديـ الجدكل
فميما كاف إعداد ىذا المنيج ن

 -منيج نشاط ذاتي تبنى خبراتو كتصمـ عمى الحركة كالمعب

دكف تكافر معممة قادرة عمى تنفيذه بشكؿ جيد ,كىذا ينسجـ مع

كاالنطالؽ كالحرية كاالستقاللية كالبحث كاالكتشاؼ ,لتحقيؽ مبدأ

ما يراه  [7] Mitchellحيث يرل أف البرامج كاألنشطة كالكسائط
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التعميمية في رياض األطفاؿ تصبح عديمة الجدكل كالفعالية إذا

الخريجات عمميف في الركضات ,كأصبحف مسؤكالت عف تنفيذ

لـ تتكافر ليا معممة لدييا القدرة عمى استخداميا جيدا لتحقيؽ

منيج رياض األطفاؿ المطكر [.[12

األىداؼ التنمكية لدل األطفاؿ .كيشير كؿ مف & Chen

كمما ال شؾ فيو أف المعممات حديثات التخرج ,ينبغي أف

 [8] McNamee & Gillianأف تحقؽ األىداؼ التعميمية

يمتمكف الكفايات التربكية األساسية التي تجعميف قادرات عمى

كالتربكية لرياض األطفاؿ يعتمد عمى المعممات الالتي يقمف

مساعدة األطفاؿ عمى التكيؼ مع المجتمع ,كتييئتيـ لمتغمب

بتنفيذ برامج رياض األطفاؿ ,فالمعممة ىي أىـ عنصر في

عمى صعكبات البيئة مف حكليـ ,كتنمية قدراتيـ عمى التعامؿ

العممية التربكية ,فيي المسؤكلة عف تنفيذ البرامج بكؿ ما

مع متغيرات العالـ السريعة ,إلى جانب دكرىف في اإلعداد

تتضمنو مف خبرات كتدريبات .كترل العكيضى [ ]9أف مف أىـ

األكاديمي كالتييئة لمتعميـ النظامي في المدرسة ,كتنفيذ المنيج

العكامؿ المؤثرة في منيج رياض األطفاؿ معممة الركضة؛ ألنيا

المطكر بكفاءة عالية ,فمعممة الركضة التي تتكافر لدييا

المنفذ المباشر لمحتكل ىذا المنيج ,فيي التي تتعامؿ مع الطفؿ

الكفايات تعي ما ىك الميـ لنمك كتطكر األطفاؿ كدكرىا في ىذه

كتختار طرؽ التعميـ المناسبة كتصميـ كتنفذ خطط الدركس,

العممية ككيفية أدائيا ليذا الدكر مف خالؿ تييئة بيئة تعميمية

جيدا كميما كانت أدكات التنفيذ جيدة كمؤثرة,
فميما كاف المنيج ن

ثرية بالخبرات كالمعمكمات كالمعارؼ التي تدفع الطفؿ إلى العمؿ

جيدا .كيرل فيمى
نفعا مع معممة غير مؤىمة ن
فإف ذلؾ ال يجدم ن

بما يحقؽ النمك الشامؿ لو [ ,[13كحكؿ ذلؾ تشير سميماف []14

[ ]10أف برامج رياض األطفاؿ كأنشطتيا اليكمية كأىدافيا

أف معممة الركضة ال تستطيع أف تمارس أدكارىا المختمفة

التربكية ال يمكف تحقيقيا إال بكاسطة المعممة المتخصصة

كبخاصة في ظؿ المنيج المطكر إال إذ تكافرت لدييا مجمكعة

الكاعية لممتطمبات التربكية لطفؿ الركضة ,لذا فإف الحرص عمى

مف الكفايات التربكية التي ترتبط كتكثر عمى أدائيا في المكاقؼ

إعداد كتأىيؿ معممة رياض األطفاؿ بشكؿ مكضكعي كشامؿ

التعميمية المختمفة .كتؤكد البساط [ ]15أف المنيج المطكر الذم

يعد مف الضركريات الالزمة؛ ألف إعدادىا الجيد يعني االىتماـ

يقدـ ألطفاؿ الركضة يقكـ عمى فكر كتربية كتخطيط البرنامج

بالطفكلة المبكرة .كترل  [11] Barbaraأف المعممة بخصائصيا

مف جانب المعممة ,كحرية كلعب كاختيار كاكتشاؼ كتجريب

الشخصية تؤثر كتتفاعؿ مع األطفاؿ ,فضالن عمى أنيا تعد مف

كتعمـ ذاتي مف قبؿ الطفؿ ,كىذا يتطمب ضركرة أف تمتمؾ معممة

أكثر العكامؿ أىمية في تعميـ كتقديـ الخبرات ليـ ,فيي تقكـ

الركضة لمجمكعة مف الكفايات التربكية ,التي تمكنيا مف تقديـ

بدكر أساسي في تحقيؽ أىداؼ الركضة كتنفيذ مناىجيا ,كما

المفاىيـ كالمعارؼ كالميارات التي يتعمميا الطفؿ بنفسو مف

أنيا تعد حجر األساس في العممية التعميمية التربكية.

تمقينا ,كأيضا
خالؿ المعب كاالكتشاؼ بدالن مف أف يمقف الطفؿ ن
تييئة بيئة تربكية منظمة كمشجعة عمى التعمـ تسمح لمطفؿ

يمانا بيذا الدكر الكبير لمعممات رياض األطفاؿ فقد أكلت
كا ن

بحرية الحركة كاالختيار ,كالتجريب ,كاالكتشاؼ بنفسو.

كبير بيف مف حيث اإلعداد
اىتماما نا
المممكة العربية السعكدية
ن

كالتأىيؿ ,حيث تـ افتتاح أقساـ إلعدادىف في معظـ الجامعات

كمف البحكث كالدراسات التربكية التي تناكلت الكفايات

كالكميات ,بيدؼ إعداد الككادر المتخصصة مف المعممات في

الالزمة لمعممات رياض األطفاؿ ,تمؾ الكفايات التي تمكنيا مف

مجاؿ التربية كتعميـ الطفؿ ,كتكفير فرص العمؿ ليف في

تنفيذ مناىج كبرامج مرحمة الركضة عمى الكجو المطمكب,

الركضات عقب تخرجيف مباشرة لسد العجز في المعممات

كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة منيا ,نجد د ارسات كؿ مف :ياسيف

بكيا لمعمؿ في ىذا المجاؿ ,كقد بدأت ىذه األقساـ
المؤىالت تر ن

[ ,]16أبك حرب [ ,]17المزيف كغراب [ ,]18الشيباني [,]19
اليكلي كجكىر كالقالؽ [ ,]20مراد كيكسؼ [ ,]21محمكد

من ػ ػذ عي ػ ػد قريػ ػب ف ػ ػي تخريػ ػج الدفع ػ ػات األكلػ ػى ليػ ػا ,كقػد باشرف
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[ ,]22دعكـ كفرحات كالصمادل [ ,]23السيد [ ,]24رامك[,]25

لمدكر المنكط بيا ,مدركة لكاجباتيا كمسؤكلياتيا كيككف ليا دكر

Potter & ,[28] Bornfreund ,[27] Selven ,[26] Eik

فعاؿ في العممية التعميمية .كأكضحت دراسة جعفر [ ]32أف
االتجاىات اإليجابية تخمؽ اإلبداع عند المعممة كتجعميا دائمة

.[30] Huilan ,[29] et. Al
كمف خالؿ ىذه البحكث رأت الباحثة أف ىناؾ حاجة

البحث عف مصادر تطكير قدراتيا في مجاؿ عمميا ,كبالتالي

ضركرية إلدراؾ معممة الركضة حديثة التخرج ألىمية الدكر

تنعكس الرغبة عمى سمككيا اليكمي في الركضة كتفاعميا مع

إعدادا
التربكم الذم تقكـ بو ,كأف ىذا الدكر يتطمب إعدادىا
ن

األطفاؿ كمع زميالتيا المعممات ,كأكضحت دراسة Tantekin

جيدا سكاء أكاف ذلؾ مف خالؿ اجتيازىا لبرامج المرحمة الجامعية
ن

] [33أف االتجاىات االيجابية نحك المينة لدل معممات رياض

أك مف خالؿ دكرات تدريبية خالؿ عمميا ,عمى أف يككف ىذا

األطفاؿ مف العكامؿ الميمة كاألساسية في نجاحيف في أداء

مدعما بمجمكعة مف الكفايات التربكية التي تساعدىا في
اإلعداد
ن

رسالتيف التربكية ,كأشارت دراسة عبد التكاب [ ]34أف المعممة

التعامؿ مع األطفاؿ كتطكير قدراتيا؛ لتحقؽ النمك الشامؿ المتزف

التي تحمؿ اتجاىات إيجابية نحك مينتيا يككف ليا دكر فعاؿ في

الذم ييدؼ إليو المنيج المطكر المقدـ ليا ,كعميو يجب تحديد

العممية التربكية ,كفى تحقيؽ أىداؼ مرحمة رياض األطفاؿ,

ىذه الكفايات التي يتطمبيا ىذا المنيج كمف ثـ الكقكؼ عمى

كأكضحت دراسة  [35] Stipekأف ىناؾ عالقة قكية بيف

مدل تكافرىا لدل معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج؛ حتى

االتجاىات االيجابية لمعممات رياض األطفاؿ نحك عمميف كبيف

يمكف تقييـ البرامج الجامعية التي قدمت ليف كمف ثـ إعادة

نجاحيف الميني ,كذلؾ مف حيث استخداميف لألساليب

النظر فييا ,ثـ تقديـ التكصيات كالتصكرات الالزمة لتطكيرىا

كالممارسات التربكية الفعالة.
كفي ضكء ما سبؽ يمكف القكؿ :إف معممة الركضة تعد

كأيضا تقديـ الدكرات التدريبية الالزمة لرفع كفاءتيف التربكية

العامؿ الحاسـ في مدل فعالية عممية التعمـ في مرحمة رياض

أثناء الخدمة.
كالى جانب تكافر ىذه الكفايات التربكية لدل معممات

األطفاؿ ,كىي عنصر ميـ يتكقؼ عميو نجاح العممية التعميمية

رياض األطفاؿ حديثات التخرج ,فإنو يجب أف يككف اتجاىيف

في تحقيؽ أىدافيا المكضكعة ,كما يمكف القكؿ :إف نجاح معممة

اتجاىا
نحك ممارسة المينة – العمؿ في رياض األطفاؿ -
ن

الركضة حديثة التخرج في أداء رسالتيا التربكية كتحقيؽ أىداؼ
المنيج المطكر الذم تقكـ بتنفيذه ,إنما يتطمب منيا أف تمتمؾ

