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 كما انروضة نطفم واالجتماعية االنفعانية انكفايات تنمية
 األطفال رياض بقسم امليداني انتدريب برنامج يغطيها
 سعىد املهك جبامعة امليداني انتدريب طانبات ندي

تغطية خطة تيدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن مدى _ صخمالم
التدريب الميداني ببرنامج رياض األطفال بجامعة الممك سعود لكفايات 
طالبات التدريب الميداني في تنمية الكفايات االنفعالية واالجتماعية 
ألطفال الروضة. ومعرفة أثر عدد من المتغيرات )مستوى التدريب 

لك الميداني / وضع الطالبة / المستوى الوظيفي لممشرفة( عمييا. وذ
من خبلل تطبيق مقياس من إعداد الباحثة لقياس الكفايات االنفعالية 
واالجتماعية لطفل الروضة. تكونت العينة من جميع الطالبات 
المنخرطات في شعبة التدريب الميداني بالسنة األخيرة من الدراسة 

طالبة. وقد وجدت الدراسة أنو بالرغم من  225الجامعية وعددىن 
بين درجات الطالبات عمى مقياس تنمية الكفايات وجود تفاوت طفيف 

االنفعالية واالجتماعية لدى األطفال، إال أن أداء الطالبات عمى 
المقياس بشكل عام لم يظير وجود أية فروق. كما لم تجد الدراسة أي 

في متوسط درجات  2وطالبات تدريب  1فرق بين طالبات تدريب 
جود أثر يذكر لممستوى المقياس، وكذلك ظير من الدراسة عدم و 

الوظيفي لممشرفات عمى تدريب الطالبات في تنمية الكفايات االنفعالية 
واالجتماعية ألطفالين، بالرغم من التفاوت في ىذه المستويات ما بين 
محاضرة حاصمة عمى الماجستير ولدييا خبرة عممية وبين متعاونة قد 

يرجع إلى اختبلف  تكون حديثة التخرج. والفرق الوحيد الذي وجد كان
وضع طالبة التدريب، حيث أثبتت الطالبات المنتظمات ميارتين في 
تنمية الجانب االنفعالي االجتماعي أكثر من المحوالت من الكمية 
التطبيقية وخدمة المجتمع في عدد من المحاور )الوعي الذاتي/ الوعي 

النظر االجتماعي/ الميارات االجتماعية(. وقد أوصت الدراسة بإعادة 
في محتوى التدريب الميداني في جانب تنمية الميارات والكفايات 
االنفعالية واالجتماعية لطفل الروضة، مع تضيمن برنامج التدريب 
الميداني أنشطة تفرض التفاعل مع األطفال وبين بعضيم البعض 

 .داخل الصف
 
 
 
 

 كفايات طالبات التدريب الميداني، طالبات :الكممات المفتاحية
تدريب الميداني، الكفايات االنفعالية واالجتماعية لطفل الروضة، ال

 .التدريب الميداني، رياض األطفال
 
 

 المقدمة. 1
تعد مرحمة الطفولة مرحمة حاسمة في حياة الفرد، وفييا      

تتحدد مبلمح شخصيتو التي سيكون عمييا في المستقبل لما 

سريعة وحساسة وثرية تتميز بو ىذه المرحمة من تغييرات نمائية 
في جميع جوانب النمو، لذلك يحتاج األطفال في الروضة إلى 
رعاية نموىم بشكل شامل ومتكامل لجميع ىذه الجوانب ودعميا. 
فإلى جانب رعاية نموىم الجسمي وتحفيز قدراتيم العقمية يحتاج 
األطفال إلى دعم نمو مياراتيم االجتماعية ورعاية نموىم 

في، لكي يكونوا عمى أتم االستعداد لحياتيم االنفعالي والعاط
المدرسية ويتمكنوا من النجاح دراسيًا فييا. ولمتوائم مع الحياة 
المدرسية نفسيًا وسموكيًا واجتماعيًا، عمييم أن يكونوا قادرين عمى 
تفيم مشاعر اآلخرين، وأن يكون لدييم القدرة عمى التحكم في 

االندماج مع زمبلئيم  مشاعرىم وفي سموكيم، حتى يتمكنوا من
والتفاعل مع معممييم. وىم يحتاجون إلى أن يظيروا القدرة عمى 
التعاون واالنتباه، واتباع القواعد المتفق عمييا، إلى جانب إظيار 
 القدرة عمى االنضباط. وقد وجدت بعض الدراسات ومنيا دراسة

Boyd, et al,  [1] أن كثيرًا من أطفال الصفوف األولى في
س االبتدائية بالرغم من التحاقيم برياض األطفال إال أنيم المدار 

لم يجدوا في روضاتيم أي دعم من ىذا النوع لنموىم النفسي 
 .واالجتماعي

أدلة عديدة عمى أن ضعف  [2] باربريان وزمبلؤه وقد جمع      
الكفاية االنفعالية واالجتماعية ألطفال الروضة يؤدي إلى 

رات األكاديمية األساسية، وبالتالي تراجعيم في كثير من الميا
 & Pahl [3]يكونون عرضة الضطرابات التكيف. ويؤكد

Barrett  عمى أن أطفال الروضة الذين تظير عمييم صعوبات
في بعض الجوانب االنفعالية واالجتماعية، سيتأثرون بشكل 
سمبي في تمكنيم من إقامة صداقات وعبلقة طبيعية مع من 
حوليم، وقد تظير عمييم صعوبات سموكية تعيق تعمميم 
ونجاحيم األكاديمي في مستقبل حياتيم. ولكن الروضة ذات 

نفسي واالجتماعي اللعالية يمكنيا ان تدعم نمو الطفل الجودة ا
عمى مدى واسع يمتد أثره إلى بقية حياة الطفل، ويحقق أفضل 
استثمار لمجيود واألموال المبذولة لمثل ىذه الروضات بإنشاء 
جيل سميم وخاٍل من المشاكل واالنحرافات النفسية والسموكية. وال 
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عمى وعي ودراية ومعرفة يتم ذلك إال بتوفر معممات مؤىبلت و 
وعمم بميارات رعاية األطفال ورعاية نموىم. فعندما يكون الطفل 
صغيرًا فإن لمكبار الذين يحيطون بو أكبر األثر في نموه 
االجتماعي واالنفعالي، وألن تربية الطفل في ىذه المرحمة 
الحساسة من حياتو ال تتطمب من المعممة أن يكون لدييا حبًا 

نما معارفًا وعمومًا وميارات ال يمكن وقبواًل لمطف ل فحسب، وا 
الحصول عمييا إال بتحسين برامج إعداد الطالبة المرشحة لتكون 

 .معممة في رياض األطفال
وتجدر اإلشارة إلى تأكيد معظم الدراسات الحديثة عمى أن       

معممة رياض األطفال تحتاج إلعداد ذو مستوى عاٍل، وتدريب 
ى اتصال مستمر بالتطورات في مجال مستمر كي تكون عم

عمميا في الطفولة المبكرة، ولتكون متمكنة من ربط المعمومات 
النظرية بالتطبيق العممي. في الوقت الذي تشير فيو الدراسات 
التي أجريت في الوطن العربي إلى أن النظرة القديمة عن معممة 
ر رياض األطفال، التي كانت سائدة في الماضي ال زالت تسيط

عمى فكر من يديرون روضات األطفال. بدليل أن استمرار وجود 
[. لذلك 4عدد من المعممات العامبلت فييا من غير المؤىبلت ]

فإن الحاجة ممحة اآلن لبلنتقال من االعتماد عمى دور الوالدين 
كمصدر وحيد لمتنشئة االنفعالية واالجتماعية لمطفل إلى تفعيل 

ئة الطفل وتنمية كفاياتو االنفعالية دور المعممة المؤىمة في تنش
 .واالجتماعية

إن الفيم الجيد ألدوار وأساليب معممات رياض األطفال      
وقياس مدى تمكنين من القيام بأدوارىن في تنمية كفايات 
األطفال االنفعالية واالجتماعية ومساعدتين عمى الرفع من 

ن، من مستوى كفاياتين االنفعالية واالجتماعية الخاصة بي
الممكن أن يقود إلى الرفع من مستوى أدائين في ىذا المجال. 
وقد أثبتت الدراسات وجود عبلقة بين معرفة ماىي الكفايات 
االنفعالية واالجتماعية لؤلطفال والتدرب عمى تنميتيا واإليمان 
بقيمتيا وأىميتيا لمطفل وبين تطبيقيا ميدانيًا وممارستيا عمميًا 

[5.[ 
 اسةمشكمة الدر . 2

يعد التدريب الميداني الخبرة الواقعية األولى التي يمارسيا      
الطبلب والطالبات الممتحقين بكميات التربية والتي يتم خبلليا 
الربط بين المعمومات النظرية التي تمقوىا عمى مقاعد الدراسة 
وبين التطبيق الفعمي ليا في الميدان، وفييا يتم تطويع أساليب 

 .ناسب وطبيعة المواقف التعميمية وحالة الطبلبالتدريس بما يت

وحيث أن مفيوم التدريب الميداني متعدد األبعاد ويشمل       
الطفل والبيئة التعميمية والمعممة ويتأثر بمتغيرات عديدة تتضمن 

مشرفة التدريب  –كما في مجال إعداد معممة رياض األطفال 
لطالبة التدريب وميوليا وتأىيميا وخبراتيا، واإلعداد األكاديمي 

وتوجياتيا، إلى جانب المؤسسة التي يتم فييا التدريب من حيث 
مناسبتيا وكفايات معمماتيا المتعاونات في التدريب. لذلك فمن 
المتوقع أن يتباين مستوى أداء طالبات التدريب الميداني في 
مختمف الميارات المينية والشخصية. ونظرًا لحداثة مجال إعداد 

ة رياض األطفال في المممكة العربية السعودية، تم مبلحظة معمم
مشكبلت عديدة تتعمق ببرامج وخطط تدريب الطالبات ومحتوى 
التدريب من حيث الكم والكيف، وقمة الكوادر المؤىمة لمتدريب 

 .والتقييم، واالىتمام بالنمو االنفعالي واالجتماعي
لباحثة والتي كما أن معظم البحوث التي أطمعت عمييا ا      

أجريت حول تقييم أداء معممات رياض األطفال بشكل عام، 
وطالبات التدريب الميداني بشكل خاص كانت تسمط الضوء 
عمى فاعمية اتقان ميارات تنمية الجانب األكاديمي وتنمية 
الجانب العقمي المغوي، والمفاىيم الرياضية والعممية وغيرىا من 

ة، إعداد الوسائل التعميمية، سرد الميارات كترتيب البيئة الصفي
القصص، والتخطيط لمبرنامج اليومي، ولكن االىتمام بالجوانب 
االنفعالية واالجتماعية لم يتم التركيز عمييا في ىذه البحوث 

[، 6,7باعتبارىا مخرج ميم من مخرجات التدريب الميداني ]
والتي ربط كثير من الباحثين بين ىذه الجوانب النفسية 

ماعية وبين النجاح األكاديمي لؤلطفال في الروضة واالجت
 ].8,9,10] والمدرسة فيما بعد

ومن خبلل عمل الباحثة كمشرفة لمتدريب الميداني الحظت      
ضعف االىتمام بتنمية ميارات طالبات التدريب الميداني في 
ناحية العناية بتدريبين عمى اكساب األطفال الميارات االنفعالية 

وقمة احتواء خطة التدريب عمى أنشطة تتعمق بتنمية  واالجتماعية
ىذه الجوانب وتقييميا لدى الطالبات، أو تقييم كفايات األطفال 
أنفسيم في الجوانب االنفعالية واالجتماعية. لذلك أصبح من 
الضروري وجود أسموب أو طريقة تسيل عممية تقييم أداء طالبة 

ايات المينية ليا، وذلك التدريب الميداني، وتمقي الضوء عمى الكف
من خبلل أداة قياس تتسم بالموضوعية واالستمرار وبعيدة عن 
التقديرات الشخصية والذاتية، وتكون من نفس عينة عمل 

 .الطالبة
 تمكنلذا جاءت الدراسة الحالية لتيدف إلى الكشف عن مدى    
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طالبة التدريب الميداني ألحد الميارات الميمة وىي تنمية 
االنفعالية واالجتماعية لطفل الروضة، والتي أثبتت الكفايات 

الدراسات أنيا من أىم الكفايات، وذلك من خبلل اإلجابة عمى 
السؤال الرئيس التالي: ما مستوى استجابات طالبات التدريب 
الميداني عمى "مقياس تنمية الكفايات االنفعالية واالجتماعية 

لتدريب الميداني لطفل الروضة" بجميع أبعاده، بحسب مستوى ا
(، وضع الطالبة )منتظمة / محولة(، 2/ تدريب  1)تدريب 

المستوى الوظيفي لممشرفة )محاضرة / معيدة / متعاونة(؟ ويتفرع 
 :عن ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية

 أ. أسئمة الدراسة
 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طالبات -1

عمى "مقياس تنمية الكفايات االنفعالية التدريب الميداني 
واالجتماعية لطفل الروضة" ولكل بعد من أبعاده الخمسة كل 

/ تدريب  1عمى حده، بحسب مستوى التدريب الميداني )تدريب 
 (؟2
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طالبات  -2

التدريب الميداني عمى "مقياس تنمية الكفايات االنفعالية 
الجتماعية لطفل الروضة" ولكل بعد من أبعاده الخمسة كل وا

 عمى حدة، بحسب وضع الطالبة )منتظمة / محولة(؟
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طالبات  -3

التدريب الميداني عمى "مقياس تنمية الكفايات االنفعالية 
واالجتماعية لطفل الروضة"، ولكل بعد من أبعاده الخمسة كل 
عمى حده، بحسب المستوى الوظيفي لممشرفة )محاضرة / معيدة 

 / متعاونة(؟
 أهداف الدراسةب. 
في ضوء التساؤالت السابقة ترمي الدراسة الحالية لتحقيق      

 :األىداف التالية
التعرف عمى مدى فاعمية طالبة التدريب الميداني في تنمية  -1

 .لروضةالكفايات االنفعالية واالجتماعية لدى طفل ا
التعرف عمى العوامل المؤثرة عمى مدى اتقان طالبة التدريب  -2

الميداني لميارات تنمية الكفايات االنفعالية واالجتماعية لطفل 
 .الروضة

لفت أنظار القائمين عمى التدريب الميداني في الجامعات  -3
السعودية إلى وجوب االعتناء بتنمية ميارات طالبات التدريب 

تنمية الكفايات االنفعالية واالجتماعية لطفل الميداني في 
 .الروضة

 أهمية الدراسةج. 
تكمن أىمية ىذه الدراسة في أىمية المرحمة العمرية ليذه الفئة  -

من أطفال ما قبل المدرسة حيث تعد ىذه المرحمة كما أثبتتو 
البحوث ىي مرحمة تأسيسية تتشكل فييا شخصيات األطفال 

 .وتنمو قدراتيم
تنبع من أىمية الموضوع الذي تبحثو والذي يتعمق  وكذلك -

بتنمية الجانب االنفعالي واالجتماعي الذي ال يقل أىمية عن 
بقية الجوانب األخرى، كما أثبتت البحوث ضرورة امتبلك الطفل 
لمكفايات االنفعالية واالجتماعية لكي يكون مستعدًا لمنجاح 

 ].11] األكاديمي عند دخول المدرسة
البحث أىمية خاصة في كونو الدراسة السعودية األولى وليذا  -
التي اىتمت بدراسة مقدرة طالبات  -حسب عمم الباحثة  -

التدريب الميداني بتنمية الجوانب غير األكاديمية وىي الجوانب 
االنفعالية واالجتماعية، في الوقت الذي تتوجو فيو جميع 

 .عرفيةاالىتمامات إلى تنمية الجوانب األكاديمية والم
كما يعد ىذا البحث إضافة عممية إلى المكتبة السعودية من  -

حيث توفير أداة مناسبة لقياس كفايات معممات رياض األطفال 
ة يملتنبشكل عام وطالبات التدريب الميداني بشكل خاص 

 .الكفايات االنفعالية واالجتماعية لطفل الروضة
معممة رياض وتكمن أىمية البحث في كونو موجيا لفئة  -

األطفال التي تتعامل مع األطفال في مرحمة من أىم مراحل 
حياتيم، ولفت انتباه القائمين عمى برامج إعداد معممات رياض 
األطفال إلى أىمية تنمية مقدرة طالبات التدريب الميداني 
لمكفايات االنفعالية واالجتماعية لطفل الروضة إلى جانب 

نواحي العقمية واألكاديمية، وكذلك الكفايات األخرى المتعمقة بال
تنبيو الطالبات أنفسين إلى أىمية تنمية ىذه الجوانب لدى 
األطفال والتعرف عمى النواحي األساسية المكونة لمكفايات 

 .االنفعالية واالجتماعية لمطفل
توفير معمومات مفيدة عن العوامل المؤثرة عمى مقدرة طالبة  -

لكفايات االنفعالية واالجتماعية التدريب الميداني عمى تنمية ا
لطفل الروضة، ولمتخطيط لوضع برامج متكاممة لمتدريب المداني 

 .تشمل جميع الجوانب
 حدود الدراسةد. 

الحدود المكانية: جميع الروضات الحكومية والخاصة التي 
تمارس فييا طالبات قسم السياسات التربوية ورياض األطفال 

 .تدريبين الميداني
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 زمانية: تم تطبيق ىذه الدراسة خبلل الفصل الدراسيالحدود ال
 2014/2015الموافق  1434/1435األول 
 مصطمحات الدراسةه. 

ىو مصطمح مركب من شقين : االجتماعية–الكفايات االنفعالية 
مترادفين في بنية واحدة مكونة من جانبين مترابطين الجانب 

ارتباطية قوية كثيرا االنفعالي والجانب االجتماعي، بينيما عبلقة 
ما تظير في المقاييس التي تقيسيما. ويمكن تعريفيا باختصار 
بأنيا القدرة عمى التكيف مع اآلخرين والقدرة عمى التكيف مع 

أو ىو القدرة عمى إدارة الحياة  [12] المشاعر الذاتية
 .االجتماعية، والقدرة عمى إدارة االنفعاالت الذاتية

 - لتعريف التالي: الكفاية االنفعاليةوتتبنى الباحثة ا      
االجتماعية لمطفل ىي مجموعة مختمطة من الصفات والميارات 
التي تظير في مواقف التفاعل االجتماعي بين الطفل وبيئتو 
االجتماعية وتظير فييا قدرة الطفل في التعرف عمى، وفيم 
مشاعره الخاصة، والقدرة عمى قراءة وفيم مشاعر اآلخرين، 

م في مشاعره والتعبير عنيا بطريقة مقبولة، مع القدرة والتحك
ظيار التعاطف مع اآلخرين، وبناء عبلقة  عمى ضبط سموكو وا 
صداقة قوية ومستمرة مع من حولو من الصغار والكبار وحل 
المشكبلت االجتماعية التي تواجيو أثناء تفاعمو مع من حولو 

 ].1ومع بيئتو ]
البات المستويين السابع والثامن ن طى :طالبات التدريب الميداني

في السنة األخيرة من الدراسة الجامعية بقسم السياسات التربوية 
ورياض األطفال بكمية التربية بجامعة الممك سعود، البلتي 
يقضين فترة التطبيق العممي لمخبرات األكاديمية التي تمقينيا في 

فييا الكمية عمى شكل ممارسات عممية وأنشطة تطبيقية تتحمل 
الطالبات المسؤولية الكاممة أو المساعدة في التدريس ورعاية 
األطفال وتوجيييم بشكل متدرج حسب خطة التدريب المعتمدة 

 .في القسم
نقسم طالبات ت :طالبات التدريب الميداني المنتظمات / المحوالت

التدريب الميداني في فترة إجراء الدراسة الحالية، إلى فئتين: الفئة 
المنتظمات: وىن الطالبات المقبوالت والمنتظمات في  األولى،

الدراسة بالقسم من السنة األولى )المستوى الدراسي االول(. 
والفئة الثانية، الطالبات المحوالت: وىن الطالبات الممتحقات بعد 
الثانوية العامة بكمية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع التابعة 

ي فييا الطالبة سنتين تتخرج لجامعة الممك سعود. حيث تقض
بعدىا الطالبة بدرجة الدبموم في إحدى التخصصات التطبيقية 

من بينيا تخصص رياض األطفال. بعدىا يمكن لمطالبة بعد 
استيفاء الشروط المطموبة، ان تمتحق بقسم السياسات التربوية 

ا من المستوى ألطفال بجامعة الممك سعود، إبتداً ورياض ا
راستيا مع الطالبات المنتظمات لتحصل عمى الخامس وتكمل د

 .البكالوريوسشيادة 
  الطار النظري. 3

 :كفايات معممة رياض األطفال
لتربية الطفولة أسسيا النظرية التربوية المؤسسية التي      

أرست دعائم العمل في ىذا المجال والمتمثمة في أعمال المربيين 
والسيكولوجيين والمرشدين االجتماعيين أمثال جون ديوي، 
بستالوتزي، فروبل، إريكسون ومنتسوري وبياجيو، الذين كان 

مجال نمو الطفل ألفكارىم وأعماليم األثر الكبير في تحول 
إلى مجال خصب لمبحث والدراسة. ىذه النظريات التي  ووتربيت

أكدوا فييا أن نمو الطفل يسير بشكل سميم عندما يجد الطفل أن 
بشكل مناسب، وأن عبلقاتو  يتم تمبيتيااحتياجاتو البيولوجية 

العاطفية واالجتماعية مستقرة، في بيئة داعمة ومشجعة لمتعميم 
سب لممرحمة النمائية ولخصائصو الفردية. كما أن والتعمم المنا

البحوث الحديثة تشير إلى أن تعمم األطفال في سنواتيم المبكرة 
يعتمد عمى خبراتيم البيئية وعمى مخرجات التعمم التي يسعى 
معمموىم إلى إكسابيم اياىا. لذلك فإنو من الضروري تحديد 

طفال وجعميا الكفايات االنفعالية واالجتماعية الضرورية لؤل
واضحة لطالبة التدريب الميداني حتى تتمكن من استخداميا في 
تطبيقاتيا العممية التي تمثل تحديًا كبيرًا لمطالبة المعممة في ىذا 

 ].13المرحمة ]
وتحتل المعممة موقعًا ىامًا في العممية التعميمة ويعول       

ميمة المناسبة، عمييا في تنفيذ المنيج وتييئة الوسائل والبيئة التع
واألىم من ذلك دورىا في التعامل مع األطفال وتوجيييم وتنمية 
مداركيم وقدراتيم ورعاية نفسياتيم. وميما كان المنيج جيدًا 
والوسائل والبيئة التعميمية متوفرة وغنية، فإن ذلك ال يجدي شيئا 
مع معممة غير مدربة وغير مؤىمة وتفتقد لمكفايات والميارات 

نيا من أداء ميمتيا وتحقيق األىداف التربوية عمى التي تمك
عدادىا  الوجو المطموب. ومن ىنا تبرز أىمية اختيار المعممة وا 
وتييئتيا بالمعمومات والخبرات والميارات وصقل قدراتيا لتصبح 
ذات كفاءة عالية. ولكي تصل المعممة ليذه الدرجة العالية من 

ت المسؤولة عن إعداد الكفاءة وجب عمى المسئولين في المؤسسا
المعممين، الوقوف عمى الكفايات المطموبة في معممة رياض 
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األطفال وقياسيا وتقييميا لمتأكد من توفرىا وذلك تماشيًا مع 
االتجاه الجديد في إعداد المعمم القائم عمى الكفايات فيما يعرف 

-Compentecy بـ "حركة إعداد المعمم القائمة عمى الكفايات

Based Teacher Education " CBTE  بداًل من الطريقة
التقميدية القائمة عمى المعرفة لعدد من المقررات الدراسية واعتماد 
النجاح فييا كمعيار لصبلحية المعمم لمقيام بدوره. ويرجع تاريخ 

[. حيث كانت ىناك 14)جامل( ] 1968ىذه الحركة إلى عام 
المساءلة أو مبررات لظيور ىذه الحركة منيا ظيور مبدأ 

في العممية التعميمية والتربوية  (countability) المحاسبية
بيدف إصبلح التعميم عن طريق تحميل المعمم المسؤولية الكاممة 
في تحقيق مخرجات إيجابية لدى المتعممين، ومساءلتو في حال 
عدم تحقيقيا. ومنيا أيضًا أن أىداف التعميم اصبحت واضحة 

لمقياس، وكذلك انتشار أسموب التعميم عن  ومحددة سموكيًا وقابمة
طريق العمل الميداني والخبرات المباشرة بالمشاىدة والممارسة 
العممية منذ وقت مبكر لكي يمنح بعدىا الطالب شيادة التعميم 

وقد حققت ىذه الحركة  CBTEC القائمة عمى الكفايات
إيجابيات عديدة منيا تحقيق نواتج أفضل في مخرجات تعميم 

تبلميذ أظيرتيا مجموعة من الدراسات التي قامت حوليا ومنيا ال
أيضًا تقميل الفجوة بين التعميم النظري والتطبيق الميداني، 
واستخدام التكنولوجيا. إال أن ىذه الحركة تعرضت كغيرىا من 
الحركات إلى انتقادات ذكر منيا جامل، حصر المعممين في 

ال يخرج عنيا، التغاضي ة محددة يقوالب من الممارسات التدريس
عن كون العممية التعميمية أعم وأشمل وأكثر تعقيدًا من ذلك، 
وربما يصل بيا األمر إلى أن تصبح ميكانيكية غير إنسانية 
تمنع الحرية واالبتكار المطموبة في التعميم، وذلك في حال 

 .االلتزام الحرفي بيا كما يحدث في أغمب األحوال
[ أن أىم الكفايات المطموبة لممعمم 15ويذكر المصري ]      

بشكل عام ولمعممة رياض األطفال بشكل خاص ىي الكفايات 
المعرفية وىي ان تكون المعممة عمى معرفة تامة باألطر النظرية 
لممجال الذي تنميو عند الطفل، وكذلك الكفايات العممية لو، وىي 

مفظية وغيرىا، الكفايات األدائية العممية الميارية، اليدوية منيا وال
وأخيرًا الكفيات الوجدانية المتمثمة في االتجاىات والقيم 
وأخبلقيات مينة التعميم. وتتعدد مجاالت النمو التي ينبغي عمى 
المعممة رعايتيا وتنميتيا لدى األطفال ما بين جسمية وعقمية 
واجتماعية وانفعالية. ولعل الجانب االنفعالي االجتماعي، وىو 

 ة، ىو من المجاالت اليامة في تربية طفل ــة الحاليـــسور الدراـــمح

 .ما قبل المدرسة عند التحاقو بالروضة
[ تسمسبًل ىرميًا لمكفايات التي يجب أن 10يذكر ىيمتر ]     

تتوفر لدى المعممة بشكل يمكنيا من الفيم والتعرف عمى 
احتياجات جميع األطفال االنفعالية واالجتماعية التي يجب 

ليصبح األطفال ذوي كفاية انفعالية واجتماعية  لدييمنميتيا ت
سميمة عند انتقاليم إلى المرحمة االبتدائية، وذلك عن طريق 
تزويد الطالبات المعممات في مرحمة اإلعداد األكاديمي والعممي 
تاحة الفرصة لين من  بالجامعة بكل الخبرات النظرية والعممية وا 

ممارسة الميدانية لمختمف المواقف قبل أعضاء ىيئة التدريس بال
المتضمنة رعاية النمو االنفعالي واالجتماعي ومواجية التحديات 
والمشاكل التي تظير في سموك األطفال، واستخدام األساليب 
الوقائية المبكرة أو أساليب التدخل المناسبة مع الحاالت 
المستعصية. وىذا التسمسل اليرمي يعرف بـ "نموذج التدريس 

ويتكون  [10,16] (Teaching Pyramid Model)، "رميالي
ىذا النموذج اليرمي من أربعة مستويات من الميارات المتسمسمة 

بناء عبلقة جيدة مع األطفال وعائبلتيم ومع زمبلئيم  (a) ىي
 (c) تييئة البيئة الداعمة لنمو األطفال (b)المعممين، 

التدخل الفردي  (d) استراتيجيات التدريس النفسية واالجتماعية
 .في حالة األطفال ذوي الحاالت المستعصية

[ أن ىناك عدة عوامل يمكن أن 10ويذكر ىمتر وزمبلؤه ]     
تؤثر عمى أي مدى يمكن تزويد الطالبة المعممة بالخبرات 
العممية الضرورية والمعمومات األساسية ذات العبلقة بتنمية 

والمتضمنة في منيج الكفايات االنفعالية واالجتماعية لؤلطفال 
المؤسسة والمطموبة لمنح الطالبة إجازة العمل كمعممة. ومن ىذه 
العوامل أن ىذه المواضيع قد تكون موزعة في عدة مقررات 
تتناول مواضيع ذات عبلقة ببعضيا مثل نظريات نمو الطفل 
وتعممو، المناىج واستراتيجيات تعميم األطفال، واإلدارة الصفية، 

بواسطة أعضاء ذوي تخصصات مختمفة، مما  ولذلك فيي تدرس
يؤدي إلى عدم وجود ترابط واستمرارية في تدريس الموضوعات 
النظرية والفمسفية، وأيضًا محدودية االىتمام الموجو لعمل إطار 
مرجعي يجمع المعمومات ويربط بينيا بطريقة ذات معنى. عامل 

امعية آخر وىو نوعية التخصصات وتفرعاتيا أثناء الدراسة الج
أو ما بعد الجامعة. إذ قد توجد عدة مسارات أو تخصصات 
بينية أو مزدوجة، مثل تخصص رياض األطفال مع التربية 
الخاصة، رياض األطفال مع المناىج، أو رياض األطفال 
والتربية العامة، كما ىو حاصل في جامعة الممك سعود حيث 
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ينضوي قسم رياض األطفال تحت مظمة قسم السياسات 
تربوية، وتتمقى الطالبات مقررات ومواضيع ليست في صمب ال