إيجابيا؛ فطبيعة المياـ الجديدة لمعممة رياض األطفاؿ في ضكء
ن

المنيج المطكر تفرض أف يككف لدييا اتجاىات إيجابية نحك

الكفايات التربكية التي تؤىميا لمقياـ بذلؾ ,كأف يككف اتجاىيا

العمؿ مع األطفاؿ ,حيث تدفعيا ىذه االتجاىات اإليجابية إلى
إقامة العالقات الطيبة مع األطفاؿ ,حيث الثقة ,كاالحتراـ,

إيجابيا نحك ممارسة مينتيا ,كمف ىنا جاءت فكرة ىذا البحث
ن

التي تتمثؿ في تحديد الكفايات التربكية الالزمة لمنيج رياض

كالتقبؿ ,كالسعي نحك تكفير البيئة التعميمية المشجعة كالداعمة

األطفاؿ المطكر ,كتعرؼ مدل تكافرىا لدل معممات رياض

لتحقيؽ النمك المتكامؿ لمطفؿ ,كزيادة معارفيا كاثراء خبراتيا,

األطفاؿ حديثات التخرج ,كتعرؼ اتجاىيف نحك ممارسة المينة,

كاقباليا عمى تطكير أدائيا ,كرغبتيا في البذؿ كالعطاء [.]21

كمف ثـ تقديـ تصكر مقترح لبرنامج تدريبي لتطكير مستكل أداء

كىذا يتفؽ مع ما أشارت إليو دراسة كامؿ [ ]31حيث أكضحت

ىؤالء المعممات في ضكء ىذه الكفايات كتحسيف اتجاىيف نحك

دكر
أف االتجاىات التربكية اإليجابية لمعممة الركضة تؤدم نا

ممارسة المينة.

أساسيا في نجاحيا الميني كتقدميا األكاديمي ,فالمعممة التي
ن

 .2مشكمة الدراسة
إف تحقيػ ػؽ أى ػداؼ منيج رياض األطفاؿ المطكر ,كبخاصة

تككف اتجاىاتيا إيجابية نحك عمميا تككف محبة لمينتيا فاىمة
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تحقيؽ النمك الشامؿ لطفؿ الركضة مف خالؿ ممارستو ألنشطة

 -1تحديد الكفايات التربكية التي يتطمبيا تنفيذ منيج رياض

كمياـ التعمـ الذاتي ,رىف بعكامؿ عدة يأتي في مقدمتيا ضركرة

األطفاؿ المطكر (التعمـ الذاتي).

امتالؾ معممات الركضة حديثات التخرج مف أقساـ رياض

 -2تحديد مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج

األطفاؿ التابعة لكميات التربية بالجامعات السعكدية لمكفايات

في ضكء الكفايات التربكية الالزمة لتنفيذ منيج رياض األطفاؿ

فضال عف ذلؾ ضركرة أف يككف لدييف
التربكية الالزمة لتنفيذىا,
ن

المطكر.

االتجاه االيجابي نحك ممارسة المينة؛ كذلؾ لما ليذا االتجاه

 -3تحديد اتجاه معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج نحك

االيجابي مف دكر فعاؿ في نجاحيف الميني كتقدميف األكاديمي

ممارسة المينة.

كادراكيف لكاجباتيف كمسؤكلياتيف كدكرىف الفعاؿ في تحقيؽ

 -4تقديـ تصكر مقترح لبرنامج تدريبي لتطكير مستكل أداء

أىداؼ مرحمة رياض األطفاؿ حيث استخداميف لألساليب

معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج في الكفايات التربكية

كالممارسات التربكية الناجحة.

الالزمة لتنفيذ منيج رياض األطفاؿ المطكر (التعمـ الذاتي),

كعميو فإف البحث الحالي يسعى إلى تحديد الكفايات التربكية

كتحسيف اتجاىيف نحك ممارسة المينة.

الالزمة لتنفيذ منيج رياض األطفاؿ المطكر كتقكيـ مستكل أداء

 -5تقديـ مجمكعة مف التكصيات المتعمقة بتطكير برامج إعداد

معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج في ضكء ىذه الكفايات,

معممات رياض األطفاؿ.

كتعرؼ اتجاىيف نحك ممارسة المينة ,كمف ثـ الكقكؼ عمى

ج .أىمية الدراسة

مدل كفاءة برامج إعداد ىؤالء المعممات ,كتقديـ التصكرات

تمثمت أىمية البحث الحالي فيما يمي:

كالمقترحات المناسبة.

 -1إثراء التراث التربكم باألطر النظرية المتعمقة بالكفايات

أ .أسئمة الدراسة

التربكية ,كاالتجاه نحك المينة في تحقيؽ فعالية ككفاءة معممة

انطالقا مف مشكمة البحث فقد حاكؿ البحث الحالي اإلجابة عف

رياض األطفاؿ حديثة التخرج في تحقيؽ أىداؼ المنيج المطكر.

األسئمة التالية:

 -2يقدـ قائمة بالكفايات التربكية الالزمة لمعممات رياض

 -1ما الكفايات التربكية الالزمة لتنفيذ منيج رياض األطفاؿ

األطفاؿ حديثات التخرج لتنفيذ منيج رياض األطفاؿ المطكر,

المطكر؟

كتحقيؽ األىداؼ المرجكة منو.

 -2ما درجة تكافر الكفايات التربكية الالزمة لتنفيذ منيج رياض
األطفاؿ المطكر لدل معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج؟

تصكر مقترنحا لبرنامج تدريبي لتطكير مستكل أداء
نا
 -3يقدـ

معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج في الكفايات التربكية

 -3ما اتجاىات معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج نحك

الالزمة لتنفيذ منيج رياض األطفاؿ المطكر كتحسيف اتجاىيف

ممارسة المينة؟

نحك ممارسة المينة كالعمؿ في مجاؿ تربية أطفاؿ الركضة.

 -4ما التصكر المقترح لبرنامج تدريبي لتطكير مستكل أداء

عمميا (بطاقة مالحظة
 -4يقدـ أداتيف قياس مضبكطتيف
ن

معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج في الكفايات التربكية

الكفايات التربكية – مقياس االتجاه نحك ممارسة المينة) يمكنا

الالزمة لمنيج رياض األطفاؿ المطكر ,كتحسيف اتجاىيف نحك

أف تفيدا في عمميات تقكيـ مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ

ممارسة المينة؟

حديثات التخرج في ضكء الكفايات التربكية ,كتحديد اتجاىيف

ب .أىداؼ الدراسة

نحك ممارسة المينة.

ىدؼ البحث الحالي إلى:

 -5يفتح باب البحث كالدراسة في مجاؿ إعداد معممػ ػات ري ػ ػ ػاض
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األطفاؿ ,ككذلؾ تدريبيف أثناء الخدمة في ضكء متطمبات مناىج

كتحسيف اتجاىيف نحك ممارسة المينة.

رياض األطفاؿ المطكرة.

 الحدكد البشرية :مجمكعة مف معممات رياض األطفاؿحديثات التخرج مف دفعات ( 2013إلى 2015ـ).

 .3الطريقة واإلجراءات

 -الحدكد المكانية :الركضات الحككمية فقط التابعة لمدينة أبيا

أ .منيج الدراسة

بالمممكة العربية السعكدية (محؿ عمؿ الباحثة)؛ كلككف ىذه

نظ انر لطبيعة البحث الحالي فقد تـ استخداـ المنيج
الكصفي التحميمي؛ إلعداد اإلطار النظرم لمبحث كتحديد

الركضات تتقيد بتنفيذ منيج رياض األطفاؿ المطكر.

الكفايات التربكية الالزمة لتنفيذ منيج رياض األطفاؿ المطكر,

 -الحدكد الزمانية :تـ تطبيؽ أدكات البحث في الفصؿ الدراسي

كالكقكؼ عمى مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ حديثات

األكؿ لعاـ 2016 - 2015ـ.

التخرج في ضكء ىذه الكفايات ,كتعرؼ اتجاىيف نحك ممارسة

د .مصطمحات الدراسة
ائيا عمى النحك التالي:
تتحدد مصطمحات البحث إجر ن

المينة ,كتقديـ تصكر مقترح لبرنامج تدريبي لتطكير مستكل أداء
ىؤالء المعممات في ىذه الكفايات كتحسيف اتجاىيف نحك

 -المنيج المطكر" :منيج التعمـ الذاتي لرياض األطفاؿ بالمممكة

ممارسة المينة.

العربية السعكدية ,الذم يرتكز في مبادئو النظرية كالتربكية عمى

ب .أدوات الدراسة

ذاتيا مف خالؿ تفاعمو
أف الطفؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة يتعمـ ن

النشط مع البيئة التربكية المحيطة بو بما تحتكل عميو مف أدكات

لإلجابة عف أسئمة البحث كتحقيؽ ما يسعى إليو مف أىداؼ
فقد تـ إعداد األدكات التالية:

كألعاب كأطفاؿ كراشديف ,كيتككف مف؛ دليؿ المعممة ,الكحدات

 -1قائمة بالكفايات التربكية الالزمة لتنفيذ منيج رياض األطفاؿ

التعميمية المفصمة ,الكحدات التعميمية المكجزة".

المطكر.

 -الكفايات التربكية" :مجمكعة مف المعارؼ كالمفاىيـ

 -2بطاقة مالحظة الكفايات التربكية.

كاالتجاىات كميارات التدريس التي يجب تكافرىا لدل معممات

 -3مقياس االتجاه نحك ممارسة المينة.

رياض األطفاؿ حديثات التخرج؛ لكي يستطعف تنفيذ المنيج

 -4تصكر مقترح لبرنامج تدريبي لتطكير مستكل أداء معممات

المطكر عمى أفضؿ صكرة ممكنة ,بما يحقؽ األىداؼ التربكية

رياض األطفاؿ حديثات التخرج في ضكء الكفايات التربكية,

المنشكدة منو ,مع اقتصاد في الكقت كالجيد كالنفقات ,كيمكف

كتحسيف اتجاىيف نحك ممارسة المينة.

مالحظتيا كقياسيا في البحث الحالي مف خالؿ بطاقة مالحظة

ج .حدود الدراسة

األداء المصممة ليذا الغرض".

اقتصر ىذا البحث عمى:

 -االتجاه نحك ممارسة المينة ":استعداد عقمي ككجداني يتسـ

 -الحدكد المكضكعية :حيث تـ اتخاذ نسبة  %75مف الدرجة

بصفة الثبات النسبي كشعكر نفسي لدل معممة رياض األطفاؿ

الكمية لبطاقة مالحظة الكفايات التربكية لتقييـ أداء معممات

حديثة التخرج نحك مينتيا كالذم يحدد سمككيا كاستجابتيا لمعمؿ

رياض األطفاؿ (أفراد مجمكعة البحث) ,كما تـ االقتصار عمى

اء أكاف ذلؾ بالقبكؿ أـ بالرفض ليذه المينة ,كيتحدد
كمعممة سك ن

الجانب األدائي لمكفايات التربكية الالزمة لتنفيذ منيج رياض

بالدرجة التي ستحصؿ عمييا بعد إجابتيا عف المقياس المعد

األطفاؿ المطكر.

ليذا الغرض".

 -كضع تصكر مقترح لبرنامج تدريبي لتطكير مستكل أداء

 -معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج ":المعممات التي تـ

معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج في الكفايات التربكيػ ػ ػ ػ ػ ػة,

إعدادىف في الكقت الحاضر في كميات رياض األطفاؿ أك شعب
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الطفكلة بكميات التربية لمدة أربع سنكات دراسية ,كلـ يمض عمى

 -االطالع عمى األدلة الخاصة بتنفيذ منيج رياض األطفاؿ

تخرجيف عاـ أك عاميف دراسييف عمى األكثر ,كقد عينتيف ك ازرة

المطكر.

التعميـ عمى كظيفة معممة في إحدل رياض األطفاؿ الحككمية

 -خصائص كاحتياجات نمك أطفاؿ مرحمة الركضة.

أك األىمية".

 -تطبيؽ استبانة مفتكحة عمى عدد سبعة محكميف مف؛

 -رياض األطفاؿ" :المرحمة التي تسبؽ المرحمة االبتدائية ,أك ما

المشرفات ,كالمعممات ,كالمتخصصيف في تربية الطفؿ ,كقد تـ

تسمى بالركضة ,كتشمؿ الركضات الحككمية التي تطبؽ المنيج

تكزيع االستبيانات عمييـ بعد التأكد مف صدؽ تعاكنيـ كزيادة

المطكر كتضـ الصغار الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف ()6-4

دافعيتيـ لإلسياـ في مؿء االستبانة ,كقد كاف اليدؼ مف ىذه

سنكات كتقدـ ليـ خبرات تربكية متنكعة مف خالؿ ىذا المنيج".

االستبانة التكصؿ إلى الكفايات التربكية الالزمة لتنفيذ منيج

أدكات البحث كاجراءاتو:

رياض األطفاؿ المطكر.

يتناكؿ ىذا الجزء مف البحث الحديث عف أدكات البحث

 -قامت الباحثة بتفريغ االستبيانات التي تـ تطبيقيا ,كقد

المستخدمة كاجراءاتيا ,ثـ اإلجراءات التجريبية لمبحث ,كفيما

استبعدت الكفايات كاألداءات المكررة كالمتداخمة كغير المناسبة.

يمي عرض تفصيمي لذلؾ:

 -في ضكء ما سبؽ قامت الباحثة بإعداد قائمة مبدئية بالكفايات

 -إعداد أداكت البحث:

التربكية الالزمة لتنفيذ منيج رياض األطفاؿ المطكر ,كقد

عرضا ألدكات البحث التي تـ استخداميا,
تتناكؿ ىذه الخطكة
ن

كضعت ىذه الكفايات في استبانة؛ لعرضيا عمى مجمكعة مف
المتخصصيف ,كقد اشتممت االستبانة في صكرتيا األكلية عمى

كىي:

أ -قائمة بالكفايات التربكية الالزمة لتنفيذ منيج رياض األطفاؿ

( )9مجاالت لمكفايات التربكية ,ىي :تخطيط عناصر النشاط,

المطكر:

كصياغة األىداؼ السمككية ,كالتييئة الحافزة لمنشاط ,كتنفيذ

لمتكصؿ إلى قائمة مناسبة بالكفايات التربكية الالزمة

الطريقة التعميمية ,كاستخداـ الكسائؿ التعميمية ,كطرح األسئمة,

لمعممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج لتنفيذ المنيج المطكر,

كالتعزيز ,الغمؽ كختـ النشاط ,كالتقكيـ ,كيندرج تحتيا ()109

استخدمت الباحثة االستبياف لجمع البيانات كالمعمكمات المتعمقة

مؤش ار لألداء.

بالبحث .كقد مر تصميـ االستبانة كفقان لمخطكات التالية:

 -تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف بمغ عددىـ

 -مراجعة األدبيات كالبحكث كالدراسات كالدكريات التربكية التي

( )17محكمان مف المتخصصيف في مجاؿ تربية الطفؿ؛ كذلؾ

تناكلت كفايات المعمـ بشكؿ عاـ ,كتناكلت كفايات معممات

لتعرؼ رأييـ فيما إذا كانت ىذه الكفايات مناسبة لتنفيذ المنيج

رياض األطفاؿ بشكؿ خاص.

المطكر كتحتاج إلييا معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج,

 -خبرة الباحثة في مجاؿ التدريس بقسـ رياض األطفاؿ بكميتي:

كما تتضمنو مف مؤشرات لألداء ,كتـ حساب النسبة المئكية

التربية بالكادم الجديد بجامعة أسيكط ,ككميتي اآلداب كالتربية

لدرجة أىمية كؿ كفاية كما تتضمنو مف أداءات؛ كذلؾ بإعطاء

لمبنات بجامعة الممؾ خالد بالمممكة العربية السعكدية.

درجة كاحدة لكؿ كفاية كلكؿ أداء يندرج تحتيا إذا كانت مناسبة,

 -خبرة الباحثة في مجاؿ اإلشراؼ الميداني عمى طالبات قسـ

كصفر إذا لـ تكف مناسبة ,كذلؾ لكؿ محكـ عمى حدة ,ثـ تـ

رياض األطفاؿ.

جمع الدرجات التي حصمت عمييا الكفاية كمؤشرات األداء

 -االطالع عمى منيج رياض األطفاؿ المطكر كتعرؼ أىدافو

بالنسبة لممحكميف جميعيـ ,كفي ضكء ذلؾ تـ قبكؿ الكفايات

كمحتكاه.

كاألداءات الخاصة بيا عند درجة إجماع عمييا بنسبة %75
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حيث ارتضت ىذه النسبة العديد مف الدراسات التربكية؛ كذلؾ

األخر ,كعميو فقد حصمت مجاالت الكفايات التربكية عمى نسبة

باستخداـ معادلة ككبر )(Cooper

مكافقة  %100كعميو فقد استبقتيا الباحثة جميعيا ,كأما مؤشرات

عدد المكافقيف

األداء الخاصة بيا فقد تـ استبعاد األداءات التي لـ تحصؿ عمى

درجة اإلجماع =  X 100عدد المكافقيف  +عدد غير

نسبة مكافقة  %75فأكثر ,كبذلؾ تـ التكصؿ إلى قائمة

المكافقيف

بالكفايات التربكية الالزمة لمعممات رياض األطفاؿ حديثات

 -في ضكء نتائج عممية التحكيـ قامت الباحثة بإجراء بعض

التخرج لتنفيذ المنيج المطكر ,كالكزف النسبي لكؿ مؤشر أداء

التعديالت المناسبة التي أشار إلييا السادة المحكمكف ,مثؿ دمج

خاص بيا تضمنت ( )9مجاالت لمكفايات التربكية ,كتشتمؿ

بعض األداءات لتضمنيا في بعض ,كاعادة صياغة البعض

مؤشر لألداء ,كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
نا
عمى ()91

جدول 1

الكفايات التربوية الالزمة لتنفيذ منيج رياض األطفال المطور
م

مجاالت الكفايات التربوية

مؤشرات األداء

1

تخطيط عناصر النشاط

6

2

صياغة األىداؼ السمككية

10

3

التييئة الحافزة لمنشاط

7

4

تنفيذ الطريقة التعميمية

20

5

استخداـ الكسائؿ التعميمية

10

6

طرح األسئمة

13

7

التعزيز

8

8

الغمؽ كختـ النشاط

10

9

التقكيـ

7
91

المجمكع

التدريسي لمعممة رياض األطفاؿ.

كسعى البحث الحالي إلى قياس ىذه الكفايات التربكية كما
تتضمنو مف مؤشرات األداء لدل معممات رياض األطفاؿ

 -األدبيات التربكية في مجاؿ الكفايات كاعداد معممة رياض

حديثات التخرج أثناء ممارستيف لمينتيف كتنفيذىف لممنيج

األطفاؿ كالقياس كالتقكيـ.

المطكر.

 -المقابالت مع المختصيف في إعداد معممات رياض األطفاؿ

ب -بطاقة مالحظة الكفايات التربكية:

كالقياس كالتقكيـ.