       تخصصين وقد تؤثر عمى كفاءة الخريجات في التعامل
 .مع األطفال

ولممعممات أنفسين رأي في فيم وتعريف كفاياتيم من      
منظورىن الخاص والذي قد يكون لو أثر في ممارساتين الفعمية 

[ أن ىذا 18[ في ليمفيست ]17] مع األطفال، فقد ناقش نويل
المفيوم يتوقف عمى مدى فيمين لمكفايات االنفعالية 
واالجتماعية لؤلطفال أنفسيم، والتي ال تتكون جميعيا من خبلل 
إعدادىن األكاديمي بل من خبلل ما يطمعن عميو في قراءاتين 
العامة من آراء وتجارب العمماء وكذلك من خبلل خبراتين 

جت عن ممارسة المينة، ومن خبلل تجاربين في العممية التي نت
حياتين الخاصة، وبالتالي تتكون لديين صورة خاصة عن 
لمكفايات المثالية في نظرىن والتي عمى أساسيا يقيمن األطفال، 
ويوجينيم بحسب اختبلف أعمار األطفال وظروفيم والبيئة 

اىا والثقافية التي يتفاعمون فييا. ومن أمثمة المؤشرات التي تر 
بعض المعممات أفضل تعبير عن الكفاية االنفعالية واالجتماعية 
قامة  لمطفل ىي قدرة الطفل عمى التعرف عمى أصدقاء جدد وا 
شبكة عبلقات اجتماعية مع الصغار والكبار من حولو، ومنين 
من يرى أن النجاح في الدراسة ىو أكبر مؤشر عمى تكيف 

سة لياركنس وزمبلئو، الطفل نفسيًا واجتماعيًا. حيث بينت درا
[ تم فييا سؤال المعممات في خمس دول مختمفة أن يصفن 19]

التمميذ المثالي لديين والنتيجة أن التفوق العقمي كان يطغى عمى 
تفضيبلت المعممات بينما حمت الكفايات االنفعالية واالجتماعية 
في مراتب متفاوتة، وقد استخمصت دراسة ىاركنس من ذلك أن 

عممات لمكفايات البلزمة لمطفل السميم تختمف باختبلف مفاىيم الم
[ 20الثقافة واختبلف تجاربين الخاصة. وأضاف ليبر وآخرون ]

أن االختبلفات تعود إلى الصفات الشخصية لممعممة إلى جانب 
التجارب التي مرت بيا. ويمكن أن نستخمص من ذلك أن فيم 

يؤثر في  المعممة لكفايات لمطفل بشكل صحيح عامل ميم وىو
 .مدى قدرتيا عمى تطبيق ما تعممتو وتدربت عميو

 :الكفايات االجتماعية واالنفعالية لمطفل
بالنسبة لكفايات النمو االنفعالي واالجتماعي لمطفل فقد       

 Centerعرفيا "مركز األسس النفسية واالجتماعية لمتعميم المبكر

on the Social Emotional Foundations for Early 

Learning [21] (CSEFEL)  في نشرتو عمى موقع المركز

سنوات عمى  5عمى أنو مساعدة األطفال من الميبلد إلى عمر 
قامة عبلقات  تنمية قدراتيم بشكل آمن ومطمئن من قبل الكبار وا 
صداقة مع أترابيم واالكتشاف والتعمم واكتساب التجارب 

 [22] يموالمعارف والتعبير عن مشاعرىم في جو اجتماعي سم

وفي تعريف آخر، ىي السموك المتعمم والمقبول اجتماعيًا، الذي 
يجعل الطفل قادرًا عمى التفاعل الفعال مع اآلخرين والتعرف 
عمى انفعاالتو وضبطيا، وتجنب ردود االفعال غير المقبولة. 
وبناًء عمى ىذا التعريف فإن اكتساب ىذه الكفايات يتطمب معرفة 

مقبولة ولمنظم التي تحكميا ومعرفة السموك األطفال لمسموكيات ال
 ].13المتوقع لكل ميارة ]

 واالجتماعي االنفعاليوذكرت "األكاديمية التعاونية لمتعمم      

The Collaborative for Academic Social and 

Emotional Learning, CASEL [23])  خمسة مكونات
ىامة وأساسية لكفايات التعمم االنفعالية واالجتماعية التي ينعم 
األطفال من خبلليا بحياة سعيدة، وىي الوعي الذاتي، الوعي 
االجتماعي، اإلدارة الذاتية، ميارة إقامة العبلقات، وميارة اتخاذ 

مجموعة  والتربويونالقرار بمسؤولية. في حين وصف الباحثون 
كفايات أو الميارات االنفعالية واالجتماعية الرئيسة أخرى من ال

التي يحتاجيا األطفال عند التحاقيم بالمدرسة، والتي تجعميم 
يشعرون بثقة وكفاءة كبيرة في إقامة عبلقات جيدة مع اآلخرين 
من الكبار والصغار وبناء صداقات متينة مع زمبلئيم، وحل 

حدياتيا وضبط التضاربات في حياتيم والصمود في مواجية ت
النفس والتحكم في مشاعر الغضب. ومن أمثمة ىذه الكفايات 
الثقة بالنفس، القدرة عمى التركيز واإلصرار في مواجية الميام 
الصعبة، والقدرة عمى التواصل العاطفي السميم مع اآلخرين، 
والقدرة عمى االنتباه واتباع التعميمات، والميارة في حل 

   خيرًا التنظيم والتأقمم، والمرونة المشكبلت االجتماعية وأ
 ].22العاطفية ]

وضمن ىذا اإلطار أشارت بعض الدراسات إلى أنو       
لعقمية مثل القراءة والكتابة وميارة التفكير ابالمقارنة بالميارات 

الناقد، فإن الكفايات االجتماعية واالنفعالية، إذا تممكيا الطفل في 
ميارة التعاون، الدافعية، المشاركة مرحمة الطفولة المبكرة، مثل 

والتقبل والضبط الذاتي، تعد اكثر أىمية وتأثيرًا في توقع النجاح 
وفي المقابل أيضًا فإن فقدان ىذه  [24] في التحصيل الدراسي

الكفايات يعد نواة لظيور السموكات غير المبلئمة لممجتمع وقد 
 ًا في مرحمة المراىقة ــعنيفًا أو ــل عدائيــون الطفــد أن يكــل لحــتص
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 ].1والشباب كما أشارت إلى ذلك دراسة بويد وآخرون ]
فقد وجد في دراستو أن الكفايات االنفعالية  [25] أما برنارد      

واالجتماعية ألطفال عينتو المكونة من أطفال في الخامسة من 
عمرىم كان ذو مؤشر قوي عمى جودة التحصيل الدراسي لدييم. 

إلى أن ىؤالء األطفال سيكونون عرضة لمتأخر الدراسي  مشيراً 
الناتج عن الضعف الواضح في الثقة بالنفس، وفي التنظيم 

[ 27والمثابرة. وفي الدراسة التي قامت بيا كاريوكي وآخرون، ]
لمعرفة رأي عينة من معممات ومديرات وموجيات رياض 

أطفال األطفال حول أثر االلتحاق بالروضة في إعداد وتييئة 
الروضة من الناحية النفسية واالجتماعية لدخول المدرسة 
االبتدائية، وجدت أن الميارات األكاديمية ميمة لمنجاح في 
المرحمة االبتدائية، وكذلك فإن الكفايات االنفعالية واالجتماعية 
ىي أيضًا ميمة ليكون الطفل مستعدًا لدخول المدرسة. لذلك، 

بة المعممة عمى الناحية األكاديمية فإن التركيز في إعداد الطال
فقط وتقييم أدائيا وفقًا لذلك يجعميا ميتمة في تنمية الطفل 
       أكاديميًا أكثر من تنمية النواحي االجتماعية واالنفعالية

 .لدى الطفل
[ في نظريتو عن تطور 28وقد عبر عن ذلك إريكسون ]      

فييا إلى أن معظم النمو النفسي االجتماعي لمطفل، والتي أشار 
التغييرات المدىشة التي تحدث لمطفل تكون في مرحمة ما قبل 
المدرسة، وتكون مرتبطة بإحساس الطفل المتنامي بشخصيتو 
واستقبلليتو، حيث يسعد الطفل بتمكنو من اكتساب الميارات 
قامة  الجديدة ويستمتع باكتشاف العالم الجديد خارج بيتو وا 

الصغار والكبار، ويتعمم الطفل أن العبلقات مع اآلخرين من 
يختار ويتحمل نتائج اختياراتو. كما تنمو في ىذه المرحمة قدرات 
الطفل التي تحدد مبلمح شخصيتة في المستقبل، وتنبني عمى 

 .أساسيا قدراتو العقمية ونجاحو األكاديمي
يون مع األىالي عمى أىمية التحاق و وىذا ما يتفق فيو الترب      

لروضة كي يتعودوا عمى التعامل مع اآلخرين قبل األطفال با
التحاقيم بالمدرسة. ويكون اىتمام المعممات موجيًا نحو مساعدة 
األطفال عمى اكتساب القدرات التي تمكنيم من النجاح في الحياة 
االجتماعية والتصرف كأفراد ضمن مجموعة والشعور بالرضى 

عمييا بمساعدة بعضيم البعض، وكبح رغباتيم والحصول 
 ].29بطريقة مقبولة اجتماعيًا ]

وتعرف الكفايات االجتماعية بشكل عام كمكون واسع يشمل      
كل ما لو عبلقة بالتفاعل االجتماعي الفعال، أو بشكل ضيق 

جدًا، كإحدى سمات شخصية الفرد. وىناك من الباحثين من 
تبنى مفيومًا نظريًا يتضمن الدمج بين ىذين المفيومين 

ن وىما السمات والميارات الشخصية لمفرد والتفاعل المتطرفي
ومنذ وقت مبكر عرف  [18] الفعال مع البيئة المحيطة بو

يون الكفايات االجتماعية ومنيم، آرثر وآخرون و العمماء الترب
[ بأنيا سمات لمطفل قائمة عمى خصائص نموه أكثر من 30]

 كونيا مجموعة من السموكات التي تصف كيفية تفيم الطفل
لنفسو وكيف يفيم اآلخرين ويقيم عبلقة جيدة مع أصدقائو. ولكن 
االتجاه الشائع في تعريف الكفايات االجتماعية، والذي تندرج 
تحتو معظم التعريفات غالبًا ما يعرف بأنو الميارة في حل 

أما ماسين  [31]. المشكبلت، والنجاح في الوصول إلى األىداف
االجتماعية بأنيا ظاىرة [ فقد وصف الكفايات 32وزمبلؤه ]

متعددة األبعاد، ذات أنماط فعالة وبارزة من األعمال في مراحل 
[ الكفايات االجتماعية 33النمو المختمفة. وقد استخدم كافيل ]

كمفيوم متعدد المستويات، يتضمن التكيف االجتماعي، التفاعل 
االجتماعي، والميارات االجتماعية. والفرق بين الكفايات 

عية والميارات االجتماعية، ىو أن الميارة االجتماعية االجتما
تمثل السموك المطموب اكتسابو، أما الكفايات االجتماعية فيي 
تمثل القيم البيئية التي تحكم السموك. وال شك أن عبلقة الطفل 
بأصدقائو تتوقف عمى ميارة الطفل االجتماعية، وجودة ىذه 

مع أصدقائو. لذلك فإن العبلقة تتوقف عمى كيفية تفاعل الطفل 
[ عادة ما تكون نتاج 34الكفاية االجتماعية كما يؤكد ميريل ]

الميارات االجتماعية الفعالة التي يمتمكيا الفرد، والتي ستؤثر 
عمى اتجاه وطبيعة نمو عبلقات الطفل االجتماعية في المستقبل 
من خبلل ازدياد أو نقصان تفاعبلتو مع أترابو. فاألطفال الذين 

ييم عبلقات شخصية جيدة مع زمبلئيم تتوفر ليم فرص أكبر لد
ليكونوا مقبولين لممشاركة في المعب مع زمبلئيم، بينما يجد 

  .األطفال ذوي العبلقة الشخصية السيئة النبذ من قبل زمبلئيم
واألطفال بحاجة إلى توفير الظروف المناسبة ليم       

ويطوروا أساليبيم في  لبلندماج والتفاعل االجتماعي لكي يتدربوا
حاق الالتعامل مع اآلخرين. وأفضل مكان لتوفير ذلك ىو 

األطفال بفصول الروضة، حيث يجرب األطفال أول عبلقاتيم 
االجتماعية خارج نطاق العائمة ألطفال من نفس أعمارىم، 
ويكتسب األطفال من خبلليا القيم والمفاىيم واألنماط السموكية 
وميارات التواصل االجتماعية في مواقف اجتماعية مختمفة، 

يا، حيث تنمو كفايات ويمثل المعب في الروضة مجااًل خصبًا ل
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الطفل االنفعالية واالجتماعية لمواجية التناقضات وتعمم الضبط 
الذاتي وطرق حل المشكبلت، وفيم القوانين والحدود االجتماعية 

[35.[ 
وفي السنوات األخيرة أصبح االىتمام مركزًا عمى الجانب       

العاطفي لمكفايات االجتماعية، حيث ذكر ىيمبرستد وآخرون 
[ أن العواطف ىي عنصر أولي ومشترك في كل التفاعبلت 36]

االجتماعية وكذلك فيو يمثل نموذجًا لمكفاية االجتماعية الفعالة 
التي تتضمن القدرة عمى تبادل الرسائل العاطفية المؤثرة والتفاعل 
معيا، والتي تتأثر ببل شك ببعض العوامل الذاتية لمفرد كمفيوم 

 .الذات والحالة المزاجية
ولمكفايات العاطفية أو االنفعالية )كما ىي مستخدمة في       

ىذه الدراسة( تحديدًا ثبلثة مكونات تشمل قدرة األطفال عمى 
التعبير عن مشاعرىم، القدرة عمى فيم مشاعر اآلخرين 
والتجاوب معيا، وأخيرًا القدرة عمى ضبط مشاعرىم والتحكم فييا. 