مر بناء بطاقة المالحظة بالخطكات التالية:

 -صدؽ بطاقة المالحظة :تـ عرض بطاقة مالحظة الكفايات

 -اليدؼ العاـ لبطاقة المالحظة :تيدؼ بناء بطاقة المالحظة

التربكية في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المختصيف في

إلى قياس الكفايات التربكية لدل معممات رياض األطفاؿ

طرؽ التدريس كالتدريب كاعداد البرامج التدريبية كالقياس

حديثات التخرج أثناء تنفيذىف لممنيج المطكر.

كالتقكيـ؛ لمتحقؽ مف صدقيا في قياس ما كضعت مف أجمو.

 -مصادر بطاقة المالحظة :تـ االعتماد في بناء بطاقة

 -تعديؿ بطاقة المالحظة في ضكء آراء المختصيف :أبدل

المالحظة عمى عدد مف المصادر ,ىي:

بعض المحكميف مالحظاتيـ حكؿ بطاقة مالحظة الكفايات

 -قائمة الكفايات التربكية التي تـ التكصؿ إلييا كما تتضمنو

التربكية فيما يتعمؽ بالصياغة ,كعدد مؤشرات األداء الخاصة

تمؾ الكفايات مف مؤشرات لألداء.

بكؿ مجاؿ مف مجاالت الكفايات التربكية ,كقد قامت الباحثة

 -الدراس ػ ػات الس ػابقػ ػة ال ػت ػ ػي ت ػم ػت فػ ػي مج ػ ػاؿ مػ ػالح ػظػ ػ ػة األداء

بتعديؿ بطاقة المالحظة في ضكء تمؾ المالحظات ,كبالتالي
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خرجت بطاقة المالحظة في صكرتيا النيائية تحتكل عمى ()9

( )4معممات حديثات التخرج يعممف بركضتيف حككمتيف بمدينة

مجاالت لمكفايات التربكية تتضمف ( )91مؤش انر لألداء ,التي يراد

أبيا بالمممكة العربية السعكدية ,كذلؾ بمساعدة زميمة ليا في

قياس مدل امتالؾ معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج ليا

نفس التخصص ,بعد تدريبيا عمى كيفية تطبيؽ بطاقة المالحظة

أثناء تنفيذ المنيج المطكر.

عمى ىذه العينة ,ثـ تـ حساب النسبة المئكية التفاؽ المالحظيف

 -ثبات بطاقة المالحظة :لتحديد ثبات بطاقة المالحظة قامت

لكؿ معممة مف معممات العينة االستطالعية ,كالجدكؿ التالي

الباحثة بتطبيؽ بطاقة المالحظة عمى عينة استطالعية بمغت

يكضح ذلؾ:

جدول 2

نسبة االتفاق بين المالحظتين عمى بطاقة المالحظة
م

المعممة

نسبة االتفاق

1

األكلى

%91

2

الثانية

%86

3

الثالثة

%87

4

الرابعة

%90
% 88,5

المجمكع

قامت الباحثة بإعداد مقياس االتجاه نحك ممارسة المينة ,كتـ

كبالنظر إلى نسبة االتفاؽ بيف الباحثة كزميمتيا يتبيف أنيا
نسبة مرتفعة ,كقد بمغ متكسط نسبة االتفاؽ بينيما ()%5888

بناؤه كفؽ الخطكات التالية:

كىي نسبة عالية تؤكد صالحية بطاقة المالحظة لمكفايات

 -الرجكع إلى بعض المقاييس الخاصة باالتجاىات التي كردت

التربكية كصالحيتيا لمتطبيؽ ,كبالتالي خرجت بطاقة مالحظة

في البحكث كالدراسات السابقة.

الكفايات التربكية في صكرتيا النيائية.

 -الرجكع إلى بعض كتب كمراجع القياس كالتقكيـ لالستفادة منيا

 -كصؼ بطاقة المالحظة :تضمنت بطاقة مالحظة الكفايات

في بناء ىذا المقياس.

التربكية بيانات المعممة المراد مالحظة كفاياتيا التربكية ,كىي:

 -الرجكع إلى آراء الخبراء كالمختصيف في إعداد المقاييس.

اسـ المعممة ,سنكات الخبرة ,الركضة ,قاعة النشاط ,المستكل,

كفى ضكء ذلؾ تـ بناء مقياس االتجاه نحك ممارسة المينة

التاريخ ,بحيث يتـ تعبئتيا قبؿ بدء المالحظة ,كاشتممت البطاقة

ليقيس خمسة أبعاد لالتجاىات ,ىي :النظرة الشخصية نحك

عمى ( )9مجاالت لمكفايات التربكية يندرج تحت كؿ مجاؿ

المينة ,كالنظرة نحك السمات الشخصية ,كمستقبؿ المينة,

مؤشرا,
مجمكعة مف مؤشرات األداء المطمكبة بمغ إجماليا ()91
ن

كالنظرة لمقدرات المينية ,كنظرة المجتمع لممينة ,كشمؿ المقياس

كأماـ كؿ مؤشر أداء يكجد ثالثة مستكيات متدرجة ىي( :تؤدل,

( )46عبارة منيا ( )23عبارة مكجبة ,ك( )23عبارة سالبة ,كبعد

إلى حد ما ,ال تؤدل) ,بحيث تكضع لكؿ مستكل درجة كالتالي:

االنتياء مف صياغة عبارات المقياس ,تـ بناؤه لتتصدره مقدمة

تؤدل ( ,)2إلى حد ما ( ,)1ال تؤدل (صفر).

تتضمف ىدؼ المقياس كطريقة تطبيقو كأسمكب تسجيؿ

ج -مقياس االتجاه نحك ممارسة المينة:

االستجابات كبيانات المعممة (تعميمات خاصة بالفاحص).

لتعرؼ اتجاه معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج نحك

كقد صمـ المقياس عمى طريقة ليكرت " "Likertذات

ممارستيف لممينة قامت الباحثة بإعداد مقياس االتجاه نحك

االستجابات الثالثية "مكافؽ ,إلى حد ما ,غير مكافؽ" كبذلؾ

ممارسة المينة.

تراكحت درجات المقياس مف ( )46درجة إلى ( )138درجة,

خطكات بناء مقياس االتجاه نحك ممارسة المينة:

كقد حددت الدرجات مف ( )3-1لكؿ عبارة تجيب عنيا المعممة,
83

فأعطيت العبارات اإليجابية ثالث درجات لمكافؽ ,كدرجتيف إلى

كبعد أف انتيت الباحثة مف إعداد التخطيط العاـ لمحتكل

حد ما ,كدرجة كاحدة لغير مكافؽ ,كأما العبارات السالبة فتحصؿ

المقياس ,الذم شمؿ جميع الخطكات كاإلجراءات السابؽ ذكرىا,

المعممة عمى درجة كاحدة لمكافؽ ,كدرجتيف إلى حد ما ,كثالث

قامت الباحثة بطبع المقياس في صكرتو األكلية ,كذلؾ لمدخكؿ

درجات لغير مكافؽ.

في مرحمة التقنيف ,كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول 3

التخطيط العام لمقياس االتجاه نحو ممارسة المينة
المقياس

المكونات

العبارات

مقياس االتجاه

 25عبارة إيجابية

العبارات المكجبة:

نحك ممارسة

,29 ,23 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,11 ,9 ,8 ,7 ,3 ,1

المينة

46 ,45 ,43 ,42 ,40 ,39 ,38 ,35 ,33 ,30
العبارات السالبة:

 25عبارة سمبية

االستجابات
دائماً
3

1

أحياناً
2

2

نادراً
1

3

,24 ,22 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,10 ,6 ,5 ,4 ,2
44 ,41 ,37 ,36 ,34 ,32 ,31 ,28 ,27 ,26 ,25

 -تقنيف (مكضكعية) المقياس :بعد أف انتيت الباحثة مف مرحمة

مف التطبيؽ األكؿ ,كباستخداـ معادلة بيرسكف لالرتباط كاف

تصميـ المقياس ,بدأ في مرحمة عمؿ اإلجراءات التي تمزـ لجعؿ

معامؿ االرتباط ( ,).,79كىك معامؿ ثبات مناسب [ ,]36كعميو

المقياس في صكرة مكضكعية ,كىذه اإلجراءات ىي:

يمكف االطمئناف إلى النتائج التي يتـ الحصكؿ عمييا بعد تطبيؽ

 -الصدؽ الظاىرم لممقياس :قامت الباحثة بعرض المقياس في

المقياس عمى عينة البحث األصمية.

صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف في مجاؿ القياس

 -الصدؽ الذاتي لممقياس :تـ قياس الصدؽ الذاتي لممقياس عف

كالتقكيـ كطرائؽ التدريس؛ كذلؾ لتعرؼ:

طريؽ إيجاد الجذر التربيعي لمعامؿ ثباتو كىك ( ).,79فبمغ ىذا

 -مدل مناسبة العبارات لمعممات رياض األطفاؿ حديثات

الصدؽ ( ).,88كىك ذك داللة إحصائية عند مستكل ().,05

التخرج.

صالحا لمتطبيؽ.
كبذلؾ أصبح المقياس
ن

 -مدل مناسبة المقياس لميدؼ الذم كضع مف أجمو.

 -اإلجراءات التجريبية لمبحث:

 -مدل مناسبة ميزاف تقدير الدرجات الذم حددتو الباحثة

أ -مجمكعة البحث :لتحديد مجمكعة البحث قامت الباحثة

بالتقدير الكمي.

بمراجعة إدارة التعميـ بمنطقة عسير كذلؾ لتعرؼ كحصر

كقد أسفرت عممية التحكيـ عف بعض التعديالت التي قامت بيا

الركضات الحككمية بمدينتي أبيا كخميس مشيط ,التي تضـ

الباحثة.

معممات حديثات التخرج كلـ يمض عمى تخرجيف أكثر مف

زمف المقياس كثباتو:

ثالثة أعكاـ ,كقد بمغ عدد ىذه الركضات تسع ركضات ,يعمؿ

 -تـ إجراء التجربة االستطالعية لممقياس عمى نفس المجمكعة

بيا ( )25معممة حديثة التخرج ,كبالرجكع إلى ممفات ىؤالء

التي طبقت عمييا بطاقة المالحظة ,ككجد أف متكسط زمف

المعممات كمقابمتيف كجدت الباحثة أف معظميف خريجات قسـ

اإلجابة ( )50دقيقة ,كما تبيف مف ىذه التجربة أف المقياس

رياض األطفاؿ بكميتي اآلداب كالتربية التابعة لجامعة الممؾ

مناسب لممعممات ,كيتمتع بدرجة عالية مف الكضكح.

خالد بمدينة أبيا ,كلـ يمض عمى تخرجيف أكثر مف عاميف,

 -تـ حساب معامؿ ثبات المقياس باستخداـ إعادة التطبيؽ مرة

نظر لحداثة ىذا القسـ الذم تـ افتتاحو عاـ 2009ـ,
كذلؾ نا
كيقمف ىؤالء المعممات بتنفيذ منيج رياض األطفاؿ المطكر.

أخرل عمى نفس العينة االستطالعية ,كذلؾ بعد مركر أسبكعيف
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كقد تبيف لمباحثة مف خالؿ المكقع الجغرافي ليذه الركضات

حساب األكزاف النسبية لتكرار المكافقة عمى مناسبة كؿ كفاية

أنيا تقع في أحياء كمناطؽ مختمفة مف مدينتي أبيا كخميس

تربكية كما تضمنتو مف مؤشرات أداء ,التي تـ الحصكؿ عمييا

مشيط ,فيي لـ تتركز في منطقة أك حي كاحد.

بعد تحكيـ استبانة تحديد الكفايات التربكية الالزمة لتنفيذ المنيج

ب -تطبيؽ أداتي البحث كىما؛ بطاقة مالحظة أداء معممات

المطكر ,التي كجيت إلى المتخصصيف في رياض األطفاؿ,

مجمكعة البحث في ضكء الكفايات التربكية ,كمقياس االتجاه

كفي ضكء نتائج عممية التحكيـ تـ إجراء بعض التعديالت

نحك ممارسة المينة ,كقد تـ ىذا التطبيؽ عمى مرتيف عمى

المناسبة التي أشار إلييا السادة المحكمكف ,مثؿ دمج بعض

التكالي خالؿ العاـ الدراسي 2016/2015ـ .كقد تـ اعتماد

األداءات لتضمنيا في بعض ,كاعادة صياغة البعض األخر,

النسب التالية في تحديد درجة تكافر الكفاية كتفسير النتائج,

كعميو فقد حصمت مجاالت الكفايات التربكية عمى نسبة مكافقة

كذلؾ بعد االطالع عمى األدبيات كالبحكث كالدراسات السابقة:

 ,%100كقد استبقتيا الباحثة جميعيا ,كأما مؤشرات األداء

 -مف  %95فما فكؽ درجة تكافر عالية جدان ,كمف  %85إلى

الخاصة بيا فقد تـ استبعاد األداءات التي لـ تحصؿ عمى نسبة

أقؿ مف  %95درجة تكافر عالية.

مكافقة  %75فأكثر ,كبذلؾ تـ التكصؿ إلى قائمة بالكفايات

 -كمف  %75إلى أقؿ مف  %85درجة تكافر متكسطة ,كمف

التربكية الالزمة لمعممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج لتنفيذ

 %65إلى أقؿ مف  %75درجة تكافر منخفضة ,كأقؿ مف

المنيج المطكر ,كالكزف النسبي لكؿ مؤشر أداء خاص بيا

جدا.
 %65درجة تكافر منخفضة ن

تضمنت ( )9مجاالت لمكفايات التربكية ,كتشتمؿ عمى ()91

 -ارتضى البحث الحالي أف يككف حد الكفاية المطمكب بنسبة

مؤشر لألداء.
نا

لإلجابة عف السؤاؿ الثاني الذم نصو" :ما درجة تكافر

.%75

الكفايات التربكية الالزمة لتنفيذ منيج رياض األطفاؿ المطكر

 .4النتائج ومناقشتيا

لدل معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج؟

تناكؿ ىذا الجزء نتائج البحث كتفسيرىا ,التي تـ التكصؿ

تمت مالحظة أداء كؿ معممة مف أفراد مجمكعة البحث

إلييا ,كىي تمثؿ اإلجابة عف أسئمة البحث التي سبؽ تحديدىا,

في أربع أنشطة  -أربع لقاءات  -مف خالؿ بطاقة مالحظة

كفيما يمي عرض ليذه النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:
لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ الذم نصو" :ما الكفايات التربكية

الكفايات التربكية المعدة ليذا الغرض ,ثـ حساب متكسطات

الالزمة لتنفيذ منيج رياض األطفاؿ المطكر؟" .تـ تحديد

الدرجات المعبرة عف ىذا األداء ,كذلؾ بالنسبة لمدرجة الكمية

الكفايات التربكية الالزمة لمعممات رياض األطفاؿ حديثات

لبطاقة المالحظة ككذلؾ بالنسبة لكؿ كفاية مف الكفايات التربكية

التخرج لتنفيذ منيج رياض األطفاؿ المطكر ,كذلؾ مف خالؿ

التي تضمنتيا بطاقة المالحظة كبياف ذلؾ عمى النحك التالي:

جدول 4

مستوى أداء معممات رياض األطفال – مجموعة البحث – في الكفايات التربوية
الكفايات

مؤشرات األداء

ن

الدرجة العظمى

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

تخطيط عناصر النشاط

6

25

12

882400

089256

68866

صياغة األىداؼ السمككية

10

25

20

1382800

189261

66840

التييئة الحافزة لمنشاط

7

25

14

1085600

181930

75842

تنفيذ الطريقة التعميمية

20

25

40

2884800

289314

71820

استخداـ الكسائؿ التعميمية

10

25

20

1583200

182819

76860

طرح األسئمة

13

25

26

1883600

284474

70816

التعزيز

8

25

16

988800

180924

61875
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الغمؽ كختـ النشاط

10

25

20

1281200

183013

60860

التقكيـ

7

25

14

1088000

182247

77814

المجمكع الكمي

91

25

182

127804

1384245

69880

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف مستكل أداء معممات رياض

( )882400كىي تمثؿ نسبة ( )68866مف الدرجة الكمية

األطفاؿ حديثات التخرج  -أفراد مجمكعة البحث – في الكفايات

لدرجات أداءات ىذه الكفاية التربكية؛ كىذا يعني كجكد قصكر

التربكية الالزمة لتنفيذ المنيج المطكر لـ يصؿ إلى حد الكفاية

لدل المعممات في أداءات كفاية "التخطيط لعناصر النشاط"

الذم تحدد في ىذا البحث ب ( )%75مف الدرجة الكمية لبطاقة

مثؿ :إعداد خطة فصمية في ضكء الفترة الزمنية المحددة ,ربط

المالحظة ,ككذلؾ في كؿ كفاية مف الكفايات التربكية التي

عناصر الخطة مف حيث األىداؼ كالتقنيات كاألساليب

تضمنتيا بطاقة المالحظة ,كفيما يمي عرض تكضيحي لتمؾ

كاألنشطة كالتغذية الراجعة ,تحديد العناصر التي يتضمنيا

النتائج.

مكضكع النشاط ,تحديد خطكات سير النشاط في دفتر خاص,

أ -الدرجة الكمية :يتضح مف الجدكؿ ( )4أف مستكل أداء

التخطيط بكضكح لكؿ جزء مف أجزاء المكقؼ التعميمي.

معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج – مجمكعة البحث – لـ

 -كفي الكفاية الثانية (صياغة األىداؼ السمككية) يتضح مف

يصؿ إلى حد الكفاية كالمحدد في ىذا البحث ب ( )%75مف

الجدكؿ أف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج

الدرجة الكمية لبطاقة مالحظة الكفايات التربكية ,حيث بمغ

 -أفراد مجمكعة البحث  -في كفاية "صياغة األىداؼ السمككية"

متكسط درجات أفراد مجمكعة البحث ( )127804كيمثؿ ىذا

لـ يصؿ إلى حد الكفاية المطمكب في ىذا البحث ,حيث بمغ

المتكسط نسبة ( )69880مف الدرجة الكمية لمميارات التي

متكسط درجات ىؤالء المعممات في مؤشرات األداء ليذه الكفاية

تضمنتيا بطاقة المالحظة كىى أقؿ مف حد الكفاية المطمكب,

( )1382800كىى تمثؿ نسبة ( )66840مف الدرجة الكمية

كىذا يعني كجكد قصكر كاضح في أداء معممات رياض األطفاؿ

لدرجات أداءات ىذه الكفاية التربكية؛ كىذا يعني كجكد قصكر

حديثات التخرج في الكفايات التربكية الالزمة لتنفيذ المنيج

لدل المعممات في أداءات كفاية " صياغة األىداؼ السمككية "

المطكر.

مثؿ :صياغة األىداؼ بصكرة سمككية كاضحة مناسبة

ب -بالنسبة لمكفايات التي تضمنتيا بطاقة المالحظة:

لخصائص نمك األطفاؿ ,كصياغة األىداؼ بحيث تككف ممكنة

يتضح مف الجدكؿ ( )4أف أداء معممات رياض األطفاؿ

التحقيؽ ,كربط اليدؼ الخاص باليدؼ العاـ كمكضكع الخبرة,

حديثات التخرج – مجمكعة البحث – لـ يصؿ إلى حد الكفاية

كصياغة األىداؼ بحيث تعمؿ عمى تحقيؽ الخبرة بصكرة

المحدد في ىذا البحث سكل في ثالث كفايات تربكية مف مجمكع

متكاممة ,تجزئة المحتكل إلى نقاط تعميمية في المجاؿ (المعرفي

تسع كفايات ,كىذه الكفاية ىي" :التييئة الحافزة لمنشاط"

 -الكجداني  -الميارم).