مى التفاعل االجتماعي ولكل منيا دور ميم في قدرة الطفل ع
وتكوين عبلقات جيدة مع زمبلئو. فالتعبير عن المشاعر مثبًل، 
ىو أساس الكفاية العاطفية لمطفل، إذ تتوقف عمى الطريقة التي 
يعبر بيا الطفل عن سعادتو أو غضبو وعدم رضاه ليا دورىا 

فقد تبنى ىذه العبلقة أو قد تعيقيا أو  بأصدقائوفي عبلقاتو 
عرفة الطفل وتفيمو لمشاعر زمبلئو واآلخرين من تيدميا. وم

حولو التي يظيرونيا وتقبميا وتجاوبو معيا بالطريقة المناسبة 
 تجعمو محبوبًا ومقبواًل من زمبلئو ومعمميو، وأخيرا فإن ضبط
لمشاعره يعد عنصرًا ىامًا من عناصر الكفاية االنفعالية لمطفل، 

اعر وضبط انفعاالتيم كونيا تتضمن القدرة عمى التحكم في المش
في مواقف التفاعل االجتماعي، حيث أن خبرات األطفال 
المحدودة في كيفية التصرف تجعميم عرضة لمواقف قد تؤدي 

 ].37] إلى مشكبلت سموكية يصعب حميا
 Self)فإن فاعمية الذات Hyson [39] وبحسب      

efficacy)  ميمة جدًا الكتساب الميارات وتحقيق اإلنجازات
ن التفاعبلت االجتماعية بالتعرف عمى مشاعر اآلخرين ضم

ومواقفيم وعكس ذلك عمى موقف الفرد وانفعاالتو، ومن ثم تظير 
كفاية الفرد االنفعالية في قدرة الفرد عمى إظيار فاعمية الذات 

 .لبلنفعالضمن التفاعبلت االجتماعية المثيرة 
وما تجدر اإلشارة إليو أن الجانب االنفعالي مكون أساسي       

في البيئة الصفية مثمو مثل المنيج، حيث توظف الكفايات 
االنفعالية لتسييل عممية التعمم، عن طريق إظيار وتبادل 

المشاعر اإليجابية وتفيم الطفل لمشاعره ومشاعر اآلخرين. 
عبلت، والعجز فالعاطفة وسيمة نقل المعمومات التي تقود التفا

عن فيم ىذه العواطف وتفسيرىا يجعل األطفال في الفصل في 
وضع مربك، وعمى العكس فاألطفال القادرون عمى توظيف 
معموماتيم وقدراتيم االنفعالية يكون لدييم الشجاعة لمتفاعل مع 

 ].38زمبلئيم ]
 :التنمية االنفعالية واالجتماعية لمطفل

عدم االتفاق بين التربويين في  [22] ناقش أشدون وبرنارد      
مجال تربية الطفولة حول الطريقة األفضل والمثالية لتنمية 
الجانب االنفعالي واالجتماعي لطفل ما قبل المدرسة بطريقة 
تراعي خصائص نموه. فبينما أكد البعض في نتائج دراساتيم 
عمى عدم مناسبة طريقة التوجيو المباشر من المعممة وقيادتيا 

تون جنفعالية واالجتماعية أمثال ويتنفي تعمم الميارات االلمطفل 
[ طريقة 39[. فضل البعض اآلخر أمثال ىايسون ]40وفمويد ]

أن يوضع الطفل في بيئة معدة بعناية تييئ فييا لمطفل مواقف 
تفاعمية في وجود الكبار الذين يستجيبون لو بالطريقة المناسبة. 

الطفل يتحمسون كثيرًا  وكثير من التربويين في مجال تربية
لطريقة توظيف األلعاب والقصص كطريقة لتنمية الميارات 

  [41,42].والكفايات االنفعالية واالجتماعية لؤلطفال
وقسم آخر من الدراسات أثبت أن ىناك نتائج إيجابية       

وفائدة كبيرة من استخدام برامج تتضمن دروسًا مقننة لتنمية 
جتماعية لؤلطفال في مرحمة ما قبل الكفايات االنفعالية واال

[ فقد قاما بمراجعة 44أما جوزيف وستراين ] [43]. المدرسة
لثمانية نماذج من مناىج تنمية الناحية االنفعالية واالجتماعية 
عند األطفال فوجدا أن أكثرىا فائدة وفاعمية ىي التي تركز 
بشكل يومي عمى الميارات االجتماعية االساسية وعمى النمو 
االنفعالي أو العاطفي لمطفل، وتستخدم لذلك طرقًا مقصودة 

 .ومنتظمة لتعميم الميارات الخاصة بالمواقف الحرجة وتوضحيا
[ 45وفي استطبلع أخير أجري بواسطة بيانتا وزمبلئو ]      

عن أن  حول األثر التربوي والتعميمي لرياض األطفال، أسفر
أساليب مدمجة  افضل أسموب ىو أسموب مركب يتكون من عدة

بعناية منيا: التعميمات واإلرشادات والتوجييات الواضحة، 
والتعامل بحساسية ودفء مع األطفال، والتجاوب مع ردود 
أفعاليم، والتفاعل المفظي أو استمالتيم وتوجيو انتباىيم لمتأكد 
من تعمم األطفال من خبلل دمج ىذه االساليب وتضمينيا في 

 .لتي ال تكون مقننة وال صارمةبيئة الفصل التفاعمية وا
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ومن المناىج القديمة واألكثر شيوعًا في مجال الطفولة      
المبكرة لتنمية الناحية االنفعالية واالجتماعية لمطفل والتي كتب 
عنيا في األدبيات منذ الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
الماضي، وجدت أدلة عممية عمى نجاحيا في تعميم األطفال 

يارات االجتماعية، وفي التعرف عمى سموكيات التحدي الم
والعناد لدى األطفال وتفادييا. ولكن قوة األدلة عمى نجاح ىذه 
البرامج تتوقف عمى طبيعة البرنامج وعمى الطريقة التي تم 
تطبيقو بيا والتي تتفاوت فيما بينيا، بطبيعة الحال. ومن ىذه 

 [46]حل المشكمة"  المناىج أو األساليب مثبل: "أنا استطيع
(Shure and Spivack,) ،" أولى خطوات النجاح"، "الخطوة

 [47,48]." الثانية لمنجاح
[ إلى أن الجودة في تنمية الكفايات 49] وتشير بيتاوي     

االنفعالية واالجتماعية تعود إلى طبيعة تكرار التفاعل الذي 
يسوده الحميمية والدفء بين المعممة والطفل، كما تعود إلى 
   درجة توقعات المعممات لما يردنو من أطفاليم. مثبًل، في 

   [ كيف تقوم معممات51إحدى الدراسات، قارنت روبي ]
معممات( وأخرى بتوقعات  6عالية من أطفاليم ) توقعاتب

طفبًل في سماتيم  22معممات(، كيف يقمن بتقييم  3منخفضة )
الشخصية. وقد توصمت الدراسة إلى أن اعتقاد المعممة ببيئة 
الصف والجو الذي يسود الصف ربما تكون آلية ميمة لتوجيو 

االجتماعية  - توقعات المعممات من مستوى الكفايات االنفعالية
التي تعمل المعممة عمى تنميتيا، حيث يفترض وجود مدى من 

 .التناغم واالتساق بين ممارسات الفرد وبين قناعاتو وتوقعاتو
وفي استراليا، تستخدم المعممات حاليًا منيجا لتنمية وتعميم       

الميارات االجتماعية والعاطفية، في مئات المدارس، ويقدمن فيو 
األطفال  لمنيج الرسمي الذي ينمي لدى صغارأنشطة من ا

الميارات والكفايات االجتماعية والعاطفية ىو "أنت تستطيع ان 
وىي نوع من التدريب  (You can do it, YCDI)" تعمل

الواعي الذي يستخدم فيو عقمو وتفكيره في اكتساب وتعمم 
الميارات أو الخبرات االجتماعية والعاطفية المعتمدة عمى عدد 

 وتسكيجمية كنظرية التعمم االجتماعي )فين النظريات العمم
Vygotskyبندورا ،Bandura   المعرفية، والنظريات السموكية و

مما تدل عمى الدور الذي يمعبو تفكير الطفل ومحادثتو لنفسو في 
 ].22اكتسابو الميارات العاطفية واالجتماعية ]

عمى األطفال  YCDI كما أن اليدف من تطبيق برنامج      
الصغار ىو الحصول عمى مخرجات إيجابية لمنمو االجتماعي 

وقد ذكر بارنارد أن ىذه األىداف يمكن تحقيقيا من  واالنفعالي
خبلل تزويد األطفال بتعميمات واضحة في خمسة أسس ىي: 
الثقة بالنفس، اإلصرار، التنظيم، التأقمم واالنسجام والمرونة 

 عشرة عادة من عادات التفكير العاطفية. وىي مدعمة بأثني
(Habits of the Mind) وىي عبارة عن طريقة محددة ،

تتميز بمخاطبتيا وتوجيييا لعقل الطفل وتفكيره بعبارات  لمتفكير
من أمثمتيا كالتالي: أنا استطيع أن أعمميا، كن مستقبًل، ابذل 

].26جيدك، نظم وقتك، أنا اتقبل نفسي، ضع أىدافا وغيرىا ]
   

[ أن تفاوت المعممات في معرفتين 18وقد ناقش ليمفيست ]     
وتعريفين لمنمو االنفعالي واالجتماعي يؤدي إلى تفاوت في 
أدائين مع األطفال. وذلك أن معظم المربين يوافقون عمى أن 
التدريب المعتمد عمى اإلشراف المباشر والتغذية الراجعة 

ميا مع األطفال اإليجابية ومراقبة الطالبة أثناء عمميا وتفاع
والبيئة الصفية وربط معموماتيا النظرية بالتطبيقات الميدانية 
يؤدي إلى تحسين أداء طالبة التدريب الميداني. لذلك من الميم 
استعراض كيف تفيم وتعرف طالبة التدريب الميداني في قسم 
رياض األطفال والتي ستكون معممة المستقبل، كيف تفيم 

االجتماعية ألطفاليا، وكيف تتدرب عمى الكفايات االنفعالية و 
اتقانيا، وما ىي العوامل المؤثرة عمييا وما ىي البرامج واألنظمة 
واألنشطة واإلجراءات المعدة لذلك، وعمى طرق قياس وتقويم 

 .عممات خبلل فترة التدريب الميدانيالمأداء الطالبات 
وتعتبر الروضة في الوقت الحالي ىي المكان الطبيعي      

الثاني لمطفل بعد المنزل، وفي كثير من البمدان المتقدمة كالسويد 
%. 78مثبًل تصل نسبة األطفال الممتحقين بالروضة إلى 

ويصاحب ذلك ازدياد التركيز عمى جودتيا كما يظير ذلك في 
العديد من الوثائق المكتوبة عن الخدمات المقدمة في الروضات 

اصة فيما يتعمق في السويد وطريقة تنظيميا ووصفيا، خ
بالمناىج، والتفاعل االجتماعي والتجاوب العاطفي بين المعممة 
واألطفال التي يجب عمى الروضة تنفيذىا كيدف أساسي من 

 ].18] أىداف الروضة
وعمى الصعيد المحمي تحتل قضية تطوير التعميم ما قبل      

المدرسي اىتمامًا خاصًا في المممكة العربية السعودية، حيث 
انطمق إعداد معممات رياض األطفال في المممكة العربية 
السعودية، من جمعية فتاة الخميج الخيرية النسائية بالخبر، عام 

ودية مثل [، ثم بدأت الجامعات السع52ىـ ]1399/1400
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جامعة الممك سعود كأول جامعة تقوم بتخريج معممات لمرحمة ما 
قبل التعميم االبتدائي حاصبلت عمى درجة البكالوريوس، 
كتخصص جديد. تمتيا كميات التربية التابعة لرئاسة تعميم البنات 
في ذلك الوقت، التي تقوم بتخريج معممات حاصبلت عمى درجة 

مدة الدراسة بيا سنتان تؤىميا لمعمل الدبموم في رياض األطفال و 
كمعممة في الروضات التابعة لمرئاسة. وبعد التطور الذي شيدتو 
المممكة تم إلغاء الدبمومات واالكتفاء بمرحمة البكالوريوس إلعداد 
معممات رياض األطفال مدة الدراسة بيا أربع سنوات دراسية، 

جاء المممكة وذلك في معظم الجامعات القائمة حاليًا في كل أر 
العربية السعودية. ومن أول ىذه األقسام التي تم افتتاحيا في ىذا 
المجال ىو قسم تعميم ما قبل المرحمة االبتدائية بكمية التربية 
بجامعة الممك سعود، الذي ترتكز مخرجاتو عمى معايير عالمية، 
وىي معايير الجمعية الوطنية األمريكية لتربية صغار 

 NAEYC (National Association for theاألطفال

Education of the Young Children)  ويتم فيو تدريس
مقررات دراسية خاصة باإلعداد التربوي لممعممة واإلعداد 
المتخصص في تربية وسيكولوجية الطفولة المبكرة وفي عدة 
ميارات حركية وفنية اجتماعية ولغوية ورياضية، كذلك في 

، إضافة إلى تطبيقيا العممي في نفس مجال البيئة وثقافة الطفل
مجاليا كمعممة، آخذين دور الخبرة العممية بعين االعتبار. 
ويتكون التدريب الميداني بالقسم، حتى وقت تطبيق ىذه الدراسة 

تدريب  – 1من مستويين في السنة األخيرة )تدريب ميداني 
(. بحيث يتم ىذا التدريب وفق خطة محددة تبدأ 2ميداني 
حظة لؤلطفال والبيئة ولمتفاعل الصفي، ومن ثم التدرج في بالمبل

المشاركة الجزئية ثم الكمية. وتقدم لمطالبة المعممة من خبللو 
مجموعة من ورش العمل المتخصصة في كل جزء من أجزائو 

 .تربط ما بين المعمومات النظرية والتطبيق العممي ليا
 طفال موجياً صبح التخطيط إلعداد معممات رياض األألقد      

نحو تزويدىا بالكفايات البلزمة والمبلئمة لمعمل بصورة 
مضطردة، وقد تطمب ذلك إيجاد منيج لمتدريب الميداني، ييدف 
إلى تنمية أىم الكفايات الشخصية والمينية التي يجب أن تتوفر 
في المعممة. ولتحقيق ذلك تم وضع دليل لمتدريب الميداني في 

كل من طالبة التدريب الميداني، ليكون مرجعًا ل 1430عام 
ومشرفة القائمة عمى تدريبيا، والمعممة المتعاونة من المدرسة 

 المسؤولياتالتي تتدرب فييا الطالبة. ويحتوي ىذا الدليل عمى 
المنوطة بين، ولتزويدىن بكل المتطمبات المتعمقة بالتدريب 

ىذه الميداني. وليذا الدليل أىداف معرفية، ميارية، وتوجيات. و 
األىداف تحقق رسالة القسم التي تنص عمى أن "يعمل القسم 
عمى تأىيل الكوادر الوطنية المتخصصة بكفاءة عالية في مجال 
كساب الطالبات الميارات االساسية  تربية وتعميم الطفل، وا 
لمواصمة نموىن العممي والميني والبحثي واالستشاري، بحيث 

ميادين العمل في  يصبحن قادرات عمى االستجابة لمتطمبات
مجال الطفولة والمشاركة في التصدي لمقضايا المجتمعية 

 ].54] "والمعنية بمجال الطفولة
 الدراسات السابقة. 4

[ بدراسة لمتعرف عمى 42قامت كل من الطعان والبدري ]     
أنماط من المعب )الحر، التعاوني، التنافسي(  3مدى مساىمة 

ألطفال الروضة. طبقت الدراسة  في النمو االنفعالي واالجتماعي
( طفبل وطفمة موزعين بالتساوي عمى 30عمى عينة من )

مجموعات المعب الثبلث، استخدم فييا المنيج التجريبي. ولقياس 
النمو االجتماعي االنفعالي لدى األطفال صممت الباحثة مقياسا 

فقرة تجيب عنيا المعممات، وقد توصمت الباحثة  35يتكون من 
فروق بين المجموعات الثبلث من المعب في درجات  إلى وجود

النمو االنفعالي واالجتماعي لصالح المعب الحر. كما توصمت 
الدراسة أيضًا إلى ان الفروق بين الذكور واالناث كانت لصالح 
االناث أيضًا في المعب الحر. لذلك اوصت ىذه الدراسة 

ال باالىتمام بالمعب الحر لما لو من دور في نمو األطف
 .اجتماعيا وانفعاليا

[ فقد كانت عبارة عن دراسة 10] أما دراسة ىمتر وزمبلئيا      
مسحية ألعضاء ىيئة التدريس في مؤسسات إعداد معممات 
رياض األطفال من نوع سنتين / أربع سنوات في خمس واليات 
أمريكية لمتعرف إلى أي مدى تم إعداد الخريجين لتطبيق 
المحتوى التدريسي المتعمق بتنمية الكفايات االنفعالية 

وجيو األطفال ذوي السموكيات الصعبة، واالجتماعية لؤلطفال وت
وما ىو برأييم اإلعداد األفضل لمطالبات البلتي سيعممن مع 
األطفال ذوي السموكيات الصعبة، وما ىي المصادر البلزمة 
لذلك. واألداة المستخدمة في ىذه الدراسة ىي استبانة تم بناءىا 
باالعتماد عمى معمومات جمعت من الدراسات السابقة. وقد 

% وىم الذين 70عضوًا عاد منيا  225زعت عمى أكثر من و 
حممت استجاباتيم، أظيرت النتائج أن أىم الموضوعات التي 
أعدوا ليا أثناء دراساتيم الجامعية ىي العمل مع عائبلت 
األطفال، واإلجراءات الوقائية، ودعم النمو النفسي واالجتماعي 
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طفال ذوي لؤلطفال، ولكنيم أعدوا بشكل أقل لمعمل مع األ
 .السموكيات الصعبة المتحدية

فقد قامت بمراجعة [55]  أما دراسة كيسممان وسيمف      
لتسعة مقاييس لقياس الكفايات االنفعالية واالجتماعية ألطفال ما 
قبل المدرسة اشتممت أطفال الحضانة والروضة، وذلك بيدف 

ات تعريفيا لآلباء واألميات ومقدمي الرعاية لؤلطفال من معمم
الروضة وتشجيعيم عمى استخداميا لمتعرف عمى طبيعة النمو 

واالجتماعي ألطفاليم، ولمكشف المبكر عما قد يكون  االنفعالي
مؤشرًا عمى وجود مشكبلت انفعالية أو اجتماعية. وقد وجدت 
الدراسة أن ىذه المقاييس اختمفت في المجاالت التي تقيميا 

ن الباحثين والممارسين والمعايير التي تتبعيا. ونوىت إلى أ
الميدانيين يجب أن يختاروا منيا ما يتناسب مع أىدافيم ومع 
مؤىبلتيم التي تؤىميم الستخدام المقاييس المتخصصة 
سيكولوجيًا. كما يجب االنتباه إلى االختبلفات الثقافية. ونظرًا 
لبلنخفاض النسبي في مستوى صدق وثبات معظم ىذه المقاييس 

سة بأن تستخدم ىذه المقاييس فقط كأداة مسح عادة، أوصت الدرا
لبلستطبلع والكشف عن مظاىر وجود عدم السواء في نمو 
الكفايات االنفعالية واالجتماعية لدى األطفال وال تستخدم كأداة 

 .تحميل إكمينيكي
[ بإجراء دراسة 18وآخرون، ] وفي السويد قام ليمفيست       

ىدفت إلى معرفة ما إذا كان فيم وتعريف معممات رياض 
األطفال لمكفايات االنفعالية واالجتماعية لؤلطفال لو عبلقة 
بعوامل موجودة في بيئة الروضة، مثل عدد األطفال الذين 
يعانون من مشكبلت ذات عبلقة بالكفايات االجتماعية، وكمية 

قدم لؤلطفال، والبيئة المعدة ليم. تكونت العينة ونوعية الدعم الم
بمدية في السويد. تم  22روضة من  481في ىذه الدراسة من 

استخدام طريقة التحميل الكيفي لمحتوى المعمومات التي تم 
اء المقارنة، وقد التحميل الكمي إلجر  بأسموبجمعيا ثم اتبعت 
اعية كان ن تعريف المعممات لمكفيات االجتمأأظيرت النتائج 

، وأن ىذه (intrapersonal) عمى أساس أنيا ميارة شخصية
التعريفات ال ترتبط بعدد األطفال الذين لدييم مشكبلتيم المتعمقة 
بكفاياتيم االجتماعية، وال بكمية الدعم المقدم ليم أو بالبيئة 

 .الصفية
[ بدراسة ىدفت إلى الكشف 8كما قام الروسان والسعدي ]     

ب التنشئة الوالدية ونوع العبلقة بين الطفل والمعممة عن أثر أسمو 
وجنس الطفل ونوع الروضة عمى االستعداد االنفعالي 

( طفبل 325واالجتماعي لؤلطفال. تكونت عينة الدراسة من )
 325معممة،  34وطفمة، وعدد من المعممات واآلباء واألميات )

ة. تم بناء أم( تم اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقي 325أب، 
مقاييس لتحقيق أىداف الدراسة، وىي )مقياس أساليب التنشئة  3

الوالدية، مقياس العبلقة بين الطفل والمعممة، مقياس االستعداد 
االجتماعي االنفعالي لطفل الروضة(. وقد وجدت الدراسة أن 
مستوى االستعداد االنفعالي واالجتماعي لدى أطفال العينة كان 

ك إلى االىتمام المتزايد بالطفولة وقضاياىا مرتفعًا، وعزت ذل
باألردن، أيدت ذلك نتائج تحميل أساليب التنشئة الوالدية السائدة 
والتي وجدت أن االسموب التربوي ىو األسموب السائد، وأن 
عبلقة القرب من المعممة ىي أيضًا العبلقة السائدة بين المعممة 

 .وأطفاليا
فقد ىدفت إلى تقييم بطاقة تقييم [ 56أما دراسة الخريجي ]      

الطالبات الحالية وتقديم بطاقة مقترحة قائمة عمى استجابات 
أفراد العينة المكونة من مشرفات الكمية والمعممات المتعاونات 
عمى استبانة الدراسة التي كانت عن أىمية وشمول البطاقة 
الحالية وعن أىمية ومناسبة البطاقة المقترحة. وقد اسفرت 

تائج عن ان البطاقة الحالية ميمة بدرجة محدودة وغير الن
شاممة، بينما المعايير لمبطاقة المقرحة كانت ميمة ومناسبة، 

 .يشترك في ىذا الرأي جميع افراد العينة بمختمف أنواعيم
 Paul McCabe & Michelle [57]وىدفت دراسة 

Altamura  إلى بيان أىمية تنمية الكفايات االنفعالية
ماعية لطفل الروضة، وأثرىا اإليجابي عمى الطفل عمى واالجت

المدى الطويل في حياتو المستقبمية، فالطفل الذي يتمتع بالكفاية 
االنفعالية واالجتماعية في مرحمة مبكرة من حياتو يكون لديو 
الفرصة لكي يحيا حياة اجتماعية وانفعالية سميمة بعدد أكبر من 

واآلخرين، ويستمتع بحياة  األصدقاء وعبلقة جيدة مع والديو
أكاديمية ناجحة، بينما الطفل الذي يعاني من ضعف كفاياتو 
االجتماعية واالنفعالية يكون عرضًة لخطر ضعف عبلقاتو 
االجتماعية والرفض من زمبلئو، ومن ثم االنسحاب وظيور 
اضطرابات سموكية ودراسية. وتعتبر برامج التدخل المبكر في 

وسيمة حماية قبل ظيور المشاكل. وقد  مرحمة ما قبل المدرسة
قام الباحثان في دراستيما بمراجعة لمبحوث التي تمت حول 
أىمية النمو االنفعالي واالجتماعي ومظاىره السموكية عند 
صغار األطفال وآثارىا قريبة وبعيدة المدى. كما قام الباحثان 

وقد بمراجعة برامج التدخل الناجحة التي أظيرت فعالية تطبيقية. 
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أظيرت نتائج بحثيما إلى أنو بالرغم من وجود دالئل عمى الفوائد 
العممية لبرامج التدخل المبكر، ودعم استخداميا إال أن مجال 
         رياض األطفال ال يزال يحتاج إلى تصميم المزيد من 

 .ىذه البرامج
[ فقد قاموا بدراسة ىدفت إلى تقييم 58وزمبلؤه ] أما جنتر     

أثر تعميم الميارات االنفعالية واالجتماعية في الوقاية من 
المشاكل العاطفية والسموكية، وذلك من خبلل تقييم أثر استخدام 

 Strongمنيج لتعميم الميارات االنفعالية واالجتماعية يدعى

Start Pre-K طفبًل  52جتماعية لـ عمى الكفايات االنفعالية واال
من أطفال الروضة باستخدام المنيج شبو التجريبي، وفي الدراسة 
قامت المعممات بتقييم مجموعة من الكفايات االنفعالية لدى 
األطفال وكذلك تقييم عبلقة األطفال بمعمماتيم. وأظيرت النتائج 
أن لمنيج تعميم الميارات االنفعالية واالجتماعية لؤلطفال أثار 

داللة إحصائية في انخفاض االضطرابات السموكية لدى  ذات
األطفال، وأثر في تحسين وتوثيق عبلقتيم بمعمماتيم في ظروف 
التجربة، كما دعمت استخدام قدرة األطفال عمى التحكم في 

 .عواطفيم
[ بجامعة موناش في 59وفي دراسة لـجوزيف أبنيقا ]      

شة كيف تتمكن طالبات ىدفت إلى تحميل ومناق بأسترالياممبورن 
التدريب الميداني من تصور كفاياتين وتأىيمين العممي 
وتصورىن لكيفية استخداميا في المجال التطبيقي العممي أثناء 
التدريب الميداني. وكيف يتمكن من اتخاذ قراراتين في اختيار 
أساليب التدريس والمفاىيم والنظريات العممية التي تعممنيا والتي 

أطفالين. وكيف يوفقن في كل ذلك بين التحديات تتناسب مع 
التي تواجيين في الميدان وبين ما قد يجدن من تضاربات بين 
مفاىيمين الخاصة وأساليبين التي اكتسبوىا خبلل فترة الدراسة 
والتدريب وبين مطالب المشرفين عميين من مؤسسة اإلعداد 

فييا. وقد تم الجامعية والمشرفين عميين في المدرسة التي يتدربن 
في ىذه الدراسة عممية تحميل كيفي لكمية كبيرة من المعمومات 

وقد  (Focus groups) تم جمعيا بطريقة المجموعة المركزة
خرجت الدراسة بتوصيات بضرورة دعم طالبات التدريب 
الميداني من قبل أساتذة الجامعة بتمكينين من الفيم العميق 

مناسبة والمتطورة في كيفية لممعمومات وتزويدىن باألساليب ال
تطبيق المفاىيم النظرية التي تعممنيا في الميدان والتنسيق مع 

 .المدارس لتييئة البيئة المناسبة لمطالبات المتدربات
 أىمية[ في الجامعة األردنية ببيان 49وقامت دراسة بيتاوي ]    

توقعات طالبات التدريب الميداني بأقسام رياض األطفال كمؤشر 
الكفايات االنفعالية واالجتماعية لصغار األطفال في  عمى

مستقبل حياتيم. ىذه التوقعات المقدرة تم اشتقاقيا من استبيان 
عنصرًا يشتمل عمى عدة أبعاد من بينيا الميارات  42يتكون من 

االجتماعية، الوعي االجتماعي، الوعي النفسي، ضبط الذات 
طالبة من  78راسة من وميارة إقامة العبلقات. تكونت عينة الد

الطالبات المعممات الممتحقات ببرنامج ألربع سنوات إلعداد 
معممات رياض األطفال بالجامعة األردنية. أظيرت النتائج أن 
الطالبات المعممات بالجامعة يرون أن الكفايات االنفعالية 
واالجتماعية ضرورية لنمو األطفال الصغار في الروضة، وأن 

ت داللة إحصائية في توقعاتين تعود إلى نوع ىناك اختبلفات ذا
الكمية )تطبيقية / غير تطبيقية( أو طالبات مستجدات أو 
خريجات. بينما لم توجد فروق ذات داللة بين توقعاتين تعود 

 .إلى معدل درجاتين وال إلى التخصص الرئيس
ولدراسة العوامل المؤثرة عمى الكفايات االنفعالية        

[ في 60فل الروضة قام "جارنر" وزمبلئو ]االجتماعية لط
الواليات المتحدة األمريكية بدراسة لمعرفة مدى االرتباط بين نوع 
مؤسسة رياض األطفال كأن تكون مثبًل )في المدن / في 
الضواحي / من نوع الييدستارت أو تحت اشراف الجامعات( 
وبين متغيرات األطفال والمعممات، حيث أظير التحميل 

ري وجود عبلقة تفاعمية ذات داللة معنوية بين كل من االنحدا
نوع المدرسة وبين جودة العبلقة بين المعممة وأطفاليا في التنبؤ 
بمخرجات الكفايات االنفعالية واالجتماعية لؤلطفال. كما أظيرت 
النتائج أن التضارب وعدم التوافق بين المعممة والطفل ارتبط 

ط االنفعالي، بينما ارتبط اعتماد سمبيًا بقدرة الطفل عمى االنضبا
الطفل عمى المعممة بأعمى مستوى من االنضباط االنفعالي، 
ولكن فقط في الروضات التي تشرف عمييا الجامعات. بينما 
أطفال روضات ىيدستارت الضواحي فقد كانوا أقل اىتمامًا 
بالسموكيات البلئقة اجتماعيًا من أطفال روضات المدن، ولكن 

كون التقارب بين المعممة والطفل عاليًا. والعبلقة فقط عندما ي
بين المعممة والطفل أيضًا كانت ذات مؤشر سمبي في روضات 
ىيدستارت المدن. ومن خبلل النتائج تبدو لنا أىمية فيم جودة 
أدوار كل من المعممة والطفل والعبلقة بينيم في تنمية الكفايات 

تبلف البيئة الصفية التي االنفعالية واالجتماعية لدى األطفال باخ
 .تعرضوا ليا

 األطفالوفي كوريا الجنوبية تم إجراء دراسة حول سموكيات      
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الصعبة التي تتحدى كفايات معمماتيم، واآلخذة في االزدياد 
بتحديد مفاىيم معممات  [61] باضطراد، حيث قام ىيو وزمبلؤه

ألطفال رياض األطفال عن الكفايات االنفعالية واالجتماعية 
الروضة واستراتيجياتيم في تنميتيا، وقد تم اختيار العينة من 
عدة مناطق في كوريا بحيث اشتممت عمى معممات من دور 

سنوات( والتي تشرف عمييا  5-الرعاية النيارية )من الميبلد 
وزارة الصحة التي تيتم بصحة األطفال إلى جانب رعايتيم. 