"استخداـ الكسائؿ التعميمية" "التقكيـ" ,كيمكف تكضيح ذلؾ عمى

 -كفي الكفاية الثالثة (التييئة الحافزة لمنشاط) يتضح مف الجدكؿ

النحك التالي:

أف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج  -أفراد

 -في الكفاية األكلى (تخطيط عناصر النشاط) يتضح مف

مجمكعة البحث  -في كفاية " التييئة الحافزة لمنشاط " قد كصؿ

الجدكؿ أف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج

إلى حد الكفاية المطمكب في ىذا البحث ,حيث بمغ متكسط

 -أفراد مجمكعة البحث  -في كفاية " تخطيط عناصر النشاط"

درجات ىؤالء المعممات في مؤشرات األداء ليذه الكفاية

لـ يصؿ إلى حد الكفاية المطمكب في ىذا البحث ,حيث بمغ

( )1085600كىى تمثؿ نسبة ( )75842مف الدرجة الكمية

متكسط درجات ىؤالء المعممات في مؤشرات األداء ليذه الكفاية

لدرجات أداءات ىذه الكفاية التربكية؛ كىذا يعني أف المعممات
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يمتمكف أداءات ىذه الكفاية مثؿ :إثارة اىتماـ األطفاؿ لمنشاط

مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج  -أفراد

مف خالؿ تييئة شقية جذابة ,كتنكع أساليب التييئة المناسبة

مجمكعة البحث  -في كفاية " طرح األسئمة " لـ يصؿ إلى حد

لألطفاؿ ,كاظيار أىمية مكضكع النشاط لألطفاؿ...

الكفاية المطمكب في ىذا البحث ,حيث بمغ متكسط درجات ىؤالء

 -كفي الكفاية الرابعة (تنفيذ الطريقة التعميمية) يتضح مف

المعممات في مؤشرات األداء ليذه الكفاية ( )1883600كىي

الجدكؿ أف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج

تمثؿ نسبة ( )70816مف الدرجة الكمية لدرجات أداءات ىذه

 -أفراد مجمكعة البحث  -في كفاية " تنفيذ الطريقة التعميمية "لـ

الكفاية التربكية؛ كىذا يعني كجكد قصكر لدل المعممات في

يصؿ إلى حد الكفاية المطمكب في ىذا البحث ,حيث بمغ

أداءات كفاية " طرح األسئمة " مثؿ :تكجيو األسئمة المناسبة

متكسط درجات ىؤالء المعممات في مؤشرات األداء ليذه الكفاية

لمكضكع النشاط كأىدافو ,كتكجيو األسئمة الكاضحة مف حيث

( )2884800كىي تمثؿ نسبة ( )71820مف الدرجة الكمية

األلفاظ كالمعاني ,كتكجيو أسئمة متنكعة تثير قدرة األطفاؿ عمى

لدرجات أداءات ىذه الكفاية التربكية؛ كىذا يعني كجكد قصكر

التفكير ,كاتاحة الفرصة لألطفاؿ لمتفكير في اإلجابة بعد طرح

لدل المعممات في أداءات كفاية "تنفيذ الطريقة التعميمية" مثؿ:

السؤاؿ ,كتعزيز اإلجابات المتميزة كابرازىا أماـ األطفاؿ

التنكع في استخداـ أساليب كاستراتيجيات التعميـ المناسبة

لالستفادة منيا....

لألطفاؿ ,كالعمؿ عمى تكزيع األدكار بيف األطفاؿ بما يحقؽ

 -كفي الكفاية السابعة (التعزيز) يتضح مف الجدكؿ أف مستكل

أىداؼ النشاط ,كاستخداـ األمثمة كالمثيرات الحسية التي تكضح

أداء معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج  -أفراد مجمكعة

النقاط التعميمية ,كمساعدة األطفاؿ عمى اكتشاؼ المعارؼ

البحث  -في كفاية " التعزيز " لـ يصؿ إلى حد الكفاية

كالمعمكمات بأنفسيـ ,كربط المعمكمات الكاردة في النشاط ببيئة

المطمكب في ىذا البحث ,حيث بمغ متكسط درجات ىؤالء

األطفاؿ ,كاستخداـ لغة عربية معبرة كمناسبة لمستكل النمك

المعممات في مؤشرات األداء ليذه الكفاية ( )988800كىي تمثؿ

المغكم كالعقمي لألطفاؿ....

نسبة ( )61875مف الدرجة الكمية لدرجات أداءات ىذه الكفاية

 -كفي الكفاية الخامسة (استخداـ الكسائؿ التعميمية) يتضح مف

التربكية؛ كىذا يعني كجكد قصكر لدل المعممات في أداءات

الجدكؿ أف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج

كفاية " التعزيز " مثؿ :تنكيع أساليب االستجابة إلجابات

 -أفراد مجمكعة البحث  -في كفاية " استخداـ الكسائؿ التعميمية

األطفاؿ حسب طبيعة المكقؼ التعميمي ,كاستخداـ المعززات

" قد كصؿ إلى حد الكفاية المطمكب في ىذا البحث ,حيث بمغ

غير المألكفة لألطفاؿ ,كاالبتعاد عف استخداـ المعزز نفسو مرة

متكسط درجات ىؤالء المعممات في مؤشرات األداء ليذه الكفاية

تمك األخرل ,كتكعية الطفؿ بالظركؼ التي سيعزز فييا سمككو.

( )1583200كىي تمثؿ نسبة ( )76860مف الدرجة الكمية

 -كفي الكفاية الثامنة (الغمؽ كختـ النشاط) يتضح مف الجدكؿ

لدرجات أداءات ىذه الكفاية التربكية؛ كىذا يعني أف المعممات

أف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج  -أفراد

يمتمكف أداءات ىذه الكفاية مثؿ :اختيار الكسيمة المناسبة

مجمكعة البحث -في كفاية " الغمؽ كختـ النشاط " لـ يصؿ إلى

المطابقة لممعمكمات المقدمة أثناء العرض ,كاستخداـ التقنيات

حد الكفاية المطمكب في ىذا البحث ,حيث بمغ متكسط درجات

التربكية المناسبة لمستكل األطفاؿ بكفاءة عالية ,كمشاركة

ىؤالء المعممات في مؤشرات األداء ليذه الكفاية ()1281200

األطفاؿ في اختيار كاعداد الكسيمة التعميمية ,كعرض الكسيمة

كىي تمثؿ نسبة ( )60860مف الدرجة الكمية لدرجات أداءات

بطريقة تثير اىتماـ األطفاؿ....

ىذه الكفاية التربكية؛ كىذا يعني كجكد قصكر لدل المعممات في

 -كفي الكفاية السادسة (طرح األسئمة) يتضح مف الجدكؿ أف

أداءات كفاية " الغمؽ كختـ النشاط " مثؿ :ربط مككنات النشاط
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في كؿ متكامؿ ,كتقديـ اإلرشادات كالتعميمات المناسبة التي

كبناء كتنظيمات مناىج رياض األطفاؿ.

تمكف األطفاؿ مف إنجاز الكاجبات ,كمشاركة األطفاؿ في مرحمة

 -إىماؿ برامج التدريب الميداني كعدـ اعتماد برامج تدريبية

إنياء النشاط ,كانياء النشاط في الكقت المناسب ,كتمخيص

حديثة إلكساب الطالبات المعممات ميارات التدريس برياض

النقاط األساسية الكاردة في النشاط.

األطفاؿ كالتعامؿ مع المناىج المطكرة بما تتطمبو مف كفايات

 -كفي الكفاية التاسعة (التقكيـ) يتضح مف الجدكؿ أف مستكل

تربكية.

أداء معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج  -أفراد مجمكعة

 -نقص ب ارمج اإلعداد الحالية إلى تدريب كاكساب الطالبات

البحث  -في كفاية " التقكيـ " قد كصؿ إلى حد الكفاية المطمكب

المعممات لميارات التعمـ الذاتي بما ينعكس ذلؾ عمى تطكير

في ىذا البحث ,حيث بمغ متكسط درجات ىؤالء المعممات في

أدائيف الميني فيما بعد.

مؤشرات األداء ليذه الكفاية ( )1888000كىي تمثؿ نسبة

 -عدـ كفاية اإلعداد النفسي كالتربكم كالثقافي لمعممات رياض

( )77814مف الدرجة الكمية لدرجات أداءات ىذه الكفاية

األطفاؿ حديثات التخرج لمكاجية مشكالت الطفكلة ,كبخاصة

التربكية؛ كىذا يعني أف المعممات يمتمكف أداءات ىذه الكفاية

مشكالتيـ التعميمية.

مثؿ :مراعاة استم اررية التقكيـ كشمكليتو كتنكع أساليبو ,كابتداء

 -قصكر برامج إعداد معممات رياض األطفاؿ في تزكيدىف

النشاط بمجمكعة مف األسئمة بيدؼ قياس معارؼ األطفاؿ

بالفنيات كأساليب تعديؿ سمكؾ األطفاؿ المشكميف األمر الذم

السابقة حكؿ مكضكع النشاط الجديد ,كتزكيد األطفاؿ بالتغذية

يجعؿ تعامميف صارـ أحيانان ,كمتساىؿ أحيانان أخرل مع طفؿ,

الراجعة بشكؿ فكرم ,كتنفيذ التقكيـ النيائي مف خالؿ تصميـ

كيعجزف عف مكاجية ما يقابميف مف مشكالت بطريقة تربكية.
كيتفؽ البحث الحالي مع نتائج دراسات كؿ مف :ياسيف

أدكات كاختبارات خاصة باألطفاؿ.
كباستعراض ما تكصؿ إليو البحث مف نتائج ,التي أشارت إلى

[ ]16حيث أكضحت أف مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ

كجكد تدف كقصكر كاضح في مستكل أداء معممات رياض

جدا .كأكضحت الكندرم []37
في الكفايات التدريسية ضعيؼ ن

األطفاؿ حديثات التخرج – أفراد مجمكعة البحث -في ضكء
الكفايات التربكية الالزمة لتنفيذ المنيج المطكر لتحقيؽ ما يرنك

اضحا في كفاءة أداء خريجات برنامج رياض
أف ىناؾ ضعفنا ك ن

األطفاؿ ,كأكضحت دراسة عباس [ ]38أف ىناؾ حاجة ضركرة

إليو مف أىداؼ سكاء بالنسبة لمدرجة الكمية لتمؾ الكفايات أك

لتطكير برامج إعداد معممات رياض األطفاؿ ,فيذه البرامج يكجد

بالنسبة لألداءات التي تضمنتيا بطاقة المالحظة المستخدمة في

بيا قصكر في إعداد ىؤالء المعممات بما يتفؽ كاالتجاىات

عممية التقكيـ ,فإف البحث الحالي يرجع ىذا القصكر إلى العديد

التربكية الحديثة في مجاؿ تربية الطفؿ ,كأكضحت دراسة محمكد

مف األسباب ,التي منيا:

[ ]22أف ىناؾ ضعفنا في الكفاءات األدائية الالزمة لتدريس

 -عدـ التدريب الكافي في مرحمة اإلعداد األكاديمي قبؿ الخدمة

الخبرات كأنشطة التربية البيئية لدل معممات رياض األطفاؿ,

عمى أساسيات التعامؿ مع مناىج رياض األطفاؿ باألساليب

كأشارت دراسة رمزم [ ]39إلى كجكد قصكر في برامج إعداد

التربكية ,كاالتجاىات التدريسية المناسبة التي يمكف أف تحقؽ

معممات رياض األطفاؿ بكميات التربية ,الذم مف أىـ مظاىره

أىداؼ ىذه المناىج عمى أكمؿ كجو ممكف.

تدني استفادة الطالبات المعممات مف األساليب التربكية التي

 -التركيز عمى المفاىيـ كالجكانب النظرية في مقررات برامج

قامت بدراستيا أكاديميان لمكاجية ما يقابميف مف مشكالت,

إعداد معممات رياض األطفاؿ كاىماليا لمجكانب العممية

قصكر في االىتماـ
نا
كأكضحت دراسة محمد [ ]40أف ىناؾ

بالجانب العممي في برامج إعداد معممات رياض األطفاؿ انعكػس

التطبيقية ,كبخ ػاص ػة ف ػي الم ػقررات الت ػي تتن ػاكؿ أساليب التدريس
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عمى أدائيف التدريسي أثناء الخدمة.

رياض األطفاؿ حديثات التخرج ,كبحساب المتكسطات الحسابية

لإلجابة عف السؤاؿ الثالث الذم نصو ":ما اتجاىات معممات

كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية الستجاباتيف عمى المقياس

رياض األطفاؿ حديثات التخرج نحك ممارسة المينة؟.

ككؿ كمجاالتو الفرعية الخمسة .كالجدكؿ التالي يكضح النتائج
التي تـ التكصؿ إلييا:

قامت الباحث بتطبيؽ مقياس االتجاه نحك ممارسة المينة
السابؽ في صكرتو النيائية عمى عينة البحث مف معممات

جدول 5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابة معممات رياض األطفال حديثات التخرج  -أفراد مجموعة البحث  -عمى
المقياس الكمي ومجاالتو الفرعية المكونة لو

مجاالت مقياس االتجاه نحو ممارسة المينة

عدد الفقرات

الدرجة العظمى

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

النظرة الشخصية نحك المينة

10

30

2289200

19983

76840

النظرة نحك السمات الشخصية

7

21

1588000

183540

75823

مستقبؿ المينة

10

30

1989600

184855

66853

النظرة لمقدرات المينية

12

36

2482800

284242

67844

نظرة المجتمع لممينة

9

27

1883600

280591

68800

المجمكع الكمي

46

138

101832

88868

73842

كىي نسب مقبكلة في ضكء ما حدده البحث الحالي.

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف اتجاىات معممات رياض
األطفاؿ حديثات التخرج – أفراد مجمكعة البحث  -نحك المينة

كيمكف إرجاع تدنى اتجاىات معممات رياض األطفاؿ حديثات

إيجابية ,إذ تـ الحكـ عمى ذلؾ مف خالؿ مقارنة متكسط درجاتيـ

التخرج  -أفراد مجمكعة البحث  -نحك ممارسة المينة إلى

سكاء عمى المقياس الكمى أك عمى كؿ مجاؿ مف مجاالتو

األسباب التالية:

الفرعية الخمسة المككنة لو مع الدرجة النصفية .فقد كاف متكسط

 -التحاؽ معظـ الطالبات بأقساـ رياض األطفاؿ بكميات التربية

درجاتيـ عمى المقياس الكمي ( )101832كبنسبة ( )73842مف

مف غير رغبتيف في ىذه األقساـ ,فيف يأتيف لاللتحاؽ بيذه

الدرجة الكمية لممقياس ,بينما كانت درجاتيف عمى المجاالت

األقساـ بعد رفض قبكليف في األقساـ األخرل مف كميات التربية,

()2289200

أك ألف معدالتيف ال تسمح ليف بااللتحاؽ في ىذه األقساـ,

( )1883600( )2482800( )1989600( )1588000كبنسبة

كربما تتكفر ليف األقساـ في جامعات أخرل بعيدة عف مسكنيف؛

مئكية (.)68800( )67844( )66853( )23875( )76840

مما يحكؿ ذلؾ دكف التحاقيف بيذه األقساـ تمبية لرغبتيف ,األمر

الفرعية

المككنة

لممقياس

كعمى

الترتيب

كيالحظ مف تحميؿ ىذه النتائج أف ىذه النسب التي تعبر

الذم قد يجبرىف عمى االلتحاؽ بقسـ رياض األطفاؿ في كمية

عف اتجاىات معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج – أفراد

التربية بالجامعة القريبة مف مسكنيف .كىذا يتفؽ مع دراسات كؿ

مجمكعة البحث -التي تـ الحصكؿ عمييا مف استجاباتيف عمى

مف :حسكف كابراىيـ [ ,]41جعفر [ ,]32يكسؼ [.[42

المقياس الكمي كمجاالتو الفرعية تعد غير مقبكلة مقارنة بالنسبة

 -العكائؽ التي تجدىا معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج

بكيا التي حددىا البحث الحالي كىي ( )%75باستثناء
المقبكلة تر ن

في مجاؿ عمميف ,كالتباعد بيف تكقعاتيف لمينة التدريس كالكاقع
المتجسد كما يممسكنيف بعد ممارسة العمؿ ,كىذا يتفؽ مع بعض

نسبة أدائيف عمى المجاليف األكؿ كالثاني كىما؛ النظرة
الشخصية نحك المينة ,كالنظرة نحك السمات الشخصية ,الذم

الدراسات التي تناكلت تقكيـ اتجاىات المعمميف نحك مينة

فاؽ أدائيف عمييما ىذه النسبة ,حيث جاء أداؤىف في المجاؿ

التدريس ,حيث أشارت دراسات كؿ مف :الراشد [ ,]43الجبالي

األكؿ بنسبة ( )76840كفى المجاؿ الثاني بنسبة ()75823

[ ,]44كامؿ [ ,]31أبك راس [ ,]45عبد الفتاح [ ,]46محمد
89

[ ,]47المجيدؿ كالشريع [ ]48إلى بركز االتجاىات االيجابية

األطفاؿ المطكر كتحسيف اتجاىيف نحك ممارسة المينة؟"

لدل الطالب المعمميف أثناء فترة اإلعداد بكميات التربية نحك

 -كانت نقطة االنطالؽ في اإلجابة عف ىذا السؤاؿ ىك ما

مينة التدريس ثـ تعكد ىذه االتجاىات إلى االنخفاض بعد

أظيرتو نتائج عممية مالحظة مستكل أداء معممات رياض

التخرج كممارسة التدريس بسبب العكائؽ التي يجدىا المعممكف

األطفاؿ حديثات التخرج – أفراد مجمكعة البحث – في ضكء

في مجاؿ عمميـ.

الكفايات التربكية الالزمة لتنفيذ المنيج المطكر كأيضا اتجاىيف

 -قد يككف لدل معممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج – أفراد

نحك ممارسة المينة ,حيث اتضح أف ىؤالء المعممات في احتياج

مجمكعة البحث  -مستكل مرتفع مف االحتراؽ النفسي ,أثر عمى

لتطكير مستكل أدائيف في ىذه الكفايات الالزمة لتنفيذ منيج

اتجاىيف نحك ممارسة المينة؛ كقد يرجع ىذا االحتراؽ نتيجة

رياض األطفاؿ المطكر كتحسيف اتجاىيف نحك ممارسة المينة,

لمعكامؿ المؤثرة في النشاط التعميمي لممعممة ,كعدـ تكافؽ الكثير

كعميو قامت الباحثة بكضع تصكر مقترح لبرنامج تدريبي لتطكير

مف الظركؼ البيئية المؤثرة مثؿ الجيد الذم يككف عمى عاتؽ

مستكل أداء ىؤالء المعممات في ىذه الكفايات ,كبخاصة تمؾ

المعممة أكبر بكثير مف مجرد عممية القياـ بدكرىا في الركضة

التي لـ يصمكا فييا إلى حد الكفاية الذم تـ تحديده بنسبة

كحجرة النشاط كدكرىا المطمكب منيا في القياـ بكاجبات

( ,)%75ككذلؾ تحسيف اتجاىيف نحك ممارسة المينة ,كإلعداد

كمتابعات ,إضافة إلى المسؤكلية التعميمية فيي مربية كمعممة

ىذا التصكر تـ االطالع عمى الكتابات كالبحكث كالدراسات التي

كمكجية في مرحمة مف أىـ المراحؿ التعميمية ,كىذا يتفؽ مع ما

تناكلت إعداد البرامج التدريبية لمعممات رياض األطفاؿ خاصة

أشارت إليو دراسات ,[49] Tsai & et. al :الفريحات

تمؾ التي تناكلت تدريبيف في ضكء الكفايات .سميماف [,]14

كالربضي [.[51] Anghelache ,]50

صبرم [ ,]55جاجاف [ ,]56عكيس [ ,]57صاصيال [,]58

 -ضعؼ مستكل أداء ىؤالء المعممات  -أفراد مجمكعة البحث

رسمي [ ,]59رامك [ ,]25بخيت [,[61] Ana Masari ,[60

 -في الكفايات التربكية الالزمة لممنيج المطكر ,كىذا ما

.[62] Fernandez ,[11] Barbara

أكضحتو نتائج البحث الحالي في اإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف

كقد جاء التصكر المقترح متناكالن:

أسئمتو ,مما يشير ذلؾ إلى كجكد عالقة بيف امتالؾ معممات

 -أسس بناء البرنامج التدريبي المقترح.