األطفال العاديين  ومعممات رياض األطفال لكل من مدارس
واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة. وقد تم تطبيق استبانة مؤلفة 

فقرة لجمع معمومات حول البيئة وحول أداء المعممة.  38من 
وقد خمصت الدراسة إلى أن كثيرًا من المربين في كوريا الجنوبية 
يعرفون أىمية اختيار األساليب التربوية المناسبة في تنمية 

النفعالية واالجتماعية لطفل الروضة، ولكنيا أيضًا النواحي ا
 .أثبتت ضعفًا في تطبيق ىذه األساليب

في استراليا إلى [63] ولدمان جوىدفت دراسة كل من       
الكشف عن مقدرة طبلب التدريب الميداني عمى التأمل الذاتي 
والتعرف عمى كفاياتيم التي يحددونيا من خبلل ىذا التأمل ألنو 

رت الدراسة أن كثيرًا من الطبلب المعممين ال يفيمون كما ذك
معنى الكفاية بالعمق المطموب، في الوقت الذي يمكن لممربيين 
والمعممين من خبلل ىذا التأمل أن يستفيدوا من التعرف أكثر 
عمى صفات الطبلب المعممين وقدراتيم وكفاياتيم وتوجيييم بناًء 

البًا وطالبة خبلل فترة ط 166عمييا. تكونت عينة الدراسة من 
التدريب الميداني، طمب من كل منيم كتابة مقالة مكونة من 

كممة حول تأمبلتيم في كفاياتيم الذاتية، وتم تحميل ىذه  1500
المعمومات تحميبًل نوعيًا. وقد أظيرت النتائج أن التأمل الذاتي 
لمطبلب المعممين أظير قدرتيم عمى االستجابة، وعمل التقارير، 

عادة البناء. وأن وا إلحالة، وعدم قدرتيم عمى إعطاء األسباب وا 
أداء الطالبات كان األفضل بشكل عام من الطبلب فيما عدا 
كفاءة القدرة عمى االستجابة، بينما أظير الطبلب قدرة أفضل 
عمى االستجابة في مواقف التدريس اليامة وتحديد المشكبلت 

صدار األحكام حوليا، ىذه المعمومات  المستخمصة من نتائج وا 
الدراسة الحالية تعد ميمة لتطوير ورفع مستوى العممية 

 .التدريسية
 التعقيب عمى الدراسات السابقة

يبلحظ أن ما تم عرضو من دراسات يعكس االىتمام      
العالمي لممؤسسات األكاديمية باالرتقاء بمستوى اإلعداد 

اكب متطمبات األكاديمي والميني لمعممة رياض األطفال لكي تو 
الجودة من ناحية ولكي تنشئ جيبًل من معممات رياض األطفال 
ذوات الكفاية العالية لمواجية متطمبات النمو الشامل والمتكامل 
لؤلطفال وعمى األخص تنمية الجانب االنفعالي االجتماعي الذي 

[ 58أثبتت الدراسات أىميتو كما في دراسة جنتر وزمبلءه ]
[. كما تعكس موضوعات ومشكبلت 60و ]ودراسة جارنر وزمبلئ

الدراسات السابقة مكونات الكفايات االنفعالية واالجتماعية 
عداد الطالبات المعممات  وأنواعيا والعوامل المؤثرة فييا، وا 

والثقافي الذي  الديموغرافيلمواجية والتعامل مع التنوع 
 .سيواجيونو عند االنخراط في العمل

ويبلحظ أن كثيرًا من الدراسات السابقة اىتمت بالتقييم       
الذاتي لممعمم أو التأمل الذاتي في تصورىم لماىية الكفايات 
واستيعابيم ليا، ومعرفتيم باستراتيجيات تنميتيا والفائدة التي 

[ ودراسة 18تعود عمييم من ذلك أمثال دراسة ليمفيست وآخرون ]
لت آراء أعضاء ىيئة التدريس [. وىناك دراسات تناو 49بيتاوي ]

أنفسيم لمعرفة رأييم في مستوى إعداد طبلبيم، وما ىو برأييم 
اإلعداد األفضل لمعممات رياض األطفال والمصادر البلزمة 
لذلك. كما اطمعت الباحثة عمى دراسات اىتمت بمراجعة مقاييس 

 Caselman [55]الكفايات االنفعالية واالجتماعية منيا دراسة

and Self  التي ىدفت إلى تعريف اآلباء والمعممات بيا ،
وتشجيعيم عمى استخداميا لمكشف المبكر عن نواحي القصور 

بعممية إعداد  لبلرتقاءفي كفيات أطفاليم، وكوسيمة أو كمدخل 
 .معممات رياض األطفال
 الطريقة والجراءات. 5

 منهج الدراسةأ. 
لمناسبتو لطبيعة تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي       

البحث، الذي ييدف إلى التعرف عمى مدى كفاية طالبات 
التدريب الميداني في تنمية الكفايات االنفعالية واالجتماعية 

عمى العوامل  بعادىا الخمسة لطفل الروضة، بناءً بمختمف أ
(، 2ميداني  -1المؤثرة فييا، مستوى التدريب الميداني )ميداني 

 محولة(، والمستوى الوظيفي لممشرفة -وضع الطالبة )منتظمة 
 (.متعاونة - معيدة – القائمة عمى تدريب الطالبة )محاضرة

 مجتمع الدراسةب. 
تألف مجتمع الدراسة الحالية من جميع طالبات التدريب       

الميداني المنتظمات في السنة الربعة من الدراسة الجامعية في 
جامعة الممك سعود، قسم السياسات التربوية ورياض األطفال ب
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طالبة. والممارسات لمتدريب الميداني في  225وعددىن 
( والمستوى الثاني 1طالبة تدريب ميداني  100المستوى األول )

(، وذلك في الفصل الدراسي الذي 2طالبة تدريب ميداني  125)
 .طبقت فيو الدراسة

 
 

 عينة الدراسةج. 
أىداف الدراسة الحالية. تم تحديد عبنة الدراسة بناًء عمى       

وتكونت من جميع أفراد المجتمع األصمي وىن جميع طالبات 
التدريب الميداني المنتظمات في السنة الربعة من الدراسة 
الجامعية في قسم السياسات التربوية ورياض األطفال بجامعة 

طالبة. توزعن ما بين تدريب  225الممك سعود، وعددىن 
طالبة(.  125) 2 يب ميدانير تدطالبة(، و  100) 1 ميداني
طالبة منتظمة، )الطالبة الممتحقة بالقسم منذ البداية(.  57منين 

طالبة محولة، )الطالبة التي حولت إلى القسم من الكمية  168و
التطبيقية وخدمة المجتمع(. والمستوى الوظيفي لممشرفة القائمة 

متعاونة(. حيث  –معيدة  –عمى تدريب الطالبة )محاضرة 
شرف عميين مشرفات تتنوع مراتبين الوظيفية. حيث كانت في ت

الفصل الدراسي الذي أجريت فيو الدراسة وتكونت من 
وريوس في الالبك)المحاضرات العامبلت في القسم وىن من حممة 

الطفولة، والماجستير في تخصص الطفولة أو التخصصات 
لتربوية( / المقاربة )ماجستير أصول التربية / المناىج / االدارة ا

المعيدات العامبلت في القسم وجميعين جامعيات من خريجات 
قسم رياض األطفال، الممحق بقسم السياسات التربوية ورياض 
األطفال بجامعة الممك سعود. الفئة الثالثة من المشرفات وىي 
من المتعاونات وىن من المتخصصات في الطفولة من خارج 

س أو الماجستير، من الجامعة سواء من حممة البكالوريو 
المتعاونات مع الجامعة في اإلشراف عمى التدريب الميداني 

 .لطالبات القسم
وقد تم تحديد خصائص الطالبات من خبلل استبانة      

المعمومات الشخصية التي أرفقت مع أداة الدراسة، واشتممت 
ميداني  -1عمى أسئمة لتحديد مستوى التدريب الميداني )ميداني 

محولة(، والمستوى الوظيفي  -الطالبة )منتظمة  (، وضع2
 –معيدة  –لممشرفة القائمة عمى تدريب الطالبة )محاضرة 

 (.متعاونة
 
 
 

 أدوات الدراسةد. 
قامت الباحثة ببناء أداة الدراسة وىي عبارة عن استبيان،      

كأداة أساسية لجمع المعمومات المطموبة من طالبات التدريب 

الممك سعود لمكشف عن كفاياتين في تنمية الميداني بجامعة 
الكفايات االنفعالية واالجتماعية ألطفال الروضة وذلك خبلل فترة 

 :التدريب الميداني. وفق المراحل اآلتية
االطبلع عمى االطر النظرية والفمسفية والدراسات والبحوث  -1

والمقاييس التي تناولت قياس كفايات المعممات المينية في تنمية 
كفايات االنفعالية واالجتماعية لطفل الروضة، وكذلك االطبلع ال

عمى المقاييس ذات العبلقة مثل المقاييس التي تقيس كفيات 
األطفال االنفعالية واالجتماعية، وذلك بيدف االستفادة منيا في 
بناء المقياس الحالي وصياغة مفرداتو وتحديد االستجابات 

 :البديمة فيو. ومن ىذه المقاييس
 Social and [49]مقياس الكفايات االنفعالية واالجتماعية -

Emotional Competences Scale  
 مقياس طرق تنمية الكفايات االنفعالية واالجتماعية لمطفل -

Social-Emotional Srateies Instrument [61]  
لتطبيقات تعزيز كفايات األطفال االنفعالية  CSEFEL قائمة -

 .واالجتماعية
- CSEFEL Inventory of Practices for Promoting 

Children’s Social and Emotional Competences 

(Smith, [62] 2008) 
مقياس االستعداد االجتماعي االنفعالي لطفل الروضة أليوب  -

 ].8الروسان وعماد السعدي ]
 The Teaching Pyramid Model [10] اليرم التدريسي -
 50تم وضع المقياس في صورة استمارة موقفية تتكون من  -2

موقفًا، تتوزع عمى خمسة أبعاد )الوعي الذاتي، الوعي 
االجتماعي، الضبط الذاتي، العبلقات االجتماعية، الميارات 

وقامت الباحثة بجعل كل موقف يحمل ثبلثة   [49]االجتماعي
ختيار اختيارات لبلستجابة لو، منيا اختيار واحد يحمل اال

الصحيح لطريقة التصرف في الموقف ويقدر بدرجة واحدة، أما 
 .االختيارين اآلخرين فيقدران بدرجة الصفر

 صدق المقياس
بالنسبة لصدق مقياس كفايات طالبات التدريب الميداني       

في تنمية الكفايات االنفعالية واالجتماعية لطفل الروضة فقد 
 :اعتمدت الباحثة الطرق اآلتية

 (صدق المحكمين )صدق المحتوى -1
تم عرض المقياس في صورتو األولية عمى عدد من       

أساتذة عمم النفس وتربية الطفولة في كل من جامعة الممك سعود 
وجامعة طيبة، وجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة 
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حموان بجميورية مصر العربية. وتم حذف المواقف التي لم يتم 
%، 82مييا، وكانت نسبة االتفاق بين المحكمين االتفاق ع

موقفًا موزعة بين محاور  41وأصبح عدد المواقف المتفق عمييا 
 .المقياس الخمسة

  صدق االتساق الداخمي -2
بعد االنتياء من إجراءات صدق المحكمين تم تطبيق      

( طالبة من 100المقياس عمى عينة استطبلعية مكونة من )

الميداني خارج أفراد عينة البحث )في الفصل  طالبات التدريب
الدراسي األول من نفس العام(، وتم بعد ذلك استخدام معامل 
ارتباط بيرسون لمعرفة صدق االتساق الداخمي لممقياس. وتم 
حساب معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس الكفايات 

كما ىو  االنفعالية واالجتماعية الخمسة بدرجة المقياس الكمية
 (.1موضح في الجدول رقم )

 1جدول 
 االجتماعية-فعاليات االرتباط بين االبعاد و الدرجة الكمية مقياس تنمية الكفايات االنفعالية

 معامل االرتباط األبعاد
 ،675 الوعي الذاتي

 ،784 الوعي االجتماعي
 ،777 الضبط الذاتي

 ،843 االجتماعيةالعبلقات 
 ،879 الميارات االجتماعية

 تراوحت االرتباط معامبلت أن السابق الجدول من يبلحظ      
 مستوى عند إحصائياً  دالة قيم وىذه( 0,879 - 0,675) بين ما

 .المقياس محتوى تجانس عمى يدل مما 0,01
 

  :المقياس ثبات
 ألفا" معامل استخراج تم المقياس، ثبات من لمتحقق     

 قيم( 2) رقم الجدول ويبين ،(Cronbach’s Alpha)" كرونباخ
 .الخمس المقياس ألبعاد كرونباخ ألفا ثبات معامبلت

 2 جدول
 االجتماعية - االنفعالية الكفايات مقياس ثبات

 األبعاد معامل الفاكرونباخ
 الوعي الذاتي ،712
 الوعي االجتماعي 653,
 الضبط الذاتي ،792
 العبلقات االجتماعية ،810
 الميارات االجتماعية ،821

  بين ما تراوحت الثبات قيم أن السابق الجدول من يتضح      
 0,01 مستوى عند إحصائياً  دالة قيم وىذه( 0,821 –0,653)

 كافية تعتبر ثبات بدالالت يتمتع المقياس أن إلى يشير مما
 .الدراسة ألغراض

  نتائج. ال6
 :الرئيس الدراسة بسؤال المتعمقة النتائج
 ما: "عمى ينص الذي الرئيس الدراسة سؤال عمى لئلجابة      
 تنمية مقياس" عمى الميداني التدريب طالبات استجابات مستوى
 أبعاده، بجميع" الروضة لطفل واالجتماعية االنفعالية الكفايات
 وضع ،(2 تدريب/  1 تدريب) الميداني التدريب مستوى بحسب

 لممشرفة الوظيفي المستوى ،(محولة/  منتظمة) الطالبة
 المتوسطات حساب تم". ؟(متعاونة/  معيدة/  محاضرة)

 التدريب طالبات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية
 واالجتماعية االنفعالية الكفايات تنمية مقياس عمى الميداني
 مستوى بحسب وذلك ككل، المقياس مستوى عمى الروضة لطفل

 وضع ،(2 تدريب – 1 تدريب) لمطالبات الميداني التدريب
 محاضرة) الوظيفي المشرفة مستوى ،(محولة – منتظمة) الطالبة

 تنازلياً  المقياس أبعاد ترتيب مراعاة مع(. متعاونة - معيدة –
 (.3) رقم الجدول في موضح ىو كما الحسابية، لمتوسطاتيا وفقاً 
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 3 جدول
 الروضة لطفل واالجتماعية االنفعالية الكفايات تنمية مقياس عمى عينة الدراسة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 المجموعات الترتيب الحسابيالمتوسط  االنحراف المعياري
 2معيدة / منتظمة / تدريب  1 26,50 4,01
 2محاضرة / منتظمة / تدريب  2 25,67 4,22
 1معيدة / منتظمة / تدريب  3 24,19 5,26
 1متعاونة / منتظمة / تدريب  4 24,00 6,00
 2متعاونة / منتظمة / تدريب  4 24,00 5,062
 2/ تدريب محاضرة / محولة  5 23,20 5,04
 2معيدة / محولة / تدريب  6 23,00 5,73
 1معيدة / محولة ، تدريب  7 22,85 4,402
 1محاضرة / منتظمة / تدريب  8 22,00 00,00
 1متعاونة / محولة / تدريب  9 21,63 4,912
 1محاضرة / محولة / تدريب  10 21,61 4,002
 2متعاونة / محولة / تدريب  11 19,823 6,99

 األولى المرتبة في جاء أنو السابق الجدول من يبلحظ     
 عميين تشرف والبلتي 2 تدريب في المنتظمات الطالبات
 الثانية المرتبة في تمييم ،(26,50) مقداره بمتوسط المعيدات
 عميين تشرف والبلتي 2 تدريب في المنتظمات الطالبات

 طالبات الثالث الترتيب واحتل(. 25,67) بمتوسط المحاضرات
 بمتوسط المعيدات عميين تشرف البلتي المنتظمات 1 تدريب

 طالبات واالخيرة، عشرة الحادية المرتبة واحتمت(. 24,19)
 من المتعاونات فئة عميين تشرف ممن المحوالت 2 تدريب

 (.19,823) مقداره بمتوسط المشرفات
  األول الفرعي بالسؤال المتعمقة النتائج

 ىل: "عمى ينص الذي األول الفرعي السؤال عمى لئلجابة      
 التدريب طالبات درجات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد

 واالجتماعية االنفعالية الكفايات تنمية مقياس" عمى الميداني
 حده، عمى كل الخمسة أبعاده من بعد ولكل" الروضة لطفل
 تم" ؟(2 تدريب/  1 تدريب) الميداني التدريب مستوى بحسب
 استخدام وتم ةالمعياري واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب

 استجابات لدرجات t-test مستقمتين لعينتين التائي االختبار
 الكفايات تنمية مقياس عمى الميداني التدريب طالبات جميع

 لمستوى طبقاً  أبعاده بجميع الروضة لطفل واالجتماعية االنفعالية
 (.4) رقم جدول في يتضح كما الميداني، التدريب

 4 جدول
 (2 تدريب/ 1 تدريب) التدريب لمستوى طبقا أبعاده بجميع" االنفعالية-االجتماعية الكفايات تنمية" مقياس عمي الدرجات متوسطات بين الفروق

 االبعاد مجموعات المقارنة عدد العينة المتوسط المعياري االنحراف درجات الحرية قيمة ت الداللة
 الوعي الذاتي 1تدريب  100 3,92 1,186 223 ،863 غير دال

 2تدريب  125 3,48 1,35
 الوعي االجتماعي 1تدريب  100 3,92 1,284 223 ،691 غير دال

 2تدريب  125 4,08 1,570
 ط الذاتيبضال 1تدريب  100 4,17 1,295 223 ،790 غير دال

 2تدريب  125 4,29 1,408
 العبلقات االجتماعية 1تدريب  100 5,33 1,729 223 ،569 غير دال

 2تدريب  125 5,52 1,96
 الميارات االجتماعية 1تدريب  100 5,32 1,64 223 ،465 غير دال

 2تدريب  125 5,45 1,81
 الدرجة الكمية 1تدريب  100 22,66 4,63 223 ،774 غير دال

 2تدريب  125 23,21 5,73
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( عدم وجود فروق ذات داللة 4يظير الجدول رقم )     
إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات عمى مقياس تنمية 
الكفايات االنفعالية واالجتماعية لطفل الروضة في كل من بعد 

ط الذاتي، العبلقات بالضالوعي الذاتي، الوعي االجتماعي، 
جة الكمية االجتماعية، الميارات االجتماعية، وال في متوسط الدر 

 .لممقياس، تعزى الختبلف مستوى التدريب الميداني
  النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الثاني

لئلجابة عمى السؤال الفرعي الثاني الذي ينص عمى: "ىل      
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طالبات التدريب 

تماعية الميداني عمى "مقياس تنمية الكفايات االنفعالية واالج
لطفل الروضة" ولكل بعد من أبعاده الخمسة كل عمى حدة، 
بحسب وضع الطالبة )منتظمة / محولة(؟" تم حساب 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم استخدام 

الستجابات أفراد العينة  t-test االختبار التائي لعينتين مستقمتين
الكفايات االنفعالية من طالبات التدريب الميداني عمى مقياس 

واالجتماعية لطفل الروضة بجميع أبعاده طبقا لحالة الطالبة 
 (.5)منتظمة / محولة( كما يتضح في جدول رقم )

 5جدول 
 لوضع الطالبة )منتظمة / محولة(الفروق بين متوسطات الدرجات عمى مقياس "تنمية الكفايات االنفعالية واالجتماعية " بجميع أبعاده طبقا 

 االبعاد مجموعات المقارنة عدد العينة المتوسط االنحراف المعياري درجات الحرية قيمة ت الداللة
 دال
0.01 

 الوعي الذاتي منتظمة 57 4,33 1,24 223 3,195
 محولة 168 3,725 1,26

 دال
0.05 

 الوعي االجتماعي منظمة 57 4,25 1,33 223 2,148
 محولة 168 3,89 1,47

 ط الذاتيبالض منظمة 57 4,31 1,34 223 ،487 غير دال
 محولة 168 4,21 1,36

 العبلقات االجتماعية منظمة 57 5,77 1,79 223 1,56 غير دال
 محولة 168 5,32 1,68

 دال
0.01 

 الميارات االجتماعية منظمة 57 4,33 1,244 223 3,75
 محولة 168 3,72 1,25

 دال
0.01 

 الدرجة الكمية منظمة 57 24,72 4,997 223 2,95
 محولة 168 22,37 5,246

 داللة ذات فروق وجود( 5) رقم الجدول من يتضح      
 درجات متوسط بين( 0,01) داللة مستوى عند إحصائية
 لصالح الذاتي، الوعي بعد عمى والمحوالت المنتظمات الطالبات
( 3,725) مقابل( 4,33) مقداره بمتوسط المنتظمات الطالبات
 المنتظمات الطالبات تفوق عمى يدل وىذا. المحوالت لمطالبات

 االنفعالية الكفايات مقياس أبعاد من الذاتي الوعي بعد تنمية في
 الجدول نفس من أيضاً  يتضح كما. الروضة لطفل واالجتماعية

 بين( 0,05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود
 الوعي بعد عمى والمحوالت المنتظمات الطالبات درجات متوسط

 مقداره بمتوسط المنتظمات الطالبات لصالح االجتماعي،
 أيضاً  يدل وىذا. المحوالت لمطالبات( 3,89) مقابل( 4,25)

 االجتماعي الوعي بعد تنمية في المنتظمات الطالبات تفوق عمى
 فروق وجود إلى الجدول نفس يشير كما. المقياس نفس عمى
 متوسطات بين( 0,01) مستوى عند إحصائية داللة ذات

 الميارات بعد عمى والمحوالت المنتظمات الطالبات درجات
 مقداره بمتوسط المنتظمات، الطالبات لصالح االجتماعية،

 تفوق عمى يدل مما المحوالت لمطالبات( 3,72) مقابل( 4,33)
 من االجتماعية الميارات بعد تنمية في المنتظمات الطالبات

 .الروضة لطفل واالجتماعية االنفعالية الكفايات مقياس أبعاد
 االجتماعية، العبلقات وبعد الذاتي طالضب لبعد بالنسبةأما      
 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 5) رقم الجدول أظير فقد
 أبعاد من البعدين ىذين عمى الطالبات درجات متوسطات بين

 الروضة، لطفل واالجتماعية االنفعالية الكفايات تنمية مقياس
 يدل وىذا(. محولة/  منتظمة) الطالبة وضع الختبلف تعزى
 من التمكن في والمحوالت المنتظمات الطالبات تساوي عمى
 أبعاد من االجتماعية والعبلقات الذاتي طبالض بعدي تنمية ميارة

 .الروضة لطفل واالجتماعية االنفعالية الكفايات
  لممقياس ةــالكمي الدرجة أن( 5) رقم الجدول يظير عام وبشكل   



5112016 
 

240 

 متوسط في إحصائية داللة ذات فروق وجود مجاالتو جميع في
 والمحوالت المنتظمات الطالبات من لكل لممقياس الكمية الدرجة
 مقابل( 24,72) مقداره بمتوسط المنتظمات، الطالبات لصالح

 .المحوالت لمطالبات( 22,37)
 :الثالث الفرعي بالسؤال المتعمقة النتائج

 توجد ىل: "عمى ينص الذي الثالث الفرعي السؤال عمى لئلجابة 
 الميداني التدريب طالبات درجات بين إحصائية داللة ذات فروق

 لطفل واالجتماعية االنفعالية الكفايات تنمية مقياس" عمى
 بحسب حده، عمى كل الخمسة أبعاده من بعد ولكل ،"الروضة
 تم" ؟(متعاونة/  معيدة/  محاضرة) لممشرفة الوظيفي المستوى
 التدريب طالبات الستجابات األحادي التباين تحميل اختبار إجراء

 لطفل واالجتماعية االنفعالية الكفايات مقياس عمى الميداني
 لممشرفة الوظيفي المستوى بحسب المختمفة، بأبعاده الروضة

 (.6) رقم جدول في يتضح كما(. متعاونة/  معيدة/  محاضرة)
 6جدول 

 (متعاون/  معيد/ محاضر) الوظيفي المشرفة لمستوى طبقا المجموعات بين لمفروق األحادي التباين تحميل
 الداللة قيمة ف متوسط المربعات الحريةدرجات  مجموع المربعات مصدر التباين االبعاد

 بين المجموعات الوعي الذاتي
 داخل المجموعات

 الكمي

8,387 
358,128 
366,516 

2 
222 
224 

4,194 
1,613 

 غير دال 2,600

 بين المجموعات الوعي االجتماعي
 داخل المجموعات

 الكمي

2,400 
468,560 
470,960 

2 
222 
224 

1,200 
2,111 

 غير دال ،569

 بين المجموعات الضبط الذات
 داخل المجموعات

 الكمي

907، 
412,133 
413,040 

2 
222 
224 

453، 
1,856 

 غير دال ،244

العبلقات 
 االجتماعية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمي

11,238 
768,202 
779,440 

2 
222 
224 

5,619 
3,460 

 غير دال 1,62

الميارات 
 االجتماعية

 بين المجموعات
 المجموعاتداخل 

 الكمي

1,544 
706,252 
707,769 

2 
222 
224 

772، 
3,181 

243، 
 

 غير دال

 بين المجموعات الدرجة الكمية
 داخل المجموعات

 الكمي

84,575 
6143,645 
6227,712 

2 
222 
224 

42,035 
27,674 

 غير دال 1,519

(.أن قيمة ف ليست دالة. مما 6يتضح من الجدول رقم )     
يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
درجات الطالبات عمى مقياس تنمية الكفايات االنفعالية 
واالجتماعية لطفل الروضة في كل من بعد الوعي الذاتي، 

ط الذاتي، العبلقات االجتماعية، بالضالوعي االجتماعي، 
الميارات االجتماعية، وال في متوسط الدرجة الكمية لممقياس، 

 (.تعزى لمستوى المشرفة الوظيفي )محاضرة / معيدة / متعاونة
 مناقشة النتائج. 7

 :مناقشة نتائج إجابة السؤال الرئيس
وجدت الباحثة بعد ترتيب متوسطات استجابات الطالبات       

عمى المقياس بجميع أبعاده، أن الطالبات المنتظمات سواء كن 

في مستوى التدريب األول أو الثاني أحرزن أعمى خمس 
مستويات بصرف النظر عن المستوى الوظيفي لممشرفة التي 
 قامت بتدريبين. وقد أيدت ذلك نتائج التحميل التي أظيرت
ارتفاع متوسط درجات الطالبات المنتظمات مقارنة بمتوسط 
درجات الطالبات المحوالت في ثبلثة من أبعاد المقياس الخمس 
وىي الوعي الذاتي، الوعي االجتماعي والميارات االجتماعية. 
مما قد يدل عمى ان الطالبات المنتظمات منذ السنة االولى من 

وعيا ومقدرة بتنمية كفايات الدراسة األكاديمية بالقسم ىن أكثر 
من الطالبات المحوالت من  واالجتماعيةأطفالين االنفعالية 

الكمية التطبيقية. ليس في ىذه الكفايات فحسب بل في كامل 
أبعاد المقياس ككل. وقد ترجع تمك النتيجة إلى أن اإلعداد 
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األكاديمي لمطالبات المنتظمات منذ بداية التحاقين بالبرنامج 
مدىن بالمعارف والميارات األكاديمية التي تشكل  يعمل عمى

 .مياراتين المينية في مرحمة التدريب الميداني
ولمناقشة نتائج السؤال الفرعي األول، الذي أظيرت نتائجو      

عدم وجود داللة إحصائية عمى الفروق بين متوسطات درجات 
عمى مقياس الكفايات االنفعالية  2وتدريب  1طالبات تدريب 

واالجتماعية ألطفال الروضة، وذلك بالرغم من االرتفاع الطفيف 
. 1عمى متوسطات طالبات تدريب  2لمتوسطات طالبات تدريب 

التي لم  [16,10] فقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة كل من
تجد فروقًا بين معممات رياض األطفال عمى مختمف مستويات 

جيات تنمية الجوانب إعدادىن األكاديمي في تطبيق استراتي
االنفعالية واالجتماعية لدى األطفال، بالرغم من إيمانين بأىمية 
ذلك. إال أن نتائج الدراسة الحالية اختمفت جزئيًا مع ما توصمت 

[ التي أظيرت نتائجيا وجود تأثيرات دالة 49إليو دراسة بيتاوي ]
لمسنة الدراسية التي تدرس فييا الطالبة عمى مستوى درجاتين 

اتي، من أبعاد مقياس ذالفي بعدي الوعي الذاتي والضبط 
توقعاتين لمكفايات االنفعالية واالجتماعية ألطفال الروضة. حيث 
وجدت أدلة عمى أنو كمما زادت خبرات المعممة، كمما زادت 
قدرتيا عمى رفع مستوى كفايات أطفاليا في ىذين البعدين، وفي 

مقدرتيا عمى الرفع منيا.  المقابل، كمما قمت خبراتيا، كمما قمت
ويمكن تفسير عدم تأثير مستوى التدريب الميداني عمى متوسط 
درجات الطالبات في الدراسة الحالية. بأنو عمى الرغم من ان كل 

( يفترض أن يتضمنا محتوى 2( و التدريب )1من التدريب )
يتزايد في تعقيده ومطالبو، إال أنو فيما يتعمق باالرتقاء بميارات 

البات في تنمية الكفايات االنفعالية واالجتماعية لطفل الط
الروضة بأبعادىا المختمفة، تعتبر الفروق بين المستويين من 

( ال يضيف 2التدريب ضئيمة وغير دالة. مما يعني أن التدريب )
(، 1كثيرًا إلى الميارات المينية لطالبة التدريب مقارنة بالتدريب )

النظر في محتوى التدريب في  وىو األمر الذي يستدعي إعادة
ىذا الجانب بالتحديد )تنمية الكفايات االنفعالية واالجتماعية 
لطفل الروضة( وتحديد المخرجات بدقة بالنسبة لكل مستوى 
تدريبي عمى حدة. وكما يمكن عزو ىذه النتيجة إلى أن تنمية 
الكفايات االنفعالية واالجتماعية ال تتم من خبلل أنشطة محددة 

ليا بشكل مقصود في منيج التعمم الذاتي )وىو المنيج  ومعد
الذي تمتزم بو الطالبات أثناء التدريب الميداني(، وبالتالي فإن 
انتباه الطالبات لمجوانب السموكية يظل رىنًا بالظروف والحوادث 

العرضية التي قد تقع أو ال تقع عمى مدار اليوم. وىذا يشير 
التدريب الميداني أنشطة بدوره إلى ضرورة تضيمن برنامج 

تفرض التفاعل بين األطفال وبعضيم البعض داخل الصف 
)وىو األمر المحدود بحكم طبيعة األنشطة المتمركزة حول 
المعممة في منيج التعمم الذاتي، والتي بدورىا تقمل من فرص 
التفاعل بين األطفال، أال في أنشطة الفناء أو الممعب الخارجي. 