رياض األطفاؿ لمكفايات الالزمة لممناىج الركضة كاتجاىيف

 -األىداؼ العامة كاإلجرائية لمبرنامج.

نحك ممارسة المينة ,كىذا يتماشى مع ما تراه دراسات كؿ مف:

 -تحديد محتكل البرنامج التدريبي المقترح في صكرة كحدات

اليكلي كجكىر كالقالؼ [[52] Rodzeviciute & ,]20

تعميمية.

 ,Miskinieneعبد الرشيد [[54] Meydan & et. al ,[53

 -الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج التدريبي المقترح.

فيذه الدراسات ترل أف ىناؾ عالقة ارتباطية بيف امتالؾ

 -تحديد أساليب التدريب.

المعمميف لمكفايات كاتجاىيـ نحك مينة التدريس ,فكمما زاد تمكف

 -تحديد المكاد كاألنشطة التدريبية.

المعمميف مف الكفايات الالزمة لمينة التدريس زاد اتجاىيـ

 -تحديد الكسائؿ التعميمية.

االيجابي نحك المينة.

 -تحديد أساليب التقكيـ.

لإلجابة عف السؤاؿ الرابع الذم نصو" :ما التصكر المقترح

ثـ تـ عرض ىذا التصكر المقترح لمبرنامج التدريبي عمى

لبرنامج تدريبي لتطكير مستكل أداء معممات رياض األطفاؿ

مجمكعة مف المتخصصيف لمتأكد مف مدل مناسبتو كصالحيتو

حديثات التخرج في الكفايات التربكية الالزمة لمنيج رياض

لمعممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج لتطكير مستكل أدائيف
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تغيير اتجاه معممة رياض األطفاؿ نحك عمميا ,كجعميا أكثر

اتجاىيف نحك ممارسة المينة ,كفي ضكء آراء المحكميف تـ

تقبالن لو مما يؤدم إلى مضاعفة جيدىا كاإلبداع في عمميا.

إجراء التعديالت المناسبة التي أشاركا إلييا ,كجاء التصكر

 -تنفيذ التصكر المقترح لمبرنامج التدريبي لمعممات رياض

المقترح لمبرنامج التدريبي في صكرتو النيائية كصالحيتو لمتنفيذ

األطفاؿ حديثات التخرج لتطكير كفاءتيف التربكية كرفع مستكل

كالتطبيؽ.

شعكرىف بالرضا الكظيفي كاالتجاه االيجابي نحك ممارسة
المينة.

 .6التوصيات

ب -التكصيات البحثية:

في ضكء ما تكصؿ إليو البحث الحالي مف نتائج يمكف تقديـ

استكماالن ليذا البحث تقترح الباحثة القياـ بمجمكعة مف

التكصيات التالية:
أ -التكصيات التطبيقية:

البحكث المكممة مثؿ:

 -عقد دكرات تدريبية لمعممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج؛

 -إعداد برنامج تدريبي لتنمية الكفايات التربكية الالزمة لتنفيذ

لضركرة امتالكيف لمكفايات التربكية الالزمة لتنفيذ المنيج

المنيج المطكر لدل معممات رياض األطفاؿ حديثات كأثره عمى

المطكر ,كتحسيف اتجاىيف نحك ممارسة المينة.

تحسف اتجاىيف نحك ممارسة المينة.

 -ضركرة إجراء التقكيـ المستمر ألداء معممات رياض األطفاؿ

 -بناء أدكات منيجية لتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة

حديثات التخرج ,مع كضع آلية كاضحة لالستفادة مف نتائج

لمعممات رياض األطفاؿ حديثات التخرج في ضكء التكجيات

التقكيـ في تطكير أدائيف.

التربكية الحديثة.

 -تضميف دليؿ معممة رياض األطفاؿ التكجييات كاإلرشادات

 -تصكر مقترح لتطكير برامج إعداد معممات رياض األطفاؿ

التي تكضح ليا أىمية الكفايات التربكية ككيفية تكظيفيا

بكميات التربية بالمممكة العربية السعكدية في ضكء متطمبات

كاستخداميا في تنفيذ أنشطة المنيج المطكر.

المناىج المطكرة برياض األطفاؿ.

 -تزكيد المشرفات التربكيات بقائمة الكفايات التربكية الالزمة

 -إجراء دراسات تتبعية تيدؼ إلى تعرؼ االتجاه نحك مينة

لتنفيذ منيج رياض األطفاؿ المطكر التي تـ التكصؿ إلييا في

التدريس لدل طالبات قسـ رياض األطفاؿ بكميات التربية منذ

ىذا البحث؛ لكي تتـ المتابعة الميدانية لممعممات حديثات التخرج

قبكليف كحتى تخرجيف.

كتكجيييف في ضكء ىذه الكفايات.

المراجع

 -العمؿ عمى تطكير مقررات برنامج رياض األطفاؿ بكميات

أ .المراجع العربية

التربية بما يتناسب كالتكجيات التربكية الحديثة كما يتطمبو تنفيذ

] [1كرـ الديف ,ليمى ( .)2009خصائص النمك في مرحمة

مناىج رياض األطفاؿ المطكرة مف كفايات تربكية.

الطفكلة المبكرة كأثرىا عمى شخصية الطفؿ .متاح عمى

 -ضركرة زيادة االىتماـ في تككيف الطالبة المعممة بالمكاد

أطفاؿ الخميج ذكل االحتياجات الخاصة .متاح عمى

التربكية ,كالنفسية ,كالمينية بزيادة الحجـ الساعي ليا ,كبخاصة

www.gulfkids.com

في سنة التخرج مما يساعد ذلؾ عمى تنمية كتدعيـ اتجاىيا

] [2الدعيمج ,إبراىيـ عبد العزيز ( .)2008دكر الحضانة

اإليجابي نحك المينة مف خالؿ تعرضيا لخبرات كمعمكمات

كرياض األطفاؿ :النشأة ,األىداؼ ,المناىج كاإلدارة .عماف

كنماذج تربكية ذات الكفاءة العالية.

(األردف) :مكتبة المجتمع.

 العمؿ مف قبؿ جميع المؤسسات المجتمعية ذات العالقة عمى91

] [3ميكدر ,ىيفاء نجيب ( .)2014دكر التعميـ في رياض

] [16ياسيف ,نكاؿ ( .)2003تقكيـ ميارات معممات رياض

األطفاؿ .مجمة الخميج العربي ,جامعة الخميج العربي:

األطفاؿ في العاصمة المقدسة .مجمة جامعة أـ القرل

البحريف.312 - 310 )2-1( 40 ,

لمعمكـ التربكية كاالجتماعية .جامعة أـ القرل :السعكدية,

] [4العمرم ,مشاعؿ ( .)2013رياض األطفاؿ تأثيرىا عمى
شخصية

الطفؿ.

مجمة

المعرفة.

متاح

.146 - 115 )1( 15

عمى

] [17أبك حرب ,يحيى ( .)2005الكفايات التدريسية الالزمة

http://www.almarefh.net/index.php

لمعممات مرحمة ما قبؿ المدرسة في ضكء تطكير نماذج

] [5الشنكاني ,ىانيا منير ( .)2013تحميؿ تصميـ المنيج,

المنيج لمقرف الحادم كالعشريف .بحث مقدـ لمؤتمر

تحميؿ كتاب دليؿ المعممة لمنيج التعمـ الذاتي .رابطة

األطفاؿ كالشباب في مدف الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا.

التربية الحديثة :مصر ,س 12-1 )9( 6

دبي ,اإلمارات العربية المتحدة.

] [6تحسيف ,خكلة ( .)2012أساليب تقييـ طفؿ ما قبؿ المدرسة

] [18المزيف ,سميماف؛ غراب ,ىشاـ ( .)2005الكفايات

المستخدمة لدل معممات الركضة في مدينة الرياض.

األساسية لمربيات رياض األطفاؿ مف كجية نظر مديرات

رسالة الخميج العربي :السعكدية .س - 57 ,)123( ,33

الرياض .المؤتمر التربكم الثاني :الطفؿ الفمسطيني بيف

.113
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EVALUATING THE PERFORMANCE
OF NOVICE KINDERGARTEN
TEACHERS IN THE LIGHT OF THE
EDUCATIONAL COMPETENCIES
NECESSARY FOR THE DEVELOPED
CURRICULUM AND THEIR
ATTITUDES TOWARDS
PROFESSION PRACTICE
MAJEDA FATHI SALIM
Assiut University
ABSTRACT_ This research aimed at determining the educational competencies necessary to
implement the developed kindergarten curriculum, and their availability with novice kindergarten
teachers as well as their attitudes toward profession practice. For the purpose of research, the
researcher devised: a list of educational competencies necessary for implementing the developed
kindergarten curriculum , an educational competencies observation form, a scale of assessing
attitudes towards the profession practice, and a proposal for a training program. Results showed
that the performance of novice kindergarten teachers did not amount to the competency level
defined by (75%) of the total score of the educational competencies observation form. Results also
that the teachers attitudes towards profession practice was unacceptable compared to the
percentage defined in the research (75%) , with the exception of their performance in the first and
second areas, namely; personal view about the profession, outlook towards personality traits. In
light of these results, a proposal for a training program for developing the novice kindergarten
teachers' competencies and attitudes was suggested. Recommendations and suggestions were also
presented.
KEY WORDS: Evaluating, Kindergarten Teachers, Educational Competencies, Developed
Curriculum, Attitudes towards Profession Practice.
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