فالكثير منيا يتطمب تعامل الطفل المباشر مع أما باقي األنشطة 
المعممة أكثر من تعاممو الحر مع باقي األطفال(. وكذلك فإن 
ترك المساحة لمطالبات البتكار أنشطتين الخاصة والتي تغطي 
المجاالت التي كانت غائبة عن مصمم المنيج )قد يكون السبب 

حيث أنو في ذلك الغياب، قدم المنيج وأنو بحاجة إلى تطوير، 
[ يمكن بدوره 56( الخريجي ]1992ىـ / 1413متبع منذ عام 

إتاحة الفرص لطالبات التدريب لخمق المواقف التي تدعو إلى 
التفاعل الحر لؤلطفال مع بعضيم البعض، مما يوفر مساحة 
أكبر لين لمبلحظة سموك الطفل التمقائي وذاتي التوجيو، أي 

مكن في ذات الوقت من غير الموجو من جانب المعممة، وأن تت
 .تدعيمو أو تعديمو حسب احتياجات كل طفل عمى حدة

أما بالنسبة لمسؤال الفرعي الثاني الذي برىنت نتائجو عمى       
أن الطالبات المنتظمات منذ السنة األولى في تخصص رياض 
األطفال بقسم السياسات التربوية ورياض األطفال، متفوقات عمى 

ن كمية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع الطالبات المحوالت م
بجامعة الممك سعود، وأنين أكثر تمكنًا من تنمية ميارات 
أطفالين االنفعالية واالجتماعية من الطالبات المحوالت. ليس في 
ميارات الوعي الذاتي وميارات الوعي االجتماعي وميارات 

ت ىذه االجتماعية فحسب بل في كامل أبعاد المقياس. وقد اختمف
[ التي لم تجد فروقًا ذات 49النتيجة مع نتائج دراسة بيتاوي ]

داللة إحصائية ترجع إلى نوع الدراسة )تطبيقية / غير تطبيقية( 
في جميع أبعاد المقياس فيما عدا بعد الوعي الذاتي الذي اتفقت 

 .نتائجو مع نتائج الدراسة الحالية لصالح التطبيقية
كاديمي لمطالبة في الثانوية العامة وقد يمعب المستوى األ     

دورًا في تفوق الطالبات المنتظمات ذوات المعدالت المرتفعة في 
الثانوية العامة عمى طالبات الكمية التطبيقية وىن من الطالبات 
غير المقبوالت في الجامعة بسبب ضعف معدالت الثانوية 

تين، ثم العامة، فيتم قبولين في الكمية التطبيقية يدرسن فييا سن
يتم الحاقين بالجامعة إذا حققن مستوى معينًا من النجاح في 

 رى الباحثة أنيا قد ـي تــاب التــن األسبــذه مـــي. وىـــدل التراكمـــالمع
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 .تسيم بشكل أو بآخر في ضعف مستوى الطالبات المحوالت
إضافة إلى أن مناىج الكمية التطبيقية عمى خبلف مسماىا       

ية تنقصيا الخبرات الميدانية التي تثري معمومات مناىج نظر 
الطالبة وتدعم خبراتيا. حيث مرت بالباحثة أثناء تدريسيا، ليذه 
الفئة من الطالبات البلتي بالرغم من أنين قضين سنتين وأكثر 
في دراسة تخصص رياض األطفال إال أن معظمين )حسب 

توياتيا، إفادتين(، لم يسبق لين زيارة روضة والتعرف عمى مح
مما يؤدي إلى عدم قدرتين عمى مجاراة زميبلتين في سرعة فيم 
المعمومات الجديدة المرتبطة بالمشاىدات الميدانية والممارسات 
العممية. ىذا باإلضافة إلى أن شرط المرور بالسنة التحضيرية 
لم يكن مطموبًا من الطالبات اجتيازه مع ما لو من أثر في الرفع 

ات الدراسية لدى الطالبة ويساعد عمى تحديد من مستوى الميار 
توجياتين واىتماماتين. ومن الجدير ذكره أن ىذا الضعف الذي 
ظير في ىذه الدراسة لدى الطالبات المحوالت أثناء الدراسة بعد 
التحاقين بالقسم في المستوى الخامس، قد لوحظ من قبل العديد 

األكاديمية  من أعضاء ىيئة التدريس، مما دعا وكالة الشؤون
بالجامعة إلى التوجيو بإجراء دراسة غير منشورة حول الواقع 
األكاديمي واالجتماعي لطالبات قسم السياسات التربوية ورياض 
األطفال المحوالت من كمية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 

[ لبحث نواحي القوة والضعف لديين 53)العبد الكريم( ]
ليا. ومن ىنا تظير أىمية اختيار  ولموصول إلى حمول عبلجية

مرشحات ذات جودة عالية واستعداد عال لتولي ميام تربية 
الطفل في مراحمو المبكرة. وفي ىذا الصدد، يذكر إيرلي وزمبلؤه 

أن مفيوم جودة المعممة القائم عمى الدرجة العممية وحدىا  [13]
حسب رأيو غير كاٍف، وأنو ال يزال يوجد جدل يدور بين 

تمين حول ما إذا كان اليدف السميم لتربية الطفل ىو النجاح المي
األكاديمي وحده، أم أن الموضوع يحتاج إلى تركيز البحوث عمى 
الفيم العميق لجودة معممات رياض األطفال وعبلقتيا بجودة 

 .مخرجات األطفال الشاممة وجودة بيئة الفصول الدراسية
ل الفرعي الثالث التي ولمناقشة نتائج اإلجابة عمى السؤا      

أظيرت نتائجو عدم وجود تأثير لممستوى الوظيفي لمشرفة 
التدريب الميداني عمى كفايات طالبات التدريب في تنمية 
الكفايات االنفعالية واالجتماعية لطفل الروضة، سواء كانت 

معيدة أو متعاونة، فقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية  محاضرة أو
التي لم تظير وجود أية  Heo, et al [61] مع نتائج دراسة

فروق بين المعممات بمختمف نظم إعدادىن )نظام السنة الواحدة 

سنوات / الدراسات  4/ الكميات ذات السنتين / النظام الجامعي 
العميا( في ممارستين الستراتيجيات تنمية الكفايات االنفعالية 

 [27]سةواالجتماعية ألطفالين. ولم تتفق مع نتائج درا
Kariuki, et al,   التي وجدت فروقًا ذات داللة معنوية بين

المعممات والمديرات والمشرفات عمى التدريب، في رؤيتيم لمدى 
حاجة أطفالين الكتساب والتدرب عمى العديد من الميارات من 
بينيا الكفايات االنفعالية واالجتماعية، مقارنة بميارات الدراسة 

عمييا جميعًا. وكذلك لم تتفق مع  األكاديمية التي أكدن
التي وجدت عبلقة قوية بين المعممات   (Betawi) [50]نتائج

خريجات الكميات الجامعية وبين ميارات أطفالين االجتماعية 
 .واالنفعالية

 تدل ىذه النتيجة عمى أن مطالب تنمية الكفايات االنفعاليةو     
تنفيذىا بغض  واالجتماعية لطفل الروضة بجميع أبعادىا يمكن

عن المؤىل واإلعداد األكاديمي وأن الجميع قادر عمى  النظر
تنفيذىا إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك. وربما يكون ذلك 
نتيجة لمتحديد الدقيق لمتطمبات التدريب الميداني وأساليب التقييم 
والتوجيو لمطالبات، وخضوع المشرفات عميو لمعديد من ورش 

ثيرًا من المفاىيم المتعمقة بالتدريب الميداني، العمل التي تقرب ك
مما قمل بدرجة كبيرة من االختبلفات أو الفروق بين القائمين 

 .عمى اإلشراف عمى برنامج التدريب الميداني
وبالرغم من الجزم باالىتمام المتزايد بالطفولة وقضاياىا      

وما  2030الذي تشيده المممكة العربية السعودية في فترة رؤية 
قبميا، من حيث التطوير في المناىج والبرامج التعميمية والتوسع 
في التعميم ما قبل المدرسي عمى المستوى األفقي ليشمل جميع 
مناطق المممكة، لم تظير أي برامج خاصة تيتم بتنمية الكفايات 
النمائية لمطفل من الناحية النفسية / االنفعالية واالجتماعية، ال 

ارة وال عمى مستوى الروضات الخاصة منيا عمى مستوى الوز 
والحكومية بشكل عام. فيما عدا بعض الروضات التي ساعدتيا 
الظروف واإلمكانيات المادية والرغبة في التطوير عمى إدخال 
برامج حديثة كمنتسوري والياي سكوب وغيرىا التي تضع الطفل 

يمية، لكن واىتماماتو ونفسيتو في االعتبار األول في العممية التعم
 .تظل ىذه محاوالت فردية متناثرة

 التوصيات. 8
في ضوء نتائج الدراسة الحالية فإن الباحثة تتقدم بالتوصيات 

 : اآلتية
 ي في جانب تنمية ـب الميدانــوى التدريــي محتــر فــادة النظــإع -1
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الميارات والكفايات االنفعالية واالجتماعية لطفل الروضة بجميع 
وتحديد المخرجات بدقة بالنسبة لكل مستوى تدريبي أبعادىا، 

عمى حدة، مع تضيمن برنامج التدريب الميداني أنشطة تفرض 
 .التفاعل مع األطفال وبين بعضيم البعض داخل الصف

قيام المجان المشرفة عمى التدريب الميداني بجامعة الممك  -2
لتعريف سعود وغيرىا من الجامعات، بإعداد وعقد برامج تدريبية 

وتدريب الطالبات بشكل عام وطالبات التدريب الميداني بشكل 
خاص عمى أساليب واستراتيجيات تنمية الكفايات االنفعالية 
واالجتماعية لطفل الروضة بمختمف أبعاده وفق احدث الطرق 
القائمة عمى التطبيق العممي ونماذج العمل ممثمة بالمواقف 

 .يا وتكتشف قدراتيا وتنميياالعممية التي تعد لمطالبة، لتمارس
تضمين برامج وخطط التدريب الميداني جميع الميارات  -3

والكفايات البلزمة لنمو الطفل في جميع الجوانب العقمية 
بشكل  واالجتماعية واالنفعالية والبدنية، لكي يكون الطفل مييئاً 

 .كامل لمنجاح في حياتو الدراسية في مستقبل حياتو
السياسات التعميمية والعاممين في الميدان لفت نظر واضعي  -4

التربوي عند التخطيط إلعداد معممات ذوات جودة عالية، باألخذ 
في االعتبار عند قبول الطالبات الممتحقات بأقسام رياض 
األطفال، مراعاة الصفات الشخصية لمطالبة واىتماماتيا وقدراتيا 

جراء التي تتناسب مع طبيعة العمل من خبلل وضع شروط وا  
اختبارات ومقاببلت شخصية لمقبول تخضع ليا الطالبات 
المرشحات، اضافة إلى اختبارات الرخص المينية قبل ممارسة 

 .العمل بعد التخرج
إجراء دراسات أخرى عمى عينة أكبر تشمل جميع الجامعات  -5

 .في المممكة لكي تكون النتائج أكثر تمثيبًل وتعميماً 
ات لقياس كفايات طالبات التدريب إجراء المزيد من الدراس -6

الميداني والمعممات في الروضات تتعمق بتنمية كفايات طفل 
وغيرىا من الكفايات الميمة في  واالجتماعيةالروضة االنفعالية 

المجال النفسي والسموكي في ضوء متغيرات ميمة أخرى قد تفيد 
في تفسير التباينات التي ظيرت في الدراسة الحالية، من عدم 
وجود تباين بين مستويات التدريب ومستويات االعداد الميني 

 لممشرفات وغيرىا من العوامل المؤثرة.
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 ABSTRACT_ This study aims to investigate the extent to which the practicum program in 

kindergarten department in King Saud University, covers the development of student teachers’ 

competencies in developing social and emotional competencies of kindergarten children, 

according to number of variables (level of practicum 1 / 2), student teachers’ status (regular / 

transferred), the functional level of supervisor (Lecturer/Teaching Assistant/collaborator). These 

competencies of student teachers were measured by conducting a social and emotional scale that 

was prepared by the researcher. The study sample consists of 225 student teachers, in the last year 

of the kindergarten department program, who have attended the practicum program. The result 

revealed that there were no significant differences in the competencies of the student teachers in 

the overall mean score of the scale. The results also, indicated that there were no significant 

differences in the student teachers’ competencies according to the level of practicum (1,2) and the 

functional level of supervisor. The only statistically significant differences among student 

teachers’ competencies in developing social and emotional competencies of kindergarten children 

were found according to student teacher status (in favor of regular student teachers) regarding 

self-awareness, social awareness and social skills dimensions. Based on these findings the 

researcher recommends that the practicum program in kindergarten department in King Saud 

University should be modified, to include activities that encourage Interaction among children 

with student teachers and children with each other in classroom settings.  

KEYWORDS: Student Teachers’ Competencies, Student Teacher, Emotional and Social 

Competencies Kindergarten Children, Practicum Program. 

 
 
 


